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1. ຄ ານ າ  
ຈຸດປະສົງຂອງການແປ ແລະ ຮ່າງມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ແມ່ນເພືື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ (Homestay Standard) ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບແທດເໝາະ
ກັບສະພາບຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ດັື່ງທ ື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ASEAN 
Tourism Strategic Plan (ATS) 2011-2015. ອ ກດ້ານໜ ື່ງ ກ ື່ເພືື່ອສ້າງປະສົບການ ທ ື່ມ ຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຜ ້ມາ
ຢ້ຽມຢາມໂດຍການສະແດງອອກເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບຸນຂອງຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິື່ນ, ວິຖ ຊ ວິດທ ື່ເປັນເອກະລັກຂອງປະ
ຊາຊົນລາວບັນດາເຜົື່າ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ. ການສ້າງມາດຕະຖານດັື່ງກ່າວ
ແມ່ນຈະຊ່ວຍຍົກສ ງຄຸນນະພາບຂອງການບ ລິການ, ປັບປຸງສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະ 
ນຸດທ ື່ກ່ຽວພັນກັບກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ໂດຍການວາງທິດທາງທ ື່ມ ການບ ລິຫານຈັດການທ ື່ດ ກວ່າ
ເກົື່າ ເພືື່ອກ້າວໄປສ ່ການຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບມືອາຊ ບ, ຄ ານ ງເຖິງຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ດ້ານວັດທະນະທ າຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. 

ໃນການກ ານົດມາດຕະຖານນ ີ້, ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ກົດລະບຽບຄ າແນະນ າຕ່າງໆທ ື່ເຄ ຍນ າໃຊ້
ໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນແມ່ນໄດ້ຮັບການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະ, ເຊິື່ງບັນຫາພືີ້ນຖານ ແລະ ຊ່ອງວ່າງຕ່າງໆຈະ
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ມາດຕະຖານນ ີ້ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ 9 ເງືື່ອນໄຂ, ເຊິື່ງປະກອບມ ການເປັນເຈົີ້າພາບ, ທ ື່ພັກອາໄສ, ກິດຈະກ າ, 
ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ທ ື່ຕັີ້ງ, ອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການຕະຫຼາດ 
ແລະ ບັນຫາຄວາມຍືນຍົງ. 

ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຍິື່ງມາຍັງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານເພືື່ອສົື່ງເສ ມການທ່ອງທ່ຽວ ທ ື່ໄດ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໝ ນດ້ານງົບປະມານເພືື່ອແປ ແລະ ຮ່າງມາດຕະຖານນ ີ້ຂ ີ້ນມາ. ຫວັງຢ່າງຍິື່ງວ່າມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາ
ຊົນອາຊຽນນ ີ້  ຈະເປັນທິດຊ ີ້ນ າແກ່ຜ ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂັີ້ນສ ນກາງ  ແລະ ຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນ, ທັງເປັນເອກະສານຕົວຢ່າງທ ື່ປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິື່ນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມປະ
ທັບໃຈໃຫ້ແກ່ຜ ທ້ ື່ມາຢ້ຽມຢາມ. 

            
 ຫວົໜາ້ກມົພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ 
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2. ພາກສະເໜ    
ໃນພາກພືີ້ນອາຊຽນ, ກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ (Homestay) ຖືໄດ້ວ່າເປັນທາງເລືອກດ້ານການທ່ອງ 

ທ່ຽວອ ກຮ ບແບບໜ ື່ງທ ື່ຈະເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມ ໂອກາດໃນການເກັບກ່ຽວປະສົບການ ແລະ ສ າພັດວິຖ ຊ ວິດແບບທ້ອງ 
ຖິື່ນກັບຊຸມຊົນ. ປະສົບການທາງທ າມະຊາດຂອງການທ່ອງທ່ຽວຮ ບແບບດັື່ງກ່າວແມ່ນກ າລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂ ີ້ນ
ພາຍໃນກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ກົງກັນຂ້າມກັບການທ່ອງທ່ຽວມວນຊົນ, ກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຈະເປັນ
ກິດຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວທ ື່ມ ຕົວເລກນັກທ່ອງທ່ຽວຕ ື່າ, ບ ື່ມ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວມ ຄວາມຍ່ອມຍານ ແລະ 
ເປັນທ າມະຊາດ, ທ ື່ສ າຄັນໄປກວ່ານັີ້ນເຈົີ້າຂອງກິດຈະການຈະຕ້ອງເປັນຄົນໃນຊຸມຊົນເພືື່ອທ ື່ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ
ຈະໄດ້ເຂົີ້າສ ່ເຂົາເຈົີ້າໂດຍກົງ. 

ໃນຖານະທ ື່ເປັນອົງປະກອບໜ ື່ງຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມ, ແນວຄວາມຄິດຂອງການທ່ອງ 
ທ່ຽວເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໄດ້ຖືກຍອມຮັບວ່າ ເປັນເຄືື່ອງມືໜ ື່ງທ ື່ຊ່ວຍພັດທະນາເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກຂອງຫຼາຍປະ 
ເທດໃນຂົງເຂດອາຊຽນ. ກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງຄົນໃນ
ທ້ອງຖິື່ນໂດຍການມ ລາຍໄດ້ເພ ື່ມຂ ີ້ນຈາກການເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກ າດັື່ງກ່າວ, ສົື່ງເສ ມວັດທະນະທ າທ້ອງຖິື່ນ, ສິລະປະ ແລະ 
ທຸລະກິດຫັດຖະກ າ, ສົື່ງເສ ມໃຫ້ມ ການຟືີ້ນຟ ສະຖານທ ື່ທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ, ສະຖານທ ື່ທ ື່ສ າຄັນຂອງທ້ອງຖິື່ນ 
ແລະ ພັກດັນໃຫ້ມ ການອະນຸລັກທ າມະຊາດໂດຍການໃຫ້ການສ ກສາແກ່ຊຸມຊົນ. 

ນັກທ່ອງທ່ຽວຈ ານວນຫຼາຍທົື່ວໂລກ ແມ່ນກ າລັງມຸ່ງເປົີ້າມາທ ື່ປະເທດອາຊຽນ ເພືື່ອການທ່ອງທ່ຽວຢ ່ໃນເຂດຊົນນະ
ບົດ, ການພັດທະນາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນລະບົບ ແມ່ນເປັນສິື່ງສ າຄັນຫຼາຍໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໃຫ້
ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດຮ້ຽນຮ ້, ດ້ວຍການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິຖ ການດ າລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ນ, ນ າສະເໜ ຮ ບແບບ
ຂອງການພັກຜ່ອນທ ື່ບ ື່ແພງເກ ນໄປ ເຊິື່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮ ້. ຈຸດ
ຂາຍຂອງກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນນ ີ້ບ ື່ແມ່ນກ ານົດເອົາເອກະລັກສະເພາະດ້ານໃດດ້ານໜ ື່ງ ຂອງບ້ານເທົື່ານັີ້ນເພືື່ອ
ເປັນຈຸດຂາຍ, ແຕ່ມ ເປົີ້າໝາຍແນ່ໃສ່ທ ື່ວິທ ການດ າລົງຊ ວິດຂອງຊຸມຊົນໃດໜ ື່ງ, ພ້ອມດຽວກັນນັີ້ນບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ
ພາຍໃນຊຸມຊົນແມ່ນເປັນປັດໄຈທ ື່ມ ອິດທິພົນຫຼາຍຕ ື່ການຕັດສິນໃຈມາທ່ຽວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

ຄວາມສ າເລັດຂອງກິດຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃນພາກພືີ້ນອາຊຽນ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບຄວາມເຂົີ້າໃຈ
ຢ່າງເລິກເຊິື່ງຕ ື່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຜ ້ທ ື່ມາຢ້ຽມຢາມ. ດັື່ງນັີ້ນ ການສ້າງມາດຕະຖານຂອງເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງອາຊຽນຈ ື່ງມ ຄວາມຈ າເປັນ ທັງເປັນໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກ
ອາຊຽນວ່າໂຮມສະເຕແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເພືື່ອກ ານົດມາດຕະຖານໂຮມສະເຕຂັີ້ນພືີ້ນຖານໃຫ້ແກ່ອາຊຽນ. ມາດຖານດັື່ງກ່າວ
ຍັງເຮັດໃຫ້ມ ການປະສານງານທ ື່ດ ກວ່າເກົື່າ, ພັກດັນໃຫ້ມ ການຮ່ວມມືຫຼາຍຂ ີ້ນກວ່າເກົື່າລະຫວ່າງບັນດາຜ ້ທ ື່ມ ສ່ວນຮ່ວມ, 
ການປົກປັກຮັກ ສາສິື່ງແວດລ້ອມໄປພ້ອມໆກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງຊົນນະບົດເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຄວາມທຸກ
ຍາກ. 

 
 

3. ຂອບເຂດ 
       ມາດຕະຖານດັື່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ສະຖານທ ື່ພັກອາໄສແບບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ, ເຊິື່ງແຂກຈະໄດ້ອາໄສພັກເຊົາ
ຢ ່ກັບຄອບຄົວທ ື່ເອ ີ້ນວ່າເຈົີ້າພາບ ແລະ ຮຽນຮ ້ວິຖ ການດ າລົງຊ ວິດປະຈ າວັນຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໂດຍທາງກົງ ແລະ 
ທາງອ້ອມ. ມາດຕະຖານດັື່ງກ່າວແນ່ໃສການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໄປທ ື່ບາງບັນຫາທ ື່ສ າຄັນເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: ການເປັນເຈົີ້າພາບ, 
ທ ື່ພັກ, ກິດຈະກ າ, ຄວາມເປັນເອກະລັກ, ການບ ລິຫານຈັດການ, ສະຖານທ ື່ຕັີ້ງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ. 



 

3  
 

4. ຄ າສັບ ແລະ ຄ ານິຍາມ 
ຄ າສັບ ແລະ ຄ ານິຍາມ ທ ື່ນ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນມ ລາຍລະອຽດດັື່ງລຸ່ມນ ີ້: 
4.1   ແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວ 

ສະຖານທ ື່ໆໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເປັນທ ື່ໜ້າເພິື່ງພ ໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຜ ້ທ ື່ມາຢ້ຽມຢາມ, ໂດຍທົື່ວໄປແມ່ນ 
ຄຸນຄ່າໃນໂຕຂອງມັນເອງ ຫລື ສິື່ງທ ື່ສະແດງອອກມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄວາມໂດດເດັື່ນທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ 
ປະຫວັດສາດ ເຊັື່ນ ສະຖານທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ, ສະຖານທ ື່ສະແດງສິລະປະ, ບ່ອນຂາຍເຄືື່ອງຫັດຖະກ າ, 
ສະຖານທ ື່ທ າການຜະລິດໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ. 

4.2   ຄວາມເປນັຂອງແທດ້ັີ້ງເດ ມ 
ຂອງແທ້, ດັີ້ງເດ ມ, ບ ລິສຸດ ຫືຼ ສິື່ງທ ື່ມ ຢ ຈ່ິງ ເພືື່ອໃຫ້ປະສົບການຕົວຈິງແກ່ແຂກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກິດຈະກ າ

ທ ື່ຕິດພັນກັບທ າມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທ າຂອງທ້ອງຖິື່ນ. 
4.3   ການປະຖມົພະຍາບານຂັີ້ນຕົີ້ນ 

ການເບິື່ງແຍງ ແລະ ຮັກສາໃນຂັີ້ນພືີ້ນຖານກ ລະນ ເກ ດເຫດສຸກເສ ນກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທ ື່ບາດເຈັບ ຫືຼ ບ ື່ສະບາຍ
ກ່ອນຈະໄດຮ້ັບການປິື່ນປົວຈາກແພດຫມ . 

4.4   ຄວາມຫາຼກຫາຼຍທາງດາ້ນຊ ວະນາໆພນັ 
ການຄົງຢ ່ຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດພັນ, ສັດປ່າ ແລະ ສິື່ງທ ື່ມ ຊ ວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມທ າມະຊາດ. 

4.5   ການຈບັຈອງ 
ການສັື່ງຈອງການບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໂດຍຜ່ານສືື່ຕ່າງໆເຊັື່ນວ່າ: ອິນເຕ ເນັດ, ແຟັກ, ໂທລະສັບ 

ແລະ ອືື່ນໆ. 
4.6   ລະບຽບການ 

ບັນດາລະບຽບການທ ື່ລະບຸເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການວາງຕົວຢ່າງເໝາະສົມສ າລັບແຂກ ແລະ ເຈົີ້າພາບ ຫຼື
ເອ ີ້ນອ ກຢ່າງໜ ື່ງວ່າສິື່ງທ ື່ຄວນເຮັດ ແລະ ບ ື່ຄວນເຮັດ, ເພືື່ອປ ກຈິດສ ານ ກກ່ຽວກັບການປະພ ດຕົວຢ່າງເໝາະສົມຂອງແຂກ 
ເພືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງພືີ້ນທ ື່ນັີ້ນໆ. 

4.7   ກດິຈະກ າຂອງຊມຸຊົນ 
ກິດຈະກ າທ ື່ເນັີ້ນໃສ່ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງຊຸມຊົນ, ທ ື່ຊາວບ້ານໄດ້ຮ່ວມຕົວກັນເຮັດກິດຈະກ າເຊັື່ນວ່າ: 

ການທ າຄວາມສະອາດໝ ່ບ້ານ ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນແຂກຈະມາຢ້ຽມຢາມ. 
4.8   ສະໂມສອນຂອງບາ້ນ 

ເປັນສະຖານທ ື່ທ ື່ຄົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ແຂກທ ື່ມາຢ້ຽມຢາມພົບປະເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ. ເຊິື່ງສາມາດເປັນ
ສະຖານທ ື່ເຕົີ້າໂຮມ, ສະແດງສິລະປະວັດທະນະທ າ ຫືຼ ເປັນສະຖານທ ື່ເຮັດກິດຈະກ າຕ່າງໆ. 

4.9   ອປຸະກອນການສືື່ສານ 
ເຄືື່ອງມື ຫືຼ ອຸປະກອນທ ື່ໃຊ້ໃນການສົື່ງຂ ີ້ມ ນລະຫວ່າງຜ ສ້ົື່ງ ແລະ ຜ ້ຮັບເຊັື່ນ: ໂທລະສັບມືຖື, ວິທະຍຸສືື່ສານ, 

GPS ແລະ ອືື່ນໆ. 
4.10   ການຝ ກອບົຮມົລະຫວາ່ງຊມຸຊນົກບັຊຸມຊນົ 

ວິທ ການໃນການຝ ກອົບຮົມ ໂດຍພືີ້ນຖານຫັຼກໆແລ້ວແມ່ນການໄປຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນນ າບ້ານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດ, ໂດຍການສ ກສາຈາກແຕ່ລະກ ລະນ  ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງນ າຜ ້ທ ື່ມ ປະສົບການ
ໃນການເຄ ຍໃຫ້ການບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 
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4.11 ວດັທະນະທ າ 
ທ ານຽມ, ປະເພນ , ພ ດຕິກ າຂອງຄົນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຄວາມເຊືື່ອຖື. 

4.12   ຖານຂ ີ້ມ ນ 
ລະບົບການເກັບກ າຂ ີ້ມ ນ, ລະບົບການບ ລິຫານຈັດການ ແລະ ການແຍກເພດຂອງຂ ີ້ມ ນ. 

4.13   ການຊວ່ຍເຫຼອືໃນກ ລະນ ສກຸເສ ນ 
ສະຖານະການ ຫຼື ເຫດການທ ື່ເກ ດຂ ີ້ນໂດຍບ ື່ຄາດຄິດ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ມ ການອົບພະຍົບຜ ້ທ ື່ໄດ້ຮັບ

ບາດເຈັບອອກຈາກພືີ້ນທ ື່ໂດຍທັນທ . 
4.14   ການເປັນມດິຕ ື່ສິື່ງແວດລອ້ມ 

ການເປັນມິດຕ ື່ລະບົບນິເວດ, ເປັນມິດຕ ື່ທ າມະຊາດ ແລະ ພືີ້ນທ ື່ສ ຂຽວ, ເຊິື່ງລວມໄປເຖິງສິນຄ້າ ແລະ ການ
ບ ລິການ, ກົດໝາຍ, ແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆເພືື່ອກ ື່ໃຫ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຮຸກຮານສະພາບແວດລ້ອມ 
ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນໜ້ອຍທ ື່ສຸດ. 

4.15   ການຈດັທັດສະນະສ ກສາ (Familiarization – FAM Trip) 
ການຈັດການລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແບບທົດລອງໃຫ້ແກ່ບັນດາບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ຜ ້ປະກອບການດ້ານການ 

ທ່ອງທ່ຽວ, ສືື່ມວນຊົນ ແລະ ບັນດາຜ ້ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສະຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວຈຸດປະສົງ ເພືື່ອໃຫ້ຄວາມຮ ້ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມຄຸ້ນເຄ ຍກັບສະຖານທ ື່ທ່ອງທ່ຽວໃດໜ ື່ງແກ່ກຸ່ມຄົນເຫົຼື່ານ ີ້, ໂດຍການທ ື່ໄດ້ເຫັນສະຖານທ ື່ດ້ວຍຕົວເອງ, ບັນດາຜ ້ປະ 
ກອບການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເປັນຜ ້ທ ື່ຈະສາມາດກະກຽມເພືື່ອຕອບຄ າຖາມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ດ ກວ່າ ແລະ ຈະສາ 
ມາດໂຄສະນາໃຫ້ມ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານການທ່ອງທ່ຽວມາສ ່ເຂດດັື່ງກ່າວ, ສິື່ງເຫົຼື່ານ ີ້ເອ ີ້ນວ່າແຟມທຣິບ. 

4.16   ແຂກ 
ບຸກຄົນທ ື່ມາພັກອາໄສຢ ່ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ, ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວແມ່ນມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າຂອງ

ຊຸມຊົນ ແລະ ບ້ານ. 
4.17  ການຝ ກອບົຮມົທ ື່ເນັີ້ນການປະຕບິດັຕວົຈງິ 

ການຮຽນຮ ້ທ ື່ອ ງໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຮຽນຮ ້ຈາກເຫດການທ ື່ເກ ດຂືີ້ນຫຼາຍກວ່າທິດສະດ   ຫຼື ການເຂົີ້າ
ຫ້ອງຮຽນ. 

4.18   ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ 
ເປັນຮ ບແບບຂອງການທ່ອງທ່ຽວທ ື່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະພັກແຮມນ າຄອບຄົວເຈົີ້າພາບໃນເຮືອນຫຼັງດຽວກັນ 

ແລະ ສ າພັດວິຖ ການດ າລົງຊ ວິດປະຈ າວັນຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ. 
4.19   ຜ ສ້ະໜອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ 

ຄອບຄົວທ້ອງຖິື່ນທ ື່ສະເໜ ບ້ານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເປັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 
4.20   ເຈົີ້າພາບ 

ບຸກຄົນ ຫືຼ ຊຸມຊົນ ທ ື່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ການບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊົນ ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກທ ື່ມາໃຊ້ບ  
ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 

4.21   ທກັສະໃນການອະທບິາຍ 
ວຽກທ ື່ຊັບຊ້ອນທ ື່ລວມເອົາຄວາມສາມາດຫຼາຍໆດ້ານ ລວມເຖິງຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາ ເພືື່ອທ ື່ຈະສາ 

ມາດຖ່າຍທອດ ແລະ ນ າສະເໜ ຂ ີ້ມ ນຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ.  
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4.22   ການບ ລຫິານຄຸມ້ຄອງ 
ຂັີ້ນຕອນການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບບັນດາກຸ່ມຄົນທ ື່ຮັບຜິດຊອບໃນການບ ລິຫານຈັດການຊຸມຊົນ 

ຫືຼ ການຈັດຕັີ້ງເປັນຕົີ້ນແມ່ນການວາງແຜນ, ການບ ລິຫານຈັດການ, ບຸກຄະລາກອນ, ການນ າພາ ແລະ ການຄວບຄຸມເພືື່ອ
ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງອົງກອນ. 

4.23   ປ ີ້ມຄ ມ່ ື
ການອະທິບາຍລາຍລະອຽດເທືື່ອລະຂັີ້ນຕອນກ່ຽວກັບຫົວຂ ີ້ໃດໜ ື່ງ ເປັນປ ີ້ມອ້າງອ ງໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ

ສິື່ງທ ື່ຕ້ອງກະກຽມ, ແນະນ າການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມ ແລະ ແນະນ າການແກ້ໄຂບັນຫາໃນເມືື່ອມັນເກ ດຂ ີ້ນ. 
4.24   ທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ 

ເຈົີ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຢ ທ້່ອງຖິື່ນທ ື່ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການໃຫ້ບ ລິການໂດຍນ າໃຊ້ຊັບພະຍາ 
ກອນທ ື່ມ ຢ ໃ່ນທ້ອງຖິື່ນ. 

4.25   ທ າມະຊາດ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: ປ່າໄມ້, ແມ່ນ ີ້າ, ຖ ີ້າ, ພ ຜາ ແລະ ອືື່ນໆ. 

4.26   ລາຍການທອ່ງທຽ່ວລວມ (package) 
ຜະລິດຕະພັນທ ື່ມ ການກ ານົດລາຄາໄວ້  ເຊິື່ງສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຂກໃນການຊືີ້  ແລະ  ເພ ດເພ ນກັບກິດ

ຈະກ າຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. ໂດຍລວມແລ້ວລາຍການລວມດັື່ງກ່າວຈະປະກອບດ້ວຍພາຫະນະຂົນສົື່ງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ, ທ ື່ພັກອາໄສ, ອາຫານ, ກິດຈະກ າ ແລະ ການໄປທ່ຽວຊົມສະຖານທ ື່. 

4.27   ລະບບົການຈບັຈອງ 
ລະບົບການໃດໜ ື່ງທ ື່ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົີ້າເຖິງການສັື່ງຈ່ອງລາຍການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ການ

ບ ລິການເປັນຕົີ້ນແມ່ນການສັື່ງຈ່ອງຜ່ານທາງອອນລາຍ (ອິນເຕ ເນັດ) ຫືຼ ຜ່ານທາງໂທລະສັບ. 
4.28   ເຄອືຂາ່ຍສືື່ສັງຄມົອອນລາຍ 

ເວັບໄຊ້ທ ື່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ ້ທ ື່ຕ້ອງການນ າໃຊ້ສາມາດລົງທະບຽນເຂົີ້ານ າໃຊ້, ພ້ອມດຽວກັນນັີ້ນຜ ້ໃຫ້ບ ລິການ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຜ ້ບ ລິຫານຈັດການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນສາມາດບັນຈຸຂ ີ້ມ ນ, ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ, ບັນຈຸຮ ບພາບຕ່າງໆ  ແລະ ວ ດ ໂອກ່ຽວກັບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງພວກຕົນ, ສົື່ງຂ ີ້ 
ຄວາມ ແລະ ຕິດຕ ື່ພົວພັນກັບລ ກຄ້າຢ ່ເລືີ້ອຍໆ, ເພືື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດ (ນັກທຸລະກິດ). 

4.29   ຕະຫາຼດເປົີ້າໝາຍ 
ກຸ່ມລ ກຄ້າເປົີ້າໝາຍທ ື່ຈະຕ້ອງໄດ້ພົວພັນ ແລະ ເຮັດການຕະຫຼາດນ າໂດຍກົງ. 

4.30   ຈດຸຂາຍທ ື່ເປນັເອກະລກັ 
ຈຸດດ ງດ ດຫຼັກ  ຫຼື  ເອກະລັກສະເພາະຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ, ທ ື່ເປັນຈຸດຫຼັກໃນການດ ງດ ດນັກທ່ອງ

ທ່ຽວ. 
4.31 ບາ້ນ 

ເຂດຊົນນະບົດທ ື່ຜ ້ຄົນອາໄສຢ ່ກັນເປັນຊຸມຊົນ ເຊິື່ງມ ຄວາມໂດດເດັື່ນທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ຊັບພະ 
ຍາກອນທ າມະຊາດ. 
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5. ເງືື່ອນໄຂ 
5.1 ເຈົີ້າພາບ 
5.1.1 ບາ້ນ ແລະ ຊມຸຊນົ 
5.1.1.1  ຈະຕ້ອງມ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຢ່າງຫນ້ອຍ 5 ຫັຼງ, ພາຍໃນບ້ານໜ ື່ງທ ື່ໄດ້ຮັບການຂ ີ້ນ 

ທະບຽນອະນຸຍາດເພືື່ອສະແດງເຖິງການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມສາມັກຄ . 
5.1.1.2 ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຈະຕ້ອງຕັີ້ງຢ ່ໃກ້ກັບແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທ າທ ຢ ່ບ  

ລິເວນອ້ອມຂ້າງ. 
5.1.1.3  ບ້ານທ ື່ມ ປະຫວັດການບ ລິຫານຈັດການທ ື່ໂດດເດັື່ນ ແລະ ມ ຄວາມສວຍງາມຈະໄດ້ຮັບບ ລິມະສິດໃນການ

ຄັດເລືອກ, ເຊັື່ນການໄດ້ຮັບລາງວັນບ້ານດ ເດັື່ນ ແລະ ລາງວັນທິວທັດທ າມະຊາດທ ື່ສວຍງາມ. 
5.1.1.4 ຈະຕ້ອງມ ສະໂມສອນພາຍໃນຊຸມຊົນ ໃຊ້ເພືື່ອເປັນບ່ອນປະສານງານ ແລະ ເຮັດກິດຈະກ າເຊັື່ນ: ຈັດພິທ  

ຕ້ອນຮັບ, ການສະແດງສິລະປະ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ອືື່ນໆ. 
 

5.1.2  ຜ ໃ້ຫບ້ ລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ 
5.1.2.1 ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງເປັນຜ ້ທ ື່ບ ື່ເຄ ຍມ ຄວາມຜິດທາງອາຍາມາກ່ອນ. 
5.1.2.2 ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ບ ື່ເປັນພະຍາດຕິດຕ ື່. 
5.1.2.3 ຫລັກສ ດຝ ກອົບຮົມເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂັີ້ນພືີ້ນຖານ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຂ ີ້ນ, ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການ

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທຸກຄົນ ຈະຕ້ອງເຂົີ້າຮ່ວມຈົນສ າເລັດການຝ ກອົບຮົມ. 
 

5.2 ທ ື່ພກັເຊາົ 
5.2.1 ເຮອືນ 
5.2.1.1 ໂຄງສ້າງຂອງເຮືອນຈະຕ້ອງຢ ່ໃນສະພາບດ , ໜັີ້ນຄົງ ແລະ ປອດໄພເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: ຫຼັງຄາ, ຝາເຮືອນ, 

ປະຕ , ພືີ້ນ ແລະ ອືື່ນໆ. 
5.2.1.2 ການອອກແບບ ແລະ ວັດສະດຸກ ື່ສ້າງຈະຕ້ອງສະທ້ອນເຖິງສະຖາປັດຕະຍະກ າ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລັກ

ຂອງທ້ອງຖິື່ນ. 
5.2.1.3 ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງຈັດສັນຫ້ອງນອນໃຫ້ແຂກຕ່າງຫາກ, ເຊິື່ງບ ື່ແມ່ນຫ້ອງ

ນອນຂອງຄົນພາຍໃນຄອບຄົວ. 
5.2.1.4 ຈະຕ້ອງມ ຫ້ອງນ ີ້າ ຫລ ືຫ້ອງອາບນ ີ້າຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຫອ້ງ ສ າລັບແຂກ, ອາດຈະຢ ່ໃນຫ້ອງນອນແຂກ ຫືຼ ຢ ່ໃນ

ເຮືອນກ ື່ໄດ້. 
5.2.1.5 ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງມ ໄຟຟ້າໃຊ້ 
5.2.1.6 ພາຍໃນເຮືອນ ຈະຕ້ອງມ ນ ີ້າປະປາໃຊ້ທ ື່ສະອາດ ແລະ ພຽງພ  ໄວ້ສະໜອງການໃຊ້ງານພາຍໃນເຮືອນທຸກ

ເວລາ. 
5.2.2 ຫອ້ງນອນ 
5.2.2.1 ຈັດຫາສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກພືີ້ນຖານ ແລະ ເຄືື່ອງຕົບແຕ່ງເຮືອນ, ໃນຫ້ອງນອນແຂກເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: 

ພັດລົມ, ໂຕະ, ຕ ້ຂະໜາດນອ້ຍ, ແວ່ນແຍງ, ປັກສຽບໄຟ, ມຸ້ງກັນຍຸງ ແລະ ອືື່ນໆ. 
5.2.2.2 ຕ້ອງຈັດສັນຫ້ອງນອນໄວ້ໃຫ້ແຂກສ ງສຸດ  4  ຫ້ອງ ເຊິື່ງຕ້ອງເປັນຫ້ອງທ ື່ບ ື່ໄດ້ນ າໃຊ້ໂດຍສະມາຊິກໃນ

ຄອບຄົວ. 
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5.2.2.3 ຈັດຫາຕຽງນອນທ ື່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ເໜາະສົມເຊັື່ນ: ຕຽງດ່ຽວ ແລະ ຕຽງຄ ່ ພ້ອມເສືື່ອ ແລະ  
ຫມອນທ ື່ສະດວກສະບາຍ. 

5.2.2.4 ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ປະຕ ປ່ອງຢຽີ້ມຄວນຈະໃສ່ຕາຫນ່າງ ເພືື່ອກັນຍຸງ ຫືຼ ແມງໄມ້. 
5.2.2.5 ຕ້ອງປ່ຽນຜ້າປ ຕຽງຕາມຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ຫັຼງຈາກແຂກອອກແຕ່ລະຄັີ້ງ, ຈະຕ້ອງປຽື່ນຜ້າປ ຕຽງໃໝ່ 

ແລະ ສະອາດ ເພືື່ອຮອງຮັບແຂກທ ື່ຈະມາພັກແຮມຄັີ້ງຕ ື່ໄປ. 
5.2.3 ຫອ້ງນ ີ້າ ແລະ ຫ້ອງອາບນ ີ້າ 
5.2.3.1 ກຽມຫ້ອງນ ີ້າທ ື່ເປັນວິດນັື່ງ ຫືຼ ວິດນັື່ງຢອງ ຢ ່ພາຍໃນເຮືອນ ຫືຼ ພາຍນອກແຕ່ບ ື່ໃຫ້ໄກຈາກຕົວເຮືອນ. 
5.2.3.2 ກຽມສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກພືີ້ນຖານໃນຫ້ອງນ ີ້າ ແລະ ຫ້ອງອາບນ ີ້າ ລວມໄປເຖິງປະຕ ທ ມ ລອ໋ກຢ ່

ໃນຫ້ອງນ ີ້າ ແລະ ຫ້ອງອາບນ ີ້າ. 
5.2.3.3 ຕ້ອງມ ນ ີ້າສະອາດໃຊ້ ແລະ ພຽງພ ຕະຫຼອດເວລາ. 
 

5.3 ກດິຈະກ າ 
5.3.1 ກດິຈະກ າພາຍໃນບາ້ນ ແລະ ກດິຈະກ າແບບຊມຸຊນົມ ສວ່ນຮວ່ມ. 
5.3.1.1 ກິດຈະກ າພາຍໃນບ້ານ ແລະ ກິດຈະກ າແບບປະຊາຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມຈະຕ້ອງເນັີ້ນ ແລະ ສະແດງໃຫ້

ເຫັນເຖ ງຊັບພະຍາກອນທ ື່ມ ຢ ່ພາຍໃນທ້ອງຖິື່ນ ເຊັື່ນ: ມ ລະດົກ ແລະ ວັດທະນະທ າທ້ອງຖິື່ນທຸລະກິດ
ທ້ອງຖິື່ນ (ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ການລ້ຽງສັດ, ອຸດສາຫະກ າທ້ອງຖິື່ນ,  ຫັດຖະກ າ) ຊັບພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ (ປ່າໄມ້, ແມ່ນ ີ້າ, ຖ ີ້າ, ໜອງ ແລະ ອືື່ນໆ) 

5.3.1.2  ການອອກເເບບ ແລະ ການດ າເນ ນກິດຈະກ າຈະຕ້ອງຊຸກຍ ້ໃຫ້ມ ສ່ວນຮ່ວມລະຫ່ວາງປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ນ 
ແລະ ແຂກທ ື່ມາຢ້ຽມຢາມ. 

5.3.2 ກດິຈະກ າປິື່ນອ້ອມ 
5.3.2.1 ການຢ້ຽມຊົມສະຖານທ ື່ທ່ອງທ່ຽວທ ື່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນບ ລິເວນໃກ້ຄຽງກັບບ້ານ, ຈະຕ້ອງຖືກລວມ

ເຂົີ້າໃນການທ່ອງທ່ຽວເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໂດຍການຖືກເອົາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນເປັນກິດຈະ 
ກ າຕົີ້ນຕ . 

5.3.2.2 ຮ່ວມມືກັບບ້ານອືື່ນທ ື່ຢ ່ຕິດ ຫືຼ ໃກ້ຄຽງກັນ ເພືື່ອເພ ື່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ກິດຈະກ າທັງເປັນການເຮັດ
ໃຫ້ມ ຫຼາຍພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

5.3.3 ຄວາມເປນັຂອງແທດ້ັີ້ງເດ ມ 
5.3.3.1 ຊຸມຊົນທ ື່ດ າເນ ນກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງຮັກສາເອກະລັກ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ວັດທະນະ

ທ າດັີ້ງເດ ມຂອງທ້ອງຖິື່ນ, ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮຽນຮ ້ ແລະ ສ າພັດປະສົບການທ ື່ແຕກຕ່າງ 
ແລະ ເປັນຂອງແທ້ດັີ້ງເດ ມ. 

5.3.3.2 ອະນຸລັກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຂກມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າຂອງຊຸມຊົນ ເພືື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈິດວິນ
ຍານຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຢ ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ. 

5.3.3.3 ອະນຸລັກການຜະລິດຫັດຖະກ າທ້ອງຖິື່ນເພືື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິລະປະທ້ອງຖິື່ນໂດຍການຈັດຕັີ້ງກຸ່ມ 
ແລະ ສະມາຄົມວັດທະນະທ າພາຍໃນບ້ານ. 
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5.4 ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ 
5.4.1 ການນ າພາ 
5.4.1.1 ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງຖືກນ າພາໂດຍຜ ້ທ ື່ມ ພາວະຄວາມເປັນຜ ້ນ າສ ງ ແລະ ເປັນ

ທ ື່ເຄາົລົບນັບຖືຂອງຊຸມຊົນ ເຊັື່ນ: ນາຍບ້ານ. 
5.4.2 ການຈດັຕັີ້ງ 
5.4.2.1 ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງມ ໂຄງຮ່າງຢ່າງເປັນລະບົບ, ກ ານົດພາລະບົດບາດ, ຫນ້າທ ື່

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂອດການປະສານງານທ ື່ຊັດເຈນ. 
5.4.2.2 ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງໃຫ້ສິດອ ານາດແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມພາຍໃນບ້ານ. 
5.4.2.3 ການຈັດຕັີ້ງຂອງບ້ານຈະຕ້ອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນໃນການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ເຊິື່ງດ າ 

ເນ ນແບບທຸລະກິດການຄ້າ, ແຕ່ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ື່ສັງຄົມ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ. 
5.4.3 ຖານຂ ີ້ມ ນ 
5.4.3.1 ຖານຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບການໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ສ້າງຖານຂ ີ້ມ ນຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກ

ແຮມປະຊາຊົນທ ື່ປະກອບດ້ວຍຂ ີ້ມ ນເຊັື່ນ: ທ ື່ຢ ່, ຈ ານວນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ພອນສະຫັວນພິ 
ເສດ, ຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆ. 

5.4.3.2 ຖານຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບແຂກສ້າງລະບົບການຈອງ ແລະ ການລົງທະບຽນ ເພືື່ອຄວາມສະດວກໃນການເກັບ 
ກ າຈ ານວນແຂກທ ື່ມາຢ້ຽມຢາມ, ປະເທດ, ໄລຍະເວລາພັກເຊົາ ແລະ ອືື່ນໆ  ແລະ ຖານຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບ
ແຂກຈະຕ້ອງມ ການເກັບກ າຄ າຄິດເຫັນ, ຄ າຕິຊົມ ແລະ ຄ າແນະນ າຈາກແຂກ. 

5.4.3.3 ຖານຂ ີ້ມ ນຜະລິດຕະພັນສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຊັບພະຍາກອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທ ື່ມ ຢ ່ພາຍໃນບ້ານ ແລະ 
ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ. 

5.4.4 ການສາ້ງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ການຝ ກອບົຮມົ 
5.4.4.1 ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງສ້າງປ ີ້ມຄ ່ມື ແລະ ຄ າແນະນ າທ ື່ມ ລາຍລະອຽດດັື່ງລຸ່ມນ ີ້: 

- ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການເບິື່ງແຍງແຂກ. 
- ການລົງທະບຽນ, ການຂຽນໃບຮັບເງິນ ແລະ ການຊ າລະເງິນ. 
- ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ. 
- ທັກສະໃນການສືື່ສານ. 
- ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການຈັດກິດຈະກ າ. 
- ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ. 
- ການເລົື່າເລືື່ອງ ແລະ ທັກສະໃນການອະທິບາຍ. 

5.4.4.2 ຫັຼກສ ດການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ຫົວຂ ີ້ຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງເນັີ້ນໜັກການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ການແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນລະຫ່ວາງຊຸມຊົນກັບຊຸມຊົນ. 

5.4.5 ການຮວ່ມມ ື
5.4.5.1 ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງມ ການຮ່ວມມກືັບ: 

- ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນບ່ອນອືື່ນ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາບ ລິສັດທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພືື່ອສ້າງລາຍການທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັນ ແລະ ປັບປຸງການໂຄສະນາ. 
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- ອົງການຈັດຕັີ້ງພາກລັດລັດເຊັື່ນ ອົງການທ່ອງທ່ຽວຂັີ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພືື່ອຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງດ້ານການຝືກອົບຮົມ, ງົບປະມານ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ ແລະ ການໃຫ້ຄ າປ ກສາທາງ
ດ້ານວິຊາການ. 

- ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັີ້ງທ ື່ບ ື່ແມ່ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ເພືື່ອສ້າງແຜນຮ່ວມກັນທາງດ້ານການປົກ
ປັກຮັກສາສ ື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການອະນຸລັກວັດທະນະທ າ. 

- ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສ ກສາ ເພືື່ອຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ການ
ໃຫ້ຄ າປ ກສາດ້ານວິຊາການ. 
 

5.5 ທ ື່ຕັີ້ງ 
5.5.1 ການເຂົີ້າເຖງິ 
5.5.1.1 ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຈະຕ້ອງຕັີ້ງຢ ່ບ່ອນທ ື່ສາມາດເຂົີ້າເຖິງໄດ້ໂດຍພາຫະນະທຸກປະເພດ. 
5.5.1.2 ຕ້ອງມ ປ້າຍຊ ີ້ບອກທ ື່ຊັດເຈນ ເພືື່ອບອກທາງເຂົີ້າຫາບ້ານໃຫ້ແກ່ແຂກ. 
 

5.6 ສຂຸະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ 
5.6.1 ເຮອືນ (ເຮອືນຄົວ, ຫອ້ງນອນ ແລະ ຫອ້ງນ ີ້າ) 
5.6.1.1 ຫ້ອງນອນທຸກຫ້ອງ, ເຮືອນຄົວ ແລະ ຫ້ອງນ ີ້າ ຈະຕ້ອງຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ບ ື່ມ ກິື່ນເໝັນ, ສິື່ງເປິ

ເປືີ້ອນ, ຂ ີ້ຝຸ່ນ, ໄຍແມງມຸມ ແລະ ອືື່ນໆ. 
5.6.1.2 ພືີ້ນເຮືອນຄົວ ຈະຕ້ອງຖ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ບ ື່ຄວນໃຫ້ຄາບເປືີ້ອນຕົກຄ້າງ, ການຮົື່ວໄຫຼຂອງນ ີ້າ 

ແລະ ອືື່ນໆ. 
5.6.1.3 ຫ້ອງນ ີ້າ, ຟັກບົວອາບນ ີ້າ, ອ່າງອາບນ ີ້າ ແລະ ອ່າງລ້າງມື ຈະຕ້ອງທ າຄວາມສະອາດເປັນປະຈ າ ແລະ 

ປາສະຈາກສິື່ງເປິເປືີ້ອນ, ສະໜິມ ແລະ ບ ື່ມ ກິື່ນເໜັນ. 
5.6.1.4 ຈະຕ້ອງໃຊ້ນ ີ້າຢາຂ້າເຊືີ້ອເພືື່ອທ າຄວາມສະອາດຫ້ອງນ ີ້າໃຫ້ສະອາດ ແລະ ປາສະຈາກເຊືີ້ອໂລກ. 
5.6.1.5 ເຈົີ້າຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງກະກຽມ, ສະບ , ຢາສະຜົມ, ເຈ້ຍອະນາໄມ ແລະ ຜ້າເຊັດໂຕ

ທ ື່ສະອາດໄວ້ບ ລິການແຂກ. 
5.6.2 ບ ລິເວນເດ ື່ນບາ້ນ 
5.6.2.1 ຕ້ອງບ ື່ມ ຂ ີ້ເຫຍືີ້ອບ ລິເວນເດ ື່ນບ້ານ. 
5.6.2.2 ຕ້ອງກ າຈັດແຫຼື່ງແຜ່ພັນຂອງຍຸງ ດ້ວຍການລະບາຍຮ່ອງລະບາຍນ ີ້າເສຍ, ກ າຈັດພວກກະປອ໋ງທ ື່ສາມາດ

ເປັນບ່ອນແຜ່ພັນຂອງຍຸງ ແລະ ອ ື່ນໆ. 
5.6.2.3 ມັນຈ າເປັນຢ່າງຍິື່ງທ ື່ຜ ້ປະກອບການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນໃນໝ ່ບ້ານຈະຕ້ອງຊ່ວຍ

ກັນຮັກສາທິວທັດ ແລະ ຄວາມສວຍງາມພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ ດ້ວຍການປະດັບປະດາຕົີ້ນໄມ້ທ ື່ມ ຄວາມ
ສວຍງາມທ ື່ມ ຢ ່ໃນພືີ້ນທ ື່ ແລະ ສາມາດເບິື່ງແຍງຮັກສາໄດ້ງ່າຍ. 

5.6.3 ການກະກຽມ ແລະ ປງຸແຕງ່ອາຫານ 
5.6.3.1 ເຮືອນຄົວຈະຕ້ອງຢ ່ໃນສະພາບດ , ສະອາດ ແລະ ອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ.  
5.6.3.2 ເຄືື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວຈະຕ້ອງຢ ່ໃນສະພາບດ , ສະອາດ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທ ື່ແຫ້ງ. 
5.6.3.3 ຈານ, ຈອກແກ້ວ ແລະ ອືື່ນໆ ທ ື່ມ ການແຕກຫັກ ແລະ ມ ຮອຍ ບ ື່ຄວນນ າມາໃຊ້ບ ລິການອາຫານໃຫ້ແຂກ. 
5.6.3.4 ສະມະຊິກໃນຄອບຄົວທ ື່ກະກຽມອາຫານ ຈະຕ້ອງມ ສຸຂະອະນາໄມທ ື່ດ  ແລະ ແຕ່ງກາຍສະອາດ. 
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5.6.3.5 ຊ ີ້ນ, ໄກ່, ປາ ແລະ ສ່ວນປະສົມອືື່ນໆ ທ ື່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການກະກຽມອາຫານຈະຕ້ອງສົດສະອາດ ແລະ ມາຈາກ
ຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ. 

5.6.3.6 ການບ ລິການອາຫານ ຈະຕ້ອງມ ການຫຸ້ມຫ ື່ເປັນຢ່າງດ . 
5.6.3.7 ແຂກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການບ ລິການດ້ວຍນ ີ້າດືື່ມທ ື່ອາດ ແລະ ປອດໄພເທົື່ານັີ້ນ. 
 

5.7 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ 
5.7.1 ການຝ ກອບົຮມົກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພ 
5.7.1.1 ຜ ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມຂັີ້ນພືີ້ນຖານ ກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາບານ

ເບືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອໃນກ ລະນ ສຸກເສ ນ. 
 

5.7.2 ຄວາມປອດໄພໃນເວລາດ າເນ ນກດິຈະກ າ 
5.7.2.1 ຢ່າງໜ້ອຍຄວນມ ຜ ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 2 ຄົນ ເພືື່ອຕິດຕາມແຂກ ເພືື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພລະ 

ຫວ່າງເຮັດກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 
5.7.2.2 ກິດຈະກ າທາງນ ີ້າເຊັື່ນ: ການລ່ອງເຮືອ, ການລ່ອງແພ ແລະ  ອືື່ນໆ  ຄວນຈະກຽມພ້ອມອຸປະກອນຮັກສາ

ຄວາມປອດໄພທ ື່ເໝາະສົມ ຈັດກິດຈະກ າໄວ້ໃຫ້ແຂກທ ື່ໄດ້ຮັບການເຫັນດ ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ລັດ. 

5.7.2.3 ກິດຈະກ າໃດໆກ ື່ຕາມທ ື່ກ່ຽວຂອ້ງກັບທ່າທຽບເຮືອ ຄວນຈະມ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກເຊັື່ນ: ຮາວຈັບ, 
ພືີ້ນຢາງທ ື່ປ້ອງກັນການມືື່ນໄຫຼ ແລະ ອືື່ນໆ. 

5.7.2.4 ຕາມເສັີ້ນທາງ ແລະ ທາງຍ່າງປ່າ ຄວນຈະມ ປ້າຍເຕືອນ ແລະ ຊ ີ້ບອກທາງຢ່າງລະອຽດ. 
5.7.3 ການແນະນ າກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພ 
5.7.3.1 ແຂກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພກ່ອນ ທ ື່ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກ າຂອງເຮືອນ

ພັກແຮມປະຊາຊົນ. 
5.7.3.2 ສະໜອງແຜ່ນພັບທ ື່ແນະນ າ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
5.7.3.3 ແຂກທ ື່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກ າການພະຈົນໄພແບບອະນຸລັກ ຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ ເພືື່ອບັນທ ກຊືື່ ແລະ 

ເບ ໂທຕິດຕ ື່ ເພືື່ອເປັນຂ ີ້ມ ນ ແລະ ສະດວກໃນການກວດກາ. 
5.7.3.4 ສ້າງປ ີ້ມຄ ່ມືທ ື່ກ ານົດຂັີ້ນຕອນ ແລະ ຄ າແນະນ ໍາາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ເພືື່ອນ າໃຊ້ເປັນຂັີ້ນຕອນປະຕິ 

ບັດມາດຕະຖານ. 
5.7.4 ການຊວ່ຍເຫຼອືໃນກ ລະນ ສກຸເສ ນ ແລະ ການອບົພະຍບົ 
5.7.4.1 ຜ ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈະຕ້ອງມ ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫືຼອສຸກເສ ນ, ຊຸດປະຖົມພະຍາບານເບືີ້ອງຕົີ້ນຕິດໂຕ

ໄປນ າໃນຊ່ວງໄລຍະການເຮັດກິດຈະກ າ. 
5.7.4.2 ຜ ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈະຕ້ອງມ ອຸປະກອນສືື່ສານເພືື່ອແຈ້ງເຕືອນເຫດການອັນຕະລາຍທ ື່ກ າລັງເກ ດ

ຂ ີ້ນ ຫືຼ ໃນກ ື່ລະນ ແຂກໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫືຼ ບ ື່ສະບາຍ. 
5.7.4.3 ມັນຈ າເປັນຢ່າງຍິື່ງທ ື່ແຂກຕ້ອງໄດ້ມ ການເຮັດການປະກັນໄພ ຫຼື ປະກັນຊ ວິດ  ໂດຍລວມເຂົີ້າໃນລາຄາລາຍ 

ການທ່ອງທຽື່ວ. 
5.7.4.4 ຍ ດຖື ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ ີ້ກ ານົດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດນັີ້ນໆ.  
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5.8. ການຕະຫາຼດ ແລະ ການໂຄສະນາ 
5.8.1 ກດິຈະກ າການໂຄສະນາ 
5.8.1.1 ກ ານົດ ແລະ ເຂົີ້າເຖິງກຸ່ມເປົີ້າໝາຍການຕະຫຼາດ ແລະ ອອກແບບລາຍການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເໝາະສົມກັບ

ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫັວງຂອງແຂກ. 
5.8.1.2 ກ ານົດຈຸດຂາຍທ ື່ເປັນເອກະລັກຂອງບ້ານ ເພືື່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຈາກເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອືື່ນ. 
5.8.1.3 ສ້າງສິື່ງພິມໂຄສະນາເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ, ກະດານຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມ

ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ. 
5.8.1.4 ຮ່ວມມືກັບອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ. 
5.8.2 ການຮວ່ມມກືບັບ ລສິດັທ່ອງທຽ່ວ 
5.8.2.1 ຈັດທັດສະນະສ ກສາ ແລະ ເຊ ນບັນດາຜ ້ປະກອບການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ເພືື່ອມາ

ທົດລອງກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 
5.8.2.2 ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວທ ື່ມ ຊືື່ສຽງ, ເພືື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທ ື່ປ ກສາ ໃນການຈດັຕັີ້ງເຮືອນພັກ

ແຮມປະຊາຊົນ. 
5.8.3 ການເຮດັການຕະຫາຼດທາງເວບັໄຊ ້
5.8.3.1 ສ້າງເວັບໄຊ້ ແລະ ນ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການສືື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພືື່ອໂຄສະນາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ອາຊຽນ ແລະ ຮັບຈອງອອນລາຍ. 
5.8.3.2 ຮ່ວມມືກັບຊາວໜຸ່ມຂອງບ້ານມາເປັນຜ ້ເບິື່ງແຍງ ແລະ ປັບປຸງຂ ີ້ມ ນການໂຄສະນາດ້ານການທອ່ງທ່ຽວ

ອອນລາຍຂອງບ້ານ. 
 

5.9 ຫຼກັການໃນການພດັທະນາແບບຍນືຍົງ 
5.9.1 ຄວາມຍນືຍົງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
5.9.1.1 ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ 

- ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງຮັບສະໝັກ ແລະ ຈ້າງຄົນຢ ່ໃນຊຸມຊົນ. 
- ໃຫ້ລາງວັນ ຫືຼ ເພ ື່ມເງິນແກ່ຜ ້ມ ຜົນງານ ແລະ ບ ລິການດ  ເພືື່ອສ້າງແຮງຈ ງໃຈໃນການເຮັດວຽກ. 
- ສ້າງກອງທ ນຂະໜາດນອ້ຍ `ເພືື່ອສະໜອງທ ນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງບ້ານທ ື່ເຫັນວ່າມ ຄວາມພ້ອມ ເພືື່ອໃຫ້

ເຂົາເຈົີ້າມາມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການດ າເນ ນທຸລະກິດທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 
5.9.1.2 ການຈັດຊືີ້ 

- ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຈະຕ້ອງຊືີ້ວັດຖຸດິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກທຸລະກິດພາຍໃນບ້ານ. 
- ແນະນ າໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊືີ້ຜະລິດຕະພັນທ ື່ຜະລິດຢ ່ທ້ອງຖິື່ນ ໂດຍການກ ານົດຈຸດວາງຂາຍເຄືື່ອງຫັດຖະ

ກ າຢ ໃ່ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫລື ບ ລິເວນໄກຄຽງ. 
5.9.1.3 ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິື່ນ / ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ 

- ໂຄສະນາບຸນປະເພນ ຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຢ້ຽມຊົມຕະຫຼາດທ ື່ຢ ່ໃນບ້ານ ຫືຼ ຢ ່ໃກ້ບ້ານ. 
- ສະເໜ ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກ າ ແລະ ອາຫານທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ກັບແຂກ ພ້ອມທັງຈັດງານກ່ຽວກັບວັດທະ 

ນະທ າ ແລະ ການສະແດງສິລະປະທ້ອງຖິື່ນ. 
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5.9.2 ຄວາມຍນືຍົງທາງດາ້ນສິື່ງແວດລອ້ມ 
5.9.2.1 ຈ າກັດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນກະທົບຕ ື່ກັບທ າມະຊາດ 

ແລະ ວັດທະນະທ າ. 
5.9.2.2 ຫຼ ກລ້ຽງການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄປຮ່ວມໃນກິດຈະກ າ ທ ື່ເຫັນວ່າຈະທ າລາຍພືດ ແລະ ສັດປ່າ. 
5.9.2.3 ຈັດກິດຈະກ າເກັບກວດຂ ີ້ເຫືີ້ຍອຮ່ວມກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕາມບ ລິເວນແຄມທະເລ, ປ່າໄມ້ ຫຼື ຕາມແມ່ 

ນ ີ້າລ າເຊ. 
5.9.2.4 ສ້າງລະບຽບການ (ສິື່ງທ ື່ຄວນ ແລະ ບ ື່ຄວນເຮັດ) ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕ ື່ສິື່ງມ ຊ ວິດໃນທ າມະຊາດ 

ແລະ ເຜ ຍແຜ່ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຮ ້ ແລະ ນ າໄປຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 
5.9.2.5 ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ າຄັນຂອງການປົກປັກຮັກ 

ສາຊ ວະນາໆພັນ. 
5.9.2.6 ຕ້ອງຮັບປະກັນການອອກແບບ ແລະ ການກ ື່ສ້າງສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ  ແລະ 

ການບ ລິການນັີ້ນໆເປັນມິດຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ.  
 

5.9.3 ຄວາມຍນືຍົງທາງດາ້ນວດັທະນະທ າ ແລະ ສງັຄມົ 
5.9.3.1 ສ້າງສ ນຂ ີ້ມ ນ ແລະ ສະແດງເຜ ຍແຜ່ວັດທະນະທ າຢ ່ສະໂມສອນຂອງບ້ານ ແລະ ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງເຮືອນ

ພັກແຮມປະຊາຊົນ. 
5.9.3.2 ແຈ້ງໃຫ້ແຂກຊາບກ່ຽວກັບການເຄົາລົບນັບຖືປະເພນ ຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ການວາງໂຕຢ່າງເໝາະສົມ. 
5.9.3.3 ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໄດ້ຮັບຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ າຄັນຂອງການອະນຸລັກວັດທະ 

ນະທ າຂອງຕົນ. 
5.9.3.4 ຍົກເລ ກການອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຜ ້ໃຫ້ບ ລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທ ື່ໂຄສະນາກິດຈະກ າທ່ອງທ່ຽວທາງ

ເພດ ແລະ ສິື່ງເສບຕິດ.
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ວທິປີະເມນີມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ 
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1. ຄ ານ າ 
ຈຸດປະສົງຂອງແບບກວດສອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນແມ່ນເພືື່ອວັດແທກປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ 

ຜົນສ າເລັດຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃນພາກພືີ້ນອາຊຽນ, ຊ ື່ງກ ານົດໃນມາດຖານຄຸນນະພາບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ຂອງອາຊຽນ, ແບບກວດສອບແມ່ນຖືກປັບປຸງມາເປັນເຄືື່ອງປະຕິບັດສ າລັບການຈັດຕັີ້ງຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຜ ້ໃຫ້
ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຍັງເປັນຕົວກ ານົດ ເພືື່ອປະເມ ນປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນໃຫ້ຢ ໃ່ນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງອາຊຽນ. ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ  
ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຍັງສາມາດນ າໃຊ້ແບບກວດສອບນ ີ້ເພືື່ອທົດສອບໃຫ້ເຫັນຂ ີ້ບົກຜ່ອງຂອງການບ ລິການຂອງ
ຕົວເອງ  ແລະ ນ າຂ ີ້ບົກຜ່ອງມາປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາ. 

ມາດຖານຫຼັກ ແລະ ມາດຖານຍ່ອຍຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ທ ື່ຖືກກ ານົດໃນແບບກວດສອບນ ີ້ແມ່ນຂ ີ້ນ
ກັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງອາຊຽນ. ມາດຕະຖານຈະຖືກຮັບຮອງຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາ 
ຊຽນທ ື່ມ ຢ ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວຂອງອາຊຽນ: 2011-2015 ເພືື່ອສ້າງປະສົບການທ ື່ມ ຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຜ ້
ມາຢ້ຽມຢາມໂດຍການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິື່ນທ ື່ມ ຢ ໃ່ນປະຈຸບັນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມ ລັກສະນະ
ດ ງດ ດ. 

 

2. ພາກສະເໜ . 
ມ ສອງຫຼັກສ ດຄິດໄລ່ທ ື່ນ າໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງອາຊຽນ , ການປັບປຸງ

ແບບກວດສອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແມ່ນເປັນຂັີ້ນຕອນທ ື່ສ າຄັນ ເພືື່ອຮັບປະກັນວ່າການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໄດ້ຮັບ
ຜົນສ າເລັດ. ແບບກວດສອບທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດຄວນຈະຮັບປະກັນວ່າແບບປະເມ ນມ ການຈັດຕັີ້ງຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ 
ສອດຄ່ອງ ເພືື່ອຕ ລາຄາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຢ ່ໃນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫືຼ ບ ື່. ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງ
ແບບກວດສອບຈະມ ຜ ້ປະເມ ນ ແລະ ເຄືື່ອງມື ເພືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດ ແລະ ເປັນຕົວຕັດສິນແບບປະ
ເມ ນຂອງຜ ້ປະເມ ນ. 

ນອກເໜືອຈາກທ ື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ, ແບບກວດສອບຄວນສາມາດນ າໃຊ້ໃນການຈັດລະດັບ ໃນການຍອມຮັບ
ຄຸນນະພາບຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທ ື່ສະແດງຜົນອອກມາໄດ້ດ ໃນແບບປະເມ ນຈະໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. 

ແບບປະເມ ນນ ີ້ຍັງສາມາດນ າໃຊ້ເພືື່ອທົດສອບໃຫ້ເຫັນຂ ີ້ບົກຜ່ອງທ ື່ຍັງບ ື່ໄດ້ຄຸນນະພາບ, ເຊິື່ງຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃຫ້
ຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຮ ້ເຖິງຂ ີ້ບົກຜ່ອງໃນປະຈຸບັນ. 
 

3. ຂອບເຂດ. 
ສ ມໃສ່ການພັດທະນາວິທ ການ ແລະ ຕົວຊ ີ້ວັດທ ື່ນ າໃຊ້ໃນຂັີ້ນຕອນການປະເມ ນດ້ວຍການກ ານົດຕົວຊ ີ້ວັດໃນມາດ

ຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງອາຊຽນມ  9 ມາດຖານຫັຼກ ແລະ 27 ມາດຖານຍ່ອຍ. ມາດຖານຫັຼກມ : ເຈົີ້າພາບ, 
ທ ື່ພັກເຊົາ, ກິດຈະກ າ, ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ທ ື່ຕັີ້ງ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັ 
ສາຄວາມປອດໄພ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ, ຫັຼກການໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 
4. ຄ າສັບ ແລະ ຄ ານິຍາມ 

ຄ າສັບ ແລະ ຄ ານິຍາມທ ື່ນ າໃຊ້ໃນເຄືື່ອງມືປະເມ ນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແມ່ນມ ດັື່ງນ ີ້: 
4.1 ລາຍການກວດສອບ 

ແມ່ນລາຍລະອຽດຕ່າງໆທ ື່ຕ້ອງມ  ຫືຼ ສ ື່ງທ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄ ານ ງໃນເວລາດ າເນ ນການປະເມ ນ. 



 

15  
 

4.2 ຫຼກັການ 

ການກ ານົດຄຸນນະພາບ/ແມ່ນເງືື່ອນໄຂທ ື່ເປັນບ່ອນອ ງໃຫ້ແກ່ການປະເມ ນ ແລະ ການຕັດສ ນໃຈ. 
4.3 ຜ ໃ້ຫບ້ ລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ 

ແມ່ນທ້ອງຖິື່ນທ ື່ສະໜອງເຮືອນຂອງຕົນໃຫ້ເປັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 
4.4 ວິທ ການປະເມ ນຜນົ 

ແມ່ນວິທ ທ ື່ໃຊ້ເພືື່ອວັດແທກຫັຼກການທ ື່ກ ານົດໃນລາຍການກວດສອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 
4.5 ນ ີ້າໜກັ 

 ເຄືື່ອງວັດແທກໃຊ້ເພືື່ອກ ານົດຄວາມສ າຄັນ ຫືຼ ບຸລິມາສິດຂອງແຕ່ລະຫັຼກການ. 
 

5. ຂ ີ້ກ ານົດເບືີ້ອງຕົີ້ນຂອງການປະເມ ນ 
ການທ ື່ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ໃນຂົງເຂດອາຊຽນຈະຜ່ານເຂົີ້າສ ່ການປະເມ ນນັີ້ນ, ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມ

ປະຊາຊົນ ແລະ ຄະນະບ ລິຫານງານຈະຕ້ອງຜ່ານບາງຂ ີ້ກ ານົດດັື່ງນ ີ້: 
ກ. ພາຍໃນບ້ານຕ້ອງມ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 5 ຫັຼງຂ ີ້ນໄປ. 
ຂ. ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງບ ື່ເຄ ຍຖືກຄະດ ທາງອາຍາມາກອນ. 
ຄ. ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນປະຊາຊົນຕ້ອງມ ໃບກວດສຸກຂະພາບເພືື່ອຢັີ້ງຢືນວ່າບ ື່ເປັນພະຍາດຕິດແປດ. 
ໃນກ ລະນ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫືຼ ຄະນະບ ລິຫານງານບ ື່ຜ່ານຂ ີ້ກ ານົດທ ື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ, 

ແມ່ນຈະຖືກຖອດຖອນອອກຈາກການສະເໜ ຂ ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທັນທ . 
 

6. ຫຼັກການປະເມ ນ 
ໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການວັດແທກຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງເຮືອນພັກແຮມປະ ຊາຊົນ, 

ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂອງອາຊຽນໄດ້ນ າໃຊ້ 9 ມາດຖານຫັຼກ ແລະ 27 ມາດຖານຍ່ອຍ ທ ື່ປະກອບດ້ວຍ
ເງືື່ອນໄຂ, ດັື່ງນ ີ້: 
ຕາຕະລາງທ  6.1: 9 ມາດຖານຫຼັກ ແລະ 27 ມາດຖານຍ່ອຍ 

   

ມາດຖານຫຼກັ ມາດຖານຍ່ອຍ ຄະແນນ 

1. ເຈົີ້າພາບ 1.ໝ ່ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ 3 
2.ຜ ໃ້ຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 1 

2. ທ ື່ພັກເຊົາ 3.ເຮືອນ 8 
4.ຫ້ອງນອນ 5 
5.ຫ້ອງນ ີ້າ/ຫ້ອງອາບນ ີ້າ 3 

3. ກິດຈະກ າ 6.ກິດຈະກ າພາຍໃນບ້ານ ແລະ ກິດຈະກ າແບບຊຸມຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມ. 2 
7.ກິດຈະກ າປິື່ນອ້ອມ 2 
8.ຄວາມເປັນຂອງແທ້ດັື່ງເດ ມ 3 

4. ການບ ລິຫານຄຸ້ມ
ຄອງ 

9.ການນ າພາ 1 
10.ການຈັດຕັີ້ງ 3 
11.ຂ ີ້ມ ນພືີ້ນຖານ 3 
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12.ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ການຝ ກອົບຮົມ 2 
13.ການຮ່ວມມື 1 

5. ສະຖານທ ື່ຕັີ້ງ 14.ການເຂົີ້າເຖິງ 2 
6. ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ 

ຄວາມສະອາດ 
15.ເຮືອນ (ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງນອນ ແລະ ຫ້ອງນ ີ້າ) 5 
16.ບ ລິເວນເດ ື່ນບ້ານ 3 
17.ການກະກຽມ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ 7 

7. ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ 

18.ການຝ ກອົບຮົມຄວາມປອດໄພ 1 
19.ຄວາມປອດໄພໃນເວລາດ າເນ ນກິດຈະກ າ 4 
20.ການແນະນ າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 4 
21.ການຊ່ວຍເຫືຼອໃນກ ລະນ ສຸກເສ ນ ແລະ ອົບພະຍົບ  4 

8. ການຕະຫຼາດ ແລະ 
ການໂຄສະນາ 

22.ກິດຈະກ າໂຄສະນາ 4 
23.ການຮ່ວມມືກັບບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 2 
24.ການເຮັດຕະຫຼາດທາງເວັບໄຊ້ 2 

9. ຫັຼກການໃນການພັດ 
ທະນາແບບຍືນຍົງ 

25.ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 8 
26.ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ 6 
27.ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ 4 

ລວມທງັໝົດ 91 
 
 

7. ການປະເມ ນຜົນ 
ການປະເມ ນຜົນຈະໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກ ຕ ເມືອສາມາດຜ່ານ 3 ຂ ກ ານົດເບືີ້ອງຕົີ້ນຂອງການປະເມ ນ. ການສັງລວມ

ຜົນຂອງການປະເມ ນແມ່ນຈະສັງລວມເອົາຈ ານວນຄ າຕອບທ ື່ຖືກຕິກວ່າມ ຂອງແຕ່ລະເງືື່ອນໄຂ. ສ່ວນບັນດາອົງປະກອບທ ື່
ບ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບ ື່ເໝາະສົມ ແລະ ບ ື່ຈ າເປັນສ າລັບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນແມ່ນໃຫ້ຕິກຫ້ອງ ບ ື່ເໝາະສົມ (ເບ ື່ງຕົວຢ່າງ1). 
ແຕ່ລະມາດຖານຫັຼກການຍັງຖືກກ ານົດນ ີ້າໜັກ (%) ໂດຍອ ງໃສ່ຄວາມສ າຄັນ (ຕາຕະລາງທ  7.2). ການຄິດໄລ່ຜົນຂອງ
ການປະເມ ນແບບເຕັມຮ ບແບບແມ່ນສາມາດເບ ື່ງໄດ້ຈາກ ຕາຕະລາງທ  7.3 ແລະ ຂ ີ້ກ ານົດສ າລັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແມ່ນລະບຸໄວ້ຢ ່ຂ ີ້ 7.3. 
ຕວົຢາ່ງ 1: ຕວົຢາ່ງການປະເມ ນຜນົ 

 
ມາດຖານ
ຫຼກັ 

ມາດຖານຍອ່ຍ ເງືື່ອນໄຂ ມ  ບ ື່ມ  ບ ື່ເໝາະສມົ ສ ດ/ຄະແນນທງັໝດົ 

1. ເຈົີ້າພາບ ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ ເງືື່ອນໄຂ 1     
   ເງືື່ອນໄຂ 2    ຈ ານວນ ມ  ທັງໝົດ 
   ເງືື່ອນໄຂ 3    ຈ ານວນບ ື່ເໝາະສົມທັງໝົດ 
  ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນ

ພັກແຮມປະຊາຊົນ 
ເງືື່ອນໄຂ 1     

  ລວມ  4 ເງືື່ອນໄຂ 2 1 1  
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ການປະເມ ນດັື່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບທັງຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ  ແລະ ຄະນະບ ລິຫານງານ, ໂດຍອ ງ 
ໃສ່ຫົວຂ ີ້ຂອງມາດຕະຖານຫັຼກ, ດັື່ງຕາຕະລາງ 7.1 
ຕາຕະລາງທ  7.1: ການກ ານົດຜ ້ຕອບຄ າຖາມ 

 

ຜ ຕ້ອບຄ າຖາມ ມາດຖານ 

  
ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫືຼ ຄະນະບ ລິ 
ຫານງານ 

1. ເຈົີ້າພາບ 
2. ກິດຈະກ າ 
3. ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ 
4. ທ ື່ຕັີ້ງ 
5. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ 
6. ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ 
7. ຫັຼກການໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 

ຜ ໃ້ຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫືຼ ຫັຼງຄາ
ເຮືອນ 

1. ທ ື່ພັກເຊົາ 
2. ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ 

 

7.1 ກ ານົດນ ີ້າໜັກຂອງແຕ່ລະມາດຖານຫຼັກ. 
ຄ່າຂອງນ ີ້າໜັກຈະເປົນຕົວກ ານົດຄວາມສ າຄັນ ຫຼື ຄວາມເປັນບ ລິມະສິດຂອງແຕ່ລະມາດຖານຫຼັກເພືື່ອເຮັດ

ໃຫ້ການປະເມ ນ ແລະ ເກັບຂ ີ້ມ ນມ ຄວາມສົມດຸນກັນ, ເຊ ື່ງຄ່າຈອງນ ີ້າໜັກແມ່ນມ ດັື່ງນ ີ້: 
ຕາຕະລາງທ  7.2: ຫຼັກການ ແລະ ນ ີ້າໜັກແມ່ນອ ງຕາມຄວາມສ າຄັນ ແລະ ບ ລິມາສິດ. 

 

ມາດຖານຫຼກັ ນ ີ້າໜກັ 

1. ກິດຈະກ າ 20% 
2. ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ 15% 
3. ສຸຂາອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ 15% 
4. ທ ື່ພັກເຊົາ 10% 
5. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ 10% 
6. ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ 10% 
7. ຫັຼກການໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 10% 
8. ເຈົີ້າພາບ 5% 
9. ທ ື່ຕັີ້ງ 5% 

ລວມທງັໝົດ 100% 
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ຕາຕະລາງທ  7.3: ຕົວຢ່າງວິທ ຄິດໄລ່ 
 

ມາດຖານຫຼກັ ມາດຖານຍ່ອຍ 
ຕວົ
ເລກທ ື່
ກ ານດົ 

ຕວົເລກທ ື່ປະ
ເມ ນໄດ ້

ເປ ເຊນັ
(%) 

ສ ດຄິດໄລ ່

 
1. ເຈົີ້າພາບ 

ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ  
4 

 
 

 
5% 

 
 

    
     ຜ ໃ້ຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະ

ຊາຊົນ 
 
2. ທ ື່ພັກເຊົາ 

ເຮືອນ  
14 

 
 

 
10% 

 
 

     
   

   

ຫ້ອງນອນ 
ຫ້ອງນ ີ້າ/ຫ້ອງອາບນ ີ້າ 

3. ກິດຈະກ າ ກິດຈະກ າພາຍໃນບ້ານ ແລະ 
ກິດຈະກ າແບບຊຸມຊົນມ ສ່ວນ
ຮ່ວມ. 

 
7 

 
 

 
20% 

 
 

    
    c 

ກິດຈະກ າປິື່ນອ້ອມ 
ຄວາມເປັນເອກະລັກດັື່ງເດ ມ 

4. ການບ ລິຫານ
ຄຸ້ມຄອງ 

ການນ າພາ  
 

10 

 
 
 

 
 

15% 

 
 
 

     
    d 

ການຈັດຕັີ້ງ 
ຖານຂ ີ້ມ ນ 
ການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ 
ການຝ ກອົບຮົມ 
ການຮ່ວມມື 

5. ທ ື່ຕັີ້ງ ການເຂົີ້າເຖິງ 2  5%  

    
   e 

6. ສຸຂະອະນາໄມ 
ແລະ ຄວາມສະ 
ອາດ 

ເຮືອນ (ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງນອນ,   
ຫ້ອງນ ີ້າ) 

 
 

15 

 
 
 

 
 

15% 

 
 

     
    f 

ບ ລິເວນເດ ື່ນບ້ານ 
ການກະກຽມອາຫານ 

7. ຄວາມປອດໄພ 
ແລະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພ 

ການຝ ກອົບຮົມຄວາມປອດໄພ  
 
 

13 

 
 
 

 

 
 
 

10% 

 
 
 

     
    g 

 
 
 
 

ສິ ື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ/ກິດ
ຈະກ າ. 
ການປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພ. 
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການເຄືື່ອນ
ຍ້າຍໃນກ ລະນ ສຸກເສ ນ. 
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8. ການຕະຫຼາດ  ກິດຈະກ າສົື່ງເສ ມການຕະຫຼາດ  
 
8 
 

 
 
 
 

 
 
10% 

 

    
    h 

ການມ ສ່ວນຮ່ວມກັບຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ. 
ການເຮັດຕະຫຼາດທາງເວັບໄຊ. 

9. ຫັຼກການໃນ
ການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ 
 

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານເສດຖະ  
ກິດ. 

 
 

18 

 
 
 
 

 
 
10% 

 
 

     
    i 

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສະພາບ
ແວດລ້ອມ 
ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ. 

ລວມທງັໝົດ 
 
 

 
 

100% 
a+b+c+d+e+f

+g+h+i 
 

7.2 ເງືື່ອນໄຂໃນການກ ານົດມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ 
ການກ ານັດໃຫ້ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນເປັນມາດຕະຖານອາຊຽນນັີ້ນ, ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຈະຕ້ອວມ ຄຸນ

ນະພາບ ແລະ ເປັນທ ື່ຍອມຮັບຂອງອາຊຽນ, ເຊິື່ງກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທ ື່ສັງລວມຄະແນນໄດ້ 75% ຂ ີ້ນໄປ 
ຈະສາມາດບັນຈຸເປັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ, ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ ີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງເກນຄະແນນທ ື່ຈະຕ້ອງ
ບັນລຸເພືື່ອກ ານົດເປັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. 
ຕາຕະລາງທ  7.4: ລະດັບຄາດໝາຍ/ລະດັບຄຸນນະພາບ 

ລະດບັການປະເມ ນ ເປ ເຊນັ (%) 

ດ ເລ ດ 
(ຜ່ານຄາດໝາຍທ ື່ກ ານົດສາມາດຮັບຮອງເປັນເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນອາຊຽນ) 

80-100% 

ດ ຫຼາຍ 60-70% 
ດ  40-59% 
ປານກາງ 20-39% 
ບ ື່ດ  0-19% 

 

7.3 ຂ ີ້ກ ານົດສ າລັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 
ຕາຕະລາງທ  7.5: ຂ ີ້ກ ານົດເບືີ້ອງຕົີ້ນຂອງການປະເມ ນ 

ລ າດບັ ຄ າຖາມ ມ  ບ ື່ມ  

1. ຕອ້ງມ ຜ ໃ້ຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄອບຄົວ   

2. ຜ ໃ້ຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນບ ື່ເຄ ຍຕ້ອງໂທດຄະດ ອາຍາ   

3. ຜ ໃ້ຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດ    
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 ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງຕືື່ມຕາມຄ າຖາມຂ້າງເຖິງ
ທັງໝົດ, …… 
ຕາຕະລາງທ  7.6: ມາດຖານທ ື່ຄວນມ . 

 
 

ມາດຖານຫຼກັ ມາດຖານຍ່ອຍ ສິື່ງທ ື່ຄວນມ  ມ  ບ ື່ມ  
ບ ື່ 

ເໝາະສມົ 
1. ເຈົີ້າພາບ 
(ນ ີ້າໜັກ: 5%) 

ບ້ານ ແລະ ຊຸມ
ຊົນ 

ສະຖານທ ື່ຕິດກັບແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ 
ແລະ ສັງຄົມ. 
>>ແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວໃກສຸ້ດ…..km 

   
 
 
 

ຜ ຊ້ະນະການແຂ່ງຂັນຂອງບ້ານ 
>>ຊືື່ລາງວັນ:………………….. 

   

ມ ສະໂມສອນບ້ານ/ພືີ້ນທ ື່ໃນໝ ່ບ້ານ    
ຜ ໃ້ຫ້ບ ລິການ
ເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນ 

ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້
ຮັບການຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບຫຼັກສ ດເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນ 

   

ລວມ    

2. ທ ື່ພັກເຊົາ 
(ນ ີ້າໜັກ 10%) 

ເຮືອນ ໂຄງສ້າງຂອງເຮືອນແຂງແຮງ ແລະ ປອດໄພ    
ການອອກແບບ ແລະ ວັດສະດຸໃນການປຸກສ້າງ
ໃຫ້ມ ລັກສະນະສະຖາປັດຕິຍາກ າທ້ອງຖິື່ນ 

   

ການແບ່ງຫ້ອງນອນຮັບແຂກ 
>>ຈ ານວນຫ້ອງພັກຂອງແຂກ…… 

   

ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມ  1 ຫ້ອງອາບນ ີ້າ/ຫ້ອງນ ີ້າສ າລັບ
ແຂກ. 
>>ຈ ານວນຫ້ອງອາບນ ີ້າ/ຫ້ອງນ ີ້າ… 

   

ມ ໄຟຟ້າໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ    
ມ ນ ີ້າສະອາດພຽງພ ໃຊພ້າຍໃນເຮືອນ    

ຫັ້ອງນອນ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກພືີ້ນຖານເຊັື່ນ: ພັດ
ລົມ, ໂຕະ, ຕ ້ໃສ່ເຄືື່ອງຂະໜາດນ້ອຍ, ແວ່ນ, 
ປັກສຽບໄຟ, ມຸ້ງ ຫືຼ ຕະນ່າງກັນຍຸງ. 
>>ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທ ື່ມ … 

   

ຫ້ອງນອນສ າລັບແຂກບ ື່ຄວນມ ເກ ນ 4 ຫ້ອງ.    
ຕຽງນອນພ້ອມດ້ວຍຜ້າປ  ແລະ ໝອນຢ ່ໃນສະ 
ພາບດ . 

   

ປະຕ ປ່ອງຢຽີ້ມຄວນໃສ່ຕະນ່າງກັນຍຸງເພືື່ອກັນຍຸງ    
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ຫືຼ ແມງໄມ້. 
ບ່ອນນອນຄວນທ າຄວາມສະອາດທຸກຄັີ້ງສ າລັບ
ແຂກມາພັກ 

   
 

ຫ້ອງນ ີ້າ/ຫ້ອງ
ອາບນ ີ້າ 

ວິດນັື່ງ ແລະ ວິດຢ່ອງຢ ີ້ຢ ພ່າຍໃນ ຫືຼ ນອກບ້ານ    
ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກພືີ້ນຖານພາຍໃນຫ້ອງ
ນ ີ້າ ແລະ ຫ້ອງອາບນ ີ້າ. 

   

ມ ນ ີ້າສະອາດໃຊ້ພຽງພ ຕະຫຼອດເວລາ    

ລວມ    

3. ກິດຈະກ າ 
(ນ ີ້າໜັກ 20%) 

ກິດຈະກ າພາຍ
ໃນບ້ານແລະ 
ກິດຈະກ າແບບ
ຊຸມຊົນມ ສ່ວນ
ຮ່ວມ. 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍອຸດົມສົມ
ບ ນຂອງຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິື່ນເຊັື່ນ: ມ ລະດົກ 
ແລະ ວັດທະນະທ າທ້ອງຖິື່ນ, ທຸລະກິດທ້ອງຖິື່ນ, 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ. 

   

ກິດຈະກ າຄວນຊຸກຍ ້ໃຫ້ມ ສ່ວນຮ່ວມລະຫ່ວາງ
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ແຂກຢ້ຽມຢາມ. 

   

ກິດຈະກ າປິື່ນ
ອ້ອມ 

ຢ້ຽມຊົມສະຖານທ ື່ທ່ອງທ່ຽວທ ື່ມ ຊືື່ສຽງໃນບ ລິ 
ເວນໃກ້ຄຽງກັບໝ ່ບ້ານ. 

   

ຮ່ວມມືກັບໜ ່ບ້ານອືື່ນທ ື່ຢ ່ຕິດກັນ ຫຼື ໃກ້ຄຽງ
ເພືື່ອເພ ື່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ກິດຈະກ າ. 

   

ຄວາມເປັນ
ເອກະລັກດັງ
ເດ ມ 

ຊຸມຊົນຍັງຄົງຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລັກ, ສິື່ງທ ື່
ມ ຄຸນຄ່າ, ວັດທະນາທ າ (ພາສາ, ວິທ ການດ າລົງ
ຊ ວິດ….) 

   

ອະນຸລັກ ແລະ ໃຫ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າ
ຂອງຊຸມຊົນ. 

   

ອະນຸລັກສ ມືຫັດຖະກ າ ແລະ ການສະແດງສິລະ
ປະທ້ອງຖິື່ນ. 

   

ລວມ    
4. ການບ ລິຫານ
ຄຸ້ມຄອງ (ນ ີ້າໜັກ 
15%) 

ການນ າພາ ການຈັດຕັ ີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຄວນຈະ
ນ າພາໂດຍຜ ້ທ ື່ມ ລັກສະນະເປັນຜ ້ນ າສ ງ ແລະ 
ເປັນທ ເຄົາລົບນັບຖືຂອງຊາວບ້ານໃນຊຸມຊົນ 

   

ການຈັດຕັີ້ງ ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຄວນຈະມ 
ໂຄງຮ່າງຢ່າງເປັນລະບົບທ ື່ຊັດເຈນ, ມ ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບ ແລະ ການປະສານງານທ ື່ລະອຽດ. 

   

ຄວນຈະຄ ານ ງເຖິງການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ແມ່ື່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທ້ອງຖິື່ນ. 
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ການຈັດຕັ ີ້ງຂອງບ້ານຄວນຈະສະໜັບສະໜ ນ 
ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 

   

ຖານຂ ີ້ມ ນ ສ້າງຖານຂ ີ້ມ ນໃຫ້ການບ ລິການເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນທ ື່ປະກອບດ້ວຍຂ ີ້ມ ນເຊັື່ນ: ທ ື່ຢ ່, ຈ າ 
ນວນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ພອນສະຫັວນ
ພິເສດ, ຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆ. 

   

ຖານຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບແຂກຄວນຈະມ ການບັນທ ກ
ຈ ານວນແຂກຢ້ຽມຢາມ, ສັນຊາດ, ໄລຍະເວລາ
ທ ື່ມາພັກແຮມ, ຄ າຄິດເຫັນ, ຄ າຕິຊົມ ແລະ ຄ າ
ແນະນ າຈາກແຂກ. 

   

ປັບປຸງບັນຊ ຈ ານວນຊັບພະຍາກອນດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວທ ື່ມ ຢ ່ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ບ ລິເວນໃກ້
ຄຽງ. 

   

ການສ້າງຂ ດ
ຄວາມສາມາດ 
ແລະ ການຝ ກ
ອົບຮົມ 

ຄວນມ ປ ີ້ມຄ ່ມື ແລະ ເອກະສານແນະນ າທ ື່ມ ລາຍ
ລະອຽດດັື່ງລຸ່ມນ ີ້: 
ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການຮັບແຂກ. 
- ການລົງທະບຽນ, ການເກັບເງິນ ແລະ ການ

ຊ າລະເງິນ. 
- ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ. 
- ທັກສະໃນການສືື່ສານ. 
- ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການຈັດ

ກິດຈະກ າ. 
- ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ. 
- ການເລົື່າເລືື່ອງ ແລະ ທັກສະໃນການ

ອະທິບາຍ. 

   

ຫຼັກສ ດການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ເນັີ້ນໜັກການປະ 
ຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະ  
ຫ່ວາງຊຸມຊົນກັບຊຸມຊົນ. 

   

ຄວນຈະມ ການຮ່ວມມືທ ື່ມ ປະສິດທິພາບກັບ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃກ້ຄຽງ, ພາກເອກະຊົນ, 
ພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ, ສະຖາບັນການ
ສ ກສາຊັີ້ນສ ງ. 

   

ລວມ    
5. ທ ື່ຕັີ້ງ 
(ນ ີ້າໜັກ 5%) 

ການເຂົີ້າເຖິງ ທ ື່ຕັີ້ງຂອງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕອ້ງມ ເສັີ້ນ 
ທາງຄົມມະນາຄົມເຂົີ້າເຖິງ.  

   

ຕ້ອງຕິດຕັ ີ້ງປ້າຍຊ ີ້ບອກ ເພືື່ອບອກທາງເຂົີ້າຫາ    
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ບ້ານໃຫ້ແກ່ແຂກຢ່າງລະອຽດ. 
ລວມ    

6. ສຸຂະອະນາໄມ 
ແລະ ຄວາມສະອາດ 
(ນ ີ້າໜັກ 15%)  

ເຮືອນ (ເຮືອນ 
ຄົວ, ຫ້ອງນອນ 
ແລະ ຫ້ອງນ ີ້າ) 

ຫ້ອງນອນທຸກຫ້ອງ, ເຮືອນຄົວ ແລະ ຫ້ອງນ ີ້າ 
ຄວນຈະຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ບ ື່ມ ກິື່ນເໜັນ, 
ສິື່ງສົກກະປົກ, ຂ ີ້ຝຸ່ນ, ໄຍແມງມຸມ. 

   

ພືີ້ນເຮືອນຄົວຄວນສະອາດ.    
ຫ້ອງນ ີ້າ, ຟັກບົວອາບນ ີ້າ, ອ່າງອາບນ ີ້າ ແລະ ອ່າງ
ລ້າງມືຄວນທ າຄວາມສະອາດເປັນປະຈ າ ແລະ 
ປະສະຈາກສິື່ງສົເປິເປື ີ້ອນ, ສະໜິມ ແລະ ບ ື່ມ 
ກິື່ນເໝັນ. 

   

ໃຊ້ນ ີ້າຢາຂ້າເຊືີ້ອເພືື່ອທ າຄວາມສະອາດຫ້ອງນ ີ້າ
ໃຫ້ສະອາດ. 

   

ຄວນຈັດຕຽມ, ສະບ , ຢາສະຜົມ, ເຈ້ຍອະນາ 
ໄມ ແລະ ຜ້າເຊັດໂຕທ ື່ສະອາດໄວ້ບ ລິການແຂກ. 

   

ບ ລິເວນເດ ນ
ບ້ານ 

ບ ລິເວນເດ ນບ້ານບ ື່ຄວນຖ ີ້ມຂ ີ້ເຫຍືີ້ອຊະຊາຍ.    
ກ າຈັດແຫຼື່ງແຜ່ພັນຂອງຍຸງ    
ຮັກສາທິວທັດ ແລະ ຄວາມສວຍງາມພາຍໃນ
ບ້ານຂອງຕົນ ໂດຍການປະດັບປະດາຕົີ້ນໄມ້ທ ື່ມ 
ຄວາມສວຍງາມທ ື່ມ ຢ ່ໃນພືີ້ນທ ື່. 

   

ການກະກຽມ
ອາຫານ 

ເຮືອນຄົວຄວນຢ ໃນສະພາບດ , ສະອາດ ແລະ 
ອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ. 

   

ເຄືື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວຄວນຈະຢ ່ໃນສະພາບດ , 
ສະອາດ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທ ື່ແຫ້ງ 

   

  ໃຊ້ພາຊະນະທ ື່ສະອາດໃນການເສ ບອາຫານ    
ສະມະຊິກໃນຄອບຄົວທ ື່ກະກຽມອາຫານຄວນ
ຈະມ ສຸຂະອະນາໄມທ ື່ດ  ແລະ ແຕ່ງກາຍສະອາດ. 

   

ອາຫານສົດທ ື່ໃຊ້ໃນການກະກຽມອາຫານຄວນ
ຈະສົດສະອາດ ແລະ ມາຈາກຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນ. 

   

ການເສ ບອາຫານຄວນຈະມ ການຫຸ້ມຫ ື່ເປັນຢ່າງ
ດ . 

   

ມ ນ ີ້າດືື່ມທ ື່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.    
ລວມ    

7. ຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ການຮັກສາ

ການຝືກອົບຮົມ 
ຄວາມປອດໄພ 

ຜ ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພຄວນຈະໄດ້ຮັບການຝືກ
ອົບຮົມຂັີ້ນພືີ້ນຖານກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາ 
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ຄວາມປອດໄພ 
(ນ ີ້າໜັກ 10%) 

ບານເບືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນກ ລະນ 
ສຸກເສ ມ. 
ຢ່າງໜ້ອຍຄວນມ ຜ ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 2 ຄົນ 
ເພືື່ອຕິດຕາມແຂກ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດ
ໄພລະຫວ່າງເຮັດກິດຈະກ າ. 

   

ກິດຈະກ າທາງນ ີ້າຄວນຈະກຽມພ້ອມອຸປະກອນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພທ ື່ເໜາະສົມ. 

   

ຄວນຈະມ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກເຊັື່ນ: ຮາວ
ຈັບ, ພືີ້ນຍ່າງທ ື່ປ້ອງກັນການມືື່ນໄຫຼ. 

   

ຕາມເສັີ້ນທາງຍ່າງປ່າ ຄວນຈະມ ປ້າຍເຕືອນ ແລະ 
ຊ ີ້ບອກທາງຢ່າງລະອຽດ. 

   

ການປະຖົມນິ 
ເທດກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພ 

ມ ການປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 
ກ່ອນທ ື່ຈະຮ່ວມເຮັດກິດຈະກ າ. 

   

ສະໜອງແຜ່ນພ ັບທ ື່ແນະນ າເຄ ັດລ ັບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

   

ແຂກທ ື່ເຂົ ີ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກ າການປະຈົນໄພ
ແບບອະນຸລັກຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນເພືື່ອບັນທ ກ
ຊືື່ ແລະ ເບ ໂທຕິດຕ ື່. 

   

  ນ າໃຊ້ປ ີ້ມຄ ມືທ ກ ານົດຂັີ້ນຕອນ ແລະ ວິທ ການ
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພເພືື່ອນ າໃຊ້ ແລະ 
ເປັນຂັີ້ນຕອນໜ ື່ງໃນການກ ານົດມາດຖານ. 

   

ການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ແລະ ການເຄືື່ອນ
ຍ້າຍໃນກ ລະນ 
ສຸກເສ ນ 

ຜ ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພຄວນມ ອຸປະກອນຊ່ວຍ 
ເຫືຼອສຸກເສ ນ, ຊຸດປະຖົມພະຍາບານເບ ີ້ອງຕົີ້ນ. 

   

ຜ ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພຄວນຈະມ ອຸປະກອນ
ສືື່ສານເພືື່ອ? 

   

ແຂກຄວນມ ປະກັນໄພ ຫືຼ ປະກັນຊ ວິດ.    
ຍ ດຖື ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ ີ້ກ ານົດດ້ານຄວາມ
ປອດໄພຂອງປະເທດນັີ້ນໆ. 

   

ລວມ    

8.ການຕະຫຼາດ 
ແລະ ການໂຄສະນາ 
(ນ ີ້າໜັກ 10%) 
 

ການໂຄສະນາ
ກິດຈະກ າ 

ອອກແບບລາຍການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫັວງຂອງ
ແຂກ. 

   

ດ ງເອົາຈຸດເດັື່ນທ ື່ເປັນເອກະລັກອອກມາເປັນຈຸດ
ຂາຍຂອງບ້ານເພືື່ອຈ າແນກໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກ
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ຕ່າງ. 
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສິື່ງພິມໂຄສະນາເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: 
ແຜນພັບໂຄສະນາ, ກະດານຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບກິດ 
ຈະກ າ. 

   

ຮ່ວມມືກັບອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ 
ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ. 

   

ການມ ສ່ວນ
ຮ່ວມກັບຫົວ
ໜ່ວຍທຸລະກິດ
ທ່ອງທ່ຽວ 

ມ ການຈັດແຟມທິບກັບບັນດາຜ ້ປະກອບການ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 

   

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວທ ື່ມ ຊືື່ສຽງ, 
ເພືື່ອໃຫ້ພວກເຂົີ້າເປັນທ ື່ປ ກສາ. 

   

ການເຮັດຕະ 
ຫຼາດທາງເວັບ 
ໄຊ້ 

ນ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການສືື່ສານທາງອິນເຕ ເນັດ 
ເພື ື່ອໂຄສະນາໂຮມສະເຕ ແລະ ສັ ື່ງຈອງອອນ
ລາຍ. 

   

ແນະນ າໃຫ້ມ ການພັກດັນເອົາຊາວໜຸ່ມຂອງບ້ານ
ມາເປັນຜ ້ບ າລຸງຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງຂ ີ້ມ ນການໂຄ 
ສະນາດ້ານການທອ່ງທ່ຽວທາງເວັບໄຊ. 

   

ລວມ    

9. ຫັຼກການໃນການ
ພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ (ນ ີ້າໜັກ 
10%) 

ຄວາມຍືນຍົງ
ທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດ 

ການຈ້າງງານ    
ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຄວນຈະຈ້າງ
ງານພະນັກງານທ ື່ແມ່ນຄົນຢ ່ໃນທ້ອງຖິື່ນເອງ. 

   

ຄວນມ ການໃຫ້ລາງວັນເພືື່ອສ້າງແຮງຈ ງໃຈໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານ. 

   

ແນະນ າໃຫ້ມ ກອງທ ນຂະໜາດນ້ອຍ ເພື ື່ອສະ  
ໜອງທ ນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃນທ້ອງຖິື່ນ. 

   

ການຈັດຊືີ້    
ແນະນ າໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ຊືີ້ວັດສະດຸຕ່າງໆຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນ
ທ້ອງຖິື່ນ. 

   

ແນະນ າໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊືີ້ສ ນຄ້າ ແລະ ຜະລິດ 
ຕະພັນທ ື່ຜະລິດຢ ່ທ້ອງຖິື່ນ. 

   

ຈ າໜ່າຍສ ນຄ້າປະເພດເຄືື່ອງຫັດຖະກ າຢ ່ໃນບ  ລິ
ເວນບ້ານທ ື່ບ ື່ໄກຈາກເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 

   

ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິື່ນ/ສິື່ງດ ງດ ດ    
ໂຄສະນາບຸນປະເພນ ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຢ້ຽມຊົມຕະ    
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ຫຼາດໃກ້ຄຽງ. 
ແນະນ າໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊືີ້ສ ນຄ້າ ແລະ ການບ  
ລິການຂອງທ້ອງຖິື່ນເຊັື່ນ: ເຄືື່ອງຫັດຖະກ າດັງ
ເດ ມ, ອາຫານ ແລະ ງານປະເພນ ຕ່າງໆ. 

   

ຄວາມຍືນຍົງ
ທາງດ້ານສິື່ງ 
ແວດລ້ອມ 

ຈ າກັດ ແລະ ຫຼຸດຜົນກະທົບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ
ໂດຍສະເພາະຕ ື່ສະພາບແວດລ້ອມທາງທ າມະ
ຊາດ ແລະ ວັດທະນະທ າທ ື່ບອບບາງ. 

   

 ຫຼ ກລ້ຽງການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄປຮ່ວມໃນກິດ 
ຈະກ າ ທ ື່ເຫັນວ່າຈະທ າລາຍພ ກສາສາດ ແລະ 
ສັດປ່າ. 

   

ຈັດກິດຈະກ າເກັບກວດຂ ີ້ເຫື ີ້ຍອຮ່ວມກັບນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຕາມບ ລິເວນແຄມທະເລ, ປ່າໄມ້ ຫຼື 
ຕາມແມ່ນ ີ້າລ າເຊ. 

   

ສ້າງລະບຽບການ (ສິ ື່ງທ ື່ຄວນ ແລະ ບ ື່ຄວນ
ເຮັດ) ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕ ື່ສິື່ງມ ຊ ວິດໃນທ າ
ມະຊາດເຜ ຍແຜ່ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຮ ້. 

   

ຕອ້ງຮັບປະກັນວ່າຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໄດ້ຮັບການ
ໃຫ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ າຄັນຂອງການປົກ
ປັກຮັກສາຊ ວະນາໆພັນ. 

   

ອອກແບບ ແລະ ການກ ື່ສ້າງສິ ື່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບ ລິ  
ການນັີ້ນໆເປັນມິດຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ. 

   

ຄວາມຍືນຍົງ
ທາງດ້ານ
ວັດທະນະທ າ
ສັງຄົມ 

ສ້າງສ ນຂ ີ້ມ ນ ແລະ ສະແດງເຜ ຍແຜ່ວັດທະນະ
ທ າຢ ່ສະໂມສອນຂອງບ້ານ ແລະ ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 

   

ແຈ້ງໃຫ້ແຂກຊາບກ່ຽວກັບການເຄົາລົບນັບຖືປະ 
ເພນ ຂອງທ້ອງຖິື່ນ  ແລະ  ການວາງໂຕຢ່າງເໜາະ
ສົມ. 

   

ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໄດ້ຮັບຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບ
ຄວາມສ າຄັນຂອງການອະນຸລັກວັດທະນະທ າ
ຂອງຕົນ. 

   

ຫ້າມບ ື່ໃຫ້ມ ການເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກ າທາງເພດ 
ແລະ ສິື່ງເສບຕິດ. 

   

ລວມ    
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ຕາຕະລາງທ  7.7: ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ ີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງວິທ ການຄິດໄລ່ຂອງຜ ້ປະເມ ນ. 
ຕາຕະລາງທ  7.7: ສະຫຼຸບແບບປະເມ ນ 

ມາດຖານຫຼກັ ມາດຖານຍອ່ຍ ຄະແນນ ຄະແນນເຕມັ ເປ ເຊນັ ສ ດຄິດໄລ ່

1.ເຈົີ້າພາບ ໝ ່ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ  
 
4 

 
 
4 

 
 
5 

 

   
         

ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນ 

2.ທ ື່ພັກເຊົາ 
 

ເຮືອນ  
14 

 
14 

 
10 

 
  

    
         ຫ້ອງນອນ 

ຫ້ອງນ ີ້າ/ຫ້ອງອາບນ ີ້າ 
3.ກິດຈະກ າ ກິດຈະກ າພາຍໃນບ້ານ ແລະ

ກິດຈະກ າແບບຊຸມຊົນມ ສ່ວນ
ຮ່ວມ. 

 
 
7 

 
 
7 

 
 

20 

 
 
 

 

   
        ກິດຈະກ າປິື່ນອ້ອມອ້ອມ 

ຄວາມເປັນຂອງແທ້ດັື່ງເດ ມ 
4.ການບ ລິຫານຄຸ້ມ
ຄອງ 

 

ການນ າພາ  
 
 

10 

 
 
 

10 
 

 
 
 

15 

 
 
 
 

 

    
       

ການຈັດຕັີ້ງ 
ຖານຂ ີ້ມ ນ 
ການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ 
ແລະ ການຝ ກອົບຮົມ 
ການຮ່ວມມື 

5.ທ ື່ຕັີ້ງ ການເຂົີ້າເຖິງ 2 2 5  

   
      

6.ສຸຂະອະນາໄມ 
ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ 

ເຮືອນ (ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງ
ນອນ ແລະ ຫ້ອງນ ີ້າ) 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

  

    
        ບ ລິເວນເດ ື່ນບ້ານ 

ການກະກຽມ ແລະ ປຸງແຕ່ງ 
ອາຫານ 

7.ຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພ 

 

ການຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພ 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

 

    
   

       

ຄວາມປອດໄພໃນເວລາດ າ 
ເນ ນກິດຈະກ າ 
ການແນະນ າກ່ຽວກັບຄວາມ
ປອດໄພ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນກ ລະນ ສຸກ
ເສ ນ ແລະ ອົບພະຍົບ 

8.ການຕະຫຼາດ
ແລະການໂຄສະນາ 

 

ກິດຈະກ າການໂຄສະນາ  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ການຮ່ວມມືກັບບ ລິສັດທ່ອງ
ທ່ຽວ 
ການມ ສ່ວນຮ່ວມກັບຫົວ
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ໜ່ວຍທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ  
8 

 
8 

 
10 

 

   
          

ການເຮັດຕະຫຼາດທາງເວັບໄຊ້ 
9.ຫັຼກການໃນການ
ພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ 

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ 

 
 
 

18 

 
 
 

18 

 
 
 

10 

 
 
 

  

    
   

       

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ສິື່ງແວດລ້ອມ 
ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ 

ລວມທັງໝົດ 91 91 100 81.03% 

 

ດ ເລ ດ 
(ຜ່ານຄາດໝາຍທ ື່ກ ານົດ ແລະ ສາມາດຮັບຮອງເປັນເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ) 

80-100% 

ດ ຫຼາຍ 60-79% 

ດ  40-59% 

ປານກາງ 20-39% 

ບ ື່ດ  0-19% 
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III 
 

ຂັີ້ນຕອນການປະເມ ນ ແລະ ຫນວ່ຍງານຢັີ້ງຢນືມາດຕະຖານ 
ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ 
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1. ຄ ານ າ 
ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ (ASEAN Homestay Standard – AHS) ແມ່ນໜ ື່ງໃນ

ແຜນຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ASEAN 
Tourism Strategic Plan – ATSP) 2011-2015 ໂດຍມ ຈຸດປະສົງ ເພືື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບ ລິການ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນເຂດພາກພືີ້ນ. ຈຸດປະສົງຂອງຂັີ້ນຕອນການປະເມນີ ແລະ ຫນ່ວຍງານອອກໃບຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນນີ ີ້ ແມ່ນເພືື່ອສ້າງຂັີ້ນຕອນການປະເມ ນທ ື່ໄດ້ມາດຕະຖານ ພ້ອມທັງກ ານົດພາກສ່ວນຮັບຜິດ 
ຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດລາຍການກວດກາຂອງມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ.  

ເອກະສານສະບັບນ ີ້ແມ່ນເພືື່ອປະກອບເຂົີ້າໃນເອກະສານແນະນ າ ຫຼື ຄ ່ມືໃນການປະເມ ນມາດຕະຖານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ເຊິື່ງຈະຖືກນ າໃຊ້ໂດຍຜ ້ປະເມ ນທ ື່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງ ເພືື່ອດ າເນ ນການປະເມ ນເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນ ແລະ ຢັີ້ງຢືນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. 

ບັນດາເງືື່ອນໄຂຫລັກ, ເງືື່ອນໄຂຍ່ອຍ ແລະ ເງືື່ອນໄຂພືີ້ນຖານຕ່າງໆທ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢ ່ໃນລາຍການກວດກາຂອງ
ມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ ແມ່ນອງີໃສ່ມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ ທີ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກເອຊຽນ. ພ້ອມດຽວກັນນັີ້ນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນຕາມທ ື່ໄດ້ລະບຸ ແລະ ແນະນ າໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ATSP) ເພືື່ອຍຸກລະ 
ດັບຄຸນນະພາບການບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃຫ້ສ ງຂ ີ້ນ ໂດຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຮ ້ເຖິງຄວາມຕືື່ນຕາຕືື່ນ
ໃຈ, ຄວາມບັນເທິງ, ຄວາມຮ ້, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຊົງຈ າທ ື່ດ ຕ ື່ການບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 

 

2. ພາກສະເໜ  
ການສ້າງຂັີ້ນຕອນການປະເມ ນ ແລະ ຫນ່ວຍງານຢັີ້ງຢືນຂອງມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ແມ່ນ

ມ ຄວາມສ າຫຼາຍເພາະເປັນການຮັບປະກັນເຖິງຄວາມສ າເລັດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານດັື່ງກ່າວ. ເອສະສານສະ 
ບັບນ ີ້ໄດ້ອະທິບາຍຂັີ້ນຕອນໃນການກວດກາ, ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດ າເນ ນການປະເມ ນ ແລະ ລວມ
ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທ ື່ເຈົີ້າຂອງເຮືອນຈະໄດ້ຮັບພາຍຫັຼງທ ື່ໄດ້ຮັບການຢັີ້ງຢືນໃຫ້ເປັນເຮືອນພັກແຮມທ ື່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. ທ້າຍສຸດແລ້ວ, ເອກະສານນ ີ້ມ ເປົີ້າຫມາຍເຮັດໃຫ້ຜ ້ປະເມ ນມ ຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະ
ຄວາມສາມາດທ ື່ພຽງພ  ເພືື່ອການປະເມ ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃຫ້ມ ຄວາມຖ ກຕ້ອງ ລວມທັງການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນທ ື່ເປັນລະບົບອ ກດ້ວຍ. 

 

3. ຂອບເຂດ 
ມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ແມ່ນມ ຂອບເຂດໃນການນ າໃຊ້ ດັື່ງນ ີ້: 

- ສ້າງຂັີ້ນຕອນການກວດສອບ/ປະເມ ນສ າລັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ 
- ກ ານົດໂຄງສ້າງ ແລະ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ອາຊຽນ 
- ສ້າງຄ ່ມື ແລະ ຄ າແນະນ າ ເພືື່ອເປັນບ່ອນອ ງໃນການດ າເນ ນການປະເມ ນສ າລັບຜ ້ປະເມ ນມາດຕະຖານເຮືອນພັກ

ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. 
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4. ຄ າສັບ ແລະ ຄ ານິຍາມ 
ຄ າສັບ ແລະ ຄວາມໝາຍທ ື່ຢ ່ໃນມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ ປະກອບມ ດັື່ງນ ີ້: 

4.1 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (ASEAN Member States-AMS) 
ອາຊຽນ (ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້) ປະກອບດ້ວຍປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດ 10 ປະເທດ 

ໄດ້ແກ່: ບຣ ໄນ, ກ າປ ເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟ ລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. 
(ສະຖິຕິປ  2013). 

4.2 ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ 
ພາກສ່ວນທ ື່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊົນທ ື່ໄດ້ຮັບການປະເມ ນແລະ 

ຢັີ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. 
4.3 ຄ ່ມື/ຄ າແນະນ າໃນການປະເມ ນ 

ແມ່ນເອກະສານທ ື່ເປັນເຄືື່ອງມື ທ ື່ຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ປະເມ ນດ າເນ ນການປະເມ ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທ ື່ມ ທ່າແຮງ
ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມ ຄວາມສອດຄອງ. 

4.4 ຂັີ້ນຕອນການກວດກາ 
ແມ່ນການສ້າງຂະບວນການໃນການປະເມ ນໃຫ້ເປັນລະບົບ  ເພືື່ອໃຫ້ການປະເມ ນມ ຄວາມຊັດເຈນ, ຍຸດຕິທ າ 

ແລະ ເປັນຫັຼກຖານໃຫ້ແກ່ການປະເມ ນ. 
4.5 ໜ່ວຍງານອອກໃບຢັີ້ງຢືີ້ນ 

ໝາຍເຖິງພາກສ່ວນ ຫືຼ ໜ່ວຍງານທ ື່ເຮັດໜ້າທ ື່ອອກ ແລະ  ຄຸ້ມຄອງການອອກໃຍຢັີ້ງຢືນ 
4.6 ລາຍການກວດກາ 

ໝາຍເຖິງລາຍການກວດກາຕ່າງໆທ ື່ຖ ກຈັດລຽງເປັນລະບົບຢ ່ໃນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ 
ເພືື່ອດ າເນ ນການປະເມ ນ 

4.7 ອົງການ/ໜ່ວຍງານການທ່ອງທ່ຽວຂອງລັດ (ກະຊວງ ຖວທ) 
ໝາຍເຖິງອົງການ/ໜ່ວຍງານຂອງລັດທ ື່ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາການ 

ທ່ອງທ່ຽວຢ ່ໃນລະດັບຕ່າງໆ. (ຂັີ້ນສ ນກາງ-ທ້ອງຖິື່ນ). 
4.8 ໜ່ວຍງານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 

ໝາຍເຖິງພາກສ່ວນ/ໜ່ວຍງານທ ື່ເຮັດໜ້າທ ື່ໃນການວາງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງການດ າເນ ນກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນຢ ່ໃນຊຸມຊົນ/ບ້ານ. 

4.9 ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 
ໝາຍເຖິງປະຊາຊົນຢ ່ໃນຊຸຸມຊົນ/ບ້ານ ທ ື່ດ າເນ ນກິດຈະກ າໃຫ້ບ ລິການແກ່ນັກນັກທ່ອງທ່ຽວມານອນພັກແຮມຢ ່

ເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ. 
   

5. ໜ່ວຍງານຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານ 
ພາກສ່ວນທ ື່ປະກອບເຂົີ້າຢ ່ໃນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໃນການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານແມ່ນຈະ

ເຮັດໜ້າທ ື່ໃນການອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນຢ ່ໃນແຕ່
ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ຊ ື່ງປະກອບດ້ວຍ 5 ພາກສ່ວນໄດ້ແກ່: 
 



 

32  
 

 

ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜີ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງແຕ່ລະ 
ພາກສ່ວນປະກອບມດີັ່ ງນີ ີ້: 
 
 

ຕາຕະລາງ 5.1. ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ ື່ຮັບຜດິຊອບຂອງແຕລ່ະພາກສວ່ນ ທ ື່ຢ ໃ່ນໂຄງຮາ່ງການອອກໃບຢັີ້ງຢືນ 

ພາກສວ່ນ ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ ື່ຮບັຜດິຊອບ 

ໜ່ວຍຍງານຂອງລັດທ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກ
ການທ່ອງທ່ຽວ (ຂັີ້ນສ ນກາງ-ທ້ອງຖິື່ນ) 

 

ເປັນປະທານ/ຫົວໜ້າຄະນະປະເມ ນມາດຕະຖານເຮືອນພັກ
ແຮມປະ ຊາຊົນອາຊຽນຂອງແຕ່ລະປະເທດ 

ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາແບບຟອມສະໝັກທ ື່ສົື່ງເຂົີ້າມາ 

ປະເມ ນໂດຍນ າໃຊ້ເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆທ ື່ຢ ່ໃນມາດຕະຖານ 
ໃຫ້ຄ າປ ກສາແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເຮືອນພັກແຮມປະຊົນທ ື່
ເຫັນວ່າມ ທ່າແຮງ ແລະ ມ ເງືື່ອນໄຂທ ື່ຈະບັນລຸມາດຕະຖານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ 

ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ (ທ ື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການ 
ທ່ອງທ່ຽວ) 

 

ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອກັບພາກລັດໃນການດ າເດ ນການ
ປະເມ ນ 

ໜ່ວຍຍງານຂອງລັດທ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກສາທາ 
ລະນະສຸກ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ) 

 

ປະເມ ນ ແລະ ປະກອບຄ າຄິດເຫັນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະອານາໄມ 
ແລະ ຄວາມສະອາດ 

ໜ່ວຍຍງານຂອງລັດທ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ (ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ 
ຫງົບ) 

ປະເມ ນ ແລະ ປະກອບຄ າຄິດເຫັນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ຄວາມສະຫງົບ 

ໜ່ວຍຍງານຂອງລັດທ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກສິື່ງແວດ 
ລ້ອມ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ) 

ປະເມ ນ ແລະ ປະກອບຄ າຄິດເຫັນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິື່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງ 

ໜ່ວຍຍງານຂອງລັດທ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກການ  
ທ່ອງທ່ຽວ (ຂັີ້ນສ ນກາງ, ກະຊວງ ຖວທ) 

ສ້າງຕັີ້ງຄະນະກ າມະການປະເມ ນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາ 
ຊົນ 
ຮັບເອົາບົດລາຍງານການປະເມ ນຈາກຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ລາຍງານ
ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງອາຊຽນ 

ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ 
ຮັບຮອງເອົາຜົນຂອງການປະເມ ນ 
ອອກໃຍຢັີ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ຜ ້ສະໝັກທ ື່ບັນລຸຕາມມາດຕະຖານ 

ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການກວດສອບມ ຄວາມວ່ອງໄວຂ ີ້ນ, ອົງການ/ໜ່ວຍງານຂອງລັດທ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກການ 

 

ພາກສ່ວນທ ື່ສະເໜ ປະກອບ

ເປັນຄະນະຮັບຜິດຊອບ 

- ໜວຍງານຂອງລັດທ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກການທ່ອງທ່ຽວ 
(ກະຊວງ ຖວທ) 

- ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ (ທ ື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ
ການທ່ອງທ່ຽວ) 

- ໜ່ວງານຂອງລັດທ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກສາທາລະນະສຸກ 
(ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ) 

- ໜ່ວງານຂອງລັດທ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ (ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ) 

- ໜ່ວງານຂອງລັດທ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກສິື່ງແວດລ້ອມ 

(ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ 
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ທ່ອງທ່ຽວ (ກະຊວງ ຖວທ) ແມ່ນຈະຕ້ອງສ້າງຕັີ້ງຄະນະກ າມະການປະເມ ນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຂັີ້ນສ ນ
ກາງ/ທ້ອງຖິື່ນຂ ີ້ນ  ເພືື່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການປະເມ ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ທ ື່ເຫັນວ່າມ ທ່າແຮງຢ ່ໃນແຂວງຂອງຕົນ.    
ຊ ື່ງຜ ້ທ ື່ຈະປະກອບເຂົີ້າໃນຄະນະກ າມະການປະເມ ນແມ່ນສາມາດມາຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ, ແຕ່ຫົວໜ້າຄະນະ
ຕ້ອງແມ່ນບຸກຄົນທ ື່ມາຈາກພາກລັດ. 

ໜ່ວຍງານຂອງລັດທ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກການທ່ອງທ່ຽວ (ກະຊວງ ຖວທ), ສາທາລະນະສຸກ (ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ), ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ), ສິື່ງແວດລ້ອມ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມແມ່ນພາກສ່ວນທ ື່ສະເໜ ປະກອບເປັນຄະນະກ າມະການປະເມ ນມາດຕະຖານ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາ 
ຊົນອາຊຽນ ດັື່ງທ ື່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 5.1. 

ຄະນະກ າມະການປະເມ ນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ແມ່ນຈະຕ້ອງເຮັດໜ້າທ ື່ໃນການປະ
ເມ ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕາມທ ື່ໄດ້ການມອບໝາຍ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການປະເມ ນໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນ
ການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນຮັບຊາບ, ຫັຼງຈາກນັີ້ນ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການຢັີ້ງຢືນມາດຕະ 
ຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ລາຍງານຜົນຕ ື່ກອງປະຊຸມອາຊຽນເພືື່ອຂ ການຮັບຮອງ. 

 

ໂຄງຮາ່ງຂອງຄະນະຮບັຜດິຊອບຢັີ້ງຢນືມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ຕົວຢ່າງ, ພາກສ່ວນທ ື່ຈະປະກອບເຂົີ້າໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ອາຊຽນ ແລະ ຄະນະກ າມະການປເມ ນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ດັື່ງທ ື່ສະແດງໃນຕາຕະລາງທ  5.2 
ໂດຍອ ງໃສ່ໂຄງສ້າງທາງດ້ານການປົກຄອງຂອງແຕ່ລະປະເທດທ ື່ແຕກຕ່າງກັນຢ ່ໃນອາຊຽນ. 

 

 

ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ 

(ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນອາຊຽນ) 

 

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ 

ຄະນະກ າມະການປະເມ ນ 

ກອງບັນຊາການ 

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 

ກອງບັນຊາການ 

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 

ພະແນກຊັບພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ 

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ 

ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ 
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ຕາຕະລາງ 5.2. ຕົວຢາ່ງ ຄະນະຮບັຜດິຊອບຢັີ້ງຢນືມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ ແລະ ຄະນະກ າມະການ
ປະເມ ນມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນຂອງແຕລ່ະປະເທດສະມາຊກິ 

 

ລ/ດ ເງືື່ອນໄຂ ພາກສວ່ນທ ື່ຖກືສະເໜ  ພາກສວ່ນ 

1. ເຈົີ້າພາບ ພາກລັດ (ທ ື່ຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວ) ກະຊວງ ຖວທ 

2. ທ ື່ພັກເຊົາ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ສະມາຄົມໂຮງແຮມ 

3. ກິດຈະກ າ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ 
ສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ 

ສະມາຄົມພະນັກງານນ າທ່ຽວ 

4. ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ ພາກລັດ (ທ ື່ຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວ) ກະຊວງ ຖວທ 

6. 
ສຸຂະອານາໄມ ແລະ 
ຄວາມສະອາດ 

ພາກສ່ວນທ ື່ເຮັດໜ້າທ ື່ຮັບຜິດຊອບສຸຂະ
ອານາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ 
 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

ໜ່ວຍງານບ ລິການສັງຄົມ 

7. 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 

ພາກສ່ວນທ ື່ເຮັດໜ້າທ ື່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວ
ກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ 

ໜ່ວຍງານກ ້ໄພ 

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 

8. 
ການຕະຫຼາດ ແລະ ການ
ໂຄສະນາ 

ພາກລັດ (ທ ື່ຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວ) ກະຊວງ ຖວທ, ພະແນກ ຖວທ 

9. ຫັຼກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 

 

9.1 ວັດທະນະທ າ-
ສັງຄົມ 

 
ພາກສ່ວນທ ື່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບວັດທະນະ
ທ າ-ສັງຄົມ 
 

ກະຊວງ ຖວທ 

 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມ ສ່ວນ
ຮ່ວມ 

9.2 ສິື່ງແວດລ້ອມ 
 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ 

 
ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ (ທ ື່ເຮັດວຽກ
ກ່ຽວກັບສິື່ງແວດລ້ອມ) 

 
5.1 ຂັີ້ນຕອນການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັການກວດສອບມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ 

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການກວດສອບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນ
ຕອນດັື່ງທ ື່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 5.2:  
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ຕາຕະລາງ 5.2. ຂັີ້ນຕອນການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັການກວດສອບ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5.2 ລາຍການປະເມ ນສ າລບັຜ ປ້ະເມ ນ 

ລາຍການປະເມ ນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນສ າລັບຜ ້ປະເມ ນ ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍຢ ່ໃນຂ ີ້ທ  

5.3 ຊ ື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນແຕ່ລະຂັີ້ນຕອນທ ື່ຜ ້ປະເມ ນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ. 

 

 

1. ກ ານົດຜ ປ້ະເມ ນ 
ຄະນະຮັບຜິດຊອບຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານຕ້ອງລະບຸ
ລາຍຊືື່ຜ ້ປະເມ ນ 

• ຜ ້ປະເມ ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝ ກອົບົຮມການປະເມ ນ 

2. ຝ ກອົບຮົມ 
• ແຕ່ລະປະເທດຈະຕ້ອງຈັດຝ ກອົບຮົມຜ ້ປະເມ ນ 

• ຈຸດປະສົງການຝ ກອົບົຮມແມ່ນເພືື່ອສ້າງຜ ້ປະ
ເມ ນໃຫ້ຮ ້ຈັກວິທ ການປະເມ ນ 

• ເນືີ້ອໃນການຝ ກອົບຮົມແມ່ນລາຍການກວດ
ສອບ ແລະ ຄ ່ມືແນະນ າການປະເມ ນຂອງ
ມາດຕະຖານ 

• ການຈັດຝ ກອົບຮົມ ຄວນຈັດຄັີ້ງໜ ື່ງຕ ື່ປ  

ອງີຕາມ 
ລາຍການກວດ
ສອບ 

ຄ ່ ມກືານປະເມນີ 

3. ປະເມນີທດົລອງ 
• ພາຍຫັຼງຜ ້ປະເມ ນສ າເລັດການຝ ກອົບແລ້ວຈະຕ້ອງ

ໄດ້ເຮັດການປະເມ ນທົດລອງ 
• ໃຫ້ເລືອກເອົາຢ່າງຕ ື່າ 2 ເຮືອນ ເພືື່ອເຮັດການປະ

ເມ ນທົດລອງ 

ປະເມນີທດົລອງ 

4. ດ າເນ ນການປະເມ ນ 
• ຜ ້ປະເມ ນຈະຕ້ອງດ າເນ ນການປະ

ເມ ນໃຫ້ສ າເລັດ 100% 
ດໍາເນນີການປະເມນີ 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບເຮອືນພກັ
ແຮມປະຊາາຊນົອາຊຽນ 

ຜ ີ້ໃຫ ີ້ບໍລກິານເຮອືນພກັແຮມ 

ປະຊາຊນົອາຊຽນ 
ການປະເມ ນຄະນະ 

ຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ 
ໂດຍວິທ ການສ າພາດ, 
ສັງເກດຕາມຕົວຈິງ, 
ບົດລາຍງານ 

ເງືື່ອນໄຂການປະເມ ນ 
• ເຈົີ້າພາບ 
• ກິດຈະກ າຕ່າງໆ 
• ການຄຸ້ມຄອງ 
• ທ ື່ຕັີ້ງ 
• ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ສະຫງບົ 
• ການໂຄສະນາ 
• ຄວາມຍືນຍົງ 

ເງືື່ອນໄຂການປະເມ ນ Assess all 
■ ສະຖານທ ື່ພັກ 
■ ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ 
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• ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄ ຍກັບຄວາມຕ້ອງການ
ໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນ 
• ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄ ຍກັບເງືື່ອນໄຂການ
ປະເມ ນ 
• ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄ ຍກັບວິທ ການປະເມ ນ 
• ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄ ຍກັບຄ ່ມືການປະເມ ນ 

ຈດັຝຶກອບົຮມົ 
ແຕ່ລະປະເທດສະມາຊກິ 

ດ າເນ ນການປະເມ ນທຸກ
ຫັຼງຄາເຮືອນທ ື່ໃຫ້ການ
ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນໂດຍການສ າ
ພາດ, ສັງເກດການ, ບົດ
ລາຍງານ. 

ຄະນະກາໍມະການປະເມນີ 

ມາດຕະຖານອາຊຽນ 
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ຕາຕະລາງ 5.3. ລາຍການປະເມ ນສ າລບັຜ ້ປະເມ ນ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 ຄວາມຕອ້ງການເບືີ້ອງຕົີ້ນ 

ກ່ອນທ ື່ຈະດ າເນ ນການປະເມ ນ, ຄະນະກ າມະການປະເມ ນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າບັນດາຜ ້ສະໝັກແມ່ນໄດ້ຕາມ
ເງືື່ອນໄຂຂັີ້ນພືີ້ນຖານ, ຖ້າບ ື່ໄດ້ຕາມເງືື່ອນໄຂ, ຜ ້ສະໜັກກ ຈະບ ື່ໄດ້ັບການ າ ິຈາລະນາໃນການສະໝັກຮັບລາງວັນເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. 

ລາຍການເງືື່ອນໄຂຂັີ້ນພືີ້ນຖານສ າລັບຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ດັື່ງທ ື່ສະແດງໃນຂ ີ້ທ  5.3. 

ຜ ້ປະເມ ນ 

 

ຄວາມຕ້ອງການເບືີ້ອງຕົີ້ນ 

 
ແບບຟອມສະໝັກ 

  ແບບຟອມສະໝັກຂອງມາດຕະຖານ
ເຮອືນພັກແຮມປະຊາຊນົ 

 ໃບກວດສຂຸະພາບ 
 ໃບແຈ້ງໂທດ 
 

ດ າເນ ນການປະເມ ນ 

 
ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ 

 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບເຮອືນພກັແຮມ 

ປະຊາຊນົອາຊຽນ 

 

ວິທ ການ 

 
ສໍາຫວຼດພື ີ້ນທີ່ ຕວົຈງິ 

 ຖ່າຍຮ ບ 

 

ສກຶສາເອກະສານຕ່າງໆ 

 ສໍາເນາົເອກະສານ 

 

ສໍາພາດ 

 ບນັທກຶ 

 

ຜນົໄດ ີ້ຮບັ 

 

ກະກຽມບດົລາຍງານການປະເມນີ 

 

ຄະນະກາໍມະການປະເມນີມາດຕະຖານ 

 

ໜ່ວຍງານຂອງພາກລດັ (ການທ່ອງທ່ຽວ) 
(ຂັ ີ້ນສ ນກາງ) 

 

ຄະນະກໍາມະການປະເມນີ 

 

ໜ່ວຍງານຂອງພາກລດັ (ການທ່ອງທ່ຽວ) 
 (ຂັ ີ້ນທ ີ້ອງຖິ່ ນ) 
 

ກວດຄນືໂດຍ 

 

ກວດສອບໂດຍ 

 

ສົ່ ງເຖງິ 

 

ສົ່ ງເຖງິ 
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ຕາຕະລາງ 5.3: ເງືື່ອນໄຂພືີ້ນຖານສ າລບັຜ ສ້ະໝກັ ແລະ ສິື່ງທ ື່ຜ ປ້ະເມ ນຕອ້ງເຮດັ 

ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ເງືື່ອນໄຂພືີ້ນຖານ ສິື່ງທ ື່ຈະຕອ້ງເຮດັ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນ 
ພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ 

ບ້ານຕ້ອງມ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມຢ່າງ
ໜ້ອຍ 5 ຫັຼງ 

 
ຖ່າຍຮ ບໃບຢັີ້ງຢືນແລ້ວຕິດໃສ່
ແບບຟອມສະໝັກ ການໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງ 2 ປ ຂ ີ້ນໄປ 

ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນອາຊຽນ 

ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງບ ື່
ເຄ ຍມ ຄະດ ຕ່າງໆ 

ມ ໃບແຈ້ງໂທດທ ື່ຖ ກຕ້ອງຕາມທາງ
ການຈາກພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ຕ້ອງມ ສຸຂະພາບທ ື່ແຂງແຮງ 

ມ ໃບຢັີ້ງຢືນສຸຂະພາບທ ື່ຖ ກຕ້ອງຕາມ
ທາງການຈາກພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊົນ
ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຂຽນແບບຟອມເພືື່ອຂ 
ການປະເມ ນ 

 

6. ຂັີ້ນຕອນການກວດກາ 
ການກວດສອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແມ່ນຂັີ້ນຕອນໜ ື່ງທ ື່ມ ຄວາມສ າຄັນ ເພາະເປັນການກ ານົດ ແລະ ລະບຸ

ເຮືອນໃດທ ື່ມ ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທ ື່ຈະສະໝັກຮັບລາງວັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. ການສະ 
ເໜ ຂັີ້ນຕອນການກວດສອບແມ່ນກ ານົດຂ ີ້ນ ໂດຍອ ງຕາມຂັີ້ນຕອນຂອງການປະເມ ນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ອາຊຽນ ຊ ື່ງບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. ດັື່ງນັີ້ນ, ການສະເໜ ການກວດສອບແມ່ນມ ຄວາມເໝາະສົມກັບ
ທຸກໆປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. 
ການສະເໜ ການກວດສອບປະກອບມ  3 ຂັີ້ນຕອນ ເຊັື່ນ: 
ຂັີ້ນຕອນທ  1: ການເຜ ຍແຜຂ່ ີ້ມ ນມາດຕະຖານ 

ກ່ອນທ ື່ຈະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂັີ້ນຕອນອືື່ນໆ, ພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ (ພາກສ່ວນທ ື່ຮັບຜິດຊອບມາດຕະຖານ) 
ຕ້ອງຈັດຝ ກອົບຮົມ, ກອງປະຊມຸ, ງານສ າມະນາ. ເພືື່ອເຜ ຍແຜ່ຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
ໃຫ້ແກ່ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮ ້ ແລະ ມ ຄວາມຕ ື່ນຕົວ. 

ພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ (ພາກສ່ວນທ ື່ຮັບຜິດຊອບມາດຕະຖານ) ຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນດ າເນ ນການຄັດເລືອກ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊົນທ ື່ເຫັນວ່າມ ເງືື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງໃນການສະເໜ ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ອາຊຽນ. 
ຂັີ້ນຕອນທ  2: ດ າເດ ນການປະເມ ນ 

ຄະນະກ າມະການປະເມ ນມາດຕະຖານ ເຮືອນພັກແຮມປະຊົນຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນຕ້ອງໄດ້ດ າເນ ນການປະເມ ນ ໂດຍອ ງ
ຕາມລາຍການກວດສອບ, ຄ ່ມືແນະນ າຂອງມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ໂດຍວິທ ການຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການ
ລົງພືີ້ນທ ື່ຕົວຈິງເພືື່ອກວດສອບ, ການສອບຖາມ (ສ າພາດ), ການສ ກສາຕາມເອກະສານຕ່າງໆ. ການລົງປະເມ ນແມ່ນຄວນ
ແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມຮ ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ. 
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ພາຍຫັຼງປະເມ ນສ າເລັດແລ້ວ, ຄະນະກ າມະການປະເມ ນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊົນຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນຕ້ອງໄດ້
ເຮັດບົດລາຍງານການປະເມ ນພ້ອມທັງຄັດຕິດເອກະສານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວສົື່ງມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັີ້ນສ ນກາງ ເພືື່ອ
ພິຈາລະນາ  ແລະ ກວດສອບ ຊ ື່ງອາດຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 4 ອາທິດ (1 ເດືອນ). 
ຂັີ້ນຕອນທ  3: ການຮບັຮອງ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັີ້ນສ ນກາງ ນ າສະເໜ ຜົນຂອງການປະເມ ນ ແລະ ລາຍຊືື່ຜ ້ທ ື່ບັນລຸຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງມາດຕະ 
ຖານໃນກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕ ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ເພືື່ອພິຈາລະນາໃນການຮັບຮອງ. ສ າລັບຜ ້ທ ື່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ
ຈາກອາຊຽນຈະໄດ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ແລະ ແຜ່ນປ້າຍມາດຕະຖານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. 

 
 
 

ຮ ບພາບສະແດງຂັີ້ນຕອນການກວດສອບ 6.1. 

ຮ ບພາບ 6.1.  ຮ ບພາບສະແດງການສະເໜ ການກວດສອບສ າລບັມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ 

  

ລາຍງານຜນົຂອງການປະເມນີໃຫ ີ້
ບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ 

 3 

    

   ປະເມນີຄນືບນັດາເງ ື່ອນໄຂ 
   ທີ່ ບ່ໍຜ່ານໃນຄັ ີ້ງຜ່ານມາ 

 3 ອາທດິ 

 

ໃຫ ີ້ເວລາໃນການປັບປຸງຄນື 

ຜ່ານ (≥75%) ບ່ໍຜ່ານ<75%)       

ຄ ່ ມແືນະນາໍການປະເມນີ 
ອງີໃສ່ ດໍາເນນີການປະເມນີ 

ຄະນະກາໍປະເມນີມາດຕະຖານເຮອືນພກັແນມປະຊາຊນົອາຊຽນຂັ ີ້ນແຂວງ ການປະເມນີ 2 

1 ອາທດິ 

ໜ່ວຍງານຂອງລດັທີ່ ຮບັຜດິຊອບ
ມາດຕະຖານ  

   

ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ 

ຂັ ີ້ນຕອນສະໝກັ 

ການເຜຍີແຜ່ຂໍ ີ້ມຸນມາດຕະຖານ 1 
• ຈດັຝຶກອບົຮມົ, ສໍາມະນາ ເພື່ ອ

ເຜຍີແຜ່ຂໍ ີ້ມ ນກ່ຽວກບັ
ມາດຕະຖານ 
 

• ຄດັເລອືກເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ
ທີ່ ມທ່ີາແຮງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ເພື່ ອ
ກະກຽມສະເໜຮີບັລາງວນັ 

ຂຽນບດົລາຍງານ 
ການປະເມນີ 

ໜ່ວຍງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບ  
(ຂັ ີ້ນສ ນກາງ) 

ບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ
ຮບັຮອງຜນົຂອງການປະເມນີ 

ອອກໃບຢັີ້ງຢືນ, ແຜ່ນປີ້າຍ
ມາດຕະຖານ 

ການຮບັຮອງ 



 

39  
 

6.1 ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົທ ື່ບ ື່ຜາ່ນການປະເມ ນ. 
ສ າລັບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທ ື່ບ ື່ຜ່ານການປະເມ ນ (ບ ື່ບັນລຸຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ), ຜ ້ປະເມ ນຈະ

ໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ແບບຟອມເພືື່ອປັບປຸງຄືນ ໂດຍສະເພາະບັນເາເງືື່ອນໄຂທ ື່ບ ື່ຜ່ານເກນຕາມມາດຕະຖານໄດ້ກ ານົດໄວ້
ຊ່ວງໄລຍະເວລາໃນການປັບປຸງປະມານ 1–6 ເດືອນ. ຖ້າຫາກຜ ້ສະໝັກໄດ້ປັບປຸງຄືນແລ້ວ ແລະ ມ ຄວາມຕ້ອງການຢາກ
ສະໝັກກ ສາມາດສົື່ງແບບຟອມໃຫ້ທາງຄະນະກ າມະການປະເມ ນມາດຕະຖານ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນຂັີ້ນແຂວງ
ເພືື່ອປະເມ ນຄືນ. ສ າລັບການປະເມ ນຄືນນ ີ້ ແມ່ນຈະປະເມ ນສະເພາະແຕ່ເງືື່ອນໄຂທ ື່ບ ື່ຜ່ານເກນໃນການປະເມ ນຄັີ້ງຜ່ານມາ
ເທົື່ານັີ້ນ. ດັື່ງທ ື່ຂັີ້ນຕອນການປະເມ ນຄືນໄດ້ສະແດງໃນຮ ບພາບທ  6.2. 
ຮ ບພາບ 6.2. ການປະເມ ນຄນືເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົທ ື່ບ ື່ຜາ່ນການປະເມ ນ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 ເຮອືນພແັຮມປະຊາຊນົທ ື່ຜາ່ນການປະເມ ນ 

ສ າລັບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທ ື່ຜ່ານການປະເມ ນ (ສາມາດບັນລຸຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານ) ແລະ ໄດ້

ຮັບການຮັບຮອງຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາ 

ຊຽນພ້ອມທັງແຜ່ນປ້າຍມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. 

 
 
 
 
 

ດໍາເນນີການປະເມນີ 

 

ຜນົໄດ ີ້ຮບັ 

 
ບ່ໍຜ່ານ<75%) 

 

ຜ່ານ (≥75%) 

 
ເຮອືນພແັຮມປະຊາຊນົ 

ປັບປຸງຄນື ຜ ີ້ປະເມນີໃຫ ີ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ 
ແບບຟອມປັບປຸງຄນື 

ສົ່ ງແບບຟອມການປັບປຸງ 

ປະເມນີຄນື 

 

ຜ່ານ? 

 

ຂຽນບດົລາຍງານການປະເມນີ 

 

ໜ່ວຍງານຂອງລດັທີ່ ຮບັຜດິຊອບ 

ຜ່ານ 

ບ່ໍຜ່ານ 
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ຕວົຢ່າງໃບຢັງຢືນເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ ຕວົຢ່າງແຜນປີ້າຍເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ 

 

 

7. ວທິ ການປະເມ ນ 
ຈຸດປະສົງຂອງມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ເພືື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບ ລິການ

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ດ ງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວທ ື່ມ ຄຸນນະພາບມາໃຊ້ບ ລິການ. ບັນດາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທ ື່ໄດ້
ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແລ້ວ ກ ສາມາດຍົກລະດັບລາຄາການໃຫ້ບ ລິການທ ື່ສ ງຂ ີ້ນໂດຍ
ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄຸນນະພາບຂອງການບ ລິການ. ການດ າເນ ນການປະເມ ນ, ຜ ້ປະເມ ນຕ້ອງໄດ້ແຍກລະຫວ່າງຄະນະຮັບຜິດ 
ຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຊ ື່ງທັງສອງພາກສ່ວນແມ່ນຕ້ອງສາມາດບັນ 
ລຸຕມເງືື່ອນໄຂທ ື່ວາງໄວ້ ເພືື່ອທ ື່ຈະສະເໜ ເຂົີ້າຮັບລາງວັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. 

ກ່ອນທ ື່ຈະສະເໜ ເຂົີ້າຮັບລາງວັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນໄດ້ນັີ້ນ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະ 
ຊາຊົນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງຄົບຕາມເງືື່ອນໄຂທ ື່ຕ້ອງການດັື່ງລຸ່ມນ ີ້: 

1) ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງຜ່ານຄະນະແນນທ ື່ກ ານົດໄວ້ ຫຼື (56.25%) ຂ ີ້ນໄປ ຈ ື່ງສາ 
ມາດບັນລຸເງືື່ອນໄຂມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ 

2) ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຕ້ອງຜ່ານຄະນະແນນທ ື່ກ ານົດໄວ້ ຫຼື (18.75%) ຂ ີ້ນໄປ ຈ ື່ງສາມາດ
ບັນລຸເງືື່ອນໄຂມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ 

3) ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງຜ່ານຄະນະແນນທ ື່ກ ານົດ ຕ ື່າສຸດ 5 ຫຼັງ (ເຮືອນ) ຂ ີ້ນໄປ ຈ ື່ງສາ 
ມາດບັນລຸເງືື່ອນໄຂມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ 

4) ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງຜ່ານຄະນະແນນ
ທ ື່ກ ານົດຕ ື່າສຸດ 5 ຫັຼງ (ເຮືອນ) ຂ ີ້ນໄປ ຈ ື່ງສາມາດບັນລຸເງືື່ອນໄຂມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ, 
ຖ້າຫາກຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫືຼ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນບ ື່ຜ່ານເງືື່ອນໄຂ
ທ ື່ກ ານົດໄວ້ນັີ້ນ (ຕ ື່າກວ່າ 75%), ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນນັີ້ນກ ບ ື່ສາມາດທ ື່ຈະສະເໜ ເຂົີ້າຮັບລາງວັນໄດ້. 
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ຮ ບພາບ 7.1. ວິທ ການປະເມ ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ 

 
 

8. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະປະເມ ນຜນົ 
ພາກສ່ວນທ ື່ປະກອບຢ ່ໃນໂຄງຮ່າງຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານມ  5 ພາກສ່ວນ ຊ ື່ງຈະຕ້ອງໄດ້

ປະເມ ນແຕ່ລະເງືື່ອນໄຂໂດຍອ ງຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນເອງ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການປະເມ ນມ ຄວາມເຊືື່ອຖືໄດ້. ເຊິື່ງຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະປະເມ ນຜົນແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນດັື່ງຮ ບພາບທ  8.1. 
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ຮ ບພາບ 8.1: ການແບງ່ຄວາມຮບັຜດິຂອງຄະນະປະເມ ນມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ 

 
 

9. ອາຍກຸານນ າໃຊ ້
ລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນມ ອາຍຸການນ າໃຊ້ 3 ປ , ດັື່ງນັີ້ນ, ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 

ທ ື່ໄດ້ຮັບລາງວັນອາຊຽນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມ ນຄືນທຸກໆ 3 ປ , ຖ້າຫາກເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນນັີ້ນຍັງສາມາດຮັກສາ
ເງືື່ອນໄຂໄວ້ໄດ້ກ ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນສະບັບໃໝ່. ດັື່ງນັີ້ນ, ພາກສ່ວນທ ື່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນຂອງແຕ່ລະປະເທດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕາມຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຄືນຢ່າງ
ເປັນປົກ ກະຕິກັບຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ທ ື່ໄດ້ຮັບລາງວັນອາຊຽນໄປແລ້ວນັີ້ນ. 

 

10. ຜນົປະໂຫຍດທ ື່ຈະໄດຮ້ບັ 
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທ ື່ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ແມ່ນມ ໂອກາດທ ື່ຈະໄດ້

ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທ ື່ບ ື່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນການໂຄສະນາເຂົີ້າເຖິງກຸ່ມຕະຫຼາດ 

(ນັກທ່ອງທ່ຽວ), ເປັນຕົີ້ນແມ່ນເປັນທ ື່ຮ ້ຈັກໃນພາກພືີ້ນອາຊຽນ ໃນຖານະໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບອາຊຽນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກ

ທ່ອງທ່ຽວມ ຄວາມເຊືື່ອໝັີ້ນຫຼາຍຂືີ້ນ.  
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ຜນົປະໂຫຍດທ ື່ຈະໄດຮ້ບັ: 

- ໄດ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນ ແລະ ແຜ່ນປ້າຍລາງວັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ  
- ຈະໄດ້ລົງໂຄສະນາຢ ່ໃນເວບໄຊການທ່ອງທ່ຽວຂອງອາຊຽນ (http://www.asean.org) 
- ຈະໄດ້ຮັບການໂຄສະນາຢ ່ໃນເວທ ງານຕ່າງໆໃນລະດັບອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ 
- ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນການໂຄສະນາຢ ່ໃນເວບໄຊການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດ 
- ໄດ້ຮັບບຸລິມາສິດໃນການເຂົີ້າຮ່ວມງານສ າມະນາ, ງານສະແດງການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດັບຊາດ, ອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ 
- ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນການເຂົີ້າຮ່ວມຝ ກອົບຮົມ (ພະນັກງານນ າທ່ຽວ...) 

ຜົນປະໂຫຍດທ ື່ຈະໄດ້ຮັບແມ່ນອາດຈະມ ຄວາມແຕກຕ່າງກນັ ໂດຍອ ງຕາມນະໂຍບາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດ 
 

11. ໂລໂກມ້າດຕະຖານ 
ໂລໂກມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ຄືດັື່ງຮ ບພາບຂ້າງລຸ່ມນ ີ້. 

 

 
 
 

 

ມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ  
2013-2015 

(ແຫຼື່ງຂ ີ້ມ ນ: ປືີ້ມມາດຕະຖານການທອ່ງທຽ່ວອາຊຽນ, 2007) 
 

ໂລໂກມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ ແມ່ນນ າໃຊ້ໂລໂກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ, ຊ ື່ງ
ມ ຄວາມໝາຍດັື່ງນ ີ້: 

1. ດອກໄມຄ້້າຍຄືດອກບົວໝາຍເຖິງ:  
- ພືດໃນຕ ານານ, ກ ໃຫ້ເກ ດຄວາມເບ ກບານມ່ວນຊືື່ນ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມສວຍງາມ  
- ການຮັບຮ ້ການໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ການຈັດລະດັບມາດຕະຖານການບ ລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ  

2. ກ ບດອກບົວອ້ອມເຄືື່ອງໝາຍອາຊຽນ ໝາຍເຖິງຄວາມເປັນໜ ື່ງດຽວ,  ຄວາມປານ ປານ ປະນອມຂອງບັດດາປະ 
ເທດສະມາຊິກອາຊຽນ  

3. ເງົາສ ຂຽວທ ື່ມ ສ ແຕກຕ່າງກັນ ໝາຍເຖິງການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມອຸດົມສົມບ ນ, ການຂະຫຍາຍ 
ຕົວ, ການເພ ື່ມຂືີ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນໃນອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວ.  
 

http://www.asean.org/
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of T ourism and Culture 

12. ໃບຢັີ້ງຢນື ແລະ ແຜນ່ປາ້ຍລາງວນັມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ 
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນທ ື່ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນຈະໄດ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນ ແລະ 

ແຜນປ້າຍລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. ຊ ື່ງຕົວຢ່າງໃບຢັີ້ງຢືນດັື່ງນ ບພາບຂ້າງລຸ່ມນ ີ້. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ໃບຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແມ່ນຈະລົງລາຍເຊັນໂດຍປະທານອາຊຽນ ແລະ ລັດຖະ

ມົນການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຕ່ລະປະເທດ. 
ແຜນປ້າຍລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແມ່ນແກະສະຫ ັກໃສ່ແຜ່ນໂລຫະທ ື່ເປັນສ ຄ າ 

ແລະ ຕິດໃສ່ແຜ່ນໄມ້ ຊ ື່ງມ ຂະໜາດ 20.5 cm x 15.5 cm. 
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ມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ 

ມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມ
ປະຊາຊນົອາຊຽນ 

ແບບຟອມປະເມນີສໍາລບັຜ ີ້ໃຫ ີ້
ບໍລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ 

 

 

 

 

 

ມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ 

ມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມ
ປະຊາຊນົອາຊຽນ 

ແບບຟອມປະເມນີສໍາລບັ 

ຄະນະຮບັຜດິຊອບເຮອືນພກັແຮມ
ປະຊາຊນົ 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: 

ຫ້ອງນ ີ້າ 1 ຫ້ອງ ສ າລັບແຂກ 

13. ແບບຟອມປະເມ ນ 
ແບບຟອມທ ື່ຈະຊ້ເຂົີ້າໃນການປະເມ ນປະກອບມ  2 ແບບຟອມໄດ້ແກ່ ແບບຟອມປະເມ ນຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. ຊ ື່ງຜ ້ປະເມ ນຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມ ນທັງ 2 ພາກສ່ວນ
ໂດຍການຕືມແບບຟອມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຕົວຢ່າງການຕືື່ມແບບຟອມປະເມ ນ ດັື່ງທ ື່ສະແດງໃນຮ ບພາບທ  13.1 ສ່ວນຄ າ
ແນະນ າໃນການປະເມ ນແມ່ນໃຫ້ເບິື່ງຢ ່ໃນຂ ີ້ທ  14 (ຄ າແນະນ າການປະເມ ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ) 

 

ຮ ບພາບ 13.1. ຕວົຢາ່ງແບບຟອມການປະເມ ນ 
1.0. ສະຖານທ ື່ພກັ 

 

 

 
 
 
 

ໝາຍເຫດ: 
- ສະພາບໂຄງສ້າງໜ້າແໜ້ນ, ໝັີ້ນຄົງ 
- ບ ື່ພົບບ່ອນເປເພ, ແຕກແຫງ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ເນື ີ້ອໃນ 
• ຂໍ ີ້ມ ນຜ ີ້ປະເມນີ 

• ຂໍ ີ້ມ ນເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ 

• ເງ ື່ອນໄຂເບື ີ້ອງຕົ ີ້ນ 

• ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຕ ີ້ອງປະເມນີ 

• ໃບຄະແນນປະເມນີ 

• ເອກະສານຄດັຕດິ 

 

ໝາຍເຫດ: 
- ການອອກແບບເຮືອນບ ື່ເປັນເອກະລັກ

ຂອງທ້ອງຖິື່ນ 
- ແບບຂອງເຮືອນເປັນແບບທັນສະໃໝ 

ລ/ດ                       ເງືື່ອນໄຂທ ື່ຕ້ອງການ                                           ຜາ່ນ       ບ ື່
ຜາ່ນ 
1.1 ສະພາບເຮືອນ 

 
1.1.1. ສະພາບໂຄງສ້າງຂອງເຮືອນຢ ່ໃນສະພາບທ ື່ດ  ແລະ ໝັີ້ນຄົງ 

1.1.2. ການອອກແບບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງ
ທ້ອງຖິື່ນ 

1.1.3. ຢ່າງຕ ື່າ ມ ຫ້ອງນອນ 1 ຫ້ອງ ແລະ ຫ້ອງນ ີ້າ 1 ຫ້ອງ ສ າລັບແຂກທ ື່
ມາພັກເຊົາຈ ານວນຫ້ອງນອນ ແລະ ຫ້ອງນ ີ້າ 

ທ້ອງຖິື່ນ 



 

46  
 

 

14. ຄ າແນະນ າການປະເມ ນເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ 
ຄ າແນະນ າການປະເມ ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນແມ່ນການອະທິບາຍເພິື່ມເຕ ມແຕ່ລະເງືື່ອນໄຂ ເພືື່ອສ້າງ

ຄວາມສະດວກ ແລະ ເຂົີ້າໃຈງ່າຍໃຫເແກ່ຜ ້ປະເມ ນເມືື່ອດ າເນ ນການປະເມ ນຕົວຈິງ ຊ ື່ງຜ ້ປະເມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມ ນທຸກ
ເງືື່ອນໄຂທັງຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ໂດຍໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍ
ວິທ ໃນການປະມ ນເຊັື່ນ: 
 

i) IV – ສ າພາດ 
ii) DR – ການສ ກສາເອກະສານຕ່າງໆທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
iii) SI – ລົງກວດກາຕົວຈິງ 
 ຕາຕະລາງ 14.1 ສະແດງກ່ຽວກັບເງືື່ອນໄຂທ ື່ຈະຕ້ອງປະເມ ນ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະ 
ຊາຊົນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ, ຜ ້ປະເມ ນຈະຕ້ອງໄດ້ສ າເນົາເອກະສານຕ່າງໆທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະ
ເມ ນ ເພືື່ອເປັນເອກະສານຄັດຕິດ ແລະ ຫຼັກຖານ. (ຕາຕະລາງ 14.2 ເປັນລາຍການເອກະສານທ ື່ຕ້ອງການ ແລະ ຕາຕະ  
ລາງທ  14.3 ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖ່າຍຮ ບເພືື່ອເປັນຫຼັກຖານອ້າງອ ງ). ເອກະສານ ແລະ ຮ ບພາບທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດແມ່ນຕ້ອງ
ໄດ້ຄັດຕິດກັບບົດລາຍງານການປະເມ ນ. 
ຕາຕະລາງ 14.1. ເງືື່ອນໄຂການປະເມ ນອ ງຕາມຜ ໃ້ຫຂ້ ີ້ມ ນ 

ເງືື່ອນໄຂ             ຜ ສ້ະໜອງຂ ີ້ມ ນ 

1. ເຈົີ້າພາບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫືຼ ຄະນະບ ລິ 
ຫານງານ 2. ກິດຈະກ າ 

3. ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ 

4. ທ ື່ຕັີ້ງ 

5. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອກໄພ 

6. ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ 

7. ຫັຼກການໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 

1. ທ ື່ພັກເຊົາ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫືຼ ຫັຼງຄາເຮືອນ 

2. ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ 
 
ໝາຍເຫດ: 

ບາງເງືື່ອນໄຂທ ື່ກ ານົດຢ ່ໃນມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ ຊ ື່ງອາດຈະບ ື່ເໝາະສົມກັບບາງປະເທດ ຫືຼ ບ ື່ມ . ດັື່ງນັີ້ນ, ການປະ
ເມ ນແມ່ນໃຫ້ໝາຍໃສ່ຫ້ອງ (ບ ື່ມ ຂ ີ້ມ ນ ຫຼື N/A) ພ້ອມນັີ້ນ, ຜ ້ປະເມ ນຕ້ອງຫາຫຼັກຖານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງເພືື່ອມາອ້າງອ ງກັບຂ ີ້
ດັື່ງກ່າວ. 
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ຕາຕະລາງທ  14.2. ລາຍການເອກະສານທ ື່ຕອ້ງການ 

ລາຍການເອກະສານ ຂະໜາດເອກະສານ ໝາຍເຫດ 

- ໃບລົງທະບຽນດ າເນ ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 
- ໃບຍ້ອງຍ  ຫືຼ ໃບຢັີ້ງຢືນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນ 

- ໃບຢັີ້ງຢືນການເຂົີ້າຮ່ວມຝ ກອົບຮົມເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນ 

- ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 
- ຂ ີ້ມ ນຈ ານວນຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 
ແລະ ສະຖິຕິແຂກມາພັກເຊົາ 

- ຄ ່ມື ຫືຼ ເອກະສານແນະນ າໃນການດ າເນ ນເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນ 

- ລາຍການຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວທ ື່ມ ຢ ່ໃນບ້ານ 
- ຄ ່ມືແນະນ າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 
- ໃບຢັີ້ງຢືນເຂົີ້າຮ່ວມຝ ກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານ 
ຫືຼ ກ ້ໄພ 

- ໃບປ ວ ຫືຼ ຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທ ື່ຈະສະໜ
ອງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ 

 - ຜ ້ປະເມ ນຕ້ອງສ າເນົາ
ເອົາເອກະສານທ ື່ກ່ຽວ
ທັງໝົດ (1 ຊຸດ) 

- ຂະໜາດເອກະສານ
ເຈ້ຍ A4 

- ເອກະສານສະບັບຂອງ
ແທ້ກ ຕ້ອງເອົາອອກມາ
ໃຫ້ຜ ້ປະເມ ນເບິື່ງ 

 

 

ຕາຕະລາງ 14.3. ລາຍການຮ ບພາບ 

ລາຍການເອກະສານ ຂະໜາດເອກະສານ ໝາຍເຫດ 

A. ສະຖານທ ື່ພກັ 

1. ສະພາບຂອງເຮືອນ 
2. ຫ້ອງນອນ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
3. ຫ້ອງນ ີ້າ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

B. ກດິຈະກ າ 
1. ລາຍການກິດຈະກ າ 
2. ລາຍຊືື່ສະຖານທ ື່ທ່ອງທ່ຽວ 

C. ທ ື່ຕັີ້ງ 
1. ສະພາບເສັີ້ນທາງເຂົີ້າເຖິງບ້ານ 
2. ສະພາບປ້າຍຊ ີ້ບອກທາງ 

D. ສຂຸະອານາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ 
1. ສະພາບຂອງເຮືອນ, ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງນ ີ້າ, 

ບ ລິເວນອ້ອມເຮືອນ 

  ຂະໜາດຮ ບນ້ອຍສຸດ 
6cm x 4cm 

 ຕ້ອງເປັນຮ ບສ  
 ຕ້ອງຄັດຕິດຮ ບພາບ

ໃສ່ກັບແບບຟອມປະ
ເມ ນຢ່າງຕ ື່າ 2 ຮ ບ
ພາບຕ ື່ເງືື່ອນໄຂ 

 

 

A4 

 

PHOTO 

 

PHOTO 

4 CM 

6 CM 

ລວງຕັີ້ງ 

ລວງນອນ 

6 CM 
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2. ການກະກຽມອາຫານ ແລະ ເຄືື່ອງໃຊ້ໃນ
ເຮືອນຄົວ 

E. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົ 
1. ມ ຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ (ອະປະກອນ

ຮັກສາຄວາມປອດໄພ) 
2. ປ້າຍເຕືອນຕາມເສັີ້ນທາງ 
3. ການໃຫ້ຂ ີ້ມ ນຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດກິດຈະ

ກ າ 
F. ການໂຄສະນາ 

1. ມືເຄືື່ອງມ ໃນການໂຄສະນາ ເຊັື່ນ: ແຜ່ນພັບ...
ຄວາມຍືນຍົງ 

G. ຄວາມຍນືຍງົ 
1. ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທ ື່ເປັນມິດກັບ

ສິື່ງແວດລ້ອມ 
2. ເຄືື່ອງຫັດຖະກ າທ ື່ເຮັດໂດຍຊຸມຊົນ, ເຮັດດ້ວຍມື 

 
14.1 ຂ ີ້ກ ານດົເບືີ້ອງຕົີ້ນຂອງການປະເມ ນ 

 

ລ/ດ 
ເຮອືນພກັແຮມ
ປະຊາຊນົ 

ເງືື່ອນໄຂພືີ້ນຖານ ຄ າແນະນ າ 

1. ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາ 
ຊົນ ຫືຼ ຄະນະບ ລິຫານ
ງານ 

 ຕ້ອງມ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນຢ ່ໃນບ້ານຢ່າງຕ ື່າ 5 ຫັຼງ (DR) 

ກອບປ ີ໋ໃບລົງທະບຽນການອະນຸ 
ຍາດດ າເດ ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 

 ການດ າເນ ນການໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຈັີ້ດຕັີ້ງມາແລ້ວ 
ຢ່າງຕ ື່າ 2 ປ  ຂ ີ້ນໄປ 

ພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງກວດຄືນ
ຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງເອກະສານ 

  ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນ ຫືຼ 
ຫັຼງຄາເຮືອນ 

 ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນຕ້ອງບ ື່ຄະດ ໃດໆ  (DR) 
  

ກອບປ ີ໋ໃບແຈ້ງໂທດຄັດຕິດ
ແບບຟອມສະໝັກ 
ກວດຄືນຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງເອກະສານ 

ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຕ້ອງມ 
ສຸຂະພາບທ ື່ແຂງແຮງ  (DR) 

 

ກອບປ ີ໋ໃບກວດສຸຂະພາບຄັດຕິດກັບ
ແບບຟອມສະໝັກ 

   ກວດຄືນຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງເອກະສານ. 

 
 ໃນກ ລະນ ທ ື່ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນບ ື່ສາມາດບັນລຸເງືື່ອນໄຂທ ື່ກ ານົດໃນຂ້າງເທິງນັີ້ນ, ເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນກ ບ ື່ມາດທ ື່ຈະສະໝັກນັບລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນໄດ້. ແຕ່ຖ້າຫາກຄະນະ
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ຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນສາມາດບັນລຸຕາມເງືື່ອນໄຂທ ື່ກ ານົດຂ້າງເທິງ, ທາງຄະນະກ າມະການປະເມ ນມາດ 
ຕະຖານກ ຈະສືບຕ ື່ຂັີ້ນຕອນໃນການປະເມ ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນນັີ້ນ. 

ແບບຟອມສະໝັກ, ໃບກວດສຸຂະພາບ, ໃບແຈ້ງໂທດ ສາມາດປະກອບເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. ສ າລັບໃບ
ແຈ້ງໂທດ ແລະ ໃບກວດສຸຂະພາບແມ່ນສາມາດນ າໃຊ້ແບບຟອມທ ື່ຄັດຕິດມາພ້ອມກັບມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ໄດ້ ຫຼື ອາດ
ຈະນ າໃຊ້ແບບຟອມທ ື່ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຕ່ລະປະເທດໄດ້ກ ານົດມາແລ້ວກ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເຊັື່ນກັນ. 

14.2. ເງືື່ື່ອນໄຂການປະເມ ນສ າລບັຄະນະຮບັຜດິຊອບເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ. 
1. ເງືື່ອນໄຂຫຼກັທ  1-ເຈົີ້າພາບ (ຄາ່ມາດຖານ: 5%) 

 

ເງືື່ອນໄຂຍອ່ຍ ເງືື່ອນໄຂທ ື່ຕອ້ງການ ຄ າແນະນ າ 

1.1. ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ 1.1.1. ມ ແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ ຫືຼ 
ວັດທະນະທ ື່ຕັີ້ງຢ ່ໃກ້ກັບບ້ານ 
ແລະ ຊຸມຊົນ. (DR, IV) 

     >> ສະຖານທ ື່ໃຫ້ທ ື່ສຸດ: km 

 

ສ າພາດກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນ ເພືື່ອໃຫ້ຮ ້ວ່າມ ແຫຼື່ງທ່ອງ
ທ່ຽວທ າມະຊາດ, ວັດທະນະທ າຢ ່ໃນຊຸມ
ຊົນ, ໄລຍະທາງ, ການເຂົີ້າເຖິງ 

ລະບຸສະຖານທ ື່ທ່ອງທ່ຽວອືື່ນທ ື່ໃກ້ຄຽງ 

ນ າໃຊ້ແຜນທ ື່ໃນການລະບຸໄລຍະທາງ 
ແລະ ເສັີ້ນທາງເຂົີ້າເຖິງ 

ຂຽນຈ ານວນໄລະຍະທາງໃສ່ບ່ອນທ ື່ກ າ
ນົດໃຫ້ (km) 

1.1.2. ໄດ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນ ຫືຼ ລາງວັນຈາກ
ການແຂ່ງຂັນໃດໜ ື່ງ. (DR) 

     >> ຊືື່ລາງວັນ:    

 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບໃບຍ້ອງຍ  ແລະ 
ລາງວັນທ ື່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະທ ື່ຜ່ານ 
ລະບຸບັນດາລາງວັນທ ື່ໄດ້ຮັບໄລຍະທ ື່ຜ່ານ
ມາໃສ່ບ່ອນວ່າງທ ື່ກ ານົດໄວ້ 

ສ າເນົາເອົາໃບຍ້ອງຍ  ແລະ ຖ່າຍຮ ບເອົາ
ໂລ້ລາງວັນເພືື່ເປັນຫັຼກຖານອ້າງອ ງ 

ລະບຸປະເພດລາງວັນທ ື່ໄດ້ຮັບ. 

ຄັດຕິດຮ ບພາບ ຫືຼ ສ າເນົາເອກສານໃສ່
ກັບບົດລາຍງານ 

1.1.3. ພາຍໃນບ້ານມ ສະໂມສອນລວມ
ບ້ານ ຫືຼ ບ ?. (SI) 

ລົງຢ້ຽມຢາມສະໂມສອນບ້ານ 

ຖ່າຍຮ ບເອົາສະໂມສອນບ້ານ 

ຄັດຕິດຮຸບພາບສະໂມສອນບ້ານໃສ່ບົດ
ລາຍງານ 
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1.2. ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນ 

ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ
ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມຝ ກອົບຮົມໃນການໃຫ້
ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 
(DR) 

ສອບຖາມເບິື່ງໃບຢັີ້ງຢືນການເຂົີ້າຮ່ວມຝ ກ
ອົບຮົມ. 

ພາກສ່ວນໃດເປັນຜ ້ຈັດຝ ກອົບຮົມ. 

ຖ່າຍຮ ບເອົາໃບຢັີ້ງຢືນ 

ຄັດຕິດຮ ບໃບຢັີ້ງຢືນໃສ່ກັບບົດລາຍງານ 
 

2. ເງືື່ອນໄຂຫຼກັທ  2 – ກດິຈະກ າ (ຄາ່ມາດຖານ: 20%) 
 

ເງືື່ອນໄຂຍອ່ຍ ເງືື່ອນໄຂທ ື່ຕອ້ງການ ຄ າແນະນ າ 

2.1. ກິດຈະກ າຂອງ
ບ້ານ ແລະ ຊຸມ
ຊົນ 

2.1.1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຊັບພະຍາ 
ກອນຂອງທ້ອງຖິື່ນເຊັື່ນ: ຮ ດ 
ຄອງປະເພນ , ສິລະປະວັດທະນະ
ທ າ, ມ ລະດົກຂອງທ້ອງຖິື່ນ, 
ຮ້ານຂາຍເຄືື່ອງທ ື່ລະນ ກ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດອືື່ນໆ 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ
ຂອງທ້ອງຖິື່ນ ເຊັື່ນ: ຮ ດຄອງປະເພນ , 
ສິລະປະວັດທະນະທ າ, ມ ລະດກົຂອງ
ທ້ອງຖິື່ນ, ຮ້ານຂາຍເຄືື່ອງທ ື່ລະນ ກ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດອືື່ນໆ 
ສອບຖາມຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນ 
(ປະຫວັດ) ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ 
ຂອງທ້ອງຖິື່ນ ເຊັື່ນ: ຮ ດຄອງປະເພນ , 
ສິລະປະວັດທະນະທ າ, ມ ລະດກົຂອງ
ທ້ອງຖິື່ນ 
ສອບຖາມເບິື່ງລາຍການກິດຈະກ າ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ແຜ່ນພັບ... 
ຖ່າຍຮ ບ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ 

ຖ່າຍຮ ບຖ້າຫາກຈ າເປັນ 
ຂຽນຂ ີ້ມ ນທ ື່ສ າຄັນຈາກການສອບຖາມ
ໃສ່ໃນບົດລາຍງານ 

2.1.2. ກິດຈະກ າຕ່າງໆທ ື່ຈັດຂ ີ້ນມ 
ການສົື່ງເສ ມການມ ສ່ວນຮ່ວມ
ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ. (IV, DR) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບກິດຈະກ າທ ື່ບ ລິ 
ການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມ ກິດຈະກ າຫຍັງ
ແດ ່
ຂຽນຂ ີ້ມ ນລະອຽດແຕ່ລະກິດຈະກ າ 

ປະເມ ນທຸກກິດຈະກ າທ ື່ເປັນການສົື່ງເສ ມ
ການມ ສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ 
ນັກທ່ອງທ່ຽວມ ຜົນໄດ້ຮັບຄືແນວໃດ 
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ຂຽນຜົນຂອງການປະເມ ນໂດຍຫຍ ີ້ໃສ່
ໃນບົດລາຍງານການປະເມ ນ 

2.2. ກິດຈະກ າອືື່ນໆທ ື່
ປ ື່ນອ້ອມ 

2.2.1 ໄປຢ້ຽມຊົມສະຖານທ ື່ອືື່ນໆທ ື່ຢ ່
ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ. (DR) 

2.2.2 ສ້າງການຮ່ວມມືກັບບັນດາໝ ່ບ້ານ
ທ ື່ໃກ້ຄຽງໃນການຈັດກິດຈະກ າ
ຕ່າງໆ. (IV) 

ກວດສອບລາຍການແຕ່ລະກິດຈະກ າ
ພ້ອມທັງລະບຸສະຖານທ ື່ຂອງແຕ່ລະກິດ
ຈະກ າ 
ລະບຸຊືື່ກິດຈະກ າທ ື່ຢ ່ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ. 
ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ມ ການຮວ່ມມືກັບ
ບ້ານໃດແດ່ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດ
ຈະກ າ 
ລະບຸປະເພດກິດຈະກ າທ ື່ຮ່ວມມືກັບ
ບ້ານໃຫ້ຄຽງ 
ລະບຸຊືື່ບ້ານທ ື່ໄດ້ຮ່ວມມືນ າ. 

2.3. ຄວາມເປັນເອກະລັກ
ຂອງບ້ານ ແລະ ຊຸມ
ຊົນ 

 

2.3.1 ຊຸມຊົນຍັງອະນຸລັກ ແລະ ຮັກສາ
ເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົນ ເຊັື່ນ: 
ວັດທະນະທ າ ແລະ ຮ ດຄອງປະ
ເພນ , ວິຖ ການດ າລົງຊ ວິດ ແລະ 
ອືື່ນໆ 

 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວປະຫວັດ
ຄວາມເປັນມາຂອງຊຸມຊົນ, 
ວັດທະນະທ າ. 
ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການ
ປ່ຽນແປງທາງດ້ານວິຖ ການດ າລົງ
ຊ ວິດ ຖ້າທຽບໃສ່ກ່ອນໜ້ານ ີ້. 
ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນວ່າເຂົາເຈົີ້າຍັງ
ຮັກສາຄວາມເປັນດັື່ງເດ ມທາງດ້ານ
ວັດທະນະທ າຂອງເຂົາເຈົີ້າໄວ້ບ  
ຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ດັື່ງເດ ມ
ສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ 
eຂຽນຜົນຂອງການສອບຖາມໃສ່ໃນ
ບົດລາຍງານ 

  2.3.2 ນັກທ່ອງທ່ຽວມ ສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການເຮັດກິດຈະກ າຕ່າງໆ 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບກ ດຈະກ າທ ື່ທາງ
ຊຸມຊົນຈັດຂ ີ້ນ 
ລະບຸລາຍຊືື່ຂອງແຕ່ລະກິດຈະກ າທ ື່ຊຸທຊົນ
ຈັດຂ ີ້ນ 
ຂຽນລາຍຊືື່ຂອງກິດຈະກ າທັງໝົດ 
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ຂ ຖ່າຍຮ ບບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆທ ື່ຊຸມຊົນ
ຈັດຂ ີ້ນ 
ສອບຖາມນັກທ່ອງທ່ຽວຖ້າຫາກເຂົີ້າໄດ້
ເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກ າຂອງຊຸມຊົນ 

  2.3.3 ມ ການອະນຸລັກສ ໄມ້ລາຍມື ແລະ 
ເຄືື່ອງຫັດຖະກ າຕ່າງໆ 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຫັດຖະກ າ ແລະ 
ການສະແດງສິລະປະຂອງຊຸມຊົນ 
ລະບຸບັນດາຫັດຖະກ າ ແລະ ລາຍການ
ສະແດງສະລິປະຂອງຊຸມຊົນ 
ບັນທ ກຕົີ້ນກ າເນ ດຂອງວັດທະນະທ າ ແລະ 
ການສະແດງສິລະປະ 
ຖ່າຍຮ ບເຄືື່ອງຫັດຖະກ າ ແລະ ການສະ 
ແດງສິລະປະ 

 

3. ເງືື່ອນໄຂຫ ກັທ  3 – ການບ ລຫິານຄຸມ້ຄອງ (ຄາ່ມາດຖານ: 15%) 
 

ເງືື່ອນໄຂຍອ່ຍ ເງືື່ອນໄຂທ ື່ຕອ້ງການ ຄ າແນະນ າ 

3.1. ການນ າພາ, ການ
ເປັນຜ ້ນ າ 

3.1.1 ຄະນະຮັບຜິດຊອບມ ພາວະ
ຄວາມເປັນຜ ້ນ າ ແລະ ເປັນທ ື່
ເຄົາລົບຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນ
ບ້ານ ຫືຼ ຊຸມຊົນ. (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບວໄິສທັດ ແລະ 
ແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ສັງເກດບຸກຄະລິກ
ຂອງຜ ້ກ່ຽວ 
ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບແນວທາງໃນການ
ພັດທະນາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນໃນ
ອະນາຄົດ ເພືື່ອສາມາດແຂ່ງຂັນກັບບ່ອນ
ອືື່ນໄດ ້
ບັນທ ກຄ າເວົີ້າທ ື່ສ າຄັນ (ວິໄສທັດ) ໃສ່
ໃນບົດລາຍງານ. 
ລະບຸບັນດາລາງວັນທ ື່ທາງຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບໄດ້ຮັບໃນໄລຍະທ ື່ຜ່ານມາ 
ສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜ ້ໃຫ້
ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາ ຊົນກ່ຽວ
ກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບ. 

3.2. 
 

ລະບົບການຈັດຕັີ້ງ 3.2.1 ລະບົບການຈັດຕັີ້ງຂອງເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນແມ່ນມ ລະ

ກວດສອບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ, ພາລະບົດ 
ບາດ ແລະ ໜ້າທ ື່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ 
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ບົບການຈັດຕັີ້ງທ ື່ດ , ມ ການກ າ
ນົດກົດລະບຽບ ແລະ ໜ້າທ ື່ຮັບ
ຜິດຊອບທ ື່ຈັດເຈນ. (DR) 

ໃຫ້ລະບຸບັນດາພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ ື່
ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ 
ສ າເນົາໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່
ບົດລາຍງານ 

3.2.2 ລະບົບການຈັດຕັີ້ງຂອງເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນແມ່ນໃຫ້ແມ່ຍິງ 
ແລະ ຊາວໜຸ່ມເຂົີ້າມາມ ບົດບາດ
ໃນການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານ. 
(IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການມ ສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃນການຈະກ າ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 
ລາຍຊືື່ຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທ ື່ມ 
ສ່ວນຮ່ວມ 
ສອບຖາມແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມເຂົາເຈົີ້າ
ໄດ້ມ ບົດບາດສ າຄັນແນວໃດຕ ື່ກັບເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນ 

3.2.3 ລະບົບການຈັດຕັີ້ງຂອງເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ເຫັນດ ເປັນ
ເອກະພາບຈາກອ ານາດການ
ປົກຄອງບ້ານ. (IV) 

 
 
 

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ ື່ຮັບຜິດຊອບທ ື່
ມອບໃຫ້ແກ່ແມ່ນຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມມ 
ຫຍັງແດ່ 
ສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັຍຂອງອ ານາດການ
ປົກຄອງບ້ານກ່ຽວກັບເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນ 

 ໃຫ້ບັນທ ກຄ າຄິດເຫັນຂອງອ ານາດການ
ປົກຄອງບ້ານຕ ື່ການສະໜັບສະໜ ນເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊົນ 

3.3 ການເກັບກ າ 
ຂ ີ້ມ ນ 

3.2.4 ການບັນທ ກຂ ີ້ມ ນຂອງຜ ້ໃຫ້ບ ລິ 
ການເຮືອນພັກແຮມ ເຊັື່ນ: ເຮືອນ
ເລກທ , ຈ ານວນສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວ, ລະດັບການສ ກສາ ແລະ 
ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງຜ ້ກ່ຽວ. 
(DR) 

 

ກວດສອບຂ ີ້ມ ນຂອງຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນ 

ບັນທ ກເອົາຂ ີ້ມ ນທ ື່ໄດ້ເກັບເກັບໄວ້ ເຊັື່ນ: 
ຊືື່ເຮືອນ, ທ ື່ຢ ່, ນ ານວນແຂກທ ື່ມາພັກ, ຈ າ
ນວນຫ້ອງ, ອາຊ ບ.. 
ກອບປ ີ໋ເອກະສານ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍ
ງານ 

3.2.5 ການບັນທ ກຂ ີ້ມ ນຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວທ ື່ມາພັກເຊົາ ເຊັື່ນ: ຊືື່ ແລະ 
ນາມສະກຸນ, ສັນຊາດ, ປະເທດ, 
ໄລຍະພັກເຊົາ ແລະ ຄ າຕ ານິຕຊິົມ
ຈາກແຂກທ ື່ມາພັກເຊົາ. (DR) 

ເກັບກ າຂ ີ້ມ ນການມາພັກເຊົາຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ, ໄລຍະການພັກເຊົາ, ຄວາມຄິດເຫັນ
ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ກອບປ ີ໋ເອກະສານ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍ
ງານ. 
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3.2.6 ການຄົີ້ນຫາຊັບພະຍາກອນການ 
ທ່ອງທ່ຽວທ ື່ຢ ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ 
ແລະ ບ ລິເວນໃກ້. (DR) 

ເກັບກ າຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນການ 
ທ່ອງທ່ຽວທ ື່ມ ຢ ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ 
ຂ ີ້ມ ນໄດ້ມ ການປັບປຸງ ຫືຼ ບ  

 ກອບປ ີ໋ເອກະສານ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດ
ລາຍງານ. 

3.4 ການຈັດຝ ກອົບຮົມ 
ແລະ ການສ້າງຂ ດ
ຄວາມອາດສາມາດ 

3.4.1 ມ ປືີ້ມຄ ່ມືກ່ຽວກັບເນືີ້ອຫາດັື່ງລ ່ມນ ີ້
(DR) 

- ປືີ້ມຄ ່ມືກ່ຽວກັບການຕ້ອນຮັບ
ແຂກ 

- ປືີ້ມລົງທະບຽນ, ໃບບິນຈ່າຍເງິນ 
- ປືີ້ມຄ ່ມືກ່ຽວກັບຫັຼກການສຸຂະ

ອະນາໄມ 
- ປືີ້ມຄ ່ມືກ່ຽວກັບທັກສະການ

ຕິດຕ ື່ສືື່ສານ 
- ປືີ້ມຄ ່ມືກ່ຽວກັບວິທ ການວາງ

ແຜນ ແລະ ຈັດກິດຈະກ າຕ່າງໆ 
- ປືີ້ມຄ ່ມືກ່ຽວກັບຄວາມຮ ້ການ

ຕະຫຼາດ 
- ຄວາມສາມາດໃນການເລົື່າເລືື່ອງ 

ຫືຼ ນິທານ ແລະ ການແປພາສາ 

ກວດສອບຄືນກ່ຽວກັບເອກະສານ ແລະ ຄ ່
ມືຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຝ ກອົບຮົມຕ່າງໆທ ື່ໄດ້
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ ່ໃນປັດຈຸບັນ 

ລະບຸບັນດາເອກະສານ ແລະ ຄ ່ມືຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບການຝ ກອົບຮົມ 

 ບັນດາເອກະສານ ແລະ ຄ ່ມືຕ່າງໆກ່ຽວກັບ
ການຝ ກອົບຮົມມ ຄວາມເຂົີ້າໃຈງ່າຍ ແລະ 
ສະດວກໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດັ 

 ກອບປ ີ໋ເອກະສານ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດ
ລາຍງານ. 

 3.4.2 ຈັດຝ ກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ສະມາຊກິ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຢ ່ໃນບ້ານ 
ຫືຼ ຊ ມຊົນ. (DR) 

 
 
 

ຫົວຂ ີ້ຝ ກອົບຮົມມ ຫົວຂ ີ້ໃດແດ່ທ ື່ເຄ ຍເຂົີ້າ
ຮ່ວມໃນໄລຍະທ ື່ຜ່ານມາ 

 ການຝ ກອົບຮົມໄດ້ເປ ດໂອກາດໃຫ້ຜ ້ເຂົີ້າ
ຮ່ວມໄດ້ລົງເຮັດຕົວຈິງ ແລະ ໄປທັດສະນະ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາ ຊົນຢ ່ບ່ອນອືື່ນ 

ຖ້າຫາກໄດ້ຈັດ, ກະລຸນາລະບວຸັນທ  ແລະ 
ສະຖານທ ື່ຈັດຝ ກອົບຮົມ 
ກອບປ ີ໋ເອົາເອກະສານຕ່າງໆ, ຄ ່ມືການຝ ກ
ອົບຮົມ ແລະຮ ບພາບການຝ ກອົບຮົມ ເພືື່ອ
ຄັດຕິດບົດລາຍງານ 
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  3.4.3 ການສ້າງການຮ່ວມມືກັບພາກ 
ສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ສ້າງການຮ່ວມ
ມືກັບກຸ່ມເຮືອນພັກແຮມປະຊາ 
ຊົນກັບບ້ານອືື່ນ, ພາກທຸລະກດິ, 
ພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງ
ສາກົນຕ່າງໆລວມທັງສະຖາບັນ
ການສ ກສາຕ່າງໆ 

 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນວ່າ ໄດ້ສ້າງການຮ່ວມມືກັບ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆບ  ເຊັື່ນ: ສ້າງການຮ່ວມມື
ກັບກຸ່ມເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊນົກັບບ້ານ
ອືື່ນ, ພາກທຸລະກິດ, ພາກລັດ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັີ້ງສາກົນຕ່າງໆ ລວມທັງສະຖາ 

ບັນການສ ກສາຕ່າງໆ 

ໄດ້ມ ການຮ່ວມມືໃນດ້ານໄດແດ່ 

ລະບຸການຮ່ວມມືມັງບົດໃສ່ໃນບົດລາຍ
ງານ. 

ສ າເນົາເອກະສານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ຮ່ວມມື ເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ 

 

4. ເງືື່ອນໄຂຫຼກັທ  4 – ທ ື່ຕັີ້ງ (ຄາ່ມາດຖານ: 5%) 
 

ເງືື່ອນໄຂຍອ່ຍ ເງືື່ອນໄຂທ ື່ຕອ້ງການ ຄ າແນະນ າ 

4.1. ການເຂົີ້າເຖິງ  4.1.1 ສາມາດເຂົີ້າເຖິງໄດ້ສະດວກສະ 
ບາຍ, ເຂົີ້າໄດ້ທຸກລະດ ການ.(SI) 

ລົງໄປເບິື່ງພືີ້ນທ ື່ຕົວຈິງເພືື່ອໃຫ້ຮ ້ວ່າສະພາບ
ເສັີ້ນທາງການເຂົີ້າເຖິງເປັນຄືແນວໃດ 

 
 

4.1.2 ມ ປ້າຍຊ ີ້ບອກເສັີ້ນທາງທ ື່ຊັດ
ເຈນ ແລະ ເຂົີ້າໃຈງາຍ. (SI) 

ໃຊ້ເວລາເທົື່າໃດ ທ ື່ຈະເຂົີ້າໄປຫາບ້ານ/ຊຸມ
ຊົນ 

ລົງໄປເບິື່ງພືີ້ນທ ື່ຕົວຈິງ ແລະ ສັງເກດເບິື່ງ
ປ້າຍຊ ີ້ບອກທາງທ ື່ຈະໄປຫາເຮືອນພັກແຮມ 
ພ້ອມທັງເນືີ້ອໃນຂອງປ້າຍມ ຄວາມຈະແຈ້ງບ ື່ 
ເຊັື່ນ ໄລຍະທາງ, ທິດທາງ 

ຖ່າຍຮ ບເອົາປ້າຍຊ ີ້ບອກທາງແຕ່ລະບ່ອນ
ຕາມເສັີ້ນທາງ ເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ 

  

5. ເງືື່ອນໄຂຫຼກັທ  5 – ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ (ຄາ່ມາດຖານ: 10%) 
 

ເງືື່ອນໄຂຍອ່ຍ ເງືື່ອນໄຂທ ື່ຕອ້ງການ ຄ າແນະນ າ 

5.1. ການຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພ 

5.1.1 ພະນັງານຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພໄດຮັບການຝ ກອົບຮົມ
ການປະຖົມ ພະຍາບານ 

ສອບຖາມ/ກວດສອບເບິື່ງໃບຢັງຢືນການ
ເຂົີ້າຮ່ວມຝ ກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາ 
ບານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອກ ລະນ ສຸກເສ ນ 
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  ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອກ ລະນ 
ສຸກເສ ນ. (DR) 

ກອບປ ີ໋ເອົາໃບຢັີ້ງຢືນ ແລະ ລະບຸສະ 
ຖານ/ໜ່ວຍງານທ ື່ເຂົີ້າຝ ກອົບຮົມ. 

5.2. ຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະ 
ກອນ ແລະ ກິດຈະກ າ 

5.2.1 ມ ພະນັກງານຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ
ຂ ີ້ນໄປ ເພືື່ອຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ໃນໄລຍະເຮັດກິດຈະກ າ
ຕ່າງໆ. (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນມ ພະນັກງານຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຈັກຄົນຕິດຕາມນັກທ່ອງທ່ຽວ
ເວລາເຮັດກິດຈະກ າຕ່າງໆ 
ລະບຸຈ ານວນຄົນ ແລະ ລະດັບການຝ ກ
ອົບຮົມຂອງພະນັກງານ 

 5.2.2. ຕ້ອງມ ອຸປະກອນຮກັສາຄວາມ
ປອດໄພສ າລັບການຈັດກດິຈະກ າ
ທາງນ ີ້າ (SI) 

ກວດສອບເບິື່ງອຸປະກອນ ຮັກສາມຄວາມ
ປອດໄພໃຊ້ງານໄດ້ເປັນປົກກະຕິບ  
ລະບຸປະເພດອຸປະກອນວ່າມ ຫຍັງແດ 

ຖ່າຍຮ ບເອົາອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ. 

  5.2.3.  ພາຍໃນບ ລິເວນຈັດກິດຈະກ າ 
ຫືຼ ແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງມ ຮາວ
ກັີ້ນ ຫືຼ ຈັບເພືື່ອປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້
ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບອັນຕະ 
ລາຍໃນກ ລະນ ທ ື່ສະຖານທ ື່
ດັື່ງກ່າວມ ຄວາມສ່ຽງ. (SI) 

ກວດສອບເບິື່ງສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ເພືື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ. 

ລະບຸສິື່ງສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກເພືື່ອ
ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພມ ຫຍັງແດ່. 

ຖ່າຍຮ ບ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ. 

  5.2.4. ມ ການຕິດປ້າຍບອກທິດທາງ 
ແລະ ຂ ີ້ມ ນຕ່າງໆຕາມເສັີ້ນທາງ
ກິດຈະກ າຢ່າງປ່າ. (SI) 

ລົງກວດສອບພືີ້ນທ ື່ຕົວຈິງກ່ຽວກັບປ້າຍຊ ີ້
ບອກທາງ ແລະ ປ້າຍເຕືອນຕ່າງໆ 
ຖ່າຍຮ ບເອົາປ້າຍຕ່າງໆເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດ
ລາຍງານ. 

5.3. ການໃຫ້ຄ າແນະນ າກຽ່ວ
ກັບຄວາມປອດໄພ 

5.3.1. ໃຫ້ຄ າແນະນ າກ່ຽວກບັຄວາມ
ປອດໄພແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ກ່ອນທ ຈະເຮັດກິດຈະກ າ
ຕ່າງໆ. (IV) 

 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ໃຫ້ຄ າແນະນ າກ່ຽວ
ກັບຄວາມປອດໄພແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ອນ
ທ ຈະເຮັດກິດຈະກ າຫຼືບ . 
ກອບປ ີ໋ຄ າແນະນ າເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ. 

   ໃນກ ື່ລະນ ທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງ ເຊັື່ນ: ງູ, ນ ີ້າ
ຖ້ວມ, ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຊາບບ  
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  5.3.2.  ແຈກຢາຍເອກະສານແນະນ າ
ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່
ນັກທ່ອງທ່ຽວ. (DR) 

 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ແຈກຢາຍເອກະ 
ສານແນະນ າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃຫ້
ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ອນເຮັດກິດຈະກ າ
ຕ່າງໆ 

  ກອບປ ີ໋ເອກະສານເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ
.. 

  5.3.3. ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວລົງທະບຽນ
ສ າລັບຜ ້ທ ື່ຈະເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະ 
ກ າຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ຊືື່ ແລະ ນາມ 
ສະກຸນ, ເບ ໂທຕິດຕ ື່ ແລະ 
ອືື່ນໆ. (DR) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ລົງທະບຽນສ າລັບຜ ້ທ ື່ຈະເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະ 
ກ າຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ຊືື່ ແລະ ນາມ ສະກຸນ,  
ເບ ໂທຕິດຕ ື່ ແລະ ອືື່ນໆ. 

   ກອບປ ີ໋ແບບຟອມລົງທະບຽນ 

ຄັດຕິດແບບຟອມລົງທະບຽນໃສ່       
ບົດລາຍງານ 

5.3.4. ມ ປືີ້ມຄ ມ່ືກ່ຽວກັບຄວາມປອດ
ໄພທ ື່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານໃນ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ 
(SOP). (DR) 

ສອບຖາມເບິື່ງມ ປືີ້ມຄ ່ມືກ່ຽວກັບຄວາມ
ປອດໄພກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນ. 

ກອບປ ີ໋ເອົາໜ້າປົກປືີ້ມ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດ
ລາຍງານ 

5.4. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ 
ເຫືຼອໃນກ ລະນ ສຸກເສ ນ 

5.4.1.  ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພມ ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາ
ບານ ຫືຼ ເຄືື່ອງມືຮັບໃຊກ້ ລະນ 
ສຸກເສ ນ. (SI) 

ກວດສອບເບິື່ງອຸປະກອນປະຖົມພະຍາ 
ບານມ ຫຍັງແດ່ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ຫືຼບ . 

ກວດສອບເບິື່ງອຸປະກອນປະຖົມ 
ພະຍາບານໄດ້ເກັບມ້ຽນຢ່າງຖືກວິທ ບ . 

ຖ່າຍຮ ບເອົາອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານ
ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ. 

5.4.2.ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ມ ອຸປະກອນໃນການຕິດຕ ື່ສືື່ສານ ເພືື່ອຂ 
ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ. (SI) 

ກວດສອບເບິື່ງເຄືື່ອງມືສືື່ສານຂອງພະນັກ 
ງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ. 

ກວດສອບເບິື່ງເຄືື່ອງມືສືື່ສານຂອງພະນັກ 
ງານຮັກສາຄວາມປອດໄພວ່າຍັງໃຊ້ໄດ້ດ ບ  
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 ຖ່າຍຮ ບເອົາອຸປະກອນຕິດຕ ື່ສືື່ສານເພືື່ອ
ຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ.. 

5.4.3. ນັກທ່ອງທ່ຽວມ ປະກັນໄພ ຫືຼ 
ບ  (IV, DR) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໃນໄລຍະທ ື່ແຂກມ ພັກເຊົາ 
ຫືຼ ເຮັດກິດຈະກ າຕ່າງໆໄດ້ມ ປະ ກັນໄພ
ໃຫ້ເຂົາເຈົີ້າບ  
ກອບປ ີ໋ເອົາໜ້າປົກປືີ້ມ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດ
ລາຍງານ. 

5.4.4. ເງືື່ອນໄຂດ້ານຄວາມປອດໄພ
ໄດ້ຜ່ານພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງບ . (DR) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນວ່າມາດຖານດ້ານຄວາມ
ປອດໄພແມ່ນໄດ້ຜ່ານນ າພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວ
ຂອງບ . 
ກອບປ ີ໋ເອົາໜ້າປົກປືີ້ມ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດ
ລາຍງານ. 

 

6. ເງືື່ອນໄຂຫຼກັທ  6 – ການຕະຫາຼດ ແລະ ການໂຄສະນາ (ຄາ່ມາດຖານ: 10%) 
 

ເງືື່ອນໄຂຍອ່ຍ ເງືື່ອນໄຂທ ື່ຕອ້ງການ ຄ າແນະນ າ 

6.1. ກິດຈະກ າການໂຄສະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

6.1.1.ກິດຈະກ າຕ່າງໆແມ່ນສາມາດ
ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທ ື່
ເປັນກຸ່ມຕະຫຼາດເປົີ້າໝາຍ. 
(IV) 

 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການກ ານົດ ແລະ 
ອອກແບບລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດ 

ຈະກ າຕ່າງໆ. 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບກຸ່ມຕະຫຼາດເປົີ້າ  
ໝາຍ ແລະ ວິທ ການໂຄສະນາໃຫ້ເຂົີ້າເຖິງ
ກຸ່ມເປົີ້າໝາຍດັື່ງກ່າວ 

   ກອບ ີ໋ເອົາແຜນກິດຈະກ າໂຄສະນາ ເພືື່ອຄັດ
ຕິດໄສ່ບົດລາຍງານ 

  6.1.2.ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວມ 
ຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ
ຂອງທ້ອງຖິື່ນ. (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະ 
ລັກ (ຈຸດຂາຍ) ຂອງຜະລິດຕະພັນໃນຊຸມ
ຊົນມ ຫຍັງແດ່ . 
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ຜະລິດຕະພັນຂອງຊຸມຊົີ້ນໄດ້ຮັກການໂຄສະ 
ນາເຂົີ້າເຖິງກຸ່ມຕະຫຼາດແລ້ວບ  ແລະ ມັນມ 
ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຜະລິດຕະພັນຂອງຊຸມ
ຊົນອືື່ນຄືແນວໃດ. 

  6.1.3 ມ ອຸປະກອນ ແລະ ສິື່ງພ ມໃຊ້
ໃນການໂຄສະນາ ເຊັື່ນ: ແຜ່ນ
ພັບ, ແຜນໂປດສະເຕ , 
ກະດານຂ ີ້ມ ນ ແລະ ອືື່ນໆ. 
(DR) 

ສອບຖາມເບິື່ງເຄືື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນທ ື່ນ າ
ໃຊ້ໃນການໂຄສະນາ 
ສອບຖາມກ່ຽວກັບການໂຄສະນາວ່າໄດ້
ໂຄສະນາຢ ່ໃສແດ່ ແລະ ດ້ວຍວິທ ໃດ   

ຖ່າຍຮ ບເອົາເຄືື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນໃນ
ການໂຄສະນາ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສບົດລາຍງານ 

  6.1.4 ໄດ້ຮ່ວມມືກັບອ ານາດການປົກ
ຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ບ ລິສັດ
ທ່ອງທ່ຽວໃນການໂຄສະນາ. 
(IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ຮ່ວມມືກັບອ ານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ
ໃນການໂຄສະນາບ  

ໃຫ້ລະບຸວ່າໄດ້ຮ່ວມມືດ້ານໃດແດ່. 
  ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ

ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດໃນ
ການຮ່ວມມື 

6.2. ການຮ່ວມມືກັບ
ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 

6.2.1 ໄດ້ຈັດທັດສະນະສ ກສາໃຫ້
ແກ່ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສືື່
ມວນຊົນຕ່າງໆມາຢ້ຽມຢາມ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. 
(IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ຈັດທັດສະນະສ ກສາໃຫ້
ແກ່ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສືື່ມວນຊົນຕ່າງໆ
ມາຢ້ຽມຢາມເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນບ  

ລະບຸບັນດາບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວທ ື່ໄດ້ຮ່ວມມື
ກັບຊຸມຊົນ 

  ໄດ້ຈັດທັດສະນະຂ ີ້ນຈັກຄັເງ ແລະ ຜົນໄດ້
ຮັບເປັນຄືແນວໃດ, ມ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົີ້າມາ
ຫຼາຍຂ ີ້ນບ  

  6.2.2. ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ
ໃດແດ່ 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ຮ່ວມມືກັບບ ລິສັດທ່ອງ
ທ່ຽວໃດແດ່ທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ບັນດາບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການກ ານົດລາຍການນ າທ່ຽວພາບໃນຊຸມຊົນ
ຫືຼບ  
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ໃຫ້ລະບຸຊືື່ບັນດາຄ ່ຮ່ວມມື 

6.3. ການໂຄສະນາຜ່ານທາງ
ອິນເຕ ເນັດ 

6.3.1.ໄດ້ໂຄສະນາເຮືອນພັກແຮມປະ
ຊົນຜ່ານທາງເວັບໄຊ ແລະ ສາ
ມາດຈອງຜ່ານລະບົບອອນໄລ. 
(DR) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການໂຄສະນາຜ່ານ
ທາງອິນເຕ ເນັດ ເຊັື່ນ: ເວັບໄຊ... 
ເຂົີ້າໄປເວັບໄຊ ແລະ ເຊັບເອົາຫນ້າເວັບໄຊ
ເພືື່ອເປັນເອກະສານອ້າງອ ງ (ຖ້າຫາກມ ) 

   ຄັດຕິດຮ ບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ 
  6.3.2.ຊາວໜຸ່ມມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການ

ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການໂຄ
ສະນາ ແລະ ສົື່ງເສ ມການທ່ອງ
ທ່ຽວຜ່ານທາງລະບົບອອນໄລ. 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນ ໄດ້ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມ ສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການ
ໂຄສະນາ ແລະ ສົື່ງເສ ມການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານ
ທາງລະບົບອອນໄລ. 

ໃຫ້ລະບຸວ່າມ ຊາວໜຸ່ມຈ ານວນຈັກຄົນມ ື່ເຂົີ້າ
ມາມ ສ່ວນຮ່ວມ 

ຖ້າຫາກເຮືອນພັກບ ື່ໄດ້ມ ການໂຄສະນາຜ່ານ
ທາງອອນໄລ ຫືຼ ເວັບໄຊຂອງຕົນເອງແມ່ນ 

ໃຫ້ໝາຍຫ້ອງຄ າຕອບ “ບ ື່” ແຕ່ຖ້າຫາກ
ເຮືອນພັກແຮມໄດເໂຄສະນາຜ່ານເວັບໄຊ
ຂອງບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໃຫ້ໝາຍຫ້ອງ 
“ບ ື່ມ ຂ ີ້ມ ນ” ຫືຼ NA. 

  

 

7.  ເງືື່ອນໄຂຫຼກັທ  7 – ຫຼັງການໃນການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ (ຄາ່ມາດຖານ: 10%) 

ເງືື່ອນໄຂຍອ່ຍ ເງືື່ອນໄຂທ ື່ຕອ້ງການ ຄ າແນະນ າ 

7.1. ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ 

7.3.1 ພະນັກງານໃຫ້ບ ລິການເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນແມ່ນຄົນໃນ
ຊຸມຊົນ ຫືຼ ພາຍໃນບ້ານ. (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນ ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍການມ ສ່ວຮ່ວມໃນ
ກິດຈະກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 
ປະຊາຊົນໃນຊຸມທ ື່ມາເຮັດວຽກເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊົນກວມເອົາຈັກເປ ເຊັນຂອງ
ພະນັກງານທັງໝົດ 

 7.3.2 ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ 
ຄວາມກະຕືລືລົີ້ນ ເພືື່ອຊຸກຍ ສ້ົື່ງ
ເສ ມພະນັກງານ. (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ມ ວ ທ ການແນວໃດໃນ
ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ຄວາມກະຕື
ລືລົີ້ນ ເພືື່ອຊຸກຍ ສ້ົື່ງເສ ມພະນັກງານ 
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ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ເພືື່ອຊຸກຍ ສ້ົື່ງເສ ມ
ພະນັກງານ, ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນໄດ້ໃຫ້ຫຍັງແດ່. 
ມ ພະນັກງານຈັກຄົນທ ື່ໄດ້ຮັບລາງວັນ 

ຖ້າຫາກມ , ຖ່າຍຮ ບເອົາເພືື່ອເປັນຫັຼກ
ຖານອ້າງອ ງ. 

  7.1.3 ສ້າງກອງທ ນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. 
(IV) 

 
 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນວ່າໄດ້ສ້າງກອງທ ນໃຫ້ແກ່
ຊຸມບ  ເພືື່ອຕອບສະໜອງທາງດ້ານງົບປະ 
ມານສ າລັບຜ ້ທ ື່ສົນໃຈຢາກເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະ
ກ າເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນມ ຈັກຄອບຄົວ
ທ ື່ສະໝັກເຂົີ້າຮ່ວມກອງທ ນ 

ມ ຈັກຄອບຄົວທ  ື່າດ້ຮັບການອະນຸມັດ 
ທ ື່ຖ້າຫາກມ , ໃຫ້ກອບປ ີ໋ເອົາເອກະສານທ ື່
ກ່ຽວຂ້ອງເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ 

ການຊືີ້-ຂາຍ 
7.1.4 ນ າໃຊ້ວັດຖຸ ແລະ ຜະລິດຕະ

ພັນຈາກປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ 
ເພືື່ອຮັບໃຊວ້ຽກງານເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນ. (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບວັດຖຸ ແລະ ຜະ 
ລິດຕະພັນທ ື່ນ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນກິດຈະກ າເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນ 

ມ ຜະລິດຕະພັນໃດແດ່ທ ື່ສ້າງ ແລະ ຜະລິດຢ ່
ໃນຊຸມຊົນ 

7.1.5 ນ າສະເໜ  ແລະ ແນະນ າໃຫ້ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຊືີ້ຜະລິດຕະພັນຈາກ
ຊຸມຊົນ. (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ນ າສະເໜ  ແລະ ແນະ
ນ າໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊືີ້ຜະລິດຕະພັນຈາກ
ຊຸມຊົນບ . 

7.1.6 ມ ຫ້ອງວາງສະແດງຜະລິດຕະ
ພັນຂອງຊຸມຊົນ ເຊັື່ນ: ເຄືື່ອງ
ຫັດຖະກ າຈັກສານ, ຕ ື່າແຜ່ນ
ແພ ແລະ ເຄືື່ອງແກະສະຫັຼກ
ຕ່າງໆ. (SI) 

ລົງກວດສອບເບິື່ງສະຖານທ ື່ວາງສະແດງ ຫືຼ 
ຂາຍເຄືື່ອງຜະລິດຕະພັນຂອງຊຸມຊົນ 

ມ ຜະລິດຕະພັນໃດແດ່ທ ື່ນ າມາວາງສະແດງ/
ຂາຍ. 
ຖ່າຍຮ ບເອົາຫ້ອງວາງສະແດງ ແລະ ຜະລິດ 
ຕະພັນເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ. 
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ຜະລດິຕະພນັຂອງຊມຸຊນົ  
ແລະ ສະຖານທ ື່ທອ່ງທຽ່ວ 

7.1.7 ສົື່ງເສ ມງານບຸນປະເພນ ຂອງ
ຖິື່ນ ແລະ ຢ້ຽມຊົມຕະຫຼາດ
ໃນບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ. (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ສົື່ງເສ ມງານບຸນປະເພນ 
ຂອງຖິື່ນ ແລະ ຢ້ຽມຊົມຕະຫຼາດໃນບ ລິເວນ
ໃກ້ຄຽງ. 
ລະບຸຊືື່ງານບຸນປະເພນ  

ໄດ້ມ ການສົື່ງເສ ມງານບຸນປະເພນ ຄືແນວໃດ 
ແລະ ງານບຸນຫຍັງ 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດກິດຈະກ າເປັນຄື
ແນນວໃດ, ມ ນັກທ່ອງທ່ຽວມ ພັກແຮມ 
ຫຼາຍຂ ີ້ນບ  

 
 
 
 

 
 
 

7.1.8. ນ າສະເໜ  ແລະ ໃຫ້ບ ລິການແກ່
ນັກທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຜະລິດຕະ
ພັນທ ື່ເປັນເອກະລັກຂອງຊຸມ
ຊົນ ເຊັື່ນ: ເຄືື່ອງຫັດຖະ ກ າ, 
ອາຫານ ແລະ ເທດສະການ
ງານບຸນປະເພນ ຕ່າງໆ. (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ນ າສະເໜ  ແລະ ໃຫ້ບ ລິ
ການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ
ທ ື່ເປັນເອກະລັກຂອງຊຸມຊົນບ . 

ມ ຜະລິດຕະພັນໃດແດ່ທ ື່ໄດ້ນ າສະເໜ ໃຫ້ແກ່
ນັກທ່ອງທ່ຽວ 

7.2. ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ສິື່ງແວດລ້ອມ 

7.2.1 ຈ າກັດຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ
ໃນບ ລິເວນທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງໃນ
ການສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ທາງດ້ານ
ວັດທະ ນະທ າ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນມ ວິທ ການແນວໃດໃນ
ການຈ າກັດຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວໃນບ ລິ 
ເວນທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງໃນການສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່
ທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

7.2.2 ບ ື່ສະໜັບສະໜຸນ ຫືຼ ຈັດກິດ
ຈະກ າທ ື່ຈະສ້າງຜົນກະມົບຕ ື່
ກັບລະບົບນ ເວດ. (IV) 
 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ກິດຈະກ າທ ື່
ອາດຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ກັບລະບົບນິເວດ 
ເຊັື່ນ: ການລ່າສັດປ່າ.. 
ມ ວ ທ ການແນວໃດເພືື່ອຫຼ ກລ້ຽງກ ດຈະກ າທ ື່
ຈະສົີ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ 

  7.2.3 ສົື່ງເສ ມນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົີ້າຮ່ວມ
ກິດຈະກ າໃນການອຸະ  ນຸລັກສິື່ງ
ແວດລ້ອມ ເຊັື່ນ: ການເກັບ
ມ້ຽນຂ ີ້ເຫຍືີ້ອຢ ຕ່າມສະຖານທ ື່
ທ່ອງທ່ຽວ, ການປ ກຕົີ້ນໄມ້ 
ແລະ ອືື່ນໆ (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ສົື່ງເສ ມນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົີ້າ
ຮ່ວມກິດຈະກ າໃນການອຸະນຸລກັ
ສິື່ງແວດລ້ອມ ເຊັື່ນ: ການເກັບມ້ຽນຂ ີ້ເຫຍືີ້ອ
ຢ ່ຕາມສະຖານທ ື່ທ່ອງທ່ຽວ, ການປ ກຕົີ້ນໄມ້ 
ແລະ ອືື່ນໆ 
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 ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ມ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າບ  

7.2.4 ໃຫ້ຄ າແນະນ າແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ກ່ຽວກັບຄວາມສ າຄັນໃນການ
ປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັດປ່າ(ສິື່ງທ ື່ຄວນເຮັດ 
ແລະ ບ ື່ຄວນເຮັດ) (DR/SI) 

 

ກວດສອບເບິື່ງຄ າແນະນ າ ຫືຼ ກົດລະບຽບ
ຕ່າງໆ. 
ຄ າແນະນ າດັື່ງກ່າວໄດ້ຂຽນເປັນເອກະສານ 
ຫືຼ ຂຽນໃສ່ກະດານ (ປ້າຍແນະນ າ). 
ຖ່າຍຮ ບເອົາເອກະສານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງເພືື່ຄັດ
ຕິດບົດລາຍງານ 

7.2.5 ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບ
ການຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມ
ສ າຄັນຂອງການອະນຸລັກ ແລະ 
ປົກປັກຮັກສາທ າມະຊາດ ແລະ 
ຊ ວະນາໆພັນ. (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໄດຝ້ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ຄວາມສ າຄັນຂອງການອະນຸລັກ ແລະ ປົກ
ປັກຮັກສາທ າມະຊາດ ແລະ ຊ ວະນາໆພັນ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ. 
ມ ວ ການແນວໃດຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມ
ສ າຄັນຂອງການອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກ
ສາທ າມະຊາດ ແລະ ຊ ວະນາໆພັນໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ 

 7.2.6 ການອອກແບບ ແລະ ກ ື່ສ້າງສິື່ງ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ
ແມ່ນມ ຄວາມກົມກືນ ກັບທ າ
ມະຊາດ ແລະ  ເປັນມິດກັບ
ສິື່ງແວດລ້ອມ. (SI) 

ຢ້ຽມຊົມການກ ື່ສ້າງສິື່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກຕ່າງໆພາຍໃນຊົມຊົນ ວ່າມ ຄວາມ
ກົມກືນ ກັບທ າມະຊາດ ແລະ  ເປັນມິດ
ກັບສິື່ງແວດລ້ອມບ  

ຖ່າຍຮ ບເອົາສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ 

7.3. ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ 

7.3.1.ມ ຫ້ອງຂ ີ້ມ ນທ ື່ສະແດງ ແລະ 
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວັດທະນະ 
ທ າ ແລະ ຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງ
ຊຸມຊົນ. (SI) 

ຢ້ຽມຊົມຫ້ອງຂ ີ້ມ ນຂອງຊົມຊົນ 
ມ ຂ ີ້ມ ນຫຍັງແດ່ທ ື່ອະທິບາຍ ແລະ ສະໜອງ
ຢ ່ໃນຫ້ອງຂ ີ້ມ ນ. 
ຖ່າຍຮ ບເອົາຂ ີ້ມ ນ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍ
ງານ 

  7.3.2 ໄດ້ໃຫ້ຄ າແນະນ າແກ່ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວກ່ຽວກັບການປະພ ດຕົນ
ຢ ໃ່ນຊຸມຊົນ ແລະ ການເຄົາ
ລົບນັບຖືຄະນົບທ ານຽມຂອງ
ຊຸມຊົນ (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ໃຫ້ຄ າແນະນ າແກນ່ັກ
ທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບການປະພ ດຕົນຢ ໃ່ນຊຸມ
ຊົນ ແລະ ການເຄົາລົບນັບຖືຄະນົບທ າ
ນຽມຂອງຊຸມຊົນ. 
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ໄດ້ມ ການແນະນ າ ແລະ ອະທບິາຍໂດຍ 
ຫຍ ື່ກ່ຽວກັບວັດທະນະທ າຂອງຊຸມຊົນໃຫ້
ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ອນທ ື່ຈະຢ້ຽມຊົມຊຸມ
ຊົນ 

7.3.3 ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການ
ຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມສ າ
ຄັນຂອງການອະນຸລັກ ແລະ 
ປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທ າ 
ແລະ ຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງຊຸມ
ຊົນ. (IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ຄວາມສ າຄັນຂອງການອະນຸລັກ ແລະ ປົກ
ປັກຮັກສາວັດທະນະທ າ ແລະ ຮ ດຄອງປະ
ເພນ ຂອງຊຸມຊົນໃຫເແກ່ປະຊາຊົນໃສຊຸມ
ຊົນ 

ໄດ້ຈັດກິດຈະກ າໃນການສົື່ງເສ ມໃນການ
ອະນຸລັກວັດທະນະທ າຂອງຊຸມຊົນ. 

7.3.4 ແນະນ າໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຫ້າມ
ບ ື່ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມ ການກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບການຄ້າປະເວນ  ແລະ 
ສິື່ງເສບຕິດ ຫືຼ ສິື່ງທ ື່ຜິດຕ ລະ 
ບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 
(IV) 

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນໄດ້ມ ທ ການແນວໃດເພືື່ອບ ື່
ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມ ການກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ຄ້າປະເວນ  ແລະ ສິື່ງເສບຕິດ ຫືຼ ສິື່ງທ ື່ຜິດຕ 
ລະບຽບກົດໝາຍ. 

ໄດ້ມ ການຫ້າມບ ື່ໃຫເນັກທ່ອງທ່ຽວຄອບ
ຄອງອາວຸດໃນຊຸມຊົນ. 

 

14.3 ເງືື່ອນໄຂການປະເມ ນສ າລບັຜ ໃ້ຫ້ບ ລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ຫຼ ືຫຼງັຄາເຮອືນ 

1. ເງືື່ອນໄຂຫຼກັທ  1 – ທ ື່ພກັເຊາົ (ຄາ່ມາດຖານ: 10%) 
ເງືື່ອນໄຂຍອ່ຍ ເງືື່ອນໄຂທ ື່ຕອ້ງການ ຄ າແນະນ າ 

1.1. ສະພາບຂອງເຮືອນ 1.1.1 ໂຄງສ້າງຂອງເຮືອນແມ່ນຢ ໃ່ນ
ສະພາບທ ື່ດ  ແລະ ມ ຄວາມ
ປອດໄພ. (SI) 

ລົງກວດສອບເບິື່ງເຮືອນຂອງຜ ້ໃຫ້ບ ລິການ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ເພືື່ອກວດເບິື່ງ
ສະພາບຂອງເຮືອນ ເຊັື່ນ: ຮອຍແຕກແຫງ, 
ນ ີ້າຮົວໄຫຼ.. 
ຖ່າຍຮ ບບ ລິເວນທ ື່ມ ການບົກພ່ອງເພືື່ອຄັດ
ຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ 

ຖ່າຍຮ ບທາງດ້ານນອກຂອງເຮືອນເພືື່ອຄັດ
ຕິດບົດລາຍງານ 
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  1.1.2 ການອອກແບບ ແລະ ວັດສະ
ດຸໃນການກ ື່ສ້າງສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກ 
ແລະ ສະຖາປັດຕະຍາກ າຂອງ
ທ້ອງຖິື່ນ. (SI) 

 

ລົງກວດສອບເບິື່ງເຮືອນຂອງຜ ້ໃຫ້ບ ລິການ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ເພືື່ອກວດເບິື່ງວັດ
ສະດຸໃນການນ າໃຊ້ກ ື່ສ້າງ ແລະ ຮ ບຊົງຂອງ
ເຮືອນ 
ຖ່າຍຮ ບເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ 
ສອບຖາມກັບໜ່ວຍງານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວ 
ຂ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງ
ຮ ບຊົງເຮືອນຂອງຊຸມຊົນ 

1.1.3 ແຍກຫ້ອງນອນຂອງແຂກອອກ
ເປັນແຕ່ລະຫ້ອງ (ບ ື່ໃຊ້ຮ່ວມ
ກັບຄົນພາຍໃນເຮືອນ) (s) 
(SI) 

>> ຈ ານວນຫ້ອງນອນທ ື່ເປ ດໃຫ້
ບ ລິການ:    

ກວດສອບເບິື່ງຫ້ອງນອນທ ື່ບ ລິການແກ່ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ (s). 
ໃຫ້ບັນທ ກຖ້າຫາກວ່າຫ້ອງນອນແມ່ນໃຊ້ສ າ
ລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ຄົນພາຍໃນເຮືອນໃຊ້
ຮ່ວມກັນ. 
ໃຫ້ຂຽນຈ ານວນຫ້ອງນອນໃສ່ບ່ອນຫວ່າງທ ື່
ກ ານົດໃຫ້ຖ່າຍຮ ບແຕ່ລະຫ້ອງນອນ 

1.1.4 ມ ຫ້ອງນ ີ້າ/ຫ້ອງອາບນ ີ້າຢ່າງ
ໜ້ອຍ 1 ຫ້ອງໄວ້ບ ລິການໃຫ້
ແກ່ແຂກ. 

 

ກວດສອບເບິື່ງຫ້ອງນ ີ້າທ ື່ບ ລິການແກ່ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ 
ໃຫ້ບັນທ ກຖ້າຫາກວ່າຫ້ອງນ ີ້າແມ່ນໃຊ້ສ າ
ລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ຄົນພາຍໃນເຮືອນໃຊ້
ຮ່ວມກັນ. 
ໃຫ້ຂຽນຈ ານວນຫ້ອງນ ີ້າໃສ່ບ່ອນຫວ່າງທ ື່ກ າ
ນົດໃຫ້ 
ຖ່າຍຮ ບຫ້ອງນ ີ້າແຕ່ລະຫ້ອງ 

1.1.5 ມ ໄຟຟ້າໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ. 
(IV) 

 
 
 
 
 
 

ກວດສອບເບິື່ງວ່າມ ໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ບ ຢ ່ພາຍ
ໃນເຮືອນ 

ສອບຖາມເບິື່ງເຈົີ້າຂອງເຮືອນວ່າໄຟຟ້າ
ພ ໃຊ້ ແລະ ສະໝ ື່າສະເໝ ບ  
ທົດລອງເປ ດໄຟ ຫືຼ ເຄືື່ອງໄຟຟ້າ 1 -2 
ລາຍການ 
ໃຫ້ບັນທ ກສະພາບຂອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ
ພາຍໃນເຮືອນ 

1.1.6 ມ ນ ີ້າສະອາດພຽງພ ສ າລັບໄວ ້
ໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ. (SI) 

ກວດສອບເບິື່ງນ ີ້າໃຊ້ຢ ່ພາຍໃນເຮືອນ. 
ກວດສອບເບິື່ງຄວາມສະອາດ ແລະ ແຫຼື່ງນ ີ້າ
ມາຈາກໃສ 



 

66  
 

ໃຫ້ລະບຸຄຸນນະພາບຂອງນ ີ້າໃຊ້ພາຍໃນ
ເຮືອນໃສ່ບົດລາຍງານ 

1.2. ຫ້ອງນອນ 1.2.1 ມ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ຂັີ້ນພືີ້ນຖານ ເຊັື່ນ: ພັດລົມ, 
ໂຕະ, ຕ ້ໃສ່ເຄືື່ອງ, ແວ່ນ, ປັກ
ສຽບໄຟຟ້າ ແລະ ມຸ້ງ .(SI) 
>>ມ ຄ:ື   

ກວດສອບເບິື່ງຫ້ອງນອນວ່າມ ມ ສິື່ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກບ  
ຮັບປະກັນເຄືື່ອງໃຊ້ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກຕ່າງໆຕ້ອງມ ສະພາບທ ື່ດ  ແລະ ໃຊ້
ງານໄດ້ເປັນປົກກະຕ ິ
 
ລະບຸບັນດາເຄືື່ອງໃຊ້ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກວາມ ຫຍັງແດ່ 
ຖ່າຍຮ ບບັນດາເຄືື່ອງໃຊ້ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ 

  1.2.2 ຫ້ອງນອນຫຼາຍສຸດບ ື່ໃຫ້ເກ ນ 4 
ຫ້ອງໄວ້ບ ລິການໃຫ້ແກ່
ແຂກ.(IV, SI) 

ສອບຖາມຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນວ່າມ ຈ ານວນຈັກຫ້ອງທ ື່ເປ ດ
ບ ລິການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
 

   ກວດສອບແຕ່ລະຫ້ອງນອນລະບຸຈ ານວນ
ຫ້ອງນອນມ ຈັກຫ້ອງ 

  1.2.3 ບ່ອນນອນຕ້ອງໄດ້ຮັບມາດຕະ 
ຖານ ເຊັື່ນ: ຕຽງ, ເສືື່ອ ແລະ 
ໝອນ.(SI) 

ກວດສອບເບິື່ງບ ລ ເວນບ່ອນນອນໄດ້ຮັບ
ມາດຕະຖານບ  ເຊັື່ນ: ຕຽງ, ເສືື່ອ ແລະ  
ໝອນ. 

   ຮັບປະກັນວ່າບ່ອນນອນມ ເສືື່ອປ ນອນ ແລະ 
ໝອນ 
ເສືື່ອນນອນ ແລະ ໝອນ ມ ຄວາມສະອາດ 
ບ , ບ ື່ມ ຂ ີ້ຝຸ່ນ. 
ຖ່າຍຮ ບເພືື່ອເປັນຫັຼກຖານອ້າງອ ງ 

   ຄັດຕິດຮ ບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ 
  1.2.4. ປ່ອງຢ້ຽມຕ້ອງມ ຕານ່າງກັນຍຸງ. 

(SI) 
ກວດສອບເບິື່ງຫ້ອງນອນຂອງແຂກປ່ອງ 
ຢ້ຽມຕ້ອງມ ຕາຫນ່າງກັນຍຸງບ  

   ຖ່າຍຮຸບປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ຕາໜ່າງກັນຍຸງ 
   ຄັດຕິດຮ ບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ 

  1.2.5 ຜ້າປ ຕຽງຕ້ອງສະອາດ ແລະ    
ໃໝ່ຢ ສ່ະເໝ  .(SI) 

ກວດສອບເບິື່ງຜ້າປ ຕຽງຢ ່ໃນຫ້ອງນອນຂອງ
ແຂກວ່າມ ຄວາມສະອາດບ  
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ຮັບປະກັບຜ້າປ ບ່ອນນອນຕ້ອງມ ຄວາມສະ 
ອາດ 

   ຜ້າປ ຕຽງຕ້ອງສະອາດ ແລະ ໃໝ່ຢ ່ສະເໝ ບ ື່
ມ ຂ ີ້ຝຸ່ນ 

   ຖ່າຍຮ ບຜ້າປ ບ່ອນນອນ 
   ຄັດຕິດຮ ບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ 
1.3. ຫ້ອງນ ີ້າ/ຫ້ອງອາບນ ີ້າ 1.3.1 ມ ວິດຖ່າຍທ ື່ມ ຫົວວິດແບບ

ນັື່ງ ຫືຼ ນັື່ງຢ່ອງຍ ີ້ຢ ພ່າຍໃນ
ເຮືອນ ຫືຼ ນອກເຮືອນ, ແຕ່
ບ ື່ໃຫ້ໄກຈາກເຮືອນ.(SI) 

ຫ້ອງນ ີ້າສ າລັບນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຢ ່ໃນ
ເຮືອນ ຫືຼ ນອກເຮືອນ 
ຖ້າຫາກຫ້ອງນ ີ້າຢ ່ນອກເຮືອນ, ໃຫ້ລະບຸໄລ 
ຍະຫ່າງຈາກເຮືອນຈັກແມັດ 

 
 
 
 

ໃຫ້ລະບຸຫ້ອງນ ີ້າມ ຫົວວິດແບບນັື່ງ ຫືຼ ນັື່ງ
ຢ່ອງຍ ີ້ 
ຖ່າຍຮ ບຫ້ອງນ ີ້າ 

ຄັດຕິດຮ ບຫ້ອງນ ີ້າໃສ່ບົດລາຍງານ 
1.3.2 ມ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ

ພືີ້ນຖານ (ເຄືື່ອງໃຊ້ທ ື່ຈ າ
ເປັນ) ສ າລັບຫ້ອງນ ີ້າ ແລະ 
ຫ້ອງອາບນ ີ້າ .(SI) 

 
 
 
 
 
 
 
  

ກວດກາເບິື່ງຫ້ອງນ ີ້າວ່າມ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກພືີ້ນຖານ (ເຄືື່ອງໃຊທ້ ື່ຈ າເປັນ) ສ າ
ລັບຫ້ອງນ ີ້າ ແລະ ຫ້ອງອາບນ ີ້າ, ອ່າງລ້າງໜ້າ, 
ຝັກບົວອາບນ ີ້າ 
ໃຫ້ລະບຸສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກມ ຫຍັງ
ແດ່ 
ສິື່ງອ ານວນຄວາມສະດວກຕ່າງໆແມ່ນຢ ່
ໃນສະພາບທ ື່ດ , ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ເກັບມ້ຽນ
ໃນບ່ອນທ ື່ເໝາະສົມ 
ຖ່າຍຮ ບສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ຄັດຕິດພາບຮ ບສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ 

1.3.3 ມ ນ ີ້າໃຊ້ທ ື່ສະອາດໃຫ້ພຽງຢ ່
ຕະຫຼອດເວລາ.(SI) 

ກວດຄຸນນະພາບຂອງນ ີ້າຢ ່ໃນຫ້ອງນ ີ້າ/ຫ້ອງ
ອາບນ ີ້າເປັນຄືແນວໃດ 
ມ ເຄືື່ອງກອງນ ີ້າ ຫືຼ ອ່າງກັບນ ີ້າບ  

ຖ້າຫາກມ ເຄືື່ອງກອງນ ີ້າ, ໄດ້ມ ການອະນາ 
ໄມ ແລະ ກວດກາອະປະກອນເປັນປົກກະຕິ
ບ  
ຖ່າຍຮ ບເພືື່ອຄັດຕິດບົດລາຍງານ 

ມ ນ ີ້າໃຊ້ພຽງພ ຢ ່ໃນຫ້ອງນ ີ້າ/ຫ້ອງອາບນ ີ້າ 
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2. ເງືື່ອນໄຂຫຼກັທ  2 – ສຂຸະອານາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ (ຄາ່ມາດຖານ: 15%) 
 

ເງືື່ອນໄຂຍອ່ຍ ເງືື່ອນໄຂທ ື່ຕອ້ງການ ຄ າແນະນ າ 

2.1. ເຮືອນ (ເຮືອນຄົວ, 
ຫ້ອງນອນ ແລະ 
ຫ້ອງນ ີ້າ) 

2.1.1 ຫ້ອງນອນ, ເຮືອນຄົວ ແລະ 
ຫ້ອງນ ີ້າທຸກໆຫ້ອງຕ້ອງສະ 
ອາດ, ປາດສະຈາກສິື່ງເປິະ
ເປືີ້ອນ, ກິື່ນເໝັນ, ຂ ີ້ຝຸ່ນ   
ແລະ ໄຍແມງມຸມ (SI) 

ກວດກາເບິື່ງສະພາບຄວາມສະອາດພາຍໃນ
ເຮືອນ, ເຮືອນຄົວ, ພືີ້ນເຮືອນ, ເພດານ... 

ບ ື່ມ ຄວາມເປິະເປືີ້ອນ, ກິື່ນເໝັນ, ຂ ີ້ຝຸ່ານຢ ່
ພາຍໃນເຮືອນ, ຫ້ອງນອນ,ເຮືອນຄົວ... 

  ຖ່າຍຮ ບຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງຕ່າງໆເພືື່ອ
ເປັນຫັຼກຖານອ້າງອ ງ 

  ຄັດຕິດຮ ບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ. 
  2.1.2 ພືີ້ນເຮືອນຄົວຕ້ອງສະອາດ. 

(SI) 

ກວດກາເບິື່ງສະພາບຂອງພືີ້ນເຮືອນວ່າເປັນ
ແນວໃດ ເຊັື່ນ: ຂ ີ້ຝຸ່ນ, ຮອຍເປືີ້ອນ, ເຊືີ້ອລາ
ຕ່າງໆ 

  ພືີ້ນມ ຄວາມແຫ້ງດ , ບ ື່ປຽກຊືີ້ນ 

  ຖ່າຍຮ ບພືີ້ນຂອງເຮືອນຄົວ 
  ຄັດຕິດຮ ບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ 

  2.1.3 ຫ້ອງນ ີ້າ, ບົວອາບນ ີ້າ, ອ່າງ
ອາບນ ີ້າ, ຄຸໃສນ່ ີ້າ ແລະ ອ່າງ
ລ້າງໜ້າມ ຄວາມສະອາດ, 
ປາດສະຈາກສິື່ງເປິະເປືີ້ອນ 
ແລະ ກິື່ນເໝັນ (SI) 

ໃຫ້ກວດກາຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງນ ີ້າແຕ່
ລະຫ້ອງ ເຊັື່ນ: ຝັກບົວອາບນ ີ້າ, ອ່າງອາບ 
ນ ີ້າ, ອ່າງລ້າງໜ້າ... 

ຖ່າຍຮ ບຫ້ອງນ ີ້າ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍ
ງານ 

  2.1.4 ຫ້ອງນ ີ້າໄດຮ້ັບການຂ້າເຊືີ້ອພະ 
ຍາດ (ໃຊຍ້າຂ້າເຊືີ້ອໃນການທ າ
ຄວາມສະອາດ). (IV, SI) 

ສອບຖານຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນໄດ້ນ າໃຊ້ນ ີ້າຢາຂ້າເຊືື່ອໃນການ
ອະນາໄມຫ້ອງນ ີ້າບ  

  ກວດກາເບິື່ງປະເພດນ ີ້າຢາທ ື່ໃຊ້ລ້າງ
ຫ້ອງນ ີ້າ 

  ຄັດຕິດຮ ບພາບໃສ່ບົດລາຍງານ 

  2.1.5 ມ ສະບ , ຢາສະຜົມ, ເຈ້ຍອະນາ
ໄມ ແລະ ຜ້າເຊັດໂຕທ ື່ສະອາດ
ໄວ້ບ ລິການໃຫ້ແກແ່ຂກ. (SI) 

ກວດກາເບິື່ງຫ້ອງນ ີ້າ ມ ສະບ , ຢາສະຫົວ, 
ແລະ ຜ້າເຊັດໂຕບ  

ອຸປະກອນເຄືື່ອງຕ່າງໆໃຊ້ຕິດຕັີ້ງຖືກຕ້ອງ 
  ອຸປະກອນມ ຫຍັງແດ ໃຫ້ລະບຸ 
  ຖ່າຍຮ ບລາຍການອຸປະກອນ ແລະ ຄັດ

ຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ 
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2.2. ສະພາບແວດລ້ອມ
ບ ລິເວນໃກ້ເຮືອນ 

2.2.1 ຢ ບ່ ລເິວນໃກຄ້ຽງບ ື່ມ ຂ ີ້ເຫຍືີ້ອ 
ຫືຼ ເສດແກ້ວຕ່າງໆຖິີ້ມສະຊາຍ 
(SI) 

ກວດສອບຄວາມສະອາດບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ
ເຮືອນ 

  ສະພາບແວດລ້ອມບ ລິເວນໃຫ້ເຮືອນມ 
ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ສະອາດດ  

  ຖ່າຍຮ ບສະພາບແວດລ້ອມບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ 
ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ 

 
  2.2.2 ບ ື່ມ ແຫຼື່ງເພາະພັນຍ ງ ເຊັື່ນ: ອ່າງ

ນ ີ້າຂັງ, ກະໂປະ, ກະປ່ອງ ແລະ 
ອືື່ນໆ. (SI) 

ກວດກາທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງ
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ 

ກວດສອບເບິື່ງວ່າມ ແຫຼື່ງເພາະພັນຍ ງບ ເຊັື່ນ: 
ອ່າງນ ີ້າຂັງ, ກະໂປະ, ກະປ່ອງ ແລະ ອືື່ນໆ. 

  ຖາາຍຮ ບເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ. 

  2.2.3. ປ ກຕົີ້ນໄມທ້ ື່ມ ຢ ່ພາຍໃນ
ທ້ອງຖິື່ນເພືື່ອສ້າງທ ວທັດ
ໃຫ້ມ ສ ສັນ ແລະ ຄວາມ
ສວຍສົດງາມພາຍໃນ
ບ້ານ(SI) 

 

 

ສັງເກດເບິື່ງສະພາບພ ມມ ທັດທົື່ວໄປຂອງ
ບ້ານ ຫືຼ ຊົມຊົນວ່າໄດ້ປ ກຕົີ້ນ ໄມ້ ຫືຼ ດອກ
ໄມ້ເພືື່ອປະດັບປະດາໃຫ້ມ ຄວາມສວຍງາມບ  

ສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອນພັກ
ແຮມປະຊາຊົນ ໃນໄລະທ ື່ຜ່ານມາໄດ້ຈັດກິດ
ຈະກ າໄດແດ່ທ ື່ກຽ່ວຂ້ອງກັບການຕົບແຕ່ງ 
ແລະ ປະດັບປະດາຊຸມຊົນ 

 
   ຖ່າຍຮ ບຕົີ້ນໄມ້/ດອກໄມ້ປະດບັ ເພືື່ອຄັດ

ຕິດໃສ່ບົດລາຍງານ 
2.3. ການກະກຽມ ແລະ ປຸງ

ແຕ່ງອາຫານ 
2.3.1 ເຮືອນຄົວຕ້ອງຢ ໃ່ນສະພາບທ ື່

ດ , ສະອາດ ແລະ ອາກາດລ່ວງ
ໄດ້ດ . (SI) 

 
 
 

 

ກວດກາເບິື່ງສະພາບຂອງເຮືອນຄົວ, ບ່ອນ
ແຕ່ງອາຫານ  ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງ
ອຸປະກອນຕ່າງໆ 

 

ພາຍໃນເຮືອນຄົວມ ລະບົບລະບາຍອາ ກາດ 
ແລະ ອາກາດສາມາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ 

ຖ່າຍຮ ບເຄືື່ອງດ ດອາກາດ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່
ບົດລາຍງານ 

 
2.3.2 ເຄືື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວຕ້ອງເກັບ

ມ້ຽນຢ ໃ່ນສະພາບທ ື່ດ , ສະອາດ 
ກວດກາເບິື່ງສະພາບຂອງພະສະນະໃສ່ອາ 
ຫານ 
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ແລະ ເກັບມ້ຽນໃນທ ື່ແຫ້ງ. 
(SI) 

ພາສະນະໃສ່ອາຫານຕ້ອງສະອາດ, ບ ື່ມ ຂ ີ້ຝຸ່ນ
... 

ຖ່າຍຮ ບພາສະນະໃສ່ອາຫານ ແລະ 
ສະຖານທ ື່ເກັບມ້ຽນ ເພືື່ອຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍ
ງານ 

2.3.3 ຕ້ອງນ າໃຊ້ຈານ ຫືຼ ຖ້ວຍ ແລະ 
ຈອກທ ື່ເຮັດຈາກແກ້ວ, ຫ ນ ຫືຼ 
ດິນເຜົາໃນການເສ ບອາຫານ 
(SI) 

 
 

 

ກວດກາເບິື່ງຄຸນນະພາບຂອງພາສະນະໃສ່
ອາຫານ ເຊັື່ນ: ຈານ, ຈອກ, ຖ້ວຍ,ບ່ວງ... 

ຕ້ອງໝັີ້ນໃຈວ່າພາສະນະໃສ່ອາຫານ ເຊັື່ນ: 
ຈານ, ຈອກ, ຖ້ວຍ,ບ່ວງ...ມ ຄວາມສະ 
ອາດ, ບ ື່ມ ຂ ີ້ຝຸ່ນ 

 

ຖ່າຍຮ ບພາສະນະໃສ່ອາຫານ ແລະ ຄັດຕິດ
ໃສ່ບົດລາຍງານ 

2.3.4 ຜ ທ້ ື່ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫືຼ ກະ 
ກຽມອາຫານຕ້ອງມ ຄວາມ
ສະອາດ ແລະ ແຕ່ງຕົວໃຫ້ 
ເໝາະສົມ. (SI, IV) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.5 ນ າໃຊ້ວັດຖຸດິບ ຫືຼ ສ່ວນປະ 
ກອບທ ື່ສົດ ແລະ ມ ຢ ່ໃນທ້ອງ
ຖິື່ນໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ 
(IV) 

ເວລາປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ, ຜ ້ປຸງແຕ່ງ ອາຫານໄດ້
ໃສ່ຜ້າກັນເປືີ້ອນບ   
ກວດສອບເບິື່ງວ່າເວລາປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ, ຜ ້
ປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ໃສ່ໝວກກັນຜົມ, ຖົງມື 
ແລະ ຜ້າປິດປາກ. 

ຖ່າຍຮ ບອຸປະກອນຂ້າງເທິງ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່
ບົດລາຍງານ 

ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເປັນພະຍາດຜ ວໜັງບ  

ກວດກາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນ
ພັກແຮມປະຊາຊົນບ ື່ມ ບາດແຜຕ່າງໆຕາມ
ຮ່າງກາຍ 

 

ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ເພືື່ອ
ໃຫ້ຮ ້ວ່າວັດຖຸດິບ ຫືຼ ສ່ວນປະກອບທ ື່ເອົາມາ
ປຸງແຕ່ງ ອາຫານ ໄດ້ເອົາມາຈາກໃສ 

ວັດຖຸດິບ ຫືຼ ສ່ວນປະກອບທ ື່ເອົາມາປຸງແຕ່ງ 
ອາຫານໄດເກັບມ້ຽນແນໃດ 

   

 

ໃຫ້ລະບຸຖ້າຫາກວັດຖຸຸດິບໄດ້ມາຈາກພາຍໃນຊຸມ
ຊົນ ຫືຼ ເອົາມາຈາກແຫຼື່ງອືື່ນໆ 
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2.3.6 ອາຫານທ ື່ຈະນ າໄປບ ລິການ
ໃຫ້ແກ່ແຂກຕ້ອງປິດຝາໃຫ້
ຮຽບຮ້ອຍ(SI) 

 
 

 

ກວດສອບເບິື່ງວ່າອາຫານທ ື່ຈະນ າໄປບ ລ ິ
ການໃຫ້ແກແ່ຂກຕ້ອງປິດຝາໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍບ  

ກວດສອບຄວາມສະອາດຂອງຝາປິດອາຫານ
ແຕ່ລະອັນ 

ຖ່າຍຮ ບເອົາຝາປິດອາຫານ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່
ບົດລາຍງານ 

 

2.3.7 ມ ນ ີ້າດືື່ມທ ື່ສະອາດໄວ້ບ ລິການ
ໃຫ້ແກ່ແຂກ (SI, IV) 

ກວດສອບນ ີ້າດືື່ມທ ື່ມາບ ລິການໃຫ້ແຂກ
ຕ້ອງເປັນນ ີ້າດືື່ມທ ື່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ 

ສອບຖາມນ າຜ ້ໃຫ້ບ ລິການວ່ານ ີ້າດືື່ມໄດ້
ເອົາມາຈາກໃສ, ນ ີ້າໄດ້ຜ່ານການກັື່ນຕອງ 
ຫືຼ ຕົີ້ມສຸກແລ້ວບ  

 
 
 

14.4 ສະຫຼຸບ ການປະເມ ນເຮືອນພກັແຮມປະຊາຊນົ ສ າລບັຄະນະຮບັຜິດຊອບເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ 
 

ມາດຖານຫຼກັ ມາດຖານຍອ່ຍ ຄະແນນ 
ຄະແນນ
ເຕມັ 

ຄາ່ມາດຖານ 
ເປ ເຊນັ 

ສ ດຄິດໄລ ່

1. ເຈົີ້າພາບ ບ້ານ ຫືຼ ຊຸມຊົນ  
 

4 

 
 

4 

 
 

5 

 

3 

-------- ×5 

4 - 0 

= 3.75% 

ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການເຮືອນພັກແຮມ
ປະຊາຊົນ 
ຫ້ອງນອນ 
ຫ້ອງນ ີ້າ/ຫ້ອງອາບນ ີ້າ 

2. ກິດຈະກ າ ກິດຈະກ າຂອງບ້ານ/ຊຸມຊົນ  
7 

 
7 

 
20 

 

6 

-------- ×20 

7 - 1 

= 20% 

ກິດຈະກ າທ ື່ປິື່ນອ້ອມ 
ຄວາມເປັນເອກະລັກ 

3. ການບ ລິຫານ
ຄຸ້ມຄອງ 

ການເປັນຜ ້ນ າ/ການນ າພາ  
 
 

1
0 

 
 
 

1
0 

 
 
 

15 

 

 

6 

-------- ×15 

0 - 0 

= 9% 

ໂຄຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ 
ການເກັບກ າຂ ີ້ມ ນ 
ການສ້າງຂ ດຄວາມອາດສາມາດ 

ການຮ່ວມມື 
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4. ທ ື່ຕັີ້ງ ການເຂົີ້າເຖິງ  
2 

 
2 

 
5 

 

2 

-------× 5 = 5% 

2-0 

5. ຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ການ
ຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ 

ການຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມ
ປອດໄພ 

 
1
3 

 
1
3 

 
10 

 

ຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ 
ແລະ ກິດຈະກ າ 

8 

----------- ×10 

13 - 0 

ການໃຫ້ຄ າແນະນ າກຽ່ວກັບ
ຄວາມປອດໄພ 

= 6.15% 

 ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນ
ກ ລະນ ສຸກເສ ນ 
 

    

6. ການຕະຫຼາດ 
ແລະ ການ
ໂຄສະນາ 

ກິດຈະກ າໂຄສະນາ  
 
8 

 
 
8 

 
 
10 

7 

--------- ×10 

8 - 0 

= 8.75% 

 ການຮ່ວມມືກັບບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ     

 ການໂຄສະນາຜ່ານທາງອິນເຕ 
ເນັດ 
 

    

7. ຫັຼກການໃນ
ການ ພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ 

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ 

 
18 

 
18 

 
10 

10 

---------- ×10 

18-0 

= 5.88% 

 ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ສິື່ງແວດລ້ອມ 

    

 ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານວັດທະນະ
ທ າ-ສັງຄົມ 

    

ລວມ 62 62 75 58.53% 
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14.5 ສະຫຸຼບ ການປະເມນີເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ສໍາລບັຜ ີ້ໃຫ ີ້ບໍລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ 
 

ມາດຖານຫຼກັ ມາດຖານຍອ່ຍ ຄະແນນ ຄະແນນ
ເຕມັ 

ຄາ່ມາດຖານ 
ເປ ເຊນັ 

ສ ດຄິດໄລ ່

1. ທ ື່ພັກເຊົາ ສະພາບຂອງເຮືອນ  
1
4 

 
14 

 
10 

12 

---------- ×10 

14-0 

= 7.5% 

ຫ້ອງນອນ 

ຫ້ອງນ ີ້າ/ຫ້ອງອາບນ ີ້າ 

2.  ສຸຂະ
ອານາໄມ 
ແລະ ຄວາມ
ສະອາດ 

ເຮືອນ (ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງນອນ ແລະ 
ຫ້ອງນ ີ້າ) 

 
 
 

1
5 

 
 
 

15 

 
 
 

15 

 

 
14 

---------- ×15 

15-1 

= 15% 

ສະພາບແວດລ້ອມບ ລິເວນໃກ້ເຮືອນ 

ການກະກຽມ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ 

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ 

ຄວາມຍ ນຍົງທາງດ້ານວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ 

ລວມ 29 29 25 22.5% 
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ຄະນະຮບັຜດິຊອບ 
 

ຊ ີ້ນ າລວມ        : ທ່ານ ປອ ອາລຸນ  ບຸນມ ໄຊ     ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. 
ຮຽບຮຽງ ແລະ ກວດແກ ້  : ທ່ານ ທະວ ເພັດ  ອຸລາ         ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ,  

ຜ ້ຈັດການໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ       
ເພືື່ອສົື່ງເສ ມການທ່ອງທ່ຽວ. 

: ທ່ານ ວິລະ  ຈັນທະວົງ          ຊ່ຽວຊານໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ
ເພືື່ອສົື່ງເສ ມການທ່ອງທ່ຽວ. 

ແປໂດຍ                            : ທ່ານ ໄຊປະສົງ ວົງສັກ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການທ່ອງທ່ຽວແບບ 
ອະນຸລັກ   

ອອກແບບ ແລະ ຈັດໜ້າ  : ທ່ານ ນາງ ລ າພິດ ໄຊຍະວົງ ວິຊາການກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 
: ທ່ານ ເລ ດປັນຍາ ສຸວນັນະແສງ ວິຊາການພະແນກການທ່ອງທ່ຽວແບບ 

ອະນຸລັກ 
: ທ່ານ ນາງ ພວງວັນ ຮຸ່ງທະຈັກ ວິຊາການພະແນກວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ບ ລິຫານ 
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