ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່ າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ ອງທ່ ຽວ
ກົມພັດທະນາການທ່ ອງທ່ ຽວ

ໃບປະເມີນຕົນເອງ
ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

1

ໍ້ ນຜູ ຂ
ໍ້ ໍສະໝັກ ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
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
ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ.
ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ……………………..
ໍ້ ່ ນສະໝັ
ື
ຊື່ ແລະ ລາຍເຊັນຜູ ຍ
ກ
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ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ

ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ

ໃບປະເມີນຕົນເອງ

(✓)

ໍ້ ານົດເບືອງຕົ
ໍ້
ີ ໍ້ ນ
ຂໍກໍ
1

ິ ານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຢູ່ໃນບໍ້ານຢ່າງຕໍ່າ 5 ຄອບຄົວ
ມີຜູໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ

2

ິ ານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນບໍ່ມີຄະດີໃດໆ
ຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ

3

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ິ ານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ
ຜູໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ

ມາດຖານການປະເມີນ
1

ໍ້
ເຈົາພາບ
ໝູ່ບໍ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ

1.1

ໍ້ ່ ໃກໍ້ກບ
ັ ບໍ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ.
ມີແຫຼ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວທໍາມະຊາດ ຫຼ ື ວັດທະນະທໍາທີ່ຕັງຢູ

>>ສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວໃກໍ້ສຸດ:
1.2

km

ໍ້ ນ ຫຼ ື ລາງວັນຈາກການແຂ່ ງຂັນໃດໜ່ ງ.
ັ ໃບຢັງຢື
ໄດໍ້ຮບ

>> ຊື່ລາງວັນ:
1.3

ໍ້ ່ ໃນການຈັດການເຕົາໂຮມປະຊ
ໍ້
ພາຍໃນບໍ້ານມີສະໂມສອນ ຫຼ ື ພືນທີ
ຸມ
ິ ານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ

1.4

ໍ້ ວມຝກອົບຮົມຫຼກ
ິ ານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໄດໍ້ເຂົາຮ່
ັ ສູດການໃຫໍ້ບໍລກ
ິ ານເຮືອນພັກແຮມ
ຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ
ປະຊາຊົນ.

2

ທີ່ພັກເຊົ່າ
ເຮືອນ

2.1

ໂຄງສໍ້າງຂອງເຮືອນແຂງແຮງ ແລະ ປອດໄພ

2.2

ັ ສະນະສະຖາປັ ດຕະຍາກໍາທໍ້ອງຖິ່ນ
ການອອກແບບ ແລະ ວັດສະດຸ ໃນການປຸ ກສໍ້າງມີລກ

2.3

ເຮືອນພັກແຮມມີການແບ່ງຫໍ້ອງນອນຮັບແຂກ

ື ແບ່ງອອກ…
>>ຈໍານວນຫໍ້ອງພັກຂອງແຂກທີ່ໄດໍ້ຖກ
2.4

ໍ້ ອງນໍາສໍ
ໍ້ າລັບແຂກ.
ເຮືອນພັກແຮມຢ່າງໜໍ້ອຍມີ 1 ຫໍ້ອງອາບນໍາ/ຫໍ້
ໍ້ ອງນໍາ……
ໍ້
>>ຈໍານວນຫໍ້ອງອາບນໍາ/ຫໍ້

2.5

ມີໄຟຟໍ້າໃຊໍ້ພາຍໃນເຮືອນ

2.6

ໍ ໍ້
ມີນາສະອາດພຽງພໍ
ໃຊໍ້ພາຍໃນເຮືອນ
3

ຫໍ້ອງນອນ
2.7

ໍ້
່ ນ: ພັດລົມ, ໂຕະ, ຕູໃໍ້ ສ່ເຄື່ອງຂະໜາດນໍ້ອຍ, ແວ່ນແຍງ,
ິ ານວຍຄວາມສະດວກພືນຖານເຊັ
ມີສ່ ງອໍ
ປັກສຽບໄຟ, ມຸ ໍ້ງ ຫຼ ື ຕະໜ່າງກັນຍຸ ງໃນແຕ່ ລະຫໍ້ອງນອນ.

2.8

ຫໍ້ອງນອນສໍາລັບແຂກບໍ່ມີເກີນ 4 ຫໍ້ອງ.

2.9

ຕຽງນອນພໍ້ອມດໍ້ວຍຜໍ້າປູ ແລະ ໝອນຢູ່ໃນສະພາບດີໃນແຕ່ ລະຫໍ້ອງນອນ.

2.10
2.11

ໍ້ ງຢຽໍ້ມໃສ່ຕະນ່ າງກັນຍຸ ງເພື່ອກັນຍຸ ງ ຫຼ ື ແມງໄມ ໍ້.
ປະຕູປອ
ໍ້ າລັບແຂກທີ່ມາພັກ
ບ່ອນນອນທໍາຄວາມສະອາດທຸກຄັງສໍ
ໍ້ ອງອາບນໍາໍ້
ຫໍ້ອງນໍາ/ຫໍ້

2.12

ໍ້ ່ ພາຍໃນ ຫຼ ື ນອກບໍ້ານທີ່ໄກກ
ິ ນັ່ງ ແລະ ວິດຢ່ອງຢໍ ຢູ
ໍ້ ບ
ັ ເຮືອນພັກແຮມ
ມີວດ

2.13

ໍ້
ິ ານວຍຄວາມສະດວກພືນຖານພາຍໃນຫໍ້
ມີສ່ ງອໍ
ອງນໍາໍ້ ແລະ ຫໍ້ອງອາບນໍາ.ໍ້

2.14

ໍ ໍ້
ມີນາສະອາດໃຊໍ້
ພຽງພໍຕະຫຼອດເວລາ
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ກິດຈະກໍາ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ກິດຈະກໍາພາຍໃນບໍ້ານແລະ ກິດຈະກໍາແບບຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.
3.1

ິ ຈະກໍາພາຍໃນບໍ້ານ ແລະ ກິດຈະກໍາແບບຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທີ່
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນມີກດ
ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນເຖີງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊັບພະຍາກອນທໍ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ມໍລະດົກ ແລະ
ວັດທະນະທໍາທໍ້ອງຖິ່ນ,

3.2

ີ ່ ວນຮ່ວມລະຫ່ ວາງປະຊາຊົນທໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ແຂກຢໍ້ຽມຢາມ.
ກິດຈະກໍາຄວນຊຸກຍູ ໍ້ໃຫໍ້ມສ
ກິດຈະກໍາປິ່ ນອໍ້ອມ

3.3

ິ ຈະກໍາຢໍ້ຽມຊົມສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວໃນບໍລເິ ວນອໍ້ອມຂໍ້າງໝູ່ບໍ້ານ ເວລາມາພັກເຊົ່າເຮືອນ
ມີກດ
ພັກແຮມປະຊາຊົນ.

3.4

ໍ້
ິ ຈະກໍາຮ່ວມມືກບ
ັ ໜູ່ບໍ້ານອື່ນທີ່ຢູ່ຕິດກັນ ຫຼ ື ໃກຄໍ້ ຽງເພື່ອເພີມ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນມີກດ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫໍ້ແກ່ ກິດຈະກໍາ.
ັ ມ
ຄວາມເປັ ນຂອງແທໍ້ດ່ ງເດີ

3.5

ີ ານດໍາລົງ
ຊຸມຊົນຍັງຄົງຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລັກ, ສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ວັດທະນະທໍາ (ພາສາ, ວິທກ
ິ ….)
ຊີວດ

3.6

ັ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຂອງຊຸມຊົນ.
ແຂກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລກ

3.7

ັ ສີມຫ
ື ດ
ັ ຖະກໍາ ແລະ ມີການສະແດງສິນລະປະທໍ້ອງຖິ່ນ.
ຊຸມຊົນຍັງຄົງອະນຸລກ
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ິ ານຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງ
ການບໍລຫ
ການນໍາພາ

4

4.1

ໍ້
ໍ້ ຄອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນນໍາພາໂດຍຜູ ທ
ໍ້ ່ ມີ
ີ ລກ
ັ ສະນະເປັນຜູ ນ
ໍ້ ໍາສູງ
ອົງການຈັດຕັງໃນການຄຸ
ມ
ແລະ ເປັນທີ່ເຄົາລົບນັບຖືຂອງຊາວບໍ້ານໃນຊຸມຊົນ
ການຈັດຕັງໍ້

4.2

ໍ້
ໍ້ ່ ດີທ່ ໄດໍ້
ໍ້ ຄອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງທີ
ີ ມີ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງໃນການຄຸ
ມ
ການມອບໝາຍໜໍ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການປະສານງານທີ່ລະອຽດຊັດເຈນ.

4.3

ໍ້
ໍ້ ຄອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຄໍານືງເຖິງການສໍ້າງຄວາມສາມາດ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງໃນການຄຸ
ມ
ໃຫໍ້ແກ່ ແມ່່ ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ ມທໍ້ອງຖິ່ນ.

4.4

ໍ້
ໍ້ ຄອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ໄດໍ້ຮບ
ັ ການສະນັບສະໜູນຈາກອົງ
ອົງການຈັດຕັງໃນການຄຸ
ມ
ໍ້ ານ.
ການຈັດຕັງບໍ້
ໍ້ ນ
ຖານຂໍມູ

4.5

ໍ້
ໍ້ ຄອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ມີລາຍຊື່ຂອງແຕ່ ລະເຮືອນພັກແຮມ
ອົງການຈັດຕັງໃນການຄຸ
ມ
ໍ້ ນເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ຂອງແຕ່ ລະເຮືອນພັກແຮມ, ຈໍານວນສະມາຊິກໃນ
ປະຊາຊົນທີ່ປະກອບດໍ້ວຍຂໍມູ

ຄອບຄົວເຮືອນພັກແຮມ ແລະ ພອນສະຫັວນພິເສດ, ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ທັກສະໃນດໍ້ານຕ່ າງໆໃນ
ິ ານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນດັ່ງກ່ າວ
ການບໍລກ
4.6

ໍ້ ນກ່ ຽວກັບແຂກ ເຊັ່ນມີການບັນທກຈໍານວນ, ສັນຊາດ,
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນມີຖານຂໍມູ
ົ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກແຂກ.
ໄລຍະເວລາທີ່ມາພັກແຮມ, ຄໍາຄິດເຫັນ, ຄໍາຕິຊມ

4.7

ໍ້
ໍ້ ຄອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ໄດໍ້ອບ
ັ ເດັບ/ປັບປຸ ງລາຍຊື່ສະຖານທີ່
ອົງການຈັດຕັງໃນການຄຸ
ມ
ທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ມີຢ່ ູ ພາຍໃນບໍ້ານ ແລະ ບໍລເິ ວນໃກ ໍ້ຄຽງ.
ການສໍ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຝກອົບຮົມ

4.8

ໍ້ ມື ແລະ ເອກະສານແນະນໍາທີ່ມີ
ໍ້
ໍ້ ຄອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ມີປມຄູ່
ອົງການຈັດຕັງໃນການຄຸ
ມ
ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ ມນີ:ໍ້

 ການຕໍ້ອນຮັບ ແລະ ການຮັບແຂກ.
 ການລົງທະບຽນ, ການເກັບເງ ິນ ແລະ ການຊໍາລະເງ ິນ.
 ສຸ ຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ.
 ທັກສະໃນການສື່ສານ.

 ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັງໍ້ ແລະ ການຈັດກິດຈະກໍາ.
 ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ.

 ການເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ທັກສະໃນການອະທິບາຍ.
4.9

ໍ້
ໍ້ ກ
ໍ້ ຄອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ມີຫກ
ອົງການຈັດຕັງໃນການຄຸ
ມ
ຼ ັ ສູດການຝກອົບຮົມທີ່ເນັນໜັ
ັ ຕົວຈິງ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫ່ ວາງຊຸມຊົນກັບຊຸມຊົນ.
ການປະຕິບດ
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4.10

ໍ້
ໍ້ ຄອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ມີການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິພາບກັບ
ອົງການຈັດຕັງໃນການຄຸ
ມ
ໍ້
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃກຄໍ້ ຽງ, ພາກເອກະຊົນ, ພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ, ສະຖາບັນ
ໍ້ ງ
ການສກສາຊັນສູ
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ທີ່ຕັງໍ້

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້ ງ
ການເຂົາເຖິ
5.1

ໍ້
ໍ້
ໍ້ ງ.
ທີ່ຕັງຂອງເຮື
ອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕອໍ້ງມີເສັນທາງຄົ
ມມະນາຄົມເຂົາເຖິ

5.2

ໍ້ າຍເພື່ອບອກທາງເຂົາຫາບໍ້
ໍ້
ຕໍ້ອງຕິດຕັງປໍ້
ານໃຫໍ້ແກ່ ແຂກຢ່າງລະອຽດ.
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ສຸ ຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ
ໍ້
ເຮືອນ (ເຮືອນຄົວ, ຫໍ້ອງນອນ ແລະ ຫໍ້ອງນໍາ)

6.1

ັ ສາຄວາມສະອາດ ແລະ ບໍ່ມີກ່ ນເໜັ
ິ
ຫໍ້ອງນອນທຸກຫໍ້ອງ, ເຮືອນຄົວ ແລະ ຫໍ້ອງນໍາໍ້ ໄດໍ້ຮກ
ນ, ສິ່ງ
ສົກກະປົກ, ຂີຝຸ່ໍ້ ນ, ໄຍແມງມຸ ມ.

6.2
6.3

ໍ້ ອນຄົວສະອາດ.
ພືນເຮື

ໍ້ ຟັກບົວອາບນໍາ,
ໍ້ ອ່າງອາບນໍາໍ້ ແລະ ອ່າງລໍ້າງມືທໍາຄວາມສະອາດເປັນປະຈໍາ ແລະ ບໍ່ມີສ່ ງິ
ຫໍ້ອງນໍາ,
ິ
ສົກກະປົກ, ສະໜິມ ແລະ ບໍ່ມີກ່ ນເໝັ
ນ.

6.4
6.5

ໍ້ ່ ອທໍາຄວາມສະອາດຫໍ້ອງນໍາໃຫໍ້
ໍ້ ສະອາດ.
ໍ ໍ້
ໃຊໍ້ນາຢາຂໍ້
າເຊືອເພ

ັ ກຽມ ສະບູ, ຢາສະຜົມ, ເຈ ໍ້ຍອະນາໄມ ແລະ ຜໍ້າເຊັດໂຕທີ່ສະອາດໄວໍ້ບໍລກ
ິ ານແຂກ.
ໄດໍ້ຈດ
ບໍລເິ ວນເດີ່ນບໍ້ານ

6.6

ໍ້ ເຫຍື
ໍ້ ອຊະຊາຍ.
ໍ້
ບໍລເິ ວນເດີນບໍ້ານບໍ່ຖີມຂີ

6.7

ກໍາຈັດແຫຼ່ ງແຜ່ພັນຂອງຍຸ ງ

6.8

ໍ້
ໍ້ທີ່ມີ
ຮັກສາທິວທັດ ແລະ ຄວາມສວຍງາມພາຍໃນບໍ້ານຂອງຕົນ ໂດຍການປະດັບປະດາຕົນໄມ
ໍ້ ່ .
ຄວາມສວຍງາມທີ່ມີຢ່ ູໃນພືນທີ

ການກະກຽມ ແລະ ປຸ ງແຕ່ງອາຫານ
6.9
6.10

ເຮືອນຄົວຢູໃນສະພາບດີ, ສະອາດ ແລະ ອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ.

ເຄື່ອງໃຊໍ້ໃນເຮືອນຄົວຢູ່ໃນສະພາບດີ, ສະອາດ ແລະ ເກັບໄວໍ້ໃນບ່ອນທີ່ແຫໍ້ງ

6.11

ໃຊໍ້ພາຊະນະທີ່ສະອາດໃນການເສີບອາຫານ

6.12

ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ກະກຽມອາຫານມີສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ ແລະ ແຕ່ ງກາຍສະອາດ.

6.13

ອາຫານສົດທີ່ໃຊໍ້ໃນການກະກຽມອາຫານມາຈາກຕະຫຼາດທໍ້ອງຖິ່ນ.

6.14

ໍ້ ຫໍ່ເປັນຢ່າງດີ.
ການເສີບອາຫານມີການຫຸ ມ

6.15

ໍ ໍ້ ່ ມທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.
ມີນາດື
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ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ
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ການຝື ກອົບຮົມກ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພ
7.1

ໍ້
ໍ້ ນຖານກ່
ໍ້ ກ
ັ ສາຄວາມປອດໄພຄວນຈະໄດໍ້ຮບ
ັ ການຝື ກອົບຮົມຂັນພື
ຜູຮ
ຽວກັບການ
ໍ້ ນ
ໍ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ສຸ ກເສີມ.
ປະຖົມພະຍາບານເບືອງຕົ

7.2

ໍ້ ກ
ັ ສາຄວາມປອດໄພ 2 ຄົນ ເພື່ອດູແລແຂກເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ຢ່າງໜໍ້ອຍຄວນມີຜູຮ
ລະຫວ່າງເຮັດກິດຈະກໍາ.

7.3

ໍ້ ູ ຊບ
ໍ້ ກະກຽມພໍ້ອມອຸ ປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ເໜາະສົມ (ເຊັ່ນ ເສືອຊ
ີ
ກິດຈະກໍາທາງນໍາໄດໍ້
ແລະ ອື່ນໆ)

7.4
7.5

ໍ້ າງທີ່ປໍ້ອງກັນການມື່ນໄຫຼ.
ິ ານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ນ: ຮາວຈັບ, ພືນຍ່
ນັກທ່ ອງທ່ ຽວມີສ່ ງອໍ
ໍ້
ໍ້ ແລະ ທາງຍ່ າງປ່າຄວນມີປາໍ້ ຍເຕອນ ແລະ ຊີບອກທາງຢ
່ າງລະອຽດ.
ຕາມເສັນ
ຄວາມປອດໄພໃນເວລາດໍາເນີນກິດຈະກໍາ

7.6

ັ ແຂກກ່ ອນທີ່ຈະຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາ.
ມີການປະຖົມນິເທດກ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃຫໍ້ກບ

7.7

ໍ້ ນຂ່າວສານ ແລະ ຂໍແນະນໍ
ໍ້
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວ.
ສະໜອງຂໍມູ
າດໍ້ານຄວາມປອດໄພໃຫໍ້ນກ

7.8

ໍ້ ່ ວມໃນກິດຈະກໍາການປະຈົນໄພແບບອະນຸລກ
ັ ຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ລງົ ທະບຽນເພ່ ອບັນທກຊື່
ແຂກທີ່ເຂົາຮ
ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່.
ື ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ ອົບພະຍົບ
ການຊ່ວຍເຫຼອ

7.9

ໍ້ ່ ມືຂນຕອນ
ໍ້
ັ ໍ້
ີ ານຕ່ າງໆກ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ເພື່ອນໍາໃຊໍ້ ແລະ ເປັນຂັນຕອນ
ມີປມຄູ
ແລະ ວິທກ
ໍ້
ໜ່ ງໃນຂັນຕອນການດໍ
າເນີນງານມາດຕະຖານ (Standard Operating Procedure (SOP)).

7.10

ໍ້ ນ.
ໍ້
ໍ້ ກ
ັ ສາຄວາມປອດໄພມີອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼອ
ື ສຸ ກເສີນ, ຊຸດປະຖົມພະຍາບານເບອງຕົ
ຜູຮ

7.11

ໍ້ ກ
ັ ສາຄວາມປອດໄພມີອຸປະກອນສື່ສານ (ເຊັ່ນ ໂທລະສັບມືຖ,ື ວິທະຍຸ ສ່ ສານ)
ື
ຜູຮ

7.12

ິ ໃນການເດີນທາງ.
ແຂກຄວນມີປະກັນໄພ ຫຼ ື ປະກັນຊີວດ

7.13

ໍ້
ັ ຕາມຂໍແນະນໍ
ປະຕິບດ
າດໍ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ ງຊາດ ແລະ ສາກົນ.
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ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ກິດຈະກໍາການໂຄສະນາ
8.1

ອອກແບບລາຍການທ່ ອງທ່ ຽວໃຫໍ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕໍ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫັວງຂອງ
ແຂກ.

8.2
8.3

ັ ແຂກ.
ບໍ້ານໄດໍ້ດງເອົາຈຸດເດັ່ນທີ່ເປັນເອກະລັກອອກມາເປັນຈຸດຂາຍຂອງຕົນໃຫໍ້ກບ

ໍ້
ໍ້ ນກ່ ຽວກັບ
ສໍ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງສິ່ງພິມໂຄສະນາເປັ ນຕົນແມ່
ນ: ແຜນພັບໂຄສະນາ, ກະດານຂໍມູ
ກິດຈະກໍາ.

8.4

ັ ອໍານາດການປົກຄອງທໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ
ບໍ້ານຮ່ວມມືກບ
ແລະ ການໂຄສະນາ.
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ັ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ່ອງທ່ຽວ
ການຮ່ວມມືກບ
8.5
8.6

ໍ້ ະກອບການດໍ້ານການທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວ
ບໍ້ານມີການຈັດແຟມທິບກັບບັນດາຜູປ

ໍ້
ິ ດ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ມີຊ່ ສຽງ,
ື
ໍ້ ່ ສາມາດດື
ີ
ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລສ
ຜູ ທ
ງເອົານັກທ່ ອງທ່ ຽວເຂົາມາ
ໍ້
ຫຼາຍຂນ.

ການເຮັດການຕະຫຼາດທາງເວັບໄຊໍ້
8.7

ນໍາໃຊໍ້ປະໂຫຍດຈາກການສື່ສານທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ການສື່ສານອອນລາຍອື່ນໆ ເພື່ອໂຄສະນາ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ສັ່ງຈອງແບບອອນລາຍ.

8.8

ໍ້ ນການໂຄສະນາດໍ້ານການທອ່ງທ່ ຽວ
ໍ້ ໍາລຸ ງຮັກສາ ແລະ ປັບປຸ ງຂໍມູ
ເອົາຊາວໜຸ່ ມຂອງບໍ້ານມາເປັນຜູ ບ
ທາງເວັບໄຊໍ້.

9

ັ ການໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຫຼກ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ຄວາມຍືນຍົງທາງດໍ້ານເສດຖະກິດ
9.1

ໍ້ ມ
ໍ້ ຄອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຈ ໍ້າງງານພະນັກງານທີ່ແມ່ ນຄົນຢູ່ ໃນຊຸມຊົນຕົນ
ອົງການຈັດຕັງຄຸ
ເອງ.

9.2
9.3

ມີການໃຫໍ້ລາງວັນເພື່ອສໍ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫໍ້ແກ່ ພະນັກງານ.

ີ ອງທນຂະໜາດນອໍ້ຍເພື່ອສະໜອງທນໃຫໍ້ແກ່ ສະມາຊິກໃນທໍ້ອງຖິ່ນ.
ແນະນໍາໃຫໍ້ມກ

9.4

ໍ້ ດສະດຸ ຕ່າງໆຈາກຫົວໜ່ວຍທຸ ລະກິດພາຍໃນທໍ້ອງຖິ່ນ.
ໍ້ ວັ
ີ ານຈັດຕັງຊື
ແນະນໍາໃຫໍ້ມກ

9.5

ໍ້ ນຄໍ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຢູ່ທໍ້ອງຖິ່ນ.
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວຊືສີ
ແນະນໍາໃຫໍ້ນກ

9.6

ື ໍ້ ່ ໃນບໍລເິ ວນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫຼ ື ໃຈກາງຂອງບໍ້ານ ເພື່ອການຈໍາໜ່າຍສີນຄໍ້າ
ມີພນທີ
ປະເພດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ

9.7
9.8

ໍ້ ງຖິ່ນ ແລະ ຕະຫຼາດທໍ້ອງຖິ່ນໃຫໍ້ກບ
ັ ແຂກນັກທ່ ອງທ່ ຽວ.
ມີການໂຄສະນາສົ່ງເສີມບຸ ນປະເພນີທອ
ໍ້ ນຄໍ້າ ແລະ ການບໍລກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວຊືສີ
ິ ານຂອງທໍ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ
ແນະນໍາໃຫໍ້ນກ
ໍ້ ມ, ອາຫານ ແລະ ງານປະເພນີຕ່າງໆ.
ດັງເດີ
ຄວາມຍືນຍົງທາງດໍ້ານສິ່ງແວດລໍ້ອມ

9.9

ິ ລ່ຽງຜົນກະທົບທາງລົບຈາກນັກທ່ ອງທ່ ຽວໂດຍສະເພາະຕໍ່ສະພາບແວດລໍ້ອມທາງທໍາມະຊາດ
ຫຼກ
ແລະ ວັດທະນະທໍາທີ່ບອບບາງ.

9.10

ີ ລ່ຽງການໃຫໍ້ນກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວໄປຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ເຫັນວ່າຈະທໍາລາຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ
ຫຼກ
ສັດປ່າ.

9.11

ໍ້ ອຮ
ໍ້ ່ ວມກັບນັກທ່ ອງທ່ ຽວຕາມບໍລເິ ວນແຄມນໍາ,
ໍ້ ປ່າໄມ ໍ້ ຫຼ ື ຕາມ
ຈັດກິດຈະກໍາເກັບກວດຂີເຫຍ
ໍ້ າເຊ.
ແມ່ ນໍາລໍ
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9.12

ັ ຕໍ່ສິ່ງມີຊວ
ີ ດ
ິ ໃນທໍາມະ
ສໍ້າງລະບຽບການ (ສິ່ງທີ່ຄວນ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ) ກ່ ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ຮູ .ໍ້
ຊາດເຜີຍແຜ່ນັກທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ຮບ

9.13

ັ ການໃຫໍ້ຄວາມຮູ ກ
ໍ້ ່ ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປັກຮັກສາຊີວະ
ຊຸມຊົນໃນທໍ້ອງຖິ່ນໄດໍ້ຮບ
ນາໆພັນ.

9.14

ິ ານດໍ້ານການທ່ ອງທ່ ຽວທີ່
ອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ສໍ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລກ
ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລໍ້ອມ.

ຄວາມຍືນຍົງທາງດໍ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
9.15

ໍ້ ນ ແລະ ຈັດໃຫໍ້ມກ
ີ ານສະແດງເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທໍາຢູ່ສະໂມສອນຂອງບໍ້ານ ແລະ
ສໍ້າງສູນຂໍມູ
ບໍລເິ ວນໃກ ໍ້ຄຽງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.

9.16

ແຈ ໍ້ງໃຫໍ້ແຂກຊາບກ່ ຽວກັບການເຄົາລົບນັບຖືປະເພນີຂອງທໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການວາງໂຕຢ່າງເໜາະ
ສົມ.

9.17

ັ ຄວາມຮູ ກ
ໍ້ ່ ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການອະນຸລກ
ັ ວັດທະນະທໍາຂອງ
ຊຸມຊົນໃນທໍ້ອງຖິ່ນໄດໍ້ຮບ
ຕົນ.

9.18

ໍ້ ່ ວມກິດຈະກໍາທາງເພດ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດ ເຊີ່ງເປັ ນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ີ ານເຂົາຮ
ຫໍ້າມບໍ່ໃຫໍ້ມກ
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