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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

 

 

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

ກມົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 

 
 
 
 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 
ມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ  
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ຂໍ ໍ້ມູນຜູ ໍ້ຂໍສະໝກັ ມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ 

 

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
ມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ. 

ວນັທ/ີເດອືນ/ປີ……………………..  

ຊື່  ແລະ ລາຍເຊນັຜູ ໍ້ຍື່ ນສະໝກັ 
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ມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ໃສ່ເຄື່ ອງໝາຍ 

(✓) 

 

ຂໍ ໍ້ກໍານດົເບືີ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ມຜູີ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົຢູ່ໃນບ ໍ້ານຢ່າງຕໍ່ າ 5 ຄອບຄວົ   

2 ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົບ່ໍມຄີະດໃີດໆ    

3 ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົມສຸີຂະພາບທີ່ ແຂງແຮງ   

ມາດຖານການປະເມນີ   

1  ເຈ ົ ໍ້າພາບ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ໝູ່ ບ ໍ້ານ ແລະ ຊຸມຊນົ 
1.1 ມແີຫຼ່ ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ຫຼ ືວດັທະນະທໍາທີ່ ຕັ ໍ້ງຢູ່ໃກ ໍ້ກບັບ ໍ້ານ ແລະ ຊຸມຊນົ.  

>>ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວໃກ ໍ້ສຸດ:  km 

  

1.2 ໄດ ໍ້ຮບັໃບຢັໍ້ງຢືນ ຫຼ ືລາງວນັຈາກການແຂ່ງຂນັໃດໜ ່ ງ.  
>> ຊື່ ລາງວນັ:   

  

1.3 ພາຍໃນບ ໍ້ານມສີະໂມສອນ ຫຼ ືພື ໍ້ນທີ່ ໃນການຈດັການເຕົ ໍ້າໂຮມປະຊຸມ   

 ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ 

1.4 ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມຝ ກອບົຮມົຫຼກັສູດການໃຫ ໍ້ບໍລກິານເຮອືນພກັແຮມ
ປະຊາຊນົ. 

  

2 ທີ່ ພກັເຊົ່ າ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ເຮອືນ 
2.1 ໂຄງສ ໍ້າງຂອງເຮອືນແຂງແຮງ ແລະ ປອດໄພ   

2.2 ການອອກແບບ ແລະ ວດັສະດຸໃນການປຸກສ ໍ້າງມລີກັສະນະສະຖາປັດຕະຍາກໍາທ ໍ້ອງຖິ່ ນ   

2.3 ເຮອືນພກັແຮມມກີານແບ່ງຫ ໍ້ອງນອນຮບັແຂກ 

>>ຈາໍນວນຫໍ້ອງພກັຂອງແຂກທີ່ ໄດ ໍ້ຖກືແບ່ງອອກ… 

  

2.4 ເຮອືນພກັແຮມຢ່າງໜໍ້ອຍມ ີ1 ຫໍ້ອງອາບນໍ ໍ້າ/ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າສໍາລບັແຂກ. 

>>ຈາໍນວນຫໍ້ອງອາບນໍ ໍ້າ/ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າ…… 

  

2.5 ມໄີຟຟໍ້າໃຊ ໍ້ພາຍໃນເຮອືນ   

2.6 ມນໍີ ໍ້າສະອາດພຽງພໍໃຊ ໍ້ພາຍໃນເຮອືນ   
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 ຫໍ້ອງນອນ 

2.7 ມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພື ໍ້ນຖານເຊັ່ ນ: ພດັລມົ, ໂຕະ, ຕູ ໍ້ໃສ່ເຄື່ ອງຂະໜາດນ ໍ້ອຍ, ແວ່ນແຍງ, 
ປັກສຽບໄຟ, ມຸ ໍ້ງ ຫຼ ືຕະໜ່າງກນັຍຸງໃນແຕ່ລະຫໍ້ອງນອນ. 

  

2.8 ຫໍ້ອງນອນສໍາລບັແຂກບ່ໍມເີກນີ 4 ຫໍ້ອງ.   

2.9 ຕຽງນອນພ ໍ້ອມດ ໍ້ວຍຜໍ້າປູ ແລະ ໝອນຢູ່ໃນສະພາບດໃີນແຕ່ລະຫໍ້ອງນອນ.    

2.10 ປະຕູປໍ້ອງຢຽໍ້ມໃສ່ຕະນ່າງກນັຍຸງເພື່ ອກນັຍຸງ ຫຼ ືແມງໄມ ໍ້.   

2.11 ບ່ອນນອນທໍາຄວາມສະອາດທຸກຄັ ໍ້ງສໍາລບັແຂກທີ່ ມາພກັ    

 ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າ/ຫໍ້ອງອາບນໍ ໍ້າ 
2.12 ມວີດິນັ່ ງ ແລະ ວດິຢ່ອງຢໍໍ້ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼ ືນອກບ ໍ້ານທີ່ ໄກ ໍ້ກບັເຮອືນພກັແຮມ   

2.13 ມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພື ໍ້ນຖານພາຍໃນຫໍ້ອງນໍ ໍ້າ ແລະ ຫ ໍ້ອງອາບນໍ ໍ້າ.   

2.14 ມນໍີ ໍ້າສະອາດໃຊ ໍ້ພຽງພໍຕະຫຼອດເວລາ   

3 ກດິຈະກາໍ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ກດິຈະກໍາພາຍໃນບ ໍ້ານແລະ ກດິຈະກໍາແບບຊຸມຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ. 
3.1 ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົມກີດິຈະກໍາພາຍໃນບ ໍ້ານ ແລະ ກດິຈະກໍາແບບຊຸມຊນົມສ່ີວນຮ່ວມທີ່

ສະແດງໃຫໍ້ເຫນັເຖີງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊບັພະຍາກອນທໍ້ອງຖິ່ ນເຊັ່ ນ: ມໍລະດກົ ແລະ 
ວດັທະນະທໍາທ ໍ້ອງຖິ່ ນ,  

  

3.2 ກດິຈະກໍາຄວນຊຸກຍູ ໍ້ໃຫ ໍ້ມສ່ີວນຮ່ວມລະຫ່ວາງປະຊາຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ແຂກຢໍ້ຽມຢາມ.   

 ກດິຈະກໍາປ່ິນອ ໍ້ອມ 

3.3 ມກີດິຈະກໍາຢໍ້ຽມຊມົສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວໃນບໍລເິວນອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງໝູ່ ບ ໍ້ານ ເວລາມາພກັເຊົ່ າເຮອືນ
ພກັແຮມປະຊາຊນົ. 

  

3.4 ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົມກີດິຈະກໍາຮ່ວມມກືບັໜູ່ ບ ໍ້ານອື່ ນທີ່ ຢູ່ຕດິກນັ ຫຼ ືໃກ ໍ້ຄຽງເພື່ ອເພີ ໍ້ມ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫໍ້ແກ່ກດິຈະກໍາ. 

  

 ຄວາມເປັນຂອງແທ ໍ້ດັ່ ງເດມີ 

3.5 ຊຸມຊນົຍງັຄງົຮກັສາຄວາມເປັນເອກະລກັ, ສິ່ ງທີ່ ມຄຸີນຄ່າ, ວດັທະນະທໍາ (ພາສາ, ວທິກີານດໍາລງົ
ຊວີດິ….) 

  

3.6 ແຂກມສ່ີວນຮ່ວມໃນການອະນຸລກັ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນກດິຈະກໍາຂອງຊຸມຊນົ.   

3.7 ຊຸມຊນົຍງັຄງົອະນຸລກັສມີຫືດັຖະກໍາ ແລະ ມກີານສະແດງສນິລະປະທໍ້ອງຖິ່ ນ.   

4 ການບໍລຫິານຄຸ ໍ້ມຄອງ  ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ການນໍາພາ 
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4.1 ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົນໍາພາໂດຍຜູ ໍ້ທີ່ ມລີກັສະນະເປັນຜູ ໍ້ນໍາສູງ 
ແລະ ເປັນທີ່ ເຄາົລບົນບັຖຂືອງຊາວບ ໍ້ານໃນຊຸມຊນົ 

  

 ການຈດັຕັ ໍ້ງ 
4.2 ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັ ໍ້ງໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົມໂີຄງຮ່າງການຈດັຕັ ໍ້ງທີ່ ດທີີ່ ໄດ ໍ້ມີ

ການມອບໝາຍໜໍ້າທີ່ , ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ການປະສານງານທີ່ ລະອຽດຊດັເຈນ. 
  

4.3 ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັ ໍ້ງໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ຄໍານງືເຖງິການສ ໍ້າງຄວາມສາມາດ
ໃຫໍ້ແກ່ແມ່່ຍງິ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທໍ້ອງຖິ່ ນ. 

  

4.4 ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ໄດ ໍ້ຮບັການສະນບັສະໜູນຈາກອງົ
ການຈດັຕັ ໍ້ງບ ໍ້ານ. 

  

 ຖານຂໍ ໍ້ມູນ 

4.5 ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ມລີາຍຊື່ ຂອງແຕ່ລະເຮອືນພກັແຮມ
ປະຊາຊນົທີ່ ປະກອບດ ໍ້ວຍຂໍ ໍ້ມູນເຊັ່ ນ: ທີ່ ຢູ່ຂອງແຕ່ລະເຮອືນພກັແຮມ, ຈາໍນວນສະມາຊກິໃນ
ຄອບຄວົເຮອືນພກັແຮມ ແລະ ພອນສະຫວັນພເິສດ, ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ທກັສະໃນດ ໍ້ານຕ່າງໆໃນ
ການບໍລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົດັ່ ງກ່າວ  

  

4.6 ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົມຖີານຂໍ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັແຂກ ເຊັ່ ນມກີານບນັທ ກຈາໍນວນ, ສນັຊາດ, 
ໄລຍະເວລາທີ່ ມາພກັແຮມ, ຄໍາຄດິເຫນັ, ຄໍາຕຊິມົ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກແຂກ. 

  

4.7 ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ໄດ ໍ້ອບັເດບັ/ປັບປຸງລາຍຊື່ ສະຖານທີ່

ທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມຢູ່ີພາຍໃນບ ໍ້ານ ແລະ ບໍລເິວນໃກ ໍ້ຄຽງ. 
  

 ການສ ໍ້າງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ການຝ ກອບົຮມົ 

4.8 ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ມປີ ໍ້ມຄູ່ມ ືແລະ ເອກະສານແນະນໍາທີ່ ມີ
ລາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ ໍ້: 
 ການຕ ໍ້ອນຮບັ ແລະ ການຮບັແຂກ. 

 ການລງົທະບຽນ, ການເກບັເງນິ ແລະ ການຊໍາລະເງນິ. 

 ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ. 

 ທກັສະໃນການສື່ ສານ. 

 ການວາງແຜນ, ການຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ການຈດັກດິຈະກໍາ.  
 ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ. 
 ການເລົ່ າເລື່ ອງ ແລະ ທກັສະໃນການອະທບິາຍ. 

  

4.9 ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ມຫຼີກັສູດການຝ ກອບົຮມົທີ່ ເນັ ໍ້ນໜກັ
ການປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນລະຫ່ວາງຊຸມຊນົກບັຊຸມຊນົ. 
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4.10 ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ມກີານຮ່ວມມຢ່ືາງມປີະສດິທພິາບກບັ
ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົໃກ ໍ້ຄຽງ, ພາກເອກະຊນົ, ພາກລດັ, ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງສາກນົ, ສະຖາບນັ
ການສ ກສາຊັ ໍ້ນສູງ  

  

5 ທີ່ ຕັ ໍ້ງ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ການເຂົ ໍ້າເຖງິ 
5.1 ທີ່ ຕັ ໍ້ງຂອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົຕອ ໍ້ງມເີສັ ໍ້ນທາງຄມົມະນາຄມົເຂົ ໍ້າເຖງິ.   

5.2 ຕ ໍ້ອງຕດິຕັ ໍ້ງປໍ້າຍເພື່ ອບອກທາງເຂົ ໍ້າຫາບ ໍ້ານໃຫໍ້ແກ່ແຂກຢ່າງລະອຽດ.   

6 ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ເຮອືນ (ເຮອືນຄວົ, ຫ ໍ້ອງນອນ ແລະ ຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າ) 
6.1 ຫໍ້ອງນອນທຸກຫໍ້ອງ, ເຮອືນຄວົ ແລະ ຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າ ໄດ ໍ້ຮກັສາຄວາມສະອາດ ແລະ ບ່ໍມກີິ່ ນເໜນັ, ສິ່ ງ

ສກົກະປົກ, ຂີ ໍ້ຝຸ່ນ, ໄຍແມງມຸມ. 

  

6.2 ພື ໍ້ນເຮອືນຄວົສະອາດ.   

6.3 ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າ, ຟັກບວົອາບນໍ ໍ້າ, ອ່າງອາບນໍ ໍ້າ ແລະ ອ່າງລ ໍ້າງມທໍືາຄວາມສະອາດເປັນປະຈາໍ ແລະ ບ່ໍມສີິ່ ງ
ສກົກະປົກ, ສະໜມິ ແລະ ບ່ໍມກີິ່ ນເໝນັ. 

  

6.4 ໃຊ ໍ້ນໍ ໍ້າຢາຂ ໍ້າເຊື ໍ້ອເພ ່ ອທໍາຄວາມສະອາດຫໍ້ອງນໍ ໍ້າໃຫ ໍ້ສະອາດ.   

6.5 ໄດ ໍ້ຈດັກຽມ ສະບູ, ຢາສະຜມົ, ເຈ ໍ້ຍອະນາໄມ ແລະ ຜ ໍ້າເຊດັໂຕທີ່ ສະອາດໄວ ໍ້ບໍລກິານແຂກ.   

 ບໍລເິວນເດີ່ ນບ ໍ້ານ 

6.6 ບໍລເິວນເດນີບ ໍ້ານບ່ໍຖີ ໍ້ມຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອຊະຊາຍ.   

6.7 ກໍາຈດັແຫ່ຼງແຜ່ພນັຂອງຍຸງ   

6.8 ຮກັສາທວິທດັ ແລະ ຄວາມສວຍງາມພາຍໃນບ ໍ້ານຂອງຕນົ ໂດຍການປະດບັປະດາຕົ ໍ້ນໄມ ໍ້ທີ່ ມີ
ຄວາມສວຍງາມທີ່ ມຢູ່ີໃນພື ໍ້ນທີ່ . 

  

 ການກະກຽມ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ 

6.9 ເຮອືນຄວົຢູໃນສະພາບດ,ີ ສະອາດ ແລະ ອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ.   

6.10 ເຄື່ ອງໃຊ ໍ້ໃນເຮອືນຄວົຢູ່ໃນສະພາບດ,ີ ສະອາດ ແລະ ເກບັໄວ ໍ້ໃນບ່ອນທີ່ ແຫ ໍ້ງ   

6.11 ໃຊ ໍ້ພາຊະນະທີ່ ສະອາດໃນການເສບີອາຫານ   

6.12 ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົທີ່ ກະກຽມອາຫານມສຸີຂະອະນາໄມທີ່ ດ ີແລະ ແຕ່ງກາຍສະອາດ.   

6.13 ອາຫານສດົທີ່ ໃຊ ໍ້ໃນການກະກຽມອາຫານມາຈາກຕະຫຼາດທໍ້ອງຖິ່ ນ.   

6.14 ການເສບີອາຫານມກີານຫຸ ໍ້ມຫ່ໍເປັນຢ່າງດ.ີ   

6.15 ມນໍີ ໍ້າດື່ ມທີ່ ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.   

7 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 
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 ການຝືກອບົຮມົກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ 
7.1 ຜູ ໍ້ຮກັສາຄວາມປອດໄພຄວນຈະໄດ ໍ້ຮບັການຝືກອບົຮມົຂັ ໍ້ນພື ໍ້ນຖານກ່ຽວກບັການ

ປະຖມົພະຍາບານເບື ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສມີ. 

  

7.2 ຢ່າງໜໍ້ອຍຄວນມຜູີ ໍ້ຮກັສາຄວາມປອດໄພ 2 ຄນົ ເພື່ ອດູແລແຂກເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ
ລະຫວ່າງເຮດັກດິຈະກໍາ. 

  

7.3 ກດິຈະກໍາທາງນໍ ໍ້າໄດ ໍ້ກະກຽມພ ໍ້ອມອຸປະກອນຮກັສາຄວາມປອດໄພທີ່ ເໜາະສມົ (ເຊັ່ ນ ເສື ໍ້ອຊູຊບີ 
ແລະ ອື່ ນໆ) 

  

7.4 ນກັທ່ອງທ່ຽວມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ຮາວຈບັ, ພື ໍ້ນຍ່າງທີ່ ປໍ້ອງກນັການມື່ ນໄຫຼ.   

7.5 ຕາມເສັ ໍ້ນ ແລະ ທາງຍ່າງປ່າຄວນມປີໍ້າຍເຕ ອນ ແລະ ຊີ ໍ້ບອກທາງຢ່າງລະອຽດ.   

 ຄວາມປອດໄພໃນເວລາດໍາເນນີກດິຈະກໍາ 
7.6 ມກີານປະຖມົນເິທດກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພໃຫໍ້ກບັແຂກກ່ອນທີ່ ຈະຮ່ວມເຮດັກດິຈະກໍາ.   

7.7 ສະໜອງຂໍ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ ໍ້ແນະນໍາດ ໍ້ານຄວາມປອດໄພໃຫໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວ.   

7.8 ແຂກທີ່ ເຂົ ໍ້າຮ່ວມໃນກດິຈະກໍາການປະຈນົໄພແບບອະນຸລກັຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ລງົທະບຽນເພ ່ ອບນັທ ກຊື່  
ແລະ ເບໂີທຕດິຕໍ່ . 

  

 ການຊ່ວຍເຫຼອືໃນກໍລະນສຸີກເສນີ ແລະ ອບົພະຍບົ 

7.9 ມປີ ໍ້ມຄູ່ມຂືັ ໍ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານຕ່າງໆກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ເພື່ ອນໍາໃຊ ໍ້ ແລະ ເປັນຂັ ໍ້ນຕອນ
ໜ ່ ງໃນຂັ ໍ້ນຕອນການດໍາເນນີງານມາດຕະຖານ (Standard Operating Procedure (SOP)). 

  

7.10 ຜູ ໍ້ຮກັສາຄວາມປອດໄພມອຸີປະກອນຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ, ຊຸດປະຖມົພະຍາບານເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ.   

7.11 ຜູ ໍ້ຮກັສາຄວາມປອດໄພມອຸີປະກອນສື່ ສານ (ເຊັ່ ນ ໂທລະສບັມຖື,ື ວທິະຍຸສື່ ສານ)   

7.12 ແຂກຄວນມປີະກນັໄພ ຫຼ ືປະກນັຊວີດິໃນການເດນີທາງ.   

7.13 ປະຕບິດັຕາມຂໍ ໍ້ແນະນໍາດ ໍ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົ.    

8 ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ກດິຈະກໍາການໂຄສະນາ 
8.1 ອອກແບບລາຍການທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ເໝາະສມົກບັຄວາມຕ ໍ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງ

ແຂກ. 
  

8.2 ບ ໍ້ານໄດ ໍ້ດ ງເອາົຈດຸເດັ່ ນທີ່ ເປັນເອກະລກັອອກມາເປັນຈດຸຂາຍຂອງຕນົໃຫ ໍ້ກບັແຂກ.    

8.3 ສ ໍ້າງ ແລະ ປັບປຸງສິ່ ງພມິໂຄສະນາເປັນຕົ ໍ້ນແມ່ນ: ແຜນພບັໂຄສະນາ, ກະດານຂໍ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັ
ກດິຈະກໍາ. 

  

8.4 ບ ໍ້ານຮ່ວມມກືບັອໍານາດການປົກຄອງທໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວໃນການເຮດັການຕະຫຼາດ 
ແລະ ການໂຄສະນາ. 
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 ການຮ່ວມມກືບັບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ 

8.5 ບ ໍ້ານມກີານຈດັແຟມທບິກບັບນັດາຜູ ໍ້ປະກອບການດ ໍ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ   

8.6 ມກີານເຮດັວຽກຮ່ວມກບັບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມຊີື່ ສຽງ, ຜູ ໍ້ທີ່ ສາມາດດງືເອາົນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົ ໍ້າມາ
ຫຼາຍຂ ໍ້ນ. 

  

 ການເຮດັການຕະຫຼາດທາງເວບັໄຊ ໍ້ 
8.7 ນໍາໃຊ ໍ້ປະໂຫຍດຈາກການສື່ ສານທາງອນິເຕເີນດັ ແລະ ການສື່ ສານອອນລາຍອື່ ນໆ ເພື່ ອໂຄສະນາ

ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ແລະ ສັ່ ງຈອງແບບອອນລາຍ. 
  

8.8 ເອາົຊາວໜຸ່ມຂອງບ ໍ້ານມາເປັນຜູ ໍ້ບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ປັບປຸງຂໍ ໍ້ມູນການໂຄສະນາດ ໍ້ານການທອ່ງທ່ຽວ
ທາງເວບັໄຊ ໍ້. 

  

9 ຫຼກັການໃນການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ຄວາມຍນືຍງົທາງດ ໍ້ານເສດຖະກດິ 
9.1 ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງຄຸ ໍ້ມຄອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົຈ ໍ້າງງານພະນກັງານທີ່ ແມ່ນຄນົຢູ່ໃນຊຸມຊນົຕນົ

ເອງ. 
  

9.2 ມກີານໃຫໍ້ລາງວນັເພື່ ອສ ໍ້າງແຮງຈງູໃຈໃຫໍ້ແກ່ພະນກັງານ.   

9.3 ແນະນໍາໃຫ ໍ້ມກີອງທ ນຂະໜາດນອ ໍ້ຍເພື່ ອສະໜອງທ ນໃຫໍ້ແກ່ສະມາຊກິໃນທໍ້ອງຖິ່ ນ.   

9.4 ແນະນໍາໃຫ ໍ້ມກີານຈດັຕັ ໍ້ງຊື ໍ້ວດັສະດຸຕ່າງໆຈາກຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິພາຍໃນທໍ້ອງຖິ່ ນ.   

9.5 ແນະນໍາໃຫ ໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວຊື ໍ້ສນີຄ ໍ້າ ແລະ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ຜະລດິຢູ່ທ ໍ້ອງຖິ່ ນ.   

9.6 ມພີື ໍ້ນທີ່ ໃນບໍລເິວນເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ຫຼ ືໃຈກາງຂອງບ ໍ້ານ ເພື່ ອການຈໍາໜ່າຍສນີຄ ໍ້າ
ປະເພດເຄື່ ອງຫດັຖະກໍາ 

  

9.7 ມກີານໂຄສະນາສົ່ ງເສມີບຸນປະເພນທີ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຕະຫຼາດທໍ້ອງຖິ່ ນໃຫ ໍ້ກບັແຂກນກັທ່ອງທ່ຽວ.   

9.8 ແນະນໍາໃຫ ໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວຊື ໍ້ສນີຄ ໍ້າ ແລະ ການບໍລກິານຂອງທໍ້ອງຖິ່ ນເຊັ່ ນ: ເຄື່ ອງຫດັຖະກໍາ
ດັ ໍ້ງເດມີ, ອາຫານ ແລະ ງານປະເພນຕ່ີາງໆ. 

  

 ຄວາມຍນືຍງົທາງດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ 

9.9 ຫຼກິລ່ຽງຜນົກະທບົທາງລບົຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວໂດຍສະເພາະຕໍ່ ສະພາບແວດລ ໍ້ອມທາງທໍາມະຊາດ 
ແລະ ວດັທະນະທໍາທີ່ ບອບບາງ. 

  

9.10 ຫຼກີລ່ຽງການໃຫໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໄປຮ່ວມໃນກດິຈະກໍາທີ່ ເຫນັວ່າຈະທໍາລາຍຊວີະນາໆພນັ ແລະ 
ສດັປ່າ. 

  

9.11 ຈດັກດິຈະກໍາເກບັກວດຂີ ໍ້ເຫຍ ໍ້ອຮ່ວມກບັນກັທ່ອງທ່ຽວຕາມບໍລເິວນແຄມນໍ ໍ້າ, ປ່າໄມ ໍ້ ຫຼ ືຕາມ
ແມ່ນໍ ໍ້າລໍາເຊ. 
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9.12 ສ ໍ້າງລະບຽບການ (ສິ່ ງທີ່ ຄວນ ແລະ ບ່ໍຄວນເຮດັ) ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັຕໍ່ ສິ່ ງມຊີວີດິໃນທໍາມະ
ຊາດເຜຍີແຜ່ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ຮບັຮູ ໍ້. 

  

9.13 ຊຸມຊນົໃນທໍ້ອງຖິ່ ນໄດ ໍ້ຮບັການໃຫໍ້ຄວາມຮູ ໍ້ກ່ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງການປົກປັກຮກັສາຊວີະ
ນາໆພນັ. 

  

9.14 ອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ ສ ໍ້າງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລກິານດ ໍ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່

ເປັນມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ. 
  

 ຄວາມຍນືຍງົທາງດ ໍ້ານວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ 

9.15 ສ ໍ້າງສູນຂໍ ໍ້ມູນ ແລະ ຈດັໃຫ ໍ້ມກີານສະແດງເຜຍີແຜ່ວດັທະນະທໍາຢູ່ສະໂມສອນຂອງບ ໍ້ານ ແລະ 
ບໍລເິວນໃກ ໍ້ຄຽງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ. 

  

9.16 ແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ແຂກຊາບກ່ຽວກບັການເຄາົລບົນບັຖປືະເພນຂີອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ການວາງໂຕຢ່າງເໜາະ
ສມົ. 

  

9.17 ຊຸມຊນົໃນທໍ້ອງຖິ່ ນໄດ ໍ້ຮບັຄວາມຮູ ໍ້ກ່ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງການອະນຸລກັວດັທະນະທໍາຂອງ
ຕນົ. 

  

9.18 ຫໍ້າມບ່ໍໃຫ ໍ້ມກີານເຂົ ໍ້າຮ່ວມກດິຈະກໍາທາງເພດ ແລະ ສິ່ ງເສບຕດິ ເຊີ່ ງເປັນສິ່ ງທີ່ ຜດິກດົໝາຍ.   
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