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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

                          

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

ສະຖາບນັ ສ ່ ມວນຊນົ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

 
 
 
 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 
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ຂໍ ໍ້ມູນຜູ ໍ້ຂໍສະໝກັ ສະຖານທີ່ ຈດັງານອາຊຽນ 

ປະເພດ: ສະຖານທີ່ ຈດັງານເທດສະການ 

 

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
ມາດຕະຖານທີ່ ຈດັງານອາຊຽນ, ປະເພດສະຖານທີ່ ຈດັງານເທດສະການ. 

ວນັທ/ີເດ ອນ/ປີ……………………..  

ຊ ່  ແລະ ລາຍເຊນັຜູ ໍ້ຍ ່ ນສະໝກັ 
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ມາດຕະຖານທີ່ ຈດັງານອາຊຽນ 

ປະເພດ: ສະຖານທີ່ ຈດັງານເທດສະການ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ  
 ດ ໍ້ານກາຍຍະພາບ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 P01 ເງ  ່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່   
ສະຖານທີ່ ຈດັງານຕ ໍ້ອງສາມາດຕດິຕັ ໍ້ງ:  
• ເວທ ີ

• ບ່ອນລງົທະບຽນ/ບ່ອນແຈ ໍ້ງເຂົ ໍ້າ  
• ບ່ອນບໍລກິານອາຫານ  

• ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າເຄ ່ ອນທີ່  

  

 P02 ການເຂົ ໍ້າເຖງິ  
ສະຖານທີ່ ຈດັງານສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິໄດ ໍ້ດ ໍ້ວຍ:  
• ທາງບກົ (ທາງຖະໜນົ) 
• ການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ  
• ການຂນົສົ່ ງຮູບແບບອ ່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ທາງອາກາດ ຫຼ  ທາງນໍ ໍ້າ 

  

 P03 ບ່ອນຈອດລດົ ແລະ ບ່ອນບນັຈ/ຸຂນົເຄ ່ ອງ  
• ມບ່ີອນຈອດລດົສໍາລບັຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມງານ/ແຂກຊ ່ ງຢູ່ບ່ໍໄກຈາກສະຖານທີ່ ຈດັງານ.  
• ມປີໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກ ແລະ ແສງສະຫວ່າງພຽງພໍໃນບ່ອນຈອດລດົ ແລະ ຕາມທາງຍ່າງ.  
• ມບ່ີອນບນັຈ/ຸຂນັເຄ ່ ອງສໍາລບັລດົຂນົເຄ ່ ອງຈດັງານ. 

  

 P04 ບ່ອນກະກຽມເອກະສານ 

• ມພີ ໍ້ນທີ່ ທີ່ ສາມາດຈດັເປັນຫ ໍ້ອງອາຫານເພ ່ ອບໍລກິານອາຫານໃຫໍ້ແກ່ຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມງານ.  

• ພ ໍ້ນທີ່ ດັ່ ງກ່າວສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບດ.ີ  
• ພ ໍ້ນທີ່ ກະກຽມອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນພ ໍ້ນຖານພຽງພໍ. 
• ມລີາຍຊ ່ ຜູ ໍ້ສະໜອງການບໍລກິານອາຫານ ໃນກໍລະນຕີ ໍ້ອງການ. 

  

 P05 ປໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກສໍາລບັສະຖານທີ່ ຈດັງານໃນຮົ່ ມ 

• ມປີໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກທາງເຂົ ໍ້າຕດິຕັ ໍ້ງຖາວອນ.  
• ມປີໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກທີ່ ຕດິຕັ ໍ້ງຢູ່ບ່ອນທີ່ ເຫນັໄດ ໍ້ງ່າຍ ແລະ ເປັນລະບຽບດ.ີ   
• ມປີໍ້າຍເປັນພາສາອງັກດິ ແລະ ພາສາລາວ .  
ປໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກສໍາລບັສະຖານທີ່ ຈດັງານກາງແຈ ໍ້ງ 
• ມປີໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກທາງເຂົ ໍ້າຕດິຕັ ໍ້ງຖາວອນ ຫຼ  ຊົ່ ວຄາວ. 
• ມປີໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກທີ່ ຕດິຕັ ໍ້ງຢູ່ບ່ອນທີ່ ເຫນັໄດ ໍ້ງ່າຍ ແລະ ເປັນລະບຽບດ.ີ  
• ມປີໍ້າຍເປັນພາສາອງັກດິ ແລະ ພາສາລາວ. 

  

 P06 ເຄ ່ ອງໃຊ ໍ້ ແລະ ອຸປະກອນໃນຫ ໍ້ອງນ ໍ້າ 
• ມເີຄ ່ ອງໃຊ ໍ້ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ ຕດິຕັ ໍ້ງຖາວອນ ຫຼ  ຊົ່ ວຄາວ 
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• ຫໍ້ອງນໍ ໍ້າແຕ່ລະຫໍ້ອງມເີນ ໍ້ອທີ່ ເໝາະສມົ.   

• ມເີຄ ່ ອງໃຊ ໍ້ພຽງພໍສໍາລບັຄນົພກິານ ແລະ ຜູ ໍ້ສູງອາຍ. 

• ມຕູີ ໍ້ໃສ່ເຄ ່ ອງພຽງພໍ ສໍາລບັທ່ານຍງິ ແລະ ທ່ານຊາຍ. 

ມເີຄ ່ ອງໃຊ ໍ້ພຽງພໍ ເຊັ່ ນ: ເຈ ໍ້ຍທດິຊູ, ສະບູ ແລະ ອ ່ ນໆ. 

 P07 ການຈດັການກບັສິ່ ງເສດເຫຼ ອ 

• ມນີະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຈດັການກບັສິ່ ງເສດເຫຼ ອໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍພາຍໃນ
ປະເທດ. 

• ມອຸີປະກອບຂັ ໍ້ນພ ໍ້ນຖານໃນການຈດັການກບັສິ່ ງເສດເຫຼ ອ ເຊັ່ ນ: ຖງັຂີ ໍ້ເຫຍ ໍ້ອ.   
• ມກີານຝ ກອບົຮມົກ່ຽວກບັການຈດັການກບັສິ່ ງເສດເຫຼ ອສໍາລບັພະນກັງານ. 

  

 P08 ລະບບົນໍ ໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ   

• ມຈີດຸແຈກນໍ ໍ້າໃນສະພາບດ.ີ 

• ມລີະບບົລະບາຍນໍ ໍ້າເສຍທີ່ ດ ີແລະ ໄດ ໍ້ຕາມມາດຕະຖານພາຍໃນປະເທດ.  

• ມເີອກະສານການກວດກາ ຫຼ  ສ ໍ້ອມແປງປະຈາໍປີ. 

  

 P09 ເຄ ່ ອງປະຖມົພະຍາບານເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ 

• ມເີຄ ່ ອງປະຖມົພະຍາບານ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ.   
• ມພີະຍາບານ/ພະນກັງານປະຖມົພະຍາບານປະຈາໍ ຫລ  ຊົ່ ວຄາວໃນຊ່ວງຈດັງານ ແລະ/ຫຼ  ມີ

ບນັຊສູີນປ່ິນປົວ ແລະ ໂຮງໝໍລດັໃຫ ໍ້ແກ່ຜູ ໍ້ຈດັງານໃນກໍລະນຈີາໍເປັນ 

• ມຫຼີກັຖານໃນການຝ ກອບົຮມົໃຫ ໍ້ແກ່ພະນກັງານກ່ຽວກບັການປະຖມົພະຍາບານເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ.   

  

 P10 ການປໍ້ອງການອກັຄໄີພ 

ການປໍ້ອງກນັອກັຄໄີພໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ.  
  

 P11 ລະບຽບໃນການປະກນັໄພ   

ມລີະບຽບໃນການປະກນັໄພ, ໄດ ໍ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ ໍ້ງໃນສນັຍາ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍພາຍ
ໃນປະເທດ. 

  

 P12 ການຈດັການການຈະລາຈອນໃນຊ່ວງຈດັງານ 

• ມແີຜນການຈດັການການຈະລາຈອນທີ່ ເປັນລະບບົ. 

• ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບຈດັການການຈະລາຈອນ.  
• ມແີຈ ໍ້ງການກ່ຽວກບັລະບຽບການຈະລາຈອນສໍາລບັງານເທດສະການໃຫໍ້ແກ່ຊຸມຊນົ

ອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງຮບັຊາບ.   

  

 P13 ອຸປະກອນດ ໍ້ານປໍ້ອງກນັຄວາມປອດໄພ  

• ມກີ ໍ້ອງວງົຈອນປິດ ແລະ ຫໍ້ອງຄວບຄຸມພ ໍ້ອມພະນກັງານປະຈໍາຕະຫຼອດເວລາ.  
• ມກີ ໍ້ອງວງົຈອນປິດ ຫຼ  ອຸປະກອນປໍ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົອ ່ ນໆ ຈາໍນວນພຽງພໍໃນທົ່ ວພ ໍ້ນທີ່

ຈດັງານ. 
• ພະນກັງານຄວບຄຸມກ ໍ້ອງວງົຈອນປິດໄດ ໍ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົເປັນຢ່າງດ.ີ 
• ສະຖານທີ່ ຈດັງານມກີດົລະບຽບສໍາລບັເປີດກ ໍ້ອງວງົຈອນປິດເພ ່ ອເບິ່ ງຄ ນ. 

  

 P14 ເຫດສຸກເສນີ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະງບົສໍາລບັ:   
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ສະຖານທີ່ ຈດັງານໃນຮມົ 

• ອຸປະກອນຮບັມ ກບັເຫດສຸກເສນີ, ທາງໜໄີຟ ແລະ ທາງອບົພະຍກົຕ ໍ້ອງສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ
ພາຍໃນ.  

• ມປີໍ້າຍທາງໜໄີຟຕດິຕັ ໍ້ງຖາວອນ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບດ.ີ    

• ມແີຜ່ນປໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກທີ່ ເຫນັໄດ ໍ້ດພີ ໍ້ອມມຄໍີາແນະນໍາກ່ຽວກບັການດບັໄຟ ແລະ ໜໄີຟ.  

• ມພີະນກັງານຍາມພຽງພໍສໍາລບັສະຖານທີ່ ຈດັງານທງັໝດົ ແລະ ອ ໍ້ອມຮອບສະຖານທີ່
ດັ່ ງກ່າວໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ.  

• ມເີອກະສານກ່ຽວກບັກວດກາ ຫຼ  ສ ໍ້ອມແປງປະຈາໍປີ.  
• ມຫຼີກັຖານການຝ ກຊ ໍ້ອມດບັໄຟປະຈາໍປີ. 
• ມກີດົລະລຽບເຄັ່ ງຂດັກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະງບົໃນກໍລະນໄີພພບິດັ ແລະ 

ຄຸກຄາມທາງທໍາມະຊາດ.   
• ມຫຼີກັຖານການຝ ກອບົຮມົກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະງບົສໍາລບັ

ພະນກັງານໃນການຮບັມ ກບັໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ, ໄພຄຸກຄາມ ແລະ ບນັຫາອ ່ ນໆ
ກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະງບົ. 

ສະຖານທີ່ ຈດັງານກາງແຈ ໍ້ງ  
• ອຸປະກອນຮບັມ ກບັເຫດສຸກເສນີ, ທາງໜໄີຟ ແລະ ທາງອບົພະຍກົຕ ໍ້ອງສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ

ພາຍໃນ. 

• ມປີໍ້າຍທາງໜໄີຟຕດິຕັ ໍ້ງຖາວອນ ຫຼ  ຕດິຕັ ໍ້ງໃສ່ໃໝ່ ແລະ ເບິ່ ງເຫນັໄດ ໍ້ດ.ີ  
• ມແີຜ່ນປໍ້າຍຊີ ໍ້ບອກທີ່ ເຫນັໄດ ໍ້ດພີ ໍ້ອມມຄໍີາແນະນໍາກ່ຽວກບັການດບັໄຟ ແລະ ໜໄີຟ.  

• ມພີະນກັງານຍາມພຽງພໍສໍາລບັສະຖານທີ່ ຈດັງານທງັໝດົ ແລະ ອ ໍ້ອມຮອບສະຖານທີ່
ດັ່ ງກ່າວໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ.  

• ມເີອກະສານກ່ຽວກບັກວດກາ ຫຼ  ສ ໍ້ອມແປງປະຈາໍປີ.  
• ມຫຼີກັຖານການຝ ກຊ ໍ້ອມດບັໄຟປະຈາໍປີ.  
• ມກີດົລະລຽບເຄັ່ ງຂດັກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະງບົໃນກໍລະນໄີພພບິດັ ແລະ 

ຄຸກຄາມທາງທໍາມະຊາດ.   
• ມຫຼີກັຖານການຝ ກອບົຮມົກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະງບົສໍາລບັ

ພະນກັງານໃນການຮບັມ ກບັໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ, ໄພຄຸກຄາມ ແລະ ບນັຫາອ ່ ນໆ
ກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະງບົ. 

 P15 ການຈດັການກບັຝຸງຊນົ ແລະ ຂັ ໍ້ນຕອນການອບົພະຍກົຄນົ  

• ມແີຜນຜງັສະຖານທີ່ ຈດັງານ. 

• ມແີຜນອບົພະຍກົຄນົໃນກໍລະນມີເີຫດສຸກເສນີ.  
• ມຫຼີກັຖານການຝ ກອບົຮມົໃຫ ໍ້ແກ່ພະນກັງານກ່ຽວກບັການຈດັການກບັຝຸງຊນົ ແລະ ຂັ ໍ້ນ

ຕອນການອບົພະຍກົຄນົ.  
• ເສັ ໍ້ນທາງການອບົພະຍກົຄນົຕ ໍ້ອງສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ.  
• ມກີານແຈ ໍ້ງການກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ ການອບົພະຍກົຄນົໃນເວລາເລີ່ ມຈດັງານ. 
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 ດ ໍ້ານເຕກັໂນໂລຊ ີ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 T01 ລະບບົໄຟ  

• ມແີຜນຜງັສະແດງທີ່ ຕັ ໍ້ງຂອງລະບບົໄປ. 

• ມອຸີປະກອນປໍ້ອງກນັຄວາມປອດໄພຈາກໄຟຟໍ້າຕາມກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ. 
• ມພີະນກັງານປະຕບິດັໜໍ້າທີ່ ໃນຊ່ວງຈດັງານ.  
• ມເີອກະສານກ່ຽວກບັການກວດກາ ຫຼ  ສ ໍ້ອມແປງປະຈາໍປີ. 

  

 T02 ການຕດິຕັ ໍ້ງເຄ ່ ອງປ່ັນໄຟຟໍ້າສໍາຮອງ  
• ສາມາດຕດິຕັ ໍ້ງເຄ ່ ອງປ່ັນໄຟຟໍ້າສໍາຮອງໄດ ໍ້ໃນກໍລະນຈີາໍເປັນ.  
• ມພີ ໍ້ນທີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັຕດິຕັ ໍ້ງເຄ ່ ອງປ່ັນໄຟຟໍ້າສໍາຮອງຊົ່ ວຄາວ.   
• ມເີອກະສານກ່ຽວກບັການກວດກາ ຫຼ  ສ ໍ້ອມແປງປະຈາໍປີ. 

  

 ການບໍລກິານ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

 S01 ການບໍລກິານຮບັຈອງລ່ວງໜໍ້າ  
• ມຂໍີ ໍ້ມູນກະທດັຮດັກ່ຽວກບັປະເພດ ແລະ ແຜນຜງັຂອງສະຖານທີ່ ຈດັງານທາງອອນລາຍ ຫຼ  

ຕາມຄໍາຕ ໍ້ອງຂໍ.    
• ມຂໍີ ໍ້ມູນກະທດັຮດັກ່ຽວກບັການນໍາໃຊ ໍ້ສະຖານທີ່ ຈດັງານທາງອອນລາຍ ຫຼ  ຕາມຄໍາຮ ໍ້ອງຂໍ.  
• ມພີະນກັງານຄອບຕອບຄໍາຖາມລູກຄ ໍ້າ.   
• ພະນກັງານມຄີວາມຮູ ໍ້ ແລະ ສາມາດໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັສະຖານທີ່ ຈດັງານ ແລະ ລາຍ

ລະອຽດຂອງການຈອງ.   
• ມວີທິຊໍີາລະເງນິຫຼາຍວທິ.ີ 

  

 S02 ບຸກຄະລກິະພາບຂອງພະນກັງານ ແລະ ການເຄາົລບົຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມງານ  

ພະນກັງານ 

• ແຕ່ງຕວົແບບມ ອາຊບີ  

• ເປັນລະບຽບ ແລະ ຈບົງາມ 

• ມສີະຕຕິໍ່ ຄວາມແຕກຕ່າງດ ໍ້ານເຊ ່ ອຊາດ, ສາດສະໜາ, ວດັທະນະທໍາ, ເພດ ແລະ ອາຍຸ 

  

 S03 ທກັສະດ ໍ້ານພາສາຕ່າງປະເທດຂອງພະນກັງານ 

• ພະນກັງານສ່ວນຫລາຍສາມາດສ ່ ສານພາສາອງັກດິໄດ ໍ້ ຫຼ  ພາສາຈນີ ອງີຕາມສະຖານະການ 

• ພະນກັງານຈາໍນວນໜ ່ ງສາມາດສ ່ ສານພາສາທີ່ ສາມໄດ ໍ້  
ມກີານຝ ກອບົຮມົດ ໍ້ານພາສາໃຫ ໍ້ແກ່ພະນກັງານປະຈາໍ ແລະ ຊົ່ ວຄາວ ໜ ່ ງຄັ ໍ້ງຕໍ່ ປີ. 

  

 S04 ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມ ກບັພາກສ່ວນພາຍນອກ (ເຊັ່ ນ: ໂຮງໝໍ, ສະຖານີ
ຕໍາຫຼວດ ແລະ ສະຖານດີບັເພງີ) 
• ມຜູີ ໍ້ປະສານງານຫຼກັເພ ່ ອໃຫ ໍ້ມກີການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມ ກບັພາຍນອກໃນຊ່ວງມີ

ການຈດັງານ.   
• ມບີນັຊລີາຍຊ ່ ຜູ ໍ້ປະສານງານ ລວມທງັເບີ ໍ້ໂທລະສບັ ແລະ ອເີມລຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກທີ່

ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ.  
ມຂີັ ໍ້ນຕອນການປະສານງານກບັພາກສ່ວນພາຍນອກຢ່າງເປັນລະບບົ. 
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 S05 ການປະເມນີການຈົ່ ມວ່າ ແລະ ການບໍລກິານຂອງຜູ ໍ້ຈດັງານ ແລະ ຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມງານ  

• ມຊ່ີອງທາງທີ່ ເໝາະສມົໃນການຮບັເອາົການຈົ່ ມວ່າ ແລະ ຄໍາຕາໍນຕິຊິມົຈາກຜູ ໍ້ຈດັງານ ແລະ 
ຜູ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມງານ.   

• ມລີະບບົຮບັມ ກບັການຈົ່ ມວ່າ ແລະ ຄໍາຕໍານຕິຊິມົ. 
• ມນີະໂຍບາຍໃຫໍ້ລາງວນັແກ່ພະນກັງານເພ ່ ອປໍ້ອງກນັບນັຫາ ແລະ ການຈົ່ ມວ່າຕ່າງໆ.   

  

 S06 ການຈດັການກບັສຽງວຸນແຊວ  

• ມລີະບຽບໃນການຈດັການກບັສຽງວຸນແຊວໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ/ຫຼກັການພາຍໃນ
ປະເທດ. 

• ພະນກັງານໄດ ໍ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ສາມາດປະຕບິດັຕາມລະບຽບທີ່ ກໍານດົໄວ ໍ້.  
• ມລີະບຽບເພ ່ ອແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ປະຊາຊນົອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງຮບັຊາບໃນກໍລະນມີສີຽງວຸນແຊວທີ່ ອາດສົ່ ງ

ຜນົກະທບົຕໍ່ ເຂາົເຈົ ໍ້າ. 

  

 S07 ການຮກັສາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ຊຸມຊນົອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງ 
• ມລີະບຽບວ່າດ ໍ້ວຍການຮກັສາຄວາມຍ ນຍງົຂອງສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ຊຸມຊນົອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງ.     
• ສະຖານທີ່ ຈດັງານຈດັກດິຈະກາໍເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການປົກປັກຮກັສາຄວາມຍ ນຍງົຂອງ

ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ຊຸມຊນົອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງເປັນປົກກະຕ.ິ  
• ມຫຼີກັຖານການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ລະບຽບການສ ່ ສານດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ຊຸມຊນົ

ອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງສໍາລບັພະນກັງານສະຖານທີ່ ຈດັງານ. 

  

 S08 – ລະບຽບດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ (ເຊັ່ ນ: ການປະຢັດພະລງັງານ, ພະລງັງານທາງເລ ອກ ແລະ 
ການຈດັການຂີ ໍ້ເຫຍ ໍ້ອ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼ ອ ແລະ ອ ່ ນໆ)  
• ມລີະບຽບດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນ.  

• ມແີຜນຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັລະບຽບດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ.  

• ມກີານເຜຍີແຜ່ລະບຽບດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມຢູ່ທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອງົການ. 

  

 S09 – ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ  

• ມບີດົບນັທ ກການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ  

• ມບີດົລາຍງານການປະຕບິດັວຽກງານ  

• ມກີານຕດິຕາມບດົລາຍງານການປະຕບິດັວຽກຢ່າງໜໍ້ອຍບ່ໍໃຫ ໍ້ຫຸຼດນ ່ ງຄັ ໍ້ງຕໍ່ ປີ 
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