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

ໃບປະເມີນຕົນເອງ
ມາດຕະຖານເມືອງທ່ ອງທ່ ຽວສະອາດອາຊຽນ
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ໍ້ ນຜູ ຂ
ໍ້ ໍສະໝັກມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ
ຂໍມູ

ຊື່ເມືອງ:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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
ມາດຕະຖານເມືອງທ່ ອງທ່ ຽວສະອາດອາຊຽນ.
ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ……………………..
ໍ້ ່ ນສະໝັ
ື
ຊື່ ແລະ ລາຍເຊັນຜູ ຍ
ກ

:
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ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ
ການຄຸ ໍ້ມຄອງສິ່ງແວດລໍ້ອມ
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ໃບປະເມີນຕົນເອງ

ຜັງເມືອງ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້
ິ ກ
ີ ານວາງແຜນຜັງເມືອງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ບັນດາໂຄງການຕ່ າງໆບໍ່?
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງມີວທ
ບດ
ີ ນສໍາລັບເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?
ມີແຜນແມ່ ບົດກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊໍ້ທ່ ດິ

ໍ້ ນກ່ ຽວກັບການຈັດລະບຽບຜັງເມືອງ (ເຊັ່ນ: ສັນຍາແຈ ໍ້ງການ ແລະ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍມູ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ີ ນສໍາລັບເມືອງນັນໍ້ (ສໍາເນົາໄວໍ້ເປັນຫຼກ
ັ ຖານ).
ອື່ນໆ) ແລະ ແຜນແມ່ ບົດກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊໍ້ທ່ ດິ
ໍ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ຕາມແຜນດັ່ງກ່ າວບໍ່?
ໄດໍ້ຈດ
ບດ

ໍ້ ກລົງຂອງອົງການປົກຄອງທໍ້ອງຖິ່ນກ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍຕົ
ັ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ບດ
ແຜນແມ່ ບົດ
ັ ແບ່ງເຂດຕາມແຜນການແບ່ງເຂດບໍ່?
ໄດໍ້ຈດ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນການຈັດແບ່ງເຂດ (ແບ່ງໂຊນ) ແລະ ແຜນເວລາໃນການຈັດຕັງໍ້
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ັ ການຈັດແບ່ງແບ່ງເຂດ (ແບ່ງໂຊນ) ພໍ້ອມທັງຄວາມຄືບໜໍ້າຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ການ
ປະຕິບດ
ບດ
ແບ່ງໂຊນດັ່ງກ່ າວ.

ໍ້ ່ ?
ມີແຜນການຂົນສົ່ງສໍາລັບຕົວເມືອງນີບໍ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງຂອງເອກະຊົນເພື່ອ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ຮັບໃຊໍ້ຢ່ ູພາຍໃນຕົວເມືອງ.

ວຽກງານດໍ້ານສິ່ງແວດລໍ້ອມໄດໍ້ລະບຸ ຢ່ ູໃນແຜນການດັ່ງກ່ າວບໍ່?

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ໄດໍ້ກໍານົດແຜນງານດໍ້ານສິ່ງແວດລໍ້ອມລະບຸ ໃນແຜນດັ່ງກ່ າວ.
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ັ ການເອົາໃຈໃສ່ບໍ່?
ວຽກງານດໍ້ານສິ່ງແວດລໍ້ອມໄດໍ້ຮບ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ການສະແດງໃຫໍ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີຫກ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ຼ ັ ຖານສະແດງ
ໍ້
ີ ານຈັດຕັງປະຕິ
ັ ວຽກງານດໍ້ານສິ່ງແວດລໍ້ອມ
ໃຫໍ້ເຫັນວ່າໄດໍ້ມກ
ບດ
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ລະບຽບກ່ ຽວກັບສິ່ງແວດລໍ້ອມ

ໍ້ ານົດ ແລະ ລະບຽບດໍ້ານສິ່ງແວດລໍ້ອມໄດໍ້ຮບ
ໍ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຢູ່ໃນເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?
ຂໍກໍ
ບດ

ົ ລະບຽບດໍ້ານສິ່ງແວດລໍ້ອມເພື່ອຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງການດໍາເນີນກິດຈະການຂອງພາກທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວ
ມີກດ
ບໍ່?
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ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ເອກະສານກ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງການປະຕິບດ
ັ ງານຂອງບັນດາທຸລະ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ກິດທ່ ອງທ່ ຽວກ່ ຽວກັບສິ່ງແວດລໍ້ອມ.

ໍ້ ຮບ
ໍ້
ົ ໄດໍ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຢູ່ໃນເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?
ກົດລະບຽບເຫຼ່ ານີ
ບດ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ມາດຕະການໃນການບັງຄັບໃຊໍ້ຂກໍ
ໍ ໍ້ ານົດ ແລະ ລະບຽບດໍ້ານສິ່ງແວດ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ັ ຖານໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ (ບົດລາຍງານ).
ລໍ້ອມຢູ່ໃນເມືອງນີ ໍ້ ແລະ ຫຼກ
ບດ
3

ມົນລະພິດ

ແມ່ ນ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ໃຫໍ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ ຽວກັບມົນລະພິດບໍ່?

ໍ້ ່ ?
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ອອກກົດລະບຽບກ່ ຽວກັບຄຸ ນນະພາບນໍາບໍ

ໍ້ ຕົ
ໍ້ ກລົງ ແລະ ລະບຽບການຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງວ່າດໍ້ວຍ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍຂໍ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້ ນໍາດື
ໍ້ ່ ມ).
ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບນໍາໍ້ (ນໍາ,

ໍ້ ຈດ
ໍ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ຢູ່ໃນເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?
ກົດລະບຽບກ່ ຽວກັບຄຸ ນນະພາບນໍາໄດໍ້
ບດ

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ມາດຕະການທີ່ພາກສ່ວນກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ຈດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ເພື່ອຄວບຄຸ ມ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ບດ
ໍ້
ຄຸ ນນະພາບນໍາ.

ໍ້ ກໍານົດໄວໍ້ໃນກົດລະບຽບບໍ່?
ໍ້ ່ ໃນເມືອງນີໄດໍ້
ຄຸ ນນະພາບນໍາຢູ

ໍ້ ່ ໄດໍ້ຮບ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຕາຕະລາງ ແລະ ຜົນຂອງການກວດກາຄຸ ນນະພາບນໍາທີ
ັ ການ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ຮັບຮອງຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ.

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ອອກກົດລະບຽບກ່ ຽວກັບຄຸ ນນະພາບອາກາດບໍ່?

ໍ້ ກລົງຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງກ່ ຽວກັບລະບຽບ ແລະ ການຄວບ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍຕົ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ຄຸ ມຄຸ ນນະພາບອາກາດ (ມາດຕະຖານຂອງ ສປປ ລາວ) ພໍ້ອມກັບຜົນ ແລະ ຕາຕະລາງການທົດ
ັ ຈາກພາກສ່ວນກ່ ຽວຂໍ້ອງ
ລອງທີ່ໄດໍ້ຮບ

ກົດລະບຽບກ່ ຽວກັບຄຸ ນນະພາບອາກາດໄດໍ້ນໍາໃຊໍ້ຢ່ ູໃນເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ມາດຕະການທີ່ພາກສ່ວນກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ຈດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ເພື່ອຄວບຄຸ ມ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ບດ
ລະບຽບຄຸ ນນະພາບອາກາດ
ີ ານເຜີຍແຜ່ກ່ ຽວກັບກົດລະບຽບຄຸ ນນະພາບນໍາໍ້ ແລະ ອາກາດໃຫໍ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ ບ
ໍ້ ່ ໍ?
ໄດໍ້ມກ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ມີບດ
ົ ລາຍງານກ່ ຽວກັບຄຸ ນນະພາບນໍາໍ້ ແລະ ອາກາດຢູ່ໃນເມືອງໃນແຕ່
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ລະໄລຍະ ແລະ ປັບປຸ ງສື່ປະເພດຕ່ າງໆເພື່ອໂຄສະນາ ເຊັ່ນ: ໂທລະທັດ, ສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ອື່ນໆ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ແນະນໍາມາດຕະການຕ່ າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດຢູ່ໃນ

ເມືອງນີບໍໍ້ ່ ຕົວ ຢ່າງ: ການຫຼຸດຜ່ອນການຈາລະຈອນແອອັດ, ເຄື່ອງກັ່ນຕອງສານເຄມີ, ການນໍາໃຊໍ້ນາໍ ໍ້
ມັນ ແລະ ອື່ນໆ ບໍ່?

4
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ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ມາດຕະການທີ່ພາກສ່ວນກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ນໍາໃຊໍ້ເພື່ອຄວບຄຸ ມ ແລະ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ ເຊັ່ນ: ການຫຼຸດຜ່ອນການສັນຈອນແອອັດ, ເຄື່ອງຟອກອາຍເສຍ,
ໍ ໍ້ ນ, ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ອຶ່ນໆ.
ການນໍາໃຊໍ້ນາມັ
ໍ້ ຈດ
ໍ້
ົ ໄດໍ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ຢູ່ໃນເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?
ມາດຕະການເຫຼ່ ານີ
ບດ

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຫຼກ
ັ ຖານການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ບັນດາມາດຕະ ການຕ່ າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ບດ
ມົນລະພິດທາງອາກາດ.
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ແນະນໍາມາດຕະການຄວບຄຸ ມມົນລະພິດທາງສຽງບໍ່?

ໍ້ ານົດ ແລະ ມາດຕະການຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງເພື່ອໃຊໍ້ຄວບ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍກໍ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ຄຸ ມມົນລະພິດທາງສຽງ.
ມາດຕະການຄວບຄຸ ມມົນລະພິດທາງສຽງໄດໍ້ນໍາໃຊໍ້ໃນຢູ່ໃນເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຫຼກ
ັ ຖານການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ບັນດາໜໍ້າວຽກຕ່ າງໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ບດ
ລະພິດທາງສຽງ (ການແກໄໍ້ ຂຄໍາຮໍ້ອງທຸກດໍ້ານມົນລະພິດທາງສຽງ, ຝາກັນສຽງ, ຫໍ້າມພາຫານະ
ສັນຈອນຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃນຊົ່ວໂມງສັນຈອນໃດໜຶ່ງ ແລະ ອື່ນໆ).
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ການຂົນສົ່ງທີ່ເປັ ນມິດກັບສິ່ງແວດລໍ້ອມ

ແມ່ ນ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ມີນະໂຍບາຍກ່ ຽວກັບການຂົນສົ່ງທີ່ເປັ ນມິດກັບສິ່ງແວດລໍ້ອມບໍ່
ມີລະບົບຂົນສົ່ງສາທາລະນະຢູ່ໃນເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ລະບຸ ລະບົບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຢູ່ໃນເມືອງ ເຊັ່ນ: ລົດເມ,
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ລົດແທ໊ກຊີ່, ລົດຖີບ, ລົດໄຟ ແລະ ອື່ນໆ.

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ແນະນໍາການຂົນສົ່ງທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລໍ້ອມຢູ່ໃນເມືອງນີບໍໍ້ ່ ເຊັ່ນ: ວິທີ
ການຄວບຄຸ ມມົນລະພິດ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ລະບົບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະໄດໍ້ນໍາໃຊໍ້ລະບົບຂົນສົ່ງທີ່ເປັນມິດກັບ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ີ ານຄວບຄຸ ມມົນລະພິດ, ການນໍາໃຊໍ້ພະລັງງານໄຟຟໍ້າ ແລະ ເຄື່ອງຟອກ
ສິ່ງແວດລໍ້ອມ ເຊັ່ນ: ວີທກ
ອາຍເສຍ.

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບການຄວບຄຸ ມມົນລະພິດຈາກການຈາລະຈອນຢູ່ເມືອງ
ໍ້ ່ ເຊັ່ນ: ຫໍ້າມພາຫະນະທີ່ປ່ອຍຄັວນຫຼາຍ, ເກັບເງ ິນເຂດທີ່ມີການຈາລະຈອນແອອັດໃນເມືອງ
ນີບໍ
ແລະ ອື່ນໆ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ລະບຽບ ແລະ ຫຼກ
ັ ການສະເພາະໃນການຄວບຄຸ ມມົນລະພິດຈາກ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ການຈາລະຈອນ.

ໍ້ ນໍາໃຊໍ້ຢ່ ູໃນເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?
ົ ໄດໍ້
ລະບຽບເຫຼ່ ານີ

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຫຼກ
ັ ຖານໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ບັນດາໜໍ້າວຽກຕ່ າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ບດ
5
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ໍ້ າທີ່ຮັບຜິດຊອບ) ເຊັ່ນ: ຫໍ້າມພາຫານະທີ
ແລະ ຄວບຄຸ ມມົນລະພິດຈາກການຈາລະຈອນ (ມີເຈົາໜໍ້
ີ ານຈາລະຈອນແອອັດຢູ່ໃນເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ.
ມີຄວັນຫຼາຍ, ເກັບເງ ິນໃນເຂດທີມກ

ອັດຕາສ່ວນພາຫານະທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ພາຫານະບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກຖໍ້າປຽບທຽບໃສ່ຈໍາ
ນວນພາຫານະທັງໝົດຢ່າງໜໍ້ອຍ 30% ຂອງຈໍານວນທັງໝົດຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະແນນ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ການຈັດແບ່ງປະເພດພາຫານະທີ່ນໍາໃຊໍ້ທ່ ວໄປ
ົ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໂດຍກໍານົດເອົາຈໍານວນ
ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງພາຫານະທິ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ພາຫານະທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກ.

ໍ້ ດຖີບ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ຊຸກຍູ ໍ້ໃຫໍ້ປະຊາຊົນນໍາໃຊໍ້ການຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກບໍ່ ເຊັ່ນ: ຂີລົ
ແລະ ຍ່ າງ.

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ວິທກ
ີ ານສົ່ງເສີມໃຫໍ້ປະຊາຊົນນໍາໃຊໍ້ການຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກ ເຊັ່ນ:
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ລົດຖີບ, ຍ່ າງ ແລະ ອື່ນໆ.
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ການນໍາໃຊໍ້ພະລັງງານແບບຢື ນຍົງ

ແມ່ ນ

ັ ມາດຕະການ ແລະ ແຜນສົ່ງເສີມການນໍາໃຊໍ້ພະລັງງານແບບຢື ນຍົງບໍ່?
ພາກທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໄດໍ້ປະຕິບດ
ອັດຕາສ່ວນໂຮງແຮມໃນເມືອງນີນໍໍ້ າໃຊໍ້ອຸປະກອນປະຫຍັດພະລັງງານ (ເຊັ່ນ: ດອກໄຟປະຫຍັດ,

ປຸ່ ມເປີດ-ປິດ, ການນໍາໃຊໍ້ກະແຈຊະນິດບັດ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ພະລັງງານທີ່ນໍາມາໃຊໍ້ໃໝ່ຕໍ້ອງຫຼາຍ
ກ່ ວາ 50% ຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະແນນ

ໍ້ ນດໍ້ານອຸ ດສາຫະກໍາທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ຈັດແບ່ງປະເພດໂຮງແຮມທີ່ນໍາໃຊໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍມູ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ອຸ ປະກອນ/ເທັກໂນໂລຍີ່ທີ່ປະຫຍັດພະລັງງານ (ເຊັ່ນ: ດອກໄຟປະຫຍັດ, ປຸ່ ມເປີ ດ-ປິດ, ການນໍາ

ື (ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ
ໃຊໍ້ກະແຈຊະນິດບັດ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ພະລັງ ງານທີ່ນໍາມາໃຊໍ້ຄນ
ັ ເພື່ອຊຸກຍູ ໍ້ໃຫໍ້ແຂກປະຫຍັດພະລັງງານ
ອື່ນໆ). ລະບຽບທີ່ໂຮງແຮມປະຕິບດ

ໍ້ ນໍາໃຊໍ້ອຸປະກອນປະຫຍັດພະລັງ ງານ (ເຊັ່ນ: ດອກໄຟປະ
ອັດຕາສ່ວນຮໍ້ານອາຫານໃນເມືອງນີໄດໍ້

ຫຍັດ, ປຸ່ ມເປີ ດ-ປິດ, ການນໍາໃຊໍ້ກະແຈຊະນິດບັດ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ພະລັງງານທີ່ນໍາມາໃຊໍ້ໃໝ່
ຕໍ້ອງຫຼາຍກ່ ວາ 50%ຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະແນນ

ໍ້ ນດໍ້ານອຸ ດສາຫະກໍາທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ຈັດແບ່ງປະເພດຮໍ້ານອາຫານທີ່ນໍາ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍມູ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້ ອນ, ພັດ
ໃຊໍ້ອຸປະກອນ/ເທັກໂນໂລຍີ່ທີ່ປະຫຍັດພະລັງງານ (ເຊັ່ນ: ແສງສະຫວ່າງ, ເຄື່ອງເຮັດນໍາຮໍ້
ລົມດູດອາກາດໃນເຮືອນຄົວ, ເຄື່ອງປັບອາກາດຮໍ້ອນ-ເຢັນ ແລະ ການບໍາລຸ ງຮັກສາ) ແລະ
ພະລັງງານທີ່ນໍາມາໃຊໍ້ໃໝ່ (ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ອື່ນໆ).

ໍ້ ທ
ິ ກ
ີ ານປະຫຍັດພະລັງງານ ໂດຍຜ່ານການ
ບັນດາທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ ອງທ່ ຽວຮັບຮູ ວ
ໂຄສະນາບໍ່?
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ວີທກ
ີ ານໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກກ່ ຽວກັບວິທປ
ີ ະຫຍັດພະລັງງານ ແລະ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ການນໍາໃຊໍ້ພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ ອງທ່ ຽວຢູ່ໃນເມືອງ
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ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້ ໍາໃຊໍ້ພະລັງງານແບບຢືນຍົງບໍ່?
ມີການໃຫໍ້ລາງວັນແກ່ ຜູ ນ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ວິທກ
ີ ານສົ່ງເສີມການນໍາໃຊໍ້ພະລັງງານແບບຢືນຍົງ (ຄວາມຖີ່, ປະເພດ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ັ ແລະ ອື່ນໆ), ຜົນໄດໍ້ຮບ
ັ (ການຕິດ ຕາມການນໍາໃຊໍ້ພະລັງງານ, ການຫຼຸດຜ່ອນ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການນໍາໃຊໍ້ພະລັງງານ ແລະ ອື່ນໆ).
ຄວາມສະອາດ
1

ຄວາມສະອາດຂອງສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ປະເມີນ, ບໍາລຸ ງຮັກ ສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະ ອາດສະຖານທີ່ສາທາ ລະນະເປັ ນປົກກະຕິບ່ ໍ?
ໍ້
ໍ້ ່ ງຈະ
ໍ້ ຈຶ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວໄດໍ້ທໍາຄວາມສະ ອາດສະຖານທີ່ສາທາລະນະເລືອຍໆ
ຢ່າງໜໍ້ອຍ 1 ຄັງ/ມື
ໄດໍ້ຄະແນນ

ໍ້ ນກ່ ຽວກັບການທໍາຄວາມສະອາດສະ ຖານທີ່ສາທາລະນະ ເຊັ່ນ:
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍມູ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ມີລາຍຊື່ພະ ນັກງານຮັບຜິດຊອບໃນການບໍາລຸ ງຮັກສາ, ຕາຕະລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ໜໍ້າວຽກ,
ພະນັກງານ ແລະ ອຸ ປະກອນ.

ໍ້ ດເມ
ມີອຸປະກອນໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເຊັ່ນ: ຕັ່ງ, ດອກໄຟ, ໄຟເຍືອງທາງ, ບ່ອນລໍຖາໍ້ ຂຶນລົ
ັ ການສໍ້ອມແປງ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດເປັນປົກກະຕິບ່ ?ໍ
ແລະ ອື່ນໆ ໄດໍ້ຮບ

ໍ້ ນກ່ ຽວກັບການທໍາຄວາມສະອາດອຸ ປະກອນສາທາ ລະນະ ເຊັ່ນ:
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍມູ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ມີພະນັກ ງານຮັບຜິດຊອບໃນການບໍາລຸ ງຮັກສາ, ຕາ ຕະລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ໜໍ້າວຽກ,
ພະນັກງານ ແລະ ອຸ ປະກອນ.

ໍ້ ອພຽງພໍ
ໍ້
ຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະມີຖງັ ຂີເຫຍື
ບ່ ໍ?

ໍ້ ອທັ
ໍ້ ງໝົດ ເຊັ່ນ: ຢ່າງໜໍ້ອຍມີ 1 ຖັງຢູ່
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ທີ່ລະບຸ ຈາໍ ນວນຖັງຂີເຫຍື
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ແຕ່ ລະທາງເຂົາ-ອອກອາຄານສາທາລະນະ,
1 ຖັງທຸກໆ 200 ແມັດຕາມທາງຍ່ າງ ແລະ ຢູ່ສວນ
ສາທາລະນະ.

ໍ້ ອຈາກຖັ
ໍ້
ໍ້ ອໄປຖິ
ໍ້
ໍ້ ກກະຕິບ່ ?ໍ
ໄດໍ້ເອົາຂີເຫຍື
ງຂີເຫຍື
ມປົ

ໍ້ ອແຕ່
ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຕາຕະລາງການເກັບມ ໍ້ຽນຂີເຫຍື
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ລະມື ໍ້ ຂອງພາກສ່ວນທີ່
ກ່ ຽວຂໍ້ອງ.

ໍ້
ິ ປໍ້າຍຊີບອກຢ
່ າງເໝາະສົມບໍ່?
ໄດໍ້ຕດ

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ ແລະ ປໍ້າຍຊີບອກອາຄານສາທາລະນະ.
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
2

ໍ້
ຄວາມສະອາດຂອງຫໍ້ອງນໍາສາທາລະນະ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ປະເມີນ, ບໍາລຸ ງຮັກ ສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະ ອາດຫໍ້ອງນໍາສາທາລະ
ນະເປັ ນປົກກະຕິບ່ ໍ?
ຕາຕະລາງທໍາຄວາມສະອາດ (ເວລາທໍາຄວາມສະອາດ) ແລະ ຈັດແບ່ງຄວາມຖີ່ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ
ຂອງການບໍາລຸ ງຮັກສາຕາມຄວາມເໝາະສົມ
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ໍ້ ນກ່ ຽວກັບການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ບໍາລຸ ງຮັກສາຫໍ້ອງນໍາໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍມູ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ສາທາລະນະ (ຕາຕະ ລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ພາກ ສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອື່ນໆ) (ກ່ ຽວ
ໍ້
ຂໍ້ອງກັບມາດຕະຖານຫໍ້ອງນໍາສາທາລະ
ນະສະອາດອາຊຽນ).

ໍ້
ໍ້ ຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະແນນ
ໍ້ ທໍາຄວາມສະອາດເລືອຍໆ
ໍ້
ຫໍ້ອງນໍາໄດໍ້
ຢ່າງ ໜໍ້ອຍ 2 ຄັງ/ມື
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຕາຕະລາງທໍາຄວາມສະອາດ (ເວລາທໍາຄວາມສະອາດ) ແລະ ຈັດແບ່ງ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄຸ ນນະພາບຂອງການບໍາລຸ ງຮັກສາຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ມີການແບ່ງຫໍ້ອງນໍາໍ້ ຊາຍ, ຍິງ ແລະ ຄົນພິການບໍ່?

ໍ້
ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ລະບຸ ຫອ
ໍ້ ງນໍາສາທາລະນະ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ແລະ ການແຍກຫໍ້ອງນໍາຊາຍ,
ຍິງ
ແລະ ຄົນພິການ
ໍ້
ໍ້ ່ ?
ມີປາໍ້ ຍຊີບອກທາງໄປຫໍ້
ອງນໍາບໍ

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ລະບຸ ຫອ
ໍ້ ງນໍາສາທາລະນະ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ແລະ ປໍ້າຍບອກທາງໄປຫໍ້ອງນໍາໍ້ (ມີ
ັ ຖານ)
ຮູ ບເປັນຫຼກ
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ິ ດ
ິ ຕະພັນ, ວັດ, ສວນສາທາລະນະ, ຫາດຊາຍ
ຄວາມສະອາດຂອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ (ຫໍພພ
ແລະ ອື່ນໆ

ແມ່ ນ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ປະເມີນ, ບໍາລຸ ງຮັກສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວເປັ ນປົກກະຕິບ່ ໍ?
ບໍລເິ ວນສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ທໍາຄວາມສະອາດເປັນພິເສດບໍ່?

ໍ້ ນກ່ ຽວກັບການທໍາຄວາມສະອາດສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວ ເຊັ່ນ: ມີ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍມູ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບໃນການບໍາລຸ ງຮັກສາ, ຕາຕະລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ໜໍ້າວຽກ,
ພະນັກງານ ແລະ ອຸ ປະກອນ.

ໍ້
ໍ້ ຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະແນນ
ໍ້
່ າງໜໍ້ອຍ2ຄັງ/ມື
ບໍລເິ ວນສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ທໍາຄວາມສະອາດເລືອຍໆຢ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຕາຕະລາງທໍາຄວາມສະອາດ (ເວລາທໍາຄວາມສະອາດ) ແລະ ຈັດແບ່ງ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄຸ ນນະພາບຂອງການບໍາລຸ ງຮັກສາຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ໍ້
ໍ້
ຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວມີຖງັ ຂີເຫຍື
ອພຽງພໍ
ບ່ ?ໍ

ໍ້ ອທັ
ໍ້ ງ ໝົດ ເຊັ່ນ: ຢ່າງໜໍ້ອຍມີ 1 ຖັງ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ທີ່ລະບຸ ຈາໍ ນວນຖັງຂີເຫຍື
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ຢູ່ແຕ່ ລະທາງເຂົາ-ອອກອາຄານສາທາລະນະ,
1 ຖັງທຸກໆ 200 ແມັດຕາມທາງຍ່ າງ ແລະ ຢູ່ ສວນ
ສາທາລະນະ.

ໍ້
ໍ້ ງນໍາພຽງພໍ
ຢູ່ຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວມີຫອ
ບ່ ?ໍ

ໍ້ ່ ກັບຈໍານວນ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຢ່າງໜໍ້ອຍມີຫອ
ໍ້ ງນໍາໍ້ 1 ຫໍ້ອງ/ສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວຂຶນຢູ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້ ງນໍາໍ້ 1 ຫໍ້ອງທຸກໆ
ຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະເພດແຫຼ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວ ເຊັ່ນ: ມີຫອ
500 ແມັດ, ຫໍ້ອງນໍາໍ້ 1 ຫໍ້ອງສໍາລັບນັກທ່ ອງທ່ ຽວ 40 ຄົນ
8
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ໍ້
່ າງເໝາະສົມບໍ່?
ຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວມີປາໍ້ ຍຊີບອກຢ

ໍ້
ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ລະບຸ ຫອ
ໍ້ ງນໍາສາທາລະນະ
ັ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ແລະ ປໍ້າຍຊີບອກ.
(ມີຮູບເປັນຫຼກ
ຖານ)
4

ັ
ຄວາມສະອາດຕາມແຄມຖະໜົນຫຼກ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ັ ເປັ ນປົກກະຕິບ່ ?ໍ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ປະເມີນ, ບໍາລຸ ງຮັກ ສາ ແລະ ທໍາຄວາມສະ ອາດຕາມຖະໜົນສາຍຫຼກ
ໍ້ ອຍໆ
ໍ້
ັ ຢູ່ເມືອງນີເລື
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວໄດໍ້ທໍາຄວາມສະອາດບໍລເິ ວນອໍ້ອມຂໍ້າງຖະໜົນສາຍຫຼກ
ຢ່າງໜໍ້
ໍ້ ຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະແນນ
ໍ້
ອຍ 2ຄັງ/ມື

ໍ້ ນກ່ ຽວກັບການທໍາຄວາມສະອາດຕາມຖະໜົນສາຍຫຼກ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍມູ
ັ ເຊັ່ນ: ມີ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບໃນການບໍາລຸ ງຮັກສາ, ຕາຕະລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ໜໍ້າວຽກ ແລະ
ພະນັກງານ.
ໍ້ ອໄລຍະຫ່
ໍ້
ີ ວາມເໝາະສົມບໍ (ຖັງຂີເຫຍື
ອຸ ປະກອນທີ່ນໍາໃຊໍ້ມຄ
າງແຕ່ ລະຈຸດ)
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ມີບນ
ັ ຊີອຸປະກອນ ແລະ ການນໍາໃຊໍ້ໃຫໍ້ ຖຶກວິທ.ີ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ື
ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼອ
1

ໍ້ ນ
ໍ້ ື ອ
ການຈັດການ ນໍາເປື

ແມ່ ນ

ໍ້
ໍ້ ອນ
ຄຸ ນນະພາບການຈັດການນໍາເປື

ໍ້ ່ ໃນເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?
ໍ້ ອນຢູ
ມີລະບົບຈັດການນໍາເປື

ໍ້
ໍ້ ອນ.
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ກ່ ຽວກັບລະບົບການເກັບມ ໍ້ຽນນໍາເປື
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ໍ້ ອນບໍ
່?
ົ ລະບຽບສະເພາະກ່ ຽວກັບການຈັດການນໍາເປື
ມີກດ

ໍ້
ໍ້ ອນ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຫຼກ
ັ ຖານທີ່ຂໍ້ອງກ່ ຽວກັບການເກັບມ ໍ້ຽນນໍາເປື
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້ ່ ປະຕິ
ໍ
ັ ຕາມລະບຽບບໍ່?
ມີມາດຕະການລົງໂທດຜູບ
ບດ

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ມາດຕະການທີ່ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໂດຍພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ ຽວ ຂໍ້ອງໃນການ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ບດ
ໍ້
ໍ້ ະເມີດ (ລົງໂທດຖໍ້າລະເມີດລະບຽບນີ).
ຄວບຄຸ ມຕໍ່ຜູ ລ

ໍ້
ໍ້ ່ ນໍ
ີ າໃຊໍ້ລະບົບລະບາຍນໍາໃນເມື
ປະຊາກອນຜູທ
ອງນີ ໍ້ ຢ່າງໜໍ້ອຍ 70%ຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະແນນ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ:
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ໍ້ ໂດຍລະບຸ ເນືອທີ
ໍ້ ່ ທັງໝົດ.
ໍ້ ອນ
- ແຜນທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບລະບາຍນໍາເປື
ໍ້
ໍ້ ອນ.
- ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຂອງເມືອງທີ່ມີລະບົບລະບາຍນໍາເປື

ໍ້ ່ າງໜໍ້ອຍ 70%ຈຶ່ງຈະ
ໍ້ ອນຢ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດໍ້ານການທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ໃຊໍ້ລະບົບລະບາຍນໍາເປື
ໄດໍ້ຄະແນນ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ລະບຸ ສ່ ງອໍ
ິ ານວຍຄວາມສະດວກດໍ້ານການທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ໍ້ ອນ
ກັບລະບົບລະບາຍນໍາເປື
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ໍ້ ຖັງວິດຊຶມລວມ, ຖັງວິດຊຶມແຍກ, ຖັງແຫໍ້ງ (ສໍາລັບລະບາຍນໍາ)
ໍ້ ອນ
ໍ້
ິ ຈ
ີ ດ
ັ ການນໍາເປື
ມີວທ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ:
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ໍ້ ອນ
ິ ຖ
ີ ມນໍ
ິ ໍ້ າເປື
- ມີວທ

- ມີລາຍຊື່ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ໍ້ ່ ຂອງການເກັບນໍາເປື
ໍ້
ໍ້ ອນ
- ຄວາມຖີ່ ແລະ ເນືອທີ

2

ໍ້ ອໍ້
ການຈັດການຂີເຫຍື

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້
ຄຸ ນນະພາບຂອງການຈັດການຂີເຫຍື
ອໍ້
ໍ້ ອບໍ
ໍ້ ່ ?
ພາກລັດເປັນຜູເໍ້ ກັບມ ໍ້ຽນຂີເຫຍື

ໍ້ ອ,
ໍ້ ຕໍ້ອງມີ:
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຖໍ້າພາກລັດເປັນຜູ ເໍ້ ກັບຂີເຫຍື
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້ ອໍ້
- ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບເກັບມ ໍ້ຽນຂີເຫຍື
ໍ້ ອໍ້
- ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບມ ໍ້ຽນຂີເຫຍື

ໍ້ ່ ຮັບຜິດຊອບເກັບມ ໍ້ຽນຂີເຫຍື
ໍ້ ອທັ
ໍ້ ງໝົດຢູ່ໃນເມືອງ
- ເນືອທີ

ໍ້ ອ,
ໍ້ ຕໍ້ອງລະບຸ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ເຊັ່ນ:
ຖໍ້າບໍ່ແມ່ ນພາກລັດເປັນຜູ ເໍ້ ກັບຂີເຫຍື
ໍ້ ອໍ້
ອົງການບໍ່ສັງກັດລັດເປັນຜູ ເໍ້ ກັບມ ໍ້ຽນຂີເຫຍື

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ສັນຍາທີ່ເຊັນກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ ເອກະຊົນ ຫຼ ື ພາກສ່ວນອື່ນວ່າດໍ້ວຍການເກັບ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້ ອໍ້ ແລະ ກໍານົດໄລຍະເວລາ
ມ ໍ້ຽນຂີເຫຍື

ໍ້ ອໄດໍ້
ໍ້
ໍ້
ໍ້ ່ ງຈະໄດໍ້ຄະແນນ
ໍ້ ຈຶ
ຂີເຫຍື
ເກັບມ ໍ້ຽນເລືອຍໆ
ຢ່າງໜໍ້ອຍ1ຄັງ/ມື
ັ ຖານອໍ້າງອີງ:
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
-

ໍ້ ອໍ້
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບເກັບມ ໍ້ຽນຂີເຫຍື

ໍ້ ອ,
ໍ້ ພະນັກງານ ແລະ ອຸ ປະກອນ
ຕາຕະລາງເກັບມ ໍ້ຽນຂີເຫຍື

ໍ້ ອໍ້
ັ ການບໍລກ
ິ ານເກັບມ ໍ້ຽນຂີເຫຍື
ຢ່າງໜໍ້ອຍ 70% ຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງໄດໍ້ຮບ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ:
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
-

ໍ້ ອຂອງພາກສ
ໍ້
່ ວນກ່ ຽວຂໍ້ອງ.
ແຜນທີ່ລະບຸ ຂອບເຂດກຸ່ ມບໍ້ານໃນການເກັບມ ໍ້ຽນຂີເຫຍື
ໍ້ ເຫຍື
ໍ້ ອໍ້
ຈໍານວນເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທີ່ມີສ່ວນກ່ ຽວຂໍ້ອງໃນການຖິມຂີ

ໍ້ ອທີ
ໍ້ ່ ຖືກຕໍ້ອງຕາມລະບຽບ
ິ ານຂີເຫຍື
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດໍ້ານການທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ຢູ່ໃນເຂດບໍລກ
ຢ່າງໜໍ້ອຍ 70%ຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະແນນ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ລະບຸ ສ່ ງອໍ
ິ ານວຍຄວາມສະດວກດໍ້ານການທ່ ອງ ທ່ ຽວໃນການ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້ ອຂອງພາກສ
ໍ້
່ ວນກ່ ຽວຂໍ້ອງ.
ເກັບມ ໍ້ຽນຂີເຫຍື
3

ໍ້
ໍ້ ອນ
ບ່ອນເກັບມ ໍ້ຽນ ແລະ ບໍາບັດນໍາເປື

ໍ້
ໍ້ ອນ
ຄຸ ນນະພາບການເກັບມ ໍ້ຽນ ແລະ ບໍາບັດນໍາເປື
10

ໍ້ ຊຶ່ງປະຊາຊົນສາມາດນໍາໃຊໍ້ໄດໍ້ບ່ ໍ?
ໍ້ ອນ
ມີບ່ອນເກັບມ ໍ້ຽນນໍາເປື

ໍ້ ່ ໃນເມືອງ
ໍ້ ອນຢູ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ລະບຸ ສະຖານທີ່ເກັບມ ໍ້ຽນນໍາເປື
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້ ່ ໃກສໍ້ ະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວບໍ່ ຕົວຢ່າງຖັງຊຶມ
ໍ້ ອນຢູ
ມີອຸປະກອນເກັບນໍາເປື

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ລາຍລະອຽດສະຖານທີ່ຕັງໍ້ ແລະ ຈໍານວນຖັງຈັດເກັບມຽນ (ຖັງຊຶມ)
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ຢູ່ໃກ ໍ້ກັບເຂດ ທ່ ອງທ່ ຽວ
ໍ້ ່ ໃກເໍ້ ມືອງນີບໍໍ້ ່ ?
ໍ້ ອນຢູ
ມີອ່າງ/ໂຮງງານບໍາບັດນໍາເປື

ໍ້ ແລະ ຄວນລະບຸ ລາຍ
ໍ້ ອນ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ລະບຸ ສະຖານທີ່ອ່າງບໍາບັດນໍາເປື
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ລະອຽດດໍ້ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມສາມາດການບັນຈຸ.
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ໍ້ ອໍ້
ບ່ອນເກັບມ ໍ້ຽນ ແລະ ບໍາບັດຂີເຫຍື

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້ ອໍ້
ຄຸ ນນະພາບການເກັບມ ໍ້ຽນ ແລະ ບໍາບັດຂີເຫຍື

ໍ້ ເຫຍື
ໍ້ ອຢູ
ໍ້ ່ ໃກເໍ້ ມືອງນີບໍ
ໍ້ ່ ເຊັ່ນ: ຝັ ງດິນ, ເຕົາເຜົາ
ມີສະໜາມຖິມຂີ

ໍ້ ເຫຍື
ໍ້ ອໍ້ (ສະໜາມຂີເຫຍື
ໍ້ ອ)
ໍ້ ຖໍ້າມີ ຄວນລະບຸ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ສະຖານທີ່ຖີມຂີ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ລາຍລະອຽດດໍ້ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມສາມາດການບັນຈຸ.
ໍ້ ອມາໃຊໍ້
ໍ້
ື ບໍ່?
ມີສະຖານທີ່ບໍາບັດ ແລະ ນໍາຂີເຫຍື
ຄນ

ໍ້ ອທີ
ໍ້ ່ ສາມາດນໍາມາໃຊໍ້ຄນ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ສະຖານທີ່ບໍາບັດ ແລະ ນໍາຂີເຫຍື
ື . ຖໍ້າ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ມີ ຄວນລະບຸ ລາຍລະອຽດດໍ້ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມສາມາດການບັນຈຸ. (ປະເພດ, ກໍາລັງການ
ໍ້ ອທີ
ໍ້ ່ ສາມາດເກັບມ ໍ້ຽນບໍາບັດໄດໍ້ ແລະ ອື່ນໆ).
ຜະລິດ, ປະລິມານຂີເຫຍື
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ໍ້ ອມາໃຊໍ້
ໍ້
ື ໃໝ່
ການນໍາເອົາຂີເຫຍື
ຄນ

ໍ້ ອມາໃຊໍ້
ໍ້
ື ບໍ່?
ມີແຜນການ ຫຼ ື ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການນໍາເອົາຂີເຫຍື
ຄນ

ົ ມໃຫໍ້ປະຊາຊົນນໍາເອົາສິ່ງເສດເຫຼອ
ື ມານໍາໃຊໍ້ຄນ
ື ໃໝ່ບໍ່?
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ສ່ ງເສີ

ໍ້ ອມາໃຊໍ້
ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ວິທກ
ີ ານໃນການໃຫໍ້ລາງວັນເພື່ອສົ່ງເສີມ ການນໍາເອົາຂີເຫຍື
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້ ອທີ
ໍ້ ່ ສາມາດນໍາມາໃຊໍ້ຄນ
ື ໄດໍ້.
ຄືນ ແລະ ຈັດເກັບຂີເຫຍື

ໍ້ ອທີ
ໍ້ ່ ເປັນສານພິດ ແລະ ຕິດເຊືອບໍ
ໍ້ ່ ?
ິ ກ
ີ ານເກັບຂີເຫຍື
ມີວທ

ໍ້ ອທີ
ໍ້ ່ ເປັນສານພິດ ແລະ ຕິດເຊືອ
ໍ້ (ສາງເກັບມ ໍ້ຽນ,
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ລະບົບຈັດເກັບຂີເຫຍື
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ຕາຕະລາງເກັບມ ໍ້ຽນ, ຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸ ແລະ ອື່ນໆ).

ໍ້ ອມາໃຊໍ້
ໍ້
ໍ້ ອແບບສາມ
ໍ້
ື ໃໝ່ບໍ່ ເຊັ່ນ: ຖັງແຍກຂີເຫຍື
ມີອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມໃນການນໍາເອົາຂີເຫຍື
ຄນ
ຖັງ ແລະ ອື່ນໆ.

ໍ້ ອ.
ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ລາຍລະອຽດດໍ້ານຈໍານວນ, ທີ່ຕັງໍ້ ແລະ ປະເພດຖັງຂີເຫຍື
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ໍ້ ະກອບການທຸກດ
ິ ທ່ ອງທ່ ຽວໃນການນໍາເອົາຂີ ໍ້
ມີການປຸ ກລະດົມໃຫໍ້ປະຊາຊົນຖໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ ປ
ໍ້
ື ບໍ່?
ເຫຍືອມາໃຊໍ້
ຄນ
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ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ (ປະເພດການໂຄສະນາ, ເຄື່ອງມື, ວິທ,ີ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ເປົາໝາຍ
ແລະ ຄວາມຖີ່).

ໍ້ ດຄວາມສະອາດ
IV. ການປູກຈິດສໍານຶກກ່ ຽວກັບການຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ຕົວຊີວັ
1

ການປູກຈິດສໍານຶກໃຫໍ້ແກ່ ປະຊາຊົນກ່ ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ຄວາມ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ສະອາດ

ມີນະໂຍບາຍ ຫຼ ື ແຜນ ການໃນການປູ ກຈິດສໍານຶກໃຫໍ້ແກ່ ປະຊາຊົນທໍ້ອງຖິ່ນໃນການປົ ກປັ ກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ
ຄວາມສະອາດບໍ່?

ມີການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກໃຫໍ້ແກ່ ປະຊາຊົນທໍ້ອງຖິ່ນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ ບໍ່? ໂດຍຜ່ານສື່ສິ່ງພິມ, ງານເທດສະການ, ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຮູ ບແບບການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ປະຊາຊົນທໍ້ອງຖິ່ນ.

ໍ້
ໍ້
ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກເລືອຍໆ
ໃຫໍ້ແກ່ ປະຊາຊົນທໍ້ອງຖິ່ນຢ່າງໜໍ້ອຍ 1ຄັງ/ປີ
ຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະ
ແນນ

ໍ້ ກຄັງຕໍ
ໍ້ ່ ເດືອນ ຫຼ ື ປີ.
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຈັດຂຶນຈັ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໄດໍ້ຜະລິດ, ແຈກຍາຍສື່ສິ່ງພິມກ່ ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມ

ໍ້ ່ ມື, ໃບປິວ, ປໍ້າຍ, ໂພສເຕີ ໍ້ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫໍ້ແກ່ ປະຊາຊົນທໍ້ອງ
ແລະ ຄວາມສະອາດບໍ່ ເຊັ່ນ: ປຶມຄູ

ຖິ່ນ.

ໍ້ ມື,
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ການປັບປຸ ງເຄື່ອງມືທ່ ນໍ
ີ າໃຊໍ້ໃນການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ (ປຶມຄູ່
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໃບປິວ, ປໍ້າຍ, ໂປດສະເຕີ ໍ້ ແລະ ອື່ນໆ).
2

ການປູກຈິດສໍານຶກໃຫໍ້ແກ່ ທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວກ່ ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ວມ ແລະ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ຄວາມສະອາດ
ມີນະໂຍບາຍ ຫຼ ື ແຜນ ການໃນການປູ ກຈິດສໍານຶກໃຫໍ້ແກ່ ບັນດາທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໃນການປົ ກປັ ກຮັກສາສິ່ງແວດ
ລໍ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດບໍ່?

ມີການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກໃຫໍ້ແກ່ ພາກທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມ
ແລະ ຄວາມສະອາດ ບໍ່? ໂດຍຜ່ານສື່ສິ່ງພິມ, ງານເທດສະການ, ການແຂ່ງ ຂັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຮູ ບແບບການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບບັນດາ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວເປົາໝາຍ.

ໍ້
ມີການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກເລືອຍໆໃຫໍ້
ແກ່ ພາກທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວກ່ ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ
ໍ້
ສິ່ງແວດລໍ້ວມ ແລະ ຄວາມສະອາດຢ່າງໜໍ້ອຍ 1ຄັງ/ປີ
ຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະແນນ
ໍ້ ກຄັງຕໍ
ໍ້ ່ ເດືອນ ຫຼ ື ປີ.
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຈັດຂຶນຈັ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
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ີ ຸ ປະກອນ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບວຽກງານນີບໍໍ້ ່ ?
ມີມອ

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ເຄື່ອງມື ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໃຊໍ້ເຂົາໃນການໂຄສະນາໃຫໍ້ແກ່
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ພາກ

ທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວ
3

ການປູກຈິດສໍານຶກໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວກ່ ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ວມ ແລະ ຄວາມ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ສະອາດ
ມີນະໂຍບາຍ ຫຼ ື ແຜນ ການໃນການປູ ກຈິດສໍານຶກໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ ຽວກັບການປົ ກປັ ກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມ
ແລະ ຄວາມສະອາດບໍ່?

ນັກທ່ ອງທ່ ຽວມີຄວາມຕື່ນຕົວໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ກົດ
ລະບຽບຂອງເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຮູ ບແບບການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບກຸ່ ມນັກ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ທ່ ອງທ່ ຽວເປົາໝາຍ.
ໍ້
ມີການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກເລືອຍໆໃຫໍ້
ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວກ່ ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ
ໍ້
ລໍ້ວມ ແລະ ຄວາມສະອາດຢ່າງໜໍ້ອຍ 1ຄັງ/ປີ
ຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະແນນ
ໍ້ ກຄັງຕໍ
ໍ້ ່ ເດືອນ ຫຼ ື ປີ.
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຈັດຂຶນຈັ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ມີອຸປະກອນ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບວຽກງານນີບໍໍ້ ່ ?

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ລະບຸ ປະເພດເຄື່ອງມື ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາ ໃຫໍ້ມຄ
ີ ວາມເໝາະສົມ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ໍ້ ມື, ໃບປິວ, ປໍ້າຍ, ໂພສເຕີເປັ
ໍ້ ນພາສາອັງກິດທີ່ຕັງໍ້
ໍ້
ແລະ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວສາມາດເຂົາໃຈງ່
າຍ ເຊັ່ນ: ປຶມຄູ່
ໍ້ ່ ສະເພາະ: ສວນສາທາລະນະ, ແຄມນໍາ,ໍ້ ປ່າໄມ ໍ້ ແລະ ອື່ນໆ).
(ພືນທີ

ໍ້ ່ ສີຂຽວ
V. ພືນທີ
1

ໍ້ ່ ສີຂຽວຢູ່ໃນເມືອງ
ຈໍານວນພືນທີ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້ ່ ທີ່ຈັດສັນເປັ ນພືນທີ
ໍ້ ່ ສີຂຽວ
ພືນທີ

ຢູ່ໃນເມືອງນີ ໍ້ ມີສວນສາທາລະນະຢ່າງໜໍ້ອຍ 1 ແຫ່ ງຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະແນນໂດຍ
ັ ຖານອໍ້າງອີງຄື:
ໃຫໍ້ສະແດງຫູຼກ

- ແຜນທີ່ລະບຸ ສວນສາທາລະນະຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຈໍານວນສວນທັງໝົດ
- ຄວາມຄືບໜໍ້າໂຄງການພັດທະນາສວນສາທາລະນະ

ໍ້ ່ ສີຂຽວຖໍ້າທຽບໃສ່ເນືອທີ
ໍ້ ່ ທັງໝົດຂອງເມືອງ ຢ່າງໜໍ້ອຍ 5% ຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະແນນ
ອັດຕາສ່ວນພືນທີ

ໍ້ ່ ສີຂຽວໂດຍປຽບທຽບໃສ່ພືນທີ
ໍ້ ່ ທັງໝົດຂອງເມືອງ
ັ ຖານອໍ້າງອີງຄື: ລະບຸ ເປີ ເຊັນພືນທີ
ໃຫໍ້ສະແດງຫູຼກ
2

ໍ້ ່ ສີຂຽວ
ໍ້ ຄອງພືນທີ
ການຮັກສາ ແລະ ຄຸ ມ

ໍ້ ່ ສີຂຽວເໝາະສົມຢູ່ໃນຕົວເມືອງບໍ່?
ມີນະໂຍບາຍໃນການຈັດສັນ ແລະ ບູ ລະນະຮັກສາພືນທີ
ໍ້ ່ ສີຂຽວເຫຼ່ ານີ
ໍ້ ຄອງພືນທີ
ົ ໍ້
ມີພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ ມ
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ັ ຖານອໍ້າງອີງ:
ໃຫໍ້ສະແດງຫູຼກ
- ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ
- ລາຍການໜໍ້າວຽກ
- ກະດານຂ່າວ
ັ ຕາຕະລາງການບໍາລຸ ງຮັກສາ ແລະ ຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງ
ໄດໍ້ຈດ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຕາຕະລາງກ່ ຽວກັບການບໍາລຸ ງຮັກສາ ແລະ ຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້ ຄອງສິ່ງແວດລໍ້ວມບໍ່ ເຊັ່ນ: ລະບົບປະຫຍັດພະລັງງານສໍາລັບແສງສະຫວ່າງ, ລະບົບຊົນ
ມີລະບົບຄຸ ມ
ລະປະ ທານ, ການນໍາໃຊໍ້ຝຸ່ນຊີວະພາບ ແລະ ອື່ນໆ?
ັ ຖານອໍ້າງອີງ:
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
- ລາຍລະອຽດລະບົບແສງສະຫວ່າງ
- ພືດຊະນິດຕ່ າງໆ
ໍ້
ັ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີເຫດຜົນ (ຕາຕະລາງຫົດນໍາ)
- ການນໍາໃຊໍ້ຊບ
- ຈໍານວນຝຸ່ ນຊີວະພາບທີ່ນໍາໃຊໍ້ຢ່ ູສວນສາທາລະນະ.

VI. ຄວາມປອດໄພດໍ້ານສຸ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງ ົບໃນເມືອງ
1

ຄວາມປອດໄພດໍ້ານສຸ ຂະພາບ

ແມ່ ນ

ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດໍ້ານສຸ ຂະພາບຢູ່ ໃນເມືອງບໍ່?
ໃນເມືອງນີ ໍ້ ມີສູນປິ່ນປົວສຸ ຂະພາບພຽງພໍບ່ ?ໍ

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ເຊັ່ນ ແຜນທີ່ລະບຸ ສະຖານທີ່ຕັງຂອງສູ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ນປິ່ນປົວສຸ ຂະພາບ (ພະນັກງານ
, ອຸ ປະກອນ, ຂະໜາດ ແລະ ອື່ນໆ) ຢູ່ໃນເມືອງ ແລະ ທຽບໃສ່ຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດຢູ່ໃນ
ໍ້ ນສໍາຫຼວດສໍາມະໂນຄົວຄັງສຸ
ໍ້ ດທໍ້າຍ).
ເມືອງນີ ໍ້ (ອີງຕາມຂໍມູ
ໍ ່ ໃນເມືອງນີ?ໍ້
ມີຮາໍ້ ນຂາຍຢາພຽງພໍບ່ ຢູ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ບັນຊີລາຍຊື່ ແລະ ແຜນທີ່ຮໍ້ານຂາຍຢາຢູ່ໃນເມືອງ ແລະ ທຽບໃສ່ຈໍາ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້ ນສໍາຫຼວດສໍາມະໂນຄົວຄັງສຸ
ໍ້ ດທໍ້າຍ).
ນວນປະຊາກອນທັງໝົດຢູ່ໃນເມືອງ (ອີງຕາມຂໍມູ

ັ ທ່ ອງທ່ ຽວຫຼາຍບໍ່ ເຊັ່ນ: ຮໍ້ານອາຫານ, ຕະຫຼາດ, ຮໍ້ານ
ມີລະບຽບດໍ້ານສຸ ຂະອານາໄມຢູ່ບ່ອນທີ່ມີນກ
ອາຫານຈານດ່ວນ, ຮໍ້ານຂາຍເຄື່ອງຕາມແຄມທາງ ແລະ ອື່ນໆ.

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ລະບຽບດໍ້ານສຸ ຂະອານາໄມສະເພາະ ຖໍ້າມີ ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີນກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ຫຼາຍ (ຮໍ້ານອາ ຫານ, ຕະຫຼາດ, ຮໍ້ານອາຫານຈານດ່ຽວ, ຮໍ້ານຂາຍເຄື່ອງແຄມທາງ ແລະ ອື່ນໆ).
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຮໍ້ານອາຫານ, ຕະຫຼາດ,
ມີການກວດກາດໍ້ານສຸ ຂະອານາໄມຢູ່ບ່ອນທີ່ມີນກ

ໍ້
ໍ້
ຮໍ້ານອາຫານດ່ວນ, ຮໍ້ານຂາຍເຄື່ອງແຄມທາງ ແລະ ອື່ນໆ ເລືອຍໆ
ຢ່າງໜໍ້ອຍ 1 ຄັງ/ເດື
ອນຈຶ່ງຈະ
ໄດໍ້ຄະແນນ
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ບໍ່ແມ່ ນ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ລາຍຊື່ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບ, ຕາຕະລາງກວດ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ີ ວນ
ັ ທີການກວດສອບແຕ່ ລະຄັງ.
ສອບສຸ ຂະອະນາໄມ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈໍາປີທ່ ມີ
2

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະ ຫງ ົບໃນເມືອງ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ຄຸ ນນະພາບດໍ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງ ົບໃນຕົວເມືອງ
ໍ້ ຕໍາຫຼວດພຽງພໍ ບໍ່?
ຢູ່ໃນຕົວເມືອງນີມີ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຈໍານວນຕໍາຫຼວດຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ລະ ບຽບຂອງແຕ່ ລະປະເທດທີ່
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ກ່ ຽວຂໍ້ອງກັບບັນຫານີ ໍ້

ໍ້ ຕໍາຫຼວດທ່ ອງທ່ ຽວ ບໍ່?
ຢູ່ໃນເມືອງນີມີ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ:
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ໍ້ ກລົງຈາກລັດຖະບານກ່ ຽວກັບຕໍາຫຼວດທ່ ອງທ່ ຽວພໍ້ອມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜໍ້າທີ່
- ຂໍຕົ
ໍ້ ອງການຕໍາຫຼວດທ່ ອງທ່ ຽວຢູ່ໃນເມືອງນັນໍ້
- ທີ່ຕັງຫໍ້

ໍ້ ຮບ
ໍ້ ່ ?
ົ ໄດໍ້
ັ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫໍ້ຮບ
ັ ມືກບ
ັ ບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶນບໍ
ຕໍາຫຼວດເຫຼ່ ານີ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບການຝຶ ກອົບຮົມໃຫໍ້ແກ່ ຕໍາຫຼວດທ່ ອງທ່ ຽວ (ປະ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ັ ສູດ, ອຸ ປະກອນ, ຈໍານວນນັກສໍາມະນາກອນ ແລະ ອື່ນໆ).
ເພດຫຼກ
3

ົ ລະບຽບ
ການປໍ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາ ແລະ ການໃຊໍ້ກດ
ົ ລະບຽບ
ແຜນການ ແລະ ມາດຕະການໃນການປໍ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາ ແລະ ການໃຊໍ້ກດ

ັ ດາກົດລະບຽບມາດຕະການປົກປໍ້ອງ ແລະ ປໍ້ອງກັນ ເພື່ອປົກປໍ້ອງປະຊາຊົນ
ມີການບັງຄັບໃຊໍ້ບນ

ທໍ້ອງ ຖິ່ນ, ຕໍ້ານການກະທໍາຜິດທີ່ຜິດຕໍ່ກົດໝາຍຈາກການທ່ ອງທ່ ຽວ ເຊັ່ນ: ການຄໍ້າປະເວນີເດັກ,

ສິ່ງເສບຕິດ, ຄໍ້າຍຂາຍເຖື່ອນ, ການທໍາລາຍຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ອື່ນໆ
ບໍ່?
ັ ຖານອໍ້າງອີງ:
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

- ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ

ໍ້
ໍ້ ຄອງ ແລະ ມາດຕະການປໍ້ອງກັນທີ່ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໂດຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ
- ວຽກງານຄຸ ມ
ບດ
ໍ້ ່ ໃນເມືອງຫລໍ້າສຸ ດກ່ ຽວກັບການ ທ່ ອງທ່ ຽວ.
ໍ້ ນອາຊະຍາກໍາທີ່ເກີດຂຶນຢູ
- ຂໍມູ

ີ ລ່ຽງການກະ ທໍາຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ ໄດໍ້
ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວເພື່ອຫຼກ
ັ ເປັນປົກກະຕິບ່ ໍ?
ປະຕິບດ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຮູ ບແບບທີ່ໃຊໍ້ໃນການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ກຸ່ ມເປົາໝາຍ,
ອຸ ປະກອນ/ວິ ທີການ ແລະ ຄວາມ ຖີ່.
4

ັ ຄວາມສ່ຽງ
ແຜນການຮັບມືກບ
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ັ ຄວາມສ່ຽງ (ອີງຕາມການປະຕິບດ
ັ ດໍ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ແຜນການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຮັບມືກບ
ສະຫງ ົບອາ ຊຽນ)
ັ ຄວາມສ່ຽງບໍ່?
ມີແຜນຮັບມືກບ
ໍ້ ກລົງ ແລະ ເອກະສານກ່ ຽວຂໍ້ອງກັບວິທກ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍຕົ
ີ ານຮັບມືກບ
ັ ຄວາມສ່ຽງ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ຂອງເມືອງນັນໍ້

ັ ການປັບປຸ ງ, ພະນັກງານໄດໍ້ຮບ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ ໃໍ້ ຫໍ້
ແຜນດັ່ງກ່ າວໄດໍ້ຮບ
ທັນກັບສະພາບການບໍ່?
ັ ຖານອໍ້າງອີງ:
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ໍ້ ນທີ່ໄດໍ້ຮບ
ັ ການປັບປຸ ງໃໝ່ໆ
- ວັນທີ ແລະ ລາຍລະອຽດຂໍມູ

ໍ້ ່ ມີ
ີ ສ່ວນຮ່ວມ
- ລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທັກສະໃໝ່ໆສໍາລັບຜູ ທ
ັ ວິກດ
ິ ການ ບໍ່?
ມີແຜນຮັບມືກບ
ໍ້ ກລົງ ແລະ ເອກະສານກ່ ຽວຂໍ້ອງກັບວິທກ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍຕົ
ີ ານຮັບມືກບ
ັ ເຫດສຸ ກ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ເສີນຂອງເມືອງນັນໍ້

ໍ້
VII. ໂຄ່ງລ່າງພືນຖານ
ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດໍ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
1

ການວາງແຜນສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແລະ ປັ ບປຸ ງເປັ ນປົກກະຕິ
ແຜນແມ່ ບົດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໄດໍ້ຮບ
ບດ
ມີແຜນແມ່ ບົດພັດທະນາການທ່ ອງທ່ ຽວສໍາລັບເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?

ໍ້ ກລົງ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງກັບແຜນແມ່ ບົດພັດທະນາ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຂໍຕົ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ການທ່ ອງທ່ ຽວ
ໍ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ບໍ່?
ແຜນດັ່ງກ່ າວໄດໍ້ຮບ
ບດ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ລາຍຊື່ພະນັກງານ/ສະຖາບັນທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ບັນດາໜໍ້າວຽກທີ່ໄດໍ້ຮບ
ັ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ັ ຢູ່ໃນແຜນແມ່ ບົດ.
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ີ ານກວດກາ ແລະ ປັບປຸ ງ ເປັນປົກກະຕິຢ່າງໜໍ້ອຍທຸກໆ 2 ປີ
ໄດໍ້ມກ

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ເຄື່ອງມື/ວິທ,ີ ຕາຕະລາງ, ຂັນຕອນການຕິ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ດຕາມກວດກາ (ຢ່າງໜໍ້ອຍ
ທຸກໆ 2 ປີ).
2

ໍ້ ນ, ປໍ້າຍ ແລະ ແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
ສູ ນຂໍມູ

ໍ້
ໍ້ ນ, ປໍ້າຍຊີບອກ
ຄຸ ນນະພາບສູ ນຂໍມູ
ແລະ ແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ໍ້ ສູນ ຫຼ ື ສະຖານທີ່ສະ ໜອງຂໍມູ
ໍ້ ນຂ່າວສານການທ່ ອງທ່ ຽວພຽງພໍບ່ ?ໍ
ຢູ່ເມືອງນີມີ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ:
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ໍ້ ນການທ່ ອງທ່ ຽວ
- ແຜນທີ່ຫໍ້ອງການ ແລະ ສູນຂໍມູ
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- ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

- ພະນັກງານທີ່ສາມາດສື່ສານກັບນັກທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້
- ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ

- ອຸ ປະກອນພໍ້ອມໃຊໍ້ງານ

ໍ້ ປາໍ້ ຍຊີບອກຢ
ໍ້
່ າງເໝາະສົມບໍ່?
ສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວຂອງເມືອງນີມີ

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ມີແຜນທີ່ລະບຸ ສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ປໍ້າຍຊີບອກ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
(ມີຮູບເປັນ
ັ ຖານ)
ຫຼກ

ໍ້ ປາໍ້ ຍຊີບອກຢ
ໍ້
່ າງເໝາະສົມບໍ່?
ສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວຂອງເມືອງນີມີ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ປໍ້າຍທີ່ໃຊໍ້ເປັນພາສາສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນພາສາອັງກິດ (ມີຮູບ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ັ ຖານ).
ເປັນຫຼກ

ໍ້ ນພາສາອັງກິດບໍ່?
ົ ເປັ
ປໍ້າຍເຫຼ່ ານີ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ປໍ້າຍທີ່ໃຊໍ້ເປັນພາສາສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນພາສາອັງກິດ (ມີຮູບ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ັ ຖານ).
ເປັນຫຼກ

ໍ້ ່ ?
ມີແຜນທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວສໍາລັບເມືອງນີບໍ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວຂອງເມືອງນີ ໍ້
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ

ໍ້ ນຂ່າວສານການທ່ ອງທ່ ຽວຢູ່ບ່ອນທີ່ມີນກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວຫຼາຍບໍ່?
ໄດໍ້ແຈກຍາຍແຜນທີ່ ແລະ ຂໍມູ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ວິທກ
ີ ານແຈກຍາຍຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ມີນກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວຫຼາຍຢູ່ໃນເມືອງນັນໍ້
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
3

ໍ້ ນການຄໍ້າ ແລະ ຮໍ້ານຂາຍ ເຄື່ອງຍ່ ອຍ
ທີ່ຕັງສູ

ແມ່ ນ

ມີສູນການຄໍ້າ ແລະ ຮໍ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ ອຍ

ໍ້ ່ ໃກກ
ໍ້ ບ
ັ ບ່ອນທີ່ມີນກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວຫຼາຍບໍ່ ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່
ສູນການຄໍ້າ ແລະ ຮໍ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ ອຍຕັງຢູ
ທ່ ອງທ່ ຽວ, ໂຮງແຮມ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆບໍ່?

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ລະບຸ ທ່ ຕັ
ີ ງຂອງສູ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ນການຄໍ້າ ແລະ ຮໍ້ານ ຂາຍເຄື່ອງ, ໄລຍະທາງ
ໄປຫາເຂດທ່ ອງທ່ ຽວ (ສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວ, ໂຮງແຮມ ແລະ ອື່ນໆ).
ມີຮາໍ້ ນຂາຍເຄື່ອງຫັດຖະກໍາຢູ່ໃກເໍ້ ຂດທ່ ອງທ່ ຽວບໍ່?

ໍ້ ານຂາຍເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ (ລະບຸ ຂະໜາດ, ຜະລິດ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ແຜນທີ່ລະບຸ ທ່ ຕັ
ີ ງຮໍ້
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ຕະພັນ ແລະອື່ນໆ) ແລະ ໄລຍະທາງໄປຫາເຂດທ່ ອງທ່ ຽວ.

Detaເຄື່ອງຫັດຖະກໍາມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກຂອງເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາຕໍ້ອງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ທໍ້ອງຖິ່ນ.

ມີຜະລິດຕະພັນທໍ້ອງຖິ່ນວາງຂາຍບໍ່?
17

ບໍ່ແມ່ ນ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຜະລິດຕະພັນທໍ້ອງຖິ່ນວາງຂາຍໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ (ລະບຸ ປະເພດ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້ ານຄໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ).
ຜະລິດຕະພັນ, ທີ່ຕັງຮໍ້
4

ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ິ ານ, ສະໜາມກິລາ,ເຂດພັກຜ່ອນ ແລະ ອື່ນ)
(ເຂດທ່ອງທ່ຽວ, ສວນອຸ ທຍ
ມີສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນຢູ່ໃນເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?

ໍ້ ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວບໍ່?
ຢູ່ໃນເມືອງນີມີ

່ ພັກຜ່ອນຢູ່ໃນເມືອງ (ປັບປຸ ງປໍ້າຍຕາມຄວາມເໝ
ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ລະບຸ ທ່ ຕັ
ີ ງສະຖານທີ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
າະສົມ).

່ ພັກຜ່ອນດັ່ງກ່ າວໄດໍ້ບ່ ?ໍ
ໍ້
ປະຊາຊົນໃນທໍ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົາໄປສະຖານທີ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ກໍານົດລາຄາທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມໂດຍສະເພາະຄົນພາຍໃນປະເທດ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
(ລາຄາພິເສດສໍາລັບຄົນທໍ້ອງຖິ່ນນັນ).
5

ລະດັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ມີການສໍາຫຼວດລະດັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່?

ິ ານ ແລະ ການ
ໄດໍ້ສໍາຫຼວດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວກ່ ຽວກັບຄວາມສະອາດ, ການບໍລກ
ຕໍ້ອນຮັບ, ຄວາມປອດໄພ, ການຕົກແຕ່ ງ ແລະ ສິ່ງແວດລໍ້ອມຂອງເມືອງນີບໍໍ້ ່ ?
ັ ຖານອໍ້າງອີງ:
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
- ປະເພດການສໍາຫຼວດ
ໍ້
- ເປົາໝາຍ
(ນັກທ່ ອງທ່ ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ)
- ຈຸດປະສົງຂອງການສໍາຫຼວດ

- ຕາຕະລາງຄວາມຖີ່ໃນການສໍາຫຼວດ
ນັກທ່ ອງທ່ ຽວມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຢ່າງໜໍ້ອຍ 70% ຈຶ່ງຈະໄດໍ້ຄະແນນ

ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ຜົນ (ຕົວເລກ)ຂອງການສໍາຫຼວດຫລໍ້າສຸ ດເພື່ອວັດແທກຄວາມເພິ່ງພໍ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໃຈຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວ
ໍ້
ໍ້ ຈ່ ງຈະໄດໍ້
ີ ານສໍາຫຼວດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວເລືອຍໆ
ຶ
ໄດໍ້ມກ
ຢ່າງໜໍ້ອຍ 1ຄັງ/ປີ
ຄະແນນ
ໍ້ ່ ປີ
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ໄດໍ້ເຮັດການສໍາຫຼວດຈັກຄັງຕໍ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ໍ້
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຫຼາຍຂຶນ
ໄດໍ້ນໍາເອົາຜົນຂອງການສໍາຫຼວດໄປປັບປຸ ງຄືນ ເພື່ອເຮັດໃຫໍ້ນກ
ກ່ ວາເກົ່າບໍ່?

ໍ້
ັ ຖານອໍ້າງອີງ: ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ກິດຈະກໍາຕ່ າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫໍ້ນກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວມີ
ໃຫໍ້ສະແດງຫຼກ
ບດ
ຶ ໍ້
່ າເກົ່າ (ຜູຮ
ໍ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ ,ປະເພດກິດຈະກໍາ ແລະ ອື່ນໆ)
ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈດີຂນກວ
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