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ຂໍ ໍ້ມູນຜູ ໍ້ຂໍສະໝກັມາດຕະຖານເມອືງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ  
 
 

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

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

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

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
ມາດຕະຖານເມອືງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ. 

ວນັທ/ີເດອືນ/ປີ……………………..  

ຊື່  ແລະ ລາຍເຊນັຜູ ໍ້ຍື່ ນສະໝກັ 

 
                          :  
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ມາດຕະຖານເມອືງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ການຄຸ ໍ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ    

1  ຜງັເມອືງ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງມວີທິກີານວາງແຜນຜງັເມອືງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັບນັດາໂຄງການຕ່າງໆບ່ໍ? 

 ມແີຜນແມ່ບດົກ່ຽວກບັການນໍາໃຊ ໍ້ທີ່ ດນິສໍາລບັເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ? 

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັການຈດັລະບຽບຜງັເມອືງ (ເຊັ່ ນ: ສນັຍາແຈ ໍ້ງການ ແລະ 
ອື່ ນໆ) ແລະ ແຜນແມ່ບດົກ່ຽວກບັການນໍາໃຊ ໍ້ທີ່ ດນິສໍາລບັເມອືງນັ ໍ້ນ (ສໍາເນາົໄວ ໍ້ເປັນຫຼກັຖານ). 

  

 ໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຕາມແຜນດັ່ ງກ່າວບ່ໍ?  

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ຕກົລງົຂອງອງົການປົກຄອງທໍ້ອງຖິ່ ນກ່ຽວກບັການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ
ແຜນແມ່ບດົ 

  

 ໄດ ໍ້ຈດັແບ່ງເຂດຕາມແຜນການແບ່ງເຂດບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນການຈດັແບ່ງເຂດ (ແບ່ງໂຊນ) ແລະ ແຜນເວລາໃນການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັການຈດັແບ່ງແບ່ງເຂດ (ແບ່ງໂຊນ) ພ ໍ້ອມທງັຄວາມຄບືໜໍ້າຂອງການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັການ
ແບ່ງໂຊນດັ່ ງກ່າວ. 

  

 ມແີຜນການຂນົສົ່ ງສໍາລບັຕວົເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ ແລະ ການຂນົສົ່ ງຂອງເອກະຊນົເພື່ ອ
ຮບັໃຊ ໍ້ຢູ່ພາຍໃນຕວົເມອືງ. 

  

 ວຽກງານດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມໄດ ໍ້ລະບຸຢູ່ໃນແຜນການດັ່ ງກ່າວບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ:  ໄດ ໍ້ກໍານດົແຜນງານດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມລະບຸໃນແຜນດັ່ ງກ່າວ. 

  

 ວຽກງານດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມໄດ ໍ້ຮບັການເອາົໃຈໃສ່ບ່ໍ? 

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ການສະແດງໃຫໍ້ເຫນັເຖງິຄວາມເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ມຫຼີກັຖານສະແດງ
ໃຫໍ້ເຫນັວ່າໄດ ໍ້ມກີານຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ  

  

2 ລະບຽບກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ຂໍ ໍ້ກາໍນດົ ແລະ ລະບຽບດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມໄດ ໍ້ຮບັການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ? 

 ມກີດົລະບຽບດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມເພື່ ອຄຸ ໍ້ມຄອງການດໍາເນນີກດິຈະການຂອງພາກທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ
ບ່ໍ?  
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ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ເອກະສານກ່ຽວກບັການຄຸ ໍ້ມຄອງການປະຕບິດັງານຂອງບນັດາທຸລະ
ກດິທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ. 

 ກດົລະບຽບເຫຼົ່ ານີ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ມາດຕະການໃນການບງັຄບັໃຊ ໍ້ຂໍ ໍ້ກໍານດົ ແລະ ລະບຽບດ ໍ້ານສິ່ ງແວດ
ລ ໍ້ອມຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ ແລະ ຫຼກັຖານໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ (ບດົລາຍງານ). 

  

3 ມນົລະພດິ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ໃຫ ໍ້ຄວາມສໍາຄນັກ່ຽວກບັມນົລະພດິບ່ໍ? 

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ອອກກດົລະບຽບກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບນໍ ໍ້າບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ຂໍ ໍ້ຕກົລງົ ແລະ ລະບຽບການຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງວ່າດ ໍ້ວຍ
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບນໍ ໍ້າ (ນໍ ໍ້າ, ນໍ ໍ້າດື່ ມ). 

  

 ກດົລະບຽບກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບນໍ ໍ້າໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ມາດຕະການທີ່ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັເພື່ ອຄວບຄຸມ
ຄຸນນະພາບນໍ ໍ້າ. 

  

 ຄຸນນະພາບນໍ ໍ້າຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ໄດ ໍ້ກໍານດົໄວ ໍ້ໃນກດົລະບຽບບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຕາຕະລາງ ແລະ ຜນົຂອງການກວດກາຄຸນນະພາບນໍ ໍ້າທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັການ
ຮບັຮອງຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. 

  

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ອອກກດົລະບຽບກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບອາກາດບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ຕກົລງົຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກ່ຽວກບັລະບຽບ ແລະ ການຄວບ
ຄຸມຄຸນນະພາບອາກາດ (ມາດຕະຖານຂອງ ສປປ ລາວ) ພ ໍ້ອມກບັຜນົ ແລະ ຕາຕະລາງການທດົ
ລອງທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ 

  

 ກດົລະບຽບກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບອາກາດໄດ ໍ້ນໍາໃຊ ໍ້ຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ມາດຕະການທີ່ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັເພື່ ອຄວບຄຸມ
ລະບຽບຄຸນນະພາບອາກາດ 

  

 ໄດ ໍ້ມກີານເຜຍີແຜ່ກ່ຽວກບັກດົລະບຽບຄຸນນະພາບນໍ ໍ້າ ແລະ ອາກາດໃຫໍ້ປະຊາຊນົຮບັຮູ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ມບີດົລາຍງານກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບນໍ ໍ້າ ແລະ ອາກາດຢູ່ໃນເມອືງໃນແຕ່
ລະໄລຍະ ແລະ ປັບປຸງສື່ ປະເພດຕ່າງໆເພື່ ອໂຄສະນາ ເຊັ່ ນ: ໂທລະທດັ, ສື່ ສິ່ ງພມິ ແລະ ອື່ ນໆ 

  

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ແນະນໍາມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນມນົລະພດິທາງອາກາດຢູ່ໃນ
ເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ ຕວົ ຢ່າງ: ການຫຸຼດຜ່ອນການຈາລະຈອນແອອດັ, ເຄື່ ອງກັ່ ນຕອງສານເຄມ,ີ ການນໍາໃຊ ໍ້ນໍ ໍ້າ
ມນັ ແລະ ອື່ ນໆ ບ່ໍ?  
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ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ມາດຕະການທີ່ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ນໍາໃຊ ໍ້ເພື່ ອຄວບຄຸມ ແລະ 
ຫຸຼດຜ່ອນມນົລະພດິທາງອາກາດ ເຊັ່ ນ: ການຫຸຼດຜ່ອນການສນັຈອນແອອດັ, ເຄື່ ອງຟອກອາຍເສຍ, 
ການນໍາໃຊ ໍ້ນໍ ໍ້າມນັ, ການໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ອຶ່ ນໆ. 

 ມາດຕະການເຫຼົ່ ານີ ໍ້ໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຫຼກັຖານການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັບນັດາມາດຕະ ການຕ່າງໆ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນ
ມນົລະພດິທາງອາກາດ. 

  

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ແນະນໍາມາດຕະການຄວບຄຸມມນົລະພດິທາງສຽງບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ກໍານດົ ແລະ ມາດຕະການຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງເພື່ ອໃຊ ໍ້ຄວບ
ຄຸມມນົລະພດິທາງສຽງ. 

  

 ມາດຕະການຄວບຄຸມມນົລະພດິທາງສຽງໄດ ໍ້ນໍາໃຊ ໍ້ໃນຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ? 

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຫຼກັຖານການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັບນັດາໜໍ້າວຽກຕ່າງໆເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນມນົ
ລະພດິທາງສຽງ (ການແກ ໍ້ໄຂຄໍາຮ ໍ້ອງທຸກດ ໍ້ານມນົລະພດິທາງສຽງ, ຝາກນັສຽງ, ຫໍ້າມພາຫານະ
ສນັຈອນຢູ່ໃນຕວົເມອືງໃນຊົ່ ວໂມງສນັຈອນໃດໜຶ່ ງ ແລະ ອື່ ນໆ). 

  

4 ການຂນົສົ່ ງທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ມນີະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຂນົສົ່ ງທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມບ່ໍ 

 ມລີະບບົຂນົສົ່ ງສາທາລະນະຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ລະບຸລະບບົການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະຢູ່ໃນເມອືງ ເຊັ່ ນ: ລດົເມ, 

ລດົແທ໊ກຊີ່ , ລດົຖບີ, ລດົໄຟ ແລະ ອື່ ນໆ.  

  

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ແນະນໍາການຂນົສົ່ ງທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ ເຊັ່ ນ: ວທິີ
ການຄວບຄຸມມນົລະພດິ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ລະບບົການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະໄດ ໍ້ນໍາໃຊ ໍ້ລະບບົຂນົສົ່ ງທີ່ ເປັນມດິກບັ
ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ເຊັ່ ນ: ວທີກີານຄວບຄຸມມນົລະພດິ, ການນໍາໃຊ ໍ້ພະລງັງານໄຟຟໍ້າ ແລະ ເຄື່ ອງຟອກ
ອາຍເສຍ. 

  

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ກໍານດົກດົລະບຽບການຄວບຄຸມມນົລະພດິຈາກການຈາລະຈອນຢູ່ເມອືງ
ນີ ໍ້ບ່ໍ ເຊັ່ ນ: ຫໍ້າມພາຫະນະທີ່ ປ່ອຍຄວັນຫຼາຍ, ເກບັເງນິເຂດທີ່ ມກີານຈາລະຈອນແອອດັໃນເມອືງ 
ແລະ ອື່ ນໆ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ:  ລະບຽບ ແລະ ຫຼກັການສະເພາະໃນການຄວບຄຸມມນົລະພດິຈາກ
ການຈາລະຈອນ. 

  

 ລະບຽບເຫຼົ່ ານີ ໍ້ໄດ ໍ້ນໍາໃຊ ໍ້ຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ:  ຫຼກັຖານໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັບນັດາໜໍ້າວຽກຕ່າງໆ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນ 
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ແລະ ຄວບຄຸມມນົລະພດິຈາກການຈາລະຈອນ (ມເີຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບ) ເຊັ່ ນ: ຫໍ້າມພາຫານະທີ
ມຄີວນັຫຼາຍ, ເກບັເງນິໃນເຂດທມີກີານຈາລະຈອນແອອດັຢູ່ໃນເມອືງ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 ອດັຕາສ່ວນພາຫານະທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ພາຫານະບ່ໍມເີຄື່ ອງຈກັຖໍ້າປຽບທຽບໃສ່ຈາໍ
ນວນພາຫານະທງັໝດົຢ່າງໜໍ້ອຍ 30% ຂອງຈາໍນວນທງັໝດົຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ການຈດັແບ່ງປະເພດພາຫານະທີ່ ນໍາໃຊ ໍ້ທົ່ ວໄປ ໂດຍກໍານດົເອາົຈາໍນວນ 

ແລະ ອດັຕາສ່ວນຂອງພາຫານະທິ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ພາຫານະທີ່ ບ່ໍມເີຄື່ ອງຈກັ. 

  

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຊຸກຍູ ໍ້ໃຫ ໍ້ປະຊາຊນົນໍາໃຊ ໍ້ການຂນົສົ່ ງທີ່ ບ່ໍມເີຄື່ ອງຈກັບ່ໍ ເຊັ່ ນ: ຂີ ໍ້ລດົຖບີ 

ແລະ ຍ່າງ. 
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ວທິກີານສົ່ ງເສມີໃຫ ໍ້ປະຊາຊນົນໍາໃຊ ໍ້ການຂນົສົ່ ງທີ່ ບ່ໍມເີຄື່ ອງຈກັ ເຊັ່ ນ: 
ລດົຖບີ, ຍ່າງ ແລະ ອື່ ນໆ. 

  

5 ການນາໍໃຊ ໍ້ພະລງັງານແບບຢືນຍງົ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ພາກທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ປະຕບິດັມາດຕະການ ແລະ ແຜນສົ່ ງເສມີການນາໍໃຊ ໍ້ພະລງັງານແບບຢືນຍງົບ່ໍ? 

 ອດັຕາສ່ວນໂຮງແຮມໃນເມອືງນີ ໍ້ນໍາໃຊ ໍ້ອຸປະກອນປະຫຍດັພະລງັງານ (ເຊັ່ ນ: ດອກໄຟປະຫຍດັ, 

ປຸ່ມເປີດ-ປິດ, ການນໍາໃຊ ໍ້ກະແຈຊະນດິບດັ ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ ພະລງັງານທີ່ ນໍາມາໃຊ ໍ້ໃໝ່ຕ ໍ້ອງຫຼາຍ
ກ່ວາ 50% ຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ມູນດ ໍ້ານອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວທີ່ ຈດັແບ່ງປະເພດໂຮງແຮມທີ່ ນໍາໃຊ ໍ້
ອຸປະກອນ/ເທກັໂນໂລຍີ່ ທີ່ ປະຫຍດັພະລງັງານ (ເຊັ່ ນ: ດອກໄຟປະຫຍດັ, ປຸ່ມເປີດ-ປິດ, ການນໍາ
ໃຊ ໍ້ກະແຈຊະນດິບດັ ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ ພະລງັ ງານທີ່ ນໍາມາໃຊ ໍ້ຄນື (ພະລງັງານແສງຕາເວນັ ແລະ 
ອື່ ນໆ). ລະບຽບທີ່ ໂຮງແຮມປະຕບິດັ ເພື່ ອຊຸກຍູ ໍ້ໃຫ ໍ້ແຂກປະຫຍດັພະລງັງານ 

  

 ອດັຕາສ່ວນຮ ໍ້ານອາຫານໃນເມອືງນີ ໍ້ໄດ ໍ້ນໍາໃຊ ໍ້ອຸປະກອນປະຫຍດັພະລງັ ງານ (ເຊັ່ ນ: ດອກໄຟປະ
ຫຍດັ, ປຸ່ມເປີດ-ປິດ, ການນໍາໃຊ ໍ້ກະແຈຊະນດິບດັ ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ ພະລງັງານທີ່ ນໍາມາໃຊ ໍ້ໃໝ່
ຕ ໍ້ອງຫຼາຍກ່ວາ 50%ຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນ  

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ມູນດ ໍ້ານອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວທີ່ ຈດັແບ່ງປະເພດຮ ໍ້ານອາຫານທີ່ ນໍາ
ໃຊ ໍ້ອຸປະກອນ/ເທກັໂນໂລຍີ່ ທີ່ ປະຫຍດັພະລງັງານ (ເຊັ່ ນ: ແສງສະຫວ່າງ, ເຄື່ ອງເຮດັນໍ ໍ້າຮ ໍ້ອນ, ພດັ
ລມົດູດອາກາດໃນເຮອືນຄວົ, ເຄື່ ອງປັບອາກາດຮ ໍ້ອນ-ເຢັນ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາ) ແລະ 
ພະລງັງານທີ່ ນໍາມາໃຊ ໍ້ໃໝ່ (ພະລງັງານແສງຕາເວນັ ແລະ ອື່ ນໆ). 

  

 ບນັດາທຸລະກດິທີ່ ຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວຮບັຮູ ໍ້ວທິກີານປະຫຍດັພະລງັງານ ໂດຍຜ່ານການ
ໂຄສະນາບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ວທີກີານໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶກ່ຽວກບັວທິປີະຫຍດັພະລງັງານ ແລະ 

ການນໍາໃຊ ໍ້ພະລງັງານທີ່ ມປີະສດິທພິາບສໍາລບັທຸລະກດິທີ່ ຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນເມອືງ 
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 ມກີານໃຫໍ້ລາງວນັແກ່ຜູ ໍ້ນໍາໃຊ ໍ້ພະລງັງານແບບຢືນຍງົບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ວທິກີານສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊ ໍ້ພະລງັງານແບບຢືນຍງົ (ຄວາມຖີ່ , ປະເພດ
ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ແລະ ອື່ ນໆ), ຜນົໄດ ໍ້ຮບັ (ການຕດິ ຕາມການນໍາໃຊ ໍ້ພະລງັງານ, ການຫຸຼດຜ່ອນ
ການນໍາໃຊ ໍ້ພະລງັງານ ແລະ ອື່ ນໆ). 

  

ຄວາມສະອາດ 

1 ຄວາມສະອາດຂອງສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະເມນີ, ບໍາລຸງຮກັ ສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະ ອາດສະຖານທີ່ ສາທາ ລະນະເປັນປົກກະຕບ່ໍິ? 

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວໄດ ໍ້ທໍາຄວາມສະ ອາດສະຖານທີ່ ສາທາລະນະເລື ໍ້ອຍໆ ຢ່າງໜໍ້ອຍ 1 ຄັ ໍ້ງ/ມື ໍ້ຈ ຶ່ ງຈະ
ໄດ ໍ້ຄະແນນ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັການທໍາຄວາມສະອາດສະ ຖານທີ່ ສາທາລະນະ ເຊັ່ ນ: 

ມລີາຍຊື່ ພະ ນກັງານຮບັຜດິຊອບໃນການບໍາລຸງຮກັສາ, ຕາຕະລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ໜໍ້າວຽກ, 

ພະນກັງານ ແລະ ອຸປະກອນ. 

  

 ມອຸີປະກອນໃນສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ ເຊັ່ ນ: ຕັ່ ງ, ດອກໄຟ, ໄຟເຍອືງທາງ, ບ່ອນລໍຖໍ້າຂຶ ໍ້ນລດົເມ 

ແລະ ອື່ ນໆ ໄດ ໍ້ຮບັການສ ໍ້ອມແປງ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດເປັນປົກກະຕບ່ໍິ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັການທໍາຄວາມສະອາດອຸ ປະກອນສາທາ ລະນະ ເຊັ່ ນ: 

ມພີະນກັ ງານຮບັຜດິຊອບໃນການບໍາລຸງຮກັສາ, ຕາ ຕະລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ໜໍ້າວຽກ, 

ພະນກັງານ ແລະ ອຸປະກອນ. 

  

 ຢູ່ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະມຖີງັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອພຽງພໍບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ທີ່ ລະບຸຈາໍນວນຖງັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອທງັໝດົ ເຊັ່ ນ: ຢ່າງໜໍ້ອຍມ ີ1 ຖງັຢູ່
ແຕ່ລະທາງເຂົ ໍ້າ-ອອກອາຄານສາທາລະນະ, 1 ຖງັທຸກໆ 200 ແມດັຕາມທາງຍ່າງ ແລະ ຢູ່ສວນ
ສາທາລະນະ. 

  

 ໄດ ໍ້ເອາົຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອຈາກຖງັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອໄປຖິ ໍ້ມປົກກະຕບ່ໍິ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຕາຕະລາງການເກບັມ ໍ້ຽນຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອແຕ່ລະມື ໍ້ ຂອງພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. 

  

 ໄດ ໍ້ຕດິປໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກຢ່າງເໝາະສມົບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່  ແລະ ປໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກອາຄານສາທາລະນະ. 

  

2 ຄວາມສະອາດຂອງຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າສາທາລະນະ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະເມນີ, ບໍາລຸງຮກັ ສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະ ອາດຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າສາທາລະ ນະເປັນປົກກະຕບ່ໍິ? 

 ຕາຕະລາງທໍາຄວາມສະອາດ (ເວລາທໍາຄວາມສະອາດ) ແລະ ຈດັແບ່ງຄວາມຖີ່  ແລະ ຄຸນນະພາບ
ຂອງການບໍາລຸງຮກັສາຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
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ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າ
ສາທາລະນະ (ຕາຕະ ລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ພາກ ສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ອື່ ນໆ) (ກ່ຽວ 
ຂ ໍ້ອງກບັມາດຕະຖານຫໍ້ອງນໍ ໍ້າສາທາລະ ນະສະອາດອາຊຽນ). 

 ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າໄດ ໍ້ທໍາຄວາມສະອາດເລື ໍ້ອຍໆ ຢ່າງ  ໜໍ້ອຍ 2 ຄັ ໍ້ງ/ມື ໍ້ ຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຕາຕະລາງທໍາຄວາມສະອາດ (ເວລາທໍາຄວາມສະອາດ) ແລະ ຈດັແບ່ງ
ຄວາມຖີ່  ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍາລຸງຮກັສາຕາມຄວາມເໝາະສມົ 

  

 ມກີານແບ່ງຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າ ຊາຍ, ຍງິ ແລະ ຄນົພກິານບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ລະບຸຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າສາທາລະນະ ແລະ ການແຍກຫໍ້ອງນໍ ໍ້າຊາຍ, ຍງິ 
ແລະ ຄນົພກິານ 

  

 ມປີໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກທາງໄປຫໍ້ອງນໍ ໍ້າບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ລະບຸຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າສາທາລະນະ ແລະ ປໍ້າຍບອກທາງໄປຫໍ້ອງນໍ ໍ້າ (ມີ
ຮູບເປັນຫຼກັຖານ) 

  

3 ຄວາມສະອາດຂອງສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ (ຫໍພພິດິຕະພນັ, ວດັ, ສວນສາທາລະນະ, ຫາດຊາຍ 

ແລະ ອື່ ນໆ 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະເມນີ, ບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວເປັນປົກກະຕບ່ໍິ? 

 ບໍລເິວນສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ທໍາຄວາມສະອາດເປັນພເິສດບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັການທໍາຄວາມສະອາດສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ ນ: ມີ
ພະນກັງານຮບັຜດິຊອບໃນການບໍາລຸງຮກັສາ, ຕາຕະລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ໜໍ້າວຽກ, 

ພະນກັງານ ແລະ ອຸປະກອນ. 

  

 ບໍລເິວນສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ທໍາຄວາມສະອາດເລື ໍ້ອຍໆຢ່າງໜໍ້ອຍ2ຄັ ໍ້ງ/ມື ໍ້ ຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຕາຕະລາງທໍາຄວາມສະອາດ (ເວລາທໍາຄວາມສະອາດ) ແລະ ຈດັແບ່ງ
ຄວາມຖີ່  ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍາລຸງຮກັສາຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

  

 ຢູ່ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວມຖີງັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອພຽງພໍບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ທີ່ ລະບຸຈາໍນວນຖງັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອທງັ  ໝດົ ເຊັ່ ນ: ຢ່າງໜໍ້ອຍມ ີ1 ຖງັ
ຢູ່ແຕ່ລະທາງເຂົ ໍ້າ-ອອກອາຄານສາທາລະນະ, 1 ຖງັທຸກໆ 200 ແມດັຕາມທາງຍ່າງ ແລະ ຢູ່ສວນ
ສາທາລະນະ. 

  

 ຢູ່ຢູ່ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວມຫີ ໍ້ອງນໍ ໍ້າພຽງພໍບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຢ່າງໜໍ້ອຍມຫີ ໍ້ອງນໍ ໍ້າ 1 ຫໍ້ອງ/ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວຂຶ ໍ້ນຢູ່ກບັຈາໍນວນ
ຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະເພດແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ ນ: ມຫີ ໍ້ອງນໍ ໍ້າ 1 ຫໍ້ອງທຸກໆ 
500 ແມດັ, ຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າ 1 ຫ ໍ້ອງສໍາລບັນກັທ່ອງທ່ຽວ 40 ຄນົ 
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 ຢູ່ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວມປີໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກຢ່າງເໝາະສມົບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ລະບຸຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າສາທາລະນະ ແລະ ປໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກ. (ມຮູີບເປັນຫຼກັ
ຖານ) 

  

4 ຄວາມສະອາດຕາມແຄມຖະໜນົຫຼກັ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະເມນີ, ບໍາລຸງຮກັ ສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະ ອາດຕາມຖະໜນົສາຍຫຼກັເປັນປົກກະຕບ່ໍິ? 

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວໄດ ໍ້ທໍາຄວາມສະອາດບໍລເິວນອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງຖະໜນົສາຍຫຼກັຢູ່ເມອືງນີ ໍ້ເລື ໍ້ອຍໆ ຢ່າງໜໍ້
ອຍ 2ຄັ ໍ້ງ/ມື ໍ້ ຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັການທໍາຄວາມສະອາດຕາມຖະໜນົສາຍຫຼກັ ເຊັ່ ນ: ມີ
ພະນກັງານຮບັຜດິຊອບໃນການບໍາລຸງຮກັສາ, ຕາຕະລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ໜໍ້າວຽກ ແລະ 

ພະນກັງານ. 

  

 ອຸປະກອນທີ່ ນໍາໃຊ ໍ້ມຄີວາມເໝາະສມົບໍ (ຖງັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອໄລຍະຫ່າງແຕ່ລະຈດຸ)  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ມບີນັຊອຸີປະກອນ ແລະ ການນໍາໃຊ ໍ້ໃຫ ໍ້ ຖກຶວທິ.ີ 

  

ການຈດັການສິ່ ງເສດເຫຼອື 

1 ການຈດັການ ນໍ ໍ້າເປືໍ້ືອນ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ຄຸນນະພາບການຈດັການນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນ 

 ມລີະບບົຈດັການນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ກ່ຽວກບັລະບບົການເກບັມ ໍ້ຽນນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນ. 

  

 ມກີດົລະບຽບສະເພາະກ່ຽວກບັການຈດັການນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຫຼກັຖານທີ່ ຂ ໍ້ອງກ່ຽວກບັການເກບັມ ໍ້ຽນນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນ 

  

 ມມີາດຕະການລງົໂທດຜູ ໍ້ບ່ໍປະຕບິດັຕາມລະບຽບບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ມາດຕະການທີ່ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໂດຍພາກ ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ ຂ ໍ້ອງໃນການ
ຄວບຄຸມຕໍ່ ຜູ ໍ້ລະເມດີ (ລງົໂທດຖໍ້າລະເມດີລະບຽບນີ ໍ້). 

  

 ປະຊາກອນຜູ ໍ້ທີ່ ນໍາໃຊ ໍ້ລະບບົລະບາຍນໍ ໍ້າໃນເມອືງນີ ໍ້ ຢ່າງໜໍ້ອຍ 70%ຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ:  

- ແຜນທີ່ ຈດຸເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັລະບບົລະບາຍນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນ ໂດຍລະບຸເນື ໍ້ອທີ່ ທງັໝດົ. 
- ເປີເຊນັຂອງປະຊາກອນຂອງເມອືງທີ່ ມລີະບບົລະບາຍນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນ. 

  

 ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດໍ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ໃຊ ໍ້ລະບບົລະບາຍນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນຢ່າງໜໍ້ອຍ 70%ຈຶ່ ງຈະ
ໄດ ໍ້ຄະແນນ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ລະບຸສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດໍ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເຊື່ ອມຕໍ່

ກບັລະບບົລະບາຍນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນ  
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 ມວີທິຈີດັການນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນ ຖງັວດິຊມຶລວມ, ຖງັວດິຊມຶແຍກ, ຖງັແຫ ໍ້ງ (ສໍາລບັລະບາຍນໍ ໍ້າ) 
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: 

- ມວີທິຖີິ ໍ້ມນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນ 

- ມລີາຍຊື່ ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບ 

- ຄວາມຖີ່  ແລະ ເນື ໍ້ອທີ່ ຂອງການເກບັນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນ 

  

2 ການຈດັການຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ຄຸນນະພາບຂອງການຈດັການຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ 

 ພາກລດັເປັນຜູ ໍ້ເກບັມ ໍ້ຽນຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຖໍ້າພາກລດັເປັນຜູ ໍ້ເກບັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ, ຕ ໍ້ອງມ:ີ 

- ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບເກບັມ ໍ້ຽນຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ 

- ຄວາມຖີ່ ຂອງການເກບັມ ໍ້ຽນຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ 

- ເນື ໍ້ອທີ່ ຮບັຜດິຊອບເກບັມ ໍ້ຽນຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອທງັໝດົຢູ່ໃນເມອືງ 

  

 ຖໍ້າບ່ໍແມ່ນພາກລດັເປັນຜູ ໍ້ເກບັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ, ຕ ໍ້ອງລະບຸບໍລສິດັເອກະຊນົ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນ ເຊັ່ ນ: 

ອງົການບ່ໍສງັກດັລດັເປັນຜູ ໍ້ເກບັມ ໍ້ຽນຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ສນັຍາທີ່ ເຊນັກບັບໍລສິດັເອກະຊນົ ຫຼ ືພາກສ່ວນອື່ ນວ່າດ ໍ້ວຍການເກບັ
ມ ໍ້ຽນຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ ແລະ ກໍານດົໄລຍະເວລາ 

  

 ຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອໄດ ໍ້ເກບັມ ໍ້ຽນເລື ໍ້ອຍໆ ຢ່າງໜໍ້ອຍ1ຄັ ໍ້ງ/ມື ໍ້ຈ ຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ:   

- ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບເກບັມ ໍ້ຽນຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ 

- ຕາຕະລາງເກບັມ ໍ້ຽນຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ, ພະນກັງານ ແລະ ອຸປະກອນ 

  

 ຢ່າງໜໍ້ອຍ 70% ຂອງປະຊາກອນໃນຕວົເມອືງໄດ ໍ້ຮບັການບໍລກິານເກບັມ ໍ້ຽນຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ:  

- ແຜນທີ່ ລະບຸຂອບເຂດກຸ່ມບ ໍ້ານໃນການເກບັມ ໍ້ຽນຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. 
- ຈາໍນວນເປີເຊນັຂອງປະຊາກອນທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນການຖິ ໍ້ມຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ  

  

 ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດໍ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ຢູ່ໃນເຂດບໍລກິານຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບ 
ຢ່າງໜໍ້ອຍ 70%ຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ລະບຸສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດໍ້ານການທ່ອງ ທ່ຽວໃນການ
ເກບັມ ໍ້ຽນຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. 

  

3 ບ່ອນເກບັມ ໍ້ຽນ ແລະ ບໍາບດັນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ຄຸນນະພາບການເກບັມ ໍ້ຽນ ແລະ ບໍາບດັນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນ 
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 ມບ່ີອນເກບັມ ໍ້ຽນນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນ ຊຶ່ ງປະຊາຊນົສາມາດນໍາໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ:  ແຜນທີ່ ລະບຸສະຖານທີ່ ເກບັມ ໍ້ຽນນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນຢູ່ໃນເມອືງ 

  

 ມອຸີປະກອນເກບັນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນຢູ່ໃກ ໍ້ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວບ່ໍ ຕວົຢ່າງຖງັຊມຶ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ລາຍລະອຽດສະຖານທີ່ ຕັ ໍ້ງ ແລະ ຈາໍນວນຖງັຈດັເກບັມຽນ (ຖງັຊມຶ) 
ຢູ່ໃກ ໍ້ກບັເຂດ ທ່ອງທ່ຽວ 

  

 ມອ່ີາງ/ໂຮງງານບໍາບດັນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນຢູ່ໃກ ໍ້ເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ລະບຸສະຖານທີ່ ອ່າງບໍາບດັນໍ ໍ້າເປືໍ້ອນ ແລະ  ຄວນລະບຸລາຍ
ລະອຽດດ ໍ້ານວຊິາການ ແລະ ຄວາມສາມາດການບນັຈ.ຸ 

  

4 ບ່ອນເກບັມ ໍ້ຽນ ແລະ ບໍາບດັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ຄຸນນະພາບການເກບັມ ໍ້ຽນ ແລະ ບໍາບດັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ 

 ມສີະໜາມຖິ ໍ້ມຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອຢູ່ໃກ ໍ້ເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ ເຊັ່ ນ: ຝັງດນິ, ເຕາົເຜາົ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ສະຖານທີ່ ຖີ ໍ້ມຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ (ສະໜາມຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ) ຖໍ້າມ ີຄວນລະບຸ
ລາຍລະອຽດດ ໍ້ານວຊິາການ ແລະ ຄວາມສາມາດການບນັຈ.ຸ 

  

 ມສີະຖານທີ່ ບໍາບດັ ແລະ ນໍາຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອມາໃຊ ໍ້ຄນືບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ສະຖານທີ່ ບໍາບດັ ແລະ ນໍາຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອທີ່ ສາມາດນໍາມາໃຊ ໍ້ຄນື. ຖໍ້າ
ມ ີຄວນລະບຸລາຍລະອຽດດ ໍ້ານວຊິາການ ແລະ ຄວາມສາມາດການບນັຈ.ຸ (ປະເພດ, ກໍາລງັການ 
ຜະລດິ, ປະລມິານຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອທີ່ ສາມາດເກບັມ ໍ້ຽນບໍາບດັໄດ ໍ້ ແລະ ອື່ ນໆ). 

  

5 ການນາໍເອາົຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອມາໃຊ ໍ້ຄນືໃໝ່ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ມແີຜນການ ຫຼ ືນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການນາໍເອາົຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອມາໃຊ ໍ້ຄນືບ່ໍ? 

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສົ່ ງເສມີໃຫ ໍ້ປະຊາຊນົນໍາເອາົສິ່ ງເສດເຫຼອືມານໍາໃຊ ໍ້ຄນືໃໝ່ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ວທິກີານໃນການໃຫໍ້ລາງວນັເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ການນໍາເອາົຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອມາໃຊ ໍ້
ຄນື ແລະ ຈດັເກບັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອທີ່ ສາມາດນໍາມາໃຊ ໍ້ຄນືໄດ ໍ້. 

  

 ມວີທິກີານເກບັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອທີ່ ເປັນສານພດິ ແລະ ຕດິເຊື ໍ້ອບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ລະບບົຈດັເກບັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອທີ່ ເປັນສານພດິ ແລະ ຕດິເຊື ໍ້ອ (ສາງເກບັມ ໍ້ຽນ, 
ຕາຕະລາງເກບັມ ໍ້ຽນ, ຄວາມສາມາດໃນການບນັຈ ຸແລະ ອື່ ນໆ). 

  

 ມອຸີປະກອນທີ່ ເໝາະສມົໃນການນໍາເອາົຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອມາໃຊ ໍ້ຄນືໃໝ່ບ່ໍ ເຊັ່ ນ: ຖງັແຍກຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອແບບສາມ
ຖງັ ແລະ ອື່ ນໆ.  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ:  ລາຍລະອຽດດ ໍ້ານຈາໍນວນ, ທີ່ ຕັ ໍ້ງ ແລະ ປະເພດຖງັຂີ ໍ້ເຫຍື ໍ້ອ. 

  

 ມກີານປຸກລະດມົໃຫໍ້ປະຊາຊນົຖໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸກດິທ່ອງທ່ຽວໃນການນໍາເອາົຂີ ໍ້

ເຫຍື ໍ້ອມາໃຊ ໍ້ຄນື ບ່ໍ?  
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ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ:  ການໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶ (ປະເພດການໂຄສະນາ, ເຄື່ ອງມ,ື ວທິ,ີ 
ເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຖີ່ ). 

IV. ການປູກຈດິສໍານກຶກ່ຽວກບັການຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ຕວົຊີ ໍ້ວດັຄວາມສະອາດ 

1 ການປູກຈດິສໍານກຶໃຫ ໍ້ແກ່ປະຊາຊນົກ່ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ມນີະໂຍບາຍ ຫຼ ືແຜນ ການໃນການປູກຈດິສໍານກຶໃຫ ໍ້ແກ່ປະຊາຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນໃນການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ 

ຄວາມສະອາດບ່ໍ? 

 ມກີານໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶໃຫ ໍ້ແກ່ປະຊາຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ ບ່ໍ? ໂດຍຜ່ານສື່ ສິ່ ງພມິ, ງານເທດສະການ, ການແຂ່ງຂນັ ແລະ ອື່ ນໆ.  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຮູບແບບການໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົກບັ
ປະຊາຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນ. 

  

 ການໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶເລື ໍ້ອຍໆໃຫໍ້ແກ່ປະຊາຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນຢ່າງໜໍ້ອຍ 1ຄັ ໍ້ງ/ປີ ຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະ
ແນນ 

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຈດັຂຶ ໍ້ນຈກັຄັ ໍ້ງຕໍ່ ເດອືນ ຫຼ ືປີ. 

  

 ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຜະລດິ, ແຈກຍາຍສື່ ສິ່ ງພມິກ່ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ 

ແລະ ຄວາມສະອາດບ່ໍ ເຊັ່ ນ: ປຶໍ້ມຄູ່ມ,ື ໃບປິວ, ປໍ້າຍ, ໂພສເຕີ ໍ້ ແລະ ອື່ ນໆ ໃຫ ໍ້ແກ່ປະຊາຊນົທ ໍ້ອງ
ຖິ່ ນ. 
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ການປັບປຸງເຄື່ ອງມທືີ່ ນໍາໃຊ ໍ້ໃນການໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶ (ປຶໍ້ມຄູ່ມ,ື 

ໃບປິວ, ປໍ້າຍ, ໂປດສະເຕີ ໍ້ ແລະ ອື່ ນໆ). 

  

2 ການປູກຈດິສໍານກຶໃຫ ໍ້ແກ່ທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ວມ ແລະ 

ຄວາມສະອາດ 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ມນີະໂຍບາຍ ຫຼ ືແຜນ ການໃນການປູກຈດິສໍານກຶໃຫ ໍ້ແກ່ບນັດາທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວໃນການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດ
ລ ໍ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດບ່ໍ? 

 ມກີານໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶໃຫ ໍ້ແກ່ພາກທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວໃນການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ 
ແລະ ຄວາມສະອາດ ບ່ໍ? ໂດຍຜ່ານສື່ ສິ່ ງພມິ, ງານເທດສະການ, ການແຂ່ງ ຂນັ ແລະ ອື່ ນໆ.  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຮູບແບບການໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົກບັບນັດາ
ທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວເປົໍ້າໝາຍ.  

  

 ມກີານໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶເລື ໍ້ອຍໆໃຫໍ້ແກ່ພາກທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລ ໍ້ວມ ແລະ ຄວາມສະອາດຢ່າງໜໍ້ອຍ 1ຄັ ໍ້ງ/ປີ ຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນ 

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຈດັຂຶ ໍ້ນຈກັຄັ ໍ້ງຕໍ່ ເດອືນ ຫຼ ືປີ. 
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 ມມີອຸີປະກອນ ແລະ ກດິຈະກາໍທີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັວຽກງານນີ ໍ້ບ່ໍ? 

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ເຄື່ ອງມ ືແລະ ບນັດາກດິຈະກໍາທີ່ ໃຊ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃນການໂຄສະນາໃຫໍ້ແກ່ພາກ
ທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ 

  

3 ການປູກຈດິສໍານກຶໃຫ ໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ວມ ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ມນີະໂຍບາຍ ຫຼ ືແຜນ ການໃນການປູກຈດິສໍານກຶໃຫ ໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ 
ແລະ ຄວາມສະອາດບ່ໍ? 

 ນກັທ່ອງທ່ຽວມຄີວາມຕື່ ນຕວົໃນການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ກດົ
ລະບຽບຂອງເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຮູບແບບການໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົກບັກຸ່ມນກັ
ທ່ອງທ່ຽວເປົໍ້າໝາຍ. 

  

 ມກີານໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶເລື ໍ້ອຍໆໃຫໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດ
ລ ໍ້ວມ ແລະ ຄວາມສະອາດຢ່າງໜໍ້ອຍ 1ຄັ ໍ້ງ/ປີ ຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນ 

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຈດັຂຶ ໍ້ນຈກັຄັ ໍ້ງຕໍ່ ເດອືນ ຫຼ ືປີ. 

  

 ມອຸີປະກອນ ແລະ ກດິຈະກໍາທີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັວຽກງານນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ລະບຸປະເພດເຄື່ ອງມ ືແລະ ບນັດາກດິຈະກາໍ ໃຫໍ້ມຄີວາມເໝາະສມົ 

ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຂົ ໍ້າໃຈງ່າຍ ເຊັ່ ນ: ປຶໍ້ມຄູ່ມ,ື ໃບປິວ, ປໍ້າຍ, ໂພສເຕີ ໍ້ເປັນພາສາອງັກດິທີ່ ຕັ ໍ້ງ 
(ພື ໍ້ນທີ່ ສະເພາະ: ສວນສາທາລະນະ, ແຄມນໍ ໍ້າ, ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ອື່ ນໆ). 

  

V. ພື ໍ້ນທີ່ ສຂີຽວ 

1 ຈາໍນວນພື ໍ້ນທີ່ ສຂີຽວຢູ່ໃນເມອືງ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ພື ໍ້ນທີ່ ທີ່ ຈດັສນັເປັນພື ໍ້ນທີ່ ສຂີຽວ 

 ຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ ມສີວນສາທາລະນະຢ່າງໜໍ້ອຍ 1 ແຫ່ງຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນໂດຍ 

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼູກັຖານອ ໍ້າງອງີຄ:ື 
- ແຜນທີ່ ລະບຸສວນສາທາລະນະຢູ່ໃນຕວົເມອືງ  ແລະ ຈາໍນວນສວນທງັໝດົ  

- ຄວາມຄບືໜໍ້າໂຄງການພດັທະນາສວນສາທາລະນະ  

  

 ອດັຕາສ່ວນພື ໍ້ນທີ່ ສຂີຽວຖໍ້າທຽບໃສ່ເນື ໍ້ອທີ່ ທງັໝດົຂອງເມອືງ ຢ່າງໜໍ້ອຍ 5% ຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນ 
ໃຫ ໍ້ສະແດງຫຼູກັຖານອ ໍ້າງອງີຄ:ື ລະບຸເປີເຊນັພື ໍ້ນທີ່ ສຂີຽວໂດຍປຽບທຽບໃສ່ພື ໍ້ນທີ່ ທງັໝດົຂອງເມອືງ 

  

2 ການຮກັສາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງພື ໍ້ນທີ່ ສຂີຽວ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ມນີະໂຍບາຍໃນການຈດັສນັ ແລະ ບູລະນະຮກັສາພື ໍ້ນທີ່ ສຂີຽວເໝາະສມົຢູ່ໃນຕວົເມອືງບ່ໍ? 
 ມພີາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງພື ໍ້ນທີ່ ສຂີຽວເຫຼົ່ ານີ ໍ້    
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ໃຫໍ້ສະແດງຫຼູກັຖານອ ໍ້າງອງີ: 
- ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບ 

- ລາຍການໜໍ້າວຽກ 

- ກະດານຂ່າວ 

 ໄດ ໍ້ຈດັຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຕາຕະລາງກ່ຽວກບັການບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງ 

  

 ມລີະບບົຄຸ ໍ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ໍ້ວມບ່ໍ ເຊັ່ ນ: ລະບບົປະຫຍດັພະລງັງານສໍາລບັແສງສະຫວ່າງ, ລະບບົຊນົ
ລະປະ ທານ, ການນໍາໃຊ ໍ້ຝຸ່ນຊວີະພາບ ແລະ ອື່ ນໆ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ:  

- ລາຍລະອຽດລະບບົແສງສະຫວ່າງ 
- ພດືຊະນດິຕ່າງໆ 

- ການນໍາໃຊ ໍ້ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມເີຫດຜນົ (ຕາຕະລາງຫດົນໍ ໍ້າ) 
- ຈາໍນວນຝຸ່ນຊວີະພາບທີ່ ນໍາໃຊ ໍ້ຢູ່ສວນສາທາລະນະ. 

  

VI. ຄວາມປອດໄພດ ໍ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົໃນເມອືງ 

1 ຄວາມປອດໄພດ ໍ້ານສຸຂະພາບ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພດ ໍ້ານສຸຂະພາບຢູ່ໃນເມອືງບ່ໍ? 

 ໃນເມອືງນີ ໍ້ ມສູີນປ່ິນປົວສຸຂະພາບພຽງພໍບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ເຊັ່ ນ ແຜນທີ່ ລະບຸສະຖານທີ່ ຕັ ໍ້ງຂອງສູນປ່ິນປົວສຸຂະພາບ (ພະນກັງານ
, ອຸປະກອນ, ຂະໜາດ ແລະ ອື່ ນໆ) ຢູ່ໃນເມອືງ ແລະ ທຽບໃສ່ຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົຢູ່ໃນ
ເມອືງນີ ໍ້ (ອງີຕາມຂໍ ໍ້ມູນສໍາຫຼວດສໍາມະໂນຄວົຄັ ໍ້ງສຸດທ ໍ້າຍ). 

  

 ມຮີ ໍ້ານຂາຍຢາພຽງພໍບ່ໍຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ບນັຊລີາຍຊື່  ແລະ ແຜນທີ່ ຮ ໍ້ານຂາຍຢາຢູ່ໃນເມອືງ ແລະ ທຽບໃສ່ຈາໍ
ນວນປະຊາກອນທງັໝດົຢູ່ໃນເມອືງ (ອງີຕາມຂໍ ໍ້ມູນສໍາຫຼວດສໍາມະໂນຄວົຄັ ໍ້ງສຸດທ ໍ້າຍ). 

  

 ມລີະບຽບດ ໍ້ານສຸຂະອານາໄມຢູ່ບ່ອນທີ່ ມນີກັທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍບ່ໍ ເຊັ່ ນ: ຮ ໍ້ານອາຫານ, ຕະຫຼາດ, ຮ ໍ້ານ
ອາຫານຈານດ່ວນ, ຮ ໍ້ານຂາຍເຄື່ ອງຕາມແຄມທາງ ແລະ ອື່ ນໆ.  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ລະບຽບດ ໍ້ານສຸຂະອານາໄມສະເພາະ ຖໍ້າມ ີຢູ່ບ່ອນທີ່ ມນີກັທ່ອງທ່ຽວ
ຫຼາຍ (ຮ ໍ້ານອາ ຫານ, ຕະຫຼາດ, ຮ ໍ້ານອາຫານຈານດ່ຽວ, ຮ ໍ້ານຂາຍເຄື່ ອງແຄມທາງ ແລະ ອື່ ນໆ). 

  

 ມກີານກວດກາດ ໍ້ານສຸຂະອານາໄມຢູ່ບ່ອນທີ່ ມນີກັທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍ ເຊັ່ ນ: ຮ ໍ້ານອາຫານ, ຕະຫຼາດ, 

ຮ ໍ້ານອາຫານດ່ວນ, ຮ ໍ້ານຂາຍເຄື່ ອງແຄມທາງ ແລະ ອື່ ນໆ ເລື ໍ້ອຍໆ ຢ່າງໜໍ້ອຍ 1 ຄັ ໍ້ງ/ເດອືນຈຶ່ ງຈະ
ໄດ ໍ້ຄະແນນ  
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ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ລາຍຊື່ ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການກວດສອບ, ຕາຕະລາງກວດ
ສອບສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ບດົລາຍງານປະຈາໍປີທີ່ ມວີນັທກີານກວດສອບແຕ່ລະຄັ ໍ້ງ. 

2 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະ ຫງບົໃນເມອືງ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ຄຸນນະພາບດ ໍ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົໃນຕວົເມອືງ 
 ຢູ່ໃນຕວົເມອືງນີ ໍ້ມຕີໍາຫຼວດພຽງພໍ ບ່ໍ?  

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຈາໍນວນຕໍາຫຼວດຢູ່ໃນຕວົເມອືງ ແລະ ລະ ບຽບຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່

ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັບນັຫານີ ໍ້ 

  

 ຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ມຕີໍາຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ:  
- ຂໍ ໍ້ຕກົລງົຈາກລດັຖະບານກ່ຽວກບັຕໍາຫຼວດທ່ອງທ່ຽວພ ໍ້ອມພາລະບດົບາດ ແລະ ໜໍ້າທີ່  
- ທີ່ ຕັ ໍ້ງຫ ໍ້ອງການຕໍາຫຼວດທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນເມອືງນັ ໍ້ນ 

  

 ຕໍາຫຼວດເຫຼົ່ ານີ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ ໃຫໍ້ຮບັມກືບັບນັຫາທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶ ໍ້ນບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັການຝຶກອບົຮມົໃຫ ໍ້ແກ່ຕໍາຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ (ປະ
ເພດຫຼກັສູດ, ອຸປະກອນ, ຈາໍນວນນກັສໍາມະນາກອນ ແລະ ອື່ ນໆ). 

  

3 ການປໍ້ອງກນັອາຊະຍາກາໍ ແລະ ການໃຊ ໍ້ກດົລະບຽບ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ແຜນການ ແລະ ມາດຕະການໃນການປໍ້ອງກນັອາຊະຍາກາໍ ແລະ ການໃຊ ໍ້ກດົລະບຽບ 

 ມກີານບງັຄບັໃຊ ໍ້ບນັດາກດົລະບຽບມາດຕະການປົກປໍ້ອງ ແລະ ປໍ້ອງກນັ ເພື່ ອປົກປໍ້ອງປະຊາຊນົ
ທ ໍ້ອງ ຖິ່ ນ, ຕ ໍ້ານການກະທໍາຜດິທີ່ ຜດິຕໍ່ ກດົໝາຍຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ ນ: ການຄ ໍ້າປະເວນເີດກັ, 
ສິ່ ງເສບຕດິ, ຄ ໍ້າຍຂາຍເຖື່ ອນ, ການທໍາລາຍຊບັ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ອື່ ນໆ 
ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ:  

- ກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ 
- ວຽກງານຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ມາດຕະການປໍ້ອງກນັທີ່ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ໂດຍພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ 
- ຂໍ ໍ້ມູນອາຊະຍາກໍາທີ່ ເກດີຂຶ ໍ້ນຢູ່ໃນເມອືງຫລ ໍ້າສຸດກ່ຽວກບັການ ທ່ອງທ່ຽວ. 

  

 ການໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶໃຫ ໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະ ທໍາຜດິຕໍ່ ກດົໝາຍ ໄດ ໍ້
ປະຕບິດັເປັນປົກກະຕບ່ໍິ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຮູບແບບທີ່ ໃຊ ໍ້ໃນການໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶໃຫ ໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ
ກຸ່ມເປົໍ້າໝາຍ, ອຸປະກອນ/ວ ິທກີານ ແລະ ຄວາມ ຖີ່ . 

  

4 ແຜນການຮບັມກືບັຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 
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 ແຜນການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຮບັມກືບັຄວາມສ່ຽງ (ອງີຕາມການປະຕບິດັດ ໍ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ສະຫງບົອາ ຊຽນ) 

 ມແີຜນຮບັມກືບັຄວາມສ່ຽງບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ຕກົລງົ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັວທິກີານຮບັມກືບັຄວາມສ່ຽງ
ຂອງເມອືງນັ ໍ້ນ 

  

 ແຜນດັ່ ງກ່າວໄດ ໍ້ຮບັການປັບປຸງ, ພະນກັງານໄດ ໍ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມຮູ ໍ້ໃຫ ໍ້
ທນັກບັສະພາບການບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: 

- ວນັທ ີແລະ ລາຍລະອຽດຂໍ ໍ້ມນູທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັການປັບປຸງໃໝ່ໆ 

- ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ທກັສະໃໝ່ໆສໍາລບັຜູ ໍ້ທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ 

  

 ມແີຜນຮບັມກືບັວກິດິການ ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ຕກົລງົ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັວທິກີານຮບັມກືບັເຫດສຸກ
ເສນີຂອງເມອືງນັ ໍ້ນ 

  

VII. ໂຄ່ງລ່າງພື ໍ້ນຖານ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ ໍ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 

1 ການວາງແຜນສໍາລບັການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ແຜນແມ່ບດົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ຮບັການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ແລະ ປັບປຸງເປັນປົກກະຕ ິ

 ມແີຜນແມ່ບດົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວສໍາລບັເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຂໍ ໍ້ຕກົລງົ ແລະ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັແຜນແມ່ບດົພດັທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

  

 ແຜນດັ່ ງກ່າວໄດ ໍ້ຮບັການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ລາຍຊື່ ພະນກັງານ/ສະຖາບນັທີ່ ຮບັຜດິຊອບ, ບນັດາໜໍ້າວຽກທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ
ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຢູ່ໃນແຜນແມ່ບດົ. 

  

 ໄດ ໍ້ມກີານກວດກາ ແລະ ປັບປຸງ ເປັນປົກກະຕຢ່ິາງໜໍ້ອຍທຸກໆ 2 ປີ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ເຄື່ ອງມ/ືວທິ,ີ ຕາຕະລາງ, ຂັ ໍ້ນຕອນການຕດິຕາມກວດກາ (ຢ່າງໜໍ້ອຍ
ທຸກໆ 2 ປີ). 

  

2 ສູນຂໍ ໍ້ມູນ, ປໍ້າຍ ແລະ ແຜນທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ຄຸນນະພາບສູນຂໍ ໍ້ມູນ, ປໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກ ແລະ ແຜນທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ 

 ຢູ່ເມອືງນີ ໍ້ມສູີນ ຫຼ ືສະຖານທີ່ ສະ ໜອງຂໍ ໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວພຽງພໍບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: 
- ແຜນທີ່ ຫ ໍ້ອງການ ແລະ ສູນຂໍ ໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວ 
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- ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ 

- ພະນກັງານທີ່ ສາມາດສື່ ສານກບັນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ 
- ຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກ 

- ອຸປະກອນພ ໍ້ອມໃຊ ໍ້ງານ 

 ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວຂອງເມອືງນີ ໍ້ມປີໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກຢ່າງເໝາະສມົບ່ໍ? 

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ມແີຜນທີ່ ລະບຸສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກ (ມຮູີບເປັນ
ຫຼກັຖານ) 

  

 ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວຂອງເມອືງນີ ໍ້ມປີໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກຢ່າງເໝາະສມົບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ປໍ້າຍທີ່ ໃຊ ໍ້ເປັນພາສາສາກນົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສາອງັກດິ (ມຮູີບ
ເປັນຫຼກັຖານ). 

  

 ປໍ້າຍເຫຼົ່ ານີ ໍ້ເປັນພາສາອງັກດິບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ປໍ້າຍທີ່ ໃຊ ໍ້ເປັນພາສາສາກນົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສາອງັກດິ (ມຮູີບ
ເປັນຫຼກັຖານ). 

  

 ມແີຜນທີ່ ທ່ອງທ່ຽວສໍາລບັເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ທ່ອງທ່ຽວຂອງເມອືງນີ ໍ້ 

  

 ໄດ ໍ້ແຈກຍາຍແຜນທີ່  ແລະ ຂໍ ໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບ່ອນທີ່ ມນີກັທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ວທິກີານແຈກຍາຍຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ ມນີກັທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຢູ່ໃນເມອືງນັ ໍ້ນ 

  

3 ທີ່ ຕັ ໍ້ງສູນການຄ ໍ້າ ແລະ ຮ ໍ້ານຂາຍ ເຄື່ ອງຍ່ອຍ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ມສູີນການຄ ໍ້າ ແລະ ຮ ໍ້ານຂາຍເຄື່ ອງຍ່ອຍ 

 ສູນການຄ ໍ້າ ແລະ ຮ ໍ້ານຂາຍເຄື່ ອງຍ່ອຍຕັ ໍ້ງຢູ່ໃກ ໍ້ກບັບ່ອນທີ່ ມນີກັທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍບ່ໍ ເຊັ່ ນ: ສະຖານທີ່

ທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ ແລະ ບ່ອນອື່ ນໆບ່ໍ?   
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ລະບຸທີ່ ຕັ ໍ້ງຂອງສູນການຄ ໍ້າ ແລະ ຮ ໍ້ານ ຂາຍເຄື່ ອງ, ໄລຍະທາງ
ໄປຫາເຂດທ່ອງທ່ຽວ (ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ ແລະ ອື່ ນໆ). 

  

 ມຮີ ໍ້ານຂາຍເຄື່ ອງຫດັຖະກໍາຢູ່ໃກ ໍ້ເຂດທ່ອງທ່ຽວບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ແຜນທີ່ ລະບຸທີ່ ຕັ ໍ້ງຮ ໍ້ານຂາຍເຄື່ ອງຫດັຖະກໍາ (ລະບຸຂະໜາດ, ຜະລດິ
ຕະພນັ ແລະອື່ ນໆ) ແລະ ໄລຍະທາງໄປຫາເຂດທ່ອງທ່ຽວ. 

  

 Detaເຄື່ ອງຫດັຖະກໍາມຄຸີນນະພາບດ ີແລະ ເປັນສນັຍາລກັຂອງເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ເຄື່ ອງຫດັຖະກໍາຕ ໍ້ອງມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມເປັນເອກະລກັຂອງ
ທ ໍ້ອງຖິ່ ນ. 

  

 ມຜີະລດິຕະພນັທ ໍ້ອງຖິ່ ນວາງຂາຍບ່ໍ?    
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ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຜະລດິຕະພນັທ ໍ້ອງຖິ່ ນວາງຂາຍໃຫໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ (ລະບຸປະເພດ
ຜະລດິຕະພນັ, ທີ່ ຕັ ໍ້ງຮ ໍ້ານຄ ໍ້າ ແລະ ອື່ ນໆ). 

4 ສະຖານທີ່ ພກັຜ່ອນ  

(ເຂດທ່ອງທ່ຽວ, ສວນອຸທຍິານ, ສະໜາມກລິາ,ເຂດພກັຜ່ອນ ແລະ ອື່ ນ) 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ມສີະຖານທີ່ ພກັຜ່ອນຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ? 

 ຢູ່ໃນເມອືງນີ ໍ້ມສີະຖານທີ່ ພກັຜ່ອນໃຫໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ລະບຸທີ່ ຕັ ໍ້ງສະຖານທີ່ ພກັຜ່ອນຢູ່ໃນເມອືງ (ປັບປຸງປໍ້າຍຕາມຄວາມເໝ
າະສມົ). 

  

 ປະຊາຊນົໃນທໍ້ອງຖິ່ ນສາມາດເຂົ ໍ້າໄປສະຖານທີ່ ພກັຜ່ອນດັ່ ງກ່າວໄດ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ກໍານດົລາຄາທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົໂດຍສະເພາະຄນົພາຍໃນປະເທດ 

(ລາຄາພເິສດສໍາລບັຄນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນນັ ໍ້ນ). 

  

5 ລະດບັຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 ມກີານສໍາຫຼວດລະດບັຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວບ່ໍ? 

 ໄດ ໍ້ສໍາຫຼວດຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກບັຄວາມສະອາດ, ການບໍລກິານ ແລະ ການ
ຕ ໍ້ອນຮບັ, ຄວາມປອດໄພ, ການຕກົແຕ່ງ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມຂອງເມອືງນີ ໍ້ບ່ໍ?  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: 
- ປະເພດການສໍາຫຼວດ 

- ເປົໍ້າໝາຍ (ນກັທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) 

- ຈດຸປະສງົຂອງການສໍາຫຼວດ 

- ຕາຕະລາງຄວາມຖີ່ ໃນການສໍາຫຼວດ 

  

 ນກັທ່ອງທ່ຽວມຄີວາມເພິ່ ງພໍໃຈຢ່າງໜໍ້ອຍ 70% ຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້ຄະແນນ  
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ຜນົ (ຕວົເລກ)ຂອງການສໍາຫຼວດຫລໍ້າສຸດເພື່ ອວດັແທກຄວາມເພິ່ ງພໍ
ໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ 

  

 ໄດ ໍ້ມກີານສໍາຫຼວດຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວເລື ໍ້ອຍໆ ຢ່າງໜໍ້ອຍ 1ຄັ ໍ້ງ/ປີຈຶ່ ງຈະໄດ ໍ້
ຄະແນນ 

ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ໄດ ໍ້ເຮດັການສໍາຫຼວດຈກັຄັ ໍ້ງຕໍ່ ປີ 

  

 ໄດ ໍ້ນໍາເອາົຜນົຂອງການສໍາຫຼວດໄປປັບປຸງຄນື ເພື່ ອເຮດັໃຫ ໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວມຄີວາມເພິ່ ງພໍໃຈຫຼາຍຂຶ ໍ້ນ
ກ່ວາເກົ່ າບ່ໍ?   
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກັຖານອ ໍ້າງອງີ: ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວມີ
ຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈດຂີຶ ໍ້ນກວ່າເກົ່ າ (ຜູ ໍ້ຮບັຜດິຊອບ ,ປະເພດກດິຈະກໍາ ແລະ ອື່ ນໆ) 
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