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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

 

 

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

ກມົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 

 
 
 
 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 
ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 
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ຂໍ ໍ້ມູນຜູ ໍ້ຂໍສະໝກັ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 

 

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

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

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

ທີ່ ຢູ່/ທີ່ ຕັ ໍ້ງ:  

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

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

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

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

ຂໍ ໍ້ມູນຜູ ໍ້ຕດິຕໍ່ ປະສານງານ 

ຊ ່  ແລະ ຕໍາແໜ່ງ  

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

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

ເບໂີທລະສບັ/ WhatApp/ Email 

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

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

 

 

ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂໍຢັໍ້ງຢ ນວ່າທຸກໆຂໍ ໍ້ມນູໃນເອກະສານສະບບັນີ ໍ້ເປັນຄວາມຈງິ ແລະ ເປັນຂໍ ໍ້ມູນປັດຈບຸນັ. ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະປະຕບິດັການປະ
ເມນີຕນົເອງ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຕາມຂັ ໍ້ນຕອນການປະເມນີ, ການອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນ ແລະ ການມອບຮບັລາງວນັທີ່ ກໍານດົຢູ່ໃນ
ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽ%ແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ. 

ວນັທ/ີເດ ອນ/ປີ……………………..  

ຊ ່  ແລະ ລາຍເຊນັຜູ ໍ້ຍ ່ ນສະໝກັ 
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ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 
ມາດຕະຖານທີ່ ຈາໍເປັນເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ  ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

a ຄະນະຮບັຜດິຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ຕ ໍ້ອງຖ ກຄດັເລ ອກໃຫໍ້ມາເປັນຕວົ
ແທນໃຫໍ້ແກ່ຊຸມຊນົ ແລະ ປະສານງານການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊນົນັ ໍ້ນ;  

  

b ສະມາຊກິຄະນະຮບັຜດິຊອບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ຈະຕ ໍ້ອງເປັນບຸກຄນົທີ່

ບ່ໍເຄຍີຖ ກຕ ໍ້ອງຄະດໃີດໆມາກ່ອນ; 

  

c ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມລວມມ:ີ ສະມາຊກິ ແລະ ອະນຸກາໍມະການທີ່

ຮບັຜດິຊອບ ການບໍລກິານ ແລະ ຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ໄດ ໍ້ລະບຸໄວ ໍ້ນັ ໍ້ນ. 

  

d ຄະນະກໍາມະການຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ສໍາເລດັການປະເມນີຕນົເອງ   

e ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ໄດ ໍ້ລງົທະບຽນກບັກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼ  ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;  

  

f ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດ ໍ້ມກີານລງົທະບຽນ ຫລ  ໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານຢ່າງໜໍ້ອຍ 1 ປີ;   

g ເພ ່ ອໄດ ໍ້ຮບັການຮບັຮອງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຜ່ານ
ການປະເມນີ ແລະ ຢັໍ້ງຢ ນ ໂດຍກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼ  ພະແນກ 
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.  

  

ມາດຕະຖານການປະເມນີ 

1 ການເປັນເຈົ ໍ້າຂອງ  ແລະ ການຄຸ ໍ້ມຄອງຂອງຊຸມຊນົ.   

 1.1 ການຄຸ ໍ້ມຄອງທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ບໍລຫິານຄຸ ໍ້ມຄອງໂດຍຄະນະຮບັຜດິຊອບເຊິ່ ງແມ່ນສະມາຊກິໃນ
ຊຸມຊນົທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັກາຄດັເລ ອກ ເຊິ່ ງມມີໄີລຍະໃນການດໍາເນນີງານເປັນເວລາ 5 ປີ  

  

2 ການດໍາເນນີການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ແມ່ນມໂີຄງຮ່າງການຈດັຕັ ໍ້ງຈະແຈ ໍ້ງ ແລະ ຊດັເຈນ ມີ
ການແບ່ງໜໍ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຢ່າງລະອຽດ 

  

3 ການດໍາເນນີການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ແມ່ນຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ບ່ໍຜດິຕ່ໍ
ຮດີຄອງປະເພນຂີອງຊຸມຊນົ 

  

4 ການດໍາເນນີການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ແມ່ນຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ບ່ໍຜດິຕ່ໍ
ຮດີຄອງປະເພນຂີອງຊຸມຊນົ 

  

5 ການຮບັສະໝກັສະມາຊກິການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມເພ ່ ອໃຫ ໍ້ບໍລກິານໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ເຊັ່ ນ: ການໃຫໍ້ບໍລກິານນໍາທ່ຽວ, ການໃຫໍ້ບໍລກິານທີ່ ພກັ, ການໃຫໍ້ບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມແມ່ນອງີໃສ່
ສດິສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍທີ່ ທາງຄະນະຮບັຜດິຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໄດ ໍ້ປະ
ຕບິດັ 
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6 ການຮບັສະໝກັພະນກັງານທີ່ ໃຫ ໍ້ບໍລກິານໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແມ່ນອງີໃສ່ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ 
ຄວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດຕວົຈງິຂອງຜູ ໍ້ກ່ຽວ 

  

7 ການຮບັເອາົສະມາຊກິໃໝ່ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມແມ່ນຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການຕກົລງົເຫນັ
ດເີປັນເອກະພາບຈາກຄະນະຮບັຜດິຊອບ 

  

 1.2 ການສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມແມ່ນຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ການດໍາເນນີການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ແມ່ນໄດ ໍ້ຮບັການຕກົລງົເຫນັດຈີາກຄະນະ
ຮບັຜດິຊອບຂັ ໍ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ ໍ້ນທ ໍ້ອງຖິ່ ນ 

  

2 ການດໍາເນນີການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ແມ່ນໄດ ໍ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ເຊັ່ ນ: ອໍານາດການປົກຄອງຂັ ໍ້ນບ ໍ້ານ ແລະ ຊຸມຊນົ. 

  

 1.3 ການຄຸ ໍ້ມຄອງທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ຂະບວນການຄຸ ໍ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັບນັດາມາດຕະຖານ
ແລະ ຂໍ ໍ້ກໍານດົຕ່າງໆ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ. 

  

2 ຜູ ໍ້ທີ່ ເຂົ ໍ້າເປັນສະມາຊກິການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ແມ່ນຍນິດປີະຕບິດັຕາມລະບຽບການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ 

  

3 ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ໄດ ໍ້ຊ່ວຍສ ໍ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫໍ້ກບັຊຸມຊນົໃນການສົ່ ງເສມີ
ການສ ໍ້າງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານໃຫໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ. 

  

4 ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ຊ່ວຍສົ່ ງເສມີການຊມົໃຊ ໍ້ສນິຄ ໍ້າ ແລະ ການບໍລກິານຂອງຊຸມຊນົ
ເອງ. 

  

5 ລະບບົການບໍລຫິານການເງນິທີ່ ໂປ່ງໃສ ແລະ ສະມາຊກິພາຍໃນຊຸມຊນົສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິເພ ່ ອກວດສອບໄດ ໍ້.   

6 ໄດ ໍ້ສ ໍ້າງແຜນວຽກປະຈາໍປີ ເຊິ່ ງເປັນເອກະສານທີ່ ສະມາຊກິໃນຊຸມຊນົສາມາດຮບັຮູ ໍ້ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນ
ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ. 

  

7 ໄດ ໍ້ມກີານວາງເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົໄລຍະຍາວຂອງການກດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນ
ຮ່ວມ ເຊິ່ ງເປັນເອກະສານທີ່ ສະມາຊກິທຸກຄນົໃນຊຸມຊນົສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິໄດ ໍ້. 

  

8 ມກີານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ເພ ່ ອປະເມນີການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມີ
ສ່ວນຮ່ວມ. 

  

 1.4 ການຮ່ວມມ ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ມຄູ່ີມ ແນະນໍາໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງການປະສານງານຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ສໍາລບັບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ.   

2 ໃນການດໍາເນນີກດິຈະກໍາຕ່າງໆໃຫ ໍ້ຫຼກີລ ໍ້ຽງຜນົກະທບົທາງລບົທີ່ ອາດເກດີຂ ໍ້ນຕ່ໍກບັຊຸມຊນົໃກ ໍ້ຄຽງ.   

3 ໄດ ໍ້ຂຽນເປັນເອກະສານກໍານດົພາລະບດົບາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂໍ້ອງ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ. 

  

4 ມຂີັ ໍ້ນຕອນການປ ກສາຫາລ ກບັຜູ ໍ້ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຫຼ  ຜູ ໍ້ມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງເປັນປະຈາໍ.   

5 ມກີານຮ່ວມມ ກບັຊຸມຊນົອ ໍ້ອມຂໍ້າງ.   
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2 ການປະກອບສ່ວນໃຫ ໍ້ສງັຄມົ.   

 2.1 ການຮກັສາວຖິຊີວີດິຂອງຊຸມຊນົ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ບ່ໍໃຫ ໍ້ມປີາກດົການຄ ໍ້າປະເວນ,ີ ການຄໍ້າສິ່ ງເສບຕດິ, ການຄໍ້າມະນຸດ ແລະ ການຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກການໃຊ ໍ້
ແຮງງານເດກັ. 

  

2 ບນັດາກດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມຈະຊ່ວຍຍກົສູງບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນສງັຄມົ.   

3 ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມຈະສໍ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫໍ້ແກ່ສະມາຊກິຜູ ໍ້ດ ໍ້ອຍໂອກາດທີ່ ຢູ່ໃນ
ຊຸມຊນົໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັປະໂຫຍດຢ່າງເໝາະສມົຈາກການທ່ອງທ່ຽວ (ຜູ ໍ້ດ ໍ້ອຍໂອກາດແມ່ນລວມເຖງິເດກັນ ໍ້ອຍ 

ແລະ ຜູ ໍ້ເຖົ ໍ້າ). 

  

4 ກດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມຈະຊ່ວຍປັບປຸງການບໍລກິານຂັ ໍ້ນພ ໍ້ນຖານ (ສຸຂະພບິານ, 

ໄຟຟໍ້າ, ການສ ກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ). 

  

 2.2 ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ ແລະ ຕົ ໍ້ນທ ນ/ຄ່າໃຊ ໍ້ຈ່າຍ ແມ່ນມກີານແບ່ງປັຍ ແລະ ຮບັຜດິຊອບຮ່ວມ
ກນັ. 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ມກີານກະກຽມໃນດໍ້ານການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດທີ່ ເປັນເອກະພາບ ແລະ ມຄີວາມຊດັເຈນ.   

2 ກອງທ ນພດັທະນາຊຸມຊນົ ແມ່ນຈະນໍາໃຊ ໍ້ສໍາລບັການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານທີ່ ສ ໍ້າງຜນົປະໂຫຍດໃຫໍ້ແກ່ຊຸມຊນົ.   

3 ມຂີັ ໍ້ນຕອນທີ່ ດໃີນການສໍ້າງໂອກາດເພ ່ ອສ ໍ້າງລາຍຮບັໃຫ ໍ້ຄນົໃນຊຸມຊນົຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ.   

 2.3 ມກີານເຊ ່ ອມໂຍງກບັເສດຖະກດິພາກພ ໍ້ນ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ການຈ ໍ້າງງານໃນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມຕໍ້ອງຈ ໍ້າງສະມາຊກິຂອງຊຸມຊນົໃນທໍ້ອງຖິ່ ນນັ ໍ້ນໆ.   

2 ນໍາໃຊ ໍ້ຜະລດິຕະພນັໃນຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ເຂົ ໍ້າໃນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ.   

3 ນໍາໃຊ ໍ້ຜະລດິຕະພນັຂອງຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນແທນການນໍາເຂົ ໍ້າຜະລດິຕະພນັຈາກພາຍນອກ    

4 ເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມ ກບັບນັດາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມປະເພດອ ່ ນໆ ແລະ ບນັດາອງົ
ການຈດັຕັ ໍ້ງທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ເພ ່ ອເພີ່ ມທະວກີານທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພ ໍ້ນໃຫ ໍ້ຈະເລນີຂ ໍ້ນເລ ໍ້ອຍໆ. 

  

 2.4  ມກີານປົກປັກຮກັສາ, ສ ບທອດວດັທະນະທໍາ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນ ີ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ຄຸນຄ່າທາງດ ໍ້ານວດັທະນະທໍາທີ່ ມຄີວາມໝາຍສໍາຄນັຕ່ໍຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນແມ່ນຈະໄດ ໍ້ຮບັ
ການອະນຸລກັຮກັສາ, ບນັທ ກໄວ ໍ້ເປັນເອກະສານ ແລະ ໄດ ໍ້ຮບັການຍອມຮບັຈາກຊຸມຊນົອ ໍ້ອມຂໍ້າງ. 

  

2 ມແີຜນງານເພ ່ ອເພີ່ ມທະວ ີແລະ ເອາົໃຈໃສ່ປົກປັກຮກັສາວດັທະນະທໍາທ ໍ້ອງຖິ່ ນທີ່ ເປັນເອກະລກັ ແລະ 
ຄຸນຄ່າທາງດ ໍ້ານວດັທະນະທໍາໃຫ ໍ້ດໍາລງົຄງົຢູ່. 

  

3 ຕໍ້ອງມກີານປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການປົກປັກຮກັສາວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ມລໍະດກົ. 

  

4 ການຄຸ ໍ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມຈະຊ່ວຍຮກັສາຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ປັບປຸງຊວີດິ
ການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊນົໃຫ ໍ້ດຂີ ໍ້ນ. 

  

5 ໄດ ໍ້ມກີານສ ໍ້າງຂໍ ໍ້ແນະນໍາ ແລະ ໃຫ ໍ້ຄໍາແນະນໍານັ ໍ້ນກບັຜູ ໍ້ທີ່ ມາທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກບັສິ່ ງທີ່ ຄວນເຮດັ ແລະ ບ່ໍຄວນ
ເຮດັ. 
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6 ໄດ ໍ້ຜ່ານຂັ ໍ້ນຕອນການປ ກສາຫາລ ກບັຊຸມຊນົແລ ໍ້ວ ກ່ຽວກບັການອະນຸຍາດໃຫໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົ ໍ້າມາທ່ຽວຊມົ 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ປະເພນທີີ່ ເປັນເອກະລກັຂອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ. 

  

3 ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການອະນຸລກັຮກັສາສະພາບແວດລ ໍ້ອມ.   

 3.1 ການອະນຸລກັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ແຫຼ່ ງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ແຫຼ່ ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັທາງດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລໍ້ອມຂອງຊຸມຊນົ 
ໄດ ໍ້ຮບັການລະບຸ, ບນັທ ກເປັນເອະສານ, ມກີານວາງແຜນ ແລະ ຍອມຮບັຈາກຊຸມຊນົອ ໍ້ອມຂໍ້າງ. 

  

2 ມກີອງທ ນເພ ່ ອສົ່ ງເສມີບນັດາໂຄງການ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ.   

3 ມແີຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ເພ ່ ອປູກຈດິສໍານ ກ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາຄຸນຄ່າຂອງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາທ ໍ້ອງຖິ່ ນໃຫ ໍ້ຍງັຄງົຄວາມອຸດມົສມົບູນ. 

  

4 ມກີດົລະບຽບ ແລະ ຂໍ ໍ້ບງັຄບັຂອງຊຸມຊນົ ໃນການອະນຸລກັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.   

 3.2 ວຽກງານການອະນຸລກັ ເພ ່ ອປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ມກີອງທ ນສົ່ ງເສມີການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລໍ້ອມຂອງຊຸມຊນົ.   

2 ມລີະບບົການກໍາຈດັຂີ ໍ້ເຫຍ ໍ້ອທີ່ ເໝາະສມົໃນຊຸມຊນົເພ ່ ອຫຼກີລ ໍ້ຽງການສະສມົຂີ ໍ້ເຫຍ ໍ້ອ ໂດຍນໍາໃຊ ໍ້ຫຼກັການ 3 

Rs: Reduce (ໃຊ ໍ້ໃຫ ໍ້ໜໍ້ອຍລງົ), Reused (ນໍາໃຊ ໍ້ຄ ນ), Recycle (ນໍາມາຜະລດິຄ ນໃໝ່) ແລະ ການ
ກໍາຈດັຂີ ໍ້ເຫຍ ໍ້ອທີ່ ຍ່ອຍສະຫຼາຍ ໄດ ໍ້ດ ໍ້ວຍການນໍາໄປເຮດັເປັນປຸຸ໋ ຍຊວີະພາບ. 

  

3 ມກີານບໍາບດັນໍ ໍ້າເປ ໍ້ອນທີ່ ເໝາະສມົ ເພ ່ ອຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊນົ.   

4 ຕໍ້ອງປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລໍ້ອມ.   

5 ຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອທີ່ ສາມາດນໍາກບັມາໃຊ ໍ້ຄ ນໄດ ໍ້ ຕວົຢ່າງ: ຂວດນໍ ໍ້າດ ່ ມທີ່ ໃຊ ໍ້ແລ ໍ້ວສາມາດເອາົມາເກບັນໍ ໍ້າປະປາໄວ ໍ້ໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້.   

6 ມຂໍີ ໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລໍ້ອມທີ່ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນ.   

7 ເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອະນຸຍາດໃຫໍ້ມສີານກາກບ໊ອນໄດອ໊ອກໄຊໜໍ້ອຍທີ່ ສຸດ.   

4 ການຊຸກຍູ ໍ້ສົ່ ງເສມີໃຫ ໍ້ມກີານແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວ.   

 4.1 ມກີານແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ຂໍ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັສະພາບແວດລໍ້ອມ ແລະ ວດັທະນະທໍາໄດ ໍ້ອະທບິາຍໃຫໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວ    

2 ມນີະໂຍບາຍ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິເພ ່ ອຮບັປະກນັດ ໍ້ານຄວາມປອດໄພແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ.   

3 ມກີດົລະບຽບສໍາຫຼບັຊຸມຊນົ, ເຈົ ໍ້າພາບ ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວ.   

4 ຄວາມຄາດຫວງັຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ຮບັການບໍລຫິານຄຸ ໍ້ມຄອງຈາກຄະນະຮບັຜດິຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຊຸມຊນົໂດຍຕໍ້ອງສະໜອງຂໍ ໍ້ມູນທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງໃນເອກະສານການຕະຫຼາດ (ທາງອອນລາຍ ຫຼ   
ແຜ່ນພບັ/ໂປດສະເຕໂີຄສະນາ). 

  

5 ມລີະບບົການຮບັເອາົຄໍາຕນິຕິຊິມົຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກບັປະສບົການທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ເພ ່ ອປັບປຸງໃຫ ໍ້ດຂີ ໍ້ນ (ເຊັ່ ນ: ເຮດັການສໍາຫວຼດ, ການສໍາພາດ, ມປີ ໍ້ມເພ ່ ອໃຫ ໍ້ນກັທ່ອງ
ທ່ຽວປະກອບຄໍາຄດິເຫນັ). 

  

6 ມໂີຄງການ ການສ ່ ສານ ແລະ ສໍ້າງຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈທາງດ ໍ້ານວດັທະນະທໍາເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ.   
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7 ເປີດໂອກາດໃຫໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ມສ່ີວນຮ່ວມເຮດັກດິຈະກໍາຕ່າງໆຂອງຊຸມຊນົ ຮ່ວມກບັສະມາຊກິໃນຊຸມ
ຊນົ. 

  

8 ລະບບົການ ຮບັເອາົຄໍາຕນິຕິຊິມົຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວ ມກີານປະເມນີຜນົໃນແຕ່ລະອາທດິ ແລະ ຕໍ້ອງລາຍງານ
ປະຈາໍປີໃຫ ໍ້ກບັສະມາຊກິໃນຊຸມຊນົໄດ ໍ້ຮບັຊາບ. 

  

 4.2 ຄວາມຍ ນຍງົຂອງຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ການຕັ ໍ້ງລາຄາສນິຄ ໍ້າ ຫຼ  ຜະລດິຕະພນັໃຫ ໍ້ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸດຕທິໍາເໝາະສມົ.    

2 ມລີາຍຮບັ ແລະ ຜນົຕອບແທນທີ່ ຄຸ ໍ້ມຄ່າກບັຄ ນຕ່ໍສງັຄມົ, ວດັທະນະທໍາ, ສິ່ ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ເສດຖະກດິ
ຂອງຊຸມຊນົ. 

  

3 ໄດ ໍ້ມກີານລະບຸກຸ່ມລູກຄ ໍ້າເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຕໍ້ອງການຂອງແຕ່ລະກຸ່ມເປົໍ້າໝາຍ ເຊັ່ ນ: ນກັທ່ອງທ່ຽວພາຍ
ໃນ, ນກັທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມຕໍ້ອງການຂອງເຂາົເຈົ ໍ້າ. 

  

4 ມຜີະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ເປັນເອກະລກັ, ສົ່ ງເສມີຄຸນຄ່າທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ສິ່ ງແວດລໍ້ອມ 
ແລະ ເໝາະສມົ ທີ່ ຈະສະໜອງໄດ ໍ້ຕາມຄວາມຕໍ້ອງການຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ. 

  

5 ມແີຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ທີ່ ຈະເປັນການດ ງດູດກຸ່ມນກັທ່ອງທ່ຽວເປົໍ້າໝາຍ.   

5 ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລກິານນາໍທ່ຽວທີ່ ມຄຸີນນະພາບ.   

 5.1 ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຊໍານານຂອງພະນກັງານນາໍທ່ຽວ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ພະນກັງານນໍາທ່ຽວທີ່ ໄດ ໍ້ຜ່ານການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ຄດັເລ ອກເອາົຕາມລະດບັຄວາມຮູ ໍ້ຄວາມສາມາດ, 

ສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງ ເພ ່ ອຮອງຮບັການນໍາທ່ຽວໃນແຕ່ລະກດິຈະກໍາໄດ ໍ້. 
  

2 ພະນກັງານນໍາທ່ຽວມຄີວາມຮູ ໍ້ທາງດ ໍ້ານວດັທະນະທໍາ ແລະ ສະພາບແວດລໍ້ອມຂອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນທີ່ ລວມເຖງິ
ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ, ຮດີຄອງປະເພນ,ີ ພູມສນັຖານ, ພ ກສາຊາດ ແລະ ສດັສາວາສິ່ ງ ແລະ ສະຖານທີ່

ວດັທະນະທໍາ/ມລໍະດກົ ແລະ ຫຼກັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ ນຍງົ. 

  

3 ພະນກັງານນໍາທ່ຽວຕ ໍ້ອງປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ.    

4 ພະນກັງານນໍາທ່ຽວຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ຢັໍ້ງຢ ນຈາກ ກະຊວງ ຖວທ/ພະແນກ ຖວທ ຫຼ   ບນັດາ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. 

  

5 ພະນກັງານນໍາທ່ຽວ ນໍາພານກັທ່ອງທ່ຽວທ່ຽວຊມົທໍາມະຊາດສິ່ ງແວດລໍ້ອມ, ວດັທະນະທໍາ ໂດຍຕໍ້ອງປົກປັກ
ຮກັສາຊບັພະຍາກອນ ແລະ ອະນຸລກັຄຸນຄ່າທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດດັ່ ງກ່າວ. 

  

6 ພະນກັງານນໍາທ່ຽວໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມການຝ ກອບົຮມົ ດ ໍ້ານສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງເພ ່ ອເພີ່ ມທກັສະ ແລະ 

ຄວາມຮູ ໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ ນ: 

• ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ ນຍງົ.  
• ການອະທບິາຍຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັ. 
• ການບໍລຫິານວຽກງານເປັນກຸ່ມ.  
• ການບໍລກິານ/ເອາົໃຈໃສ່ລູກຄ ໍ້າ.  
• ການສ ່ ສານ (ລວມເຖງິການຮບັຮູ ໍ້/ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈວດັທະນະທໍາຕ່າງໆ ແລະ ການສ ່ ສານທາງດ ໍ້ານພາສາ). 
• ການປະຖມົພະຍາບານເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.  
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• ວດັທະນະທໍາຮດີຄອງປະເພນທີີ່ ແທ ໍ້ຈງິຂອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ, ຄວາມຊ ່ ສດັ, ເອກະລກັ ແລະ ຄຸນຄ່າ,ການປົກປັກ
ຮກັສາສິ່ ງແວດລໍ້ອມ. 

• ຕໍ້ອງກໍາໄດ ໍ້ເງ  ່ ອນໄຂ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ຂົງ
ເຂດອ ່ ນໆທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປັນຕາມການເຫນັດຂີອງຄະນະຮບັຜດິຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົ
ມສ່ີວນຮ່ວມ. 

 5.2 ຄຸນນະພາບຂອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ການດໍາເນນີທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກໍາຕ່າງໆຕ ໍ້ອງສອດຄ່ອງກບັຈດຸປະສງົ, ບດົແນະນໍາ, ກດົລະບຽບ 

ແລະ ຫລກັການຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ. 

  

2 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກໍາຕ່າງໆຕ ໍ້ອງຮບັປະກນັການມສ່ີວນຮ່ວມລະຫວ່າງນກັທ່ອງທ່ຽວກບັຊຸມຊນົ
ທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ເພ ່ ອໃຫ ໍ້ມກີານແລກປ່ຽນປະສບົການທາງດ ໍ້ານວດັທະນະທໍາ, ສິ່ ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູ່
ໃນຊຸມຊນົ. 

  

3 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກໍາໄດ ໍ້ກໍານດົໄວ ໍ້ຢ່າງຊດັເຈນ: 

• ລາຍລະອຽດຂອງການນໍາທ່ຽວ ແລະ ການກໍານດົລາຄາ; ແລະ 
• ມກີານສັ່ ງຈອງ ແລະ ໄດ ໍ້ຮບັການບນັທ ກຢ່າງເປັນລະບບົ. 

  

4 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ບນັທ ກຈາໍນວນ ແລະ ຊ ່ ຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ, ເວລາໄປຮບັ ແລະ 
ໄປສົ່ ງ. 

  

5 ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ຮບັຊາບກ່ຽວກບັລາຍການເດນີທາງ, ລະດບັຄວາມຍາກລໍາບາກ, ຄວາມອນັຕະລາຍທີ່ ອາດ
ເກດີຂ ໍ້ນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ກດົລະບຽບ ຫຼ  ຂໍ ໍ້ບງັຄບັທີ່ ໃຊ ໍ້ໃນການເດນີທາງທ່ອງທ່ຽວ. 

  

6 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິນໍາທ່ຽວຕ ໍ້ອງດໍາເນນີງານບນົພ ໍ້ນຖານການໃຫໍ້ຜນົຕອບແທນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດແກ່
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ. 

  

7 ມລີະບບົຄວບຄຸມ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ລວມທງັມລີະບບົການຮບັຄໍາຕໍານຕິຊິມົຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍ
ກດິຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວທີ່ ຊຸກຍູ ໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ຄວາມຮ່ວມມ ໃນການໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍາ ຫຼ  ຕຊິມົເພ ່ ອສົ່ ງເສມີ
ໃຫ ໍ້ການບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກໍາດຂີ ໍ້ນ. 

  

8 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼ  ບນັດາກດິຈະກໍາຕ່າງໆຕ ໍ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ ງເສມີການປົກປັກຮກັສາ
ວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 

  

9 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຖ ກສ ໍ້າງຂ ໍ້ນເພ ່ ອຄວາມເພດີເພນີ, ເພ ່ ອການສ ກສາ, ການ
ແລກປ່ຽນ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ, ເພ ່ ອການພດັທະນາ, ການເຊ ່ ອມໂຍງ ແລະ ການອະນຸລກັ. 

  

10 ພະນກັງານນໍາທ່ຽວຂັ ໍ້ນທ ໍ້ອງຖິ່ ນ 1 ຄນົສາມາດໃຫໍ້ບໍລກິານແຂກໄດ ໍ້ 10 ຄນົ.   

11 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກໍາທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຕ ໍ້ອງມສີນັຍາທີ່ ລະບຸ ແລະ ບນັທ ກໄວ ໍ້ຢ່າງຊດັເຈນວ່າເປັນບໍລສິດັ
ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ. 

  

12 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫໍ້ແກ່ການແລກປ່ຽນວດັທະນະທໍາ 
ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ປະກອບເຮດັກດິຈະກໍາຮ່ມກບັສະມາຊກິໃນຊຸມຊນົນັ ໍ້ນໆ. 
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13 ການຈດັການການນໍາທ່ຽວແມ່ນມຄີວາມເໝາະສມົ ແລະ ມຄີວາມເອາົໃຈໃສ່ໃນການບໍລກິານທີ່ ມຄີວາມຊໍາ
ນານເປັນພເິສດ ເພ ່ ອໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຕາມຄວາມຕໍ້ອງການຂອງລູກຄ ໍ້າເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ດ ງດູດນກັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມຄຸີນນະ
ພາບໃຫໍ້ຫລາຍ. 

  

6 ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມ.   

 6.1 ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ຜູ ໍ້ປະກອບການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມ ແມ່ນຕ ໍ້ອງມຄີວາມເໝາະສມົ ທາງດ ໍ້ານຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ 
ປະສບົການທີ່ ຕດິພນັກບັການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັທ ໍ້ອງຖິ່ ນ. 

  

2 ຜູ ໍ້ປະກອບການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມ ຕ ໍ້ອງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ໃຫ ໍ້ການບໍລກິານທີ່ ຖ ກຫຼກັສຸຂະ
ອະນາໄມ.  

  

3 ຜູ ໍ້ປະກອບການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມຕ ໍ້ອງປະຕບິດັຕາມບດົແນະນໍາ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 

  

4 ຜູ ໍ້ປະກອບການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຜ່ານການຮບັຮອງພາຍໃຕ ໍ້ມາດຕະຖານທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ   

5 ຜູ ໍ້ປະກອບການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມໄດ ໍ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ໍ້ໃໝ່ຢູ່ສະເໝຈີາກແຂກຜູ ໍ້ມາໃຊ ໍ້
ບໍລກິານ. 

  

6 ຜູ ໍ້ປະກອບການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມໃນການຝ ກອບົຮມົເພ ່ ອເພີ່ ມທກັສະ ແລະ 
ຄວາມຮູ ໍ້ດ ໍ້ານ:  

• ສຸຂະອະນາໄມໃນຂັ ໍ້ນຕອນການກະກຽມປຸງແຕ່ງອາຫານ. 
• ໂພຊະນາການ ແລະ ການຈດັກຽມລາຍການອາຫານ. 
• ອາຫານພ ໍ້ນບ ໍ້ານ ແລະ ເຕກັນກິການປຸງແຕ່ງອາຫານ. 
• ມາດຕະຖານການບໍລກິານ ແລະ ການຕໍ້ອນຮບັ. 
• ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ ນຍງົ. 
• ການບໍລຫິານວຽກງານເປັນກຸ່ມ.  
• ການບໍລກິານ/ການເອາົໃຈໃສ່ລູກຄ ໍ້າ. 
• ການສ ່ ສານ (ລວມເຖິງການຮບັຮູ ໍ້ວດັທະນະທໍາ/ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈວດັທະນະທໍາຕ່າງໆ ແລະ ການ

ສ ່ ສານທາງພາສາ),  
• ການປະຖມົພະຍາບານເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ,  

• ຄວາມເປັນວດັທະນະທໍາຮດີຄອງປະເພນທີີ່ ແທ ໍ້ຈງິ, ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນ, ມເີອກະລກັ ແລະ ມີ
ຄຸນຄ່າ  

• ມກີານປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລໍ້ອມ. 
• ມກີານແນະນໍາ ແລະ ປະຕບິດັລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ. 
• ຫວົຂໍ ໍ້ອ ່ ນໆ ທີ່ ຄະນະຮບັຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົສ່ວນຮ່ວມເຫນັວ່າມຄີວາມ

ສໍາຄນັ/ຈາໍເປັນ. 

  

 6.2 ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່່
່
ມ ແມ່ນປະຕບິດັຕາມຈດຸປະສງົ, ຄໍາແນະນໍາ, ລະບຽບ ແລະ ຫລກັການ

ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ 
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2 ລາຍການອາຫານທຸກຢ່າງຕ ໍ້ອງບອກລາຄາທີ່ ຈະແຈ ໍ້ງ ແລະ ລະອຽດຢູ່ປ ໍ້ມລາຍການອາຫານ (ຖໍ້າມ)ີ   

3 ອາຫານສາມາດບໍລກິານໃຫໍ້ລູກຄ ໍ້າ ໄດ ໍ້ຕາມກໍານດົເວລາທີ່ ໄດ ໍ້ຕກົລງົກນັລະຫວ່າງຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານອາຫານ ແລະ 
ຄະນະຮບັຜດິຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ. 

  

4 ມອີາຫານພຽງພໍໄວ ໍ້ບໍລກິານຕາມຄວາມຕໍ້ອງການຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວລວມທງັອາຫານວ່າງ.   

5 ລາຍການອາຫານແຕກຕ່າງກນັໃນແຕ່ລະມ ໍ້ ແລະ ມອີາຫານພ ໍ້ນບ ໍ້ານຢ່າງໜໍ້ອຍໜ ່ ງເຢ ່ ອງໃນແຕ່ລະຄາບ.   

6 ອາຫານຕ ໍ້ອງສດົ, ປອດສານຜດິ ແລະ ປຸງແຕ່ງດ ໍ້ວຍວດັຖຸດບິຂອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນເຊັ່ ນ: ຊີໍ້ນ ແລະ ຜກັສດົ, ແຕ່ບ່ໍມີ
ສດັປ່າທີ່ ຜດິກດົໝາຍ. 

  

7 ອາຫານແຕ່ລະຄາບ ຕ ໍ້ອງມຂີອງຫວານ ແລະ ໝາກໄມ ໍ້.   

8 ການກະກຽມປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານຕ ໍ້ອງສະອາດ.   

9 ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ ນໍາໃຊ ໍ້ປຸງແຕ່ງອາຫານຕ ໍ້ອງທໍາຄວາມສະອາດ ກ່ອນ ແລະ ຫຼງັປຸງແຕ່ງທຸກຄັ ໍ້ງ    

10 ຜູ ໍ້ປຸງແຕ່ງອາຫານຕ ໍ້ອງລ ໍ້າງມ ດ ໍ້ວຍນໍ ໍ້າຢາລ ໍ້າງມ ໃຫ ໍ້ສະອາດທຸກຄັ ໍ້ງກ່ອນ ແລະ ຂະນະປຸງແຕ່ງອາຫານ.   

11 ຄວນເກບັຮກັສາອາຫານໄວ ໍ້ບ່ອນທີ່ ສະອາດ ແລະ ຖ ກສຸຂະອະນາໄມ.   

12 ບ່ໍໃຫ ໍ້ມສີດັລ ໍ້ຽງເຂົ ໍ້າມາໃນເຮ ອນຄວົໃນເວລາປຸງແຕ່ງອາຫານ.   

13 ນກັທ່ອງທ່ຽວສາມາດສໍ້າງປະສບົການທີ່ ດໃີນການຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ທດົລອງການປຸງແຕ່ງອາຫານພ ໍ້ນບ ໍ້ານ.   

14 ລະບບົຄວບຄຸມ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫໍ້ດຂີ ໍ້ນ ເຊັ່ ນ: ການຮບັເອາົຄໍາຕໍານຕິຊິມົ ຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວ
ກບັປະສບົການໃນການ ຮບັປະທານອາຫານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມາໃຊ ໍ້ບໍລກິານ. 

  

15 ມລີາຍການອາຫານພເິສດສໍາລບັນກັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ຕ ໍ້ອງການຄວບຄຸມການກນິອາຫານ.   

16 ການຫຸ ໍ້ມຫໍ່ ອາຫານຄວນຫຼກີລ ໍ້ຽງການນໍາໃຊ ໍ້ວດັສະດຸ ທີ່ ບ່ໍເປັນມດິຕ່ໍສິ່ ງແວດລໍ້ອມ, ຄວນເລ ອກໃຊ ໍ້ວດັຖຸດບິ
ຈາກທໍາມະຊາດ ເຊັ່ ນ: ໃບຕອງ. 

  

7 ຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທີ່ ພກັເຊາົ.   

 7.1 ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທີ່ ພກັເຊົ່ າ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານສະຖານທີ່ ພກັເຊົ່ າ ຄວນມຄີວາມຮູ ໍ້ພ ໍ້ນຖານທີ່ ດໃີນການບໍລກິານ ແລະ ມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກທີ່ ເໝາະສມົ 

  

2 ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານສະຖານທີ່ ພກັເຊາົຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ພດັທະນາໂຕເອງເຊັ່ ນ: ຄວາມຮູ ໍ້, ວທິກີານໃຫ ໍ້ບໍລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ 
ແລະ ການຮກັສາສະພາບແວດລໍ້ອມໃນທໍ້ອງຖິ່ ນ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ປະສບົການການທ່ອງທ່ຽວໃຫໍ້ມຄີວາມ
ຍ ນຍງົ. 

  

3 ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານທີ່ ພກັເຊົ່ າຕ ໍ້ອງປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ
ອາຊຽນ 

  

4 ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານທີ່ ພກັເຊົ່ າຕ ໍ້ອງຊຸກຍູ ໍ້ໃຫ ໍ້ແຂກໄດ ໍ້ຮບັປະສບົການວຖິຊີວີດິຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ຄວາມຮູ ໍ້ລະຫວ່າງແຂກກບັເຈົ ໍ້າພາບ 

  

5 ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານທີ່ ພກັເຊົ່ າໄດ ໍ້ຮບັການຢັໍ້ງຢ ນຈາກກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ   
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6 7.1.1. ໃຫໍ້ບໍລກິານທີ່ ພກັເຊົ່ າໄດ ໍ້ຕໍ້ອງໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມໃນການຝ ກອບົຮມົເພ ່ ອເພີ່ ມທກັສະ ແລະ ຄວາມຮູ ໍ້ດ ໍ້ານ
ການໃຫໍ້ບໍລກິານສະຖານທີ່ ພກັເຊົ່ າດ ໍ້ານ:  
 

• ການບໍລກິານສະຖານທີ່ ພກັເຊາົ ແລະ ແມ່ເຮ ອນ. 
• ການກະກຽມອາຫານໃຫໍ້ຖ ກຫຼກັສຸຂະອະນາໄມ. 
• ມາດຕະຖານການຕ ໍ້ອນຮບັ ແລະ ການບໍລກິານ. 
• ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ ນຍງົ. 
• ການບໍລຫິານວຽກງານເປັນກຸ່ມ. 
• ການບໍລກິານ/ເອາົໃຈໃສ່ລູກຄ ໍ້າ. 
• ການສ ່ ສານ (ລວມທງັການຮບັຮູ ໍ້/ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈດ ໍ້ານວດັທະນະທໍາທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ການ

ສ ່ ສານທາງພາສາ). 
• ການປະຖມົພະຍາບານເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 
• ການນບັຖ ວດັທະນະທໍາ, ປະເພນທີ ໍ້ອງຖິ່ ນ, ການເຊ ່ ອມໂຍງ, ເອກະລກັ ແລະ ຄຸນຄ່າ. 
• ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລໍ້ອມ. 
• ບດົແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ. 
• ສິ່ ງອ ່ ນໆທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປັນຈາກຄະນະຮບັຜດິຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນ

ຮ່ວມ. 

  

 7.2 ການບໍລຫິານຄຸ ໍ້ມຄອງເພ ່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທີ່ ພກັເຊາົ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ສະຖານທີ່ ພກັເຊົ່ າແມ່ນໄດ ໍ້ຕາມຈດຸປະສງົ, ບດົແນະນໍາ, ລະບຽບການ ແລະ ຫລກັການຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ 

  

2 ມລີະບບົການຈອງທີ່ ພກັເຊົ່ າທີ່ ລະອຽດ    

3 ມກີານບນັທ ກການເດນີທາງເຂົ ໍ້າ - ອອກຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມາໃຊ ໍ້ບໍລກິານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມີ
ສ່ວນຮ່ວມ  

  

4 ເວລານກັທ່ອງທ່ຽວມາຮອດຈະໄດ ໍ້ຮບັຂໍ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັ ຄວາມປອດໄພ, ລະບບົການຮກັສາຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ຄໍາແນະນໍາດ ໍ້ານການປະພ ດຕ່າງໆ ສິ່ ງທີ່ ຄວນເຮດັ-ບ່ໍຄວນເຮດັ 

  

5 ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ ໄດ ໍ້ປູກສ ໍ້າງຂ ໍ້ນ ຕ ໍ້ອງມຄີວາມໜໍ້າສນົໃຈ, ປອດໄພ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັ
ຄວາມຕໍ້ອງການຂອງແຂກ. 

  

6 ຫໍ້ອງອາບນໍ ໍ້າ ແລະ ຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າຕ ໍ້ອງມຄີວາມເປັນສ່ວນຕວົ ແລະ ມບ່ີອນລະບາຍອາກາດໄດ ໍ້ດ,ີ ໂດຍບ່ໍໃຫ ໍ້ໃຊ ໍ້
ຮ່ວມກບັສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານ. 

  

7 ຫໍ້ອງພກັທງັຫມດົ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫ ໍ້ອງອາບນໍ ໍ້າ ແລະ ຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າຕ ໍ້ອງອະນາໄມໃຫໍ້ສະອາດທຸກມ ໍ້   

8 ຫໍ້ອງອາບນໍ ໍ້າ ແລະ ຫ ໍ້ອງນໍ ໍ້າຄວນມອ່ີາງເກບັນໍ ໍ້າທີ່ ພຽງພໍ, ນໍ ໍ້າສະອາດ, ສະບູ ແລະ ຈອກ; ສ່ວນຫໍ້ອງນໍ ໍ້າຄວນມີ
ເຈ ໍ້ຍອະນາໄມ ແລະ ຖງັໃສ່ຂີ ໍ້ເຫຍ ໍ້ອ 

  

9 ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າມທີງັແບບນັ່ ງຢອງຢໍໍ້ ຫຼ  ແບບນັ່ ງ ແລະ ສາມາດດູດອອກ ຫຼ   ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ ໍ້ຕາມຄວາມເໝາະສມົ
ຂອງແຕ່ລະທໍ້ອງຖິ່ ນ 
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10 ພ ໍ້ນທີ່ ໃຫ ໍ້ບໍລກິານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມຕໍ້ອງມຄີວາມສະອາດງາມຕາເພ ່ ອປໍ້ອງກນັບ່ໍໃຫ ໍ້ມີ
ແມງໄມ ໍ້ ຫຼ   ສດັສາວາສິ່ ງທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍເຂົ ໍ້າມາ 

  

11 ມຂໍີ ໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຫຼາຍໆພາສາເພ ່ ອໃຫ ໍ້ແຂກມາພກັເຊົ່ າສາມາດສ ່ ສານກບັເຈົ ໍ້າຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໄດ ໍ້.   

  

12 ສະຖານທີ່ ພກັເຊາົທຸກແຫ່ງຕ ໍ້ອງມໄີຟສາຍ ຫຼ  ສິ່ ງອ ່ ນໆໄວ ໍ້ໃຫ ໍ້ແຂກໃຊໍ້   

13 ທຸກກດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມຕໍ້ອງມວີທິຮີບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ສະຫງບົໃຫ ໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ (ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ຮບັຮູ ໍ້ຂໍ ໍ້ມູນເຫລົ່ ານີ ໍ້ໃນເວລາເດນີທາງມາຮອດ) 

  

14 ຕໍ້ອງມແີຜນການຮອງຮບັສໍາລບັເຫດການທີ່ ບ່ໍຄາດຄດິທີ່ ອາດເກດີຂ ໍ້ນ ເຊັ່ ນ: ກໍລະນນີກັທ່ອງທ່ຽວເຈບັປ່ວຍ, 

ມພີ ດຕກິໍາທີ່ ບ່ໍພ ງປະສງົຈາກບຸກຄນົທົ່ ວໄປ, ອຸບດັຕເິຫດ ຫລ  ບາດເຈບັ ຫຼ   ສະພາບອາກາດມກີານປ່ຽນແປງ 
  

15 ທີ່ ພກັ ແລະ ພ ໍ້ນທີ່ ໃນການເຮດັກດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ຄວນມເີຄ ່ ອງມ ປະຖມົ
ພະຍາບານ ສໍາລບັແຂກ ແລະ ພະນກັງານນໍາໃຊ ໍ້ ແລະ ກວດກາທຸກໆອາທດິເພ ່ ອໃຫ ໍ້ມຄີບົຖໍ້ວນ.  

  

16 ພກັ ແລະ ພ ໍ້ນທີ່ ໃນການເຮດັກດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ຄວນໃຊໍ້ມາດຕະຖານຄ 
ກນັທງັຫມດົ ເຊັ່ ນ: ການຮກັສາອະນາໄມ, ການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມ 

  

17 ມລີະບບົຮກັສາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ການປັບປຸງການບໍລກິານ ລວມທງັ ຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຕ່ໍກບັສະຖານທີ່

ພກັແຮມ ແລະ ໃຫ ໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັເພ ່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ 

  

18 ໂຄງສ ໍ້າງຂອງ ທີ່ ພກັອາໄສຕ ໍ້ອງເຮດັຕາມຮູບຊງົຂອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ   

19 ສິ່ ງປຸກສ ໍ້າງຕ່າງໆທີ່ ໃຫ ໍ້ບໍລກິານແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງມກີານກໍານດົຂອບເຂດຢ່າງລະອຽດ ໂດຍມປີໍ້າຍບອກ 
ແລະ ຮູບໂປດສະເຕີ ໍ້. 

  

20 ບໍລເິວນສິ່ ງປຸກສ ໍ້າງຕ ໍ້ອງບ່ໍມກີານຕກົແຕ່ງຈາກຊິ ໍ້ນສ່ວນຂອງສດັປ່າ ຍກົເວັ ໍ້ນບ່ອນທີ່ ຈດັສະແດງສດັ ຫຼ   ສະເພາະ
ນກັທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 

  

21 ພາຍໃນສິ່ ງປຸກສ ໍ້າງຕ ໍ້ອງມແີສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ມອີາກາດຖ່າຍເທສະດວກ   

22 ສິ່ ງປຸກສ ໍ້າງຕ່າງໆຕ ໍ້ອງຫ່າງຈາກສະຖານທີ່ ທໍາມະຊາດ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວດັສາດອ ່ ນໆຢ່າງໜ່ອຍ 20 

ແມດັ, ເວັ ໍ້ນເສຍແຕ່ມເີຫດຜນົອ ່ ນທີ່ ຈາໍເປັນ 

  

23 ສະຖານທີ່ ໃຫ ໍ້ບໍລກິານແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວບ່ໍຄວນປ່ອຍສດັລ ໍ້ຽງເຂົ ໍ້າມາລບົກວນ   

24 ມສີະຖານທີ່ ຈອດລດົ, ປໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກຕ່າງໆສໍາລບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ ໍ້ທີ່ ມາທດັສະນະສ ກສາ ໃນຂອບເຂດ 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ 

  

25 ຜູ ໍ້ທີ່ ໃຫ ໍ້ບໍລກິານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມຕໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົດ ໍ້ານການ
ປະຖມົພະຍາບານເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນເພ ່ ອໃຫ ໍ້ສາມາດຊ່ວຍເຫຼ  ອນກັທ່ອງທ່ຽວໃນກໍລະນສຸີກເສນີໄດ ໍ້ 

  

26 ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບໍລກິານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມທງັໝດົ ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມາໃຊ ໍ້ບໍລກິານຕ ໍ້ອງມີ
ເອກະສານແນະນໍາກ່ຽວກັບັການແກ ໍ້ໄຂບນັຫາເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ, ລະບຸຕໍ່າແໜ່ງອຸປະກອນສຸກເສນີຕ່າງໆ ໃຫ ໍ້ຊດັເຈນ 

  

27 ເນັ ໍ້ນໜກັໃຫ ໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ຮຽນຮູ ໍ້ປະສບົການຂອງການຢູ່ແບບຄອບຄວົ ແລະ ຮຽນຮູ ໍ້ວດັທະນະທາໍ
ທ ໍ້ອງຖິ່ ນ 

  

8 ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂອງບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ.   
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 8.1 ພນັທະຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ ກບັການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ມາດຕະຖານທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ    

2 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງມໃີບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ   

3 ມສີນັຍາເປັນລາຍລກັອກັສອນຢ່າງລະອຽດລະຫວ່າງຜູ ໍ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ  ແລະ ຄະນະຮບັຜດິຊອບ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ  

  

4 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນກັງານຕ ໍ້ອງເຊນັສນັຍາ ແລະ ປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບ ຂອງ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 

  

5 ໃຫໍ້ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວເຂົ ໍ້າເປັນສະມາຊກິຂອງອງົກອນວຊິາຊບີໃດໜ ່ ງ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ   

6 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ  ແລະ ພະນກັງານຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ພດັທະນາຄວາມຮູ ໍ້ດ ໍ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ ນ
ຍງົ ແລະ ວທິບໍີລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັສະພາບແວດລໍ້ອມ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ການດໍາລງົ
ຊວີດິໃນທໍ້ອງຖິ່ ນ 

  

7 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ໃຫ ໍ້ບໍລກິານຕ ໍ້ອງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍນກັທ່ອງທ່ຽວ 
ເພ ່ ອໃຫ ໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ມປີະສບົການຈາກວຖິຊີວີດິທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ໍ້ຊ ່ ງກນັ ແລະ ກນັ 
ລະຫວ່າງຊຸມຊນົ ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວ 

  

8 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ຈດັຊຸດຝ ກອບົຮມົໃຫ ໍ້ພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກ່ຽວກບັ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ  

  

9 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວມກີານຮ່ວມມ ກບັອງົກອນ, ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ອງົການທີ່

ບ່ໍສງັກດັລດັ ທີ່ ອະນຸລກັມລໍະດກົທໍາມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ 
 

  

 8.2 ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິ ທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ ກບັຊຸມຊນົ ແລະ ການປົກປັກ
ຮກັສາທໍາມະຊາດ. 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງເຄາົລບົລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນ
ຮ່ວມ  

  

2 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນກັງານຕ ໍ້ອງມຄີວາມຮູ ໍ້ ແລະ ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈດກ່ີຽວກບັ
ພ ໍ້ນທີ່ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນທີ ໍ້ອງຖິ່ ນ 

  

3 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ ຕ ໍ້ອງສະແດງໃຫໍ້ເຫນັເຖງິການດໍາເນນີງານໃນການປົກປັກຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ  

  

4 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຄວນຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ ໍ້ເຄ ່ ອງຈກັໃນການຂນົສົ່ ງ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ຢູ່ໃນເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ. 
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5 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຄວນປ ກສາຫາລ  ກບັ ຄະນະກໍາມະການການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ຊຸມຊນົ ໃນກໍລະນມີຄີວາມສ່ຽງທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ 
ແລະ ຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນໂດຍກງົ. 

  

6 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວບ່ໍຄວນນໍາໃຊ ໍ້ຜະລດິຕະພນັທີ່ ກໍໃຫ ໍ້ເກດີຜນົກະທບົຕໍ່

ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ເຂົ ໍ້າມາໃນພ ໍ້ນທີ່ ການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ 

  

7 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວທີ່ ດຄີວນມວີທິກີານຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ໍ້ນຕໍ່ ທໍາ
ມະຊາດ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນ 

  

8 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນກັງານຕ ໍ້ອງມສ່ີວນຮ່ວມ ຫຼ  ປະກອບສ່ວນເຂົ ໍ້າໃສ່ບນັ
ດາໂຄງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ 

  

9 ຜູ ໍ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນມກີານເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນໃນການປັບປຸງການ
ບໍລກິານຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຕ່າງໆ ໂດຍອງີໃສ່ ຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ 

  

10 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວໄດ ໍ້ສະໜບັສະໜນູຄະນະກໍາມະການການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຝ ກອບົຮບົພະນກັງານນໍາທ່ຽວທໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ພະນກັງານອະນຸລກັ
ສດັປ່າຈາກຄນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນທີ່ ມຄີວາມຊໍານານ 

  

11 ຖໍ້າເປັນໄປໄດ ໍ້, ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຄວນນໍາໃຊ ໍ້ສະຖານທີ່ ພກັເຊົ່ າ ແລະ ການບໍລກິານ
ທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມກ່ອນ ແລະ ຫຼງັການຢໍ້ຽມຢາມ ເຂດທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນ
ຮ່ວມ 

  

 8.3 ການສົ່ ງເສມີເສດຖະກດິທ ໍ້ອງຖິ່ ນ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງນໍາໃຊ ໍ້ ຫຼ  ຊ ໍ້ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານ 

ປະຊາຊນົພາຍໃນທໍ້ອງຖິ່ ນ  

  

2 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງມຂໍີ ໍ້ຕກົລງົ ຫຼ  ສນັຍາກບັຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນກ່ຽວກບັການນໍາໃຊ ໍ້
ການບໍລກິານ, ລາຄາ ແລະ ຂັ ໍ້ນຕອນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ 

  

3 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງສະໜອງຂໍ ໍ້ມູນໃຫ ໍ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບການທ່ອງ 
ທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມກ່ຽວກບັທ່າແຮງຂອງການບໍລກິານທີ່ ສາມາດເພີ່ ມລາຍຮບັໃຫ ໍ້ແກ່
ຊຸມຊນົໄດ ໍ້. 

  

4 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ, ພະນກັງານ ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະກອບສ່ວນ ຫຼ   ມສ່ີວນຮ່ວມ
ເຂົ ໍ້າໃສ່ວຽກງານພດັທະນາຊຸມຊນົ  

  

 8.4 ການໂຄສະນາລາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ປະສບົການທ ໍ້ອງຖິ່ ນ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ຮ່ວມມ ກບັພະນກັງານນໍາທ່ຽວຂັ ໍ້ນທ ໍ້ອງຖິ່ ນ, ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງຈດັລາຍການນໍາທ່ຽວ 

ແລະ ຕຄີວາມໝາຍດໍ້ານວດັທະນະທໍາ/ທໍາມະຊາດທີ່ ເປັນເອກະລກັຄຸນຄ່າທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ທາໍມະ
ຊາດໃນເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ 
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2 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງອະທບິາຍລະບຽບການແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍເນັ ໍ້ນໃສ່ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວໃນການເຄາົລບົຄນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຫຼກີເວັ ໍ້ນຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລໍ້ອມ 

  

3 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງຈາໍກດັຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວຂ ໍ້ນກບັສະພາບຂອງພ ໍ້ນທີ່  ແລະ ຈາໍນວນ
ນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຈດຸປະສງົແມ່ນເພ ່ ອສະໜອງປະສບົການໃຫໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ບ່ໍສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຊຸມຊນົ 

  

4 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຄວນມຄີວາມຮູ ໍ້ກ່ຽວກບັວດັທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ສາມາດຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ ໍ້ດັ່ ງກ່າວໃຫ ໍ້ແກ່ພະນກັງານຂອງຕນົໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນພະນກັງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ຫວົໜໍ້າທວົ. 

  

5 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງສະໜອງຂໍ ໍ້ມູນຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ
ກ່ຽວກບັຂອບເຂດຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ, ອຸປະກອນທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ທີ່ ມມີາດຕະຖານສູງສຸດ 

  

 8.5 ການສ ໍ້າງຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ ໍ້ແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊນົ. ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

1 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຄວນແນະນໍາໃຫ ໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວມປີະກນັໄພເດນີທາງ.   

2 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງຮບັປະກນັບນັດາກດິຈະກໍາທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງເຊິ່ ງຕ ໍ້ອງມກີານນໍາທ່ຽວ 

ແລະ ຊ່ວຍເຫລ ອຈາກພະນກັງານ ຫຼ  ພະນກັງານນໍາທ່ຽວທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ມຄີວາມຊໍານານ. 
  

3 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງເຮດັການຕະຫລາດໃຫໍ້ຖ ກຕາມຄວາມຄາດຫວງັຂອງລູກຄໍ້າຢ່າງເໝາະ
ສມົກບັພ ໍ້ນທີ່  ແລະ ກດິຈະກໍາຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ 

  

4 ຜູ ໍ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນກັງານຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົການປະຖມົພະຍາບານເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ   

5 ຜູ ໍ້ປະກອບການທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ້ອງມກີານປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການປະຕບິດັງານເປັນປະຈາໍຕາມການ
ສໍາຫຼວດຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຄໍາຕຊິມົຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ 
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