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1. ຄານາ
ຈຸດປະສົງຂອງການແປ ແລະ ຮ່າງມາດຕະຖານສະບັບນີ້ແມ່ນເພືື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ (Homestay Standard) ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບແທດເໝາະ
ກັບສະພາບຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ດັື່ງທື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ASEAN
Tourism Strategic Plan (ATS) 2011-2015. ອກດ້ານໜື່ງ ກື່ເພືື່ອສ້າງປະສົບການ ທື່ມຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຜ້ມາ
ຢ້ຽມຢາມໂດຍການສະແດງອອກເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບຸນຂອງຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິື່ນ, ວິຖຊວິດທື່ເປັນເອກະລັກຂອງປະ
ຊາຊົນລາວບັນດາເຜົື່າ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ. ການສ້າງມາດຕະຖານດັື່ງກ່າວ
ແມ່ນຈະຊ່ວຍຍົກສງຄຸນນະພາບຂອງການບລິການ, ປັບປຸງສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະ
ນຸດທື່ກ່ຽວພັນກັບກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ໂດຍການວາງທິດທາງທື່ມການບລິຫານຈັດການທື່ດກວ່າ
ເກົື່າ ເພືື່ອກ້າວໄປສ່ການຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບມືອາຊບ, ຄານງເຖິງຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ດ້ານວັດທະນະທາຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.
ໃນການການົດມາດຕະຖານນີ້, ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ກົດລະບຽບຄາແນະນາຕ່າງໆທື່ເຄຍນາໃຊ້
ໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນແມ່ນໄດ້ຮັບການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະ, ເຊິື່ງບັນຫາພືີ້ນຖານ ແລະ ຊ່ອງວ່າງຕ່າງໆຈະ
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ມາດຕະຖານນແ
ີ້ ມ່ນຈະສຸມໃສ່ 9 ເງືື່ອນໄຂ, ເຊິື່ງປະກອບມການເປັນເຈົີ້າພາບ, ທື່ພັກອາໄສ, ກິດຈະກາ,
ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ທື່ຕັີ້ງ, ອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການຕະຫຼາດ
ແລະ ບັນຫາຄວາມຍືນຍົງ.
ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຍິື່ງມາຍັງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານເພືື່ອສົື່ງເສມການທ່ອງທ່ຽວ ທື່ໄດ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໝນດ້ານງົບປະມານເພືື່ອແປ ແລະ ຮ່າງມາດຕະຖານນຂ
ີ້ ີ້ນມາ. ຫວັງຢ່າງຍິື່ງວ່າມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາ
ຊົນອາຊຽນນີ້ ຈະເປັນທິດຊີ້ນາແກ່ຜ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂັີ້ນສນກາງ ແລະ ຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນ, ທັງເປັນເອກະສານຕົວຢ່າງທື່ປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິື່ນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມປະ
ທັບໃຈໃຫ້ແກ່ຜທ
້ ື່ມາຢ້ຽມຢາມ.

ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ
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2. ພາກສະເໜ
ໃນພາກພືີ້ນອາຊຽນ, ກິດຈະກາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ (Homestay) ຖືໄດ້ວ່າເປັນທາງເລືອກດ້ານການທ່ອງ
ທ່ຽວອກຮບແບບໜື່ງທື່ຈະເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມໂອກາດໃນການເກັບກ່ຽວປະສົບການ ແລະ ສາພັດວິຖຊວິດແບບທ້ອງ
ຖິື່ນກັບຊຸມຊົນ. ປະສົບການທາງທາມະຊາດຂອງການທ່ອງທ່ຽວຮບແບບດັື່ງກ່າວແມ່ນກາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂີ້ນ
ພາຍໃນກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ກົງກັນຂ້າມກັບການທ່ອງທ່ຽວມວນຊົນ, ກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຈະເປັນ
ກິດຈະກາການທ່ອງທ່ຽວທື່ມຕົວເລກນັກທ່ອງທ່ຽວຕື່າ, ບື່ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽ ວມຄວາມຍ່ອມຍານ ແລະ
ເປັນທາມະຊາດ, ທື່ສາຄັນໄປກວ່ານັີ້ນເຈົີ້າຂອງກິດຈະການຈະຕ້ອງເປັນຄົນໃນຊຸມຊົນເພືື່ອທື່ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ
ຈະໄດ້ເຂົີ້າສ່ເຂົາເຈົີ້າໂດຍກົງ.
ໃນຖານະທື່ເປັນອົງປະກອບໜື່ ງຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສ່ວນຮ່ວມ, ແນວຄວາມຄິດຂອງການທ່ອງ
ທ່ຽວເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໄດ້ຖືກຍອມຮັບວ່າ ເປັນເຄືື່ອງມືໜື່ງທື່ຊ່ວຍພັດທະນາເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກຂອງຫຼາຍປະ
ເທດໃນຂົງເຂດອາຊຽນ. ກິດຈະກາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງຊວິດການເປັນຢ່ຂອງຄົນໃນ
ທ້ອງຖິື່ນໂດຍການມລາຍໄດ້ເພື່ມຂີ້ນຈາກການເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກາດັື່ງກ່າວ, ສົື່ງເສມວັດທະນະທາທ້ອງຖິື່ນ, ສິລະປະ ແລະ
ທຸລະກິດຫັດຖະກາ, ສົື່ງເສມໃຫ້ມການຟືີ້ນຟສະຖານທື່ທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ, ສະຖານທື່ທື່ສາຄັນຂອງທ້ອງຖິື່ນ
ແລະ ພັກດັນໃຫ້ມການອະນຸລັກທາມະຊາດໂດຍການໃຫ້ການສກສາແກ່ຊຸມຊົນ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວຈານວນຫຼາຍທົື່ວໂລກ ແມ່ນກາລັງມຸ່ງເປົີ້າມາທື່ປະເທດອາຊຽນ ເພືື່ອການທ່ອງທ່ຽວຢ່ໃນເຂດຊົນນະ
ບົດ, ການພັດທະນາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນລະບົບ ແມ່ນເປັນສິື່ງສາຄັນຫຼາຍໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໃຫ້
ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮຽນຮ,້ ດ້ວຍການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິຖການດາລົງຊວິດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ນ, ນາສະເໜຮບແບບ
ຂອງການພັກຜ່ອນທື່ບແ
ື່ ພງເກນໄປ ເຊິື່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທາ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮ້. ຈຸດ
ຂາຍຂອງກິດຈະກາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນນີ້ບແ
ື່ ມ່ນການົດເອົາເອກະລັກສະເພາະດ້ານໃດດ້ານໜື່ງ ຂອງບ້ານເທົື່ານັີ້ນເພືື່ອ
ເປັນຈຸດຂາຍ, ແຕ່ມເປົີ້າໝາຍແນ່ໃສ່ທື່ວິທການດາລົງຊວິດຂອງຊຸມຊົນໃດໜື່ງ, ພ້ອມດຽວກັນນັີ້ນບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆ
ພາຍໃນຊຸມຊົນແມ່ນເປັນປັດໄຈທມ
ື່ ອິດທິພົນຫຼາຍຕື່ການຕັດສິນໃຈມາທ່ຽວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ຄວາມສາເລັດຂອງກິດຈະກາການທ່ອງທ່ຽວເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃນພາກພືີ້ນອາຊຽນ ແມ່ນຂີ້ນກັບຄວາມເຂົີ້າໃຈ
ຢ່າງເລິກເຊິື່ງຕື່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຜ້ທື່ມາຢ້ຽມຢາມ. ດັື່ງນັີ້ນ ການສ້າງມາດຕະຖານຂອງເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງອາຊຽນຈື່ງມຄວາມຈາເປັນ ທັງເປັນໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກ
ອາຊຽນວ່າໂຮມສະເຕແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເພືື່ອການົດມາດຕະຖານໂຮມສະເຕຂັີ້ນພືີ້ນຖານໃຫ້ແກ່ອາຊຽນ. ມາດຖານດັື່ງກ່າວ
ຍັງເຮັດໃຫ້ມການປະສານງານທື່ດກວ່າເກົື່າ, ພັກດັນໃຫ້ມການຮ່ວມມືຫຼາຍຂີ້ນກວ່າເກົື່າລະຫວ່າງບັນດາຜ້ທື່ມສ່ວນຮ່ວມ,
ການປົກປັກຮັກ ສາສິື່ງແວດລ້ອມໄປພ້ອມໆກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງຊົນນະບົດເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຄວາມທຸກ
ຍາກ.

3. ຂອບເຂດ
ມາດຕະຖານດັື່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ສະຖານທື່ພັກອາໄສແບບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ, ເຊິື່ງແຂກຈະໄດ້ອາໄສພັກເຊົາ
ຢ່ກັບຄອບຄົວທື່ເອນ
ີ້ ວ່າເຈົີ້າພາບ ແລະ ຮຽນຮວ
້ ິຖການດາລົງຊວິດປະຈາວັນຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໂດຍທາງກົງ ແລະ
ທາງອ້ອມ. ມາດຕະຖານດັື່ງກ່າວແນ່ໃສການໃຫ້ຄວາມສາຄັນໄປທື່ບາງບັນຫາທື່ສາຄັນເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: ການເປັນເຈົີ້າພາບ,
ທື່ພັກ, ກິດຈະກາ, ຄວາມເປັນເອກະລັກ, ການບລິຫານຈັດການ, ສະຖານທື່ຕັີ້ງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.
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4. ຄາສັບ ແລະ ຄານິຍາມ
ຄາສັບ ແລະ ຄານິຍາມ ທື່ນາໃຊ້ເຂົີ້າໃນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນມລາຍລະອຽດດັງື່ ລຸ່ມນີ້:
4.1 ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ສະຖານທື່ໆໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເປັນທື່ໜ້າເພິື່ງພໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຜ້ທື່ມາຢ້ຽມຢາມ, ໂດຍທົື່ວໄປແມ່ນ
ຄຸນຄ່າໃນໂຕຂອງມັນເອງ ຫລື ສິື່ງທື່ສະແດງອອກມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄວາມໂດດເດັື່ນທາງດ້ານວັດທະນະທາ ແລະ
ປະຫວັ ດສາດ ເຊັື່ ນ ສະຖານທ່ ອງທ່ ຽ ວທາງປະຫວັດສາດ, ສະຖານທ ື່ ສະແດງສິ ລ ະປະ, ບ່ອນຂາຍເຄືື່ອງຫັດຖະກ າ,
ສະຖານທື່ທາການຜະລິດໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທາມະຊາດ.
4.2 ຄວາມເປັນຂອງແທ້ດັີ້ງເດມ
ຂອງແທ້, ດັີ້ງເດມ, ບລິສຸດ ຫຼື ສິື່ງທື່ມຢຈ
່ ິງ ເພືື່ອໃຫ້ປະສົບການຕົວຈິງແກ່ແຂກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກິດຈະກາ
ທື່ຕິດພັນກັບທາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທາຂອງທ້ອງຖິື່ນ.
4.3 ການປະຖົມພະຍາບານຂັນ
ີ້ ຕົນ
ີ້
ການເບິື່ງແຍງ ແລະ ຮັກສາໃນຂັີ້ນພືນ
ີ້ ຖານກລະນເກດເຫດສຸກເສນກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທບ
ື່ າດເຈັບ ຫຼື ບື່ສະບາຍ
ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການປິື່ນປົວຈາກແພດຫມ.
4.4 ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊວະນາໆພັນ
ການຄົງຢ່ຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດພັນ, ສັດປ່າ ແລະ ສິື່ງທມ
ື່ ຊວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມທາມະຊາດ.
4.5 ການຈັບຈອງ
ການສັື່ງຈອງການບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໂດຍຜ່ານສືື່ຕ່າງໆເຊັື່ນວ່າ: ອິນເຕເນັດ, ແຟັກ, ໂທລະສັບ
ແລະ ອືື່ນໆ.
4.6 ລະບຽບການ
ບັນດາລະບຽບການທື່ລະບຸເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການວາງຕົວຢ່າງເໝາະສົມສາລັບແຂກ ແລະ ເຈົີ້າພາບ ຫຼື
ເອີ້ນອກຢ່າງໜື່ງວ່າສິື່ງທື່ຄວນເຮັດ ແລະ ບື່ຄວນເຮັດ, ເພືື່ອປກຈິດສານກກ່ຽວກັບການປະພດຕົວຢ່າງເໝາະສົມຂອງແຂກ
ເພືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງພືີ້ນທນ
ື່ ັີ້ນໆ.
4.7 ກິດຈະກາຂອງຊຸມຊົນ
ກິດຈະກາທື່ເນັີ້ນໃສ່ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງຊຸມຊົນ, ທື່ຊາວບ້ານໄດ້ຮ່ວມຕົວກັນເຮັດກິດຈະກາເຊັື່ນວ່າ:
ການທາຄວາມສະອາດໝ່ບ້ານ ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນແຂກຈະມາຢ້ຽມຢາມ.
4.8 ສະໂມສອນຂອງບ້ານ
ເປັນ ສະຖານທ ື່ ທ ື່ຄົນ ໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ແຂກທ ື່ ມາຢ້ຽ ມຢາມພົບປະເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ. ເຊິື່ງສາມາດເປັນ
ສະຖານທື່ເຕົີ້າໂຮມ, ສະແດງສິລະປະວັດທະນະທາ ຫຼື ເປັນສະຖານທເື່ ຮັດກິດຈະກາຕ່າງໆ.
4.9 ອຸປະກອນການສືສ
ື່ ານ
ເຄືື່ອງມື ຫຼື ອຸປະກອນທື່ໃຊ້ໃນການສົື່ງຂມ
ີ້ ນລະຫວ່າງຜສ
້ ົື່ງ ແລະ ຜ້ຮັບເຊັື່ນ: ໂທລະສັບມືຖື, ວິທະຍຸສືື່ສານ,
GPS ແລະ ອືື່ນໆ.
4.10 ການຝກອົບຮົມລະຫວ່າງຊຸມຊົນກັບຊຸມຊົນ
ວິທການໃນການຝກອົບຮົມ ໂດຍພືີ້ນຖານຫຼັກໆແລ້ວແມ່ນການໄປຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນນາບ້ານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນທື່ໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດ, ໂດຍການສກສາຈາກແຕ່ລະກລະນ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງນາຜ້ທື່ມປະສົບການ
ໃນການເຄຍໃຫ້ການບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.
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4.11

ວັດທະນະທາ
ທານຽມ, ປະເພນ, ພດຕິກາຂອງຄົນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຄວາມເຊືື່ອຖື.

4.12 ຖານຂມ
ີ້ ນ
ລະບົບການເກັບກາຂີ້ມນ, ລະບົບການບລິຫານຈັດການ ແລະ ການແຍກເພດຂອງຂີ້ມນ.
4.13 ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ໃນກລະນສຸກເສນ
ສະຖານະການ ຫຼື ເຫດການທ ື່ເກ ດຂ ີ້ນໂດຍບ ື່ຄາດຄິດ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ມ ການອົບພະຍົບຜ ້ທ ື່ໄ ດ້ຮັບ
ບາດເຈັບອອກຈາກພືີ້ນທື່ໂດຍທັນທ.
4.14 ການເປັນມິດຕສ
ື່ ງິື່ ແວດລ້ອມ
ການເປັນມິດຕື່ລະບົບນິເວດ, ເປັນມິດຕື່ທາມະຊາດ ແລະ ພືີ້ນທື່ສຂຽວ, ເຊິື່ງລວມໄປເຖິງສິນຄ້າ ແລະ ການ
ບ ລິກ ານ, ກົດໝາຍ, ແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆເພືື່ອກ ື່ໃ ຫ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຮຸກ ຮານສະພາບແວດລ້ອມ
ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນໜ້ອຍທື່ສຸດ.
4.15 ການຈັດທັດສະນະສກສາ (Familiarization – FAM Trip)
ການຈັດການລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແບບທົດລອງໃຫ້ແກ່ບັນດາບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ຜ້ປະກອບການດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວ, ສືື່ມວນຊົນ ແລະ ບັນດາຜ້ທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສະຫະກາການທ່ອງທ່ຽວຈຸດປະສົງ ເພືື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມຄຸ້ນເຄຍກັບສະຖານທື່ທ່ອງທ່ຽວໃດໜື່ງແກ່ກຸ່ມຄົນເຫຼົື່ານີ້, ໂດຍການທື່ໄດ້ເຫັນສະຖານທື່ດ້ວຍຕົວເອງ, ບັນດາຜ້ປະ
ກອບການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເປັນຜ້ທື່ຈະສາມາດກະກຽມເພືື່ອຕອບຄາຖາມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ດ ກວ່າ ແລະ ຈະສາ
ມາດໂຄສະນາໃຫ້ມການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານການທ່ອງທ່ຽວມາສ່ເຂດດັື່ງກ່າວ, ສິື່ງເຫຼົື່ານີ້ເອີ້ນວ່າແຟມທຣິບ.
4.16 ແຂກ
ບຸກຄົນທື່ມາພັກອາໄສຢ່ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ, ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວແມ່ນມສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າຂອງ
ຊຸມຊົນ ແລະ ບ້ານ.
4.17 ການຝກອົບຮົມທື່ເນັນ
ີ້ ການປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ
ການຮຽນຮ້ທື່ອງໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຮຽນຮ້ ຈາກເຫດການທື່ເກດຂືີ້ນຫຼາຍກວ່າທິດສະດ ຫຼື ການເຂົີ້າ
ຫ້ອງຮຽນ.
4.18 ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ເປັນຮບແບບຂອງການທ່ອງທ່ຽວທື່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະພັກແຮມນາຄອບຄົວເຈົີ້າພາບໃນເຮືອນຫຼັງດຽວກັນ
ແລະ ສາພັດວິຖການດາລົງຊວິດປະຈາວັນຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ.
4.19 ຜສ
້ ະໜອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ຄອບຄົວທ້ອງຖິື່ນທື່ສະເໜບ້ານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເປັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.
4.20 ເຈົາີ້ ພາບ
ບຸກຄົນ ຫຼື ຊຸມຊົນ ທື່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ການບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊົນ ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກທື່ມາໃຊ້ບ
ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.
4.21 ທັກສະໃນການອະທິບາຍ
ວຽກທື່ຊບ
ັ ຊ້ອນທື່ລວມເອົາຄວາມສາມາດຫຼາຍໆດ້ານ ລວມເຖິງຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາ ເພືື່ອທື່ຈະສາ
ມາດຖ່າຍທອດ ແລະ ນາສະເໜຂມ
ີ້ ນຢ່າງມປະສິດທິພາບ.
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4.22 ການບລິຫານຄຸມ
້ ຄອງ
ຂັີ້ນຕອນການບລິຫານຄຸ້ມຄອງທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບບັນດາກຸ່ມຄົນທື່ຮັບຜິດຊອບໃນການບລິຫານຈັດການຊຸມຊົນ
ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງເປັນຕົີ້ນແມ່ນການວາງແຜນ, ການບລິຫານຈັດການ, ບຸກຄະລາກອນ, ການນາພາ ແລະ ການຄວບຄຸມເພືື່ອ
ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງອົງກອນ.
4.23 ປມ
ີ້ ຄມ
່ ື
ການອະທິບາຍລາຍລະອຽດເທືື່ອລະຂັີ້ນຕອນກ່ຽວກັບຫົວຂໃີ້ ດໜື່ງເປັນປີ້ມອ້າງອງໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ສິື່ງທື່ຕ້ອງກະກຽມ, ແນະນາການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມ ແລະ ແນະນາການແກ້ໄຂບັນຫາໃນເມືື່ອມັນເກດຂີ້ນ.
4.24 ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ເຈົີ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຢທ
່ ້ອງຖິື່ນທື່ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການໃຫ້ບລິການໂດຍນາໃຊ້ຊັບພະຍາ
ກອນທື່ມຢໃ່ ນທ້ອງຖິື່ນ.
4.25 ທາມະຊາດ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: ປ່າໄມ້, ແມ່ນີ້າ, ຖີ້າ, ພຜາ ແລະ ອືື່ນໆ.
4.26 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວລວມ (package)
ຜະລິດຕະພັນທື່ມການການົດລາຄາໄວ້ ເຊິື່ງສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຂກໃນການຊືີ້ ແລະ ເພດເພນກັບກິດ
ຈະກາຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. ໂດຍລວມແລ້ວລາຍການລວມດັື່ງກ່າວຈະປະກອບດ້ວຍພາຫະນະຂົນສົື່ງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ, ທື່ພັກອາໄສ, ອາຫານ, ກິດຈະກາ ແລະ ການໄປທ່ຽວຊົມສະຖານທື່.
4.27 ລະບົບການຈັບຈອງ
ລະບົບການໃດໜື່ງທື່ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົີ້າເຖິງການສັື່ງຈ່ອງລາຍການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ການ
ບລິການເປັນຕົີ້ນແມ່ນການສັື່ງຈ່ອງຜ່ານທາງອອນລາຍ (ອິນເຕເນັດ) ຫຼື ຜ່ານທາງໂທລະສັບ.
4.28 ເຄືອຂ່າຍສືສ
ື່ ັງຄົມອອນລາຍ
ເວັບໄຊ້ທື່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ້ທື່ຕ້ອງການນາໃຊ້ສາມາດລົງທະບຽນເຂົີ້ານາໃຊ້, ພ້ອມດຽວກັນນັີ້ນຜ້ໃຫ້ບລິການ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຜ້ບລິຫານຈັດການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນສາມາດບັນຈຸຂີ້ມນ, ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ເຮືອນພັກ ແຮມປະຊາຊົນ, ບັນຈຸຮ ບພາບຕ່າ ງໆ ແລະ ວ ດ ໂອກ່ຽວກັບ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງພວກຕົນ, ສົື່ງ ຂີ້
ຄວາມ ແລະ ຕິດຕື່ພົວພັນກັບລກຄ້າຢ່ເລືີ້ອຍໆ, ເພືື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດ (ນັກທຸລະກິດ).
4.29 ຕະຫຼາດເປົາີ້ ໝາຍ
ກຸ່ມລກຄ້າເປົີ້າໝາຍທື່ຈະຕ້ອງໄດ້ພົວພັນ ແລະ ເຮັດການຕະຫຼາດນາໂດຍກົງ.
4.30 ຈຸດຂາຍທເື່ ປັນເອກະລັກ
ຈຸດດງດດຫຼັກ ຫຼື ເອກະລັກສະເພາະຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ, ທື່ເປັນຈຸດຫຼັກໃນການດງດດນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ.
4.31 ບ້ານ
ເຂດຊົນນະບົດທື່ຜ້ຄົນອາໄສຢ່ກັນເປັນຊຸມຊົນ ເຊິື່ງມຄວາມໂດດເດັື່ນທາງດ້ານວັດທະນະທາ ແລະ ຊັບພະ
ຍາກອນທາມະຊາດ.
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5. ເງືອ
ື່ ນໄຂ
5.1 ເຈົາີ້ ພາບ
5.1.1 ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ
5.1.1.1

ຈະຕ້ອງມຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຢ່າງຫນ້ອຍ 5 ຫຼັງ, ພາຍໃນບ້ານໜື່ງທໄື່ ດ້ຮັບການຂີ້ນ
ທະບຽນອະນຸຍາດເພືື່ອສະແດງເຖິງການມສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມສາມັກຄ.

5.1.1.2

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຈະຕ້ອງຕັີ້ງຢ່ໃກ້ກັບແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທາທຢ່ບ
ລິເວນອ້ອມຂ້າງ.

5.1.1.3

ບ້ານທື່ມປະຫວັດການບລິຫານຈັດການທື່ໂດດເດັື່ນ ແລະ ມຄວາມສວຍງາມຈະໄດ້ຮັບບລິມະສິດໃນການ
ຄັດເລືອກ, ເຊັື່ນການໄດ້ຮັບລາງວັນບ້ານດເດັື່ນ ແລະ ລາງວັນທິວທັດທາມະຊາດທື່ສວຍງາມ.

5.1.1.4

ຈະຕ້ອງມສະໂມສອນພາຍໃນຊຸມຊົນ ໃຊ້ເພືື່ອເປັນບ່ອນປະສານງານ ແລະ ເຮັດກິດຈະກາເຊັນ
ື່ : ຈັດພິທ
ຕ້ອນຮັບ, ການສະແດງສິລະປະ, ວັດທະນະທາ ແລະ ອືື່ນໆ.

5.1.2 ຜໃ້ ຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
5.1.2.1

ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງເປັນຜ້ທື່ບື່ເຄຍມຄວາມຜິດທາງອາຍາມາກ່ອນ.

5.1.2.2

ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງມສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ບື່ເປັນພະຍາດຕິດຕື່.

5.1.2.3

ຫລັກສດຝກອົບຮົມເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂັີ້ນພືີ້ນຖານ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຂີ້ນ, ຜ້ໃຫ້ບລິການ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທຸກຄົນ ຈະຕ້ອງເຂົີ້າຮ່ວມຈົນສາເລັດການຝກອົບຮົມ.

5.2 ທພ
ື່ ກ
ັ ເຊົາ
5.2.1 ເຮືອນ
5.2.1.1

ໂຄງສ້າງຂອງເຮືອນຈະຕ້ອງຢ ່ໃນສະພາບດ, ໜັີ້ນຄົງ ແລະ ປອດໄພເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: ຫຼັງຄາ, ຝາເຮືອນ,
ປະຕ, ພືີ້ນ ແລະ ອືື່ນໆ.

5.2.1.2

ການອອກແບບ ແລະ ວັດສະດຸກື່ສ້າງຈະຕ້ອງສະທ້ອນເຖິງສະຖາປັດຕະຍະກາ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລັກ
ຂອງທ້ອງຖິື່ນ.

5.2.1.3

ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງຈັດສັນຫ້ອງນອນໃຫ້ແຂກຕ່າງຫາກ, ເຊິື່ງບື່ແມ່ນຫ້ອງ
ນອນຂອງຄົນພາຍໃນຄອບຄົວ.

5.2.1.4

ຈະຕ້ອງມຫ້ອງນີ້າ ຫລື ຫ້ອງອາບນີ້າຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຫອ້ງ ສາລັບແຂກ, ອາດຈະຢ່ໃນຫ້ອງນອນແຂກ ຫຼື ຢ່ໃນ
ເຮືອນກື່ໄດ້.

5.2.1.5

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງມໄຟຟ້າໃຊ້

5.2.1.6

ພາຍໃນເຮືອນ ຈະຕ້ອງມນີ້າປະປາໃຊ້ທື່ສະອາດ ແລະ ພຽງພ ໄວ້ສະໜອງການໃຊ້ງານພາຍໃນເຮືອນທຸກ
ເວລາ.

5.2.2 ຫ້ອງນອນ
5.2.2.1

ຈັດຫາສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກພືີ້ນຖານ ແລະ ເຄືື່ອງຕົບແຕ່ງເຮືອນ, ໃນຫ້ອງນອນແຂກເປັນຕົີ້ນແມ່ນ:
ພັດລົມ, ໂຕະ, ຕ້ຂະໜາດນອ້ຍ, ແວ່ນແຍງ, ປັກສຽບໄຟ, ມຸ້ງກັນຍຸງ ແລະ ອືື່ນໆ.

5.2.2.2

ຕ້ອງຈັດສັນຫ້ອງນອນໄວ້ໃຫ້ແຂກສ ງສຸດ 4 ຫ້ອງ ເຊິື່ງຕ້ອງເປັນຫ້ອງທື່ບື່ໄດ້ນ າໃຊ້ໂດຍສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວ.
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5.2.2.3

ຈັດຫາຕຽງນອນທ ື່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ເໜາະສົມເຊັື່ນ: ຕຽງດ່ ຽວ ແລະ ຕຽງຄ ່ ພ້ ອມເສືື່ອ ແລະ
ຫມອນທື່ສະດວກສະບາຍ.

5.2.2.4

ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ປະຕປ່ອງຢຽີ້ມຄວນຈະໃສ່ຕາຫນ່າງ ເພືື່ອກັນຍຸງ ຫຼື ແມງໄມ້.

5.2.2.5

ຕ້ອງປ່ຽນຜ້າປຕຽງຕາມຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຫຼັງຈາກແຂກອອກແຕ່ລະຄັີ້ງ, ຈະຕ້ອງປຽື່ນຜ້າປຕຽງໃໝ່
ແລະ ສະອາດ ເພືື່ອຮອງຮັບແຂກທື່ຈະມາພັກແຮມຄັີ້ງຕື່ໄປ.

5.2.3 ຫ້ອງນາີ້ ແລະ ຫ້ອງອາບນາີ້
5.2.3.1

ກຽມຫ້ອງນີ້າທື່ເປັນວິດນັື່ງ ຫຼື ວິດນັື່ງຢອງ ຢ່ພາຍໃນເຮືອນ ຫຼື ພາຍນອກແຕ່ບື່ໃຫ້ໄກຈາກຕົວເຮືອນ.

5.2.3.2

ກຽມສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກພືີ້ນຖານໃນຫ້ອງນີ້າ ແລະ ຫ້ອງອາບນີ້າ ລວມໄປເຖິງປະຕທມ ລອ໋ກຢ່
ໃນຫ້ອງນີ້າ ແລະ ຫ້ອງອາບນີ້າ.

5.2.3.3

ຕ້ອງມນີ້າສະອາດໃຊ້ ແລະ ພຽງພຕະຫຼອດເວລາ.

5.3 ກິດຈະກາ
5.3.1 ກິດຈະກາພາຍໃນບ້ານ ແລະ ກິດຈະກາແບບຊຸມຊົນມສ່ວນຮ່ວມ.
5.3.1.1

ກິດຈະກ າພາຍໃນບ້າ ນ ແລະ ກິດຈະກ າແບບປະຊາຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມຈະຕ້ອງເນັີ້ນ ແລະ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖງຊັບພະຍາກອນທື່ມຢ່ພາຍໃນທ້ອງຖິື່ນ ເຊັື່ນ: ມລະດົກ ແລະ ວັດທະນະທາທ້ອງຖິື່ນທຸລະກິດ
ທ້ອງຖິື່ນ (ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ການລ້ຽງສັດ, ອຸດສາຫະກ າທ້ອງຖິື່ນ, ຫັດຖະກາ) ຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ (ປ່າໄມ້, ແມ່ນີ້າ, ຖີ້າ, ໜອງ ແລະ ອືື່ນໆ)

5.3.1.2

ການອອກເເບບ ແລະ ການດາເນນກິດຈະກາຈະຕ້ອງຊຸກຍ້ໃຫ້ມສ່ວນຮ່ວມລະຫ່ວາງປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ນ
ແລະ ແຂກທື່ມາຢ້ຽມຢາມ.

5.3.2 ກິດຈະກາປິນ
ື່ ອ້ອມ
5.3.2.1

ການຢ້ຽມຊົມສະຖານທື່ທ່ອງທ່ຽວທື່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນບລິເວນໃກ້ຄຽງກັບບ້ານ, ຈະຕ້ອງຖືກລວມ
ເຂົີ້າໃນການທ່ອງທ່ຽວເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໂດຍການຖືກເອົາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ເປັນກິດຈະ
ກາຕົີ້ນຕ.

5.3.2.2

ຮ່ວມມືກັບບ້ານອືື່ນທື່ຢ່ຕິດ ຫຼື ໃກ້ຄຽງກັນ ເພືອ
ື່ ເພມ
ື່ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ກິດຈະກາທັງເປັນການເຮັດ
ໃຫ້ມຫຼາຍພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

5.3.3 ຄວາມເປັນຂອງແທ້ດງັີ້ ເດມ
5.3.3.1

ຊຸມຊົນທື່ດາເນນກິດຈະກາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງຮັກສາເອກະລັກ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ວັດທະນະ
ທາດັີ້ງເດ ມຂອງທ້ອງຖິື່ນ, ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ ຮຽນຮ ້ ແລະ ສ າພັດປະສົບການທ ື່ແຕກຕ່າງ
ແລະ ເປັນຂອງແທ້ດັີ້ງເດມ.

5.3.3.2

ອະນຸລັກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຂກມສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າຂອງຊຸມຊົນ ເພືື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຈິດວິນ
ຍານຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຢ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ.

5.3.3.3

ອະນຸລັກການຜະລິດຫັດຖະກາທ້ອງຖິື່ນເພືື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິລະປະທ້ອງຖິື່ນໂດຍການຈັດຕັີ້ງກຸ່ມ
ແລະ ສະມາຄົມວັດທະນະທາພາຍໃນບ້ານ.
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5.4 ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ
5.4.1 ການນາພາ
5.4.1.1

ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງຖືກນາພາໂດຍຜ້ທື່ມ ພາວະຄວາມເປັນຜ້ນາສງ ແລະ ເປັນ
ທເື່ ຄົາລົບນັບຖືຂອງຊຸມຊົນ ເຊັນ
ື່ : ນາຍບ້ານ.

5.4.2 ການຈັດຕັງີ້
5.4.2.1

ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງມໂຄງຮ່າງຢ່າງເປັນລະບົບ, ການົດພາລະບົດບາດ, ຫນ້າທື່
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂອດການປະສານງານທື່ຊັດເຈນ.

5.4.2.2

ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງໃຫ້ສິດອານາດແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມພາຍໃນບ້ານ.

5.4.2.3

ການຈັດຕັີ້ງຂອງບ້ານຈະຕ້ອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜນໃນການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ເຊິື່ງດາ
ເນນແບບທຸລະກິດການຄ້າ, ແຕ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕື່ສັງຄົມ, ວັດທະນະທາ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ.

5.4.3 ຖານຂມ
ີ້ ນ
5.4.3.1

ຖານຂີ້ມນກ່ຽວກັບການໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ສ້າງຖານຂີ້ມນຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນທປ
ື່ ະກອບດ້ວຍຂີ້ມນເຊັື່ນ: ທື່ຢ່, ຈານວນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ພອນສະຫັວນພິ
ເສດ, ຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆ.

5.4.3.2

ຖານຂີ້ມນກ່ຽວກັບແຂກສ້າງລະບົບການຈອງ ແລະ ການລົ ງທະບຽນ ເພືື່ອຄວາມສະດວກໃນການເກັບ
ກາຈານວນແຂກທື່ມາຢ້ຽມຢາມ, ປະເທດ, ໄລຍະເວລາພັກເຊົາ ແລະ ອືື່ນໆ ແລະ ຖານຂີ້ມນກ່ຽວກັບ
ແຂກຈະຕ້ອງມການເກັບກາຄາຄິດເຫັນ, ຄາຕິຊົມ ແລະ ຄາແນະນາຈາກແຂກ.

5.4.3.3

ຖານຂີ້ມນຜະລິດຕະພັນສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຊັບພະຍາກອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທື່ມຢ່ພາຍໃນບ້ານ ແລະ
ບລິເວນໃກ້ຄຽງ.

5.4.4 ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ີ້ ແຂງ ແລະ ການຝກອົບຮົມ
5.4.4.1

ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງສ້າງປີ້ມຄ່ມື ແລະ ຄາແນະນາທື່ມລາຍລະອຽດດັື່ງລຸ່ມນີ້:
- ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການເບິື່ງແຍງແຂກ.
- ການລົງທະບຽນ, ການຂຽນໃບຮັບເງິນ ແລະ ການຊາລະເງິນ.
- ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ.
- ທັກສະໃນການສືື່ສານ.
- ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການຈັດກິດຈະກາ.
- ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ.
- ການເລົື່າເລືື່ອງ ແລະ ທັກສະໃນການອະທິບາຍ.

5.4.4.2

ຫຼັກສດການຝກອົບຮົມ ແລະ ຫົວຂີ້ຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງເນັີ້ນໜັກການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ການແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນລະຫ່ວາງຊຸມຊົນກັບຊຸມຊົນ.

5.4.5 ການຮ່ວມມື
5.4.5.1

ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງມການຮ່ວມມືກັບ:

- ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນບ່ອນອືື່ນ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນບັນດາບ ລິສັດທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພືອ
ື່ ສ້າງລາຍການທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັນ ແລະ ປັບປຸງການໂຄສະນາ.
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- ອົງການຈັດຕັີ້ງພາກລັດລັດເຊັື່ນ ອົງການທ່ອງທ່ຽວຂັີ້ນສນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພືື່ອຂຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງດ້ານການຝືກອົບຮົມ, ງົບປະມານ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ ແລະ ການໃຫ້ຄາປກສາທາງ
ດ້ານວິຊາການ.
- ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັີ້ງທື່ບແ
ື່ ມ່ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ເພືື່ອສ້າງແຜນຮ່ວມກັນທາງດ້ານການປົກ
ປັກຮັກສາສື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການອະນຸລັກວັດທະນະທາ.
- ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສກສາ ເພືື່ອຂຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຝກອົບຮົມ ແລະ ການ
ໃຫ້ຄາປກສາດ້ານວິຊາການ.
5.5 ທຕ
ື່ ັີ້ງ
5.5.1 ການເຂົາີ້ ເຖິງ
5.5.1.1

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຈະຕ້ອງຕັີ້ງຢ່ບ່ອນທື່ສາມາດເຂົາີ້ ເຖິງໄດ້ໂດຍພາຫະນະທຸກປະເພດ.

5.5.1.2

ຕ້ອງມປ້າຍຊີ້ບອກທື່ຊັດເຈນ ເພືື່ອບອກທາງເຂົີ້າຫາບ້ານໃຫ້ແກ່ແຂກ.

5.6 ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ
5.6.1 ເຮືອນ (ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງນອນ ແລະ ຫ້ອງນາີ້ )
5.6.1.1

ຫ້ອງນອນທຸກຫ້ອງ, ເຮືອນຄົວ ແລະ ຫ້ອງນີ້າ ຈະຕ້ອງຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ບື່ມກິື່ນເໝັນ, ສິື່ງເປິ
ເປືີ້ອນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ໄຍແມງມຸມ ແລະ ອືື່ນໆ.

5.6.1.2

ພືີ້ນເຮືອນຄົວ ຈະຕ້ອງຖຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ບື່ຄວນໃຫ້ຄາບເປືີ້ອນຕົກຄ້າງ, ການຮົື່ວໄຫຼຂອງນີ້າ
ແລະ ອືື່ນໆ.

5.6.1.3

ຫ້ອງນີ້າ, ຟັກບົວອາບນີ້າ, ອ່າງອາບນີ້າ ແລະ ອ່າງລ້າງມື ຈະຕ້ອງທາຄວາມສະອາດເປັນປະຈາ ແລະ
ປາສະຈາກສິື່ງເປິເປືີ້ອນ, ສະໜິມ ແລະ ບື່ມກິື່ນເໜັນ.

5.6.1.4

ຈະຕ້ອງໃຊ້ນີ້າຢາຂ້າເຊືີ້ອເພືື່ອທາຄວາມສະອາດຫ້ອງນີ້າໃຫ້ສະອາດ ແລະ ປາສະຈາກເຊືີ້ອໂລກ.

5.6.1.5

ເຈົາີ້ ຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງກະກຽມ, ສະບ, ຢາສະຜົມ, ເຈ້ຍອະນາໄມ ແລະ ຜ້າເຊັດໂຕ
ທື່ສະອາດໄວ້ບລິການແຂກ.

5.6.2 ບລິເວນເດນ
ື່ ບ້ານ
5.6.2.1

ຕ້ອງບື່ມຂີ້ເຫຍືີ້ອບລິເວນເດນ
ື່ ບ້ານ.

5.6.2.2

ຕ້ອງກາຈັດແຫຼື່ງແຜ່ພັນຂອງຍຸງ ດ້ວຍການລະບາຍຮ່ອງລະບາຍນີ້າເສຍ, ກາຈັດພວກກະປ໋ອງທື່ສາມາດ
ເປັນບ່ອນແຜ່ພັນຂອງຍຸງ ແລະ ອື່ນໆ.

5.6.2.3

ມັນຈາເປັນຢ່າງຍິື່ງທື່ຜ້ປະກອບການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນໃນໝ່ບ້ານຈະຕ້ອງຊ່ວຍ
ກັນຮັກສາທິວທັດ ແລະ ຄວາມສວຍງາມພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ ດ້ວຍການປະດັບປະດາຕົີ້ນໄມ້ທື່ມຄວາມ
ສວຍງາມທື່ມຢ່ໃນພືີ້ນທື່ ແລະ ສາມາດເບິື່ງແຍງຮັກສາໄດ້ງ່າຍ.

5.6.3 ການກະກຽມ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ
5.6.3.1

ເຮືອນຄົວຈະຕ້ອງຢ່ໃນສະພາບດ, ສະອາດ ແລະ ອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ.

5.6.3.2

ເຄືື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວຈະຕ້ອງຢ່ໃນສະພາບດ, ສະອາດ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທື່ແຫ້ງ.

5.6.3.3

ຈານ, ຈອກແກ້ວ ແລະ ອືື່ນໆ ທື່ມການແຕກຫັກ ແລະ ມຮອຍ ບື່ຄວນນາມາໃຊ້ບລິການອາຫານໃຫ້ແຂກ.

5.6.3.4

ສະມະຊິກໃນຄອບຄົວທື່ກະກຽມອາຫານ ຈະຕ້ອງມສຸຂະອະນາໄມທື່ດ ແລະ ແຕ່ງກາຍສະອາດ.
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5.6.3.5

ຊນ
ີ້ , ໄກ່, ປາ ແລະ ສ່ວນປະສົມອືື່ນໆ ທື່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການກະກຽມອາຫານຈະຕ້ອງສົດສະອາດ ແລະ ມາຈາກ
ຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ.

5.6.3.6

ການບລິການອາຫານ ຈະຕ້ອງມການຫຸ້ມຫື່ເປັນຢ່າງດ.

5.6.3.7

ແຂກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການບລິການດ້ວຍນີ້າດືື່ມທື່ອາດ ແລະ ປອດໄພເທົື່ານັີ້ນ.

5.7 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ
5.7.1 ການຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ
5.7.1.1

ຜ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝກອົບຮົມຂັີ້ນພືີ້ນຖານ ກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາບານ
ເບືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນກລະນສຸກເສນ.

5.7.2 ຄວາມປອດໄພໃນເວລາດາເນນກິດຈະກາ
5.7.2.1

ຢ່າງໜ້ອຍຄວນມຜ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 2 ຄົນ ເພືື່ອຕິດຕາມແຂກ ເພືອ
ື່ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພລະ
ຫວ່າງເຮັດກິດຈະກາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.

5.7.2.2

ກິດຈະກ າທາງນ ີ້າ ເຊັື່ນ: ການລ່ອງເຮືອ, ການລ່ອງແພ ແລະ ອືື່ນໆ ຄວນຈະກຽມພ້ອມອຸປະກອນຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພທື່ເໝາະສົມ ຈັດກິດຈະກາໄວ້ໃຫ້ແຂກທື່ໄດ້ຮັບການເຫັນດຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ລັດ.

5.7.2.3

ກິດຈະກາໃດໆກື່ຕາມທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່າທຽບເຮືອ ຄວນຈະມສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກເຊັື່ນ: ຮາວຈັບ,
ພືີ້ນຢາງທື່ປ້ອງກັນການມືື່ນໄຫຼ ແລະ ອືື່ນໆ.

5.7.2.4

ຕາມເສັີ້ນທາງ ແລະ ທາງຍ່າງປ່າ ຄວນຈະມປ້າຍເຕືອນ ແລະ ຊີ້ບອກທາງຢ່າງລະອຽດ.

5.7.3 ການແນະນາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ
5.7.3.1

ແຂກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພກ່ອນ ທື່ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກ າຂອງເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນ.

5.7.3.2

ສະໜອງແຜ່ນພັບທື່ແນະນາ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

5.7.3.3

ແຂກທື່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກາການພະຈົນໄພແບບອະນຸລັກ ຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ ເພືື່ອບັນທກຊືື່ ແລະ
ເບໂທຕິດຕື່ ເພືື່ອເປັນຂີ້ມນ ແລະ ສະດວກໃນການກວດກາ.

5.7.3.4

ສ້າງປີ້ມຄ່ມືທື່ການົດຂັີ້ນຕອນ ແລະ ຄາແນະນໍາາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ເພືື່ອນາໃຊ້ເປັນຂັີ້ນຕອນປະຕິ
ບັດມາດຕະຖານ.

5.7.4 ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ໃນກລະນສຸກເສນ ແລະ ການອົບພະຍົບ
5.7.4.1

ຜ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈະຕ້ອງມອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສນ, ຊຸດປະຖົມພະຍາບານເບືີ້ ອງຕົີ້ນຕິດໂຕ
ໄປນາໃນຊ່ວງໄລຍະການເຮັດກິດຈະກາ.

5.7.4.2

ຜ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈະຕ້ອງມອຸປະກອນສືື່ສານເພືື່ອແຈ້ງເຕື ອນເຫດການອັນຕະລາຍທື່ກາລັງເກ ດ
ຂນ
ີ້ ຫຼື ໃນກື່ລະນແຂກໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ບື່ສະບາຍ.

5.7.4.3

ມັນຈາເປັນຢ່າງຍິື່ງທື່ແຂກຕ້ອງໄດ້ມການເຮັດການປະກັນໄພ ຫຼື ປະກັນຊວິດ ໂດຍລວມເຂົີ້າໃນລາຄາລາຍ
ການທ່ອງທຽື່ວ.

5.7.4.4

ຍດຖື ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂີ້ການົດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດນັີ້ນໆ.
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5.8. ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ
5.8.1 ກິດຈະກາການໂຄສະນາ
5.8.1.1

ການົດ ແລະ ເຂົີ້າເຖິງກຸ່ມເປົີ້າໝາຍການຕະຫຼາດ ແລະ ອອກແບບລາຍການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫັວງຂອງແຂກ.

5.8.1.2

ການົດຈຸດຂາຍທື່ເປັນເອກະລັກຂອງບ້ານ ເພືື່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຈາກເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອືື່ນ.

5.8.1.3

ສ້າງສິື່ງພິມໂຄສະນາເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ, ກະດານຂີ້ມນກ່ຽວກັບກິດຈະກາເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

5.8.1.4

ຮ່ວມມືກັບອານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ບລິສັດທ່ອງທ່ຽວໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ.

5.8.2 ການຮ່ວມມືກບ
ັ ບລິສດ
ັ ທ່ອງທ່ຽວ
5.8.2.1

ຈັດທັດສະນະສກສາ ແລະ ເຊນບັນດາຜ້ປະກອບການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ເພືື່ອມາ
ທົດລອງກິດຈະກາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.

5.8.2.2

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບລິສັດທ່ອງທ່ຽວທື່ມຊືສ
ື່ ຽງ, ເພືື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທື່ປກສາ ໃນການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນ.

5.8.3 ການເຮັດການຕະຫຼາດທາງເວັບໄຊ້
5.8.3.1

ສ້າງເວັບໄຊ້ ແລະ ນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການສືື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພືື່ອໂຄສະນາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ອາຊຽນ ແລະ ຮັບຈອງອອນລາຍ.

5.8.3.2

ຮ່ວມມືກັບຊາວໜຸ່ມຂອງບ້ານມາເປັນຜ້ ເບິື່ງແຍງ ແລະ ປັບປຸງຂີ້ມນການໂຄສະນາດ້ານການທອ່ງທ່ຽວ
ອອນລາຍຂອງບ້ານ.

5.9 ຫຼກ
ັ ການໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
5.9.1 ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
5.9.1.1

ການສ້າງວຽກເຮັດງານທາ

- ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງຮັບສະໝັກ ແລະ ຈ້າງຄົນຢ່ໃນຊຸມຊົນ.
- ໃຫ້ລາງວັນ ຫຼື ເພື່ມເງິນແກ່ຜ້ມຜົນງານ ແລະ ບລິການດ ເພືື່ອສ້າງແຮງຈງໃຈໃນການເຮັດວຽກ.
- ສ້າງກອງທນຂະໜາດນອ້ຍ ເພືື່ອສະໜອງທນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງບ້ານທື່ເຫັນວ່າມຄວາມພ້ອມ ເພືື່ອໃຫ້
`

ເຂົາເຈົີ້າມາມສ່ວນຮ່ວມໃນການດາເນນທຸລະກິດທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.
5.9.1.2

ການຈັດຊືີ້

- ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຈະຕ້ອງຊືີ້ວັດຖຸດິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກທຸລະກິດພາຍໃນບ້ານ.
- ແນະນາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊືີ້ຜະລິດຕະພັນທື່ຜະລິດຢ່ທ້ອງຖິື່ນ ໂດຍການການົດຈຸດວາງຂາຍເຄືື່ອງຫັດຖະ
ກາຢໃ່ ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫລື ບລິເວນໄກຄຽງ.
5.9.1.3

ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິື່ນ / ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ

- ໂຄສະນາບຸນປະເພນຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຢ້ຽມຊົມຕະຫຼາດທື່ຢໃ່ ນບ້ານ ຫຼື ຢ່ໃກ້ບ້ານ.
- ສະເໜຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກາ ແລະ ອາຫານທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ກັບແຂກ ພ້ອມທັງຈັດງານກ່ຽວກັບວັດທະ
ນະທາ ແລະ ການສະແດງສິລະປະທ້ອງຖິື່ນ.
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5.9.2 ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິງື່ ແວດລ້ອມ
5.9.2.1

ຈາກັດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກນັກທ່ອງທ່ ຽວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນກະທົບຕ ື່ກັບທາມະຊາດ
ແລະ ວັດທະນະທາ.

5.9.2.2

ຫຼກລ້ຽງການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄປຮ່ວມໃນກິດຈະກາ ທື່ເຫັນວ່າຈະທາລາຍພືດ ແລະ ສັດປ່າ.

5.9.2.3

ຈັດກິດຈະກາເກັບກວດຂີ້ເຫືີ້ຍອຮ່ວມກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕາມບລິເວນແຄມທະເລ, ປ່າໄມ້ ຫຼື ຕາມແມ່
ນີ້າລາເຊ.

5.9.2.4

ສ້າງລະບຽບການ (ສິື່ງທ ື່ຄວນ ແລະ ບ ື່ຄວນເຮັດ) ກ່ຽ ວກັບການປະຕິບັດຕ ື່ສິື່ງມ ຊ ວິດໃນທ າມະຊາດ
ແລະ ເຜຍແຜ່ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຮ້ ແລະ ນາໄປຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ.

5.9.2.5

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບຄວາມສາຄັນຂອງການປົກປັກຮັກ
ສາຊວະນາໆພັນ.

5.9.2.6

ຕ້ອງຮັບປະກັນການອອກແບບ ແລະ ການກື່ສ້າງສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ

ການບລິການນັີ້ນໆເປັນມິດຕື່ສິື່ງແວດລ້ອມ.
5.9.3 ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານວັດທະນະທາ ແລະ ສັງຄົມ
5.9.3.1

ສ້າງສນຂມ
ີ້ ນ ແລະ ສະແດງເຜຍແຜ່ວັດທະນະທາຢ່ສະໂມສອນຂອງບ້ານ ແລະ ບລິເວນໃກ້ຄຽງເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນ.

5.9.3.2

ແຈ້ງໃຫ້ແຂກຊາບກ່ຽວກັບການເຄົາລົບນັບຖືປະເພນຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ການວາງໂຕຢ່າງເໝາະສົມ.

5.9.3.3

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຊຸມຊົນໃນທ້ອ ງຖິື່ນໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບຄວາມສາຄັນຂອງການອະນຸລັກວັດທະ
ນະທາຂອງຕົນ.

5.9.3.4

ຍົກເລກການອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຜ້ໃຫ້ບລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທື່ໂຄສະນາກິດຈະກາທ່ອງທ່ຽວທາງ
ເພດ ແລະ ສິື່ງເສບຕິດ.
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II
ີ ະເມີນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
ວິທປ
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1. ຄານາ
ຈຸດປະສົງຂອງແບບກວດສອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນແມ່ນເພືື່ອວັດແທກປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ
ຜົນສາເລັດຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃນພາກພືີ້ນອາຊຽນ, ຊື່ງການົດໃນມາດຖານຄຸນນະພາບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ຂອງອາຊຽນ, ແບບກວດສອບແມ່ນຖືກປັບປຸງມາເປັນເຄືື່ອງປະຕິບັດສາລັບການຈັດຕັີ້ງຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຜ້ໃຫ້
ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຍັງເປັນຕົວການົດ ເພືື່ອປະເມນປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນໃຫ້ຢໃ່ ນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງອາຊຽນ. ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບ
ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຍັງສາມາດນາໃຊ້ແບບກວດສອບນເີ້ ພືື່ອທົດສອບໃຫ້ເຫັນຂບ
ີ້ ົກຜ່ອງຂອງການບລິການຂອງ
ຕົວເອງ ແລະ ນາຂີ້ບົກຜ່ອງມາປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາ.
ມາດຖານຫຼັກ ແລະ ມາດຖານຍ່ອຍຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ທື່ຖືກການົດໃນແບບກວດສອບນີ້ແມ່ນຂີ້ນ
ກັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງອາຊຽນ. ມາດຕະຖານຈະຖືກຮັບຮອງຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາ
ຊຽນທື່ມຢ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວຂອງອາຊຽນ: 2011-2015 ເພືື່ອສ້າງປະສົບການທື່ມຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຜ້
ມາຢ້ຽມຢາມໂດຍການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິື່ນທື່ມຢໃ່ ນປະຈຸບັນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມລັກສະນະ
ດງດດ.
2. ພາກສະເໜ.
ມສອງຫຼັກສດຄິດໄລ່ທື່ນາໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງອາຊຽນ, ການປັບປຸງ
ແບບກວດສອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແມ່ນເປັນຂັີ້ນຕອນທື່ສາຄັນ ເພືື່ອຮັບປະກັນວ່າການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໄດ້ຮັບ
ຜົນສາເລັດ. ແບບກວດສອບທື່ໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດຄວນຈະຮັບປະກັນວ່າແບບປະເມນມການຈັດຕັີ້ງຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ
ສອດຄ່ອງ ເພືື່ອຕລາຄາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຢ່ໃນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫຼື ບື່. ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງ
ແບບກວດສອບຈະມຜ້ປະເມນ ແລະ ເຄືື່ອງມື ເພືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດ ແລະ ເປັນຕົວຕັດສິນແບບປະ
ເມນຂອງຜ້ປະເມນ.
ນອກເໜືອຈາກທື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ, ແບບກວດສອບຄວນສາມາດນາໃຊ້ໃນການຈັດລະດັບ ໃນການຍອມຮັບ
ຄຸນນະພາບຂອງເຮືອນພັກ ແຮມປະຊາຊົນທ ື່ສະແດງຜົນອອກມາໄດ້ດ ໃນແບບປະເມ ນຈະໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ.
ແບບປະເມນນຍ
ີ້ ັງສາມາດນາໃຊ້ເພືື່ອທົດສອບໃຫ້ເຫັນຂບ
ີ້ ົກຜ່ອງທື່ຍັງບື່ໄດ້ຄຸນນະພາບ, ເຊິື່ງຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃຫ້
ຜ້ມສ່ວນຮ່ວມຮ້ເຖິງຂີ້ບົກຜ່ອງໃນປະຈຸບັນ.
3. ຂອບເຂດ.
ສມໃສ່ການພັດທະນາວິທການ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທື່ນາໃຊ້ໃນຂັີ້ນຕອນການປະເມນດ້ວຍການການົດຕົວຊີ້ວັດໃນມາດ
ຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງອາຊຽນມ 9 ມາດຖານຫຼັກ ແລະ 27 ມາດຖານຍ່ອຍ. ມາດຖານຫຼັກມ: ເຈົີ້າພາບ,
ທື່ພັກເຊົາ, ກິດຈະກາ, ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ທື່ຕັີ້ງ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກ
ສາຄວາມປອດໄພ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ, ຫຼັກການໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
4. ຄາສັບ ແລະ ຄານິຍາມ
ຄາສັບ ແລະ ຄານິຍາມທື່ນາໃຊ້ໃນເຄືື່ອງມືປະເມນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແມ່ນມດັື່ງນີ້:
4.1 ລາຍການກວດສອບ
ແມ່ນລາຍລະອຽດຕ່າງໆທື່ຕ້ອງມ ຫຼື ສື່ງທຈະຕ້ອງໄດ້ຄານງໃນເວລາດາເນນການປະເມນ.
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4.2 ຫຼກ
ັ ການ
ການການົດຄຸນນະພາບ/ແມ່ນເງືື່ອນໄຂທື່ເປັນບ່ອນອງໃຫ້ແກ່ການປະເມນ ແລະ ການຕັດສນໃຈ.
4.3 ຜໃ້ ຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ແມ່ນທ້ອງຖິື່ນທື່ສະໜອງເຮືອນຂອງຕົນໃຫ້ເປັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.
4.4 ວິທການປະເມນຜົນ
ແມ່ນວິທທື່ໃຊ້ເພືື່ອວັດແທກຫຼັກການທື່ການົດໃນລາຍການກວດສອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.
4.5 ນາີ້ ໜັກ
ເຄືື່ອງວັດແທກໃຊ້ເພືື່ອການົດຄວາມສາຄັນ ຫຼື ບຸລິມາສິດຂອງແຕ່ລະຫຼັກການ.
5. ຂີ້ການົດເບືີ້ອງຕົີ້ນຂອງການປະເມນ
ການທື່ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ໃນຂົງເຂດອາຊຽນຈະຜ່ານເຂົີ້າສ່ການປະເມນນັີ້ນ, ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນ ແລະ ຄະນະບລິຫານງານຈະຕ້ອງຜ່ານບາງຂີ້ການົດດັື່ງນີ້:
ກ. ພາຍໃນບ້ານຕ້ອງມຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 5 ຫຼັງຂີ້ນໄປ.
ຂ. ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງບື່ເຄຍຖືກຄະດທາງອາຍາມາກອນ.
ຄ. ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນປະຊາຊົນຕ້ອງມໃບກວດສຸກຂະພາບເພືື່ອຢັີ້ງຢືນວ່າບື່ເປັນພະຍາດຕິດແປດ.
ໃນກລະນຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫຼື ຄະນະບລິຫານງານບື່ຜ່ານຂີ້ການົດທື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ,
ແມ່ນຈະຖືກຖອດຖອນອອກຈາກການສະເໜຂມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທັນທ.
6. ຫຼັກການປະເມນ
ໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການວັດແທກຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງເຮືອນພັກແຮມປະ ຊາຊົນ,
ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງອາຊຽນໄດ້ນາໃຊ້ 9 ມາດຖານຫຼັກ ແລະ 27 ມາດຖານຍ່ອຍ ທື່ປະກອບດ້ວຍ
ເງືື່ອນໄຂ, ດັື່ງນີ້:
ຕາຕະລາງທ 6.1: 9 ມາດຖານຫຼັກ ແລະ 27 ມາດຖານຍ່ອຍ
ມາດຖານຫຼກ
ັ
1. ເຈົີ້າພາບ
2. ທື່ພັກເຊົາ

3. ກິດຈະກາ

4. ການບລິຫານຄຸ້ມ
ຄອງ

ມາດຖານຍ່ອຍ

ຄະແນນ

1.ໝ່ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ

3

2.ຜໃ້ ຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

1

3.ເຮືອນ

8

4.ຫ້ອງນອນ

5

5.ຫ້ອງນີ້າ/ຫ້ອງອາບນີ້າ

3

6.ກິດຈະກາພາຍໃນບ້ານ ແລະ ກິດຈະກາແບບຊຸມຊົນມສ່ວນຮ່ວມ.

2

7.ກິດຈະກາປິື່ນອ້ອມ

2

8.ຄວາມເປັນຂອງແທ້ດັື່ງເດມ

3

9.ການນາພາ

1

10.ການຈັດຕັີ້ງ

3

11.ຂມ
ີ້ ນພືີ້ນຖານ

3
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12.ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ການຝກອົບຮົມ

2

13.ການຮ່ວມມື

1

5. ສະຖານທື່ຕັີ້ງ

14.ການເຂົີ້າເຖິງ

2

6. ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ

15.ເຮືອນ (ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງນອນ ແລະ ຫ້ອງນີ້າ)

5

16.ບລິເວນເດື່ນບ້ານ

3

17.ການກະກຽມ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ

7

ຄວາມສະອາດ

7. ຄວາມປອດໄພ ແລະ 18.ການຝກອົບຮົມຄວາມປອດໄພ

1

ການຮັກສາຄວາມ

19.ຄວາມປອດໄພໃນເວລາດາເນນກິດຈະກາ

4

ປອດໄພ

20.ການແນະນາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ

4

21.ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນກລະນສຸກເສນ ແລະ ອົບພະຍົບ

4

22.ກິດຈະກາໂຄສະນາ

4

23.ການຮ່ວມມືກັບບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

2

24.ການເຮັດຕະຫຼາດທາງເວັບໄຊ້

2

25.ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

8

26.ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ

6

27.ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ

4

8. ການຕະຫຼາດ ແລະ
ການໂຄສະນາ
9. ຫຼັກການໃນການພັດ
ທະນາແບບຍືນຍົງ

ລວມທັງໝົດ
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7. ການປະເມນຜົນ
ການປະເມນຜົນຈະໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກຕເມືອສາມາດຜ່ານ 3 ຂການົດເບືີ້ອງຕົີ້ນຂອງການປະເມນ. ການສັງລວມ
ຜົນຂອງການປະເມນແມ່ນຈະສັງລວມເອົາຈານວນຄາຕອບທື່ຖືກຕິກວ່າມຂອງແຕ່ລະເງືື່ອນໄຂ. ສ່ວນບັນດາອົງປະກອບທື່
ບື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບື່ເໝາະສົມ ແລະ ບື່ຈາເປັນສາລັບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນແມ່ນໃຫ້ຕິກຫ້ອງ ບື່ເໝາະສົມ (ເບື່ງຕົວຢ່າງ1).
ແຕ່ລະມາດຖານຫຼັກການຍັງຖືກການົດນີ້າໜັກ (%) ໂດຍອງໃສ່ຄວາມສາຄັນ (ຕາຕະລາງທ 7.2). ການຄິດໄລ່ຜົນຂອງ
ການປະເມນແບບເຕັມຮບແບບແມ່ນສາມາດເບື່ງໄດ້ຈາກ ຕາຕະລາງທ 7.3 ແລະ ຂີ້ການົດສາລັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແມ່ນລະບຸໄວ້ຢ່ຂີ້ 7.3.
ຕົວຢ່າງ 1: ຕົວຢ່າງການປະເມນຜົນ

1.

ມາດຖານ
ຫຼກ
ັ

ມາດຖານຍ່ອຍ

ເງືອ
ື່ ນໄຂ

ເຈົີ້າພາບ

ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ

ເງືື່ອນໄຂ 1

ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນ
ລວມ

ມ

ບມ
ື່

ບື່ເໝາະສົມ

ສດ/ຄະແນນທັງໝົດ

ເງືື່ອນໄຂ 2

ຈານວນ ມ ທັງໝົດ

ເງືື່ອນໄຂ 3

ຈານວນບື່ເໝາະສົມທັງໝົດ

ເງືື່ອນໄຂ 1
4 ເງືື່ອນໄຂ
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2

1

1

ການປະເມນດັື່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບທັງຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຄະນະບລິຫານງານ, ໂດຍອງ
ໃສ່ຫົວຂີ້ຂອງມາດຕະຖານຫຼັກ, ດັື່ງຕາຕະລາງ 7.1
ຕາຕະລາງທ 7.1: ການການົດຜ້ຕອບຄາຖາມ
ຜຕ
້ ອບຄາຖາມ

ມາດຖານ
1. ເຈົີ້າພາບ

ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫຼື ຄະນະບລິ

2. ກິດຈະກາ

ຫານງານ

3. ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ
4. ທື່ຕັີ້ງ
5. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ
6. ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ
7. ຫຼັກການໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຜໃ້ ຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫຼື ຫຼັງຄາ

1. ທື່ພັກເຊົາ

ເຮືອນ

2. ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ

7.1 ການົດນີ້າໜັກຂອງແຕ່ລະມາດຖານຫຼັກ.
ຄ່າຂອງນ ີ້າ ໜັກ ຈະເປົນຕົວກ ານົດຄວາມສ າຄັນ ຫຼື ຄວາມເປັນບ ລິມ ະສິດຂອງແຕ່ລະມາດຖານຫຼັກເພືື່ອເຮັດ
ໃຫ້ການປະເມນ ແລະ ເກັບຂີ້ມນມຄວາມສົມດຸນກັນ, ເຊື່ງຄ່າຈອງນີ້າໜັກແມ່ນມດັື່ງນີ້:
ຕາຕະລາງທ 7.2: ຫຼັກການ ແລະ ນີ້າໜັກແມ່ນອງຕາມຄວາມສາຄັນ ແລະ ບລິມາສິດ.
ມາດຖານຫຼກ
ັ

ນາີ້ ໜັກ

1. ກິດຈະກາ

20%

2. ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ

15%

3. ສຸຂາອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ

15%

4. ທື່ພັກເຊົາ

10%

5. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ

10%

6. ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ

10%

7. ຫຼັກການໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

10%

8. ເຈົີ້າພາບ

5%

9. ທື່ຕັີ້ງ

5%
ລວມທັງໝົດ
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100%

ຕາຕະລາງທ 7.3: ຕົວຢ່າງວິທຄິດໄລ່
ຕົວ
ມາດຖານຫຼກ
ັ

ມາດຖານຍ່ອຍ

ເລກທື່
ການົດ

ຕົວເລກທື່ປະ

ເປເຊັນ

ເມນໄດ້

(%)

ສດຄິດໄລ່

ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ
1. ເຈົີ້າພາບ

ຜໃ້ ຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະ

4

5%

14

10%

7

20%

10

15%

2

5%

ຊາຊົນ
ເຮືອນ
2. ທື່ພັກເຊົາ

ຫ້ອງນອນ
ຫ້ອງນີ້າ/ຫ້ອງອາບນີ້າ

3. ກິດຈະກາ

ກິດຈະກ າພາຍໃນບ້າ ນ

ແລະ

ກິ ດ ຈະກ າແບບຊຸ ມ ຊົ ນ ມ ສ່ ວ ນ

c

ຮ່ວມ.
ກິດຈະກາປິື່ນອ້ອມ
ຄວາມເປັນເອກະລັກດັື່ງເດມ
4. ການບລິຫານ

ການນາພາ

ຄຸ້ມຄອງ

ການຈັດຕັີ້ງ
ຖານຂີ້ມນ

d

ການສ້າງຂດຄວາມສາມາດ ແລະ
ການຝກອົບຮົມ
ການຮ່ວມມື
5. ທື່ຕັີ້ງ

ການເຂົີ້າເຖິງ

6. ສຸຂະອະນາໄມ

ເຮືອນ (ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງນອນ,

ແລະ ຄວາມສະ

ຫ້ອງນີ້າ)

ອາດ

ບລິເວນເດື່ນບ້ານ

e

f
15

15%

ການກະກຽມອາຫານ
7. ຄວາມປອດໄພ ການຝກອົບຮົມຄວາມປອດໄພ
ແລະການຮັກສາ

ສິ ື່ ງ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ

ຄວາມປອດໄພ

ການຮັກ ສາຄວາມປອດໄພ/ກິ ດ
ຈະກາ.

g
13

ການປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການເຄືື່ອນ
ຍ້າຍໃນກລະນສຸກເສນ.
18

10%

8. ການຕະຫຼາດ

ກິດຈະກາສົື່ງເສມການຕະຫຼາດ

h

ການມ ສ່ວນຮ່ວມກັບຫົວໜ່ວຍ
8

ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ.

10%

ການເຮັດຕະຫຼາດທາງເວັບໄຊ.
9. ຫຼັກການໃນ

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານເສດຖະ

ການພັດທະນາ

ກິດ.

ແບບຍືນຍົງ

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສະພາບ

i
18

10%

ແວດລ້ອມ
ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ.
ລວມທັງໝົດ

100%

a+b+c+d+e+f
+g+h+i

7.2 ເງືື່ອນໄຂໃນການການົດມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
ການການັດໃຫ້ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນເປັນມາດຕະຖານອາຊຽນນັີ້ນ , ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຈະຕ້ອວມຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ເປັນທື່ຍອມຮັບຂອງອາຊຽນ, ເຊິື່ງກິດຈະກາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທື່ສັງລວມຄະແນນໄດ້ 75% ຂີ້ນໄປ
ຈະສາມາດບັນຈຸເປັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ, ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງເກນຄະແນນທື່ຈະຕ້ອງ
ບັນລຸເພືື່ອການົດເປັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ.
ຕາຕະລາງທ 7.4: ລະດັບຄາດໝາຍ/ລະດັບຄຸນນະພາບ
ລະດັບການປະເມນ

ເປເຊັນ (%)

ດເລດ
(ຜ່ານຄາດໝາຍທື່ການົດສາມາດຮັບຮອງເປັນເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນອາຊຽນ)

80-100%

ດຫຼາຍ

60-70%

ດ

40-59%

ປານກາງ

20-39%

ບື່ດ

0-19%

7.3 ຂີ້ການົດສາລັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.
ຕາຕະລາງທ 7.5: ຂີ້ການົດເບືີ້ອງຕົີ້ນຂອງການປະເມນ
ລາດັບ

ຄາຖາມ

ມ

1.

ຕ້ອງມຜໃ້ ຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄອບຄົວ

2.

ຜໃ້ ຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນບື່ເຄຍຕ້ອງໂທດຄະດອາຍາ

3.

ຜໃ້ ຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງມສຸຂະພາບແຂງແຮງດ
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ບມ
ື່

ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນບື່ຈາເປັນຕ້ອງຕືື່ມຕາມຄາຖາມຂ້າງເຖິງ
ທັງໝົດ, ……
ຕາຕະລາງທ 7.6: ມາດຖານທື່ຄວນມ.
ມາດຖານຫຼກ
ັ

ມາດຖານຍ່ອຍ

ສິງື່ ທື່ຄວນມ

ມ

1. ເຈົີ້າພາບ

ບ້ານ ແລະ ຊຸມ

ສະຖານທື່ຕິດກັບແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທາມະຊາດ

(ນີ້າໜັກ: 5%)

ຊົນ

ແລະ ສັງຄົມ.
>>ແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວໃກ້ສຸດ…..km
ຜຊ
້ ະນະການແຂ່ງຂັນຂອງບ້ານ
>>ຊືລ
ື່ າງວັນ:…………………..
ມສະໂມສອນບ້ານ/ພືີ້ນທື່ໃນໝ່ບ້ານ

ຜໃ້ ຫ້ບລິການ

ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້

ເຮືອນພັກແຮມ

ຮັບການຝ ກອົບຮົມ ກ່ຽ ວກັບຫຼັກ ສ ດເຮືອນພັ ກ

ປະຊາຊົນ

ແຮມປະຊາຊົນ
ລວມ

2. ທື່ພັກເຊົາ

ເຮືອນ

(ນີ້າໜັກ 10%)

ໂຄງສ້າງຂອງເຮືອນແຂງແຮງ ແລະ ປອດໄພ
ການອອກແບບ ແລະ ວັດສະດຸໃນການປຸກສ້າງ
ໃຫ້ມລັກສະນະສະຖາປັດຕິຍາກາທ້ອງຖິື່ນ
ການແບ່ງຫ້ອງນອນຮັບແຂກ
>>ຈານວນຫ້ອງພັກຂອງແຂກ……
ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມ 1 ຫ້ອງອາບນີ້າ/ຫ້ອງນີ້າສາລັບ
ແຂກ.
>>ຈານວນຫ້ອງອາບນີ້າ/ຫ້ອງນີ້າ…
ມໄຟຟ້າໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ
ມນີ້າສະອາດພຽງພໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ

ຫ້ັອງນອນ

ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກພືີ້ນຖານເຊັື່ນ: ພັດ
ລົມ, ໂຕະ, ຕ້ໃສ່ເຄືື່ອງຂະໜາດນ້ອຍ, ແວ່ນ,
ປັກສຽບໄຟ, ມຸ້ງ ຫຼື ຕະນ່າງກັນຍຸງ.
>>ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກທື່ມ…
ຫ້ອງນອນສາລັບແຂກບື່ຄວນມເກນ 4 ຫ້ອງ.
ຕຽງນອນພ້ອມດ້ວຍຜ້າ ປ ແລະ ໝອນຢ ່ໃນສະ
ພາບດ.
ປະຕປ່ອງຢຽີ້ມຄວນໃສ່ຕະນ່າງກັນຍຸງເພືື່ອກັນຍຸງ
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ບມ
ື່

ບື່
ເໝາະສົມ

ຫຼື ແມງໄມ້.
ບ່ອນນອນຄວນທ າຄວາມສະອາດທຸກຄັີ້ງສ າລັບ
ແຂກມາພັກ
ຫ້ອງນີ້າ/ຫ້ອງ

ວິດນັື່ງ ແລະ ວິດຢ່ອງຢີ້ຢພ
່ າຍໃນ ຫຼື ນອກບ້ານ

ອາບນີ້າ

ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກພືີ້ນຖານພາຍໃນຫ້ອງ
ນີ້າ ແລະ ຫ້ອງອາບນີ້າ.
ມນີ້າສະອາດໃຊ້ພຽງພຕະຫຼອດເວລາ
ລວມ

3. ກິດຈະກາ

ກິດຈະກາພາຍ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມຫຼາ ກຫຼາ ຍອຸ ດົມ ສົມ

(ນີ້າໜັກ 20%)

ໃນບ້ານແລະ

ບນຂອງຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິື່ນເຊັື່ນ : ມລະດົກ

ກິດຈະກາແບບ

ແລະ ວັດທະນະທາທ້ອງຖິື່ນ, ທຸລະກິດທ້ອງຖິື່ນ,

ຊຸມຊົນມສ່ວນ

ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ.

ຮ່ວມ.

ກິດຈະກ າຄວນຊຸກຍ ້ໃ ຫ້ມ ສ່ວນຮ່ວມລະຫ່ວາງ
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ແຂກຢ້ຽມຢາມ.

ກິດຈະກາປິື່ນ

ຢ້ຽມຊົມສະຖານທ ື່ທ່ອງທ່ຽວທ ື່ມ ຊືື່ສຽງໃນບ ລິ

ອ້ອມ

ເວນໃກ້ຄຽງກັບໝ່ບ້ານ.
ຮ່ວມມືກ ັບໜ ່ບ ້າ ນອືື່ນ ທ ື່ ຢ ່ ຕິດກັນ ຫຼື ໃກ້ຄຽງ
ເພືື່ອເພື່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ກິດຈະກາ.

ຄວາມເປັນ

ຊຸມຊົນຍັງຄົງຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລັກ, ສິື່ງທື່

ເອກະລັກດັງ

ມຄຸນຄ່າ, ວັດທະນາທາ (ພາສາ, ວິທການດາລົງ

ເດມ

ຊວິດ….)
ອະນຸ ລ ັກ ແລະ ໃຫ້ ມ ສ່ວ ນຮ່ ວມໃນກິດ ຈະກ າ
ຂອງຊຸມຊົນ.
ອະນຸລັກສມືຫັດຖະກາ ແລະ ການສະແດງສິລະ
ປະທ້ອງຖິື່ນ.
ລວມ

4. ການບລິຫານ

ການນາພາ

ການຈັ ດ ຕັ ີ້ ງ ເຮື ອ ນພັ ກ ແຮມປະຊາຊົ ນ ຄວນຈະ

ຄຸ້ມຄອງ (ນີ້າໜັກ

ນ າພາໂດຍຜ ້ ທ ື່ມ ລັ ກ ສະນະເປັ ນຜ ້ນ າສ ງ ແລະ

15%)

ເປັນທເຄົາລົບນັບຖືຂອງຊາວບ້ານໃນຊຸມຊົນ
ການຈັດຕັີ້ງ

ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຄວນຈະມ
ໂຄງຮ່າງຢ່າງເປັນລະບົບທື່ຊັດເຈນ, ມຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ ແລະ ການປະສານງານທື່ລະອຽດ.
ຄວນຈະຄານງເຖິງການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ແມ່ື່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທ້ອງຖິື່ນ.
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ການຈັ ດ ຕັ ີ້ ງ ຂອງບ້ າ ນຄວນຈະສະໜັ ບ ສະໜ ນ
ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.
ຖານຂີ້ມນ

ສ້າງຖານຂີ້ມນໃຫ້ການບລິການເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນທື່ປະກອບດ້ວຍຂີ້ມນເຊັື່ນ: ທື່ຢ່, ຈາ
ນວນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ພອນສະຫັວນ
ພິເສດ, ຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆ.
ຖານຂີ້ມນກ່ຽວກັບແຂກຄວນຈະມການບັນທກ
ຈານວນແຂກຢ້ຽມຢາມ, ສັນຊາດ, ໄລຍະເວລາ
ທື່ມາພັກແຮມ, ຄາຄິດເຫັນ, ຄາຕິຊົມ ແລະ ຄາ
ແນະນາຈາກແຂກ.
ປັ ບ ປຸ ງ ບັ ນ ຊ ຈ ານວນຊັ ບ ພະຍາກອນດ້ າ ນການ
ທ່ອງທ່ຽວທ ື່ມ ຢ່ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ບ ລິເວນໃກ້
ຄຽງ.

ການສ້າງຂດ

ຄວນມປີ້ມຄ່ມື ແລະ ເອກະສານແນະນາທື່ມລາຍ

ຄວາມສາມາດ

ລະອຽດດັື່ງລຸ່ມນີ້:

ແລະ ການຝກ

ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການຮັບແຂກ.

ອົບຮົມ

- ການລົງທະບຽນ, ການເກັບເງິນ ແລະ ການ
ຊາລະເງິນ.
- ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ.
- ທັກສະໃນການສືື່ສານ.
- ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການຈັດ
ກິດຈະກາ.
- ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ.
- ການເລົື່າເລືື່ອງ ແລະ ທັກສະໃນການ
ອະທິບາຍ.
ຫຼັກສດການຝກອົບຮົມ ແລະ ເນັີ້ນໜັກການປະ
ຕິບ ັດຕົວຈິງ ແລະ ການແລກປ່ຽ ນບົ ດຮຽນລະ
ຫ່ວາງຊຸມຊົນກັບຊຸມຊົນ.
ຄວນຈະມ ການຮ່ ວ ມມື ທ ື່ ມ ປະສິ ດ ທິ ພ າບກັ ບ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃກ້ຄຽງ,ພາກເອກະຊົນ,
ພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ, ສະຖາບັນການ
ສກສາຊັີ້ນສງ.
ລວມ

5. ທື່ຕັີ້ງ
(ນີ້າໜັກ 5%)

ການເຂົີ້າເຖິງ

ທ ື່ຕັີ້ງຂອງເຮືອນພັກ ແຮມປະຊາຊົນຕອ້ງມ ເສັີ້ນ
ທາງຄົມມະນາຄົມເຂົີ້າເຖິງ.
ຕ້ອ ງຕິດ ຕັ ີ້ງ ປ້ າ ຍຊ ີ້ ບອກ ເພືື່ ອບອກທາງເຂົີ້ າ ຫາ
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ບ້ານໃຫ້ແກ່ແຂກຢ່າງລະອຽດ.
ລວມ
6. ສຸຂະອະນາໄມ

ເຮືອນ (ເຮືອນ

ຫ້ອງນອນທຸກ ຫ້ອງ, ເຮືອ ນຄົ ວ ແລະ ຫ້ອງນ ີ້ າ

ແລະ ຄວາມສະອາດ ຄົວ, ຫ້ອງນອນ

ຄວນຈະຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ບື່ມກິື່ນເໜັນ,

(ນີ້າໜັກ 15%)

ສິື່ງສົກກະປົກ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ໄຍແມງມຸມ.

ແລະ ຫ້ອງນີ້າ)

ພືີ້ນເຮືອນຄົວຄວນສະອາດ.
ຫ້ອງນີ້າ, ຟັກບົວອາບນີ້າ, ອ່າງອາບນີ້າ ແລະ ອ່າງ
ລ້ າ ງມື ຄວນທ າຄວາມສະອາດເປັ ນປະຈ າ ແລະ
ປະສະຈາກສິື່ ງສົ ເປິ ເປື ີ້ອນ, ສະໜິມ ແລະ ບ ື່ ມ
ກິື່ນເໝັນ.
ໃຊ້ນ ີ້າ ຢາຂ້າເຊືີ້ອເພືື່ອທ າຄວາມສະອາດຫ້ອງນ ີ້າ
ໃຫ້ສະອາດ.
ຄວນຈັ ດ ຕຽມ, ສະບ , ຢາສະຜົ ມ , ເຈ້ ຍ ອະນາ
ໄມ ແລະ ຜ້າເຊັດໂຕທື່ສະອາດໄວ້ບລິການແຂກ.
ບລິເວນເດນ

ບລິເວນເດນບ້ານບື່ຄວນຖີ້ມຂີ້ເຫຍືີ້ອຊະຊາຍ.

ບ້ານ

ກາຈັດແຫຼື່ງແຜ່ພັນຂອງຍຸງ
ຮັ ກ ສາທິ ວ ທັ ດ ແລະ ຄວາມສວຍງາມພາຍໃນ
ບ້ານຂອງຕົນ ໂດຍການປະດັບປະດາຕົີ້ນໄມ້ທື່ມ
ຄວາມສວຍງາມທື່ມຢ່ໃນພືີ້ນທື່.

ການກະກຽມ

ເຮືອ ນຄົວ ຄວນຢ ໃນສະພາບດ , ສະອາດ ແລະ

ອາຫານ

ອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ.
ເຄືື່ອງໃຊ້ໃ ນເຮືອນຄົວຄວນຈະຢ ່ໃ ນສະພາບດ ,
ສະອາດ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທື່ແຫ້ງ
ໃຊ້ພາຊະນະທື່ສະອາດໃນການເສບອາຫານ
ສະມະຊິກ ໃນຄອບຄົວທ ື່ກ ະກຽມອາຫານຄວນ
ຈະມສຸຂະອະນາໄມທື່ດ ແລະ ແຕ່ງກາຍສະອາດ.
ອາຫານສົດທື່ໃຊ້ໃນການກະກຽມອາຫານຄວນ
ຈະສົດສະອາດ ແລະ ມາຈາກຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ.
ການເສບອາຫານຄວນຈະມການຫຸ້ມຫື່ເປັນຢ່າງ
ດ.
ມນີ້າດືື່ມທື່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.
ລວມ

7. ຄວາມປອດໄພ

ການຝືກອົບຮົມ

ຜ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພຄວນຈະໄດ້ຮັບການຝືກ

ແລະ ການຮັກສາ

ຄວາມປອດໄພ

ອົບຮົມ ຂັີ້ນພືີ້ນຖານກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາ
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ຄວາມປອດໄພ

ບານເບືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນກ ລະນ

(ນີ້າໜັກ 10%)

ສຸກເສມ.
ຢ່າງໜ້ອຍຄວນມຜ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 2 ຄົນ
ເພືື່ອຕິດຕາມແຂກ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດ
ໄພລະຫວ່າງເຮັດກິດຈະກາ.
ກິດຈະກ າທາງນີ້າຄວນຈະກຽມພ້ອມອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພທື່ເໜາະສົມ.
ຄວນຈະມສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກເຊັື່ນ: ຮາວ
ຈັບ, ພືີ້ນຍ່າງທື່ປ້ອງກັນການມືື່ນໄຫຼ.
ຕາມເສັີ້ນທາງຍ່າງປ່າ ຄວນຈະມປ້າຍເຕືອນ ແລະ
ຊີ້ບອກທາງຢ່າງລະອຽດ.
ການປະຖົມນິ

ມ ການປະຖົ ມ ນິ ເ ທດກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມປອດໄພ

ເທດກ່ຽວກັບ

ກ່ອນທື່ຈະຮ່ວມເຮັດກິດຈະກາ.

ຄວາມປອດໄພ

ສະໜອງແຜ່ ນ ພັ ບ ທ ື່ ແ ນະນ າເຄັ ດ ລັ ບ ແລະ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ແຂກທ ື່ ເ ຂົ ີ້ າ ຮ່ ວ ມໃນກິ ດ ຈະກ າການປະຈົ ນ ໄພ
ແບບອະນຸລັກຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນເພືື່ອບັນທກ
ຊືື່ ແລະ ເບໂທຕິດຕື່.
ນ າໃຊ້ປ ີ້ມຄ ມືທ ກ ານົດຂັີ້ນຕອນ ແລະ ວິທ ການ
ຕ່າ ງໆກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພເພືື່ອນ າໃຊ້ ແລະ
ເປັນຂັີ້ນຕອນໜື່ງໃນການການົດມາດຖານ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຜ ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພຄວນມ ອຸປະກອນຊ່ວຍ

ແລະ ການເຄືື່ອນ ເຫຼືອສຸກເສນ, ຊຸດປະຖົມພະຍາບານເບີ້ອງຕົີ້ນ.
ຍ້າຍໃນກລະນ

ຜ ້ ຮ ັ ກ ສາຄວາມປອດໄພຄວນຈະມ ອຸ ປ ະກອນ

ສຸກເສນ

ສືື່ສານເພືື່ອ?
ແຂກຄວນມປະກັນໄພ ຫຼື ປະກັນຊວິດ.
ຍ ດຖື ແລະ ປະຕິ ບັດຕາມຂ ີ້ ກ ານົດດ້າ ນຄວາມ
ປອດໄພຂອງປະເທດນັີ້ນໆ.
ລວມ

8.ການຕະຫຼາດ

ການໂຄສະນາ

ອອກແບບລາຍການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເໝາະສົມກັບ

ແລະ ການໂຄສະນາ

ກິດຈະກາ

ຄວາມຕ້ ອ ງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫັ ວ ງຂອງ

(ນີ້າໜັກ 10%)

ແຂກ.
ດງເອົາຈຸດເດັື່ນທື່ເປັນເອກະລັກອອກມາເປັນຈຸດ
ຂາຍຂອງບ້ານເພືື່ອຈ າແນກໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກ
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ຕ່າງ.
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສິື່ງພິມໂຄສະນາເປັນຕົີ້ນແມ່ນ:
ແຜນພັບໂຄສະນາ, ກະດານຂ ີ້ມ ນກ່ຽ ວກັບກິດ
ຈະກາ.
ຮ່ວມມືກັບອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ
ບລິສັດທ່ອງທ່ຽວໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ.
ການມສ່ວນ

ມ ການຈັ ດ ແຟມທິ ບ ກັ ບ ບັ ນ ດາຜ ້ ປ ະກອບການ

ຮ່ວມກັບຫົວ

ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

ໜ່ວຍທຸລະກິດ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບລິສັດທ່ອງທ່ຽວທື່ມຊືື່ສຽງ,

ທ່ອງທ່ຽວ

ເພືື່ອໃຫ້ພວກເຂົີ້າເປັນທື່ປກສາ.

ການເຮັດຕະ

ນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການສືື່ສານທາງອິນເຕເນັດ

ຫຼາດທາງເວັບ

ເພື ື່ ອ ໂຄສະນາໂຮມສະເຕ ແລະ ສັ ື່ ງ ຈອງອອນ

ໄຊ້

ລາຍ.
ແນະນາໃຫ້ມການພັກດັນເອົາຊາວໜຸ່ມຂອງບ້ານ
ມາເປັນຜ້ບາລຸງຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງຂີ້ມນການໂຄ
ສະນາດ້ານການທອ່ງທ່ຽວທາງເວັບໄຊ.
ລວມ

9. ຫຼັກການໃນການ ຄວາມຍືນຍົງ

ການຈ້າງງານ

ພັດທະນາແບບຍືນ

ທາງດ້ານເສດ

ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຄວນຈະຈ້າງ

ຍົງ (ນີ້າໜັກ

ຖະກິດ

ງານພະນັກງານທື່ແມ່ນຄົນຢ່ໃນທ້ອງຖິື່ນເອງ.

10%)

ຄວນມ ການໃຫ້ລາງວັນເພືື່ອສ້າ ງແຮງຈ ງໃຈໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານ.
ແນະນ າໃຫ້ ມ ກອງທ ນຂະໜາດນ້ ອ ຍ ເພື ື່ ອ ສະ
ໜອງທນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃນທ້ອງຖິື່ນ.
ການຈັດຊືີ້
ແນະນາໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ຊືີ້ວັດສະດຸຕ່າງໆຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນ
ທ້ອງຖິື່ນ.
ແນະນາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊືີ້ສນຄ້າ ແລະ ຜະລິດ
ຕະພັນທື່ຜະລິດຢ່ທ້ອງຖິື່ນ.
ຈາໜ່າຍສນຄ້າປະເພດເຄືື່ອງຫັດຖະກາຢ່ໃນບ ລິ
ເວນບ້ານທື່ບື່ໄກຈາກເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.
ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິື່ນ/ສິື່ງດງດດ
ໂຄສະນາບຸນປະເພນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຢ້ຽມຊົມຕະ
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ຫຼາດໃກ້ຄຽງ.
ແນະນ າໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊືີ້ສ ນຄ້າ ແລະ ການບ
ລິການຂອງທ້ອງຖິື່ນເຊັື່ນ : ເຄືື່ອງຫັດຖະກ າດັງ
ເດມ, ອາຫານ ແລະ ງານປະເພນຕ່າງໆ.
ຄວາມຍືນຍົງ

ຈ າກັດ ແລະ ຫຼຸດຜົນກະທົບຈາກນັກ ທ່ອງທ່ຽ ວ

ທາງດ້ານສິື່ງ

ໂດຍສະເພາະຕ ື່ ສ ະພາບແວດລ້ ອ ມທາງທ າມະ

ແວດລ້ອມ

ຊາດ ແລະ ວັດທະນະທາທື່ບອບບາງ.
ຫຼກລ້ຽງການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄປຮ່ວມໃນກິດ
ຈະກາ ທື່ເຫັນວ່າຈະທາລາຍພກສາສາດ ແລະ
ສັດປ່າ.
ຈັ ດ ກິ ດ ຈະກ າເກັ ບ ກວດຂ ີ້ ເ ຫື ີ້ຍ ອຮ່ ວ ມກັ ບ ນັ ກ
ທ່ອງທ່ຽ ວຕາມບ ລິເວນແຄມທະເລ, ປ່າ ໄມ້ ຫຼື
ຕາມແມ່ນີ້າລາເຊ.
ສ້ າ ງລະບຽບການ (ສິ ື່ ງ ທ ື່ ຄ ວນ ແລະ ບ ື່ ຄ ວນ
ເຮັດ) ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕື່ສິື່ງມຊວິດໃນທ າ
ມະຊາດເຜຍແຜ່ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຮ້.
ຕອ້ງຮັບປະກັນວ່າຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໄດ້ຮັບການ
ໃຫ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ າຄັນຂອງການປົກ
ປັກຮັກສາຊວະນາໆພັນ.
ອອກແບບ ແລະ ການກ ື່ ສ້າ ງສິ ື່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ າ ນການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ ແລະ ການບ ລິ
ການນັີ້ນໆເປັນມິດຕື່ສິື່ງແວດລ້ອມ.

ຄວາມຍືນຍົງ

ສ້າງສ ນຂ ີ້ມ ນ ແລະ ສະແດງເຜ ຍແຜ່ວັດທະນະ

ທາງດ້ານ

ທາຢ່ສະໂມສອນຂອງບ້ານ ແລະ ບລິເວນໃກ້ຄຽງ

ວັດທະນະທາ

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ສັງຄົມ

ແຈ້ງໃຫ້ແຂກຊາບກ່ຽວກັບການເຄົາລົບນັບຖື ປະ
ເພນ ຂອງທ້ ອງຖິ ື່ນ ແລະ ການວາງໂຕຢ່າ ງເໜາະ
ສົມ.
ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບ
ຄວາມສາຄັນຂອງການອະນຸລັກວັດທະນະທາ
ຂອງຕົນ.
ຫ້າມບື່ໃຫ້ມການເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກາທາງເພດ
ແລະ ສິື່ງເສບຕິດ.
ລວມ
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ຕາຕະລາງທ 7.7: ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງວິທການຄິດໄລ່ຂອງຜ້ປະເມນ.
ຕາຕະລາງທ 7.7: ສະຫຼຸບແບບປະເມນ
ມາດຖານຫຼກ
ັ
1.ເຈົີ້າພາບ

ມາດຖານຍ່ອຍ

ເປເຊັນ

ໝ່ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ
ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນ

2.ທື່ພັກເຊົາ

ຄະແນນ ຄະແນນເຕັມ

4

4

5

14

14

10

7

7

20

10

10

15

2

2

5

15

15

15

13

13

10

ເຮືອນ
ຫ້ອງນອນ
ຫ້ອງນີ້າ/ຫ້ອງອາບນີ້າ

3.ກິດຈະກາ

ກິດຈະກ າພາຍໃນບ້າ ນ ແລະ
ກິດຈະກາແບບຊຸມຊົນມສ່ວນ
ຮ່ວມ.
ກິດຈະກາປິື່ນອ້ອມອ້ອມ
ຄວາມເປັນຂອງແທ້ດັື່ງເດມ

4.ການບລິຫານຄຸ້ມ ການນາພາ
ຄອງ
ການຈັດຕັີ້ງ
ຖານຂີ້ມນ
ການສ້ າ ງຂ ດຄວາມສາມາດ
ແລະ ການຝກອົບຮົມ
ການຮ່ວມມື
5.ທື່ຕັີ້ງ

ການເຂົີ້າເຖິງ

6.ສຸຂະອະນາໄມ
ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ

ເຮືອນ (ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງ
ນອນ ແລະ ຫ້ອງນີ້າ)
ບລິເວນເດື່ນບ້ານ
ການກະກຽມ ແລະ ປຸ ງ ແຕ່ ງ
ອາຫານ

7.ຄວາມປອດໄພ
ແລະ ການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພ

ການຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພ
ຄວາມປອດໄພໃນເວລາດ າ
ເນນກິດຈະກາ
ການແນະນ າກ່ ຽ ວກັບຄວາມ
ປອດໄພ
ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນກ ລະນ ສຸກ
ເສນ ແລະ ອົບພະຍົບ

8.ການຕະຫຼາດ
ແລະການໂຄສະນາ

ກິດຈະກາການໂຄສະນາ
ການຮ່ວມມືກັບບລິສັດທ່ອງ
ທ່ຽວ
ການມສ່ວນຮ່ວມກັບຫົວ
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ສດຄິດໄລ່

ໜ່ວຍທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ
8

8

10

18

18

10

91

91

100

ການເຮັດຕະຫຼາດທາງເວັບໄຊ້
9.ຫຼັກການໃນການ
ພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ
ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ສິື່ງແວດລ້ອມ
ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ
ລວມທັງໝົດ

ດເລດ
(ຜ່ານຄາດໝາຍທື່ການົດ ແລະ ສາມາດຮັບຮອງເປັນເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ)

80-100%

ດຫຼາຍ

60-79%

ດ

40-59%

ປານກາງ

20-39%

ບື່ດ

0-19%
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81.03%

III
ຂັນ
ີ້ ຕອນການປະເມນ ແລະ ຫນ່ວຍງານຢັງີ້ ຢືນມາດຕະຖານ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
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1. ຄານາ
ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ (ASEAN Homestay Standard – AHS) ແມ່ນໜື່ງໃນ
ແຜນຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ

ແລະ

ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ

(ASEAN

Tourism Strategic Plan – ATSP) 2011-2015 ໂດຍມຈຸດປະສົງ ເພືື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບລິການ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນເຂດພາກພືີ້ນ. ຈຸດປະສົງຂອງຂັີ້ນຕອນການປະເມີນ ແລະ ຫນ່ ວຍງານອອກໃບຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານ

ີ້ ນເພືື່ອສ້າງຂັີ້ນຕອນການປະເມນທື່ໄດ້ມາດຕະຖານ ພ້ອມທັງການົດພາກສ່ວນຮັບຜິດ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນນີແມ່
ຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດລາຍການກວດກາຂອງມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ.
ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນເພືື່ອປະກອບເຂົີ້າໃນເອກະສານແນະນາ ຫຼື ຄ່ມືໃນການປະເມນມາດຕະຖານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ເຊິື່ງຈະຖືກນາໃຊ້ໂດຍຜ້ປະເມນທື່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງ ເພືື່ອດາເນນການປະເມນເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນ ແລະ ຢັີ້ງຢືນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ.
ບັນດາເງືື່ອນໄຂຫລັກ, ເງືື່ອນໄຂຍ່ອຍ ແລະ ເງືື່ອນໄຂພືີ້ນຖານຕ່າງໆທື່ໄດ້ການົດໄວ້ ຢ່ໃນລາຍການກວດກາຂອງ
ມາດຕະຖານສະບັບນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກເອຊຽນ. ພ້ອມດຽວກັນນັີ້ນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນຕາມທື່ໄດ້ລະບຸ ແລະ ແນະນາໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ATSP) ເພືື່ອຍຸກລະ
ດັບຄຸນນະພາບການບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃຫ້ສງຂີ້ນ ໂດຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຮ້ເຖິງຄວາມຕືື່ນຕາຕືື່ນ
ໃຈ, ຄວາມບັນເທິງ, ຄວາມຮ,້ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຊົງຈາທື່ດຕື່ການບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.

2. ພາກສະເໜ
ການສ້າງຂັີ້ນຕອນການປະເມນ ແລະ ຫນ່ວຍງານຢັີ້ງຢືນຂອງມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ແມ່ນ
ມຄວາມສາຫຼາຍເພາະເປັນການຮັບປະກັນເຖິງຄວາມສາເລັດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານດັື່ງກ່າວ.

ເອສະສານສະ

ບັບນີ້ໄດ້ອະທິບາຍຂັີ້ນຕອນໃນການກວດກາ, ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດາເນນການປະເມນ ແລະ ລວມ
ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທື່ເຈົີ້າຂອງເຮືອນຈະໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງທື່ໄດ້ຮັບການຢັີ້ງຢືນໃຫ້ເປັນເຮືອນພັກແຮມທື່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. ທ້າຍສຸດແລ້ວ, ເອກະສານນີ້ມເປົີ້າຫມາຍເຮັດໃຫ້ຜ້ປະເມນມຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະ
ຄວາມສາມາດທື່ພຽງພ ເພືື່ອການປະເມນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃຫ້ມຄວາມຖກຕ້ອງ ລວມທັງການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນທື່ເປັນລະບົບອກດ້ວຍ.

3. ຂອບເຂດ
ມາດຕະຖານສະບັບນີ້ແມ່ນມຂອບເຂດໃນການນາໃຊ້ ດັື່ງນີ້:
-

ສ້າງຂັີ້ນຕອນການກວດສອບ/ປະເມນສາລັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ

-

ກ ານົດໂຄງສ້າ ງ ແລະ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານເຮືອນພັກ ແຮມປະຊາຊົນ
ອາຊຽນ

-

ສ້າງຄ່ມື ແລະ ຄາແນະນາ ເພືື່ອເປັນບ່ອນອງໃນການດາເນນການປະເມນສາລັບຜ້ປະເມນມາດຕະຖານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ.
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4. ຄາສັບ ແລະ ຄານິຍາມ
ຄາສັບ ແລະ ຄວາມໝາຍທື່ຢ່ໃນມາດຕະຖານສະບັບນີ້ ປະກອບມດັື່ງນີ້:
4.1

ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (ASEAN Member States-AMS)
ອາຊຽນ (ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້) ປະກອບດ້ວຍປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດ 10 ປະເທດ

ໄດ້ແກ່: ບຣໄນ, ກາປເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.
(ສະຖິຕິປ 2013).
4.2 ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
ພາກສ່ວນທື່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊົນທື່ໄດ້ຮັບການປະເມນແລະ
ຢັີ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ.
4.3 ຄ່ມື/ຄາແນະນາໃນການປະເມນ
ແມ່ນເອກະສານທື່ເປັນເຄືື່ອງມື ທື່ຊ່ວຍໃຫ້ຜ້ປະເມນດາເນນການປະເມນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທື່ມທ່າແຮງ
ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມຄວາມສອດຄອງ.
4.4 ຂັີ້ນຕອນການກວດກາ
ແມ່ນການສ້າງຂະບວນການໃນການປະເມ ນໃຫ້ເປັນລະບົບ ເພືື່ອໃຫ້ການປະເມ ນມ ຄວາມຊັດເຈນ, ຍຸດຕິທ າ
ແລະ ເປັນຫຼັກຖານໃຫ້ແກ່ການປະເມນ.
4.5 ໜ່ວຍງານອອກໃບຢັີ້ງຢືີ້ນ
ໝາຍເຖິງພາກສ່ວນ ຫຼື ໜ່ວຍງານທື່ເຮັດໜ້າທື່ອອກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການອອກໃຍຢັີ້ງຢືນ
4.6 ລາຍການກວດກາ
ໝາຍເຖິງລາຍການກວດກາຕ່າງໆທື່ຖກຈັດລຽງເປັນລະບົບຢ່ໃນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
ເພືື່ອດາເນນການປະເມນ
4.7 ອົງການ/ໜ່ວຍງານການທ່ອງທ່ຽວຂອງລັດ (ກະຊວງ ຖວທ)
ໝາຍເຖິງອົງການ/ໜ່ວຍງານຂອງລັດທື່ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາການ
ທ່ອງທ່ຽວຢ່ໃນລະດັບຕ່າງໆ. (ຂັີ້ນສນກາງ-ທ້ອງຖິື່ນ).
4.8 ໜ່ວຍງານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ໝາຍເຖິງພາກສ່ວນ/ໜ່ວຍງານທື່ເຮັດໜ້າທື່ໃນການວາງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງການດາເນນກິດຈະກາເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນຢ່ໃນຊຸມຊົນ/ບ້ານ.
4.9 ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ໝາຍເຖິງປະຊາຊົນຢ່ໃນຊຸຸມຊົນ/ບ້ານ ທື່ດາເນນກິດຈະກາໃຫ້ບລິການແກ່ນັກນັກທ່ອງທ່ຽວມານອນພັກແຮມຢ່
ເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ.

5. ໜ່ວຍງານຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານ
ພາກສ່ວນທື່ປະກອບເຂົີ້າຢ່ໃນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໃນການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານແມ່ນຈະ
ເຮັດໜ້າທື່ໃນການອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນຢ່ໃນແຕ່
ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ຊື່ງປະກອບດ້ວຍ 5 ພາກສ່ວນໄດ້ແກ່:
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- ໜວຍງານຂອງລັດທື່ຮັບຜິດຊອບວຽກການທ່ອງທ່ຽວ
(ກະຊວງ ຖວທ)
ພາກສ່ວນທື່ສະເໜປະກອບ
ເປັນຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜີ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະ
ັ :ີ້
ພາກສ່ວນປະກອບມີດ່ ງນີ

- ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ (ທື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ
ການທ່ອງທ່ຽວ)
- ໜ່ວງານຂອງລັດທື່ຮັບຜິດຊອບວຽກສາທາລະນະສຸກ
(ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ)
- ໜ່ວງານຂອງລັດທື່ຮັບຜິດຊອບວຽກປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ (ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ)
- ໜ່ວງານຂອງລັດທື່ຮັບຜິດຊອບວຽກສິື່ງແວດລ້ອມ
(ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ

ຕາຕະລາງ 5.1. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທຮ
ື່ ັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ທຢ
ື່ ໃ່ ນໂຄງຮ່າງການອອກໃບຢັງີ້ ຢືນ
ພາກສ່ວນ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທື່ຮບ
ັ ຜິດຊອບ
ເປັນປະທານ/ຫົວໜ້າຄະນະປະເມນມາດຕະຖານເຮືອນພັກ
ແຮມປະ ຊາຊົນອາຊຽນຂອງແຕ່ລະປະເທດ

ໜ່ວຍຍງານຂອງລັດທື່ຮັບຜິດຊອບວຽກ
ການທ່ອງທ່ຽວ (ຂັີ້ນສນກາງ-ທ້ອງຖິື່ນ)

ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາແບບຟອມສະໝັກທື່ສົື່ງເຂົີ້າມາ
ປະເມນໂດຍນາໃຊ້ເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆທື່ຢ່ໃນມາດຕະຖານ
ໃຫ້ຄ າປ ກສາແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເຮືອນພັກແຮມປະຊົນທື່
ເຫັນວ່າມທ່າແຮງ ແລະ ມເງືື່ອນໄຂທື່ຈະບັນລຸມາດຕະຖານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ

ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ (ທື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການ
ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກັບພາກລັດໃນການດາເດນການ
ທ່ອງທ່ຽວ)
ປະເມນ
ໜ່ວຍຍງານຂອງລັດທື່ຮັບຜິດຊອບວຽກສາທາ
ລະນະສຸກ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ)

ປະເມນ ແລະ ປະກອບຄາຄິດເຫັນທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະອານາໄມ
ແລະ ຄວາມສະອາດ

ໜ່ວຍຍງານຂອງລັດທື່ຮັບຜິດຊອບວຽກປ້ອງກັນ
ປະເມນ ແລະ ປະກອບຄາຄິດເຫັນທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ
ຄວາມສະຫງົບ (ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ
ແລະ ຄວາມສະຫງົບ
ຫງົບ)
ໜ່ວຍຍງານຂອງລັດທື່ຮັບຜິດຊອບວຽກສິື່ງແວດ
ປະເມນ ແລະ ປະກອບຄາຄິດເຫັນທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິື່ງແວດລ້ອມ
ລ້ອມ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ແລະ ຄວາມຍນຍົງ
ສິື່ງແວດລ້ອມ)
ໜ່ວຍຍງານຂອງລັດທື່ຮັບຜິດຊອບວຽກການ
ທ່ອງທ່ຽວ (ຂັີ້ນສນກາງ, ກະຊວງ ຖວທ)

ສ້າງຕັີ້ງຄະນະກາມະການປະເມນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາ
ຊົນ
ຮັບເອົາບົດລາຍງານການປະເມນຈາກຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ລາຍງານ
ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງອາຊຽນ

ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ

ຮັບຮອງເອົາຜົນຂອງການປະເມນ

ອອກໃຍຢັີ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ຜ້ສະໝັກທື່ບັນລຸຕາມມາດຕະຖານ
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການກວດສອບມຄວາມວ່ອງໄວຂີ້ນ, ອົງການ/ໜ່ວຍງານຂອງລັດທື່ຮັບຜິດຊອບວຽກການ
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ທ່ອງທ່ຽວ (ກະຊວງ ຖວທ) ແມ່ນຈະຕ້ອງສ້າງຕັີ້ງຄະນະກາມະການປະເມນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂັີ້ນສນ
ກາງ/ທ້ອງຖິື່ນຂີ້ນ ເພືື່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການປະເມນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ທື່ເຫັນວ່າມທ່າແຮງຢ່ໃນແຂວງຂອງຕົນ.
ຊື່ງຜ້ທື່ຈະປະກອບເຂົີ້າໃນຄະນະກາມະການປະເມນແມ່ນສາມາດມາຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ, ແຕ່ຫົວໜ້າຄະນະ
ຕ້ອງແມ່ນບຸກຄົນທື່ມາຈາກພາກລັດ.
ໜ່ວຍງານຂອງລັດທື່ຮັບຜິດຊອບວຽກການທ່ອງທ່ຽວ (ກະຊວງ ຖວທ), ສາທາລະນະສຸກ (ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ), ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ), ສິື່ງແວດລ້ອມ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມແມ່ນພາກສ່ວນທື່ສະເໜປະກອບເປັນຄະນະກາມະການປະເມນມາດຕະຖານ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາ
ຊົນອາຊຽນ ດັື່ງທື່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 5.1.
ຄະນະກາມະການປະເມນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ

ແມ່ນຈະຕ້ອງເຮັດໜ້າທື່ໃນການປະ

ເມນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕາມທື່ໄດ້ການມອບໝາຍ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການປະເມນໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນ
ການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນຮັບຊາບ, ຫຼັງຈາກນັີ້ນ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການຢັີ້ງຢືນມາດຕະ
ຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ລາຍງານຜົນຕື່ກອງປະຊຸມອາຊຽນເພືື່ອຂການຮັບຮອງ.
ໂຄງຮ່າງຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ
(ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນອາຊຽນ)

ຄະນະກາມະການປະເມນ

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ

ກອງບັນຊາການ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນ

ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ

ທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ

ຕົວຢ່າງ, ພາກສ່ວນທ ື່ຈະປະກອບເຂົີ້າໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານ

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ອາຊຽນ ແລະ ຄະນະກາມະການປເມນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ດັື່ງທື່ສະແດງໃນຕາຕະລາງທ 5.2
ໂດຍອງໃສ່ໂຄງສ້າງທາງດ້ານການປົກຄອງຂອງແຕ່ລະປະເທດທື່ແຕກຕ່າງກັນຢ່ໃນອາຊຽນ.
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ຕາຕະລາງ 5.2. ຕົວຢ່າງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຢັງີ້ ຢືນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ແລະ ຄະນະກາມະການ

ປະເມນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ

ລ/ດ

ພາກສ່ວນທື່ຖກ
ື ສະເໜ

ເງືອ
ື່ ນໄຂ

ພາກສ່ວນ

1.

ເຈົີ້າພາບ

ພາກລັດ (ທື່ຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວ) ກະຊວງ ຖວທ

2.

ທື່ພັກເຊົາ

ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ

3.

ກິດຈະກາ

ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ

4.

ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ

ພາກລັດ (ທື່ຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວ) ກະຊວງ ຖວທ

6.

ສຸຂະອານາໄມ ແລະ
ຄວາມສະອາດ

7.

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການ ພາກສ່ວນທື່ເຮັດໜ້າທື່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ

ພາກສ່ວນທື່ເຮັດໜ້າທື່ຮັບຜິດຊອບສຸຂະ
ອານາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ

8.

ການຕະຫຼາດ ແລະ ການ
ໂຄສະນາ

9.

ຫຼັກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

9.1 ວັດທະນະທາ-

ສະມາຄົມໂຮງແຮມ
ສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ
ສະມາຄົມພະນັກງານນາທ່ຽວ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ໜ່ວຍງານບລິການສັງຄົມ
ໜ່ວຍງານກ້ໄພ
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ພາກລັດ (ທື່ຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວ) ກະຊວງ ຖວທ, ພະແນກ ຖວທ

ພາກສ່ວນທື່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບວັດທະນະ
ກະຊວງ ຖວທ
ທາ-ສັງຄົມ

ສັງຄົມ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສ່ວນ
ຮ່ວມ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ

9.2 ສິື່ງແວດລ້ອມ

ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ (ທື່ເຮັດວຽກ
ກ່ຽວກັບສິື່ງແວດລ້ອມ)

5.1 ຂັນ
ີ້ ຕອນການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ການກວດສອບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການກວດສອບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນ
ຕອນດັື່ງທື່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 5.2:
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ຕາຕະລາງ 5.2. ຂັີ້ນຕອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ການກວດສອບ
1. ການົດຜປ
້ ະເມນ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານຕ້ອງລະບຸ
ລາຍຊືື່ຜ້ປະເມນ
• ຜ້ປະເມນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝກອົບົຮມການປະເມນ
2. ຝກອົບຮົມ
• ແຕ່ລະປະເທດຈະຕ້ອງຈັດຝກອົບຮົມຜ້ປະເມນ
• ຈຸດປະສົງການຝກອົບົຮມແມ່ນເພືື່ອສ້າງຜ້ປະ
ເມນໃຫ້ຮ້ຈັກວິທການປະເມນ
• ເນືີ້ອໃນການຝກອົບຮົມແມ່ນລາຍການກວດ
ສອບ ແລະ ຄ່ມືແນະນາການປະເມນຂອງ
ມາດຕະຖານ
• ການຈັດຝກອົບຮົມ ຄວນຈັດຄັີ້ງໜື່ງຕື່ປ

ຄະນະກໍາມະການປະເມີນ
ມາດຕະຖານອາຊຽນ
ອີງຕາມ

ຈັດຝຶ ກອົບຮົມ
ແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ

ລາຍການກວດ
ສອບ

ຄ່ ມືການປະເມີນ

• ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄຍກັບຄວາມຕ້ອງການ

ໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນ

• ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄຍກັບເງືື່ອນໄຂການ

ປະເມນ

• ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄຍກັບວິທການປະເມນ
• ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄຍກັບຄ່ມືການປະເມນ

3. ປະເມີນທົດລອງ
• ພາຍຫຼງັ ຜ້ປະເມນສາເລັດການຝກອົບແລ້ວຈະຕ້ອງ
ໄດ້ເຮັດການປະເມນທົດລອງ

ປະເມີນທົດລອງ

• ໃຫ້ເລືອກເອົາຢ່າງຕື່າ 2 ເຮືອນ ເພືື່ອເຮັດການປະ
ເມນທົດລອງ

4. ດາເນນການປະເມນ
• ຜ້ປະເມນຈະຕ້ອງດາເນນການປະ

ດໍາເນີນການປະເມີນ

ເມນໃຫ້ສາເລັດ 100%

ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ິ ານເຮືອນພັກແຮມ
ຜໃີ້ ຫ ີ້ບໍລກ

ແຮມປະຊາາຊົນອາຊຽນ
ການປະເມນຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
ໂດຍວິທການສາພາດ,
ສັງເກດຕາມຕົວຈິງ,
ບົດລາຍງານ

ປະຊາຊົນອາຊຽນ

ເງືື່ອນໄຂການປະເມນ
• ເຈົີ້າພາບ
• ກິດຈະກາຕ່າງໆ
• ການຄຸ້ມຄອງ
• ທື່ຕັີ້ງ
• ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ສະຫງົບ
• ການໂຄສະນາ
• ຄວາມຍືນຍົງ

ເງືື່ອນໄຂການປະເມນ
■ ສະຖານທື່ພັກ
■ ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ

5.2 ລາຍການປະເມນສາລັບຜປ
້ ະເມນ
ລາຍການປະເມນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນສາລັບຜ້ປະເມນ
5.3 ຊື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນແຕ່ລະຂັີ້ນຕອນທື່ຜ້ປະເມນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ.
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ຕາຕະລາງ 5.3. ລາຍການປະເມນສາລັບຜ້ປະເມນ
ຜ້ປະເມນ
ກວດສອບໂດຍ

ຄວາມຕ້ອງການເບືີ້ອງຕົີ້ນ

ກວດຄືນໂດຍ

ແບບຟອມສະໝັກ

ໜ່ ວຍງານຂອງພາກລັດ (ການທ່ ອງທ່ ຽວ)
ີ້ ີ້ອງຖິ່ນ)
(ຂັນທ
ຄະນະກໍາມະການປະເມີນ

 ແບບຟອມສະໝັກຂອງມາດຕະຖານ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
 ໃບກວດສຸຂະພາບ
 ໃບແຈ້ງໂທດ

ດາເນນການປະເມນ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນອາຊຽນ

ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ

ວິທການ
ີ້ ່ ຕົວຈິງ
ສໍາຫຼວດພືນທີ

ສຶກສາເອກະສານຕ່າງໆ

ສໍາພາດ

ຖ່າຍຮບ

ສໍາເນົາເອກະສານ

ບັນທຶກ

ັ
ຜົນໄດີ້ຮບ

ກະກຽມບົດລາຍງານການປະເມີນ
ສົ່ງເຖິງ
ຄະນະກໍາມະການປະເມີນມາດຕະຖານ
ສົ່ງເຖິງ
ໜ່ ວຍງານຂອງພາກລັດ (ການທ່ ອງທ່ ຽວ)
ີ້ ນກາງ)
(ຂັນສ

5.3 ຄວາມຕ້ອງການເບືອ
ີ້ ງຕົນ
ີ້
ກ່ອນທື່ຈະດ າເນ ນການປະເມນ, ຄະນະກ າມະການປະເມ ນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າບັນດາຜ ້ສະໝັກແມ່ນໄດ້ຕາມ
ເງືື່ອນໄຂຂັີ້ນພືີ້ນຖານ, ຖ້າບື່ໄດ້ຕາມເງືື່ອນໄຂ, ຜ້ສະໜັກກຈະບື່ໄດ້ັບການາິຈາລະນາໃນການສະໝັກຮັບລາງວັນເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ.
ລາຍການເງືື່ອນໄຂຂັີ້ນພືີ້ນຖານສາລັບຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບລິການ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ດັື່ງທື່ສະແດງໃນຂີ້ທ 5.3.
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ຕາຕະລາງ 5.3: ເງືອ
ື່ ນໄຂພືນ
ີ້ ຖານສາລັບຜສ
້ ະໝັກ ແລະ ສິື່ງທື່ຜປ
້ ະເມນຕ້ອງເຮັດ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ເງືອ
ື່ ນໄຂພືນ
ີ້ ຖານ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນ

ບ້ານຕ້ອງມຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມຢ່າງ

ພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ

ໜ້ອຍ 5 ຫຼັງ
ການໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ສິງື່ ທຈ
ື່ ະຕ້ອງເຮັດ
ຖ່າຍຮບໃບຢັີ້ງຢືນແລ້ວຕິດໃສ່
ແບບຟອມສະໝັກ

ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງ 2 ປຂີ້ນໄປ
ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມ ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງບື່
ປະຊາຊົນອາຊຽນ
ເຄຍມຄະດຕ່າງໆ

ມໃບແຈ້ງໂທດທື່ຖກຕ້ອງຕາມທາງ
ການຈາກພາກສ່ວນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ມໃບຢັີ້ງຢືນສຸຂະພາບທື່ຖກຕ້ອງຕາມ

ຕ້ອງມສຸຂະພາບທື່ແຂງແຮງ

ທາງການຈາກພາກສ່ວນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊົນ
ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຂຽນແບບຟອມເພືື່ອຂ
ການປະເມນ

6. ຂັນ
ີ້ ຕອນການກວດກາ
ການກວດສອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແມ່ນຂັີ້ນຕອນໜື່ງທື່ມຄວາມສາຄັນ ເພາະເປັນການການົດ ແລະ ລະບຸ
ເຮືອນໃດທື່ມທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທື່ຈະສະໝັກຮັບລາງວັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. ການສະ
ເໜຂັີ້ນຕອນການກວດສອບແມ່ນການົດຂີ້ນ ໂດຍອງຕາມຂັີ້ນຕອນຂອງການປະເມນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ອາຊຽນ ຊື່ງບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. ດັື່ງນັີ້ນ, ການສະເໜການກວດສອບແມ່ນມຄວາມເໝາະສົມກັບ
ທຸກໆປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.
ການສະເໜການກວດສອບປະກອບມ 3 ຂັນ
ີ້ ຕອນ ເຊັນ
ື່ :
ຂັນ
ີ້ ຕອນທ 1: ການເຜຍແຜ່ຂມ
ີ້ ນມາດຕະຖານ
ກ່ອນທື່ຈະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂັີ້ນຕອນອືື່ນໆ, ພາກສ່ວນທື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ (ພາກສ່ວນທື່ຮັບຜິດຊອບມາດຕະຖານ)
ຕ້ອງຈັດຝກອົບຮົມ, ກອງປະຊຸມ, ງານສາມະນາ. ເພືື່ອເຜຍແຜ່ຂີ້ມນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
ໃຫ້ແກ່ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮ້ ແລະ ມຄວາມຕື່ນຕົວ.
ພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ (ພາກສ່ວນທ ື່ຮັບຜິດຊອບມາດຕະຖານ) ຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນດ າເນ ນການຄັດເລືອກ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊົນທື່ເຫັນວ່າມເງືື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງໃນການສະເໜຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ອາຊຽນ.
ຂັີ້ນຕອນທ 2: ດາເດນການປະເມນ
ຄະນະກາມະການປະເມນມາດຕະຖານ ເຮືອນພັກແຮມປະຊົນຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນຕ້ອງໄດ້ດາເນນການປະເມນ ໂດຍອງ
ຕາມລາຍການກວດສອບ, ຄ່ມືແນະນາຂອງມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ໂດຍວິທການຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການ
ລົງພືີ້ນທື່ຕົວຈິງເພືື່ອກວດສອບ, ການສອບຖາມ (ສາພາດ), ການສກສາຕາມເອກະສານຕ່າງໆ. ການລົງປະເມນແມ່ນຄວນ
ແຈ້ງໃຫ້ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມຮ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ.

37

ພາຍຫຼັງປະເມນສາເລັດແລ້ວ, ຄະນະກາມະການປະເມນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊົນຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນຕ້ອງໄດ້
ເຮັດບົດລາຍງານການປະເມນພ້ອມທັງຄັດຕິດເອກະສານທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວສົື່ງມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັີ້ນສນກາງ ເພືື່ອ
ພິຈາລະນາ ແລະ ກວດສອບ ຊື່ງອາດຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 4 ອາທິດ (1 ເດືອນ).
ຂັນ
ີ້ ຕອນທ 3: ການຮັບຮອງ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັີ້ນສນກາງ ນາສະເໜຜົນຂອງການປະເມນ ແລະ ລາຍຊືື່ຜ້ທື່ບັນລຸຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງມາດຕະ
ຖານໃນກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕ ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ເພືື່ອພິຈາລະນາໃນການຮັບຮອງ. ສາລັບຜ ້ທ ື່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ
ຈາກອາຊຽນຈະໄດ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ແລະ ແຜ່ນປ້າຍມາດຕະຖານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ.
ຮບພາບສະແດງຂັນ
ີ້ ຕອນການກວດສອບ 6.1.
ຮບພາບ 6.1. ຮບພາບສະແດງການສະເໜການກວດສອບສາລັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
1

• ຈັດຝຶກອົບຮົມ, ສໍາມະນາ ເພື່ອ

ໜ່ວຍງານຂອງລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ມາດຕະຖານ

ີ້ ນມາດຕະຖານ
ການເຜີຍແຜ່ຂໍມຸ

ີ້ ນກ່ ຽວກັບ
ເຜີຍແຜ່ຂໍມ
ມາດຕະຖານ

• ຄັດເລືອກເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ື
ທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ເງ່ ອນໄຂ
ເພື່ອ

ີ້
ຂັນຕອນສະໝັ
ກ

2

ການປະເມີນ

ັ ລາງວັນ
ກະກຽມສະເໜີຮບ

ີ້
ຄະນະກໍາປະເມີນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແນມປະຊາຊົນອາຊຽນຂັນແຂວງ
ດໍາເນີນການປະເມີນ

ບໍ່ຜ່ານ<75%)

ອີງໃສ່

3 ອາທິດ

ຂຽນບົດລາຍງານ

ື
ປະເມີນຄືນບັນດາເງ່ ອນໄຂ

ການປະເມີນ

ີ້ ່ ານມາ
ທີ່ບໍ່ຜ່ານໃນຄັງຜ

ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ີ້ ນກາງ)
(ຂັນສ
ການຮັບຮອງ

ລາຍງານຜົນຂອງການປະເມີນໃຫ ີ້
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ
ີ້ ນ, ແຜ່ນປີ້າຍ
ອອກໃບຢັງຢື
ມາດຕະຖານ

ຄ່ ມືແນະນໍາການປະເມີນ

ຜ່ານ (≥75%)

ໃຫ ີ້ເວລາໃນການປັບປຸ ງຄືນ

3

1 ອາທິດ

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ
ຮັບຮອງຜົນຂອງການປະເມີນ
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6.1 ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທບ
ື່ ຜ
ື່ າ່ ນການປະເມນ.
ສາລັບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທື່ບື່ຜ່ານການປະເມນ (ບື່ບັນລຸຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ), ຜ້ປະເມນຈະ
ໃຫ້ຄາແນະນາ ແລະ ແບບຟອມເພືື່ອປັບປຸງຄືນ ໂດຍສະເພາະບັນເາເງືື່ອນໄຂທື່ບື່ຜ່ານເກນຕາມມາດຕະຖານໄດ້ການົດໄວ້
ຊ່ວງໄລຍະເວລາໃນການປັບປຸງປະມານ 1–6 ເດືອນ. ຖ້າຫາກຜ້ສະໝັກໄດ້ປັບປຸງຄືນແລ້ວ ແລະ ມຄວາມຕ້ອງການຢາກ
ສະໝັກກສາມາດສົື່ງແບບຟອມໃຫ້ທາງຄະນະກາມະການປະເມນມາດຕະຖານ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນຂັີ້ນແຂວງ
ເພືື່ອປະເມນຄືນ. ສາລັບການປະເມນຄືນນີ້ ແມ່ນຈະປະເມນສະເພາະແຕ່ເງືື່ອນໄຂທື່ບື່ຜ່ານເກນໃນການປະເມນຄັີ້ງຜ່ານມາ
ເທົື່ານັີ້ນ. ດັື່ງທື່ຂັີ້ນຕອນການປະເມນຄືນໄດ້ສະແດງໃນຮບພາບທ 6.2.
ຮບພາບ 6.2. ການປະເມນຄືນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທບ
ື່ ຜ
ື່ າ່ ນການປະເມນ
ດໍາເນີນການປະເມີນ

ັ
ຜົນໄດີ້ຮບ
ບໍ່ຜ່ານ<75%)
ເຮືອນພັແຮມປະຊາຊົນ
ປັບປຸ ງຄືນ

ຜ່ານ (≥75%)

ີ້ ະເມີນໃຫີ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ
ຜປ
ແບບຟອມປັບປຸ ງຄືນ

ສົ່ງແບບຟອມການປັບປຸ ງ

ປະເມີນຄືນ

ບໍ່ຜ່ານ
ຜ່ານ?

ຜ່ານ

ຂຽນບົດລາຍງານການປະເມີນ

ໜ່ວຍງານຂອງລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບ

6.2 ເຮືອນພັແຮມປະຊາຊົນທຜ
ື່ າ່ ນການປະເມນ
ສາລັບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທື່ຜ່ານການປະເມນ (ສາມາດບັນລຸຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ) ແລະ ໄດ້
ຮັບການຮັບຮອງຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາ
ຊຽນພ້ອມທັງແຜ່ນປ້າຍມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ.
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ຕົວຢ່າງໃບຢັງຢືນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ

ຕົວຢ່າງແຜນປີ້າຍເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ

7. ວິທການປະເມນ
ຈຸດປະສົງຂອງມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ເພືື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບລິການ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ດງດດນັກທ່ອງທ່ຽວທື່ມຄຸນນະພາບມາໃຊ້ບລິການ. ບັນດາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທື່ໄດ້
ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແລ້ວ ກສາມາດຍົກລະດັບລາຄາການໃຫ້ບລິການທື່ ສງຂີ້ນໂດຍ
ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄຸນນະພາບຂອງການບລິການ. ການດາເນນການປະເມນ, ຜ້ປະເມນຕ້ອງໄດ້ແຍກລະຫວ່າງຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຊື່ງທັງສອງພາກສ່ວນແມ່ນຕ້ອງສາມາດບັນ
ລຸຕມເງືື່ອນໄຂທື່ວາງໄວ້ ເພືື່ອທື່ຈະສະເໜເຂົີ້າຮັບລາງວັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ.
ກ່ອນທື່ຈະສະເໜເຂົີ້າຮັບລາງວັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນໄດ້ນັີ້ນ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະ
ຊາຊົນ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງຄົບຕາມເງືື່ອນໄຂທື່ຕ້ອງການດັື່ງລຸ່ມນີ້:
1) ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງຜ່ານຄະນະແນນທື່ການົດໄວ້ ຫຼື (56.25%) ຂີ້ນໄປ ຈື່ງສາ

ມາດບັນລຸເງືື່ອນໄຂມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
2) ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຕ້ອງຜ່ານຄະນະແນນທື່ການົດໄວ້ ຫຼື (18.75%) ຂີ້ນໄປ ຈື່ງສາມາດ

ບັນລຸເງືື່ອນໄຂມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
3) ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຕ້ອງຜ່ານຄະນະແນນທ ື່ກ ານົດ ຕ ື່ າສຸດ 5 ຫຼັງ (ເຮືອນ) ຂ ີ້ນໄປ ຈື່ງສາ

ມາດບັນລຸເງືື່ອນໄຂມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
4) ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງຜ່ານຄະນະແນນ

ທື່ການົດຕື່າສຸດ 5 ຫຼັງ (ເຮືອນ) ຂີ້ນໄປ ຈື່ງສາມາດບັນລຸເງືື່ອນໄຂມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ,
ຖ້າຫາກຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫຼື ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນບື່ຜ່ານເງືື່ອນໄຂ
ທື່ການົດໄວ້ນັີ້ນ (ຕື່າກວ່າ 75%), ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນນັີ້ນກບື່ສາມາດທື່ຈະສະເໜເຂົີ້າຮັບລາງວັນໄດ້.
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ຮບພາບ 7.1. ວິທການປະເມນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ

8. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະປະເມນຜົນ
ພາກສ່ວນທື່ປະກອບຢ່ໃນໂຄງຮ່າງຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານມ 5 ພາກສ່ວນ ຊື່ງຈະຕ້ອງໄດ້
ປະເມນແຕ່ລະເງືື່ອນໄຂໂດຍອງຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນເອງ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການປະເມນມຄວາມເຊືື່ອຖືໄດ້. ເຊິື່ງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະປະເມນຜົນແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນດັື່ງຮບພາບທ 8.1.
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ຮບພາບ 8.1: ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຂອງຄະນະປະເມນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ

9. ອາຍຸການນາໃຊ້
ລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນມອາຍຸການນາໃຊ້ 3 ປ, ດັື່ງນັີ້ນ, ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ທື່ໄດ້ຮັບລາງວັນອາຊຽນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມນຄືນທຸກໆ 3 ປ, ຖ້າຫາກເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນນັີ້ນຍັງສາມາດຮັກສາ
ເງືື່ອນໄຂໄວ້ໄດ້ກຈະໄດ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນສະບັບໃໝ່. ດັື່ງນັີ້ນ, ພາກສ່ວນທື່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນຂອງແຕ່ລະປະເທດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕາມຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນຄືນຢ່າງ
ເປັນປົກ ກະຕິກັບຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ທື່ໄດ້ຮັບລາງວັນອາຊຽນໄປແລ້ວນັີ້ນ.

10. ຜົນປະໂຫຍດທຈ
ື່ ະໄດ້ຮບ
ັ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທື່ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ແມ່ນມໂອກາດທື່ຈະໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທື່ບື່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນການໂຄສະນາເຂົີ້າເຖິງກຸ່ມຕະຫຼາດ
(ນັກທ່ອງທ່ຽວ), ເປັນຕົີ້ນແມ່ນເປັນທື່ຮ້ຈັກໃນພາກພືີ້ນອາຊຽນ ໃນຖານະໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບອາຊຽນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວມຄວາມເຊືື່ອໝັີ້ນຫຼາຍຂືີ້ນ.
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ຜົນປະໂຫຍດທຈ
ື່ ະໄດ້ຮບ
ັ :
- ໄດ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນ ແລະ ແຜ່ນປ້າຍລາງວັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
- ຈະໄດ້ລົງໂຄສະນາຢ່ໃນເວບໄຊການທ່ອງທ່ຽວຂອງອາຊຽນ (http://www.asean.org)
- ຈະໄດ້ຮັບການໂຄສະນາຢ່ໃນເວທງານຕ່າງໆໃນລະດັບອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ
- ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນການໂຄສະນາຢ່ໃນເວບໄຊການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດ
- ໄດ້ຮັບບຸລິມາສິດໃນການເຂົີ້າຮ່ວມງານສາມະນາ, ງານສະແດງການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດັບຊາດ, ອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ
- ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນການເຂົີ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມ (ພະນັກງານນາທ່ຽວ...)
ຜົນປະໂຫຍດທື່ຈະໄດ້ຮັບແມ່ນອາດຈະມຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອງຕາມນະໂຍບາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດ

11. ໂລໂກ້ມາດຕະຖານ
ໂລໂກມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ຄືດັື່ງຮບພາບຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
2013-2015
(ແຫຼງື່ ຂມ
ີ້ ນ: ປືມ
ີ້ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ, 2007)

ໂລໂກມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ແມ່ນນາໃຊ້ໂລໂກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ, ຊື່ງ
ມຄວາມໝາຍດັື່ງນີ້:
1. ດອກໄມ້ຄ້າຍຄືດອກບົວໝາຍເຖິງ:
- ພືດໃນຕານານ, ກໃຫ້ເກດຄວາມເບກບານມ່ວນຊືື່ນ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມສວຍງາມ
- ການຮັບຮ້ການໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ການຈັດລະດັບມາດຕະຖານການບລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ
2. ກບດອກບົວອ້ອມເຄືື່ອງໝາຍອາຊຽນ ໝາຍເຖິງຄວາມເປັນໜື່ງດຽວ, ຄວາມປານປານປະນອມຂອງບັດດາປະ
ເທດສະມາຊິກອາຊຽນ
3. ເງົາສຂຽວທື່ມສແຕກຕ່າງກັນ ໝາຍເຖິງການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມອຸດົມສົມບນ, ການຂະຫຍາຍ
ຕົວ, ການເພື່ມຂືີ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນໃນອຸດສາຫະກາທ່ອງທ່ຽວ.
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12. ໃບຢັງີ້ ຢືນ ແລະ ແຜ່ນປ້າຍລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທື່ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນຈະໄດ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນ ແລະ
ແຜນປ້າຍລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. ຊື່ງຕົວຢ່າງໃບຢັີ້ງຢືນດັື່ງນບພາບຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ໃບຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແມ່ນຈະລົງລາຍເຊັນໂດຍປະທານອາຊຽນ ແລະ ລັດຖະ
ມົນການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ແຜນປ້າຍລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແມ່ນແກະສະຫ ັກໃສ່ແຜ່ນໂລຫະທ ື່ເປັນສ ຄ າ
ແລະ ຕິດໃສ່ແຜ່ນໄມ້ ຊື່ງມຂະໜາດ 20.5 cm x 15.5 cm.

15.5 cm

20.5 cm

ASEAN Homestay
Standard
2015-2017

Minister
of Tourism and Culture

Malaysia

Chairman of ASEAN ember States

2.0 cm
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13. ແບບຟອມປະເມນ
ແບບຟອມທື່ຈະຊ້ເຂົີ້າໃນການປະເມນປະກອບມ 2 ແບບຟອມໄດ້ແກ່ ແບບຟອມປະເມນຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. ຊື່ງຜ້ປະເມນຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມນທັງ 2 ພາກສ່ວນ
ໂດຍການຕືມແບບຟອມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຕົວຢ່າງການຕືື່ມແບບຟອມປະເມນ ດັື່ງທື່ສະແດງໃນຮບພາບທ 13.1 ສ່ວນຄ າ
ແນະນາໃນການປະເມນແມ່ນໃຫ້ເບິື່ງຢ່ໃນຂີ້ທ 14 (ຄາແນະນາການປະເມນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ)

ີ້
ເນືອໃນ
ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນອາຊຽນ
ແບບຟອມປະເມີນສໍາລັບຜໃີ້ ຫ ີ້
ິ ານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ບໍລກ

ີ້ ນຜປ
ີ້ ະເມີນ
• ຂໍມ

ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ

ີ້ ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
• ຂໍມ
ີ້ ນີ້
ື
• ເງ່ ອນໄຂເບື
ອງຕົ

ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນອາຊຽນ

່ ຕີ້ອງປະເມີນ
ື
• ເງ່ ອນໄຂທີ

ແບບຟອມປະເມີນສໍາລັບ

• ໃບຄະແນນປະເມີນ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມ

• ເອກະສານຄັດຕິດ

ປະຊາຊົນ

ຮບພາບ 13.1. ຕົວຢ່າງແບບຟອມການປະເມນ
1.0. ສະຖານທພ
ື່ ກ
ັ
ລ/ດ

ເງືອ
ື່ ນໄຂທຕ
ື່ ້ອງການ

ຜ່ານ

ບື່

ຜ່ານ
1.1 ສະພາບເຮືອນ
1.1.1. ສະພາບໂຄງສ້າງຂອງເຮືອນຢ່ໃນສະພາບທື່ດ ແລະ ໝັີ້ນຄົງ
ໝາຍເຫດ:
- ສະພາບໂຄງສ້າງໜ້າແໜ້ນ, ໝັີ້ນຄົງ
- ບື່ພົບບ່ອນເປເພ, ແຕກແຫງ
1.1.2. ການອອກແບບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງ
ທ້ອງຖິື່ນ

ໝາຍເຫດ:
- ການອອກແບບເຮືອນບື່ເປັນເອກະລັກ
ຂອງທ້ອງຖິື່ນ
- ແບບຂອງເຮືອນເປັນແບບທັນສະໃໝ

1.1.3. ຢ່າງຕື່າ ມຫ້ອງນອນ 1 ຫ້ອງ ແລະ ຫ້ອງນີ້າ 1 ຫ້ອງ ສາລັບແຂກທື່
ມາພັກເຊົາຈານວນຫ້ອງນອນ ແລະ ຫ້ອງນີ້າ
ທ້ອງຖິື່ນ

ໝາຍເຫດ:
ຫ້ອງນີ້າ 1 ຫ້ອງ ສາລັບແຂກ
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14. ຄາແນະນາການປະເມນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
ຄາແນະນາການປະເມນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແມ່ນການອະທິບາຍເພິື່ມເຕມແຕ່ລະເງືື່ອນໄຂ ເພືື່ອສ້າງ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ເຂົີ້າໃຈງ່າຍໃຫເແກ່ຜ້ປະເມນເມືື່ອດາເນນການປະເມນຕົວຈິງ ຊື່ງຜ້ປະເມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມນທຸກ
ເງືື່ອນໄຂທັງຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ໂດຍໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍ
ວິທໃນການປະມນເຊັື່ນ:
i)

IV – ສາພາດ

ii) DR – ການສກສາເອກະສານຕ່າງໆທື່ກ່ຽວຂ້ອງ
iii) SI – ລົງກວດກາຕົວຈິງ
ຕາຕະລາງ 14.1 ສະແດງກ່ຽວກັບເງືື່ອນໄຂທື່ຈະຕ້ອງປະເມນ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະ
ຊາຊົນ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ, ຜ້ປະເມນຈະຕ້ອງໄດ້ສາເນົາເອກະສານຕ່າງໆທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະ
ເມນ ເພືື່ອເປັນເອກະສານຄັດຕິດ ແລະ ຫຼັກຖານ. (ຕາຕະລາງ 14.2 ເປັນລາຍການເອກະສານທື່ຕ້ອງການ ແລະ ຕາຕະ
ລາງທ 14.3 ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖ່າຍຮບເພືື່ອເປັນຫຼັກຖານອ້າງອງ). ເອກະສານ ແລະ ຮບພາບທື່ ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດແມ່ນຕ້ອງ
ໄດ້ຄັດຕິດກັບບົດລາຍງານການປະເມນ.
ຕາຕະລາງ 14.1. ເງືອ
ື່ ນໄຂການປະເມນອງຕາມຜໃ້ ຫ້ຂມ
ີ້ ນ
ເງືອ
ື່ ນໄຂ

ຜສ
້ ະໜອງຂມ
ີ້ ນ

1.

ເຈົີ້າພາບ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫຼື ຄະນະບລິ

2.

ກິດຈະກາ

ຫານງານ

3.

ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ

4.

ທື່ຕັີ້ງ

5.

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອກໄພ

6.

ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ

7.

ຫຼັກການໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

1.

ທື່ພັກເຊົາ

ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫຼື ຫຼັງຄາເຮືອນ

2. ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ
ໝາຍເຫດ:
ບາງເງືື່ອນໄຂທື່ການົດຢ່ໃນມາດຕະຖານສະບັບນີ້ ຊື່ງອາດຈະບື່ເໝາະສົມກັບບາງປະເທດ ຫຼື ບື່ມ. ດັື່ງນັີ້ນ, ການປະ
ເມນແມ່ນໃຫ້ໝາຍໃສ່ຫ້ອງ (ບື່ມຂີ້ມນ ຫຼື N/A) ພ້ອມນັີ້ນ, ຜ້ປະເມນຕ້ອງຫາຫຼັກຖານທື່ກ່ຽວຂ້ອງເພືື່ອມາອ້າງອງກັບຂີ້
ດັື່ງກ່າວ.
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ຕາຕະລາງທ 14.2. ລາຍການເອກະສານທຕ
ື່ ອ
້ ງການ
ລາຍການເອກະສານ

ຂະໜາດເອກະສານ

- ໃບລົງທະບຽນດາເນນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ໝາຍເຫດ
- ຜ້ປະເມນຕ້ອງສາເນົາ

- ໃບຍ້ອງຍ ຫຼື ໃບຢັີ້ງຢືນທື່ກ່ຽວຂ້ອງເຮືອນພັກແຮມ

ເອົາເອກະສານທື່ກ່ຽວ

ປະຊາຊົນ

ທັງໝົດ (1 ຊຸດ)

- ໃບຢັີ້ງຢືນການເຂົີ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມເຮືອນພັກແຮມ

- ຂະໜາດເອກະສານ

ປະຊາຊົນ

ເຈ້ຍ A4

A4

- ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
- ຂີ້ມນຈານວນຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

- ເອກະສານສະບັບຂອງ
ແທ້ກຕ້ອງເອົາອອກມາ

ແລະ ສະຖິຕິແຂກມາພັກເຊົາ

ໃຫ້ຜ້ປະເມນເບິື່ງ

- ຄ່ມື ຫຼື ເອກະສານແນະນາໃນການດາເນນເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນ
- ລາຍການຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວທື່ມຢ່ໃນບ້ານ
- ຄ່ມືແນະນາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ
- ໃບຢັີ້ງຢືນເຂົີ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານ
ຫຼື ກ້ໄພ
- ໃບປວ ຫຼື ຂີ້ມນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທື່ຈະສະໜ
ອງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຕາຕະລາງ 14.3. ລາຍການຮບພາບ
ລາຍການເອກະສານ

ຂະໜາດເອກະສານ

A. ສະຖານທພ
ື່ ກ
ັ

 ຂະໜາດຮບນ້ອຍສຸດ

ລວງຕັີ້ງ

1. ສະພາບຂອງເຮືອນ

ໝາຍເຫດ
6cm x 4cm

 ຕ້ອງເປັນຮບສ

2. ຫ້ອງນອນ ແລະ ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ
3. ຫ້ອງນີ້າ ແລະ ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ

PHOTO

B. ກິດຈະກາ
1. ລາຍການກິດຈະກາ

6 CM

 ຕ້ອງຄັດຕິດຮບພາບ
ໃສ່ກັບແບບຟອມປະ
ເມນຢ່າງຕື່າ 2 ຮບ

2. ລາຍຊືື່ສະຖານທື່ທ່ອງທ່ຽວ

4 CM

C. ທຕ
ື່ ັີ້ງ

ລວງນອນ

1. ສະພາບເສັີ້ນທາງເຂົີ້າເຖິງບ້ານ
2. ສະພາບປ້າຍຊີ້ບອກທາງ
D. ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ

PHOTO

1. ສະພາບຂອງເຮືອນ, ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງນີ້າ,
ບລິເວນອ້ອມເຮືອນ

6 CM
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ພາບຕື່ເງືື່ອນໄຂ

2. ການກະກຽມອາຫານ ແລະ ເຄືື່ອງໃຊ້ໃນ
ເຮືອນຄົວ
E. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ
1. ມຂີ້ມນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ (ອະປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພ)
2. ປ້າຍເຕືອນຕາມເສັີ້ນທາງ
3. ການໃຫ້ຂີ້ມນຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດກິດຈະ
ກາ
F. ການໂຄສະນາ
1. ມືເຄືື່ອງມໃນການໂຄສະນາ ເຊັື່ນ: ແຜ່ນພັບ...
ຄວາມຍືນຍົງ
G. ຄວາມຍືນຍົງ
1. ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກທື່ເປັນມິດກັບ
ສິື່ງແວດລ້ອມ
2. ເຄືື່ອງຫັດຖະກາທື່ເຮັດໂດຍຊຸມຊົນ, ເຮັດດ້ວຍມື
14.1 ຂກ
ີ້ ານົດເບືອ
ີ້ ງຕົນ
ີ້ ຂອງການປະເມນ
ເຮືອນພັກແຮມ

ລ/ດ
1.

ປະຊາຊົນ

ເງືອ
ື່ ນໄຂພືນ
ີ້ ຖານ

ຄາແນະນາ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ຕ້ອງມຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມ

ກອບປີ໋ໃບລົງທະບຽນການອະນຸ

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາ

ປະຊາຊົນຢ່ໃນບ້ານຢ່າງຕື່າ 5 ຫຼັງ (DR)

ຍາດດາເດນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ການດາເນນການໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກ

ພາກສ່ວນທື່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງກວດຄືນ

ແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຈັີ້ດຕັີ້ງມາແລ້ວ

ຄວາມຖກຕ້ອງຂອງເອກະສານ

ຊົນ ຫຼື ຄະນະບລິຫານ
ງານ

ຢ່າງຕື່າ 2 ປ ຂີ້ນໄປ
ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນ

ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມ

ກອບປີ໋ໃບແຈ້ງໂທດຄັດຕິດ

ພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫຼື

ປະຊາຊົນຕ້ອງບື່ຄະດໃດໆ (DR)

ແບບຟອມສະໝັກ

ຫຼັງຄາເຮືອນ

ກວດຄືນຄວາມຖກຕ້ອງຂອງເອກະສານ
ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງມ ກອບປີ໋ໃບກວດສຸຂະພາບຄັດຕິດກັບ
ສຸຂະພາບທື່ແຂງແຮງ (DR)

ແບບຟອມສະໝັກ
ກວດຄືນຄວາມຖກຕ້ອງຂອງເອກະສານ.

ໃນກລະນທື່ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນບື່ສາມາດບັນລຸເງືື່ອນໄຂທື່ການົດໃນຂ້າງເທິງນັີ້ນ, ເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນກບື່ມາດທື່ຈະສະໝັກນັບລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນໄດ້. ແຕ່ຖ້າຫາກຄະນະ
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ຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນສາມາດບັນລຸຕາມເງືື່ອນໄຂທື່ການົດຂ້າງເທິງ, ທາງຄະນະ ກາມະການປະເມນມາດ
ຕະຖານກຈະສືບຕື່ຂັີ້ນຕອນໃນການປະເມນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນນັີ້ນ.
ແບບຟອມສະໝັກ, ໃບກວດສຸຂະພາບ, ໃບແຈ້ງໂທດ ສາມາດປະກອບເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. ສ າລັບໃບ
ແຈ້ງໂທດ ແລະ ໃບກວດສຸຂະພາບແມ່ນສາມາດນາໃຊ້ແບບຟອມທື່ຄັດຕິດມາພ້ອມກັບມາດຕະຖານສະບັບນີ້ໄດ້ ຫຼື ອາດ
ຈະນາໃຊ້ແບບຟອມທື່ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຕ່ລະປະເທດໄດ້ການົດມາແລ້ວກສາມາດໃຊ້ໄດ້ເຊັື່ນກັນ.
14.2. ເງືອ
ື່ ນໄຂການປະເມນສາລັບຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.
1. ເງືອ
ື່ ນໄຂຫຼກ
ັ ທ 1-ເຈົາີ້ ພາບ (ຄ່າມາດຖານ: 5%)
ເງືອ
ື່ ນໄຂຍ່ອຍ
1.1. ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ

ເງືອ
ື່ ນໄຂທຕ
ື່ ອ
້ ງການ
1.1.1. ມແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວທາມະຊາດ ຫຼື

ຄາແນະນາ
ສ າພາດກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ວັດທະນະທື່ຕັີ້ງຢ່ໃກ້ກັບບ້ານ

ແຮມປະຊາຊົນ ເພືື່ອໃຫ້ຮ ້ວ່າມແຫຼື່ງທ່ອງ

ແລະ ຊຸມຊົນ. (DR, IV)

ທ່ຽວທາມະຊາດ, ວັດທະນະທາຢ່ໃນຊຸມ

>> ສະຖານທື່ໃຫ້ທື່ສຸດ: km

ຊົນ, ໄລຍະທາງ, ການເຂົີ້າເຖິງ
ລະບຸສະຖານທື່ທ່ອງທ່ຽວອືື່ນທື່ໃກ້ຄຽງ
ນາໃຊ້ແຜນທື່ໃນການລະບຸໄລຍະທາງ
ແລະ ເສັີ້ນທາງເຂົີ້າເຖິງ
ຂຽນຈານວນໄລະຍະທາງໃສ່ບ່ອນທື່ກາ
ນົດໃຫ້ (km)

1.1.2. ໄດ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນ ຫຼື ລາງວັນຈາກ
ການແຂ່ງຂັນໃດໜື່ງ. (DR)

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບໃບຍ້ອງຍ ແລະ
ລາງວັນທື່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະທື່ຜ່ານ

>> ຊືື່ລາງວັນ:

ລະບຸບັນດາລາງວັນທ ື່ໄດ້ຮັບໄລຍະທ ື່ຜ່າ ນ
ມາໃສ່ບ່ອນວ່າງທື່ການົດໄວ້
ສາເນົາເອົາໃບຍ້ອງຍ ແລະ ຖ່າຍຮບເອົາ
ໂລ້ລາງວັນເພືື່ເປັນຫຼັກຖານອ້າງອງ
ລະບຸປະເພດລາງວັນທື່ໄດ້ຮັບ.
ຄັດຕິດຮບພາບ ຫຼື ສາເນົາເອກສານໃສ່
ກັບບົດລາຍງານ
1.1.3. ພາຍໃນບ້ານມສະໂມສອນລວມ
ບ້ານ ຫຼື ບ?. (SI)

ລົງຢ້ຽມຢາມສະໂມສອນບ້ານ
ຖ່າຍຮບເອົາສະໂມສອນບ້ານ
ຄັດຕິດຮຸບພາບສະໂມສອນບ້ານໃສ່ບົດ
ລາຍງານ
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1.2. ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນ

ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ສອບຖາມເບິື່ງໃບຢັີ້ງຢືນການເຂົີ້າຮ່ວມຝກ

ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມໃນການໃຫ້

ອົບຮົມ.

ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.

ພາກສ່ວນໃດເປັນຜ້ຈັດຝກອົບຮົມ.

(DR)

ຖ່າຍຮບເອົາໃບຢັີ້ງຢືນ
ຄັດຕິດຮບໃບຢັີ້ງຢືນໃສ່ກັບບົດລາຍງານ

2. ເງືອ
ື່ ນໄຂຫຼກ
ັ ທ 2 – ກິດຈະກາ (ຄ່າມາດຖານ: 20%)

ເງືອ
ື່ ນໄຂຍ່ອຍ
2.1. ກິດຈະກາຂອງ

ເງືອ
ື່ ນໄຂທຕ
ື່ ອ
້ ງການ
2.1.1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຊັບພະຍາ

ຄາແນະນາ
ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ບ້ານ ແລະ ຊຸມ

ກອນຂອງທ້ອງຖິື່ນເຊັື່ນ: ຮດ

ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ

ຊົນ

ຄອງປະເພນ, ສິລະປະວັດທະນະ

ຂອງທ້ອງຖິື່ນ ເຊັື່ນ: ຮດຄອງປະເພນ,

ທາ, ມລະດົກຂອງທ້ອງຖິື່ນ,

ສິລະປະວັດທະນະທາ, ມລະດົກຂອງ

ຮ້ານຂາຍເຄືື່ອງທື່ລະນກ ແລະ

ທ້ອງຖິື່ນ, ຮ້ານຂາຍເຄືື່ອງທື່ລະນກ ແລະ

ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອືື່ນໆ

ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອືື່ນໆ
ສອບຖາມຂີ້ມນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນ
(ປະຫວັດ) ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ
ຂອງທ້ອງຖິື່ນ ເຊັື່ນ: ຮດຄອງປະເພນ,
ສິລະປະວັດທະນະທາ, ມລະດົກຂອງ
ທ້ອງຖິື່ນ
ສອບຖາມເບິື່ງລາຍການກິດຈະກາ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ແຜ່ນພັບ...
ຖ່າຍຮບ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ
ຖ່າຍຮບຖ້າຫາກຈາເປັນ
ຂຽນຂີ້ມນທື່ສາຄັນຈາກການສອບຖາມ
ໃສ່ໃນບົດລາຍງານ

2.1.2. ກິດຈະກາຕ່າງໆທຈ
ື່ ັດຂີ້ນມ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ການສົື່ງເສມການມສ່ວນຮ່ວມ

ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບກິດຈະກາທື່ບລິ

ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ນັກ

ການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມກິດຈະກາຫຍັງ

ທ່ອງທ່ຽວ. (IV, DR)

ແດ່
ຂຽນຂີ້ມນລະອຽດແຕ່ລະກິດຈະກາ
ປະເມນທຸກກິດຈະກາທື່ເປັນການສົື່ງເສມ
ການມສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ
ນັກທ່ອງທ່ຽວມຜົນໄດ້ຮັບຄືແນວໃດ
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ຂຽນຜົນຂອງການປະເມນໂດຍຫຍີ້ໃສ່
ໃນບົດລາຍງານການປະເມນ
2.2.

ກິດຈະກາອືື່ນໆທື່
ປື່ນອ້ອມ

2.2.1 ໄປຢ້ຽມຊົມສະຖານທື່ອືື່ນໆທື່ຢ່
ບລິເວນໃກ້ຄຽງ. (DR)
2.2.2 ສ້າງການຮ່ວມມືກັບບັນດາໝ່ບ້ານ

ກວດສອບລາຍການແຕ່ລະກິດຈະກາ
ພ້ອມທັງລະບຸສະຖານທື່ຂອງແຕ່ລະກິດ
ຈະກາ

ທື່ໃກ້ຄຽງໃນການຈັດກິດຈະກາ

ລະບຸຊືື່ກິດຈະກາທື່ຢ່ບລິເວນໃກ້ຄຽງ.

ຕ່າງໆ. (IV)

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ມການຮ່ວມມືກັບ
ບ້ານໃດແດ່ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດ
ຈະກາ
ລະບຸປະເພດກິດຈະກາທື່ຮ່ວມມືກັບ
ບ້ານໃຫ້ຄຽງ
ລະບຸຊືື່ບ້ານທື່ໄດ້ຮ່ວມມືນາ.

2.3. ຄວາມເປັນເອກະລັກ

2.3.1 ຊຸມຊົນຍັງອະນຸລັກ ແລະ ຮັກສາ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນ

ຂອງບ້ານ ແລະ ຊຸມ

ເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົນ ເຊັື່ນ:

ພັກແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວປະຫວັດ

ຊົນ

ວັດທະນະທາ ແລະ ຮດຄອງປະ

ຄວາມເປັນມາຂອງຊຸມຊົນ,

ເພນ, ວິຖການດາລົງຊວິດ ແລະ

ວັດທະນະທາ.

ອືື່ນໆ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການ
ປ່ຽນແປງທາງດ້ານວິຖການດາລົງ
ຊວິດ ຖ້າທຽບໃສ່ກ່ອນໜ້ານີ້.
ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນວ່າເຂົາເຈົີ້າຍັງ
ຮັກສາຄວາມເປັນດັື່ງເດມທາງດ້ານ
ວັດທະນະທາຂອງເຂົາເຈົີ້າໄວ້ບ
ຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ດັື່ງເດມ
ສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
eຂຽນຜົນຂອງການສອບຖາມໃສ່ໃນ
ບົດລາຍງານ

2.3.2 ນັກທ່ອງທ່ຽວມສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການເຮັດກິດຈະກາຕ່າງໆ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບກດຈະກາທື່ທາງ
ຊຸມຊົນຈັດຂີ້ນ
ລະບຸລາຍຊືື່ຂອງແຕ່ລະກິດຈະກາທື່ຊຸທຊົນ
ຈັດຂີ້ນ
ຂຽນລາຍຊືື່ຂອງກິດຈະກາທັງໝົດ
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ຂຖ່າຍຮບບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆທື່ຊຸມຊົນ
ຈັດຂີ້ນ
ສອບຖາມນັກທ່ອງທ່ຽວຖ້າຫາກເຂົີ້າໄດ້
ເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກາຂອງຊຸມຊົນ
2.3.3 ມການອະນຸລັກສໄມ້ລາຍມື ແລະ
ເຄືື່ອງຫັດຖະກາຕ່າງໆ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຫັດຖະກາ ແລະ
ການສະແດງສິລະປະຂອງຊຸມຊົນ
ລະບຸບັນດາຫັດຖະກາ ແລະ ລາຍການ
ສະແດງສະລິປະຂອງຊຸມຊົນ
ບັນທກຕົີ້ນກາເນດຂອງວັດທະນະທາ ແລະ
ການສະແດງສິລະປະ
ຖ່າຍຮບເຄືື່ອງຫັດຖະກາ ແລະ ການສະ
ແດງສິລະປະ

3. ເງືອ
ື່ ນໄຂຫກ
ັ ທ 3 – ການບລິຫານຄຸມ
້ ຄອງ (ຄ່າມາດຖານ: 15%)
ເງືອ
ື່ ນໄຂຍ່ອຍ
3.1.

ການນາພາ, ການ
ເປັນຜ້ນາ

ເງືອ
ື່ ນໄຂທຕ
ື່ ອ
້ ງການ
3.1.1 ຄະນະຮັບຜິດຊອບມພາວະ

ຄາແນະນາ
ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ຄວາມເປັນຜ້ນາ ແລະ ເປັນທື່

ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບວິໄສທັດ ແລະ

ເຄົາລົບຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນ

ແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ສັງເກດບຸກຄະລິກ

ບ້ານ ຫຼື ຊຸມຊົນ. (IV)

ຂອງຜ້ກ່ຽວ
ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບແນວທາງໃນການ
ພັດທະນາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃນ
ອະນາຄົດ ເພືື່ອສາມາດແຂ່ງຂັນກັບບ່ອນ
ອືື່ນໄດ້
ບັນທກຄາເວົີ້າທື່ສາຄັນ (ວິໄສທັດ) ໃສ່
ໃນບົດລາຍງານ.
ລະບຸບັນດາລາງວັນທື່ທາງຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບໄດ້ຮັບໃນໄລຍະທື່ຜ່ານມາ
ສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜ້ໃຫ້
ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາ ຊົນກ່ຽວ
ກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບ.

3.2.

ລະບົບການຈັດຕັີ້ງ 3.2.1 ລະບົບການຈັດຕັີ້ງຂອງເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນແມ່ນມລະ
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ກວດສອບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ, ພາລະບົດ
ບາດ ແລະ ໜ້າທື່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ

ບົບການຈັດຕັີ້ງທດ
ື່ , ມການກາ

ໃຫ້ລະບຸບັນດາພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທື່

ນົດກົດລະບຽບ ແລະ ໜ້າທຮ
ື່ ັບ

ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ

ຜິດຊອບທື່ຈັດເຈນ. (DR)

ສາເນົາໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່
ບົດລາຍງານ

3.2.2 ລະບົບການຈັດຕັີ້ງຂອງເຮືອນພັກ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ແຮມປະຊາຊົນແມ່ນໃຫ້ແມ່ຍິງ

ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການມສ່ວນຮ່ວມ

ແລະ ຊາວໜຸ່ມເຂົີ້າມາມບົດບາດ

ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃນການຈະກາ

ໃນການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານ.

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

(IV)

ລາຍຊືື່ຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທື່ມ
ສ່ວນຮ່ວມ
ສອບຖາມແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມເຂົາເຈົີ້າ
ໄດ້ມບົດບາດສາຄັນແນວໃດຕື່ກັບເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນ

3.2.3 ລະບົບການຈັດຕັີ້ງຂອງເຮືອນພັກ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທື່ຮັບຜິດຊອບທື່

ແຮມປະຊາຊົນແມ່ນໄດ້ຮັບການ

ມອບໃຫ້ແກ່ແມ່ນຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມມ

ສະໜັບສະໜນ ແລະ ເຫັນດເປັນ

ຫຍັງແດ່

ເອກະພາບຈາກອານາດການ

ສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັຍຂອງອານາດການ

ປົກຄອງບ້ານ. (IV)

ປົກຄອງບ້ານກ່ຽວກັບເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນ
ໃຫ້ບັນທກຄາຄິດເຫັນຂອງອານາດການ
ປົກຄອງບ້ານຕື່ການສະໜັບສະໜນເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊົນ

3.3 ການເກັບກາ
ຂີ້ມນ

3.2.4 ການບັນທກຂີ້ມນຂອງຜ້ໃຫ້ບລິ

ກວດສອບຂີ້ມນຂອງຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນ

ການເຮືອນພັກແຮມ ເຊັື່ນ: ເຮືອນ

ພັກແຮມປະຊາຊົນ

ເລກທ, ຈານວນສະມາຊິກໃນ

ບັນທກເອົາຂີ້ມນທື່ໄດ້ເກັບເກັບໄວ້ ເຊັື່ນ:

ຄອບຄົວ, ລະດັບການສກສາ ແລະ ຊືື່ເຮືອນ, ທື່ຢ່, ນານວນແຂກທື່ມາພັກ, ຈາ
ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງຜ້ກ່ຽວ. ນວນຫ້ອງ, ອາຊບ..
(DR)

ກອບປີ໋ເອກະສານ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍ
ງານ

3.2.5 ການບັນທກຂີ້ມນຂອງນັກທ່ອງ

ເກັບກາຂີ້ມນການມາພັກເຊົາຂອງນັກທ່ອງ

ທ່ຽວທື່ມາພັກເຊົາ ເຊັື່ນ: ຊືື່ ແລະ

ທ່ຽວ, ໄລຍະການພັກເຊົາ, ຄວາມຄິດເຫັນ

ນາມສະກຸນ, ສັນຊາດ, ປະເທດ,

ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ໄລຍະພັກເຊົາ ແລະ ຄາຕານິຕຊ
ິ ົມ

ກອບປີ໋ເອກະສານ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍ

ຈາກແຂກທື່ມາພັກເຊົາ. (DR)

ງານ.
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3.2.6 ການຄົີ້ນຫາຊັບພະຍາກອນການ

ເກັບກາຂີ້ມນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນການ

ທ່ອງທ່ຽວທື່ຢ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ

ທ່ອງທ່ຽວທື່ມຢ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ

ແລະ ບລິເວນໃກ້. (DR)

ຂີ້ມນໄດ້ມການປັບປຸງ ຫຼື ບ
ກອບປີ໋ເອກະສານ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດ
ລາຍງານ.

3.4

ການຈັດຝກອົບຮົມ 3.4.1 ມປືີ້ມຄ່ມືກ່ຽວກັບເນືີ້ອຫາດັື່ງລ່ມນີ້

ກວດສອບຄືນກ່ຽວກັບເອກະສານ ແລະ ຄ່

ແລະ ການສ້າງຂດ

ມືຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຝກອົບຮົມຕ່າງໆທື່ໄດ້

ຄວາມອາດສາມາດ

(DR)
- ປືີ້ມຄ່ມືກ່ຽວກັບການຕ້ອນຮັບ
ແຂກ
- ປືີ້ມລົງທະບຽນ, ໃບບິນຈ່າຍເງິນ
- ປືີ້ມຄ່ມືກ່ຽວກັບຫຼັກການສຸຂະ
ອະນາໄມ
- ປືີ້ມຄ່ມືກ່ຽວກັບທັກສະການ
ຕິດຕື່ສືື່ສານ
- ປືີ້ມຄ່ມືກ່ຽວກັບວິທການວາງ
ແຜນ ແລະ ຈັດກິດຈະກາຕ່າງໆ

ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່ໃນປັດຈຸບັນ
ລະບຸບັນດາເອກະສານ ແລະ ຄ່ມືຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບການຝກອົບຮົມ
ບັນດາເອກະສານ ແລະ ຄ່ມືຕ່າງໆກ່ຽວກັບ
ການຝກອົບຮົມມຄວາມເຂົີ້າໃຈງ່າຍ ແລະ
ສະດວກໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ
ກອບປີ໋ເອກະສານ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດ
ລາຍງານ.

- ປືີ້ມຄ່ມືກ່ຽວກັບຄວາມຮ້ການ
ຕະຫຼາດ
- ຄວາມສາມາດໃນການເລົື່າເລືື່ອງ
ຫຼື ນິທານ ແລະ ການແປພາສາ
3.4.2 ຈັດຝກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ

ຫົວຂີ້ຝກອົບຮົມມຫົວຂີ້ໃດແດ່ທື່ເຄຍເຂົີ້າ

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຢ່ໃນບ້ານ

ຮ່ວມໃນໄລຍະທື່ຜ່ານມາ

ຫຼື ຊມຊົນ. (DR)

ການຝກອົບຮົມໄດ້ເປດໂອກາດໃຫ້ຜ້ເຂົີ້າ
ຮ່ວມໄດ້ລົງເຮັດຕົວຈິງ ແລະ ໄປທັດສະນະ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາ ຊົນຢ່ບ່ອນອືື່ນ
ຖ້າຫາກໄດ້ຈັດ, ກະລຸນາລະບຸວັນທ ແລະ
ສະຖານທື່ຈັດຝກອົບຮົມ
ກອບປີ໋ເອົາເອກະສານຕ່າງໆ, ຄ່ມືການຝກ
ອົບຮົມ ແລະຮບພາບການຝກອົບຮົມ ເພືື່ອ
ຄັດຕິດບົດລາຍງານ

54

3.4.3 ການສ້າງການຮ່ວມມືກັບພາກ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ສ້າງການຮ່ວມ

ແຮມປະຊາຊົນວ່າ ໄດ້ສ້າງການຮ່ວມມືກັບ

ມືກັບກຸ່ມເຮືອນພັກແຮມປະຊາ

ພາກສ່ວນຕ່າງໆບ ເຊັື່ນ: ສ້າງການຮ່ວມມື

ຊົນກັບບ້ານອືື່ນ, ພາກທຸລະກິດ,

ກັບກຸ່ມເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນກັບບ້ານ

ພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງ

ອືື່ນ, ພາກທຸລະກິດ, ພາກລັດ ແລະ ອົງ

ສາກົນຕ່າງໆລວມທັງສະຖາບັນ

ການຈັດຕັີ້ງສາກົນຕ່າງໆ ລວມທັງສະຖາ

ການສກສາຕ່າງໆ

ບັນການສກສາຕ່າງໆ
ໄດ້ມການຮ່ວມມືໃນດ້ານໄດແດ່
ລະບຸການຮ່ວມມືມັງບົດໃສ່ໃນບົດລາຍ
ງານ.
ສາເນົາເອກະສານທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ຮ່ວມມື ເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ

4. ເງືອ
ື່ ນໄຂຫຼກ
ັ ທ 4 – ທຕ
ື່ ັີ້ງ (ຄ່າມາດຖານ: 5%)
ເງືອ
ື່ ນໄຂຍ່ອຍ
4.1.

ການເຂົີ້າເຖິງ

ເງືອ
ື່ ນໄຂທຕ
ື່ ອ
້ ງການ
4.1.1 ສາມາດເຂົີ້າເຖິງໄດ້ສະດວກສະ
ບາຍ, ເຂົີ້າໄດ້ທຸກລະດການ.(SI)

ຄາແນະນາ
ລົງໄປເບິື່ງພືີ້ນທື່ຕົວຈິງເພືື່ອໃຫ້ຮ້ວ່າສະພາບ
ເສັີ້ນທາງການເຂົີ້າເຖິງເປັນຄືແນວໃດ
ໃຊ້ເວລາເທົື່າໃດ ທື່ຈະເຂົີ້າໄປຫາບ້ານ/ຊຸມ

4.1.2 ມປ້າຍຊີ້ບອກເສັີ້ນທາງທື່ຊັດ
ເຈນ ແລະ ເຂົີ້າໃຈງາຍ. (SI)

ຊົນ
ລົງໄປເບິື່ງພືີ້ນທື່ຕົວຈິງ ແລະ ສັງເກດເບິື່ງ
ປ້າຍຊີ້ບອກທາງທື່ຈະໄປຫາເຮືອນພັກແຮມ
ພ້ອມທັງເນືີ້ອໃນຂອງປ້າຍມຄວາມຈະແຈ້ງບື່
ເຊັື່ນ ໄລຍະທາງ, ທິດທາງ
ຖ່າຍຮບເອົາປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຕ່ລະບ່ອນ
ຕາມເສັີ້ນທາງ ເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ

5. ເງືອ
ື່ ນໄຂຫຼກ
ັ ທ 5 – ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ (ຄ່າມາດຖານ: 10%)

ເງືອ
ື່ ນໄຂຍ່ອຍ
5.1.

ເງືອ
ື່ ນໄຂທຕ
ື່ ອ
້ ງການ

ຄາແນະນາ

ການຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບ 5.1.1 ພະນັງານຮັກສາຄວາມປອດ

ສອບຖາມ/ກວດສອບເບິື່ງໃບຢັງຢືນການ

ຄວາມປອດໄພ

ໄພໄດຮັບການຝກອົບຮົມ

ເຂົີ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາ

ການປະຖົມ ພະຍາບານ

ບານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອກລະນສຸກເສນ
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ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອກລະນ

ກອບປີ໋ເອົາໃບຢັີ້ງຢືນ ແລະ ລະບຸສະ

ສຸກເສນ. (DR)

ຖານ/ໜ່ວຍງານທື່ເຂົີ້າຝກອົບຮົມ.

5.2. ຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະ 5.2.1 ມພະນັກງານຮັກສາຄວາມ
ກອນ ແລະ ກິດຈະກາ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ປອດໄພຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ

ແຮມປະຊາຊົນມພະນັກງານຮັກສາຄວາມ

ຂີ້ນໄປ ເພືື່ອຮັກສາຄວາມ

ປອດໄພຈັກຄົນຕິດຕາມນັກທ່ອງທ່ຽວ

ປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ເວລາເຮັດກິດຈະກາຕ່າງໆ

ໃນໄລຍະເຮັດກິດຈະກາ

ລະບຸຈານວນຄົນ ແລະ ລະດັບການຝກ

ຕ່າງໆ. (IV)

ອົບຮົມຂອງພະນັກງານ

5.2.2. ຕ້ອງມອຸປະກອນຮັກສາຄວາມ

ກວດສອບເບິື່ງອຸປະກອນຮັກສາມຄວາມ

ປອດໄພສາລັບການຈັດກິດຈະກາ

ປອດໄພໃຊ້ງານໄດ້ເປັນປົກກະຕິບ

ທາງນີ້າ (SI)

ລະບຸປະເພດອຸປະກອນວ່າມຫຍັງແດ
ຖ່າຍຮບເອົາອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ.

5.2.3. ພາຍໃນບລິເວນຈັດກິດຈະກາ
ຫຼື ແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງມຮາວ
ກັີ້ນ ຫຼື ຈັບເພືື່ອປ້ອງກັນບື່ໃຫ້
ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບອັນຕະ
ລາຍໃນກລະນທື່ສະຖານທື່
ດັື່ງກ່າວມຄວາມສ່ຽງ. (SI)
5.2.4. ມການຕິດປ້າຍບອກທິດທາງ

ກວດສອບເບິື່ງສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ
ເພືື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ.
ລະບຸສິື່ງສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກເພືື່ອ
ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພມຫຍັງແດ່.
ຖ່າຍຮບ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ.
ລົງກວດສອບພືີ້ນທື່ຕົວຈິງກ່ຽວກັບປ້າຍຊີ້

ແລະ ຂີ້ມນຕ່າງໆຕາມເສັີ້ນທາງ

ບອກທາງ ແລະ ປ້າຍເຕືອນຕ່າງໆ

ກິດຈະກາຢ່າງປ່າ. (SI)

ຖ່າຍຮບເອົາປ້າຍຕ່າງໆເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດ
ລາຍງານ.

5.3. ການໃຫ້ຄາແນະນາກ່ຽວ 5.3.1. ໃຫ້ຄາແນະນາກ່ຽວກັບຄວາມ
ກັບຄວາມປອດໄພ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ປອດໄພແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ໃຫ້ຄາແນະນາກ່ຽວ

ກ່ອນທຈະເຮັດກິດຈະກາ

ກັບຄວາມປອດໄພແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ອນ

ຕ່າງໆ. (IV)

ທຈະເຮັດກິດຈະກາຫຼືບ.
ກອບປີ໋ຄາແນະນາເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ.
ໃນກື່ລະນທື່ມຄວາມສ່ຽງ ເຊັື່ນ: ງູ, ນີ້າ
ຖ້ວມ, ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຊາບບ
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5.3.2. ແຈກຢາຍເອກະສານແນະນາ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ແຈກຢາຍເອກະ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ. (DR)

ສານແນະນາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃຫ້
ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ອນເຮັດກິດຈະກາ
ຕ່າງໆ
ກອບປີ໋ເອກະສານເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ
..

5.3.3. ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວລົງທະບຽນ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ສາລັບຜ້ທື່ຈະເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະ

ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ກາຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ຊືື່ ແລະ ນາມ

ລົງທະບຽນສາລັບຜ້ທື່ຈະເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະ

ສະກຸນ, ເບໂທຕິດຕື່ ແລະ

ກາຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ຊືື່ ແລະ ນາມ ສະກຸນ,

ອືື່ນໆ. (DR)

ເບໂທຕິດຕື່ ແລະ ອືື່ນໆ.
ກອບປີ໋ແບບຟອມລົງທະບຽນ
ຄັດຕິດແບບຟອມລົງທະບຽນໃສ່
ບົດລາຍງານ

5.3.4. ມປືີ້ມຄມ
່ ືກ່ຽວກັບຄວາມປອດ

ສອບຖາມເບິື່ງມປືີ້ມຄ່ມືກ່ຽວກັບຄວາມ

ໄພທື່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານໃນ

ປອດໄພກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາ

ແຮມປະຊາຊົນ.

(SOP). (DR)

ກອບປີ໋ເອົາໜ້າປົກປືີ້ມ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດ
ລາຍງານ

5.4. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼືອໃນກລະນສຸກເສນ

5.4.1. ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພມອຸປະກອນປະຖົມພະຍາ
ບານ ຫຼື ເຄືື່ອງມືຮັບໃຊ້ກລະນ
ສຸກເສນ. (SI)

ກວດສອບເບິື່ງອຸປະກອນປະຖົມພະຍາ
ບານມຫຍັງແດ່ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ຫຼືບ.
ກວດສອບເບິື່ງອຸປະກອນປະຖົມ
ພະຍາບານໄດ້ເກັບມ້ຽນຢ່າງຖືກວິທບ.
ຖ່າຍຮບເອົາອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານ
ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ.

5.4.2.ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ

ກວດສອບເບິື່ງເຄືື່ອງມືສືື່ສານຂອງພະນັກ

ມອຸປະກອນໃນການຕິດຕື່ສືື່ສານ ເພືື່ອຂ

ງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ.

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. (SI)

ກວດສອບເບິື່ງເຄືື່ອງມືສືື່ສານຂອງພະນັກ
ງານຮັກສາຄວາມປອດໄພວ່າຍັງໃຊ້ໄດ້ດບ
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ຖ່າຍຮບເອົາອຸປະກອນຕິດຕື່ສືື່ສານເພືື່ອ
ຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ..
5.4.3. ນັກທ່ອງທ່ຽວມປະກັນໄພ ຫຼື
ບ (IV, DR)

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໃນໄລຍະທື່ແຂກມພັກເຊົາ
ຫຼື ເຮັດກິດຈະກາຕ່າງໆໄດ້ມປະ ກັນໄພ
ໃຫ້ເຂົາເຈົີ້າບ
ກອບປີ໋ເອົາໜ້າປົກປືີ້ມ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດ
ລາຍງານ.

5.4.4. ເງືື່ອນໄຂດ້ານຄວາມປອດໄພ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ໄດ້ຜ່ານພາກສ່ວນທື່ກ່ຽວ

ແຮມປະຊາຊົນວ່າມາດຖານດ້ານຄວາມ

ຂ້ອງບ. (DR)

ປອດໄພແມ່ນໄດ້ຜ່ານນາພາກສ່ວນທື່ກ່ຽວ
ຂອງບ.
ກອບປີ໋ເອົາໜ້າປົກປືີ້ມ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດ
ລາຍງານ.

6. ເງືອ
ື່ ນໄຂຫຼກ
ັ ທ 6 – ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ (ຄ່າມາດຖານ: 10%)
ເງືອ
ື່ ນໄຂຍ່ອຍ

ເງືອ
ື່ ນໄຂທຕ
ື່ ອ
້ ງການ

6.1. ກິດຈະກາການໂຄສະນາ 6.1.1.ກິດຈະກາຕ່າງໆແມ່ນສາມາດ
ການທ່ອງທ່ຽວ

ຄາແນະນາ
ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ

ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການການົດ ແລະ

ຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທື່

ອອກແບບລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດ

ເປັນກຸ່ມຕະຫຼາດເປົີ້າໝາຍ.

ຈະກາຕ່າງໆ.

(IV)

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບກຸ່ມຕະຫຼາດເປົີ້າ
ໝາຍ ແລະ ວິທການໂຄສະນາໃຫ້ເຂົີ້າເຖິງ
ກຸ່ມເປົີ້າໝາຍດັື່ງກ່າວ
ກອບີ໋ເອົາແຜນກິດຈະກາໂຄສະນາ ເພືື່ອຄັດ
ຕິດໄສ່ບົດລາຍງານ

6.1.2.ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວມ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ

ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະ

ຂອງທ້ອງຖິື່ນ. (IV)

ລັກ (ຈຸດຂາຍ) ຂອງຜະລິດຕະພັນໃນຊຸມ
ຊົນມຫຍັງແດ່ .
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ຜະລິດຕະພັນຂອງຊຸມຊົີ້ນໄດ້ຮັກການໂຄສະ
ນາເຂົີ້າເຖິງກຸ່ມຕະຫຼາດແລ້ວບ ແລະ ມັນມ
ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຜະລິດຕະພັນຂອງຊຸມ
ຊົນອືື່ນຄືແນວໃດ.

6.1.3 ມອຸປະກອນ ແລະ ສິື່ງພມໃຊ້

ສອບຖາມເບິື່ງເຄືື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນທື່ນາ

ໃນການໂຄສະນາ ເຊັື່ນ: ແຜ່ນ

ໃຊ້ໃນການໂຄສະນາ

ພັບ, ແຜນໂປດສະເຕ,

ສອບຖາມກ່ຽວກັບການໂຄສະນາວ່າໄດ້

ກະດານຂີ້ມນ ແລະ ອືື່ນໆ.

ໂຄສະນາຢ່ໃສແດ່ ແລະ ດ້ວຍວິທໃດ

(DR)

ຖ່າຍຮບເອົາເຄືື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນໃນ
ການໂຄສະນາ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສບົດລາຍງານ

6.1.4 ໄດ້ຮ່ວມມືກັບອານາດການປົກ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ບລິສັດ

ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ຮ່ວມມືກັບອານາດການ

ທ່ອງທ່ຽວໃນການໂຄສະນາ.

ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

(IV)

ໃນການໂຄສະນາບ
ໃຫ້ລະບຸວ່າໄດ້ຮ່ວມມືດ້ານໃດແດ່.
ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດໃນ
ການຮ່ວມມື

6.2. ການຮ່ວມມືກັບ
ບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

6.2.1 ໄດ້ຈັດທັດສະນະສກສາໃຫ້

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ແກ່ບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສືື່

ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ຈັດທັດສະນະສກສາໃຫ້

ມວນຊົນຕ່າງໆມາຢ້ຽມຢາມ

ແກ່ບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສືື່ມວນຊົນຕ່າງໆ

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.

ມາຢ້ຽມຢາມເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນບ

(IV)

ລະບຸບັນດາບລິສັດທ່ອງທ່ຽວທື່ໄດ້ຮ່ວມມື
ກັບຊຸມຊົນ
ໄດ້ຈັດທັດສະນະຂີ້ນຈັກຄັເງ ແລະ ຜົນໄດ້
ຮັບເປັນຄືແນວໃດ, ມນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົີ້າມາ
ຫຼາຍຂີ້ນບ

6.2.2. ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ໃດແດ່

ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ຮ່ວມມືກັບບລິສັດທ່ອງ
ທ່ຽວໃດແດ່ທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ບັນດາບລິສັດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການການົດລາຍການນາທ່ຽວພາບໃນຊຸມຊົນ
ຫຼືບ
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ໃຫ້ລະບຸຊືື່ບັນດາຄ່ຮ່ວມມື
6.3. ການໂຄສະນາຜ່ານທາງ
ອິນເຕເນັດ

6.3.1.ໄດ້ໂຄສະນາເຮືອນພັກແຮມປະ ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ຊົນຜ່ານທາງເວັບໄຊ ແລະ ສາ

ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການໂຄສະນາຜ່ານ

ມາດຈອງຜ່ານລະບົບອອນໄລ.

ທາງອິນເຕເນັດ ເຊັື່ນ: ເວັບໄຊ...

(DR)

ເຂົີ້າໄປເວັບໄຊ ແລະ ເຊັບເອົາຫນ້າເວັບໄຊ
ເພືື່ອເປັນເອກະສານອ້າງອງ (ຖ້າຫາກມ)
ຄັດຕິດຮບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ

6.3.2.ຊາວໜຸ່ມມສ່ວນຮ່ວມໃນການ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການໂຄ ແຮມປະຊາຊົນ ໄດ້ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມສ່ວນ
ສະນາ ແລະ ສົື່ງເສມການທ່ອງ

ຮ່ວມໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການ

ທ່ຽວຜ່ານທາງລະບົບອອນໄລ.

ໂຄສະນາ ແລະ ສົື່ງເສມການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານ
ທາງລະບົບອອນໄລ.
ໃຫ້ລະບຸວ່າມຊາວໜຸ່ມຈານວນຈັກຄົນມື່ເຂົີ້າ
ມາມສ່ວນຮ່ວມ
ຖ້າຫາກເຮືອນພັກບື່ໄດ້ມການໂຄສະນາຜ່ານ
ທາງອອນໄລ ຫຼື ເວັບໄຊຂອງຕົນເອງແມ່ນ
ໃຫ້ໝາຍຫ້ອງຄາຕອບ “ບື່” ແຕ່ຖ້າຫາກ
ເຮືອນພັກແຮມໄດເໂຄສະນາຜ່ານເວັບໄຊ
ຂອງບລິສັດທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໃຫ້ໝາຍຫ້ອງ
“ບື່ມຂີ້ມນ” ຫຼື NA.

7. ເງືອ
ື່ ນໄຂຫຼກ
ັ ທ 7 – ຫຼັງການໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ຄ່າມາດຖານ: 10%)
ເງືອ
ື່ ນໄຂຍ່ອຍ
7.1.

ເງືອ
ື່ ນໄຂທຕ
ື່ ອ
້ ງການ

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ 7.3.1 ພະນັກງານໃຫ້ບລິການເຮືອນ
ເສດຖະກິດ

ຄາແນະນາ
ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ພັກແຮມປະຊາຊົນແມ່ນຄົນໃນ ແຮມປະຊາຊົນ ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທາ
ຊຸມຊົນ ຫຼື ພາຍໃນບ້ານ. (IV)

ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍການມສ່ວຮ່ວມໃນ
ກິດຈະກາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ປະຊາຊົນໃນຊຸມທື່ມາເຮັດວຽກເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊົນກວມເອົາຈັກເປເຊັນຂອງ
ພະນັກງານທັງໝົດ

7.3.2 ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ຄວາມກະຕືລືລົີ້ນ ເພືື່ອຊຸກຍສ
້ ົື່ງ ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ມວທການແນວໃດໃນ
ເສມພະນັກງານ. (IV)

ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ຄວາມກະຕື
ລືລົີ້ນ ເພືື່ອຊຸກຍສ
້ ົື່ງເສມພະນັກງານ
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ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ເພືື່ອຊຸກຍສ
້ ົື່ງເສມ
ພະນັກງານ, ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນໄດ້ໃຫ້ຫຍັງແດ່.
ມພະນັກງານຈັກຄົນທື່ໄດ້ຮັບລາງວັນ
ຖ້າຫາກມ, ຖ່າຍຮບເອົາເພືື່ອເປັນຫຼັກ
ຖານອ້າງອງ.
7.1.3 ສ້າງກອງທນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
(IV)

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ສ້າງກອງທນໃຫ້ແກ່
ຊຸມບ ເພືື່ອຕອບສະໜອງທາງດ້ານງົບປະ
ມານສາລັບຜ້ທື່ສົນໃຈຢາກເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະ
ກາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນມຈັກຄອບຄົວ
ທື່ສະໝັກເຂົີ້າຮ່ວມກອງທນ
ມຈັກຄອບຄົວທື່າດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ທຖ
ື່ ້າຫາກມ, ໃຫ້ກອບປີ໋ເອົາເອກະສານທື່
ກ່ຽວຂ້ອງເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ

ການຊື-ີ້ ຂາຍ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

7.1.4 ນາໃຊ້ວັດຖຸ ແລະ ຜະລິດຕະ

ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບວັດຖຸ ແລະ ຜະ

ພັນຈາກປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ

ລິດຕະພັນທື່ນາໃຊ້ເຂົີ້າໃນກິດຈະກາເຮືອນ

ເພືື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານເຮືອນພັກ

ພັກແຮມປະຊາຊົນ

ແຮມປະຊາຊົນ. (IV)

ມຜະລິດຕະພັນໃດແດ່ທື່ສ້າງ ແລະ ຜະລິດຢ່
ໃນຊຸມຊົນ

7.1.5 ນາສະເໜ ແລະ ແນະນາໃຫ້ນັກ ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ທ່ອງທ່ຽວຊືຜ
ີ້ ະລິດຕະພັນຈາກ

ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ນາສະເໜ ແລະ ແນະ

ຊຸມຊົນ. (IV)

ນາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊືຜ
ີ້ ະລິດຕະພັນຈາກ
ຊຸມຊົນບ.

7.1.6 ມຫ້ອງວາງສະແດງຜະລິດຕະ
ພັນຂອງຊຸມຊົນ ເຊັື່ນ: ເຄືື່ອງ
ຫັດຖະກາຈັກສານ, ຕື່າແຜ່ນ
ແພ ແລະ ເຄືື່ອງແກະສະຫຼັກ
ຕ່າງໆ. (SI)

ລົງກວດສອບເບິື່ງສະຖານທື່ວາງສະແດງ ຫຼື
ຂາຍເຄືື່ອງຜະລິດຕະພັນຂອງຊຸມຊົນ
ມຜະລິດຕະພັນໃດແດ່ທື່ນາມາວາງສະແດງ/
ຂາຍ.
ຖ່າຍຮບເອົາຫ້ອງວາງສະແດງ ແລະ ຜະລິດ
ຕະພັນເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ.
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ຜະລິດຕະພັນຂອງຊຸມຊົນ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ແລະ ສະຖານທທ
ື່ ອ
່ ງທ່ຽວ

ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ສົື່ງເສມງານບຸນປະເພນ

7.1.7 ສົື່ງເສມງານບຸນປະເພນຂອງ

ຂອງຖິື່ນ ແລະ ຢ້ຽມຊົມຕະຫຼາດໃນບລິເວນ

ຖິື່ນ ແລະ ຢ້ຽມຊົມຕະຫຼາດ

ໃກ້ຄຽງ.

ໃນບລິເວນໃກ້ຄຽງ. (IV)

ລະບຸຊືື່ງານບຸນປະເພນ
ໄດ້ມການສົື່ງເສມງານບຸນປະເພນຄືແນວໃດ
ແລະ ງານບຸນຫຍັງ
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດກິດຈະກາເປັນຄື
ແນນວໃດ, ມນັກທ່ອງທ່ຽວມພັກແຮມ
ຫຼາຍຂີ້ນບ

7.1.8. ນາສະເໜ ແລະ ໃຫ້ບລິການແກ່ ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ນັກທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຜະລິດຕະ ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ນາສະເໜ ແລະ ໃຫ້ບລິ
ພັນທື່ເປັນເອກະລັກຂອງຊຸມ

ການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ

ຊົນ ເຊັື່ນ: ເຄືື່ອງຫັດຖະ ກາ,

ທເື່ ປັນເອກະລັກຂອງຊຸມຊົນບ.

ອາຫານ ແລະ ເທດສະການ

ມຜະລິດຕະພັນໃດແດ່ທື່ໄດ້ນາສະເໜໃຫ້ແກ່

ງານບຸນປະເພນຕ່າງໆ. (IV)
7.2.

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ສິື່ງແວດລ້ອມ

7.2.1 ຈາກັດຈານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ໃນບລິເວນທື່ມຄວາມສ່ຽງໃນ

ແຮມປະຊາຊົນມວິທການແນວໃດໃນ

ການສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ທາງດ້ານ

ການຈາກັດຈານວນນັກທ່ອງທ່ຽວໃນບລິ

ວັດທະ ນະທາ ແລະ ທາມະ

ເວນທື່ມຄວາມສ່ຽງໃນການສົື່ງຜົນກະທົບຕື່

ຊາດ (IV)

ທາງດ້ານວັດທະນະທາ ແລະ ທາມະຊາດ.

7.2.2 ບື່ສະໜັບສະໜຸນ ຫຼື ຈັດກິດ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ຈະກາທື່ຈະສ້າງຜົນກະມົບຕື່

ແຮມປະຊາຊົນໃນກລະນທື່ມກິດຈະກາທື່

ກັບລະບົບນເວດ. (IV)

ອາດຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ກັບລະບົບນິເວດ
ເຊັື່ນ: ການລ່າສັດປ່າ..
ມວທການແນວໃດເພືື່ອຫຼກລ້ຽງກດຈະກາທື່
ຈະສົີ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ

7.2.3 ສົື່ງເສມນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົີ້າຮ່ວມ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ກິດຈະກາໃນການອຸະ ນຸລັກສິື່ງ ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ສົື່ງເສມນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົີ້າ
ແວດລ້ອມ ເຊັື່ນ: ການເກັບ

ຮ່ວມກິດຈະກາໃນການອຸະນຸລກ
ັ

ມ້ຽນຂເີ້ ຫຍືີ້ອຢຕ
່ າມສະຖານທື່

ສິື່ງແວດລ້ອມ ເຊັື່ນ: ການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍືີ້ອ

ທ່ອງທ່ຽວ, ການປກຕົີ້ນໄມ້

ຢ່ຕາມສະຖານທື່ທ່ອງທ່ຽວ, ການປກຕົີ້ນໄມ້

ແລະ ອືື່ນໆ (IV)

ແລະ ອືື່ນໆ
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ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ມ
ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກາບ
7.2.4 ໃຫ້ຄາແນະນາແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ກວດສອບເບິື່ງຄາແນະນາ ຫຼື ກົດລະບຽບ

ກ່ຽວກັບຄວາມສາຄັນໃນການ

ຕ່າງໆ.

ປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ

ຄາແນະນາດັື່ງກ່າວໄດ້ຂຽນເປັນເອກະສານ

ແລະ ສັດປ່າ(ສິື່ງທື່ຄວນເຮັດ

ຫຼື ຂຽນໃສ່ກະດານ (ປ້າຍແນະນາ).

ແລະ ບື່ຄວນເຮັດ) (DR/SI)

ຖ່າຍຮບເອົາເອກະສານທື່ກ່ຽວຂ້ອງເພືື່ຄັດ
ຕິດບົດລາຍງານ

7.2.5

ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ການຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມ ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ສາຄັນຂອງການອະນຸລັກ ແລະ

ຄວາມສາຄັນຂອງການອະນຸລັກ ແລະ ປົກ

ປົກປັກຮັກສາທາມະຊາດ ແລະ ປັກຮັກສາທາມະຊາດ ແລະ ຊວະນາໆພັນ
ຊວະນາໆພັນ. (IV)

ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ.
ມວການແນວໃດຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມ
ສາຄັນຂອງການອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກ
ສາທາມະຊາດ ແລະ ຊວະນາໆພັນໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ

7.2.6 ການອອກແບບ ແລະ ກື່ສ້າງສິື່ງ

ຢ້ຽມຊົມການກື່ສ້າງສິື່ງອານວຍຄວາມ

ອານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ

ສະດວກຕ່າງໆພາຍໃນຊົມຊົນ ວ່າມຄວາມ

ແມ່ນມຄວາມກົມກືນ ກັບທາ

ກົມກືນ ກັບທາມະຊາດ ແລະ ເປັນມິດ

ມະຊາດ ແລະ ເປັນມິດກັບ

ກັບສິື່ງແວດລ້ອມບ

ສິື່ງແວດລ້ອມ. (SI)

ຖ່າຍຮບເອົາສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ
ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ

7.3.

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ

7.3.1.ມຫ້ອງຂີ້ມນທື່ສະແດງ ແລະ

ຢ້ຽມຊົມຫ້ອງຂີ້ມນຂອງຊົມຊົນ

ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວັດທະນະ

ມຂີ້ມນຫຍັງແດ່ທື່ອະທິບາຍ ແລະ ສະໜອງ

ທາ ແລະ ຮດຄອງປະເພນຂອງ

ຢ່ໃນຫ້ອງຂີ້ມນ.

ຊຸມຊົນ. (SI)

ຖ່າຍຮບເອົາຂີ້ມນ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍ
ງານ

7.3.2 ໄດ້ໃຫ້ຄາແນະນາແກ່ນັກທ່ອງ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ທ່ຽວກ່ຽວກັບການປະພດຕົນ

ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ໃຫ້ຄາແນະນາແກ່ນັກ

ຢໃ່ ນຊຸມຊົນ ແລະ ການເຄົາ

ທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບການປະພດຕົນຢໃ່ ນຊຸມ

ລົບນັບຖືຄະນົບທານຽມຂອງ

ຊົນ ແລະ ການເຄົາລົບນັບຖືຄະນົບທາ

ຊຸມຊົນ (IV)

ນຽມຂອງຊຸມຊົນ.
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ໄດ້ມການແນະນາ ແລະ ອະທິບາຍໂດຍ
ຫຍື່ກ່ຽວກັບວັດທະນະທາຂອງຊຸມຊົນໃຫ້
ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ອນທື່ຈະຢ້ຽມຊົມຊຸມ
ຊົນ
7.3.3 ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການ ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມສາ

ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບ

ຄັນຂອງການອະນຸລັກ ແລະ

ຄວາມສາຄັນຂອງການອະນຸລັກ ແລະ ປົກ

ປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທາ

ປັກຮັກສາວັດທະນະທາ ແລະ ຮດຄອງປະ

ແລະ ຮດຄອງປະເພນຂອງຊຸມ

ເພນຂອງຊຸມຊົນໃຫເແກ່ປະຊາຊົນໃສຊຸມ

ຊົນ. (IV)

ຊົນ
ໄດ້ຈັດກິດຈະກາໃນການສົື່ງເສມໃນການ
ອະນຸລັກວັດທະນະທາຂອງຊຸມຊົນ.

7.3.4 ແນະນາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຫ້າມ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ບໃື່ ຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມການກ່ຽວ ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ມທການແນວໃດເພືື່ອບື່
ຂ້ອງກັບການຄ້າປະເວນ ແລະ

ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມການກ່ຽວຂ້ອງກັບການ

ສິື່ງເສບຕິດ ຫຼື ສິື່ງທື່ຜິດຕລະ

ຄ້າປະເວນ ແລະ ສິື່ງເສບຕິດ ຫຼື ສິື່ງທື່ຜິດຕ

ບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ລະບຽບກົດໝາຍ.
(IV)

ໄດ້ມການຫ້າມບື່ໃຫເນັກທ່ອງທ່ຽວຄອບ
ຄອງອາວຸດໃນຊຸມຊົນ.

14.3 ເງືອ
ື່ ນໄຂການປະເມນສາລັບຜໃ້ ຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫຼື ຫຼງັ ຄາເຮືອນ
1. ເງືອ
ື່ ນໄຂຫຼກ
ັ ທ 1 – ທພ
ື່ ກ
ັ ເຊົາ (ຄ່າມາດຖານ: 10%)
ເງືອ
ື່ ນໄຂຍ່ອຍ
1.1.

ສະພາບຂອງເຮືອນ

ເງືອ
ື່ ນໄຂທຕ
ື່ ອ
້ ງການ
1.1.1 ໂຄງສ້າງຂອງເຮືອນແມ່ນຢໃ່ ນ

ຄາແນະນາ
ລົງກວດສອບເບິື່ງເຮືອນຂອງຜ້ໃຫ້ບລິການ

ສະພາບທດ
ື່ ແລະ ມຄວາມ

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ເພືື່ອກວດເບິື່ງ

ປອດໄພ. (SI)

ສະພາບຂອງເຮືອນ ເຊັື່ນ: ຮອຍແຕກແຫງ,
ນີ້າຮົວໄຫຼ..
ຖ່າຍຮບບລິເວນທື່ມການບົກພ່ອງເພືື່ອຄັດ
ຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ
ຖ່າຍຮບທາງດ້ານນອກຂອງເຮືອນເພືື່ອຄັດ
ຕິດບົດລາຍງານ
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1.1.2 ການອອກແບບ ແລະ ວັດສະ

ລົງກວດສອບເບິື່ງເຮືອນຂອງຜ້ໃຫ້ບລິການ

ດຸໃນການກື່ສ້າງສະແດງໃຫ້

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ເພືື່ອກວດເບິື່ງວັດ

ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກ

ສະດຸໃນການນາໃຊ້ກື່ສ້າງ ແລະ ຮບຊົງຂອງ

ແລະ ສະຖາປັດຕະຍາກາຂອງ

ເຮືອນ

ທ້ອງຖິື່ນ. (SI)

ຖ່າຍຮບເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ
ສອບຖາມກັບໜ່ວຍງານທື່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວ
ຂ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງ
ຮບຊົງເຮືອນຂອງຊຸມຊົນ

1.1.3 ແຍກຫ້ອງນອນຂອງແຂກອອກ ກວດສອບເບິື່ງຫ້ອງນອນທື່ບລິການແກ່ນັກ
ເປັນແຕ່ລະຫ້ອງ (ບື່ໃຊ້ຮ່ວມ

ທ່ອງທ່ຽວ (s).

ກັບຄົນພາຍໃນເຮືອນ) (s)

ໃຫ້ບັນທກຖ້າຫາກວ່າຫ້ອງນອນແມ່ນໃຊ້ສາ

(SI)

ລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຄົນພາຍໃນເຮືອນໃຊ້

>> ຈານວນຫ້ອງນອນທື່ເປດໃຫ້

ຮ່ວມກັນ.

ບລິການ:

ໃຫ້ຂຽນຈານວນຫ້ອງນອນໃສ່ບ່ອນຫວ່າງທື່
ການົດໃຫ້ຖ່າຍຮບແຕ່ລະຫ້ອງນອນ

1.1.4 ມຫ້ອງນີ້າ/ຫ້ອງອາບນີ້າຢ່າງ

ກວດສອບເບິື່ງຫ້ອງນີ້າທື່ບລິການແກ່ນັກ

ໜ້ອຍ 1 ຫ້ອງໄວ້ບລິການໃຫ້

ທ່ອງທ່ຽວ

ແກ່ແຂກ.

ໃຫ້ບັນທກຖ້າຫາກວ່າຫ້ອງນີ້າແມ່ນໃຊ້ສາ
ລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຄົນພາຍໃນເຮືອນໃຊ້
ຮ່ວມກັນ.
ໃຫ້ຂຽນຈານວນຫ້ອງນີ້າໃສ່ບ່ອນຫວ່າງທື່ກາ
ນົດໃຫ້
ຖ່າຍຮບຫ້ອງນີ້າແຕ່ລະຫ້ອງ

1.1.5 ມໄຟຟ້າໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ.
(IV)

ກວດສອບເບິື່ງວ່າມໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ບຢ່ພາຍ
ໃນເຮືອນ
ສອບຖາມເບິື່ງເຈົີ້າຂອງເຮືອນວ່າໄຟຟ້າ
ພໃຊ້ ແລະ ສະໝື່າສະເໝບ
ທົດລອງເປດໄຟ ຫຼື ເຄືື່ອງໄຟຟ້າ 1 -2
ລາຍການ
ໃຫ້ບັນທກສະພາບຂອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ
ພາຍໃນເຮືອນ

1.1.6 ມນີ້າສະອາດພຽງພສາລັບໄວ້
ໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ. (SI)

ກວດສອບເບິື່ງນີ້າໃຊ້ຢ່ພາຍໃນເຮືອນ.
ກວດສອບເບິື່ງຄວາມສະອາດ ແລະ ແຫຼື່ງນີ້າ
ມາຈາກໃສ
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ໃຫ້ລະບຸຄຸນນະພາບຂອງນີ້າໃຊ້ພາຍໃນ
ເຮືອນໃສ່ບົດລາຍງານ
1.2.

ຫ້ອງນອນ

1.2.1 ມສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ

ກວດສອບເບິື່ງຫ້ອງນອນວ່າມມສິື່ງອານວຍ

ຂັີ້ນພືີ້ນຖານ ເຊັື່ນ: ພັດລົມ,

ຄວາມສະດວກບ

ໂຕະ, ຕ້ໃສ່ເຄືື່ອງ, ແວ່ນ, ປັກ

ຮັບປະກັນເຄືື່ອງໃຊ້ ແລະ ສິື່ງອານວຍຄວາມ

ສຽບໄຟຟ້າ ແລະ ມຸ້ງ .(SI)

ສະດວກຕ່າງໆຕ້ອງມສະພາບທື່ດ ແລະ ໃຊ້

>>ມຄື:

ງານໄດ້ເປັນປົກກະຕິ
ລະບຸບັນດາເຄືື່ອງໃຊ້ ແລະ ສິື່ງອານວຍ
ຄວາມສະດວກວາມຫຍັງແດ່
ຖ່າຍຮບບັນດາເຄືື່ອງໃຊ້ ແລະ ສິື່ງອານວຍ
ຄວາມສະດວກເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ

1.2.2 ຫ້ອງນອນຫຼາຍສຸດບໃື່ ຫ້ເກນ 4 ສອບຖາມຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມ
ຫ້ອງໄວ້ບລິການໃຫ້ແກ່

ປະຊາຊົນວ່າມຈານວນຈັກຫ້ອງທື່ເປດ

ແຂກ.(IV, SI)

ບລິການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ກວດສອບແຕ່ລະຫ້ອງນອນລະບຸຈານວນ
ຫ້ອງນອນມຈັກຫ້ອງ

1.2.3 ບ່ອນນອນຕ້ອງໄດ້ຮັບມາດຕະ

ກວດສອບເບິື່ງບລເວນບ່ອນນອນໄດ້ຮັບ

ຖານ ເຊັື່ນ: ຕຽງ, ເສືື່ອ ແລະ

ມາດຕະຖານບ ເຊັື່ນ: ຕຽງ, ເສືື່ອ ແລະ

ໝອນ.(SI)

ໝອນ.
ຮັບປະກັນວ່າບ່ອນນອນມເສືື່ອປນອນ ແລະ
ໝອນ
ເສືື່ອນນອນ ແລະ ໝອນ ມຄວາມສະອາດ
ບ, ບື່ມຂີ້ຝຸ່ນ.
ຖ່າຍຮບເພືື່ອເປັນຫຼັກຖານອ້າງອງ
ຄັດຕິດຮບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ

1.2.4. ປ່ອງຢ້ຽມຕ້ອງມຕານ່າງກັນຍຸງ. ກວດສອບເບິື່ງຫ້ອງນອນຂອງແຂກປ່ອງ
(SI)

ຢ້ຽມຕ້ອງມຕາຫນ່າງກັນຍຸງບ
ຖ່າຍຮຸບປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ຕາໜ່າງກັນຍຸງ
ຄັດຕິດຮບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ

1.2.5 ຜ້າປຕຽງຕ້ອງສະອາດ ແລະ
ໃໝ່ຢສ
່ ະເໝ .(SI)
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ກວດສອບເບິື່ງຜ້າປຕຽງຢ່ໃນຫ້ອງນອນຂອງ
ແຂກວ່າມຄວາມສະອາດບ

ຮັບປະກັບຜ້າປບ່ອນນອນຕ້ອງມຄວາມສະ
ອາດ
ຜ້າປຕຽງຕ້ອງສະອາດ ແລະ ໃໝ່ຢ່ສະເໝບື່
ມຂີ້ຝຸ່ນ
ຖ່າຍຮບຜ້າປບ່ອນນອນ
ຄັດຕິດຮບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ
1.3.

ຫ້ອງນີ້າ/ຫ້ອງອາບນີ້າ

1.3.1 ມວິດຖ່າຍທື່ມຫົວວິດແບບ

ຫ້ອງນີ້າສາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຢ່ໃນ

ນັື່ງ ຫຼື ນັື່ງຢ່ອງຍີ້ຢພ
່ າຍໃນ

ເຮືອນ ຫຼື ນອກເຮືອນ

ເຮືອນ ຫຼື ນອກເຮືອນ, ແຕ່

ຖ້າຫາກຫ້ອງນີ້າຢ່ນອກເຮືອນ, ໃຫ້ລະບຸໄລ

ບໃື່ ຫ້ໄກຈາກເຮືອນ.(SI)

ຍະຫ່າງຈາກເຮືອນຈັກແມັດ
ໃຫ້ລະບຸຫ້ອງນີ້າມຫົວວິດແບບນັື່ງ ຫຼື ນັື່ງ
ຢ່ອງຍີ້
ຖ່າຍຮບຫ້ອງນີ້າ
ຄັດຕິດຮບຫ້ອງນີ້າໃສ່ບົດລາຍງານ

1.3.2 ມສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ

ກວດກາເບິື່ງຫ້ອງນີ້າວ່າມສິື່ງອານວຍຄວາມ

ພືີ້ນຖານ (ເຄືື່ອງໃຊ້ທຈ
ື່ າ

ສະດວກພືີ້ນຖານ (ເຄືື່ອງໃຊ້ທື່ຈາເປັນ) ສາ

ເປັນ) ສາລັບຫ້ອງນີ້າ ແລະ

ລັບຫ້ອງນີ້າ ແລະ ຫ້ອງອາບນີ້າ, ອ່າງລ້າງໜ້າ,

ຫ້ອງອາບນາີ້ .(SI)

ຝັກບົວອາບນີ້າ
ໃຫ້ລະບຸສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກມຫຍັງ
ແດ່
ສິື່ງອານວນຄວາມສະດວກຕ່າງໆແມ່ນຢ່
ໃນສະພາບທື່ດ, ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ເກັບມ້ຽນ
ໃນບ່ອນທື່ເໝາະສົມ
ຖ່າຍຮບສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ
ຄັດຕິດພາບຮບສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ
ເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ

1.3.3 ມນີ້າໃຊ້ທື່ສະອາດໃຫ້ພຽງຢ່
ຕະຫຼອດເວລາ.(SI)

ກວດຄຸນນະພາບຂອງນີ້າຢ່ໃນຫ້ອງນີ້າ/ຫ້ອງ
ອາບນີ້າເປັນຄືແນວໃດ
ມເຄືື່ອງກອງນີ້າ ຫຼື ອ່າງກັບນີ້າບ
ຖ້າຫາກມເຄືື່ອງກອງນີ້າ, ໄດ້ມການອະນາ
ໄມ ແລະ ກວດກາອະປະກອນເປັນປົກກະຕິ
ບ
ຖ່າຍຮບເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ
ມນີ້າໃຊ້ພຽງພຢ່ໃນຫ້ອງນີ້າ/ຫ້ອງອາບນີ້າ
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2. ເງືອ
ື່ ນໄຂຫຼກ
ັ ທ 2 – ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ (ຄ່າມາດຖານ: 15%)
ເງືອ
ື່ ນໄຂຍ່ອຍ
2.1.

ເຮືອນ (ເຮືອນຄົວ,

ເງືອ
ື່ ນໄຂທຕ
ື່ ອ
້ ງການ
2.1.1 ຫ້ອງນອນ, ເຮືອນຄົວ ແລະ

ຄາແນະນາ
ກວດກາເບິື່ງສະພາບຄວາມສະອາດພາຍໃນ

ຫ້ອງນອນ ແລະ

ຫ້ອງນີ້າທຸກໆຫ້ອງຕ້ອງສະ

ເຮືອນ, ເຮືອນຄົວ, ພືີ້ນເຮືອນ, ເພດານ...

ຫ້ອງນີ້າ)

ອາດ, ປາດສະຈາກສິື່ງເປິະ

ບື່ມຄວາມເປິະເປືີ້ອນ, ກິື່ນເໝັນ, ຂີ້ຝຸ່ານຢ່

ເປືີ້ອນ, ກິື່ນເໝັນ, ຂີ້ຝຸ່ນ

ພາຍໃນເຮືອນ, ຫ້ອງນອນ,ເຮືອນຄົວ...

ແລະ ໄຍແມງມຸມ (SI)

ຖ່າຍຮບຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງຕ່າງໆເພືື່ອ
ເປັນຫຼັກຖານອ້າງອງ
ຄັດຕິດຮບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ.

2.1.2 ພືີ້ນເຮືອນຄົວຕ້ອງສະອາດ.
(SI)

ກວດກາເບິື່ງສະພາບຂອງພືີ້ນເຮືອນວ່າເປັນ
ແນວໃດ ເຊັື່ນ: ຂີ້ຝຸ່ນ, ຮອຍເປືີ້ອນ, ເຊືີ້ອລາ
ຕ່າງໆ
ພືີ້ນມຄວາມແຫ້ງດ, ບື່ປຽກຊືີ້ນ
ຖ່າຍຮບພືີ້ນຂອງເຮືອນຄົວ
ຄັດຕິດຮບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ

2.1.3 ຫ້ອງນີ້າ, ບົວອາບນີ້າ, ອ່າງ

ໃຫ້ກວດກາຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງນີ້າແຕ່

ອາບນີ້າ, ຄຸໃສ່ນີ້າ ແລະ ອ່າງ

ລະຫ້ອງ ເຊັື່ນ: ຝັກບົວອາບນີ້າ, ອ່າງອາບ

ລ້າງໜ້າມຄວາມສະອາດ,

ນີ້າ, ອ່າງລ້າງໜ້າ...

ປາດສະຈາກສິື່ງເປິະເປືີ້ອນ

ຖ່າຍຮບຫ້ອງນີ້າ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍ

ແລະ ກິື່ນເໝັນ (SI)
2.1.4 ຫ້ອງນີ້າໄດ້ຮັບການຂ້າເຊືີ້ອພະ

ງານ
ສອບຖານຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມ

ຍາດ (ໃຊ້ຍາຂ້າເຊືີ້ອໃນການທາ ປະຊາຊົນໄດ້ນາໃຊ້ນີ້າຢາຂ້າເຊືື່ອໃນການ
ຄວາມສະອາດ). (IV, SI)

ອະນາໄມຫ້ອງນີ້າບ
ກວດກາເບິື່ງປະເພດນີ້າຢາທື່ໃຊ້ລ້າງ
ຫ້ອງນີ້າ
ຄັດຕິດຮບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ

2.1.5 ມສະບ, ຢາສະຜົມ, ເຈ້ຍອະນາ ກວດກາເບິື່ງຫ້ອງນີ້າ ມສະບ, ຢາສະຫົວ,
ໄມ ແລະ ຜ້າເຊັດໂຕທື່ສະອາດ

ແລະ ຜ້າເຊັດໂຕບ

ໄວ້ບລິການໃຫ້ແກ່ແຂກ. (SI)

ອຸປະກອນເຄືື່ອງຕ່າງໆໃຊ້ຕິດຕັີ້ງຖືກຕ້ອງ
ອຸປະກອນມຫຍັງແດ ໃຫ້ລະບຸ
ຖ່າຍຮບລາຍການອຸປະກອນ ແລະ ຄັດ
ຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ
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2.2.

ສະພາບແວດລ້ອມ
ບລິເວນໃກ້ເຮືອນ

2.2.1 ຢບ
່ ລິເວນໃກ້ຄຽງບື່ມຂເີ້ ຫຍືີ້ອ

ກວດສອບຄວາມສະອາດບລິເວນໃກ້ຄຽງ

ຫຼື ເສດແກ້ວຕ່າງໆຖິີ້ມສະຊາຍ

ເຮືອນ

(SI)

ສະພາບແວດລ້ອມບລິເວນໃຫ້ເຮືອນມ
ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ສະອາດດ
ຖ່າຍຮບສະພາບແວດລ້ອມບລິເວນໃກ້ຄຽງ
ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ

2.2.2 ບມ
ື່ ແຫຼື່ງເພາະພັນຍງ ເຊັື່ນ: ອ່າງ ກວດກາທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງ
ນີ້າຂັງ, ກະໂປະ, ກະປ່ອງ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ອືື່ນໆ. (SI)

ກວດສອບເບິື່ງວ່າມແຫຼື່ງເພາະພັນຍງບເຊັື່ນ:
ອ່າງນີ້າຂັງ, ກະໂປະ, ກະປ່ອງ ແລະ ອືື່ນໆ.
ຖາາຍຮບເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ.

2.2.3. ປກຕົີ້ນໄມ້ທື່ມຢ່ພາຍໃນ

ສັງເກດເບິື່ງສະພາບພມມທັດທົື່ວໄປຂອງ

ທ້ອງຖິື່ນເພືື່ອສ້າງທວທັດ

ບ້ານ ຫຼື ຊົມຊົນວ່າໄດ້ປກຕົີ້ນ ໄມ້ ຫຼື ດອກ

ໃຫ້ມສສັນ ແລະ ຄວາມ

ໄມ້ເພືື່ອປະດັບປະດາໃຫ້ມຄວາມສວຍງາມບ

ສວຍສົດງາມພາຍໃນ

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ບ້ານ(SI)

ແຮມປະຊາຊົນ ໃນໄລະທື່ຜ່ານມາໄດ້ຈັດກິດ
ຈະກາໄດແດ່ທື່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບການຕົບແຕ່ງ
ແລະ ປະດັບປະດາຊຸມຊົນ
ຖ່າຍຮບຕົີ້ນໄມ້/ດອກໄມ້ປະດັບ ເພືື່ອຄັດ
ຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ

2.3.

ການກະກຽມ ແລະ ປຸງ 2.3.1 ເຮືອນຄົວຕ້ອງຢໃ່ ນສະພາບທື່

ກວດກາເບິື່ງສະພາບຂອງເຮືອນຄົວ, ບ່ອນ

ແຕ່ງອາຫານ

ດ, ສະອາດ ແລະ ອາກາດລ່ວງ

ແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງ

ໄດ້ດ. (SI)

ອຸປະກອນຕ່າງໆ
ພາຍໃນເຮືອນຄົວມລະບົບລະບາຍອາ ກາດ
ແລະ ອາກາດສາມາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ
ຖ່າຍຮບເຄືື່ອງດດອາກາດ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່
ບົດລາຍງານ

2.3.2 ເຄືື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວຕ້ອງເກັບ ກວດກາເບິື່ງສະພາບຂອງພະສະນະໃສ່ອາ
ມ້ຽນຢໃ່ ນສະພາບທື່ດ, ສະອາດ ຫານ
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ແລະ ເກັບມ້ຽນໃນທື່ແຫ້ງ.

ພາສະນະໃສ່ອາຫານຕ້ອງສະອາດ, ບື່ມຂີ້ຝຸ່ນ

(SI)

...
ຖ່າຍຮບພາສະນະໃສ່ອາຫານ ແລະ
ສະຖານທື່ເກັບມ້ຽນ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍ
ງານ

2.3.3 ຕ້ອງນາໃຊ້ຈານ ຫຼື ຖ້ວຍ ແລະ ກວດກາເບິື່ງຄຸນນະພາບຂອງພາສະນະໃສ່
ຈອກທເື່ ຮັດຈາກແກ້ວ, ຫນ ຫຼື ອາຫານ ເຊັື່ນ: ຈານ, ຈອກ, ຖ້ວຍ,ບ່ວງ...
ດິນເຜົາໃນການເສບອາຫານ

ຕ້ອງໝັີ້ນໃຈວ່າພາສະນະໃສ່ອາຫານ ເຊັື່ນ:

(SI)

ຈານ, ຈອກ, ຖ້ວຍ,ບ່ວງ...ມຄວາມສະ
ອາດ, ບື່ມຂີ້ຝຸ່ນ

ຖ່າຍຮບພາສະນະໃສ່ອາຫານ ແລະ ຄັດຕິດ
ໃສ່ບົດລາຍງານ
2.3.4 ຜທ
້ ື່ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ກະ

ເວລາປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ, ຜ້ປຸງແຕ່ງ ອາຫານໄດ້

ກຽມອາຫານຕ້ອງມຄວາມ

ໃສ່ຜ້າກັນເປືີ້ອນບ

ສະອາດ ແລະ ແຕ່ງຕົວໃຫ້

ກວດສອບເບິື່ງວ່າເວລາປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ, ຜ້

ເໝາະສົມ. (SI, IV)

ປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ໃສ່ໝວກກັນຜົມ, ຖົງມື
ແລະ ຜ້າປິດປາກ.
ຖ່າຍຮບອຸປະກອນຂ້າງເທິງ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່
ບົດລາຍງານ
ຜ້ໃຫ້ບລິການເປັນພະຍາດຜວໜັງບ
ກວດກາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນບື່ມບາດແຜຕ່າງໆຕາມ
ຮ່າງກາຍ

2.3.5 ນາໃຊ້ວັດຖຸດິບ ຫຼື ສ່ວນປະ
ກອບທື່ສົດ ແລະ ມຢ່ໃນທ້ອງ

ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ເພືື່ອ

ຖິື່ນໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ

ໃຫ້ຮ້ວ່າວັດຖຸດິບ ຫຼື ສ່ວນປະກອບທື່ເອົາມາ

(IV)

ປຸງແຕ່ງ ອາຫານ ໄດ້ເອົາມາຈາກໃສ
ວັດຖຸດິບ ຫຼື ສ່ວນປະກອບທື່ເອົາມາປຸງແຕ່ງ
ອາຫານໄດເກັບມ້ຽນແນໃດ
ໃຫ້ລະບຸຖ້າຫາກວັດຖຸຸດິບໄດ້ມາຈາກພາຍໃນຊຸມ
ຊົນ ຫຼື ເອົາມາຈາກແຫຼື່ງອືື່ນໆ
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2.3.6 ອາຫານທື່ຈະນາໄປບລິການ

ກວດສອບເບິື່ງວ່າອາຫານທຈ
ື່ ະນາໄປບລິ

ໃຫ້ແກ່ແຂກຕ້ອງປິດຝາໃຫ້

ການໃຫ້ແກ່ແຂກຕ້ອງປິດຝາໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍບ

ຮຽບຮ້ອຍ(SI)

ກວດສອບຄວາມສະອາດຂອງຝາປິດອາຫານ
ແຕ່ລະອັນ
ຖ່າຍຮບເອົາຝາປິດອາຫານ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່
ບົດລາຍງານ
ກວດສອບນີ້າດືື່ມທື່ມາບລິການໃຫ້ແຂກ

2.3.7 ມນີ້າດືື່ມທື່ສະອາດໄວ້ບລິການ

ຕ້ອງເປັນນີ້າດືື່ມທື່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ

ໃຫ້ແກ່ແຂກ (SI, IV)

ສອບຖາມນາຜ້ໃຫ້ບລິການວ່ານີ້າດືື່ມໄດ້
ເອົາມາຈາກໃສ, ນີ້າໄດ້ຜ່ານການກັື່ນຕອງ
ຫຼື ຕົີ້ມສຸກແລ້ວບ

14.4
ມາດຖານຫຼກ
ັ
1. ເຈົີ້າພາບ

ສະຫຼຸບ ການປະເມນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ສາລັບຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ມາດຖານຍ່ອຍ

ຄະແນນ

ຄະແນນ

ຄ່າມາດຖານ

ເຕັມ

ເປເຊັນ

ບ້ານ ຫຼື ຊຸມຊົນ
ຜ້ໃຫ້ບລິການເຮືອນພັກແຮມ

3

4

ປະຊາຊົນ

4

5

ຫ້ອງນອນ

-------- ×5
4-0

ຫ້ອງນີ້າ/ຫ້ອງອາບນີ້າ
2. ກິດຈະກາ

ສດຄິດໄລ່

= 3.75%

ກິດຈະກາຂອງບ້ານ/ຊຸມຊົນ
7

ກິດຈະກາທື່ປິື່ນອ້ອມ

7

20

6
-------- ×20

ຄວາມເປັນເອກະລັກ

7-1
= 20%

3. ການບລິຫານ

ການເປັນຜ້ນາ/ການນາພາ

ຄຸ້ມຄອງ

ໂຄຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ
6

ການເກັບກາຂີ້ມນ
ການສ້າງຂດຄວາມອາດສາມາດ
ການຮ່ວມມື

1

1

0

0

15

-------- ×15
0-0
= 9%
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4. ທື່ຕັີ້ງ

ການເຂົີ້າເຖິງ
2

2

5

2
-------× 5 = 5%
2-0

5. ຄວາມປອດໄພ ການຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມ
ແລະ ການ

ປອດໄພ

1

1

ຮັກສາຄວາມ

ຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ

3

3

ປອດໄພ

ແລະ ກິດຈະກາ

10
8
----------- ×10
13 - 0

ການໃຫ້ຄາແນະນາກ່ຽວກັບ

= 6.15%

ຄວາມປອດໄພ
ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນ
ກລະນສຸກເສນ
6. ການຕະຫຼາດ

ກິດຈະກາໂຄສະນາ

7

ແລະ ການ

--------- ×10

ໂຄສະນາ

8

8

10

8-0
= 8.75%

ການຮ່ວມມືກັບບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ
ການໂຄສະນາຜ່ານທາງອິນເຕ
ເນັດ
7. ຫຼັກການໃນ

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ

ການ ພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ

10

18

18

10

---------- ×10

ແບບຍືນຍົງ

18-0
= 5.88%

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ສິື່ງແວດລ້ອມ
ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານວັດທະນະ
ທາ-ສັງຄົມ
ລວມ

62

72

62

75

58.53%

14.5

ິ ານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ສະຫຼຸບ ການປະເມີນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ສໍາລັບຜໃີ້ ຫີ້ບໍລກ

ມາດຖານຫຼກ
ັ

ມາດຖານຍ່ອຍ

ຄະແນນ

ຄະແນນ ຄ່າມາດຖານ
ເຕັມ

1. ທື່ພັກເຊົາ

1

2. ສຸຂະ

ເຮືອນ (ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງນອນ ແລະ

ອານາໄມ

ຫ້ອງນີ້າ)

ສະອາດ

14

10

4

ຫ້ອງນີ້າ/ຫ້ອງອາບນີ້າ

ແລະ ຄວາມ

ເປເຊັນ

ສະພາບຂອງເຮືອນ
ຫ້ອງນອນ

ສະພາບແວດລ້ອມບລິເວນໃກ້ເຮືອນ

1

ການກະກຽມ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ

15

15

29

25

5

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ

ສດຄິດໄລ່

12
---------- ×10
14-0
= 7.5%

14
---------- ×15
15-1
= 15%

ຄວາມຍນຍົງທາງດ້ານວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ
ລວມ

29

73

22.5%

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ຊີ້ນາລວມ

: ທ່ານ ປອ ອາລຸນ ບຸນມໄຊ

ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.

ຮຽບຮຽງ ແລະ ກວດແກ້

: ທ່ານ ທະວເພັດ ອຸລາ

ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ,
ຜ້ຈັດການໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ
ເພືື່ອສົື່ງເສມການທ່ອງທ່ຽວ.

: ທ່ານ ວິລະ ຈັນທະວົງ

ຊ່ຽວຊານໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ
ເພືື່ອສົື່ງເສມການທ່ອງທ່ຽວ.

ແປໂດຍ

: ທ່ານ ໄຊປະສົງ ວົງສັກ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ອະນຸລັກ

ອອກແບບ ແລະ ຈັດໜ້າ

: ທ່ານ ນາງ ລາພິດ ໄຊຍະວົງ

ວິຊາການກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

: ທ່ານ ເລດປັນຍາ ສຸວນ
ັ ນະແສງ

ວິຊາການພະແນກການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ອະນຸລັກ

: ທ່ານ ນາງ ພວງວັນ ຮຸ່ງທະຈັກ

ວິຊາການພະແນກວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ບລິຫານ
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