ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່ າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ ອງທ່ ຽວ

ໃບປະເມີນຕົນເອງ
ລາງວັນການທ່ ອງທ່ ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ

1

ໍ້ ນຜູ ຂ
ໍ້ ໍສະໝັກ ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ
ຂໍມູ
ຊື່:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ທີ່ຢູ່ /ທີ່ຕັງ:ໍ້
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
ໍ້ ນຜູ ຕໍ້ ດ
ິ ຕໍ່ປະສານງານ
ຂໍມູ
ຊື່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
ເບີໂທລະສັບ/ WhatApp/ Email
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
ໍ້ ນຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນຂໍມູ
ໍ້ ຢັງຢື
ໍ້ ນວ່າທຸກໆຂໍມູ
ໍ້ ນໃນເອກະສານສະບັບນີເປັ
ໍ້ ນປັດຈຸບນ
ໍ້
ັ . ຂໍ້າພະເຈົາຈະປະຕິ
ັ ການປະ
ຂໍ້າພະເຈົາຂໍ
ບດ
ໍ້
ໍ້
ໍ້ ນ ແລະ ການມອບຮັບລາງວັນທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນ
ັ ຕາມຂັນຕອນການປະເມີ
ເມີນຕົນເອງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ນ, ການອອກໃບຢັງຢື
ລາງວັນການທ່ ອງທ່ ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ.

ພເ
ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ……………………..

ໍ້ ່ ນສະໝັ
ື
ຊື່ ແລະ ລາຍເຊັນຜູ ຍ
ກ
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ໍ້ າລັບລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ
ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງຂອງຫໍ້ອງນໍາສໍ
ໃບປະເມີນຕົນເອງ
ຊື່ຫໍ້ອງນໍາ:ໍ້
ວັນທີ:
ດໍາເນີນງານໂດຍ:
ເບີໂທ/ອີເມລ:
ໍ້ ດ ແລະ ມາດຕະຖານ
ລາຍລະອຽດຂອງຕົວຊີວັ
ໍ້
ຈາກມາດຕະຖານຫໍ້ອງນໍາສາທາລະນະອາຊຽນ
1

ໍ້ ອງນໍາໍ້
ທາງເຂົາຫໍ້

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້
ໍ້
1.1 ປໍ້າຍຈະແຈ ໍ້ງ ແລະ ເຫັນໄດໍ້ງ່າຍຈາກໄລຍະໄກ. ທາງເຂົາສະອາດ
ແລະ ບໍ່ຮົກເຮືອ
2

2.1 ຝາ, ເພດານ ສະອາດ, ແຫໍ້ງ ແລະ ບໍ່ມີຂເຫຍື
ີ ໍ້ ອໍ້
ໍ້ ແລະ ຝາ ສະອາດ, ບໍ່ເປ່ເພ, ແຫໍ້ງ
2.2 ພືນ
2.3 ບໍ່ມີກນ
ິ ເໝັນຢູ່ໃນຫໍ້ອງນໍາໍ້
2.4 ມີລະບົບລະບາຍອາກາດ/ເປີ ດໃຫໍ້ອາກາດຖ່າຍເທ ແລະ ໃຊໍ້ໄດໍ້
2.5 ມີລະບົບລະບາຍອາກາດ / ເປີ ດໃຫໍ້ອາກາດຖ່າຍເທ ແລະ ໃຊໍ້ໄດໍ້

ໍ້ ອ,
ໍ້ ເຈ ໍ້ຍທິດຊູ ແລະ ອື່ນໆ
2.6 ມີເຄື່ອງໃຊໍ້ພນຖານ
ື ໍ້
ເຊັ່ນ: ເຈ ໍ້ຍໃຊໍ້ໃນຫໍ້ອງນໍາ,ໍ້ ສະບູ່ , ຖັງຂີເຫຍື
ໍ້
2.7 ມີອຸປະກອນປະຢັດຊັບພະຍາກອນ ແລະ ນໍາໍ້ (ກ໊ອກນໍາເລເຊີ
, ແສງຕາເວັນ ແລະ ອື່ນໆ)
3

ບ່ອນລໍ້າງ/ບ່ອນອາບນໍາໍ້

ໍ້ ອໍ້ ທີ່ຍັງໃຊໍ້ໄດໍ້
3.1 ມີກ໊ອກນໍາ,ໍ້ ໄດ໋ ເປົ່າມື, ຖັງຂີເຫຍື

ໍ້
ໍ້ ່ ເພ
3.2 ບໍ່ມີທ່ ນໍ
ໍ າແຕກ
ຫລື ຮົ່ວ, ບໍ່ມີີເຄື່ອງໃຊໍ້ໃນຫໍ້ອງນໍາເປ
3.3 ມີເຈ ໍ້ຍທິດຊູ/ສະບູ່ ແບບກະປ໋ ອງທີ່ເຕີມໄດໍ້

3.4 ບ່ອນລໍ້າງມືຕອ
ໍ້ ງສະອາດ, ແຫໍ້ງ, ເປັນລະບຽບ, ບໍ່ມີຂເຫຍື
ີ ໍ້ ອໍ້
4

ຫໍ້ອງນໍາໍ້

4.1 ປະຕູຕອ
ໍ້ ງສະອາດ, ໃຊໍ້ໄດໍ້ດີ ແລະ ມີກອນລ໊ອກ;
ໍ້ ອງມີໂຖສໍ້ວມ ແລະ ຝາອັດ
4.2 ຫໍ້ອງນໍາຕໍ້
ໍ້
4.3 ມີໄມ ໍ້ຫໍ້ອຍເສືອ

ໍ້
4.4 ໂຖສໍ້ວມທັງແບບນັ່ງ/ນັ່ງຢ່ອງຢໍ ໍ້ ຕໍ້ອງບໍ່ເປ່ເພ, ບໍ່ອຸ ດຕັນ ແລະ ບໍ່ເປືອນ
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ໍ້
4.5 ປຸ່ ມກົດນໍາແບບໃຊໍ້
ມ ື ຫລື ອັດຕະໂນມັດ ຕໍ້ອງສະອາດ ແລະ ໃຊໍ້ໄດໍ້ດີ
ໍ້ ່ ເປ່ເພ ແລະ ສາມາດຕື່ມເຈ ໍ້ຍໄດໍ້
4.6 ກ່ ອງໃສ່ເຈ ໍ້ຍໃຊໍ້ໃນຫໍ້ອງນໍາບໍ

ໍ້ ອພໍ້
ໍ້ ອມຖົງໃສ່ຂີເຫຍື
ໍ້ ອໍ້ ແຫໍ້ງ, ສະອາດ, ຖືກສຸ ຂະ, ບໍ່ມີກ່ ນ,
4.7 ມີຖງັ ຂີເຫຍື
ິ ບໍ່ເປ່ເພ
5

ໂຖຍ່ ຽວ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້
5.1 ໂຖຍ່ ຽວ ຕໍ້ອງບໍ່ເປ່ເພ, ບໍ່ອຸ ດຕັນ ແລະ ບໍ່ເປືອນ
ໍ້
5.2 ປຸ່ ມກົດນໍາແບບໃຊໍ້
ມ ື ຫລື ອັດຕະໂນມັດ ຕໍ້ອງສະອາດ ແລະ ໃຊໍ້ໄດໍ້ດີ
6

ຄວາມປອດໄພ

6.1 ມີລະບົບແສງໄຟດໍ້ານໃນ ແລະ ດໍ້ານນອກ ແລະ ໃຊໍ້ໄດໍ້ດີ

4

ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຮງແຮມສໍາລັບລາງວັນທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ
ໃບປະເມີນຕົນເອງ
ຊື່ໂຮງແຮມ:
ວັນທີ:
ດໍາເນີນງານໂດຍ:
ເບີໂທ/ອີເມລ:
ໍ້ ດ ແລະ ມາດຕະຖານ
ລາຍລະອຽດຂອງຕົວຊີວັ
ຈາກມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ

1
1.1

ລະບຽບດໍ້ານສິ່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ການດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງແຮມ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້ ະໜອງສິນຄໍ້າຮັບ
ໂຮງແຮມໄດໍ້ແຈ ໍ້ງລະບຽບດໍ້ານສິ່ງແວດລໍ້ອມໃຫໍ້ແກ່ ພະນັກງານ, ແຂກ ແລະ ຜູ ສ
ຊາບທາງ (ໂພສເຕີ, ອີເມລ ແລະ ດໍ້ານອື່ນໆ).

1.2

ໍ້ ະໜອງສິນຄໍ້າໄດໍ້
ໂຮງແຮມສໍ້າງແຜນຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມເພື່ອເຮັດໃຫໍ້ພະນັກງານ, ແຂກ ແລະ ຜູ ສ
ມີສ່ວນຮ່ວມ (ແຜນຜັງ, ປໍ້າຍ, ແຈ ໍ້ງບອກຢູ່ບ່ອນຕໍ້ອນຮັບ ແລະ ຢູ່ໃນຫໍ້ອງ).

2
2.1

ນໍາໃຊໍ້ຜະລິດຕະພັນຂຽວ

ຫໍ້ອງນອນ, ຮໍ້ານອາຫານ, ຫໍ້ອງໂຖງ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ ຕົບແຕ່ ງດໍ້ວຍຜະລິດຕະພັນທໍ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ຜໍ້າ
ກັງ,ໍ້ ຜໍ້າແພຕ່ າງໆ ແລະ ອື່ນໆ.

2.2
2.3

ໂຮງແຮມນໍາໃຊໍ້ຜະລິດຕະພັນອາຫານທໍ້ອງຖິ່ນ (ອາຫານ 50% ຕໍ້ອງມາຈາກທໍ້ອງຖິ່ນ).

ໍ້ ອທີ
ໍ້ ່ ສະຫລາຍຕົວງ່ າຍ, ຖົງ
ໂຮງແຮມນໍາໃຊໍ້ຜະລິດຕະພັນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລໍ້ອມ (ຖົງໃສ່ຂີເຫຍື
່
ໍ້
ື , ນໍາຢາ
ຢາງ ແລະ ເຈ ໍ້ຍທີ່ນໍາມາໃຊໍ້ຄນ
ແລະ ສະບູ່ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລໍ້ອມ ບັນຈຸຢ່ ູໃນກ໋ ອງ
ແບບໃຊໍ້ເຕີມ

3
3.1

ັ ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່ າງໆໃນທໍ້ອງຖິ່ນ
ການຮ່ວມມືກບ

ິ ໃນຊຸມຊົນ (ດໍ້ານສຸ ຂະພາບ ແລະ
ໂຮງແຮມສໍ້າງແຜນ ຫລື ກິດຈະກໍາເພື່ອປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບຊີວດ
ການສຶກສາ)

3.2

ໂຮງແຮມສໍ້າງໂຄງການປູກຈິດສໍານຶກ/ກິດຈະກໍາກ່ ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມໃຫໍ້ແກ່
ຊຸມຊົນ

3.3
4

ໂຮງແຮມສົ່ງເສີມການປະກອບອາຊີບໃຫໍ້ແກ່ ຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດໍ້
ໍ້ ອໍ້
ການຈັດການຂີເຫຍື

5

4.1

ໍ້ ອໍ້ ເຊັ່ນ:
ໂຮງແຮມນໍາໃຊໍ້ຫລັກການ 3R (reduce, reuse, recycle) ເພື່ອຈັດການກັບຂີເຫຍື
ື , ນໍາມາຜະລິດຄືນ.
ຫລຸ ດຜ່ອນ, ນໍາມາໃຊໍ້ຄນ

4.2

ໍ້ ອຂອງໂຮງແຮມ
ໍ້
ິ ຈະກໍາຊຸກຍູ ໍ້ໃຫໍ້ແຂກສົ່ງເສີມການຈັດການຂີເຫຍື
ໂຮງແຮມມີກດ
ເຊັ່ນ: ສະເໜີທາງ
ເລືອກໃນການນໍາໃຊໍ້ຖງົ ທີ່ນໍາມາຜະລິດຄືນ/ຖົງຢາງທີ່ສະຫລາຍຕົວງ່ າຍ/ຖົງຜໍ້າໃຫໍ້ແກ່ ແຂກ.
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5.2

ການປະຢັ ດພະລັງງານ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໂຮງແຮມນໍາໃຊໍ້ເຄື່ອງໃຊໍ້ໄຟຟໍ້າ ແລະ ອຸ ປະກອນປະຫຍັດພະລັງງານ (ເຊັ່ນ: ດອກໄຟປະຫຍັດ
່ ໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ນປະຢັດພະລັງງານ ທີ່ຈັດເປັນ ເບີ 5).
ື
ັ ການຢັງຢື
ແລະ ເຄື່ອງໃຊໍ້ອ່ ນໆທີ

5.2

ໂຮງແຮມຊຸກຍູໃໍ້ ຫໍ້ພະນັກງານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຢັດພະລັງງານ (ແຜ່ນໂພສເຕີ, ຝຶ ກອົບຮົມ,
ໍ້ ມື ແລະ ອື່ນໆ)
ປຶມຄູ່
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Water efficiency and water quality ການປະຢັ ດນໍາໍ້ ແລະ ຄຸ ນນະພາບນໍາໍ້

6.1

ໍ້ ່ ໃນຫໍ້ອງພັກ
ໂຮງແຮມສົ່ງເສີມໃຫໍ້ແຂກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຢັດນໍາໍ້ ເຊັ່ນ: ມີປາໍ້ ຍປະຢັດນໍາຢູ
ແຂກ ແລະ ປໍ້າຍໂຄສະນາ.

6.2

ໍ້ ່ ໄດໍ້ຄຸນນະພາບ ຫລື ບໍ່ ພຽງພໍ.
ໂຮງແຮມມີແຜນສໍາຮອງໃນກໍລະນີຫາກນໍາບໍ
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ການຈັດການຄຸ ນນະພາບອາກາດ (ຂໍ້າງໃນ ແລະ ຂໍ້າງນອກ)

7.1

ໂຮງແຮມຈັດໃຫໍ້ມເີ ຂດສູບຢາແຍກອອກຕ່ າງຫາກ

7.2

ໂຮງແຮມສໍ້າງແຜນການສໍ້ອມແປງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະ ລະບົບແອ

8

ໍ້
ການຈັດການ ແລະ ບໍາບັດນໍາເສຍ

8.1

່ ເໝາະສົມທີ່ໄດໍ້ຮບ
ໍ້
ັ ຮອງຕາມມາດຕະຖານ
ໂຮງແຮມມີລະບົບບໍາບັດນໍາເສຍທີ

8.2

ໍ້ ່ ອງຈັບໄຂມັນຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ ແລະບ່ອນແຕ່ ງອາຫານ
ິ ຕັງເຄື
ໂຮງແຮມໄດໍ້ຕດ
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ການຈັດການກັບສານຜິດ ແລະ ສານເຄມີ

9.1

ີ ນອັນຕະລາຍຫ່ າງຈາກພະນັກງານ ແລະ ແຂກ. ບ່ອນເກັບ
ໂຮງແຮມມີບ່ອນເກັບມ ໍ້ຽນສານເຄມີທ່ ເປັ
ມ ໍ້ຽນສານເຄມີປອດໄພສອດຄ່ອງຕາມຄໍາແນະນໍາມາດຕະຖານແຫ່ ງຊາດ ແລະ ສາກົນ.

9.2

ີ ນອັນຕະ
ນໍາໃຊໍ້ປາໍ້ ຍແຈ ໍ້ງບອກ, ໂປດສະເຕີ, ກະດານຂ່າວ ເພື່ອແຈ ໍ້ງເຕືອນກ່ ຽວກັບສານເຄມີທ່ ເປັ
ໍ້ າຍເຄື່ອງໃຫໍ້ກບ
ັ ໂຮງແຮມ ຮັບຊາບ.
ລາຍ ເພື່ອແຈ ໍ້ງໃຫໍ້ແກ່ ແຂກ, ພະນັກງານໂຮງແຮມ ແລະ ຜູ ຂ
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ສະພາບລວມ, ສຸ ຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງໂຮງແຮມ

ໍ້ ງ ແລະ ປອດໄພ
10.1 ໂຄງສໍ້າງຂອງໂຮງແຮມຢູ່ໃນສະພາບດີ, ໝັນຄົ

ໍ້
ໍ້ ອງສະອາດ ແລະ ບໍ່ມີກ່ ນເໝັ
10.2 ຫໍ້ອງພັກທຸກຫໍ້ອງ, ເຮືອນຄົວ ແລະ ຫໍ້ອງນໍາຕໍ້
ິ
ນ, ບໍ່ມີຮອຍເປິເປືອນ,
ບໍ່ມີຂຝຸ່ີ ໍ້ ນ, ໃຍແມງມຸ ມ ແລະ ອື່ນໆ.
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ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນສໍາລັບລາງວັນທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ
ໃບປະເມີນຕົນເອງ
ຊື່ເຮືອນພັກ:
ວັນທີ:
ດໍາເນີນງານໂດຍ:
ເບີໂທ/ອີເມລ:
ໍ້ ດ ແລະ ມາດຕະຖານ
ລາຍລະອຽດຂອງຕົວຊີວັ
ຈາກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ
1

ໍ້
ເຈົາຂອງບໍ້ານ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້ ່ ວມຝຶ ກອົບຮົມຫລັກສູດການບໍລ ິ
1.1 ຜູສ
ໍ້ ະໜອງການບໍລກ
ິ ານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໄດໍ້ເຂົາຮ
ການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.
2

ສະຖານທີ່ພັກແຮມ

2.1 ໂຄງສໍ້າງຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນແມ່ ນຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ປອດໄພ.
2.2 ການອອກແບບ ແລະ ອຸ ປະກອນກໍ່ສໍ້າງກ່ ຽວຂໍ້ອງກັບສະຖາປັດຕິຍະກໍາ ແລະ ເອກະລັກຂອງທໍ້ອງ
ຖິ່ນ

2.3 ຫໍ້ອງນອນຂອງແຂກແມ່ ນແຍກອອກຕ່ າງຫາກ

່ ສະອາດ ແລະ ພຽງພໍຢ່ ູພາຍໃນເຮືອນ
2.4 ມີນາປະປາທີ
ໍ ໍ້
2.5 ເຮືອນພັກມີຫອ
ໍ້ ງພັກບໍ່ເກີນ 4 ຫໍ້ອງ ໃນແຕ່ ລະເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
2.6 ມີຜາໍ້ ປູຕຽງທີ່ສະອາດ ແລະ ໃໝ່ ບໍລກ
ິ ານແຂກທຸກຄັງໍ້

2.7 ມີເຄື່ອງໃຊໍ້ພນຖານ
ື ໍ້
ເຊັ່ນ: ພັດລົມ, ໂຕະ, ໂຕະວາງຈອກ, ແວ່ນ, ປັກສຽບໄຟ, ມຸ ໍ້ງ ແລະ ອື່ນໆ
2.8 ມີເຄື່ອງໃຊໍ້ພນຖານໃນຫໍ້
ື ໍ້
ອງນໍາໍ້ ແລະ ຫໍ້ອງອາບນໍາໍ້
3

ກິດຈະກໍາ

3.1

ກິດຈະກໍາຊ່ວຍດຶງດູດໃຫໍ້ຊຸມຊົນ ແລະ ແຂກມີສ່ວນຮ່ວມ

4

ິ ານ
ການບໍລຫ

4.1

ໍ້ ອມດໍ້ວຍພາລະບົດບາດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ໃນການປະ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງພໍ້
ັ ວຽກງານ
ຕິບດ
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4.2

ໍ້ ນຂອງແຂກ ເຊັ່ນ: ການບັນທຶກວັນເວລາແຂກມາຮອດ, ຕົນ
ໍ້
ໍ້ ະກອບການເຮືອນພັກມີຖານຂໍມູ
ຜູປ
ິ ມ
ົ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກແຂກ.
ທາງ, ໄລຍະການພັກແຮມ, ຄໍາຄິດເຫັນ, ຄໍາຕໍານິຕຊ

4.3

ໍ້ ມູ
ໍ້ ນໃໝ່ໆກ່ ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ
ໍ້ ະກອບການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນມີປຶມຂໍ
ຜູປ
ກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວ ຢູ່ໃນໝູ່ບໍ້ານ ແລະ ເຂດອໍ້ອມຂໍ້າງ

5

ທີ່ຕັງໍ້

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ສຸ ຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້
5.1 ມີປາໍ້ ຍຊີບອກທາງໄປເຮື
ອນພັກແຮມປະຊາຊົນຢ່າງຈະແຈ ໍ້ງ
6

ໍ້
ໍ້
6.1 ຫໍ້ອງພັກທຸກຫໍ້ອງ, ເຮືອນຄົວ ແລະ ຫໍ້ອງນໍາສະອາດ,
ິ
ບໍ່ມີກ່ ນເໝັ
ນ, ຮອຍເປືອນ,
ຂີຝຸ່ໍ້ ນ ແລະ ໃຍ
ແມງມຸ ມ
6.2 ມີ ສະບູ່ , ຢາສະຜົມ, ເຈ ໍ້ຍໃຊໍ້ໃນຫໍ້ອງນໍາໍ້ ແລະ ຜໍ້າເຊັດໂຕທີ່ສະອາດ
ໍ້
6.3 ບໍ່ມີຂເຫຍື
ີ ໍ້ ອຊະຊາຍຢູ
່ ບໍລເິ ວນອໍ້ອມຂໍ້າງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.
6.4 ບໍ່ມີພາຊະນະທີ່ເປັນແຫຼ່ ງເພາະພັນຍຸ ງ.

6.5 ເຄື່ອງໃຊໍ້ໃນເຮືອນຄົວມີສະພາບດີ, ສະອາດ ແລະ ເກັບໄວໍ້ໃນບ່ອນແຫໍ້ງ

6.6 ບຸ ກຄົນທີ່ແຕ່ ງກິນຕໍ້ອງມີສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ ແລະ ນຸ່ ງເຄື່ອງຢ່າງເໝາະສົມ

ໍ້ ໝາກໄມ ໍ້ ແລະ ຜັກ ທີ່ໃຊໍ້ປຸງແຕ່ ງອາຫານຕໍ້ອງສົດ ແລະ ຊືມາຈາກແມ່
ໍ້
6.7 ຊິນ,
ຄໍ້າໃນທໍ້ອງຖິ່ນ
6.8 ມີນາດື
ໍ ໍ້ ່ ມສະອາດ
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ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມສໍາລັບລາງວັນທ່ ອງທ່ ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ
ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງຂອງການບໍລກ

ໃບປະເມີນຕົນເອງ
ໍ້ ະກອບການອາຫານ ແລະເຄື່ອງ
ຊື່ຜູ ປ
ດື່ມ:

ວັນທີ:
ດໍາເນີນງານໂດຍ:
ເບີໂທ/ອີເມລ:
ໍ້ ດ ແລະ ມາດຕະຖານ
ລາຍລະອຽດຂອງຕົວຊີວັ
ຈາກມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ

1

່ າສຸ ດເພື່ອຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບຂອງຜູ ປ
ື
ໍ້ ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
ເງ່ ອນໄຂຕໍ

1.1 ຜູປ
ໍ້ ະກອບການການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ປຸ ງແຕ່ ງ ແລະ ບໍລກ
ິ ານຢ່າງມີສຸຂະອະນາໄມ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

1.2 ຜູປ
ໍ້ ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃຊໍ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ສະຫຼາຍຕົວງ່ າຍຈາກທໍາມະຊາດຫຼາຍ
ິ ານ ແລະ ຫຸ ມ
ໍ້ ຫໍ່ອາຫານ
ທີ່ສຸ ດໃນເວລາບໍລກ

ໍ້ ມໄວໍ້
ໍ້
1.3 ຜູປ
ໍ້ ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕໍ້ອງມີນາສະອາດ
ໍ ໍ້
ຫລື ນໍາຕົ
ປຸງແຕ່ ງອາຫານ

1.4 ຜູປ
ໍ້ ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ມີນາສະອາດ
ໍ ໍ້
ແລະ ສະບູ່ ຢູ່ບໍລເິ ວນປຸ ງແຕ່ ງອາຫານ
1.5 ຫໍ້ອງນໍາ,ໍ້ ບ່ອນວາງບົວອາບນໍາ,ໍ້ ອ່າງອາບນໍາ,ໍ້ ອ່າງລໍ້າງມື ຕໍ້ອງທໍາຄວາມສະອາດເປັນປົກກະຕິ ແລະ
ໍ້
ິ ະເປືອນ,
ບໍ່ມີສ່ ງເປິ
ຮອຍດ່າງ ແລະ ກິ່ນເໝັນ

ໍ້ ່ ອທໍາຄວາມສະອາດຫໍ້ອງນໍາເພື
ໍ້
ໍ້ ່ ອບໍ່ໃຫໍ້ມເີ ຊືອພະຍາດ.
1.6 ໃຊໍ້ນໍາຢາຂໍ້າເຊືອເພື

1.7 ຜູປ
ໍ້ ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕໍ້ອງມີສະບູ, ເຈ ໍ້ຍໃຊໍ້ໃນຫໍ້ອງນໍາໍ້ ແລະ ຜໍ້າເຊັດໂຕ.
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ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງ
ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸ ດສໍາລັບການຈັດການດໍ້ານຄຸ ນນະພາບຂອງການບໍລກ
ດື່ມ

2.1 ມີລາຍການອາຫານພໍ້ອມຕິດບອກລາຄາ

ໍ້ ອງໜຶ່ງຢ່າງ
2.2 ລາຍການອາຫານຕໍ້ອງແຕກຕ່ າງກັນໃນແຕ່ ລະມື ໍ້ ແລະ ຢ່າງໜໍ້ອຍຕໍ້ອງມີອາຫານພືນເມື
ໃນແຕ່ ລະຄາບເຂົາ.ໍ້

ໍ້ ແລະ ຜັກສົດ ແຕ່ ບໍ່ແມ່ ນ
2.3 ນໍາໃຊໍ້ວດ
ັ ຖຸດບ
ິ ປຸ ງແຕ່ ງອາຫານຈາກທໍ້ອງຖິ່ນໃຫໍ້ຫາຼ ຍທີ່ສຸ ດ ເຊັ່ນ: ຊີນ
ໍ້
ຊີນຫວງຫໍ້
າມ ຫລື ຜິດກົດໝາຍ.

ໍ້ ່ ມບໍລສ
ໍ້
2.4 ເສີບແຕ່ ນໍາດື
ິ ຸ ດທີ່ສະອາດໃຫໍ້ແກ່ ແຂກເທົ່ານັນ.
2.5 ມີຂອງຫວານ ແລະ/ຫລື ໝາກໄມ ໍ້ໃນແຕ່ ລະຄາບເຂົາ.ໍ້
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2.6 ອຸ ປະກອນປຸ ງແຕ່ ງອາຫານ ແລະ ໃຊໍ້ຮບ
ັ ປະທານອາຫານຕໍ້ອງສະອາດກ່ ອນນໍາໃຊໍ້
2.7 ເກັບອາຫານໄວໍ້ໃນພາຊະນະທີ່ສະອາດ ແລະ ຈັດລຽງຕາມລໍາດັບ.

2.8 ບ່ອນເກັບມ ໍ້ຽນອາຫານ, ບ່ອນປຸ ງແຕ່ ງອາຫານ ແລະ ບ່ອນຮັບປະທານອາຫານ ຕໍ້ອງບໍ່ມີສດ
ັ ລໍ້ຽງ
3

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

3.1 ຜູປ
ໍ້ ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ສໍ້າງໂອກາດແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຸ ງ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້ ອງ.
ໍ້ ທ
ິ ປ
ີ ຸ ງແຕ່ ງອາຫານພືນເມື
ແຕ່ ງອາຫານ ແລະ ຮຽນຮູ ວ

3.2 ຜູປ
ໍ້ ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ສົ່ງເສີມໃຫໍ້ນກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວແບ່ງປັນສູດອາຫານ ແລະ ວິທີ
ປຸ ງແຕ່ ງອາຫານຂອງປະເທດເຂົາເຈົາ.ໍ້
4

ຫລັກການຄວາມຍືນຍົງ

ໍ້ ດວຽກ.
4.1 ຜູປ
ໍ້ ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຮັບຄົນຈາກຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນເຂົາເຮັ

4.2 ຜູປ
ໍ້ ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃຫໍ້ລາງວັນການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານດີ ແລະ/ຫລື ການບໍລ ິ
ການດີໃຫໍ້ແກ່ ພະນັກງານເພື່ອສໍ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫໍ້ເຂົາເຈົາ.ໍ້

ໍ້ ນກ່ ຽວກັບອາຫານທໍ້ອງຖິ່ນ.
4.3 ຜູປ
ໍ້ ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໄດໍ້ຈດ
ັ ບ່ອນວາງສະແດງຂໍມູ
4.4 ການອອກແບບຮໍ້ານອາຫານ ແລະ ຮໍ້ານເຄື່ອງດື່ມ ມີລກ
ັ ສະທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລໍ້ອມ.
ໍ້ ອງບໍ່ມີຂເຫຍື
ໍ້
4.5 ອໍ້ອມຮອບບໍລເິ ວນນີຕໍ້
ີ ໍ້ ອຊະຊາຍ.
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ໍ້ ່ - ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວ/ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ
ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງຂອງພະນັກງານນໍາທ່ ຽວສະເພາະພືນທີ
ການທ່ ອງທ່ ຽວສໍາລັບລາງວັນການທ່ ອງທ່ ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ

ໃບປະເມີນຕົນເອງ
ໍ້ ່ ຫລື ສະ
ຊື່ພະນັກງານນໍາທ່ຽວສະເພາະພືນທີ
ມາຄົມພະນັກງານໍາທ່ຽວທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ:
ິ ດ
ັ ທ່ອງທ່ຽວ/ຕົວແທນຈໍາ
ຊື່ບໍລສ
ໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ:
ວັນທີ:
ດໍາເນີນງານໂດຍ:
ເບີໂທ/ອີເມລ:
ໍ້ ດ ແລະ ມາດຕະຖານ
ລາຍລະອຽດຂອງຕົວຊີວັ
ຈາກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ

1

ໍ້
ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸ ດດໍ້ານຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວສະເພາະພືນ
ທີ່

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້ ່ ຕໍ້ອງຄັດເລືອກເອົາໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຄວາມຮູ ,ໍ້ ສຸ ຂະ
1.1 ການຮັບເອົາພະນັກງານນໍາທ່ ຽວສະເພາະພືນທີ
ພາບ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງທີ່ເໝາະສົມກັບກິດຈະກໍານໍາທ່ ຽວ.

ໍ້ ່ ຕໍ້ອງມີຄວາມຮູ ດ
1.2 ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວສະເພາະພືນທີ
ໍ້ າໍ້ ນສິ່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງ

ໍ້ າໍ້ ນປະຫວັດສາດ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ພູ ມສາດ, ພຶກສາຊາດ, ແຫລ່ງມໍລະ
ທໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມຮູ ດ
ັ ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບຍືນຍົງ.
ດົກ ແລະ ຫຼກ

ໍ້ ່ ນໍາພານັກທ່ ອງທ່ ຽວທ່ ຽວຊົມທໍາມະຊາດສິ່ງແວດລໍ້ອມ, ວັດທະນະທໍາ
1.3 ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວພືນທີ
ັ ຄຸ ນຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດ
ໂດຍຕໍ້ອງປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອະນຸລກ
ດັ່ງກ່ າວ.

ໍ້ ່ ໄດໍ້ເຂົາຮ
່ ອເພີ່ມ
ໍ້ ່ ວມການຝຶ ກອົບຮົມດໍ້ານສໍ້າງຄວາມເຂັມແຂງເພື
ໍ້
1.4 ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວສະເພາະພືນທີ
ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ .ໍ້
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ພັນທະຕໍ່າສຸ ດຕໍ່ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ

ໍ້ ່ ຕໍ້ອງຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ປັບປຸ ງທັກສະ
2.1 ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວສະເພາະພືນທີ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້ ່ ປັບປຸ ງດໍ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ການບໍລກ
2.2 ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວສະເພາະພືນທີ
ິ ານທີ່ເປັນມິດກັບນັກ
ທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດໍ້ເປັນຕົວແທນໃຫໍ້ແກ່ ຊຸມຊົນຕົນເອງ.

11

2.3 ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວໄດໍ້ປະກອບສ່ວນໃນການສໍ້າງຈິດສໍານຶກທາງດໍ້ານການປົົກປັກຮັກສາທໍາມະຊາດ
ແລະ ວັດທະນະທໍາ ໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນ.
ໍ້ ່ ປະຕິບດ
2.4 ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວສະເພາະພືນທີ
ັ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວ
ັ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ອາຊຽນ ກ່ ຽວກັບດໍ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງ ົບໃຫໍ້ນກ
ທ່ ອງທ່ ຽວ.
ໍ້ ່ ປະຕິບດ
2.5 ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວສະເພາະພືນທີ
ັ ຕາມທຸກມາດຕະຖານໃນການນໍາທ່ ຽວອາຊຽນ
3

ໍ້ ່
ິ ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເນັນໃສ
ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸ ດສໍາລັບການບໍລຫ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ຄຸ ນນະພາບເປັ ນຫລັກ
ໍ້
3.1 ການທ່ ອງທ່ ຽວ/ກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ພາຍໃຕໍ້ຈດ
ບດ
ຸ ປະສົງ, ຄູ່ ມື, ກົດລະບຽບ
ຂອງວຽກງານການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.
3.2 ການທ່ ອງທ່ ຽວ/ກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວ ຕໍ້ອງດຶງດູດໃຫໍ້ນກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ທ່ຽວຊົມທາງວັດທະ

ນະທໍາ, ສິ່ງແວດລໍ້ອມ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ຄົນໃນຊຸນຊົນ ຕາມຄູ່ ມືການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ.

3.3 ການທ່ ອງທ່ ຽວ/ກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວ ໄດໍ້ມກ
ີ ານກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນ ເຊັ່ນ: ລາຍການນໍາທ່ ຽວ
ພໍ້ອມລາຄາ ແລະ ລະບົບການຈອງ.
3.4 ການນໍາທ່ ຽວ/ກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວ ໄດໍ້ບນ
ັ ທຶກຈໍານວນນັກທ່ ອງທ່ ຽວ, ຈາກປະເທດໃດ ແລະ
ວັນເວລາອອກເດີນທາງ ແລະ ເດີນທາງກັບ.
3.5 ແຈ ໍ້ງໃຫໍ້ນກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວຮັບຊາບກ່ ຽວກັບລາຍການທ່ ອງທ່ ຽວ, ລະດັບຄວາມຍາກ, ຄວາມອັນຕະ
ໍ້ ລະບຽບ ແລະ ຂໍລະມັ
ໍ້
ັ ການສໍາລັບ
ລາຍທີ່ອາດເກີດຂຶນ,
ດລະວັງ ດໍ້ານຄວາມປອດໄພ ຫລື ຫຼກ
ການນໍາພາທ່ ຽວ.
3.6 ມີລະບົບຄວບຄຸ ມ ແລະ ປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ ລວມທັງລະບົບຮັບຄໍາຄິດເຫັນຈາກນັກທ່ ອງທ່ ຽວ
ກ່ ຽວກັບການທ່ ອງທ່ ຽວ/ກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວ ໂດຍຜ່ານຈາກການສໍາຫຼວດ, ການສໍາພາດ ຫຼ ື
ທາງອອນລາຍ ເຊັ່ນ TripAdvisor ຫຼ ື Travel Fish .

ໍ້ ່ ແລະ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ ແມ່ ນບໍ່ເກີນ 1:10.
3.7 ອັດຕາສ່ວນພະນັກງານນໍາທ່ ຽວສະເພາະພືນທີ
4

ິ ດ
ັ ທ່ອງທ່ຽວ
ມາດຕະຖານໃນການປະກອບສ່ວນປົ ກປັ ກຮັກສາຊຸມຊົນ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງບໍລສ

4.1 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວຫຼຸດຜ່ອນການຂົນສົ່ງທາງລົດ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.

ໍ້ ອຈາກເຂດທ່
ໍ້
ໍ້
ໍ້
4.2 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງເອົາຂີເຫຍື
ອງທ່ ຽວນັນໄປຖິ
ມ.
4.3 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວ, ພະນັກງານ ແລະ ແຂກ ປະກອບສ່ວນ ຫລື ມີສ່ວນຮ່ວມກັບກິດຈະກໍາພັດທະ
ນາຊຸມຊົນ ເຊັ່ນ: ໂຄງການຂອງບໍ້ານ, ການສຶກສາ, ການສໍ້ອມແປງຖະໜົນ ແລະ ອື່ນໆ).
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4.4 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວອະທິບາຍກົດລະບຽບໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວຮັບຊາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນການເຄົາ
ົ ທໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫລີກລໍ້ຽງການທໍາລາຍສິ່ງແວດລໍ້ອມ.
ລົບນັບຖືຄນ

ໍ້ ວ
4.5 ພະນັກງານບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ຮບ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານ ລວມທັງການປັມຫົ
ໃຈ (CPR).
4.6 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວ ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບໃນການດໍາ
ເນີນງານຂອງຕົນໂດຍລາຍງານຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຫລື ຄໍາຄິດເຫັນຈາກນັກທ່ ອງທ່ ຽວ.
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ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງຂອງການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມຊົນສໍາລັບລາງວັນການທ່ ອງທ່ ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ
ໃບປະເມີນຕົນເອງ

ຊື່ຊຸມຊົນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ:
ວັນທີ:
ດໍາເນີນງານໂດຍ:
ເບີໂທ/ອີເມລ:
ໍ້ ດ ແລະ ມາດຕະຖານ
ລາຍລະອຽດຂອງຕົວຊີວັ
ຈາກມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມອາຊຽນ

1

ໍ້ ຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ
ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸ ດໃນການຄຸ ມ

1.1

ໍ້ ນ
ິ ານຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງໂດຍຄະນະກໍາມະການເຊິ່ງແມ່ ນສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນທີ່ໄດໍ້ຮບ
ັ ການແຕ່ ງຕັງເປັ
ບໍລຫ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ເວລາຢ່າງໜໍ້ອຍບໍ່ຫລຸ ດ 5 ປີ .
1.2

ີ ານກໍານົດຈຸດແຂງຂອງຈຸດປາຍທາງການທ່ ອງທ່ ຽວ
ໄດໍ້ມກ

1.3

ມີເຄື່ອງມືໂຄສະນາ ເຊັ່ນ: (ແຜ່ນພັບ, ກະດານ ແລະ ແຜ່ນປໍ້າຍໂຄສະນາ ແລະ ທາງອອນລາຍ

1.4

ັ ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວ
ຄະນະກໍາມະການ/ອົງກອນການທ່ ອງທ່ ຽວມີການຮ່ວມມືກບ
ໃນການເຮັດການຕະຫລາດ

2

ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸ ດໃນການສໍ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕໍ້ອງຕາມກົດໝາຍ

2.1

ໍ້
ໍ້ ນກາງ.
ື ຮັບຮອງໂດຍອໍານາດການປົກຄອງຂັນແຂວງ
ກິດຈະກໍາໄດໍ້ຖກ
ແລະ/ຫລື ຂັນສູ

3
3.1

ິ ານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ
ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸ ດໃນການບໍລຫ

ໍ້
ິ ານ
ມ
ແກ່ ຊຸມຊົນເພື່ອສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລກ
ີ ກິດຈະກໍາສໍ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫໍ້
ໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ.

3.2

ໍ້
ິ ານການເງ ິນທີ່ຈະແຈ ໍ້ງ ແລະ ຄົນໃນຊຸມຊົນເຂົາໃຈ.
ມີລະບົບບໍລຫ

4

ີ ປະສິດທິພາບ
ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸ ດໃນການຮ່ວມມືທ່ ມີ

4.1

ີ ລໍ້ຽງຜົນກະທົບດໍ້ານລົບຕໍ່ຊຸມຊົນອໍ້ອມຂໍ້າງ
ການເຮັດກິດຈະກໍາ, ຕໍ້ອງຫຼກ

5

ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸ ດໃນການຮັກສາຊື່ສຽງ

5.1

ການທ່ ອງທ່ ຽວເພື່ອມີເພດສໍາພັນ, ການຄໍ້າຢາເສບຕິດ, ການຄໍ້າມະນຸດ ແລະ ແຮງງານເດັກນໍ້ອຍ
ແມ່ ນສິ່ງທີ່ຕໍ້ອງຫໍ້າມ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ.

5.2

ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່ າວສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ

6

ໍ້ ນໃຫໍ້ເທົ່າທຽມກັນ
ມາດຕະຖານໃນການແບ່ງປັ ນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຕົນທຶ

6.1

ມີການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ.
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6.2
7
7.1
7.2

ມີເງ ິນທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ ຫລື ວຽກງານອື່ນໆທີ່ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫໍ້ແກ່ ຊຸມຊົນທັງໝົດ.
ໍ້
ໍ້ ງດໍ້ານເສດຖະກິດພາກພືນ
ມາດຕະຖານຄວາມໝັນຄົ

ໍ້
ຄົນໃນຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນກິດຈະກໍາ/ຜະລິດຕະພັນນັນ.

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້
ຜະລິດຕະພັນ/ກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນຖືກນໍາໃຊໍ້ແທນການນໍາເຂົາຜະລິ
ດຕະ
ໍ້
່ ອນອື່ນອື່ນໆ
ພັນນໍາເຂົາຈາກບ

8
8.1

ໍ້ ງຂອງວັດທະນະທໍາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸ ນຄ່າຮີດຄອງປະເພນີ
ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸ ດດໍ້ານຄວາມໝັນຄົ

ີ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນະທໍາຕໍ່ຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທ່ ມີ
ື ກໍານົດ, ບັນທຶກເປັນເອກະສານ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍຊຸມຊົນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ
ຄຸ ນຄ່າໄດໍ້ຖກ

8.3

ມີໂຄງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຮັກສາວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີເພື່ອປົກປັກຮັກສາວັດທະ
ໍ້ ງ, ມີເອກະລັກ ແລະ ມີຄຸນຄ່າສູງ.
ີ ວາມໝັນຄົ
ນະທໍາໃຫໍ້ມຄ

9
9.1

ັ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ມາດຕະຖານໃນການອະນຸລກ

ັ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລໍ້ອມ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຊຸມຊົນໄດໍ້ມກ
ີ ານລະບຸ ,
ແຫຼ່ ງຊັ
ວາງແຜນ, ບັນທຶກເປັນເອກະສານ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ.
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ັ ເພື່ອປັ ບປຸ ງສິ່ງແວດລໍ້ອມ
ມາດຕະຖານໃນການອະນຸລກ

ໍ້ ອຢ
ໍ້ ່ າງເໝາະສົມກັບທໍ້ອງຖິ່ນ
10.1 ມີລະບົບຈັດການກັບຂີເຫຍື

ໍ້
10.2 ມີການຈັດການນໍາເສຍຢ
່ າງເໝາະສົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸ ຂະພາບມະນຸດ ແລະ ຜົນກະ
ທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລໍ້ອມ

ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸ ດໃນການພົວພັນລະຫວ່າງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນ
11.1 ມີຂມູ
ໍ ໍ້ ນກ່ ຽວກັບສິ່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ຢູ່ໃນການອະທິບາຍຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງ
11

ອໍ້ອມຂໍ້າງ.
ໍ້
11.2 ລະບຽບ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫໍ້ມຄ
ີ ວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງ ົບໃຫໍ້
ບດ
ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ.
12

ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນກັບຜະລິດຕະພັນ

ໍ້
12.1 ລາຄາຕໍ້ອງໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທໍາແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ ໃນບັນດາກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວ.ສິ່ງນີຈະ
ສໍ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫໍ້ແກ່ ຊຸມຊົນໃນການລົງທຶນກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການທ່ ອງທ່ ຽວ.
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ແບບຟອມໃຫໍ້ຄະແນນເພີ່ມຕື່ມ
ໍ້ ຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ
1. ການຄຸ ມ
ມາດຕະຖານ

ໍ້ ດ
ຕົວຊີວັ

ຍຸ ດທະສາດສໍາລັບຈຸດໝາຍ

ໍ້
ແຜນຈຸດໝາຍປາຍທາງຫລາຍປີ ຫລື ຍຸ ດທະສາດທີ່ສໍ້າງຂືນມາພໍ້
ອມກັບ

ປາຍທາງແບບຍືນຍົງ

ັ ຖານ: ແຜນ)
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທົ່ວໄປ (ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ອົງການຄຸ ໍ້ມຄອງຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ
ການກວດສອບ
ັ ລະດູການ
ການຮັບມືກບ
ທ່ອງທ່ຽວ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດມີສ່ວນຮ່ວມໃນອົງການດັ່ງກ່ າວ ແລະ ການ
ັ ຖານ: ບົດບັນທຶກ
ປະສານງານໃນຂະແໜງການທ່ ອງທ່ ຽວ (ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ກອງປະຊຸມຢ່າງໜໍ້ອຍໃນຊ່ວງໄລຍະ 2 ປີ )
ກອງທຶນ ແລະ ກິດຈະກໍາຊ່ວຍຫລຸ ດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກທ່ ອງທ່ ຽວ (ໃຫໍ້
ັ ຖານ: ບົດລາຍງານ)
ສະແດງຫຼກ

ັ ທ່ ອງທ່ ຽວ
ຍຸ ດທະສາດການຕະຫລາດສະເພາະສໍາລັບລະດູການທີ່ບໍ່ມີນກ
ັ ຖານ: ເວັບໄຊ
ແລະ ດຶງດູດນັກທ່ ອງທ່ ຽວຕະຫລອດປີ (ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ຫລື ດໍ້ານອື່ນໆ)

ແຜນການສຶກສາ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກໃຫໍ້ແກ່ ພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດການ
ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນ
ແປງຂອງດິນຟໍ້າອາກາດ

ໍ້ ່ ມືຊບ
ັ ພະຍາກອນ
ປຶ ມຄູ

ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວກ່ ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟໍ້າອາກາດ
ັ ຖານ: ໃບປິວ, ວິດໂີ ອ, ວິທະຍຸ
ເວັບໄຊ ຫລື ດໍ້ານອື່ນໆ (ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ແລະ ອື່ນໆ.)

ໍ້ ່ ມື ແລະ ການຈັດລະດັບຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວ
ປຶມຄູ
ລວມທັງແຫລ່ງທ່ ອງທ່ ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ (ໃຫໍ້
ັ ຖານ: ບົດລາຍງານ)
ສະແດງຫຼກ
ຄູ່ມືການວາງແຜນ ຫລື ການຈັດແບ່ງເຂດ, ລະບຽບ ແລະ/ຫລື ນະໂຍບາຍ

ລະບຽບການວາງແຜນ

ທີ່ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ (ໃຫໍ້
ັ ຖານ: ບົດລາຍງານ)
ສະແດງຫຼກ

ໍ້ ງແມ່ ນສິ່ງທີ່ຕໍ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະດໍ້ານ
ການແກ ໍ້ໄຂບັນຫາການເຂົາເຖິ
ໍ້ ງໄດໍ້ໝົດທຸກຄົນ
ເຂົາເຖິ

ໍ້ ງຂອງແຫລ່ງທ່ ອງທ່ ຽວໃນຂະນະທີ່ຈັດສະຖານທີ່ພັກແຮມໃນ
ຄວາມໝັນຄົ
ັ ຖານ: 3 ວິທແ
ີ ກ ໍ້ໄຂ
ລາຄາທີ່ເໝາະສົມໃຫໍ້ແກ່ ຄົນພິການ (ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ບັນຫາ)
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ິ ໍາ ທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງກັບສິດທິດ່ ງເດີ
ັ ມ, ມີການປຶກສາຫາລືກບ
ັ
ລະບຽບ ຫລື ນິຕກ
ການໄດໍ້ມາຂອງຊັບສິນ

ພາກລັດ ແລະ ຍໍ້າຍຖິ່ນຖານໃນເວລາມີການຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ/ຫລື ມີ
ັ ຖານ: ບົດລາຍງານ)
ການຊົດເຊີຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ (ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ຄວາມພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງ

ິ ່ ຽວກັບຄວາມພໍໃຈຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວ
ການເກັບ ແລະ ລາຍງານສະຖິຕກ

ທ່ຽວ

ັ ຖານ: ບົດລາຍງານ)
(ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ການກວດສອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກິດການທ່ ອງທ່ ຽວ ຕາມ

ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງ

ໍ້ ນການທ່ ອງທ່ ຽວ ຫລື ການຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງສິ່ງແວດລໍ້ອມ (ໃຫໍ້
ລະບົບການຢັງຢື
ັ ຖານ: ບົດລາຍງານ)
ສະແດງຫຼກ

ຄວາມປອດໄພ ແລະ
ຄວາມສະຫງ ົບ
ັ ວິກດ
ິ ການ
ການຮັບມືກບ
ແລະ ເຫດການສຸ ກເສີນ

ຄໍາເຕືອນກ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ປະຖົມພະຍາບານຢູ່
ັ ຖານ: ຈໍານວນຄົນ
ຕາມຫາດຊາຍ/ແຫລ່ງທ່ ອງທ່ ຽວຕ່ າງໆ (ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ັ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອຸ ປະກອນ)
ທີ່ໄດໍ້ຮບ

ັ ວິກດ
ິ ການ ແລະ ເຫດການສຸ ກເສີນ ລວມທັງການຕິດຕໍ່
ແຜນການຮັບມືກບ

ິ ການ ຫລື ເຫດສຸ ກເສີນທີ່ມີສ່ວນ
ສື່ສານໃນຊ່ວງເວລາ ແລະ ຫລັງເກີດວິກດ
ັ ຖານ: ແຜນ)
ຮ່ວມຈາກພາກທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວ (ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ໍ້
່ ງເສີມຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ຖືກຕໍ້ອງຕາມລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດ
ຂໍຄວາມສົ
ການສົ່ງເສີມ

ິ ານ (ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ັ ຖານ: ການຕີລາຄາຂອງຜູ ປ
ໍ້ ະ
ຕະພັນ ແລະ ການບໍລກ
ເມີນ)

ແບບຟອມໃຫໍ້ຄະແນນເພີ່ມຕື່ມ
ໍ້ ງ
2. ການເຂົາເຖິ

ຄໍາຖາມ

ໄດໍ້

ບໍ່ໄດໍ້

ໍ້ ບ່ ໍ?
ໍ້ ງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່ າວນີໄດໍ້
ທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຕໍ້ອງການພິເສດສາມາດເຂົາເຖິ

ໍ້ ່ ອອະທິບາຍວ່ າພາກສ່ ວນໃດສາມາດຊືຜະລິ
ໍ້ ດຕະພັນດັ່ງກ່ າວໄດໍ້
ຖໍ້າໄດໍ້, ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ ຕາຕະລາງຂໍ້າງລຸ່ ມນີເພື
ຄົນພິການຂາ
ໍ້ ງຜະລິດ
ຖໍ້າໄດໍ້, ຈົ່ງອະທິບາຍວິທເີ ຂົາເຖິ
ຕະພັນດັ່ງກ່ າວ
ຄົນພິການຕາ
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ໍ້ ງຜະລິດ
ຖໍ້າໄດໍ້, ຈົ່ງອະທິບາຍວິທເີ ຂົາເຖິ
ຕະພັນດັ່ງກ່ າວ
ຄົນພິການຫູ
ໍ້ ງຜະລິດ
ຖໍ້າໄດໍ້, ຈົ່ງອະທິບາຍວິທເີ ຂົາເຖິ
ຕະພັນດັ່ງກ່ າວ
ຄົນພິການທາງສະໝອງ
ໍ້ ງຜະລິດ
ຖໍ້າໄດໍ້, ຈົ່ງອະທິບາຍວິທເີ ຂົາເຖິ
ຕະພັນດັ່ງກ່ າວ
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