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ຄໍານໍາ
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ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພືຶ່ອຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບການທ່ອງທ່ຽວຢູູ່ບັນດາຕົວເມືອງພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນໃຫ້ດີ
ຂັ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການເພີຶ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານການຕະຫຼາດ, ແຕ່ຍັງເປັນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນ
ຢູູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍປະກອບສ່ວນຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ມາດຕະຖານດັົ່ງກ່າວນີຍ
ັ້ ັງປະກອບສ່ວນ
ຊ່ວຍຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພັດທະນາ
ບັນດາເມືອງຕ່າງໆໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ. ສິຶ່ງສໍາຄັນກຄື ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ
ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2011–2015 ທີຶ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີຶ່ມທະວີຂີດຄວາມສາມາດ ເພືຶ່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການປູ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ຊຶ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາແຜນປະຕິບັດງານບູລິມະສິດເພືຶ່ອບັນລຸແນວທາງຍຸດທະ

ສາດ ແນ່ໃສ່ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບລິການ ແລະ ສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນພາກພືັ້ນ.
ມາດຕະຖານເຫຼົົ່ານີແ
ັ້ ມ່ນຂັ້ນຢູູ່ກັບບັນດາຕົວຊີັ້ວັດຕ່າງໆ

ທີຶ່ຈະປະເມີນບັນດາເມືອງທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດສະ

ມາຊິກອາຊຽນ ໃນປັດຈຸບັນວ່າມີຄວາມຍືນຍົງຄືແນວໃດ, ຄຸນນະພາບການທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ບັນດາເມືອງເຫຼົົ່ານີສ
ັ້ ະເໜີ ແລະ
ລະບຸຂອບເຂດທີຶ່ຄວນຈະປັບປຸງ. ສິຶ່ງນີຈ
ັ້ ະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນມີມາດຕະຖານທີຕ
ຶ່ ້ອງການໃຫ້ບັນ
ລຸຕາມເປົື້າໝາຍ ແລະ ຈະເປັນການສ້າງຄວາມເພິຶ່ງພໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວເພີຶ່ມຫຼາຍຂັ້ນ
ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດກດີຂັ້ນ.
ພະແນກວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງ
ຍິ່ງມາຍັງໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພິ່ອສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີໄິ່ ດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໝູນດ້ານງົບປະມານ
ເພິ່ອແປມາດຕະຖານສະບັບນີ.ື້ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ຈະເປັນທດຊີື້ນາແກ່ຜູ້ຈັດ
ຕັື້ງປະຕບັດຂັື້ນສູນກາງ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິ່ນ, ທັງເປັນເອກະສານຕົວຢ່າງທີປ
ິ່ ະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຈະຕ້ອງປະຕບັດຕາມເພິ່ອ
ເຮັດໃຫ້ບັນດາເມືອງທ່ອງທ່ຽວຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມີຄຸນະພາບດີຂັ້ນເທືຶ່ອລະກ້າວ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເມືອງ
ທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນໃນຕໍ່ໜ້າ.
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2.

ພາກສະເໜີ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ມີການພັດທະນາຢູ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ພາກພືັ້ນດັົ່ງ

ກ່າວກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ສໍາຄັນຢູູ່ໃນແຜນທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວໂລກ.

ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ

ໜຶ່ງໃນບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆທີຶ່ມີບົດບາດສໍາຄັນຕກ
ໍ່ ານພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ

ແລະ

ພາກພືັ້ນ.
ເວລາເວົັ້າເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ແມ່ນເປົື້າຫມາຍສູງສຸດ. ຈຸດປະສົງ
ຕົັ້ນຕບໍ່ຄວນເປັນການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ, ແຕ່ຄວນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການດໍາລົງຊີວິດຢູ່າງກ້ວາງຂວາງ.
ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕົວ ຍັງເປັນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ທັນສົມບູນແບບໃນການວັດແທກຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການປັບ
ປຸງມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຍັງບໍ່ສາມາດວັດແທກຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານເສດຖະກິດໄດ້ຢູ່າງ
ພຽງພ, ແຕ່ມັນກເປັນສິຶ່ງຈໍາເປັນ. ໃນທຸກສັງຄົມ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແມ່ນບໍ່ສາມາດປາດສະຈາກ
ໄດ້ເຖິງການ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຄວາມຮັົ່ງມີ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຕ້ອງສຸມໃສ່ໃຫ້
ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ຈຸດປະສົງທີຶ່ສໍາຄັນທີຶ່ສຸດກຄືເຮັດໃຫ້ມີການເຕີບໂຕຫຼາຍທີຶ່ສຸດ. ຕົວຢູ່າງ: ການຂະ
ຫຍາຍຕົວທີຶ່ແຂງແຮງທີຶ່ມີຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມຍືດຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມຫມັັ້ນຄົງ ຫລາຍກວ່າການເສີມສ້າງຄວາມ
ບໍ່ເທົົ່າທຽມ. ຄໍາວ່າ “ສີຂຽວ” ໝາຍເຖິງການຮັບປະກັນການພັດທະນາທີຶ່ເປັນມິດກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີຄວາມຢືນ
ຍົງ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການເຕີບໂຕ “ສີຂຽວ” ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນຮູບແບບໃໝ່ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍໂຕໄວຂັ້ນ, ຄອບ
ຄຸມຫລາຍຂັ້ນ, ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນຫລາຍຂັ້ນ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສົົ່ງແວດລ້ອມຫລາຍຂັ້ນ. ການທ່ອງທ່ຽວຈຶ່ງມີບົດບາດສໍາ
ຄັນທີຶ່ຊ່ວຍໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕດັົ່ງກ່າວບັນລຸໄດ້ທງັ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.
ໃນປັດຈຸບັນມີຫຼາຍເມືອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນຢູ່າງດີຢູູ່ທົົ່ວພາກພືັ້ນ, ບາງຕົວເມືອງກຫາກກາຍເປັນຈຸດ
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ນີເັ້ ປັນໂອກາດອັນດີໃນການສົົ່ງເສີມບັນດາເມືອງເຫຼົົ່ານີັ້ໃຫ້ມີການພັດທະນາເປັນປະຕູ
ເຂົັ້າທໍາອິດ (gate way) ທີຶ່ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າສູ່ປະເທດ. ສິຶ່ງສໍາຄັນໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລະດັບ
ຊາດ ແລະ ພາກພືັ້ນ ແມ່ນການຮັກສາ, ສ້າງພາບພົດ ແລະ ຊືຶ່ສຽງທີຶ່ດີໃຫ້ແກ່ເມືອງຕ່າງໆ ເຊິຶ່ງເປັນ “ໃບຫນ້າ” ຂອງປະ
ເທດ ແລະ ທີຶ່ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທໍາ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສ້າງຂັ້ນ.
ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທາງຍຸດທະສາດສໍາລັບບັນດາຕົວເມືອງ

ໃນການພະຍາຍາມພັດທະນາພືັ້ນທີຶ່ຕ່າງໆໃຫ້ມີ

ຄວາມສວຍງາມ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ປັບປຸງພືັ້ນທີຶ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ສົົ່ງເສີມສະຖານທີຶ່
ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆທີຶ່ມີພາຍໃນຕົວເມືອງ. ແນ່ນອນວ່າ, ການບລິການ ແລະ ການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດຕົວເມືອງ
ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເນືຶ່ອງຈາກສະຖານທີທ
ຶ່ ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງແມ່ນຕັັ້ງຢູູ່ໃນ ແລະ ໃກ້ກັບຕົວເມືອງ. ບັນດາ
ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນທ້ອງຖິຶ່ນ ຕ້ອງຄໍານືງເຖິງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄຸນນະພາບການດໍາລົງຊີວິດຢູູ່ພາຍໃນ
ຕົວເມືອງຢູ່າງຈິງຈັງ ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ບລິການ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. ດັົ່ງນັັ້ນ,
ການນໍາສະເໜີ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ຈຶ່ງເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຈໍາເປັນ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາປະ
ເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ມີມາດຕະຖານທີຶ່ຕ້ອງການບັນລຸດຽວກັນ ເພືຶ່ອສ້າງຄວາມເພິຶ່ງພໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ເພີຶ່ມ
ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່ຄົນທ້ອງຖິຶ່ນ.
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3.

ຂອບເຂດ
ມາດຕະຖານດັົ່ງກ່າວນີັ້ແນ່ໃສ່ບັນດາເມືອງທີຶ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍ ແລະ ມີສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະ

ຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ. ບັນດາຕົວຊີັ້ວັດທີຶ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປະເມີນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວ
ສະອາດອາຊຽນ ແມ່ນອີຶ່ງໃສ່ບັນດາຕົວຊີັ້ວັດ ລຸ່ມນີ:ັ້
•

ການຄຸ້ມຄອງສິຶ່ງແວດລ້ອມ

•

ຄວາມສະອາດ

•

ການຈັດການສິຶ່ງເສດເຫຼືອ

•

ການປູກຈິດສໍານກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດ

•

ພືັ້ນທີຶ່ສີຂຽວ

•

ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມສະຫງົບໃນຕົວເມືອງ

•

ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ອາຊຽນປະກອບມີ 10 ປະເທດ ທີຶ່ມີລະດັບການພັດທະນາດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມີຈໍານວນ

ແລະ ປະເພດນັກທ່ອງທ່ຽວ, ເສດຖະກິດ, ຜົນກະທົບຕສ
ໍ່ ິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຈາກການທ່ອງທ່ຽວ,
ລະບົບການເມືອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທີແ
ຶ່ ຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງມີນະໂຍບາຍ, ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບສະເພາະຂອງແຕ່ລະ
ປະເທດ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຕ່
ລະປະເທດ, ບັນດາຕົວຊີັ້ວັດທີຶ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານສະບັບນີັ້ຕ້ອງ:
-

ນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ

-

ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກດ້ວຍສຽງສ່ວນຫຼາຍ

-

ສາມາດດັດປັບໄດ້

-

ສະດວກໃນການປະເມີນ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ
ເນືຶ່ອງຈາກວ່າມາດຖານດັົ່ງກ່າວສາມາດດັດປັບໄດ້, ດັົ່ງນັັ້ນມາດຕະຖານນີຈ
ັ້ ະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ທົບ

ທວນຄືນທຸກໆ 3 ປີ (ຖ້າຈໍາເປັນ)

4.

ຄໍາສັບ ແລະ ຄວາມໝາຍ
ຄໍາສັບ ແລະ ຄວາມໝາຍ ຢູູ່ໃນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ມີຄືດັົ່ງລຸ່ມນີັ້:

4.1.

ຄວາມສະອາດ
ໝາຍເຖິງສິຶ່ງແວດລ້ອມຢູູ່ຕາມສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານທີສ
ຶ່ າທາລະນະ ແລະ
ອືຶ່ນໆ ລວມທັງຄຸນນະພາບອາກາດ, ນໍໍ້າດືຶ່ມ, ລະບົບຈັດເກັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິຶ່ງເສດເຫຼືອ.

4.2.

ເຂດຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຄວາມແອອັດ
ໝາຍເຖິງເຂດທີຶ່ມກ
ີ ານສັນຈອນ ຫຼື ຄົນແອອັດຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມີການເຄືຶ່ອນໄຫວຊ້າ ຫຼື ຫຍຸ້ງຍາກ. ພາຫານະ
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ທີເຶ່ ຂົັ້າໄປຂົງເຂດດັົ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນ.
4.3.

ພາຫານະທີເຶ່ ປັນມິດກັບສິງຶ່ ແວດລ້ອມ
ໝາຍເຖິງພາຫານະທີມ
ຶ່ ີຜົນກະທົບທີເຶ່ ປັນອັນຕະຫຼາຍຕສ
ໍ່ ິຶ່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍກ່ວາພາຫານະທີຶ່ມີເຄືຶ່ອງຈັກຊະນິດ
ອຶ່ນໆ ທີຶ່ໃຊ້ນໍໍ້າມັນແອັດຊັງ ຫຼື ກາຊວນ ຫຼື ໃຊ້ນໍໍ້າມັນຊະນິດອືຶ່ນໆ. ພາຫານະປະເພດນີອ
ັ້ ອກແບບມາສະເພາະ
ເພືຶ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຕສ
ໍ່ ະພາບແວດລ້ອມທາງທໍາມະຊາດໃຫ້ໜ້ອຍທີສ
ຶ່ ຸດ.

4.4.

ລະບຽບການດ້ານສິງຶ່ ແວດລ້ອມ
ໝາຍເຖິງຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມຜົນກະທົບຕໍ່ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ ເຊັົ່ນ: ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ, ມົນລະພິດທາງສຽງ,
ການຄວບຄຸມ ແລະ ການເກັບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອ...

4.5.

ພືນ
ັ້ ທີສ
ຶ່ ຂ
ີ ຽວ
ໝາຍເຖິງສະຖານທີຶ່ຕ່າງໆໃນເຂດຕົວເມືອງທີຶ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າທ່ຽວຊົມໄດ້ ຊຶ່ງປະດັບປະດາດ້ວຍດອກໄມ້,
ຕົັ້ນໄມ້ ຫຼື ຫຍ້າ…

4.6.

ສູນປິນ
ິ່ ປົວສຸຂະພາບ
ໝາຍເຖິງສະຖານທີຶ່ທີຶ່ມີການບລິການດ້ານວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ເປັນບ່ອນປິິ່ນປົວ ແລະ ໃຫ້ການບລິ
ການຮັກສາສຸຂະພາບ.

4.7.

ການເຄືອ
ຶ່ ນໄຫວທີຜ
ຶ່ ດ
ິ ກົດໝາຍ
ໝາຍເຖິງການເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆທີຜ
ຶ່ ິດກົດໝາຍ ເຊັົ່ນ: ອາຊະຍາກໍາ, ການຄ້າຢາເສບຕິດ, ການທໍາ
ລາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ອືຶ່ນໆ.

4.8.

ກົດເກນ (Norms)
ໝາຍເຖິງຫຼັກການທີຶ່ຄວບຄຸມດ້ານພດຕິກໍາ ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຊ້ຢູູ່ໃນສັງຄົມຢູ່າງເໝາະສົມ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ
ມີກົດໝາຍບັງຄັບໃຊ້.

4.9.

ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ
ໝາຍເຖິງແຜນການທີຶ່ບລິສັດທ່ອງທ່ຽວກໍານົດຂັ້ນ ຊຶ່ງສະແດງເຖິງທີຶ່ຕັັ້ງຂອງສະຖານທີທ
ຶ່ ່ອງທ່ຽວ, ກິດຈະກໍາ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອືຶ່ນໆ.

4.10.

ມົນລະພິດ (ທາງນໍາໍ້ , ທາງອາກາດ, ທາງສຽງ)
ໝາຍເຖິງທຸກໆກິດຈະກໍາຂອງປະຊາຊົນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນອືຶ່ນໆທີເຶ່ ກີນຄ່າ
ມາດຕະຖານຕາມທີຶ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທາງດ້ານຄຸນນະພາບນໍໍ້າ, ອາກາດ ແລະ ສຽງ.

4.11.

ພືນ
ັ້ ທີສ
ຶ່ າທາລະນະ
ໝາຍເຖິງສະຖານທີຶ່ສາທາລະນະທີຶ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍ ລວມມີສໍານັກງານ, ອົງການທີຶ່ໃຫ້
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ບລິການປະຊາຊົນ ແລະ ອຸປະກອນຢູູ່ຕາມສະຖານທີສ
ຶ່ າທາລະນະ ເຊັົ່ນ: ຕັົ່ງ, ການຂົນສົົ່ງສາທາລະນະ ແລະ
ອືຶ່ນໆ.
4.12.

ການປູກຈິດສໍານກ
ໝາຍເຖິງການເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆທີຶ່ມີ 3 ອົງປະກອບຫຼັກ ເຊັົ່ນ: ຈຸດປະສົງໃນການປູກຈິດສໍານກ, ເປົື້າ
ໝາຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເອກະສານທີຶ່ຊ່ວຍສະໜອງດ້ານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ. ການປູກຈິດສໍານກກ່ຽວ
ກັບການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດ ໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ຄົນພາຍໃນປະເທດ, ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມສະອາດ, ສຸຂະ
ອານາໄມ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີດ
ຶ່ ີ.

4.13.

ການນໍາເອົາຂີເັ້ ຫຍືອ
ັ້ ມາໃຊ້ຄນ
ື ໃໝ່
ໝາຍເຖິງຂະບວນການນໍາເອົາເຄືຶ່ອງຂອງທີໃຶ່ ຊ້ແລ້ວ (ສິຶ່ງເສດເຫຼືອ) ມາໃຊ້ຄືນເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ເພືຶ່ອເຮັດ
ໃຫ້ສິຶ່ງເສດເຫຼືອກາຍເປັນປະໂຫຍດ, ຫຼຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ, ຫຼຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ (ຈາກ
ການຈູດ/ເຜົາ) ແລະ ມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ (ຈາກການຝັງ/ຖົມ) ໂດຍມີການຫຼຼຸດຜ່ອນການຖິັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອຊະຊາຍ
ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນການປູ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ.

4.14.

ພະລັງງານທົດແທນ
ໝາຍເຖິງພະລັງງານທຸກຊະນິດທີຶ່ໄດ້ຈາກແຫລ່ງພະລັງງານທີຶ່ເກີດຈາກທໍາມະຊາດ ເຊັົ່ນ: ແສງແດດ, ລົມ, ຄືັ້ນ
ທະເລ ຫຼື ແຫລ່ງທົດແທນອືຶ່ນໆ ທີຶ່ບໍ່ແມ່ນພະລັງງານຈາກນໍໍ້າມັນ.

4.15.

ການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ໝາຍເຖິງກົນໄກທີຶ່ອົງກອນສ້າງຂັ້ນມາ ແລະ ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ
ໄພພິບັດທີຶ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

4.16.

ເມືອງທ່ອງທ່ຽວ
ໝາຍເຖິງບັນດາເມືອງຕ່າງໆທີຶ່ມນ
ີ ັກທ່ອງທ່ຽວທ່ຽວຫຼາຍ ແລະ ມີສະຖານທີທ
ຶ່ ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ, ວັດ
ທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ.

4.17.

ໂຄງລ່າງພືນ
ັ້ ຖານການທ່ອງທ່ຽວ
ໝາຍເຖິງການບລິການ ແລະ ສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆເພືຶ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງນັັ້ນສະດວກສະບາຍຂັ້ນ ລວມມີໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານທົົ່ວໄປ ເຊັົ່ນ:
ສູນຂໍ້ມູນ, ປ້າຍຊີັ້ບອກ ແລະ ອືຶ່ນໆ.

4.18.

ຕໍາຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ
ໝາຍເຖິງເຈົັ້າໜ້າທີຶ່ທີຶ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມສະເພາະ ເພືຶ່ອຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂກັບບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ນັກ
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ທ່ອງທ່ຽວຢູູ່ໃນເມືອງນັັ້ນ.
4.19.

ຜັງເມືອງ
ໝາຍເຖິງແຜນຜັງທີຶ່ຖືກອອກແບບໂດຍອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິຶ່ນ

ເພືຶ່ອຮັບປະກັນດ້ານການພັດທະນາຕົວ

ເມືອງມີຄວາມຍືນຍົງ ເຊັົ່ນ: ແຜນນໍາໃຊ້ທດ
ີຶ່ ິນ, ການແບ່ງເຂດ, ການວາງແຜນດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງ.
4.20.

ການຈັດການສິງຶ່ ເສດເຫຼອ
ື
ໝາຍເຖິງມາດຕະການທີຶ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິຶ່ນກໍານົດຂັ້ນເພືຶ່ອເກັບມ້ຽນ, ຈັດແບ່ງປະເພດນໍໍ້າເປືື້ອນ ແລະ
ຂີເັ້ ຫຍືັ້ອ ດ້ວຍວິທີທີຶ່ມີປະສິດທີຶ່ພາບ ແລະ ເໝາະສົມ.

5.
5.1.

ບັນດາຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ການຄຸມ
້ ຄອງສິງຶ່ ແວດລ້ອມ
ການຄຸ້ມຄອງສິຶ່ງແວດລ້ອມໝາຍເຖິງວິທກ
ີ ານຕ່າງໆ

ທີຄ
ຶ່ ໍານືງເຖິງຜົນກະທົບຕສ
ໍ່ ິຶ່ງແວດລ້ອມທີຶ່ເກີດຈາກບັນ

ດາວຽກງານພັດທະນາຕ່າງໆຂອງປະເທດນັັ້ນ, ເມືອງນັັ້ນ ຫຼື ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆທີຈ
ຶ່ ະເກີດຂັ້ນ.
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕສ
ໍ່ ິຶ່ງແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະວຽກງານແມ່ນມີຫຼາຍລະດັບ ແລະ ຫຼາຍວິທີທີຶ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດາວຽກງານທີຶ່ພວກເຮົາສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເພືຶ່ອຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການ
ປູກຈິດສໍານກ, ຂໍ້ຫ້າມ ຫຼື ສິຶ່ງຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ, ແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
ຕົວຊີັ້ວັດນີແ
ັ້ ມ່ນອົງປະກອບທີຶ່ສໍາຄັນທີຶ່ສຸດ

ດັົ່ງທີຶ່ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນຢູູ່ເກືອບທຸກນະໂຍບາຍທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂັ້ນ. ທີແ
ຶ່ ນ່ນອນຄື ພວກເຮົາສາມາດສັງ
ເກດເຫັນໄດ້ວ່າຕົວຊີັ້ວັດພືັ້ນຖານທີຶ່ລວບລວມເອົາບັນດາອົງປະກອບທັງໝົດ ເຊັົ່ນ: ການວັດແທກສະພາບແວດລ້ອມ
ຕາມສະພາບການດໍາລົງຊີວິດໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍເນັນ
ັ້ ໃສ່ອົງປະກອບຫຼັກດ້ານວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ຄຸນນະພາບອາ
ກາດ, ນໍໍ້າໃຊ້ທົົ່ວໄປ, ນໍໍ້າດືຶ່ມບລິສຸດ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ແມ່ນແນ່ໃສ່
ເພືຶ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ກະຕຸກຊຼຸກຍູ້ບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີໄຶ່ ປທ່ຽວເມືອງເຫຼົົ່ານັັ້ນ
ຮັບຮູ້, ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມບ່ອນທີຶ່ເຂົາເຈົັ້າພັກເຊົາຢູູ່ ແລະ ບ່ອນທີຶ່ເຂົາເຈົັ້າໄປຢ້ຽມຢາມ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ລາຍລະອຽດຂອງຕົວຊີັ້ວັດນີັ້ ຍັງແນ່ໃສ່ເພືຶ່ອກະຕຸກຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກເມືອງທີຶ່ມີເງືຶ່ອນໄຂສະໝັກ
ໃຫ້ເລີຶ່ມປະຕິບັດວຽກງານ ເພືຶ່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕກ
ໍ່ ານດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຈັດຕັັ້ງປະ
ຕິບັດແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຜົນກະທົບດ້ານບວກ ແລະ ລົບ ຊຶ່ງອາດຈະເກີດຈາກບັນດາວຽກງານພັດ
ທະນາຕົວເມືອງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຕົວຊີັ້ວັດດັົ່ງກ່າວນີຍ
ັ້ ັງປູກຈິດສໍານກໃຫ້ບັນດາເມືອງຕ່າງໆກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ພະລັງ
ງານທົດແທນອີກດ້ວຍ.
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5.1.1. ຜັງເມືອງ
ໝາຍເຖິງການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຈັດສັນທີດ
ຶ່ ິນ, ການແບ່ງເຂດ, ການວາງແຜນດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ

ການວາງແຜນການຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງທີຶ່ອອກແບບໂດຍອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິຶ່ນ

ເພືຶ່ອຮັບປະກັບການຂະ

ຫຍາຍຕົວເມືອງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
5.1.2.

ລະບຽບການດ້ານສິງຶ່ ແວດລ້ອມ

ຕົວຊີັ້ວັດດັົ່ງກ່າວສາມາດວັດແທກໄດ້ວ່າ ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ລະບຽບການດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມສາມາດຄວບຄຸມ
ການດໍາເນີນງານຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໃນປັດຈຸບັນໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ລະບຽບເຫຼົົ່ານີຖ
ັ້ ືກບັງຄັບໃຊ້ຈາກ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິຶ່ນ ຫຼື ບໍ່ ເຊັົ່ນ: ລະບຽບກ່ຽວກັບການວາງແຜນ, ລະບຽບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິຶ່ງເສດເຫຼືອ
ແລະ ອືຶ່ນໆ.
5.1.3.

ມົນລະພິດ (ທາງນໍາໍ້ , ທາງອາກາດ ແລະ ທາງສຽງ)

ຕົວຊີັ້ວັດນີປ
ັ້ ະເມີນລະດັບມົນລະພິດທາງນໍໍ້າວ່າ ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີຶ່ທາງການໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຫຼື ບໍ່. ສິຶ່ງນີອ
ັ້ າດ
ໝາຍເຖິງບັນດາແມ່ນໍໍ້າຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ຢູໃູ່ ນສຽມຣຽບ ຫຼື ພະນົມເປັນໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ, ນໍໍ້າທະເລລຽບຕາມບລິເວນ
ແຄມຟັງ ເຊັົ່ນ: ກໍາປົງສົມ ແລະ ເກບ ໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ ເຊັນດຽວກັນກັບນໍໍ້າດືຶ່ມທີຶ່ມີມາດຕະຖານວັດແທກຄຸນ
ນະພາບນໍໍ້າ.
ນອກຈາກນີ,ັ້ ຍັງປະເມີນຄຸນນະພາບອາກາດຢູູ່ໃນເມືອງ ແລະ ມາດຕະການ ທີຈ
ຶ່ ະປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດ
ເຊັົ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການຫຼຼຸດຜ່ອນການສັນຈອນແອອັດ, ການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າມັນ, ລະດັບມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະ ລະ
ບຽບທີຶ່ມຢ
ີ ູູ່ນັັ້ນສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມສຽງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີກ
ຶ່ ໍານົດໄວ້ ຫຼື ບໍ່.
5.1.4.

ການຂົນສົງົ່ ທີເຶ່ ປັນມິດກັບສິງຶ່ ແວດລ້ອມ

ໝາຍເຖິງການຂົນສົົ່ງຢູູ່ໃນຕົວເມືອງ (ພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ) ແລະ ຜົນກະທົບຕສ
ໍ່ ິຶ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍມີການ
ສົົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ພາຫານະທີຶ່ເປັນມິດກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມ ເຊັົ່ນ: ລົດເມທີຶ່ມີລະບົບຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ລົດໄຟຟ້າ ແລະ
ເຂດຈ່າຍຄ່າທໍານຽມການສັນຈອນແອອັດ.
5.1.5.

ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແບບຢືນຍົງ

ໝາຍເຖິງການປະຫຍັດພະລັງງານ ແລະ ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີຶ່ມີປະສິດທິພາບຢູູ່ໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີຕ
ຶ່ ດ
ິ ພັນ
ກັບການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັົ່ນ: ດອກໄຟປະຫຍັດ, ປຸູ່ມເປີດ-ປິດ, ການນໍາໃຊ້ກຸນແຈຊະນິດບັດ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ການນໍາໃຊ້ພະ
ລັງງານທົດແທນ ເຊັົ່ນ: ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ການຕືນຕົວ ແລະ ພັນທະຂອງບລິສັດທ່ອງ
ທ່ຽວກ່ຽວກັບການປະຫຍັດພະລັງງານ.
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5.2.

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຄວາມສະອາດ
ສະຖານທີຶ່ສາທາລະນະໝາຍເຖິງສະຖານທີຶ່ທມ
ີຶ່ ີຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີມ
ຶ່ ີການພົວພັນເຊິຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຄວາມ

ສະອາດຢູູ່ຕາມສະຖານທີຶ່ສາທາລະນະແມ່ນຂັ້ນຢູູ່ກັບພດຕິກໍາຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັກສາສະ
ຖານທີຶ່ແຫ່ງນັັ້ນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ຄວາມສະອາດຕາມສະຖານທີສ
ຶ່ າທາລະນະຍັງເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທີຶ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕກ
ໍ່ ານ
ເປັນຢູູ່ຂອງໝົດທຸກຄົນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຄວາມສະອາດຕາມສະຖານທີຶ່ສາທາລະນະນັັ້ນຍັງສາມາດຊ່ວຍຍົກລະ
ດັບຄຸນນະພາບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງຕົວເມືອງອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວກຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດເຊັົ່ນດຽວກັນ.
ຕົວຊີັ້ວັດນີ,ັ້ ພວກເຮົາຕ້ອງຄໍານືງເຖິງຄວາມສະອາດຕາມສະຖານທີຶ່ສາທາລະນະ ເຊັົ່ນ: ບັນດາອາຄານສາທາ
ລະນະ, ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ພືັ້ນທີຶ່ສີຂຽວ, ສູນການຄ້າ, ຣີສອດ ແລະ ສວນສາທາລະນະ, ຖະໜົນສາຍຫຼັກ, ຫ້ອງນໍໍ້າ
ສາທາລະນະ ແລະ ບ່ອນອືຶ່ນໆ.
ຕົວຊີັ້ວັດນີເັ້ ນັນ
ັ້ ໃສ່ຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງສະຖານທີຶ່ສາທາລະນະຂອງບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດໃນ
ການຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິຶ່ນ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ຄວາມສະອາດຂອງສະຖານທີຶ່ຕ່າງໆຢູູ່
ໃນຕົວເມືອງແມ່ນຈະດງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນທີຶ່ດໍາລົງຊີວິດຢູູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ. ນອກ
ຈາກນັັ້ນ, ກຍັງເປັນເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ສ້າງຊືຶ່ສຽງໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງອີກດ້ວຍ.
5.2.1.

ຄວາມສະອາດຂອງສະຖານທີສ
ຶ່ າທາລະນະ

ແມ່ນຕົວຊີັ້ວັດທີຶ່ສໍາຄັນໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນທີຶ່ດີໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ພາກທຸ
ລະກິດ. ຄວາມສະອາດຂອງສະຖານທີຶ່ ແລະ ອາຄານສາທາລະນະ, ພືັ້ນທີຶ່ສີຂຽວ, ຕະຫຼາດ, ສະຖານີລົດໂດຍສານ, ສູນ
ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ສະຖານທີຶ່ອືຶ່ນໆ ຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ມີການປະ
ກາດໃຊ້ກົດລະບຽບ ລວມທັງສະໜອງອຸປະກອນທີເຶ່ ໝາະສົມ ເຊັົ່ນ: ຈໍານວນຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອຢູູ່ຕາມເຂດສາທາລະນະຄວນ
ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາເປັນຢູ່າງດີ.
5.2.2.

ຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງນໍາໍ້ ສາທາລະນະ

ຕົວຊີັ້ວັດນີໝ
ັ້ າຍເຖິງຈໍານວນຫ້ອງນໍໍ້າສາທາລະນະທີຢ
ຶ່ ູູ່ຕາມສະຖານທີທ
ຶ່ ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງນັັ້ນ, ການເອົາໃຈໃສ່
ໃນການອານາໄມ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ. ຕົວຊີັ້ວັດນີັ້ແມ່ນຢູູ່ໃນມາດຕະຖານຫ້ອງນໍໍ້າສາທາລະນະສະອາດອາຊຽນ.
5.2.3. ຄວາມສະອາດຂອງສະຖານທີທ
ຶ່ ອ
່ ງທ່ຽວ (ຫພິພທ
ິ ະພັນ, ວັດວາອາຣາມ, ສວນສາທາລະນະ, ຫາດຊາຍ
ແລະ ອືນ
ຶ່ ໆ)
ຕົວຊີັ້ວັດນີປ
ັ້ ະເມີນວ່າມີຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອຢູູ່ຕາມສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວພຽງພ ຫຼື ບໍ່, ຄວາມຖີຶ່ໃນການເກັບຂີັ້ເຫຍືັ້ອ,
ຄວາມສະອາດ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາບລິເວນສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວນັັ້ນ. ຖ້າຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບເຫຼົົ່ານີກ
ັ້
ຈະມີການລົງໂທດ.
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5.2.4.

ຄວາມສະອາດຕາມຖະໜົນສາຍຫຼກ
ັ

ປະເມີນສະພາບຕາມບັນດາຖະໜົນສາຍຫຼັກພາຍໃນເມືອງ ແລະ ຈາກເມືອງໜຶ່ງໄປຫາເມືອງໜຶ່ງວ່າ ບັນດາ
ເມືອງເຫຼົົ່ານີໄັ້ ດ້ຮັບການທໍາຄວາມສະອາດເປັນປະຈໍາ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ມີອຸປະກອນທີຶ່ເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່ ເຊັົ່ນ: ຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອຢູແ
ູ່ ຕ່
ລະຈຸດ.
5.3.

ການຈັດການສິງຶ່ ເສດເຫຼອ
ື
ການຈັດການສິຶ່ງເສດເຫຼືອໝາຍເຖິງການເກັບມ້ຽນຢູ່າງຖກວິທີ (ການນໍາເອົາຂີເັ້ ຫຍືັ້ອ, ນໍໍ້າເປືື້ອນມາໝູນໃຊ້

ຄືນ ແລະ ເອົາຖີັ້ມຈໍານວນທີຶ່ໃຊ້ຄືນບໍ່ໄດ້). ຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ນໍໍ້າເປືື້ອນເກີດມາຈາກການເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງ
ຄົນເຮົາໃນແຕ່ລະວັນ. ການຈັດການຂີັ້ເຫຍືັ້ອແມ່ນຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໃນການປະກອບສ່ວນຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່
ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ, ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມງາມຂອງຕົວເມືອງໂດຍລວມ.
ຕັັ້ງແຕ່ກາງສັດຕະວັດທີ 20 ເປັນຕົນ
ັ້ ມາ, ປະລິມານຂີເັ້ ຫຍືັ້ອຢູູ່ທົົ່ວໂລກມີຈໍານວນເພີຶ່ມຂັ້ນຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ໄປ
ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາ). ຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງຂີັ້ເຫຍືັ້ອຈາກອຸດສາຫະກໍາແມ່ນມີຢູູ່ທົົ່ວ
ໂລກ. ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບບາບັດ, ການກໍາຈັດຂີັ້ເຫຍືັ້ອ, ນໍໍ້າເປືື້ອນຢູູ່ໃນລະດັບໂລກ ແລະ ລະດັບຊາດຍັງພົບກັບສິຶ່ງທ້າ
ທາຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍຢູ່າງກຕາມ,

ບັນດາເມືອງຕ່າງໆຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບທີຶ່ລຽບ

ງ່າຍ.
ມາດຕະຖານດັົ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາເມືອງຕ່າງໆ

ຕ້ອງປະຕິບັດແຜນການຈັດການສິຶ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ມີປະ

ສິດທິພາບ ລວມທັງມີວິທີການເກັບ ແລະ ບໍາບັດນໍໍ້າເປືື້ອນ ແລະ ຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ພ້ອມກັບໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກໃຫ້ທຸກ
ພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫານີ.ັ້
5.3.1.

ການຈັດການນໍາໍ້ ເປືອ
ື້ ນ

ຕົວຊີັ້ວັດການຈັດການນໍໍ້າເປືື້ອນນີແ
ັ້ ມ່ນປະເມີນຈາກໜ່ວຍງານຂອງພາກລັດ

ທີຶ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການ

ຈັດການນໍໍ້າເປືື້ອນ ແລະ ປະເມີນອັດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງທີຶ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການປູ່ອຍນໍໍ້າເປືື້ອນ ຖ້າບໍ່ມີໜ່ວຍ
ງານຮັບຜິດຊອບ ກໃຫ້ປະເມີນວິທີ ແລະ ຄວາມຖີຶ່ໃນການເກັບນໍໍ້າເປືື້ອນ.
5.3.2.

ການຈັດການຂີເັ້ ຫຍືອ
ັ້

ຕົວຊີັ້ວັດນີປ
ັ້ ະເມີນໜ່ວຍງານຂອງພາກລັດທີຶ່ຮັບຜິດຊອບການຈັດການຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ປະເມີນອັດຕາສ່ວນ
ຂອງພົນລະເມືອງທີຶ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຖິັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ

(ມີບ່ອນຖິັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອທີຢ
ຶ່ ູູ່ໃກ້ກັບບ່ອນຢູູ່ອາໄສຂອງປະຊາ

ຊົນ). ຖ້າບໍ່ມີໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ, ກໃຫ້ປະເມີນວິທີ ແລະ ຄວາມຖີຶ່ໃນການຖີັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ.
5.3.3.

ການຈັດການ ແລະ ບໍາບັດນໍາໍ້ ເປືອ
ື້ ນ

ປະເມີນສະຖານທີຶ່ເກັບມ້ຽນນໍໍ້າເປືື້ອນທີຶ່ປະຊາຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ທີຶ່ພາກລັດໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແລະ ອຸປະກອນ
ບໍາບັດສ່ວນບຸກຄົນຢູູ່ຕາມສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວ ເຊັົ່ນ: ຖັງວິດຊມ, ຖັງເກັບນໍໍ້າເປືື້ອນ ແລະ ອຸປະກອນການບໍາບັດນໍໍ້າ
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ເປືື້ອນ ເຊັົ່ນ: ອ່າງບໍາບັດນໍໍ້າເປືື້ອນ.
5.3.4.

ການຈັດການ ແລະ ກໍາຈັດຂີເັ້ ຫຍືອ
ັ້

ປະເມີນສະຖານທີຶ່ເກັບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອທີຶ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆສາມາດນໍາໃຊ້
ໄດ້ທີຶ່ພາກລັດກໍານົດໄວ້ ເຊັົ່ນ: ສະໜາມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ວິທີການນໍາໃຊ້ເພືຶ່ອກໍາຈັດຂີັ້ເຫຍືັ້ອກຈະຖືກປະ
ເມີນເຊັນດຽວກັນ ເຊັົ່ນ: ການຈັດການຂີັ້ເຫຍືັ້ອ, ການນໍາເອົາສິຶ່ງເສດເຫຼືອມາໃຊ້ຄືນ, ການເຜົາ (ໃຊ້ເຕົາເຜົາສະເພາະ),
ການຝັງ/ຖົມ.
5.3.5.

ການນໍາເອົາຂີເັ້ ຫຍືອ
ັ້ ມາໃຊ້ຄນ
ື ໃໝ່

ຕົວຊີັ້ວັດນີປ
ັ້ ະເມີນວ່າພາກລັດໄດ້ຊຼຸກຍູ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃຫ້ມີການນໍາເອົາສິຶ່ງເສດເຫຼືອມາໃຊ້ຄືນ ແລະ ມີລະ
ບົບເກັບມ້ຽນ ຫຼື ບໍ່. ນອກຈາກນີ,ັ້ ຍັງໝາຍເຖິງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາເອົາຂີັ້ເຫຍືັ້ອມາໃຊ້ຄືນ
ໃໝ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ປະກອບທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັົ່ນ: ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ບລິສັດ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາກສ່ວນອືຶ່ນໆ.
5.4.

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ການປູກຈິດສໍານກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິງຶ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດ
ໝາຍເຖິງການເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆທີຶ່ມີ 3 ອົງປະກອບຫຼັກ ເຊັົ່ນ: ຈຸດປະສົງໃນການປູກຈິດສໍານກ, ເປົື້າ

ໝາຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເອກະສານທີຶ່ຊ່ວຍສະໜອງດ້ານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ. ການປູກຈິດສໍານກກ່ຽວກັບການ
ປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດ ໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ຄົນພາຍໃນປະເທດ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມສະອາດ, ສຸຂະອານາໄມ, ສຸຂະພິບານ ແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມທີຶ່ດີ.
ການປູກຈິດສໍານກແມ່ນຮູບແບບການສົົ່ງຄວາມຮູ້

(ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວກິດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວເປັນວຽກງານທີຶ່ຈະ

ຕ້ອງປະຕິບັດຢູູ່ເລືັ້ອຍໆ). ເພາະສະນັັ້ນ, ຈຸດປະສົງຂອງການປູກຈິດສໍານກແມ່ນເພືຶ່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີຶ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນແຕ່ລະມືັ້ ແລະ ການເຜີຍແຜ່/ອະທິບາຍທັດສະນະທີຶ່
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການດໍາລົງຊີວິດ. ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງ
ທ່ຽວສະອາດອາຊຽນຍັງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິຶ່ນ, ບັນດາຜູ້ປະກອບການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດ.
ການປູກຈິດສໍານກ

ແມ່ນກົນໄກຕົັ້ນຕໃນການຊຖກຍູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະ

ອາດອາຊຽນ. ກົນໄກດັົ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນວຽກທີຶ່ສໍາຄັນທີບ
ຶ່ ັນດາເມືອງຕ່າງໆຄວນລິເລີຶ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພືຶ່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້
ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າໃຈ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານດັົ່ງກ່າວເທືຶ່ອລະກ້າວ. ການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ

ໂດຍເລືອກເອົາວິທີທີຶ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງເມືອງເຫຼົົ່ານັັ້ນ.
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ນອກຈາກນີ,ັ້ ການປະເມີນຜົນຄວນເນັນ
ັ້ ໃສ່ປະສິດທິພາບ, ຄວາມຕໍ່ເນືຶ່ອງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາທີຶ່ກໍານົດໄວ້. ການປູກ
ຈິດສໍານກສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີກ
ຶ່ ່ຽວຂ້ອງ ເຊັົ່ນ: ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ/ອົງການ
ທີບ
ຶ່ ໍ່ສັງກັດລັດ (NGOs) ແລະ ພາກສ່ວນອືຶ່ນໆ.

5.4.1. ການປູກຈິດສໍານກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິງຶ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນ
ທ້ອງ ຖິນ
ຶ່
ຕົວຊີັ້ວັດນີັ້ໃຊ້ປະເມີນບັນດາວຽກງານທີຶ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ເພືຶ່ອປູກຈິດສໍານກກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິຶ່ນ ຊຶ່ງໜ້າວຽກເຫຼົົ່ານີັ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ເລືັ້ອຍໆປານໃດ ເຊັົ່ນ: ການປະຊາສໍາພັນ, ງານນິເທດສະການ, ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ນອກຈາກນີັ້, ຍັງມີເຖິງ
ເຄືຶ່ອງມືທໃີຶ່ ຊ້ເຂົັ້າໃນການປູກຈິດສໍານກ ເຊັົ່ນ: ປຶື້ມຄູ່ມື, ແຜນພັບ, ປ້າຍ, ແຜ່ນໂພສເຕີ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
5.4.2. ການປູກຈິດສໍານກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິງຶ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດໃຫ້ແກ່ຜປ
ູ້ ະກອບ
ການທ່ອງທ່ຽວ
ດັົ່ງທີຶ່ລະບຸມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ຕົວຊີັ້ວັດທີປ
ຶ່ ະເມີນບັນດາໜ້າວຽກງານຕ່າງໆທີໄຶ່ ດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ
ເພືຶ່ອປູກຈິດສໍານກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ

ແລະ

ຄວາມສະອາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການດ້ານການ

ທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ງໜ້າວຽກງານເຫຼົົ່ານີໄັ້ ດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເລືັ້ອຍໆປານໃດ ເຊັົ່ນ: ການປະຊາສໍາພັນ, ງານນິເທດສະ
ການ, ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ນອກຈາກນີ,ັ້ ຍັງລວມເຖິງເຄືຶ່ອງມືທີຶ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປູກຈິດສໍານກ ເຊັົ່ນ: ປຶື້ມຄູ່ມື,
ແຜ່ນພັບ, ປ້າຍ, ແຜ່ນໂພສເຕີ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
5.4.3. ການປູກຈິດສໍານກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິງຶ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດໃຫ້ແກ່ນກ
ັ ທ່ອງ
ທ່ຽວ
ຕົວຊີັ້ວັດນີປ
ັ້ ະເມີນລະດັບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານທີສ
ຶ່ ະໜອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ກ່ຽວກັບການເຄົາລົບນັບຖືຂໍ້ກໍາ

ນົດ, ລະບຽບດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງປະເທດນັັ້ນ, ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ທີຶ່ພົວພັນ
ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.
5.5.

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ພືນ
ັ້ ທີສ
ຶ່ ຂ
ີ ຽວ
ພືັ້ນທີຶ່ສຂ
ີ ຽວໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ ແມ່ນພືັ້ນທີທ
ຶ່ ີຶ່ຄົນທົົ່ວໄປສາມາດເຂົັ້າທ່ຽວຊົມໄດ້ ເຊັົ່ນ: ປະຊາຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ

ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບ່ອນທີຶ່ເຂົາເຈົັ້າສາມາດພັກຜ່ອນ. ພືັ້ນທີຶ່ເຫຼົົ່ານີຄ
ັ້ ວນປະດັບປະດາດ້ວຍຕົັ້ນໄມ້, ດອກໄມ້ ແລະ
ຫຍ້າ.
ທາງວົງວຽນຖືວ່າບແ
ໍ່ ມ່ນພືັ້ນທີຶ່ສີຂຽວ ເພາະມີຈຸດປະສົງໃຊ້ສໍາລັບລະບາຍການຈາລະຈອນ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນພືັ້ນທີຶ່
ໃຫ້ຄົນພັກຜ່ອນ. ພືັ້ນທີຶ່ສີຂຽວຄວນແຕກຕ່າງຈາກ “ສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ”, ເຖິງແມ່ນວ່າສະຖານທີຶ່
ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດນີັ້ຈະເຊືຶ່ອມຕໍ່ ແລະ ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍພືັ້ນທີຶ່ສີຂຽວກຕາມ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຫ້າມບັນດາ

20

ເມືອງເຫຼົົ່ານີເັ້ ກັບເງິນນໍານັກທ່ອງທ່ຽວທີເຶ່ ຂົັ້າມາທ່ຽວຊົມພືັ້ນທີຶ່ສີຂຽວນີັ້ ດັົ່ງທີຶ່ເຄີຍເກີດຂັ້ນຢູູ່ບາງແຫ່ງ.
ພືັ້ນທີຶ່ສີຂຽວຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບຄວາມເປັນຢູູ່ໃຫ້ດີຂັ້ນ

ໂດຍມີພືັ້ນທີທ
ຶ່ າງທໍາມະຊາດຢູູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ.

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ພືັ້ນທີສ
ຶ່ ີຂຽວບາງແຫ່ງກມີຢູູ່ໃນເມືອງຕ່າງໆແລ້ວ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ມາດຕະຖານແມ່ນແນໃສ່ເພືຶ່ອສົົ່ງເສີມ
ການນໍາໃຊ້ພືັ້ນທີຶ່ສີຂຽວໂດຍເນັັ້ນໃສ່ປະລິມານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີຶ່ດ.ີ
ມາດຕະຖານດັົ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງໃຫ້ບັນດາເມືອງຕ່າງໆຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການດູແລຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພືັ້ນທີຶ່
ສີຂຽວໃຫ້ເປັນຮູບແບບທີຶ່ສະດວກ ແລະ ເໝາະສົມ.
5.5.1.

ຈໍານວນພືນ
ັ້ ທີສ
ຶ່ ຂ
ີ ຽວໃນເມືອງ

ປະເມີນພືັ້ນທີຶ່ຢູູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຈັດສັນເປັນພືັ້ນທີສ
ຶ່ ີຂຽວ.
5.5.2.

ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງພືນ
ັ້ ທີສ
ຶ່ ຂ
ີ ຽວ

ຕົວຊີັ້ວັດນີປ
ັ້ ະເມີນວ່າພືັ້ນທີຶ່ດັົ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຮັກສາເລືັ້ອຍໆປານໃດ, ມີໂຄງການປັບປຸງພືັ້ນທີຶ່ດັົ່ງກ່າວ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາເຄືຶ່ອງໃຊ້ສາທາລະນະບໍ່ ເຊັົ່ນ: ໄຟຟ້າ, ຕັົ່ງ, ທາງຍ່າງ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ລະບົບຄຸ້ມ
ຄອງສິຶ່ງແວດລ້ອມ ເຊັົ່ນ: ລະບົບປະຫຍັດພະລັງງານສໍາລັບແສງສະຫວ່າງ, ລະບົບຊົນລະປະທານ, ການນໍາໃຊ້ປຸູ່ຍຊີວະ
ພາບ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
5.6.

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບໃນຕົວເມືອງ
“ຄວາມປອດໄພ” ແມ່ນອົງປະກອບທີຶ່ສໍາຄັນຂອງນະໂຍບາຍການທ່ອງທ່ຽວ. ຄວາມປອດໄພແມ່ນສະພາບ

ການທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່າ. “ຄວາມປອດໄພ” ຕ້ອງໝາຍເຖິງສິດທິມະນຸດຂັັ້ນພືັ້ນຖານ.
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິຶ່ນນັັ້ນ ແລະ
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນທີອ
ຶ່ າໄສຢູູ່ໃນພືັ້ນທີຶ່ນັັ້ນ ຊຶ່ງແມ່ນຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງຕົວ
ຊີັ້ວັດນີ.ັ້ ຕົວຊີັ້ວັດດັົ່ງກ່າວແນໃສ່ເພືຶ່ອໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເຂົັ້າໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງນັກທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ. ການສົົ່ງເສີມບັນດາເມືອງຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີຶ່
ອາດຈະເກີດຂັ້ນໃນທຸກຮູບແບບນັັ້ນ

ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມປອດ

ໄພ.
ຕົວຊີັ້ວັດດັົ່ງກ່າວນີປ
ັ້ ະເມີນທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ຜູ້ປະ
ກອບການບລິການປິິ່ນປົວທົົ່ວໄປໃນເມືອງນັັ້ນ ພ້ອມທັງປະເມີນຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີຶ່ມຢ
ີ ູູ່, ການກວດ
ກາສຸຂະອານາໄມ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງປະຊາຊົນ, ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນທາງທ່ອງ
ທ່ຽວພາຍໃນຕົວເມືອງ. ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນອາ
ຊະຍະກໍາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບ.
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5.6.1.

ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ

ປະກອບມີ 2 ຮູບແບບຄື: 1) ການປະເມີນດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທີຶ່ປິິ່ນປົວຄົນເຈັບ
(ໂຮງໝໍ, ຄຣີນິກ ແລະ ບ່ອນອືຶ່ນໆ), ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການບລິການປິິ່ນປົວຄົນເຈັບທົົ່ວໄປ; 2) ການ
ກວດກາສຸຂະອານາໄມຢູູ່ບ່ອນທີຶ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍ ເຊັົ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ຕະຫຼາດ, ຮ້ານອາຫານດ່ວນ (ອາຫານຈານ
ດ່ຽວ), ຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງຕາມແຄມຖະໜົນ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງປະເທດນັັ້ນ.
5.6.2.

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມສະຫງົບໃນຕົວເມືອງ

ຕົວຊີັ້ວັດນີປ
ັ້ ະເມີນລະດັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຊຶ່ງສາມາດວັດແທກໄດ້ຈາກຈໍານວນຕໍາ
ຫຼວດ (ໂດຍສະເພາະຕໍາຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ) ແລະ ວິທີການທີເຶ່ ຂົາເຈົັ້າໄດ້ຮັບການຮໍໍ່າຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມມາເພືຶ່ອຮັບມື
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ. ຄົນຂັບລົດແທ໊ກຊີບລິການນັກທ່ອງທ່ຽວວ່າມີຄວາມສຸພາບ
ແລະ ຊືຶ່ສັດບໍ່ ຊຶ່ງບັນຫານີກ
ັ້ ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເຊັນດຽວກັນ. ຕົວຊີັ້ວັດອືຶ່ນອາດໝາຍເຖິງຄວາມປອດໄພໃນ
ການເດີນທາງອ້ອມຕົວເມືອງ (ການຈາລະຈອນ, ຄວາມແອອັດຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ຄວາມປອດໄພຢູູ່ຕາມທາງແຍກ
ຕ່າງໆ, ທາງຍ່າງທີຶ່ປອດໄພ ແລະ ອືຶ່ນໆ).
5.6.3.

ການບັງຄັບໃຊ້ກດ
ົ ຫມາຍ ເພືອ
ຶ່ ປ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາ ແລະ ການຄ້າໂສເພນີເດັກ, ຢາເສບຕິດ ແລະ

ອືນ
ຶ່ ໆ.
ຕົວຊີັ້ວັດນີຊ
ັ້ ່ວຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃນການປົກປ້ອງປະຊາກອນພາຍໃນປະເທດ ຈາກການກະທໍາຜິດ
ທີຶ່ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ແລະ ເປັນການຫ້າມນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ໃຫ້ກະທໍາຜິດຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວເອງ ເຊັົ່ນ:
ການຄ້າປະເວນີເດັກ, ຢາເສບຕິດ, ການຄ້າຂາຍທີຜ
ຶ່ ິດກົດໝາຍ, ການນໍາສິນຄ້າເຂົັ້າ-ອອກຜິດກົດໝາຍ, ການທໍາລາຍ
ດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບສິນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ຕົວຊີັ້ວັດນີຍ
ັ້ ັງປະເມີນການບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບ (ການ
ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ) ລວມທັງປະສິດທິຜົນຂອງການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກ.
5.6.4.

ແຜນການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ຕົວຊີັ້ວັດນີປ
ັ້ ະເມີນຄວາມສາມາດຂອງປະເທດນັັ້ນ

ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບເຫດການທີຶ່ບໍ່ຄາດຄິດທີຶ່ອາດຈະ

ເກີດຂັ້ນ ເຊັົ່ນ: ໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງປະເມີນຂອບເຂດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງແຜນການຮັບມືກັບ
ຄວາມສ່ຽງ, ຖ້າຫາກມີ.
5.7.

ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ໂຄງລ່າງພືນ
ັ້ ຖານ ແລະ ສິງຶ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຫຼັກການຂອງນະໂຍບາຍການ

ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນອາໄສໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ, ການປະສານສົມທົບຊຶ່ງກັນ
ແລະ ກັນ ແລະ ຄວາມພ້ອມ/ຄວາມຫຼັກຫຼາຍຂອງສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ. ແນ່ນອນ, ຄວາມພ້ອມຂອງໂຄງ
ລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈະຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ຊຶ່ງ
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ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕກ
ໍ່ ານທ່ອງທ່ຽວ. ຖ້າຫາກສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກບໍ່ພຽງພ ຫຼື ເປັນບັນຫາບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນ
ໃດກຕາມ, ກຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕກ
ໍ່ ານພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຕົວເມືອງ.
ສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນທີຶ່ສຸດກຄືບັນດາເມືອງຕ່າງໆຕ້ອງມີການວາງແຜນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວທີເຶ່ ໝາະສົມ

ໂດຍຊີັ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາ

ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຂະບວນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຢູູ່ໃນເມືອງນັັ້ນ. ໂຄງລ່າງ
ພືັ້ນຖານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວປະກອບມີ: ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ປ້າຍຊີັ້ບອກ ແລະ ແຜນທີຶ່ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມຈໍາ
ເປັນໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງນັນ
ັ້ ລວມທັງສະຖານທີຶ່ອືຶ່ນໆທີນ
ຶ່ ັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິຶ່ນສາມາດທ່ຽວຊົມ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເຊັົ່ນ: ການພັກຜ່ອນ, ວັດທະນະທໍາ, ສກສາຄົັ້ນຄວ້າ,
ຊືັ້ເຄືຶ່ອງທີຶ່ລະນກ, ກິລາ ແລະ ອືຶ່ນໆ ຈະຕ້ອງມີການແນະນໍາຢູູ່ໃນເມືອງນັັ້ນ.
ຄວາມເພິຶ່ງພໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈະລວມຢູູ່ໃນຕົວຊີັ້ວັດນີັ້

ເພາະວ່າເມືອງຕ່າງໆຕ້ອງຮູ້ວ່າເມືອງຂອງຕົນ

ຕ້ອງການປັບປຸງຫຍັງຕືຶ່ມອີກ ເພືຶ່ອດງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຊີນຊວນໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າພັກຢູູ່ເມືອງນັັ້ນດົນກ່ວາເກົົ່າ.
5.7.1.

ການວາງແຜນການທ່ອງທ່ຽວ

ແຜນພັດທະນາ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດທີຶ່ເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່ເປັນທາງການນັັ້ນ ຄວນແນ່ໃສ່ການຄວບຄຸມ
ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງນັັ້ນ ເຊັົ່ນ: ການແບ່ງເຂດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທດ
ີຶ່ ິນສໍາລັບເຂດທ່ອງທ່ຽວ, ລາຍ
ການນໍາທ່ຽວ, ການວາງແຜນຂົນສົົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ແຜນອານຸລັກວັດທະນະທໍາ, ມລະດົກ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
5.7.2.

ສູນຂມ
ໍ້ ນ
ູ , ປ້າຍຊີບ
ັ້ ອກ ແລະ ແຜນທີທ
ຶ່ ອ
່ ງທ່ຽວ

ປະເມີນວິທີ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງນັັ້ນ ເຊັົ່ນ: ຂະໜາດ ແລະ ທີຶ່ຕັັ້ງ
ຂອງສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອຸປະກອນທີຶ່ມີຢູູ່ພາຍໃນສູນຂໍ້ມູນ, ປ້າຍຊີັ້ບອກຕ່າງໆຢູູ່ພາຍໃນເມືອງນັັ້ນ ແລະ ມີ
ແຜນທີບ
ຶ່ ອກສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວຕາມຈຸດຕ່າງໆຢູູ່ໃນເມືອງນັັ້ນ.
5.7.3.

ທີຕ
ຶ່ ງັັ້ ສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄືອ
ຶ່ ງ

ປະເມີນສະຖານທີຶ່ທີຶ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດຊອກຊືັ້ເຄືຶ່ອງທີເຶ່ ຂົາເຈົັ້າຕ້ອງການ, ສະຖານທີຶ່ຂາຍສິຶ່ງຂອງເຫຼົົ່ານັັ້ນຢູູ່
ໃກ້ສະຖານທີທ
ຶ່ ່ອງທ່ຽວ, ຢູູ່ໃຈກາງເມືອງ, ເຂົັ້າເຖິງງ່າຍ, ມີຄຸນນະພາບ, ລາຄາສິນຄ້າມີຄວາມເໝາະສົມບໍ່.
5.7.4.

ສະຖານທີພ
ຶ່ ກ
ັ ຜ່ອນ (ສະຖານທີທ
ຶ່ ອ
່ ງທ່ຽວ, ສວນສາທາລະນະ, ເດີນ
ຶ່ ກິລາ ແລະ ບ່ອນພັກຜ່ອນ)

ຕົວຊີັ້ວັດນີັ້ໃຊ້ປະເມີນບັນດາກິດຈະກໍາທີຈ
ຶ່ ັດໄວ້ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິຶ່ນນັັ້ນກສາມາດໃຊ້
ບລິການ ແລະ ຊືັ້ໄດ້.
5.7.5.

ລະດັບຄວາມເພິງຶ່ ພໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການກວດສອບເບິຶ່ງວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມເພີຶ່ງພໃຈກັບເມືອງດັົ່ງກ່າວຫຼາຍປານໃດ ເຊັົ່ນ:
ຄວາມສະອາດ, ການບລິການ, ການຕ້ອນຮັບ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເພິຶ່ງພໃຈຕໍ່ການຕົບແຕ່ງ ລວມທັງສິຶ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ອືຶ່ນໆ ແນ່ໃສ່ເພືຶ່ອຊອກຫາຈຸດທີຶ່ຄວນປັບປຸງ. ການສໍາຫຼວດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍໃນການປະເມີນ ແລະ ວິ
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ເຄາະຂມ
ໍ້ ູນຕ່າງໆ ຊຶ່ງຕົວຊີັ້ວັດນີັ້ຈະປະເມີນວ່າການສໍາຫຼວດນີັ້ມີປະສິດທິພາບ ຫຼື ບໍ່, ການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດເລືັ້ອຍໆ
ປານໃດ ແລະ ຖ້າມີມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພືຶ່ອປັບປຸງເມືອງດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະອີຶ່ງໃສ່ຂໍ້ມູນທີຶ່ໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດ
ນັັ້ນ.

6. ເງືອ
ຶ່ ນໄຂຂອງມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ
6.1.

ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນການຄຸມ
້ ຄອງສິງຶ່ ແວດລ້ອມ ມີຈາໍ ນວນ 5 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ

ການຄຸມ
້ ຄອງສິງຶ່
ແວດລ້ອມ

1

ຜັງເມືອງ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

2

ຄະແນນ

ມີແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີຶ່ດິນສໍາລັບເມືອງນີັ້ບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ



ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນດັົ່ງກ່າວບໍ່?

ປະຕິບັດ
ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ



ໄດ້ຈັດແບ່ງເຂດຕາມແຜນການແບ່ງເຂດບໍ່?

ຈັດແບ່ງ
ບໍ່ໄດ້ຈັດແບ່ງ



ມີແຜນການຂົນສົົ່ງສໍາລັບຕົວເມືອງນີັ້ບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ



ວຽກງານດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມໄດ້ລະບຸຢູູ່ໃນແຜນການດັົ່ງ

ລະບຸ
ບໍ່ໄດ້ລະບຸ



ວຽກງານດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ບໍ່?

ເອົາໃຈໃສ່
ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈ
ໃສ່



ມີກົດລະບຽບດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມເພືຶ່ອຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນ

ມີ
ບໍ່ມີ



ປະຕິບັດ
ບໍ່ປະຕິບັດ



ໄດ້
ບໍ່ໄດ້



ປະຕິບັດ
ບໍ່ປະຕິບັດ



ກໍານົດ
ບໍ່ໄດ້ກໍານົດ



ກ່າວບໍ່?

ກົດລະບຽບ
ກ່ຽວກັບສິງຶ່
ແວດລ້ອມ

ການປະເມີນ

ກິດຈະການຂອງພາກທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວບໍ່?
ກົດລະບຽບເຫຼົົ່ານີັ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້
ບໍ່?
ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອອກກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄຸນ
ນະພາບນໍໍ້າບໍ່?
ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບນໍໍ້າໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູູ່ໃນ
ເມືອງນີັ້ບໍ່?
ຄຸນນະພາບນໍໍ້າຢູູ່ໃນເມືອງນີໄັ້ ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບ
ບໍ່?
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ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ



ໃຊ້
ບໍ່ໃຊ້



ເຜີຍແຜ່
ບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່



ແນະນໍາ
ບໍ່ແນະນໍາ



ມາດຕະການເຫຼົົ່ານີັ້ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່?

ປະຕິບັດ
ບໍ່ປະຕິບັດ



ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແນະນໍາມາດຕະການຄວບຄຸມ

ແນະນໍາ
ບໍ່ແນະນໍາ



ໃຊ້
ບໍ່ໃຊ້



ມີລະບົບຂົນສົົ່ງສາທາລະນະຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ



ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແນະນໍາການຂົນສົົ່ງທີຶ່ເປັນມິດ

ແນະນໍາ
ບໍ່ແນະນໍາ



ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອອກກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄຸນ
ນະພາບອາກາດບໍ່?
3

ມົນລະພິດ

ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບອາກາດໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູູ່ໃນ
ເມືອງນີັ້ບໍ່?
ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຄຸນນະພາບນໍໍ້າ
ແລະ ອາກາດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ບໍ່?
ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແນະນໍາມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືຶ່ອ
ຫຼຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່ ຕົວຢູ່າງ:






ການຫຼຼຸດຜ່ອນການຈາລະຈອນແອອັດ, ເຄືຶ່ອງກັົ່ນຕອງສານ
ເຄມີ, ການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າມັນ ແລະ ອືຶ່ນໆ.

ມົນລະພິດທາງສຽງບໍ່?
ມາດຕະການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງສຽງໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນຢູູ່
ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່?

ກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່ ເຊັົ່ນ: ວິທີການຄວບຄຸມ







ມົນລະພິດ.


ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດກົດລະບຽບການຄວບຄຸມ

ກໍານົດ
ມົນລະພິດຈາກການຈາລະຈອນຢູູ່ເມືອງນີັ້ບໍ່ ເຊັົ່ນ: ຫ້າມພາ ບໍ່ກໍານົດ
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ການຂົນສົງົ່ ທີຶ່ ຫະນະທີຶ່ປູ່ອຍຄັວນຫຼາຍ, ເກັບເງິນເຂດທີມ
ຶ່ ີການຈາລະ
ເປັນມິດກັບ ຈອນແອອັດໃນເມືອງ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
ສິງຶ່ ແວດ
ລະບຽບເຫຼົົ່ານີໄັ້ ດ້ນໍາໃຊ້ຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່?
ລ້ອມ

ອັດຕາສ່ວນພາຫານະທີຶ່ເປັນມິດກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ພາຫານະບໍ່ມເີ ຄືຶ່ອງຈັກຖ້າປຽບທຽບໃສ່ຈໍານວນພາຫານະ
ທັງໝົດມີຈໍານວນເທົົ່າໃດ?





ໃຊ້
ບໍ່ໃຊ້


%

(ຢູ່າງໜ້ອຍ
30% ຂອງຈໍາ
ນວນທັງໝົດ
ຈຶ່ງຈະໄດ້ຄະ
ແນນ

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ການ
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ຊຼຸກຍູ້



ຂົນສົົ່ງທີຶ່ບໍ່ມເີ ຄືຶ່ອງຈັກບໍ່ ເຊັົ່ນ: ຂີັ້ລົດຖີບ ແລະ ຍ່າງ.

ບໍ່ຊຼຸກຍູ້



ອັດຕາສ່ວນໂຮງແຮມໃນເມືອງນີນ
ັ້ ໍາໃຊ້ອຸປະກອນປະຫຍັດ

ໜ້ອຍກ່ວາ



ພະລັງງານ (ເຊັົ່ນ: ດອກໄຟປະຫຍັດ, ປຸູ່ມເປີດ-ປິດ, ການ

50%

ນໍາໃຊ້ກະແຈຊະນິດບັດ ແລະ ອືຶ່ນໆ) ແລະ ພະລັງງານທີນ
ຶ່ ໍາ

ຫຼາຍກ່ວາ

ມາໃຊ້ໃໝ່ ມີເທົົ່າໃດ?

50%
(ຕ້ອງຫຼາຍ

ການນໍາໃຊ້
ພະລັງງານ
ແບບຢືນຍົງ

5



ກ່ວາ 50%
ຈຶ່ງຈະໄດ້ຄະ
ແນນ)
ອັດຕາສ່ວນຮ້ານອາຫານໃນເມືອງນີໄັ້ ດ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ

ໜ້ອຍກ່ວາ

ປະຫຍັດພະລັງງານ (ເຊັົ່ນ: ດອກໄຟປະຫຍັດ, ປຸູ່ມເປີດ-

50%

ປິດ, ການນໍາໃຊ້ກະແຈຊະນິດບັດ ແລະ ອືຶ່ນໆ) ແລະ

ຫຼາຍກ່ວາ

ພະລັງງານທີຶ່ນໍາມາໃຊ້ໃໝ່ມີເທົົ່າໃດ?

50% (ຕ້ອງ





ຫຼາຍກ່ວາ
50%ຈຶ່ງຈະ
ໄດ້ຄະແນນ)

ບັນດາທຸລະກິດທີຶ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວຮັບຮູ້ວິທີການ
ປະຫຍັດພະລັງງານ ໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາບໍ່?
ມີການໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ພະລັງງານແບບຢືນຍົງບໍ່?

6.2.

-

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 5 ຕົວ

-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 28 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ຮັບຮູ້
ບໍ່ຮູ້ຮັບຮູ້



ມີ
ບໍ່ມີ






ລວມ
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ການປະເມີນ

ຄະແນນ

ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນຄວາມສະອາດ ມີຈາໍ ນວນ 4 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
ຄວາມສະອາດ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

1 ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຫຼື



ຫຼາຍກ່ວານັັ້ນ

1

ຄວາມສະ
ອາດຂອງສະ
ຖານທີສ
ຶ່ າ

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວໄດ້ທໍາຄວາມສະອາດສະຖານທີສ
ຶ່ າທາ
ລະນະເລືັ້ອຍໆປານໃດ?

(ຢູ່າງໜ້ອຍ 1
ຄັັ້ງ/ມືັ້ຈຶ່ງຈະໄດ້
ຄະແນນ)
ໜ້ອຍກ່ວາ 1
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ທາລະນະ

ຄັັ້ງ/ມືັ້
ປົກກະຕິ
ບໍ່ປົກກະຕິ



ຢູູ່ສະຖານທີຶ່ສາທາລະນະມີຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອພຽງພບໍ່?

ພຽງພ
ບໍ່ພຽງພ



ໄດ້ເອົາຂີັ້ເຫຍືັ້ອຈາກຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອໄປຖິັ້ມປົກກະຕິບໍ່?

ປົກກະຕິ
ບໍ່ປົກກະຕິ

ໄດ້ຕິດປ້າຍຊີັ້ບອກຢູ່າງເໝາະສົມບໍ່?

ຕິດ
ບໍ່ຕິດ

ຫ້ອງນໍໍ້າສາທາລະນະໄດ້ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ສ້ອມແປງ

ປົກກະຕິ
ບໍ່ປົກກະຕິ

ອຸປະກອນໃນສະຖານທີຶ່ສາທາລະນະ ເຊັົ່ນ: ຕັົ່ງ, ດອກໄຟ,
ໄຟເຍືອງທາງ, ບ່ອນລຖ້າຂັ້ນລົດເມ ແລະ ອືຶ່ນໆ ໄດ້ຮັບ



ການສ້ອມແປງ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດເປັນປົກກະຕິບໍ່?

ປົກກະຕິບໍ່? (ອີງໃສ່ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍໍ້າສາທາລະນະ









ສະອາດອາຊຽນ)
2 ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຫຼື



ຫຼາຍກ່ວານັັ້ນ

2

ຄວາມສະ
ອາດຂອງ
ຫ້ອງນໍາໍ້
ສາທາລະນະ

ຫ້ອງນໍາໍ້ ໄດ້ທໍາຄວາມສະອາດເລືັ້ອຍໆປານໃດ?

(ຢູ່າງໜ້ອຍ2
ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຈຶ່ງຈະ
ໄດ້ຄະແນນ)
ໜ້ອຍກ່ວາ2



ຄັັ້ງ/ມືັ້
ມີການແບ່ງຫ້ອງນໍໍ້າ ຊາຍ, ຍິງ ແລະ ຄົນພິການບໍ່?

ແບ່ງ
ບໍ່ແບ່ງ



ມີປ້າຍຊີັ້ບອກທາງໄປຫ້ອງນໍໍ້າບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ



ບລິເວນສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ທໍາຄວາມສະອາດເປັນພິ

ເອົາໃຈໃສ່
ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່



2 ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຫຼື



ເສດບໍ່?





ຫຼາຍກ່ວານັັ້ນ

3

ຄວາມສະ
ອາດຂອງ
ສະຖານທີຶ່
ທ່ອງທ່ຽວ

ບລິເວນສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ທໍາຄວາມສະອາດເລືັ້ອຍໆ

(ຢູ່າງໜ້ອຍ2

ປານໃດ?

ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຈຶ່ງຈະ
ໄດ້ຄະແນນ)
ໜ້ອຍກ່ວາ2
ຄັັ້ງ/ມືັ້
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ຢູູ່ສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວມີຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອພຽງພບໍ່?

ພຽງພ
ບໍ່ພຽງພ



ຢູູ່ສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວມີຫ້ອງນໍໍ້າພຽງພບໍ່?

ພຽງພ
ບໍ່ພຽງພ



ຢູູ່ສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວມີປ້າຍຊີັ້ບອກຢູ່າງເໝາະສົມບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ



2 ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຫຼື









ຫຼາຍກ່ວານັັ້ນ
ຄວາມສະ
ອາດຕາມຖະ
ໜົນສາຍຫຼກ
ັ

4

ພາກສ່ວນທີກ
ຶ່ ່ຽວໄດ້ທໍາຄວາມສະອາດບລິເວນອ້ອມຂ້າງ

(ຢູ່າງໜ້ອຍ2

ຖະໜົນສາຍຫຼັກຢູເູ່ ມືອງນີເັ້ ລືັ້ອຍໆປານໃດ?

ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຈຶ່ງຈະ
ໄດ້ຄະແນນ).
ໜ້ອຍກ່ວາ2



ຄັັ້ງ/ມືັ້
ອຸປະກອນທີຶ່ນໍາໃຊ້ມີຄວາມເໝາະສົມບ (ຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອໄລຍະ ເໝາະສົມ
ບໍ່ເໝາະສົມ
ຫ່າງແຕ່ລະຈຸດ) ?

6.3.

-

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 4 ຕົວ

-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 16 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ລວມທັງໝົດ:



16

ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນການຈັດການສິງຶ່ ເສດເຫຼອ
ື ມີຈາໍ ນວນ 5 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ

ການຈັດການສິງຶ່ ເສດ
ເຫຼອ
ື

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ການປະເມີນ

ມີລະບົບຈັດການນໍໍ້າເປືື້ອນຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ

ມີກົດລະບຽບສະເພາະກ່ຽວກັບການຈັດການນໍໍ້າເປືື້ອນບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ

ມີມາດຕະການລົງໂທດຜູ້ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ
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ຄະແນນ







ປະຊາກອນຜູ້ທີຶ່ນໍາໃຊ້ລະບົບລະບາຍນໍໍ້າໃນເມືອງນີັ້ ມີຈັກ
ເປີເຊັນ?

%
(ຢູ່າງໜ້ອຍ
70%ຈຶ່ງຈະໄດ້

1

ການຈັດການ
ນໍາໍ້ ເປືອ
ື້ື ນ

ຄະແນນ
ສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ໃຊ້ລະບົບ
ລະບາຍນໍາໍ້ ເປືື້ອນ ມີຈັກເປີເຊັນ?

%
(ຢູ່າງໜ້ອຍ
70% ຈຶ່ງຈະໄດ້
ຄະແນນ

ມີວິທີຈັດການນໍໍ້າເປືື້ອນຄືແນວໃດ?

- ຖັງວິດຊມ
ລວມ



- ຖັງວິດຊມ
ແຍກ



- ຖັງແຫ້ງ (ສໍາ



ລັບລະບາຍ
ນໍໍ້າ)
- ບໍ່ມລ
ີ ະບົບ
ຈັດການນໍໍ້າ



ເປືື້ອນ (ບໍ່ໄດ້
ຄະແນນ)
ພາກລັດເປັນຜູ້ເກັບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອບໍ່?

ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ພາກສ່ວນໃດເປັນຜູ້ເກັບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອ?

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ
ບລິສັດເອກະຊົນ
ພາກສ່ວນອືຶ່ນ
ເຊັົ່ນ: ອົງການບໍ່






ສັງກັດລັດ (ຈົົ່ງ
ລະບຸ)
1 ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຫຼື



ຫຼາຍກ່ວານັັ້ນ
(ຢູ່າງໜ້ອຍ1ຄັັ້ງ/
2

ການຈັດການ
ຂີັ້ເຫຍືັ້ອໄດ້ເກັບມ້ຽນເລືັ້ອຍໆປານໃດ?
ຂີເັ້ ຫຍືອ
ັ້

ມືຈ
ັ້ ຶ່ງຈະໄດ້ຄະ
ແນນ)
ໜ້ອຍກ່ວາ 1
ຄັັ້ງ/ມືັ້
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ມີຈັກເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງທີຶ່ນອນຢູູ່ໃນ
ເຂດບລິການເກັບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອ

%(ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ70%ຈຶ່ງ
ຈະໄດ້ຄະແນນ

ສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ຢູູ່ໃນເຂດ
ບລິການຂີັ້ເຫຍືັ້ອທີຶ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບມີຈັກເປີເຊັນ?

%(ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ70%ຈຶ່ງ
ຈະໄດ້ຄະແນນ


ບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ

ມີອຸປະກອນເກັບນໍໍ້າເປືື້ອນຢູູ່ໃກ້ສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວບໍ່
ຕົວຢູ່າງຖັງຊມ

ມີ
ບໍ່ມີ



ມີອ່າງ/ໂຮງງານບໍາບັດນໍໍ້າເປືື້ອນຢູູ່ໃກ້ເມືອງນີັ້ບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ

ມີສະໜາມຖິັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອຢູູ່ໃກ້ເມືອງນີັ້ບໍ່ ເຊັົ່ນ: ຟັງດິນ, ເຕົາ

ມີ
ບໍ່ມີ

ມີບ່ອນເກັບມ້ຽນນໍໍ້າເປືື້ອນ ຊຶ່ງປະຊາຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້
ບ່ອນເກັບ
ມ້ຽນ ແລະ
ບໍາບັດນໍາໍ້
ເປືອ
ື້ ນ

3

ບ່ອນເກັບ
ມ້ຽນ ແລະ
ກໍາຈັດຂີັ້
ເຫຍືອ
ັ້

4

ເຜົາ
ມີສະຖານທີຶ່ບໍາບັດ ແລະ ນໍາຂີັ້ເຫຍືັ້ອມາໃຊ້ຄືນບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສົົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນນໍາເອົາສິຶ່ງ

ສົົ່ງເສີມ
ບໍ່ສົົ່ງເສີມ

ເສດເຫຼືອມານໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ບໍ່?
ການນໍາເອົາ
ສິງຶ່ ເສດເຫຼອ
ື
ມາໃຊ້ຄນ
ື
ໃໝ່

5

ມີວິທີການເກັບຂີັ້ເຫຍືັ້ອທີຶ່ເປັນສານພິດ ແລະ ຕິດເຊືັ້ອ ບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ

ມີອຸປະກອນທີຶ່ເໝາະສົມໃນການນໍາເອົາຂີັ້ເຫຍືັ້ອມາໃຊ້

ມີ
ບໍ່ມີ

ຄືນໃໝ່ບໍ່ ເຊັົ່ນ: ຖັງແຍກຂີັ້ເຫຍືັ້ອແບບສາມຖັງ ແລະ
















ອືຶ່ນໆ.
ມີການປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນຖ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບ
ການທຸກິດທ່ອງທ່ຽວໃນການນໍາເອົາຂີັ້ເຫຍືັ້ອມາໃຊ້ຄືນ
ບໍ່?
-

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 5 ຕົວ

-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 20 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

30

ມີ
ບໍ່ມີ



ລວມທັງໝົດ
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6.4.

ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນການປູກຈິດສໍານກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິງຶ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດ ມີຈາໍ
ນວນ 3 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ .

ການປູກຈິດສໍານກ
ກ່ຽວກັບການປົກ
ປັກຮັກສາສິງຶ່ ແວດ
ລ້ອມ ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ມີການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ
ປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດ ບໍ່?

1

ການປູກຈິດ
ສໍານກໃຫ້
ແກ່ປະຊາຊົນ
ກ່ຽວກັບ
ການປົກປັກ
ຮັກ ສາສິງຶ່
ແວດລ້ອມ
ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ

ການປະເມີນ
ຜົນ

ຄະແນນ



ມີ
ບໍ່ມີ



ໂດຍຜ່ານສືຶ່ສິຶ່ງພິມ, ງານເທດສະການ, ການແຂ່ງຂັນ ແລະ
ອືຶ່ນໆ.
ຄັັ້ງ
ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກເລືັ້ອຍໆປານໃດ?

(ຢູ່າງໜ້ອຍ1
ຄັັ້ງ/ປີ ຈຶ່ງຈະ
ໄດ້ຄະ ແນນ)

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຜະລິດ ແລະ ແຈກຍາຍສືຶ່ສິຶ່ງພິມ
ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມ

ໄດ້ເຮັດ
ບໍ່ໄດ້ເຮັດ



ມີ
ບໍ່ມີ





ສະອາດບໍ່ ເຊັົ່ນ: ປຶື້ມຄູ່ມ,ື ໃບປິວ, ປ້າຍ, ໂພສເຕີັ້ ແລະ
ອືຶ່ນໆ.

2

ການປູກຈິດ
ສໍານກໃຫ້
ແກ່ທລ
ຸ ະກິດ
ທ່ອງທ່ຽວ
ກ່ຽວກັບປົກ
ປັກຮັກສາສິງຶ່
ແວດລ້ວມ
ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ

ມີການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດທ່ອງ
ທ່ຽວການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະ



ອາດ ບ?
ໍ່ ໂດຍຜ່ານສືຶ່ສິຶ່ງພິມ, ງານເທດ ສະການ, ການ
ແຂ່ງຂັນ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກເລືັ້ອຍໆປານໃດ?

ຄັັ້ງ (ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ1ຄັັ້ງ/ປີ
ຈຶ່ງຈະໄດ້ຄະ
ແນນ)

ມີອຸປະກອນ ແລະ ກິດຈະກໍາທີຶ່ເໝາະສົມສໍາລັບວຽກງານນີັ້
ບໍ່?

31

ມີ
ບໍ່ມີ




ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມຕືຶ່ນຕົວໃນການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງ
ການປູກຈິດ
ສໍານກໃຫ້
ແກ່ນກ
ັ ທ່ອງ
ທ່ຽວກ່ຽວ
ກັບການປົກ
ປັກຮັກສາສິງຶ່
ແວດລ້ອມ
ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ

3

ແວດລ້ອມ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ນັບຖືກົດລະບຽບຂອງ



ເມືອງນີັ້ບໍ່?
ຄັັ້ງ
ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກເລືັ້ອຍໆປານໃດ?

(ຢູ່າງໜ້ອຍ 1
ຄັັ້ງ/ປີ ຈຶ່ງຈະ
ໄດ້ຄະແນນ)

ມີອຸປະກອນ ແລະ ກິດຈະກໍາທີຶ່ເໝາະສົມສໍາລັບວຽກງານນີັ້
ບໍ່?

6.5.



ຕືນ
ຶ່ ຕົວ
ບໍ່ຕນ
ືຶ່ ຕົວ

-

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 3 ຕົວ

-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 9 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ມີ
ບໍ່ມີ



ລວມທັງໝົດ
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ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນພືນ
ັ້ ທີສ
ຶ່ ຂ
ີ ຽວ ມີຈາໍ ນວນ 2 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
ພືນ
ັ້ ທີສ
ຶ່ ຂ
ີ ຽວ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ການປະເມີນ
ຜົນ

ຄະແນນ

ແຫ່ງ
ຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ ມີສວນສາທາລະນະຈັກແຫ່ງ?
1

ຈໍານວນພືນ
ັ້
ທີສ
ຶ່ ຂ
ີ ຽວຢູູ່
ໃນຕົວເມືອງ

(ຢູ່າງໜ້ອຍ 1
ແຫ່ງຈຶ່ງຈະໄດ້
ຄະແນນ)

ອັດຕາສ່ວນພືັ້ນທີຶ່ສີຂຽວຖ້າທຽບໃສ່ເນືັ້ອທີຶ່ທັງໝົດຂອງ
ຕົວເມືອງມີເທົົ່າໃດ?

%
(ຢູ່າງໜ້ອຍ
5% ຈຶ່ງຈະໄດ້
ຄະແນນ

2

ການປົກປັກ
ຮັກ ສາ ແລະ
ຄຸມ
້ ຄອງພືນ
ັ້
ທີສ
ຶ່ ຂ
ີ ຽວ

ພາກສ່ວນໃດທີຶ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງພືັ້ນທີຶ່ສຂ
ີ ຽວເຫຼົົ່ານີ?
ັ້

- ໜ່ວຍງານ
ລັດ



- ບລິສັດເອກະ
ຊົນ



- ພາກສ່ວນ
ອືຶ່ນ ເຊັົ່ນ:
ອົງການທີຶ່ບໍ່
ສັງກັດລັດ



(ຈົົ່ງລະບຸ)

32

- ບໍ່ມີ
ພາກສ່ວນ



ໃດ (ບໍ່ໄດ້
ຄະແນນ)
ມີຕາຕະລາງການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍ່?
ມີລະບົບຄຸ້ມຄອງສິຶ່ງແວດລ້ອມ ບໍ່ ເຊັົ່ນ: ລະບົບປະຫຍັດ
ພະລັງງານສໍາລັບແສງສະຫວ່າງ, ລະບົບຊົນລະປະທານ,

ໄດ້ຈັດ
ບໍ່ໄດ້ຈັດ
ມີ
ບໍ່ມີ






ການນໍາໃຊ້ຝຸູ່ນຊີວະພາບ ແລະ ອືຶ່ນໆ?

6.6.

-

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 2 ຕົວ

-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 5 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ລວມທັງໝົດ

5

ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບໃນຕົວເມືອງ ມີຈາໍ
ນວນ 4 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ

ຄວາມປອດໄພດ້ານ
ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ໄພ ແລະ ຄວາມ

ການປະເມີນຜົນ

ຄະແນນ

ສະຫງົບໃນຕົວເມືອງ

ໃນເມືອງນີັ້ ມີສູນປິິ່ນປົວສຸຂະພາບພຽງພບໍ່?
ມີຮ້ານຂາຍຢາພຽງພບໍ່ຢູູ່ໃນເມືອງນີ?
ັ້

1

ຄວາມປອດໄພ
ດ້ານສຸຂະພາບ

ມີລະບຽບດ້ານສຸຂະອານາໄມຢູູ່ບ່ອນທີຶ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຫຼາຍບໍ່ ເຊັົ່ນ: ຮ້ານອາ ຫານ, ຕະຫຼາດ, ຮ້ານອາຫານຈານ

ມີພຽງພ
ບໍ່ມີພຽງພ
ມີພຽງພ
ບໍ່ມີພຽງພ
ມີ
ບໍ່ມີ








ດ່ວນ, ຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງຕາມແຄມທາງ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
ມີການກວດກາດ້ານສຸຂະອານາໄມຢູູ່ບ່ອນທີຶ່ມີນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຫຼາຍ ເຊັົ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ຕະຫຼາດ, ຮ້ານອາຫານ

ທຸກເດືອນ ຫຼື
ຫຼາຍກ່ວານັັ້ນ

ດ່ວນ, ຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງແຄມທາງ ແລະ ອືຶ່ນໆ ເລືັ້ອຍໆ

(ຢູ່າງໜ້ອຍ 1

ປານໃດ?

ຄັັ້ງ/ເດືອນຈຶ່ງຈະ



ໄດ້ຄະແນນ)
ໜ້ອຍກ່ວາ 1
ຄັັ້ງ/ເດືອນ
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ຢູູ່ໃນຕົວເມືອງນີັ້ມີຕໍາຫຼວດພຽງພ ບໍ່?

2

ຄວາມປອດໄພ
ແລະ ຄວາມ
ສະຫງົບໃນຕົວ
ເມືອງ

ຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ມີຕໍາຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່?
ຕໍາຫຼວດເຫຼົົ່ານີັ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຮັບມືກັບ
ບັນຫາທີອ
ຶ່ າດຈະເກີດຂັ້ນ ບໍ່?

3

ການປ້ອງກັນອາ
ຊະຍາກໍາ ແລະ
ການໃຊ້ກດ
ົ ລະ
ບຽບ

ມີພຽງພ
ບໍ່ມີພຽງພ
ມີ
ບໍ່ມີ
ຝຶກອົບຮົມ
ບໍ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ






ມີການບັງຄັບໃຊ້
ບໍ່ມີການບັງຄັບ
ໃຊ້

ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເພືຶ່ອ
ຫຼີກລ່ຽງການກະທໍາຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ ໄດ້ປະຕິບັດເປັນ

ປົກກະຕິ
ບໍ່ປົກກະຕິ



ມີ
ບໍ່ມີ



ມີແຜນຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງບໍ່?
4




ມີການບັງຄັບໃຊ້ບັນດາກົດລະບຽບ, ມາດຕະການປົກ
ປ້ອງ ແລະ ປ້ອງກັນ ເພືຶ່ອປົກປ້ອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ,
ຕ້ານການກະທໍາຜິດທີຶ່ຜິດຕໍ່ກົດໝາຍຈາກການທ່ອງທ່ຽວ
ເຊັົ່ນ: ການຄ້າປະເວນີເດັກ, ສິຶ່ງເສບຕິດ, ຄ້າຍຂາຍເຖືຶ່ອນ
, ການທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ
ແລະ ອືຶ່ນໆ.

ປົກກະຕິບໍ່?
ແຜນການຮັບມື
ກັບຄວາມສ່ຽງ



ແຜນດັົ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ພະນັກງານໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ທັນກັບສະພາບ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ

ການບໍ່?
ມີແຜນຮັບມືກັບວິກິດການ ບໍ່?
-

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 4 ຕົວ

-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 12 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ
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ມີ
ບໍ່ມີ



ລວມທັງໝົດ

12



6.7. ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນໂຄ່ງລ່າງພືນ
ັ້ ຖານ ແລະ ສິງຶ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ມີຈາໍ ນວນ 5 ຕົວ
ຊີວ
ັ້ ດ
ັ
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ໂຄ່ງລ່າງພືນ
ັ້
ຖານ ແລະ ສິງຶ່ ອໍານວຍ

ການປະເມີນ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ຄວາມສະດວກດ້ານ

ຜົນ

ຄະແນນ

ການທ່ອງທ່ຽວ

1

ມີແຜນແມ່ບົດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສໍາລັບເມືອງນີັ້

ມີ



ການວາງແຜນ

ບໍ່?

ບໍ່ມີ



ສໍາລັບການ

ແຜນດັົ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ແມ່ນ



ທ່ອງ ທ່ຽວ

ບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ



ໄດ້ມີການກວດກາ ແລະ ປັບປຸງ ເປັນປົກກະຕິບໍ່? (ຢູ່າງ

ມີ



ບໍ່ມີ



ຢູູ່ເມືອງນີັ້ມີສູນ ຫຼື ສະຖານທີສ
ຶ່ ະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ພຽງພ



ສູນຂມ
ໍ້ ນ
ູ ,

ການທ່ອງທ່ຽວພຽງພ ບໍ່?

ບໍ່ພຽງພ



ປ້າຍຊີບ
ັ້ ອກ

ສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງນີມ
ັ້ ປ
ີ ້າຍຊີັ້ບອກຢູ່າງ

ມີ



ແລະ ແຜນທີຶ່

ເໝາະສົມ ບໍ່?

ບໍ່ມີ



ການ ທ່ອງ

ປ້າຍເຫຼົົ່ານີເັ້ ປັນພາສາອັງກິດບໍ່?

ແມ່ນ



ບໍ່ແມ່ນ




ໜ້ອຍທຸກໆ 2 ປີ)

2

ທ່ຽວ

ມີແຜນທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວສໍາລັບເມືອງນີບ
ັ້ ໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ

ໄດ້ແຈກຍາຍແຜນທີຶ່ ແລະ ຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານ

ແຈກຍາຍ




ການທ່ອງທ່ຽວຢູູ່ບ່ອນທີຶ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍບໍ່?

ບໍ່ໄດ້ແຈກ



ຍາຍ
ສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງຍ່ອຍຕັັ້ງຢູູ່ໃກ້ກັບບ່ອນ

ຢູູ່ໃກ້



ທີຶ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍບໍ່ ເຊັົ່ນ: ສະຖານທີທ
ຶ່ ່ອງທ່ຽວ,

ຢູູ່ໄກ



ໂຮງແຮມ ແລະ ບ່ອນອືຶ່ນໆ
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ມີ



ບໍ່ມີ



ເຄືຶ່ອງຫັດຖະກໍາມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກ

ມີ



ຂອງເມືອງນີບ
ັ້ ?
ໍ່

ບໍ່ມີ



ມີຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິຶ່ນວາງຂາຍບໍ່?

ມີ



ບໍ່ມີ
ມີ




ຜ່ອນ (ເຂດທ່ອງ ບໍ່?

ບໍ່ມີ



ທ່ຽວ, ສວນສາ

ໄດ້



ບໍ່ໄດ້



ໄດ້ສໍາຫຼວດຄວາມເພິຶ່ງພໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບ

ສໍາຫວດ



ຄວາມສະອາດ, ການບລິການ ແລະ ການຕ້ອນຮັບ,

ບໍ່ໄດ້ສໍາຫຼວດ



ທີຕ
ຶ່ ງັັ້ ສູນການ
3

ຄ້າ ແລະ ຮ້ານ
ຂາຍ ເຄືອ
ຶ່ ງ

ສະຖານທີພ
ຶ່ ກ
ັ

4

ມີຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງຫັດຖະກໍາຢູູ່ໃກ້ເຂດທ່ອງທ່ຽວບໍ່?

ທາ ລະນະ, ສະ
ໜາມກິລາ ເຂດ
ພັກຜ່ອນ ແລະ

ຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ມີສະຖານທີຶ່ພັກຜ່ອນໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິຶ່ນສາມາດເຂົັ້າໄປໄດ້ ບໍ່?

ອືນ
ຶ່ ໆ)

5

ລະດັບຄວາມ

ຄວາມປອດໄພ, ການຕົກແຕ່ງ ແລະ ສິຶ່ງແວດລ້ອມຂອງ

ເພິງຶ່ ພໃຈຂອງ

ເມືອງນີັ້ ບ?
ໍ່

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

%
ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມເພິຶ່ງພໃຈຈັກເປີ

(ຢູ່າງໜ້ອຍ

ເຊັນ?

70% ຈຶ່ງຈະໄດ້
ຄະແນນ
1 ຄັັ້ງ/ປີ ຫຼື
ຫຼາຍກ່ວານັັ້ນ

ໄດ້ມີການສໍາຫຼວດຄວາມເພິຶ່ງພໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

(ຢູ່າງໜ້ອຍ 1

ເລືັ້ອຍໆປານໃດ?

ຄັັ້ງ/ປີຈຶ່ງຈະໄດ້
ຄະແນນ)

ໄດ້ນໍາເອົາຜົນຂອງການສໍາຫຼວດໄປປັບປຸງຄືນ ເພືຶ່ອເຮັດ

ປະຕິບັດ



ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມເພິຶ່ງພໃຈຫຼາຍຂັ້ນກ່ວາເກົົ່າບໍ່?

ບໍ່ປະຕິບັດ
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-

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 5 ຕົວ

-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 18 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ລວມທັງໝົດ

7. ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ - ເຄືອ
ຶ່ ງໝາຍ
7.1. ເຄືອ
ຶ່ ງໝາຍ
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18

ຄວາມໝາຍຂອງເຄືຶ່ອງໝາຍມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ
1. ດອກໄມ້ຄ້າຍຄືດອກບົວ ໝາຍເຖິງ:
- ພືດໃນຕໍານານ, ກໃຫ້ເກີດຄວາມເບີກບານມ່ວນຊືຶ່ນ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມສວຍງາມ
- ການຮັບຮູ້ການໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ການຈັດລະດັບມາດຕະຖານການບລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ອາຊຽນ
2. ກີບດອກບົວອ້ອມເຄືຶ່ອງໝາຍອາຊຽນ ໝາຍເຖິງຄວາມເປັນໜຶ່ງດຽວ, ຄວາມປານີປານີປະນອມຂອງ
ບັດດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ
3. ເງົາສີຂຽວທີຶ່ມີສີແຕກຕ່າງກັນ ໝາຍເຖິງການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ການ
ຂະຫຍາຍຕົວ, ການເພີຶ່ມຂືັ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນໃນອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ.
7.2. ລາງວັນ
-

ບັນດາເມືອງໃນອາຊຽນທີຶ່ໄດ້ຄະແນນຢູ່າງໜ້ອຍ 60% ຂອງຄະແນນລວມທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ເຄືຶ່ອງ

ໝາຍເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ.
-

ບັນດາຕົວເມືອງທີຶ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຈະໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍ ແລະ ໂລ້ກຽດຕິຄຸນປະທັບ ເຄືຶ່ອງໝາຍເມືອງທ່ອງທ່ຽວ

ສະອາດອາຊຽນ ຊຶ່ງມີໄລຍະເວລາ 3 ປີ.
7.3. ຂັນ
ັ້ ຕອນການຢັງື້ ຢືນ
ຂັັ້ນຕອນການຢັື້ງຢືນຈະນໍາໃຊ້ກົນໄກ ດັົ່ງລຸ່ມນີ:ັ້
(ກ) ການຢັື້ງຢືນຈະໄດ້ດໍາເນີນໂດຍ ຄະນະກໍາມະການຢັື້ງຢືນແຫ່ງຊາດທີໄຶ່ ດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຈາກບັນດາ
ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ;
(ຂ) ການປະເມີນຕົນເອງ ຈະຖືກດໍາເນີນໂດຍບັນດາຜູ້ສະໝັກ;
(ຄ) ຄະນະກໍາມະການຢັື້ງຢືນແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ຈັດທັດສະນະສກສາ ແລະ ສ້າງລາຍການກວດສອບ;
(ງ) ພາຍຫລັງເມືອງນັັ້ນໄດ້ຕາມມາດຖານ ແລະ ເງືຶ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ບັນດາອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ
ຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ ຈະແຈ້ງໃຫ້ QTWG ຮັບຊາບ;
(ຈ) ໄລຍະເວລາຂອງໃບຢັື້ງຢືນ: ສາມ (3) ປີ;
(ສ) ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນສາມາດສະເໜີຊືຶ່ເຂົັ້າຄັດເລືອກຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ບໍ່ມີການຈໍາ
ກັດຈໍານວນເມືອງທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ.
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ຄູມ
່ ື
ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ
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ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ - ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ
1) ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນການຄຸມ
້ ຄອງສິງຶ່ ແວດລ້ອມ ມີຈາໍ ນວນ 5 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
ການຄຸມ
້ ຄອງສິງຶ່
ແວດລ້ອມ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂທີຕ
ຶ່ ອ
້ ງການ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ຫຼກ
ັ ຖານອ້າງອີງ

ມີແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີຶ່
ດິນສໍາລັບເມືອງນີັ້ບໍ່?

ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນດັົ່ງກ່າວ
1

ຜັງເມືອງ

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງມີວິ ບໍ່?
ທີການວາງແຜນຜັງເມືອງ ໄດ້ຈັດແບ່ງເຂດຕາມແຜນການແບ່ງ
ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນ
ເຂດບ?
ໍ່
ດາໂຄງການຕ່າງໆບໍ່?
ມີແຜນການຂົນສົົ່ງສໍາລັບຕົວເມືອງນີັ້
ບໍ່?
ວຽກງານດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມໄດ້ລະບຸຢູູ່
ໃນແຜນການດັົ່ງ ກ່າວບໍ່?
ວຽກງານດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບ
ການເອົາໃຈໃສ່ບໍ່?

40

ການປະເມີນ

ຄະແນນ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດລະບຽບຜັງເມືອງ
(ເຊັົ່ນ: ສັນຍາແຈ້ງການ ແລະ ອືຶ່ນໆ) ແລະ
ແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີຶ່ດິນສໍາ
ລັບເມືອງນັັ້ນ (ສໍາເນົາໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ).

ມີ
ບໍ່ມີ



ຂໍ້ຕົກລົງຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິຶ່ນກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ

ປະຕິບັດ
ບໍ່ປະຕິບັດ



ແຜນການຈັດແບ່ງເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາ
ພ້ອມທັງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ.

ຈັດແບ່ງ
ບໄໍ່ ດ້ຈັດແບ່ງ



ມີແຜນການຂົນສົົ່ງເພືຶ່ອຮັບໃຊ້ຢູູ່ພາຍໃນຕົວ
ເມືອງ.

ມີ
ບໍ່ມີ



ໄດ້ກໍານົດແຜນງານດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມລະບຸ
ໃນແຜນດັົ່ງກ່າວ.

ລວມ
ບໍ່ລວມ



ການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່
ແລະ ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຕ່າງໆເປັນມິດສິຶ່ງແວດລ້ອມ.

ເອົາໃຈໃສ່
ບໄໍ່ ດ້ເອົາໃຈໃສ່












2

ລະບຽບ
ກ່ຽວກັບ
ສິງຶ່ ແວດ
ລ້ອມ

ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ລະບຽບ
ດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູູ່ໃນ

ມີກົດລະບຽບດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມເພືຶ່ອ
ຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນກິດຈະການຂອງ

ເມືອງນີັ້ບໍ່?

ກົດລະບຽບເຫຼົົ່ານີັ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງ

ພາກທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວບໍ່?
ປະຕິບັດຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່?

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອອກກົດ
ລະບຽບກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບນໍໍ້າບໍ່?
ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບນໍໍ້າໄດ້
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່?
ຄຸນນະພາບນໍໍ້າຢູູ່ໃນເມືອງນີໄັ້ ດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນກົດລະບຽບບໍ່?
3

ມົນລະ
ພິດ

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້
ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບ
ມົນລະພິດບໍ່?

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອອກກົດ
ລະບຽບກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບອາກາດ
ບໍ່?

ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ
ອາກາດໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່?
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ເອກະສານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປະຕິ
ບັດງານຂອງບັນດາທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວ
ກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມ.

ຄວບຄຸມ
ບໍ່ຄວບຄຸມ



ມາດຕະການໃນການບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດ
ແລະ ລະບຽບດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມຢູູ່ໃນເມືອງ
ນີັ້ ແລະ ຫຼັກຖານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ (
ບົດລາຍງານ).

ໃຊ້
ບໍ່ໃຊ້



ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບການຈາກພາກສ່ວນ
ທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຄຸນນະ
ພາບນໍໍ້າ (ນໍໍ້າຈືດ ນໍໍ້າທະເລ, ນໍໍ້າດືຶ່ມ).

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ



ມາດຕະການທີຶ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດເພືຶ່ອຄວບຄຸມຄຸນນະພາບນໍໍ້າ.

ໃຊ້
ບໍ່ໃຊ້



ຕາຕະລາງ ແລະ ຜົນຂອງການກວດກາຄຸນ
ນະພາບນໍໍ້າທີຶ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກພາກ
ສ່ວນທີກ
ຶ່ ່ຽວຂ້ອງ.

ກໍານົດ
ບໍ່ໄດ້ກໍານົດ












ຂໍ້ຕົກລົງຈາກພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວ
ແມ່ນ
ກັບລະບຽບ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ບໍ່ແມ່ນ
ອາກາດ (ມາດຕະຖານຂອງແຕ່ລະປະເທດ)
ພ້ອມກັບຜົນ ແລະ ຕາຕະລາງການທົດລອງ
ທີຶ່ໄດ້ຮັບຈາກພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ



ມາດຕະການທີຶ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດເພືຶ່ອຄວບຄຸມລະບຽບຄຸນນະ
ພາບອາກາດ



ໃຊ້
ບໍ່ໃຊ້





ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ແລະ
ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ແລະ ອາກາດໃຫ້
ອາກາດຢູູ່ໃນເມືອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ
ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ບໍ່?

ປະກາດ
ບໄໍ່ ດ້ປະກາດ




ປັບປຸງສືຶ່ປະເພດຕ່າງໆເພືຶ່ອໂຄສະນາ ເຊັົ່ນ:
ໂທລະທັດ, ສືສ
ຶ່ ິຶ່ງພິມ ແລະ ອືຶ່ນໆ

ມາດຕະການທີຶ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ນໍາ
ແນະນໍາ
ໃຊ້ເພືຶ່ອຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຼຸດ ຜ່ອນມົນລະພິດ ບແ
ໍ່ ນະນໍາ
ທາງອາກາດ ເຊັົ່ນ: ການຫຼຼຸດຜ່ອນການສັນ
ຈອນແອອັດ, ເຄືຶ່ອງຟອກອາຍເສຍ, ການນໍາ
ຕົວຢູ່າງ: ການຫຼຼຸດຜ່ອນການຈາລະ
ໃຊ້ນໍໍ້າມັນ, ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກ
ຈອນແອອັດ, ເຄືຶ່ອງກັົ່ນຕອງສານເຄມີ,
ແລະ ອຶ່ນໆ.
ການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າມັນ ແລະ ອືຶ່ນໆ.



ມາດຕະການເຫຼົົ່ານີັ້ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແນະນໍາມາດ
ຕະການຕ່າງໆ ເພືຶ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນມົນລະ
ພິດທາງອາກາດຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່

ຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່?
ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແນະນໍາມາດ
ຕະການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງສຽງ
ບໍ່?
ມາດຕະການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງ
ສຽງໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່?

ຫຼັກຖານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດ
ຕະການຕ່າງໆ ເພືຶ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງ
ອາກາດ.

ໃຊ້
ບໍ່ໃຊ້



ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ມາດຕະການຈາກພາກສ່ວນ
ທີຶ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເພືຶ່ອໃຊ້ຄວບຄຸມມົນລະພິດ
ທາງສຽງ.

ແນະນໍາ
ບໍ່ແນະນໍາ



ຫຼັກຖານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າ
ໃຊ້
ວຽກຕ່າງໆເພືຶ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງສຽງ ບໍ່ໃຊ້
(ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກດ້ານມົນລະພິດທາງ
ສຽງ, ຝາກັນສຽງ, ຫ້າມພາຫານະສັນຈອນຢູູ່
ໃນຕົວເມືອງໃນຊົົ່ວໂມງສັນຈອນໃດໜຶ່ງ
ແລະ ອືຶ່ນໆ).
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ມີ
ບໍ່ມີ



ລະບົບການຂົນສົົ່ງສາທາລະນະໄດ້ນໍາໃຊ້
ລະບົບຂົນສົົ່ງທີຶ່ເປັນມິດກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມ
ເຊັົ່ນ: ວີທີການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການ
ນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ເຄືຶ່ອງຟອກ
ອາຍເສຍ.

ແນະນໍາ
ບໍ່ແນະນໍາ



ລະບຽບ ແລະ ຫຼັກການສະເພາະໃນການ
ຄວບຄຸມມົນລະພິດຈາກການຈາລະຈອນ.

ກໍານົດ
ບກ
ໍ່ ໍານົດ



ຫຼັກຖານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າ
ວຽກຕ່າງໆ ເພືຶ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄວບຄຸມ

ໃຊ້
ບໍ່ໃຊ້



ມີລະບົບຂົນສົົ່ງສາທາລະນະຢູູ່ໃນເມືອງ

ແຜນທີຶ່ລະບຸລະບົບການຂົນສົົ່ງສາທາລະນະ

ນີບ
ັ້ ໍ່?

ຢູູ່ໃນເມືອງ ເຊັົ່ນ: ລົດເມ, ລົດໄຟໃຕ້ດິນ,



ລົດລາງ, ລົດແທ໊ກຊີຶ່, ລົດຖີບ, ລົດໄຟ ແລະ

4

ການຂົນ
ສົງົ່ ທີເຶ່ ປັນ
ມິດກັບ
ສິງຶ່ ແວດ
ລ້ອມ

ອືຶ່ນໆ.

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້
ມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ
ການຂົນສົົ່ງທີຶ່ເປັນມິດກັບ

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແນະນໍາການ
ຂົນສົົ່ງທີຶ່ເປັນມິດກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມຢູູ່

ສິຶ່ງແວດລ້ອມບໍ່?

ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່ ເຊັົ່ນ: ວິທີການຄວບຄຸມ
ມົນລະພິດ.
ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດກົດ
ລະບຽບການຄວບຄຸມມົນລະພິດຈາກ





ການຈາລະຈອນຢູູ່ເມືອງນີັ້ບໍ່ ເຊັົ່ນ:
ຫ້າມພາ ຫະນະທີຶ່ປູ່ອຍຄັວນຫຼາຍ,
ເກັບເງິນເຂດທີຶ່ມກ
ີ ານຈາລະຈອນແອ
ອັດໃນເມືອງ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
ລະບຽບເຫຼົົ່ານີັ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້
ບໍ່?

ມົນລະພິດຈາກການຈາ ລະຈອນ (ມີເຈົັ້າ
ໜ້າທີຶ່ຮັບຜິດຊອບ) ເຊັົ່ນ: ຫ້າມພາຫານະທີ
ມີຄວັນຫລາຍ, ເກັບເງິນໃນເຂດທີມີການ
ຈາລະຈອນແອອັດຢູູ່ໃນເມືອງ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
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ອັດຕາສ່ວນພາຫານະທີຶ່ເປັນມິດກັບສິຶ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ພາຫານະບໍ່ມີເຄືຶ່ອງ
ຈັກຖ້າປຽບທຽບໃສ່ຈໍານວນພາຫານະ
ທັງໝົດມີຈໍານວນເທົົ່າໃດ?

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້
ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ການຂົນສົົ່ງທີບ
ຶ່ ໍ່ມີ
ເຄືຶ່ອງຈັກບໍ່ ເຊັົ່ນ: ຂີັ້ລົດຖີບ ແລະ

ການຈັດແບ່ງປະເພດພາຫານະທີຶ່ນໍາໃຊ້ທົົ່ວ
ໄປ ໂດຍກໍານົດເອົາຈໍານວນ ແລະ ອັດຕາ
ສ່ວນຂອງພາຫານະທິຶ່ເປັນມິດກັບສິຶ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ພາຫານະທີຶ່ບໍ່ມີເຄືຶ່ອງຈັກ.

ວິທີການສົົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ການ
ຂົນສົົ່ງທີຶ່ບໍ່ມີເຄືຶ່ອງຈັກ ເຊັົ່ນ: ລົດຖີບ, ຍ່າງ
ແລະ ອືຶ່ນໆ.

% (ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ 30%
ຂອງຈໍານວນທັງ
ໝົດຈຶ່ງຈະໄດ້ຄະ
ແນນ

ຊຼຸກຍູ້
ບຊ
ໍ່ ຼຸກຍູ້




ຍ່າງ.
ອັດຕາສ່ວນໂຮງແຮມໃນເມືອງນີນ
ັ້ ໍາ
ໃຊ້ອຸປະກອນປະຫຍັດພະລັງງານ
(ເຊັົ່ນ: ດອກໄຟປະຫຍັດ, ປຸູ່ມເປີດປິດ, ການນໍາໃຊ້ກະແຈຊະນິດບັດ
ແລະ ອືຶ່ນໆ) ແລະ ພະລັງງານທີນ
ຶ່ ໍາມາ
ໃຊ້ໃໝ່ ມີເທົົ່າໃດ?
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ຂໍ້ມູນດ້ານອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ຈັດແບ່ງ ໜ້ອຍກ່ວາ 50%
ປະເພດໂຮງແຮມທີນ
ຶ່ ໍາໃຊ້ອຸປະກອນ/ເທັກ
ຫລາຍກ່ວາ 50%
ໂນໂລຍີຶ່ທປ
ີຶ່ ະຫຍັດພະລັງງານ (ເຊັົ່ນ: ດອກ
ໄຟປະຫຍັດ, ປຸູ່ມເປີດ-ປິດ, ການນໍາໃຊ້ກະ
ແຈຊະນິດບັດ ແລະ ອືຶ່ນໆ) ແລະ ພະລັງ
ງານທີຶ່ນໍາມາໃຊ້ຄືນ (ພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ແລະ ອືຶ່ນໆ). ລະບຽບທີຶ່ໂຮງແຮມປະຕິບັດ
ເພືຶ່ອຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ແຂກປະຫຍັດພະລັງງານ.

(ຕ້ອງຫຼາຍ
ກ່ວາ 50% ຈຶ່ງຈະ
ໄດ້ຄະແນນ)
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ການນໍາ
ໃຊ້
ພະລັງງາ
ນແບບ
ຢືນຍົງ

ພາກທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ
ໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການ
ແລະ ແຜນສົົ່ງເສີມການ
ນໍາໃຊ້ພະລັງງານແບບຢືນ
ຍົງບໍ່?

ອັດຕາສ່ວນຮ້ານອາຫານໃນເມືອງນີັ້
ໄດ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປະຫຍັດພະລັງງານ
(ເຊັົ່ນ: ດອກໄຟປະຫຍັດ, ປຸູ່ມເປີດປິດ, ການນໍາໃຊ້ກະແຈຊະນິດບັດ
ແລະ ອືຶ່ນໆ) ແລະ ພະລັງງານທີນ
ຶ່ ໍາມາ
ໃຊ້ໃໝ່ມີເທົົ່າໃດ?

ຂໍ້ມູນດ້ານອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ຈັດແບ່ງ ໜ້ອຍກ່ວາ 50%
ປະເພດຮ້ານອາຫານທີນ
ຶ່ ໍາໃຊ້ອຸປະກອນ/
ຫລາຍກ່ວາ 50%
ເທັກໂນໂລຍີຶ່ທີຶ່ປະຫຍັດພະລັງງານ (ເຊັົ່ນ:
ແສງສະຫວ່າງ, ເຄືຶ່ອງເຮັດນໍໍ້າຮ້ອນ, ພັດລົມ
ດູດອາກາດໃນເຮືອນຄົວ, ເຄືຶ່ອງປັບອາ
ກາດຮ້ອນ-ເຢັນ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ)

(ຕ້ອງຫຼາຍກ່ວາ




50%ຈຶ່ງຈະໄດ້ຄະ
ແນນ)

ແລະ ພະລັງງານທີຶ່ນໍາມາໃຊ້ໃໝ່ (ພະລັງງານ
ແສງຕາເວັນ ແລະ ອືຶ່ນໆ).

ບັນດາທຸລະກິດທີຶ່ຕິດພັນກັບ
ການທ່ອງທ່ຽວຮັບຮູ້ວິທີການປະຫຍັດ
ພະລັງງານ ໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາບໍ່?
ມີການໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ນໍາໃຊ້

ວີທີການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກກ່ຽວກັບ
ຮູ້
ວິທີປະຫຍັດພະລັງງານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ພະ ບຮ
ໍ່ ູ້
ລັງງານທີຶ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບທຸລະກິດທີຶ່
ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວຢູູ່ໃນເມືອງ.



ວິທີການສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແບບ



ຢືນຍົງ (ຄວາມຖີຶ່, ປະເພດການຈັດຕັັ້ງ

ພະລັງງານແບບຢືນຍົງບໍ່?



ມີ
ບໍ່ມີ



ປະຕິບັດ ແລະ ອືຶ່ນໆ), ຜົນໄດ້ຮັບ (ການ
ຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ, ການ
ຫຼຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ
ອືຶ່ນໆ).
-

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 5 ຕົວ

-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 28 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ລວມ
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28

2) ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນຄວາມສະອາດ ມີຈາໍ ນວນ 4 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
ຄວາມສະອາດ

1

ຄວາມສະ
ອາດຂອງ
ສະຖານທີຶ່
ສາທາລະນະ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂທີຕ
ຶ່ ອ
້ ງການ
ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້
ປະເມີນ, ບໍາລຸງຮັກສາ
ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດ
ສະຖານທີຶ່ສາທາລະນະ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ຫຼກ
ັ ຖານອ້າງອີງ

ການປະເມີນ

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວໄດ້ທໍາຄວາມ
ສະອາດສະຖານທີຶ່ສາທາ ລະນະ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການທໍາຄວາມສະອາດ

1 ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຫຼື

ສະຖານທີຶ່ສາທາລະນະ ເຊັົ່ນ: ມີລາຍຊືຶ່

ເລືັ້ອຍໆປານໃດ?

ຫລາຍກ່ວານັັ້ນ

ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບໃນການບໍາລຸງ

(ຢູ່າງໜ້ອຍ 1

ຮັກສາ, ຕາຕະລາງການທໍາຄວາມສະອາດ,

ຄັັ້ງ/ມືັ້ຈຶ່ງຈະໄດ້ຄະ

ໜ້າວຽກ, ພະນັກງານ ແລະ ອຸປະກອນ.

ແນນ)

ເປັນປົກກະຕິບໍ່?

ໜ້ອຍກ່ວາ 1 ຄັັ້ງ/

ຄະແນນ




ມືັ້
ອຸປະກອນໃນສະຖານທີຶ່ສາທາລະນະ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການທໍາຄວາມສະອາດ

ເຊັົ່ນ: ຕັົ່ງ, ດອກໄຟ, ໄຟເຍືອງທາງ,

ອຸປະກອນສາທາ ລະນະ ເຊັົ່ນ: ມີພະນັກ

ບ່ອນລຖ້າຂັ້ນລົດເມ ແລະ ອືຶ່ນໆ ໄດ້
ຮັບການສ້ອມແປງ ແລະ ທໍາຄວາມ

ງານຮັບຜິດຊອບໃນການບໍາລຸງຮັກສາ,

ສະອາດເປັນປົກກະຕິບໍ່?

ປົກກະຕິ
ບໍ່ປົກກະຕິ




ຕາຕະລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ໜ້າ
ວຽກ, ພະນັກງານ ແລະ ອຸປະກອນ.

ຢູູ່ສະຖານທີສ
ຶ່ າທາລະນະມີຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອ
ພຽງພບໍ່?
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ແຜນທີທ
ຶ່ ີຶ່ລະບຸຈໍານວນຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອທັງໝົດ ພຽງພ
ເຊັົ່ນ: ຢູ່າງໜ້ອຍມີ 1 ຖັງຢູູ່ແຕ່ລະທາງເຂົັ້າ- ບໍ່ພຽງພ
ອອກອາຄານສາທາລະນະ, 1 ຖັງທຸກໆ
200 ແມັດຕາມທາງຍ່າງ ແລະ ຢູູ່ສວນ




ສາທາລະນະ.
ຕາຕະລາງການເກັບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອແຕ່ລະມືັ້
ຂອງພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ປົກກະຕິ
ບໍ່ປົກກະຕິ



ໄດ້ຕິດປ້າຍຊີັ້ບອກຢູ່າງເໝາະສົມບໍ່?

ແຜນທີຶ່ ແລະ ປ້າຍຊີັ້ບອກອາຄານສາທາ
ລະນະ.

ຕິດ
ບໍ່ຕິດ



ຫ້ອງນໍໍ້າສາທາລະນະໄດ້ທໍາຄວາມ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ
ບໍາລຸງຮັກສາຫ້ອງນໍໍ້າສາທາລະນະ (ຕາຕະ
ລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ພາກສ່ວນທີຶ່
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອືຶ່ນໆ) (ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ປົກກະຕິ
ບໍ່ປົກກະຕິ

ຫ້ອງນໍາໍ້ ໄດ້ທໍາຄວາມສະອາດເລືັ້ອຍໆ

ຕາຕະລາງທໍາຄວາມສະອາດ (ເວລາທໍາ

2 ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຫຼື

ປານໃດ?

ຄວາມສະອາດ) ແລະ ຈັດແບ່ງຄວາມຖີຶ່

ຫລາຍກ່ວານັັ້ນ

ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ

(ຢູ່າງ

ໄດ້ເອົາຂີັ້ເຫຍືັ້ອຈາກຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອໄປ
ຖິັ້ມປົກກະຕິບໍ່?

ສະອາດ ແລະ ສ້ອມແປງປົກກະຕິບໍ່?

2

ຄວາມສະ
ອາດຂອງ
ຫ້ອງນໍາໍ້ ສາ
ທາລະນະ

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້
ປະເມີນ, ບໍາລຸງຮັກສາ
ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດ
ຫ້ອງນໍໍ້າສາທາລະນະເປັນ
ປົກກະຕິບໍ່?

(ອີງໃສ່ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍໍ້າ
ສາທາລະນະສະອາດອາຊຽນ)






ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍາໍ້ ສາທາລະນະສະອາດອາ
ຊຽນ).


ໜ້ອຍ2ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຈຶ່ງ
ຈະໄດ້ຄະແນນ)

ມີການແບ່ງຫ້ອງນໍໍ້າ ຊາຍ, ຍິງ ແລະ

ແຜນທີຶ່ລະບຸຫ້ອງນໍໍ້າສາທາລະນະ ແລະ

ຄົນພິການບໍ່?

ການແຍກຫ້ອງນໍໍ້າຊາຍ, ຍິງ ແລະ ຄົນ

ມີປ້າຍຊີັ້ບອກທາງໄປຫ້ອງນໍໍ້າບໍ່?

ແຜນທີຶ່ລະບຸຫ້ອງນໍໍ້າສາທາລະນະ ແລະ

ໜ້ອຍກ່ວາ2ຄັັ້ງ/ມືັ້



ແບ່ງ
ບໍ່ແບ່ງ



ມີ
ບໍ່ມີ





ພິການ
ປ້າຍບອກທາງໄປຫ້ອງນໍໍ້າ (ມີຮູບເປັນຫຼັກ
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ຖານ)
3

ຄວາມສະ
ອາດຂອງ
ສະຖານທີຶ່
ທ່ອງທ່ຽວ

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້
ປະເມີນ, ບໍາລຸງຮັກສາ
ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດ
ສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວເປັນ

(ຫພິພທ
ິ ະ

ປົກກະຕິບໍ່?

ບລິເວນສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ທໍາ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການທໍາຄວາມສະອາດ

ຄວາມສະອາດເປັນພິເສດບໍ່?

ສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວ ເຊັົ່ນ: ມີພະນັກງານ

ລະນະ,







ຮັບຜິດຊອບໃນການບໍາລຸງຮັກສາ, ຕາຕະ
ລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ໜ້າວຽກ,
ພະນັກງານ ແລະ ອຸປະກອນ.

ພັນ, ວັດ,
ສວນສາທາ

ເອົາໃຈໃສ່
ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່

ບລິເວນສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ທໍາ

ຕາຕະລາງທໍາຄວາມສະອາດ (ເວລາທໍາ

2 ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຫຼື

ຄວາມສະອາດເລືັ້ອຍໆປານໃດ?

ຄວາມສະອາດ) ແລະ ຈັດແບ່ງຄວາມຖີຶ່

ຫລາຍກ່ວານັັ້ນ

ແລະ ຄຸນນະ ພາບຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

(ຢູ່າງ

ຫາດຊາຍ
ແລະ ອືນ
ຶ່ ໆ

ໜ້ອຍ2ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຈຶ່ງ
ຈະໄດ້ຄະແນນ)
ໜ້ອຍກ່ວາ2ຄັັ້ງ/ມືັ້

ຢູູ່ສະຖານທີທ
ຶ່ ່ອງທ່ຽວມີຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອ
ພຽງພບໍ່?

ແຜນທີທ
ຶ່ ີຶ່ລະບຸຈໍານວນຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອທັງໝົດ ພຽງພ
ເຊັົ່ນ: ຢູ່າງໜ້ອຍມີ 1 ຖັງຢູູ່ແຕ່ລະທາງເຂົັ້າ- ບໍ່ພຽງພ
ອອກອາຄານສາທາລະນະ, 1 ຖັງທຸກໆ
200 ແມັດຕາມທາງຍ່າງ ແລະ ຢູູ່ສວນ
ສາທາລະນະ.



ພຽງພ
ບໍ່ພຽງພ



ຢູູ່ສະຖານທີທ
ຶ່ ່ອງທ່ຽວມີຫ້ອງນໍໍ້າ

ຢູ່າງໜ້ອຍມີຫ້ອງນໍໍ້າ 1 ຫ້ອງ/ສະຖານທີຶ່

ພຽງພບໍ່?

ທ່ອງທ່ຽວຂັ້ນຢູູ່ກັບຈໍານວນຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະເພດແຫຼ່ງ
48






ທ່ອງທ່ຽວ ເຊັົ່ນ: ມີຫ້ອງນໍໍ້າ 1 ຫ້ອງທຸກໆ
500 ແມັດ, ຫ້ອງນໍໍ້າ 1 ຫ້ອງສໍາລັບນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ 40 ຄົນ

4

ຄວາມສະ
ອາດຕາມ
ແຄມຖະໜົ
ນຫຼກ
ັ

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້
ປະເມີນ, ບໍາລຸງຮັກສາ
ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດ
ຕາມຖະໜົນສາຍຫຼັກ
ເປັນປົກກະຕິບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ



ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວໄດ້ທໍາຄວາມ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການທໍາຄວາມສະອາດຕາມ
ສະອາດບລິເວນອ້ອມຂ້າງຖະໜົນສາຍ ຖະໜົນສາຍຫຼັກ ເຊັົ່ນ: ມີພະນັກງານ

2 ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຫຼື



ຫຼັກຢູູ່ເມືອງນີເັ້ ລືັ້ອຍໆປານໃດ?

(ຢູ່າງ

ຢູູ່ສະຖານທີທ
ຶ່ ່ອງທ່ຽວມີປ້າຍຊີັ້ບອກ

ແຜນທີຶ່ລະບຸຫ້ອງນໍໍ້າສາທາລະນະ ແລະ

ຢູ່າງເໝາະສົມບໍ່?

ປ້າຍຊີັ້ບອກ. (ມີຮູບເປັນຫຼັກຖານ)

ຮັບຜິດຊອບໃນການບໍາລຸງຮັກສາ, ຕາຕະ

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 4 ຕົວ

-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 16 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ຫລາຍກ່ວານັັ້ນ

ລາງການທໍາຄວາມສະອາດ, ໜ້າວຽກ ແລະ ໜ້ອຍ2ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຈຶ່ງ
ພະນັກງານ.
ຈະໄດ້ຄະແນນ)
ອຸປະກອນທີຶ່ນໍາໃຊ້ມີຄວາມເໝາະສົມ
ບ (ຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອໄລຍະຫ່າງແຕ່ລະຈຸດ)

-



ມີບັນຊີອຸປະກອນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໃຫ້ຖກ
ວິທີ.

ໜ້ອຍກ່ວາ2ຄັັ້ງ/ມືັ້



ເໝາະສົມ
ບໍ່ເໝາະສົມ



ລວມທັງໝົດ:

49


16

3) ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນການຈັດການສິງຶ່ ເສດເຫຼອ
ື ມີຈາໍ ນວນ 5 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
ການຈັດການສິງຶ່
ເສດເຫຼອ
ື

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂທີຕ
ຶ່ ອ
້ ງການ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ຫຼກ
ັ ຖານອ້າງອີງ

ມີລະບົບຈັດການນໍໍ້າເປືື້ອນຢູູ່ໃນ
ເມືອງນີັ້ບໍ່?
ມີກົດລະບຽບສະເພາະກ່ຽວກັບການ
ຈັດການນໍໍ້າເປືື້ອນບໍ່?
ມີມາດຕະການລົງໂທດຜູ້ບໍ່ປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບບໍ່?

1

ການຈັດການ
ນໍາໍ້ ເປືອ
ື້ື ນ

ຄຸນນະພາບການ
ຈັດການນໍໍ້າເປືື້ອນ

ປະຊາກອນຜູ້ທີຶ່ນໍາໃຊ້ລະບົບລະບາຍ
ນໍໍ້າໃນເມືອງນີັ້ ມີຈັກເປີເຊັນ?

ການປະເມີນ

ຄະແນນ

ແຜນທີຶ່ກ່ຽວກັບລະບົບການເກັບມ້ຽນນໍໍ້າ
ເປືື້ອນ.

ມີ
ບໍ່ມີ



ຫຼັກການທີຶ່ຂ້ອງກ່ຽວກັບການເກັບມ້ຽນນໍໍ້າ
ເປືື້ອນ

ມີ
ບໍ່ມີ



ມາດຕະການທີຶ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ
ພາກສ່ວນທີກ
ຶ່ ່ຽວ ຂ້ອງໃນການຄວບຄຸມຕໍ່
ຜູ້ລະເມີດ (ລົງໂທດຖ້າລະເມີດລະບຽບນີ)ັ້ .

ມີ
ບໍ່ມີ



- ແຜນທີຶ່ຈຸດເຊືຶ່ອມຕກ
ໍ່ ັບລະບົບລະບາຍ
ນໍໍ້າເປືື້ອນ ໂດຍລະບຸເນືັ້ອທີຶ່ທັງໝົດ.







%(ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ 70%ຈຶ່ງ

- ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຂອງເມືອງທີຶ່ມີ ຈະໄດ້ຄະແນນ
ລະບົບລະບາຍນໍໍ້າເປືື້ອນ.
ສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ໃຊ້ລະບົບລະບາຍ
ນໍາໍ້ ເປືື້ອນ ມີຈັກເປີເຊັນ?
ມີວິທີຈັດການນໍໍ້າເປືື້ອນຄືແນວໃດ?

ແຜນທີຶ່ລະບຸສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ເຊືຶ່ອມຕກ
ໍ່ ັບລະບົບລະບາຍ
ນໍໍ້າເປືື້ອນ
- ມີວິທີຖິັ້ມນໍໍ້າເປືື້ອນ
- ມີລາຍຊືຶ່ພາກສ່ວນທີຶ່ຮັບຜິດຊອບ
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%(ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ 70%ຈຶ່ງ
ຈະໄດ້ຄະແນນ
ຖັງວິດຊມລວມ
ຖັງວິດຊມແຍກ




- ຄວາມຖີຶ່ ແລະ ເນືັ້ອທີຂ
ຶ່ ອງການ
ເກັບນໍໍ້າເປືື້ອນ

ຖັງແຫ້ງ (ສໍາລັບ
ລະບາຍນໍໍ້າ)
ບໍ່ມີລະບົບຖິັ້ມນໍໍ້າ



ເສຍ (ບໄໍ່ ດ້ຄະ
ແນນ)
ພາກລັດເປັນຜູ້ເກັບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອບໍ່?

ຖ້າພາກລັດເປັນຜູ້ເກັບຂີັ້ເຫຍືັ້ອ, ຕ້ອງມີ:
- ພາກສ່ວນທີຶ່ຮັບຜິດຊອບເກັບມ້ຽນຂີັ້
ເຫຍືັ້ອ

ແມ່ນ
ບແ
ໍ່ ມ່ນ



ບລິສັດເອກະຊົນ
ພາກສ່ວນອືຶ່ນ





- ຄວາມຖີຶ່ຂອງການເກັບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອ

2

ການຈັດການ
ຂີເັ້ ຫຍືອ
ັ້

ຄຸນນະພາບຂອງການ
ຈັດການຂີັ້ເຫຍືັ້ອ

- ເນືັ້ອທີຶ່ຮັບຜິດຊອບເກັບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອ
ທັງໝົດຢູູ່ໃນເມືອງ
ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ພາກສ່ວນໃດເປັນຜູ້ເກັບ ສັນຍາທີຶ່ເຊັນກັບບລິສັດເອກະຊົນ ຫຼື
ພາກສ່ວນອືຶ່ນວ່າດ້ວຍການເກັບມ້ຽນຂີັ້
ມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອ?
ເຫຍືັ້ອ ແລະ ກໍານົດໄລຍະເວລາ



ເຊັົ່ນ: ອົງການບໍ່
ສັງກັດລັດ (ຈົົ່ງ
ລະບຸ)

ຂີັ້ເຫຍືັ້ອໄດ້ເກັບມ້ຽນເລືັ້ອຍໆ

-

ປານໃດ?
-
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ພາກສ່ວນທີຶ່ຮັບຜິດຊອບເກັບມ້ຽນ
ຂີັ້ເຫຍືັ້ອ

1 ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຫຼື

ຕາຕະລາງເກັບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອ,

(ຢູ່າງໜ້ອຍ1ຄັັ້ງ/

ພະນັກງານ ແລະ ອຸປະກອນ

ມືັ້ຈຶ່ງຈະໄດ້ຄະ

ຫລາຍກ່ວານັັ້ນ



ແນນ)
ໜ້ອຍກ່ວາ 1



ຄັັ້ງ/ມືັ້
ມີຈັກເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວ
ເມືອງທີຶ່ນອນຢູູ່ໃນເຂດບລິການເກັບ
ມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອ

-

ສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ຢູູ່ໃນເຂດບລິການ
ຂີັ້ເຫຍືັ້ອທີຶ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບມີ

ແຜນທີຶ່ລະບຸຂອບເຂດກຸ່ມບ້ານໃນ
ການເກັບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອຂອງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ຈໍານວນເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທີມ
ຶ່ ີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຖິັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ

ແຜນທີຶ່ລະບຸສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການທ່ອງ ທ່ຽວໃນການເກັບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອ
ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຈັກເປີເຊັນ?
ມີບ່ອນເກັບມ້ຽນນໍໍ້າເປືື້ອນ ຊຶ່ງ
3

ບ່ອນເກັບ
ຄຸນນະພາບການເກັບ
ມ້ຽນ ແລະ ບໍາ ມ້ຽນ ແລະ ບໍາບັດນໍໍ້າ
ບັດນໍາໍ້ ເປືອ
ື້ ນ
ເປືື້ອນ

%(ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ 70%ຈຶ່ງ
ຈະໄດ້ຄະແນນ

%(ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ 70%ຈຶ່ງ
ຈະໄດ້ຄະແນນ

ປະຊາຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ບໍ່?

ແຜນທີຶ່ລະບຸສະຖານທີຶ່ເກັບມ້ຽນນໍໍ້າເປືື້ອນຢູູ່
ໃນເມືອງ

ມີອຸປະກອນເກັບນໍໍ້າເປືື້ອນຢູູ່ໃກ້
ສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວບໍ່ ຕົວຢູ່າງຖັງ
ຊມ

ລາຍລະອຽດສະຖານທີຶ່ຕັັ້ງ ແລະ ຈໍານວນຖັງ ມີ
ຈັດເກັບມຽນ (ຖັງຊມ) ຢູູ່ໃກ້ກັບເຂດທ່ອງ ບໍ່ມີ
ທ່ຽວ

ມີອ່າງ/ໂຮງງານບໍາບັດນໍໍ້າເປືື້ອນຢູູ່ໃກ້

ແຜນທີຶ່ລະບຸສະຖານທີຶ່ອ່າງບໍາບັດນໍໍ້າເປືື້ອນ.
ຖ້າມີ ຄວນລະບຸລາຍລະອຽດດ້ານວິຊາການ
ແລະ ຄວາມສາມາດການບັນຈຸ.

ເມືອງນີັ້ບໍ່?
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ມີ
ບໍ່ມີ

ມີ
ບໍ່ມີ









4

ບ່ອນເກັບ
ຄຸນນະພາບການເກັບ
ມ້ຽນ ແລະ ບໍາ ມ້ຽນ ແລະ ບໍາບັດຂີັ້
ບັດຂີເັ້ ຫຍືອ
ັ້
ເຫຍືອ
ັ້

ມີສະໜາມຖິັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອຢູູ່ໃກ້ເມືອງນີັ້
ບໍ່ ເຊັົ່ນ: ຟັງດິນ, ເຕົາເຜົາ
ມີສະຖານທີຶ່ບໍາບັດ ແລະ ນໍາຂີັ້ເຫຍືັ້
ອມາໃຊ້ຄືນບໍ່?

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສົົ່ງເສີມໃຫ້
ປະຊາຊົນນໍາເອົາສິຶ່ງເສດເຫຼືອມານໍາ
ໃຊ້ຄືນໃໝ່ ບໍ່?
5

ການນໍາເອົາຂີັ້
ເຫຍືອ
ັ້ ມາໃຊ້
ຄືນໃໝ່

ມີແຜນການ ຫຼື ນະໂຍ
ບາຍສົົ່ງເສີມການນໍາເອົາ
ຂີັ້ເຫຍືັ້ອມາໃຊ້ຄືນບໍ່?

ມີວິທີການເກັບຂີັ້ເຫຍືັ້ອທີຶ່ເປັນສານ
ພິດ ແລະ ຕິດເຊືັ້ອ ບໍ່?

ມີອຸປະກອນທີເຶ່ ໝາະສົມໃນການນໍາ
ເອົາຂີັ້ເຫຍືັ້ອມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ບໍ່ ເຊັົ່ນ:

ແຜນທີຶ່ສະຖານທີຶ່ຖີັ້ມຂີເັ້ ຫຍືັ້ອ (ສະໜາມຂີັ້
ເຫຍືັ້ອ) ຖ້າມີ ຄວນລະບຸລາຍລະອຽດດ້ານ
ວິຊາການ ແລະ ຄວາມສາມາດການບັນຈຸ.

ມີ
ບໍ່ມີ



ແຜນທີຶ່ສະຖານທີຶ່ບໍາບັດ ແລະ ນໍາຂີເັ້ ຫຍືັ້ອທີຶ່
ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນ. ຖ້າມີ ຄວນລະບຸລາຍ
ລະອຽດດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ການບັນຈຸ. (ປະເພດ, ກໍາລັງການຜະລິດ,
ປະລິມານຂີັ້ເຫຍືັ້ອທີຶ່ສາມາດເກັບມ້ຽນບໍາ
ບັດໄດ້ ແລະ ອືຶ່ນໆ).

ມີ
ບໍ່ມີ



ວິທີການໃນການໃຫ້ລາງວັນເພືຶ່ອສົົ່ງເສີມກາ
ນນໍາເອົາຂີັ້ເຫຍືັ້ອມາໃຊ້ຄືນ ແລະ ຈັດເກັບຂີັ້
ເຫຍືັ້ອທີຶ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້.

ສົົ່ງເສີມ
ບສ
ໍ່ ົົ່ງເສີມ



ລະບົບຈັດເກັບຂີັ້ເຫຍືັ້ອທີຶ່ເປັນສານພິດ ແລະ
ຕິດເຊືັ້ອ (ສາງເກັບມ້ຽນ, ຕາຕະລາງເກັບ
ມ້ຽນ, ຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸ ແລະ
ອືຶ່ນໆ).

ມີ
ບໍ່ມີ



ລາຍລະອຽດດ້ານຈໍານວນ, ທີຶ່ຕັັ້ງ ແລະ ປະ
ເພດຖັງຂີັ້ເຫຍືັ້ອ.

ມີ
ບໍ່ມີ



ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກ (ປະເພດການ ມີ
ໂຄສະນາ, ເຄືຶ່ອງມື, ວິທີ, ເປົື້າໝາຍ ແລະ ບໍ່ມີ













ຖັງແຍກຂີັ້ເຫຍືັ້ອແບບສາມຖັງ ແລະ
ອືຶ່ນໆ.
ມີການປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນຖ້ອງ
ຖິຶ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸກິດທ່ອງ
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ທ່ຽວໃນການນໍາເອົາຂີັ້ເຫຍືັ້ອມາໃຊ້
ຄືນ ບໍ່?
-

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 5 ຕົວ

-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 20 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ຄວາມຖີຶ່).

ລວມທັງໝົດ

20

4) ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບການປູກຈິດສໍານກການຮັກສາສິງຶ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
ຄວາມສະອາດມີຈາໍ ນວນ 3 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
ການປູກຈິດສໍານກ
ກ່ຽວກັບການຮັກສາ
ສິງຶ່ ແວດລ້ອມ ແລະ
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຄວາມ
ສະອາດ

1

ການປູກຈິດສໍາ
ນກໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນກ່ຽວ
ກັບການປົກ
ປັກຮັກ ສາສິງຶ່

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂທີຕ
ຶ່ ອ
້ ງການ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ຫຼກ
ັ ຖານອ້າງອີງ

ມີນະໂຍບາຍ ຫຼື ແຜນ
ການໃນການປູກຈິດສໍາ
ນກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິຶ່ນໃນການປົກ
ປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ

ມີການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກໃຫ້
ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິຶ່ນປົກປັກຮັກສາ
ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດ

ຮູບແບບການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກໃຫ້ມີ
ຄວາມເໝາະສົມກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ.

ບໍ່? ໂດຍຜ່ານສືຶ່ສິຶ່ງພິມ, ງານເທດສະ
ການ, ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
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ການປະເມີນຜົນ

ມີ
ບໍ່ມີ

ຄະແນນ




ແວດລ້ອມ
ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ

ແລະ ຄວາມສະອາດບໍ່?

ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກເລືັ້ອຍໆ

ຈັດຂັ້ນຈັກຄັັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຫຼື ປີ.

ປານໃດ?

ຄັັ້ງ
(ຢູ່າງໜ້ອຍ 1
ຄັັ້ງ/ປີ ຈຶ່ງຈະໄດ້
ຄະແນນ)

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຜະລິດ
ແລະ ແຈກຍາຍສືຶ່ສິຶ່ງພິມກ່ຽວກັບ
ການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ຄວາມສະອາດບໍ່ ເຊັົ່ນ: ປຶື້ມຄູ່

ປັບປຸງເຄືຶ່ອງມືທີຶ່ນໍາໃຊ້ໃນການໂຄສະນາປູກ
ຈິດສໍານກ (ປຶື້ມຄູ່ມື, ໃບປິວ, ປ້າຍ, ໂປດ

ໄດ້ເຮັດ
ບໄໍ່ ດ້ເຮັດ



ມີ
ບໍ່ມີ





ສະເຕີັ້ ແລະ ອືຶ່ນໆ).

ມື, ໃບປິວ, ປ້າຍ, ໂພສເຕີັ້ ແລະ
ອືຶ່ນໆ.

2

ການປູກຈິດສໍາ
ນກໃຫ້ແກ່
ທຸລະກິດທ່ອງ
ທ່ຽວກ່ຽວກັບ
ການປົກປັກ
ຮັກສາສິງຶ່ ແວດ
ລ້ວມ ແລະ
ຄວາມສະອາດ

ມີນະໂຍບາຍ ຫຼື ແຜນ
ການໃນການປູກຈິດສໍາ
ນກໃຫ້ແກ່ບັນດາທຸລະ
ກິດທ່ອງທ່ຽວໃນການ
ປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ຄວາມ
ສະອາດບໍ່?

ມີການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກໃຫ້
ແກ່ພາກທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໃນການ
ປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ

ຮູບແບບການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກໃຫ້ມີ
ຄວາມເໝາະສົມກັບບັນດາທຸລະກິດທ່ອງ
ທ່ຽວເປົື້າໝາຍ.



ຄວາມສະອາດ ບໍ່? ໂດຍຜ່ານສືຶ່ສິຶ່ງ
ພິມ, ງານເທດສະການ, ການແຂ່ງ
ຂັນ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກເລືັ້ອຍໆ
ປານໃດ?

ຈັດຂັ້ນຈັກຄັັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຫຼື ປີ.

ຄັັ້ງ
(ຢູ່າງໜ້ອຍ 1
ຄັັ້ງ/ປີ ຈຶ່ງຈະໄດ້
ຄະແນນ)
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3

ການປູກຈິດສໍາ
ນກໃຫ້ແກ່ນກ
ັ
ທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວ
ກັບການປົກ
ປັກຮັກສາສິງຶ່
ແວດລ້ວມ
ແລະ ຄວາມສະ
ອາດ

ມີນະໂຍບາຍ ຫຼື ແຜນ
ການໃນການປູກຈິດສໍາ
ນກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວກ່ຽວກັບການປົກ
ປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ຄວາມສະອາດບໍ່?

ມີອຸປະກອນ ແລະ ກິດຈະກໍາທີຶ່ເໝາະ ເຄືຶ່ອງມື ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາທີຶ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນ
ການໂຄສະນາ
ສົມສໍາລັບວຽກງານນີັ້ບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ



ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມຕືຶ່ນຕົວໃນ

ຕືນຕົວ
ບຕ
ໍ່ ືນຕົວ



ການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ,
ຄວາມສະອາດ ແລະ ກົດລະບຽບ

ຮູບແບບການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກໃຫ້ມີ
ຄວາມເໝາະສົມກັບກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວເປົື້າ
ໝາຍ.





ຂອງເມືອງນີັ້ບໍ່?
ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກເລືັ້ອຍໆ

ຈັດຂັ້ນຈັກຄັັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຫຼື ປີ.

ປານໃດ?

ຄັັ້ງ
(ຢູ່າງໜ້ອຍ 1
ຄັັ້ງ/ປີ ຈຶ່ງຈະໄດ້
ຄະແນນ)

ມີອຸປະກອນ ແລະ ກິດຈະກໍາທີຶ່ເໝາະ ໃຫ້ລະບຸປະເພດເຄືຶ່ອງມື ແລະ ບັນດາກິດຈະ
ກໍາ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ນັກທ່ອງ
ສົມສໍາລັບວຽກງານນີັ້ບໍ່?

ມີ
ບໍ່ມີ



ລວມທັງໝົດ
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ທ່ຽວສາມາດເຂົັ້າໃຈ ງ່າຍ ເຊັົ່ນ: ປຶື້ມຄູ່ມື,
ໃບປິວ, ປ້າຍ, ໂພສເຕີັ້ເປັນພາສາອັງກິດ, ທີຶ່
ຕັັ້ງ (ພືັ້ນທີຶ່ສະເພາະ: ສວນສາທາລະນະ,
ແຄມນໍໍ້າ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ອືຶ່ນໆ).
-

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 3 ຕົວ

-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 9 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ
56

5) ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນພືນ
ັ້ ທີສ
ຶ່ ຂ
ີ ຽວ ມີຈາໍ ນວນ 2 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
ພືນ
ັ້ ທີສ
ຶ່ ຂ
ີ ຽວ

1

ຈໍານວນພືນ
ັ້ ທີຶ່
ສີຂຽວຢູໃູ່ ນ
ເມືອງ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂທີຕ
ຶ່ ອ
້ ງການ
ພືັ້ນທີຶ່ທີຶ່ຈັດສັນເປັນພືັ້ນ
ທີຶ່ສຂ
ີ ຽວ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ຫຼກ
ັ ຖານອ້າງອີງ

ຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ ມີສວນສາທາລະນະ
ຈັກແຫ່ງ?

- ແຜນທີຶ່ລະບຸສວນສາທາລະນະຢູູ່ໃນ
ຕົວເມືອງ ແລະ ຈໍານວນສວນທັງ
ໝົດ
- ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການພັດທະນາ
ສວນສາທາລະນະ (ຕາຕະລາງ…)

ອັດຕາສ່ວນພືັ້ນທີຶ່ສີຂຽວຖ້າທຽບໃສ່
ເນືັ້ອທີຶ່ທັງໝົດຂອງເມືອງມີເທົົ່າໃດ?

ລະບຸເປີເຊັນພືັ້ນທີຶ່ສີຂຽວໂດຍປຽບທຽບໃສ່
ພືັ້ນທີທ
ຶ່ ັງໝົດຂອງເມືອງ

ການປະເມີນຜົນ

ຄະແນນ

(ຈໍາ
ນວນ) (ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ 1 ແຫ່ງ
ຈຶ່ງຈະໄດ້ຄະ
ແນນ)
%
(ຢູ່າງໜ້ອຍ 5%
ຈຶ່ງຈະໄດ້ຄະ
ແນນ

ການຮັກສາ
ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງ
ພືນ
ັ້ ທີສ
ຶ່ ຂ
ີ ຽວ
2

ມີນະໂຍບາຍໃນການ
ຈັດສັນ ແລະ ບູລະນະ
ຮັກສາພືັ້ນທີຶ່ສີຂຽວ
ເໝາະສົມຢູູ່ໃນຕົວ

ພາກສ່ວນໃດທີຶ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພືັ້ນທີສ
ຶ່ ີ

- ພາກສ່ວນທີຶ່ຮັບຜິດຊອບ

ຂຽວເຫຼົົ່ານີ?
ັ້

- ກະດານຂ່າວ

ເມືອງບໍ່?

- ລາຍການໜ້າວຽກ

ໜ່ວຍງານລັດ
ບລິສັດເອກະຊົນ



ພາກສ່ວນອືຶ່ນ
ເຊັົ່ນ: ອົງການທີຶ່





ບສ
ໍ່ ັງກັດລັດ (ຈົົ່ງ
ລະບຸ)
ບໍ່ມີພາກສ່ວນ
ໃດ (ບໍ່ໄດ້ຄະ
57



ແນນ)
ໄດ້ຈັດຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍ່?
ມີລະບົບຄຸ້ມຄອງສິຶ່ງແວດລ້ວມ ບໍ່

- ລາຍລະອຽດລະບົບແສງສະຫວ່າງ

ເຊັົ່ນ: ລະບົບປະຫຍັດພະລັງງານສໍາ

- ພືດຊະນິດຕ່າງໆ

ລັບແສງສະຫວ່າງ, ລະບົບຊົນລະປະ

- ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ທານ, ການນໍາໃຊ້ຝຸູ່ນຊີວະພາບ ແລະ

ຢູ່າງມີເຫດຜົນ (ຕາຕະລາງຫົດນໍໍ້າ)

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 2 ຕົວ

-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 5 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ໄດ້ຈັດ
ບໄໍ່ ດ້ຈັດ



ມີ
ບໍ່ມີ



ລວມທັງໝົດ
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- ຈໍານວນຝຸູ່ນຊີວະພາບທີຶ່ນໍາໃຊ້ຢູູ່ສວນ
ສາທາລະນະ.

ອືຶ່ນໆ?
-

ຕາຕະລາງກ່ຽວກັບການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງ
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6) ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບໃນ
ເມືອງ ມີຈາໍ ນວນ 4 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
ຄວາມປອດໄພດ້ານ
ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ຄວາມສະ
ຫງົບໃນເມືອງ

ການປະເມີນ
ຜົນ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂທີຕ
ຶ່ ອ
້ ງການ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ຫຼກ
ັ ຖານອ້າງອີງ

ຮັບປະກັນຄວາມປອດ
ໄພດ້ານສຸຂະພາບຢູູ່ໃນ

ໃນເມືອງນີັ້ ມີສູນປິິ່ນປົວສຸຂະພາບ

ແຜນທີຶ່ລະບຸສະຖານທີຶ່ຕັັ້ງຂອງສູນປິິ່ນປົວ
ສຸຂະພາບ (ພະນັກງານ, ອຸປະກອນ, ຂະ
ໜາດ ແລະ ອືຶ່ນໆ) ຢູໃູ່ ນເມືອງ ແລະ ທຽບ
ໃສ່ຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດຢູໃູ່ ນເມືອງນີັ້
(ອີງຕາມຂໍ້ມູນສໍາຫຼວດສໍາມະໂນຄົວຄັັ້ງສຸດ
ທ້າຍ).

ມີພຽງພ
ບໍ່ມີພຽງພ



ບັນຊີລາຍຊືຶ່ ແລະ ແຜນທີຶ່ຮ້ານຂາຍຢາຢູູ່ໃນ
ເມືອງ ແລະ ທຽບໃສ່ຈໍານວນປະຊາກອນທັງ
ໝົດຢູູ່ໃນເມືອງ (ອີງຕາມຂໍ້ມູນສໍາຫຼວດສໍາ
ມະໂນຄົວຄັັ້ງສຸດທ້າຍ).

ມີພຽງພ
ບໍ່ມີພຽງພ



ລະບຽບດ້ານສຸຂະອານາໄມສະເພາະ ຖ້າມີ ຢູູ່
ບ່ອນທີຶ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫລາຍ (ຮ້ານອາ
ຫານ, ຕະຫຼາດ, ຮ້ານອາຫານຈານດ່ຽວ,
ຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງແຄມທາງ ແລະ ອືຶ່ນໆ).

ມີ
ບໍ່ມີ



ພຽງພບໍ່?

ເມືອງບໍ່?

1 ຄວາມປອດໄພ
ດ້ານສຸຂະພາບ

ມີຮ້ານຂາຍຢາພຽງພບໍ່ຢູູ່ໃນເມືອງ
ນີ?
ັ້

ມີລະບຽບດ້ານສຸຂະອານາໄມຢູູ່
ບ່ອນທີຶ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍບໍ່
ເຊັົ່ນ: ຮ້ານອາ ຫານ, ຕະຫຼາດ,
ຮ້ານອາຫານຈານດ່ວນ, ຮ້ານຂາຍ
ເຄືຶ່ອງຕາມແຄມທາງ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
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ຄະແນນ







ມີການກວດກາດ້ານສຸຂະອານາໄມ
ຢູູ່ບ່ອນທີຶ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍ

ລາຍຊືຶ່ພາກສ່ວນທີຶ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ທຸກເດືອນ ຫຼື
ກວດສອບ, ຕາຕະລາງກວດສອບສຸຂະອະນາ ຫລາຍກ່ວາ
ີຶ່ ີວັນທີ
ເຊັົ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ຕະຫຼາດ, ຮ້ານ ໄມ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈໍາປີທມ
ນັັ້ນ (ຢູ່າງ
ການກວດສອບແຕ່ລະຄັັ້ງ.
ອາຫານດ່ວນ, ຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງ
ໜ້ອຍ 1 ຄັັ້ງ/
ແຄມທາງ ແລະ ອືຶ່ນໆ ເລືັ້ອຍໆປານ

ເດືອນຈຶ່ງຈະ

ໃດ?

ໄດ້ຄະແນນ)
ໜ້ອຍກ່ວາ 1





ຄັັ້ງ/ເດືອນ
ຄວາມປອດໄພ
ແລະ ຄວາມສະ
2
ຫງົບໃນເມືອງ

ຄຸນນະພາບດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ສະຫງົບໃນຕົວເມືອງ

ຢູູ່ໃນຕົວເມືອງນີັ້ມີຕໍາຫຼວດພຽງພ
ບໍ່?
ຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ມີຕໍາຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ
ບໍ່?

ຈໍານວນຕໍາຫຼວດຢູູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ລະ
ບຽບຂອງແຕ່ລະປະເທດທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ບັນຫານີັ້
- ຂໍ້ຕົກລົງຈາກລັດຖະບານກ່ຽວກັບຕໍາ
ຫຼວດທ່ອງທ່ຽວພ້ອມພາລະບົດບາດ
ແລະ ໜ້າທີຶ່

ມີພຽງພ
ບໍ່ມີພຽງພ



ມີ
ບໍ່ມີ







- ທີຶ່ຕັັ້ງຫ້ອງການຕໍາຫຼວດທ່ອງທ່ຽວຢູູ່
ໃນເມືອງນັັ້ນ
ຕໍາຫຼວດເຫຼົົ່ານີັ້ໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມ ໃຫ້ຮັບມືກັບບັນຫາທີຶ່ອາດ
ຈະເກີດຂັ້ນ ບໍ່?
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ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ຝຶກອົບຮົມ
ແກ່ຕໍາຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ (ປະເພດຫຼັກສູດ,
ບໄໍ່ ດ້ຝຶກ
ອຸປະກອນ, ຈໍານວນນັກສໍາມະນາກອນ ແລະ ອົບຮົມ
ອືຶ່ນໆ).




ການປ້ອງກັນອາ
ຊະຍາກໍາ ແລະ
3
ການໃຊ້ກດ
ົ
ລະບຽບ

ແຜນການ ແລະ ມາດ
ຕະການໃນການປ້ອງ
ກັນອາຊະຍາກໍາ ແລະ
ການໃຊ້ກົດລະບຽບ

ມີການບັງຄັບໃຊ້ບັນດາກົດລະບຽບ
, ມາດຕະການປົກປ້ອງ ແລະ ປ້ອງ
ກັນ ເພືຶ່ອປົກປ້ອງປະຊາຊົນທ້ອງ
ຖິຶ່ນ, ຕ້ານການກະທໍາຜິດທີຶ່ຜິດຕໍ່
ກົດໝາຍຈາກການທ່ອງທ່ຽວ
ເຊັົ່ນ: ການຄ້າປະເວນີເດັກ, ສິຶ່ງເສບ
ຕິດ, ຄ້າຍຂາຍເຖືຶ່ອນ, ການທໍາ
ລາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ,
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ອືຶ່ນໆ.
ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກໃຫ້ແກ່
ນັກທ່ອງທ່ຽວເພືຶ່ອຫຼີກລ່ຽງການ
ກະທໍາຜິດຕກ
ໍ່ ົດໝາຍ ໄດ້ປະຕິບັດ

- ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງ
- ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມາດຕະການ
ປ້ອງກັນທີຶ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍພາກ
ສ່ວນທີກ
ຶ່ ່ຽວຂ້ອງ

ມີການບັງຄັບ
ໃຊ້
ບໍ່ມີການ
ບັງຄັບໃຊ້




- ຂໍ້ມູນອາຊະຍາກໍາທີເຶ່ ກີດຂັ້ນຢູູ່ໃນ
ເມືອງຫລ້າສຸດກ່ຽວກັບການ ທ່ອງ
ທ່ຽວ.
ຮູບແບບການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານກໃຫ້ແກ່ ປົກກະຕິ
ນັກທ່ອງທ່ຽວກຸ່ມເປົື້າໝາຍ, ອຸປະກອນ/ວິທີ ບປ
ໍ່ ົກກະຕິ
ການ ແລະ ຄວາມ ຖີ.ຶ່



ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີ
ການຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງຂອງເມືອງນັັ້ນ





ເປັນປົກກະຕິບໍ່?
4 ແຜນການຮັບມື
ກັບຄວາມສ່ຽງ

ແຜນການ ແລະ ມາດ
ຕະການໃນການຮັບມື
ກັບຄວາມສ່ຽງ

(ອີງຕາມການປະຕິບດ
ັ
ດ້ານຄວາມປອດໄພ
ແລະ ຄວາມສະຫງົບອາ
ຊຽນ)

-

ມີແຜນຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງບໍ່?
ແຜນດັົ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການປັບປຸງ,
ພະນັກງານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ທັນກັບ
ສະພາບການບໍ່?
ມີແຜນຮັບມືກັບວິກິດການ ບໍ່?

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 4 ຕົວ

- ວັນທີ ແລະ ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນໃໝ່ໆ
- ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ
ແລະ ທັກສະໃໝ່ໆສໍາລັບຜູ້ທີຶ່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມ
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີ
ການຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີນຂອງເມືອງນັັ້ນ

ມີ
ບໍ່ມີ
ແມ່ນ
ບແ
ໍ່ ມ່ນ

ມີ
ບໍ່ມີ
ລວມທັງໝົດ
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-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 12 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

12

7) ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນໂຄ່ງລ່າງພືນ
ັ້ ຖານ ແລະ ສິງຶ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ມີຈາໍ ນວນ 5 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ໂຄ່ງລ່າງພືນ
ັ້ ຖານ
ແລະ ສິງຶ່ ອໍານວຍຄວາມ
ສະ ດວກດ້ານການທ່ອງ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂທີຕ
ຶ່ ອ
້ ງການ

ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ຫຼກ
ັ ຖານອ້າງອີງ

ການປະເມີນ
ຜົນ

ຄະແນນ

ທ່ຽວ

1

ການວາງແຜນສໍາ

ແຜນແມ່ບົດພັດທະນາ

ມີແຜນແມ່ບົດພັດທະນາ

ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານທີກ
ຶ່ ່ຽວຂ້ອງກັບ

ສ້າງ



ລັບການ ທ່ອງ

ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບ

ການທ່ອງທ່ຽວສໍາລັບເມືອງນີບ
ັ້ ໍ່?

ແຜນແມ່ບົດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ບໄໍ່ ດ້ສ້າງ



ທ່ຽວ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນດັົ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງ

ລາຍຊືຶ່ພະນັກງານ/ສະຖາບັນທີຶ່ຮັບຜິດຊອບ,

ແມ່ນ



ປະຕິບັດ ບໍ່?

ບັນດາໜ້າວຽກທີຶ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງ

ບແ
ໍ່ ມ່ນ



ມີ



ບໍ່ມີ



ພຽງພ



ແລະ ປັບປຸງເປັນ
ປົກກະຕິ

ປະຕິບັດຢູູ່ໃນແຜນແມ່ບົດ.
ໄດ້ມີການກວດກາ ແລະ ປັບປຸງ

ເຄືຶ່ອງມື/ວິທີ, ຕາຕະລາງ, ຂັັ້ນຕອນການ

ເປັນປົກກະຕິບໍ່? (ຢູ່າງໜ້ອຍ

ຕິດຕາມກວດກາ (ຢູ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 2 ປີ).

ທຸກໆ 2 ປີ)
ຢູູ່ເມືອງນີັ້ມີສູນ ຫຼື ສະຖານທີສ
ຶ່ ະ
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- ແຜນທີຶ່ຫ້ອງການ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ

ໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການທ່ອງທ່ຽວ

ການທ່ອງທ່ຽວພຽງພ ບໍ່?

ບພ
ໍ່ ຽງພ



- ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ
- ພະນັກງານທີຶ່ສາມາດສືຶ່ສານກັບນັກ
ທ່ອງທ່ຽວໄດ້
- ຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກ
- ອຸປະກອນພ້ອມໃຊ້ງານ

ຄຸນນະພາບສູນຂໍ້ມູນ,
ສູນຂມ
ໍ້ ນ
ູ , ປ້າຍ
2

ແລະ ແຜນທີທ
ຶ່ ອ
່ ງ
ທ່ຽວ

ປ້າຍຊີັ້ບອກ ແລະ ແຜນ
ທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວ

ສະຖານທີທ
ຶ່ ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງນີັ້

ມີແຜນທີລ
ຶ່ ະບຸສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ

ມີ



ມີປ້າຍຊີັ້ບອກຢູ່າງ

ປ້າຍຊີັ້ບອກ (ມີຮູບເປັນຫຼັກຖານ)

ບໍ່ມີ



ປ້າຍທີຶ່ໃຊ້ເປັນພາສາສາກົນ ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນ



ແມ່ນພາສາອັງກິດ (ມີຮູບເປັນຫຼັກຖານ).

ບແ
ໍ່ ມ່ນ



ແຜນທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວສໍາລັບເມືອງນີັ້

ມີ



ບໍ່ມີ



ເໝາະສົມ ບໍ່?
ປ້າຍເຫຼົົ່ານີເັ້ ປັນພາສາອັງກິດບໍ່?
ມີແຜນທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວສໍາລັບເມືອງ
ນີບ
ັ້ ໍ່?
ໄດ້ແຈກຍາຍແຜນທີຶ່ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ວິທີການແຈກຍາຍຢູູ່ສະຖານທີຶ່ທີຶ່ມີນັກທ່ອງ

ແຈກຍາຍ



ຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວຢູູ່ບ່ອນທີຶ່

ທ່ຽວຫລາຍຢູູ່ໃນເມືອງນັັ້ນ

ບໄໍ່ ດ້ແຈກ



ຍາຍ

ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍບໍ່?
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3

ທີຕ
ຶ່ ງັັ້ ສູນການຄ້າ

ມີສູນການຄ້າ ແລະ

ແລະ ຮ້ານຂາຍ

ຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງຍ່ອຍ

ເຄືອ
ຶ່ ງຍ່ອຍ

ສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງ
ຍ່ອຍຕັັ້ງຢູູ່ໃກ້ກັບບ່ອນທີຶ່ມີນັກ

ແຜນທີຶ່ລະບຸທີຶ່ຕັັ້ງຂອງສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານ ຢູໃູ່ ກ້



ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍບໍ່ ເຊັົ່ນ: ສະຖານທີຶ່

ຂາຍເຄືຶ່ອງ, ໄລຍະທາງໄປຫາເຂດທ່ອງທ່ຽວ ຢູໄູ່ ກ



(ສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ ແລະ

ທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ ແລະ ບ່ອນ

ອືຶ່ນໆ).

ອືຶ່ນໆ
ມີຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງຫັດຖະກໍາຢູູ່ໃກ້

ແຜນທີຶ່ລະບຸທີຶ່ຕັັ້ງຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງຫັດຖະກໍາ

ມີ



ເຂດທ່ອງທ່ຽວບໍ່?

(ລະບຸຂະໜາດ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອືຶ່ນໆ)

ບໍ່ມີ



ແລະ ໄລຍະທາງໄປຫາເຂດທ່ອງທ່ຽວ.
ເຄືຶ່ອງຫັດຖະກໍາມີຄຸນນະພາບດີ

ເຄືຶ່ອງຫັດຖະກໍາຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີ

ມີ



ແລະ ເປັນສັນຍາລັກຂອງເມືອງນີັ້

ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ.

ບໍ່ມີ



ມີ



ບໍ່ມີ



ບໍ່?
ມີຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິຶ່ນວາງຂາຍບໍ່? ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິຶ່ນວາງຂາຍໃຫ້ແກ່ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ (ລະບຸປະເພດຜະລິດຕະພັນ, ທີຶ່
ຕັັ້ງຮ້ານຄ້າ ແລະ ອືຶ່ນໆ).
ຢູູ່ໃນເມືອງນີັ້ມີສະຖານທີຶ່ພັກຜ່ອນ

ລະບຸທີຶ່ຕັັ້ງສະຖານທີຶ່ພັກຜ່ອນຢູູ່ໃນເມືອງ

ມີ



ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່?

(ປັບປຸງປ້າຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ).

ບໍ່ມີ



ສວນອຸທຍ
ິ ານ, ສະ

ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິຶ່ນສາມາດເຂົັ້າ

ກໍານົດລາຄາໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍສະ

ໄດ້



ໜາມກິລາ,ເຂດພັກ

ໄປໄດ້ ບໍ່?

ເພາະຄົນພາຍໃນປະເທດ (ລາຄາພິເສດສໍາ

ບໄໍ່ ດ້



ສະຖານທີພ
ຶ່ ກ
ັ ຜ່ອນ ມີສະຖານທີຶ່ພັກຜ່ອນຢູູ່
4

(ເຂດທ່ອງທ່ຽວ,

ໃນເມືອງນີັ້ບໍ່?

ຜ່ອນ ແລະ ອືນ
ຶ່ )

ລັບຄົນທ້ອງຖິຶ່ນນັັ້ນ).
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ລະດັບຄວາມເພິງຶ່ ພ ມີການສໍາຫຼວດລະດັບ
5

ໃຈຂອງນັກທ່ອງ

ຄວາມເພິຶ່ງພໃຈຂອງ

ທ່ຽວ

ນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່?

ໄດ້ສໍາຫຼວດຄວາມເພິຶ່ງພໃຈຂອງ
ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບຄວາມ
ສະອາດ, ການບລິການ ແລະ ການ
ຕ້ອນຮັບ, ຄວາມປອດໄພ, ການ
ຕົກແຕ່ງ ແລະ ສິຶ່ງແວດລ້ອມຂອງ
ເມືອງນີັ້ ບໍ່?

- ປະເພດການສໍາຫຼວດ

ສໍາຫວດ



- ເປົື້າໝາຍ (ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ

ບໄໍ່ ດ້ສໍາຫຼວດ



ແລະ ຕ່າງປະເທດ)
- ຈຸດປະສົງຂອງການສໍາຫຼວດ
- ຕາຕະລາງຄວາມຖີຶ່

ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມເພິຶ່ງພໃຈ

ຜົນ (ຕົວເລກ)ຂອງການສໍາຫຼວດຫລ້າສຸດ

ຈັກເປີເຊັນ?

ເພືຶ່ອວັດແທກຄວາມເພິຶ່ງພໃຈຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ

%
(ຢູ່າງໜ້ອຍ
70% ຈຶ່ງຈະໄດ້
ຄະແນນ

ໄດ້ມີການສໍາຫຼວດຄວາມເພິຶ່ງພໃຈ

ໄດ້ເຮັດການສໍາຫຼວດຈັກຄັັ້ງຕໍ່ປີ

ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເລືັ້ອຍໆ

1 ຄັັ້ງ/ປີ ຫຼື



ຫລາຍກ່ວາ

ປານໃດ?

ນັັ້ນ (ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ 1ຄັັ້ງ/ປີ
ຈຶ່ງຈະໄດ້
ຄະແນນ)
ໜ້ອຍ 1ຄັັ້ງ/ປີ



ໄດ້ນໍາເອົາຜົນຂອງການສໍາຫຼວດ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພືຶ່ອ

ປະຕິບັດ



ໄປປັບປຸງຄືນ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ນັກ

ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມເພິຶ່ງພໃຈດີ

ບປ
ໍ່ ະຕິບັດ
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-

ຈໍານວນຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ : 5 ຕົວ

-

ຈໍານວນເງືອ
ຶ່ ນໄຂ: 18 ເງືອ
ຶ່ ນໄຂ

ທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມເພິຶ່ງພໃຈຫຼາຍ

ຂັ້ນກວ່າເກົົ່າ (ຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບ, ປະເພດ

ຂັ້ນກ່ວາເກົົ່າບໍ່?

ກິດຈະກໍາ ແລະ ອືຶ່ນໆ).
ລວມທັງໝົດ
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