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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ                                               
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ                             ເລກທ ີ570 /ຖວທ 
      ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ:ີ 06 ກໍລະກດົ 2022               
ຂໍ ໍ້ຕກົລງົ 

ວ່າດ ໍ້ວຍການຮບັຮອງ ແລະ ນໍາໃຊ ໍ້ແຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ 
ມະນຸດຂອງຂະແໜງຖະແຫງຼຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 5 ປີ 2021-2025 

 

- ອງີຕາມ ດໍາລດັວ່າດ ໍ້ວຍການຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ ສະບບັເລກທ ີ678/ນຍ, ລງົວນັທ ີ21 ທນັວາ 2021; 
- ອງີຕາມ ດໍາລດັວ່າດ ໍ້ວນການຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊໍ້ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງ
ຊາດ ຮອດ ປີ 2025 ສະບບັເລກທ ີ95/ລບ, ລງົວນັທ ີ26 ເມສາ 2016; 
- ອງີຕາມ ການຄົ ໍ້ນຄວໍ້າ ແລະ ນໍາສະເໜຂີອງກມົຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ພະນກັງານ. 

 

ລດັຖະມນົຕ ີຕກົລງົ: 
 

ມາດຕາ 1 ເຫັນດີຮັບຮອງ ແລະ ນໍາໃຊໍ້ແຜນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສໍາລບັ 5 ປີ 2021-2025. 

ມາດຕາ 2 ມອບໃຫໍ້ກມົຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ພະນກັງານ ເປັນເຈົ ໍ້າການປະສານສມົທບົກບັບນັດາກມົ, ກອງວຊິາການພາຍ
ໃນກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂໍ້ອງທງັສູນກາງ ແລະ ທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ຄົ ໍ້ນຄວໍ້າຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັແຜນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 5 ປີ 2021-2025 ໃຫ ໍ້ປະກດົຜນົເປນັຈງິ. 

ມາດຕາ 3 ໃຫໍ້ຫ ໍ້ອງການກະຊວງ, ກມົຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ພະນກັງານ, ບັນດາກມົ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນໆ ຈົ່ ງຮັບຮູ ໍ້,
ໃຫ ໍ້ການຮ່ວມມ  ແລະ ພ ໍ້ອມທງັຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂໍ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັຜນົສໍາເລດັເປັນຢ່າງດ.ີ 

ມາດຕາ 4 ຂໍ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ມຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ວນັລງົລາຍເຊນັເປນັຕົ ໍ້ນໄປ.  

 

 



 
 

ຄໍານໍາ 
 

ແຜນການພດັທະນາພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
ສະບບັນີ ໍ້ ໄດ ໍ້ກໍານດົແຜນການພດັທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັງານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປີ 2021-2025. 

ຈດຸປະສງົ: ເພ ່ ອສ ບຕ່ໍຜນັຂະຫຍາຍເນ ໍ້ອໃນຈດິໃຈມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ ໍ້ງທ ີX ແລະ ຍຸດທະສາດການ
ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ມາເປັນແຜນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງຖະ
ແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫໍ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮໍ້ອງຕ ໍ້ອງການ
ຂອງການພດັທະນາຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ. 

ແຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດສະບບັນີ ໍ້ ສ ໍ້າງຂ ໍ້ນເພ ່ ອຈະນໍາໃຊໍ້ເຂົ ໍ້າໃນແຜນການກໍ່ ສ ໍ້າງ-ບໍາລຸງ 
ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະເນັ ໍ້ນ
ໃນການສໍ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫໍ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຢ່າງເໝາະສົມ ຊ ່ ງເປັນກໍາລັງແຮງຊຸກດັນໃຫໍ້ແກ່
ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິັດແຜນການພດັທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ ຮອດປີ 2025 ໃຫໍ້ປະກດົຜນົເປນັຈງິ. 

ແຜນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສະບັບນີ ໍ້ປະກອບດໍ້ວຍ:  ພາກສະເໜີ,  ສະພາບການ
ພດັທະນາພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໄລຍະຜ່ານມາ,  ແຜນການພດັທະນາພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງຖະ
ແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮອດປີ 2025. 

 ໃນນາມກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ ໍ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ໃຫໍ້ການຮ່ວມມ ໃນການປະກອບຂໍ ໍ້ມູນເຂົ ໍ້າໃນແຜນການພັດທະນາ
ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສະບບັນີ ໍ້ ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມບ່ໍ
ປະສະຈາກໄດໍ້ຂໍ ໍ້ຂາດຕກົບກົພ່ອງໃນດໍ້ານຕ່າງໆ ຫວງັຢ່າງຍິ່ ງວ່າບນັດາທ່ານທີ່ ໄດ ໍ້ອ່ານ ແລະ ໄດໍ້ນໍາໃຊ ໍ້ຈະໃຫໍ້ຂໍ ໍ້ຄິດ
ເຫນັທີ່ ເປນັປະໂຫຍດໃຫໍ້ແກ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພວກເຮາົດ ໍ້ວຍ. 

 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ06 ກໍລະກດົ 2022 
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I. ພາກສະເໜ ີ
1. ບ່ອນອງີ 
− ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ສະບບັເລກທ ີ74/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ18 ທນັວາ 2015; 
− ດໍາລດັວ່າດ ໍ້ວຍການຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊໍ້ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ

ຮອດປີ 2025 ສະບບັເລກທ ີ95/ລບ, ລງົວນັທ ີ26 ເມສາ 2016; 
− ວໄິສທດັຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພດັທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, 

ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 

2. ຄວາມເປນັມາ 
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ 5 ປີ ຄັ ໍ້ງທ ີVIII  ຂອງລດັຖະບານໄດໍ້ກໍານດົວ່າ ການພດັທະນາຊັບ 

ພະຍາກອນມະນຸດ ເປັນປັດໄຈຕັດສິນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ໃນດໍາລັດວ່າດ ໍ້ວຍການຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ 
ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມາທກິານແຫ່ງຊາດ ເພ ່ ອການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ ໄດ ໍ້ກໍານດົໃຫໍ້ມີ
ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ຢູ່ຂັ ໍ້ນກະຊວງ.  

ນອກຈາກນັ ໍ້ນ, ຍງັມວີໄິສທດັຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພດັທະນາໄລຍະ 10 ປີ ຂອງຂະແໜງຖະ
ແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດໍ້ກໍານດົວ່າ: “ເພ ່ ອເຮດັໃຫໍ້ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໄດໍ້ຮບັການຍກົ
ລະດບັຄວາມຮູ ໍ້, ຄວາມສາມາດທາງດໍ້ານວຊິາການໃຫໍ້ມຄີວາມຊ່ຽວຊານ, ຊໍານານງານ, ມຄຸີນສມົບດັ, ຈນັຍາບນັໃນ
ການບໍລຫິານວຽກງານໄດໍ້ ແລະ ສາມາດຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ເພ ່ ອຕອບສະໜອງໜໍ້າທີ່ ການເມ ອງຂອງຕນົໄດໍ້
ຢ່າງມຜີນົສໍາເລດັ”.  

ສະນັ ໍ້ນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈ ່ ງໄດ ໍ້ແຕ່ງຕັ ໍ້ງຄະນະກໍາມະການພດັທະນາ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ ໍ້າງແຜນການເຄ ່ ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະດັ່ ງກ່າວ ເພ ່ ອດໍາເນີນສ ໍ້າງແຜນການພັດທະນາພະນກັງານ-ລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ  ແນໃສ່ບໍາລຸງ-ກໍ່ ສ ໍ້າງ ແລະ ພດັທະນາຄວາມຮູ ໍ້, ຄວາມສາມາດໃຫໍ້ແກ່ພະນກັງານ-
ລດັຖະກອນ ເພ ່ ອປະກອບສ່ວນສໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫໍ້ແກ່ວຽກງານຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດໍ້ກບັການພັດທະນາຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ. 

3. ເປົ ໍ້າໝາຍລວມ 
3.1 ເພ ່ ອຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນການ

ພດັທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄລຍະ 10 ປີ ຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ປີ 2016-2025); 

3.2 ເພ ່ ອບັນລຸເປົ ໍ້າໝາຍການພັດທະນາ ແລະ ສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫໍ້ແກ່ວຽກງານຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 
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4. ຈດຸປະສງົ 
4.1 ເພ ່ ອເຮດັໃຫໍ້ຄວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 

ທ່ອງທ່ຽວ ມຄີວາມເຂັ ໍ້ມແຂງທາງດ ໍ້ານວຊິາການ, ສອດຄ່ອງກບັຍຸກປະຈບຸນັໃຫໍ້ມຄີວາມກ ໍ້າວໜໍ້າ ແລະ ທນັ
ສະໄໝ; 

4.2 ເພ ່ ອບໍາລຸງ-ກໍ່ ສ ໍ້າງ, ຍກົລະດບັ ແລະ ພດັທະນາຄວາມຮູ ໍ້, ຄວາມສາມາດພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງຂະແໜ
ງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນລະດບັຕ່າງໆ ໃຫໍ້ມຄຸີນນະພາບສູງ; 

4.3 ເພ ່ ອສ ໍ້າງແຜນການກໍານດົພະນກັງານນໍາພາ-ຄຸ ໍ້ມຄອງ ຕດິພນັກບັແຜນບໍາ-ລຸງກໍ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ
ຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 

II. ສະພາບການພດັທະນາຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ 

1. ສະພາບລວມ 
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນກະຊວງໜ ່ ງໃນກົງຈກັການຈດັຕັ ໍ້ງຂອງ

ລດັຖະບານ  ຊ ່ ງມພີາລະບດົບາດເປນັເສນາທກິານໃຫໍ້ແກ່ລດັຖະບານ ໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກບັການ
ພດັທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂັ ໍ້ນສູນກາງ ແລະ ທໍ້ອງຖິ່ ນ ເຊິ່ ງເຮດັໜໍ້າທີ່ ໃນ
ການຄຸ ໍ້ມຄອງສ ່ ມວນຊນົ, ຄຸ ໍ້ມຄອງວດັທະນະທໍາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ເຊິ່ ງມີ
ໂຄງປະກອບກງົຈກັ: ຂັ ໍ້ນກມົ ແລະ ທຽບເທົ່ າກມົມ ີ12 ກມົ, ຫວົໜ່ວຍກງົຈກັວຊິາການລະດບັ1: 07 ຫວົໜ່ວຍ
ວຊິາການ, ຫວົໜ່ວຍກງົຈກັວິຊາການລະດັບ2: 09 ຫວົໜ່ວຍວຊິາການ ໃນນັ ໍ້ນມສີະຖານການສ ກສາທີ່ ຂ ໍ້ນກບັ
ກະຊວງເຮດັໜໍ້າທີ່ ການຮຽນ-ການສອນຖ ກຕໍ້ອງຕາມລະບຽບຫຼກັການຂອງກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ມີ
ຈໍານວນ 05 ສະຖານການສ ກສາ ແລະ 01 ສະຖາບນັຝ ກອບົຮມົໄລຍະສັ ໍ້ນໃຫໍ້ແກ່ພະນກັງານວິຊາການຂອງຂະ    
ແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທົ່ ວຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງໝົດ  
4.445 ຄນົຍງິ 1.842 ຄນົ (ປີ 2021) ໃນນີ ໍ້ຢູ່ຂັ ໍ້ນສູງກາງ 1.430 ຄນົ, ຍງິ 618 ຄນົ; ຂັ ໍ້ນແຂວງ 1.623 ຄນົ, ຍງິ 
710 ຄົນ, ຂັ ໍ້ນເມ ອງ 1.243 ຄົນ, ຍງິ 463 ຄົນ ແລະ ລັດຖະກອນຄູຢູ່ບັນດາສະຖາບັນການສ ກສາທີ່ ຂ ໍ້ນກັບ
ກະຊວງ ມຈີາໍນວນ 149 ຄນົ, ຍງິ 51 ຄນົ; 

ສະມາຊກິພກັ ຢູ່ຂັ ໍ້ນສູນກາງ (ປີ2021) ມຈີໍານວນ 854 ສະຫາຍ, ຍງິ 324 ສະຫາຍ, ເຊິ່ ງມສີະມາຊກິ
ພກັສມົບູນ 628 ສະຫາຍ, ຍງິ 243 ສະຫາຍ, ສະມາຊກິພກັສໍາຮອງ 60 ສະຫາຍ, ຍງິ 35 ສະຫາຍ, ສະມາຊກິ
ພກັບໍານານ 166 ສະຫາຍ, ຍງິ 44 ສະຫາຍ; 

ລະດບັວຊິາສະເພາະມຄີ : ປະລນິຍາເອກ 09 ຄນົ, ຍງິ 02 ຄນົ; ປະລນິຍາໂທ 413 ຄນົ, ຍງິ 194 ຄນົ; 
ປະລນິຍາຕ ີ1.982 ຄນົ, ຍງິ 985 ຄນົ; ຊັ ໍ້ນສູງ 1.506 ຄນົ, ຍງິ 587 ຄນົ; ຊັ ໍ້ນກາງ 417 ຄນົ, ຍງິ 69 ຄນົ; ຊັ ໍ້ນ
ຕົ ໍ້ນ 106 ຄນົ, ຍງິ 55 ຄນົ ແລະ ບ່ໍມຊີັ ໍ້ນວຊິາສະເພາະ 12 ຄນົ, ຍງິ 0 ຄນົ; 

ສະມາຊກິພກັທີ່ ໄດ ໍ້ຜ່ານການບໍາລຸງທດິສະດ-ີການເມ ອງການປົກຄອງແລໍ້ວ ຈໍານວນ 468 ສະຫາຍ, ຍງິ 
154 ສະຫາຍ; ຖໍ້າທຽບກບັອດັຕາສ່ວນຮໍ້ອຍຂອງຈ ານວນສະມາຊກິພກັສມົບູນທັງໝດົ ເທົ່ າກບັ 55% ໃນນີ ໍ້ໄດ ໍ້
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ຜ່ານການບໍາລຸງທດິສະດກີານເມ ອງ-ການປົກຄອງ ຂັ ໍ້ນສູງ 122 ສະຫາຍ, ຍງິ 28 ສະຫາຍ, ຂັ ໍ້ນກາງ 05 ສະຫາຍ, 
ຍງິ 02 ສະຫາຍ ແລະ ຂັ ໍ້ນຕົ ໍ້ນ 341 ສະຫາຍ, ຍງິ 124 ສະຫາຍ; 

ສະມາຊິກພັກທີ່ ໄດ ໍ້ຍງັບ່ໍທນັໄດ ໍ້ຜ່ານການບໍາລຸງທິດສະດີການເມ ອງ-ການປົກຄອງແລໍ້ວ ຈໍານວນ 386 
ສະຫາຍ, ຍງິ 170 ສະຫາຍ ສະນັ ໍ້ນ, ສະມາຊກິພກັສມົບູນທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດ ໍ້ຜ່ານການບໍາລຸງທດິສະດກີານເມ ອງ-ການ
ປກົຄອງມຢູ່ີ 45% ຂອງຈາໍນວນສະມາຊກິພກັສມົບູນທງັໝດົ. 

ລດັຖະກອນ ມຕໍີາແໜ່ງບໍລຫິານ ປະເພດ 1-6 ໃນຂະແໜງການ ຖວທ (ຂັ ໍ້ນສູນກາງ) ມຈີໍານວນ 464 
ຄນົ, ຍງິ 170 ຄນົ, ເຊິ່ ງປະກອບມຕໍີາແໜ່ງບໍລຫິານ ປະເພດ1: ມ ີ03 ຄນົ, ຍງິ 02 ຄນົ, ຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານປະເພດ
2: ມ ີ17 ຄນົ, ຍງິ 04 ຄນົ, ຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານປະເພດ3: ມ ີ58 ຄນົ, ຍງິ 20 ຄນົ, ຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານປະເພດ4: ມ ີ
110 ຄນົ, ຍງິ 33 ຄນົ ຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານປະເພດ5: ມ ີ216 ຄນົ, ຍງິ 82 ຄນົ, ຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານປະເພດ6: ມ ີ60 
ຄນົ, ຍງິ 29 ຄນົ. 

2. ຜນົສໍາເລດັ ແລະ ຂໍ ໍ້ຄງົຄ ໍ້າງ 
2.1 ດ ໍ້ານການສ ກສາອບົຮມົການເມ ອງ-ແນວຄດິ 

- ຜນົສໍາເລດັ 
ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດໍ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີໍ້ນໍາ ແລະ 

ຊຸກຍູ ໍ້ ໃຫ ໍ້ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໄດໍ້ເຊ ່ ອມຊ ມແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕ,ິ ຄໍາສັ່ ງ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆຂອງພັກ ແລະ ລັດ ທີ່ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະດໍ້ວຍຫຼາຍຮູບການເຊັ່ ນ: ເຜີຍແຜ່, ເຊ ່ ອມຊ ມ, ຈດັຕັ ໍ້ງ
ປາຖະກະຖາ, ເລົ່ າມູນເຊ ໍ້ອເນ ່ ອງໃນໂອກາດວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ຂອງຊາດ ເພ ່ ອໃຫໍ້ກໍາແໜໍ້ນ
ການເມ ອງ-ແນວຄດິ ແລະ ໄດໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງເປີດການບໍາລຸງທດິສະດກີານເມ ອງ-ການປກົຄອງ ໃຫໍ້ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ 
ໃຫໍ້ມຄີວາມຮບັຮູ ໍ້, ຄວາມສາມາດບໍລຫິານວຽກງານ, ເຂົ ໍ້າໃຈແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ມຫີຼກັໝັ ໍ້ນທາງດ ໍ້ານການ
ເມ ອງ, ມຄີວາມເຊ ່ ອໝັ ໍ້ນຕ່ໍການນໍາພາຂອງພກັ, ຕ່ໍອຸດມົການສງັຄມົ-ນຍິມົ, ມນໍີ ໍ້າໃຈຮກັຊາດ, ຮບັໃຊໍ້ປະຊາຊນົ, ມີ
ຄວາມສາມກັຄ,ີ ມສີະຕຕ່ໍິການຈດັຕັ ໍ້ງ, ມສີະຕລິະວງັຕວົສູງຕ່ໍກນົອຸບາຍຫນັປ່ຽນໂດຍສນັຕຂິອງສດັຕູ, ຈາໍແນກມດິ, 

ຈາໍແນກສດັຕູຢ່າງຈະແຈ ໍ້ງ, ມແີນວຄດິອຸ່ນອ່ຽງ, ທຸ່ນທ່ຽງ, ຍກົສູງຄວາມເປັນເຈົ ໍ້າການໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິັດໜໍ້າທີ່

ວຽກງານຕາມການມອບໝາຍສໍາເລດັຜນົເປນັຢ່າງດ.ີ 

- ຂໍ ໍ້ຄງົຄ ໍ້າງ 
ເຖງິວ່າໄດ ໍ້ດໍາເນນີດ ໍ້ວຍຫຼາຍເນ ໍ້ອໃນ, ຫຼາຍຮູບການ, ແຕ່ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຈາໍນວນໜ ່ ງຍງັມຄີວາມ

ຮບັຮູ ໍ້ ແລະ ເຂົ ໍ້າໃຈຕ່ໍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັຍງັບ່ໍທນັສູງ, ບ່ໍທນັເລກິເຊິ່ ງ ຈໍານວນໜ ່ ງຍງັຖ ເບາົຕ່ໍການສ ກສາ
ຄົ ໍ້ນຄວໍ້າ,  ເຊ ່ ອມຊ ມແນວທາງນະໂຍບາຍ, ບນັດາມະຕ,ິ ຄໍາສັ່ ງຂອງພກັ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ
ລດັ, ສະຕຕ່ໍິການຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍໜໍ້າທີ່ ການເມ ອງບ່ໍທນັສູງ ເຮດັໃຫໍ້ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທິ
ຜນົຂອງການເຮດັວຽກງານບ່ໍໄດ ໍ້ຮບັຜນົດ.ີ 

2.2 ດ ໍ້ານການຄຸ ໍ້ມຄອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ 

- ຜນົສໍາເລດັ 
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ໄລຍະຜ່ານມາຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍກບັວຽກງານຄຸ ໍ້ມ
ຄອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ນບັແຕ່ຂັ ໍ້ນສູນກາງຮອດທໍ້ອງຖິ່ ນ ໄດ ໍ້ຖ ເອາົແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ກດົໝາຍ
ຂອງລດັ ແລະ ນຕິກິໍາອ ່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ອງໃຫໍ້ເປັນບ່ອນອງີໃນການສໍ້າງ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ໃນ
ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ ໍ້າສູ່ລະບົບເທ ່ ອລະກ ໍ້າວໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊໍ້
ລະບບົຖານຂໍ ໍ້ມູນຄຸ ໍ້ມຄອງລດັຖະກອນ (PIMS) ສາມາດເກບັກໍາດ ໍ້ານຈໍານວນພນົ, ບນັຊສີະຖິຕຂິອງພະນກັງານ-
ລດັຖະກອນທົ່ ວຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຄົ ໍ້ນຄວໍ້າສບັຊ ໍ້ອນ, ຈດັວາງພະນກັງານ-
ລດັຖະກອນໃຫໍ້ຖ ກຕໍ້ອງຕາມຄວາມຮູ ໍ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຕາມຕໍາແໜ່ງງານ, ປບັປຸງໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ຕາມການປັບປຸງກົງຈກັ, ສ ໍ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ ໍ້ມຄອງຂັ ໍ້ນກະຊວງ, ສ ໍ້າງແຜນຄວາມຕໍ້ອງການ
ລດັຖະກອນໃໝ່ ເພ ່ ອທດົແທນພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ທີ່ ອອກໃນຮູບການຕ່າງໆ ເຊິ່ ງໃນແຕ່ລະປີລດັຖະບານໄດໍ້
ສະໜອງຕວົເລກລດັຖະກອນໃໝ່ໃຫໍ້ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
ແລະ ໄດໍ້ຈດັແບ່ງໃຫໍ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຕາມຄວາມຈາໍເປັນຕວົຈງິ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ຢູ່ຂັ ໍ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ໍ້ນເມ ອງ ໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງ
ການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັວຽກງານປະຈໍາປີຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຄົ ໍ້ນຄວໍ້າ ແລະ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່ໍ
ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໃນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຕາມລະບຽບການຕ່າງໆຢ່າງເໝ
າະສມົ ເຊັ່ ນ: ການເລ ່ ອນຊັ ໍ້ນ-ຂັ ໍ້ນ, ແຈ ໍ້ງຈໍານວນພນົຕາມຊັ ໍ້ນ-ຂັ ໍ້ນເງນິເດ ອນໃນແຕ່ລະງວດຢ່າງປົກກະຕ,ິ ຍ ໍ້ອງຍໍ 
ແລະ ປະຕິບັດອຸດໜູນຕ່າງໆຕາມລະບຽບຫຼັກການພໍ້ອມນັ ໍ້ນ, ໄດ ໍ້ເກັບກໍາສະພາບການຄຸ ໍ້ມຄອງພະນັກງານ-
ລດັຖະກອນຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນທົ່ ວປະເທດ. 

- ຂໍ ໍ້ຄງົຄ ໍ້າງ 
ເຖງິວ່າຈະມກີດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາຕ່າງໆຫຼາຍສະບບັແຕ່ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຍງັພບົຄວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກ ແລະ ບ່ໍ

ທນັເປນັເອກະພາບ, ການປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ໍ້ງຍງັຊກັຊ ໍ້າ, ການປະສານງານລະຫວ່າງຂັ ໍ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ໍ້ອງຖິ່ ນ
ບ່ໍຈອດກນັ ເປັນຕົ ໍ້ນ: ການແຕ່ງຕັ ໍ້ງ, ການຍກົຍ ໍ້າຍ, ການປັບປຸງລະບບົຖານຂໍ ໍ້ມູນຄຸ ໍ້ມຄອງລດັຖະກອນ ແລະ ບ່ໍທນັ
ສະພາບການ ເຊັ່ ນ: ລະບົບ (PIMS) ບາງພາກສ່ວນນໍາໃຊໍ້ບ່ໍໄດ ໍ້ ແລະ ບ່ໍຕ່ໍເນ ່ ອງຍ ໍ້ອນອຸປະກອນຕອບສະໜອງ
ການນໍາໃຊໍ້ບ່ໍພຽງພໍ ເຮດັໃຫໍ້ການເຊ ່ ອມຕ່ໍເງນິເດ ອນແບບທນັສະໄໝພົບຄວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກ, ການປະເມນີຜນົການ
ປະຕບິດັວຽກງານຂອງລດັຖະກອນບ່ໍທັນຊັດເຈນເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ການສໍ້າງຂໍ ໍ້ແຂ່ງຂັນບາງພາກສ່ວນບ່ໍທັນໄດໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕິບັດ, ການສໍ້າງແຜນຄວາມຕໍ້ອງການລັດຖະກອນໃໝ່ບ່ໍຕອບສະໜອງໄດໍ້ຕາມຄວາມຕໍ້ອງການຕົວຈງິ, ຂັ ໍ້ນ
ທ ໍ້ອງຖິ່ ນຮບັອາສາສະໝກັເປັນຈາໍນວນຫຼາຍເຮດັໃຫໍ້ມຄີວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກຕ່ໍກບັການຈດັແບ່ງຕວົເລກລດັຖະກອນໃໝ່, 
ການບນັຈຕໍຸາແໜ່ງຂັ ໍ້ນຕ່າງໆບ່ໍຖ ກກບັວຊິາສະເພາະ, ລດັຖະກອນທີ່ ບນັຈເຸຂົ ໍ້າແລ ໍ້ວສະເໜີຂໍຍກົຍ ໍ້າຍ, ລາອອກສໍ້າງ
ເສດຖະກດິຄອບຄວົ, ເຮດັໃຫໍ້ມສີະພາບພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ ມລີກັສະນະເຫຼ ອບ່ໍພໍ. 

2.3 ດ ໍ້ານການກໍ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ 

- ຜນົສໍາເລດັ 
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ເພ ່ ອບຸກທະລຸດໍ້ານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຍກົສູງຄຸນນະພາບໃນຖັນ
ແຖວພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ຕດິພນັກບັແຜນກໍານດົ
ພະນກັງານນໍາພາ-ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຕາມຄວາມຮຽກຮໍ້ອງຕ ໍ້ອງການຂອງໜໍ້າທີ່ ວຽກງານຕົວຈງິ, ຢູ່ຂັ ໍ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ເອາົໃຈໃສ່ບໍາລຸງກໍ່ ສ ໍ້າງ-ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ໃຫໍ້ມຄີວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດທາງດໍ້ານການຊີໍ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະ 
ວຊິາສະເພາະ ໃຫໍ້ມຄີວາມເຂັ ໍ້ມແຂງ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງຂ ໍ້ນ ເຊັ່ ນ: 

ການບໍໍາລຸງຍກົລະດບັທດິສະດກີານເມ ອງ-ການປກົຄອງ ຈາໍນວນ 186 ສະຫາຍ, ຍງິ 72 ສະຫາຍ, ໃນນີ ໍ້ຂັ ໍ້ນ
ສູງ 29 ສະຫາຍ, ຍງິ 07 ສະຫາຍ, ຂັ ໍ້ນກາງ 0 ສະຫາຍ, ຍງິ 0 ສະຫາຍ, ຂັ ໍ້ນຕົ ໍ້ນ 147 ສະຫາຍ, ຍງິ 62 ສະຫາຍ 
ແລະ ໄປແລກປ່ຽນດໍ້ານທດິສະດໃີນຫວົຂໍ ໍ້ສະເພາະ 10 ສະຫາຍ, ຍງິ 3 ສະຫາຍ; 

ການສ ກສາຄົ ໍ້ນຄວໍ້າດ ໍ້ານວຊິາສະເພາະ ຈາໍນວນ 253 ຄນົ, ຍງິ 100 ຄນົ ໃນນີ ໍ້ລະດບັປະລນິຍາເອກ 04 ຄນົ, 
ຍງິ 01ຄນົ, ປະລນິຍາໂທ 121 ຄນົ, ຍງິ 41 ຄນົ, ປະລນິຍາຕ ີ127 ຄນົ, ຍງິ 57 ຄນົ ແລະ ອະນຸປະລນິຍາ 01 ຄນົ, ຍງິ 
0 ຄນົ 

ຈດັຕັ ໍ້ງເປີດການບໍາລຸງທດິສະດກີານເມ ອງ-ການປກົຄອງ ໄລະຍະສັ ໍ້ນ (45 ວນັ) ຢູ່ຂັ ໍ້ນກະຊວງ ຈາໍນວນ 5 
ຊຸດ ມຜູີ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມທງັໝດົ 147 ສະຫາຍ, ຍງິ 62 ສະຫາຍ; 

ຈດັຕັ ໍ້ງເປີດການຝ ກອບົຮມົວຊິາສະເພາະ ໄລຍະສັ ໍ້ນ ໃຫ ໍ້ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຈໍານວນ 135 ຊຸດ ມຜູີ ໍ້
ເຂົ ໍ້າຮ່ວມທງັໝດົ 3,867 ເທ ່ ອຄນົ, ຍງິ 1,450 ເທ ່ ອຄນົ; 

ພະນກັງານ-ລັດຖະກອນເຂົ ໍ້າຮ່ວມຝ ກອົບຮົມວິຊາສະເພາະໄລຍະສັ ໍ້ນ ຈໍານວນ 3,978 ເທ ່ ອຄົນ, ຍງິ 
1,574 ເທ ່ ອຄນົ; 

ບນັດາສະຖາບນັການສ ກສາໄດໍ້ຮບັນກັຮຽນ-ນກັສ ກສາ ເຂົ ໍ້າຮຽນຕາມແຜນແບ່ງປັນຂອງກະຊວງສ ກສາທິ
ການ ແລະ ກລິາ ຈາໍນວນ 2.330 ທ ນ ໃນນັ ໍ້ນມລີະດບັປະລນິຍາໂທ 25 ທ ນ, ປະລນິຍາຕ ີ440 ທ ນ, ຍງິ, ຊັ ໍ້ນສູງ 
360 ທ ນ, ຊັ ໍ້ນກາງ 1.480 ທ ນ, ອດັຕາເຂົ ໍ້າຮຽນເທົ່ າກບັ 69.44% ແລະ ການຮຽນຈບົເທົ່ າກບັ 44.56%;  

ການພດັທະນາວຽກງານສະຖານການສ ກສາ ໄດ ໍ້ສ ໍ້າງຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດບັປະລິນຍາໂທ 
ສາຂາ ບໍລຫິານຄຸ ໍ້ມຄອງສລິະປະ-ວດັທະນະທໍາ ຢູ່ສະຖາບນັວຈິດິສນິແຫ່ງຊາດ, ສະເໜສີ ໍ້າງຫຼກັສູດການຮຽນ-ການ
ສອນ ລະດບັປະລນິຍາຕ ີສາຂາ ວຊິາສລິະປະການສະແດງ ແລະ ຍກົຖານະໂຮງຮຽນສລິະປະແຫ່ງຊາດ ຂ ໍ້ນເປນັສະ
ຖາບນັສລິະປະແຫ່ງຊາດ, ສ ໍ້າງຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ຊັ ໍ້ນສູງ ສາຂາ ວຈິດິສນິພ ໍ້ນເມ ອງຫຼວງພະບາງ ແລະ 
ຍກົຖານະໂຮງຮຽນວຈິດິສນິຫຼວງພະບາງ ຂ ໍ້ນເປນັວທິະຍາໄລວຈິດິສນິພ ໍ້ນເມ ອງຫຼວງພະບາງ. 
❖ ຂໍ ໍ້ຄງົຄ ໍ້າງ 

ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັພະນກັງານ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອງີໃສ່ທ ນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມອາດ
ສາມາດດໍ້ານງບົປະມານຕວົຈງິ; ເນ ໍ້ອໃນຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງໂຮງຮຽນສລິະແຫ່ງຊາດ ແລະ ກາຍຍະ
ສນິ ຍງັບ່ໍທນັໄດ ໍ້ກວດຜ່ານ, ຮບັຮອງຕາມລະບຽບຫຼກັການຂອງກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍານດົໄວ ໍ້ ແລະ 
ບ່ໍທນັເອກະພາບກບັການແຕ່ງເນ ໍ້ອໃນບົດສອນຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດ, ຕ່າງຄນົຕ່າງສອນບ່ໍຖ ກຫຼກັການ; ລະດບັພາສາ
ອງັກດິຂອງພະນກັງານບ່ໍທນັສູງ ເຮດັໃຫໍ້ພບົຄວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກໃນການສະໝກັທ ນການສ ກສາຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ 
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ເຂົ ໍ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດບັສາກນົກໍ່ ມຄີວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກ; ການກໍ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານ ສ່ວນຫຼາຍຍງັເນັ ໍ້ນໃສ່ແຕ່ການສໍ້າງຢູ່
ສະຖາບນັການສ ກສາຕ່າງໆ, ບ່ໍທນັເອາົໃຈໃສ່ສ ໍ້າງຢູ່ທ ໍ້ອງຖິ່ ນຮາກຖານ, ການຝ ກອບົຮມົວຊິາສະເພາະບ່ໍທນັທົ່ ວເຖິງ, 
ການສໍ້າງແຜນບໍາລຸງ-ກໍ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານບາງພາກສ່ວນບ່ໍທນັສໍາເລດັ ເຮດັໃຫໍ້ພບົຄວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກໃນການຄດັເລ ອກ
ເປົ ໍ້າໝາຍ. 

2.4 ການພວົພນັ ແລະ ຮ່ວມມ ກບັຕ່າງປະເທດ 
❖ ຜນົສໍາເລດັ  

ໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ ໄດ ໍ້ພວົພນັ-ຮ່ວມມ ກບັບນັດາປະເທດເພ ່ ອມດິ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງສາກນົຕ່າງໆ 
ເພ ່ ອຂນົຂວາຍທ ນຮອນມາຊ່ວຍໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບດັບນັດາວຽກຕ່າງໆ ໃນຮູບການຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍ ຫຼ  ຫຼາຍ
ຝ່າຍ ເພ ່ ອຮບັໃຊໍ້ໃຫ ໍ້ແກ່ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາພະນກັງານຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ; ໄດ ໍ້ມກີານແລກປ່ຽນການຢໍ້ຽມຢາມດໍ້ານວຊິາການ ແລະ ວຊິາສະເພາະ, ສົ່ ງພະນກັງານໄປຝ ກອບົຮມົ, 
ຍກົລະດບັ ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນໃນຫວົຂໍ ໍ້ຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ ໍ້ນ, ກໍ່ ໄດ ໍ້ມກີານເຊນັສນັຍາບດົບນັທ ກການຮ່ວມມ 
ກບັຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບນັການສ ກສາຕ່າງໆຢູ່ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກບັວຽກງານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 
ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ພ ໍ້ອມທງັການກໍ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໃນຮູບການຕ່າງໆ. 

❖ ຂໍ ໍ້ຄງົຄ ໍ້າງ 
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໄດໍ້ມກີານເຊນັສນັຍາຮ່ວມມ ກບັສະຖາບນັການສ ກ

ສາ, ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງສາກນົ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫຼາຍສະບບັ ແຕ່ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິຍງັບ່ໍທນັມປີະສດິທຜິົນສູງ; 
ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂັ ໍ້ນກະຊວງ, ຂັ ໍ້ນແຂວງ, ຂັ ໍ້ນເມ ອງ ແລະ ສະຖາບັນການສ ກສາບ່ໍທັນສອດຄ່ອງ
ກມົກຽວເທົ່ າທີ່ ຄວນເຮດັໃຫໍ້ພບົຄວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານຊກັຊໍ້າແກ່ຍາວ. 

3. ສາເຫດທີ່ ພາໃຫ ໍ້ມຜີນົສໍາເລດັ ແລະ ຂໍ ໍ້ຄງົຄ ໍ້າງ 
3.1 ສາເຫດທີ່ ພາໃຫ ໍ້ມຜີນົສໍາເລດັ 

ຄະນະນໍາຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຕ່ລະຂັ ໍ້ນໄດ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍກບັວຽກ
ງານການພດັທະນາຊບັພະນາກອນມະນຸດ ດ ໍ້ວຍຄວາມຮບັຜດິຊອບສູງ ເພ ່ ອໃຫໍ້ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ
ໄດໍ້ຮັບການບໍາລຸງກໍ່ ສ ໍ້າງ, ຍົກລະດັບທິດສະດີການເມ ອງ-ການປົກຄອງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ພາສາ
ຕ່າງປະເທດ ໃຫໍ້ມຄີວາມເຂັ ໍ້ມແຂງຮບັປະກນັໃຫໍ້ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ມຄຸີນນະພາບສູງ; 

ເອາົໃຈໃສ່ສ ໍ້າງກດົໝາຍ, ນຕິກິໍາຕ່າງໆເປັນບ່ອນອງີໃຫໍ້ແກ່ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານພດັທະນາ
ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 

ຍ ໍ້ອນຄວາມຕດັສນິໃຈສູ ໍ້ຊນົ, ບຸກບ ນໃນການພດັທະນາຕນົເອງ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການ
ປະຕບິດັໜໍ້າທີ່ ວຽກງານຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ; 

ມກີານຮ່ວມມ  ແລະ ຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກບັນດາປະເທດເພ ່ ອນມດິ, ອົງການຈດັຕັ ໍ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະທດ. 
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3.2 ສາເຫດທີ່ ພາໃຫ ໍ້ມຂໍີ ໍ້ຄງົຄ ໍ້າງ 
ຄວາມເປນັເຈົ ໍ້າການຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຈາໍນວນໜ ່ ງຍງັຖ ເບາົຕ່ໍກບັຄົ ໍ້ນຄວໍ້າ, ເຊ ່ ອມຊ ມ

ແນວທາງ-ນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ກດົໝາຍ, ລະບຽບການຂອງພກັ-ລດັ; 

ການຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດບ່ໍທນັປກົກະຕ ິແລະ ບ່ໍຕ່ໍເນ ່ ອງ; 

ລະດບັພາສາຕ່າງປະເທດຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຈໍານວນໜ ່ ງຍງັຈໍາກດັ ເຮດັໃຫໍ້ພບົຄວາມ
ຫຍຸ ໍ້ງຍາກໃນການຍາດແຍ່ງທ ນການສ ກສາ ແລະ ການເຂົ ໍ້າຮ່ວມຝ ກອບົຮມົຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພ ໍ້ອມນັ ໍ້ນຍງັຖ 
ເບາົຕ່ໍການຊອກຮູ ໍ້ຮ່ໍາຮຽນຍກົລະດບັຄວາມຮູ ໍ້ໃໝ່ໆຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ; 

ງບົປະມານຮບັໃຊໍ້ໃນການຈດັຕັ ໍ້ງການຝ ກອບົຮມົ, ຍກົລະດບັໃຫໍ້ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ໃນຂະ      
ແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວມຈີາໍກດັ. 

4. ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທ ໍ້າທາຍ 

4.1 ກາລະໂອກາດ 
ພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ໄດໍ້ຖ ເອາົວຽກງານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເປນັບ່ອນອີງໃນ

ການບໍາລຸງ-ກໍ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ເປນັສິ່ ງສໍາຄນັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; 

ຄະນະພກັ, ຄະນະນໍາກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ  ເອາົໃຈໃສ່ຍກົສູງຕ່ໍ
ກບັວຽກງານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ທົ່ ວຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ໃຫໍ້ມຄີວາມເຂັ ໍ້ມແຂງ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງ; 

ອງົການປກົຄອງແຕ່ລະຂັ ໍ້ນ, ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໄດ ໍ້ໃຫ ໍ້ຄວາມຮ່ວມມ 
ໃນການພດັທະນາພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 

ຄວາມກ ໍ້າວໜໍ້າທາງດ ໍ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ ່ ສານ ໄດ ໍ້ສ ໍ້າງໂອກາດໃຫໍ້
ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໃນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ ໍ້າເຖິງແຫ່ຼງຂໍ ໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ, ແຫຼ່ ງການຮຽນຮູ ໍ້ໄດ ໍ້ຫຼາຍຂ ໍ້ນ; 

ການຮ່ວມມ ກັບປະຊາຄົມອາຊຽນສາມາດເປີດກວໍ້າງການພົວພັນຮ່ວມມ , ການແລກປ່ຽນ
ບດົຮຽນ, ການຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ປະສບົການໄດໍ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ. 

4.2 ສິ່ ງທ ໍ້າທາຍ 
ຄວາມຮູ ໍ້, ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຍງັມຄີວາມແຕກໂຕນກນັ ລະຫວ່າງຕົວເມ ອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເປັນຕົ ໍ້ນ: 
ລະດບັທດິສະດລີະດບັພາສາອງັກດິ, ລະດບັວຊິາສະເພາະ ແລະ ການນໍາໃຊໍ້ໄອຊທີ;ີ 
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ການລົງທ ນໃສ່ການພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຍັງບ່ໍທັນໄດໍ້ຕາມຄວາມຮຽກຮໍ້ອງ
ຕ ໍ້ອງການ; 

ການຈດັຕັ ໍ້ງຝ ກອບົຮມົວຽກງານຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຍງັບ່ໍທນັ
ໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຢ່າງເປັນລະບບົຕ່ໍເນ ່ ອງ, ບ່ໍທນັມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງ; ເນ ໍ້ອໃນຫຼກັສູດ
ການຮຽນ-ການສອນ ບາງຂະແໜງວຊິາສະເພາະ ໃນການຈດັຕັ ໍ້ງຝ ກອບົຮມົ ຍງັບ່ໍທນັຖ ກຮບັຮອງ ແລະ ບ່ໍ
ທນັເປນັເອກະພາບເທ ່ ອ; 

ແຜນການບໍາລຸງ-ກໍ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ບ່ໍທນັເປນັລະບບົຕ່ໍເນ ່ ອງ ແລະ ບ່ໍທນັສອດຄ່ອງ
ສະພາບການພດັທະນາໃນຍຸກປະຈບຸນັ. 
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III. ແຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ຮອດປ ີ2025 

 

1. ເປົ ໍ້າໝາຍ  
ພດັທະນາພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໃນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫໍ້ມຄີວາມ

ໜກັ    ແໜໍ້ນທາງດ ໍ້ານການເມ ອງ, ເຂັ ໍ້ມແຂງທາງດ ໍ້ານການຈດັຕັ ໍ້ງ, ມຄຸີນສມົບດັສນິທໍາປະຕວິດັ, ມຈີນັຍາບນັ, ມີ
ຄວາມສາມກັຄ,ີ ຕ ່ ນຕວົ ແລະ ຫ ໍ້າວຫນັຮບັຜດິຊອບຕ່ໍໜໍ້າທີ່ ການເມ ອງທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັມອບໝາຍ; 

ສໍ້າງແຜນບໍາລຸງ-ກໍ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານສ ບທອດປ່ຽນແທນ ຕດິພນັກບັແຜນກໍານດົພະນກັງານນໍາພາ-ຄຸ ໍ້ມຄອງ 
ແລະ ສ ໍ້າງວຊິາການໃຫໍ້ຊໍານານງານ, ສ ໍ້າງພະນກັງານກບັທີ່  ແລະ ສົ່ ງລງົຮຽນຮູ ໍ້ວຽກຕວົຈງິຢູ່ທ ໍ້ອງຖິ່ ນຮາກຖານ; ສ ໍ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫໍ້ວິຊາການໃນແຕ່ລະດໍ້ານເຊັ່ ນ: ດ ໍ້ານທິດສະດີການເມ ອງ-ການປົກຄອງ, ວິຊາສະເພາະ, 
ເຕກັນກິ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໃຫໍ້ສມົຄູ່ກບັໜໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ເພ ່ ອ
ແນໃສ່ປະຕິບັດຄໍາຂວັນທີ່ ວ່າ: “ວິໄສທັດກວໍ້າງໄກ ບໍລິຫານໂປ່ງໃສ ວິຊາການກ ໍ້າວໄກ ບໍລິການວ່ອງໄວ ຈດິໃຈ
ເບກີບານ”; 

ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ໍ້ງນບັແຕ່ຂັ ໍ້ນກະຊວງລົງເຖິງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ໃຫ ໍ້ໄປຕາມທິດກະທັດຮັດ, ໜັກແໜໍ້ນ, 
ເຂັ ໍ້ມແຂງ, ມປີະສດິທຜິນົ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຮບັໃຊໍ້ປະຊາຊນົຢ່າງແທໍ້ຈງິ; 

ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່າງໆຕ່ໍພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ; 

ຍກົສູງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ເພດຍງິ, ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຄນົຮຸ່ນໜຸ່ມໃນການຄຸ ໍ້ມ
ຄອງບໍລຫິານວຽກງານຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ລະຂັ ໍ້ນ; 

ຊຸກຍູ ໍ້ສົ່ ງເສມີພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫໍ້ສາມາດ
ຮ່ວມມ  ແລະ ເຊ ່ ອມໂຍງກບັພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກນົ. 

2. ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ໍ້ 
ແຜນການພດັທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສະບັບນີ ໍ້ ແມ່ນນໍາໃຊໍ້ສໍາລບັການບໍາລຸງ-ກໍ່ ສ ໍ້າງ, ຝ ກອບົຮົມ, 

ຍົກລະດັບໄລຍະສັ ໍ້ນ,ໄລຍະຍາວ, ພັດທະນາວຽກງານສ ່ ມວນຊົນ, ພັດທະນາວຽກງານວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ພດັທະນາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫໍ້ແກ່ພະນກັງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

3. ແຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຮອດປ ີ
2025 

ແຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ  
ປະກອບມ ີ7 ເນ ໍ້ອໃນ ດັ່ ງນີ ໍ້: 

1. ເພີ່ ມທະວວີຽກງານການເມ ອງ-ແນວຄດິ ເຮດັໃຫໍ້ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ; 
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2. ກໍ່ ສ ໍ້າງ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ; 
3. ພດັທະນາວຽກງານສ ່ ມວນຊນົ; 
4. ພດັທະນາວຽກງານວດັທະນະທໍາ; 
5. ພດັທະນາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ; 
6. ພດັທະນາວຽກງານການສ ກສາ; 
7. ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ການພດັທະນາກບັພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກນົ. 

4.1 ເພີ່ ມທະວວີຽກງານສ ກສາອບົຮມົການເມ ອງ-ແນວຄດິໃຫ ໍ້ແກ່ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ 
❖ ຈດຸປະສງົ 

1) ເພ ່ ອເສີມຂະຫຍາຍນໍ ໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ເຊ ່ ອໝັ ໍ້ນຕ່ໍການນໍາພາຂອງພັກ, ເຊີດຊູນໍ ໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ດຸໝັ ໍ້ນ, 
ຊ ່ ສດັ, ປະຢດັ, ອດົທນົ, ມຄຸີນສມົບດັສນິທໍາປະຕວິດັ ແລະ ຈນັຍາບນັ; 

2) ເພ ່ ອສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫໍ້ແກ່ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫໍ້ມຄີວາມ
ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ມສີະຕເິຄາົລບົກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

3) ເພ ່ ອຕ ໍ້ານ ແລະ ສະກດັກັ ໍ້ນປະກດົການຫຍໍ ໍ້ທໍ ໍ້ຕ່າງໆທີ່ ອາດຈະເກດີໃນຖນັແຖວພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ
ຂະ   ແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 

❖ ຄາດໝາຍ 
1) ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມການເຜີຍ

ແຜ່, ເຊ ່ ອມຊ ມ ບນັດາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕ,ິ ຄໍາສັ່ ງຂອງພກັ, ກດົໝາຍ, ລະບຽບການຂອງລັດ 

ແລະ ເອກະສານສໍາຄນັຕ່າງໆ ໃຫໍ້ເປນັປກົກະຕ ິຢ່າງໜໍ້ອຍ 2 ຄັ ໍ້ງ ຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ; 
2) ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມຄີວາມຮບັຮູ ໍ້, ເຂົ ໍ້າໃຈ

ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ມຫີຼກັໝັ ໍ້ນທາງດ ໍ້ານການເມ ອງໜກັແໜໍ້ນ, ມຄີວາມເຊ ່ ອໝັ ໍ້ນຕ່ໍການນໍາພາ
ຂອງພກັ, ຕ່ໍອຸດມົການສງັຄມົນຍິມົ, ມນໍີ ໍ້າໃຈຮກັຊາດ, ຮບັໃຊໍ້ປະຊາຊນົ, ມຄີວາມສາມກັຄ,ີ ມສີະຕລິະ
ວງັຕວົສູງຕ່ໍກນົອຸບາຍຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິຂອງສັດຕູ, ຈໍາແນກມດິ, ສດັຕູຢ່າງຈະແຈ ໍ້ງ, ມແີນວຄດິອຸ່ນ
ອ່ຽງ, ທຸ່ນທ່ຽງ; 

3) ພະນກັງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມຄີວາມພູມໃຈຕ່ໍ
ອາຊບີຂອງຕນົ, ມຄີວາມຫໍ້າວຫນັ, ບຸກບ ນ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຍກົສູງຄວາມເປນັເຈົ ໍ້າການໃນ
ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໜໍ້າທີ່ ວຽກງານທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັມອບໝາຍ. 

❖ ວຽກງານຈດຸສຸມ 
1) ຈດັຕັ ໍ້ງເຜຍີແຜ່, ເຊ ່ ອມຊ ມ ບນັດາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕ,ິ ຄໍາສັ່ ງຂອງພກັ, ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ

ຂອງລດັ ແລະ ເອກະສານສໍາຄນັຕ່າງໆ; ຈດັຕັ ໍ້ງປາຖະກະຖາ, ເລົ່ າມູນເຊ ໍ້ອໃນວນັສໍາຄນັຂອງພກັ, ຂອງ
ຊາດ ໃຫໍ້ທົ່ ວເຖງິ; 
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2) ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສີມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫໍ້ໄດ ໍ້ຮັບການບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບທາງດໍ້ານທິດສະດີ
ການເມ ອງ-ການປກົຄອງ ໄລຍະສັ ໍ້ນ, ໄລຍະຍາວ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

3) ປຸກລະດົມນໍ ໍ້າໃຈຄວາມຮັບຜດິຊອບຕ່ໍໜໍ້າທີ່ ວຽກງານ, ຊຸກຍູ ໍ້ຊ່ວຍເຫຼ ອກນັ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນໝູ່
ຄະນະ. 

4.2 ກໍ່ ສ ໍ້າງ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ; 
❖ ຈດຸປະສງົ 

1) ເພ ່ ອກໍານດົແຜນຄວາມຕໍ້ອງການພະນກັງານຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
ຮອດປີ 2025 ໃນແຕ່ລະດໍ້ານ, ແຕ່ລະສາຂາວຊິາຮຽນ ແລະ ລະດບັການສ ກສາ ໃຫໍ້ສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບຕວົຈງິຂອງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງວຽກງານ;  

2) ເພ ່ ອສ ໍ້າງແຜນບໍາລຸງ-ກໍ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານຂະແໜງການພາຍໃນ ໃຫໍ້ສອດຄ່ອງກບັແຜນຄວາມຕໍ້ອງການໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ; 

3) ເພ ່ ອປັບປຸງບຸກຄະລາກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫໍ້ມີຄວາມ
ເຂັ ໍ້ມແຂງ. 

❖ ຄາດໝາຍ 
1) ສໍ້າງແຜນຄວາມຕໍ້ອງການກໍ່ ສ ໍ້າງພະນກັງານ-ລັດຖະກອນໃນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 
2) ສໍ້າງແຜນບໍາລຸງ-ກໍ່ ສ ໍ້າງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແຕ່ລະສາຂາວິຊາສະເພາະໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫໍ້

ສອດຄ່ອງກບັແຜນຄວາມຕໍ້ອງການ; 
3) ຄົ ໍ້ນຄວໍ້າສ ໍ້າງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິໍາກ່ຽວກບັເງ  ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຖານໃນການສົ່ ງພະນກັງານໄປກໍ່ ສ ໍ້າງ, 

ຍກົລະດບັ; ສ ໍ້າງເງ  ່ອນໄຂໃຫໍ້ພະນກັງານຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ເປນັ
ເພດຍງິ, ຊນົເຜົ່ າ  ແລະ ພະນກັງານທີ່ ບ່ໍມໂີອກາດ ໃຫໍ້ໄດ ໍ້ໄປສ ກສາຍກົລະດບັຄວາມຮູ ໍ້, ຄວາມສາມາດ
ໃນແຕ່ລະດໍ້ານ; 

4) ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ທີ່ ໄດ ໍ້ຜ່ານການຝ ກອບົຮມົບໍາລຸງກໍ່ ສ ໍ້າງ, ຍກົລະດບັ 
ແລະ ຜູ ໍ້ທີ່ ຮຽນຈບົມາປະຕບິດັໜໍ້າທີ່ ວຽກງານ; 

❖ ວຽກງານຈດຸສຸມ 
1) ບໍາລຸງກໍ່ ສ ໍ້າງ ແລະ ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຂັ ໍ້ນ

ສູນກາງ (ຂັ ໍ້ນກມົຫຼ ທຽບເທົ່ າ) ໄດ ໍ້ຮບັການບໍາລຸງທິດສະດກີານເມ ອງ-ການປົກຄອງ ຂັ ໍ້ນສູງ 20 ຄົນ 
ແລະ ຂັ ໍ້ນຕົ ໍ້ນຫຼ ລະບບົ 45 ວນັ ໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ 250 ຄນົ ຂ ໍ້ນໄປ; 

2) ບໍາລຸງກໍ່ ສ ໍ້າງ ແລະ ພດັທະນາຄະລາກອນນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີ
ຄວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທກັສະໃນການປະຕບິດັພາລະບດົບາດການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງໃຫໍ້ມີ
ຄຸນນະພາບສູງຂ ໍ້ນ; 
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3) ບໍາລຸງກໍ່ ສ ໍ້າງ ແລະ ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ດ ໍ້ານວຊິາສະເພາະ ໃຫໍ້ໄດ ໍ້ໃນຈໍານວນ 405 ຄນົ ລະດບັປະລນິຍາເອກ 07 ຄນົ, ປະລນິຍາໂທ 
97 ຄນົ, ປະລນິຍາຕ ີ281 ຄນົ ແລະ ຊັ ໍ້ນສູງ 20 ຄນົ; 

4) ຈດັຝ ກອບົຮມົວຊິາສະເພາະຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫໍ້ໄດ ໍ້ 5 ຊຸດ ຜູ ໍ້
ເຂົ ໍ້າຮ່ວມ 50 ຄນົຕ່ໍຊຸດ; 

5) ສໍ້າງນກັວຊິາການທາງດໍ້ານສລິະປະ ແລະ ວຈິດິສນິ ຢູ່ສະຖານການສ ກສາທີ່ ຂ ໍ້ນກບັກະຊວງໃຫໍ້ໄດ ໍ້ໃນ
ຈາໍນວນ 2.825 ຄນົ ເຊັ່ ນ: ລະດບັປະລນິຍາໂທ 125 ຄນົ, ປະລນິຍາຕ ີ800 ຄນົ, ຊັ ໍ້ນສູງ 450 ຄນົ 
ແລະ ຊັ ໍ້ນກາງ 1.450 ຄນົ;  

6) ປະເມີນຄວາມຕໍ້ອງການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂັ ໍ້ນຕ່າງໆ ພ ໍ້ອມທັງສ ໍ້າງໂຄງການຝ ກອົບຮົມເພ ່ ອຮັບໃຊໍ້ວຽກງານ
ດັ່ ງກ່າວໃຫໍ້ມປີະສດິທພິາບສູງຂ ໍ້ນ; 

7) ສໍ້າງແຜນການຈດັຕັ ໍ້ງຝ ກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັທາງດ ໍ້ານວຊິາສະເພາະ, ພາສາຕ່າງປະເທດ, ໄອຊທີີ 
ແລະ ການບໍລຫິານຄຸ ໍ້ມຄອງລດັໃຫໍ້ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນທົ່ ວຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 

8) ຄົ ໍ້ນຄວໍ້າ ແລະ ນໍາສົ່ ງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໄປຝ ກອບົຮມົ, ຍກົລະດບັ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
9) ຈດັຕັ ໍ້ງຊຸດຝ ກອົບຮົມພະນກັງານ-ລັດຖະກອນຂັ ໍ້ນກະຊວງ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂັ ໍ້ນແຂວງ, ຫ ໍ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂັ ໍ້ນເມ ອງກ່ຽວ
ກບັວຽກງານບໍລຫິານຄຸ ໍ້ມຄອງລດັ, ສະຖຕິ,ິ ແຜນການ, ງບົປະມານ ແລະ ການເງນິ; 

10) ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສີມຫໍ້ອງການ, ບັນດາກມົ, ກອງ, ສະຖາບັນການສ ກສາ ຂ ໍ້ນກບັກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂັ ໍ້ນແຂວງ 
ແລະ ຫ ໍ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂັ ໍ້ນເມ ອງ ໃນການໃຫໍ້ໂອກາດ
ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໄດໍ້ຮບັການພດັທະນາບໍາລຸງຍກົລະດບັວຊິາສະເພາະໃຫໍ້ສູງຂ ໍ້ນ; 

11) ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜົນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບັດແຜນການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ຍກົລະດັບ
ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປນັແຕ່ລະໄລຍະ. 

4.3 ພດັທະນາວຽກງານສ ່ ມວນຊນົ 
❖ ຈດຸປະສງົ 

1) ພດັທະນາບຸກະລາກອນໃນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ-ສ ່ ມວນຊນົ ໃຫໍ້ມຄີວາມໜກັແໜໍ້ນທາງດ ໍ້ານທດິສະ
ດີການເມ ອງ, ຄວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດທາງດໍ້ານວິຊາການຮັບປະກນັທາງດໍ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ; 

2) ພດັທະນາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງສ ່ ມວນຊນົລາວໃຫໍ້ເປັນລະບບົທນັສະໄໝ, ເປັນກະບອກສຽງອນັແຫຼມຄມົ
ຂອງພກັ-ລດັ, ມຄຸີນນະພາບ, ມຫີຼາກຫຼາຍ, ວ່ອງໄວ, ຊດັເຈນ ແລະ ທນັເຫດການ; 
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3) ສໍ້າງ, ປບັປຸງ ແລະ ເຜຍີແຜ່ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາຕ່າງໆໃນຂະແໜງສ ່ ມວນຊນົໃຫໍ້ຮດັກຸມ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

4) ສໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃນການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັຂອງສ ່ ມວນຊນົໃຫໍ້ມຄຸີນນະພາບເພ ່ ອສ ໍ້າງເງ  ່ອນໄຂ
ຂຸດຄົ ໍ້ນແຫ່ຼງແຫ່ຼງລາຍຮບັວຊິາການສາມາດກຸ ໍ້ມຕນົເອງເທ ່ ອລະກ ໍ້າວ; 

5) ເສມີຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມ ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ-ສ ່ ມວນຊນົກບັສາກນົ, ຊຸກຍູ ໍ້ສົ່ ງເສມີການ
ລງົທ ນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊນົ, ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນວຽກງານຖະແຫຼງ
ຂ່າວ-ສ ່ ມວນຊນົໃຫໍ້ກວໍ້າງຂວາງ. 

❖ ຄາດໝາຍ 
1) ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນສ ່ ມວນຊນົໃຫໍ້ມຄີວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດທາງດໍ້ານທດິສະດກີານເມ ອງ; 
2) ສໍ້າງ ແລະ ປບັປຸງອຸປະກອນພາຫະນະສ ່ ຕ່າງໆທີ່ ຈາໍເປນັໃຫໍ້ເມ ອງທຸກຍາກ ແລະ ເມ ອງຍຸດທະສາດທີ່ ຫ່ໍຼ

ແຫຼມຕາມເຂດຊາຍແດນ; 
3) ປະສານສມົທບົກບັທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ສ ໍ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂັ ໍ້ນເມ ອງ ແລະ ລະບບົໂທລະ

ໂຄງຂັ ໍ້ນບ ໍ້ານ; 
4) ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັສ ່ ມວນຊນົໃຫໍ້ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຕາມກນົໄກການຕະຫຼາດ, ມເີນ ໍ້ອໃນຖ ກຕໍ້ອງ

ຄບົຖໍ້ວນ, ແຫຼມຄມົຮບັປະກນັທາງດໍ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕອບສະໜອງໃຫໍ້ໄດ ໍ້ຕາມຄວາມ
ຮຽກຮໍ້ອງຂອງສງັຄມົ; 

5) ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມ ດ ໍ້ານຖະແຫຼງຂ່າວ-ສ ່ ມວນຊນົກບັບນັດາປະເທດຮ່ວມມດິຍຸດທະສາດ, ບນັດາ
ປະເທດອາຊຽນ, ປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັ ໍ້ງສ ່ ມວນຊນົ ໃນພາກພ ໍ້ນ ແລະ 
ສາກນົ ເພ ່ ອຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດໍ້ານຂໍ ໍ້ມູນຂ່າວສານ; 

6) ພັດທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ-ສ ່ ມວນຊົນທາງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. 

❖ ວຽກງານຈດຸສຸມ 
1) ບໍາລຸງກໍ່ ສ ໍ້າງ ແລະ ຍກົລະດັບທິດສະດີການເມ ອງໃຫໍ້ບຸກຄະລາກອນສ ່ ມວນຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ; 
2) ບໍາລຸງກໍ່ ສ ໍ້າງ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດທາງດໍ້ານວຊິາການ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດໃຫໍ້ບຸກ

ຄະລາກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ-ສ ່ ມວນຊນົ ໃຫໍ້ໄດ ໍ້ທງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດ
ເຊ ່ ອມໂຍງກບັພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກນົ; 

3) ປັບປຸງຍກົລະດັບພ ໍ້ນຖານວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນກິຮັບໃຊໍ້ການຜະລິດສ ່ ມວນຊົນ ແລະ ສ ່ ມວນຊົນ
ແບບໃໝ່ໃຫໍ້ເປນັລະບບົຫນັຈາກລະບບົອານາລອັກໄປສູ່ລະບບົດຈີຕີອນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

4) ພັດທະນາລະບົບຊັອບແວຮັບ ແລະ ສົ່ ງຂໍ ໍ້ມູນສ ່ ສິ່ ງພິມ, ເອເລັກໂຕຣນິກລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ 
ທ ໍ້ອງຖິ່ ນໃຫໍ້ມຄີວາມຄ່ອງຕວົ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ; 

5) ສໍ້າງສູນຖານຂໍ ໍ້ມູນຂ່າວສານສ ່ ມວນຊນົ ເພ ່ ອຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ບໍລກິານໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 
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6) ເຜີຍແຜ່ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາຕ່າງໆ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ-ສ ່ ມວນຊນົ ທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ; 

7) ສໍ້າງກດິຈະກໍາຊຸກຍູ ໍ້ສົ່ ງເສມີວຽກງານສ ່ ມວນຊນົດໍ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບເພ ່ ອໂຄສະນາສ ່ ມວນຊນົ; 
8) ຊຸກຍູ ໍ້ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບັດສັນຍາການຮ່ວມມ ສ ໍ້າງເຄ ອຂ່າຍປະສານງານ ເພ ່ ອເຊ ່ ອມສານວຽກງານ

ຖະແຫຼງຂ່າວ-ສ ່ ມວນຊນົກບັປະເທດເພ ່ ອມດິຍຸດທະສາດ. 

4.4 ພດັທະນາວຽກງານວດັທະນະທໍາ 
❖ ຈດຸປະສງົ 

1) ພດັທະນາບຸຄະລາກອນໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາໃຫ ໍ້ມຄີວາມໜກັແໜໍ້ນທາງດໍ້ານການເມ ອງ, ມຄີວາມ
ສາມາດທາງດໍ້ານວຊິາການ ເພ ່ ອຮບັປະກນັທາງປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 

2) ສໍ້າງ ແລະ ພດັທະນາພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາໃຫໍ້ສມົຄູ່ກບັການຂະຫຍາຍຕົວທາງ
ດໍ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; 

3) ສໍ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆໃນຂະແໜງວັດທະນະທໍາໃຫ ໍ້ຮັດກຸມ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

4) ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີການອະນຸລກັ, ປົກປັກຮກັສາ, ຟ ໍ້ນຟູສ ບທອດ ເສມີຂະຫຍາຍມູນເຊ ໍ້ອ ແລະ 
ຄຸນຄ່າມໍລະດກົວດັທະນະທໍາອນັດງີານຂອງຊາດໃຫໍ້ມຄີວາມຍ ນຍງົ; 

5) ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສົ່ ງເສີມວັດທະນະທໍາອັນດີງານຂອງຊາດອອກສູ່ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ, ແລະປ່ຽນຮ່ວມມ ດ ໍ້ານວດັທະນະທໍາກບັສາກນົຢ່າງມກີານເລ ອກເຟັ ໍ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັ
ຍຸກສະໄໝ; 

6) ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັວດັທະນະທໍາໃຫ ໍ້ມຫີຼາກຫຼາຍທາງດໍ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. 
❖ ຄາດໝາຍ 

1) ພດັທະນາບຸຄະລາກອນໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາໃຫ ໍ້ມຄີວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດທາງດໍ້ານວິຊາການໃຫໍ້
ໄດ ໍ້ 500 ເທ ່ ອຄນົ; 

2) ສໍ້າງ, ປັບປຸງກດົໝາຍ ແລະ ບັນດານຕິິກໍາໃຕກດົໝາຍຕ່າງໆໃນຂະແໜງວັດທະນະທໍາໃຫໍ້ໄດ ໍ້ 10 
ສະບບັ ແລະ ເຜຍີແຜ່ ໃຫ ໍ້ທົ່ ວເຖງິ; 

3) ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາເຄ ່ ອງອຸປະກອນຮບັໃຊໍ້ດ ໍ້ານເຕກັນກິ ແລະ ວຊິາການໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາ
ໃຫໍ້ພຽງພໍທາງດ ໍ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 

4) ພດັທະນາພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫໍ້ໄດ ໍ້ມາດຕະຖານເປັນລະບົບຄບົຊຸດເພ ່ ອອໍານວຍການສະດວກໃຫໍ້ແກ່
ຂະແໜງ ວດັທະນະທໍາທຸກປະເພດ; 

5) ສໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງເພ ່ ອສົ່ ງເສມີກດິຈະກໍາທາງດ ໍ້ານສລິະປະ-ວດັທະນະທໍາ; 
6) ສໍ້າງ ແລະ ປບັປຸງປ ໍ້ມຄູ່ມ ການຄຸ ໍ້ມຄອງສລິະປະ-ວດັທະນະທໍາ; 
7) ສໍ້າງ ແລະ ປບັປຸງຫໍພພິທິະພນັວດັທະນະທໍາ, ປະຫວດັສາດໃຫໍ້ເປນັລະບບົດຈີຕີອນ. 

❖ ວຽກງານຈດຸສຸມ 



15 
 

1) ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງວັດທະນະທໍາໃຫ ໍ້ມຄີວາມໜັກແໜໍ້ນທາງດໍ້ານການເມ ອງ, ມີ
ຄວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດທາງດໍ້ານວຊິາການຮບັປະກນັທາງດໍ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 

2) ພດັທະນາສໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງທາງດໍ້ານເຕກັນກິ ແລະ ວຊິາການໃຫໍ້ບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງວັດ
ທະນະທໍາ; 

3) ສໍ້າງ ແລະ ປບັປຸງກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາຕ່າງໆໃຕໍ້ກດົໝາຍໃນຂງົເຂດວດັທະນະທໍາໃຫ ໍ້ແທດເໝາະກບັ
ການພດັທະນາຂອງສງັຄມົ; 

4) ປັບປຸງຖານຂໍ ໍ້ມູນໃນຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສໍາຫຼວດ, ເກບັກໍາທ ໍ້ອນໂຮມວດັຖຸພັນເພ ່ ອນໍາມາຈດັ
ວາງສະແດງໃນຫໍພພິທິະພນັແຫ່ງຊາດ; 

5) ປະສານສມົທບົກບັທ ໍ້ອງຖິ່ ນໃນການສໍ້າງຄອບຄວົວດັທະນະທໍາ ແລະ ບ ໍ້ານວດັທະນະທໍາ; 
6) ບູລະນະປະຕສິງັຂອນມໍລະດກົວດັທະນະທໍາໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 
7) ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ແລະ ສົ່ ງເສມີກດິຈະກໍາວດັທະນະທໍາ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
8) ຊຸກຍູ ໍ້ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິັດສັນຍາການຮ່ວມມ ກບັບັນດາປະເທດເພ ່ ອນມດິຍຸທະສາດ, ບນັດາປະເທດ

ອາຊຽນ, ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັ ໍ້ງສາກນົກ່ຽວກບັວຽກງານວດັທະນະທໍາ. 

4.5 ພດັທະນາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ 
❖ ຈດຸປະສງົ 

1) ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ມຄີວາມໜກັແໜໍ້ນທາງດໍ້ານການເມ ອງ, ມີ
ຄວາມສາມາດທາງດໍ້ານວຊິາການຮບັປະກນັທາງດໍ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 

2) ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດໍ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ຮບັປະກນັທາງດໍ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 

3) ສໍ້າງປັບປຸງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບນັດາກດົໝາຍ, ນຕິກິໍາໃຕ ໍ້ກດົໝາຍໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ຮດັກຸ ໍ້ມ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

4) ພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ, ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ມຄຸີນ
ນະພາບ ແລະ ມຄີວາມຍ ນຍງົ; 

5) ປະສານສມົທບົ ແລະ ຮ່ວມມ ກບັບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ອງທງັພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການພັດທະນາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ມີ
ປະສດິທພິາບ. 

❖ ຄາດໝາຍ 
1) ສໍ້າງແຜນການພດັທະນາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທີ່ ໂດດເດັ່ ນສາມາດເຊ ່ ອມໂຍງກບັພາກພ ໍ້ນໃຫໍ້ມຄຸີນນະພາບ, 

ໄດ ໍ້ມາດຕະຖານຂອງ ສປປລາວ; 
2) ປັບປຸງກໍ່ ສ ໍ້າງພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ໄດ ໍ້ມາຕະຖານທັງປະລິມານ ແລະ 

ຄຸນະພາບ; 
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3) ສໍ້າງ, ປບັປຸງກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາໃຕ ໍ້ກດົໝາຍໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງສະຖານທີ່ ການທ່ອງທ່ຽວ, ແຫຼງທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ທຸລະກດິການທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ແທດເໜາະກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ; 

4) ປັບປຸງ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນຫໍ້ອງຂໍ ໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ, ຕາມຕວົເມ ອງ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດ່ານສາກນົໃຫໍ້ເປນັລະບບົ; 

5) ຜະລດິອຸປະກອນການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ໄດ ໍ້ຫຼາຍພາສາເພ ່ ອຕອບສະໜອງໃຫໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

6) ປບັປຸງ ແລະ ອອກແບເວບັໄຊການທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ມຫຼີາຍພາສາເພ ່ ອເຮດັໃຫໍ້ເປັນທີ່ ໜ ໍ້າສນົໃຈ ແລະ ສະ
ໜອງຂໍ ໍ້ມູນໃຫໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ; 

7) ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊນົໄດໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມຝ ກ
ອບົຮມົຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດດໍ້ານວຊິາການໃຫໍ້ໄດ ໍ້ 6,000 ເທ ່ ອຄນົ. 

❖ ວຽກງານຈດຸສຸມ 
1) ພັດທະນາບຸຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ມຄີວາມໜັກແໜໍ້ນທາງດໍ້ານການເມ ອງ, ມີ

ຄວາມສາມາດທາງດໍ້ານວຊິາການຮບັປະກນັທາງດໍ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 
2) ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ມຄຸີນນະພາບສາມາດ

ເຊ ່ ອມໂຍງກບັສາກນົເທ ່ ອລະກ ໍ້າວ; 
3) ສໍ້າງ ແລະ ປບັປຸງຫຼກັສູດຝ ກອບົຮມົໄລຍະສັ ໍ້ນ ແລະ ຝ ກອບົຮມົຄູຝ ກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ; 
4) ຈັດຕັ ໍ້ງຝ ກອົບຮົມປູກຈິດສໍານ ກໃຫໍ້ຜູ ໍ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ ໍ້າໃຈຕ່ໍກັບວຽກງານ

ການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງກວໍ້າງຂວາງ; 
5) ສໍ້າງ ແລະ ປບັປຸງກດົໝາຍ, ບນັດານຕິກິໍາຕ່າງໆກ່ຽວຂໍ້ອງກບັການທ່ອງທ່ຽວ ພ ໍ້ອມທງັເຜຍີແຜ່ໃຫໍ້ພາກ

ລດັ, ພາກທຸລະກດິ ແລະ ປະຊາຊນົ ໃຫໍ້ໄດ ໍ້ຮບັຮູ ໍ້ ແລະ ເຂົ ໍ້າໃຈຢ່າງທົ່ ວເຖງິ; 
6) ສໍ້າງເຄ ອຄ່າຍປະສານງານລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕ່ໍກບັ

ການພດັທະນາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ; 
7) ປັບປຸງພດັທະນາພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງການທ່ອງທ່ຽວດໍ້ານປະລມິານ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກນົ; 
8) ພັດທະນາປັບປຸງພັດທະນາລະບົບການບໍລິການຂົນສົ່ ງການທ່ອງທ່ຽວທາງບົກ, ທາງອາກາດ ແລະ 

ທາງນໍ ໍ້າ; 
9) ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ 

ການທ່ອງທ່ຽວກະສກິໍາໃຫ ໍ້ມຄີວາມຍ ນຍງົ; 
10) ປັບປຸງພດັທະນາຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມີສ່ວນ

ຮ່ວມໃຫໍ້ໄດ ໍ້ທງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານລະດບັຊາດ ແລະ ພາກພ ໍ້ນ; 
11) ພດັທະນາລະບບົເກບັກໍາຂໍ ໍ້ມູນ, ການວເິຄາະຂໍ ໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ. 
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4.6 ພດັທະນາວຽກງານການສ ກສາ 
❖ ຈດຸປະສງົ 

1) ພດັທະນາຄູ, ອາຈານ ຢູ່ບນັດາສະຖານການສ ກສາທີ່ ຂ ໍ້ນກບັກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫໍ້ກໍາແໜໍ້ນທາງທດິສະດກີານເມ ອງ ແລະ ວຊິາການ ທງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 

2) ພັດທະນາພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຖານການສ ກສາທີ່ ຂ ໍ້ນກບັກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫໍ້ເປນັລະບບົຖ ກຕໍ້ອງຕາມ 3 ຫຼກັສະນະ, 5 ຫຼກັມູນຂອງມາດຕະຖານການສ ກສາ
ກໍານດົໄວ ໍ້; 

3) ພດັທະນາຫຼດັສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງບນັດາສະຖານການສ ກສາທີ່ ຂ ໍ້ນກບັກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 

4) ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມ ວຽກງານການສ ກສາກັບສະຖາບັນການສ ກສາພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດຢ່າງກວໍ້າງຂວາງ. 

❖ ຄາດໝາຍ 
1) ພັດທະນາຄູ, ອາຈານ ຢູ່ບັນດາສະຖານການສ ກສາທີ່ ຂ ໍ້ນກບັກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫໍ້ກໍາແໜໍ້ນທາງທິດສະດີການເມ ອງ ແລະ ວິຊາສະເພາະໃຫໍ້ມີຄວາມຮູ ໍ້ຄວາມ
ສາມາດຢ່າງມຄຸີນນະພາບສູງ; 

2) ສໍ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງຊຸດຝ ກອົບຮມົວຽກວິຊາສະເພາະ
ຂອງຂະ    ແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫໍ້ຊດັເຈນ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກບັວຽກຕວົຈງິ; 

3) ຈດັຕັ ໍ້ງການຝ ກອບົຮມົວຽກວຊິາສະເພາະ ແລະ ວຊິາຄູ ໃຫ ໍ້ລດັຖະກອນຄູ ທຂີ ໍ້ນກບັກະຊວງຖະແຫຼງ
ຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ມຄີວາມຮບັປະກນັ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ; 

4) ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ ສ ໍ້າງ ຫໍພັກນກັສ ກສາ, ຫ ໍ້ອງວາງສະແດງ, ຫ ໍ້ອງສະໝຸດ ແລະ ຫ ໍ້ອງຮຽນ ໃຫໍ້ໄດ ໍ້
ມາດຕະຖານການສ ກສາ. 

❖ ວຽກງານຈດຸສຸມ 
1) ສໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງທາງດໍ້ານວຊິາການ ແລະ ວຊິາສະເພາະໃຫໍ້ແກ່ຄູ, ອາຈານ ມຄີວາມຮບັປະກນັດໍ້ານ

ຄວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດໃຫໍ້ມປີະສດິທພິາບສູງ; 
2) ປັບປຸງຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງບນັດາສະຖານການສ ກສາໃຫໍ້ມຄີວາມກ ໍ້າວໜໍ້າ ແລະ ທນັສະ 

ໄໝສາມາດເຊ ່ ອມໂຍງກບັພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກນົ;  
3) ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍຂອງສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງທີ່ ບ່ໍຂ ໍ້ນກບັ

ລດັຖະບານໃຫໍ້ມປີະສທິພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງຂ ໍ້ນເຊັ່ ນ: ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ ໍ້ແທນ, ການເຂົ ໍ້າ
ຮ່ວມຝ ກອບົຮມົ, ຍກົລະດບັ, ທດັສະນະສ ກສາ; 

4) ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ທາງດ ໍ້ານການພດັທະນາການສ ກສາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມກີານແລກປ່ຽນ
ຖອດຖອນບດົຮຽນ, ທດັສະນະສ ກສາລະຫວ່າງຄູ, ອາຈານ ແລະ ນກັສ ກສາ. 
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4.7 ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ການພດັທະນາກບັພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກນົ 
❖ ຈດຸປະສງົ 

1) ເພ ່ ອເຮດັໃຫໍ້ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມຄີວາມ
ຮູ ໍ້, ຄວາມສາມາດໃນການພົວພັນຮ່ວມມ ກບັອົງການຈດັຕັ ໍ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສາມາດ
ເຊ ່ ອມໂຍງກບັພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກນົ; 

2) ເພ ່ ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ຮ່ວມມ ທາງດ ໍ້ານແຫ່ຼງທ ນ ແລະ ເຕກັນກິວຊິາການເພ ່ ອພດັທະນາ
ວຽກງານຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 

3) ເພ ່ ອແລກປ່ຽນ, ຖອດຖອນບດົຮຽນ, ປະສບົການ, ຂໍ ໍ້ມູນຂ່າວສານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
❖ ຄາດໝາຍ 

1) ພະນກັງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະຜູ ໍ້
ຮບັຜດິຊອບວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມຄີວາມຮູ ໍ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການສູງໃນການ
ພວົພນັຮ່ວມມ ກບັຕ່າງປະທດ; 

2) ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ ໍ້ານແຫຼ່ ງ
ທ ນ ແລະ ວຊິາການເພ ່ ອພດັທະນາວຽກງານຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
ໃຫໍ້ສູງຂ ໍ້ນ;  

3) ມກີານແລກປ່ຽນ, ຖອດຖອນບດົຮຽນ, ປະສບົການ ແລະ ຂໍ ໍ້ມູນຂ່າວສານໃນລະດບັຕ່າງໆຫຼາຍຂ ໍ້ນ. 
❖ ວຽກງານຈດຸສຸມ 

1) ສໍ້າງຂດີຄວາມສາມາດດໍ້ານພາສາຕ່າງປະເທດໃຫໍ້ແກ່ຜູ ໍ້ເຮດັວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ໃນຂັ ໍ້ນກະຊວງ, 
ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂັ ໍ້ນແຂວງ ແລະ ຫ ໍ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂັ ໍ້ນເມ ອງ; 

2) ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງທີ່ ບ່ໍຂ ໍ້ນກບັລດັຖະບານໃຫໍ້ມປີະສທິພິາບ 
ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງຂ ໍ້ນເຊັ່ ນ: ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ ໍ້ແທນ, ການເຂົ ໍ້າຮ່ວມຝ ກອບົຮມົ, ຍກົລະດບັ, 
ທດັສະນະສ ກສາ; 

3) ສໍ້າງລະບບົເຄ ່ ອຂ່າຍຂໍ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານດໍ້ານວຽກງານຂະແໜງການພາຍໃນໃຫໍ້ທນັກບັສະພາບການ, ໜໍ້າ
ເຊ ່ ອຖ ສາມາດເຊ ່ ອໂຍງກບັພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກນົໄດໍ້; 

4) ສົ່ ງເສມີຂອບຂອງການຮ່ວມມ ກບັບນັດາປະເທດເພ ່ ອນມດິ ເຊັ່ ນ: ສ.ສ ຫວຽດນາມ, ສປຈນີ, ໂຄງການ
ຮ່ວມມ ໃນຂອບອາຊຽນ, ໂຄງການຮ່ວມມ ກບັໄຈກາ, ລາຊະອາຈກັໄທ, ອງົການຮ່ວມມ ຂອງປະເທດ
ຕ່າງໆ ໃນວຽກງານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. 

IV. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ເພ ່ ອຕດິຕາມຄວາມຄ ບໜໍ້າຂອງການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ຂອງຂະ ແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມຄີວາມຈໍາເປັນຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ມກີານຕດິຕາມປະເມນີຜນົ 
ໂດຍອງີໃສ່ບາງເນ ໍ້ອໃນດັ່ ງນີ ໍ້: 
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1. ແຜນຍຸດທະສາດພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ຮອດປີ 2025; 

2. ແຜນປະຕບິດັງານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ຮອດປີ 2025; 

3. ຄາດໝາຍຄວາມຕໍ້ອງການກໍ່ ສ ໍ້າງ, ຝ ກອບົຮມົ, ຍກົລະດບັ ແລະ ການດໍາລງົຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານປະເພດຕ່າງ
ຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 

4. ໂຄງການສໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫໍ້ແກ່ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ ໃນແຕ່ລະປີ; 

5. ແຜນພດັທະນາ ແລະ ນຕິກິໍາຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ອງ ຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ. 

V. ມາດຕະການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ  
1. ເພີ່ ມທະວີການນໍາພາຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາທຸກຂັ ໍ້ນໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາ

ຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫໍ້ປະກດົຜນົເປນັຈງິ; 
2. ຫໍ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນການສ ກສາ ທີ່ ຂ ໍ້ນກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 

ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂັ ໍ້ນແຂວງ, 
ຫ ໍ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂັ ໍ້ນເມ ອງ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງການເຜີຍແຜ່, ຄົ ໍ້ນຄວໍ້າ
ເນ ໍ້ອໃນແຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດສະບບັນີ ໍ້ ໃຫ ໍ້ແກ່ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ທີ່ ສງັກດັຢູ່
ກມົກອງຂອງຕນົ ໄດ ໍ້ຮບັຮູ ໍ້ ແລະ ເຂົ ໍ້າໃຈຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ ພ ໍ້ອມຫນັການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງ
ກະຊວງມາເປນັແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ;  

3. ຊຸກຍູ ໍ້ໃຫ ໍ້ສາມອົງການຈດັຕັ ໍ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ສ ່ ຕ່າງໆຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ ທົ່ ວປະເທດ ໃຫໍ້ມກີານຈດັຕັ ໍ້ງການເຜີຍແຜ່ແຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ສະບບັ
ນີ ໍ້ໃຫ ໍ້ກວໍ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ; 

4. ເອາົໃຈໃສ່ຍາດແຍ່ງ ແລະ ສຸມທ ນຮອນເຂົ ໍ້າໃນການພດັທະນາພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງຂະແໜງຖະ
ແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພ ໍ້ອມທງັລະດມົ, ຊຸກຍູ ໍ້, ສົ່ ງເສມີການປະກອບສ່ວນຂອງສງັຄມົ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເພ ່ ອໃຫໍ້ບນັລຸຜນົຕາມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ໍ້;  

5. ເກບັກໍາຂໍ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ສະຖຕິ ິດ ໍ້ານການພດັທະນາພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພ ່ ອຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ລາຍງານໃຫໍ້ທນັການ; 

6. ກມົຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ພະນກັງານ ແລະ ຄະນະຮບັຜດິຊອບການສໍ້າງແຜນຍຸດທະຍາດດັ່ ງກ່າວເປັນໃຈກາງໃນ
ການປະສານງານກັບບັນພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ອງໃນການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ 
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ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຕາມຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ຂອງຕນົ. 
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ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 
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ແຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 2021-2025 

ຍຸດທະສາດຍ່ອຍ ວຽກງານຈດຸສຸມ ຕວົຊີ ໍ້ບອກຂອງວຽກງານ
ຈດຸສຸມ 

ກດິຈະກໍາຫຼກັ ໄລຍະເວລາປະຕບິດັ ງບົປະມານທງັໝດົ 

2021 2022 2023 2024 2025 ງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 
(ລໍ້ານກບີ) 

% ຂອງງບົທີ່ ມີ
ທຽບກບັງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 

1. ເພີ່ ມທະວວີຽກງານການເມ ອງ-ແນວຄດິ 
ໃຫໍ້ແກ່ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນທົ່ ວຂະແໜ

ງການ 

1.1  ບໍ າ ລຸ ງ - ກ່ໍສ ໍ້າ ງພະນັກງານ-
ລັດຖະກອນ ໃຫໍ້ມີຄຸນສົມບັດ
ສິນ ທໍ າ ປ ະຕິວັດ , ມີ  ຄຸ ນທ າດ
ການເມ ອງທີ່ ໜັກແໜໍ້ນ, ມີຄວາມ
ຈົງຮັກພັກດີ ຕ່ໍປະເທດຊາດ , ມີ
ຄວາມຮູ ໍ້, ຄວາມສາມາດ, ຕອບສະ
ໜອງຄວາມຮຽກຮ ໍ້ອງຕໍ້ອງການ
ຕາມໜໍ້າທີ່ ການເມ ອງຂອງພກັ. 

1.1.1  ພະນັກງານນໍາພາ-
ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ສະມາຊິກພັກ 
ໄດ ໍ້ຮັບການ ເຊ ່ ອມຊ ມ 
ແລ ະ  ບໍ າ ລຸ ງ ທິດ ສ ະດີ
ການເມ ອງ ໃນລະດບັຂັ ໍ້ນ
ຕົ ໍ້ນຂ ໍ້ນໄປ. 

1.1.1 ເຂົ ໍ້າຮ່ວມຮບັຟງັການ
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊ ່ ອມຊ ມ
ມະຕຄິໍາສັ່ ງຕ່າງໆ 

√ √ √ √ √ 100 0 

1.1.2  ຝ ກອົບຮົມບໍາລຸງ
ທດິດກີານເມ ອງ 

√ √ √ √ √ 500   

 2. ກ່ໍສ ໍ້າງ  ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງພະນັກງານ-
ລດັຖະກອນ ໃຫໍ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະ
ສດິທຜິນົ 

2.1. ພດັທະນາພະນກັງານນໍາພາ-
ຄຸ ໍ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆໃຫໍ້
ມຄຸີນສມົບດັດ,ີ ມຄີວາມຮູ ໍ້, ຄວາມ
ສາມາດໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງບລໍຫິານ
ສາມາດນໍາພາວຽກງານທີ່ ຕນົ
ຮບັຜດິຊອບໃຫໍ້ມປີະສດິທພິາບ 
ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງ. 

2.1.1 ຈໍານວນພະນກັງານ
ນໍາພາ-ຄຸ ໍ້ມຄອງຕໍາແໜ່ງ
ປະເພດ 2, 3, 4 ແລະ 5 

2.1.1 ບໍ າ ລຸ ງ ທິ ດ ສ ະ ດີ
ການເມ ອງຂັ ໍ້ນຕົ ໍ້ນ, ຂັ ໍ້ນກາງ 
ແລະ ຂັ ໍ້ນສູງ. 

√ √ √ √ √     

2.1.2 ເຂົ ໍ້າຮ່ວມຝ ກອບົຮມົ
ວຊິາສະເພາະ 

√ √ √ √ √     

2.2 ພັດທະນາພະນັກງານ-ວິຊາ
ການການຕ່າງໆໃຫໍ້ມຄຸີນສມົບດັດີ, 
ມຄີວາມຮູ ໍ້, ຄວາມສາມາດໃນການ

2.2.1 ພະນກັງານ-ລດັຖະ
ກອນ ຊັ ໍ້ນປະລນິຍາເອກ. 

2.2.1 ສ ໍ້າງແຜນການຍົກ
ລະດັບໃຫໍ້ພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນ  ຊັ ໍ້ນ ປະລິນຍ າ
ເອກ. 

√ √ √ √ √     
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ຍຸດທະສາດຍ່ອຍ ວຽກງານຈດຸສຸມ ຕວົຊີ ໍ້ບອກຂອງວຽກງານ
ຈດຸສຸມ 

ກດິຈະກໍາຫຼກັ ໄລຍະເວລາປະຕບິດັ ງບົປະມານທງັໝດົ 

2021 2022 2023 2024 2025 ງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 
(ລໍ້ານກບີ) 

% ຂອງງບົທີ່ ມີ
ທຽບກບັງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 

ຄຸ ໍ້ມຄອງບໍລຫິານສາມາດນໍາພາວຽກ
ງ າ ນ ທີ່ ຕົ ນ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ໃ ຫໍ້ມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງ 

2.2.2 ພະນກັງານ-ລດັຖະ
ກອນ ຊັ ໍ້ນປະລນິຍາໂທ. 

2.2.2 ສ ໍ້າງແຜນການຍົກ
ລະດັບໃຫໍ້ພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນ ຊັ ໍ້ນປະລນິຍາໂທ.  

√ √ √ √ √     

2.2.3 ພະນກັງານ-ລດັຖະ
ກອນ ຊັ ໍ້ນປະລນິຍາຕ ີ. 

2.2.3 ສ ໍ້າງແຜນການຍົກ
ລະດັບໃຫໍ້ພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນ ຊັ ໍ້ນປະລນິຍາຕ.ີ 

√ √ √ √ √     

3. ວຽກງານສ ່ ມວນຊນົ. 

3.1 ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນສ ່

ມວນຊົນໃຫໍ້ມີຄວາມໜັກແໜໍ້ນ
ທາງດ ໍ້ານການເມ ອງ, ຄວາມສາມາດ
ທາງດ ໍ້ານວິຊາການຮັບປະກັນທາງ
ດ ໍ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ 

3.1.1 ສໍ້າງ ແລະ ຍົກສູງ
ຄຸນທາດການເມ ອງໃຫໍ້ບຸກ
ຄະລາກອນສ ່ ມວນຊນົໄດ ໍ້
ບໍລຸງທິດສະດີການເມ ອງ 
ຂັ ໍ້ນຕົ ໍ້ນຂ ໍ້ນໄປ. 

3.1.1.1  ສ ໍ້າງແຜນຈດັຕັ ໍ້ງ
ຝ ກອບົຮມົໃຫໍ້ບນັນາທກິານ
ສ ່ ມວນຊົນມີຄວາມຮູ ໍ້ທາງ
ດ ໍ້ານທິດສະດີການເມ ອງ 
ແລະ  ກໍ າໜັ ໍ້ນ ແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ. 

    √ √ √ 498   

3.1.2 ບໍ າລຸ ງຍົກລະດັບ
ຄວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດ
ທາງດ ໍ້ານວຊິາການໃຫໍ້ບຸກ
ຄະລາກອນສ ່ ມວນຊົນ
ຮບັປະກນັປະລມິານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບ 

3.1.2.1 ສໍ້ າ ງ ແ ຜ ນ ຍົ ກ
ລະດັບວິຊາສະເພາະໃຫໍ້
ວຊິາການສ ່ ມວນຊນົ ໄລຍະ
ສັນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຢູ່
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

    √ √ √ 40,500   

3.1.2.2 ຈດັຕັ ໍ້ງຝ ກອບົຮມົ
ວຊິາສະເພາະ ແລະ ດໍ້ານນກິ
ສ ່ ມວນຊນົໃຫໍ້ແກ່ວຊິາການ 

              

4. ວຽກງານວດັທະນະທໍາ 
4.1 ພັ ດ ທ ະ ນ າ ວ ຽ ກ ງ າ ນ
ວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດໃຫໍ້
ມຄີວາມຍ ນຍງົ, ສົ່ ງເສີມຄຸນຄ່າທາງ

4.1.1 ພັດທະນາບຸກຄະ 
ລາກອນຂະແໜງວັດທະ 
ນ ະ ທໍ າ ໃ ຫໍ້ມີ ຄ ວ າ ມ ຮູ ໍ້
ຄວາມສາມາດທາງດ ໍ້ານ

4.1.1 ສ ໍ້າງແຜນຝ ກອບົຮມົ
ໃຫໍ້ວິຊ າກາຂະແໜງວັດ
ທະນະທໍາ 

  √ √ √ √     
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ຍຸດທະສາດຍ່ອຍ ວຽກງານຈດຸສຸມ ຕວົຊີ ໍ້ບອກຂອງວຽກງານ
ຈດຸສຸມ 

ກດິຈະກໍາຫຼກັ ໄລຍະເວລາປະຕບິດັ ງບົປະມານທງັໝດົ 

2021 2022 2023 2024 2025 ງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 
(ລໍ້ານກບີ) 

% ຂອງງບົທີ່ ມີ
ທຽບກບັງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 

ດ ໍ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ ກ ໍ້າວໜໍ້າ , 
ປັບ ປຸ ງພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ
ວດັທະນະທໍາໃຫໍ້ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ແລະ ມຄຸີນນະພາບສູງ. 

ວິຊ າກ ານໃຫໍ້ໄດ ໍ້ 500 
ເທ ່ ອຄນົ. 

4.1.2 ແຜນພັດທະນ າ
ຄອບຄວົວດັທະນະທໍາ. 

4.12 ສ ໍ້າ ງ  ແລະ ຈັດຕັ ໍ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ຄອບຄວົວດັທະນະທໍາ. 

  √ √ √ √ 1,440 0 

4.1.3 ແຜນພັດທະນ າ
ບ ໍ້ານວດັທະນະທໍາ. 

4.1.3 ສ ໍ້າງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະ 
ຕິບັດແຜນພັດທະນາບ ໍ້ານ
ວດັທະນະທໍາ. 

  √ √ √ √ 1,440 0 

4.2 ໂ ຄສະນ າ  ແລະ  ເ ຜີຍ ແ ຜ່
ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ  ອອກສູ່
ສງັຄມົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, 

ສໍ້າງຈິດສໍານ ກໃນການປໍ້ອງກັນ , 
ສະກັດກັ ໍ້ນປະກົດການຫຍໍ ໍ້ທໍ ໍ້ທາງ
ດ ໍ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ ເ ປັ ນ ໄພ ຕ່ໍ
ສງັຄມົໂດຍຜ່ານສ ່ ຕ່າງໆ. 

4.2.1 ຈໍ ານວນຄັ ໍ້ງຂອງ
ການລງົເຜີຍແຜ່ວດັທະນະ
ທໍາຂອງຊາດ. 

4.2.1 ເຜີຍແຜ່ວຽກງ ານ
ວດັທະນະທໍາໃຫໍ້ແກ່ສະຖາ
ບັນການສ ກສາ ແລະ ຊຸມ
ຊນົ. 

    √ √ √ 540 0 

4.2.2 ນິຕິກໍາທີ່ ສັງລວມ
ລ າຍກ ານ ປ ະກົດ ກ ານ
ຫຍໍ ໍ້ທໍ ໍ້ທາງດ ໍ້ານວດັທະນະ
ທໍາທີ່ ເປັນໄພຕ່ໍສງັຄມົ. 

4.2.2 ສໍ້າ ງ ນິຕິ ກໍ າ ທີ່ ສັ ງ 
ລວມລາຍການປະກດົການ
ຫຍໍ ໍ້ທໍ ໍ້ທາງດ ໍ້ານວັດທະນະ
ທໍາທີ່ ເປັນໄພຕ່ໍສງັຄມົ. 

  √       10 100 

4.2.3 ຈໍ ານວນຄັ ໍ້ງຂອງ
ການຈັດຝ ກອົບເຜີຍແຜ່
ນຕິກໍິາທີ່ ສງັລວມລາຍການ
ປະກດົການຫຍໍ ໍ້ທໍ ໍ້ທາງດ ໍ້ານ
ວັດທະນະທໍາໃນສະຖາ
ບນັການສ ກສາ. 

4.2.3 ເ ຜີຍ ແ ຜ່ນິຕິ ກໍ າທີ່

ສັງລວມລາຍການປະກົດ
ກ າ ນ ຫ ຍໍ ໍ້ ທໍ ໍ້ ທ າ ງ ດ ໍ້ າ ນ
ວັດທະນະທໍາ ແກ່ສັງຄົມ 
ໂດຍຜ່ານສິ່ ງພມິ, ເຟສບຸກ, 
ເວບໄຊ ແລະ ການຈດັຝ ກ

  √ √ √ √ 360 0 
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ຍຸດທະສາດຍ່ອຍ ວຽກງານຈດຸສຸມ ຕວົຊີ ໍ້ບອກຂອງວຽກງານ
ຈດຸສຸມ 

ກດິຈະກໍາຫຼກັ ໄລຍະເວລາປະຕບິດັ ງບົປະມານທງັໝດົ 

2021 2022 2023 2024 2025 ງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 
(ລໍ້ານກບີ) 

% ຂອງງບົທີ່ ມີ
ທຽບກບັງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 

ອົບໃນສະຖາບັນການສ ກ
ສາ. 

4.2.4 ສູນຂໍ ໍ້ມູນຂ່າວສານ
ວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ 
ຜ່ານທາງອນິເຕເີນດັ. 

4.24  ສ ໍ້ າ ງ ສູ ນ ຂໍ ໍ້ ມູ ນ
ຂ່າວສານວດັທະນາທໍາແຫ່ງ
ຊາດ ຜ່ານທາງອນິເຕເີນດັ. 

    √     300 0 

4.2.5 ຈໍ ານວນຄັ ໍ້ງຂອງ
ການຈດັຝ ກອບົເຜີຍແຜ່ຂໍ ໍ້
ມູນຫໍພິພິດຕະພັນໃຫໍ້ແກ່
ສ ະຖ າບັນ ກ ານສ ກສ າ 
ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວ. 

4.2.5 ເ ຜີ ຍ ແ ຜ່ ຂໍ ໍ້ມູ ນ ຫໍ
ພິພິດຕະພັນ (ເຊັ່ ນ: ວັນ, 

ເວລາເປີດ ແລະ ປິດ, ລາຍ 

ການຜະລິດຕະພັນ, ເບີໂທ
ຕິດຕ່ໍ) ໃຫໍ້ແກ່ສະຖາບັນ
ການສ ກສາ ແລະ ນກັທ່ອງ
ທ່ຽວ ເພ ່ ອນໍາໃຊ ໍ້ຫໍພພິດິຕະ
ພັນດັ່ ງກ່າວ ໃຫໍ້ກາຍເປັນ 
ແຫ່ຼງຮຽນຮູ ໍ້ວັດທະນະທໍາ 
ແລະ  ປະຫວັດສາດແຫ່ງ
ຊາດ. 

  √ √ √ √ 20 100 
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ຍຸດທະສາດຍ່ອຍ ວຽກງານຈດຸສຸມ ຕວົຊີ ໍ້ບອກຂອງວຽກງານ
ຈດຸສຸມ 

ກດິຈະກໍາຫຼກັ ໄລຍະເວລາປະຕບິດັ ງບົປະມານທງັໝດົ 

2021 2022 2023 2024 2025 ງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 
(ລໍ້ານກບີ) 

% ຂອງງບົທີ່ ມີ
ທຽບກບັງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 

4.2.6 ຈໍ ານວນຄັ ໍ້ງຂອງ
ການເຂົ ໍ້າ ຮ່ວມການວາງ 
ສະແດງສິ່ ງພິມ, ຮູບພາບ, 
ລະຄອນ ແລະ ຜະລດິຕະ
ພັນວັດທະນະທໍາອ ່ ນໆ ຢູ່
ຕ່າງປະເທດ. 

4.2.6 ເຂົ ໍ້າຮ່ວມການວາງ 
ສະແດງສິ່ ງພິມ, ຮູບພາບ, 
ຮູບເງາົ ແລະ ຜະລດິຕະພນັ
ວັ ດ ທ ະ ນ ະ ທໍ າ ອ ່ ນ ໆ  ຢູ່
ຕ່າງປະເທດ. 

  √ √ √ √ 200 0 

4.2.7 ຈໍ ານວນຄັ ໍ້ງຂອງ
ການຈັດງານວາງສະແດງ
ສິ່ ງພມິ, ຮູບພາບ, ລະຄອນ 
ແລະ ຜະລິດຕະພັນວັດ 
ທະນະທໍາອ ່ ນໆ ຢູ່ພາຍໃນ
ປະເທດ. 

4.2.7 ຈດັງານວາງສະແດງ
ສິ່ ງພິມ, ຮູບພາບ , ຮູບເງາົ 
ແ ລ ະ  ຜ ະ ລິ ດ ຕ ະ ພັ ນ
ວັດທະນະທໍາອ ່ ນໆ ຢູ່ພາຍ
ໃນປະເທດ. 

  √ √ √ √ 200 0 

4.3 ສ ໍ້າງ ແລະ ພດັທະນາຜະລດິຕະ
ພັນວັດທະນະທໍາ ທີ່ ມີຄຸນຄ່າໃຫໍ້ມີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມຄຸີນນະພາ
ບສູງ ກໍ້າວໄປເຖິງການສ ໍ້າງເປັນອຸດ
ສາຫະກໍາວດັທະນະທໍາໃນອະນາຄດົ 
ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ ໍ້ງໜໍ້າເຂົ ໍ້າ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສງັຄມົຂອງຊາດຢ່າງຍ ນຍງົ. 

4.3.1 ລະບຽບການ, ຂັ ໍ້ນ
ຕອນ, ແບບຟອມ, ເອກະ 
ສານປະກອບ, ຄ່າທໍານຽມ 
ແລະ ຄ່ າບໍລິການ ແລະ 
ໄລຍະເວລາຂອງການຂໍ
ອະນຸມດັສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງທຸລະກິດ 
ໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາ 
ຖ ກຈດັພິມຢູ່ໃນສູນຂໍ ໍ້ມູນ
ຂ່ າວສານວັດທະນະທໍາ
ແຫ່ງຊາດ ທາງອນິເຕເີນດັ. 

4.3.1 ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍ 

ແຜ່ລະບຽບການ, ຂັ ໍ້ນຕອນ
ແບບຟອມ , ເອກະ  ສານ
ປະກອບ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ 
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ໄລຍະ
ເວລາຂອງການຂໍອະນຸມດັ
ສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງທຸລະກດິໃນຂະແໜງ 
ວັດທະນະທໍາ ຜ່ານສູນຂໍ ໍ້
ມູນຂ່າວສານວດັທະນະທໍາ
ແຫ່ງຊາດທາງອິນເຕີເນັດ 
ເ ພ ່ ອ ອໍ າ ນ ວ ຍ ຄ ວ າ ມ

  √ √ √ √ 40 100 
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ຍຸດທະສາດຍ່ອຍ ວຽກງານຈດຸສຸມ ຕວົຊີ ໍ້ບອກຂອງວຽກງານ
ຈດຸສຸມ 

ກດິຈະກໍາຫຼກັ ໄລຍະເວລາປະຕບິດັ ງບົປະມານທງັໝດົ 

2021 2022 2023 2024 2025 ງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 
(ລໍ້ານກບີ) 

% ຂອງງບົທີ່ ມີ
ທຽບກບັງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 

ສະດວກແກ່ການສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງ
ທຸລະກດິເອກະຊນົ. 

4.4  ສໍ້າງ ແລະ ພດັທະນາບຸກຄະລາ
ກອນໃຫໍ້ມຄີວາມເຂັ ໍ້ມແຂງທາງດ ໍ້ານ
ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ກາຍ
ເປັນມ ອາຊີບດ ໍ້ານປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ສ ບທອດມໍລະດົກທາງດ ໍ້ານ
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ
ຂອງຊາດ. 

4.4.1 ສ ໍ້າ ງຖ ານຂໍ ໍ້ມູ ນ , 
ພັດທະນາລະບບົຄຸ ໍ້ມຄອງ 
ແລະ ປົກປັກຮັກສາພິພິ
ທະພນັແຫ່ງຊາດ 

4.4.1 ຈັ ດ ຕັ ໍ້ ງ ກ າ ນ ຝ ກ
ອບົຮມົລະບບົການຄຸ ໍ້ມຄອງ
ນໍາໃຊ ໍ້ຖານຂໍ ໍ້ມູນ, ຕດິຕາມ
ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜົນ
ການປົກປັກຮັກສາພິພິທະ
ພນັແຫ່ງຊາດ 

  √ √ √ √ 1,500 0 

4.4.2 ປັບປຸງ ແລະ ພັດ 
ທະນາຖານຂໍ ໍ້ມູນທີ່ ທັນ
ສະໄໝ ໃນຫໍສະມຸດແຫ່ງ
ຊາດ. 

4.4.2 ຝ ກອົບຮົມວິທີນໍາ
ໃຊ ໍ້ຖານຂໍ ໍ້ມູນ (PMB) ໃຫໍ້
ພະນກັງານ-ວຊິາການຫໍສະ
ມຸດ. 

  √ √ √ √ 800 0 

4.4.3 ຈໍານວນສະມາຄມົ
ວຊິາຊບີ ແລະ ສູນຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ
ວັດທະນະທໍາ ທີ່ ໄດ ໍ້ຖ ກ
ສ ໍ້າງຂ ໍ້ນ ໃໝ່. 

4.4.3 ສໍ້າງສະມາຄົມວິຊາ
ຊີ ບ  ແລ ະ  ສູ ນຄົ ໍ້ນ ຄວ ໍ້າ
ວດັທະນະທໍາ. 

    √     180 0 

4.5 ສ ໍ້າງ ແລະ ປັບປຸງພ ໍ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງກ່ຽວກບັວຽກງານວດັທະນະທໍາ 
ໃຫໍ້ສມົຄູ່ ກບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

4..5.1 ແຜນບູລະນະປະ 
ຕສິງັຂອນສະຖານທີ່ ມໍລະ 
ດກົວດັທະນະທໍາ. 

4.5.1 ສ ໍ້າງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະ 
ຕບິດັແຜນບູລະນະປະຕສິງັ 
ຂອນສະຖານທີ່ ມໍລະດົກ
ວດັທະນະທໍາ. 

  √ √ 

  

  1,080 0 
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ຕ ໍ້ອງການ 

4.5.2 ແຜນພັດທະນາຫໍ 
ພິພິດທະພັນທີ່ ມີ ຢູ່ ໃຫໍ້
ກ າ ຍ ເ ປັ ນ ແ ຫ່ຼ ງ ຮ ຽ ນ ຮູ ໍ້
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະ 
ຫວດັສາດລາວ. 

4.5.2 ສ ໍ້າງ  ແລະ ຈັດຕັ ໍ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ຫໍພິພິດທະພັນທີ່ ມີຢູ່ ໃຫໍ້
ກາຍເປັນແຫ່ຼງຮຽນຮູ ໍ້ວັດ 
ທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດ 
ສາດລາວ. 

  √ √ 

  

  1,000 0 

4.5.3 ສໍ້າງເວັບໄຊ ແລະ 
ສ ໍ້າ ງ ຖ ານ ຂໍ ໍ້ມູ ນ ບູ ຮ າ ນ
ວທິະຍາ ທົ່ ວປະເທດ. 

4.5.3 ຈັດກອງປະຊຸມສໍໍາ
ມະນາສ ໍ້າງ ເວັບໄຊ ແລະ 
ສ ໍ້ າ ງ ຖ າ ນ ຂໍ ໍ້ ມູ ນ ບູ ຮ າ ນ
ວທິະຍາ ທົ່ ວປະເທດ. 

  √ √ √ √ 7,200   

4.5.4 ສໍາຫຼວດ, ເກັບກໍາ
ຂໍ ໍ້ມູນແຫ່ຼງບູຮານວິທະຍາ
ທົ່ ວປະເທດ. 

4.5.4 ສໍາຫຼວດ, ເກບັກໍາຂໍ ໍ້

ມູນແຫ່ຼງບູຮານວທິະຍາທົ່ ວ
ປະເທດ. 

  √ √ √ √ 400   

5. ວຽກງານການທ່ອງ ທ່ຽວ 

5.1 ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນຂະແ
ໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ມີຄວາມໜັ
ກແໜໍ້ນທາງດ ໍ້ານການເມ ອງ , ມີ
ຄວາມສາດທາງດ ໍ້ານວຊິາການ ເພ ່ ອ
ຮັບປະກັບປະລິມານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ. 

5.1.1 ຍົກລະດັບບຸກຄະ 
ລາກອນຂັ ໍ້ນສູນກາງ ແລະ 
ບັນດາແຂວງໃນວຽກພັດ 
ທະນ າການ ທ່ອ ງ ທ່ ຽ ວ 
(ການວາງແຜນພັດທະນາ
ການ ທ່ອ ງ ທ່ ຽວ , ການ 

ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ, 
ຈັດສັນແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ). 
ມາດຕະຖານການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ແລະ ວຽກສະຖິຕິ
ການທ່ອງທ່ຽວ) 

5.1.1 ຈັດຕັ ໍ້ງການຝ ກອົບ 
ຮມົວຽກງານການພດັທະນາ
ກ ານ ທ່ ອ ງ ທ່ ຽ ວ ໃຫໍ້ບຸ ກ
ຄະລ າກອນຂັ ໍ້ນ ສູນກາງ 
ແລະ ບນັດາແຂວງ 

  √ √ √ √ 500   
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2021 2022 2023 2024 2025 ງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 
(ລໍ້ານກບີ) 
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ຕ ໍ້ອງການ 

5.1.2 ຍົ ກ ລ ະ ດັ ບ ບຸ ກ
ຄະລາກອນ  ຂັ ໍ້ນສູນກາງ 
ແ ລ ະ  ຂັ ໍ້ນ ແ ຂ ວ ງ  ໃ ນ
ການນໍາໃຊ ໍ້ເຕັກໂນໂລຊີດີ
ຈີຕອນ  ໃນວຽກທ່ອ ງ
ທ່ຽວ. 

5.1.2 ຈັ ດ ຕັ ໍ້ ງ ກ າ ນ ຝ ກ
ອົບຮົມການນໍາໃຊ ໍ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີດີຈີຕອນເຂົ ໍ້າໃນການ 
ທ່ອ ງ ທ່ຽວໃຫໍ້ບຸກຄະລາ
ກອນຂັ ໍ້ນ ສູ ນກາ ງ  ແລະ 
ບນັດາແຂວງ. 

  √ √ √ √ 500   

5.1.3 ສ ໍ້າງຄູຝ ກ ແລະ ຄູ
ປະເມນີຜົນ ມາດຕະຖານ
ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ.  

5.1.3 ຈັດຕັ ໍ້ງການຝ ກອົບ 
ຮົມຄູຝ ກ ແລະ ຄູປະເມີນ
ຜົນມາດຕະຖານການທ່ອງ 
ທ່ຽວອາຊຽນ . 

  √ √ √ √ 500   

5.1.4 ສ ໍ້າງຄູຝ ກ ແລະ ຄູ
ປະເມນີຜົນ ມາດຕະຖານ
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ 
ລາວ . 

5.1.4 ຈັດຕັ ໍ້ງ ກ ານຄູຝ ກ 
ແລະຄູນປະເມີນຜົນມາດ 
ຕະຖານການທ່ອງ  ທ່ຽວ
ຂອງ ສປປ ລາວ.  

  √ √ √ √ 500   

5.2 ພັດທະນາ , ປັບປຸງໂຄງລ່າງ
ພ ໍ້ນຖານ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກດໍ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້
ຮບັປະກນັດ ໍ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ. 

5.2.1 ຮຽບຮຽງປະຫວດັ
ຄວາມເປັນມາຂອງສະ 
ຖານ ທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ທາງທໍາ
ມະຊາດ , ວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພ ່ ອ
ໂຄສະນ າໃຫໍ້ນັກ ທ່ອ ງ
ທ່ຽວ (ຈໍານວນແຫ່ງ). 

5.2.1 ລງົເກບັກໍາຂໍ ໍ້ມູນທາງ
ດ ໍ້ານປະຫວດັຄວາມເປັນມາ
ຂອງສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ 
ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ປະຫວດັສາດ. 

  √ √ √ √ 500   
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5.2.2 ສະຖານທີ່ ທ່ ອ ງ
ທ່ຽວທາງ ທໍ າມະຊ າດ , 
ວັ ດ ທ ະ ນ ະ ທໍ າ  ແ ລ ະ 
ປະຫວດັສາດ ໄດ ໍ້ຮບັການ
ຈັດລະດັບ (ລະດັບຊາດ, 
ລະດບັແຂວງ ແລະ ລະດບັ
ເມ ອງ) (ຈໍານວນແຫ່ງ). 

5.2.2 ລົງສໍໍ າ ຫຼວດ ແລະ 
ກໍາເກັບກໍາສະຖານທີ່ ທ່ອງ
ທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ, ວດັ 
ທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດ 
ສາດ ໄດ ໍ້ຮບັການຈດັລະດບັ 
(ລະດບັຊາດ, ລະດບັແຂວງ 
ແລະ ລະດັບເມ ອງ) (ຈໍາ
ນວນແຫ່ງ). 

  √ √ √ √ 500   

5.2.3 ຫຼກັສູດຝ ກອບົຮມົ 
ແລ ະ  ປ ໍ້ມ ຄູ່ ມ   ສໍ າ ລັບ
ຄວາມເປັນມ ອາຊີບດ ໍ້ານສ ່

ມວນຊົນ , ວັນນະຄະດີ 
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. 

5.2.3 ສ ໍ້ າ ງ ຫຼັ ກ ສູ ດ ຝ ກ
ອົບຮົມ ແລະ ປ ໍ້ມຄູ່ ມ   ສໍາ
ລບັຄວາມເປັນມ ອາຊບີດ ໍ້ານ
ປົກປັກຮັກສາ  ແລະ ສ ບ
ທອດມໍລະດົກວັດທະນະ
ທໍາ ແລະ ປະຫວດັສາດຂອງ
ຊາດ. 

  √       30 100 

5.2.4 ຈໍານວນພະນກັງານ  
ທີ່ ໄດ ໍ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມ
ຄວາມເປັນມ ອາຊີບດ ໍ້ານສ ່

ມວນຊົນ , ບູຮ ານຄະດີ  
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. 

5.2.4 ຈັ ດ ຝ ກ ອົ ບ ຮົ ມ
ຫຼກັສູດຄວາມເປັນມ ອາຊບີ
ດ ໍ້ານປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ສ ບ ທ ອ ດ ມໍ ລ ະ ດົ ກ ວັ ດ 
ທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດ 
ສ າ ດ ຂອ ງ ຊ າດ  ໃຫໍ້ແ ກ່
ພະນກັງານ. 

    √ √ √ 540 0 
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ກດິຈະກໍາຫຼກັ ໄລຍະເວລາປະຕບິດັ ງບົປະມານທງັໝດົ 

2021 2022 2023 2024 2025 ງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 
(ລໍ້ານກບີ) 

% ຂອງງບົທີ່ ມີ
ທຽບກບັງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 

6. ພດັທະນາສະຖານການສ ກສາດ ໍ້ານສລິະ
ປະ ແລະ ວຈິດິສນິ 

6.1 ພັດທະນາໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ
ສະຖານການສ ກສາທີ່ ຂ ໍ້ນກບັຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບ ກະຊວງ ຖວທ. 

6.1.1 ສ ໍ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫໍ
ພັກນັກຮຽນວິຊາຊີບຊັ ໍ້ນ
ກາງ, ຫໍມູນເຊ ໍ້ອ; ກໍາແພງ 
ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ ໍ້າຂອງ 
ໂຮງຮຽນສິລະປະແຫ່ງ
ຊາດ . 

6.1.1 ສໍ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫໍ
ພັກ, ຫໍມູນເຊ ໍ້ອ , ກໍາແພງ 
ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ ໍ້າ ສໍ້າງ
ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, 
ສູນການຮຽນຮູ ໍ້. 

    √ √   5,000   

6.1.2 ປັບປຸງຫໍ້ອງວາງສະ 
ແດງວຈິດິສນິ (ບ ໍ້ານອານຸ). 

6.1.2 ປັບປຸງຫໍ້ອງວາງສະ 
ແດງວຈິດິສນິ (ບ ໍ້ານອານຸ).     √ √ √ 1,950   

6.1.3 ອອກແບບ ແລະ 
ກ່ໍສ ໍ້າງຫໍພັກນັກສ ກສາສະ
ຖາບນັວຈິດິສນິ. 

6.1.3 ອອກແບບ  ແລ ະ 
ກ່ໍສ ໍ້າງຫໍພັກນັກສ ກສາສະ
ຖາບນັວຈິດິສນິ. 

    √ √ √ 1,950   

6.1.4 ປັບປຸງສ ໍ້ອມແປງ 
ອຸປະກອນການຮຽນ-ການ
ສ ອ ນ  ສິ ລ ະ ປ ະ ກ າ ນ
ສະແດງ. 

6.1.4 ປັບປຸງສ ໍ້ອມແປງ , 
ສ ະໜອ ງ ເ ຄ ່ ອ ງ ດົ ນ ຕີ , 
ອຸ ປ ະ ກ ອ ນ ສ ະ ຕູ ດີ ໂ ອ , 

ລະບົບກັນສຽງ, ໄຟແສງສີ
ສຽງລະບບົການຮຽນ-ການ
ສອນ. 

    √ √ √ 4,500   

6.1.5 ປັບປຸງສ ໍ້ອມແປງ 
ອຸປະກອນການຮຽນ-ການ
ສ ອ ນ  ສິ ລ ະ ປ ະ ກ າ ນ
ສະແດງ. 

6.1.5 ປັບປຸງສ ໍ້ອມແປງ , 
ສ ະໜອ ງ ເ ຄ ່ ອ ງ ດົ ນ ຕີ , 
ອຸ ປ ະ ກ ອ ນ ສ ະ ຕູ ດີ ໂ ອ , 

ລະບົບກັນສຽງ, ໄຟແສງສີ

    √ √ √ 4,500   



30 
 

ຍຸດທະສາດຍ່ອຍ ວຽກງານຈດຸສຸມ ຕວົຊີ ໍ້ບອກຂອງວຽກງານ
ຈດຸສຸມ 

ກດິຈະກໍາຫຼກັ ໄລຍະເວລາປະຕບິດັ ງບົປະມານທງັໝດົ 

2021 2022 2023 2024 2025 ງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 
(ລໍ້ານກບີ) 
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ທຽບກບັງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 

ສຽງລະບບົການຮຽນ-ການ
ສອນ. 

6.1.6 ຈໍານວນໂຮງຮຽນ
ວິຊາຊີບຊັ ໍ້ນກາງທີ່ ຂ ໍ້ນກບັ
ກະຊວງ ທີ່ ຖ ກປັບປຸງ ຫຼ  
ສ ໍ້າງໃໝ່. 

6.1.6ປັບປຸງຫຼັກສູດ ແລະ 
ຍກົຖານະໂຮງຮຽນຂ ໍ້ນເປັນ
ສະຖາບນັ . 

  √       800 0 

6.1.7 ປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ ໍ້ນ
ກາງ,ຊັ ໍ້ນສູງ, ປະລນິຍາຕີ, 
ປະລິນຍາໂທວິຈ ິດສິນ 
ແລະ ສໍ້າງຫຼັກສູດປະລິນ 
ຍ າ ເອກວິຈ ິດສິນ  (ຄົ ໍ້ນ 
ຄວ ໍ້າ , ຮຽບຮຽງ , ຕໍາລາ
ການຮຽນ - ການສອນ) 
ແປຕໍາລາ. 

6.1.7 ຈັດຕັ ໍ້ງກອງປະຊຸມ
ປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ ໍ້ນກາງ,ຊັ ໍ້ນ
ສູງ, ປະລນິຍາຕ,ີ ປະລນິຍາ
ໂທວິຈ ິດສິນ  ແລະ  ສໍ້າ ງ
ຫຼກັສູດປະລນິຍາເອກວຈິດິ
ສນິ. 

    √ √ √ 2,502   

6.1.8 ສ ໍ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ຫຼກັສູດ, ສ ໍ້າງປ ໍ້ ໍ້ມຄູ່ ມ  ການ
ຮຽນ-ການສອນວຊິາຊບີ. 

6.1.8 .1ສ ໍ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ຫຼັກສູດ, ສ ໍ້າງປ ໍ້ ໍ້ມຄູ່ ມ  ການ
ຮຽນ-ການສອນວຊິາຊບີໃຫໍ້
ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະ 
ຖານແຫ່ງຊາດ. 

  √ √   √ 180,00   
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ກດິຈະກໍາຫຼກັ ໄລຍະເວລາປະຕບິດັ ງບົປະມານທງັໝດົ 

2021 2022 2023 2024 2025 ງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 
(ລໍ້ານກບີ) 

% ຂອງງບົທີ່ ມີ
ທຽບກບັງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 

6.1.8.2 ສໍ້າ ງ ລະບົບ ຄຸ ໍ້ມ
ຄ ອ ງ  ແລ ະ  ຖ ານຂໍ ໍ້ມູ ນ
ສະຖິຕິນັກຮຽນ-ຄູສອນ
ໂຮງຮຽນໃຫໍ້ເປັນລະບບົ. 

    √     5   

6.2 ພດັທະນາຄູ ແລະ ອາຈານໃຫໍ້
ມີຄວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດທາງດ ໍ້ານ
ວຊິາການ ແລະ ວຊິາສະເພາະ 

6.2.1 ສ ໍ້າ ງ ຄວ າມ ເຂັ ໍ້ມ 
ແຂງດ ໍ້ານວຊິາສະເພາະໃຫໍ້
ພະນັກງານ-ຄູອາຈານໃນ
ການຮຽນ-ການສອນສລິະ
ປະການສະແດງໃຫໍ້ມີຄຸນ
ນະພາບ. 

6.2.1.1 ຍົກລະດັບ ວຸທິ
ການສ ກສາ; ປອ. ປທ, ປຕ; 

ຝ ກອົບຮົມວິຊາຄູ, ຍົກລະ 
ດັບການຄົໍ້ນຄ ໍ້ວາວິທະຍາ 
ສາດ, ວໄິຈວຊິາສະເພາະ. 

  √ √ √   300   

6.2.1.2 ຈັດ ເວທີປ ກສ າ
ຫາລ ກ່ຽວກັບການປະດິດ
ແຕ່ງສິລະປະການສະແດງ 
ໂດຍມີວິທະຍາກອນທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

    √ √ √ 60   

6.2.1.3 ຈໍ ານວນ ເດັກທີ່

ຮຽນເກັ່ ງ ແລະ ມີພອນສະ 
ຫວນັພເິສດ (ຜ່ານມາດຖານ
ຄດັເລ ອກ). 

    √     5   

6.2.1.4 ສໍ້າງສັນຜົນງານ
ການປະດິດແຕ່ງ ໃຫໍ້ກາຍ 
ເປັນຜະລິດຕະພັນສິລະ
ປະການສະແດງ ແລະ ການ
ບໍລກິານໃຫໍ້ມຄຸີນນະພາບ. 

    √ √ √ 60   
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ກດິຈະກໍາຫຼກັ ໄລຍະເວລາປະຕບິດັ ງບົປະມານທງັໝດົ 

2021 2022 2023 2024 2025 ງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 
(ລໍ້ານກບີ) 

% ຂອງງບົທີ່ ມີ
ທຽບກບັງບົທີ່
ຕ ໍ້ອງການ 

7.  ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ການພດັທະນາກບັ
ພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກນົ 

7.1 ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ພດັທະນາ
ໂຄລ່າງພ ໍ້ນຖານດ ໍ້ານສ ່ ມວນຊນົ 

7.1.1 ສົ່ ງເສມີການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົ
ຜ່ານວທິະຍຸຊຸມຊນົ. 

7.1.1 ຜະລດິລາຍການ 
ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊນົຜ່ານວທິະຍຸ
ຊຸມຊນົ. 

√ √ √ √ √ $3,000   

7.1.2 ກ່ໍສ ໍ້າງສະຖານີ
ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ 
ໂທລະພາບ. 

7.1.2 ແຂວງ ໄຊສມົບູ √ √ √ √ √     

7.1.3 ກ່ໍສ ໍ້າງສະຖານີ
ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ 
ໂທລະພາບ. 

7.1.3 ແຂວງ ບໍ່ ແກ ໍ້ວ √ √ √ √ √     

7.2  ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ທາງດ ໍ້ານ
ວດັທະນະທໍາ 

7.2.1 ບູລະນະ
ປະຕສິງັຂອນມໍລະດກົ
ໂລກວດັພູຈໍາປາສກັ 

7.2.1 ປະຕສິງັຂອນໂຮງ
ນາງສດີາ ວດັພູຈໍາປາສກັ. 

√ √ √ √ √ $5,000   

7.2.2 ປະຕສິງັຂອນໂຮງ
ຊາວ ວດັພູຈໍາປາສກັ. 

√ √ √ √ √ $3,500   

7.2.2 ສໍ້າງສາລະຄະດີ
ກ່ຽວກບັວດັທະນະທໍາ
ນາມມະທໍາ 

7.2.2 ເກບັກໍາຂໍ ໍ້ມູນ, ຂຽນ
ບດົເລ ່ ອງ ແລະ ລງົຖ່າຍທໍາ 

√ √ √ √ √ $42   

7.3.1 ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ທາງ
ດ ໍ້ານວຽກງານທ່່ອງທ່ຽວ 

7.3.1 ພດັທະນາໂຄງລ່າງ
ພ ໍ້ນຖານ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ ນຍງົ 

7.3.1 ລງົໄປສໍາຫຼວດ, 
ອອກແບບ ແລະ ເກບັກໍາຂໍ ໍ້
ມູນແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ 

√ √ √ √ √ $47   
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ກດິຈະກໍາ ແລະ ໄລຍະການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ຕວົຊີ ໍ້ບອກ ປຖີານ (ປ ີ2020 ຫຼ  
ປທີີ່ ມຂໍີ ໍ້ມູນຫຼ ໍ້າສຸດ) 

ແຜນການ (ການຄາດການ) ແຫ່ຼງຂໍ ໍ້ມູນ ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ 

2021 2022 2023 2024 2025   

ຍຸດທະສາດ                  

1: ເພີ່ ມທະວວີຽກງານການເມ ອງ-ແນວຄດິ ໃຫ ໍ້ແກ່ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນທົ່ ວຂະແໜງການ             

  

  

ວຽກງານຈດຸສຸມ                 

1.1.1  ພະນກັງານນໍາພາ-ຄຸ ໍ້ມຄອງ, ສະມາຊກິພກັ ໄດ ໍ້ຮບັການເຊ ່ ອມຊ ມ ແລະ ບໍາລຸງທດິສະດກີານເມ ອງ ໃນລະດບັ
ຂັ ໍ້ນຕົ ໍ້ນຂ ໍ້ນໄປ. 

  
10 10 10 10 10 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ພະນກັງານ 

ຍຸດທະສາດ                  

 2. ກ່ໍສ ໍ້າງ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ໃຫ ໍ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ             
  

  

ວຽກງານຈດຸສຸມ                 

2.1.1 ຈໍານວນພະນກັງານນໍາພາ-ຄຸ ໍ້ມຄອງຕໍາແໜ່ງປະເພດ 2, 3, 4 ແລະ 5 
250 50 50 50 50 50 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ພະນກັງານ 

2.2.1 ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຊັ ໍ້ນປະລນິຍາເອກ. 9 1 1 2 2 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ພະນກັງານ 

2.2.2 ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຊັ ໍ້ນປະລນິຍາໂທ. 295 18 22 19 19 19 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ພະນກັງານ 

2.2.3 ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຊັ ໍ້ນປະລນິຍາຕ ີ. 1,942 59 57 56 57 50 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ພະນກັງານ 

ຍຸດທະສາດ                  

3. ວຽກງານສ ່ ມວນຊນົ.                 

ວຽກງານຈດຸສຸມ                 

3.1.1 ສໍ້າງ ແລະ ຍກົສູງຄຸນທາດການເມ ອງໃຫໍ້ບຸກຄະລາກອນສ ່ ມວນຊນົໄດ ໍ້ບໍລຸງທດິສະດກີານເມ ອງ ຂັ ໍ້ນຕົ ໍ້ນຂ ໍ້ນໄປ.     
1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົສ ່ ມວນຊນົ 

3.1.2 ບໍາລຸງຍກົລະດບັຄວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດທາງດ ໍ້ານວຊິາການໃຫໍ້ບຸກຄະລາກອນສ ່ ມວນຊນົຮບັປະກນັປະລມິານ 
ແລະ ຄຸນນະພາບ 

    
1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົສ ່ ມວນຊນົ 

ຍຸດທະສາດ                  

4. ວຽກງານວດັທະນະທໍາ                 
ວຽກງານຈດຸສຸມ                 
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ຕວົຊີ ໍ້ບອກ ປຖີານ (ປ ີ2020 ຫຼ  
ປທີີ່ ມຂໍີ ໍ້ມູນຫຼ ໍ້າສຸດ) 

ແຜນການ (ການຄາດການ) ແຫ່ຼງຂໍ ໍ້ມູນ ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ 

2021 2022 2023 2024 2025   

4.1.1 ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນຂະແໜງວດັທະນະທໍາໃຫໍ້ມຄີວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດທາງດ ໍ້ານວຊິາການໃຫໍ້ໄດ ໍ້ 500 
ເທ ່ ອຄນົ. 

  
100 100 100 100 100 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົສລິະປະ-ວດັທະນະທໍາ 

4.1.2 ແຜນພດັທະນາຄອບຄວົວດັທະນະທໍາ. 77 78 80 82 84 86 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົສລິະປະ-ວດັທະນະທໍາ 

4.1.3 ແຜນພດັທະນາບ ໍ້ານວດັທະນະທໍາ. 77 79 81 83 85 87 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົສລິະປະ-ວດັທະນະທໍາ 

4.2.1 ຈໍານວນຄັ ໍ້ງຂອງການລງົເຜີຍແຜ່ວດັທະນະທໍາຂອງຊາດ.   
    2 2 2 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ກມົສລິະປະ-ວດັທະນະທໍາ 

4.2.2 ນຕິກໍິາທີ່ ສງັລວມລາຍການປະກດົການຫຍໍ ໍ້ທໍ ໍ້ທາງດ ໍ້ານວດັທະນະທໍາທີ່ ເປັນໄພຕໍ່ ສງັຄມົ.   
1 1 3 3 3 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ກມົສລິະປະ-ວດັທະນະທໍາ 

4.2.3 ຈໍານວນຄັ ໍ້ງຂອງການຈດັຝ ກອບົເຜີຍແຜ່ນຕິກໍິາທີ່ ສງັລວມລາຍການປະກດົການຫຍໍ ໍ້ທໍ ໍ້ທາງດ ໍ້ານວດັທະນະທໍາ
ໃນສະຖາບນັການສ ກສາ. 

  
1 3 3 3 3 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົສລິະປະ-ວດັທະນະທໍາ 

4.2.5 ຈໍານວນຄັ ໍ້ງຂອງການຈດັຝ ກອບົເຜີຍແຜ່ຂໍ ໍ້ມູນຫໍພພິດິຕະພນັ ໃຫໍ້ແກ່ສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ ນກັທ່ອງ
ທ່ຽວ. 

      
1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ຫໍພພິທິະພນັແຫ່ງຊາດ 

4.2.6 ຈໍານວນຄັ ໍ້ງຂອງການເຂົ ໍ້າຮ່ວມການວາງສະແດງສິ່ ງພມິ, ຮູບພາບ, ລະຄອນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັວດັທະນະທໍາ
ອ ່ ນໆ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. 

      
1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົສລິະປະ-ວດັທະນະທໍາ 

4.3.1 ລະບຽບການ, ຂັ ໍ້ນຕອນ, ແບບຟອມ, ເອກະສານປະກອບ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລໍກິານ ແລະ ໄລຍະເວລາ
ຂອງການຂໍອະນຸມດັສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງທຸລະກດິ ໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາ ຖ ກຈດັພມິຢູ່ໃນສູນຂໍ ໍ້ມູນຂ່າວສານວດັທະນະທໍາ
ແຫ່ງຊາດ ທາງອນິເຕເີນດັ. 

    

1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົສລິະປະ-ວດັທະນະທໍາ 

4.4.1 ສໍ້າງຖານຂໍ ໍ້ມູນ, ພດັທະນາລະບບົຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮກັສາພພິທິະພນັແຫ່ງຊາດ     
1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ຫໍພພິທິະພນັແຫ່ງຊາດ 

4.4.2 ປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາຖານຂໍ ໍ້ມູນທີ່ ທນັສະໄໝ ໃນຫໍສະມຸດແຫ່ງຊາດ       
1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ 

4.4.3 ຈໍານວນສະມາຄມົວຊິາຊບີ ແລະ ສູນຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າວດັທະນະທໍາ ທີ່ ໄດ ໍ້ຖ ກສ ໍ້າງຂ ໍ້ນໃໝ່.       
1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ພະນກັງານ 

4..5.1 ແຜນບູລະນະປະຕສິງັຂອນສະຖານທີ່ ມໍລະດກົວດັທະນະທໍາ.   
1 1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົມໍລະດກົ 
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ຕວົຊີ ໍ້ບອກ ປຖີານ (ປ ີ2020 ຫຼ  
ປທີີ່ ມຂໍີ ໍ້ມູນຫຼ ໍ້າສຸດ) 

ແຜນການ (ການຄາດການ) ແຫ່ຼງຂໍ ໍ້ມູນ ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ 

2021 2022 2023 2024 2025   

4.5.2 ແຜນພດັທະນາຫໍພພິດິທະພນັທີ່ ມຢູ່ີ ໃຫໍ້ກາຍເປັນແຫ່ຼງຮຽນຮູ ໍ້ວດັທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວດັສາດລາວ.     
1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ຫໍພພິທິະພນັແຫ່ງຊາດ 

4.5.3 ສໍ້າງເວບັໄຊ ແລະ ສ ໍ້າງຖານຂໍ ໍ້ມູນບູຮານວທິະຍາ ທົ່ ວປະເທດ.     
1 1 1 2 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົມໍລະດກົ 

4.5.4 ສໍາຫຼວດ, ເກບັກໍາຂໍ ໍ້ມູນແຫ່ຼງບູຮານວທິະຍາທົ່ ວປະເທດ.     
1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົມໍລະດກົ 

ຍຸດທະສາດ                  

5. ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ                 
ວຽກງານຈດຸສຸມ                 

5.1.1 ຍກົລະດບັບຸກຄະລາກອນຂັ ໍ້ນສູນກາງ ແລະ ບນັດາແຂວງ ໃນວຽກພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ (ການວາງແຜນ
ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ, ຈດັສນັແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ). ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ວຽກສະຖິຕກິານທ່ອງທ່ຽວ) 

  

80 100 100 100 100 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 

5.1.2 ຍກົລະດບັບຸກຄະລາກອນ ຂັ ໍ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ ໍ້ນແຂວງ ໃນການນໍາໃຊ ໍ້ເຕກັໂນໂລຊດີຈີຕີອນ ໃນວຽກທ່ອງ
ທ່ຽວ. 

    
60 100 100 100 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບນັດາກມົການທ່ອງທ່ຽວ 

5.1.3 ສໍ້າງຄູຝ ກ ແລະ ຄປູະເມນີຜນົ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ.      
15 15 15 15 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບນັດາກມົການທ່ອງທ່ຽວ 

5.1.4 ສໍ້າງຄູຝ ກ ແລະ ຄປູະເມນີຜນົ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ .       
20 30 30 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບນັດາກມົການທ່ອງທ່ຽວ 

5.2.1 ຮຽບຮຽງປະຫວດັຄວາມເປນັມາຂອງສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ທາງທໍາມະຊາດ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ປະຫວດັສາດ ເພ ່ ອໂຄສະນາໃຫໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວ (ຈໍານວນແຫ່ງ). 

  
100 100 100 100 100 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບນັດາກມົການທ່ອງທ່ຽວ 

5.2.2 ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວດັສາດ ໄດ ໍ້ຮບັການຈດັລະດບັ (ລະດບັຊາດ, 
ລະດບັແຂວງ ແລະ ລະດບັເມ ອງ) (ຈໍານວນແຫ່ງ). 

  
100 100 100 100 100 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບນັດາກມົການທ່ອງທ່ຽວ 

5.2.3 ຫຼກັສູດຝ ກອບົຮມົ ແລະ ປ ໍ້ມຄູ່ ມ  ສໍາລບັຄວາມເປັນມ ອາຊບີດ ໍ້ານສ ່ ມວນຊນົ, ວນັນະຄະດ ີແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວ. 

    
1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ສະຖາບນັສ ່ ມວນຊນົ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
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ຕວົຊີ ໍ້ບອກ ປຖີານ (ປ ີ2020 ຫຼ  
ປທີີ່ ມຂໍີ ໍ້ມູນຫຼ ໍ້າສຸດ) 

ແຜນການ (ການຄາດການ) ແຫ່ຼງຂໍ ໍ້ມູນ ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ 

2021 2022 2023 2024 2025   

5.2.4 ຈໍານວນພະນກັງານ  ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົຄວາມເປັນມ ອາຊບີດ ໍ້ານສ ່ ມວນຊນົ, ບູຮານຄະດ ີແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວ. 

    
1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ສະຖາບນັສ ່ ມວນຊນົ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

ຍຸດທະສາດ                  

6. ພດັທະນາການສ ກສາ                 
ວຽກງານຈດຸສຸມ                 

6.1.1 ສໍ້າງ ແລະ ປບັປຸງຫໍພກັນກັຮຽນວຊິາຊບີຊັ ໍ້ນກາງ, ຫໍມູນເຊ ໍ້ອ; ກໍາແພງ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ ໍ້າຂອງ ໂຮງຮຽນ
ສລິະປະແຫ່ງຊາດ . 

  
1 1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ໂຮງຮຽນສລິະປະແຫ່ງຊາດ 

6.1.2 ປັບປຸງຫໍ້ອງວາງສະແດງວຈິດິສນິ ( ບ ໍ້ານອານຸ ).       1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ສະຖາບນັວຈິດິສນິແຫ່ງຊາດ 

6.1.3 ອອກແບບ ແລະ ກ່ໍສ ໍ້າງຫໍພກັນກັສ ກສາສະຖາບນັວຈິດິສນິ.       
1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ສະຖາບນັວຈິດິສນິແຫ່ງຊາດ 

6.1.4 ປັບປຸງສ ໍ້ອມແປງ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ສລິະປະການສະແດງ.     
1 2 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ໂຮງຮຽນສລິະປະແຫ່ງຊາດ 

6.1.5 ຈໍານວນໂຮງຮຽນວຊິາຊບີຊັ ໍ້ນກາງທີ່ ຂ ໍ້ນກບັກະຊວງ ທີ່ ຖ ກປັບປຸງ ຫຼ  ສໍ້າງໃໝ່.       
1 

    
ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ສະຖາບນັວຈິດິສນິແຫ່ງຊາດ ແລະ
ໂຮງຮຽນສລິະແຫ່ງຊາດ 

6.1.6 ປັບປຸງຫຼກັສູດຊັ ໍ້ນກາງ,ຊັ ໍ້ນສູງ, ປະລນິຍາຕ,ີ ປະລນິຍາໂທວຈິດິສນິ ແລະ ສ ໍ້າງຫຼກັສູດປະລນິຍາເອກວຈິດິສນິ 
( ຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ຮຽບຮຽງ, ຕໍາລາການຮຽນ - ການສອນ ) ແປຕາໍລາ. 

      
1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ສະຖາບນັວຈິດິສນິແຫ່ງຊາດ 

6.1.7 ສໍ້າງ ແລະ ປບັປຸງຫຼກັສູດ, ສໍ້າງປ ໍ້ ໍ້ມຄູ່ ມ ການຮຽນ-ການສອນວຊິາຊບີ.     
1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ສະຖາບນັສ ່ ມວນຊນົ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

6.2.1 ສໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງດ ໍ້ານວຊິາສະເພາະໃຫໍ້ພະນກັງານ-ຄູອາຈານໃນການຮຽນ-ການສອນສລິະປະການສະແດງ
ໃຫໍ້ມຄຸີນນະພາບ. 

    
1 2 2 2 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ໂຮງຮຽນສລິະປະແຫ່ງຊາດ 

ຍຸດທະສາດ                  

7.  ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ການພດັທະນາກບັພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກນົ             
  

  

ວຽກງານຈດຸສຸມ                 
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ຕວົຊີ ໍ້ບອກ ປຖີານ (ປ ີ2020 ຫຼ  
ປທີີ່ ມຂໍີ ໍ້ມູນຫຼ ໍ້າສຸດ) 

ແຜນການ (ການຄາດການ) ແຫ່ຼງຂໍ ໍ້ມູນ ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ 

2021 2022 2023 2024 2025   

7.1.1 ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົຜ່ານວທິະຍຸຊຸມຊນົ.             
ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ກມົສ ່ ມວນຊນົ 

7.1.2 ກ່ໍສ ໍ້າງສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ.     1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົສ ່ ມວນຊນົ 

7.1.3 ກ່ໍສ ໍ້າງສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ.     1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົສ ່ ມວນຊນົ 

7.2.1 ບູລະນະປະຕສິງັຂອນມໍລະດກົໂລກວດັພູຈໍາປາສກັ     1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົມໍລະດກົ 

7.2.2 ສໍ້າງສາລະຄະດກ່ີຽວກບັວດັທະນະທໍານາມມະທໍາ     1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກມົຮູບເງາົ 

7.3.1 ພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ ນຍງົ     
1 1 1 1 ຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 

ກມົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 
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ເອກະສານອ ໍ້າງອງີ 
 

ຫໍ້ອງການຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ. (2016). ຍຸດທະສາດການ
ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດຮອກປີ 2025. 

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. (2021). ສະຫຸຼບການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານ
ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 2016-2020 ແລະ ແຜນການພດັທະນາ 5 ປີ 2021-2025. 

ກມົຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ພະນກັງານ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. (2021). ບດົລາຍ
ງານສະພາບການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ ໍ້ມຄອງລັດຖະກອນປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນຄວາມຕໍ້ອງການ
ລດັຖະກອນໃໝ່ ປະຈາໍປີ 2022. 

ກມົຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ພະນກັງານ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. (2021). ສງັລວມ
ຂໍ ໍ້ມູນສະຖຕິກິານຈດັຕັ ໍ້ງຮາກຖານພກັທີ່ ຂ ໍ້ນກບັອງົຄະນະພກັກະຊວງ ຖວທ ປະຈາໍ 6 ເດ ອນທໍ້າຍປີ 2021. 

 

 
 


