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ຄ ານ າ 

ໂດຍອີງໃສ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຂະບວນການໂລກາພິວັດ ແລະ ການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ທີີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນການນ າໃຊ້ມ ລະດົກທາງດ້ານທ າ
ມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທ າ. 

ຈຸດປະສົງຂອງການແປ ແລະ ຮ່າງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ແມ່ນເພ ີ່ອ
ເປັນການສະດວກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແທດເໜາະ
ກັບບັນດາປະເທດສະມະຊິກອາຊຽນ ດັີ່ງທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດອາຊຽນ ASEAN Tourism Strategic 
Plan (ATS) 2016-2025 ເພ ີ່ອສ້າງປະສົບການທີີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຜ ້ຢ້ຽມຢາມໂດຍສະແດງເຖິງຄວາມອຸດົມສົມ 
ບ ນຂອງຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິີ່ນ, ວິຖີຊີວິດທີີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົີ່າ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ. ການແປ ແລະ ຈັດພິມປ ັ້ມມາດຕະຖານດັີ່ງກ່າວແມ່ນຈະຊ່ວຍຍົກສ ງຄຸນນະພາບຂອງ
ການບ ລິການ, ປັບປຸງສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການວາງທິດທາງທີີ່ມີການບ ລິຫານຈັດການທີີ່ດີກວ່າເກົີ່າເພ ີ່ອກ້າວໄປສ ່ການຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບ
ມ ອາຊີບ, ຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານວັດທະນະທ າຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. 

ມາດຕະຖານ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆທີີ່ນ າໃຊ້ໂດຍບັນດາປະເທດສາມະຊິກອາຊຽນແມ່ນໄດ້ຮັບການຄົັ້ນຄ້ວາບັນ 
ຫາພ ັ້ນຖານ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ມາດຕະຖານດັີ່ງກ່າວແມ່ນມຸ້ງເປົັ້າໃສ່ບັນດາຫຼັກການຕ່າງໆໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ: ການເປັນເຈົັ້າພາບທີີ່ດີ, ທີີ່ພັກອາໃສ, ກິດຈະກ າບ ລິຫານການຄຸ້ມຄອງ, ຄວາມສະອາດ, ຄວາມປອດໄພ, 
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ບັນດາຄວາມຍ ນຍົງ. 

ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສ ງມາຍັງ 
ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານ ເພ ີ່ອສົີ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ  ທີີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານງົບປະມານເພ ີ່ອແປ, 
ຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມປ ັ້ມມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມນີັ້ຂ ັ້ນມາ, ຫວັງຢ່າງຍິີ່ງວ່າມາດຕະຖານ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ນີັ້ຈະເປັນຄ ່ມ ນ າໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຜ ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂັັ້ນສ ນກາງ  ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງ 
ຖິີ່ນ, ທັງເປັນເອກະສານຕົວຢ່າງທີີ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ຜ ້ທີີ່ມາຢ້ຽມຢາມ. 
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1. ຮບູແບບ, ນຍິາມ, ຫລກັການ, ມາດຖານການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ, ຜະລດິຕະ
ພນັ ແລະ ມາດຖານການບລໍກິານ ການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ. 
➢ ຮບູແບບຂອງການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີ່ວນຮວ່ມ 

ສາກົນໄດ້ຖືເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດໜ ຶ່ງ ໂດຍພາກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍເປັນຜູ້ສະໜອງຜະ
ລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ເຂົົ້າມາຢ້ຽມຢາມ. ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນ
ການທ່ອງທ່ຽວຮູບແບບໜ ຶ່ງ ທີຶ່ສົຶ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນສາມາດຄຸ້ມຄອງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ເຊິຶ່ງລວມໄປເຖິງການດໍາລົງຊີວິດທີຶ່ດີ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິຶ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ. ດັຶ່ງນັົ້ນ, 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈ ຶ່ງບໍຶ່ພຽງແຕ່ເປັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຊຸມຊົນທີຶ່
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍເທົຶ່ານັົ້ນ, ແຕ່ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ທີຶ່ເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ວສິະຫະກິດຂະ
ໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ຊ ຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນມີຊີວິດການເປັນຢູທີ່ຶ່ດີຂ ົ້ນ. 

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຍັງເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນສາມາດກໍານົດ ແລະ ຮັບປະກັນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນອະນາຄົດໃຫ້ມີຄວາມໝັົ້ນຄົງ ໂດຍຜ່ານບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເຊັຶ່ນ: ການຈັດງານບຸນປະ
ເພນີ, ວິຖີຊີວິດ, ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ, ການສົຶ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.  

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຍັງສາມາດເຂົົ້າເຖິງຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວສະ
ເພາະໄດ້ອີກ ເຊັຶ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວພະຈົນໄພ, ການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກ, ແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານກະສິກໍາ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ຕ້ອງມີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ ທັງ
ນີົ້ກໍເພືຶ່ອກະຈາຍລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນທີຶ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ. 

 
➢ ນຍິາມການທອ່ງທຽ່ວປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ 

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນກິດຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວໜ ຶ່ງ ທີຶ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນເປັນເຈົົ້າຂອງ, 
ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ປະສານງານຢູຂ່ັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ທີຶ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນດີຂ ົ້ນ, ອະນຸລັກຮີດ
ຄອງປະເພນີ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ. 
➢ ຫລກັການ-ການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ 

ອີງຕາມຄໍານິຍາມທີຶ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັົ້ນ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຕ້ອງ: 
1. ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ເປັນເຈົົ້າຂອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຄວາມໂປງ່ໃສ. 
2. ມີການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
3. ມີການຮັບຮູ ້ແລະ ຢັົ້ງຢືນຈາກອໍານາດການປົກຄອງທີຶ່ກ່ຽວຂອ້ງ. 
4. ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຮັກສາພາບພົດທີຶ່ດີໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. 
5. ສ້າງລະບົບການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ທີຶ່ມີຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ໂປງ່ໃສ. 
6. ສົຶ່ງເສີມການເຊືຶ່ອມຕໍຶ່ລະຫວ່າງເສດຖະກິດຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ ເຂົົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພືົ້ນ. 
7. ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະເພນທ້ີອງຖິຶ່ນ. 
8. ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 
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9. ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບປະສົບການທີຶ່ດີ ໂດຍສົຶ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນຮູ້ຈັກການຕ້ອນຮັບ ແລະ ສືຶ່ສານກັບນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ.  

10.  ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານການເງິນ. 
ຫັຼກການເຫລົຶ່ານີົ້ ໄດ້ລວມຢູໃ່ນບັນດາມາດຖານຫລັກ, ມາດຖານຍ່ອຍ ແລະ ຕົວຊີົ້ວັດຕ່າງໆ.  
 

2. ມາດຖານຫລັກຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ 
➢ ຈຸດປະສົງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ 

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນຖືກຮັບຮອງເອົາ ໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກ 
ອາຊຽນທັງໝົດ ດັຶ່ງທີຶ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ປີ 2016 - 2020 ເພືຶ່ອສ້າງປະສົບການທີຶ່ດີ
ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າເຫັນວິຖີຊີວິດ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ທີຶ່ມີຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ຄວາມສວຍສົດງົດງາມ. 

ມາດຕະຖານດັຶ່ງກ່າວນີົ້ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົົ້າຢູ່ໃນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂອບເຂດ
ທົຶ່ວປະເທດ ເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີຄວາມສະໜຸກສະໜານ, ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ແລະ 
ໄດ້ຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈົົ້າ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ມັນຍັງເປັນການປົກປ້ອງຊຸມຊົນ, ຊັບພະຍາກອນທາງທໍາມະຊາດ 
ແລະ ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ ແລະ ຍັງເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ເພືຶ່ອຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູໃ່ຫ້ດີຂ ົ້ນ. 
➢ ຂອບເຂດຂອງມາດຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ 

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ມີຕົວຊີົ້ວັດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດລວມສໍາລັບການຄຸ້ມ
ຄອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ທີຶ່ສະເໜີໂດຍຊຸມຊົນຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນງານຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງ
ທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນສະເພາະໄດຮ້ັບຮອງໂດຍອາຊຽນ ແລະ ພາກກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ
ງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (ຕົວຢ່າງ: ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ) ເປັນພາກສ່ວນທີຶ່ສໍາ
ຄັນຂອງມາດຕະຖານຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

ຈຸດປະສົງຂອງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນໄດ້ລວມເອົາບັນດາຊຸມຊົນຕ່າງໆ ທີຶ່
ໄດ້ຮັບຮອງເປັນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ, ແຕ່ຈະມີທິດທາງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ
ຂອງການບໍລິການທີຶ່ຈໍາເປັນ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ຄາດຫວັງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການເທົຶ່າທຽມ
ກັນທົຶ່ວອາຊຽນທີຶ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

ນອກຈາກມາດຕະຖານແລ້ວ, ຍັງມີລະບຽບສໍາລັບສະມາຊິກກຸ່ມເຊັຶ່ນ: ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ, ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ
ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ, ຜູປ້ະກອບການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ. (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1- 5). 

 

➢ ນິຍາມມາດຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ 
 

ສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາຂອງການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ຫັຼງຄາເຮືອນພາຍໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ທີຶ່ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. 

ຜູ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາຂອງ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ 

ບັນດາສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຜູ້ທີຶ່ສະໜອງການ
ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກແຮມ ເຊັຶ່ນ: ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ
ທີຶ່ເຂົົ້າມາຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ມີພັນ
ທະຕໍຶ່ກັບລະບຽບສໍາລັບຜູໃ້ຫ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກແຮມຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 4). 
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ອົງການທີຶ່ຮັບຜິດຊອບການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ອົງການໃດໜ ຶ່ງຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເທດອາຊຽນ ທີຶ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍລັດຖະບານ ເພືຶ່ອ
ເປັນການສະໜັບສະໜູນການບໍລິຫານ ແລະ ການປະເມີນກິດຈະກໍາການທ່ອງ 
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ອົງການນີົ້ອາດຈະເປັນອົງການຂອງລັດທີຶ່ຮັບ 
ຜິດຊອບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. 

ສູນບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ໝາຍເຖິງພືົ້ນທີຶ່ໃດໜ ຶ່ງ ຫລື ອາຄານໃດໜ ຶ່ງ ທີຶ່ໃຊ້ເພືຶ່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ບໍລິຫານວຽກງານຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ໝາຍເຖິງຄະນະກໍາມະການທີຶ່ບໍລິຫານ  ແລະ ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຕ່ລະໄລຍະທີຶ່ຄັດເລືອກຈາກສະມາຊິກພາຍໃນຊຸມຊົນນັົ້ນໆ ເພືຶ່ອ
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເຂົົ້າເຈົົ້າ ໃນການລິເລີຶ່ມການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມເປັນຕົົ້ນແມ່ນການປະສານງານ ແລະ ການຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ. 

ຜູ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ 
ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ບັນດາສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຜູ້ທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການອາ 
ຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນພືົ້ນທີຶ່ນັົ້ນໆ ແລະ ເປັນຜູ້ທີຶ່ສັນຍາວ່າ
ຈະສະໜອງອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມທີຶ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພຕາມມາດຕະຖານ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ3). 

ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ຜູປ້ະກອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນແມ່ນຜູທີ້: 
(1) ນໍາພານັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຊົມພືົ້ນທີຶ່, 
(2) ຜູໃ້ຫ້ການສາທິດຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການອະນຸລັກທໍາມະຊາດວັດທະນະທໍາໃຫ້
ມີຄວາມຍືນຍົງໃນພືົ້ນທີຶ່.  
(3) ສົຶ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ເປັນຜູ້
ທີຶ່ໃຫ້ສັນຍາໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ສໍາລັບບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ (ເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍທີ 5). 

ການລິເລີຶ່ມວຽກງານການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ທຸກກິດຈະກໍາ ຫລື ກຸ່ມປະຕິບັດງານທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການນໍາທ່ຽວ ແລະ ຈັດກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆ ແລະ ການດໍາເນີນງານໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບອະ
ນຸລັກ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັົ້ງບົນພືົ້ນຖານລະບຽບການໃຊ້ຂໍົ້ບັງຄັບມາດຕະຖານ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວມຮ່ວມອາຊຽນ. 

ພະນັກ ງານນໍ າທ່ຽວຂອງການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມ 

ສະມາຊິກພາຍໃນຊຸມຊົນ ທີຶ່ຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆເພືຶ່ອບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ເຂົົ້າ
ມາຢ້ຽມຢາມເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີຶ່
ໄດ້ຮັບຮອງຈາກຂະແໜງການທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຖ ກຕ້ອງ. 

ສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນທີຶ່ເຂົົ້າຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາຂອງຄະນະກໍາມະການການທ່ອງ 
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແມ່ນຜູ້ທີຶ່ມີພັນທະຕໍຶ່ກັບລະບຽບສໍາລັບ
ສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ1) 

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລ ືອົງກອນໃດໜ ຶ່ງ ທີຶ່ມີຜົນຕໍຶ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ ຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມ. 
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➢ ເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ຈາໍເປນັກອ່ນໄດຮ້ບັການປະເມນີ ແລະ ຢັົ້ງຢືນມາດຕະຖານ ຫລື ແປວ່າ ເງືຶ່ອນໄຂພືົ້ນຖານກ່ອນໄດ້ຮັບ
ການປະເມີນ 
ສໍາລັບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນພາກພືົ້ນອາຊຽນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຢັົ້ງຢືນ 

ແລະ ປະເມີນຜົນ ເຊິຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຕາມເງືຶ່ອນໄຂດັຶ່ງລຸ່ມນີົ້: 
ກ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຕ້ອງຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ມາເປັນຕົວແທນໃຫ້

ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຊ່ວຍປະສານງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຢູພ່າຍໃນຊຸມຊົນນັົ້ນ; 
ຂ. ສະມາຊິກຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີຶ່ບໍຶ່ເຄີຍ

ຖືກ ຄະດີໃດໆມາກ່ອນ; 
ຄ. ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ລວມມີ: ສະມາຊິກ ແລະ ອະນຸກໍາມະການທີຶ່ຮັບຜິດ 

ຊອບການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ທີຶ່ໄດ້ລະບຸໄວ້; 
ງ.  ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະຕ້ອງສໍາເລັດການປະເມີນຕົນເອງ (ນໍາ

ໃຊ້ແບບກວດສອບນີົ້); 
ຈ. ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມໄດລ້ົງທະບຽນ ກັບໜ່ວຍງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ

ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະເທດທີຶ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ອີງຕາມການປະເມີນຜົນຕົນເອງ; 
ສ. ພາຍຫັຼງທີຶ່ໄດ້ມີການລົງທະບຽນ ຫລ ືໄດ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ. 
ຊ. ຮັບຮອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ 

ການຢັົ້ງຢືນ. 
ສິຶ່ງທີຶ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັົ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍຶ່ກັບມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ

ຮ່ວມອາຊຽນ.  
 

3. ມາດຖານຍ່ອຍ ແລະ ຕົວຊີົ້ວັດຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ 

1.0 ມາດຖານດ້ານການເປັນເຈົົ້າຂອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງຊຸມຊົນ 
1.1 ມາດຖານດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີຶ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ 
1.1.1. ການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນເປັນຜູ້ດໍາເນີນການ

ເອງໂດຍຜ່ານການຄັດເລືອກຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຊ ຶ່ງມໄີລຍະໃນການດໍາເນີນງານເປັນເວລາ 5 ປີ. 
1.1.2. ການດໍາເນີນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງທີຶ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດ

ເຈນໂດຍມີການແບ່ງໜ້າທີຶ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງລະອຽດ. 
1.1.3. ການດໍາເນີນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ບໍຶ່

ຜິດຕໍຶ່ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊຸມຊົນ. 
1.1.4. ການຮັບສະໝັກສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຖືກຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດ

ໝາຍທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
1.1.5. ການຮັບສະໝັກສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມເພືຶ່ອໃຫ້ບໍລິການໃນພາກສ່ວນ

ຕ່າງໆເຊັຶ່ນ: ການໃຫ້ບໍລິການນໍາທ່ຽວ, ການໃຫ້ບໍລິການທີຶ່ພັກ, ການໃຫ້ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ
ແມ່ນອີງໃສ່ສິດສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີຶ່ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມໄດ້ປະຕິບັດ. 
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1.1.6. ການຮັບສະໝັກພະນັກງານທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມ
ຮູຄ້ວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງຜູກ້່ຽວ. 

1.1.7. ການຮັບເອົາສະມາຊິກໃໝ່ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງ
ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບ. 

1.2 ມາດຖານດ້ານການຮັບຮອງການສ້າງຕັົ້ງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທີຶ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
1.2.1. ການດໍາເນີນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຄະນະ

ຮັບຜິດຊອບຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ. 
1.2.2. ການດໍາເນີນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກສ່ວນ

ຕ່າງໆເຊັຶ່ນ: ອ ານາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ. 
1.3  ມາດຖານດາ້ນການຄຸມ້ຄອງທີຶ່ມປີະສດິທິພາບ ແລະ ມຄີວາມໂປງ່ໃສ 

1.3.1. ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບບັນດາມາດຖານທີຶ່
ກໍານົດໄວ້ ເຊິຶ່ງລວມມີສະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວ, ຜູປ້ະກອບການພາຍນອກ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ. 

1.3.2. ຜູ້ທີຶ່ເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຍິນດີປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ 
ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນຢ່າງຕໍຶ່ເນືຶ່ອງ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1). 

1.3.3. ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບຊຸມຊົນໃນການສົຶ່ງ
ເສີມການສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

1.3.4. ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຊ່ວຍສົຶ່ງເສີມການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງຊຸມ
ຊົນເອງ. 

1.3.5. ລະບົບການບໍລິຫານການເງິນທີຶ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ສະມາຊິກພາຍໃນຊຸມຊົນສາມາດເຂົົ້າເຖິງແຫລ່ງທ ນນັົ້ນ
ໄດ້. 

1.3.6. ໄດ້ສ້າງແຜນວຽກປະຈໍາປີ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ.  

1.3.7. ໄດ້ມີການສ້າງເປົົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງໄລຍະຍາວ ເຊິຶ່ງເປັນເອກະສານທີຶ່ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນ
ສາມາດເຂົົ້າເຖິງໄດ້.  

1.3.8. ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ່ນເພືຶ່ອປະເມີນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທັງຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຂອງສ່ວນລວມ. 

1.4 ມາດຖານດ້ານການຮ່ວມມືທີຶ່ມີປະສິດທິພາບ 
1.4.1. ມີຄູ່ມືສໍາລັບບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ເພືຶ່ອປະສານງານກັບຊຸມຊົນ. 
1.4.2. ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃຫ້ຫີຼກລ້ຽງຜົນກະທົບທີຶ່ອາດເກີດຂ ົ້ນຕໍຶ່ກັບຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງ. 
1.4.3. ໄດ້ກໍານົດພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອສົຶ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ

ຮ່ວມ. 
1.4.4. ມີຂັົ້ນຕອນໃຫ້ຄໍາປ ກສາຕໍຶ່ກັບຜູທີ້ຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ມີສ່ວນຮ່ວມ. 
1.4.5. ມີການຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ. 
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2.0  ມາດຖານດ້ານການປະກອບສ່ວນໃຫ້ສັງຄົມ 
2.1. ມາດຖານດ້ານການຮັກສາວິຖີຊີວິດຊຸມຊົນ 
2.1.1. ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນບໍຶ່ໃຫ້ມີປາກົດການຄ້າປະເວນີ, ການຄ້າສິຶ່ງເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຫາ

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການໃຊ້ແຮງງານເດັກ. 
2.1.2. ບັນດາກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຈະຊ່ວຍຍົກສູງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນສັງຄົມ. 
2.1.3. ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຈະສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

ທີຶ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເໝາະສົມຈາກການທ່ອງທ່ຽວ (ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດລວມເຖິງ
ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູເ້ຖົົ້າ). 

2.1.4. ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຈະຊ່ວຍປັບປຸງການບໍລິການຂັົ້ນພືົ້ນຖານ (ສຸຂະພິ
ບານ, ໄຟຟ້າ, ການສ ກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ). 

2.2. ມາດຖານດ້ານການແບ່ງປັນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົຶ່າທຽມກັນ 
2.2.1. ມີການກະກຽມໃນດ້ານການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີຶ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນ. 
2.2.2. ກອງທ ນພັດທະນາຊຸມຊົນແມ່ນໃຊສ້ໍາລັບການເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງານທີຶ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. 
2.2.3. ມີຂັົ້ນຕອນທີຶ່ດີໃນການສ້າງໂອກາດເພືຶ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ເທົຶ່າທຽມກັນ. 
2.3. ມາດຖານສໍາລັບການເຊືຶ່ອມໂຍງກັບເສດຖະກິດພາກພືົ້ນ 
2.3.1. ການຈ້າງງານໃນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຕ້ອງແມ່ນສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິຶ່ນ

ນັົ້ນໆ. 
2.3.2. ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນເຂົົ້າໃນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
2.3.3. ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນແທນການນໍາເຂົົ້າຜະລິດຕະພັນຈາກພາຍນອກ (ຕົວຢ່າງ: ການ

ຜະລິດພາຍໃນທ້ອງຖິຶ່ນກັບສິນຄ້າທີຶ່ລະນ ກທີຶ່ຜະລິດແບບເອກະເທດ). 
2.3.4. ເພີຶ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມປະເພດອືຶ່ນໆ ແລະ ບັນດາ

ອົງການຈັດຕັົ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພືຶ່ອເພີຶ່ມທະວີການທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພືົ້ນໃຫ້ຈະເລີນຂ ົ້ນ
ເລືົ້ອຍໆ. 

2.4. ມາດຖານດາ້ນການປກົປກັຮກັສາ, ສບືທອດວດັທະນະທາໍ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນ ີ
2.4.1. ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີຶ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຕໍຶ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນແມ່ນຈະ

ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກຮັກສາ, ບັນທ ກໄວ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ. 
2.4.2. ເພີຶ່ມທະວີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາທ້ອງຖິຶ່ນທີຶ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານ

ວັດທະນະທໍາໃຫ້ດໍາລົງຄົງຢູ.່ 
2.4.3. ຕ້ອງມີການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາ 

ແລະ ມໍລະດົກ. 
2.4.4. ການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທີຶ່ດີຈະຊ່ວຍຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ 

ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂ ົ້ນ. 
2.4.5. ມີການແນະນໍາຜູທີ້ຶ່ມາທ່ອງທ່ຽວສິຶ່ງທີຶ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍຶ່ຄວນເຮັດເວລາຢູໃ່ນທ້ອງຖິຶ່ນນັົ້ນ. 
2.4.6. ໄດ້ຜ່ານຂັົ້ນຕອນການປ ກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົົ້າມາທ່ຽວຊົມ

ວັດທະນະທໍາທີຶ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ສາມາດແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາເຊິຶ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້. 
 



 

 

7 

 

3.0 ມາດຖານການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ປບັປຸງສະພາບແວດລ້ອມ 
3.1. ມາດຖານດາ້ນການອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
3.1.1. ແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍຶ່ຊຸມຊົນ ຊ ຶ່ງໄດ້ຮັບການ

ລະບຸ, ບັນທ ກ, ວາງແຜນ ແລະ ຍອມຮັບຈາກຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ. 
3.1.2. ມີກອງທ ນສົຶ່ງເສີມບັນດາໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ

ຮ່ວມ. 
3.1.3. ມີໂຄງການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄຸນຄ່າຂອງຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິຶ່ນ ໃຫ້ຍັງຄົງຄວາມ

ອຸດົມສົມບູນ. 
3.1.4. ມີກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍົ້ບັງຄັບຂອງຊຸມຊົນ ໃນການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 
3.2. ມາດຖານດ້ານວຽກງານອະນຸລັກ ເພືຶ່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ 
3.2.1. ມີກອງທ ນສົຶ່ງເສີມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມຂອງຊຸມຊົນ. 
3.2.2. ມີລະບົບການກໍາຈັດຂີົ້ເຫຍືົ້ອທີຶ່ເໝາະສົມໃນຊຸມຊົນເພືຶ່ອຫີຼກລ້ຽງການສະສົມຂີົ້ເຫຍືົ້ອ ໂດຍນໍາໃຊ້

ຫັຼກການ 3 Rs: Reduce (ໃຊ້ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ), Resue (ນໍາໃຊຄ້ືນ), Recycle (ນໍາມາຜະລິດຄືນ 
ໃໝ່) ແລະ ການກໍາຈັດຂີົ້ເຫຍືົ້ອທີຶ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ດ້ວຍການນໍາໄປເຮັດເປັນປຸຸ໋ຍຊີວະພາບ. 

3.2.3. ມີການບໍາບັດນໍົ້າເປືົ້ອນທີຶ່ເໝາະສົມ ເພືຶ່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍຶ່ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຊຸມ
ຊົນ. 

3.2.4. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວວລອ້ມ. 
3.2.5. ຂີົ້ເຫຍືົ້ອທີຶ່ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້ ຕົວຢ່າງ: ຂວດນໍົ້າດືຶ່ມທີຶ່ໃຊ້ແລ້ວສາມາດເອົາມາເກັບນໍົ້າປະປາໄວ້ 

ໃຊ້ໄດ້. 
3.2.6. ມີຂໍົ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມທີຶ່ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ 

ທ້ອງຖິຶ່ນ. 
3.2.7. ເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມອະນຸຍາດໃຫ້ມີສານກາກບ໊ອນໄດອ໊ອກໄຊໜ້ອຍທີຶ່ສຸດ. 

 

4.0 ມາດຖານດາ້ນການຊກຸຍູສ້ົຶ່ງເສມີໃຫມ້ກີານແລກປຽ່ນ ລະຫວາ່ງ ນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຊມຸຊນົທອ້ງຖິຶ່ນ 
4.1. ມາດຖານດາ້ນການແລກປຽ່ນ ລະຫວາ່ງ ນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຊມຸຊນົທອ້ງຖິຶ່ນ 
4.1.1. ຂໍົ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາແມ່ນໄດ້ຮັບການອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄວາມ

ສໍາຄັນໂດຍຊຸມຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ. 
4.1.2. ຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
4.1.3. ມີກົດລະບຽບສໍາລັບຊຸມຊົນ, ເຈົົ້າພາບ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ.  
4.1.4. ຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນການນໍາສະເໜີຂໍົ້ມູນທີຶ່ຖືກຕ້ອງ. 
4.1.5. ການເກັບກໍາ ແລະ ຮັບເອົາຄໍາຕໍານິຕຊິົມຈາກແຂກ ເພືຶ່ອປັບປຸງໃຫ້ດີຂ ົ້ນ. 
4.1.6. ມີການສືຶ່ສານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈທາງດ້ານວັດທະນະທໍາເຊິຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. 
4.1.7. ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນ. 
4.1.8. ມີການລາຍງານ ຮັບເອົາຄໍາຕໍານິຕິຊົມຈາກແຂກ ເພືຶ່ອປັບປຸງໃນແຕ່ລະອາທິດ ແລະ ລາຍງານປະຈໍາປີໃຫ້

ກັບສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຊາບ. 
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4.2. ມາດຖານດາ້ນຄວາມຍນືຍງົຂອງຜະລດິຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມີສວ່ນຮວ່ມ 
4.2.1. ການຕັົ້ງລາຄາສິນຄ້າ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ ເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີຶ່ພຽງພໍ

ໃນການລົງທ ນຂອງຊຸມຊົນ. 
4.2.2. ຜົນຕອບແທນທີຶ່ດີ ຈະສ້າງລາຍຮັບຕໍຶ່ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ, ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ. 
4.2.3. ກຸ່ມລູກຄ້າເປົົ້າໝາຍແມ່ນໄດ້ເລືອກເອົາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການໃຫ້ບໍລິການຂອງເຂົາເຈົົ້າ. 
4.2.4. ຜະລິດຕະພັນທີຶ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ການບໍລິການທີຶ່ເໝາະສົມ ພ້ອມແລ້ວທີຶ່ຈະສະໜອງຕາມຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດທີຶ່ກໍານົດໄວ້, ຮັກສາ ແລະ ສົຶ່ງເສີມຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ສິຶ່ງແວດລ້ອມ, 
ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ. 

4.2.5. ມີຕະຫຼາດເປົົ້າໝາຍ ແລະ ລາຄາທີຶ່ສົມເຫດສົມຜົນຈະເປັນການດ ງດູດຕະຫຼາດເປົົ້າໝາຍຕາມທີຶ່ກໍານົດໄວ້. 
 

5.0 ມາດຖານດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບລໍກິານນາໍທຽ່ວທີຶ່ມຄີນຸນະພາບ 
5.1. ມາດຖານດາ້ນການຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມຊາໍນານຂອງພະນກັງານນາໍທຽ່ວ 
5.1.1. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີຶ່ໄດ້ຜ່ານການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາຕາມລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, 

ສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງ ເພືຶ່ອຮອງຮັບການນໍາທ່ຽວໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາໄດ້. 
5.1.2. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕ້ອງມີພັນທະໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ສະພາບແວ

ດລ້ອມຂອງທ້ອງຖິຶ່ນທີຶ່ລວມເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ພູມສັນຖານ, ພ ກສາຊາດ 
ແລະ ສັດສາວາສິຶ່ງ ແລະ ສະຖານທີຶ່ວັດທະນະທໍາ/ມໍລະດົກ ແລະ ຫັຼກການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ. 

5.1.3. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ດ້ວຍການເຊັນສັນຍາ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2). 

5.1.4. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຈາກມາດຕະຖານທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງເພືຶ່ອເພີຶ່ມສັກກາຍະພາບໃນການ
ບໍລິການ. 

5.1.5. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕ້ອງເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການນໍາພາແຂກໄປທ່ຽວຊົມທາງດ້ານສິຶ່ງແວດ
ລ້ອມ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ອືຶ່ນໆ. 

5.1.6. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການຍົກລະດັບ ແລະ ຝ ກອົບຮົມ ເພືຶ່ອເພີຶ່ມທັກສະ ແລະ 
ຄວາມຮູຕ້່າງໆ ເຊັຶ່ນ:  
• ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ,  
• ການອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ,  
• ການບໍລິຫານວຽກງານເປັນກຸ່ມ,  
• ການບໍລິການ/ເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ,  
• ການສືຶ່ສານ (ລວມເຖິງການຮັບຮູ/້ຄວາມເຂົົ້າໃຈວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ ແລະ ການສືຶ່ສານທາງພາສາ);  
• ການປະຖົມພະຍາບານເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ,  
• ວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນທີີຶ່ແທ້ຈິງຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ, ຄວາມຊືຶ່ສັດ, ເອກະລັກ ແລະ ຄຸນຄ່າ,  
• ບັນຫາການອະນຸລັກສິຶ່ງແວດລ້ອມ,  
• ຕ້ອງກໍາໄດ້ເງືຶ່ອນໄຂ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ  ຂົງ

ເຂດອືຶ່ນໆ ທີຶ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
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5.2. ມາດຖານດາ້ນການຮບັປະກນັຄນຸນະພາບຂອງລາຍການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ 
5.2.1. ການດໍາເນີນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ, ບົດແນະນໍາ, ກົດລະບຽບ 

ແລະ ຫລັກການຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
5.2.2. ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຕ້ອງຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງນັກທ່ອງທ່ຽວກັບຊຸມ

ຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ ເພືຶ່ອໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນປະສົບການທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວິດ
ການເປັນຢູໃ່ນຊຸມຊົນ. 

5.2.3. ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ: 
• ລາຍລະອຽດຂອງການນໍາທ່ຽວ ແລະ ການກໍານົດລາຄາ. 
• ມີການສັຶ່ງຈອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການບັນທ ກຢ່າງເປັນລະບົບ. 

5.2.4. ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວໄດ້ບັນທ ກຂໍົ້ມູນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງກວດໃຫ້ລະອຽດ
ທັງເວລາໄປຮັບ ແລະ ໄປສົຶ່ງ. 

5.2.5. ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບລາຍການເດີນທາງ, ລະດັບຄວາມຍາກລໍາບາກ, ຄວາມອັນຕະລາຍທີຶ່
ອາດເກີດຂ ົ້ນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ກົດລະບຽບ ຫືຼ ຂໍົ້ບັງຄັບທີຶ່ໃຊໃ້ນການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ. 

5.2.6. ຜູປ້ະກອບການທຸລະກິດນໍາທ່ຽວຕ້ອງດໍາເນີນງານບົນພືົ້ນຖານການໃຫ້ຜົນຕອບແທນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ. 

5.2.7. ລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ລວມທັງລະບົບການຮັບຄໍາຕໍານິຕິຊົມຈາກກິດຈະກໍາທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວເອງ ກໍມີຄວາມຕືຶ່ນຕົວ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ 
ຫືຼ ຕິຊົມເພືຶ່ອສົຶ່ງເສີມໃຫ້ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາດີຂ ົ້ນ. 

5.2.8. ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ຊ່ວຍສົຶ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ
ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ. 

5.2.9. ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຖືກສ້າງຂ ົ້ນເພືຶ່ອຄວາມເພີດເພີນ, ເພືຶ່ອການສ ກສາ, ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມ, ເພືຶ່ອການພັດທະນາ, ການເຊືຶ່ອມໂຍງ ແລະ ການອະນຸລັກ. 

5.2.10. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ 1 ຄົນສາມາດໃຫ້ບໍລິການແຂກໄດ້ 5-10 ຄົນ. 
5.2.11. ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງມີສັນຍາທີຶ່ລະບຸ ແລະບັນທ ກໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ເປັນບໍ

ລິສັດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ. 
5.2.12. ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວແມ່ນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນ

ວັດທະນະທໍາ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດກິດຈະກໍາໃນຊຸມຊົນນັົ້ນໆ. 
5.2.13. ການຈັດການການນໍາທ່ຽວແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການບໍລິການທີຶ່ມີ

ຄວາມຊໍານານເປັນພິເສດ ເພືຶ່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປົົ້າໝາຍ ແລະ ດ ງດູດນັກທ່ອງ
ທ່ຽວທີຶ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ຫລາຍ 

6.0 ມາດຖານດາ້ນການຮບັປະກນັຄນຸນະພາບການບລໍກິານອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ 
6.1. ມາດຖານດາ້ນການຮບັປະກນັຄນຸນະພາບຂອງຜູປ້ະກອບການບລໍກິານອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ 
6.1.1. ຜູປ້ະກອບການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ ແມ່ນຕ້ອງອີງຕາມຄວາມ ເໝາະສົມດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ 

ປະສົບການທີຶ່ຕິດພັນກັບການບໍລິການອາຫານ ແລະເຄືຶ່ອງດືຶ່ມທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ້ອງຖິຶ່ນ. 
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6.1.2. ຜູ້ປະກອບການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມອາດສາທິດວິທີການກະກຽມກ່ອນການປຸງແຕ່ງອາຫານ
ທີຶ່ຖືກຫັຼກສຸຂະອະນາໄມ. 

6.1.3. ຜູ້ປະກອບການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບົດແນະນໍາ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຊັນສັນຍາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ
ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ (ເອກະ
ສານຊ້ອນທ້າຍ 3). 

6.1.4. ຜູ້ປະກອບການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານທີຶ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ເພືຶ່ອແນໃ່ສ່ປັບປຸງການບໍລິການອາຫານ ແລະເຄືຶ່ອງດືຶ່ມໃຫ້ດີຂ ົ້ນ. 

6.1.5. ຜູປ້ະກອບການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຕ້ອງເປີດໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູໃ້ໝ່ຢູສ່ະ   
ເໝີຈາກແຂກຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການ. 

6.1.6. ຜູ້ປະກອບການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຕ້ອງໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມການຝ ກອົບຮົມເພືຶ່ອເພີຶ່ມທັກສະ ແລະ 
ຄວາມຮູດ້້ານ:  
• ສຸຂະອະນາໄມໃນຂັົ້ນຕອນການກະກຽມປຸງແຕ່ງອາຫານ. 
• ໂພຊະນາການ ແລະ ການຈັດກຽມລາຍການອາຫານ. 
• ອາຫານພືົ້ນບ້ານ ແລະ ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານ. 
• ມາດຕະຖານການບໍລິການ ແລະ ການຕ້ອນຮັບ. 
• ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ. 
• ການບໍລິຫານວຽກງານເປັນກຸ່ມ.  
• ການບໍລິການ/ການເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ. 
• ການສືຶ່ສານ (ລວມເຖິງການຮັບຮູ້ວັດທະນະທໍາ/ຄວາມເຂົົ້າໃຈວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ ແລະ ການສືຶ່ສານ

ທາງພາສາ),  
• ການປະຖົມພະຍາບານເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ,  
• ຄວາມເປັນວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີທີຶ່ແທ້ຈິງ, ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ມີເອກະລັກ ແລະ ມີ

ຄຸນຄາ່  
• ມີການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ. 
• ມີການແນະນໍາ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
• ຫົວຂໍົ້ອືຶ່ນໆ ທີຶ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນສ່ວນຮ່ວມເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນ/

ຈໍາເປັນ. 
 

6.2. ມາດຖານດາ້ນການບລໍກິານອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມທີຶ່ມຄີຸນນະພາບ 
6.2.1. ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງ, ຄໍາແນະນໍາ, ລະບຽບ ແລະ ຫລັກ

ການຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
6.2.2. ລາຍການອາຫານທຸກຢ່າງຕ້ອງບອກລາຄາທີຶ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ລະອຽດຢູ່ປືົ້ມລາຍການອາຫານ (ຖ້າມີ). 
6.2.3. ອາຫານສາມາດບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາທີຶ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອາຫານ ແລະ 

ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
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6.2.4. ມີອາຫານພຽງພໄໍວ້ບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວລວມທັງອາຫານວ່າງ. 
6.2.5. ລາຍການອາຫານແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະມືົ້ ແລະ ມີອາຫານພືົ້ນບ້ານຢ່າງໜ້ອຍໜ ຶ່ງເຢືຶ່ອງໃນແຕ່ລະຄາບ. 
6.2.6. ອາຫານຕ້ອງສົດ, ປອດສານຜິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງດ້ວຍວັດຖຸດິບຂອງທ້ອງຖິຶ່ນເຊັຶ່ນ: ຊີົ້ນ ແລະ ຜັກສົດ, ແຕ່

ບໍຶ່ມີສັດປ່າທີຶ່ຜິດກົດໝາຍ. 
6.2.7. ອາຫານແຕ່ລະຄາບ ຕ້ອງມີຂອງຫວານ ແລະ ໝາກໄມ້. 
6.2.8. ການກະກຽມປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານຕ້ອງສະອາດ. 
6.2.9. ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີຶ່ນໍາໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດ ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງປຸງແຕ່ງທຸກຄັົ້ງ 

(ຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດທັນທີທີຶ່ປຸງແຕ່ງອາຫານແລ້ວ). 
6.2.10. ຜູ້ປຸງແຕ່ອາຫານຕ້ອງລ້າງມືດ້ວຍສະບູໃຫ້ສະອາດທຸກຄັົ້ງກ່ອນ ແລະ ຂະນະປຸງແຕ່ງອາຫານ. 
6.2.11. ຄວນເກັບຮັກສາອາຫານໄວ້ບ່ອນທີຶ່ສະອາດ ແລະ ຖືກສຸຂະອະນາໄມ. 
6.2.12. ບໍຶ່ໃຫ້ມີສັດລ້ຽງເຂົົ້າມາໃນເຮືອນຄົວໃນເວລາປຸງແຕ່ງອາຫານ. 
6.2.13. ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດສ້າງປະສົບການທີຶ່ດີໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ທົດລອງການປຸງແຕ່ງອາຫານພືົ້ນບ້ານ. 
6.2.14. ມີລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫ້ດີຂ ົ້ນ ເຊັຶ່ນ: ການຮັບເອົາຄໍາຕໍານິຕິຊົມຈາກນັກທ່ອງ

ທ່ຽວກ່ຽວກັບປະສົບການໃນການຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ມາ
ໃຊ້ບໍລິການ. 

6.2.15. ມີລາຍການອາຫານພິເສດສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມອາຫານ. 
6.2.16. ການຫຸ້ມຫໍຶ່ອາຫານຄວນຫີຼກລ້ຽງການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີຶ່ບໍຶ່ເປັນຜິດຕໍຶ່ສິຶ່ງແວດລ້ອມ, ຄວນເລືອກໃຊ້ວັດຖຸ

ດິບຈາກທໍາມະຊາດເຊັຶ່ນ: ໃບຕອງ. 
 

7.0 ມາດຖານດ້ານການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ 
7.1. ມາດຖານດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ 
7.1.1. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາຄວນມີຄວາມຮູ້ພືົ້ນຖານທີຶ່ດີໃນການບໍລິການ ແລະ ມີສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກທີຶ່ເໝາະສົມກັບກຸ່ມຕະຫຼາດເປົົ້າຫມາຍ. 
7.1.2. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາໂຕເອງເຊັຶ່ນ: ຄວາມຮູ້, ວິທີການໃຫ້ບໍລິການທີຶ່ມີຄຸນ

ນະພາບ ແລະ  ການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິຶ່ນ , ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະສົບການ 
ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. 

7.1.3. ບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາຄວນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ແນວທາງ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງມາດຕະຖານ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ (ເອກະສານຊ້ອນ 4). 

7.1.4. ບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກແຮມ ຄວນສະໜອງການບໍລິການທີຶ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ  ມີຄວາມ
ສະອາດໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພືຶ່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິຶ່ນໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ
ປະສົບການກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ. 

7.1.5. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ ໄດ້ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຕາມມາດຕະຖານໃດໜ ຶ່ ງ (ຕົວຢ່າງ: 
ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ). 

7.1.6. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາຕ້ອງເຂົົ້າຮ່ວມການຝ ກອົບຮົມ ເພືຶ່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ດ້ານ:  
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• ການບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ ແລະ ແມ່ເຮືອນ. 
• ການກະກຽມອາຫານໃຫ້ຖືກຫັຼກສຸຂະອະນາໄມ. 
• ມາດຕະຖານການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການບໍລິການ. 
• ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ. 
• ການບໍລິຫານວຽກງານເປັນກຸ່ມ. 
• ການບໍລິການ/ເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ. 
• ການສືຶ່ສານ (ລວມທັງການຮັບຮູ້/ຄວາມເຂົົ້າໃຈດ້ານວັດທະນະທໍາທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ການສືຶ່ສານ

ທາງພາສາ). 
• ການປະຖົມພະຍາບານເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 
• ການນັບຖືວັດທະນະທໍາ, ປະເພນີທ້ອງຖິຶ່ນ, ການເຊືຶ່ອມໂຍງ, ເອກະລັກ ແລະ ຄຸນຄ່າ. 
• ການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ. 
• ບົດແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
• ສິຶ່ງອືຶ່ນໆທີຶ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ

ຮ່ວມ. 
7.2. ມາດຖານດ້ານຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ 
7.2.1. ສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາແມ່ນໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ, ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບການ ແລະ ຫລັກການຂອງການທ່ອງ 

ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
7.2.2. ມີລະບົບການຈອງທີຶ່ລະອຽດ ແລະ ເປັນເອກະສານ ທີຶ່ມີການບັນທ ກຈໍານວນຜູ້ທີຶ່ມາໃຊ້ບໍລິການຢູ່ເຂດ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມາໃຊ້ບໍລິການທີຶ່ພັກເຊົາ. 
7.2.3. ມີການບັນທ ກການເດີນທາງເຂົົ້າ - ອອກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ມາໃຊ້ບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວແບບ

ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
7.2.4. ເວລານັກທ່ອງທ່ຽວມາຮອດຈະໄດ້ຮັບຂໍົ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ,ລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ 

ແລະ ຄໍາແນະນໍາດ້ານການປະພ ດຕ່າງໆ. 
7.2.5. ຈຸດປະສົງໃນການປຸກສ້າງສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ສາມາດດ ງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມີການ

ຈັດສັນພືົ້ນທີຶ່ໄວ້ສໍາລັບປະຊຸມ ແລະ ມີມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພເບືົ້ອງຕົົ້ນ. 
7.2.6. ຫ້ອງອາບນໍົ້າ ແລະ ຫ້ອງນໍົ້າຕ້ອງມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ມີບ່ອນລະບາຍອາກາດດີ, ໂດຍບໍຶ່ໃຫ້ໃຊ້

ຮ່ວມກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. 
7.2.7. ຫ້ອງພັກທັງຫມົດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫ້ອງອາບນໍົ້າ ແລະ ຫ້ອງນໍົ້າຕ້ອງອະນາໄມໃຫ້ສະອາດທຸກມືົ້. 
7.2.8. ຫ້ອງອາບນໍົ້າ ແລະ ຫ້ອງນໍົ້າຄວນມີອ່າງເກັບນໍົ້າທີຶ່ພຽງພໍ, ນໍົ້າສະອາດ, ສະບູ ແລະ ຈອກ; ສ່ວນຫ້ອງນໍົ້າ

ຕ້ອງມີເຈ້ຍອະນາໄມ ແລະ ຖັງໃສ່ຂີົ້ເຫຍືົ້ອ. 
7.2.9. ຫ້ອງນໍົ້າມີທັງແບບນັຶ່ງຢອງຢໍົ້ ຫືຼ ແບບນັຶ່ງ ແລະ ສາມາດດູດອອກ ຫືຼ ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະ

ສົມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິຶ່ນ. 
7.2.10. ພືົ້ນທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຕ້ອງມີຄວາມສະອາດງາມຕາ ເພືຶ່ອປ້ອງ

ກັນບໍຶ່ໃຫ້ມີສັດສາວາສິຶ່ງທີຶ່ເປັນອັນຕະລາຍເຂົົ້າມາ. 
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7.2.11. ສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາຄວນໃຫ້ມີພຽງພໍສໍາລັບການຮັບໃຊ້ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ຄົນພາຍໃນຄອບຄົວ. 

7.2.12. ສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາທຸກແຫ່ງຕ້ອງມີໄຟສາຍ ຫລື ສິຶ່ງອືຶ່ນໆໄວ້ໃຫ້ແຂກໃຊ.້ 
7.2.13. ທຸກກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຕ້ອງມີວິທີຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ຄວາມສະຫງົບໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ (ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຮູຂ້ໍົ້ມູນເຫລົຶ່ານີົ້ໃນເວລາເດີນທາງມາຮອດ). 
7.2.14. ຕ້ອງມີແຜນການຮອງຮັບສໍາລັບເຫດການທີຶ່ບໍຶ່ຄາດຄິດທີຶ່ອາດເກີດຂ ົ້ນເຊັຶ່ນ: ນັກທ່ອງທ່ຽວເຈັບປ່ວຍ, ມີ

ພ ດຕິກໍາທີຶ່ບໍຶ່ພ ງປະສົງຈາກບຸກຄົນທົຶ່ວໄປ, ອຸປະຕິເຫດ ຫລື ບາດເຈັບ ຫືຼ ສະພາບອາກາດມີການ
ປ່ຽນແປງ. 

7.2.15. ທຸກກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຄວນມີການແບ່ງໜ້າທີຶ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃຫ້ລະອຽດໃນການຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆເຊັຶ່ນ: ເຄືຶ່ອງມືປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ຄວນມີການລວມປະ
ຈໍາອາທິດເພືຶ່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ. 

7.2.16. ທຸກກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຄວນໃຊ້ມາດຕະຖານຄືກັນທັງຫມົດ ເຊັຶ່ນ: 
ການຮັກສາອະນາໄມ, ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ. 

7.2.17. ການຮັກສາຄຸນນະພາບ ແລະ ການປັບປຸງການບໍລິການທີຶ່ມີຢູ່ ລວມທັງ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍຶ່ກັບສະຖານ
ທີຶ່ພັກແຮມ ແລະ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເພືຶ່ອປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບ. 

7.2.18. ເພືຶ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານໃນການປະຕິບັດງານ, ໂຄງສ້າງຂອງທີຶ່ພັກອາໄສຕ້ອງເຮັດຕາມຮູບຊົງ
ຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ. 

7.2.19. ສິຶ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ ທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງມີການກໍານົດຂອບເຂດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມີ
ບົດເເນະນໍາພ້ອມ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອບເຂດທີຶ່ເປັນທີຶ່ພັກອາໄສ ແລະ ພືົ້ນທີຶ່ສະເພາະຂອງ ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ). 

7.2.20. ບໍລິເວນສິຶ່ງປຸກສ້າງຕ້ອງບໍຶ່ມີການຕົກແຕ່ງຈາກຊິົ້ນສ່ວນຂອງສັດປ່າ ຍົກເວັົ້ນບ່ອນທີຶ່ຈັດສະແດງສັດ ຫືຼ 
ສະເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ. 

7.2.21. ພາຍໃນສິຶ່ງປຸກສ້າງຕ້ອງມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ມີອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ. 
7.2.22. ສິຶ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ ຕ້ອງຫ່າງຈາກສະຖານທີຶ່ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດອືຶ່ນໆຢ່າງ

ໜ່ອຍ 20 ແມັດ, ເວັົ້ນເສຍແຕ່ມີເຫດຜົນອືຶ່ນທີຶ່ຈໍາເປັນ. 
7.2.23. ສະຖານທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນບໍຶ່ຄວນປ່ອຍສັດລ້ຽງເຂົົ້າມາລົບກວນ. 
7.2.24. ມີສະຖານທີຶ່ຈອດລົດ, ປ້າຍຊີົ້ບອກຕ່າງໆ ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ມາທັດສະນະສ ກສາ. 
7.2.25. ຜູ້ທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມ ດ້ານການ 

ປະຖົມພະຍາບານເບືົ້ອງຕົົ້ນ ເພືຶ່ອໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອນັກທ່ອງທ່ຽວໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ໄດ້ປະຖົມ 
ພະຍາບານ ເພືຶ່ືອໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອນັກທ່ອງທ່ຽວໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ. 

7.2.26. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ມາໃຊ້
ບໍລິການຕ້ອງມີເອກະສານແນະນໍາກ່ຽວກັັບການແກ້ໄຂບັນຫາເບືົ້ອງຕົົ້ນ, ລະບຸຕ່ໍາແໜ່ງອຸປະກອນສຸກ
ເສີນຕ່າງໆ ໃຫ້ຊັດເຈນ. 
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7.2.27. ເນັົ້ນໜັກໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮຽນຮູ້ປະສົບການຂອງການຢູ່ແບບຄອບຄົວ ແລະ ຮຽນຮູ້ວັດທະນະ 
ທໍາທ້ອງຖິຶ່ນ. 

 

8.0 ມາດຖານດາ້ນການຮບັປະກນັການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັຂອງຜູປ້ະກອບການທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວ 
8.1 ມາດຖານດາ້ນພນັທະຂອງຜູ້ປະກອບການທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວຕໍຶ່ກບັການທອ່ງທຽ່ວປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ 
8.1.1. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໃດໜ ຶ່ງ ເພືຶ່ອເປັນການປັບປຸງການ

ດໍາເນີນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ (ເຊັຶ່ນ: ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກອາຊຽນ). 
8.1.2. ຜູປ້ະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ. 
8.1.3. ມີສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງລະອຽດລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ  ແລະ ຄະນະຮັບຜິດ 

ຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພະ
ນັກງານປະຕິບັດຕາມບົດແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ອາຊຽນ. 

8.1.4. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອງເຊັນສັນຍາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ 
ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5). 

8.1.5. ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງກອນວິຊາຊີບໃດໜ ຶ່ງຕາມຄວາມ       
ເໝາະສົມ. 

8.1.6. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ  ແລະ ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ແບບຍືນຍົງ ແລະ ວິທີບໍລິການທີຶ່ມີຄຸນນະພາບທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ການດໍາລົງຊີວິດໃນທ້ອງຖິຶ່ນ. 

8.1.7. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍຶ່ ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວເພືຶ່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີປະສົບການຈາກວິຖີຊີວິດທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຊ ຶ່ງ 
ກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

8.1.8. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຈັດຊຸດຝ ກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກ (ເຊັຶ່ນ: ປີລະເທືຶ່ອ). 

8.1.9. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວມີການຮ່ວມມືກັບອົງກອນ, ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ອົງການທີຶ່ບໍຶ່
ສັງກັດລັດ ທີຶ່ ອະນຸລັກມໍລະດົກທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. 

8.1. ມາດຖານດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕໍຶ່ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ການປົກປັກ
ຮັກສາທໍາມະຊາດ 

8.2.1. ຜູປ້ະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເຄົາລົບລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ການແນະນໍາກ່ຽວກັບການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະ ຢູ່ໃນຊຸມຊົົນທີຶ່ມີຄວາມ
ລະອຽດອ່ອນ. 

8.2.2. ຜູປ້ະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບພືົ້ນ
ທີການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທ້ອງຖິຶ່ນ. 

8.2.3. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການດໍາເນີນງານໃນການປົກປັກຮັກສາ
ສິຶ່ງແວດລ້ອມ (ຕົວຢ່າງ: ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີຶ່ມີປະສິດທິພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນສິຶ່ງເສດເຫືຼອ ແລະ ເອົາ
ມາໃຊ້ຄືນໄດ້). 
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8.2.4. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຄວນຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເຄືຶ່ອງຈັກໃນການຂົນສົຶ່ງ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ຢູ່ໃນເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

8.2.5. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຄວນປ ກສາຫາລື ກັບ ຄະນະກໍາມະການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ 
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນກໍລະນີມີຄວາມສ່ຽງທີຶ່ອາດສົຶ່ງຜົນກະທົບຕໍຶ່ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມ
ຊົນທ້ອງຖິຶ່ນໂດຍກົງ. 

8.2.6. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວບໍຶ່ຄວນນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີຶ່ກໍໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍຶ່ ສິຶ່ງແວດລ້ອມ 
ເຂົົ້າມາໃນພືົ້ນທີຶ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

8.2.7. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ດີຄວນມີວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີຶ່ອາດຈະເກີດຂືົ້ນຕໍຶ່ທໍາມະ
ຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ. 

8.2.8. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ຫືຼ ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃສ່ບັນດາ
ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

8.2.9. ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນໃນການປັບປຸງການບໍລິການ
ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນຕ່າງໆໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

8.2.10. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄະນະກໍາມະການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນ 
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝ ກອົບຮົບພະນັກງານນໍາທ່ຽວທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ພະນັກງານອະນຸລັກສັດປ່າຈາກ 
ຄົນທ້ອງຖິຶ່ນທີຶ່ມີຄວາມຊໍານານ. 

8.2.11. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຄວນນໍາໃຊ້ສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ ແລະ ການບໍລິການທີຶ່
ເປັນມິດກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມກ່ອນ ແລະ ຫັຼງການຢ້ຽມຢາມເຂດທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

8.2. ມາດຖານດ້ານການສົຶ່ງເສີມເສດຖະກິດທ້ອງຖິຶ່ນ 
8.3.1. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງນໍາໃຊ້ ຫືຼ ຊືົ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງປະຊາຊົນ

ພາຍໃນທ້ອງຖິຶ່ນ (ຕົວຢ່າງ: ສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ, ການຂົນສົຶ່ງເຂົົ້າ-ອອກ, ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ, ອາຫານ, ຂອງ
ທີຶ່ລະນ ກ). 

8.3.2. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງມີຂໍົ້ຕົກລົງ ຫືຼ ສັນຍາກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້
ການບໍລິການ, ລາຄາ ແລະ ຂັົ້ນຕອນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

8.3.3. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງສະໜອງຂໍົ້ມູນໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບ 
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງການບໍລິການທີຶ່ສາມາດເພີຶ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໄດ້. 

8.3.4. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຫືຼ ມີສ່ວນ
ຮ່ວມເຂົົ້າໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ (ເຊັຶ່ນ: ໂຄງການຂອງໝູ່ບ້ານ, ການສ ກສາ, ການບ າລຸງຮັກສາ 
ຖະໜົນຫົນທາງ, ແລະ ອືຶ່ນໆ). 

8.3. ມາດຖານດ້ານການໂຄສະນາ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທ້ອງຖິຶ່ນ 
8.4.1. ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຈັດລາຍການນໍາ

ທ່ຽວ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍດ້ານວັດທະນະທໍາ/ທໍາມະຊາດທີຶ່ເປັນເອກະລັກ ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ທໍາມະຊາດໃນເຂດການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ. 

8.4.2. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງອະທິບາຍລະບຽບການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍເນັົ້ນໃສ່ຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການເຄົາລົບຄົນທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ຫີຼກເວັົ້ນຜົນກະທົບຕໍຶ່ສິຶ່ງແວດລ້ອມ. 
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8.4.3. ອີງຕາມສັນຍາກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ຜູປ້ະກອບການທຸລະ
ກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຈໍາກັດຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຂ ົ້ນກັບສະພາບຂອງພືົ້ນທີຶ່ ແລະ ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ, 
ຈຸດປະສົງແມ່ນເພືຶ່ອສະໜອງປະສົບການໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ບໍຶ່ສົຶ່ງຜົນກະທົບຕໍຶ່ຊຸມຊົນ. 

8.4.4. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຄວນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງການ
ທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສາມາດຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ດັຶ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ຫົວໜ້າທົວ. 

8.4.5. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງສະໜອງຂໍົ້ມູນຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງ 
ທ່ຽວກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ອຸປະກອນທີຶ່ຈໍາເປັນ ແລະ ລະ
ບຽບການຕ່າງໆ. 

8.4. ມາດຖານດາ້ນການສາ້ງຄວາມເພິຶ່ງພໃໍຈ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຊມຸຊນົ 
8.5.1. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຄວນແນະນໍາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີປະກັນໄພເດີນທາງ. 
8.5.2. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາທີຶ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຊ ຶ່ງຕ້ອງມີການນໍາ

ທ່ຽວ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຈາກພະນັກງານ ຫືຼ ພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີຶ່ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ມີຄວາມ
ຊໍານານ. 

8.5.3. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເຮັດການຕະຫລາດໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງ ລູກຄ້າ
ຢ່າງເໝາະສົມກັບພືົ້ນທີຶ່ ແລະກິດຈະກໍາຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

8.5.4. ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານເບືົ້ອງ
ຕົົ້ນ. 

8.5.5. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງມີການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການປະຕິບັດງານເປັນປະຈໍາ ຕາມ
ການສໍາຫຼວດຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສໍາລັບສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນ

ມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ. 
 

 ຄາໍປະຕຍິານໃນການຍກົລະດບັຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສືຶ່ສານໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນ ເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ທາງດ້ານການໃຫ້ບໍລິການນັກ

ທ່ອງທ່ຽວໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.                           (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະພະຍາຍາຍາມຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນ ເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງເຊັຶ່ນ: (1) ວິທີ

ການຄຸ້ມຄອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, (2) ເຕັກນິກການສືຶ່ສານ (ສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ ແລະ 
ສືຶ່ສານທາງດ້ານພາສາ), ແລະ (3) ການປະຖົມພະຍາບານເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.                  
                                                                                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະພະຍາຍາຍາມຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນ ເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງທາງດ້ານສິຶ່ງແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງທ້ອງຖິຶ່ນເຊັຶ່ນ: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ, 
ພູມສາດ, ພືດ ແລະ ສັດຊະນິດຕ່າງໆຢູ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຫັຼກການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນວ່າຈະສະໜອງຂໍົ້ມູນທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາໃຫ້ມີຄວາມຖືກ 
ຕ້ອງຊັດເຈນໃນເວລາທີຶ່ຂ້າພະເຈົົ້າສືຶ່ສານກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.                            (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
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 ຈັນຍາບັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເປັນມິດທີຶ່ດີ, ມີມາລະຍາດ, ມີຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ແລະ ຊືຶ່ສັດສຸດຈະລິດຕໍຶ່ກັບຊຸມຊົນ 

ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                                                    (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການນໍາສະເໜີຂໍົ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ຈະເປັນແບບຢ່າງທີຶ່ດີໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຄົນອືຶ່ນໆໃນຊຸມຊົນ.                     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ຜິດຕໍຶ່ລະບຽບກົດໝາຍ ເຊັຶ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວທາງເພດ, ການ

ຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ, ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຫືຼ ການຄ້າມະນຸດ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສົຶ່ງເສີມ ແລະ ຍ ດຖືຫັຼກການ 
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ.              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເຄົາລົບນັບຖືສິດ ແລະ ສຽງຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ສະມາຊິກ
ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆເທົຶ່າທຽມກັນ ເພືຶ່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ. (ເປັນ
ສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊຸກຍູ້ສົຶ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງຊຸມຊົນ.                                                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະພະຍາຍາມໃນການອະທິບາຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ 

ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທ່ຽວຊົມໃນຊຸມຊົນ ເພືຶ່ອຫີຼກລ້ຽງບໍຶ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ 
ດ້ານລົບຕໍຶ່ກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ລະຫວ່າງ ວັດທະນະ 
ທໍາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົົ້າໃນກິດຈະກໍາ 
ຕ່າງໆກັບຊຸມຊົນ ເພືຶ່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຶ່ດີ ແລະ ສົຶ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງ
ປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເປັນແບບຢ່າງທີຶ່ດີໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນການຈັດການກັບຂີົ້ເຫຍືົ້ອ/ 
ສິຶ່ງເສດເຫືຼອ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ 3 Rs: Reduce (ໃຊ້ໜ້ອຍລົງ), Reuse (ນໍາມາໃຊ້ຄືນ), 
Recycle (ນໍາມາຜະລິດຄືນ).                                                           

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫັຼກການ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ເຊັຶ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ, ສັດປ່າ 
ແລະ ອືຶ່ນໆທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ.                                                                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                           (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະກະກຽມເຄືຶ່ອງປະຖົມພະຍາບານທຸກຄັົ້ງ ເມືຶ່ອປະຕິບັດວຽກງານການນໍາທ່ຽວ.        (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່

ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະນຸ່ງເຄືຶ່ອງແບບຕາມທີຶ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ແລະ ຖືບັດພະນັກງານທຸກໆຄັົ້ງເມືຶ່ອດໍາ

ເນີນການນໍາທ່ຽວ.                                                                      (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຕິດຕໍຶ່ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກໍລະນີທີຶ່ນັກ

ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບອຸປະຕິເຫດ.                                                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
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 ການໃຫ້ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ມີຄຸນນະພາບ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວແບບມືອາຊີບ ໂດຍມີການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນບັນດາກິດຈະກໍາ

ຕາ່ງໆທີຶ່ຈະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄວ້ລ່ວງໜ້າເປັນຢ່າງດີ.                                      (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍຶ່ພົວພັນ ແລະ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສິຶ່ງທີຶ່ຜິດຕໍຶ່ລະບຽບກົດໝາຍ.      (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍຶ່ພົວພັນ ແລະ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສິຶ່ງເສບຕິດ, ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມມ ນເມົາ ກ່ອນ ຫືຼ ຊ່ວງໄລຍະເວລາປະ

ຕບິັດວຽກງານນໍາທ່ຽວ. (ຍົກເວັົ້ນກໍລະນີທີຶ່ເປັນປະເພນີຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ)                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈຂອງຕົນເອງຕໍຶ່ການໃຫ້

ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ໄດ້ຈັດຂ ົ້ນ.                                           (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງການເປັນສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ອາຊຽນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມທຸກເງືຶ່ອນໄຂ.                                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສໍາລັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ. 

 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມບັນດາຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງສະມາຊິກຂອງການທ່ອງ
ທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍ 

 ຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນ ເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຕິດຕໍຶ່ສືຶ່ສານໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນໃນເວລານໍາທ່ຽວ.                                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ປະຕິບັດຕົນຕໍຶ່ກັບປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວແບບເປັນມິດ ແລະ ມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການນໍາ
ສະເໜີຂໍົ້ມູນຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                         (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົຶ່ງເສີມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງ
ຊຸມຊົນ ໂດຍຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆເພືຶ່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິຶ່ນໄດ້ສ ກສາຄົົ້ນຄ້ວາ ເພືຶ່ອໃຫ້
ເຫັນຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ.      (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່
ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການຕ່າງໆ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ເພືຶ່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ໃຫ້ບໍລິການທີຶ່ມີຄຸນນະພາບແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕາມມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ພ້ອມກັນນັົ້ນກໍ ເພືຶ່ອປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບຂອງການໃຫ້ບລໍິການນໍາທ່ຽວໃຫ້ສູງຂ ົ້ນ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ.                 (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກໍາທີຶ່ສະໜອງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
 ການນໍາສະເໜີຂໍົ້ມູນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໂດຍຫຍໍົ້ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບລາຍການ/ກິດຈະກໍາຂອງການນໍາທ່ຽວ, ລະດັບຄວາມ 

ຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.                                      (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆໃນການປະພ ດປະຕິບັດຕົນ

ເອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນການທ່ຽວຊົມໃນຊຸມຊົນ.                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈ 

ຂອງຕົນເອງຕໍຶ່ກັບການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ຈັດຂ ົ້ນ. 
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 ເນືົ້ອໃນຂອງລາຍການນໍາທ່ຽວ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສ້າງຂ ົ້ນມາເພືຶ່ອໃຫ້ຄວາມມ່ວນຊືຶ່ນ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ມສີ່ວນຮ່ວມ

ລະຫວ່າງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ. 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສ້າງຂ ົ້ນມາເພືຶ່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີການປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການ

ຊຸກຍູສ້ົຶ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ. 
 ເພືຶ່ອບໍຶ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍຶ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວິຖີຊີວິດ 

ຂອງປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ, ຂ້າພະເຈົົ້າພະຍາຍາມແນະນໍາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວປະພ ດປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ກົດ
ລະບຽບຕ່າງໆຂອງການທ່ອງທ່ຽວປະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຂັົ້ມງວດ.                     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສ້າງຂ ົ້ນມານັົ້ນມີຂໍົ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະ 
ເພນີຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂອງຊຸມຊົນ. 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສ້າງຂ ົ້ນມາເພືຶ່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິຶ່ນ ໄດ້
ສ ກສາຄົົ້ນຄ້ວາ ເພືຶ່ອໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງ
ຊຸມຊົນ. 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສ້າງຂ ົ້ນມານັົ້ນແມ່ນເພືຶ່ອແນ່ໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບ 
ວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ ລະຫວ່າງວັດທະນະທໍາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ພ້ອມກັນນັົ້ນ ກໍເປັນການເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົົ້າໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆກັບຊຸມຊົນ ເພືຶ່ອເປັນການ ສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຶ່ດີ 
ແລະ ສົຶ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ. 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສ້າງຂ ົ້ນມານັົ້ນແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີການຈັດການກັບຂີົ້ເຫຍືົ້ອ/ ສິຶ່ງ
ເສດເຫືຼອ ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ 3 Rs: Reduce (ໃຊ້ໜ້ອຍລົງ), Reuse (ນໍາມາໃຊ້ຄືນ), 
Recycle (ນໍາມາຜະລິດຄືນ).                                                         

 ການສິົ້ນສຸດລາຍການນໍາທ່ຽວ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສະເໜີໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈຂອງຕົນເອງຕໍຶ່ກັບການ ໃຫ້

ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ຈັດຂ ົ້ນ. 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະແນະນໍາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວຊົມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ 

ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຫ່ງອືຶ່ນໆອີກ.                                                        (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ໃນຕອນທ້າຍຂອງການນໍາທ່ຽວ, ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍົ້ກ່ຽວກັບການນໍາທ່ຽວ ແລະ ຄວາມປະທັບໃຈ ຂອງ

ຕົນເອງທີຶ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການນໍາທ່ຽວ ແລະ ພ້ອມກັນນັົ້ນກໍອວຍພອນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າ ຮູ້ສ ກປະ
ທັບໃຈໃນການໃຊ້ບໍລິການໃນຄັົ້ງນີົ້.                                                       (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດລະບຽບສໍາລັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມທຸກເງືຶ່ອນໄຂ. 

 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສໍາລັບຜູ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ

ຂອງການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສໍາລັບສະມາຊິກຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍ: 
 ຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນ ເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດດ້ານທັກສະການສືຶ່ສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍລິການອາຫານ 
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ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ.                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ປະຕິບັດຕົນຕໍຶ່ກັບປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວແບບເປັນມິດ ແລະ ມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການນໍາສະ  

ເໜີຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃສ່ການຊຸກຍູ້ສົຶ່ງເສີມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຮີດ 

ຄອງປະເພນີຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສະແດງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກສະ 
ເພາະຂອງຊຸມຊົນ ເຊັຶ່ນ: ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ອືຶ່ນໆ.                                  (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ, ຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                  
                                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຮັບປະກັນການໃຫ້ບໍລິການທີຶ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ເພືຶ່ອປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິ 
ການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ.                     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການໃຫ້ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມທີຶ່ມີຄຸນນະພາບ 
 ການໃຫ້ບໍລິການອາຫານ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ບໍລິການອາຫານໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕາມກໍານົດເວລາທີຶ່ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວ

ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ກໍານົດໄວ້.                                                         (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະແຈ້ງລາຄາອາຫານ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຮັບຊາບກ່ອນທີຶ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ.         (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຈັດອາຫານຕາມທີຶ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງການ.                                    (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ບໍລິການອາຫານແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຢ່າງພຽງພໍລວມທັງອາຫານຫວ່າງ.       (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະນໍາວັດຖຸດິບທີຶ່ມີໃນຖ້ອງຖິຶ່ນມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ເຊັຶ່ນ: ຜັກປອດສານພິດ, ຊີົ້ນສົດ (ແຕ່ບໍຶ່ນໍາໃຊ້ຊີົ້ນສັດ

ທີຶ່ຫວງຫ້າມ ຫືຼ ຜິດກົດໝາຍ) ແລະ ອືຶ່ນໆ.                                                  (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະນໍາໃຊ້ວັດຖຸທີຶ່ເປັນມິດກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມໃນການຫຸ້ມຫໍຶ່ອາຫານ ເຊັຶ່ນ: ໃບຕອງ ແລະ ອືຶ່ນໆ (ຫີຼກລ້ຽງ

ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີຶ່ເຮັດມາຈາກຢາງພຣາດສະຕິກ).                                     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນວ່າອາຫານໃນແຕ່ລະມືົ້ແມ່ນບໍຶ່ຊໍົ້າກັນເພືຶ່ອເປັນການສົຶ່ງເສີມອາຫານທີຶ່ເປັນປະເພນີ ແລະພືົ້ນບ້ານ

ຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເນັົ້ນໃສ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ອາຫານທ້ອງຖິຶ່ນໂດຍຈັດໃຫ້ມີອາຫານແບບທ້ອງຖິຶ່ນຢ່າງໜ້ອຍໜ ຶ່ງ

ລາຍການໃນຄາບເຂົົ້າແຕ່ລະຄາບ.                                                            (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຄຽງຄູ່ກັບການໃຫ້ບໍລິການອາຫານໃນແຕ່ລະຄາບ, ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ບໍລິການໝາກໄມ້ ຫືຼ ຂອງຫວານ. 
 ມາດຕະຖານທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະບໍຶ່ໃຫ້ມີສັດລ້ຽງຢູ່ໃກ້ກັບບໍລິເວນເກັບມ້ຽນອາຫານ, ບ່ອນແຕ່ງກິນ ແລະ ບ່ອນຮັບປະທານ

ອາຫານ.                                                                                      (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະນໍາໃຊ້ນໍົ້າທີຶ່ສະອາດໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ເຊັຶ່ນ: ລ້າງຜັກ ແລະ ອືຶ່ນໆ.                   

                                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະໃຫ້ມີນໍົ້າທີຶ່ສະອາດ ຫືຼ ນໍົ້າຢາລ້າງມື ຢູ່ບໍລິເວນປຸງແຕ່ງອາຫານ.      (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະລ້າງມືໃສ່ນໍົ້າຢາທຸກໆຄັົ້ງກ່ອນ ແລະ ຫັຼງການກະກຽມ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ.  (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເກັບມ້ຽນ ແລະ ອະນາໄມເຮືອນຄົວ ຫືຼ ບໍລິເວນປຸງແຕ່ງອາຫານທຸກໆຄັົ້ງພາຍຫັຼງສໍາເລັດ ໃຫ້ສະອາດຢູ່

ສະເໝີ.                                                                                       (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
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 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນອຸປະກອນທີຶ່ໃຊ້ກະກຽມ, ປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບັນຈຸອາຫານໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ ເຊັຶ່ນ: ໝໍົ້, 
ບ່ວງ, ຖ້ວຍ,ຈານ ແລະ ອືຶ່ນໆ.                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນອຸປະກອນທີຶ່ໃຊ້ກະກຽມ, ປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບັນຈຸອາຫານໄດ້ຮັບການອະນາໄມ ແລະ ເກັບ
ມ້ຽນໄວ້ບ່ອນທີຶ່ສະອາດ.                                                                     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນອາຫານໄດ້ຖືກເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນວັດສະດຸທີຶ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫັຼກສຸຂະອະນາໄມ.                     
                                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບໍລິເວນເຮືອນຄົວ ຫືຼ ສະຖານທີຶ່ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຫ້ອງເກັບມ້ຽນອາຫານ ບໍຶ່ໃຫ້ມີແມງສາບ, 
ປວກ, ໜູ ແລະ ສັດປະເພດອືຶ່ນໆ ທີຶ່ອາດສົຶ່ງຜົນກະທົບຕໍຶ່ສຸພາບ ແລະ ທໍາລາຍອາຫານ.    (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການແລກປ່ຽນປະສົບການລະຫວ່າງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົົ້າໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆເພືຶ່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ

ຊຸມຊົນເຊັຶ່ນ: ການຮຽນຮູວິ້ທີການປຸ່ງແຕ່ງອາຫານແບບຊຸມຊົນ ແລະ ອືຶ່ນໆ.                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງອາຫານກັບຊຸມຊົນ.        

                                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດລະບຽບສໍາລັບຜູ້ປະກອບການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຂອງການທ່ອງ 

ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມທຸກເງືຶ່ອນໄຂ.             (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂອງຜູໃ້ຫ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາການທ່ອງ
ທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ກໍານົດກົດລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ: 
 ຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນເພືຶ່ອເພີຶ່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການຕິດຕໍຶ່ສືຶ່ສານໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ບໍລິ

ການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.                                     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ປະຕິບັດຕົນຕໍຶ່ກັບປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວແບບເປັນມິດ ແລະ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ໃນການນໍາສະ 

ເໜີຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການຊຸກຍູ້ສົຶ່ງເສີມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຮີດ 

ຄອງປະເພນີຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສະແດງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຮູ້ວິຖີຊີວິດ ແລະ ຄວາມເປັນ
ເອກະລັກສະເພາະເຊັຶ່ນ: ຈັດກິດຈະກໍາໃຫ້ພັກເຊົານໍາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.             (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ, ຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ.    
                                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ)  

 ຮັບປະກັນຈະໃຫ້ການບໍລິການທີຶ່ມີຄຸນະພາບ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ເພືຶ່ອປັບປຸງການບໍລິການ
ສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ.                                 (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີພັກເຊົາທີຶ່ມີຄຸນນະພາບ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ລະບົບການຈອງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຊິຶ່ງລວມມີປ ົ້ມຕິດຕາມ, ມືົ້ເດີນທາງມາຮອດ, ມືົ້ເດີນ

ທາງກັບ ແລະ ມືົ້ເດີນທາງກັບຄືນມາພັກໃໝ່.                                                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ, ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ 

ແລະ ຄອບຄົວ.                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
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 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສະໜອງອຸປະກອນຕ່າງໆທີຶ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຊັຶ່ນ: ອຸປະກອນການຕິດຕໍຶ່ສືຶ່ສານ ແລະ ອືຶ່ນໆ.  
                                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການອະນາໄມ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາບໍລິເວນເຮືອນ ຫືຼ ສະຖານທີຶ່ພັກແຮມ ບໍຶ່ໃຫ້ມີສັດ 
ຫືຼ ແມງໄມ້ທີຶ່ເປັນອັນຕະລາຍຊະນິດຕ່າງໆ ເພືຶ່ອປ້ອງກັນບໍຶ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.   
                                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາສັດລ້ຽງຂອງຂ້າພະເຈົົ້າມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ບໍຶ່ມີພະຍາດຕິດຕໍຶ່.   
                                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ກະກຽມອຸປະກອນການຕິດຕໍຶ່ສືຶ່ສານ ເຊັຶ່ນ: ໂທລະສັບ ເພືຶ່ອໄວ້
ຕິດຕໍຶ່ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກໍລະນີນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບອຸປະຕິເຫດ.           (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍຶ່ນໍາໃຊ້ບັນດາສິົ້ນສ່ວນຂອງສັດປ່າຊະນິດຕ່າງໆ ເພືຶ່ອມາຕົກແຕ່ງ ແລະ ເອ້ຢ້ອງຕາມເຮືອນ ຫືຼ ສະຖານ
ທີຶ່ພັກແຮມ.                                                                                   (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນພາຍໃນຫ້ອງນອນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ມີອາກາດທີຶ່ປອດໂປງ່ ແລະ ມໄີຟຟ້າໃຊພ້ຽງພໍ.        
                                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຫ້ອງນອນສໍາລັບບໍລິການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະໃຫ້ມີຫ້ອງນອນບໍລິການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຕະຫຼອດເວລາ.          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະໃຫ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການພັກແຮມ ໂດຍຈະຂັົ້ນ ຫືຼ ແຍກຫ້ອງນອນ

ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວອອກເປັນແຕ່ລະຫ້ອງ.                                                    (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການອະນາໄມ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຫ້ອງນອນໃຫ້ມຄີວາມສະອາດຢູສ່ະເໝີ.    

                                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍລິການຜ້າຫົຶ່ມ, ຜ້າປູຕຽງ ແລະ ເສືຶ່ອນອນທີຶ່ສະອາດໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.  (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ຂອງຂັວນແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທຸກໆຄັົ້ງເພືຶ່ອເປັນການຕ້ອນຮັບ ເຊັຶ່ນ: ເຄືຶ່ອງຫັດຖະກໍາທີຶ່ເຮັດ ຫືຼ ຜະ 

ລິດຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອືຶ່ນໆທີຶ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ.               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ບໍລິການມຸ້ງທີສະອາດແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພືຶ່ອປ້ອງກັນຍຸງ ແລະ ແມງໄມ້ທີຶ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ

ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                                                            (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຫ້ອງນໍົ້າ/ຫ້ອງອາບນໍົ້າ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະໃຫ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການໃຊຫ້້ອງນໍົ້າ/ຫ້ອງອາບນໍົ້າໂດຍ ຈັດສັນອຸປະ 

ກອນຕ່າງໆ ຊ ຶ່ງປະກອບມີ: ຖັງນໍົ້າທີຶ່ສະອາດ, ສະບູ, ເຈ້ຍອະນາໄມ, ຖັງໃສ່ຂີົ້ເຫຍືົ້ອ ແລະ ອືຶ່ນໆ.     
                                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ອະນາໄມ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຫ້ອງນໍົ້າໃຫສ້ະອາດທຸກໆວັນ.    (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 
 ຖ້າຂ້າພະເຈົົ້າບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ, ຂ້າພະເຈົາຈະປະຕິບັດຫລັກການສຸຂະອະນາໄມທີຶ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນລະ

ບຽບການສໍາລັບຜູໃ້ຫ້ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຂອງການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ.      
                                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະກະກຽມເຄືຶ່ອງປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ກວດສອບທຸກໆອາທິດເພືຶ່ອຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້ງານ. 
 ຂ້າພະເຈົົ້າມີໄຟສາຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຊ້ໃນຕອນກາງຄືນ.                                  (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
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 ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດລະບຽບສໍາລັບຜູ້ປະກອບການບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກແຮມຂອງການທ່ອງ 
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມທຸກໆເງືຶ່ອນໄຂ.             (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສໍາລັບຜູ້ປະກອບການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ 

 

 ສືບຕໍຶ່ສ ກສາຄົົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຍົກລະດັບການຕິດຕໍຶ່ສືຶ່ສານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃນທຸກດ້ານໃນຂົງເຂດການບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ

ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.                                           (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ເຊັຶ່ນ: (1) ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບຍືນ

ຍົງ, (2) ເຕັກນິກການຮັບມືກັບນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນກຸ່ມ, (3) ທັກສະການເອົາໃຈໃສ່/ບໍລິການການລູກຄ້າ, (4) 
ທັກສະການຕິດຕໍຶ່ສືຶ່ສານ, (5) ການປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, (6) ບັນຫາກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ສິຶ່ງແວດລ້ອມ.                                                                        (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະພະຍາຍາມຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນ ເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງທາງດ້ານສະພາບແວດ
ລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ ເຊັຶ່ນ: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຊຸມຊົນ, ວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະ 
ເພນີ, ພູມສາດ, ພືດ ແລະ ສັດຊະນິດຕ່າງໆທີຶ່ມີໃນທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ຫັຼກການການທ່ອງທ່ຽວຍືນຍົງ.     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່
ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນກ່ຽວກັບຂໍົ້ມູນທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບການນໍາສະ   
ເໜີຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມໃນເວລາລົມກັບແຂກ.                                   (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະພະຍາຍາມຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນ ດ້ານທັກສະການສືຶ່ສານໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດຕໍຶ່ 
ສືຶ່ສານທາງພາສາ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄຸນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການ.                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການປະພ ດປະຕິບັດກັບປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເປັນມິດທີຶ່ດີ, ມີມາລະຍາດທີຶ່ດີ, ມີຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ແລະ ຊືຶ່ສັດສຸດຈະລິດຕໍຶ່ກັບຊຸມຊົນ 

ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                                                        (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ຜິດຕໍຶ່ລະບຽບກົດໝາຍ ເຊັຶ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວທາງເພດ, ການຄ້າ-

ຂາຍຍາເສບຕິດ, ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຫືຼ ການຄ້າມະນຸດ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສົຶ່ງເສີມ ແລະ ຍ ດຖື ຫັຼກການຄວາມ
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ.                         (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເຄົາລົບນັບຖືສິດ ແລະ ສຽງຂອງສະມາຊິກທຸກໆຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ສະມາຊິກທຸກ
ຄົນມີສິດເທົຶ່າທຽມກັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພືຶ່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.                                                                                 
                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການປົກປັກຮັກສາ ທໍາມະຊາດ ແລະ ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊຸກຍູ້ສົຶ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຊັບພະ 

ຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ.                                                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແບບ

ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທ່ຽວຊົມຊຸມຊົນ ເພືຶ່ອຫີຼກລ່ຽງບໍຶ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍຶ່ກັບຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ.                                      (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
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 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາລະຫວ່າງວັດທະ 
ນະທໍາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົົ້າໃນກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆກັບຊຸມຊົນ ເພືຶ່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຶ່ດີ  ແລະ ສົຶ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ.        
                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເປັນແບບຢ່າງທີຶ່ດີໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນການຈັດການກັບຂີົ້ເຫຍືົ້ອ/ ສິຶ່ງ
ເສດເຫືຼອ ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ 3 Rs: Reduce (ໃຊ້ໜ້ອຍລົງ), Reuse (ນໍາມາໃຊ້ຄືນ), 
Recycle (ນໍາມາຜະລິດຄືນ).  

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫັຼກການ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ເຊັຶ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັດປ່າ ແລະ ອືຶ່ນໆທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ.                                                            (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການຕ່າງໆຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                  (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະກຽມເຄືຶ່ອງປະຖົມພະຍາບານທຸກໆຄັົ້ງ ເມືຶ່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.  (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະນຸ່ງເຄືຶ່ອງແບບຕາມທີຶ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ແລະ ຖືບັດພະນັກງານທຸກໆຄັົ້ງເມືຶ່ອໃຫ້ 

ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                                                 (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຕິດຕໍຶ່ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັຶ່ນ: ໂທລະສັບ, ໂຟນນີ, ພຸໄຟເພືຶ່ອ

ສົຶ່ງສັນຍານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ອືຶ່ນໆ) ທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກໍລະນີທີຶ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບອຸປະຕິເຫດ.          
                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ມີຄຸນນະພາບ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວແບບມືອາຊີບ ໂດຍມີການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນບັນດາກິດຈະກໍາ 

ຕ່າງໆທີຶ່ຈະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄວ້ລ່ວງໜ້າເປັນຢ່າງດີ.                                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍຶ່ພົວພັນ ແລະ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສິຶ່ງເສບຕິດ, ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມມ ນເມົາກ່ອນ ຫືຼ ຊ່ວງໄລຍະດໍາເດີນການ

ໃຫ້ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                                                 (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈຂອງຕົນເອງຕໍຶ່ການໃຫ້ 

ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ໄດ້ຈັດຂ ົ້ນ.                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ການດໍາເນີນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍໃນການປະພ ດປະຕິບັດຕົນເອງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.  

                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຊຸກຍູ້ສົຶ່ງເສີມການດໍາເນີນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ໂດຍການເອົາໃຈ 

ໃສ່ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ເຂົົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.  
                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສືບຕໍຶ່ໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ. 
ພ້ອມກັນນັົ້ນກໍຈະຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຊຸມຊົນ ເຊັຶ່ນ: ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ບຸກຄົນອືຶ່ນໆທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.                                                                                   (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
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 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເຄົາລົບນັບຖືຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊຸມຊົນ, ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປະພ ດປະຕິບັດຕົນໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.           (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປ ກສາຫາລືກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊຸມຊົນຖ້າຫາກ
ວ່າກິດຈະກໍາທີຶ່ຈັດຂ ົ້ນນັົ້ນອາດສົຶ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍຶ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງ
ຊຸມຊົນ.                                                                                     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍຶ່າຕ່າງໆ ເພືຶ່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ເປັນມິດກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນ
ທີຶ່ຍອມຮັບຂອງປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ.                                                       (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫຍືົ້ອ ທີຶ່ນັກທ່ອງທ່ຽວນໍາເຂົົ້າມາໃນພືົ້ນທີຶ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂີົ້ເຫຍືົ້ອທີຶ່ບໍຶ່ສາມາດລະລາຍໄດ້ ເຊັຶ່ນ: ຖົງຢາງ, ຂວດແກ້ວ ແລະ ອືຶ່ນໆ.         
                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຫຼຸດຜ່ອນໃນການຊົມໃຊ້ຍານພາຫະນະ ໃນການຂົນສົຶ່ງຢູ່ໃນພືົ້ນທີຶ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ.                                                                                 (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການນໍາສະເໜີຂໍົ້ມູນທີຶ່ຖ ກຕ້ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມ
ສໍາຄັນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍການສົມທົບກັບພະນັກງານນໍາ
ທ່ຽວ.                                                                                       (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະອະທິບາຍລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການປະພ ດປະຕິບັດຕົນເອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ 
ເຂົົ້າໃຈ ເພືຶ່ອບໍຶ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍຶ່ກັບຊຸມຊົນ ໂດຍເໜັົ້ນໜັກໃສ່ການໃຫ້ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຊຸມຊົນ.   
                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຜູ້ປະກອບການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະກໍານົດຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງພືົ້ນທີຶ່, ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄຸນະພາບຂອງ

ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີຶ່ອາດເກີດຂ ົ້ນ ໂດຍການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.                                                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສົຶ່ງເສີມຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ຈັດຝ ກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພະນັກງານນໍາທ່ຽວສະເພາະພືົ້ນທີ ແລະ ພະນັກງານຮັກສາສັດປ່າຫລືປະຊາຊົນໃນ
ຊຸມຊົນ.                                                                                     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າມີໜັງສືອະນຸຍາດໃນການດໍາເນີນ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຕາມທີຶ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບການ 
ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ກໍານົດໄວ້.                                       (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການສົຶ່ງເສີມໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີປະກັນໄພໃນການເດີນທາງ.   (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເຮັດການຕະຫລາດໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າຂອງການທ່ອງທ່ອງ

ທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະດໍາເນີນກິດຈະການດ້ວຍຄວາມຊືຶ່ສັດສຸດຈະລິດ ແລະ ເປັນມິດກັບຊຸມຊົນ.  (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາທີຶ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແນະນໍາຈາກພະນັກງານທີຶ່ໄດ້ຮັບການຝ ກ

ອົບຮົມມາເປັນຢາງດີ ແລະມີທັກສະທີຶ່ດີເພືຶ່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.  (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນພະນັກງານໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາບານເບືົ້ອງຕົົ້ນ. 
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 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວປະເມີນຄວາມປະທັບໃຈຂອງຕົນເອງຕໍຶ່ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກໍາທີຶ່ຈັດຂ ົ້ນ 
ຫັຼງຈາກນັົ້ນກໍຈະສັງລວມເອົາຄໍາຄິດເຫັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວແລ້ວສົຶ່ງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຮັກສາການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງກອນວຊິາຊີບການທ່ອງທ່ຽວ.             (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຊ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກແຮມທີຶ່ເປັນມິດ ແລະ ກົມກືນກັບສະພາບແວດລ້ອມ.   

                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສະໜອງຂໍົ້ມູນກ່ອນການນໍາທ່ຽວໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, 

ອຸປະກອນທີຶ່ຈໍາເປັນ ແລະ ແນະນໍາລະບຽບໃນການປະພ ດປະຕິບັດຕົນເອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນຊົມຊົນ. 
 ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດລະບຽບສໍາລັບຜູ້ປະກອບການການທ່ອງທ່ຽວ ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ

ອາຊຽນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມທຸກເງືຶ່ອນໄຂ.                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
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1. ຮູບແບບ, ນິຍາມ ແລະ ຫລັກການຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ. 
1.1 ຮູບແບບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ. 

ສາກົນໄດ້ຖືເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດໜ ຶ່ງ ໂດຍພາກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍເປັນຜູສ້ະໜອງຜະລິດ
ຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ເຂົົ້າມາຢ້ຽມຢາມ. ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນການ 
ທ່ອງທ່ຽວຮູບແບບໜ ຶ່ງ ທີຶ່ສົຶ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນສາມາດຄຸ້ມຄອງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວ 
ເຊິຶ່ງລວມໄປເຖິງການດໍາລົງຊີວິດທີຶ່ດີ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິຶ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ. ດັຶ່ງນັົ້ນ,
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈ ຶ່ງບໍຶ່ພຽງແຕ່ເປັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຊຸມຊົນທີຶ່
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍເທົຶ່ານັົ້ນ, ແຕ່ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ທີຶ່ເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ວສິາຫະກິດຂະ
ໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ຊ ຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນມີຊີວິດການເປັນຢູທີ່ຶ່ດີຂ ົ້ນ. 

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຍັງເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນສາມາດກໍານົດ ແລະ ຮັບປະກັນການພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນອະນາຄົດໃຫ້ມີຄວາມໝັົ້ນຄົງ ໂດຍຜ່ານບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເຊັຶ່ນ: ການຈັດງານບຸນປະເພນີ, 
ວິຖີຊີວິດ, ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ, ການສົຶ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ. 

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຍັງສາມາດເຂົົ້າເຖິງຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວສະເພາະ
ໄດ້ອີກເຊັຶ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວພະຈົນໄພ, ການທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະນະທໍາ, ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກ ແລະ ການທ່ອງ 
ທ່ຽວດ້ານກະສິກໍາ. ເຖິງແນວໃດກໍຶ່ຕາມ, ຕ້ອງມີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນທັງນີົ້ກໍຶ່ເພືຶ່ອກະ
ຈາຍລາຍໄດ້ ໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນທີຶ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ. 

1.1.1 ນິຍາມການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ. 

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວໜ ຶ່ງ ທີຶ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ
ເປັນເຈົົ້າຂອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ປະສານງານຢູ່ຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ທີຶ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນດີຂ ົ້ນ, 
ອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນ ີແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ. 

1.1.2 ຫຼັກການ-ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ. 

ອີງຕາມຄໍານິຍາມທີຶ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັົ້ນ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຕ້ອງ: 
1. ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ເປັນເຈົົ້າຂອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຄວາມໂປງ່ໃສ. 
2. ມີການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
3. ມີການຮັບຮູ ້ແລະ ຢັົ້ງຢືນຈາກອໍານາດການປົກຄອງທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
4. ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຮັກສາພາບພົດທີຶ່ດີໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. 
5. ສ້າງລະບົບການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ທີຶ່ມີຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ໂປງ່ໃສ. 
6. ສົຶ່ງເສີມການເຊືຶ່ອມຕໍຶ່ລະຫວ່າງເສດຖະກິດຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ ເຂົົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພືົ້ນ. 
7. ເຄົາລົບ, ນັບຖືວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະເພນທ້ີອງຖິຶ່ນ. 
8. ປະກອບສ່ວນໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.  
9. ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບປະສົບການທີຶ່ດີ ໂດຍສົຶ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນຮູ້ຈັກການຮັບຕ້ອນ ແລະ ສືຶ່ສານ

ກັບແຂກທີຶ່ດີ. 
10. ສາມາດກຸມຕົນເອງທາງດ້ານການເງິນ. 

ຫັຼກການເຫົຼຶ່ານີົ້ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບັນດາມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານທີຶ່ເຮັດເປັນມາດຖານ, ມາດຖານຍ່ອຍ ແລະ 
ຕົວຊີົ້ວັດຕ່າງໆ.  
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2. ຮບູແບບຂອງການປະເມນີການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມອາຊຽນ. 
2.1. ຈດຸປະສງົ ແລະ ການນາໍໃຊແ້ບບຟອມປະເມນີ. 
ແບບຟອມປະເມີນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບ

ປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ. ຈຸດປະສົງຂອງແບບຟອມປະເມີນນີົ້ແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິ
ບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢູໃ່ນພາກພືົ້ນອາຊຽນ. 

ແບບຟອມປະເມີນດັຶ່ງກ່າວນີົ້ສ້າງຂ ົ້ນມາເປັນເຄືຶ່ອງມືໃນການປະຕິບັດວຽກງານສໍາລັບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ ຶ່ອງ
ທ່ຽວ ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ບັນດາຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ປະເມີນທີຶ່ຈະປະເມີນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເລືອກເອົາຄຸນວຸທິເພືຶ່ອກໍານົດເປັນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາ
ຊຽນ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ແບບຟອມປະເມີນດັຶ່ງກ່າວຍັງໃຊເ້ປັນເຄືຶ່ອງມືຊ ຶ່ງຄະນະກໍາມະການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງທີຶ່ລະນ ກສາມາດນໍາໃຊ້ເພືຶ່ອເປັນການທົດສອບຕົນເອງເພືຶ່ອລະບຸສິຶ່ງທີຶ່ຈະເກີດຂ ົ້ນໃນໄວໆ
ນີົ້ ແລະ ໃຊມ້າດຕະການທີຶ່ຈໍາເປັນເພືຶ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການດໍາເນີນງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

2.2. ຂອບເຂດຂອງແບບຟອມປະເມນີການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີ່ວນຮວ່ມອາຊຽນ. 

ມາດຕະຖານ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ມີຕົວຊີົ້ວັດການຈັດຕັົ້ງປະ
ຕິບັດລວມສໍາລັບ ການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວແບບທີຶ່ສະເໜີໂດຍຊຸມຊົນຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນງານ
ຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ. ມາດຕະຖານຜະລິດ
ຕະພັນສະເພາະໄດ້ຮັບຮອງໂດຍອາຊຽນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (ຕົວຢ່າງ: 
ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ) ເປັນພາກສ່ວນທີຶ່ສໍາຄັນຂອງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມ. 

ຈຸດປະສົງຂອງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ແມ່ນໄດ້ລວມເອົາບັນດາຊຸມຊົນ
ຕ່າງໆໃນຂົງເຂດອາຊຽນ ເພືຶ່ອຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ກ່ຽວກັບຄຸນນະ
ພາບຂອງການບໍລິການທີຶ່ຈໍາເປັນເພືຶ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ຄາດຫວັງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການເທົຶ່າກັນ
ທົຶ່ວອາຊຽນ ທີຶ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງມາດຕະຖານປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແບບອາຊຽນ. 

2.3. ນຍິາມຄາໍສບັ. 

ຫັຼກການປະເມີນຜົນ ຫັຼກການຂອງການປະເມີນ ໝາຍເຖິງຫັຼກການຫັຼກ ແລະ ຫັຼກການຍ່ອຍຂອງສະ
ພາບການ ຫລື ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມການບັນລຸ
ເຖີງ ຫັຼກການຫັຼກ ຫືຼ ຫັຼກການຍ່ອຍແມ່ນໄດ້ຈາກຕົວຊີົ້ວັດການປະເມີນຜົນຂອງ
ບັນດາຕົວຊີົ້ວັດແມ່ນຂ ົ້ນກັບການຕັດສິນຈາກການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ. 

ສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາຂອງການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ຫັຼງຄາເຮືອນພາຍໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມທີຶ່ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.  

ຜູບໍ້ລິການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາຂອງ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ 

ບັນດາສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຜູ້ທີຶ່ສະໜອງການ
ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກແຮມ ເຊັຶ່ນ: ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ
ທີຶ່ເຂົົ້າມາຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ມີພັນ
ທະຕໍຶ່ກັບລະບຽບສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກແຮມຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 4). 

ອົງການທີຶ່ຮັບຜິດຊອບການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ອົງການໃດໜ ຶ່ງຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເທດອາຊຽນ ທີຶ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍລັດຖະ ບານ ເພືຶ່ອ
ເປັນການສະໜັບສະໜູນການບໍລິຫານ ແລະ ການປະເມີນກິດຈະກໍາການທ່ອງ 
ທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ອົງການນີົ້ອາດຈະເປັນອົງການຂອງລັດທີຶ່ຮັບຜິດ 
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ຊອບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. 
ສູນບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ໝາຍເຖິງພືົ້ນທີຶ່ໃດໜືຶ່ງ ຫລື ອາຄານໃດໜ ຶ່ງ ທີຶ່ໃຊ້ເພືຶ່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ບໍລິຫານວຽກງານຂອງການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ໝາຍເຖິງຄະນະກໍາມະການທີຶ່ຄຸ້ມຄອງ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະທີຶ່ຄັດເລືອກຈາກສະມາຊິກພາຍໃນຊຸມຊົນນັົ້ນໆ ເພືຶ່ອເປັນ
ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົົ້າ ໃນການເລີຶ່ມຕົົ້ນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມເປັນຕົົ້ນແມ່ນການປະສານງານ ແລະ ການຈັດການກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆ. 

ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ 
ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະ 
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ບັນດາສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຜູ້ທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການ
ອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນພືົ້ນທີຶ່ນັົ້ນໆ ແລະ ເປັນຜູ້ທີຶ່
ສັນຍາວ່າ ຈະສະໜອງອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມທີຶ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພຕາມ
ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ. (ເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ3). 

ຜູປ້ະກອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ຜູປ້ະກອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມແມ່ນຜູທີ້: 
 (1) ນໍາພານັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຊົມພືົ້ນທີຶ່, 
 (2) ຜູໃ້ຫ້ການສາທິດຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ໃນການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ວັດທະນະທ າ
ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງໃນພືົ້ນທີຶ່.  
(3) ສົຶ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ເປັນ
ຜູ້ທີຶ່ໃຫ້ສັນຍາໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ສໍາລັບບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 5). 

ການເລີຶ່ມຕົົ້ນວຽກງານການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ທຸກກິດຈະກໍາ ຫລື ກຸ່ມປະຕິບັດງານທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການນໍາທ່ຽວ ແລະ ຈັດກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆ ແລະ ການດໍາເນີນງານໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ອະນຸລັກ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັົ້ງຈາກກົດລະບຽບການໃຊ້ຂໍົ້ບັງຄັບມາດຕະຖານ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວມຮ່ວມອາຊຽນ. 

ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂອງການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ສະມາຊິກພາຍໃນຊຸມຊົນທີຶ່ຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ເຂົົ້າມາ
ຢ້ຽມຢາມ ເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ໄດ້ຮັບຮອງ
ຈາກຂະແໜງການທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນທີຶ່ເຂົົ້າຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາ  ຂອງຄະນະກໍາມະການການທ່ອງ  
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແມ່ນຜູ້ທີຶ່ມີພັນທະຕໍຶ່ກັບລະບຽບສໍາລັບ
ສະມາຊິກ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ1) 

ພາກສ່ວນທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ອົງກອນໃດໜ ຶ່ງ ທີຶ່ມີຜົນຕໍຶ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ 
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

ຫັຼກການ ໝາຍເຖີງຜົນທີຶ່ໄດ້ຮັບ ຫລື ເງືຶ່ອນໄຂຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ຫັຼກການແບ່ງອອກເປັນຫັຼກການຍ່ອຍ ເພືຶ່ອຊຸກຍູ້ບັນດາ
ຈຸດປະສົງ ຫລື ເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ຈໍາເປັນເພືຶ່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງທີຶ່ຕ້ອງການ.  

ລະດັບຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ຕາມ 

ໝາຍເຖີງລະດັບຂອງການບັນລຸຕົວຊີົ້ວັດ 

ຫລັກຖານ ຕົວຊີົ້ວັດຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທີຶ່ບັນລຸໄດ້. ຫລັກຖານ
ອາດລວມມີມາດຕະຖານດ້ານປະລິມານ (ເຊັຶ່ນ: ລະດັບຂອງຜົນກໍາໄລທີຶ່ກໍານົດຢູ່
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ໃນໃບຢັົ້ງຢືນການເງິນ) ມາດຕະຖານດ້ານຄຸນນະພາບ (ເຊັຶ່ນ: ລະດັບການສົຶ່ງເສີມ
ຂອງຊຸມຊົນທີຶ່ອາດຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການຢູ່ຫລອດຂອງສັງຄົມຂອງກິດຈະກໍາການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ) 

ອົງການຈັດຕັົ້ງລັດ ທີຶ່ຢູໃ່ນຂະແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວ  

ອົງການຈັດຕັົ້ງສູງສຸດທີຶ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດສະມາຊິກອາ
ຊຽນ ເຊັຶ່ນ: ກະຊວງ, ກົມ, ສະຖາບັນ. 

ຕົວຊີົ້ວັດ ເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນມາດຖານ ຫລື ມາດຖານຍ່ອຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ 

ຜູປ້ະເມີນຜົນອິດສະຫຼະ ຜູ້ທີຶ່ຖືກແຕ່ງຕັົ້ງຈາກໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ, ແຕ່ບໍຶ່ໄດ້ມາຈາກລັດຖະບານ, ແຕ່ງຕັົ້ງມາສະເພາະຈຸດປະສົງຂອງການ
ປະເມີນຜົນການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທີຶ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ. ຜູ້ປະເມີນຜົນອິດສະຫລະນີົ້
ອາດແມ່ນຜູຕ້າງໜ້າຈາກອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ, ຈາກສະຖາບັນການສ ກສາ, 
ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ ຈາກການທ່ອງ
ທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທີຶ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ ຫລື ບຸກຄົນໃດກໍຕາມທີຶ່ຮັບ
ຮູ້ຈາກໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ທີຶ່ມີປະສົບການພຽງພໍໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ. ຜູ້ປະເມີນອິດສະຫລະຄວນ
ມີຄຸນວຸດທິທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍມີປະສົບການຈາກຂະ
ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 10 ປີ. 
ຜູ້ປະເມີນຜົນອິດສະຫຼະຈະຈັດການຝ ກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ແລະ ຂັົ້ນຕອນການຢັົ້ງຢືນ. 
ຜູ້ປະເມີນຜົນອິດສະຫລະອາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ 
ເພືຶ່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້
ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນຕາມຄວາມເໝ
າະສົມ. 

ຕົວວັດແທກ ບາງສິຶ່ງທີຶ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະພາວະຂອງຕົວຊີົ້ວັດ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ຫລັກການວັດແທກອາດເປັນປະລິມານ ຫລື ຄຸນນະພາບ 
(ເຊັຶ່ນ: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຂອບເຂດຂອງລະບົບ ແລະ ຂັົ້ນຕອນໃນການຮັບປະ
ກັນການຄຸ້ມຄອງທີຶ່ມີປະສິດທິພາບ) 

 
2.4  ມາດຖານທີຶ່ຈາໍເປນັກຽ່ວກບັການຢັົ້ງຢນືມາດຕະຖານການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮ່ວມອາຊຽນ. 
ສໍາລັບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນພາກພືົ້ນອາຊຽນ ຈະຕ້ອງໄດຜ້່ານການຢັົ້ງຢືນ ແລະ 

ປະເມີນຜົນ ເຊິຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຕາມເງືຶ່ອນໄຂດັຶ່ງລຸ່ມນີົ້: 
ກ.  ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຕ້ອງຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ມາເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຊຸມ

ຊົນ ແລະ ປະສານງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນນັົ້ນ;  
ຂ.  ສະມາຊິກຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ ຈະຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີຶ່ບໍຶ່ເຄີຍຖືກຕ້ອງ

ຄະດໃີດໆມາກ່ອນ;  
ຄ. ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມລວມມີ: ສະມາຊິກ ແລະ ອະນຸກໍາມະການທີຶ່ຮັບຜິດຊອບການ

ບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ທີຶ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ນັົ້ນ. 
ງ.  ຄະນະກໍາມະການຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ ຈະຕ້ອງສໍາເລັດການປະເມີນຕົນເອງ (ນໍາໃຊ້ແບບ

ກວດສອບນີົ້);  
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ຈ.  ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ລົງທະບຽນກັບໜ່ວຍງານທີຶ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະເທດທີຶ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ອີງຕາມການປະເມີນຜົນຕົນເອງ;  

ສ. ພາຍຫັຼງທີຶ່ໄດ້ມີການລົງທະບຽນ ຫລື ໄດ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ; 
ຊ. ຮັບຮອງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການປະເມີນ ແລະ ຢັົ້ງຢືນ ໂດຍໜ່

ວຍງານທີຶ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ. 

3. ສງັລວມມາດຕະຖານການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ. 
ເພືຶ່ອປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, 

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ໄດ້ສ້າງເປັນແບບກວດສອບ ຊ ຶ່ງມີ  8 ມາດຕະຖານຫັຼກ, 
23 ມາດຖານຍ່ອຍ ແລະ 171 ຕົວຊີົ້ວັດ. ໃນນີົ້ຕົວຊີົ້ວັດຈໍານວນ 89 ຕົວ ແມ່ນມາດຕະຖານຕໍຶ່າສຸດ, 52 ຕົວແມ່ນມາດ
ຕະຖານດີ ແລະ 30 ຕົວແມ່ນມາດຕະຖານດີທີຶ່ສຸດ (ຢູ່ໃນຕາຕະລາງທີ 1). ບັນດາຕົວຊີົ້ວັດເຫລົຶ່ານີົ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນຂະ
ບວນການຢັົ້ງຢືນຂອງອາຊຽນ ຊ ຶ່ງຄາດໄວ້ວ່າມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ຈະສອດຄ່ອງ 
ແລະ ເໝາະສົມກັບທຸກມາດຕະຖານໃນຕໍຶ່ໜ້າ. 

 
ຕາຕະລາງທີ 1: ສງັລວມບນັດາມາດຖານ ແລະ ຕວົຊີົ້ວດັສາໍລບັການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີ່ວນຮວ່ມ. 
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1. ການເປັນເຈົົ້າຂອງ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງຊຸມຊົນ 

1.1 ລະບົບການຄຸ້ມຄອງມປີະສິດທິພາບ ແລະ ມີ
ຄວາມໂປ່ງໃສ 

5 2 0 7 

1.2 ມີກົດໝາຍຮັບຮອງ 2 0 0 2 
1.3 ການຄຸ້ມຄອງທີຶ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມ
ໂປງ່ໃສ 

5 2 1 8 

1.4 ມີການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສດິທິພາບ 2 2 1 5 
ລວມ 14 6 2 22 

2. ການປະກອບສ່ວນ
ໃຫ້ ສັງຄົມ. 

2.1 ຮັກສາພາບພົດຂອງບຸກຄະລາກອນເອົາໄວ ້ 2 1 1 4 
2.2 ການແບ່ງປັນລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ເທົຶ່າທຽມກັນ 1 1 1 3 
2.3 ການເຊືຶ່ອມໂຍງສິຶ່ງທີຶ່ມີກັບເສດຖະກິດພາກພືົ້ນ 2 1 1 4 
2.4 ການຮັກສາວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະ
ເພນີອັນດີງາມ 

3 2 1 6 

ລວມ 8 5 4 17 
3. ການປະກອບສ່ວນ

ໃນການອະນຸລັກ  
ແລະ ຮັກສາສິຶ່ງ 
ແວດລ້ອມ. 

3.1 ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ 1 2 1 4 
3.2 ວຽກງານການອະນຸລັກ ເພືຶ່ອປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງ
ແວດລ້ອມ 

4 1 2 7 

ລວມ 5 3 3 11 

4. ການຊຸກຍູ້ສົຶ່ງເສີມ
ໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນ 

4.1 ການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ.  

2 3 3 8 

4.2 ຄວາມຍືນຍົງຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງ 1 1 3 5 
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ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ. 

ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
ລວມ 3 4 6 13 

5. ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ການບໍລິການນໍາທ່ຽວ
ທີຶ່ມີຄຸນນະພາບ. 

5.1 ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຊໍານານ
ຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ  

3 2 1 6 

5.2 ການຈັດລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆເພືຶ່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ 

5 4 4 13 

ລວມ 8 6 5 19 
6. ການບໍລິການອາຫານ 

ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມທີຶ່ມີ 
ຄຸນນະພາບ. 

6.1 ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ປະກອບການ
ອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ 

3 2 1 6 

6.2 ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມໃຫມ້ີ
ຄຸນນະພາບ 

12 3 1 16 

ຕົວລວມ 15 5 2 22 
7. ຄຸນນະພາບຂອງສະ

ຖານທີຶ່ພັກເຊົາ. 
7.1 ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜູປ້ະກອບການສະ
ຖານທີຶ່ພັກເຊົາ  

4 1 1 6 

7.2 ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ 16 10 1 27 
ລວມ 20 11 2 33 

8. ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ຂອງບໍລສິັດທ່ອງ
ທ່ຽວ. 

8.1 ພັນທະຕໍຶ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນ
ຮ່ວມທີຶ່ດີ 

5 2 2 9 

8.2 ປະກອບສ່ວນຕໍຶ່ຊຸມຊົນ ແລະ ການປົກປັກ
ຮັກສາທໍາມະຊາດ 
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8.3  ສົຶ່ງເສີມເສດຖະກິດທ້ອງຖິຶ່ນ 2 1 1 4 
8.4 ໂຄສະນາ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ປະສົບການທ້ອງຖິຶ່ນ 

3 2 0 5 

8.5 ການສ້າງຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ 

2 2 1 5 

ລວມ 16 12 6 34 
 ລວມ 89 52 30 171 
 

4. ຂັົ້ນຕອນການຂ ົ້ນທະບຽນ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການຢັົ້ງຢືນ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ. 

 ການສະໝັກເປັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຕ້ອງມີການລົງທະບຽນ ແລະ ຮັບຮອງຈາກ
ໜ່ວຍງານທີຶ່ຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູໃ່ນປະເທດນັົ້ນໆ ແລະ ການຢັົ້ງຢືນ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້
ການຄຸ້ມຄອງຂອງອາຊຽນ ໂດຍຜ່ານກະຊວງ ຫືຼ ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ (ຮູບພາບທີ 1). ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນແນໃສ່ເພືຶ່ອ
ຊຸກຍູ້ການຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບປຸງການປະຕິບັດວຽກງານໄປພ້ອມໆກັນ. ແຕ່ລະອົງປະກອບມີການປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ຕົວຊີົ້ວັດຂອງມາດຖານ; ຖ້າຢາກບັນລຸເປົົ້າໝາຍດັຶ່ງກ່າວ, ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ. ການປະເມີນຜົນອາດເຮັດໄດ້
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ດ້ວຍຕົນເອງ ຫືຼ ຜ່ານຜູ້ປະເມີນຜົນຈາກພາຍນອກກໍຶ່ໄດ້. ອົງປະກອບຫລັກຂອງຂະບວນການດັຶ່ງກ່າວແມ່ນສະມາຊິກໃນ
ຊຸມຊົນ (ແລະ ພາກສ່ວນອືຶ່ນໆ) ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆ. ສິຶ່ງເຫລົຶ່ານີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ພ ດຕິກໍາຂອງອົງປະກອບແຕ່ລະຕົວຄວນປະຕບິັດໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ຮບູພາບທ ີ 1: ສງັລວມບນັດາຂັົ້ນຕອນການຢັົ້ງຢນື ວຽກງານການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີ່ວນຮວ່ມ ທີຶ່ໄດຕ້າມ
ມາດຕະຖານການ ທ່ອງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີ່ວນຮວ່ມອາຊຽນ 
 

ອາຊຽນ 

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 

ສະມາຊກິອາຊຽນ 

ອງົກອນທີ່ ຮບັຜດິຊອບການທ່ອງທ່ຽວ 
ແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ 

ການລງົທະບຽນ ການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ 

ການຢັັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ 
ປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 

ການປະເມນີຜນົການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົ
ມສ່ີວນຮ່ວມ 

ການຝຶກອບົຮມົແລະການ
ສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດ 

ການຮບັຮອງ ການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ 

ລະບຽບໃນການປະຕບິດັການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນສ າລບັ 

- ສະມາຊກິ 
- ພະນກັງານນ າທ່ຽວ 
- ຜ ັ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ 
- ຜ ັ້ສະໜອງສະຖານທີ່ ພກັເຊາົ 
- ບ ລສິດັທ່ອງທ່ຽວ 

ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ 
ການສ ັ້າງຂດີຄວາມອາດສາ

ມາດ 

ກາ
ນຝຶ

ກອ
ບົຮ

ມົ 
ແລ
ະ ກ

ານ
ສັ້ າ
ງຂ
ດີ

ຄວ
າມ
ສາ
ມາ
ດ 



 

 

35 

 

➢ ຂັົ້ນຕອນການຂ ົ້ນທະບຽນການທ່ອງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີ່ວນຮວ່ມ. 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ລົງທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວ

ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະເທດໃດໜ ຶ່ງ ເພືຶ່ອຮັບຮອງເອົາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ໂດຍໃຫ້ໄດ້ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດບໍຶ່ໃຫ້ຫລຸດ 60% ແລະ ມາດຖານສູງສຸດຈາກຕົວຊີົ້ວັດສໍາລັບແຕ່ລະມາດຖານ (ຮູບພາບທີ 
2). ຂັົ້ນຕອນການຂ ົ້ນທະບຽນກ່ອນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນຕ້ອງປະ
ເມີນຜົນກິດຈະກໍາ ໂດຍການສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັົ້ນສູນກາງ. ຖ້າຫາກມີການບໍລິການຫລາຍຢ່າງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ
ເຊັຶ່ນ:ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ການນໍາທ່ຽວໃນຊຸມຊົນຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຄົບຕາມມາດຖານຄື 60% ຂ ົ້ນໄປ. ສໍາລັບກິດ
ຈະກໍາທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມມາກ່ອນແລ້ວ ກໍຶ່ສາມາດສະເໜີເພືຶ່ອຂໍຂ ົ້ນທະບຽນໃນການ
ຈັດຕັົ້ງປະຕບິັດຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຄົບຕາມເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັົ້ນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ຮບູພາບທ ີ2: ຂັົ້ນຕອນການຂ ົ້ນທະບຽນການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ  

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນສະເໜີຕໍຶ່ຄະນະຂັົ້ນສູນ
ກາງເພືຶ່ອຂໍຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການທ່ອງທ່ຽວປະຊາ
ຊົນມສ່ີວນຮ່ວມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ

ຊາຊົນມສ່ີວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງກໍານົດແບບ
ສອບຖາມເພືຶ່ອປະເມີນຜົນ 

ສ້າງຕັົ້ງຄະນະກໍາມະການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມສ່ີວນຮ່ວມ 

ການຈັດຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສ່ີວນ

ຮ່ວມ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ດໍາເນີນການປະ
ເມີນຜົນໂດຍນໍາໃຊ້ແບບກວດສອບມາດຕະ
ຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ອາຊຽນ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງກວດສອບການປະ
ເມີນໂດຍສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັົ້ນທ້ອງ
ຖິຶ່ນເພືຶ່ອປັບປຸງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ດີຂ ົ້ນ 

ໜ້າທີຶ່ຂອງໜ່ວຍງານທີຶ່ຮັບຜິດຊອບການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ: 

- ຂ ົ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຢັົ້ງຢືນ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມສີ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງພິຈາລະນາ: 
- ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ແມ່ນໄດ້ຕາມມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ແລະ 
ຄະນະກໍາມະການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມພວມແກ້ໄຂບັນຫາໃນ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕບັິດ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາ
ລະນາວ່າກິດຈະກໍາດັຶ່ງກ່າວຄົບຕາມມາດຖານຕໍຶ່າ
ສຸດ50% ຂ ົ້ນໄປ ແລະ ມາດຖານສູງສຸດ40% 
ຂ ົ້ນໄປ. 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸ
ກິດຈະກໍາເພືຶ່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າແຕ່ລະກິດຈະກໍາໄດ້ຄົບ
ຕາມເງືຶ່ອນໄຂຂັົ້ນພືົ້ນຖານ60% ຂ ົ້ນໄປແລະ
ເງືຶ່ອນໄຂລະດັບສູງ50% ຂ ົ້ນໄປ. 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງອາດຮັບຮອງເອົາ 
ແລະ/ຫຼື ແນະນໍາຂັົ້ນຕອນການຢັົ້ງຢືນການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມລະດັບອາຊຽນ
ໂດຍກົງ 
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➢ ຂັົ້ນຕອນການຮບັຮອງເອາົການທ່ອງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີ່ວນຮວ່ມອາຊຽນ. 
ຂັົ້ນຕອນການຮັບຮອງເອົາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມການທ່ອງທ່ຽວ ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ

ຮ່ວມໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວ ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈາກສູນກາງຂອງປະເທດ
ນັົ້ນໆເພືຶ່ອສະເໜີຂໍໃບຢັົ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຕາມມາດ
ຖານຕໍຶ່າສຸດ 60% ຂ ົ້ນໄປ ແລະ ມາດຖານສູງສຸດແມ່ນ 50% ຂ ົ້ນໄປ ໂດຍອີງໃສ່ຕົວຊີົ້ວັດໃນແຕ່ລະມາດຖານ (ຮູບພາບ
ທີ 3).ຂັົ້ນຕອນການຂໍຮັບຮອງນັົ້ນກ່ອນອືຶ່ນແມ່ນ ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ ເຮັດ
ການປະເມີນຜົນກິດຈະກໍາໂດຍການສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ການປະເມີນນັົ້ນແມ່ນປະເມີນ
ສະພາບໂດຍລວມ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກກິດຈະກໍາທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນຊຸມຊົນປະກອບມີຫຼາຍກິດຈະກໍາເຊັຶ່ນ: 
ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ແລະ ການນໍາທ່ຽວໃນຊຸມຊົນ, ແຕ່ລະກິດຈະກໍາທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການຈະຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຄົບຕາມມາດຖານ
ຕໍຶ່າສຸດ 60% ຂ ົ້ນໄປ ແລະ ມາດຖານສູງສຸດແມ່ນ 50% ຂ ົ້ນໄປ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຮບູພາບທ ີ3: ຂັົ້ນຕອນການຮບັຮອງເອາົການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມອາຊຽນ 

ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ແລະ ອອກໃບຢັົ້ງຢືນ
ໃຫ້ໂດຍຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງ 

ຂັົ້ນຕອນເລີຶ່ມຕົົ້ນ: 
- ຄົບຕາມເງືຶ່ອນໄຂມາດຕະຖານ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງອາຊຽນ 

- ກິດຈະກໍາໄດ້ຮັບການຂ ົ້ນທະບຽນ 
ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 
ປີຂ ົ້ນໄປ 

ການຝ ກອົບຮົມການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ 
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຕາມທີຶ່ໄດ້ລະບຸໃນຂັົ້ນຕອນ
ການຂ ົ້ນທະບຽນ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນສະເໜີຕໍຶ່ຄະນະຂັົ້ນ
ສູນກາງເພືຶ່ອຂໍຮັບຮອງເອົາການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ເພືຶ່ອສະເໜີຕໍຶ່ເອົາໃບຢັົ້ງ 
ຢືນໃນລະດັບອາຊຽນ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງກໍານົດແບບ
ສອບຖາມຄືນໃໝ່ເພືຶ່ອເຮັດການປະເມີນ 

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້
ຮັບການຂ ົ້ນທະບຽນຈາກສູນກາງ 

ການຈັດຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ

ຮ່ວມ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ດໍາເນີນການປະ
ເມີນໂດຍນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອາຊຽນ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງກວດສອບກ່ຽວກັບ
ການປະເມີນໂດຍສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນເພືຶ່ອປັບປຸງການຈັດຕັົ້ງປະຕິ
ບັດໃຫ້ດີຂ ົ້ນ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງພິຈາລະນາບັນຫາດັຶ່ງ
ລຸ່ມນີົ້: 
− ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບ

ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມມີຄວາມອາດສາມາດ
ທີຶ່ຈະໄດຄົ້ບຕາມເງືຶ່ອນໄຂມາດຕະຖານຂອງ
ອາຊຽນ 

− ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນໄດແ້ກໄ້ຂ
ບັນຫາຂໍົ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຕ່າງໆ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາ
ລະນາວ່າກິດຈະກໍາດັຶ່ງກ່າວຄົບຕາມເງືຶ່ອນໄຂ
ຂັົ້ນພືົ້ນຖານ 60% ຂ ົ້ນໄປ ແລະ ເງືຶ່ອນໄຂລະ
ດັບສູງ 50% ຂ ົ້ນໄປ. 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸ
ກິດຈະກໍາເພືຶ່ອໃຫຮູ້້ວ່າແຕ່ລະກິດຈະກໍາໄດ້ຄົບ
ຕາມເງືຶ່ອນໄຂຂັົ້ນພືົ້ນຖານ 70% ຂ ົ້ນໄປ ແລະ 
ເງືຶ່ອນໄຂລະດັບສູງ 60% ຂ ົ້ນໄປ. 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງອາດຈະຮັບຮອງເອົາ ຫືຼ 
ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ເພືຶ່ອປັບປຸງໃຫ້ສົມບູນ 
ແລະ ສະເໜີຂໍໃບຢັົ້ງຢືນການທ່ອງທ່ຽວລະດັບ
ອາຊຽນ 
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➢ ຂັົ້ນຕອນການຢັົ້ງຢນືການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມອາຊຽນ 

 ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຈາກໜ່ວຍງານ ທີຶ່ຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວຂອງ
ລັດຖະບານຕາມການແນະນໍາ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ການ
ປະເມີນຜົນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອາຊຽນ ຊ ຶ່ງໄດ້ກວມເອົາ
ທຸກໆວຽກງານຂອງການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (ຮູບພາບທີ 4). ຜູ້ປະເມີນຜົນອິດສະລະ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງ ດໍາເນີນການປະເມີນກິດຈະກໍາໂດຍສົມທົບກັບ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນພ້ອມກັບລາຍງານ ແລະ ຂໍທິດຊີົ້ນໍາຈາກຄະນະຂັົ້ນສູນກາງ. 

ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກໍຈະສົຶ່ງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ. ຖ້າການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄດ້ຄົບຕາມເງືຶ່ອນໄຂພືົ້ນຖານ 70% ຂ ົ້ນໄປ ແລະ 60% ຂ ົ້ນໄປຂອງເງືຶ່ອນໄຂ
ສູງສຸດ. ການປະເມີນຜົນໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນຂັົ້ນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແບບລວມໝູ່, ບໍຶ່ແມ່ນເຮັດໃຜເຮັດ
ມັນ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ຖ້າມີການບໍລິການຫລາຍຢ່າງເຊັຶ່ນ: ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ, ບໍລິການນໍາທ່ຽວໃນຊຸມຊົນ, ໃນ
ນີົ້ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ມາດຖານເງືຶ່ອນໄຂພືົ້ນຖານ 70% ຂ ົ້ນໄປ ແລະ 60% ຂ ົ້ນໄປຂອງເງືຶ່ອນໄຂສູງສຸດ.  

 ຜູ້ປະເມີນຜົນອິດສະຫຼະອາດມາຈາກໜ່ວຍງານອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖາບັນການສ ກສາ, ສະມາຊິກ
ຄະນະກໍາມະການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທີຶ່ໄດ້ຮັບ
ການຢັົ້ງຢືນມາກ່ອນ ຫືຼ ບຸກຄົນໃດກໍໄດ້ທີຶ່ເປັນທີຶ່ຍອມຮັບຈາກອົງການທ່ອງທ່ຽວຂອງລັດ ທີຶ່ມີຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ 
ແລະ ມີປະສົບການກຽ່ວກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.  
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ຮບູພາບທ ີ4: ຂັົ້ນຕອນການອອກໃບຢັົ້ງຢືນການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີ່ວນຮວ່ມ. 
 
 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງກໍານົດ
ແບບສອບຖາມຄືນໃໝ່ເພືຶ່ອເຮັດການປະ

ເມີນ 

ສຸມໃສ່ການຈັດຝ ກອົບຮົມກ່ຽວ
ກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ

ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ດໍາເນີນການປະເມີນ
ໂດຍນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອາຊຽນ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ລາຍງານຄວາມພ້ອມ
ໃຫແ້ກ່ຄະນະຂັົ້ນສູນກາງ ເພືຶ່ອປະເມີນ ແລະ ສະ 
ເໜີເອົາໃບຢັົ້ງຢືົ້ນໃນລະດັບອາຊຽນ 

ຜູ້ປະເມີນລາຍງານຜົນຂອງການກວດສອບໃຫ້ຄະ
ນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ສູນກາງໄດ້ຮັບຊາບ. 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງພິຈາລະນາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ແມ່ນຄົບຕາມມາດຖານໃນການອອກໃບຢັົ້ງຢືນ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາ
ລະນາວ່າກິດຈະກໍາດັຶ່ງກ່າວຄົບຕາມມາດຖານ
ຕໍຶ່າສຸດ 70% ແລະ ມາດຖານສູງສຸດ 60%. 

ຂັົ້ນຕອນເລີຶ່ມຕົົ້ນ: 
 ໄດຮັ້ບການຂ ົ້ນທະບຽນ 
 ໄດຮັ້ບການຮັບຮອງຈາກຄະນະຮັບ

ຜິດຊອບຂັົ້ນສູນກາງ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ສະເໜີຕໍຶ່
ຄະນະຂັົ້ນສູນກາງເພືຶ່ອເຮັດການປະເມີນ 
ແລະ ການຢັົ້ງຢືນໃນລະດັບອາຊຽນ 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ ລະບຸກິດຈະກໍາ
ເພືຶ່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າແຕ່ລະກິດຈະກໍາໄດ້ຄົບຕາມມາດ
ຖານຕໍຶ່ າສຸດ  70%ແລະ ມາດຖານສູ ງສຸດ 
60%. 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສູນກາງ: 
 ຄັດເລືອກຜູ້ກວດສອບ 
 ກໍານົດແບບຟອມເພືຶ່ອກວດສອບ 

ຜົນຂອງການປະເມີນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: 
 ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແມ່ນໄດ້ຄົບຕາມມາດ

ຖານຕໍຶ່າສຸດ 70% ແລະ ມາດຖານສູງສຸດ
60%. 

 ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນໄດ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເພືຶ່ອຮັບຮອງເອົາ
ມາດຕະຖານທີຶ່ດທີີຶ່ສຸດ. 

ຜູ້ປະເມີນດໍາເນີນການກວດສອບ  ແລະປະເມີນ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດັການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍວິທີການຕ່າງໆ ເຊັຶ່ນ: ການສໍາ
ພາດ, ການສັງເກດ ແລະ ທົບທວນຄືນການປະ
ກອບຄໍາເຫັນຕ່າງໆ 

ຄະນະຮບັຜິດຊອບການທອ່ງທ່ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນສນູກາງລາຍງານຕໍຶ່ອົງການ
ທ່ອງທ່ຽວແຫງ່ຊາດ ເພືຶ່ອຂອໍອກໃບຢັົ້ງຢນື. 
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5. ການປະເມນີຜນົການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັ. 
➢ ຫຼກັຖານອງີໃສຜ່ນົການປະເມນີ. 

ການປະເມີນຜົນ ແມ່ນອີງໃສ່ຫັຼກຖານ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມຫີລັກຖານຢືນຢັນວ່າຕົວຊີົ້ວັດນັົ້ນໄດຕ້າມລະດັບຄາດ
ໝເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ຕົວຊີົ້ວັດຫລາຍຕົວມີການປະເມີນຜົນອັດຕະໂນມັດ ເປັນຕົວເສີມໃນການປະເມີນ. ການປະເມີນຜົນແມ່ນ
ຂ ົ້ນຢູກ່ັບຄວາມເໝາະສົມຂອງຕົວຊີົ້ວັດດັຶ່ງກ່າວ. 

➢ ຮບູແບບຂອງຫລກັຖານ. 
ເອກະສານ ຫັຼກຖານທີຶ່ເປັນເອກະສານເຊັຶ່ນ: ແຜນການ, ບົດລາຍງານ, ບົດບັນທ ກກອງປະຊຸມ, ລະບຽບປະຕິບັດ

ງານທີຶ່ໄດ້ເຊັນແລ້ວ, ຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆ, ບົດລາຍງານການເງິນ.  

ການສັງເກດການ ຫັຼກຖານຈາກການສັງເກດການໄດ້ແກ່: ການເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ການມີສ່ວນຮ່ວມນໍາລາຍການນໍາ
ທ່ຽວ ຫລື ກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ເຊິຶ່ງຫັຼກຖານຈາກການສັງເກດການຫລາຍຢ່າງອາດຈະເອົາຮູບພາບມາ
ປະກອບເພືຶ່ອຢັົ້ງຢືນ. 

ການສໍາພາດ ຫັຼກຖານຈາກການສໍາພາດ ແມ່ນໄດ້ຈາກການສໍາພາດຈາກຫຼາຍໆຄົນທີຶ່ຢືນຢັນວ່າ ແມ່ນໄດ້ປະສົບ  
ຄວາມສໍາເລັດແທ້. ຂໍົ້ເທັດຈິງຂອງຂໍົ້ມູນແມ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກແບບສໍາພາດຕ່າງໆ. 

ຮູບພາບ ຫັຼກຖານທີຶ່ເປັນຮູບພາບແມ່ນສາມາດຢັົ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ການສັງເກດການຕ່າງໆພ້ອມກັນນັົ້ນຮູບພາບແມ່ນມີ
ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການບັນທ ກການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ. 

➢ ລະດບັຂອງການປະຕບິດັຕາມຕວົຊີົ້ວັດ. 

ຕົວຊີົ້ວັດໄດ້ປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບເຊັຶ່ນ: ໄດ້ຄົບມາດຖານ, ໄດ້ມາດຖານ
ບາງສ່ວນ, ບໍຶ່ໄດ້ມາດຖານ ຫລື ໃຊ້ການບໍຶ່ໄດ້ 

ໄດ້ຄົບມາດຖານ ມີຫັຼກຖານທີຶ່ຄົບຖ້ວນທີຶ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄດ້
ຮັບຜົນສໍາເລັດ 

ໄດ້ມາດຖານບາງສ່ວນ ຫັຼກຖານທີຶ່ຢືນຢັນເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແມ່ນຍັງບໍຶ່
ທັນຄົບຖ້ວນ. ຕ້ອງການຫລັກຖານທີຶ່ຈໍາເປັນຕືຶ່ມອີກ. 

ບໍຶ່ໄດ້ມາດຖານ ບໍຶ່ມຫັຼີກຖານທີຶ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄດ້ຮັບຜົນສໍາ
ເລັດ 

ໃຊ້ການບໍຶ່ໄດ ້
 
➢ ການໃຫຄ້ະແນນໃນການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັ. 

ຕົວຊີົ້ວັດບໍຶ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຜົນ 
 

ການໃຫ້ຄະແນນແມ່ນອີງໃສ່ຜົນຂອງການປະເມີນຜົນ ຈາກຕົວຊີົ້ວັດຍ່ອຍແຕ່ລະຕົວ, ຫັຼງຈາກນັົ້ນ, ກໍຶ່ເອົາຄະແນນ
ມາລວມເຂົົ້າກັນໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມໃຫຍ່ເຊັຶ່ນ: ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ, ມາດຖານສູງ ແລະ ມາດຖານດີທີຶ່ສຸດ. ເຊິຶ່ງຄະ
ແນນດັຶ່ງກ່າວນີົ້ແມ່ນເປັນຂໍົ້ມູນໃຫ້ແກ່ຂັົ້ນຕອນການສະເໜີ ຂໍໃບຢັົ້ງຢືນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມ. 
ການລົງທະບຽນ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສວນຮ່ວມ ຕ້ອງໄດ້ຄົບຕາມມາດຖານຕົວຊີົ້ວັດຕໍຶ່າສຸດ ແລະ 

ມາດຖານສູງບໍຶ່ໃຫ້ລຸດ 60 %  
ການຮັບຮອງ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສວນຮ່ວມ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄົບຕາມມາດຖານຕົວຊີົ້ວັດໃນແຕ່ລະ

ມາດຖານ ໃນນັົ້ນ ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດແມ່ນ 70% ແລະ ມາດຖານສູງສຸດ 60% ຂ ົ້ນໄປ. 
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➢ ການລາຍງານຜນົຂອງປະເມນີ. 

ໄດ້ສ້າງປືົ້ມຄູມ່ືສໍາລັບຜົນຂອງການປະເມີນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດັການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.ປືົ້ມຄູມ່ື
ສໍາລັບຊຸມຊົນສໍາລັບໃຊ້ປະເມີນຕົນເອງໂດຍໝາຍເຄືຶ່ອງໝາຍ “ ✓”  ໃສ່ຫ້ອງສີຶ່ຫລ່ຽມ ແລະ ຈາກນັົ້ນເອົາມາລວມເຂົົ້າກັນ
ເພືຶ່ອເປັນຄະແນນລວມທັງໝົດ. 

ປືົ້ມຄູມ່ືການປະເມີນຜົນແມ່ນມີເນືົ້ອໃນຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ວ່າຕ້ອງມີບົດລາຍງານຢັົ້ງຢືນໃນການນໍາໃຊ້ເຄືຶ່ອງມື ໃນການປະເມີນ
ຜົນ.ນໍາໃຊໂ້ປແກຣມໄມໂຄຮຊອບເອກເຊວ ໃນການສະຫຼຸບຄະແນນ. ສ າລັບແຕ່ລະມາດຖານຍ່ອຍ ແມ່ນຈະໃຫ້ຄະແນນ
ໂດຍອີງໃສຕ່ົວຊີົ້ວັດຂອງແຕ່ລະມາດຖານ ແລະ ຫັຼງຈາກນັົ້ນກໍຈະເອົາຄະແນນຂອງແຕ່ລະຕວົຊີົ້ວັດມາລວມເຂົົ້າກັນ (ຮູບ
ພາບທີ 5) 

   
ຮບູພາບທ ີ5: ຕົວຢາ່ງການລວມຄະແນນສາໍລບັມາດຖານຍອ່ຍ. 

ຄະແນນລວມທັງໝົດຂອງມາດຖານຍ່ອຍ ແມ່ນຈະນໍາມາລວມໃສ່ໃນບົດລາຍງານຂອງແຕ່ລະມາດຖານ (ຮູບພາບທີ 6) 
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ຮບູພາບທ ີ6: ຕາຕະລາງສະຫຼຸບຄະແນນລວມສາໍລບັມາດຕະຖານທ ີ1. 

ຄະແນນລວມທັງໝົດ ແມ່ນຈະນໍາມາລວມໃສໃ່ນບົດລາຍງານການປະເມີນ (ຮູບພາບທີ 6). 

 
 ຮບູພາບທ ີ7: ຕວົຢາ່ງການສະຫຼຸບຄະແນນລວມສາໍລບັ ການທ່ອງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີ່ວນຮວ່ມ. 

➢ ການຢັົ້ງຢນືຜົນສາໍເລດັ. 

ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ 
ໄດ້ໃບຢັົ້ງຢືນ. ໃບຢັົ້ງຢືນໄດ້ແຍກອອກຕາງຫາກຊ  ຶ່ງມີຂະໜາດເທົຶ່າກັບຂະໜາດເຈ້ຍ A4 (297ມມ x 210ມມ).  

ໃບຢັົ້ງຢືນແມ່ນຈັດພິມ ຫລື ສະລັກໃສ່ແຜ່ນສະແຕນເລດຊ ຶ່ງມີຂະໜາດເຈ້ຍ A5 (210ມມ X 148ມມ). 
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6. ມາດຕະຖານ ແລະ ຕວົຊີົ້ວດັການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ. 
ມາດຖານ 1: ການເປນັເຈົົ້າຂອງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຂອງຊມຸຊນົ. 

ການດໍາເນີນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະຕ້ອງແມ່ນຄົນໃນຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ເພືຶ່ອເປັນການ
ປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂ ົ້ນ. 

ມາດຖານຍອ່ຍ 1.1: ການຄຸມ້ຄອງທີຶ່ມປີະສດິທິພາບ ແລະ ມຄີວາມໂປງ່ໃສ 
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
1.1.1 ການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນສະມາ
ຊິກໃນຊຸມຊົນເປັນຜູ້ດໍາເນີນການເອງ ໂດຍຜ່ານການຄັດເລືອກຈາກຄະນະຮັບ
ຜິດຊອບ ຊ ຶ່ງມີໄລຍະໃນການດໍາເນີນງານເປັນເວລາ 5 ປີ 

    

1.1.2 ການດໍາເນີນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນມີໂຄງຮ່າງ
ການຈັດຕັົ້ງຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ ມີການແບ່ງໜ້າທີຶ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຢ່າງລະອຽດ 

    

1.1.3 ການດໍາເນີນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ບໍຶ່ຜິດຕໍຶ່ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊຸມຊົນ 

    

1.1.4 ການຮັບສະໝັກສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ແມ່ນຖືກຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

    

1.1.5 ການຮັບສະໝັກສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ເພືຶ່ອໃຫ້ບໍລິການໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆເຊັຶ່ນ: ການໃຫ້ບໍລິການນໍາທ່ຽວ, ການໃຫ້ບໍ
ລິການທີຶ່ພັກ, ການໃຫ້ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມແມ່ນອີງໃສ່ສິດສະເໝີ
ພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີຶ່ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມໄດ້ປະຕິບັດ 

    

ມາດຖານສງູ     
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8.1.6 ການຮັບສະໝັກພະນັກງານທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແມ່ນອີງ
ໃສຄ່ວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງຜູກ້່ຽວ 

    

1.1.7 ການຮັບເອົາສະມາຊິກໃໝ່ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບ 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

 

ມາດຖານຍອ່ຍ 1.2: ການສາ້ງຕັົ້ງການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີ່ວນຮວ່ມແມນ່ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     

1.2.1 ການດໍາເນນີການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ຕົກລົງເຫັນດີຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ 

    

1.2.2 ການດໍາເນີນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆເຊັຶ່ນ: ອ ານາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ
ໃນຊຸມຊົນ 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

 

ມາດຖານຍອ່ຍ 1.3: ການຄຸມ້ຄອງທີຶ່ມປີະສດິທິພາບ ແລະ ມຄີວາມໂປງ່ໃສ 
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
1.3.1 ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນ
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາມາດຖານທີຶ່ກໍານົດໄວ້ ເຊິຶ່ງລວມມສີະຖານທີຶ່ທ່ອງທ່ຽວ, ຜູ້
ປະກອບການພາຍນອກ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ. 

    

1.3.2 ຜູ້ທີຶ່ເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນ
ຍິນດີ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ອາຊຽນ
ຢ່າງຕໍຶ່ເນືຶ່ອງ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1). 

    

1.3.3 ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ກັບຊຸມຊົນໃນການສົຶ່ງເສີມການສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ
ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

    

1.3.4 ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຊ່ວຍສົຶ່ງເສີມການຊົມໃຊ້
ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງຊຸມຊົນເອງ. 
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ມາດຖານຍອ່ຍ 1.4: ການຮວ່ມມທືີຶ່ມປີະສດິທພິາບ 
 

 

1.3.5 ລະບົບການບໍລິຫານການເງິນທີຶ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ສະມາຊິກພາຍໃນຊຸມຊົນ
ສາມາດເຂົົ້າເຖິງແຫລ່ງທ ນນັົ້ນໄດ້. 

    

 
ມາດຖານສງູ 

    

1.3.6 ໄດ້ສ້າງແຜນວຽກປະຈາໍປີ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນສາມາດຮັບຮູ ້ແລະ 
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ. 

    

1.3.7 ໄດ້ມີການສ້າງເປົົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງໄລຍະຍາວ ເຊິຶ່ງເປັນເອກະສານທີຶ່
ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນສາມາດເຂົົ້າເຖິງໄດ້. 

    

ມາດຖານສງູສດຸ     
1.3.8 ມກີານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ່ນເພືຶ່ອປະເມີນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທັງຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຂອງ
ສ່ວນລວມ.  

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
1.4.1 ມີຄູມ່ືສໍາລັບບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ເພືຶ່ອປະສານງານກັບຊຸມຊົນ.     

1.4.2 ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃຫ້ຫີຼກລ້ຽງຜົນກະທົບທີຶ່ອາດເກີດຂ ົ້ນ
ຕໍຶ່ກັບຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງ. 

    

ມາດຖານສງູ     
1.4.3 ໄດ້ກໍານົດພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອສົຶ່ງເສີມການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

    

1.4.4 ມຂີັົ້ນຕອນໃຫ້ຄໍາປ ກສາຕໍຶ່ກັບຜູທີ້ຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ມີສ່ວນຮ່ວມ.     

ມາດຖານສງູສດຸ     
1.4.5 ມກີານຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ.     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານ 2: ການປະກອບສວ່ນໃຫສ້ງັຄມົ. 
 ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຈະເປັນສິຶ່ງສໍາຄັນຢ່າງໜ ຶ່ງ ໃນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ 
ຂອງຄົນໃນສັງຄົມດີຂ ົ້ນ. 
ມາດຖານຍ່ອຍ 2.1: ການຮັກສາວິຖີຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ 

ມາດຖານຍອ່ຍ 2.2: ຜົນໄດ້ ແລະ ຜນົເສຍເທົຶ່າກນັ 

 
ຕວົຊີົ້ວັດ 

ໄດ
ມ້າ
ດຕ

ະຖ
ານ

 

ໄດ
ມ້າ
ດຕ

ະຖ
ານ

ບາ
ງສ
່ວນ

 

ບໍຶ່ໄ
ດມ້

າດ
ຕະ

ຖາ
ນ 

ໃຊ
ກ້າ
ນບ

ໍຶ່ໄດ
 ້

ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
2.1.1 ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນບໍຶ່ໃຫ້ມີປາກົດການຄ້າປະເວນີ, ການຄ້າສິຶ່ງເສບຕິດ
, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກການໃຊແ້ຮງງານເດັກ. 

    

2.1.2 ບັນດາກິດຈະກາໍການທອ່ງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະຊ່ວຍ
ຍົກສູງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນສັງຄົມ. 

    

ມາດຖານສງູ     
2.1.3 ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ທີຶ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃຫ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍ
ດຢ່າງເໝາະສົມ ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ (ຜູດ້້ອຍໂອກາດແມ່ນລວມເຖິງ
ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູເ້ຖົົ້າ). 

    

ມາດຖານສງູສດຸ     
2.1.4 ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຈະຊ່ວຍປັບປຸງ
ການບໍລິການຂັົ້ນພືົ້ນຖານ (ສຸຂະພິບານ, ໄຟຟ້າ, ການສ ກສາ ແລະ ສາທາລະ
ນະສຸກ). 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
2.2.1 ມກີານກະກຽມໃນດ້ານການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີຶ່ເປັນເອກະພາບ 
ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນ. 

    

ມາດຖານສງູ     
2.2.2 ກອງທ ນພັດທະນາຊຸມຊົນ ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງານ 
ທີຶ່ສ້າງຜົນໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.  

    

ມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານຍອ່ຍ 2.3: ມກີານເຊືຶ່ອມໂຍງກບັເສດຖະກດິພາກພືົ້ນ 

 

ມາດຖານຍອ່ຍ 2.4: ມກີານປກົປກັຮກັສາ, ສືບທອດວດັທະນະທາໍ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນ ີ

2.2.3 ມຂີັົ້ນຕອນທີຶ່ດີໃນການສ້າງໂອກາດເພືຶ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ເທົຶ່າທຽມກັນ.     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
2.3.1 ການຈ້າງງານໃນການທອ່ງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມ ຕ້ອງ
ແມ່ນສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິຶ່ນນັົ້ນໆ. 

    

2.3.2 ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ ເຂົົ້າໃນການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາ 
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

    

ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     

2.3.3 ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ ແທນການນໍາເຂົົ້າຜະລິດຕະ
ພັນຈາກພາຍນອກ (ຕົວຢ່າງ: ການຜະລິດພາຍໃນທ້ອງຖິຶ່ນ ກັບສິນຄ້າທີຶ່
ລະນ ກທີຶ່ຜະລິດແບບເອກະເທດ). 

    

ມາດຖານສງູສດຸ     
2.3.4 ເພີຶ່ມທະວີການຮ່ວມມື ກັບບັນດາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມປະເພດອືຶ່ນໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັົ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນເພືຶ່ອເພີຶ່ມທະວີການທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພືົ້ນໃຫ້ຈະເລນີຂ ົ້ນເລືົ້ອຍໆ. 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
2.4.1 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ທີຶ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຕໍຶ່ຮີດຄອງປະ
ເພນີ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການອະນຸລັກຮັກສາ, ບັນທ ກໄວ້ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ. 

    

2.4.2 ເພີຶ່ມທະວີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາທ້ອງຖິຶ່ນທີຶ່     
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ມາດຖານ 3: ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການອະນລຸກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ. 

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ  ເພືຶ່ອສົຶ່ງເສີມການອະນຸລັກ ແລະ  ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງສະພາບ
ແວດລ້ອມ. 
ມາດຖານຍ່ອຍ 3.1: ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
 

ເປັນເອກະລັກ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທໍາໃຫ້ດໍາລົງຄົງຢູ່. 
2.4.3 ຕ້ອງມີການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາ ແລະ ມໍລະດົກ. 

    

ມາດຖານສງູ     
2.4.4 ການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ທີຶ່ດີຈະ
ຊ່ວຍຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ດີ
ຂ ົ້ນ. 

    

2.4.5 ມີການແນະນໍາຜູ້ທີຶ່ມາທ່ອງທ່ຽວສິຶ່ງທີຶ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍຶ່ຄວນເຮັດ
ເວລາຢູໃ່ນທ້ອງຖິຶ່ນນັົ້ນ. 

    

ມາດຖານສງູສດຸ     
2.4.6 ໄດ້ຜ່ານຂັົ້ນຕອນການປ ກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸຍາດ
ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົົ້າມາທ່ຽວຊົມ ວັດທະນະທ າທີຶ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງ
ຖິຶ່ນ ແລະ ສາມາດແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາເຊິຶ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້. 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
3.1.1 ແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນມີຄວາມ
ສໍາຄັນຕໍຶ່ຊຸມຊົນ ຊ ຶ່ງໄດ້ຮັບການລະບຸ, ບັນທ ກ, ວາງແຜນ ແລະ ຍອມຮັບຈາກ
ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ. 

    

ມາດຖານສງູ     
3.1.2 ມີກອງທ ນສົຶ່ ງເສີມບັນດາໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັົ້ ງປະຕິບັດ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

    

3.1.3 ມີໂຄງການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄຸນຄ່າຂອງຊັບພະຍາກອນ
ທ້ອງຖິຶ່ນ ໃຫ້ຍັງຄົງຄວາມອຸດົມສົມບູນ. 

    

ມາດຖານສງູສດຸ     
3.1.4 ມີກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍົ້ບັງຄັບຂອງຊຸມຊົນ ໃນການອະນຸລັກຊັບ     
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ມາດຖານຍອ່ຍ 3.2: ວຽກງານການອະນລຸກັ ເພືຶ່ອປກົປກັຮກັສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ 

 

ມາດຖານ 4: ການຊກຸຍູສ້ົຶ່ງເສມີໃຫມ້ກີານແລກປຽ່ນ ລະຫວາ່ງ ຊມຸຊນົທອ້ງຖິຶ່ນ ແລະ ນກັທ່ອງທຽ່ວ. 
ຜົນສໍາເລັດຂອງການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຂ ົ້ນຢູກ່ັບຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່

ໄດ້ປະສົບການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຕໍຶ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ.  

ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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 ້

ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
3.2.1 ມີກອງທ ນສົຶ່ງເສີມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການປົກປັກຮັກສາ
ສິຶ່ງແວດລ້ອມຂອງຊຸມຊົນ. 

    

3.2.2 ມີລະບົບການກໍາຈັດຂີົ້ເຫຍືົ້ອທີຶ່ເໝາະສົມ ໃນຊຸມຊົນເພືຶ່ອຫີຼກລ້ຽງ
ການສະສົມຂີົ້ເຫຍືົ້ອ ໂດຍນໍາໃຊ້ຫັຼກການ 3 Rs: Reduce (ໃຊ້ໃຫ້ໜ້ອຍ
ລົງ), Resue (ນໍາໃຊ້ຄືນ), Recycle (ນໍາມາຜະລິດຄືນໃໝ່) ແລະ ການ
ກໍາຈັດຂີົ້ເຫຍືົ້ອທີຶ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍ ໄດ້ດ້ວຍການນໍາໄປເຮັດເປັນປຸຸ໋ຍຊີວະພາບ. 

    

3.2.3 ມກີານບໍາບັດນໍົ້າເປືົ້ອນທີຶ່ເໝາະສົມ ເພືຶ່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍຶ່ສິຶ່ງ ແວ
ດ ລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ. 

    

3.2.4 ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລອ້ມ. 

    

ມາດຖານສງູ     
3.2.5 ຂີົ້ເຫຍືົ້ອທີຶ່ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້ ຕົວຢ່າງ: ຂວດນໍົ້າດືຶ່ມທີຶ່ໃຊ້
ແລ້ວສາມາດເອົາມາເກັບນໍົ້າປະປາໄວ້ໃຊ້ໄດ້. 

    

ມາດຖານສູງສຸດ     
3.2.6 ມີຂໍົ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມ ທີຶ່ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້
ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ. 

    

3.2.7 ເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອະນຸຍາດໃຫ້ມີສານ
ກາກບ໊ອນໄດອ໊ອກໄຊໜ້ອຍທີຶ່ສຸດ. 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານຍອ່ຍ 4.1: ມກີານແລກປຽ່ນ ລະຫວາ່ງຊມຸຊນົທອ້ງຖິຶ່ນ ແລະ ນກັທ່ອງທຽ່ວ. 

 

ມາດຖານຍອ່ຍ 4.2: ຄວາມຍນືຍົງຂອງຜະລດິຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ 
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
4.1.1 ຂໍົ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນໂດຍຊຸມຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ. 

    

4.1.2 ຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.     

ມາດຖານສູງ     
4.1.3 ມກີົດລະບຽບສໍາຫຼັບ ຊຸມຊົນ, ເຈົົ້າພາບ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ.     

4.1.4 ຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນການນໍາສະເໜີຂໍົ້ມູນທີຶ່ຖືກ 
ຕ້ອງ. 

    

4.1.5 ມີການເກັບກໍາ ແລະ ຮັບເອົາຄໍາຕິນິຕິຊົມຈາກແຂກ ເພືຶ່ອປັບປຸງໃຫ້ດີ
ຂືົ້ນ. 

    

ມາດຖານສູງສຸດ     
4.1.6 ມີການສືຶ່ສານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈທາງດ້ານວັດທະນະທໍາເຊິຶ່ງກັນ 
ແລະ ກັນ. 

    

4.1.7 ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ
ຂອງຊຸມຊົນ. 

    

4.1.8 ມີການລາຍງານ ຮັບເອົາຄໍາຕິນິຕິຊົມຈາກແຂກ ເພືຶ່ອປັບປຸງໃນແຕ່ລະ
ອາທິດ ແລະ ລາຍງານປະຈໍາປີໃຫ້ກັບສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຊາບ. 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     

 
ຕວົຊີົ້ວັດ 

ໄດ
ຄ້ບົ

ມາ
ດ

ຖາ
ນ 

ໄດ
ມ້າ
ດ

ຖາ
ນບ

າ
ສວ່

ນ 
ບໍຶ່ໄ
ດມ້

າດ
ຖາ
ນ 

ໃຊ
ກ້າ
ນບ

ໍຶ່
ໄດ

 ້

ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
4.2.1 ການຕັົ້ງລາຄາສິນຄ້າ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ ເໝາະສົມ 
ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີຶ່ພຽງພໍໃນການລົງທ ນຂອງຊຸມຊົນ. 

    

ມາດຖານສງູ     
4.2.2 ຜົນຕອບແທນທີຶ່ດີ ຈະສ້າງລາຍຮັບຕໍຶ່ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ, ສິຶ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ. 
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ມາດຖານ 5: ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບລໍກິານນາໍທຽ່ວທີຶ່ມຄີນຸນະພາບ. 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນກິດຈະກໍາໃດໜ ຶ່ງທີຶ່ດໍາເນີນການໂດຍສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ

ເອງ ເພືຶ່ອບໍລິການລູກຄ້າທີຶ່ເຂົົ້າມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິຖີຊິວິດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນ
ຊຸມຊົນ. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ຈະເປັນສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນທີຶ່ອາໄສຢູໃ່ນຊຸມຊົນນັົ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ-ໄວວ້າງໃຈ
ຈາກຊຸມຊົນດັຶ່ງກ່າວ ທີຶ່ສາມາດເປັນຕົວແທນ ແລະ ນໍາສະເໜີສິຶ່ງດີໆຂອງຊຸມຊົນ. ບຸກຄົນນັົ້ນໆ, ຕ້ອງກໍາແໜ້ນຂໍົ້ມູນພາຍ
ໃນຊຸມຊົນ, ມີທັກສະດີ, ມີປະສົບການ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີຶ່ດີ. ບຸກຄົນທີຶ່ຈະມາເປັນຜູ້ນໍາທ່ຽວຕ້ອງພິຈາລະນາຜູ້ດ້ອຍ
ໂອກາດ ຫືຼ ມີລະດັບການສ ກສາຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
 

ມາດຖານຍ່ອຍ 5.1: ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຊໍານານຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ. 
 

ມາດຖານສງູສດຸ     
4.2.3 ກຸ່ມລູກຄ້າເປົົ້າໝາຍແມ່ນໄດ້ເລືອກເອົາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການ
ໃຫ້ບໍລິການຂອງເຂົາເຈົົ້າ. 

    

4.2.4 ຜະລິດຕະພັນທີຶ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ການບໍລິການທີຶ່ເໝາະສົມ ພ້ອມ
ແລ້ວທີຶ່ຈະສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫລາດທີຶ່ກໍານົດໄວ້, ຮັກສາ 
ແລະ ສົຶ່ງເສີມຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ສິຶ່ງແວດລ້ອມ, ສິນຄ້າ ແລະ
ບໍລິການ. 

    

4.2.5 ມີຕະຫຼາດເປົົ້າໝາຍ ແລະ ລາຄາທີຶ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຈະເປັນການດ ງດູດ
ຕະຫຼາດເປົົ້າໝາຍຕາມທີຶ່ກໍານົດໄວ້. 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
5.1.1 ພະນັກງານນໍາທ່ຽວທີຶ່ໄດ້ຜ່ານການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາ
ຕາມລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງ 
ເພືຶ່ອຮອງຮັບການນໍາທ່ຽວໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາໄດ້.  

    

5.1.2 ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕ້ອງມີພັນທະ ໃນການພັດທະນາຄວາມຮູທ້າງດ້ານ
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ້ອງຖິຶ່ນທີຶ່ລວມເຖິງປະຫວັດ
ຄວາມເປັນມາ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ພູມສັນຖານ, ພ ກສາຊາດ ແລະ ສັດສາວາ
ສິຶ່ງ ແລະ ສະຖານທີຶ່ວັດທະນະທໍາ/ມໍລະດົກ ແລະ ຫັຼກການທ່ອງ ທ່ຽວແບບ
ຍືນຍົງ 

    

5.1.3 ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ກົດລະບຽບ
ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ດ້ວຍການເຊັນ
ສັນຍາ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2) 

    

ມາດຖານສູງ     
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ມາດຖານຍອ່ຍ 5.2: ຄນຸນະພາບຂອງລາຍການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ 

5.1.4 ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ ຈາກມາດຕະຖານທີຶ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງເພືຶ່ອເພີຶ່ມສັກກາຍະພາບ ໃນການບໍລິການ. 

    

5.1.5 ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕ້ອງເປັນຜູ້ອໍານວຍສະດວກ ໃນການນໍາພາແຂກ
ໄປທ່ຽວຊົມທາງດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ອືຶ່ນໆ. 

    

ມາດຖານສງູສດຸ     
5.1.6 ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການຍົກລະດັບ ແລະ ຝ ກ
ອົບຮົມ ເພືຶ່ອເພີຶ່ມທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູຕ້່າງໆເຊັຶ່ນ: 
• ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ.  
• ການອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ. 
• ການບໍລິຫານວຽກງານເປັນກຸ່ມ.  
• ການບໍລິການ/ເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ.  
• ການສືຶ່ສານ (ລວມເຖິງການຮັບຮູ້/ຄວາມເຂົົ້າໃຈວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ ແລະ 
ການສືຶ່ສານທາງດ້ານພາສາ). 

• ການປະຖົມພະຍາບານເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.  
• ວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ, ຄວາມຊືຶ່ສັດ, 
ເອກະລັກ ແລະ ຄຸນຄ່າ,ການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ. 

• ຕ້ອງກໍາໄດ້ເງືຶ່ອນໄຂ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ຂົງເຂດອືຶ່ນໆທີຶ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຕາມການເຫັນ
ດີຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານທີຶ່ດທີີຶ່ສດຸ     
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ໍຶ່ໄດ
 ້

ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
5.2.1 ການດໍາເນີນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ
ຈຸດປະສົງ, ບົດແນະນໍາ, ກົດລະບຽບ ແລະ ຫລັກການຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

    

5.2.2 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຕ້ອງຮັບປະກັນ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມລະຫວ່າງນັກທ່ອງທ່ຽວກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ ເພືຶ່ອໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນ
ປະສົບການທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນ
ຊຸມຊົນ. 

    

5.2.3 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ: 
• ລາຍລະອຽດຂອງການນໍາທ່ຽວ ແລະ ການກໍານົດລາຄາ; ແລະ 
• ມີການສັຶ່ງຈອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການບັນທ ກຢ່າງເປັນລະບົບ. 
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5.2.4 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ບັນທ ກຂໍົ້ມູນຂອງນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງກວດໃຫ້ລະອຽດທັງເວລາໄປຮັບ ແລະ ໄປສົຶ່ງ. 

    

5.2.5 ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບລາຍການເດີນທາງ, ລະດັບຄວາມ
ຍາກລໍາບາກ, ຄວາມອັນຕະລາຍທີຶ່ອາດເກີດຂ ົ້ນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ກົດ
ລະບຽບ ຫືຼ ຂໍົ້ບັງຄັບທີຶ່ໃຊ້ໃນການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ. 

    

ມາດຖານສງູ     
5.2.6 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດນໍາທ່ຽວຕ້ອງດໍາເນີນງານ ບົນພືົ້ນຖານການ
ໃຫ້ຜົນຕອບແທນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດແກ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ. 

    

5.2.7 ລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ລວມທັງລະບົບການຮັບຄໍາ
ຕໍານິຕິຊົມຈາກກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວເອງ ກໍມີຄວາມຕືຶ່ນ
ຕົວ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຫືຼ ຕິຊົມເພືຶ່ອສົຶ່ງ
ເສີມໃຫ້ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາດີຂ ົ້ນ. 

    

5.2.8 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ 
ຊ່ວຍສົຶ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 

    

5.2.9 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຖືກສ້າງຂ ົ້ນເພືຶ່ອຄວາມ
ເພີດເພີນ, ເພືຶ່ອການສ ກສາ, ການແລກປ່ຽນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ເພືຶ່ອການ
ພັດທະນາ, ການເຊືຶ່ອມໂຍງ ແລະ ການອະນຸລັກ. 

    

ມາດຖານສງູສດຸ     
5.2.10 ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ 1 ຄົນສາມາດໃຫ້ບໍລິການແຂກໄດ້ 
5-10 ຄົນ. 

    

5.2.11 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງມີສັນຍາທີຶ່ລະບຸ 
ແລະບັນທ ກໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ເປັນບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ. 

    

5.2.12 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ/ກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ໄດ້ປະກອບເຮັດກິດຈະກໍາໃນຊຸມຊົນນັົ້ນໆ. 

    

5.2.13 ການຈັດການການນໍາທ່ຽວແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມ
ເອົາໃຈໃສໃ່ນການບໍລິການທີຶ່ມີຄວາມຊໍານານເປັນພິເສດ ເພືຶ່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປົົ້າໝາຍ ແລະ ດ ງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ມີຄຸນນະ
ພາບໃຫ້ຫລາຍ. 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານ 6: ຄນຸນະພາບຂອງການບລໍກິານອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ 
ມາດຕະຖານອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມສາມາດຕອບສະໜອງໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ

ສ່ວນຮ່ວມ ທີຶ່ເປັນເປົົ້າໝາຍສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ອັນເປັນສ່ວນໜ ຶ່ງໃນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມນີົ້. 

ມາດຖານຍອ່ຍ 6.1: ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບຂອງຜູປ້ະກອບການບລໍກິານອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ 
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
6.1.1  ຜູ້ປະກອບການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ ແມ່ນຕ້ອງອີງຕາມ
ຄວາມ ເໝາະສົມດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີຶ່ຕິດພັນກັບການບໍລິການ
ອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ້ອງຖິຶ່ນ. 

    

6.1.2  ຜູ້ປະກອບການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມອາດສາທິດວິທີການ
ກະກຽມກ່ອນການປຸງແຕ່ງອາຫານທີຶ່ຖືກຫັຼກສຸຂະອະນາໄມ. 

    

6.1.3  ຜູ້ປະກອບການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບົດ
ແນະນໍາ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຊັນສັນຍາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການບໍລິການອາຫານ 
ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ (ເອ
ກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3). 

    

ມາດຖານສງູ     
6.1.4 ຜູ້ປະກອບການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການ
ຮັບຮອງພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຶ່ອແນ່ໃສ່ປັບປຸງການບໍລິການ
ອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມໃຫ້ດີຂ ົ້ນ. 

    

6.1.5 ຜູ້ປະກອບການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຕ້ອງເປີດໂອກາດໃນ
ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູໃ້ໝ່ຢູສ່ະເໝີຈາກແຂກຜູມ້າໃຊ້ບໍລິການ. 

    

6.1.6 ຜູ້ປະກອບການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຕ້ອງໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນ
ການຝ ກອົບຮົມເພືຶ່ອເພີຶ່ມທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູດ້້ານ: 
• ສຸຂະນາໄມໃນຂັົ້ນຕອນການກະກຽມປຸງແຕ່ງອາຫານ. 
• ໂພຊະນາການ ແລະ ການຈັດກຽມລາຍການອາຫານ. 
• ອາຫານພືົ້ນບ້ານ ແລະ ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານ. 
• ມາດຕະຖານການບໍລິການ ແລະ ການຕ້ອນຮັບ. 
• ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ. 
• ການບໍລິຫານວຽກງານເປນັກຸ່ມ. 
• ການບໍລິການ/ການເອົາໃຈໃສລູ່ກຄ້າ. 
• ການສືຶ່ສານ (ລວມເຖິງການຮັບຮູວ້ັດທະນະທໍາ/ຄວາມເຂົົ້າໃຈວັດທະນະ

ທໍາຕ່າງໆ .ແລະ ການສືຶ່ສານທາງດ້ານພາສາ).  
• ການປະຖົມພະຍາບານເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 
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ມາດຖານຍອ່ຍ 6.2: ຄນຸນະພາບຂອງການບລໍກິານອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ 

• ມີຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີທີຶ່ແທ້ຈິງ, ມຄີວາມ
ອຸດົມສົມບູນມີເອກະລັກ ແລະ ມີຄຸນຄ່າ. 

• ມີການປົກປັກຮກັສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ. 
• ມີການແນະນໍາ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນ

ມີສ່ວນຮ່ວມ. 
• ຫົວຂໍົ້ອືຶ່ນໆທີຶ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນສ່ວນຮ່ວມ 

ເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນ/ຈໍາເປັນ. 
ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
6.2.1 ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ຶ່ຶ່ມ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງ, ຄໍາ
ແນະນໍາ, ລະບຽບ ແລະ ຫລັກການຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມ 

    

6.2.2 ລາຍການອາຫານທຸກຢ່າງຕ້ອງບອກລາຄາທີຶ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ລະອຽດຢູ່ປືົ້ມ
ລາຍການອາຫານ (ຖ້າມີ). 

    

6.2.3 ອາຫານສາມາດບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາ ທີຶ່ຕົກລົງກັນລະ
ຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງ 
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 

    

6.2.4 ມີອາຫານພຽງພໍໄວ້ບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ລວມທັງອາຫານວ່າງ. 

    

6.2.5 ລາຍການອາຫານແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະມືົ້ ແລະ ມີອາຫານພືົ້ນບ້ານຢ່າງ
ໜ້ອຍໜ ຶ່ງເຢືຶ່ອງໃນແຕ່ລະຄາບ. 

    

6.2.6 ອາຫານຕ້ອງສົດ, ປອດສານຜິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງດ້ວຍວັດຖຸດິບຂອງ
ທ້ອງຖິຶ່ນເຊັຶ່ນ: ຊີົ້ນ ແລະ ຜັກສົດ, ແຕ່ບໍຶ່ມີສັດປ່າທີຶ່ຜິດກົດໝາຍ. 

    

6.2.7 ອາຫານແຕ່ລະຄາບ ຕ້ອງມີຂອງຫວານ ແລະ ໝາກໄມ້.     

6.2.8 ການກະກຽມປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານຕ້ອງສະອາດ.     

6.2.9 ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີຶ່ນໍາໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດ ກ່ອນ 
ແລະ ຫັຼງປຸງແຕ່ງທຸກຄັົ້ງ (ຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດທັນທີທີຶ່ປຸງແຕ່ງອາຫານແລ້ວ). 

    

6.2.10 ຜູ້ປຸງແຕ່ງອາຫານຕ້ອງລ້າງມືດ້ວຍສະບູໃຫ້ສະອາດທຸກຄັົ້ງກ່ອນ ແລະ 
ຂະນະປຸງແຕ່ງອາຫານ. 
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ມາດຖານ 7: ຄນຸນະພາບຂອງສະຖານທີຶ່ພກັເຊາົ 
ສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາແບບຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ປະກອບມີ: ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ, 

ຊຸມຊົນ ຫືຼ ບັນດາເຮືອນພັກຕ່າງໆ ທີຶ່ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃຕ້ບົດແນະນໍາຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ. ໃນນັົ້ນປະກອບມີ 
ສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເຊັຶ່ນ: ບ່ອນຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານອືຶ່ນໆ. 

ມາດຖານຍອ່ຍ 7.1: ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບຂອງຜູໃ້ຫບ້ລໍກິານສະຖານທີຶ່ພກັເຊາົ 
 

 

 
 
 

6.2.11 ຄວນເກັບຮັກສາອາຫານໄວ້ບ່ອນທີຶ່ສະອາດ ແລະ ຖືກສຸຂະອະນາໄມ.     

6.2.12 ບໍຶ່ໃຫ້ມີສັດລ້ຽງເຂົົ້າມາໃນເຮືອນຄົວໃນເວລາປຸງແຕ່ງອາຫານ.     

ມາດຖານສູງ     
6.2.13 ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດສ້າງປະສົບການທີຶ່ດີໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ທົດ
ລອງການປຸງແຕ່ງອາຫານພືົ້ນບ້ານ. 

    

6.2.14 ມີລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫ້ດີຂ ົ້ນ ເຊັຶ່ນ: ການຮັບ
ເອົາຄໍາຕໍານິຕິຊົມ ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບປະສົບການໃນການ ຮັບປະທານ
ອາຫານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ມາໃຊ້ບໍລິການ.  

    

6.2.15 ມີລາຍການອາຫານພິເສດສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມ
ອາຫານ. 

    

ມາດຖານສູງສຸດ     
6.2.16 ການຫຸ້ມຫໍຶ່ອາຫານຄວນຫີຼກລ້ຽງການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸ ທີຶ່ບໍຶ່ເປັນມິດຕໍຶ່
ສິຶ່ງແວດລ້ອມ, ຄວນເລືອກໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກທໍາມະຊາດ ເຊັຶ່ນ: ໃບຕອງ. 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
7.1.1 ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ ຄວນມີຄວາມຮູ້ພືົ້ນຖານທີຶ່ດີໃນການບໍລິ 
ການ ແລະ ມີສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທີຶ່ເໝາະສົມກັບກຸ່ມຕະຫຼາດ ເປົົ້າຫມາຍ 

    

7.1.2 ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາໂຕເອງເຊັຶ່ນ: ຄວາມຮູ້, 
ວິທີການໃຫ້ບໍລິການທີຶ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ໃນ
ທ້ອງຖິຶ່ນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະສົບການ ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. 
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ມາດຖານຍອ່ຍ 7.2: ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບຂອງສະຖານທີຶ່ພກັເຊາົ 
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ນບ

ໍຶ່ໄດ
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
7.2.1 ສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາແມ່ນໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ, ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບການ 
ແລະ ຫລັກການຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

    

7.2.2 ມີລະບົບການຈອງທີຶ່ລະອຽດ ແລະ ເປັນເອກະສານ ທີຶ່ມີການບັນທ ກ ຈໍາ
ນວນຜູ້ທີຶ່ມາໃຊ້ບໍລິການ ຢູ່ເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ມາໃຊ້ບໍລິການທີຶ່ພັກເຊົາ 

    
 

7.2.3 ມີການບັນທ ກການເດີນທາງເຂົົ້າ - ອອກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ມາໃຊ້ 
ບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

    

7.2.4 ເວລານັກທ່ອງທ່ຽວມາຮອດຈະໄດ້ຮັບຂໍົ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ, 
ລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄໍາແນະນໍາດ້ານການປະພ ດຕ່າງໆ 

    

7.2.5 ຈຸດປະສົງໃນການປຸກສ້າງສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆສາມາດດ ງດູດ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມີການຈັດສັນພືົ້ນທີຶ່ໄວ້ສໍາລັບປະຊຸມ ແລະ ມີມາດຕະຖານ
ຄວາມປອດໄພເບືົ້ອງຕົົ້ນ 

    

7.2.6 ຫ້ອງອາບນໍົ້າ ແລະ ຫ້ອງນໍົ້າຕ້ອງມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ມີບ່ອນລະ 
ບາຍອາກາດດີ, ໂດຍບໍຶ່ໃຫ້ໃຊ້ຮ່ວມກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິ 
ການ. 

    

7.2.7 ຫ້ອງພັກທັງຫມົດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫ້ອງອາບນໍົ້າ ແລະ ຫ້ອງນໍົ້າຕ້ອງ 
ອະນາໄມໃຫ້ສະອາດທຸກມືົ້ 

    

7.2.8 ຫ້ອງອາບນໍົ້າ ແລະ ຫ້ອງນໍົ້າຄວນມີອ່າງເກັບນໍົ້າທີຶ່ພຽງພໍ, ນໍົ້າສະອາດ, 
ສະບູ ແລະ ຈອກ; ສ່ວນຫ້ອງນໍົ້າຄວນມີເຈ້ຍອະນາໄມ ແລະ ຖັງໃສ່ຂີົ້ເຫຍືົ້ອ  

    

7.2.9 ຫ້ອງນໍົ້າ ມີທັງແບບນັຶ່ງຢອງຢໍົ້ ຫືຼ ແບບນັຶ່ງ ແລະ ສາມາດດູດອອກ ຫືຼ 
ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິຶ່ນ 

    

7.2.10 ພືົ້ນທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຕ້ອງມີ
ຄວາມ ສະອາດງາມຕາ ເພືຶ່ອປ້ອງກັນບໍຶ່ໃຫ້ມີສັດສາວາສິຶ່ງທີຶ່ເປັນອັນຕະລາຍເຂົົ້າ
ມາ 

    

7.2.11 ສິຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ ຄວນໃຫ້ມີພຽງ 
ພໍສໍາລັບການຮັບໃຊ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄົນພາຍໃນຄອບຄົວ 

    

7.2.12 ສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາທຸກແຫ່ງຕ້ອງມີໄຟສາຍ ຫລ ືສິຶ່ງອືຶ່ນໆໄວ້ໃຫ້ແຂກໃຊ້     
7.2.13 ທຸກກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຕ້ອງມີວິທີ
ຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ (ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວໄດຮ້ັບຮູຂ້ໍົ້ມູນເຫລົຶ່ານີົ້ໃນເວລາເດີນທາງມາຮອດ) 

    

7.2.14 ຕ້ອງມີແຜນການຮອງຮັບສໍາລັບເຫດການທີຶ່ບໍຶ່ຄາດຄິດທີຶ່ອາດເກີດຂ ົ້ນ 
ເຊັຶ່ນ: ນັກທ່ອງທ່ຽວເຈັບປ່ວຍ, ມີພ ດຕິກໍາທີຶ່ບໍຶ່ພ ງປະສົງຈາກບຸກຄົນທົຶ່ວໄປ, 
ອຸປະຕິເຫດ ຫລື ບາດເຈັບ ຫືຼ ສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງ 

    

7.2.15 ທຸກກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຄວນມີການ
ແບ່ງ ໜ້າທີຶ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ລະອຽດໃນການຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆເຊັຶ່ນ: 
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ເຄືຶ່ອງມືປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ຄວນມີການລວມປະຈໍາອາທິດເພືຶ່ອຖອດຖອນ
ບົດຮຽນ 
7.2.16 ທຸກກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຄວນໃຊ້ມາດ 
ຕະຖານ ຄືກັນທັງຫມົດເຊັຶ່ນ: ການຮັກສາອະນາໄມ, ການບໍລິການອາຫານ ແລະ 
ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ 

    

ມາດຖານສູງ     
7.2.17 ການຮັກສາຄຸນນະພາບ ແລະ ການປັບປຸງການບໍລິການທີຶ່ມີຢູ່ລວມ
ທັງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍຶ່ກັບສະຖານທີຶ່ພັກແຮມ ແລະ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເພືຶ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ 

    

7.2.18 ເພືຶ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານໃນການປະຕິບັດງານ, ໂຄງສ້າງຂອງ ທີຶ່
ພັກອາໄສຕ້ອງເຮັດຕາມຮູບຊົງຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ 

    

7.2.19 ສິຶ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ ທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງມີການ ກໍານົດ
ຂອບເຂດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມີບົດເເນະນໍາພ້ອມ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂອບເຂດ
ທີຶ່ເປັນທີຶ່ພັກອາໄສ ແລະ ພືົ້ນທີຶ່ສະເພາະຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ) 

    

7.2.20 ບໍລິເວນສິຶ່ງປຸກສ້າງຕ້ອງບໍຶ່ມີການຕົກແຕ່ງ ຈາກຊິົ້ນສ່ວນຂອງສັດປ່າ 
ຍົກເວັົ້ນບ່ອນທີຶ່ຈັດສະແດງສັດ ຫືຼ ສະເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 

    

7.2.21 ພາຍໃນສິຶ່ງປຸກສ້າງຕອ້ງມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ມີອາກາດຖ່າຍ 
ເທສະດວກ 

    

7.2.22 ສິຶ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ ຕ້ອງຫ່າງຈາກສະຖານທີຶ່ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ປະຫວັດສາດອືຶ່ນໆຢ່າງໜ່ອຍ 20 ແມັດ, ເວັົ້ນເສຍແຕ່ມີເຫດຜົນອືຶ່ນທີຶ່
ຈໍາເປນັ 

    

7.2.23 ສະຖານທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນບໍຶ່ຄວນປ່ອຍສັດລ້ຽງເຂົົ້າ 
ມາລົບກວນ 

    

7.2.24 ມີສະຖານທີຶ່ຈອດລົດ, ປ້າຍຊີົ້ບອກຕ່າງໆ ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້
ທີຶ່ມາທັດສະນະສ ກສາ 

    

7.2.25 ຜູ້ທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການ ຝ ກອົບຮົມດ້ານການປະຖົມພະຍາບານເບືົ້ອງຕົົ້ນ ເພືຶ່ອໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອ
ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນກໍລະນີສຸກເສີນໄດ້ 

    

7.2.26 ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ ແລະ 
ນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ມາໃຊ້ບໍລິການ ຕ້ອງມີເອກະສານແນະນໍາກ່ຽວກັັບການແກ້ໄຂ
ບັນຫາເບືົ້ອງຕົົ້ນ, ລະບຸຕ່ໍາແໜ່ງອຸປະກອນສຸກເສີນຕ່າງໆ ໃຫ້ຊັດເຈນ 

    

ມາດຖານສູງສຸດ     
7.2.27 ເນັົ້ນໜັກໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮຽນຮູ້ປະສົບການຂອງການຢູ່ແບບຄອບ 
ຄົວ ແລະ ຮຽນຮູ້ວັດທະນະທໍາທ້ອງຖິຶ່ນ 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     
ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານ 8: ການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັຂອງບລໍສິດັທອ່ງທຽ່ວ. 
 ຜູປ້ະກອບດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີຶ່ເປັນມິດກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຜູ້ປະກອບ
ການທີຶ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີຶ່ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາທີຶ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສົຶ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ. ຜູ້ປະ
ກອບການທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ອາດຈະເກີດຂ ົ້ນຈາກພາຍໃນ ຫືຼ ພາຍນອກຊຸມຊົນ ຊ ຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ການ
ເຫັນດີຈາກຄະ ນະຮັບຜິດຊອບ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ. 

ມາດຖານຍ່ອຍ 8.1: ພັນທະຂອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕໍຶ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
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ບໍຶ່ໄ
ດມ້

າດ
ຖາ
ນ 

ໃຊ
ກ້າ
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
8.1.1 ຜູປ້ະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໃດໜ ຶ່
ງ ເພືຶ່ອເປັນການປັບປຸງການດໍາເນີນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ (ເຊັຶ່ນ: ມາດຕະຖານ 
ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກອາຊຽນ) 

    

8.1.2 ຜູປ້ະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ     

8.1.3 ມີສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງລະອຽດ ລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການທ່ອງ
ທ່ຽວ  ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍ
ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພະນັກງານປະຕິບັດຕາມບົດແນະນໍາ 
ແລະ ລະບຽບ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ 

    

8.1.4 ຜູປ້ະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອງເຊັນສັນຍາ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ 
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5) 

    

8.1.5 ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງກອນວິ
ຊາຊີບໃດໜ ຶ່ງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ 

    

ມາດຖານສູງ     
8.1.6 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ  ແລະ ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ 
ຄວາມຮູ້ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແລະ ວິທີບໍລິການທີຶ່ມີຄຸນນະພາບທີຶ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດໃນທ້ອງຖິຶ່ນ 

    

8.1.7 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານທີຶ່ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງມີ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍຶ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພືຶ່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີປະສົບການຈາກ
ວິຖີຊີວິດທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຊ ຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ 
ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ 

    

ມາດຖານສູງສຸດ     
8.1.8 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຈັດຊຸດຝ ກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການທ່ອງ 
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ທ່ຽວອະນຸລັກ (ເຊັຶ່ນ: ປີລະເທືຶ່ອ). 
8.1.9 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ມີການຮ່ວມມືກັບອົງກອນ, ອໍານາດ
ການປົກຄອງ ແລະ ອົງການທີຶ່ບໍຶ່ສັງກັດລັດ ທີຶ່ອະນຸລັກມໍລະດົກທໍາມະຊາດ ແລະ 
ວັດທະນະທໍາ 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     
ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     

ມາດຖານຍອ່ຍ 8.2: ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຜູປ້ະກອບການທຸລະກດິ ທອ່ງທຽ່ວຕໍຶ່ກບັຊມຸຊນົ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາ
ທາໍມະຊາດ 
 

ຕວົຊີົ້ວັດ 

ໄດ
ຄ້ບົ

ມາ
ດ

ຕະ
ຖາ
ນ 

ໄດ
ມ້າ
ດຕ

ະ
ຖາ
ນບ

າງສ
ວ່ນ

 

ບໍຶ່ໄ
ດມ້

າດ
ຕະ

ຖາ
ນ 

ໃຊ
ກ້າ
ນບ

ໍຶ່ໄດ
 ້

ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
8.2.1 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງເຄົາລົບລະບຽບຂອງການທ່ອງ 
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການແນະນໍາກ່ຽວກັບການຮັກສາສະພາບ
ແວດລ້ອມຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະ ຢູ່ໃນຊຸມຊົົນທີຶ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ 

    

8.2.2 ຜູປ້ະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມເຂົົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບພືົ້ນທີຶ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ຮີດຄອງປະເພນີທ້ອງຖິຶ່ນ 

    

8.2.3 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການດໍາເນີນ
ງານ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ (ຕົວຢ່າງ: ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີຶ່ມີ
ປະສິດທິ ພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນສິຶ່ງເສດເຫືຼອ ແລະ ເອົາມາໃຊ້ຄືນໄດ້). 

    

8.2.4 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຄວນຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເຄືຶ່ອງຈັກ 
ໃນ ການຂົນສົຶ່ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ໃນເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ. 

    

ມາດຖານສູງ     
8.2.5 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຄວນປ ກສາຫາລື ກັບ ຄະນະກໍາມະ
ການ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນກໍລະນີມີ
ຄວາມສ່ຽງທີຶ່ອາດ ສົຶ່ງຜົນກະທົບຕໍຶ່ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນໂດຍກົງ. 

    

8.2.6 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ບໍຶ່ຄວນນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີຶ່ກໍໃຫ້
ເກີດ ຜົນກະທົບຕໍຶ່ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ເຂົົ້າມາໃນພືົ້ນທີຶ່ການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມ 

    

8.2.7 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ດີ ຄວນມີວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບ ທີຶ່ອາດຈະເກີດຂືົ້ນຕໍຶ່ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ 

    

8.2.8 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຫືຼ ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃສ່ບັນດາໂຄງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
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8.2.9 ຜູປ້ະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິຶ່ນ 
ໃນການປັບປຸງການບໍລິການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ໂດຍອີງໃສ່ 
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 

    

ມາດຖານສູງສຸດ     
8.2.10 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄະນະກໍາມະການ 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝ ກອົບຮົບພະນັກງານນໍາທ່ຽວ
ທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ພະນັກງານອະນຸລັກສັດປ່າຈາກຄົນທ້ອງຖິຶ່ນທີຶ່ມີຄວາມຊໍານານ 

    

8.2.11 ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຄວນນໍາໃຊ້ສະຖານທີຶ່
ພັກເຊົາ ແລະ ການບໍລິການທີຶ່ເປັນມິດກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມກ່ອນ ແລະ ຫັຼງການຢ້ຽມ
ຢາມ ເຂດທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
 

ມາດຖານຍ່ອຍ 8.3: ການສົຶ່ງເສີມເສດຖະກິດທ້ອງຖິຶ່ນ 
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
8.3.1 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ ຫືຼ ຊືົ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ການບໍລິການປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິຶ່ນ (ຕົວຢ່າງ: ສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ, ການຂົນສົຶ່ງ 
ເຂົົ້າ-ອອກ, ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ, ອາຫານ, ຂອງທີຶ່ລະນ ກ) 

    

8.3.2 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງມີຂໍົ້ຕົກລົງຫືຼ ສັນຍາກັບຊຸມຊົນ 
ທ້ອງຖິຶ່ນ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ລາຄາ ແລະ ຂັົ້ນຕອນການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນ ມີສ່ວນຮ່ວມ 

    

ມາດຖານສູງ     
8.3.3 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງສະໜອງຂໍົ້ມູນໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດ 
ຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງການ
ບໍລິການທີຶ່ສາມາດເພີຶ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໄດ້. 

    

ມາດຖານສງູສດຸ     
8.3.4 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງ
ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຫືຼ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົົ້າໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ (ເຊັຶ່ນ: 
ໂຄງການຂອງໝູ່ບ້ານ, ການສ ກສາ, ການບໍາລຸງຮັກສາຖະໜົນຫົນທາງ, ແລະ 
ອືຶ່ນໆ) 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     
ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     
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ມາດຖານຍອ່ຍ 8.4: ການໂຄສະນາ ລາຍການທອ່ງທຽ່ວ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການທອ້ງຖິຶ່ນ 
 

 
ຕວົຊີົ້ວັດ 
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ 

    

8.4.1 ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂັົ້ນທ້ອງຖິຶ່ນ, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງ
ທ່ຽວຕ້ອງຈັດລາຍການນໍາທ່ຽວ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍດ້ານວັດທະນະທໍາ/ທໍາມະ
ຊາດທີຶ່ເປັນເອກະລັກ ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດໃນເຂດການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

    

8.4.2 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງອະທິບາຍລະບຽບການແກ່ ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍເນັົ້ນໃສ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການເຄົາລົບຄົນ
ທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ຫີຼກເວັົ້ນຜົນກະທົບຕໍຶ່ສິຶ່ງແວດລ້ອມ 

    

8.4.3 ອີງຕາມສັນຍາກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມ, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງຈໍາກັດຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຂ ົ້ນ
ກັບສະພາບ ຂອງພືົ້ນທີຶ່ ແລະ ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຈຸດປະສົງແມ່ນເພືຶ່ອສະໜ
ອງປະສົບ ການໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີຶ່ບໍຶ່ສົຶ່ງຜົນກະທົບຕໍຶ່ຊຸມຊົນ 

    

ມາດຖານສູງ     
8.4.4 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຄວນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສາມາດ
ຖ່າຍຖອດຄວາມ ຮູ້ດັຶ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກ
ງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ຫົວໜ້າທວົ. 

    

8.4.5 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງສະໜອງຂໍົ້ມູນຂອງການທ່ອງທ່ຽວ 
ທີຶ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ອຸປະກອນທີຶ່ຈໍາເປັນ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີຶ່ມີ
ມາດຕະຖານສູງສຸດ 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     
ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

 

ມາດຖານຍອ່ຍ 8.5: ການສາ້ງຄວາມເພິຶ່ງພໃໍຈ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຊມຸຊນົ 
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ມາດຖານຕໍຶ່າສຸດ     
8.5.1 ຜູປ້ະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຄວນແນະນໍາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີປະກັນ
ໄພເດີນທາງ. 

    

8.5.2 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາທີຶ່ມີ     
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ຄວາມສ່ຽງສູງ ຊ ຶ່ງຕ້ອງມີການນໍາທ່ຽວ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຈາກພະນັກງານ ຫືຼ ພະນັກ
ງານນໍາທ່ຽວທີຶ່ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ມີຄວາມຊໍານານ. 
ມາດຖານສູງ     
8.5.3 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງເຮັດການຕະຫລາດໃຫ້ຖືກຕາມ
ຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າຢ່າງເໝາະສົມກັບພືົ້ນທີຶ່ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງການທ່ອງ 
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

    

8.5.4 ຜູປ້ະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມການ
ປະຖົມພະຍາບານເບືົ້ອງຕົົ້ນ 

    

ມາດຖານສູງສຸດ     
8.5.5 ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງມີການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການ
ປະຕິບັດງານເປັນປະຈໍາ ຕາມການສໍາຫຼວດຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈຂອງນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ 

    

ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານຕໍຶ່າສດຸ     
ລວມຄະແນນທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູ     

ລວມທງັໝົດຂອງມາດຖານສງູສດຸ     

 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ສໍາລັບສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມອາຊຽນ. 

 

 ຄາໍປະຕຍິານໃນການຍກົລະດບັຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສືຶ່ສານໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ. 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນ ເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ທາງດ້ານການໃຫ້ບໍລິການນັກທ່ອງ

ທ່ຽວ ໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະພະຍາຍາຍາມຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນ ເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ເຊັຶ່ນ: (1) ວິທີການຄຸ້ມ

ຄອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, (2) ເຕັກນິກການສືຶ່ສານ (ສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ ແລະ ສືສານທາງດ້ານ
ພາສາ), ແລະ (3) ການປະຖົມພະຍາບານເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະພະຍາຍາມຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນ ເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງທາງດ້ານສິຶ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງທ້ອງຖິຶ່ນເຊັຶ່ນ: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ, ພູມສາດ, ພືດ 
ແລະ ສັດຊະນິດຕ່າງໆຢູ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຫັຼກການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ.                      (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນວ່າຈະສະໜອງຂໍົ້ມູນ ທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດ
ເຈນໃນເວລາທີຶ່ຂ້າພະເຈົົ້າສືຶ່ສານກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຈັນຍາບັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເປັນມິດທີຶ່ດີ, ມີມາລະຍາດ, ມີຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ແລະ ຊືຶ່ສັດສຸດຈະລິດຕໍຶ່ກັບຊຸມຊົນ ແລະ 

ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການນໍາສະເໜີຂໍົ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ຈະເປັນແບບຢ່າງທີຶ່ດີໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຄົນອືຶ່ນໆໃນຊຸມຊົນ.                           (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີຶ່ຜິດຕໍຶ່ລະບຽບກົດໝາຍ ເຊັຶ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວທາງເພດ, ການຄ້າ-

ຂາຍຢາເສບຕິດ, ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຫືຼ ການຄ້າມະນຸດ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສົຶ່ງເສີມ ແລະ ຍ ດຖືຫັຼກການຄວາມສະ 
ເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ.                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
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 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເຄົາລົບນັບຖືສິດ ແລະ ສຽງຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ສະມາຊິກທຸກຄົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆເທົຶ່າທຽມກັນ ເພືຶ່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.  
                                                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊຸກຍູ້ສົຶ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຊັບພະ 

ຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງຊຸມຊົນ.                                                             (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະພະຍາຍາມໃນການອະທິບາຍ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ຂອງ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການທ່ຽວຊົມໃນຊຸມຊົນ ເພືຶ່ອຫີຼກລ້ຽງບໍຶ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບ
ຕໍຶ່ກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ.               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ລະຫວ່າງວັດທະນະທໍາ
ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເຂົົ້າໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆກັບ
ຊຸມຊົນ ເພືຶ່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຶ່ດີ ແລະ ສົຶ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ ຂອງຊຸມຊົນ.     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ)                                                                     

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເປັນແບບຢ່າງທີຶ່ດີໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນການຈັດການກັບຂີົ້ເຫຍືົ້ອ/ສິຶ່ງ
ເສດເຫືຼອ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ 3 Rs: Reduce (ໃຊ້ໜ້ອຍລົງ), Reuse (ນໍາມາໃຊ້ຄືນ), Recycle 
(ນໍາມາຜະລິດຄືນ).                                                                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫັຼກການ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ເຊັຶ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ, ສັດປ່າ 
ແລະ ອືຶ່ນໆທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ.                                                                      (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການຕ່າງໆຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 

ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                        (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະກະກຽມເຄືຶ່ອງປະຖົມພະຍາບານທຸກຄັົ້ງ ເມືຶ່ອປະຕິບັດວຽກງານການນໍາທ່ຽວ.(ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະນຸ່ງເຄືຶ່ອງແບບຕາມທີຶ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ແລະ ຖືບັດພະນັກງານທຸກໆຄັົ້ງ ເມືຶ່ອດໍາເນີນ

ການນໍາທ່ຽວ.                                                                                 (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການຕິດຕໍຶ່ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນກໍລະນີທີຶ່ນັກທ່ອງ

ທ່ຽວໄດ້ຮັບອຸປະຕິເຫດ.                                                                     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ການໃຫ້ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວທີຶ່ມີຄຸນນະພາບ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວແບບມືອາຊີບ ໂດຍມີການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນບັນດາກິດຈະກໍາ

ຕ່າງໆທີຶ່ຈະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໄວ້ລ່ວງໜ້າເປັນຢ່າງດີ.                                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍຶ່ພົວພັນ ແລະ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສິຶ່ງທີຶ່ຜິດຕໍຶ່ລະບຽບກົດໝາຍ.            (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍຶ່ພົວພັນ ແລະ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສິຶ່ງເສບຕິດ, ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມມ ນເມົາກ່ອນ ຫືຼ ຊ່ວງໄລຍະເວລາປະຕິບັດ

ວຽກງານນໍາທ່ຽວ. (ຍົກເວັົ້ນກໍລະນີທີຶ່ເປັນປະເພນີຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ)                           (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈຂອງຕົນເອງຕໍຶ່ການໃຫ້

ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ໄດ້ຈັດຂ ົ້ນ.                                                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງການເປັນສະມາຊິກການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ ຮ່ວມ

ອາຊຽນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມທຸກເງືຶ່ອນໄຂ.                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສໍາລັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ  
 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຕກົລງົເຫນັດີ ແລະ ຈະປະຕິບດັຕາມບນັດາຂໍົ້ກາໍນດົ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງສະມາຊິກຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍ: 

 ຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນ ເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຕິດຕໍຶ່ສືຶ່ສານໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນໃນເວລານໍາທ່ຽວ.                                       (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ປະຕິບັດຕົນຕໍຶ່ກັບປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວແບບເປັນມິດ ແລະ ມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການນໍາສະ  
ເໜີຂໍົ້ມູນຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົຶ່ງເສີມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງ 
ຊຸມຊົນ ໂດຍຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆເພືຶ່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິຶ່ນໄດ້ສ ກສາຄົົ້ນຄ້ວາ ເພືຶ່ອໃຫ້ເຫັນ
ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ(ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການຕ່າງໆ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ເພືຶ່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                             (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ໃຫ້ບໍລິການທີຶ່ມີຄຸນນະພາບແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕາມມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ພ້ອມກັນນັົ້ນກໍເພືຶ່ອປັບປຸງຄຸນນະ ພາບ
ຂອງການໃຫ້ບໍລິການນໍາທ່ຽວໃຫ້ສູງຂ ົ້ນ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ.                            (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກໍາທີຶ່ສະໜອງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
 ການນໍາສະເໜີຂໍົ້ມູນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໂດຍຫຍໍົ້ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບລາຍການ/ກິດຈະກໍາຂອງການນໍາທ່ຽວ, ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, 

ຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.                                                    (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆໃນການປະພ ດປະຕິບັດຕົນເອງ

ໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນການທ່ຽວຊົມໃນຊຸມຊົນ.                                                    (ເປນັສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈຂອງ

ຕົນເອງຕໍຶ່ກັບການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ຈັດຂ ົ້ນ. ເນືົ້ອໃນຂອງລາຍການນໍາທ່ຽວ. 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສ້າງຂ ົ້ນມາເພືຶ່ອໃຫ້ຄວາມມ່ວນຊືຶ່ນ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ

ລະຫວ່າງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ. 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສ້າງຂ ົ້ນມາ ເພືຶ່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີການປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການຊຸກ

ຍູສ້ົຶ່ງເສີມ ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ. 
 ເພືຶ່ອບໍຶ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍຶ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວິຖີຊີວິດ

ຂອງປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ, ຂ້າພະເຈົົ້າພະຍາຍາມແນະນໍາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ປະພ ດປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ກົດ
ລະບຽບຕ່າງໆຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຂັົ້ມງວດ.               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສ້າງຂ ົ້ນມານັົ້ນ ມີຂໍົ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະ 
ເພນີຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂອງຊຸມຊົນ. 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີຶ່ສ້າງຂ ົ້ນມາເພືຶ່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິຶ່ນໄດ້ສ ກ
ສາຄົົ້ນຄ້ວາເພືຶ່ອໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ. 
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 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສ້າງຂ ົ້ນມານັົ້ນ ແມ່ນເພືຶ່ອແນ່ໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດ 
ທະນະທໍາຕ່າງໆ ລະຫວ່າງວັດທະນະທໍາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ພ້ອມກັນນັົ້ນກໍເປັນການເປີດໂອກາດ
ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົົ້າໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆກັບຊຸມຊົນ ເພືຶ່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຶ່ດີ ແລະ 
ສົຶ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ. 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສ້າງຂ ົ້ນມານັົ້ນ ແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີການຈັດການກັບຂີົ້ ເຫຍືົ້ອ/ສິຶ່ງ
ເສດເຫືຼອ ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ 3 Rs: Reduce (ໃຊ້ໜ້ອຍລົງ), Reuse (ນໍາມາໃຊ້ຄືນ), 
Recycle (ນໍາມາຜະລິດຄືນ). 

 ການສິົ້ນສຸດລາຍການນໍາທ່ຽວ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສະເໜີໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈ ຂອງຕົນເອງຕໍຶ່ກັບການໃຫ້

ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ຈັດຂ ົ້ນ. 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະແນະນໍາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວຊົມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບ ປະຊາຊົນ

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຫ່ງອືຶ່ນໆອີກ.                                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ໃນຕອນທ້າຍຂອງການນໍາທ່ຽວ, ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍົ້ກ່ຽວກັບການນໍາທ່ຽວ ແລະ ຄວາມປະທັບໃຈຂອງ

ຕົນເອງທີຶ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການນໍາທ່ຽວ ແລະ ພ້ອມກັນນັົ້ນກໍອວຍພອນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພືຶ່ອເຮັດ ໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າຮູ້ສ ກປະ
ທັບໃຈໃນການໃຊ້ບໍລິການໃນຄັົ້ງນີົ້.                                                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດລະບຽບສໍາລັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມອາຊຽນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມທຸກເງືຶ່ອນໄຂ. 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຂອງ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ  
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສໍາລັບສະມາຊິກ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍ: 
 ຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນ ເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດດ້ານທັກສະການສືຶ່ສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍລິການອາຫານ 

ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ.                                                                             (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ປະຕິບັດຕົນຕໍຶ່ກັບປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວແບບເປັນມິດ ແລະ ມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການນໍາ

ສະເໜີຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                           (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃສ່ການຊຸກຍູ້ສົຶ່ງເສີມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຮີດ 

ຄອງປະເພນີຂອງຊຸມຊົນໂດຍຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສະແດງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກສະ 
ເພາະຂອງຊຸມຊົນ ເຊັຶ່ນ: ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ອືຶ່ນໆ.                                 (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ, ຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
(ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຮັບປະກັນການໃຫ້ບໍລິການທີຶ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ເພືຶ່ອປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິ 
ການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ.                    (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການໃຫ້ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມທີຶ່ມີຄຸນນະພາບ 
 ການໃຫ້ບໍລິການອາຫານ 
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 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ບໍລິການອາຫານໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕາມກໍານົດເວລາທີຶ່ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ກໍານົດໄວ້.                                                  (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະແຈ້ງລາຄາອາຫານ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຮັບຊາບກ່ອນທີຶ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ.        (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຈັດອາຫານຕາມທີຶ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງການ.                                   (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ບໍລິການອາຫານແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຢ່າງພຽງພໍລວມທັງອາຫານຫວ່າງ.     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະນໍາວັດຖຸດິບທີຶ່ມີໃນຖ້ອງຖິຶ່ນມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ເຊັຶ່ນ: ຜັກປອດສານພິດ, ຊີົ້ນສົດ (ແຕ່ບໍຶ່ນໍາໃຊ້ຊີົ້ນສັດ

ທີຶ່ຫວງຫ້າມ ຫືຼ ຜິດກົດໝາຍ) ແລະ ອືຶ່ນໆ.                                                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະນໍາໃຊ້ວັດຖຸທີຶ່ເປັນມິດກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມ ໃນການຫຸ້ມຫໍຶ່ອາຫານ ເຊັຶ່ນ: ໃບຕອງ ແລະ ອືຶ່ນໆ (ຫີຼກລ້ຽງ

ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີຶ່ເຮັດມາຈາກຢາງພຣາດສະຕິກ).                                    (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນວ່າອາຫານໃນແຕ່ລະມືົ້ແມ່ນບໍຶ່ຊໍົ້າກັນ ເພືຶ່ອເປັນການສົຶ່ງເສີມອາຫານທີຶ່ເປັນປະເພນີ ແລະ ພືົ້ນ

ບ້ານຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                                     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເນັົ້ນໃສ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ອາຫານທ້ອງຖິຶ່ນໂດຍຈັດໃຫ້ມີອາຫານແບບທ້ອງຖິຶ່ນ ຢ່າງໜ້ອຍໜ ຶ່ງ

ລາຍການໃນຄາບເຂົົ້າແຕ່ລະຄາບ.                                                           (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຄຽງຄູ່ກັບການໃຫ້ບໍລິການອາຫານໃນແຕ່ລະຄາບ, ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ບໍລິການໝາກໄມ້ ຫືຼ ຂອງຫວານ.                   

                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ມາດຕະຖານທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະບໍຶ່ໃຫ້ມີສັດລ້ຽງຢູ່ໃກ້ກັບບໍລິເວນເກັບມ້ຽນອາຫານ, ບ່ອນແຕ່ງກິນ ແລະ ບ່ອນຮັບປະທານ

ອາຫານ.                                                                                     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະນໍາໃຊ້ນໍົ້າທີຶ່ສະອາດໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ເຊັຶ່ນ: ລ້າງຜັກ ແລະ ອືຶ່ນໆ.                     

                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະໃຫ້ມີນໍົ້າທີຶ່ສະອາດ ຫືຼ ນໍົ້າຢາລ້າງມື ຢູ່ບໍລິເວນປຸງແຕ່ງອາຫານ.     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະລ້າງມືໃສ່ນໍົ້າຢາທຸກໆຄັົ້ງກ່ອນ ແລະ ຫັຼງການກະກຽມ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເກັບມ້ຽນ ແລະ ອະນາໄມເຮືອນຄົວ ຫືຼ ບໍລິເວນປຸງແຕ່ງອາຫານທຸກໆຄັົ້ງພາຍຫັຼງສໍາເລັດໃຫ້ສະອາດຢູ່

ສະເໝີ.                                                                                      (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນອຸປະກອນທີຶ່ໃຊ້ກະກຽມ, ປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບັນຈຸອາຫານໃຫ້ມີຄວາມສະອາດເຊັຶ່ນ: ໝໍົ້,

ບ່ວງ, ຖ້ວຍ,ຈານ ແລະ ອືຶ່ນໆ.                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນອຸປະກອນທີຶ່ໃຊ້ກະກຽມ, ປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບັນຈຸອາຫານໄດ້ຮັບການອະນາໄມ ແລະ ເກັບ

ມ້ຽນໄວ້ບ່ອນທີຶ່ສະອາດ.                                                                    (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນອາຫານໄດຖື້ກເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນວັດສະດຸ ທີຶ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫັຼກສຸຂະອະນາໄມ.                   

                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບໍລິເວນເຮືອນຄົວ ຫືຼ ສະຖານທີຶ່ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຫ້ອງເກັບມ້ຽນອາຫານ ບໍຶ່ໃຫ້ມແີມງ

ສາບ, ປວກ, ໜູ ແລະ ສັດປະເພດອືຶ່ນໆ ທີຶ່ອາດສົຶ່ງຜົນກະທົບຕໍຶ່ສຸພາບ ແລະ ທໍາລາຍອາຫານ.                           
                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການແລກປ່ຽນປະສົບການລະຫວ່າງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົົ້າໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆເພືຶ່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ

ຊຸມຊົນເຊັຶ່ນ: ການຮຽນຮູວິ້ທີການປຸ່ງແຕ່ງອາຫານແບບຊຸມຊົນ ແລະ ອືຶ່ນໆ.                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງອາຫານກັບຊຸມຊົນ.                                         
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                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຂອງ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມທຸກເງືຶ່ອນໄຂ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4:  ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ກໍານົດກົດລະບຽບຂອງ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ: 
 ຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນເພືຶ່ອເພີຶ່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການຕິດຕໍຶ່ສືຶ່ສານໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ບໍລິ

ການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.                                    (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ປະຕິບັດຕົນຕໍຶ່ກັບປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວແບບເປັນມິດ ແລະ ມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການນໍາສະ 

ເໜີຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການຊຸກຍູ້ສົຶ່ງເສີມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຮີດ 

ຄອງປະເພນີຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ສະແດງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຮູ້ວິຖີຊີວິດ ແລະຄວາມເປັນ
ເອກະລັກສະເພາະເຊັຶ່ນ:ຈັດກິດຈະກໍາໃຫ້ພັກເຊົານໍາເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ.            (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ, ຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ.  
                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ)  

 ຮັບປະກັນຈະໃຫ້ການບໍລິການທີຶ່ມີຄຸນນະພາບໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ເພືຶ່ອປັບປຸງການບໍລິ  
ການສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ.                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີພັກເຊົາທີຶ່ມີຄຸນນະພາບ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ລະບົບການຈອງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຊິຶ່ງລວມມີປ ົ້ມຕິດຕາມ, ມືົ້ເດີນທາງມາຮອດ, ມືົ້ເດີນ

ທາງກັບ ແລະ ມືົ້ເດີນທາງກັບຄືນມາພັກໃໝ່.                                               (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ, ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ 

ແລະ ຄອບຄົວ.                                                                             (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສະໜອງອຸປະກອນຕ່າງໆທີຶ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຊັຶ່ນ: ອຸປະກອນການຕິດຕໍຶ່ສືຶ່ສານ ແລະ 

ອືຶ່ນໆ.                                                                                        (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການອະນາໄມ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາບໍລິເວນເຮືອນ ຫືຼ ສະຖານທີຶ່ພັກແຮມບໍຶ່ໃຫ້ມີສັດ 

ຫືຼ ແມງໄມ້ທີຶ່ເປັນອັນຕະລາຍຊະນິດຕ່າງໆ ເພືຶ່ອປ້ອງກັນບໍຶ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາສັດລ້ຽງຂອງຂ້າພະເຈົົ້າມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ບໍຶ່ມີພະຍາດຕິດຕໍຶ່.                  
                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ກະກຽມອຸປະກອນການຕິດຕໍຶ່ສືຶ່ສານ ເຊັຶ່ນ: ໂທລະສັບ ເພືຶ່ອໄວ້
ຕິດຕໍຶ່ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນກໍລະນີນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບອຸປະຕິເຫດ.        (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍຶ່ນໍາໃຊ້ບັນດາສິົ້ນສ່ວນຂອງສັດປ່າຊະນິດຕ່າງໆ ເພືຶ່ອມາຕົກແຕ່ງ ແລະ ເອ້ຢ້ອງຕາມເຮືອນ ຫືຼ ສະຖານ
ທີຶ່ພັກແຮມ.                                                                                 (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນພາຍໃນຫ້ອງນອນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວມີອາກາດທີຶ່ປອດໂປ່ງ ແລະ ມໄີຟຟ້າໃຊພ້ຽງພໍ.  
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                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຫ້ອງນອນສໍາລັບບໍລິການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະໃຫ້ມີຫ້ອງນອນບໍລິການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຕະຫຼອດເວລາ.         (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະໃຫ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການພັກແຮມໂດຍຈະຂັົ້ນ ຫືຼ ແຍກຫ້ອງນອນ

ຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວອອກເປັນແຕ່ລະຫ້ອງ.                                                  (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ)      
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການອະນາໄມ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຫ້ອງນອນໃຫ້ມຄີວາມສະອາດຢູສ່ະເໝີ.            

                                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍລິການຜ້າຫົຶ່ມ, ຜ້າປູຕຽງ ແລະ ເສືຶ່ອນອນທີຶ່ສະອາດໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ຂອງຂັວນແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທຸກໆຄັົ້ງ ເພືຶ່ອເປັນການຕ້ອນຮັບ ເຊັຶ່ນ: ເຄືຶ່ອງຫັດຖະກໍາທີຶ່ເຮັດ ຫືຼ ຜະ 

ລິດຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອືຶ່ນໆທີຶ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ.              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ບໍລິການມຸ້ງທີສະອາດແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພືຶ່ອປ້ອງກັນຍຸງ ແລະ ແມງໄມ້ທີຶ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ

ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                                                           (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຫ້ອງນໍົ້າ/ຫ້ອງອາບນໍົ້າ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະໃຫ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການໃຊ້ຫ້ອງນໍົ້າ/ຫ້ອງອາບນໍົ້າໂດຍຈັດສັນ

ອຸປະກອນຕ່າງໆເຊິຶ່ ງປະກອບມີ: ຖັງນໍົ້ າທີຶ່ສະອາດ, ສະບູ, ເຈ້ຍອະນາໄມ, ຖັງໃສ່ຂີົ້ ເຫຍືົ້ອ ແລະ ອືຶ່ນໆ.         
(ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ)  

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ອະນາໄມ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຫ້ອງນໍົ້າໃຫສ້ະອາດທຸກໆວັນ.   (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 
 ຖ້າຂ້າພະເຈົົ້າບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມ, ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຫລັກການສຸຂະອະນາໄມທີຶ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນລະ

ບຽບການສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.        
(ເປນັສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະກະກຽມເຄືຶ່ອງປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ກວດສອບທຸກໆອາທິດເພືຶ່ອຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້ງານ. 
 ຂ້າພະເຈົົ້າມີໄຟສາຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຊ້ໃນຕອນກາງຄືນ.                                 (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການບໍລິການສະຖານທີຶ່ພັກແຮມຂອງການທ່ອງ 

ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມທຸກໆເງືຶ່ອນໄຂ.         (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5:  ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
 

 ສືບຕໍຶ່ສ ກສາຄົົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຍົກລະດັບການຕິດຕໍຶ່ສືຶ່ສານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ໃນທຸກດ້ານໃນຂົງເຂດການບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ 

ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.                                           (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ເຊັຶ່ນ: (1) ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນ

ຍົງ, (2) ເຕັກນິກການຮັບມືກັບນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນກຸ່ມ, (3) ທັກສະການເອົາໃຈໃສ່/ບໍລິການລູກຄ້າ, (4) ທັກສະ 
ການຕິດຕໍຶ່ສືຶ່ສານ, (5) ການປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, (6) ບັນຫາກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ສິຶ່ງ 
ແວດລ້ອມ.                                                                                 (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
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 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະພະຍາຍາມຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນ ເພືຶ່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງທາງດ້ານສະພາບແວດ
ລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງທ້ອງຖິຶ່ນເຊັຶ່ນ: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຊຸມຊົນ, ວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີ, 
ພູມສາດ, ພືດ ແລະ ສັດຊະນິດຕ່າງໆທີຶ່ມີໃນທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ຫັຼກການການທ່ອງທ່ຽວຍືນຍົງ.                               
                                                                                             (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນກ່ຽວກັບຂໍົ້ມູນທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບການນໍາສະ  
ເໜີຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມໃນເວລາລົມກັບແຂກ.                                   (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະພະຍາຍາມຊອກຮູ້ຮໍຶ່າຮຽນດ້ານທັກສະການສືຶ່ສານໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດຕໍຶ່ສືຶ່ສານ
ທາງພາສາ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄຸນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການ.                                 (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ)  

 ການປະພ ດປະຕິບັດກັບປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເປັນມິດທີຶ່ດີ, ມີມາລະຍາດທີຶ່ດີ, ມີຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ແລະ ຊືຶ່ສັດສຸດຈະລິດຕໍຶ່ກັບຊຸມຊົນ 

ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ.                                                                        (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີຶ່ຜິດຕໍຶ່ລະບຽບກົດໝາຍ ເຊັຶ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວທາງເພດ, ການຄ້າ-

ຂາຍຢາເສບຕິດ, ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຫືຼ ການຄ້າມະນຸດ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສົຶ່ງເສີມ ແລະ ຍ ດຖືຫັຼກການ ຄວາມ
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ.                         (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເຄົາລົບນັບຖືສິດ ແລະ ສຽງຂອງສະມາຊິກທຸກໆຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ສະມາຊິກ ທຸກ
ຄົນມີສິດເທົຶ່າທຽມກັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພືຶ່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.      
(ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການປົກປັກຮັກສາ ທໍາມະຊາດ ແລະ ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊຸກຍູ້ສົຶ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຊັບພະ 

ຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ.                                                          (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນຈະໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບ

ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທ່ຽວຊົມຊຸມຊົນ ເພືຶ່ອຫີຼກລ່ຽງບໍຶ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍຶ່ກັບຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ.                                       (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາລະຫວ່າງວັດທະ 
ນະທໍາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົົ້າໃນກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆກັບຊຸມຊົນ ເພືຶ່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຶ່ດີ ແລະ ສົຶ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງ
ປະຕິບັດ)   

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເປັນແບບຢ່າງທີຶ່ດີໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນການຈັດການກັບຂີົ້ເຫຍືົ້ອ /ສິຶ່ງ
ເສດເຫືຼອ ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ 3 Rs: Reduce (ໃຊໜ້້ອຍລົງ), Reuse (ນໍາມາໃຊ້ຄືນ), 
Recycle  (ນໍາມາຜະລິດຄືນ).  

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫັຼກການ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆເຊັຶ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັດປ່າ ແລະ ອືຶ່ນໆທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ.                                                             (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ຮກັສາຄວາມປອດໄພໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການຕ່າງໆ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
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 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະກຽມເຄືຶ່ອງປະຖົມພະຍາບານທຸກໆຄັົ້ງ ເມືຶ່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະນຸ່ງເຄືຶ່ອງແບບຕາມທີຶ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ແລະ ຖືບັດພະນັກງານທຸກໆຄັົ້ງເມືຶ່ອໃຫ້ບໍລິ 

ການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຕິດຕໍຶ່ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັຶ່ນ: ໂທລະສັບ, ໂຟນນີ, ພຸໄຟເພືຶ່ອ

ສົຶ່ງສັນຍານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ອືຶ່ນໆ) ທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກໍລະນີທີຶ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບອຸປະຕິເຫດ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່
ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ການໃຫບ້ລໍກິານແກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວທີຶ່ມຄີຸນນະພາບ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ບໍລິການແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວແບບມືອາຊີບ ໂດຍມີການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນບັນດາກິດຈະກໍາ

ຕ່າງໆ ທີຶ່ຈະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄວ້ລ່ວງໜ້າເປັນຢ່າງດີ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະບໍຶ່ພົວພັນ ແລະ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສິຶ່ງເສບຕິດ, ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມມ ນເມົາກ່ອນ ຫືຼ ຊ່ວງໄລຍະດໍາເດີນການ

ໃຫ້ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຄວາມເພິຶ່ງພໍໃຈຂອງຕົນເອງຕໍຶ່ການໃຫ້ບໍລິ 

ການ ແລະ ກິດຈະກາໍຕ່າງໆທີຶ່ໄດ້ຈັດຂ ົ້ນ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ການດາໍເນນີການທ່ອງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ກາໍນົດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍໃນການປະພ ດປະຕິບັດຕົນເອງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.(ເປັນສິຶ່ງທີຶ່

ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຊຸກຍູ້ສົຶ່ງເສີມ ການດໍາເນີນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ໂດຍການເອົາໃຈ 

ໃສ່ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ເຂົົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. (ເປັນສິຶ່ງ
ທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສືບຕໍຶ່ໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ. 
ພ້ອມກັນນັົ້ນກໍຈະຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຊມຸຊົນ ເຊັຶ່ນ: ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ບຸກຄົນອືຶ່ນໆທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.                                                                                   (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເຄົາລົບນັບຖືຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊຸມຊົນ, ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປະພ ດປະຕິບັດຕົນໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.            (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະປ ກສາຫາລືກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊຸມຊົນຖ້າຫາກ
ວ່າກິດຈະກໍາທີຶ່ຈັດຂ ົ້ນນັົ້ນ ອາດສົຶ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍຶ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງ
ຊຸມຊົນ.                                                                                     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍຶ່າຕ່າງໆ ເພືຶ່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ເປັນມິດກັບສິຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນ
ທີຶ່ຍອມຮັບຂອງປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ.                                                       (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ)                                                                         

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫຍືົ້ອ ທີຶ່ນັກທ່ອງທ່ຽວນໍາເຂົົ້າມາໃນພືົ້ນທີຶ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂີົ້ເຫຍືົ້ອທີຶ່ບໍສາມາດລະລາຍໄດ້ເຊັຶ່ນ: ຖົງຢາງ, ຂວດແກ້ວ ແລະ ອືຶ່ນໆ.(ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຫຼຸດຜ່ອນໃນການຊົມໃຊ້ຍານພາຫະນະໃນການຂົນສົຶ່ງຢູ່ໃນພືົ້ນທີຶ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ.                                                                                 (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການນໍາສະເໜີຂໍົ້ມູນທີຶ່ຖ ກຕ້ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມ
ສໍາຄັນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍການສົມທົບກັບພະນັກງານນໍາ
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ທ່ຽວ.                                                                                       (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະອະທິບາຍລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການປະພ ດປະຕິບັດຕົນເອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ 

ເຂົົ້າໃຈ ເພືຶ່ອບໍຶ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍຶ່ກັບຊຸມຊົນ ໂດຍເໜັົ້ນໜັກໃສ່ການໃຫ້ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຊຸມຊົນ.       
(ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຜູ້ປະກອບການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະກໍານົດຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງພືົ້ນທີຶ່, ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄຸນະພາບຂອງ

ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີຶ່ອາດເກີດຂ ົ້ນໂດຍການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.                                                (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສົຶ່ງເສີມຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ
ການຈັດຝ ກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພະນັກງານນໍາທ່ຽວສະເພາະພືົ້ນທີ ແລະ ພະນັກງານຮັກສາສັດປ່າ ຫລື ປະຊາ 
ຊົນໃນຊຸມຊົນ.                                                                              (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າມີໜັງສືອະນຸຍາດໃນການດໍາເນີນ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຕາມທີຶ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ກໍານົດໄວ້.                                  (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການສົຶ່ງເສີມໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີປະກັນໄພໃນການເດີນທາງ.   (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ)     
  
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະເຮັດການຕະຫລາດໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າຂອງການທ່ອງທ່ອງ

ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.                                                       (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ)
  

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະດໍາເນີນກິດຈະການດ້ວຍຄວາມຊືຶ່ສັດສຸດຈະລິດ ແລະ ເປັນມິດກັບຊຸມຊົນ.  (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາທີຶ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແນະນໍາຈາກພະນັກງານທີຶ່ໄດ້ຮັບການຝ ກ

ອົບຮົມມາເປັນຢາງດີ ແລະ ມີທັກສະທີຶ່ດີເພືຶ່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຮັບປະກັນພະນັກງານໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາບານເບືົ້ອງຕົົ້ນ. 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວປະເມີນຄວາມປະທັບໃຈຂອງຕົນເອງ ຕໍຶ່ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກໍາທີຶ່ຈັດຂ ົ້ນ

ຫັຼງຈາກນັົ້ນກໍຈະສັງລວມເອົາຄໍາຄິດເຫັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວແລ້ວສົຶ່ງໃຫ້ຄະນະ ຮັບຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.                                                                     (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 

 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຮັກສາການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງກອນວຊິາຊີບການທ່ອງທ່ຽວ.             (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້ າພະ ເຈົົ້ າຈ ະໃຊ້ ບໍ ລິ ກ ານສະຖ ານ ທີຶ່ ພັ ກ ແຮມ ທີຶ່ ເປັ ນມິ ດ  ແລະ  ກົ ມກື ນກັ ບສະພ າບແວດລ້ ອມ .                  

(ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
 ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສະໜອງຂໍົ້ມູນກ່ອນການນໍາທ່ຽວໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ

ຮ່ວມ, ອຸປະກອນທີຶ່ຈໍາເປັນ ແລະ ແນະນໍາລະບຽບໃນການປະພ ດປະຕິບັດຕົນເອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນຊົມຊົນ. 
 ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດລະບຽບສໍາລັບຜູ້ປະກອບການການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາ

ຊຽນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມທຸກເງືຶ່ອນໄຂ.                                                 (ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ) 
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ຄະນະຮບັຜດິຊອບຈດັພມິ 
 

ຊີົ້ນໍາລວມ        : ທ່ານ ປອ ອາລຸນ  ບຸນມີໄຊ     ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. 
ຮຽບຮຽງ ແລະ ກວດແກ ້  : ທ່ານ ທະວີເພັດ  ອຸລາ         ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ,  

ຜູ້ຈັດການໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ       
ເພືຶ່ອສົຶ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ,ຮອງຫົວໜ້າກົມ 
ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 

: ທ່ານ ວິລະ  ຈັນທະວົງ          ຊ່ຽວຊານໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ
ເພືຶ່ອສົຶ່ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ. 

ແປໂດຍ                            : ທ່ານ ຫີນເພັດ  ໄຊຍະວົງ       ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ 
ອອກແບບ ແລະ ຈັດໜ້າ  : ນາງ ລໍາພິດ ໄຊຍະວົງ  ວິຊາການກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 
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