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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

 

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

ກມົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 

 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 
ມາດຕະຖານຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະອາຊຽນ 
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ຂໍມູ້ນຜູຂໍ້ສະໝກັ ມາດຕະຖານຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະອາຊຽນ 

 

ຊ ່ ຮາ້ນສະປາ: 
…………………………………………………………………………………………………………..  

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

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

ທີ່ ຢູ່/ທີ່ ຕັງ້:  

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

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

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

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

ຂໍມູ້ນຜູຕ້ດິຕໍ່ ປະສານງານ 

ຊ ່  ແລະ ຕໍາແໜ່ງ  

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

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

ເບໂີທລະສບັ/ WhatApp/ Email 

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

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

 

 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຢັງ້ຢ ນວ່າທຸກໆຂໍມູ້ນໃນເອກະສານສະບບັນີເ້ປັນຄວາມຈງິ ແລະ ເປັນຂໍມູ້ນປັດຈບຸນັ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະປະຕບິດັການປະ
ເມນີຕນົເອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນການປະເມນີ, ການອອກໃບຢັງ້ຢ ນ ແລະ ການມອບຮບັລາງວນັທີ່ ກໍານດົຢູ່ໃນ
ມາດຕະຖານຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະອາຊຽນ. 

ວນັທ/ີເດ ອນ/ປີ……………………..  

ຊ ່  ແລະ ລາຍເຊນັຜູຍ້ ່ ນສະໝກັ 
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ມາດຕະຖານຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

 

  1. ການອອກແບບ   ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ມປີາ້ຍຊີບ້ອກທີ່ ຊດັເຈນຕາມທາງຍ່າງ ແລະ ໃນ
ສະຖານທີ່ ຕັງ້ຂອງຫອ້ງນໍາ້ 

ມ ີ     

2 ຄວາມເປັນສ່ວນຕວົ: ພາຍໃນຫອ້ງນ ້ໍາບ່ໍສາມາດເຫນັ
ໄດຈ້າກພາຍນອກ 

ມ ີ     

3 ຄວາມເປັນສ່ວນຕວົ: ມກີານຈດັວາງແຜງກັນ້ລະຫວ່າງ
ໂຖຖ່າຍເບາົ 

ມ ີ     

4  ມຫີອ້ງນໍາ້ 1 ຫອ້ງສໍາລບັຄນົພກິານທີ່ ມອຸີປະກອນຄບົ
ຊຸດ 

ມ ີ     

5 ມທີາງລາດສໍາລບັລດົເຂນັຄນົພກິານ ມ ີ     

6 ມກີານຕດິຕັງ້ປຸ່ມກດົເພ ່ ອສົ່ ງສນັຍານຂໍຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼ ອໃນຫອ້ງນໍາ້ຄນົພກິານ 

ມ ີ     

7  ມໂີຖສວ້ມ/ໂຖຖ່າຍເບາົສໍາລບັເດກັນອ້ຍ ມ ີ     

8 ຢ່າງໜອ້ຍມຫີອ້ງນໍາ້ 1 ຫອ້ງທີ່ ມຮີາວຈບັສໍາລບັຜູສູ້ງ
ອາຍຸ 

ມ ີ     

9 ທດັສະນຍີະພາບອອ້ມຂາ້ງສະຖານທີ່ ຕັງ້ດາ້ນນອກ
ຂອງຫອ້ງນໍາ້ ແມ່ນ 

ສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮອ້ຍ 

    

10 ປາ້ຍຫາ້ມສູບຢາ, ປາ້ຍການຮກັສາສຸຂະອະນາໄມ, 
ຮກັສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮອ້ຍ) 

ມ ີ     

  ລະບບົຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ   ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

11 ກອັກນໍາ້ແບບມເີຊນັເຊີ/້ແບບທໍາມະດາ  ນໍາ້ໄຫຼຫຼງັຈາກ <5 ວນິາທ/ີ
ນໍາ້ຕດັ<5 ວນິາທ ີຫຼງັໃຊ ້

    

12 ກອັກນໍາ້ ມແີຮງດນັນໍາ້ທີ່ ເໝາະສມົ     

13 ລະບບົຊກັໂຄກ (ແບບມເີຊນັເຊີ)້  ໃຊເ້ວລາໜອ້ຍກວ່າ 10 
ວນິາທໃີນການດໍາເນນີການ 

    

14 ນໍາ້ຢາອະນາໄມທີ່ ໃຊແ້ມ່ນຖ ກຕາມ ລະບຽບຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມທອ້ງຖິ່ ນ 

ມ ີ     

15 ອຸປະກອນອະນາໄມໄດແ້ຍກໄວໃ້ນຕູຕ່້າງຫາກ ມ ີ     
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16  ຂີເ້ຫຍ ອ້ ແລະ ການບໍລຫິານຈດັການນໍາ້ເປ ອ້ນ ແລະ 
ລະບບົບໍາບດັນໍາ້ເປ ອ້ນ ແມ່ນໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ 
ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 

ມ ີ     

17 ມກີານນໍາໃຊແ້ສງທໍາມະຊາດຫຼາຍທີ່ ສຸດເທົ່ າຈະເປັນ
ໄປໄດ ້

ມ ີ     

18 ໂຄມໄຟທົ່ ວໄປໃຫແ້ສງສທີີ່ ອບົອຸ່ນ ມ ີ     

19 ມກີານຕບົແຕ່ງພາຍໃນ (ເຊັ່ ນ ດວ້ຍຕົນ້ໄມ,້ ການຕບົ
ແຕ່ງພາຍໃນທີ່ ເໝາະສມົ) 

ມ ີ     

  2. ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ   ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

20 ຂໍຕໍ່ : ບໍ່ມນໍີາ້ໄຫຍຼອ້ນກບັຈາກທ່ໍນໍາ້ປະປາ ແລະ ຈາກ
ອຸປະກອນທີ່ ຕດິຕັງ້ 

ແມ່ນ     

21 ຂໍຕໍ່ : ຊກັໂຄກ  ບ່ໍມສີະຫນມິ/ເຮດັວຽກໄດ ້
ດ/ີບ່ໍມກີານຮົ່ ວຊມຶ 

    

22 ສຸຂະພນັ: ໂຖຖ່າຍເບາົ, ໂຖສວ້ມ ແລະ ວດິນັ່ ງຢອງ ມ ີ /ຄບົຖວ້ນ/ມໄີລຍະຫ່າງທີ່
ເຫມາະສມົ 

    

23 ສຸຂະພນັ: ໂຖຖ່າຍເບາົ, ໂຖສວ້ມ ແລະ ວດິນັ່ ງຢອງ  ໃຊກ້ານໄດ/້ບ່ໍຊມຶ/ແໜນ້     

24 ສຸຂະພນັ: ໂຖຖ່າຍເບາົ, ໂຖສວ້ມ ແລະ ວດິນັ່ ງຢອງທີ່
ບ່ໍມນໍີາ້ 

ປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານ
ອຸດສາຫະກໍາ 

    

25 ສຸຂະພນັ: ຫອ້ງຖ່າຍ  ປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານ
ອຸດສາຫະກໍາ 

    

26 ສຸຂະພນັ: ອຸປະກອນສຸຂະພນັຕ່າງໆຕດິຕັງ້ໃນຈດຸທີ່
ສາມາດເຂົາ້ໄປທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ສອ້ມແປງໄດ ້
ງ່າຍ  

ສາມາດເຂົາ້ແປງໄດງ່້າຍ     

27 ສຸຂະພນັ: ອ່າງລາ້ງໜາ້  ບ່ໍຊມຶ/ບ່ໍຕນັ     

28 ອຸປະກອນພ ນ້ຖານເສມີ  ມ ີ     

29 ອຸປະກອນ: ຖງັຖິມ້ຜາ້ອະນາໄມ (ສໍາລບັຫອ້ງນໍາ້ຍງິ) ໃນສະພາບດ/ີມຄີນັຢຽບ/
ໜອ້ຍກວ່າເຄິ່ ງ/ມແີຜ່ນຮອງ  

    

30 ອຸປະກອນ: ຝາຮອງນັ່ ງຫອ້ງນໍາ້  ແໜນ້     

31 ອຸປະກອນ: ຂໍເກາະເຄ ່ ອຶງ  ແໜນ້ດ ີ     

32 ອຸປະກອນ: ມກີໍເ້ຈຍ້ຫອ້ງນໍາ້ ຫຼ  ກ່ອງໃສ່ກໍເ້ຈຍ້ ໃຊກ້ານໄດ/້ສະພາບດ/ີບ່ໍ
ເປັນຂີຫ້ມຽ້ງ/ແໜນ້ 

    

33 ອຸປະກອນ: ປະຕູຫອ້ງວດິ/ລອັກ ໃຊກ້ານໄດ/້ສະພາບດ/ີບ່ໍ
ເປັນຂີຫ້ມຽ້ງ 
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34 ອຸປະກອນ: ຖງັຂີເ້ຫຍ ອ້ໃນ ໃນສະພາບດ/ີມຄີນັຢຽບ/
ໜອ້ຍກວ່າເຄິ່ ງ/ມແີຜ່ນຮອງ 

    

35 ອຸປະກອນ: ເຄ ່ ອງເປ່ົາມ  ຫຼ  ກ່ອງໃສ່ເຈຍ້ເຊດັມ   ສມົບູນ/ບ່ໍມຂີີໝ້ຽ້ງ/ບ່ໍ
ເປ ່ ອຍ/ເຮດັວຽກໄດ/້ບ່ໍເປ່ົາ
ວ່າງ 

    

36 ອຸປະກອນ: ມກ່ີອງໃສ່ສະບູ ໃຊກ້ານໄດ/້ສມົບູນ/ບ່ໍມຂີີ ້
ໝຽ້ງ/ບ່ໍລະລາຍ/ບ່ໍຊມຶ/ບ່ໍ
ເປ່ົາວ່າງ 

    

37 ອຸປະກອນ: ມແີວ່ນແຍງ  ມ ີ     

38  ອຸປະກອນ: ມນໍີາ້ຢາລາ້ງມ   ມ ີ     

39 ມບ່ີອນນັ່ ງພກັ (ໃນຮົ່ ມຫຼ ກາງແຈງ້)   ມ ີ     

40 ອຸປະກອນ: ອຸປະກອນເສມີທາງເລ ອກ  ມ ີ     

  3. ຄວາມສະອາດ   ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

40 ປາ້ຍຢູ່ເທງິປະຕູຫອ້ງນໍາ້/ໃກທ້າງເຂົາ້  ສະອາດ     

41 ທາງເຂົາ້ຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະສະອາດ ແລະ ເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ  

ສະອາດ ແລະ ແຫງ້     

42 ສະພາບຫອ້ງນໍາ້ໂດຍທົ່ ວໄປ ສະອາດ ແລະ ແຫງ້     

43 ສະພາບໂດຍລວມຂອງຫອ້ງວດິ  ສະອາດ/ແຫງ້/ບ່ໍມຂີີເ້ຫຍ ອ້     

44 ສະພາບໂດຍລວມຂອງບໍລເິວນຊໍາລະລາ້ງ  ສະອາດ ແລະ ແຫງ້     

45 ການບໍາລຸງຮກັສາໂດຍທົ່ ວໄປ (ການປ່ຽນແທນການ
ຕດິຕັງ້ທີ່ ຜດິພາດ/ການສອ້ມແປງເລກັໆນອ້ຍໆ; ການ
ລາຍງານເຫດການ) ຂອງຫອ້ງນໍາ້  

ເຮດັໄດດ້ ີ     

46 ອຸປະກອນທົ່ ວໄປ  ສະອາດ/ບ່ໍມກີິ່ ນ/ເກບັ
ຮກັສາໄວໄ້ດດ້ ີ  

    

47 ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຂອງຫອ້ງນໍາ້ແມ່ນ  ບ່ໍມກີິ່ ນ, ມກີນິຫອມ     

48 ນໍາ້ປະປາໃນຫອ້ງນໍາ້ແມ່ນ  ໃສ/ບ່ໍມສີ/ີບ່ໍມກີິ່ ນ     

49 ແວ່ນແຍງ  ສະອາດ     

50 ຖງັຖິມ້ຜາ້ອະນາໄມ (ສໍາລບັຫອ້ງນໍາ້ຍງິ)  ສະອາດ/ໃຊຕ້ນີຢຽບ/ມ ີ
ແຜ່ນຮອງ /ຖ ກສຸຂະ
ອະນາໄມ/ບ່ໍມກີິ່ ນ 

    

51 ຖງັຖິມ້ຂີເ້ຫຍ ອ້  ສະອາດ/ໃຊຕ້ນີຢຽບ/ມ ີ
ແຜ່ນຮອງ /ຖ ກສຸຂະ
ອະນາໄມ/ບ່ໍມກີິ່ ນ 
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52 ອ່າງລາ້ງຫນາ້  ສະອາດ ແລະ ແຫງ້     

53 ເທງິໂຕະເຄ ່ ອງແຕ່ງໜາ້  ສະອາດ ແລະ ແຫງ້     

54 ບ່ອນຖ່າຍເບາົ/ວດິຖ່າຍ (ໂຖ/ບ່ອນນັ່ ງ/ໂຖນັ່ ງຢອງ)  ສະອາດ     

55 ຝາຫອ້ງວດິ / ປະຕູ / ລອັກ  ສະອາດ     

56 ແຜງປ່ອງຢຽ້ມ/ປ່ອງລະບາຍອາກາດ  ໃຊງ້ານໄດ,້ ສະອາດ/ບ່ໍມີ
ຝຸ່ນ 

    

57 ມກີນົໄກໝນູວຽນອາກາດ ຫຼ  ເພດານ ຫຼ  ພດັລມົຕດິ
ຝາ/ພດັລມົດູດອາກາດ  

ໃຊງ້ານໄດ ້     

58 ການລະບາຍອາກາດໄດດ້ ີແລະ ມລີມົລ່ວງດ,ີ 

ອຸນຫະພູມຮົ່ ມເຢັນ ແລະ ມລີະດບັຄວາມຊຸ່ມ  
ດຕີາມຄວາມເຫມາະສມົ     

59 ວດັສະດຸປູພ ນ້  ສະອາດ ແລະ ແຫງ້     

60 ຮາງລະບາຍນໍາ້ຢູ່ພ ນ້ (ຢູ່ໃນ ແລະ ນອກຫອ້ງວດິ ແລະ 
ບໍລເິວນຊໍາລະລາ້ງ)  

ສະອາດ/ແຫງ້/ບ່ໍອຸດຕນັ     

61 ຝາ/ເພດານ  ສະອາດ     

62 ມກີານລະບຸເວລາທໍາຄວາມສະອາດ (ທໍາຄວາມ
ສະອາດປະຈາໍວນັ/ທໍາຄວາມສະອາດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
ເວລາ/ທໍາຄວາມສະອາດພເິສດ)  

ມ ີ     

63 ມຂີະບວນການໃນການຮບັເອາົຄໍາຄດິເຫນັຕຊິມົ ແລະ  ມກີານປະຕບິດັການແກໄ້ຂ
ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີ
ປະສດິທພິາບ 

    

64  ພະນກັງານອະນາໄມໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົຢ່າງເປັນ
ມ ອາຊບີ ແລະ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢ ນໂດຍໜ່ວຍງານຝຶກ
ອບົຮມົຄຸນນະພາບລະດບັປະເທດ  

ໄດຮ້ບັ     

65 ມກ່ີອງຄໍາແນະນໍາ  ຢູ່ໃນສະພາບດ,ີ ສະອາດ     

67 ມບີດັ ຫຼ  ປາ້ຍສະແດງ ການກວດກາການອະນາໄມ 
ເຊັ່ ນ ການທໍາຄວາມສະອາດເລ ່ ອຍປານໃດ, ຜູ ້
ອະນາໄມແມ່ນໃຜ ແລະ ຫວົໜາ້ດູແລຄວາມສະອາດ
ແມ່ນໃຜ  

ມ/ີສອງຄັງ້ຕໍ່ ມ   ້ຫຼ  ຫຼາຍກວ່າ
ສອງຄັງ້ຕໍ່ ມ   ້ 

    

  4. ຄວາມປອດໄພ   ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

65 ຂໍຕໍ່ : ຂໍຕໍ່ ນໍາ້ປະປາ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍາ້/ທ່ໍ  ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບດ-ີຕດິແ
ໜນ້ 

    

66 ຂໍຕໍ່ : ຂໍຕໍ່ ນໍາ້ປະປາ ແລະ ລະບາຍນໍາ້ /ທ່ໍ  
 

ມຄີວາມທນົທານ     
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67 ສຸຂະພນັ: ບ່ອນຖ່າຍເບາົ / ວດິຖ່າຍ (ໂຖຖ່າຍເບາົ / 
ບ່ອນນັ່ ງ / ວດິນັ່ ງຢອງ)  

ມຄີວາມທນົທານ     

68 ມແີສງສະຫວ່າງສຸກເສນີ  ເຮດັວຽກໄດດ້ ີ     

69 ມແີສງສະຫວ່າງພາຍໃນ  ເຮດັວຽກໄດດ້ ີ     

70 ອຸປະກອນປອ້ງກນັການທໍາຄວາມສະອາດສ່ວນບຸກຄນົ 
(PPE)/ການປະກນັໄພ  

ມ ີ     

71 ອຸປະກອນເສມີທນົທານ ເຄ ອບດວ້ຍພ ນ້ຜວິທີ່ ບ່ໍ
ສາມາດຂດີຂຽນໄດ ້ 

ທນົທານ     

72 ວດັສະດຸປູພ ນ້  ພ ນ້ກນັນໍາ້, ກນັມ ່ ນ 

 

    

73 ວດັສະດຸປູພ ນ້  ບ່ໍແຕກ     

74 ຝາ (ດາ້ນໃນ)  ທນົທານ/ບ່ໍມຮີອຍແຕກ/ບ່ໍ
ມກີານບກົພ່ອງ 

    

75 ຝາ (ດາ້ນນອກ)  ທນົທານ/ບ່ໍມຮີອຍແຕກ/ບ່ໍ
ມກີານບກົພ່ອງ. ເຄ ອບ
ດວ້ຍພ ນ້ຜວິທີ່ ບ່ໍສາມາດຂດີ
ຂຽນໄດ ້

    

76 ຂອບຄມົ  ສາມາດກນັຂອບຄມົ     

77 ຕູໃ້ສ່ກະດານໄຟຟາ້ໄວຢ່້າງຫນອ້ຍສູງ 2 ແມດັ  ຢ່າງຫນອ້ຍສູງ 2 ແມດັ     

78 ສນັຍານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອຂອງຄນົພກິານ  ໃຊກ້ານໄດ ້     

79 ຮາວຈບັ / ຮາວສໍາລບັຜູສູ້ງອາຍຸ / ຄນົພກິານ  ຢູ່ໃນສະພາບດ ີແລະ ແໜນ້
ໜາ 

    

80 ມກີອ້ງວງົຈອນປິດ ໄວເ້ຝ້ົາລະວງັ ຫຼ  ລາດຕະເວນ  ມກີອ້ງວງົຈອນປິດ     
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