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ຂໍ ໍ້ມູນຜູ ໍ້ຂໍສະໝກັ ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ  
 

ຊື່ : 
…………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

ທີ່ ຢູ່/ທີ່ ຕັ ໍ້ງ:  

…………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

ຂໍ ໍ້ມູນຜູ ໍ້ຕດິຕໍ່ ປະສານງານ 

ຊື່  ແລະ ຕໍາແໜ່ງ  

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

ເບໂີທລະສບັ/ WhatApp/ Email 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂໍຢັໍ້ງຢືນວ່າທຸກໆຂໍ ໍ້ມນູໃນເອກະສານສະບບັນີ ໍ້ເປັນຄວາມຈງິ ແລະ ເປັນຂໍ ໍ້ມູນປັດຈບຸນັ. ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະປະຕບິດັການປະ
ເມນີຕນົເອງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຕາມຂັ ໍ້ນຕອນການປະເມນີ, ການອອກໃບຢັໍ້ງຢືນ ແລະ ການມອບຮບັລາງວນັທີ່ ກໍານດົຢູ່ໃນ
ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ. 

ວນັທ/ີເດອືນ/ປີ……………………..  

ຊື່  ແລະ ລາຍເຊນັຜູ ໍ້ຍື່ ນສະໝກັ 
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ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ຊື່ ຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າ:  

ວນັທ:ີ  

ດໍາເນນີງານໂດຍ:  

ເບໂີທ/ອເີມລ:   

 ລາຍລະອຽດຂອງຕວົຊີ ໍ້ວດັ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ຈາກມາດຕະຖານຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ 

  

1  ທາງເຂົ ໍ້າຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1.1  ປໍ້າຍຈະແຈ ໍ້ງ ແລະ ເຫນັໄດ ໍ້ງ່າຍຈາກໄລຍະໄກ. ທາງເຂົ ໍ້າສະອາດ ແລະ ບ່ໍຮກົເຮື ໍ້ອ   

2 ລກັສະນະທົ່ ວໄປ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

2.1  ຝາ, ເພດານ ສະອາດ, ແຫໍ້ງ ແລະ ບ່ໍມຂີີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ   

2.2  ພື ໍ້ນ ແລະ ຝາ ສະອາດ, ບ່ໍເປ່ເພ, ແຫໍ້ງ     

2.3  ບ່ໍມກີນິເໝນັຢູ່ໃນຫໍ້ອງນໍ ໍ້າ     

2.4  ມລີະບບົລະບາຍອາກາດ/ເປີດໃຫໍ້ອາກາດຖ່າຍເທ ແລະ ໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້   

2.5  ມລີະບບົລະບາຍອາກາດ / ເປີດໃຫໍ້ອາກາດຖ່າຍເທ ແລະ ໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້   

2.6 ມເີຄື່ ອງໃຊ ໍ້ພື ໍ້ນຖານ ເຊັ່ ນ: ເຈ ໍ້ຍໃຊ ໍ້ໃນຫໍ້ອງນໍ ໍ້າ, ສະບູ່, ຖງັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ, ເຈ ໍ້ຍທດິຊູ ແລະ ອື່ ນໆ     

2.7  ມອຸີປະກອນປະຢັດຊບັພະຍາກອນ ແລະ ນໍ ໍ້າ (ກ໊ອກນໍ ໍ້າເລເຊ,ີ ແສງຕາເວນັ ແລະ ອື່ ນໆ)     

3 ບ່ອນລ ໍ້າງ/ບ່ອນອາບນໍ ໍ້າ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

3.1  ມກ໊ີອກນໍ ໍ້າ, ໄດ໋ເປ່ົາມ,ື ຖງັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ ທີ່ ຍງັໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້     

3.2  ບ່ໍມທ່ໍີນໍ ໍ້າແຕກ ຫລ ືຮົ່ ວ, ບ່ໍມີີເຄື່ ອງໃຊ ໍ້ໃນຫໍ້ອງນໍ ໍ້າເປ່ເພ     

3.3  ມເີຈ ໍ້ຍທດິຊູ/ສະບູ່ແບບກະປ໋ອງທີ່ ເຕມີໄດ ໍ້     

3.4  ບ່ອນລ ໍ້າງມຕື ໍ້ອງສະອາດ, ແຫໍ້ງ, ເປັນລະບຽບ, ບ່ໍມຂີີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ     

4  ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

4.1  ປະຕູຕ ໍ້ອງສະອາດ, ໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ດ ີແລະ ມກີອນລ໊ອກ;    

4.2  ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າຕ ໍ້ອງມໂີຖສ ໍ້ວມ ແລະ ຝາອດັ     

4.3  ມໄີມ ໍ້ຫ ໍ້ອຍເສື ໍ້ອ     

4.4  ໂຖສ ໍ້ວມທງັແບບນັ່ ງ/ນັ່ ງຢ່ອງຢໍໍ້ ຕ ໍ້ອງບ່ໍເປ່ເພ, ບ່ໍອຸດຕນັ ແລະ ບ່ໍເປືໍ້ອນ  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4.5  ປຸ່ມກດົນໍ ໍ້າແບບໃຊ ໍ້ມ ືຫລ ືອດັຕະໂນມດັ ຕ ໍ້ອງສະອາດ ແລະ ໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ດ ີ    

4.6  ກ່ອງໃສ່ເຈ ໍ້ຍໃຊ ໍ້ໃນຫໍ້ອງນໍ ໍ້າບ່ໍເປ່ເພ ແລະ ສາມາດຕື່ ມເຈ ໍ້ຍໄດ ໍ້   

4.7  ມຖີງັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອພ ໍ້ອມຖງົໃສ່ຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ ແຫໍ້ງ, ສະອາດ, ຖກືສຸຂະ, ບ່ໍມກີິ່ ນ, ບ່ໍເປ່ເພ   

5      ໂຖຍ່ຽວ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

5.1 ໂຖຍ່ຽວ ຕ ໍ້ອງບ່ໍເປ່ເພ, ບ່ໍອຸດຕນັ ແລະ ບ່ໍເປືໍ້ອນ     

5.2  ປຸ່ມກດົນໍ ໍ້າແບບໃຊ ໍ້ມ ືຫລ ືອດັຕະໂນມດັ ຕ ໍ້ອງສະອາດ ແລະ ໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ດ ີ   

6      ຄວາມປອດໄພ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

6.1  ມລີະບບົແສງໄຟດ ໍ້ານໃນ ແລະ ດ ໍ້ານນອກ ແລະ ໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ດ ີ   
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ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຮງແຮມສໍາລບັລາງວນັທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

 ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ຊື່ ໂຮງແຮມ:  

ວນັທ:ີ  

ດໍາເນນີງານໂດຍ:  

ເບໂີທ/ອເີມລ:   

 ລາຍລະອຽດຂອງຕວົຊີ ໍ້ວດັ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ຈາກມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 

  

1 ລະບຽບດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ການດໍາເນນີກດິຈະການໂຮງແຮມ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1.1 ໂຮງແຮມໄດ ໍ້ແຈ ໍ້ງລະບຽບດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມໃຫໍ້ແກ່ພະນກັງານ, ແຂກ ແລະ ຜູ ໍ້ສະໜອງສນິຄ ໍ້າຮບັ
ຊາບທາງ (ໂພສເຕ,ີ ອເີມລ ແລະ ດ ໍ້ານອື່ ນໆ). 

  

1.2 ໂຮງແຮມສໍ້າງແຜນຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມເພື່ ອເຮດັໃຫ ໍ້ພະນກັງານ, ແຂກ ແລະ ຜູ ໍ້ສະໜອງສນິຄ ໍ້າໄດ ໍ້
ມສ່ີວນຮ່ວມ (ແຜນຜງັ, ປໍ້າຍ, ແຈ ໍ້ງບອກຢູ່ບ່ອນຕ ໍ້ອນຮບັ ແລະ ຢູ່ໃນຫໍ້ອງ). 

  

2 ນໍາໃຊ ໍ້ຜະລດິຕະພນັຂຽວ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

2.1  ຫໍ້ອງນອນ, ຮ ໍ້ານອາຫານ, ຫໍ້ອງໂຖງ ແລະ ສິ່ ງອື່ ນໆ ຕບົແຕ່ງດ ໍ້ວຍຜະລດິຕະພນັທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ເຊັ່ ນ: ຜໍ້າ
ກັ ໍ້ງ, ຜໍ້າແພຕ່າງໆ ແລະ ອື່ ນໆ. 

  

2.2  ໂຮງແຮມນໍາໃຊ ໍ້ຜະລດິຕະພນັອາຫານທໍ້ອງຖິ່ ນ (ອາຫານ 50% ຕ ໍ້ອງມາຈາກທໍ້ອງຖິ່ ນ).   

2.3 ໂຮງແຮມນໍາໃຊ ໍ້ຜະລດິຕະພນັເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ (ຖງົໃສ່ຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອທີ່ ສະຫລາຍຕວົງ່າຍ, ຖງົ
ຢາງ ແລະ ເຈ ໍ້ຍທີ່ ນໍາມາໃຊ ໍ້ຄນື, ນໍ ໍ້າຢາ ແລະ ສະບູ່ທີ່່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ບນັຈຢູຸ່ໃນກ໋ອງ
ແບບໃຊ ໍ້ເຕມີ 

  

3 ການຮ່ວມມກືບັຊຸມຊນົ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

3.1  ໂຮງແຮມສໍ້າງແຜນ ຫລ ືກດິຈະກໍາເພື່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິໃນຊຸມຊນົ (ດ ໍ້ານສຸຂະພາບ ແລະ 

ການສກຶສາ) 

  

3.2  ໂຮງແຮມສໍ້າງໂຄງການປູກຈດິສໍານກຶ/ກດິຈະກໍາກ່ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມໃຫໍ້ແກ່
ຊຸມຊນົ  

  

3.3 ໂຮງແຮມສົ່ ງເສມີການປະກອບອາຊບີໃຫ ໍ້ແກ່ຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນຫຼາຍເທົ່ າທີ່ ຈະເປັນໄປໄດ ໍ້     

4 ການຈດັການຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 
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4.1 ໂຮງແຮມນໍາໃຊ ໍ້ຫລກັການ 3R (reduce, reuse, recycle) ເພື່ ອຈດັການກບັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ ເຊັ່ ນ: 

ຫລຸດຜ່ອນ, ນໍາມາໃຊ ໍ້ຄນື, ນໍາມາຜະລດິຄນື. 

  

4.2 ໂຮງແຮມມກີດິຈະກໍາຊຸກຍູ ໍ້ໃຫ ໍ້ແຂກສົ່ ງເສມີການຈດັການຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອຂອງໂຮງແຮມ ເຊັ່ ນ: ສະເໜທີາງ
ເລອືກໃນການນໍາໃຊ ໍ້ຖງົທີ່ ນໍາມາຜະລດິຄນື/ຖງົຢາງທີ່ ສະຫລາຍຕວົງ່າຍ/ຖງົຜ ໍ້າໃຫ ໍ້ແກ່ແຂກ. 

  

5 ການປະຢັດພະລງັງານ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

5.2 ໂຮງແຮມນໍາໃຊ ໍ້ເຄື່ ອງໃຊ ໍ້ໄຟຟໍ້າ ແລະ ອຸປະກອນປະຫຍດັພະລງັງານ (ເຊັ່ ນ: ດອກໄຟປະຫຍດັ 

ແລະ ເຄື່ ອງໃຊ ໍ້ອື່ ນໆທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັການຢັໍ້ງຢືນປະຢັດພະລງັງານ ທີ່ ຈດັເປັນ ເບ ີ5). 

  

5.2 ໂຮງແຮມຊຸກຍູ ໍ້ໃຫ ໍ້ພະນກັງານມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປະຢັດພະລງັງານ (ແຜ່ນໂພສເຕ,ີ ຝຶກອບົຮມົ, 

ປຶໍ້ມຄູ່ມ ືແລະ ອື່ ນໆ) 

  

6 Water efficiency and water quality ການປະຢັດນໍ ໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍ ໍ້າ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

6.1 ໂຮງແຮມສົ່ ງເສມີໃຫ ໍ້ແຂກມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປະຢັດນໍ ໍ້າ ເຊັ່ ນ: ມປີໍ້າຍປະຢັດນໍ ໍ້າຢູ່ໃນຫໍ້ອງພກັ
ແຂກ ແລະ ປໍ້າຍໂຄສະນາ. 

  

6.2 ໂຮງແຮມມແີຜນສໍາຮອງໃນກໍລະນຫີາກນໍ ໍ້າບ່ໍໄດ ໍ້ຄຸນນະພາບ ຫລ ືບ່ໍ ພຽງພໍ.   

7 ການຈດັການຄຸນນະພາບອາກາດ (ຂ ໍ້າງໃນ ແລະ ຂ ໍ້າງນອກ) ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

7.1 ໂຮງແຮມຈດັໃຫໍ້ມເີຂດສູບຢາແຍກອອກຕ່າງຫາກ   

7.2 ໂຮງແຮມສໍ້າງແຜນການສ ໍ້ອມແປງເຄື່ ອງປ່ັນໄຟ ແລະ ລະບບົແອ    

8 ການຈດັການ ແລະ ບໍາບດັນໍ ໍ້າເສຍ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

8.1 ໂຮງແຮມມລີະບບົບໍາບດັນໍ ໍ້າເສຍທີ່ ເໝາະສມົທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຮອງຕາມມາດຕະຖານ     

8.2 ໂຮງແຮມໄດ ໍ້ຕດິຕັ ໍ້ງເຄື່ ອງຈບັໄຂມນັຢູ່ໃນເຮອືນຄວົ ແລະບ່ອນແຕ່ງອາຫານ    

9 ການຈດັການກບັສານຜດິ ແລະ ສານເຄມ ີ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

9.1 ໂຮງແຮມມບ່ີອນເກບັມ ໍ້ຽນສານເຄມທີີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຫ່າງຈາກພະນກັງານ ແລະ ແຂກ. ບ່ອນເກບັ
ມ ໍ້ຽນສານເຄມປີອດໄພສອດຄ່ອງຕາມຄໍາແນະນໍາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົ.  

  

9.2 ນໍາໃຊ ໍ້ປໍ້າຍແຈ ໍ້ງບອກ, ໂປດສະເຕ,ີ ກະດານຂ່າວ ເພື່ ອແຈ ໍ້ງເຕອືນກ່ຽວກບັສານເຄມທີີ່ ເປັນອນັຕະ
ລາຍ ເພື່ ອແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ແກ່ແຂກ, ພະນກັງານໂຮງແຮມ ແລະ ຜູ ໍ້ຂາຍເຄື່ ອງໃຫ ໍ້ກບັໂຮງແຮມ ຮບັຊາບ. 

  

10 ສະພາບລວມ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງໂຮງແຮມ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

10.1 ໂຄງສ ໍ້າງຂອງໂຮງແຮມຢູ່ໃນສະພາບດ,ີ ໝັໍ້ນຄງົ ແລະ ປອດໄພ    

10.2 ຫໍ້ອງພກັທຸກຫໍ້ອງ, ເຮອືນຄວົ ແລະ ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າຕ ໍ້ອງສະອາດ ແລະ ບ່ໍມກີິ່ ນເໝນັ, ບ່ໍມຮີອຍເປິເປືໍ້ອນ, 

ບ່ໍມຂີີ ໍ້ຝຸ່ນ, ໃຍແມງມຸມ ແລະ ອື່ ນໆ. 
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ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົສໍາລບັລາງວນັທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 
ຊື່ ເຮອືນພກັ:  

ວນັທ:ີ  

ດໍາເນນີງານໂດຍ:  

ເບໂີທ/ອເີມລ:   
 ລາຍລະອຽດຂອງຕວົຊີ ໍ້ວດັ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ຈາກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 

  

1 ເຈ ົ ໍ້າຂອງບ ໍ້ານ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1.1 ຜູ ໍ້ສະໜອງການບໍລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມຝຶກອບົຮມົຫລກັສູດການບໍລິ
ການເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ. 

  

2 ສະຖານທີ່ ພກັແຮມ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

2.1  ໂຄງສ ໍ້າງຂອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບດ ີແລະ ປອດໄພ.   

2.2  ການອອກແບບ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ ສ ໍ້າງກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັສະຖາປັດຕຍິະກໍາ ແລະ ເອກະລກັຂອງທ ໍ້ອງ
ຖິ່ ນ  

  

2.3 ຫໍ້ອງນອນຂອງແຂກແມ່ນແຍກອອກຕ່າງຫາກ    

2.4 ມນໍີ ໍ້າປະປາທີ່ ສະອາດ ແລະ ພຽງພໍຢູ່ພາຍໃນເຮອືນ   

2.5 ເຮອືນພກັມຫີ ໍ້ອງພກັບ່ໍເກນີ 4 ຫໍ້ອງ ໃນແຕ່ລະເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ   

2.6 ມຜີ ໍ້າປູຕຽງທີ່ ສະອາດ ແລະ ໃໝ່ ບໍລກິານແຂກທຸກຄັ ໍ້ງ    

2.7 ມເີຄື່ ອງໃຊ ໍ້ພື ໍ້ນຖານ ເຊັ່ ນ: ພດັລມົ, ໂຕະ, ໂຕະວາງຈອກ, ແວ່ນ, ປັກສຽບໄຟ, ມຸ ໍ້ງ ແລະ ອື່ ນໆ   

2.8 ມເີຄື່ ອງໃຊ ໍ້ພື ໍ້ນຖານໃນຫໍ້ອງນໍ ໍ້າ ແລະ ຫໍ້ອງອາບນໍ ໍ້າ   

3 ກດິຈະກາໍ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

3.1  ກດິຈະກໍາຊ່ວຍດງຶດູດໃຫ ໍ້ຊຸມຊນົ ແລະ ແຂກມສ່ີວນຮ່ວມ    

4 ການບໍລຫິານ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

4.1 ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົມໂີຄງຮ່າງການຈດັຕັ ໍ້ງພ ໍ້ອມດ ໍ້ວຍພາລະບດົບາດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ໃນການປະ
ຕບິດັວຽກງານ  

  



8 
 

4.2 ຜູ ໍ້ປະກອບການເຮອືນພກັມຖີານຂໍ ໍ້ມູນຂອງແຂກ ເຊັ່ ນ: ການບນັທກຶວນັເວລາແຂກມາຮອດ, ຕົ ໍ້ນ
ທາງ, ໄລຍະການພກັແຮມ, ຄໍາຄດິເຫນັ, ຄໍາຕໍານຕິຊິມົ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກແຂກ. 

  

4.3 ຜູ ໍ້ປະກອບການເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົມປຶີໍ້ມຂໍ ໍ້ມູນໃໝ່ໆກ່ຽວກບັສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ກດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ໃນໝູ່ ບ ໍ້ານ ແລະ ເຂດອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງ 

  

5 ທີ່ ຕັ ໍ້ງ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

5.1 ມປີໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກທາງໄປເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົຢ່າງຈະແຈ ໍ້ງ   

6 ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

6.1 ຫໍ້ອງພກັທຸກຫໍ້ອງ, ເຮອືນຄວົ ແລະ ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າສະອາດ, ບ່ໍມກີິ່ ນເໝນັ, ຮອຍເປືໍ້ອນ, ຂີ ໍ້ຝຸ່ນ ແລະ ໃຍ
ແມງມຸມ 

  

6.2 ມ ີສະບູ່, ຢາສະຜມົ, ເຈ ໍ້ຍໃຊ ໍ້ໃນຫໍ້ອງນໍ ໍ້າ ແລະ ຜໍ້າເຊດັໂຕທີ່ ສະອາດ   

6.3 ບ່ໍມຂີີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອຊະຊາຍຢູ່ບໍລເິວນອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ.   

6.4 ບ່ໍມພີາຊະນະທີ່ ເປັນແຫ່ຼງເພາະພນັຍຸງ.   

6.5 ເຄື່ ອງໃຊ ໍ້ໃນເຮອືນຄວົມສີະພາບດ,ີ ສະອາດ ແລະ ເກບັໄວ ໍ້ໃນບ່ອນແຫໍ້ງ   

6.6 ບຸກຄນົທີ່ ແຕ່ງກນິຕ ໍ້ອງມສຸີຂະອະນາໄມທີ່ ດ ີແລະ ນຸ່ງເຄື່ ອງຢ່າງເໝາະສມົ   

6.7 ຊິ ໍ້ນ, ໝາກໄມ ໍ້ ແລະ ຜກັ ທີ່ ໃຊ ໍ້ປຸງແຕ່ງອາຫານຕ ໍ້ອງສດົ ແລະ ຊື ໍ້ມາຈາກແມ່ຄ ໍ້າໃນທໍ້ອງຖິ່ ນ    

6.8 ມນໍີ ໍ້າດື່ ມສະອາດ   
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ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມສໍາລບັລາງວນັທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ຊື່ ຜູ ໍ້ປະກອບການອາຫານ ແລະເຄື່ ອງ
ດື່ ມ: 

 

ວນັທ:ີ  

ດໍາເນນີງານໂດຍ:  

ເບໂີທ/ອເີມລ:   

 ລາຍລະອຽດຂອງຕວົຊີ ໍ້ວດັ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ຈາກມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 

1 ເງ ື່ອນໄຂຕໍ່ າສຸດເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 
1.1 ຜູ ໍ້ປະກອບການການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ປຸງແຕ່ງ ແລະ ບໍລກິານຢ່າງມສຸີຂະອະນາໄມ    

1.2 ຜູ ໍ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ໃຊ ໍ້ຜະລດິຕະພນັທີ່ ສະຫຼາຍຕວົງ່າຍຈາກທໍາມະຊາດຫຼາຍ
ທີ່ ສຸດໃນເວລາບໍລກິານ ແລະ ຫຸ ໍ້ມຫ່ໍອາຫານ  

  

1.3 ຜູ ໍ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມຕ ໍ້ອງມນໍີ ໍ້າສະອາດ ຫລ ືນໍ ໍ້າຕົ ໍ້ມໄວ ໍ້ປຸງແຕ່ງອາຫານ    

1.4 ຜູ ໍ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ມນໍີ ໍ້າສະອາດ ແລະ ສະບູ່ຢູ່ບໍລເິວນປຸງແຕ່ງອາຫານ   

1.5 ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າ, ບ່ອນວາງບວົອາບນໍ ໍ້າ, ອ່າງອາບນໍ ໍ້າ, ອ່າງລ ໍ້າງມ ືຕ ໍ້ອງທໍາຄວາມສະອາດເປັນປົກກະຕ ິແລະ 

ບ່ໍມສີິ່ ງເປິະເປືໍ້ອນ, ຮອຍດ່າງ ແລະ ກິ່ ນເໝນັ 

  

1.6 ໃຊ ໍ້ນໍາຢາຂ ໍ້າເຊື ໍ້ອເພື່ ອທໍາຄວາມສະອາດຫໍ້ອງນໍ ໍ້າເພື່ ອບ່ໍໃຫ ໍ້ມເີຊື ໍ້ອພະຍາດ.   

1.7 ຜູ ໍ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມຕ ໍ້ອງມສີະບູ, ເຈ ໍ້ຍໃຊ ໍ້ໃນຫໍ້ອງນໍ ໍ້າ ແລະ ຜໍ້າເຊດັໂຕ.   

2 ມາດຕະຖານຕໍ່ າສຸດສໍາລບັການຈດັການດ ໍ້ານຄຸນນະພາບຂອງການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງ
ດື່ ມ 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

2.1  ມລີາຍການອາຫານພ ໍ້ອມຕດິບອກລາຄາ    

2.2  ລາຍການອາຫານຕ ໍ້ອງແຕກຕ່າງກນັໃນແຕ່ລະມື ໍ້ ແລະ ຢ່າງໜໍ້ອຍຕ ໍ້ອງມອີາຫານພື ໍ້ນເມອືງໜຶ່ ງຢ່າງ
ໃນແຕ່ລະຄາບເຂົ ໍ້າ. 

  

2.3 ນໍາໃຊ ໍ້ວດັຖຸດບິປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກທໍ້ອງຖິ່ ນໃຫ ໍ້ຫຼາຍທີ່ ສຸດ ເຊັ່ ນ: ຊີ ໍ້ນ ແລະ ຜກັສດົ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນ
ຊີ ໍ້ນຫວງຫໍ້າມ ຫລ ືຜດິກດົໝາຍ. 

  

2.4 ເສບີແຕ່ນໍ ໍ້າດື່ ມບໍລສຸິດທີ່ ສະອາດໃຫໍ້ແກ່ແຂກເທົ່ ານັ ໍ້ນ.   

2.5 ມຂີອງຫວານ ແລະ/ຫລ ືໝາກໄມ ໍ້ໃນແຕ່ລະຄາບເຂົ ໍ້າ.   
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2.6 ອຸປະກອນປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ໃຊ ໍ້ຮບັປະທານອາຫານຕ ໍ້ອງສະອາດກ່ອນນໍາໃຊ ໍ້    

2.7 ເກບັອາຫານໄວ ໍ້ໃນພາຊະນະທີ່ ສະອາດ ແລະ ຈດັລຽງຕາມລໍາດບັ.   

2.8 ບ່ອນເກບັມ ໍ້ຽນອາຫານ, ບ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບ່ອນຮບັປະທານອາຫານ ຕ ໍ້ອງບ່ໍມສີດັລ ໍ້ຽງ   

3 ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

3.1  ຜູ ໍ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ສ ໍ້າງໂອກາດແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປຸງ
ແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຮຽນຮູ ໍ້ວທິປຸີງແຕ່ງອາຫານພື ໍ້ນເມອືງ. 

  

3.2 ຜູ ໍ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ສົ່ ງເສມີໃຫ ໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວແບ່ງປັນສູດອາຫານ ແລະ ວທິີ
ປຸງແຕ່ງອາຫານຂອງປະເທດເຂາົເຈົ ໍ້າ. 

  

4 ຫລກັການຄວາມຍນືຍງົ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

4.1 ຜູ ໍ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ຮບັຄນົຈາກຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນເຂົ ໍ້າເຮດັວຽກ.   

4.2 ຜູ ໍ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ໃຫໍ້ລາງວນັການປະຕບິດັວຽກງານດ ີແລະ/ຫລ ືການບໍລິ
ການດໃີຫ ໍ້ແກ່ພະນກັງານເພື່ ອສ ໍ້າງແຮງຈງູໃຈໃຫໍ້ເຂາົເຈົ ໍ້າ. 

  

4.3 ຜູ ໍ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ໄດ ໍ້ຈດັບ່ອນວາງສະແດງຂໍ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັອາຫານທໍ້ອງຖິ່ ນ.     

4.4 ການອອກແບບຮ ໍ້ານອາຫານ ແລະ ຮ ໍ້ານເຄື່ ອງດື່ ມ ມລີກັສະທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ.    

4.5 ອ ໍ້ອມຮອບບໍລເິວນນີ ໍ້ຕ ໍ້ອງບ່ໍມຂີີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອຊະຊາຍ.   
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ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງພະນກັງານນໍາທ່ຽວສະເພາະພື ໍ້ນທີ່  - ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍ
ການທ່ອງທ່ຽວສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ຊື່ ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພື ໍ້ນທີ່  ຫລ ືສະ
ມາຄມົພະນກັງານໍາທ່ຽວທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ: 

 

ຊື່ ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍ 

ໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ: 

 

ວນັທ:ີ  

ດໍາເນນີງານໂດຍ:  

ເບໂີທ/ອເີມລ:   

 ລາຍລະອຽດຂອງຕວົຊີ ໍ້ວດັ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ຈາກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 

  

1 ມາດຕະຖານຕໍ່ າສຸດດ ໍ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານຂອງພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພື ໍ້ນ
ທີ່  

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1.1 ການຮບັເອາົພະນກັງານນໍາທ່ຽວສະເພາະພື ໍ້ນທີ່ ຕ ໍ້ອງຄດັເລອືກເອາົໂດຍອງີໃສ່ລະດບັຄວາມຮູ ໍ້, ສຸຂະ
ພາບ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງທີ່ ເໝາະສມົກບັກດິຈະກາໍນໍາທ່ຽວ. 

  

1.2 ພະນກັງານນໍາທ່ຽວສະເພາະພື ໍ້ນທີ່  ຕ ໍ້ອງມຄີວາມຮູ ໍ້ດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ວດັທະນະທໍາຂອງ
ທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຄວາມຮູ ໍ້ດ ໍ້ານປະຫວດັສາດ, ຮດີຄອງປະເພນ,ີ ພູມສາດ, ພກຶສາຊາດ, ແຫລ່ງມລໍະ
ດກົ ແລະ ຫຼກັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ.  

  

1.3 ພະນກັງານນໍາທ່ຽວພື ໍ້ນທີ່  ນໍາພານກັທ່ອງທ່ຽວທ່ຽວຊມົທໍາມະຊາດສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ, ວດັທະນະທໍາ 
ໂດຍຕ ໍ້ອງປົກປັກຮກັສາຊບັພະຍາກອນ ແລະ ອະນຸລກັຄຸນຄ່າທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດ
ດັ່ ງກ່າວ.  

  

1.4 ພະນກັງານນໍາທ່ຽວສະເພາະພື ໍ້ນທີ່ ໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມການຝຶກອບົຮມົດ ໍ້ານສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງເພື່ ອເພີ່ ມ
ທກັສະ ແລະ ຄວາມຮູ ໍ້.  

  

2 ພນັທະຕໍ່ າສຸດຕໍ່ ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

2.1  ພະນກັງານນໍາທ່ຽວສະເພາະພື ໍ້ນທີ່  ຕ ໍ້ອງຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ປັບປຸງທກັສະ    

2.2  ພະນກັງານນໍາທ່ຽວສະເພາະພື ໍ້ນທີ່  ປັບປຸງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ເປັນມດິກບັນກັ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມຄີວາມພາກພູມໃຈທີ່ ໄດ ໍ້ເປັນຕວົແທນໃຫໍ້ແກ່ຊຸມຊນົຕນົເອງ.  
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2.3 ພະນກັງານນໍາທ່ຽວໄດ ໍ້ປະກອບສ່ວນໃນການສ ໍ້າງຈດິສໍານກຶທາງດ ໍ້ານການປົົກປັກຮກັສາທໍາມະຊາດ 
ແລະ ວດັທະນະທໍາ ໃຫໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນ.  

  

2.4 ພະນກັງານນໍາທ່ຽວສະເພາະພື ໍ້ນທີ່ ປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ອາຊຽນ ກ່ຽວກບັດ ໍ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົໃຫ ໍ້ນກັ
ທ່ອງທ່ຽວ.  

  

2.5 ພະນກັງານນໍາທ່ຽວສະເພາະພື ໍ້ນທີ່ ປະຕບິດັຕາມທຸກມາດຕະຖານໃນການນໍາທ່ຽວອາຊຽນ    

3 ມາດຕະຖານຕໍ່ າສຸດສໍາລບັການບໍລຫິານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເນັ ໍ້ນໃສ່
ຄຸນນະພາບເປັນຫລກັ 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

3.1  ການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັພາຍໃຕ ໍ້ຈດຸປະສງົ, ຄູ່ມ,ື ກດົລະບຽບ 

ຂອງວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ.  

  

3.2 ການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ຕ ໍ້ອງດງຶດູດໃຫໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ທ່ຽວຊມົທາງວດັທະ
ນະທໍາ, ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ຄນົໃນຊຸນຊນົ ຕາມຄູ່ມກືານທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມີ
ສ່ວນຮ່ວມ.  

  

3.3 ການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ ໍ້ມກີານກາໍນດົຢ່າງຊດັເຈນ ເຊັ່ ນ: ລາຍການນໍາທ່ຽວ
ພ ໍ້ອມລາຄາ ແລະ ລະບບົການຈອງ.  

  

3.4 ການນໍາທ່ຽວ/ກດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ ໍ້ບນັທກຶຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຈາກປະເທດໃດ ແລະ 

ວນັເວລາອອກເດນີທາງ ແລະ ເດນີທາງກບັ.  

  

3.5 ແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວຮບັຊາບກ່ຽວກບັລາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ລະດບັຄວາມຍາກ, ຄວາມອນັຕະ
ລາຍທີ່ ອາດເກດີຂຶ ໍ້ນ, ລະບຽບ ແລະ ຂໍ ໍ້ລະມດັລະວງັ ດ ໍ້ານຄວາມປອດໄພ ຫລ ືຫຼກັການສໍາລບັ
ການນໍາພາທ່ຽວ.  

  

3.6 ມລີະບບົຄວບຄຸມ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ລວມທງັລະບບົຮບັຄໍາຄດິເຫນັຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວ
ກ່ຽວກບັການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຜ່ານຈາກການສໍາຫຼວດ, ການສໍາພາດ ຫຼ ື
ທາງອອນລາຍ ເຊັ່ ນ TripAdvisor ຫຼ ືTravel Fish . 

  

3.7 ອດັຕາສ່ວນພະນກັງານນໍາທ່ຽວສະເພາະພື ໍ້ນທີ່  ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນບ່ໍເກນີ 1:10.    

4 ມາດຕະຖານໃນການປະກອບສ່ວນປົກປັກຮກັສາຊຸມຊນົ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

4.1 ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວຫຸຼດຜ່ອນການຂນົສົ່ ງທາງລດົ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ.   

  

4.2 ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງເອາົຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອຈາກເຂດທ່ອງທ່ຽວນັ ໍ້ນໄປຖິ ໍ້ມ.   

4.3 ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ, ພະນກັງານ ແລະ ແຂກ ປະກອບສ່ວນ ຫລ ືມສ່ີວນຮ່ວມກບັກດິຈະກາໍພດັທະ
ນາຊຸມຊນົ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການຂອງບ ໍ້ານ, ການສກຶສາ, ການສ ໍ້ອມແປງຖະໜນົ ແລະ ອື່ ນໆ). 
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4.4 ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວອະທບິາຍກດົລະບຽບໃຫໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວຮບັຊາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຄາົ
ລບົນບັຖຄືນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຫລກີລ ໍ້ຽງການທໍາລາຍສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ. 

  

4.5 ພະນກັງານບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົການປະຖມົພະຍາບານ ລວມທງັການປັໍ້ມຫວົ
ໃຈ (CPR). 

  

4.6 ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ ສະແດງໃຫໍ້ເຫນັເຖງິຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນການດໍາ
ເນນີງານຂອງຕນົໂດຍລາຍງານຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈ ຫລ ືຄໍາຄດິເຫນັຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວ. 
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ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ  

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ຊື່ ຊຸມຊນົທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ:  

ວນັທ:ີ  

ດໍາເນນີງານໂດຍ:  

ເບໂີທ/ອເີມລ:   

 ລາຍລະອຽດຂອງຕວົຊີ ໍ້ວດັ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ຈາກມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 

  

1 ມາດຕະຖານຕໍ່ າສຸດໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 
1.1 ບໍລຫິານຄຸ ໍ້ມຄອງໂດຍຄະນະກໍາມະການເຊິ່ ງແມ່ນສະມາຊກິໃນຊຸມຊນົທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັການແຕ່ງຕັ ໍ້ງເປັນ

ເວລາຢ່າງໜໍ້ອຍບ່ໍຫລຸດ 5 ປີ.   

  

1.2 ໄດ ໍ້ມກີານກາໍນດົຈດຸແຂງຂອງຈດຸປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ   

1.3 ມເີຄື່ ອງມໂືຄສະນາ ເຊັ່ ນ: (ແຜ່ນພບັ, ກະດານ ແລະ ແຜ່ນປໍ້າຍໂຄສະນາ ແລະ ທາງອອນລາຍ   

1.4 ຄະນະກໍາມະການ/ອງົກອນການທ່ອງທ່ຽວມກີານຮ່ວມມກືບັລດັຖະບານ ແລະ ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ 
ໃນການເຮດັການຕະຫລາດ 

  

2 ມາດຕະຖານຕໍ່ າສຸດໃນການສ ໍ້າງຜະລດິຕະພນັທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ  ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

2.1  ກດິຈະກໍາໄດ ໍ້ຖກືຮບັຮອງໂດຍອໍານາດການປົກຄອງຂັ ໍ້ນແຂວງ ແລະ/ຫລ ືຂັ ໍ້ນສູນກາງ.   

3  ມາດຕະຖານຕໍ່ າສຸດໃນການບໍລຫິານທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

3.1 ມີ ກດິຈະກໍາສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫໍ້ແກ່ຊຸມຊນົເພື່ ອສະໜອງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານ
ໃຫໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ.  

  

3.2 ມລີະບບົບໍລຫິານການເງນິທີ່ ຈະແຈ ໍ້ງ ແລະ ຄນົໃນຊຸມຊນົເຂົ ໍ້າໃຈ.   

4 ມາດຕະຖານຕໍ່ າສຸດໃນການຮ່ວມມທືີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

4.1 ການເຮດັກດິຈະກໍາ, ຕ ໍ້ອງຫຼກີລ ໍ້ຽງຜນົກະທບົດ ໍ້ານລບົຕໍ່ ຊຸມຊນົອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງ   

5 ມາດຕະຖານຕໍ່ າສຸດໃນການຮກັສາຊື່ ສຽງ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

5.1  ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອມເີພດສໍາພນັ, ການຄ ໍ້າຢາເສບຕດິ, ການຄ ໍ້າມະນຸດ ແລະ ແຮງງານເດກັນ ໍ້ອຍ 

ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຕ ໍ້ອງຫ ໍ້າມ ແລະ ຜດິກດົໝາຍ. 

  

5.2 ກດິຈະກໍາດັ່ ງກ່າວສົ່ ງເສມີຄວາມເທົ່ າທຽມບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມທາງສງັຄມົ    

6 ມາດຕະຖານໃນການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຕົ ໍ້ນທນຶໃຫ ໍ້ເທົ່ າທຽມກນັ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

6.1 ມກີານແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ເປັນເອກະພາບກນັ.    
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6.2 ມເີງນິທນຶພດັທະນາຊຸມຊນົ ຫລ ືວຽກງານອື່ ນໆທີ່ ສົ່ ງຜນົປະໂຫຍດໃຫໍ້ແກ່ຊຸມຊນົທງັໝດົ.    

7 ມາດຕະຖານຄວາມໝັ ໍ້ນຄງົດ ໍ້ານເສດຖະກດິພາກພື ໍ້ນ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

7.1 ຄນົໃນຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນເຮດັວຽກຢູ່ໃນກດິຈະກໍາ/ຜະລດິຕະພນັນັ ໍ້ນ.   

7.2 ຜະລດິຕະພນັ/ກດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນຖກືນໍາໃຊ ໍ້ແທນການນໍາເຂົ ໍ້າຜະລດິຕະ
ພນັນໍາເຂົ ໍ້າຈາກບ່ອນອື່ ນອື່ ນໆ 

  

8 ມາດຕະຖານຕໍ່ າສຸດດ ໍ້ານຄວາມໝັ ໍ້ນຄງົຂອງວດັທະນະທໍາ ແລະ ສົ່ ງເສມີຄຸນຄ່າຮດີຄອງປະເພນ ີ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

8.1 ຄວາມສໍາຄນັຂອງຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາຕໍ່ ຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນທີີ່ ມີ
ຄຸນຄ່າໄດ ໍ້ຖກືກໍານດົ, ບນັທກຶເປັນເອກະສານ ແລະ ຮບັຮອງໂດຍຊຸມຊນົທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ  

  

8.3 ມໂີຄງການສົ່ ງເສມີ ແລະ ຮກັສາວດັທະນະທໍາ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນເີພື່ ອປົກປັກຮກັສາວດັທະ
ນະທໍາໃຫ ໍ້ມຄີວາມໝັ ໍ້ນຄງົ, ມເີອກະລກັ ແລະ ມຄຸີນຄ່າສູງ.   

  

9 ມາດຕະຖານໃນການອະນຸລກັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

9.1 ແຫຼັ່ ງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່ ຊຸມຊນົໄດ ໍ້ມກີານລະບຸ, 

ວາງແຜນ, ບນັທກຶເປັນເອກະສານ ແລະ ຮບັຮອງໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. 

  

10 ມາດຕະຖານໃນການອະນຸລກັເພື່ ອປັບປຸງສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

10.1 ມລີະບບົຈດັການກບັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອຢ່າງເໝາະສມົກບັທ ໍ້ອງຖິ່ ນ    

10.2 ມກີານຈດັການນໍ ໍ້າເສຍຢ່າງເໝາະສມົເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສຸຂະພາບມະນຸດ ແລະ ຜນົກະ
ທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ  

  

11 ມາດຕະຖານຕໍ່ າສຸດໃນການພວົພນັລະຫວ່າງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

11.1 ມຂໍີ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ຢູ່ໃນການອະທບິາຍຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ສິ່ ງ
ອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງ. 

  

11.2 ລະບຽບ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ໍ້ມຄີວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົໃຫ ໍ້
ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ.  

  

12 ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົກບັຜະລດິຕະພນັ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

12.1 ລາຄາຕ ໍ້ອງໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທໍາແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ ໃນບນັດາກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ.ສິ່ ງນີ ໍ້ຈະ
ສ ໍ້າງຜນົປະໂຫຍດໃຫໍ້ແກ່ຊຸມຊນົໃນການລງົທນຶກບັຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິການທ່ອງທ່ຽວ.  
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ແບບຟອມໃຫ ໍ້ຄະແນນເພີ່ ມຕື່ ມ 

1. ການຄຸ ໍ້ມຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ 
ມາດຕະຖານ ຕວົຊີ ໍ້ວດັ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

ຍຸດທະສາດສໍາລບັຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງແບບຍນືຍງົ 

ແຜນຈດຸໝາຍປາຍທາງຫລາຍປີ ຫລ ືຍຸດທະສາດທີ່ ສ ໍ້າງຂື ໍ້ນມາພ ໍ້ອມກບັ
ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄນົທົ່ ວໄປ (ໃຫ ໍ້ສະແດງຫຼກັຖານ: ແຜນ) 

  

ອງົການຄຸ ໍ້ມຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

ພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິມສ່ີວນຮ່ວມໃນອງົການດັ່ ງກ່າວ ແລະ ການ
ປະສານງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ (ໃຫ ໍ້ສະແດງຫຼກັຖານ: ບດົບນັທກຶ
ກອງປະຊຸມຢ່າງໜໍ້ອຍໃນຊ່ວງໄລຍະ 2 ປີ) 

  

ການກວດສອບ 
ກອງທນຶ ແລະ ກດິຈະກາໍຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກທ່ອງທ່ຽວ (ໃຫ ໍ້
ສະແດງຫຼກັຖານ: ບດົລາຍງານ) 

  

ການຮບັມກືບັລະດູການ
ທ່ອງທ່ຽວ 

ຍຸດທະສາດການຕະຫລາດສະເພາະສໍາລບັລະດູການທີ່ ບ່ໍມນີກັທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວຕະຫລອດປີ (ໃຫ ໍ້ສະແດງຫຼກັຖານ: ເວບັໄຊ 

ຫລ ືດ ໍ້ານອື່ ນໆ) 
  

ການປັບຕວົຕໍ່ ການປ່ຽນ
ແປງຂອງດນິຟໍ້າອາກາດ 

ແຜນການສກຶສາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶໃຫ ໍ້ແກ່ພາກລດັ, ພາກທຸລະກດິການ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟໍ້າອາກາດ 
ເວບັໄຊ ຫລ ືດ ໍ້ານອື່ ນໆ (ໃຫ ໍ້ສະແດງຫຼກັຖານ: ໃບປິວ, ວດິໂີອ, ວທິະຍຸ 

ແລະ ອື່ ນໆ.) 

  

ປຶໍ້ມຄູ່ມຊືບັພະຍາກອນ 

ແລະ ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ 

ປຶໍ້ມຄູ່ມ ືແລະ ການຈດັລະດບັຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ 

ລວມທງັແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ (ໃຫ ໍ້
ສະແດງຫຼກັຖານ: ບດົລາຍງານ) 

  

ລະບຽບການວາງແຜນ 

ຄູ່ມກືານວາງແຜນ ຫລ ືການຈດັແບ່ງເຂດ, ລະບຽບ ແລະ/ຫລ ືນະໂຍບາຍ
ທີ່ ປົກປັກຮກັສາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ (ໃຫ ໍ້
ສະແດງຫຼກັຖານ: ບດົລາຍງານ) 

  

ເຂົ ໍ້າເຖງິໄດ ໍ້ໝດົທຸກຄນົ 

ການແກ ໍ້ໄຂບນັຫາການເຂົ ໍ້າເຖງິແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຕ ໍ້ອງເອາົໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະດ ໍ້ານ
ຄວາມໝັ ໍ້ນຄງົຂອງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນຂະນະທີ່ ຈດັສະຖານທີ່ ພກັແຮມໃນ
ລາຄາທີ່ ເໝາະສມົໃຫ ໍ້ແກ່ຄນົພກິານ (ໃຫ ໍ້ສະແດງຫຼກັຖານ: 3 ວທິແີກ ໍ້ໄຂ
ບນັຫາ) 

  



17 
 

ການໄດ ໍ້ມາຂອງຊບັສນິ 

ລະບຽບ ຫລ ືນຕິກິໍາ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັສດິທດິັ່ ງເດມີ, ມກີານປຶກສາຫາລກືບັ
ພາກລດັ ແລະ ຍ ໍ້າຍຖິ່ ນຖານໃນເວລາມກີານຕກົລງົເຫນັດ ີແລະ/ຫລ ືມີ
ການຊດົເຊຍີຕາມຄວາມເໝາະສມົ (ໃຫ ໍ້ສະແດງຫຼກັຖານ: ບດົລາຍງານ) 

  

ຄວາມພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງ
ທ່ຽວ 

ການເກບັ ແລະ ລາຍງານສະຖຕິກ່ິຽວກບັຄວາມພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ 
(ໃຫ ໍ້ສະແດງຫຼກັຖານ: ບດົລາຍງານ) 

  

ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົ 
ການກວດສອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກດິການທ່ອງທ່ຽວ ຕາມ
ລະບບົການຢັໍ້ງຢືນການທ່ອງທ່ຽວ ຫລ ືການຄຸ ໍ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ (ໃຫ ໍ້
ສະແດງຫຼກັຖານ: ບດົລາຍງານ) 

  

ຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ຄວາມສະຫງບົ 

ຄໍາເຕອືນກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ເຊັ່ ນ: ສະຖານທີ່ ປະຖມົພະຍາບານຢູ່
ຕາມຫາດຊາຍ/ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ (ໃຫ ໍ້ສະແດງຫຼກັຖານ: ຈາໍນວນຄນົ
ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ອຸປະກອນ) 

  

ການຮບັມກືບັວກິດິການ 

ແລະ ເຫດການສຸກເສນີ 

ແຜນການຮບັມກືບັວກິດິການ ແລະ ເຫດການສຸກເສນີ ລວມທງັການຕດິຕໍ່

ສື່ ສານໃນຊ່ວງເວລາ ແລະ ຫລງັເກດີວກິດິການ ຫລ ືເຫດສຸກເສນີທີ່ ມສ່ີວນ
ຮ່ວມຈາກພາກທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ (ໃຫ ໍ້ສະແດງຫຼກັຖານ: ແຜນ) 

  

ການສົ່ ງເສມີ 

ຂໍ ໍ້ຄວາມສົ່ ງເສມີຈດຸໝາຍປາຍທາງທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມລາຍລະອຽດຂອງຜະລດິ
ຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານ (ໃຫ ໍ້ສະແດງຫຼກັຖານ: ການຕລີາຄາຂອງຜູ ໍ້ປະ
ເມນີ) 

  

 
 
 
 

ແບບຟອມໃຫໍ້ຄະແນນເພີ່ ມຕື່ ມ 

2. ການເຂົ ໍ້າເຖງິ 
ຄໍາຖາມ 

 
ໄດ ໍ້ ບ່ໍໄດ ໍ້ 

ທຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມຕ ໍ້ອງການພເິສດສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວນີ ໍ້ໄດ ໍ້ບ່ໍ?  

ຖໍ້າໄດ ໍ້, ຈົ່ ງຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງຂ ໍ້າງລຸ່ມນີ ໍ້ເພື່ອອະທບິາຍວ່າພາກສ່ວນໃດສາມາດຊື ໍ້ຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວໄດ ໍ້   

ຄນົພກິານຂາ   

ຖໍ້າໄດ ໍ້, ຈົ່ ງອະທບິາຍວທິເີຂົ ໍ້າເຖງິຜະລດິ
ຕະພນັດັ່ ງກ່າວ 

 

  

ຄນົພກິານຕາ   
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ຖໍ້າໄດ ໍ້, ຈົ່ ງອະທບິາຍວທິເີຂົ ໍ້າເຖງິຜະລດິ
ຕະພນັດັ່ ງກ່າວ 

 

  

ຄນົພກິານຫູ   

ຖໍ້າໄດ ໍ້, ຈົ່ ງອະທບິາຍວທິເີຂົ ໍ້າເຖງິຜະລດິ
ຕະພນັດັ່ ງກ່າວ 

 

  

ຄນົພກິານທາງສະໝອງ   

ຖໍ້າໄດ ໍ້, ຈົ່ ງອະທບິາຍວທິເີຂົ ໍ້າເຖງິຜະລດິ
ຕະພນັດັ່ ງກ່າວ 
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