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ບົດລາຍງານ 
ຂອງ ທ່ານ ສຈ.ດຣ ບໍໍ່ແສງຄໍາ ວງົດາລາ, ລດັຖະມົນຕີກະຊວງ ຖວທ ຕໍໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ເທ ໍ່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ຄັັ້ງວັນທີ  6 ມິຖຸນາ ປ ີ2019.  
 

ຂໍຮຽນ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທີໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖ ຢ່າງສູງ, 
ຮຽນ ທ່ານອະດີດການນໍາຂັັ້ນສູງຂອງພັກ ແລະ ລັດ, 
ຮຽນ ທ່ານ ປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີໍ່ເຄາົລົບ ແລະ ນັບຖ ຢາ່ງສູງ, 
ຮຽນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖ ຢ່າງສງູ, 
ຮຽນ ບັນດາທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີໍ່ນັບຖ  
ແລະ ຮັກແພງ, 
ຮຽນບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ, ບັນດາທ່ານແຂກທີໍ່ມີກຽດ ທ່ານຍິງທ່ານຊາຍ ທີໍ່ນັບຖ  ແລະ 
ຮັກແພງ, 
 

ມ ື້ນ ື້, ຂ້າພະເຈົື້າຮູູ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍ ິ່ງ ທ ິ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທ່ານປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດໃຫູ້ຂຶື້ນມາ ລາຍງານເຖ ງການປະຕ ບັດໜ້າທ ິ່ວຽກງານຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ, ຂໍສະແດງຄວາມຮູູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂໍຂອບອົກຂອບໃຈອັນລົື້ນເຫຼ ອມາຍັງທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ບັນດາ
ທ່ານຄະນະປະທານ ບັນດາທ່ານສະມາຊ ກສະພາແຫ່ງຊາດທັງຫຼາຍ ທ ິ່ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ດຕາມຊຸກຍູູ້ຢ່າງ
ໃກູ້ຊ ດຕ ດແທດ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ອັນໄດູ້ສະແດງອອກໃນການ
ອະນຸຍາດໃຫູ້ຂ້າພະເຈົື້າ ໄດູ້ຂຶື້ນມາລາຍງານຕໍິ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດໃນຄັື້ງນ ື້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດມະຕ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທ  081/ສພຊ, ລົງວັນທ  17 ພະຈ ກ 2017 
ກ່ຽວກັບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ຕ ດພັນກັບການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດປ ທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈ ນ 2019. ຂ້າພະເຈົື້າຂໍອະນຸຍາດ
ລາຍງານໂດຍສັງເຂບຄ ດັິ່ງນ ື້: 

I. ສະພາບລວມ 
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍິ່ຄ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດູ້ຖ ເອົາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງສໍາຄັນໃນຂົງເຂດ 

ເສດຖະກ ດແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນກໍາລັງແຮງຍູູ້ດັນ, ຂັບເຄ ິ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກ ດຂອງປະເທດ, ດັິ່ງນັື້ນ 
ຈ ິ່ງໄດູ້ເຫັນດ ຕົກລົງອະນຸມັດໃຫູ້ຈັດປ ທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ຂຶື້ນ ແລະ ຖ ເປັນໜ້າທ ິ່ວຽກງານຂອງທຸກຂະ         
ແໜງການນັບທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ, ທັງພາກລັດ, ພາກທຸລະກ ດ ແລະ ທົິ່ວປວງຊົນ. ພ ທ ເປ ດປ ທ່ອງທ່ຽວ
ລາວ 2018 ໄດູ້ຈັດຂຶື້ນໃນວັນທ  28 ຕຸລາ 2017 ເຊ ິ່ງກົງກັບບຸນນະມັດສະການພະທາດຫລວງ ໂດຍການເປັນ
ກຽດເຂົື້າຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານຜູູ້ນໍາພັກ-ລັດ ແລະ ແຂກ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນຈໍານວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 

ຫຼັງຈາກນັື້ນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກໍິ່ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນເຈົື້າການ ໃນການ
ປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກ ດຢູ່ຂັື້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນຢ່າງ
ຕັື້ງໜ້າເພ ິ່ອພ້ອມກັນແກູ້ໄຂບັນດາສ ິ່ງອັດຕັນທ ິ່ເປັນອຸປະສັກຕໍິ່ວຽກງານພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພ້ອມກັນ 
ກໍານົດບັນດາກ ດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ໃຫູ້ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພ ິ່ອເປັນການໂຄສະນາດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫູ້ເຂົື້າ
ມາທ່ຽວຊົມປະເທດລາວໃຫູ້ຫຼາຍຂຶື້ນ.  

ຕະຫຼອດປ  2018 ຜ່ານມາ ໄດູ້ມ ການຈັດກ ດຈະກໍາສົິ່ງເສ ມການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຕັື້ງໜ້າ ແລະ ເປັນຂະບວນຄຶກ
ຄ ື້ນໃນທົິ່ວປະເທດ, ຢູ່ບັນດາແຂວງກໍິ່ໄດູ້ສ້າງກ ດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງ ຕະຫຼອດຮອດຂັື້ນເມ ອງຕາມ
ສະ ພາບທ່າແຮງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງຕົນ ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟ ື້ນ ເຊັິ່ນ: ງານບຸນຜາສາດຫ ນວັດພູ ແຂວງຈໍາປາ
ສັກ, ງານບຸນປ ໃໝ່ລາວທ ິ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆ, ງານບຸນຊ້າງທ ິ່ແຂວງໄຊຍະບູລ , ງານເທດສະການ
ດອກງ ື້ວບານ ທ ິ່ແຂວງບໍິ່ແກູ້ວ, ງານບຸນພຣະທາດອ ງຮັງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ງານສະເຫຼ ມສະຫຼອງເມ ອງວຽງ
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ໄຊ ຖານທ ິ່ໝັື້ນຂອງການປະຕ ວັດລາວ ຄົບຮອບ 50ປ  ແລະ ງານອ ິ່ນໆ, ໃນງານຕ່າງໆເຫຼົິ່ານັື້ນ ກໍິ່ໄດູ້ມ ການນໍາຂັື້ນ
ສູງຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດູ້ໃຫູ້ກຽດເຂົື້າຮ່ວມ; ຄຽງຄ ູ່ກັນນັັ້ນ, ລັດຖະບານກ ໍ່ໄດູ້ສະໜອງ
ງົບປະມານ ແລະ ມ ນະໂຍບາຍພ ເສດຈໍານວນໜຶິ່ງເພ ິ່ອສົິ່ງເສ ມການທ່ອງທ່ຽວໂດຍສະເພາະເຊັິ່ນ: ໄດູ້ຍົກເວັື້ນວ ຊາ
ໃຫູ້ແກ່ 4 ປະເທດຕ ິ່ມ ຄ : ປະເທດເດນມາກ, ນອກແວ, ແຟງລັງ ແລະ ຊູແອດ.  
 
II. ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ກໍໍ່ຄ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ 

ສະບັບເລກທີ 081/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017. 

1. ໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມກັບການຈັດກ ດຈະກໍາສໍາຄັນຕ່າງໆ 
ຈ ິ່ງສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃຫູ້ເຂົື້າມາທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປ  2018 ມ ຈໍານວນ 4,186,432 ເທ ິ່ອຄົນ ເພ ິ່ມ
ຂ ື້ນ 8,2% ທຽບໃສ່ປ  2017, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດູ້ເຖ ງ 811,010,661 ໂດລາສະຫະລັດ ເພ ິ່ມຂ ື້ນ 25% ທຽບໃສ່ປ  
2017. 

ສ່ວນນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ (ລາວທ່ຽວລາວ) ມ ຈໍານວນທັງໜົດ 2.818.576 ເທ ິ່ອຄົນ, ເພ ິ່ມຂ ື້ນ 26% ເມ ິ່ອ
ທຽບໃສປ  2017, ສ້າງເງ ນໝູນວຽນພາຍປະເທດໄດູ້ປະມານ 3,920 ຕ ື້ກ ບ ຫຼ  ເທົິ່າກັບ 461 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຖ້າ
ລວມນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແລູ້ວແມ່ນມ ຈໍານວນ 7 ລ້ານກວ່າເທ ິ່ອຄົນ. 

ເຖ ງວ່າປ  2018 ບໍິ່ໄດູ້ຕາມຄາດໝາຍສູູ້ຊົນ ຄ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃຫູ້ໄດູ້ 5 ລ້ານເທ ິ່ອຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍ
ຮັບໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 900 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດນັື້ນ, ກໍິ່ຍ້ອນມາຈາກສາເຫດໃນໂຕ ແລະ ນອກໂຕ, ແຕ່ໂດຍລວມແລູ້ວເຫັນ
ວ່າເປັນໝາກຜົນທ ິ່ໜ້າຍ ນດ  ແລະ ອັນສໍາຄັນທ ິ່ສຸດແມ່ນສາມາດສ້າງໄດູ້ບັນຍາກາດຟົດຟ ື້ນ ຂອງ ປ ທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 
ດ້ວຍການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນທົິ່ວປະເທດເພ ິ່ອສ້າງທ່ວງທ່າຮອງຮັບປ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ລາວ-ຈ ນ 2019 ແລະ ສ ບຕໍິ່ພັດທະນາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວໃນຕໍິ່ໜ້າ. 

 

2. ການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ທ ິ່ຈໍາເປັນ ເພ ິ່ອເປັນເຄ ິ່ອງມ ໃນການຄຸູ້ມຄອງ, ສົິ່ງເສ ມ
ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ, ສາມາດສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ນ ຕ ກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ທ ິ່ມ ຜົນບັງຄັບໃຊູ້ສະເພາະ ຕໍິ່ວຽກງານ
ການທ່ອງທ່ຽວ ມ ທັງໝົດ 8 ສະບັບ ໃນນັື້ນມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ 1 ສະບັບ, ດໍາລັດ 2 ສະບັບຄ : ດໍາລັດວ່າ
ດ້ວຍກອງທຶນການທ່ອງທ່ຽວ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການບັນເທ ງ ແລະ ມ ຂໍື້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ  5 ສະບັບ ຄ :  

- ການຄຸູ້ມຄອງໂຮງແຮມ,ຣ ສອດ ແລະ ເຮ ອນພັກ; 
- ການຄຸູ້ມຄອງບໍລ ສັດທ່ອງທ່ຽວ; 
- ການຄຸູ້ມຄອງທຸລະກ ດພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານ ແລະ ຮ້ານກ ນດ ິ່ມ; 
- ການຄຸູ້ມຄອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ; 
- ການຈັດລະດັບມາດຕະຖານໂຮງແຮມ, ຣ ສອດ ແລະ ເຮ ອນພັກ; ນອກນັື້ນ ຍັງໄດູ້ມ ກົດໝາຍທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັິ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ ລະປະການສະແດງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປູ້າຍ ແລະ ອ ິ່ນໆ 
 ສໍາລັບລະບຽບການຄຸູ້ມຄອງແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເມ ອງທ່ອງທ່ຽວຕາມທ ິ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນມາດຕາ 70 ແລະ 
73 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວສະບັບປັບປຸງ ແມ່ນໄດູ້ຮ່າງ ແລະ ກໍາລັງຄົື້ນຄວ້າຕາມຂັື້ນຕອນ. ສ່ວນການປັບປຸງ
ຂໍື້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການເຄ ິ່ອນໄຫວຂອງກົມຕໍາຫຼວດທ່ອງທ່ຽວນັື້ນ ໄດູ້ຮັບຊາບວ່າ ກະຊວງປູ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ກໍິ່ກໍາລັງຄົື້ນຄວ້າປັບປຸງເຊັິ່ນດຽວກັນ.  
 ຂະແໜງ ຖວທ ໄດູ້ສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູູ້, ສົິ່ງເສ ມ 
ແລະ ຄຸູ້ມຄອງສະມາຄົມທຸລະກ ດການທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລະ ສະມາຄົມໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານລາວ. 
 ປັດຈຸບັນ, ໃນທົິ່ວປະເທດ ມ ສະຖານທ ິ່ພັກແຮມທັງໝົດ 3,102 ແຫ່ງ (ມ  56,825 ຫ້ອງ), ໃນນັື້ນມ 
ໂຮງແຮມ 670 ແຫ່ງ (ມ  23,717 ຫ້ອງ), ຣ ສອດ ແລະ ເຮ ອນພັກ ມ  2,432 ແຫ່ງ (ມ  33,108 ຫ້ອງ), ນອກ
ນັື້ນ, ຍັງມ ເຮ ອນພັກແຮມປະຊາຊົນ (Homestay) ມ ຈໍານວນ 240 ຫຼັງ ກວມເອົາ 27 ບ້ານ ໃນ21 ເມ ອງ ຂອງ 
ແຂວງຕ່າງໆ, ມ ບໍລ ສັດທ່ອງທ່ຽວ 503 ບໍລ ສັດ, ສາຂາບໍລ ສັດທ່ອງທ່ຽວ ມ  36 ສາຂາ.  
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 ໄດູ້ມ ການຈັດລະດັບມາດຕະຖານໂຮງແຮມ 5 ດາວ ໄດູ້ 5 ແຫ່ງ, ໂຮງແຮມ 4 ດາວ 16 ແຫ່ງ,
ໂຮງແຮມ 3 ດາວ 23 ແຫ່ງ, ໂຮງແຮມ 2 ດາວ 18 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງແຮມ 1 ດາວ 14 ແຫ່ງ; ຈັດລະດັບ
ມາດຕະຖານ ເຮ ອນພັກ ດ້ວຍເຄ ິ່ອງໝາຍດອກຈໍາປາ ປະເພດ I ໄດູ້ 11 ແຫ່ງ, ປະເພດ 2 ໄດູ້ 27 ແຫ່ງ, ປະເພດ 
3 ໄດູ້ 20 ແຫ່ງ.  
 ນອກນ ື້, ໃນປ  2018 ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກ ດບໍລ ການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງໄດູ້ຮັບ
ລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຈໍານວນໜຶິ່ງເຊັິ່ນ:  

- ລາງວັນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ  48 ແຫ່ງ. 
- ລາງວັນມາດຕະຖານການພັກແຮມນໍາເຮ ອນປະຊາຊົນອາຊຽນ (Homestay)  14 ແຫ່ງ. 
- ລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ 10 ແຫ່ງ. 
- ລາງວັນມາດຕະຖານເມ ອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ 1 ແຫ່ງ.  
- ລາງວັນມາດຕະຖານສະຖານທ ິ່ຈັດງານອາຊຽນ 5 ແຫ່ງ. 
- ລາງວັນມາດຕະຖານການບໍລ ການສະປາອາຊຽນ  5 ແຫ່ງ.  
- ລາງວັນມາດຕະຖານຫ້ອງນໍື້າສາທາລະນະອາຊຽນ  4 ແຫ່ງ. 
- ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ ນຍົງ ອາຊຽນ  2 ແຫ່ງ. 

 

3. ການສໍາຫຼວດ, ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍກິດຈະການແຫຼໍ່ງທ່ອງທ່ຽວ ມີດັໍ່ງນີັ້:  
 ຮອດປ  2018 ໄດູ້ສໍາເລັດການສໍາຫຼວດ ແລະ ກໍານົດບູລ ມະສ ດໃນການພັດທະນາແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່
ບັນດາແຂວງທົິ່ວປະເທດ ໄດູ້ທັງໝົດ 45 ແຫ່ງ, ໄດູ້ດໍາເນ ນການກໍິ່ສ້າງເສັື້ນທາງປູຢາງ ແຕ່ທາງແຍກບ້ານຊ່າງໄຫ ຫາ
ບ້ານ ປາກອູ, ເມ ອງປາກອູ, ກໍິ່ສ້າງທ່າເຮ ອບັກ ທ ິ່ບ້ານຈອມເພັດ, ເມ ອງຈອມເພັດ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ການກໍິ່ສ້າງ
ເສັື້ນທາງປູຢາງ ແຕ່ສາມແຍກທາງເລກທ  12 ໄປຫາ ຖໍື້າຊ້າງ, ກໍິ່ສ້າງສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນບໍລ ເວນພະທາດ
ສ ໂຄດຕະບອງ, ເມ ອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຶິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຂົວຂ້າມຫ້ວຍ, ເສັື້ນທາງພາຍໃນເດ ິ່ນພະທາດ, 
ບ່ອນຈອດລົດ, ຮ້ານຂາຍເຄ ິ່ອງທ ິ່ລະນຶກ, ຫ້ອງວາງສະແດງ ແລະ ສະໜອງຂໍື້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ, ກໍິ່ສ້າງ
ເສັື້ນທາງປູຢາງ ແຕ່ເທດສະບານເມ ອງໄຊ ຫາຖໍື້າຈອມອອງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄວາມຍາວ 39 ກ ໂລແມັດ, ນອກນັື້ນ
ຢູ່ບັນດາແຂວງ ກໍິ່ໄດູ້ມ ການກໍິ່ສ້າງເສັື້ນທາງ ແລະ ສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຂົື້າຫາແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍ
ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ຂອງພາກສ່ວນສັງຄົມຕ່າງໆ. 
 ລັດຖະບານ ໄດູ້ອະນຸຍາດໃຫູ້ມ ການເປ ດເສັື້ນທາງການບ ນໃໝ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດເຂົື້າມາ ສປປ ລາວ ເຊັິ່ນ: ໄທ, ສປ ຈ ນ, ສສ ຫວຽດນາມ, ສ. ເກົາຫຼ , ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສ ງກະໂປ, ຂະຫຍາຍສະ
ໝາມບ ນສາກົນວັດໄຕ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ເພ ິ່ອຮອງຮັບຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທ ິ່ເພ ິ່ມຂ ື້ນ ແລະ ປັບປຸງດ່ານສາກົນ 27
ດ່ານ; ດ່ານທ້ອງຖ ິ່ນ 32 ດ່ານ ແລະ  ດ່ານປະເພນ  48 ດ່ານ (ລວມທັງໜົດ 107ດ່ານ).  
 ຈາກຜົນງານດັິ່ງກ່າວໄດູ້ມ ການຄັດເລ ອກ ແລະ ມອບລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວດ ເດັິ່ນ ແລະ ຍ ນຍົງຂອງ 
ສປປ ລາວ ໃນໂອກາດສະຫລຸບ ປ ທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ຊຶ ິ່ງມ ຈໍານວນຜູູ້ປະກອບການທຸລະກ ດທ່ອງທ່ຽວທ ິ່ໄດູ້
ຮັບລາງວັນ 127 ລາງວັນ. 
 

4. ວຽກງານໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
 ໄດູ້ໂຄສະນາຜ່ານສ ິ່ມວນຊົນ ຢູ່ພາຍໃນ ເຊັິ່ນ: ໂທລະພາບ, ວ ທະຍຸ, ໜັງສ ພ ມ, ວາລະສານ, ຜ່ານສ ິ່ສັງຄົມອອນ
ລາຍ, ປູ້າຍໂຄສະນາ, ຈໍ LED ຕາມຈຸດຕ່າງໆ ໃນທົິ່ວປະເທດ; ຜະລ ດແຜ່ນພັບ, ປ ື້ມແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວອັນໂດດເດັິ່ນຂອງລາວ
, ແຜນທ ິ່ແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ປ ື້ມແນະນໍາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ ິ່ງພ ມໂຄສະນາອ ິ່ນ ;ໆ ໄດູ້ແຕ່ງບົດເພງ, ບົດຟູ້ອນ, ກາບກອນ, 
ກາວ   ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ເພ ິ່ອສະແດງຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນຂະບວນຝົດຟ ື້ນ. 
 ໄດູ້ໂຄສະນາຜ່ານສ ິ່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ ເຊັິ່ນ: ສ ິ່ອອນລາຍ, ເວັບໄຊ, ວາລະສານ ຂອງ ບໍລ ສັດ 
(International BIZ News) ຂອງເຢຍຣະມັນ; ໂທລະພາບ CNN; ໄດູ້ສົມທົບໂຄສະນາກັບບັນດາສ ິ່ມວນຊົນ
ຂອງຫວຽດນາມ, ຈ ນ, ຍ ິ່ປຸ່ນ, ໄທ ແລະ ສ.ເກົາຫຼ  ຢ່າງກວ້າງຂວາງ,  ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວ
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ສາກົນ, ຈັດງານລາຕ ລາວ (Lao Night);  ແລະ ກອງປະຊຸມເຜ ຍແຜ່ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວລາວ ເພ ິ່ອສົິ່ງເສ ມ ແລະ ໂຄ
ສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ທ ິ່ ປະເທດຈ ນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ສ ງກະໂປ, ຍ ິ່ປຸ່ນ, ເຢຍຣະມັນ, ຝຣັິ່ງ ແລະ ອ ິ່ນໆ. ໄດູ້
ຈັດການຢູ້ຽມຢາມແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫູ້ແກ່ບັນດາສ ິ່ມວນຊົນ ຂອງປະເທດສະມາຊ ກອາຊຽນ + 3, ຈັດກ ດຈະກໍາຂ ິ່ລົດຖ ບ
, ຈັດງານຍ່າງເພ ິ່ອສຸຂະພາບ ແລະ ກ ດຈະກໍາອ ິ່ນໆ. 
 

5. ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນການທ່ອງທ່ຽວລາວ 
 ໄດູ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນບັນດາຫົວຂໍື້ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການບໍລ ການການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັິ່ນ: 
- ການບໍລ ການໂຮງແຮມ, ເຮ ອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ, ການປຸງ

ແຕ່ງອາຫານທ ິ່ປອດໄພ.... ຢູ່ເກ ອບທຸກໆແຂວງ (ມ ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມ 450 ກວ່າຄົນ). 
- ອົບຮົມຄູຝຶກວ ຊາຊ ບທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ໄດູ້ 8 ຄັື້ງ ມ ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມ 184 ຄົນ.  
- ອົບຮົມຄູປະເມ ນຜົນວ ຊາຊ ບທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ໄດູ້ 8 ຄັື້ງ ມ ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມ 183 ຄົນ.  
- ອົບຮົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ໄດ້ 2,000 ກ່ວາຄົນ. 
- ເຜ ຍແຜ່ສັນຍາກ່ຽວກັບການຮັບຮູູ້ເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດ້ານວ ຊາຊ ບການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຢູ່ 11 ສະ

ຖາບັນການສຶກສາ ມ ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມ 2,500 ກ່ວາຄົນ.  
- ເຂົື້າຮ່ວມສໍາມະນາແລກປ່ຽນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 9 ຄັື້ງ ຊຶິ່ງມ ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມ

ທັງໝົດ 180 ຄົນ. 
- ສົມທົບກັບສະຖາບັນສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ບໍາລຸງ 

ກໍິ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຕາມຂັື້ນຕອນຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາ. 

6. ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ-ຈີນ 2019 ໃນ 5 ເດ ອນຕົັ້ນປີ 
 ໂດຍສ ບຕໍິ່ຜັນຂະຫຍາຍຜົນທ ິ່ໄດູ້ຮັບໃນປ ທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018, ລັດຖະບານເຮົາໄດູ້ສົມທົບກັບ
ລັດຖະບານ ສປ ຈ ນ ຈັດຕັື້ງປ ທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈ ນ 2019 ຕາມການຕົກລົງອະນຸມັດຂອງການນໍາສູງສຸດຂອງ 2 
ປະເທດ. ນັບແຕ່ໄດູ້ມ ການເປ ດປ ທ່ອງທ່ຽວ ລາວ-ຈ ນ 2019 ໃນວັນທ  25 ມັງກອນ 2019 ຢູ່ ສປປ ລາວ, 
ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກໍິ່ໄດູ້ເປັນເຈົື້າການຈັດຕັື້ງກອງປະຊຸມພົບປະແລກປ່ຽນສອງ
ຝ່າຍ ຊຶິ່ງໄດູ້ຕົກລົງຈັດ 8 ກ ດຈະກໍາຢູ່ສອງປະເທດທ ິ່ຕ ດພັນກັບກ ດຈະກໍາຍ່ອຍຈໍານວນໜຶິ່ງ, ສໍາລັບຢູ່ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນໄດູ້ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດບາງກ ດຈະກໍາສໍາເລັດແລູ້ວດັິ່ງລຸ່ມນ ື້: 

1) ການຈັດຕັື້ງພ ທ ເປ ດປ ທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈ ນ, ການສະແດງສ ລະປະຮ່ວມ ລາວ-ຈ ນ, ການວາງສະແດງຮູບ
ພາບ ແລະ ເທດສະການອາຫານ, ໃນວັນທ  25 ມັງກອນ 2019 ຢູ່ທ ິ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

2) ສໍາເລັດການຈັດຕັື້ງກອງປະຊຸມໂຄສະນາສົິ່ງເສ ມການທ່ອງທ່ຽວ ລາວ-ຈ ນ ແລະ ເປີ ດສາຍການບ ນໃໝ່
ຮອບປະຖົມມະເລ ກ ລະຫວ່າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ຊຽງໄຮູ້-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

3) ການຈັດພ ທ ຕ້ອນຮັບຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວຈ ນ ຈໍານວນ 1,000 ຄົນ ທ ິ່ເຂົື້າມາທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ລາວ. 
4) ສົມທົບກັບຝ່າຍຈ ນ ຈັດຕັື້ງສັບປະດາວັດທະນະທໍາຈ ນ ໃນຮູບແບບການສະແດງສ ລະປະ ແລະ ງານ

ວາງສະແດງຈາກ ສປ ຈ ນ ເນ ິ່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 58 ປ ຂອງສາຍພົວພັນການທູດລາວ-ຈ ນ. 
 

 ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້, ຝ່າຍຈີນ ກໍໍ່ໄດ້ເປັນເຈົັ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດບາງກິດຈະກໍາສໍາເລດັເຊັໍ່ນດຽວ
ກັນຄ :  

1) ໃນໂອກາດທ ິ່ສະຫາຍເລຂາທ ການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍການນໍາຂັື້ນສູງ
ຢູ້ຽມຢາມເຄ ິ່ອນໄຫວລັດຖະກ ດທ ິ່ ສປ ຈ ນ ຊຶິ່ງໄດູ້ວາງສະແດງຮູບພາບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສະ 
ແດງສ ລະປະຂອງລາວ ຮ່ວມກັບຝ່າຍຈ ນ ທ ິ່ເມ ອງຟູຈ້ຽນ ນະຄອນຟູໂຈ, ພ້ອມນ ື້ຍັງໄດູ້ລົງນາມເຊັນ
ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມ ດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ທ ິ່ນະຄອນຫຼວງປັກ
ກ ິ່ງ.  
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2) ຄະນະນໍາກະຊວງ ຖວທ ສໍາເລັດການເຂົື້າຮ່ວມເວທ ແລກປ່ຽນຄວາມສ ວ ໄລອາຊ , ງານສະແດງແລກ 
ປ່ຽນສ ລະປະ ແລະ ງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ທ ິ່ນະຄອນຫຼວງປັກກ ິ່ງ. 

3) ສອງຝ່າຍ ໄດູ້ຈັດງານວາງສະແດງຜົນງານສ ລະປະຮູບແຕູ້ມຍຸກສະໄໝຂອງນັກຈ ດຕະກອນຜູູ້ມ ຊ ິ່ສຽງ 
ຢູ່ແຂວງເສສວນ ແລະ ການສະແດງສ ລະປະຮ່ວມ ທ ິ່ເມ ອງຟູຈ້ຽນ. 

4) ຈັດກອງປະຊຸມເວທ ປຶກສາຫາລ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງບັນດາປະເທດແມ່ນໍື້າຂອງ ປະຈໍາປ  2019 
ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບວ ຊາການຄັື້ງທ  43 ທ ິ່ນະຄອນຕ້າລ  ແຂວງຢຸນໜານ. 

 ຜ່ານການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆເຫຼົິ່ານັື້ນ, ໄດູ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫູ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈ ນເຂົື້າມາທ່ຽວ
ປະເທດເຮົາໃນ 3 ເດ ອນຕົື້ນປ  ມ ຈໍານວນ 259,205 ຄົນ ເຊ ິ່ງທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ  2018 ແມ່ນເພ ິ່ມ
ຂຶື້ນ 16%, ຄາດວ່າໝົດປ  2019 ຄົງຈະສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍທ ິ່ວາງໄວູ້ບໍິ່ຕໍິ່າກວ່າ 1 ລ້ານເທ ິ່ອຄົນ, 
ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫູ້ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົື້າມາປະເທດລາວເຮົາໃນປ  2019 ບໍິ່ຕໍິ່າກວ່າ 4,5ລ້ານ
ເທ ິ່ອຄົນ ຕາມຄາດໝາຍທ ິ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດູ້ຮັບຮອງເອົານັື້ນ. 
III. ດ້ານດ,ີ ດ້ານອ່ອນ ແລະ ສາເຫດທີໍ່ພາໃຫມີ້ດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ 

1. ດ້ານດ:ີ 
- ຜ່ານການຈັດປ ທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ທຸກພາກສ່ວນ ໃນສັງຄົມລາວ ໄດູ້ຮັບຮູູ້ ແລະ ມ 

ສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ຕາມ
ທ ດສ ຂຽວ, ຍ ນຍົງ ແລະ ປະຊາຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟ ື້ນໃນທົິ່ວປະເທດ. 

- ເຮັດໃຫູ້ແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວ ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງປະເທດເຮົາ, ໄດູ້ປັບ
ປຸງແກູ້ໄຂບັນດາຂໍື້ຫຍຸູ້ງຍາກ ທ ິ່ເປັນສ ິ່ງອັດຕັນການທ່ອງທ່ຽວ ໄດູ້ຮັບການພັດທະນາດ ຂຶື້ນເປັນກ້າວໆ. 

- ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ, ເຮັດໃຫູ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົິ່າມ ວຽກ
ເຮັດງານທໍາ ແລະ ມ ລາຍຮັບເພ ິ່ມຂຶື້ນ ເພ ິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ.  

 

2. ດ້ານອ່ອນ: 
- ກົດໝາຍ ແລະ ນ ຕ ກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ຍັງບໍິ່ທັນພຽງພໍກັບຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງວຽກງານ. ສ ິ່ງທ ິ່ມ ແລູ້ວກໍິ່ບໍິ່ທັນໄດູ້ຮັບການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ 
ເລ ກເຊ ິ່ງເທົິ່າທ ິ່ຄວນ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫູ້ຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ການປະສານງານຕ່າງໆ ຍັງບໍິ່ທັນມ ຄວາມເປັນ
ເອກະພາບ ແລະ ພົບກັບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ເຊັິ່ນ: ການເກັບຄ່າບໍລ ການ, ຄ່າທໍານຽມຍັງບໍິ່ມ 
ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ການເອ ື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການເຂົື້າ-ອອກ 
ຜ່ານດ່ານ, ການເດ ນທາງໄປຫາແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເຂົື້າທ່ຽວຊົມແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຍັງຫຍຸູ້ງ
ເຫຍ ງ ແລະ ບໍິ່ທັນໄດູ້ຮັບການປັບປຸງດ ໄວເທົິ່າທ ິ່ຄວນ.  

- ດ້ານພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງສ ໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ບໍິ່ໄດູ້ຮັບການພັດທະນາ
ເທ ໍ່າທ ໍ່ຄວນີ ເປັນຕົື້ນແມ່ນເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖ ງແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງຍັງຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ຫຼາຍແຫ່ງ
ເຂົື້າເຖ ງໄດູ້ແຕ່ລະດູແລູ້ງ, ເສັື້ນທາງເຊ ິ່ອມຕໍິ່ທາງບົກ ແລະ ສາຍການບ ນໂດຍກົງກັບຕະຫຼາດເປົື້າໝາຍ
ທາງໄກ ຍັງມ ໜອ້ຍ, ກ ດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວບໍິ່ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຜະລ ດຕະພັນທ ິ່ໃໝ່ໆີກ ໍ່
ຍັງມ ຫນ້ອຍ.  

- ການເປັນເຈົື້າການຂອງບັນດາຂະແໜງການ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນຈໍານວນ
ໜຶິ່ງຍັງບໍິ່ທັນເປັນເຈົື້າພາບທ ິ່ດ  ເຊັິ່ນ: ການຕ້ອນຮັບ, ການບໍລ ການບາງຄັື້ງຍັງສວຍໂອກາດຂຶື້ນລາຄາ
ໃນງານເທດສະການຕ່າງໆ, ການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຍັງບໍິ່
ທັນໄດູ້ດ ເທົິ່າທ ິ່ຄວນ.  
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- ການໂຄສະນາບໍິ່ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ແລະ ບໍິ່ກ້ວາງຂວາງ ເປັນຕົື້ນການຈັດກ ດຈະກໍາ ແລະ ງານ
ເທດສະການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ລວມໄປເຖ ງການໂຄສະນາໂດຍນໍາໃຊູ້ສ ິ່ຕ່າງໆ ແລະ ຍັງບໍິ່ທັນເຂົື້າ
ເຖ ງກຸ່ມເປົື້າຫມາຍຢ່າງທົິ່ວເຖ ງ. 

- ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົບປະມານມ ຂອບເຂດຈໍາກັດ ຍັງບໍິ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງໃຫູ້ການ
ພັດທະນາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວີໄດ້ເທົິ່າທ ິ່ຄວນ.  

3. ສາເຫດທີໍ່ພາໃຫ້ດ້ານດີ: 
- ລັດຖະບານໄດູ້ຖ ເອົາປ ທ່ອງທ່ຽວລາວເປັນວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ເປັນວາລະແຫ່ງຊາດ ເຮັດໃຫູ້ບັນດາ

ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດຢ່າງເປັນຂະບວນ ແລະ ມ ຄວາມ
ຮັບຜ ດຊອບສູງ ແລະ ໄດູ້ມ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ຕໍິ່ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຫລາຍຂຶື້ນ.  

- ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການ, ອໍານາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖ ິ່ນ, ຜູູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນ ເປັນເຈົື້າການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພ ິ່ອຊຸກຍູູ້
ການທ່ອງທ່ຽວໃຫູ້ເປັນຂະບວນການຝົດຝ ື້ນ ໃນທົິ່ວປະເທດ.  

- ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມ ຕໍິ່ບັນດາ
ກ ດຈະກໍາທ ິ່ໄດູ້ຈັດຂຶື້ນ ນັບມ ື້ນັບເພ ິ່ມຂຶື້ນ. 

- ໄດູ້ບໍາລຸງ ກໍິ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງລາວເຮົາ ລວມທັງຜູູ້ປະກອບການ, ນັກວ ຊາ 
ການ ໃຫູ້ມ ປະລ ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບດ ຂ ື້ນ. 

- ສ ິ່ມວນຊົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດູ້ໃຫູ້ການຮ່ວມມ ໃນການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລ ກເຊ ິ່ງ. 

4. ສາຍເຫດທີໍ່ພາໃຫ້ມີດ້ານອ່ອນ  
- ສະພາບການສາກົນ ແລະ ພາກພ ື້ນ ບາງຄັື້ງຄາວຍັງບໍິ່ທັນເອ ື້ອອໍານວຍໃຫູ້ແກ່ການເຊ ິ່ອມໂຍງດ້ານ

ການທ່ອງທ່ຽວດ ເທົິ່າທ ິ່ຄວນ. 
- ພ້ອມກັນນັື້ນ ໃນປ ຜ່ານມາ, ປະເທດເຮົາໄດູ້ເກ ດມ ໄພພ ບັດທ ິ່ຮ້າຍແຮງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ 

ເປັນຕົື້ນແມ່ນເຫດການທ ິ່ເກ ດຂຶື້ນທ ິ່ເມ ອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປ  ຊຶິ່ງໄດູ້ສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ຊ ວ ດ 
ຊັບສ ນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄດູ້ສ້າງຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃຫູ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດຫຼາຍພໍສົມຄວນ. 

- ສະພາບເສດຖະກ ດພາຍໃນຍັງມ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ຫົວໜ່ວຍການຜະລ ດພາຍໃນຍັງມ ໜ້ອຍ, ການ 
ນໍາເຂົື້າເຄ ິ່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລ ໂພກຈາກຕ່າງປະເທດ ຍັງມ ລັກສະນະໜັກໜ່ວງ. 

- ການປັບປຸງກ ນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ, ທ້ອງຖ ິ່ນ, ຂະແຫນງການຕ່າງໆຂອງພາກລັດ 
ແລະ ພາກທຸລະກ ດ ກໍິ່ຍັງບໍິ່ທັນດ ເທົິ່າທ ິ່ຄວນ ຍັງພາໃຫູ້ເປັນສ ິ່ງອັດຕັນການ ທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວເຮົາ
ຄົງຄ້າງຢູ່ຈໍານວນໜຶິ່ງ.   

 

5. ບົດຮຽນທີໍ່ຖອດຖອນໄດ້:  
- ບັນດາຂະແໜງການ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົິ່າ ສ ບຕໍິ່ມ ຄວາມ

ຮັບຮູູ້ ແລະ ເຊ ິ່ອມຊ ິ່ມຕໍິ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ທ  ິ່ຖຶ ເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນ
ຂະແໜງພ ື້ນຖານອັນໜຶິ່ງໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ພ້ອມກັນ
ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດໃຫູ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ. 

- ສ ບຕໍິ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນ ຕ ກໍາ, ກົນໄກໃນການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ 
ໃຫູ້ມ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ກົມກຽວກັນ ໃນການພັດທະນາ, ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ສົິ່ງເສ ມ
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດເຮົາໃຫູ້ມ ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ປະຊາຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມ.  
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- ສ ບຕໍິ່ເພ ິ່ມທະວ ການລົງທຶນຈາກພາກລັດ ແລະ ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ິ່ອສ້າງບຸກ
ຄະລາກອນ, ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນທົິ່ວປະເທດໃຫູ້
ໄດູ້ຕາມມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ, ພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນ.  

- ສ ບຕໍິ່ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາອົງການທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພ ື້ນ 
ແລະ ສາກົນ ຍາດແຍ່ງເອົາການສະໜັບສະໜູນແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ ແລະ ການຮ່ວມມ  
ເພ ິ່ອສ້າງການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ໃຫູ້ເຊ ິ່ອມໂຍງກັບສາກົນ. 

 

IV. ແຜນວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2019 ແລະ ຕໍໍ່ໜ້າ 
1. ສູູ້ຊົນເຮັດໃຫູ້ມ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົື້າມາລາວ ມ ຈໍານວນ 4,5 ລ້ານເທ ິ່ອຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫູ້ໄດູ້ຫຼາຍ   

ກ່ວາ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕາມຄາດໝາຍທ ິ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດູ້ຮັບຮອງເອົາແລູ້ວນັື້ນ. 
2. ສ ບຕໍິ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມ ຈຸດສຸມໃຫູ້ໄດູ້ແຂວງລະ 5 ແຫ່ງ. 
3. ສ ບຕໍິ່ສ້າງ, ປັບປຸງນ ຕ ກໍາຕ່າງໆ ແລະ ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່, ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດກົດໝາຍ ແລະ ນ ຕ ກໍາລຸ່ມກົດໝ

າຍກ່ຽວກັບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວໃຫູ້ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເລ ກເຊ ິ່ງ. 
4. ສືບຕ ໍ່ປະສານສ ມທ ບກັບພາກສ່ວນທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັັ້ນສ ນກາງ, ທ້ອງຖ ໍ່ນ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກ ດ 

ປັບປຸງກ ນໄກການປະສານງານໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະສ ດທ ຜົນຫຼາຍຂຶື້ນ. 
5. ສືບຕ ໍ່ລະດ ມແຫ ໍ່ງທ ນຈາກພາກທຸລະກ ດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືໍ່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາພືັ້ນ 

ຖານໂຄງລ່າງໂດຍສະເພາະເສັັ້ນທາງເຂ ັ້າແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ສ ໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນແຫ ໍ່ງທ່ອງ 
ທ່ຽວ, ສະຖານທ ໍ່ບ ລ ການນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ໃຫ້ດ ຂ ັ້ນ. 

6. ຕັື້ງໜ້າໂຄສະນາ ເຜ ຍແຜ່ການທ່ອງທ່ຽວລາວໃນຫຼາຍຮູບແບບຕໍິ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫູ້ຫຼາຍຂຶື້ນ. 
7. ເພ ິ່ມທະວ ການຍາດແຍ່ງປຸກລະດົມ ແຫຼິ່ງທຶນຈາກອົງການສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ິ່ອມາ

ບໍາລຸງ ແລະ ກໍິ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນກໍິ່ຄ ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວເຮົາໃຫູ້ພຽງພໍ ແລະ ໄດູ້
ມາດຕະຖານຕາມລະບຽບການ ແລະ ຫຍັບໃກູ້ເຂົື້າສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ.  

8. ສຸມໃສ່ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດບັນດາກ ດຈະກໍາ ປ ທ່ອງທ່ຽວ ລາວ-ຈ ນ ຕາມການຕົກລົງຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ ໃຫູ້ໄດູ້
ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ. 
 

ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດແຜນການດັໍ່ງກ່າວ: ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈະສ ບຕໍິ່ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ ິ່ນ, ນັກທຸລະກ ດ ຜູູ້
ປະກອນການ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົິ່າ ພ້ອມກັນຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດ 5 ທ ດຊ ື້ນໍາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທ ິ່ໄດູ້
ກໍານົດໄວູ້ໃນມະຕ  ເລກທ  081/ສພຊ, ລົງວັນທ  17 ພະຈ ກ 2017 ໃຫູ້ໄດູ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ. 

ໃນໂອກາດນ ື້, ຂ້າພະເຈົື້າຕາງໜ້າໃຫູ້ແກ່ກະຊວງ ຖວທ ຂໍສະເໜ ມາຍັງບັນດາສະມາຊ ກສະພາແຫ່ງຊາດ 
ຈົິ່ງສ ບຕໍິ່ໃຫູ້ຄວາມຮ່ວມມ , ປະກອບຄໍາຄ ດຄໍາເຫັນ ແລະ ຕ ດຕາມຊຸກຍູູ້ຂົງເຂດວຽກງານ ຖວທ ໃຫູ້ມ ຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ມ ບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍິ່ເນ ິ່ອງ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫູ້ວຽກງານບັນລຸຕາມຄາດໝາຍວາງໄວູ້. 
 ສຸດທ້າຍນ ື້, ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫູ້ທ່ານປະທານ, ບັນດາຄະນະປະທານ ແລະ ສະມາຊ ກສະພາແຫ່ງຊາດ 
ທຸກໆທ່ານ ຈົິ່ງມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມ ຄວາມຜາສຸກ, ຂໍອວຍພອນໃຫູ້ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທ ິ່ອທ  7 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທ  VIII ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ.  

ຂໍຂອບໃຈ. 
                                                        ລັດຖະມົນຕ ີ


