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ນຍິາມຄໍາສບັສະເພາະ 
 

ຄໍາສບັທີ່ ໃຊໃ້ນ “ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ” ສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ. 
 

ü ກດິຈະກາໍທາງເສດຖະກດິ: ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັ, “ກດິຈະກາໍທາງເສດຖະກດິ” ໝາຍເຖງິກດິຈະກາໍກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ການຂາຍຜະລດິຕະພນັ ຫລ ືການບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການທ່ອງທ່ຽວ (ປີຍ້ນົ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ຫອ້ງນອນ, ອາຫານ, 

ເຄື່ ອງທີ່ ລະນກຶ ແລະ ອື່ ນໆ).  

 

ü ພາກທຸລະກດິ: ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັ, “ພາກທຸລະກດິ” ໝາຍເຖງິອງົກອນຕ່າງໆທີ່ ບ່ໍແມ່ນ “ພາກລດັ” (ວສິາຫະກດິ, 

ສະມາຄມົ, ມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນໆ) 

 

ü ພາກລດັ: ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັ, “ພາກລດັ” ໝາຍເຖງິອງົກອນຕ່າງໆ ທີ່ ເປັນ “ອງົການຈດັຕັງ້ລດັ”. ລາຍຊື່ ອງົການຈດັ
ຕັງ້ລດັ ປະກອບມ:ີ ນະຄອນ, ເມອືງ, ກະຊວງ ແລະ ອື່ ນໆ.  

 

ü ຜນົປະໂຫຍດທາງກງົ: ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັ, “ຜນົປະໂຫຍດທາງກງົ” ໝາຍເຖງິ ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຈ້າກກດິຈະກາໍ

ທາງເສດຖະກດິ ເຊັ່ ນ: ເງນິ, ການຈາ້ງງານ, ຄວາມສະອາດ, ການກໍ່ ສາ້ງ, ຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈ ແລະ 

ອື່ ນໆ.  

 

ü ຜນົປະໂຫຍດທາງອອ້ມ: ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັ, “ຜນົປະໂຫຍດທາງອອ້ມ” ໝາຍເຖງິ ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຈ້າກກດິ

ຈະກາໍເສດຖະກດິ ເຊັ່ ນ: ການສກຶສາ, ຄຸນະພາບຊວີດິ, ການລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ ນໆ.  

 

ü ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ: ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັ, “ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ” ໝາຍເຖງິ ທດັສະນຍີະພາບ, ອຸປະ

ກອນ, ຜະລດິຕະພນັ ຫລ ືການບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປະຫວດັສາດ ຫລ ືປະເພນ.ີ  

 

ü ມລໍະດກົທາງທໍາມະຊາດ: ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັ, “ມລໍະດກົທາງທໍາມະຊາດ” ໝາຍເຖງິ ທດັສະນຍີະພາບ, ອຸປະ

ກອນ, ຜະລດິຕະພນັ ຫລ ືການບໍລກິານ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທໍາມະຊາດ.  

 

ü ສະຖານທີ່ ພກັແຮມ: ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັ, “ສະຖານທີ່ ພກັແຮມ” ໝາຍເຖງິ ສິ່ ງຮອງຮບັໃນການລບັນອນທີ່ ສະໜ

ອງໃຫແ້ກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ ລວມມ ີໂຮງແຮມ ແລະ ເຮອືນພກັແຮມນາໍບາ້ນປະຊາຊນົ ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ່້ໃນມາດຕະຖານການ

ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ:  
 

ü ການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມທອ້ງຖິ່ ນ: ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັ, ນຍິາມຂອງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາ

ຊຽນ ທີ່ ຈະນາໍໃຊຄ້:ື “ການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມທອ້ງຖິ່ ນ ແມ່ນຮູບແບບການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ

ແບບດັ່ ງເດມີ ແລະ ແບບທົ່ ວໄປ ທີ່ ຜະລດິ ແລະ/ຫລ ືຂາຍ ໂດຍປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນຕາມຮາ້ນອາຫານທອ້ງຖິ່ ນ ຫລ ືຮາ້ນຄາ້

ອື່ ນໆ ທີ່ ຄາ້ຍຄກື◌ັນ.”  
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ü ຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະ: ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັ, ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ “ມາດຕະຖານຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະອາ
ຊຽນ”. ຈົ່ ງເບິ່ ງຄຸ່ມກືານແຂ່ງຂນັ.  

 

ü ໂຮງແຮມຂຽວ: ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັ, ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ “ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ”. ຈົ່ ງເບິ່ ງ
ຄຸ່ມກືານແຂ່ງຂນັ.   

 

ü ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ: ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັ, ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ “ມາດຕະຖານ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ”. ຈົ່ ງເບິ່ ງຄຸ່ມກືານແຂ່ງຂນັ.    

 

ü ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ: ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັ, ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ “ມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາ
ຊນົອາຊຽນ”. ເບິ່ ງຄຸ່ມກືານແຂ່ງຂນັ.    

 

ü ພະນກັງານນາໍທ່ຽວຂັນ້ບາ້ນ ຫລ ືສະເພາະພືນ້ທີ່ : ຄນົທອ້ງຖິ່ ນຜູທ້ີ່ ພານກັທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວຊມົ ແລະ ອະທບິາຍເປັນພາສາ

ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ອາດມກີານຊ່ວຍເຫລອືຈາກພະນກັງານນາໍທ່ຽວລະດບັຊາດຖາ້ຈາໍເປັນ ແລະ ອະທບິາຍຂໍມູ້ນມລໍະດກົທາງ

ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງຂງົເຂດໃດໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວມຄີວາມຊໍານານສະເພາະພືນ້ທີ່ ໃດໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງຕາມປົກກະ

ຕແິລວ້ແມ່ນບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກຊຸມຊນົ ຫ ືອ◌ໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນນັນ້.  

 

 
 

ບນັຊຫີວົຂໍຫ້ລກັສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 
 

- ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຟືນ້ຟູພືນ້ທີ່ ທາງກາຍະພາບ  

- ນໍາ້ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 

- ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນ  

- ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມລໍະດກົທາງວນັທະນະທໍາທີ່ ເປັນນາມມະທໍາ 

- ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຜະລດິຕະພນັທອ້ງຖິ່ ນ 

- ສນິລະປະ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 

- ສະຖາປັດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 

- ເຄື່ ອງຫດັຖະກາໍ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 

- ການທ່ອງທ່ຽວທາງວດັທະນະທໍາ 

- ວນັນະຄະດ ີແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 

- ການທ່ອງທ່ຽວແບບພະຈນົໄພ 

- ການທ່ອງທ່ຽວທາງກລິາ  

- ການທ່ອງທ່ຽວເບິ່ ງສດັ 
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- ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອສຸຂະພາບ 

- ການທ່ອງທ່ຽວທາງສາດສະໜາ 

 

 

 

 

 

I. ບດົຂດັຫຍໍ ້ 
 

ໃນເດອືນມງັກອນ 2016, ບນັດາລດັຖະມນົຕທ່ີອງທ່ຽວອາຊຽນ 10 ປະເທດ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດການ

ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2016-2025 ຮ່ວມກນັ ຢູ່ໃນງານມະຫາກາໍທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຄັງ້ທ ີ 35 ທີ່ ນະຄອນຫລວງມະນລີາ, 

ປະເທດຟີລບິປິນ. ວໄິສທດັຂອງແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຮອດປີ 2025, ອາຊຽນຈະກາຍເປັນຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມຄຸີນະພາບ, ມເີອກະລກັສະເພາະ, ມຄີວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ຈະເນັນ້ໃສ່ການພດັທະນາການ

ທ່ອງທ່ຽວແບບມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ, ມຄີວາມຍນືຍງົ, ມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ ເພື່ ອເປັນການປະກອບສ່ວນອນັ

ສໍາຄນັໃຫແ້ກ່ຄວາມຜາສຸກດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງອາຊຽນ” 1 

 

ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເລັ່ ງລດັໃຫບ້ນັລຸແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (2016-2025), ກະຊວງຖະ

ແຫລງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດກ້າໍນດົເອາົ 2 ວຽກບູລມິະສດິ ເຊັ່ ນ:  1. ຖະແຫລງການ

ປາກເຊວ່າດວ້ຍແຜນຍຸດທະສາດເພື່ ອການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັອາຊຽນ ແລະ 2. ລາງວນັການທ່ອງ

ທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ໃຫໄ້ດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະທີ່  ສປປ ລາວ ເປັນປະທານອາຊຽນ ໃນປີ 2016.   

 

ເພື່ ອໃຫໄ້ດແ້ນວຄດິທີ່ ຊດັເຈນກ່ຽວກບັການເຮດັໃຫລ້າງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນໃຫເ້ປັນຮູບປະທໍາ, ເອກະ

ສານນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ມຈີດຸປະສງົໃນການສາ້ງແຮງຈງູໃຈໃຫແ້ກ່ຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (i) ເພື່ ອຮ່ວມກນັພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ (ii) ເພື່ ອ

ຫລຸດຜ່ອນບນັຫາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ ທີ່ ເກດີຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການ

ທ່ອງທ່ຽວຢ່າງວ່ອງໄວ ຂະນະດຽວກນັກໃໍຫຄໍ້າແນະນາໍ ແລະ ແຮງຈງູໃຈທີ່ ເປັນປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະ

ກດິ ເພື່ ອປັບປຸງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານຂອງຕນົໃຫໄ້ດຕ້າມກບັມາດຕະຖານທີ່ ມຢູ່ີ: 

 

i. ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການນາໍສະເໜບີນັດາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃຫແ້ກ່ພາກລດັ ແລະ 

ພາກທຸລະກ◌ິດ;  

ii. ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈະຈາຍຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວໄປຫາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ 

ແລະ ມຄີນົຮູຈ້ກັໜອ້ຍ; 

iii. ການສົ່ ງເສມີການຕະຫລາດ ແລະ ຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນຢູ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ

ທ່ຽວໃນເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ.  

 
1ແຜນຍຸດທະສາການທ່ອງທ່ຽວອາຊຍນ 2016-2025, ໜາ້ທ ີ27. 
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ເອກະສານນີໄ້ດຮ້ວບຮວມຂັນ້ຕອນດາ້ນວຊິາການ ແລະ ລະບບົການບໍລຫິານ ເພື່ ອດໍາເນນີລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນື

ຍງົອາຊຽນ ຊຶ່ ງໄດລ້ວມມລີາຍລະອຽດຂອງມາດຖານໃນການຄດັເລອືກ.  

 

 

II. ຫລກັການ ແລະ ເຫດຜນົ  
 

ໃນຊ່ວງໄລຍະຫລາຍປີຜ່ານມາ, ການທ່ອງທ່ຽວມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການປະຕຮູິບເສດຖະກດິອາຊຽນ ຊຶ່ ງຈດຸໝາຍປາຍ

ທາງການທ່ອງທ່ຽວຕົນ້ຕໍໃນບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງວອ້ງໄວຂອງ

ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ, ຊ່ອງຫວ່າງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທີ່ ສໍາຄນັຍງັຄງົມຢູ່ີໃນບນັດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສິ່ ງທາ້

ທາຍທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຄກືານປົກປັກຮກັສາມລໍະດກົທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ.  

 

ບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນມກີານພດັທະນາທີ່ ແຕກຕ່າງກນັທາງດາ້ນຄຸນະພາບຂອງການບໍລກິານ, ການສາ້ງຂດີ

ຄວາມສາມາດ ແລະ ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ. ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການກະຕຸກຊຸກຍູໃ້ຫມ້ພີດຶຕກິາໍທີ່ ມີ

ຄວາມຮບັຜດິຊອບລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ 

ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກະຈາຍຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຂໍສະເໜກີານທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ເນັນ້ໃສ່ຈດຸໝາຍປາຍ

ທາງການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງຜະລດິຕະພນັທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ນັນ້ໃຫດ້ຂີຶນ້ຕື່ ມ.  

ໃນການສົ່ ງເສມີໂດຍຜ່ານການໃຫລ້າງວນັ ແລະ ເຄື່ ອງມໂືຄສະນາ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ

ອາຊຽນ ທງັພາກລດັ ແລະ ພາກທ◌ຸລະກດິ ເພື່ ອຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ໃນປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນຕ່າງໆ.   
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III. ຈດຸປະສງົຂອງລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 
 
ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັວໄິສທດັຂອງແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (2016-2025), ມ ີ 2 ຈດຸປະສງົຕົນ້ຕໍເພື່ ອ

ໃຫບ້ນັລຸຜນົສໍາເລດັ:  

- ຈດຸປະສງົທ ີ 1: ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຂດີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັຂອງອາຊຽນໃນຖານະເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງລະ

ດບັສາກນົທີ່ ສອດຄ່ອງກນັ ຊຶ່ ງປະກອບມຜີະລດິຕະພນັແບບຍນືຍງົ ລວມທງັການສົ່ ງເສມີການຕະຫລາດ ແລະ 

ການຂາຍ ເພື່ ອນາໍສະເໜອີາຊຽນໃຫກ້າຍເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງໜຶ່ ງດຽວ, ສາ້ງປະສບົການການເດນີທາງ ແລະ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງອາຊຽນທີ່ ມເີອກະລກັສະເພາະ. ສິ່ ງສໍາຄນັຄຕືອ້ງຕອບສະໜອງດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃຫພ້ຽງ

ພໍ ຊຶ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັການຂະຫຍາຍການເຊື່ ອມຕ່ໍ, ການຍກົລະດບັບນັດາມາດຕະຖານດາ້ນສິ່ ງຮອງຮບັ ແລະ ການ

ບໍລກິານໃຫແ້ກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ ລວມທງັເພີ່ ມຄວາມສະດວກໃນການເດນີທາງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະ

ຫງບົ. ປັດໄຈຫລກັໃນການບນັລຸຈດຸປະສງົດັ່ ງກ່າວນີ ້ ກໍ່ ເພື່ ອດງຶດູດການລງົທນຶໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວອາ

ຊຽນໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້.   
 

- ຈດຸປະສງົທ ີ2: ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຂໍ້ສ້ະເໜກີານທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນມຄີວາມຍນືຍງົ ຊຶ່ ງສາມາດເຮດັໄດໂ້ດຍການ

ສະໜບັສະໜນູຈາກຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ (ການທ່ອງທ່ຽວແບບມສ່ີວນຮ່ວມ) ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຈາກພາກລດັ 

ແລະ ພາກທຸລະກດິໃນເຄື່ ອຄ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ; ການປັບປຸງດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົ; ຈດັລໍາ

ດບັຄວາມສໍາຄນັໃນການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາມລໍະດກົທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ແລະ 

ເພີ່ ມຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃນການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຮບັມກືບັ

ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ.  
 

ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (2016-2025) ປະກອບມ ີ 10 ກດິຈະກາໍດັ່ ງລະບຸໄວຢູ່້ໃນຕາຕະລາງ

ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ ຈດຸປະສງົໃນການກາໍນດົເອາົລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນເປັນ 1 ໃນ 2 ປະເດນັສໍາຄນັໃນຖານະທີ່  ສປປ ລາວ 

ເປັນປະທານອາຊຽນ ແມ່ນເພື່ ອນາໍສະເໜເີຄື່ ອງມທືີ່ ຊ່ວຍໃຫບ້ນັລຸແຜນຍຸດທະສາດອາຊຽນທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ.  

 

ກດິຈະກາໍຍຸດທະສາດອາຊຽນ 

(2016-2025) 
ຜນົກະທບົຈາກ ASTA 

ການໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫລາດ ທາງກງົ 

ເຮດັໃຫມ້ຜີະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ຫລາກຫລາຍ ທາງອອ້ມ 

ດງຶດູດການລງົທນຶໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ທາງອອ້ມ 

ຍງົສູງຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ທາງກງົ 

ຈດັງຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຂະຫຍາຍບນັດາມາດຕະຖານອາຊຽນທາງດາ້ນສິ່ ງຮອງຮບັ, 

ການບໍລກິານ ແລະ ຈດຸໝາຍປາຍທາງ.  

ທາງກງົ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຂະຫຍາຍການເຊື່ ອມຕ່ໍ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງ.  

ກໍ່ ໃຫເ້ກດີ 

ສົ່ ງເສມີການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການເດນີທາງ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີ 

ຍກົລະດບັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິ 

ໃນເຄື່ ອຄ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ 

ທາງກງົ 

ຮບັປະກນັດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົ, ຈດັລຽງຄວາມສໍາຄນັໃນ

ການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແຫລ່ງມລໍະດກົ 

ທາງກງົ 
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ເພີ່ ມຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປ່ຽນແປງ

ດນິຟາ້ອາກາດ 

ທາງກງົ 

ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ຊ່ວຍໃຫມ້ກີານດໍາເນນີງານໄດໂ້ດຍກງົ ຢ່າງໜອ້ຍຫກົ (6) ໃນສບິ (10) ກດິ

ຈະກາໍຍຸດທະສາດອາຊຽນ ຊຶ່ ງສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັຈດຸປະສງົສະເພາະຂອງລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນແນໃສ່

ເພື່ ອຮ່ວມກນັ:  

- ສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວຊມົຈດຸໝາຍປາຍທາງ ແລະ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ໄດມ້າດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົ

ຂອງອາຊຽນ (ວທິຈີດັຕັງ້ປະຕບິດັທດີ)ີ;  

- ປູກຈດິສໍານກຶກ່ຽວກບັຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງອາຊຽນ; 

- ໂຄສະນາບນັດາປະເທດ ແລະ ພາກພືນ້ອາຊຽນ; 

- ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມແອອດັ, ການແຂ່ງຂນັສູງ, ເຮດັໃຫກ້ານໄຫລວຽນຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍກບັຈດຸໝາຍປາຍ

ທາງດຸນດ່ຽງກນັ;  

- ໃຫລ້າງວນັການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມຄີວາມຍນືຍງົ;  

- ສາ້ງຮູບແບບການແລກປ່ຽນດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ດໃີນລະດບັອາຊຽນ; 

- ສົ່ ງເສມີເຄື່ ອຄ່າຍຜະລດິຕະພນັທີ່ ໄດຮ້ບັລາງວນັທີ່ ສາມາດຊກັຈງູຈດຸໝາຍປາຍທາງແຫ່ງອື່ ນໆ ເພື່ ອຮບັຮອງເອາົ

ຮູບແບບການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ;  

- ກໍ່ ໃຫເ້ກດີການຊ່ວຍເຫລອືຈາກບນັດາອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ມກີານລງົທນຶຢູ່

ຕາມຈດຸໝາຍປາຍທາງຕ່າງໆຫລາຍຂຶນ້;  

- ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນຂອງທມິຜູສ້ະໝກັທີ່ ຈະນາໍໄປສູ່ຄວາມກະຕລືລືົນ້ໃນການປັບ

ປຸງການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົຕື່ ມອກີ;  

- ໃຫລ້າງວນັແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ສງິແວດລອ້ມ; 

- ເຮດັໃຫມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຍຸດທະສາດຫລາຍກດິຈະກາໍຈາກ “ຂອບວຽກທົ່ ວໄປຂອງແຜນຍຸດທະ
ສາດການທ່ອງທຽວອາຊຽນ 2016-2025”  ແລະ “ແຜນປະຕບິດັງານ 5 ປີ 2016-2020”. 

 

IV. ວທິຈີດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
 

“ຈດຸໝາຍປາຍທາງຈະມຄີວາມຍນືຍງົຖາ້ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການທ່ອງທ່ຽວຕດັສນິໃຈປະຕບິດັວຽກງານຮ່ວມກນັ
ແບບມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ສາ້ງລາຍການ ແລະ ສະເໜຜີະລດິຕະພນັແບບຍນືຍງົ” 

1. ຫລກັການທົ່ ວໄປ 
 

ຜ່ານເງ ື່ອນໄຂທີ່ ດ ີແລະ ໜາ້ສນົໃຈໃນການມສ່ີວນຮ່ວມຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງປະເທດ, ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວ

ອາຊຽນແມ່ນການແຂ່ງຂນັ ຊຶ່ ງຈດັຂຶນ້ທຸກໆສອງປີ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຄຸນຄ່າປະສບົການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຂອງນກັທ່ອງ

ທ່ຽວສາກນົ, ພາກພືນ້ ຫລ ືພາຍໃນ.  ເພື່ ອເລັ່ ງລດັການເຜຍີແຜ່ ແລະ ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍບນັດາມາດຕະຖານການ

ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນທີ່ ມຢູ່ີນັນ້, ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນໄດເ້ນັນ້ໃສ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງໃນຕວົເມອືງ 

ແລະ ຊນົນະບດົໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສາມາດປົກປັກຮກັສາ, ເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ສ◌ົ◌່ງເສມີ

ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຊຸມຊນົ. ສິ່ ງນີສ້າມາດບນັລຸໄດກ້ໍ່ ຍອ້ນຄວາມສາມາດຂອງພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະ

ກດິ ແລະ ປະຕບິດັຕາມກອບການຮ່ວມມທືີ່ ດຈີາກພາກສ່ວນເຫລົ່ ານີ ້ໂດຍຄໍານງຶເຖງິຄວາມຈາໍເປັນໃນການເພີ່ ມທະວີ

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

ມ ີ ຈດຸປະສງົ ເພື່ ອກະຕຸກຊຸກຍູພ້າກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິຢູ່ຕາມຈດຸໝາຍປາຍທາງໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ ເພື່ ອຮ່ວມ
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ກນັສະເໜ ີ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສາ້ງຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ. ການເຮດັແບບນີໄ້ດກ້ໍ່ ຍອ້ນມກີານ

ຮ່ວມມທືີ່ ດທີີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປ່ຽນຈດຸ

ໝາຍປາຍທາງໂດຍຜ່ານຄວາມຍນືຍງົ.  

 

ຮູບພາບທ ີ1: ຫລກັການແຂ່ງຂນັທົ່ ວໄປກ່ຽວກບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

 
ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນມກີານພດັທະນາທີ່ ແຕກຕ່າງກນັທາງດາ້ນຄຸນະພາບຂອງການບໍລິ

ການ, ຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັມຄີວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນພູມສີາດ, ການສາ້ງ

ເປັນຕວົເມອືງ, ການອອກກດົໝາຍ ແລະ ອື່ ນໆ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ເີງ ື່ອນໄຂຫລາຍຢ່າງທີ່ ຕອ້ງໄດນ້າໍມາພຈິາລະນາ:   

 

ຊຶ່ ງຊ່ວຍໃຫ ້ (i) ປົກຄຸມຂອບເຂດຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໄດກ້ວ້າງຂຶນ້, (ii) ມຜູີສ້ະໝກັຈາກແຕ່ລະປະ

ເທດສະມາຊກິຢ່າງໜອ້ຍມໜີຶ່ ງໃນສອງປະເພດເຫລົ່ ານີ.້   

 

ການທ່ອງທ່ຽວອາ
ຊຽນຕອ້ງຍນືຍງົ
ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການນາໍເອາົມາດຕະຖານ
ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໄປ

ໝນູໃຊ ້

ໃຫ ້ລາງວນັແກ່ຊຸມຊນົທອ້ງ
ຖິ່ ນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງພາກລດັ ແລະ ພາກທຸ
ລະກດິຕາມເຄື່ ອຄ່າຍຜະລດິ

ຕະພນັ

ປົກປັກຮກັສາ, ເອາົໃຈໃສ່
ແລະ ສົ່ ງເສມີສິ່ ງແວດລອ້ມ
ໃນທອ້ງຖິ່ ນ (ສງັຄມົ, ວດັ
ທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະ

ຊາດ) ຕອ້ນຮບັ, ມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ສາ້ງຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈ
ໃຫ ້ນກັທ່ອງທ່ຽວທຸກຄນົ

ສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພນັການ
ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມຮບັຜດິ
ຊອບ

ü ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນມ ີ2 ປະເພດຄ:ື  

1. ລາງວນັຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນຢູ່ຊນົນະບດົ 

2. ລາງວນັຜະລດິພນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ຢູ່ໃນຕວົເມອືງ  
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ຮູບພາບທ ີ2: ນຍິາມຂອງຜະລດິຕະພນັຊນົນບດົ ແລະ ໃນເມອືງແບບຍນືຍງົ 

 
ð ຜະລດິຕະພນັຊນົນະບດົ  

 

ຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວຊນົນະບດົແມ່ນຕັງ້ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ຊຶ່ ງເປັນພືນ້ທີ່ ຫວ່າງທີ່ ມເີຮອືນ ຫລ ືສິ່ ງປຸງສາ້ງ

ໜອ້ຍ ແລະ ບ່ໍມຄີນົຫລາຍ. ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດຊນົນະບດົກໍ່ ບ່ໍຫລາຍ ແລະ ເປັນພືນ້ທີ່ ທາງ

ພູມສີາດທີ່ ຕັງ້ຢູ່ນອກເມອືງ. ການທ່ອງທ່ຽວທາງຊນົນະບດົເນັນ້ໃສ່ການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຈງິຈງັຕາມວຖິຊີວີດິໃນ

ຊນົນະບດົ ຫລາຍກ່ວາການໄປຢຽ້ມຢາມເຂດທີ່ ບ່ໍແມ່ນຕວົເມອືງເທົ່ ານັນ້. ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຊນົ

ນະບດົ ປະກອບມ:ີ ການທ່ອງທ່ຽວຕາມທົ່ ງນາ ຫລ ືສວນ ແຕ່ຍງັລວມເຖງິການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແລະ 

ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັແບບພເິສດ, ການຍ່າງ, ປິນພູ ແລະ ຂີ່ ມາ້ຂີ່ ລດົຖບີຕ່າງໆ, ການພະຈນົໄພ, ກລິາ, 

ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອສຸຂະພາບ, ລ່າສດັ ແລະ ຊດິເບດັ, ການເດນີທາງເພື່ ອການສກຶສາ, ສລິະປະ, ການທ່ອງທ່ຽວ

ທາງມລໍະດກົຢູ່ໃນບາງຂງົເຂດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທາງຊນົເຜົ່ າ.   

 

ເຂດຊນົນະບດົ ເຂດໃນຕວົເມອືງ 

• ເຂດຢູ່ນອກຕວົເມອືງ;ຫ່າງຈາກທີ່ ພກັອາໃສທີ່ ມີ

ປະຊາກອນຫລາຍກ່ວາ 10,000 ຄນົ ຊຶ່ ງເປັນ

ເຂດທີ່ ມທີີ່ ພກັອາໃສໜອ້ຍ ແລະ ປະຊາກອນໜ້

ອຍ; 

• ມທີົ່ ງນາ, ສວນ ແລະ ພືນ້ທີ່ ຫວ່າງກາງແຈງ້; 

• ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການສະໜອງດາ້ນເຮອືນພກັ

ແຮມນາໍປະຊາຊນົ ແລະ ເຮອືນພກັ (ແບບມຫີອ້ງ

ນອນ ແລະ ອາຫານເຊົາ້) (B&B) ໃຫແ້ກ່ນກັ

ທ່ອງທ່ຽວ. 

• ຕັງ້ຢູ່ໃກກ້ບັສະຖານຂີນົສົ່ ງສາທາລະນະ; 

• ມທີີ່ ພກັອາໃສ ແລະ ປະຊາກອນໜາແໜນ້ 

ແລະ ມພີືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ເປັນມດິກບັ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ; 

• ຕັງ້ຢູ່ໃກກັບັສະໜາມບນິ; 

• ມໂີຮງແຮມຫລາຍກ່ວາ 5 ແຫ່ງ; 

• ຜະລດິຕະພນັ ຫລ ື ກດິຈະກາໍຫລກັຕອ້ງຫ່າງ

ຈາກເຂດທີ່ ພກັອາໃສບ່ໍເກນີ 01 ຊົ່ ວໂມງ ຈາກ

ການເດນີທາງທາງລດົ.  

 

ð ຜະລດິຕະພນັໃນຕວົເມອືງ  
 

ຜະລດິຕະພນັທ່ອງທ່ຽວໃນເມອືງ ແມ່ນຕັງ້ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ມປີະຊາກອນໜາແໜນ້ ແລະ ມສີິ່ ງປຸກສາ້ງຫລາກ

ຫລາຍ ຖາ້ປຽບທຽບໃສ່ເຂດອອ້ມຂາ້ງ. ທມິຜູສ້ະໝກັທີ່ ນາໍສະເໜຜີະລດິຕະພນັນັນ້ຕອ້ງຕັງ້ຢູ່ເມອືງ ຫລ ືເຂດໃດ

ໜຶ່ ງທີ່ ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການບໍລໂິພກໃຊສ້ອຍທີ່ ກະຈດັກະຈາຍຢູ່ພາຍໃນເມອືງນັນ້ (ລາຍລະອຽດໄດລ້ະບຸໄວຢູ່້

ໃນລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ທີ່ ກາໍນດົເອາົຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃນຕວົເມອືງ ແລະ 

ຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວຊນົນະບດົແບບ
ຍນືຍງົ

ເນັນ້ໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈງິຈງັຕາມວິຖີວິ
ຊດິໃນຊນົນະບດົ ຊຶ່ ງບ່ໍພຽງແຕ່ໄປຢຽ້ມຢາມ

ເຂດທີ່ ບ່ໍແມ່ນຕວົເມອືງເທົ່ ານັນ້

ຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວໃນຕວົເມອືງແບບ
ຍນືຍງົ

ອາດເປັນເຂດສະຖານບນັເທງີ ຫລື ວດັທະນະ
ທໍາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນຂງົ
ເຂດ ຫລື ເມອືງໃດໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງເຂດອອ້ມຂາ້ງສາ

ມາດສໍາຫລວດໄດ.້
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ຊນົນະບດົ) ເຊັ່ ນ: ເຂດບນັເທງີ ຫລ ືວດັທະນະທໍາ ທ◌ີ່ມເີຄື່ ອງໝາຍ, ພາສາສະເພາະ ແລະ ຮູບພາບຕ່າງໆ ເພື່ ອ

ເຮດັໃຫເ້ຫນັຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະຖານທີ່ . ເມອືງ, ຂງົເຂດເຫລົ່ ານີ ້(ພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເມອືງໃຫຍ່) ຫລ ືເມອືງ

ນອ້ຍ ຊຶ່ ງລວ້ນແລວ້ແຕ່ມາຈາກເຂດອອ້ມຂາ້ງທີ່ ສາມາດສໍາຫລວດໄດ.້  

  

ü ມຜູີໄ້ດຮ້ບັລາງວນັປະເພດລະ 1 ລາງວນັ: ປະເທດທີ່ ປົກຄຸມໄປດວ້ຍພືນ້ທີ່ ທາງພູມສີາດ ສາມາດສະເໜຜູີສ້ະ

ໝກັຈາກບ່ອນໃໝ່ໃນທຸກໆສອງປີ (ຜະລດິຕະພນັທີ່ ບ່ໍໄດຄ້ດັເລອືກສາມາດສົ່ ງໃບສະໝກັທຸກຄັງ້ທີ່ ມກີານ

ແຂ່ງຂນັເພື່ ອຮບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ);  

 

ü ຜູໄ້ດຮ້ບັລາງວນັຈາໍນວນ 20 ລາງວນັ ຈະໄດອ້ອກສື່ ໄປທົ່ ວໂລກຢູ່ທີ່ ງານມະຫາກາໍທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ 

ໂຄສະນາຢູ່ເວບັໄຊອາຊຽນ www.aseantourism.travel ແລະ ເວບັໄຊກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຕ່

ລະປະເທດ.  

 

ü ເມອືສໍາເລດັການແຂ່ງຂນັແຕ່ລະຄັງ້ແລວ້, ຈະມກີານມອບໃບຢັງ້ຢືນດເີດັ່ ນ ທີ່ ມໄີລຍະເວລາ 2 ປີ ຊຶ່ ງຈະໄດ ້

ມອບໃຫຜູ້ໄ້ດຮ້ບັລາງວນັລະດບັຊາດທງັໝດົ ແລະ ຈະມກີານໂຄສະນາພືນ້ທີ່ ພເິສດຢູ່ໃນປະເທດສະມາຊກິ

ອາຊຽນເຫລົ່ ານີຢູ່້ຕ່າງປະເທດຕື່ ມອກີ.    

 

2. ມາດຖານທົ່ ວໄປສໍາລບັຜູສ້ະໝກັ 
 

- ທມີຜູສ້ະມກັແຕ່ລະທມີປະກອບມພີາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິ ທີ່ ຮ່ວມກນັສະເໜຜີະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ

ແບບຍນືຍງົ ຕາມຫວົຂໍທ້ີ່ ກາໍນດົໄວ,້ ຖາ້ທມີໃດທີ່ ສາມາດປະຕບິດັການທ່ອງທ່ຽວແບບມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໄດ ້

ດກີວ່າ ກມໍໂີອກາດໄດຮ້ບັລາງວນັຫລາຍກ່ວາ;  

 

- ຜູສ້ະໝກັຕອ້ງມຄີວາມພອ້ມ ແລະ ເຊນັສນັຍາຫລາຍຝ່າຍຮ່ວມກນັ;  

 

- ທມີຜູສ້ະໝກັຕອ້ງສະເໜຜີະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວແບບມຄີວາມຮບັຜດິຊອບທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ ແລະ ໃຫກ້ານບໍລ ິ

ການຢ່າງໜອ້ຍ 1 ປີ (ຜະລຕິະພນັທີ່ ສະເໜ ີ ອງີໃສ່ຫວົຂໍກ້ານແຂ່ງຂນັຂອງປີນັນ້ໆ), ຜະລດິຕະພນັທີ່ ສະເໜ ີ

ຕອ້ງລວມມພີາກສ່ວນຕ່າງໆດັ່ ງນີ:້ 

1. ມຫີອ້ງນໍາ້ສາທາລະສະອາດອາຊຽນ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແຫ່ງ 

2. ມສີະຖານທີ່ ພກັແຮມ (ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຫຼ ືເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ) ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແຫ່ງ 

3. ມຮີາ້ນອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງທີ່ ສະອາດປອດໄພໄດມ້າດຕະຖານ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແຫ່ງ 

4. ມພີະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  (ລະດບັແຂວງ ຫຼ ືລະດບັຊາດ) ຫຼ ື ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍ

ໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄນົ/ແຫ່ງ 

5. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຊຸມຊນົ 

ທີ່ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີຈາກພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິຢ່າງໜອ້ຍຈາກໜຶ່ ງພາກສ່ວນ, ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ

ທາງກງົ2 ແລະ ທາງອອ້ມໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ສົ່ ງເສມີມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ/ຫລ ືທໍາມະຊາດ ແລະ ໄດ ້

ຕາມມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ3, ທງັໝດົເຫລົ່ ານີຕ້ອ້ງກງົກບັບນັດາມາດຕະຖານອາຊຽນ; “ຜະລດິຕ
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ະພນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ” ທີ່ ນາໍສະເໜມີາຂາ້ງເທງິນັນ້ສາມາດຈອງໄດທ້າງອອນລາຍ ຫລ ື ຢ່າງໜອ້ຍຈອງຜ່ານພາກ

ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊັ່ ນ: ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ, ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ, ສູນຂໍມູ້ນການທ່ອງທ່ຽວ.  

3. ຮູບແບບການແຂ່ງຂນັທີ່ ກາໍນດົໄວ ້
 
ບດົນີໄ້ດນ້າໍສະເໜຮູີບແບບສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ (ລາຍລະອຽດຂອງແຜນວຽກໄດຄ້ດັຕດິມາ

ພອ້ມນີໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1): 

 

- ຂັນ້ຕອນທ ີ1 – ທຸກໆປີ, ຜູລ້ເິລີ່ ມລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ (ກະຊວງ ຖວທ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ) 

ໂດຍໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫລອືຈາກຄະນະກາໍມະການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຄດັເລອືກຫວົຂໍທ້ີ່ ມຄີວາມເປັນ  ເອກະ

ພາບຮ່ວມກນັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັດາລດັຖະມນົຕທ່ີອງທ່ຽວອາຊຽນຮບັຮອງເອາົຢູ່ທີ່ ງານມະຫາກາໍທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ໃນ

ເດອືນມງັກອນຂອງທຸກໆປີ ກ່ອນພທິຮີບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ (ລາຍການຫວົຂໍຄ້ດັຕດິ ຢູ່

ເອກສານຊອ້ນທາ້ຍທ)ີ;  

 

Ø ຫວົຂໍທ້ີ່ ນາໍສະເໜສໍີາລບັການປະເມນີລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ສໍາລບັປີ 

2020-2021 ແມ່ນ “ການທ່ອງທ່ຽວທາງວດັທະນະທາໍ ແລະ ມລໍະດກົ (Culture and 
Heritage)” ເນັນ້ໃສ່ປະເພດຜະລດິຕະພນັດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  

 

- ການທ່ອງທ່ຽວທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ມລໍະດກົແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວຕດິພນັກບັວດັທະນະທໍາ ແລະ ມລໍະດກົ

ຂອງຊາດ  ຫຼ ືພາກພືນ້ໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ສະແດງເຖງິຄວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະໂດຍເນັນ້ໃສ່ການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ 

ແລະ ຮຽນຮູຄຸ້ນຄ່າທາງມລໍະດກົວດັທະນະທໍາຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖີ່ ນ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເຊັ່ ນ: ວຖິກີານດໍາລງົ

ຊວີດີ, ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງບນັດາເຜົ່ າ, ສລິະປະວນັນະຄະດ,ີ ສະຖາປັດຕະຍາກາໍ, ສາດສະໜາ ຫຼ ືຄວາມ

ເຊື່ ອຖ,ື ງານບຸນປະເພນີ,ິ ການນຸ່ງຖ,ື ໂຮງລະຄອນ, ຫໍພພິທິະພນັ, ວດັວາອາຣາມ, ຂຸມຄອງເກົ່ າແກ່, ຮ່ອງຮອຍ

ປະຫວັດສາດ, ສະໝໍລະພູມຮບົ ແລະ ອື່ ນໆ. ການທ່ອງທ່ຽວທາງວດັທະນະທໍາ ແລະມລໍະດກົໃນເຂດຕວົເມອືງ

ເປັນຕົນ້ແມ່ນ: ວດັວາອາຣາມ, ຫໍພພິຕິະພນັ, ໂຮງລະຄອນ ແລະ ອື່ ນໆ. ການທ່ອງທ່ຽວທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ 

ມໍລະດກົໃນເຂດຊນົນະບດົເປັນຕົນ້ແມ່ນ: ຮດີຄອງປະເພນ,ີ ງານບຸນປະເພນີ ີແລະ ພທິກີໍາຕ່າງໆທີ່ ສະແດງໃຫ ້

ເຫນັເຖງິຄຸນຄ່າທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ວຖິດໍີາລງົຊວີດີຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

 

ສປປ ລາວ ຮ່ວມກບັ ກອງເລຂາອາຊຽນເຜຍີແຜ່ ແລະ ແຈງ້ໃຫບ້ນັດາປະເທດສະມາຊກິຮບັຊາບກ່ຽວກບັລະບຽບການ

ແຂ່ງຂນັ, ການປະກອບແບບຟອມ ແລະ ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ.  

ໝາຍເຫດ: ຫວົຂໍກ້າໍນດົຜະລດິຕະພນັເຂົາ້ແຂ່ງຂນັແມ່ນຈະປ່ຽນທຸກໆ 2 ປີ, ຂືນ້ກບັການຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະພາບ 

ຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ.  

 

- ຂັນ້ຕອນທ ີ2 (ມງັກອນ-ມຖຸິນາ): ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນຈະຮບັຜດິຊອບດາ້ນ: 

ü ແປເອກະສານສໍາລບັການແຂ່ງຂນັ ແລະ ຈດັພມິເປັນພາສາທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົ. 

ü ໂຄສະນາການແຂ່ງຂນັທາງເວບັໄຊ, ສື່ ທີ່ ມກີານລງົປະຊາສໍາພນັ, ສະມາຄມົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ/

ຫລ ືບນັດາພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ;  

ü ເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນກ່ຽວຂອ້ງກບັຫວົຂໍ ້ແລະ ລະບຽບໃນການເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັ;  
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ü ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ສະຫນອງເອກະສານທີ່ ຈາໍເປັນໃຫແ້ກ່ທມີຜູສ້ະໝກັ (ຄູ່ມ,ື ແບບຟອມ ແລະ ອື່ ນໆ); 

 

- ຂັນ້ຕອນທ ີ3 (ກລໍະກດົ – ຕຸລາ): ແຕ່ລະປະເທດຈະຮບັຜດິຊອບດາ້ນ:  

ü ການຮບັເອາົໃບສະໝກັຈາກທມີຜູສ້ະໝກັ; 

ü ການປະເມນີຕາມລະບຽບ ແລະ ຄວາມເໝາະສມົຂອງຜູສ້ະໝກັ; 

ü ການສົ່ ງຜູປ້ະເມນີມາດຕະຖານອາຊຽນໄປປະເມນີຜະລດິຕະພນັແຕ່ລະຢ່າງຕອ້ງມຄີວາມຮູດ້າ້ນວຊິາການ 

ແລະ ການບໍລຫິານ ເພື່ ອປະເມນີຄຸນນະພາບດາ້ນວຊິາການຂອງຜູສ້ະໝກັ (ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຖານທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ)  

 

- ຂັນ້ຕອນທ ີ4 (ກ) (ພະຈກິ-ທນັວາ): ຄະນະກາໍມະການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນເຫນັດເີປັນເອກະພາບກບັບນັດາຜູໄ້ດ ້

ຮບັລາງ ວນັທີ່ ໄດຄ້ດັເລອືກມາເພື່ ອຮບັລາງວນັອນັຊງົກຽດລະດບັອາຊຽນ ເພື່ ອເຮດັໄດແ້ບບນັນ້, ຈະຕອ້ງໃຊຮູ້ບ

ແບບຄຂືາ້ງລຸ່ມນີ:້  

ü ແຕ່ລະປະເທດຈະສົ່ ງໃບສະໝກັຂອງຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັລາງວນັ 2 ລາງວນັ (ຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ) ໃຫແ້ກ່ຄະ

ນະກາໍມະການການແຂ່ງຂນັການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ, ຄະນະກາໍມະການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ 

ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ; 

ü ຄະນະກາໍມະການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ ແລະ ຄະນະກາໍມະການ

ຊອກຫາແຫລ່ງທນຶ, ກວດສອບ ແລະ ປະເມນີການທ່ອງທ່ຽວ ຈະ (i)ຢືນຢັນຜູໄ້ດຮ້ບັລາງວນັຈາໍນວນ 20 

ລາງວນັ (2 ລາງວນັຕ່ໍປະເທດ) ທີ່ ຈະເປັນຜູຮ້ບັລາງວນັອາຊຽນ ແລະ (ii) ຈະແຈງ້ໃຫກ້ອງເລຂາອາຊຽນຮບັ

ຊາບຜນົການຮບັລາງວນັ.  

 

- ຂັນ້ຕອນທ ີ4 (ຂ) (ມງັກອນ – ງານມະຫາກາໍທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ): ບນັດາຜູໄ້ດຮ້ບັລາງວນັທງັໝດົຈະຖກືເຊືອ້ເຊນີ

ເຂົາ້ຮ່ວມງານມະຫາກາໍທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນເພື່ ອຮບັລາງວນັຢູ່ໃນພທິຮີບັດັ່ ງກ່າວ.   

4. ການດໍາເນນີງານດາ້ນການບໍລຫິານ 

 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການບໍລຫິານ ແລະ ດໍາເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາຂັນ້ຕອນການຮບັລາງວນັແມ່ນການ

ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຜູລ້ເິລມີລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ (ກະຊວງ ຖວທ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ), ບນັດາປະເທດ

ສະມາຊກິອາຊຽນ, ຄະນະກາໍມະການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກອງເລຂາ ເພື່ ອເຮດັໃຫດໍ້າເນນີການໄດ ້ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ໄດ.້  

 

- ໄລຍະການກະກຽມ (1) ກາໍນດົເອາົຫວົຂໍທ້ີ່ ຊດັເຈນ, ມເີຫດຜນົ ແລະ ມຄີວາມເຫນັດເີປັນເອກະພາບນາໍກນັແບບ

ທົ່ ວໄປ ແລະ ແບບສະເພາະສໍາລບັການແຂ່ງຂນັຜະລດິຕະພນັໃນເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ.  

 

ü ພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູລ້ເິລີ່ ມລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ (ກະຊວງ ຖວທ ແຫ່ງ  ສ

ປປ ລາວ) ໂດຍໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫລອືຈາກບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນພອ້ມກບັການຮບັຮອງຄັງ້ສຸດ

ທາ້ຍຈາກບນັດາລດັຖະມນົຕທ່ີອງທ່ຽວອາຊຽນຢູ່ທີ່ ງານມະຫາກາໍທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ທີ່ ຈະຈດັຂຶນ້ຢູ່ທີ່ ກອງ

ປະຊຸມຄະນະກາໍມະການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນກ່ອນງານມະຫາກາໍທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ.   

 

- ການກະກຽມໄລຍະ (2) ການທບົທວນຄນື ແລະ ດດັແກມ້າດຖານການຄດັເລອືກ(ຖາ້ຈາໍເປັນ) ແລະ ການຕື່ ມ

ແບບຟອມ 
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ü ພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູລ້ເິລມີລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ (ກະຊວງ ຖວທ ແຫ່ງ ສ

ປປ ລາວ) ໂດຍໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫລອືຈາກຄະນະກາໍມະການຊອກຫາແຫລ່ງທນື, ກວດສອບ ແລະ ປະເມນີ

ຜນົອາຊຽນ ແລະ ປະທານອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ.  

 

- ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ – ການເຜຍີແຜ່ໃບສະເໜ ີແລະ ຄໍາແນະນາໍໃນການຂໍສະໝກັ 

 

ü ເລີ່ ມຈາກການຖະແຫລງຂ່າວຢູ່ທີ່ ງານມະຫາກາໍທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ; 

ü ພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ຊຶ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງ:  

- ແປ ແລະ ຈດັພມິເອກະສານການແຂ່ງຂນັ; 

- ເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການເປີດການແຂ່ງຂນັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນໂດຍ

ຜ່ານທາງ ໂທລະພາບ, ວທິະຍຸ, ໜງັສພືມິ, ສະມາຄມົທ່ອງທ່ຽວ, ຫອ້ງການປົກຄອງເມອືງ ແລະ 

ຊ່ອງທາງອື່ ນໆ.; 

- ແຕ່ງຕັງ້ທມິງາມເພື່ ອຕອບຄໍາຖາມຜູສ້ະໝກັຢ່າງທນັການ. 
 

- ການຄດັເລອືກຜູໄ້ດຮ້ບັລາງວນັ;  
 

ü ໃນລະດບັຊາດ – ໃບສະເໜສີະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິການປະຕບິດັຕາມລະບຽບການ ແລະ ໄດຕ້າມມາດຖານ

ຄວາມ ເໝາະສມົ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປະເມນີດາ້ນຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົຂອງການຮ່ວມມຈືາກອງົ

ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ. ໃບສະເໜ ີ 3 ໃບທີ່ ຖກືຄດັເລອືກ ຕາມແຕ່ລະປະ

ເພດ (ຊນົນະບດົ ແລະ ຕວົເມອືງ) ຈະຕອ້ງຜ່ານການກວດສອບຈາກຜູປ້ະເມນີຈາກຫອ້ງການປົກຄອງແຂວງ/

ເມອືງ ຫລ ືອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອກວດສອບໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານອາຊຽນ ແລະ ເພື່ ອກ

ວດສອບຂໍມູ້ນທີ່ ນາໍສະເໜໂີດຍບນັດາຄູ່ແຂ່ງ.   
 

ü ໃນລະດບັອາຊຽນ – ຜະລດິຕະພນັທີ່ ຊະນະການແຂ່ງຂນັ 2 ຢ່າງ ສໍາລບັປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນແຕ່ລະປະ

ເທດແມ່ນໄດຜ່້ານສາມໄລຍະທໍາອດິທີ່ ມຄີະແນນສູງສຸດຈະຖກືສົ່ ງໄປຫາຄະນະກາໍມະການປະເມນີຜນົ ຊຶ່ ງ

ປະກອບດວ້ຍຜູຕ້າງໜາ້ຈາກຄະນະກາໍມະການການແຂ່ງຂນັການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ, ຄະນະກາໍມະການພດັ

ທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ 1 ທ່ານຈາກສະມາຄມົທ່ອງ

ທ່ຽວອາຊຽນ ເພື່ ອຢືນຢັນການຄດັເລອືກຂັນ້ສຸດທາ້ຍຈາກອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ

ສະມາຊກິ.  

 

- ການຈດັພທິຮີບັລາງວນັລະດບັສາກນົ; 

 

ü ກອງເລຂາອາຊຽນສະໜບັສະໜນູການເຮດັວຽກຂອງຜູລ້ເິລມີລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

(ກະຊວງ ຖວທ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ) ໂດຍຮ່ວມມກືບັປະທານອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຂອງປະເທດສະມາຊກິ

ອາຊຽນ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັການຈດັພທິຮີບັລາງວນັກບັອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະປະ

ເທດ.  

 

- ການຕະຫລາດ ແລະ ການໂຄສະນາສໍາລບັຜູໄ້ດຮ້ບັລາງວນັ (ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕີ່ ມຢູ່ໃນບດົທ ີ6) 
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ü ລະດບັຊາດ - ແຕ່ລະປະເທດຕອ້ງປະຕບິດັຕາມແຜນການສື່ ສານເພື່ ອ:  

- ສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພນັທີ່ ໄດຮ້ບັລາງວນັໂດຍສາ້ງໂຄສະນາທີ່ ໜາ້ສນົໃຈ ເຊັ່ ນ: ເນືອ້ໃນ, ຮູບພາບ, 

ວດິໂີອ ແລະ ອື່ ນໆ; 

- ໂຄງສະນາຜະລດິຕະພນັທີ່ ໄດຮ້ບັລາງວນັຕາມເວບັໄຊ ແລະ ກດິຈະກາໍສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ

ໃນລະດບັຊາດ (ງານສະແດງສນິຄາ້, ປຶມ້ລາຍການສນິຄາ້ ແລະ ອື່ ນໆ); 

- ລງົໂຄສະນາ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພນັທີ່ ໄດຮ້ບັລາງວນັໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລາງວນັການທ່ອງ

ທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ;  

- ຈດັລາຍການສົ່ ງເສມີ ຫລ ື ລາຍການເດນີທາງເພື່ ອສາ້ງຄວາມລຶງ້ເຄຍີກບັບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວລະ

ດບັຊາດ ແລະ ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວຢຽ້ມຊມົຜະລດິຕະພນັທີ່ ໄດຮ້ບັລາງວນັ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກໃນການເຂົາ້ໃຈການຕະຫລາດ (ທາງເລອືກ).  

 

ü ໃນລະດບັອາຊຽນ – ກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ບນັດາປະເທດທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈະ:  

- ລວມເນືອ້ໃນການໂຄສະນາໂດຍອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ກບັຜະລດິຕະພນັທີ່ ໄດຮ້ບັລາງວນັຕາມເວບັໄຊ www.aseantourism.travel; 

- ຈດັຖະແຫລງຂ່າວຢູ່ທງີານມະຫາກາໍທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ເພື່ ອນາໍສະເໜຜີະລດິຕະພນັທີ່ ໄດຮ້ບັ

ລາງວນັ - ຢ່າງໜອ້ຍມນີກັຂ່າວໜຶ່ ງຄນົຈາກປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ແລະ ສື່ ສາກນົໜຶ່ ງຄນົ 

ຖກືເຊນີເຂົາ້ຮ່ວມງານ ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຮູຈ້ກັກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້;  

- ນາໍສະເໜຜີະລດິຕະພນັທີ່ ໄດຮ້ບັລາງວນັ ທີ່ ເປັນ “ຜະລດິຕະພນັດເີດັ່ ນ” ເຂົາ້ຮ່ວນງານມະຫາກາໍ
ການທ່ອງທ່ຽວສາກນົ ເຊັ່ ນ: ITB ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສາ້ງເຄອືຄ່າຍກບັບນັ

ດາທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ; ໂຄສະນາຜະລດິຕະພນັທີ່ ໄດຮ້ບັລາງວນັ ເປັນພເິສດຈນົກ່ວາຈະມກີານ

ແຂ່ງຂນັໃນຄັງ້ຕ່ໍໄປຕາມເວບັໄຊ www.aseantourism.travel.  

 

 

V. ການກາໍນດົມາດຖານໃນການຄດັເລອືກ 
 

1. ບດົຄດັຫຍໍ ້ 

 

ແນວຄດິລເິລມີຂອງລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ (ASTA) ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ພາຍໃຕກ້ອບນຍິາມ ການພດັທະນາ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ ດັ່ ງລະບຸໄວຢູ່້ໃນ “ແຜນຍຸດທະສາກການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2011-2015” ໂດຍມຈີດຸປະສງົ
ເພື່ ອເນັນ້/ສົ່ ງເສມີ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃສ່ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ.   

 

ແນວຄດິລເິລມີນີເ້ປັນແນວຄດິສົ່ ງເສມີວໄິສທດັດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2025 ສໍາລບັອາຊຽນເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ້ “ອາ
ຊຽນກາຍເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມຄຸີນະພາບ, ມເີອກະລກັສະເພາະ, ມຄີວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ຈະເນັນ້

ໃສ່ການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ, ມຄີວາມຍນືຍງົ, ມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ ເພື່ ອເປັນ

ການປະກອບສ່ວນອນັສໍາຄນັໃຫແ້ກ່ຄວາມຜາສຸກດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງອາຊຽນ”. 
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ເພື່ ອໃຫໄ້ດແ້ນວຄດິທີ່ ຊດັເຈນກ່ຽວກບັການເຮດັໃຫລ້າງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນເປັນຮູບປະທໍາ, ເອກະສານ

ນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຊ່ວຍສົ່ ງເສມີບນັດາມາດຕະຖານການ

ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິ. ນອກຈາກນັນ້, ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ຍງັ

ແນໃສ່ເພື່ ອສາ້ງແຮງຈງູໃຈໃຫແ້ກ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຮ່ວມກນັພດັ

ທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນບນັຫາ/ຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ ທີ່

ເກດີຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງວ່ອງໄວຂອງການທ່ອງທ່ຽວ. ຂະນະດຽວກນັກໍ່ ໃຫຄໍ້າແນະນາໍ ແລະ ແຮງຈງູໃຈທີ່ ເປັນປະ

ໂຫຍດໃຫແ້ກ່ພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິ ເພື່ ອປັບປຸງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານຂອງຕນົໃຫໄ້ດຕ້າມກບັມາດຕະ

ຖານທີ່ ມຢູ່ີ. 

 

ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນດໍາເນນີໄປດວ້ຍຄວາມຍຸຕທໍິາ,ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດ ້

ກາໍນດົລະບຽບທີ່ ຊດັເຈນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕທໍິາ ໃນການຄດັເລອືກຜູໄ້ດຮ້ບັລາງວນັທງັລະດບັອາຊຽນ ແລະ ລະດບັຊາດ. 

ເອກະສານນີໄ້ດຮ້ວບຮວມເອາົວທິ ີ ແລະ ມາດຖານໃນການຄດັເລອືກ ເພື່ ອໃຫໄ້ດລ້າງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາ

ຊຽນ. ລະບບົການໃຫຄ້ະແນນສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ແນໃສ່ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານໃຫຄ້ະແນນແກ່

ຜູສ້ະໝກັນັນ້ ເຊື່ ອຖໄືດ.້  
 

2. ການຕັງ້ກດົລະບຽບສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

 

ຂໍນ້ີໄ້ດອ້ະທບິາຍຂັນ້ຕອນການຄດັເລອືກ ໂດຍອງີຕາມມາດຖານທີ່ ສາມາດກວດສອບໄດ,້ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມຄີວາມ

ສອດຄ່ອງ. ຈດຸປະສງົກໍ່ ເພື່ ອເພມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຂະບວນການຄດັເລອືກ. ຫລງັຈາກສົ່ ງໃບສະເໜແີລວ້, ຈະຕອ້ງຜ່ານ

ຂັນ້ຕອນການປະເມນີສອງຂັນ້ຕອນ ຊຶ່ ງຂັນ້ຕອນທໍາອດິແມ່ນລະດບັຊາດ ຊຶ່ ງຈະຖກືປະເມນີໂດຍບນັດາອງົການທ່ອງທ່ຽວ

ຂອງ 10 ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ (ການປະເມນີພາກທດິສະດ ີແລະ ປະຕບິດັຕວົຈງິ) ແລະ ສຸດທາ້ຍແມ່ນລະດບັອາຊຽນ 

ຊຶ່ ງຈະຖກືປະເມນີໂດຍຄະນະກາໍມະການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ການຢືນຢັນຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັລາງວນັອາຊຽນ). ການສາ້ງຕັງ້ກດົ

ລະບຽບສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ປະກອບມ:ີ  

- ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍຍ້ກົເວັນ້ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ເຊັ່ ນ: ຄະແນນໃຫຜ່້ານ 

- ການປະເມນີຕນົເອງຕາມມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ;  

- ກວດສອບຜະລດິຕະພນັທີ່ ເລອືກໄວແ້ລວ້. 

ການເຜຍີແຜ່ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ລວມທງັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄດັເລອືກໃນການແຂ່ງຂນັໃຫມ້ີ

ຄວາມເທົ່ າທ່ຽວກນັ.  

2.1. ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍຍ້ກົເວັນ້ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

 

ຜະລດິຕະພນັທງັໝດົທີ່ ຢູ່ໃນບນັດາປະເທດອາຊຽນ ແມ່ນມສີດິໃນການເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັ ເພື່ ອຮບັລາງວນັການທ່ອງ

ທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ. ອາດມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ຈະລວມເອາົພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ບ່ໍແມ່ນອາຊຽນເຂົາ້ໃສ່ໃບສະເໜນີອກ

ຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນພາກພືນ້. ຄູ່ຮ່ວມຕ່າງປະເທດບ່ໍສາມາດທດົແທນຄູ່ຮ່ວມໃນພາກພືນ້ໄດ ້ແລະ ບ່ໍສາມາດເປັນ

ຜູສ້ະໝກັໄດ.້  

 

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ສນົໃຈຈະຖກືກວດສອບ ຕາມມາດຖານການຄດັເລອືກ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຖານການບໍລິ

ຫານ ແລະ ດາ້ນວຊິາການຂອງການໃຫລ້າງວນັ. ນີແ້ມ່ນຂັນ້ຕອນການເປີດ-ປິດ. ໃບສະເໜທີີ່ ບ່ໍໄດຕ້າມມາດຖານການໃຫ ້

ລາງດັ່ ງທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ຖວ່ືາບ່ໍຜ່ານໃຫຮ້ອດຂັນ້ຕອນການຄດັເລອືກທີ່  2.  
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2.2. ການຄດັເລອືກໄລຍະທ ີ1 “ສດິໃນການສະໝກັ” / ການຄດັເລອືກຜະລດິຕະພນັທີ່ ຈະຖກືປະເມນີ 

 

- ມາດຖານທາໍອດິ: ໃບສະເໜແີຕ່ລະໃບຕອ້ງສົ່ ງທນັຕາມກາໍນດົເວລາ, ຕື່ ມຂໍມູ້ນໃສ່ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຖກືຕາມຮູບ

ແບບທີ່ ກາໍນດົໄວ;້ 

 

- ມາດຖານທ ີ 2: ໃບສະເໜແີຕ່ລະໃບຕອ້ງສະເໜຜີະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວແບບມຄີວາມຮບັຜດິຊອບທີ່ ມຢູ່ີ

ແລວ້ ແລະ ໃຫກ້ານບໍລ ິການຢ່າງໜອ້ຍ 1 ປີ (ຜະລຕິະພນັທີ່ ສະເໜຕີອ້ງອງີໃສ່ຫວົຂໍກ້ານແຂ່ງຂນັຂອງປີນັນ້ໆ), 

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ສະເໜຕີອ້ງລວມມພີາກສ່ວນຕ່າງໆດັ່ ງນີ:້ 

1. ມຫີອ້ງນໍາ້ສາທາລະສະອາດອາຊຽນ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແຫ່ງ 

2. ມສີະຖານທີ່ ພກັແຮມ (ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຫຼ ື ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ) ຢ່າງໜອ້ຍ 1 

ແຫ່ງ 

3. ມຮີາ້ນອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງທີ່ ສະອາດປອດໄພໄດມ້າດຕະຖານ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແຫ່ງ 

4. ມພີະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  (ລະດບັແຂວງ ຫຼ ືລະດບັຊາດ) ຫຼ ືບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນ

ຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄນົ/ແຫ່ງ 

5. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຊຸມຊນົ 

 

ຊຶ່ ງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ໂຄສະນາຮ່ວມກນັທງັພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແຫ່ງ, ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດທາງກງົ ແລະ 

ທາງອອ້ມໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ສົ່ ງເສມີມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ/ຫລ ືທໍາມະຊາດ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັມາດ

ຕະຖານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. 

 

- ມາດຖານທ ີ3 (ຜະລດິຕະພນັໃນເມອືງເທົ່ ານັນ້): ທມິຜູສ້ະໝກັຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຄວາມໝາຍຂອງຜະລດິຕະພນັ

ໃນເມອືງ.  

 

- ມາດຖານທ ີ 3 (ຜະລດິຕະພນັຊນົນະບດົເທົ່ ານັນ້): ທມິຜູສ້ະໝກັຕອ້ງປະຕບິດັຄວາມໝາຍຂອງຜະລດິຕະພນັ

ຊນົນະບດົ.  

 
 
2.3. ການຄດັເລອືກໄລຍະທ ີ2 “ການປະເມນີພາກທດິສະດ”ີ / ການຄດັເລອືກທມິຜູສ້ະໝກັທີ່ ຈະຖກືປະເມນີ (ມທີາງ

ເລອືກ) 

 

ມພີຽງແຕ່ໃບສະເໜທີີ່ ໄດຕ້າມການຄດັເລອືກໄລຍະທ ີ 1 ເທົ່ ານັນ້ ຈຶ່ ງຈະຖກືປະເມນີດາ້ນທດິສະດກ່ີອນຕາມ (i) ມາດຕະ

ຖານສາກນົ GSTC ກ່ຽວກບັຄວາມຍນືຍງົຂອງຈດຸມາຍປາຍທາງຂອງຜະລດິຕະພນັ ແລະ (ii) ມາດຕະຖານອາຊຽນ. ສິ່ ງ

ນີປ້ະກອບມກີານປະເມນີມາດຖານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ: 

 

- ຢ່າງໜອ້ຍມກີານບໍລກິານໜຶ່ ງຢ່າງທີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນເປັນຜະລດິຕະພນັດເີດັ່ ນໜຶ່ ງປີກ່ອນມກີານແຂ່ງຂນັ.  

 

- ປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານອາຊຽນ (ເບິ່ ງຢູ່ແບບຟອມການປະເມນີຕນົເອງ). ຄະແນນລວມທງັໝດົໃນແຕ່ລະປະ

ເພດຕອ້ງບ່ໍຫລຸດ 50%. ມາດຖານການຄດັເລອືກຄັງ້ສຸດທາ້ຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ:ື ຜະລດິຕະພນັໃນ

ເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ. 
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ð ມາດຕະຖານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜະລດິຕະພນັທ່ອງທ່ຽວໃນເມອືງອາຊຽນ – ການປະເມນີໃບສະເໜຕີອ້ງກ່ຽວ

ຂອ້ງກບັ 3 ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, ມາດຕະຖານຫອ້ງ

ນໍາ້ສາທາລະນະອາຊຽນ, ແລະ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ ຫລ ືມາດ

ຕະຖານເມອືງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ);  

 

ð ມາດຕະຖານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜະລດິຕະພນັທ່ອງທ່ຽວຊນົນະບດົອາຊຽນ – ການປະເມນີໃບສະເໜຕີອ້ງ

ກ່ຽວຂອ້ງກບັ 3 ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ, ມາດຕະຖານ

ຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະອາຊຽນ, ແລະ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ): 

ເຊັ່ ນ: ສະຖານທີ່ ພກັແຮມອາດຖກືປະເມນີຕາມມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວ ຫລ ືເຮອືນພກັແຮມນາໍບາ້ນປະ

ຊາຊນົ. 

 

2.4. ການຄດັເລອືກໄລຍະທ ີ3 “ປະເມນີຕວົຈງິໂດຍບນັດາຜູປ້ະເມນີລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ” /
ການຄດັເລອືກໄລຍະສຸດທາ້ຍຂອງ 2 ຜະລດິຕະພນັທີ່ ຜ່ານ  

 

ຈາກຜນົການຄດັເລອືກໄລຍະທ ີ2, ໃບສະເໜທີີ່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກ (1 ໃນ 3) ຢູ່ໃນປະເທດອາຊຽນຈະຕອ້ງຜ່ານການ

ປະເມນີຈາກຜູປ້ະເມນີ ຈາກຫອ້ງການປົກຄອງແຂວງ/ເມອືງ ຫລ ືຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫໄ້ດຕ້າມມາດ

ຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຂໍມູ້ນທີ່ ນາໍສະເໜໂີດຍຜູສ້ະໝກັ.   

 

ຖາ້ລງົປະຕບິດັຕວົຈງິ, (ຜູສ້ະໝກັ) ຖາ້ຫາກຜນົການປະເມນີຕນົເອງຕາມມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນແຕກຕ່າງຈາກ

ຜນົການປະເມນີຂອງຜູປ້ະເມນີລະດບັຊາດ (ຄະແນນບ່ໍຮອດ 30%) ຈະຖກືຄດັອອກຈາກການແຂ່ງຂນັໂດຍອດັຕະໂນມດັ. 

 

2.5. ການຄດັເລອືກໄລຍະທ ີ4 “ການຢືນຢັນຈາກອາຊຽນ” 
 

ສອງຜະລດິຕະພນັທີ່ ໄດຮ້ບັລາງວນັສໍາລບັແຕ່ລະປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນຕອ້ງຜ່ານ 3 ຂັນ້ຕອນທໍາອດິ ດວ້ຍຄະແນນສູງ

ສຸດຈະຖກືສົ່ ງໄປໃຫຄ້ະນະກາໍມະການປະເມນີ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍຜູຕ້າງໜາ້ຈາກຄະນະກາໍມະການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ 

ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ ແລະ/ຫລ ືຜູຕ້າງໜາ້ຈາກຄະນະກາໍມະການຊອກຫາແຫລ່ງທນຶ, ກວດສອບ ແລະ ປະເມນີການ

ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ເພື່ ອຢືນຢັນຜູໄ້ດຮ້ບັລາງວນັໃນລະດບັອາຊຽນ 20 ລາງວນັ.  

 

2.6. ການຄດິໄລ່ຄະແນນລວມ 
 

ຈດຸປະສງົຂອງລະບບົການໃຫຄ້ະແນນຄກືານໃຫມ້ນີໍາ້ໜກັເທົ່ າກນັທງັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມ ື– ຖາ້ມພີຽງຢ່າງດຽວ

ກໍ່ ບ່ໍສາມາດເຮດັໄດ.້ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມທືີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິ ລວມທງັຊຸມຊນົ

ທອ້ງຖິ່ ນ ຖວ່ືາເປັນປັດໄຈສໍາຄນັໃນການຄຸມ້ຄອງທຸກຜະລດິຕະພນັໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ. ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັລາງວນັ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ, ການສະໝກັນັນ້ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຄ້ະແນນສູງໃນທຸກປະເພດ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ, 

ຄະແນນລວມທງັໝດົໃນແຕ່ລະປະເພດແມ່ນບ່ໍໃຫຫ້ລຸດ 50% ຈຶ່ ງຈະມສີດິຜ່ານໄດ.້  
 

Ø ການຄດິໄລ່ຄະແນນມາດຖານກ່ຽວຂອ້ງກນັການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງແບບຍນືຍງົ 
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ຄະແນນມາດຖານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງແບບຍນືຍງົ ທີ່ ໃຫລ້າງວນັແກ່ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັທີ່

ຂາຍຜະລດິຕະພນັທີ່ ມຄີວາມຮ◌ັບຜດິຊອບ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງແບບຍນືຍງົ. 

ຄະແນນສູງສຸດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັແມ່ນ 14 ຄະແນນ. ບ່ໍມຄີະແນນຕ່ໍາສຸດສໍາລບັໄລຍະຕ່ໍໄປສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງ

ທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ. ເນື່ ອງຈາກວ່າບນັດາຕວົຊີວ້ດັເຫລົ່ ານີຄ້ດັມາຈາກຕວົຊີວ້ດັລະດບັສາກນົຈຶ່ ງຖວ່ືາເປັນ

ຄະແນນເພີມ້ພເິສດໃຫແ້ກ່ຜູສ້ະໝກັ.  

 

Ø ການຄດິໄລ່ຄະແນະນຕາມມາດຖານທີ່ຄດັເລອືກມາຈາກມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົອາຊຽນ 
 

ມນັມຄຸີນຄ່າຫລາຍທີ່ ຜະລດິຕະພນັທງັສອງປະເພດສາມາດນາໍສະເໜຮີບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາ

ຊຽນ: ຜະລດິຕະພນັໃນເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ.  

 

ມກີານເຜຍີແຜ່ມາດຖານ ແລະ ວທິກີານປະເມນີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັດາມາດຕະຖານອາຊຽນຕ່າງໆ. ດັ່ ງນັນ້, ລະ

ບບົການຈດັລະດບັດັ່ ງກ່າວຈຶ່ ງທຽບເທົ່ າກບັລະບບົທີ່ ອາຊຽນໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນເອກະສານສະບບັນີ ້ (ເອກະສານ

ຊອ້ນທາ້ຍ 3) ໂດຍມຂໍີຍ້ກົເວັນ້ວ່າມາດຖານຕ່ໍາສຸດຄວນຖກືປະເມນີກ່ອນສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນື

ຍງົອາຊຽນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັມາດຕະຖານອາຊຽນ (ມາດຕະຖານຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະ ແລະ ມາດຕະຖານການ

ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ). ອນັທີ່ ຈງິແລວ້, ມາດຖານໂດຍລວມຂອງແຕ່ລະມາດຕະຖານການທ່ອງ

ທ່ຽວອາຊຽນ ຖວ່ືາຍງັບ່ໍທນັເຂົາ້ເຖງິຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຫລາຍແຫ່ງເທື່ ອ.   

ດັ່ ງນັນ້, ລະບບົການໃຫຄ້ະແນນຈຶ່ ງອງີຕາມຈາໍນວນມາດຖານ ເພື່ ອໃຫຜ້ະລດິຕະພນັອາຊຽນທງັໝດົໄດມ້ໂີອກາດ

ທີ່ ຈະຖກືຄດັເລອືກທງັໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັອາຊຽນ.   

 

1. ຜູສ້ະໝກັຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຂໍກ້າໍນດົຂອງແຕ່ລະມາດຖານ (ການເລອືກເອາົມາດຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ) 

ເປັນສ່ວນຮອ້ຍ (ເປີເຊນັ). 

- ຖາ້ມຂໍີກ້າໍນດົຫລາຍຂໍຕ່ໍ້ມາດຖານດຽວກນັ ເຊັ່ ນ: ໂຮງແຮມ 2 ຫລງັ ຫລ ືຫອ້ງນໍາ້ 3 ຫລງັ, ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່

ຮບັຜດິຊອບຕອ້ງປະເມນີຂໍກ້າໍນດົພອ້ມກບັແບບກວດສອບ ແລະ ຜູສ້ະໝກັຕອ້ງຄດິໄລ່ເປີເຊນັສະເລ່ຍ. (ຍກົ

ເວັນ້ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່ ) 

- ແຕ່ລະປະເພດປະກອບມ ີ22 ຕວົຊີວ້ດັ. 

- ແຕ່ລະຕວົຊີວ້ດັຈະຖກືຕອບວ່າ ຜ່ານ ຫລ ືບ່ໍຜ່ານ. 

 

Ø ເກນການໄລ່ຄະແນນສໍາລບັແຕ່ລະປະເພດ ຕອ້ງໄດຄ້ະແນນບ່ໍໃຫຫ້ລຸດຄະແນນຕ່ໍາສຸດຈຶ່ ງຈະຜ່ານ. 

- ຄະແນນຕ່ໍາສຸດສໍາລບັຜະລດິຕະພນັຊນົນະບດົແມ່ນ 50% (= 11 “ຜ່ານ”) 

- ຄະແນນຕ່ໍາສຸດສໍາລບັຜະລດິຕະພນັໃນເມອືງແມ່ນ 60% (=13 “ຜ່ານ”) 

 

2. ໃຫຜູ້ສ້ະໝກັໝາຍ P ໃສ່ຫອ້ງ “ບ່ໍຜ່ານ” ຖາ້ຫາກຍງັສງົໃສ ຫລ ືຍງັບ່ໍໄດຕ້າມຕວົຊີວ້ດັ.  

 

ຈົ່ ງຈ ື່ ໄວວ່້າຂັນ້ຕອນທ ີ3 ຂອງການເລອືກ, ຜູປ້ະເມນີຜນົລະດບັຊາດອາດປະເມນີຜະລດິຕະພນັຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ ພາກສະ   ໜ

າມ (ຕວົຈງິ). ຖາ້ໃບຄໍາຮອ້ງແຕກຕ່າງຈາກແບບຟອມຂອງຜູປ້ະເມນີຜນົລະດບັຊາດຫລາຍ (ຢ່າງໜອ້ຍຕອ້ງໄດ ້ 30%), 

ສິ່ ງນີຈ້ະບ່ໍລວມໃນໃບຄໍາຮອ້ງແບບອດັຕະໂນມດັ.  
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3. ຜູສ້ະໝກັສາມາດສົ່ ງຮູບພາບເພື່ ອດດັແກໃ້ຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານອາຊຽນ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ຜູສ້ະໝກັ

ຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫສ້ິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍບກິານຕ່າງໆ ມສີະພາບທດີ ີເພື່ ອປະຕບິດັຕາມການປະ

ເມນີຜນົມາດຖານຕ່ໍາສຸດ.   

 

ຜູສ້ະໝກັສາມາດຕື່ ມໃສ່ຕາຕະລາງສງັລວມລະບບົນບັຄະແນນເພື່ ອໃຫຮູ້ກ້ານນບັຄະແນນຄັງ້ຫລາ້ສຸດ 
 
 

VI. ແບບຟອມສະໝກັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 
ທມີຜູສ້ະໝກັຕອ້ງຮ່ວມກນັຂຽນໃບສະໝກັ ແລວ້ສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງແຂວງ ຫຼ ື ສູນກາງ, ໃນນີ,້ ຈະມີ

ຫວົໜາ້ທມີອາດຈະແມ່ນພາກລດັ ຫຼ ື ພາກທຸລະກດິກໄໍດ ້ ຂືນ້ຢູ່ກບັທ່າແຮງ ແລະ ການຕກົລງົຂອງທມີຜູສ້ະໝກັ. 

ແບບຟອມສໍາລບັການສະໝກັ ມຢູ່ີ 3 ແບບຟອມຄ:ື  

1. ແບບຟອມສໍາລບັຂຽນຂໍມູ້ນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຜະລດິຕະພນັ,  

2. ແບບຟອມສໍາລບັຫວົໜາ້ທມີຜູສ້ະໝກັ 

3. ແບບຟອມສໍາລບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ (ສະມາຊກິທມີຜູສ້ະໝກັ) ລາຍລະອຽດມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ໃບສະໝກັ 

ສໍາລບັຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນເທົ່ ານັນ້ 

 

ວນັທຮີອ້ງຂໍ 
ແບບຄໍາຮອ້ງ 

(ຈົ່ ງເລອືກເອາົຢ່າງດຽວ) 

ວນັທຮີອ້ງຂໍ:    /   / 2 0   ສົ່ ງທາງໄປສນີ ີ ❑  

ເວລາຮອ້ງຂໍ        :     

ຕດິສະແຕມໄປສະນ:ີ    /   / 2 0   
ສົ່ ງທາງອເີລກັໂທຣ

ນກິ ❑  

 

ສົ່ ງດວ້ຍຕນົເອງ 

 

❑  

ຖາ້ສົ່ ງດວ້ຍຕນົເອງ, ຈົ່ ງສໍາເນາົໜາ້ນີ ້

ໄວ ້ແລະ ຜູສ້ະໝກັເກບັໄວເ້ປັນຫລກັ
ຖານໃນການສະໝກັ 

 
  

       ເລກທໃິບສະໝກັ:  
 

 

ແບບຟອມສະໝກັຜະລດິຕະພນັ - ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ  
 

ປີຂໍສະໝກັ*: 

 [ຈົ່ ງລະບຸປີຂໍສະໝກັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ] 
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ຫວົຂໍຂ້ອງການຂໍສະໝກັ*: 

 [ຈົ່ ງລະບຸຫວົຂໍຂ້ອງປີນັນ້] 
ພາສາທີ່ ໃຊຂ້ຽນໃສ່ໃບຄໍາຮອ້ງ*: 

 [ຈົ່ ງລະບຸພາສາທີ່ຂຽນໃສ່ໃບຄໍາຮອ້ງ] 

 
 

1. ລາຍລະອຽດຂອງຜະລດິຕະພນັ 
 

1.1 ການນາໍສະເໜຜີະລດິຕະພນັ  

1.1.1. ຂໍມູ້ນທົ່ ວໄປ 
 

ຊື່ ຜະລ◌ິດຕະພນັ*:  

 

ທີ່ ຕັງ້ຂອງຜະລດິຕະພນັ* [ເວົາ້ເຖງິທີ່ຕັງ້ດາ້ນພູມສີາດ] 
 

 

ລາຍລະອຽດຂອງຜະລດິຕະພນັ*  [ເວົາ້ເຖງິລາຍການທ່ອງທ່ຽວໃນແຕ່ລະມື ້ແລະ ການບໍລກິານທີ່ສະໜອງໃຫນ້ກັທ່ອງ
ທ່ຽວ] 
 

 

ກດິຈະກາໍຕົນ້ຕໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ຫວົຂໍລ້າງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບ

ຍນືຍງົອາຊຽນ ຂອງປີນັນ້* 

[ເວົາ້ເຖງິກດິຈະກາໍທີ່ ເປັນຜະລ◌ິດຕະພນັ, ຖາ້ມຫີລາຍກດິຈະກາໍ, ຈົ່ ງເນັນ້ໃສ່ກດິຈະ
ກາໍທີ່ນກັທ່ອງທ່ຽວຈະໃຊເ້ວລາຫລາຍທີ່ ສຸດ. ກດິຈະກາໍຕົນ້ຕໍນີຕ້ອ້ງກ່ຽວຂອ້ງກບັຫວົ
ຂໍຂ້ອງປີນັນ້] 
 

 
 

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ນາໍສະເໜນີັນ້ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບ ແລະ 

ກດົໝາຍຂອງປະເທດຂອງຕນົ ແລະ ອາຊຽນ ກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍຂອງຄນົ 

ແລະ ສດັ ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ * 
ແມ່ນ ❑ ບ່ໍແມ່ນ ❑ 

 

1.1.2. ປະເພດຜະລດິຕະພນັ 
 

ປະເພດ* ❑ ຜະລດິຕະພນັຊນົນະບດົ                      

❑ ຜະລດິຕະພນັຕວົເມອືງ 

ສໍາລບັຜະລດິຕະພນັຊນົນະບດົເທົ່ ານັນ້ ❑!ຢູ່ນອກເມອືງ 
❑ຫ່າງຈາກທີ່ ພກັອາໃສທີ່ ມປີະຊາກອນຫລາຍກ່ວາ 10,000 ຄນົ  

    ຊຶ່ ງເປັນເຂດທີ່ ມທີີ່ ພກັອາໃສໜອ້ຍ ແລະ ປະຊາກອນໜອ້ຍ 
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ທີ່ ຕັງ້ຂອງກດິຈະກາໍຕົນ້ຕໍຂອງຜະລດິຕະພນັ

ຕອ້ງໄດ ້3 ໃນ 4 ມາດຖານຂອງຜະລດິຕະ

ພນັຊນົນະບດົບໍ? 

[ຈົ່ ງກວດເບິ່ ງມາດຖານທີ່ສອດຄ່ອງກບັຜະ
ລດິຕະພນັຂອງທ່ານ] 

!"!ພືນ້ທີ່ ທີ່ ມທີົ່ ງນາ, ສວນ, ພດືພນັ ແລະ ເດນີເປ່ົາຫວ່າງ 

!"!ສ່ວນຫລາຍມເີຮອືນພກັແຮມນາໍປະຊາຊນົ ແລະ ມກີານ 

    ສະຫນອງຫອ້ງນອນ ແລະ ອາຫານເຊົາ້ B&B ໃຫແ້ກ່ນກັ  
      ທ່ອງທ່ຽວ 

ສໍາລບັຜະລດິຕະພນັໃນເມອືງເທົ່ ານັນ້ 

ທີ່ ຕັງ້ຂອງກດິຈະກາໍຕົນ້ຕໍຂອງຜະລດິຕະພນັ

ຕອ້ງໄດ ້3 ໃນ 4 ມາດຖານຂອງຜະລດິຕະ

ພນັໃນເມອືງບໍ? 

[ຈົ່ ງກວດເບິ່ ງມາດຖານທີ່ສອດຄ່ອງກບັຜະ
ລດິຕະພນັຂອງທ່ານ] 

❑ ທີ່ ຕັງ້ໃກກ້ບັສະຖານຂີນົສົ່ ງສາທາລະນະ 

❑ ມທີີ່ ພກັອາໃສ ແລະ ປະຊາກອນໜາແໜນ້ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລາ້ງ  

       ດາ້ນສະພາບແວດັລອ້ມທີ່ ມກີານກໍ່ ສາ້ງ 

❑ ມໂີຮງແຮມຫລາຍກ່ວາ ຫາ້ (5) ແຫ່ງ 

❑!ຜະລດິຕະພນັ ຫລ ືກດິຈະກາໍຕົນ້ຕໍຫ່າງຈາກທີ່ ຢູ່ອາໃສບ່ໍເກນີ 1 

      ຊົ່ ວໂມງສໍາລບັການຂີ່ ລດົ 
 

1.1.3. ທມິຜູສ້ະໝກັຂອງຜະລດິຕະພນັ  
 

ຈາໍນວນສະຖານທີ່ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜະລ◌ິດຕະພນັ:*  

[ລວມທງັຜູສ້ະໝກັຫລກັ ຫຼ ືຫວົຫນາ້ທມີສະໝກັ] 
 

ຈາໍນວນສະຖານທີ່ ຂອງພາກລດັ:*  

ທີ່ ຢູ່ທງັໝດົຂອງສະຖານທີ່ ເຫລົ່ ານີ:້*  

 

 

ຢ່າງໜອ້ຍຕອ້ງມສີະຖານທີ່ ໜຶ່ ງແຫ່ງທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງໃນລະດບັພາກພືນ້, ລະດບັ

ຊາດ ຫລ ືລະດບັສາກນົພາຍໃນສີ່ ປີກ່ອນມກີານປະເມນີສໍາລບັລາງວນັການ

ທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນບໍ?* 

❑ ມ ີ                ❑   ບ່ໍມ ີ

ຊື່ ສະຖານທີ່ *: ຊື່ ຂອງການຮບັຮອງ*: ປີຢັງ້ຢືນ*: 

   

   

   

[ທ່ານສາມາດເພີ່ ມຕາຕະລາງໃສ່ອກີຖາ້ຈາໍເປັນ] 

 

 

1.1.4. ການເຮດັໃຫຜ້ະລດິຕະພນັກາຍເປັນເສດຖະກດິ 
 

ຜະລດິຕະພນັນີສ້າ້ງລາຍຮບັໄດດ້ນົປານ

ໃດ?* 
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ນກັທ່ອງທ່ຽວຈອງຜະລດິຕະພນັນີໄ້ດ ້

ແນວໃດ?* 

 

ລາຄາເທົ່ າໃດ?*  

 

 

 

1.2 ການຮ່ວມມ ື- ການຄຸມ້ຄອງຜະລດິຕະພນັ  

 

1.2.1. ການພກັແຮມຄາ້ງຄນື 

ມກີານພກັແຮມຄາ້ງຄນືຈາກຜະລດິຕະພນັນັນ້ຫລາຍປານ

ໃດ?* 

 

ຊື່ ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບການພກັແຮມຄາ້ງຄນື:*  

 

 

1.2.2. ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມທອ້ງຖິ່ ນ 

ມກີານບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມທອ້ງຖິ່ ນຈກັຢ່າງ?*  

ຊື່ ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງ

ດື່ ມທອ້ງຖິ່ ນ:* 

 

 

 

1.2.3. ກດິຈະກາໍທີ່ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນມສ່ີວນຮ່ວມ 

ມກີດິຈະກາໍທີ່ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນມສ່ີວນຮ່ວມຈກັກດິຈະ

ກາໍ?* 

 

ຊື່ ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບກດິຈະກາໍທີ່ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນມີ

ສ່ວນຮ່ວມ:* 

 

 

1.2.4. ພະນກັງານນາໍທ່ຽວທອ້ງຖິ່ ນ 

ມພີະນກັງານນາໍທ່ຽວທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຜະລດິຕະ

ພນັນັນ້ຈກັຄນົ?* 

 

ບດົບາດຂອງພະນກັງານນາໍທ່ຽວໃນຜະລດິຕະພນັນັນ້ມີ

ຫຍງັແດ່?* 
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ຊື່ ພະນກັງານນາໍທ່ຽວທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຜະລດິຕະພນັນັນ້* 

ຫລ ື

ຊື່ ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບພະນກັງານນາໍທ່ຽວທອ້ງຖິ່ ນ* 

 

 

1.2.5. ຫອ້ງນໍາ້ 

ມຫີອ້ງນໍາ້ສ່ວນບຸກຄນົ ຫລ ື ຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະຈກັ

ແຫ່ງທີ່ ນກັທ່ອງທ່ຽວສາມາດໃຊໂ້ດຍບ່ໍເສຍຄ່າ ແລະ 

ໄດນ້າໍໃຊຢ່້າງສະດວກໃນຂະນະທີ່ ທ່ອງທ່ຽວຢູ່ນັນ້?* 

 

ຊື່ ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບຫອ້ງນໍາ້:*  

 

1.2.6. ການຂນົສົ່ ງຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ 

ການຂນົສົ່ ງຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນມກີານຈດັແຈງແບບໃດ?* [ບ່ໍຈາໍເປັນສໍາລບັຜະລ◌ິດຕະພນັທີ່ ກ່ຽວກບັການຍ່າງ 
100%] 

ຊື່ ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບການຂນົສົ່ ງຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ:* [ບ່ໍຈາໍເປັນສໍາລບັຜະລ◌ິດຕະພນັທີ່ ກ່ຽວກບັການຍ່າງ 
100%] 

 

1.2.7. ພາກລດັ  

ມພີາກລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜະລດິຕະພນັນັນ້ຈກັພາກ

ສ່ວນ?* 

 

ຊື່ ພາກລດັ:*  

ບດົບາດຂອງພາກລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜະລດິຕະພນັ

ນັນ້ມຫີຍງັແດ່?* 

 

 

1.2.8. ການຫນັເປັນທຸລະກດິ 

ຜະລດິຕະພນັນັນ້ສາ້ງລາຍຮບັໄດແ້ນວໃດ?*  

ຊື່ ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການສາ້ງລາຍຮບັ:*  

 

1.2.9. ການບໍລກິານເພີ່ ມຕື່ ມ 

ມກີານນາໍສະເໜກີານບໍລກິານອື່ ນບ່ໍໃນຜະລດິຕະພນັ

ນັນ້? 
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ຖາ້ມ,ີ ຈົ່ ງລະບຸ 

ຊື່ ພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບການບໍລກິານເພີ່ ມຕື່ ມ:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. ພາບລວມຂອງທມີຜູສ້ະໝກັ  
 
 

2.1 ຫວົໜາ້ທມີຜູສ້ະໝກັ 

 

ສະຖານະພາບ  

ປະເພດ*  ❑ ນຕິບຸິກຄນົ     ❑ ບຸກຄນົທົ່ ວໄປ4 

ພາກລດັ/ພາກທຸລະກດິ**  ❑ ພາກລດັ        ❑ ພາກທຸລະກດິ  

ຊື່ ທາງການຂອງອງົກອນເປັນພາສາປະຈ◌ໍາຊາດ

ຂອງຕນົ 

 

ຊື່ ທາງການຂອງອງົກອນເປັນພາສາອງັກດິ**  

ສະຖານະພາບທາງກດົໝາຍ**  ❑ ວສິາຫະກດິ   ❑ ສະມາຄມົ   ❑ ໜ່ວຍງານພາກລດັ   

 ❑ ອື່ ນໆ (ຈົ່ ງລະບຸ) 

ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ ີ

ຊື່  ແລະ ເລກທຖີະໜນົ *  

ລະຫດັໄປສະນ ີ  

ບາ້ນ/ເມອືງ/ແຂວງ*  

ຊື່ ປະເທດ*  

ເວບັໄຊ/ຊື່ ເຄື່ ອຂ່າຍອອນລາຍ  
 

ຕວົແທນທາງກ◌ົດໝາຍ 

ນາມມະຍດົ (ທາ້ວ, ນາງ)*  

ນາມສະກຸນ *  

ຊື່ ແທ*້  
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ໜາ້ທີ່ *  

ເບໂີທລະສບັ*  

ອເີມລ  

ຜູຕ້ດິຕ່ໍສໍາລບັການສະເໜ ີ(ຜູປ້ະສານງານ)** 

ນາມມະຍດົ (ທາ້ວ, ນາງ)*  

ນາມສະກຸນ *  

ຊື່ ແທ*້  

ໜາ້ທີ່ *  

ເບໂີທລະສບັ*  

ອເີມລ  

 

 

 

2.2. ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ສະມາຊກິໃນທມີ) 
[ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ບຸກຄນົທົ່ວໄປກະລຸນາຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸ່ມນີ,້ ທ່ານສາມາດເພີ່ມຕາຕະລາງໃສ່ອກີຖາ້ຈາໍເປັນ] 
 

ພາກສ່ວນທກ່ີຽວຂອ້ງທ ີ1 
 

ສະຖານະພາບ  

ປະເພດ*  ❑ ນຕິບຸິກຄນົ     ❑ ບຸກຄນົທົ່ ວໄປ5 

ພາກລດັ/ພາກທຸລະກດິ**  ❑ ພາກລດັ        ❑ ພາກທຸລະກດິ  

ຊື່ ທາງການຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປັນພາ

ສາປະຈາໍຊາດຂອງຕນົ 

 

ຊື່ ທາງການຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປັນພາ

ສາອງັກດິ** 

 

ສະຖານະພາບທາງກດົໝາຍ**  ❑ ວສິາຫະກດິ   ❑ ສະມາຄມົ   ❑ ໜ່ວຍງານພາກລດັ   

 ❑ ອື່ ນໆ (ຈົ່ ງລະບຸ) 

ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນ ີ

ຊື່  ແລະ ເລກທຖີະໜນົ *  

ລະຫດັໄປສະນ ີ  

ບາ້ນ/ເມອືງ/ແຂວງ*  

ຊື່ ປະເທດ*  

ເວບັໄຊ/ຊື່ ເຄື່ ອຂ່າຍອອນລາຍ  
 

ຕວົແທນດາ້ນກ◌ົດໝາຍ 

ນາມມະຍດົ (ທາ້ວ, ນາງ)*  
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ນາມສະກຸນ *  

ຊື່ ແທ*້  

ໜາ້ທີ່ *  

ເບໂີທລະສບັ*  

ອເີມລ  

ຜູຕ້ດິຕ່ໍ (ຜູປ້ະສານງານ)** ຂອງການສະເໜນີັນ້ 

ນາມມະຍດົ (ທາ້ວ, ນາງ)*  

ນາມສະກຸນ *  

ຊື່ ແທ*້  

ໜາ້ທີ່ *  

ເບໂີທລະສບັ*  

ອເີມລ  

 

VII. ແບບຟອມສໍາລບັປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ຂອງຄະນະກາໍມະການລງົປະເມນີຄນື 

1. ການກວດສອບທາງດາ້ນບໍລກິານ ແລະ ວຊິາການ (ສໍາລບັຄະນະກາໍມະການຂັນ້ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ) 

“ໄດຕ້າມມາດຕະຖານ” / ການຄດັເລອືກຜະລດິຕະພນັ 
 

1. ກວດສອບເອກະສານສະໝກັ (ແມ່ນ/ບ່ໍແມ່ນ) 

a) ໃບສະໝກັຕອ້ງສົ່ ງຕາມກາໍນດົເວລາທີ່ ກາໍນດົໄວ ້ ❑ ແມ່ນ ❑ບ່ໍແມ່ນ 

b) ໃບສະໝກັຕອ້ງເປັນໄປຕາມຮູບແບບທີ່ ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົໄວ ້ ❑ ແມ່ນ ❑ບ່ໍແມ່ນ 

c) ໃບສະໝກັຕອ້ງຂຽນເປັນພາສາລາວ  
❑ ແມ່ນ ❑ບ່ໍແມ່ນ 

2. ຜ່ານຕາມມາດຕະຖານ (ແມ່ນ/ບ່ໍແມ່ນ) 

a) ໃບສະໝກັຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງອາຊຽນທີ່ ວາງອອກ 

 

❑ ແມ່ນ ❑ບ່ໍແມ່ນ 

b) ຜູສ້ະໝກັຕອ້ງແມ່ນພນົລະເມອືງລາວ ຢູ່ໃນບນັດາປະເທດອາຊຽນ 

 

❑ ແມ່ນ ❑ບ່ໍແມ່ນ 

c) ທມີງານສະໝກັຕອ້ງສະເໜຜີະລດິຕະພນັທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວແລວ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ສະເໜນີັນ້

ຕອ້ງປະກອບມກີານພກັແຮມຄາ້ງຄນືຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄນື, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມທອ້ງຖິ່ ນ 1 ຄາບ, ກດິຈະກາໍ 1 ຢ່າງ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຊຸມຊນົ, ໃຊບໍ້ລກິານພະນກັງານນໍາທ່ຽວທອ້ງຖິ່ ນ 1 ຄນົ, ມກີານໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ແບບສະດວກ ແລະ ບ່ໍ

ເສຍຄ່າ 1 ຄັງ້ ແລະ ການຂນົສົ່ ງທອ້ງຖິ່ ນ.  

❑ ແມ່ນ ❑ບ່ໍແມ່ນ 

d) ຜູຮ່້ວມງານທງັໝດົຕອ້ງເຊນັຮບັຮູຮ່້ວມກນັ ❑ ແມ່ນ ❑ບ່ໍແມ່ນ 

e) ກດິຈະກາໍຂອງຜະລດິຕະພນັສອດຄ່ອງກບັຫວົຂໍແ້ຂ່ງຂນັຂອງ ASTA 

 

❑ ແມ່ນ ❑ບ່ໍແມ່ນ 

 

2. ແບບຟອມສໍາລບັປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ຂອງຄະນະກາໍມະການລງົປະເມນີຄນື 
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ຫລງັຈາກທມີຜູສ້ະໝກັສົ່ ງແບບຟອມໃບສະໝກັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບຍນືຍງົໃຫພ້າກສ່ວນຮບັຜດິຊອບແລວ້, ຂັນ້ 

ຕອນຕ່ໍໄປແມ່ນການປະເມນີຜະລດິຕະພນັຕນົເອງ,  ແບບຟອມນີຈ້ະຖກືນາໍໃຊສ້ອງຄັງ້ຄ:ື ປະເມນີຕນົເອງກ່ອນແລວ້ສົ່ ງ

ໃຫຄ້ະນະກາໍມະການຂັນ້ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ ລງົມາປະເມນີຄນື ຊຶ່ ງຈະລວມມທີງັໝດົ 5 ແບບຟອມຄ:ື  

1. ຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະສະອາດອາຊຽນ,  

2. ສະຖານທີ່ ພກັແຮມ (ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຫຼ ືເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ),  

3. ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງທີ່ ສະອາດປອດໄພໄດມ້າດຕະຖານ,  

4. ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  - ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ  

5. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ, ລາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະສະອາດອາຊຽນ 

ນກັທ່ອງທ່ຽວໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ບ່ໍໃນຊ່ວງມາທ່ອງທ່ຽວ?* ❑ ໃຊ ້     ❑ ບ່ໍໃຊ ້

 
[ຕອ້ງມຫີອ້ງນໍາ້ຈ ຶ່ງຈະສາມາດໄດລ້າງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ

ອາຊຽນ] 
ຈົ່ ງບອກທີ່ ຕັງ້ຂອງຫອ້ງນໍາ້  

ຫອ້ງນໍາ້ນີໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງຫອ້ງນໍາ້ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນື

ຍງົອາຊຽນໃນດາ້ນໃດແດ່?* 

 

ຈົ່ ງປະເມນີຫອ້ງນໍາ້ຕາມຕາຕະລາງ “ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງຫອ້ງນໍາ້ລາງວນັການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບຢືນຍງົອາຊຽນ – ແບບປະເມນີຜນົຕນົເອງ” ຢູ່ຂາ້ງລຸ່ມນີກ່້ອນຕື່ມຄະແນນ
ທີ່ ເປັນເປີເຊນັໃສ່ເບືອ້ງຂວາ 
 
ໃນກລໍະນມີກີດິຈະກາໍຫລາຍຢ່າງທີ່ນາໍສະເໜຫີອ້ງນໍາ້, ຈົ່ ງສໍາເນາົ ແລະ ຕື່ມຕາຕະລາງຂອງ
ຫອ້ງນໍາ້ແຕ່ລະຫອ້ງ ແລະ ຄດິໄລ່ຄະແນນທງັໝດົເປັນເປີເຊນັ.  

 

ເປີເຊນັຕາມມາດຕະຖານອາຊຽນ 
 

 

 

% 

 

 

ຖາ້ຫາກວ່າບ່ໍສອດຄ່ອງກບັມາດຖານຄວາມຍນືຍງົ, 

ຄວນປັບປຸງຫຍງັຕື່ ມອກີ?* 
 

 

 

ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງຫອ້ງນໍາ້ສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 
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ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ຊື່ ຫອ້ງນໍາ້*:  

ວນັທ*ີ:  

ດໍາເນນີງານໂດຍ*:  

ເບໂີທ/ອເີມລ*:   

[ໝາຍ P ໃສ່ຫອ້ງທີ່ ເໝາະສມົຕາມຂໍກ້າໍນດົທີ່ ທ່ານກາໍລງັຈະນາໍສະເໜຮີບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ] 

ລາຍລະອຽດຂອງຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ຈາກມາດຕະຖານຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະອາຊຽນ 
ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

ສໍາລບັຜູປ້ະເມນີ

ຜນົເທົ່ ານັນ້ 

1. ທາງເຂົາ້ຫອ້ງນໍາ້    

1.1 ປາ້ຍຈະແຈງ້ ແລະ ເຫນັໄດງ່້າຍຈາກໄລຍະໄກ. ທາງເຂົາ້ສະອາດ ແລະ ບ່ໍຮກົ

ເຮືອ້     

2 ລກັສະນະທົ່ ວໄປ     

2.1 ຝາ, ເພດານ ສະອາດ, ແຫງ້, ບ່ໍມຂີີຝຸ່້ນ ແລະ ບ່ໍມຂີີເ້ຫຍືອ້      

2.2 ພືນ້ ແລະ ຝາ ສະອາດ, ບ່ໍເປ່ເພ, ແຫງ້      

2.3 ບ່ໍມກີນິເໝນັຢູ່ໃນຫອ້ງນໍາ້      

2.4 ມລີະບບົລະບາຍອາກາດ / ເປີດໃຫອ້າກາດຖ່າຍເທ ແລະ ໃຊໄ້ດ ້     

2.5 ມກ່ີອງຮບັຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ອຸປະກອນການສກຶສາ      

2.6 ມເີຄື່ ອງໃຊພ້ືນ້ຖານ ເຊັ່ ນ: ເຈຍ້ໃຊໃ້ນຫອ້ງນໍາ້, ສະບູ່, ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້, ເຈຍ້

ທດິຊູ ແລະ ອື່ ນໆ      

2.7 ອຸປະກອນປະຢັດຊບັພະຍາກອນ ແລະ ນໍາ້ (ກ໊ອກນໍາ້ເລເຊ,ີ ແສງຕາເວນັ 

ແລະ ອື່ ນໆ)      

3 ບ່ອນລາ້ງ/ບ່ອນອາບນໍາ້     

3.1 ມກ໊ີອກນໍາ້, ໄດ໋ເປ່ົາມ,ື ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ ທີ່ ຍງັໃຊໄ້ດ ້     

3.2 ບ່ໍມທ່ໍີນໍາ້ແຕກ ຫລ ືຮົ່ ວ, ບ່ໍມ◌ີເຄື່ ອງໃຊໃ້ນຫອ້ງນໍາ້ເປ່ເພ      

3.3 ມເີຈຍ້ທດິຊູ/ສະບູ່  ແບບກະປ໋ອງທີ່ ເຕມີໄດ ້     

3.4 ບ່ອນລາ້ງມຕືອ້ງສະອາດ, ແຫງ້, ເປັນລະບຽບ, ບ່ໍມຂີີເ້ຫຍືອ້      

4 ຫອ້ງນໍາ້     

4.1 ປະຕູຕອ້ງສະອາດ, ໃຊໄ້ດດ້ ີແລະ ມກີອນລ໊ອກ; ກອນປະຕູຕອ້ງບ່ໍເປ່ເພ     

4.2 ຫອ້ງນໍາ້ຕອ້ງມໂີຖສວ້ມ ແລະ ຝາອດັ      

4.3 ມໄີມຫ້ອ້ຍເສືອ້  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4.4 ໂຖສວ້ມທງັແບບນັ່ ງ/ນັ່ ງຢ່ອງຢໍ ້ຕອ້ງບ່ໍເປ່ເພ, ບ່ໍອຸດຕນັ ແລະ ບ່ໍເປືອ້ນ      

4.5 ປຸ່ມກດົນໍາ້ແບບໃຊມ້ ືຫລ ືອດັຕະໂນມດັ ຕອ້ງສະອາດ ແລະ ໃຊໄ້ດດ້ ີ     

4.6 ກ່ອງໃສ່ເຈຍ້ໃຊໃ້ນຫອ້ງນໍາ້ບ່ໍເປ່ເພ ແລະ ສາມາດຕື່ ມເຈຍ້ໄດ ້     

4.7 ມຖີງັຂີເ້ຫຍືອ້ພອ້ມຖງົໃສ່ຂີເ້ຫຍືອ້ ແຫງ້, ສະອາດ, ຖກືສຸຂະ, ບ່ໍມກີ ິ່ ນ, ບ່ໍເປ່

ເພ     

5 ໂຖຍ່ຽວ     

5.1 ໂຖຍ່ຽວ ຕອ້ງບ່ໍເປ່ເພ, ບ່ໍອຸດຕນັ ແລະ ບ່ໍເປືອ້ນ      

5.2 ປຸ່ມກດົນໍາ້ແບບໃຊມ້ ືຫລ ືອດັຕະໂນມດັ ຕອ້ງສະອາດ ແລະ ໃຊໄ້ດດ້ ີ    

6 ຄວາມປອດໄພ     

6.1 ມລີະບບົແສງໄຟດາ້ນໃນ ແລະ ດາ້ນນອກ ແລະ ໃຊໄ້ດດ້ ີ     

ລວມ /22 /22 
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2. ສະຖານທີ່ ພກັແຮມ 
ແຂກນອນຢູ່ສະຖານທີ່ ພກັແຮມນັນ້ບໍ? 

* 

❑ ນອນ      ❑ ບ່ໍນອນ 

[ຕອ້ງມກີານພກັແຮມຄາ້ງຄນື 1 ມືຈ້ ຶ່ງຈະສາມາດໄດມ້າດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບຍນືຍງົອາຊຽນ] 

ສະຖານທີ່ ພກັແຮມປະເພດໃດທີ່ ແຂກ

ນອນ? * 

ໂຮງແຮມ ❑  

ເຮອືນປະຊາຊນົ ❑  

[ຈົ່ ງເລອືກເອາົ 1 ຄໍາຕອບ, ຖາ້ແຂກນອນທງັສອງປະເພດ, ກໍ່ ເລອືກເອາົທງັສອງ] 
ຖາ້ນອນ, ຈົ່ ງບອກທີ່ ຕັງ້ຂອງສະຖານທີ່

ພກັແຮມນັນ້?* 

 

 

2.1. ໂຮງແຮມ 
ໂຮງແຮມນີໄ້ດຕ້າມມາດຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຮງແຮມລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບ

ຍນືຍງົອາຊຽນ ໃນດາ້ນໃດແດ່ ?* 

 

 

ຈົ່ ງປະເມນີໂຮງແຮມຕາມຕາຕະລາງ “ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຮງແຮມສໍາລບັ
ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ – ໃບປະເມນີຕນົເອງ” ຢູ່ຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ກ່ອນ
ຕື່ມຄະແນນທີ່ ເປັນເປີເຊນັໃສ◌່ເບື່ອງຂວາ 
 
ໃນກລໍະນມີກີດິຈະກາໍຫລາຍຢ່າງທີ່ນາໍສະເໜໂີຮງແຮມ, ຈົ່ ງສໍາເນາົ ແລະ ຕື່ມຕາຕະ
ລາງຂອງໂຮງແຮມແຕ່ລະແຫ່ງ ແລະ ຄດິໄລ່ຄະແນນທງັໝດົເປັນເປີເຊນັ.  

 
 

ເປີເຊນັຕາມມາດຕະຖານອາຊຽນ* 
 

 

 

 

% 

 

 

 

ຖາ້ຫາກວ່າບ່ໍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົ, 

ຄວນປັບປຸງຫຍງັຕື່ ມອກີ?* 
 

 

 

ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຮງແຮມສໍາລບັລາງວນັທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ຊື່ ໂຮງແຮມ*:  

ວນັທ*ີ:  

ດໍາເນນີງານໂດຍ*:  

ເບໂີທ/ອເີມລ*:   

[ໝາຍ P ໃສ່ຫອ້ງທີ່ ເໝາະສມົຕາມຂໍກ້າໍນດົທີ່ ທ່ານກາໍລງັຈະນາໍສະເໜຮີບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ] 

ລາຍລະອຽດຂອງຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ມາດຕະຖານ ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ ສໍາລບັຜູປ້ະເມນີ
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ຈາກມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຜນົເທົ່ ານັນ້ 

1. ລະບຽບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການດໍາເນນີກດິຈະການໂຮງແຮມ    

1.1. ໂຮງແຮມໄດແ້ຈງ້ລະບຽບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ, ແຂກ 

ແລະ ຜູສ້ະໜອງສນິຄາ້ຮບັຊາບທາງ (ໂພສເຕ,ີ ອເີມລ ແລະ ດາ້ນ

ອື່ ນໆ). 
   

1.2. ໂຮງແຮມສາ້ງແຜນຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ະນກັງານ, ແຂກ 

ແລະ ຜູສ້ະໜອງສນິຄາ້ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມ (ແຜນຜງັ, ປາ້ຍ, ແຈງ້ບອກຢູ່

ບ່ອນຕອ້ນຮບັ).  

   

2. ນາໍໃຊຜ້ະລດິຕະພນັຂຽວ    

2.1. ຫອ້ງນອນ, ຮາ້ນອາຫານ, ຫອ້ງໂຖງ ແລະ ສິ່ ງອື່ ນໆ ຕບົແຕ່ງດວ້ຍຜະ

ລດິຕະພນັທອ້ງຖິ່ ນ ເຊັ່ ນ: ຜາ້ກັງ້, ຜາ້ແພຕ່າງໆ ແລະ ອື່ ນໆ.     

2.2. ໂຮງແຮມນາໍໃຊຜ້ະລດິຕະພນັອາຫານທອ້ງຖິ່ ນ (ອາຫານ 50% ຕອ້ງ

ມາຈາກທອ້ງຖິ່ ນ).     

2.3. ໂຮງແຮມນາໍໃຊຜ້ະລດິຕະພນັເປັນມດິກ◌ັບສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສະ

ຫລາຍຕວົໄດງ່້າຍ ເຊັ່ ນ: ຖງົໃສ່ຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ສະຫລາຍຕວົງ່າຍ, ຖງົຢາງ 

ແລະ ເຈຍ້ທີ່ ນາໍມາໃຊຄ້ນື, ນໍາ້ຢາ ແລະ ສະບູ່ທີ່່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ ບນັຈຢູຸ່ໃນກ໋ອງແບບໃຊເ້ຕມີ 

   

3. ການຮ່ວມມກືບັຊຸມຊນົ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນທອ້ງຖິ່ ນ     

3.1. ໂຮງແຮມສາ້ງແຜນ ຫລ ືກດິຈະກາໍເພື່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິ ເຊັ່ ນ: 

ດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ການສກຶສາຢູ່ໃນຊຸມຊນົ  

        (ບດົລາຍງານບນັດາກດິຈະກາໍຕ່າງໆ)  
   

3.2. ໂຮງແຮມສາ້ງໂຄງການປູກຈດິສໍານກຶ/ກດິຈະກາໍກ່ຽວກບັການປົກປັກ

ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ  

       (ບດົລາຍງານບນັດາກດິຈະກາໍຕ່າງໆ)  
   

3.3. ໂຮງແຮມສົ່ ງເສມີການປະກອບອາຊບີໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ  

       (% ຂອງພະນກັງານຈາກທອ້ງຖິ່ ນນັນ້) 
   

4. ການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້    

4.1. ໂຮງແຮມນາໍໃຊຫ້ລກັການ 3R ເພື່ ອຈດັການກບັຂີເ້ຫຍືອ້ ເຊັ່ ນ: ຫລຸດ

ຜ່ອນ, ນາໍມາໃຊຄ້ນື, ນາໍມາຜະລດິຄນື.     

4.2. ໂຮງແຮມມກີດິຈະກາໍຊຸກຍູໃ້ຫແ້ຂກສົ່ ງເສມີການຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ 
        ຂອງໂຮງແຮມ ເຊັ່ ນ: ສະເໜທີາງເລອືກໃນການນາໍໃຊຖ້ງົທີ່ ນາໍມາ 
        ຜະລດິຄນື/ ຖງົຢາງທີ່ ສະຫລາຍຕວົງ່າຍ/ ຖງົຜາ້ ໃຫແ້ກ່ແຂກ.  

   

5. ການປະຢັດພະລງັງານ    

5.1. ໂຮງແຮມນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້ ແລະ ອຸປະກອນປະຫຍດັພະລງັງານ 

ເຊັ່ ນ: ດອກໄຟປະຫຍດັ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊອ້ື່ ນໆທີ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນປະ

ຢັດພະລງັງານ ທີ່ ຈດັເປັນ ເບ ີ5.6  
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5.2. ໂຮງແຮມຊຸກຍູໃ້ຫພ້ະນກັງານມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປະຢັດພະລງັງານ 

ເຊັ່ ນ: ແຜ່ນໂພສເຕເີປັນພາສາທອ້ງຖິ່ ນ, ຝຶກອບົຮມົ, ປຶມ້ຄູ່ມ ືແລະ 

ອື່ ນໆ 
   

6. ການປະຢັດນໍາ້ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍາ້    

6.1. ໂຮງແຮມສົ່ ງເສມີໃຫແ້ຂກມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປະຢັດນໍາ້ ເຊັ່ ນ: ມປີາ້ຍ

ປະຢັດນໍາ້ຢູ່ໃນຫອ້ງພກັແຂກ ແລະ ປາ້ຍໂຄສະນາ.     

6.2. ໂຮງແຮມມແີຜນສໍາຮອງໃນກລໍະນຫີາກນໍາ້ບ່ໍໄດຄຸ້ນນະພາບ ຫລ ືບ່ໍ 

ພຽງພໍ.     

7. ການຈດັການຄຸນນະພາບອາກາດ (ຂາ້ງໃນ ແລະ ຂາ້ງນອກ)    

7.1. ໂຮງແຮມຈດັໃຫມ້ເີຂດສູບຢາແຍກອອກຕ່າງຫາກພອ້ມມປີາ້ຍບອກ.     

7.2. ໂຮງແຮມສາ້ງແຜນການສອ້ມແປງເຄື່ ອງປ່ັນໄຟ ແລະ ລະບບົແອ  

       (ບດົບນັທກຶແຜນການສອ້ມແປງ)     

8. ການຈດັການ ແລະ ບໍາບດັນໍາ້ເສຍ    

8.1. ໂຮງແຮມມລີະບບົບໍາບດັນໍາ້ເສຍທີ່ ເໝາະສມົກບັຂະໜາດ ແລະ ກດິຈະ

ກາໍຂອງໂຮງແຮມທີ່ ບ່ໍມກີານຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນລະບບົບໍາບດັນໍາ້ເສຍຈາກ

ພາຍນອກ.   
   

8.2. ໂຮງແຮມໄດຕ້ດິຕັງ້ເຄື່ ອງຈບັໄຂມນັຢູ່ໃນເຮອືນຄວົ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ 

ເຂດມໄີຂມນັຕກົຄາ້ງ.      

9. ການຈດັການກບັສານຜດິ ແລະ ສານເຄມ ີ    

9.1. ໂຮງແຮມມບ່ີອນເກບັມຽ້ນສານເຄມທີີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຫ່າງຈາກພະນກັ

ງານ ແລະ ແຂກ.     

9.2. ໂຮງແຮມເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານກ່ຽວກບັການຈດັການກບັສານເຄມທີີ່

ເປັນອນັຕະລາຍໃຫແ້ກ່ແຂກ ແລະ ພະນກັງານໂຮງແຮມຮບັຊາບ 

ເຊັ່ ນ: ການນ◌ໍາໃຊປ້າ້ຍແຈງ້ບອກ, ແຜ່ນພບັ (ໂບຣຊວົ), ກະດານຂ່າວ 

ແລະ ອື່ ນໆ.   

   

10. ສະພາບລວມ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງໂຮງແຮມ     

10.1. ໂຄງສາ້ງຂອງໂຮງແຮມຢູ່ໃນສະພາບດ,ີ ໝັນ້ຄງົ ແລະ ປອດໄພ ເຊັ່ ນ: ຫລງັ

ຄາ, ຝາ, ປະຕູ, ພືນ້ ແລະ ອື່ ນໆ.      

10.2. ຫອ້ງພກັທຸກຫອ້ງ, ເຮອືນຄວົ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້ຕອ້ງສະອາດ ແລະ ບ່ໍມກີິ່ ນ 

ເໝນັ, ບ່ໍມຮີອຍເປິເປືອ້ນ, ບ່ໍມຂີີຝຸ່້ນ, ໃຍແມງມຸມ ແລະ ອື່ ນໆ.     

ລວມ /22 /22 
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2.2. ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ Homestay (ສໍາລບັຜະລດິຕະພນັຊນົນະບດົເທົ່ ານັນ້) 
ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົນີໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງເຮອືນພກັແຮມປະ

ຊາຊນົສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ໃນດາ້ນໃດແດ່ ?* 

 

 

ຈົ່ ງປະເມນີເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົຕາມຕາຕະລາງ “ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງ
ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ – ໃບປະ
ເມນີຕນົເອງ” ຢູ່ຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ກ່ອນຕື່ມຄະແນນທີ່ ເປັນເປີເຊນັໃສ◌່ເບືອ້ງຂວາ 
 
ໃນກລໍະນມີກີດິຈະກາໍຫລາຍຢ່າງທີ່ນາໍສະເໜເີຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ, ຈົ່ ງສໍາເນາົ 
ແລະ ຕື່ມຕາຕະລາງຂອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົແຕ່ລະແຫ່ງ ແລະ ຄດິໄລ່ຄະແນນ
ທງັໝດົເປັນເປີເຊນັ.  
 

ເປີເຊນັຕາມມາດຕະຖານອາຊຽນ* 

 

 

 

% 
 

ຖາ້ຫາກວ່າບ່ໍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົ, 

ຄວນປັບປຸງຫຍງັຕື່ ມອກີ?* 
 

 

 

ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົສໍາລບັລາງວນັທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ຊື່ ເຮອືນພກັ*:  

ວນັທ*ີ:  

ດໍາເນນີງານໂດຍ*:  

ເບໂີທ/ອເີມລ*:   

[ໝາຍ P ໃສ່ຫອ້ງທີ່ ເໝາະສມົຕາມຂໍກ້າໍນດົທີ່ ທ່ານກາໍລງັຈະນາໍສະເໜຮີບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ] 

ລາຍລະອຽດຂອງຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ຈາກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 
ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

ສໍາລບັຜູປ້ະເມນີ

ຜນົເທົ່ ານັນ້ 

1. ເຈ ົາ້ຂອງບາ້ນ    

1.1.  ຜູສ້ະໜອງການບໍລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຝຶກອບົ

ຮມົຫລກັສູດການບໍລກິານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ.     
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2. ສະຖານທີ່ ພກັແຮມ    

2.1.  ໂຄງສາ້ງຂອງເຮອືນພກັແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບດ ີແລະ ປອດໄພ.     

2.2.  ການອອກແບບ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ ສາ້ງກ່ຽວຂອ້ງກບັສະຖາປັດຕຍິະກາໍ 

ແລະ ເອກະລກັຂອງທອ້ງຖິ່ ນ (ຮູບພາບ)      

2.3.  ຫອ້ງນອນຂອງແຂກແມ່ນແຍກອອກຕ່າງຫາກ     

2.4.  ມນີໍາ້ປະປາທີ່ ສະອາດ ແລະ ພຽງພໍຢູ່ພາຍໃນເຮອືນ     

2.5.  ເຮອືນພກັມຫີອ້ງພກັບ່ໍເກນີ 4 ຫອ້ງ     

2.6.  ມຜີາ້ປູຕຽງທີ່ ສະອາດ ແລະ ໃໝ່ ບໍລກິານແຂກທຸກຄັງ້ (ໃບບນັທກຶ

ການຊກັເຄື່ ອງ)    

2.7.  ມເີຄື່ ອງໃຊພ້ືນ້ຖານ ເຊັ່ ນ: ພດັລມົ, ໂຕະ, ໂຕະວາງຈອກ, ແວ່ນ, ປັກ

ສຽບໄຟ, ມຸງ້ ແລະ ອື່ ນໆ     

2.8.  ມເີຄື່ ອງໃຊພ້ືນ້ຖານໃນຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫອ້ງອາບນໍາ້     

3. ກດິຈະກາໍ    

3.1.  ກດິຈະກາໍຊ່ວຍດງຶດູດໃຫຊຸ້ມຊນົ ແລະ ແຂກມສ່ີວນຮ່ວມ (ໃບປິວທີ່

ອະບາຍກດິຈະກາໍຕ່າງໆໃຫແ້ກ່ແຂກ)     

4. ການບໍລຫິານ    

4.1.  ເຮອືນພກັມໂີຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ພອ້ມດວ້ຍພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່

ໃນການປະຕບິດັວຽກງານ (ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້)    

4.2.  ຜູປ້ະກອບການເຮອືນພກັມຖີານຂໍມູ້ນຂອງແຂກ ເຊັ່ ນ: ການບນັທກຶ

ວນັເວລາແຂກມາຮອດ, ຕົນ້ທາງ, ໄລຍະການພກັແຮມ, ຄໍາຄດິເຫນັ, 

ຄໍາຕໍານຕິຊິມົ ແລະ ຄໍາແນະນາໍຈາກແຂກ.  
   

4.3.  ຜູປ້ະກອບການເຮອືນພກັມປຶີມ້ຂໍມູ້ນໃໝ່ໆກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນ

ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນໝູ່ ບາ້ນ ແລະ ເຂດອອ້ມຂາ້ງ    

5. ທີ່ ຕັງ້    

5.1. ມປີາ້ຍຊີບ້ອກທາງໄປເຮອືນພກັຢ່າງຈະແຈງ້    

6. ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ     

6.1.  ຫອ້ງພກັທຸກຫອ້ງ, ເຮອືນຄວົ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້ສະອາດ, ບ່ໍມກີ ິ່ ນເໝນັ, 

ຮອຍເປືອ້ນ, ຂີຝຸ່້ນ ແລະ ໃຍແມງມຸມ     

6.2.  ມ ີສະບູ່, ຢາສະຜມົ, ເຈຍ້ໃຊໃ້ນຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ຜາ້ເຊດັໂຕ    

6.3.  ບ່ໍມຂີີເ້ຫຍືອ້ຊະຊາຍຢູ່ບໍລເິວນອອ້ມຂາ້ງເຮອືນພກັ.     

6.4.  ບ່ໍມພີາຊະນະທີ່ ເປັນແຫລ່ງເພາະພນັຍຸງ.     

6.5.  ເຄື່ ອງໃຊໃ້ນເຮອືນຄວົມສີະພາບດ,ີ ສະອາດ ແລະ ເກບັໄວໃ້ນບ່ອນ

ແຫງ້     

6.6.  ບຸກຄນົທີ່ ແຕ່ງກນິຕອ້ງມສຸີຂະອະນາໄມທີ່ ດ ີແລະ ນຸ່ງເຄື່ ອງຢ່າງເໝາະ

ສມົ     
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6.7.  ເຄື່ ອງປຸງທີ່ ໃຊປຸ້ງແຕ່ງອາຫານຕອ້ງສດົ ແລະ ຊືມ້າຈາກແມ່ຄາ້ໃນທອ້ງ

ຖິ່ ນ (ໃບຢັງ້ຢືນ ຫລ ືໃບແຈງ້ສນິຄາ້ຈາກແມ່ຄາ້)     

6.8.  ມນີໍາ້ດື່ ມສະອາດ    

ລວມ /22 /22 
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3. ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ 
ແຂກບໍລໂິພກອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມທອ້ງຖິ່ ນບໍໃນໄລ

ຍະທີ່ ພກັແຮມຢູ່ນັນ້? *  

 

❑ ບໍລໂິພກ      ❑ ບ່ໍໄດບໍ້ລໂິພກ 

[ຕອ້ງມກີານບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຈຶ່ງຈະໄດຕ້າມມາດຕະຖານ
ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ] 

ຈົ່ ງບອກທີ່ ຕັງ້ສະຖານທີ່ ບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ? 

* 

 

ການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມນີໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງການບໍລກິານ

ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ດາ້ນໃດແດ່ ?* 

 

 

ຈົ່ ງປະເມນີການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕາມຕາຕະລາງ “ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົ
ຂອງການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 
– ໃບປະເມນີຕນົເອງ” ຢູ່ຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ກ່ອນຕື່ມຄະແນນທີ່ ເປັນເປີເຊນັໃສ◌່ເບືອ້ງຂວາ 
 
ໃນກລໍະນມີກີດິຈະກາໍຫລາຍຢ່າງທີ່ນາໍສະເໜກີານບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ຈົ່ ງສໍາ
ເນາົ ແລະ ຕື່ມຕາຕະລາງຂອງການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຄດິໄລ່ຄະແນນທງັ
ໝດົເປັນເປີເຊນັ.  
 

ເປີເຊນັຕາມມາດຕະຖານອາຊຽນ* 
 

 

 

% 
 

ຖາ້ຫາກບ່ໍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົ, ຄວນ

ປັບປຸງຫຍງັຕື່ ມອກີ?* 
 

 

 

 

ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມສໍາລບັລາງວນັທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ

ອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ຊື່ ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະເຄື່ ອງ

ດື່ ມ*: 
 

ວນັທ*ີ:  

ດໍາເນນີງານໂດຍ*:  

ເບໂີທ/ອເີມລ*:   

[ໝາຍ P ໃສ່ຫອ້ງທີ່ ເໝາະສມົຕາມຂໍກ້າໍນດົທີ່ ທ່ານກາໍລງັຈະນາໍສະເໜຮີບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ] 

ລາຍລະອຽດຂອງຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ຈາກມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົ

ມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 
ສໍາລບັຜູປ້ະເມນີຜນົ

ເທົ່ ານັນ້ 
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1. ເງ ື່ອນໄຂຕ່ໍາສຸດເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ 

ເຄື່ ອງດື່ ມ 
  

 

1.1.  ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມສາມາດສາທດິເຕກັນກິດາ້ນສຸ

ຂະອະນາໄມໃນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ບໍລກິານອາຫານ (ຜູປ້ະເມນີສາ
ມາດສອບຖາມພະນກັງານໃນເຮອືນຄວົກ່ຽວກບັວທິປີະຕບິດັວຽກ
ງານເວລາມາຮອດ)   

   

1.2.  ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີ່ ສະ

ຫລາຍຕວົງ່າຍຈາກທໍາມະຊາດຫລາຍທີ່ ສຸດໃນເວລາບໍລກິານ ແລະ 

ຫຸມ້ຫ່ໍອາຫານ (ຜູປ້ະເມນີສາມາດສອບຖາມວທິຫຸີມ້ຫ່ໍອາຫານທີ່

ແຂກຕອ້ງການເອາົກບັບາ້ນ) 

   

1.3.  ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມຕອ້ງມນີໍາ້ສະອາດ ຫລ ືນໍາ້ຕົມ້

ໄວປຸ້ງແຕ່ງອາຫານ ເຊັ່ ນ: ລາ້ງຜກັສະລດັດບິ ແລະ ໃຊທໍ້າຄວາມສະ

ອາດ  
   

1.4.  ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ມນີໍາ້ສະອາດ ແລະ ສະບູ◌່ຢູ່

ບໍລເິວນປຸງແຕ່ງອາຫານ     

1.5.  ຫອ້ງນໍາ້, ບ່ອນວາງບວົອາບນໍາ້, ອ່າງອາບນໍາ້, ອ່າງລາ້ງມ ືຕອ້ງທໍາ

ຄວາມສະອາດເປັນປົກກະຕ ິແລະ ບ່ໍມສີິ່ ງເປິເປືອ້ນ, ຮອຍດ່າງ ແລະ 

ກິ່ ນເໝນັ  
   

1.6.  ໃຊນ້າໍຢາຂາ້ເຊືອ້ເພື່ ອທໍາຄວາມສະອາດຫອ້ງນໍາ້ເພື່ ອບ່ໍໃຫມ້ເີຊືອ້ພະ

ຍາດ.     

1.7.  ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມຕອ້ງມສີະບູ, ເຈຍ້ໃຊໃ້ນຫອ້ງ

ນໍາ້ ແລະ ຜາ້ເຊດັໂຕ.     

2. ມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດສໍາລບັການຈດັການດາ້ນຄຸນນະພາບຂອງການບໍລກິານ

ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ 
   

2.1.  ມລີາຍການອາຫານພອ້ມລາຄາບົ່ ງບອກ (ຖາ້ເໝາະສມົ).     

2.2.  ລາຍການອາຫານຕອ້ງແຕກຕ່າງກນັໃນແຕ່ລະມື ້ແລະ ຢ່າງໜອ້ຍຕອ້ງ

ມອີາຫານພືນ້ເມອືງໜຶ່ ງຢ່າງໃນແຕ່ລະຄາບເຂົາ້.     

2.3.  ບໍລໂິພກອາຫານຈາກທອ້ງຖິ່ ນໃຫຫ້ລາຍທີ່ ສຸດ ເຊັ່ ນ: ຊີນ້ ແລະ ຜກັ

ສດົ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຊີນ້ຫວງຫາ້ມ ຫລ ືຜດິກດົໝາຍ.     

2.4.  ເສບີແຕ່ນໍາ້ດື່ ມບໍລສຸິດໃຫແ້ກ່ແຂກເທົ່ ານັນ້.     

2.5.  ມຂີອງຫວານ ແລະ/ຫລ ືໝາກໄມໃ້ນແຕ່ລະຄາບເຂົາ້.     

2.6.  ອຸປະກອນປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ໃຊຮ້ບັປະທານອາຫານຕອ້ງສະອາດ

ກ່ອນນາໍໃຊ ້ເຊັ່ ນ: ທໍາຄວາມສະອາດເລຍີຫລງັອາຫານ.     

2.7.  ເກບັອາຫານໄວໃ້ນພາຊະນະທີ່ ສະອາດ ແລະ ຈດັລຽງຕາມລໍາດບັ.     
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2.8.  ບ່ອນເກບັມຽ້ນອາຫານ, ບ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບ່ອນຮບັປະ

ທານອາຫານ ຕອ້ງບ່ໍມສີດັ (ສດັລຽ້ງ ແລະ ສດັຕູພດື)    

3. ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ    

3.1.  ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ສາ້ງໂອກາດແກ່ນກັທ່ອງ

ທ່ຽວມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຮຽນຮູວ້ທິປຸີງແຕ່ງ

ອາຫານພືນ້ເມອືງ. 
   

3.2.  ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວ

ແບ່ງປັນສູດອາຫານ ແລະ ວທິປຸີງແຕ່ງອາຫານຂອງເຂາົເຈ ົາ້.     

4. ຫລກັການຄວາມຍນືຍງົ    

4.1.  ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ຮບັຄນົຈາກຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ

ເຂົາ້ເຮດັວຽກ.    

4.2.  ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ໃຫລ້າງວນັການປະຕບິດັ

ວຽກງານດ ີແລະ/ຫລ ືການບໍລກິານດໃີຫແ້ກ່ພະນກັງານເພື່ ອສາ້ງແຮງ

ຈງູໃຈໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້.  
   

4.3.  ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ຈດັບ່ອນວາງສະແດງຂໍມູ້ນ 

ແລະ ວດັທະນະທໍາໄວໃ້ຫແ້ຂກເບິ່ ງ.     

4.4.  ຮູບແບບ, ໂຄງສາ້ງ ແລະ ການບໍລກິານຂອງສະຖານທີ່ ບໍລກິານອາ

ຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ແມ່ນເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ. (ຜູປ້ະເມນີ

ຄວນກວດເບິ່ ງການປ່ອຍນໍາ້ເສຍລງົສູ່ແມ່ນໍາ້, ໜອງ ຫລ ືບ່ອນອື່ ນໆ)  
   

4.5.  ອອ້ມຮອບບໍລເິວນນີຕ້ອ້ງບ່ໍມຂີີເ້ຫຍືອ້ຊະຊາຍ.     

ລວມ /22 /22 
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4. ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  - ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ 

ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມກບັຜະລດິ

ຕະພນັນີບໍ້? * 

❑ ມ ີ     ❑ ບ່ໍມ ີ 
[ຕອ້ງມພີະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່ຈ ຶ່ງຈະສາມາດໄດຮ້ບັລາງວນັການ

ທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ] 

ແຂກຈອງຜະລດິຕະພນັທາງອອນລາຍ ຫລ ືຜ່ານບໍລສິດັ

ທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ? *  

❑ ຈອງ      ❑ ບ່ໍໄດຈ້ອງ  
[ຕອ້ງມກີານຈອງຜະລດິຕະພນັທາງອອນລາຍ ຫລ ືຜ່ານບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ ຫລ ື
ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວຈຶ່ງຈະສາມາດໄດຮ້ບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວ

ແບບຍນືຍງົອາຊຽນ] 
ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  - ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວໄດ ້

ຕາມມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  - ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/

ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ດາ້ນໃດ

ແດ່? * 

 
ຈົ່ ງປະເມນີພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  - ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການ
ທ່ອງທ່ຽວ ຕາມຕາຕະລາງ “ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້
ທີ່  - ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ຍນືຍງົອາຊຽນ – ໃບປະເມນີຕນົເອງ” ຢູ່ຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ກ່ອນຕື່ມຄະແນນທີ່ ເປັນເປີເຊນັໃສ
◌່ເບືອ້ງຂວາ 
 
ຕອບຄໍາຖາມດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານຂອງພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້
ທີ່ ກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວ ໂດຍບ່ໍໄດຕ້ື່ມແບບຟອມ 

ເປີເຊນັທີ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ
ຄວາມຍນືຍງົຂອງພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະ
ເພາະພືນ້ທີ່  - ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ບໍລສິດັຕວົ
ແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ* 

% 
 

 

ຖາ້ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົ, ຄວນປັບ

ປຸງຫຍງັຕື່ ມອກີ?* 
 

 

 

 

ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  - ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວສໍາລບັ

ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ຊື່ ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  ຫລ ື

ສະມາຄມົພະນກັງານາໍທ່ຽວທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ *: 
 

ຊື່ ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍ 

ໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ*: 
 

ວນັທ*ີ:  

ດໍາເນນີງານໂດຍ*:  

ເບໂີທ/ອເີມລ*:   
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[ໝາຍ P ໃສ່ຫອ້ງທີ່ ເໝາະສມົຕາມຂໍກ້າໍນດົທີ່ ທ່ານກາໍລງັຈະນາໍສະເໜຮີບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ] 

 

ລາຍລະອຽດຂອງຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ຈາກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມອາຊຽນ 
ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

ສໍາລບັຜູປ້ະເມນີ

ເທົ່ ານັນ້ 

1. ມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານຂອງພະນກັງານ

ນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  
   

1.1.  ການຮບັເອາົພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່ ແມ່ນອງີໃສ່ລະດບັຄວາມ

ຮູ,້ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງທີ່ ເໝາະສມົກບັກດິຈະກາໍນາໍ

ທ່ຽວ.  
   

1.2.  ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  ຕອ້ງມຄີວາມຮູດ້າ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ວດັທະນະທໍາຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຄວາມຮູດ້າ້ນປະຫວດັສາດ, 

ຮດີຄອງປະເພນ,ີ ພູມສາດ, ພກຶສາຊາດ, ແຫລ່ງມລໍະດກົ ແລະ ຫລກັ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ. (ຜູປ້ະເມນີສາມາດສອບຖາມພະນກັງານ

ນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່ ໃຫແ້ນະນາໍຜະລດິຕະພນັໃຫເ້ບິ່ ງ) 

   

1.3.  ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  ນາໍພານກັທ່ອງທ່ຽວທ່ຽວຊມົດາ້ນສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ສງັຄມົ ເພື່ ອປົກປັກຮກັສາຊບັພະຍາ

ກອນ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດ. (ຜູປ້ະເມນີສາ

ມາດບອກໃຫພ້ະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່ຍກົຕວົຢ່າງ) 

   

1.4.  ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການຝຶກອບົຮມົດາ້ນສາ້ງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງເພື່ ອເພີ່ ມທກັສະ ແລະ ຄວາມຮູ.້ (ຜູປ້ະເມນີສາ 

ມາດສອບຖາມບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກບັການຝຶກອບົຮມົສໍາລບັພະ

ນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່) 

   

2. ພນັທະຕ່ໍາສຸດຕ່ໍມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມີ

ສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ  
   

2.1.  ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  ຕອ້ງຮຽນຮູ ້ແລະ ປັບປຸງທກັສະ

ດາ້ນການສຶ່ ສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທກັສະການອະທບິາຍ. (ຜູປ້ະ

ເມນີສາມາສອບຖາມເບິ່ ງລາຍການຝຶກອບົຮມົສໍາລບັພະນກັງານນາໍ

ທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່) 

   

2.2.  ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  ປັບປຸງດາ້ນຈນັຍາບນັ ແລະ ການບໍ

ລກິານທີ່ ເປັນມດິກບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມຄີວາມພາກພູມໃຈທີ່ ໄດ ້

ເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົຕນົເອງ. (ຜູປ້ະເມນີສາມາດກວດສອບ

ເບິ່ ງທາງອອນລາຍ ແລະ/ຫລ ືສອບຖາມຄນົໃນຊຸມຊນົ) 

   

2.3. ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  ໄດປ້ະກອບສ່ວນປົກປັກຮກັສາ ແລະ    
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ນາໍສະເໜຊີບັພະຍາກອນ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນທີາງທໍາມະຊາດ ແລະ 

ວດັທະນະທໍາ ໂດຍປຸກລະດມົ ແລະ ສາ້ງກດິຈະກາໍການສກຶສາດາ້ນວດັ

ທະນະທໍາ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫແ້ກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊນົ. (ຜູ ້

ປະເມນີຜນົສາມາດບອກໃຫພ້ະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່ຍກົຕວົ

ຢ່າງໃຫເ້ບິ່ ງ) 

2.4. ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່ ປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົລະ

ບຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມກ່ຽວກບັດາ້ນ

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວ. (ຜູປ້ະເມນີຜນົ

ບອກໃຫພ້ະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່ສະເໜບີນັຫາຕົນ້ຕດໍາ້ນ

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ວທິຮີບັມກືບັບນັຫາດັ່ ງ

ກ່າວ) 

   

2.5. ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່ ສະໜອງການບໍລກິານທີ່ ດ ີແລະ ປະຕິ

ບດັຕາມທຸກມາດຕະຖານທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ມາໂດຍອາຊຽນແນ່ໃສ່ເພື່ ອປັບປຸງ

ຄຸນນະພາບການບໍລກິານໃນການນາໍທ່ຽວ. (ຜູປ້ະເມນີສາມາດກວດ

ສອບເບິ່ ງຊ່ອງທາງການທ່ອງທ່ຽວທາງອອນລາຍ) 

   

3. ມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດສໍາລບັການບໍລຫິານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກດິຈະກາໍການ

ທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເນັນ້ໃສ່ຄຸນນະພາບເປັນຫລກັ 
   

3.1.  ການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ຕອ້ງຢູ່ພາຍໃຕຈ້ດຸປະສງົ, ຄູ່

ມ,ື ກດົລະບຽບ ຂອງວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນ

ຮ່ວມ. (ຜູປ້ະເມນີຜນົສາມາດກວດສອບວ່າບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວໄດເ້ຊນັ

ກດົລະບຽບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ຫລ ືບ່ໍ) 

   

3.2.  ການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ຕອ້ງດງຶດູດໃຫນ້ກັທ່ອງ

ທ່ຽວໄດທ່້ຽວຊມົທາງວດັທະນະທໍາ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ທໍາມະຊາດ ແລະ 

ຄນົໃນຊຸນຊນົ ຕາມຄູ່ມກືານທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ 

(ຜູປ້ະເມນີສາມາດກວດສອບເບິ່ ງການທ່ອງທ່ຽວທາງອອນລາຍ ແລະ 

ຖາມຄນົໃນຊຸມຊນົທີ່ ບ່ໍມສ່ີວນຮ່ວມກບັຜະລດິຕະພນັໂດຍກງົ) 

   

3.3. ການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ໄດມ້ກີານກາໍນດົຢ່າງຊດັເຈນ 

ເຊັ່ ນ: ລາຍການນາໍທ່ຽວພອ້ມລາຄາ ແລະ ລະບບົການຈອງ. (ຜູປ້ະ

ເມນີສາມາດຖາມເບິ່ ງໃບຈອງ ຫລ ືເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ) 
   

3.4. ການນາໍທ່ຽວ/ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ໄດບ້ນັທກຶຈາໍນວນນກັທ່ອງ

ທ່ຽວ ແລະ ວນັເວລາອອກເດນີທາງ ແລະ ເດນີທາງກບັ. (ຜູປ້ະເມນີສາ

ມາດສອບຖາມເບິ່ ງປຶມ້ບນັທກຶ) 
   

3.5.  ແຈງ້ໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວຮບັຊາບກ່ຽວກບັລາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ລະດບັ

ຄວາມຍາກ, ຄວາມອນັຕະລາຍທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້, ລະບຽບດາ້ນຄວາມ    
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ປອດໄພ ຫລ ືຫລກັການສໍາລບັການນາໍພາທ່ຽວ. (ຜູປ້ະເມນີສາມາດ

ກວດເບິ່ ງ ການທ່ອງທ່ຽວທາງອອນລາຍ ແລະ ກວດສອບອຸປະກອນ

ການສື່ສານ) 

3.6.  ມລີະບບົຄວບຄຸມ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ລວມທງັລະບບົຮບັຄໍາຄດິ

ເຫນັຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກບັການທ່ອງທ່ຽວ/ກດິຈະກາໍການທ່ອງ

ທ່ຽວ ແລະ ການປະກອບຄໍາເຫນັຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ.  
   

3.7.  ອດັຕາສ່ວນພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວ 

ແມ່ນບ່ໍເກນີ 1:5-10. (ຜູປ້ະເມນີສາມາດສອບຖາມຄນົໃນຊຸມຊນົທີ່ ບ່ໍ

ໄດກ່້ຽວຂອ້ງກບັຜະລດິຕະພນັນັນ້ໂດຍກງົກ່ຽວກບັຈາໍນວນກຸ່ມນກັ

ທ່ອງທ່ຽວໂດຍສະເລ່ຍ)  

   

4. ມາດຕະຖານໃນການປະກອບສ່ວນປົກປັກຮກັສາຊຸມຊນົ ແລະ ທໍາມະຊາດ

ຂອງບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ 
   

4.1.  ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວຫລຸດຜ່ອນການຂນົສົ່ ງທາງລດົ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ.      

4.2.  ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວເອາົຂີເ້ຫຍືອ້ຈາກຜະລ◌ິດຕະພນັທີ່ ນາໍໄປສູ່ເຂດທ່ອງ

ທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນນັນ້ໄປຖິມ້.     

4.3.  ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ, ພະນກັງານ ແລະ ແຂກ ປະກອບສ່ວນ ຫລ ືມີ

ສ່ວນຮ່ວມກບັກດິຈະກາໍພດັທະນາຊຸມຊນົ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການຂອງບາ້ນ, 

ການສກຶສາ, ການສອ້ມແປງຖະໜນົ ແລະ ອື່ ນໆ).  
   

4.4.  ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວອະທບິາຍກດົລະບຽບໃຫແ້ກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວຮບັຊາບ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຄາົລບົນບັຖຄືນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຫລກີລຽ້ງ

ການທໍາລາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ.  
   

4.5.  ພະນກັງານບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົການປະຖມົພະຍາ

ບານ ລວມທງັການປັມ້ຫວົໃຈ (CPR).     

4.6.  ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບ

ປຸງຄຸນນະພາບໃນການດໍາເນນີງານຂອງຕນົໂດຍລາຍງານຄວາມເພິ່ ງພໍ

ໃຈ ຫລ ືຄໍາຄດິເຫນັຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວ.  
   

ລວມ /22 /22 
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5. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ 

ຜະລດິຕະພນັນີປ້ະກອບມກີດິຈະກາໍໃດ

ແດ່?* 

 

ຊຸມຊນົໃດແດ່ທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມກບັກດິຈະກາໍ

ທີ່ ສະເໜມີານັນ້?* 

 
 

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນກດິຈະກາໍທີ່ ສະເໜມີານັນ້ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົການ

ມສ່ີວນຮ່ວມສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ດາ້ນໃດແດ່ ?* 

 

 

ຈົ່ ງປະເມນີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົຕາມຕາຕະລາງ “ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມ
ຂອງຊຸມຊນົສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ – ໃບປະເມນີຕນົເອງ” ຢູ່ຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ກ່ອນຕື່ມ
ຄະແນນທີ່ ເປັນເປີເຊນັໃສ◌່ເບືອ້ງຂວາ 
 
ໃນກລໍະນມີຫີລາຍຊຸມຊນົ, ຈົ່ ງສໍາເນາົ ແລະ ຕື່ມຕາຕະລາງຂອງແຕ່ລະຊຸມຊນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຄດິໄລ່ຄະ
ແນນທງັໝດົເປັນເປີເຊນັ.  
 

ເປີເຊນັທີ່ສອດຄ່ອງກບັມາດ
ຕະຖານຄວາມຍນືຍງົການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົສໍາລບັ
ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບ

ຍນືຍງົອາຊຽນ * 

 

% 

ຖາ້ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົ, 

ຄວນປັບປຸງຫຍງັຕື່ ມອກີ?* 

 

 

 

ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ  

ໃບປະເມນີຕນົເອງ 

ຊື່ ຊຸມຊນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ*:  

ວນັທ*ີ:  

ດໍາເນນີງານໂດຍ*:  

ເບໂີທ/ອເີມລ*:   

[ໝາຍ P ໃສ່ຫອ້ງທີ່ ເໝາະສມົຕາມຂໍກ້າໍນດົທີ່ ທ່ານກາໍລງັຈະນາໍສະເໜຮີບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ຍນືຍງົອາຊຽນ]  

ລາຍລະອຽດຂອງຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ຈາກມາດຕະຖານເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມີ

ສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 
ສໍາລບັຜູປ້ະເມນີ

ເທົ່ ານັນ້ 

1. ມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດໃນການຄຸມ້ຄອງທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ    

1.1.  ຜະລດິຕະພນັນີບໍ້ລຫິານໂດຍຄນົໃນຊຸມຊນົໂດຍມຄີະນະກາໍມະການ

ທ່ອງທ່ຽວທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ເປັນເວລາຢ່າງໜອ້ຍບ່ໍຫລຸດ 5 ປີ.      

1.2.  ໄດມ້ກີານກາໍນດົຈດຸຂາຍຂອງບາ້ນ.     
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1.3.  ມເີຄື່ ອງມໂືຄສະນາ ເຊັ່ ນ: ແຜ່ນພບັ, ກະດານ ແລະ ແຜ່ນປາ້ຍໂຄສະນາ     

1.4.  ດາ້ນການຕະຫລາດກໍ່ ມກີານຮ່ວມມກືບັລດັຖະບານ ແລະ ບໍລສິດັທ່ອງ

ທ່ຽວໃນທອ້ງຖິ່ ນ.       

2. ມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດໃນການສາ້ງຜະລດິຕະພນັທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ    

2.1.  ກດິຈະກາໍໄດຖ້ກືຮບັຮອງໂດຍອໍານາດການປົກຄອງຂັນ້ແຂວງ ແລະ/

ຫລ ືຂັນ້ສູນກາງ.    

3. ມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດໃນການບໍລຫິານທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ    

3.1.  ກດິຈະກາໍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົເພື່ ອສະໜອງຜະລດິຕະ

ພນັ ແລະ ການບໍລກິານໃຫແ້ກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ. (ຄນົທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ

ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຄນົທອ້ງຖິ່ ນ) 
   

3.2.  ມລີະບບົບໍລຫິານການເງນິທີ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ຄນົໃນຊຸມຊນົເຂົາ້ໃຈ (ໃບ

ດຸນດ່ຽງ).     

4. ມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດໃນການຮ່ວມມທືີ່ ມປີະສດິທພິາບ    

4.1.  ການເຮດັກດິຈະກາໍ, ຕອ້ງຫລກີລຽ້ງຜນົກະທບົດາ້ນລບົຕ່ໍຊຸມຊນົອອ້ມ

ຂາ້ງ (ບ່ໍມກີານຈົ່ ມວ່າຈາກຊຸມຊນົອອ້ມຂາ້ງ).    

5. ມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດໃນການຮກັສາຊື່ ສຽງ    

5.1.  ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອມເີພດສໍາພນັ, ການຄາ້ຢາເສບຕດິ, ການຄາ້ມະນຸດ 

ແລະ ແຮງງານເດກັນອ້ຍ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງຫາ້ມ ແລະ ຜດິກດົໝາຍ 

(ປາ້ຍໂຄສະນາທີ່ ມຢູ່ີ).  
   

5.2.  ກດິຈະກາໍດັ່ ງກ່າວສົ່ ງເສມີຄວາມເທົ່ າທຽມກນັທາງເພດ ແລະ ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມທາງສງັຄມົ (ສ່ວນແບ່ງທີ່ ເທົ່ າກນັຂອງເພດຊາຍ ແລະ ເພດ

ຍງິ/ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຕົນ້ກາໍນດົຂອງແຮງງານ).  
   

6. ມາດຕະຖານໃນການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຕົນ້ທນຶໃຫເ້ທົ່ າທຽມກນັ    

6.1.  ມກີານແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ເປັນເອກະພາບກນັ. (ເອ

ກະສານອາ້ງອງີ)     

6.2.  ມເີງນິທນຶພດັທະນາຊຸມຊນົ ຫລ ືວຽກງານອື່ ນໆທີ່ ສົ່ ງຜນົປະໂຫຍດໃຫ ້

ແກ່ຊຸມຊນົທງັໝດົ. (ໃບດຸນດ່ຽງ)    

7. ມາດຕະຖານຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນເສດຖະກດິພາກພືນ້    

7.1.  ຄນົໃນຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນເຮດັວຽກຢູ່ໃນກດິຈະກາໍ/ຜະລດິຕະພນັນັນ້.     

7.2.  ຜະລດິຕະພນັຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນຖກືນາໍໃຊແ້ທນການນາໍເຂົາ້ຜະລດິຕະ

ພນັອື່ ນໆ (ເຄື່ ອງທີ່ ລະນກຶທີ່ ຜະລດິໃນທອ້ງຖິ່ ນ ກບັ ເຄື່ ອງທີ່ ລະນກຶທີ່

ຜະລດິຈາກໂຮງງານ).   
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8. ມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດດາ້ນຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງວດັທະນະທໍາ ແລະ ສົ່ ງເສມີຄຸນ

ຄ່າຮດີຄອງປະເພນ ີ
   

8.2.  ຄວາມສໍາຄນັຂອງຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາຕ່ໍຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ 

ແລະ ຮດີຄອງປະເພນທີີ່ ມຄຸີນຄ່າ ໄດຖ້ກືກາໍນດົ, ບນັທກຶ ແລະ ຮບັ

ຮອງໂດຍຊຸມຊນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ເອກະສານ/ບດົລາຍງານ).  
   

8.3.  ມໂີຄງການສົ່ ງເສມີ ແລະ ຮກັສາວ◌ັດທະນະທໍາ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນີ

ເພື່ ອປົກປັກຮກັສາວດັທະນະທໍາໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ຄງົ, ມເີອກະລກັ 

ແລະ ມຄຸີນຄ່າສູງ.   
   

9. ມາດຕະຖານໃນການອະນຸລກັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ    

9.1.  ແຫລ່ງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ມຄີວາມສໍາ

ຄນັຕ່ໍຊຸມຊນົໄດມ້ກີານລະບຸ, ວາງແຜນ, ສາ້ງເປັນເອກະສານ ແລະ ຮບັ

ຮອງໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
   

10. ມາດຕະຖານໃນການອະນຸລກັເພື່ ອປັບປຸງສິ່ ງແວດລອ້ມ    

10.1.  ມລີະບບົຈດັການກບັຂີເ້ຫຍືອ້ຢ່າງເໝາະສມົທີ່ ນາໍໃຊຫ້ລກັການຫລກີ

ລຽ້ງ, ຫລຸດຜ່ອນ, ນາໍມາໃຊຄ້ນື, ນາໍມາຜະລດິຄນື ແລະ ການຮບັ

ມກືບັສິ່ ງເສດເຫລອືທີ່ ເນົ່ າເສຍ ເຊັ່ ນ: ປຸ໋ຍໝກັ  
   

10.2.  ການຈດັການນໍາ້ເສຍຢ່າງເໝາະສມົໂດຍນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີ່ ມີ

ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສຸຂະພາບມະນຸດ ແລະ ຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ໜອ້ຍທີ່ ສຸດ (ເຕກັໂນໂລຊຫີຍງັ)  
   

11. ມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດໃນການພວົພນັລະຫວ່າງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊນົ

ທອ້ງຖິ່ ນ 
   

11.1.  ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ວດັທະນະທໍາລວມທງັການອະທິ

ບາຍຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ສິ່ ງອອ້ມຂາ້ງ.     

11.2.  ລະບຽບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ຄີວາມປອດ

ໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງບົໃຫແ້ກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ. (ບດົລາຍງານ)    

12. ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົກບັຜະລດິຕະ

ພນັ 
   

12.1.  ລາຄາຕອ້ງໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທໍາແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວພອ້ມກບັສາ້ງຜນົ

ປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ. (ແຜນທຸລະກດິ)    

ລວມ /22 /22 
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ການຄດິໄລ່ຄະແນນ 

 

I. ຜູສ້ະໝກັທີ່ ປະເມນີຕນົເອງສໍາລບັຜະລດິຕະພນັແຕ່ລະປະເພດ ຖາ້ຫາກວ່າຄະແນນປະເມນີຜນົຕ່ໍາກວ່າ 

30% ຈະຖວ່ືາບ່ໍຜ່ານການແຂ່ງຂນັ. 

II. ຜູສ້ະໝກັສາມາດສົ່ ງຮູບພາບເພື່ ອເປັນຫລກັຖານຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຂອງຜະລດິຕະພນັຂອງຕນົ ແລະ ເພື່ ອ 

ຮບັປະກນັວ່າສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຍງັຢູ່ໃນສະພາບດ ີແລະ ສາມາດຜ່ານມາດຕະຖານທີ່ ກາໍນດົໄວຂ້ອງ 

ຜະລດິຕະພນັແຕ່ລະປະເພດ. 

III. ຜູສ້ະໝກັ ແລະ ຜູປ້ະເມນີລະດບັຊາດ ຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງໜາຍ Ö ໃນຫອ້ງ “ບ່ໍແມ່ນ” ໃນກລໍະນທີີ່ ຜະລດິຕະພນັ

ບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ 

IV. ຜູປ້ະເມນີລະດບັຊາດຕອ້ງຄດັເລອືກເອາົຜະລດິຕະະພນັທີ່ ໄດຄ້ະແນນດທີີ່ ສຸດ ຫລ ືໄດຄ້ະແນນຫລາຍທີ່ ສຸດ. 

V. ຄະແນນລວມທງັໝດົໃນຜະລດິຕະພນັແຕ່ລະປະເພດຕອ້ງບ່ໍຕ່ໍາກວ່າ 50% ຂອງຄະແນນລວມທງັໝດົ 

(ທຸກໆມາດຕະຖານ ຫຼ ືຕາຕະລາງ ຕອ້ງໃຫໄ້ດຄໍ້າຕອບ “ແມ່ນ” = ຫຼ ື> 11 ຂໍ)້ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ຂໍຄ້ວນເອາົໃຈໃສ່ຂອງຜູປ້ະເມນີ 
 

1. ຜູປ້ະເມນີຄວນອງີໃສ່ບນັດາມາດຕະຖານ ແລະ ເອກະສານຢັງ້ຢືນຕ່າງໆຂອງຜະລດິຕະພນັແຕ່ລະປະເພດ 

2. ຖາ້ຂໍມູ້ນຖກືຕອ້ງຄວາມເປັນຈງິທີ່ ຜູສ້ະໝກັສົ່ ງໃບສະໝກັມາໃຫຜູ້ປ້ະເມນີ ແມ່ນໃຫໃ້ຊເ້ຄື່ ອງໜາຍ Ö ໃນ

ຫອ້ງ (ສໍາລບັຜູປ້ະເມນີຜນົເທົ່ ານັນ້) ເພື່ ອຢືນຢັນ. 

3. ໃຫສ້ມົທຽບ ຈາໍນວນລວມທງັສອງ (ຫອ້ງຜູສ້ະໝກັ ແລະ ຫອ້ງຜູປ້ະເມນີ)  
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3. ແບບຟອມສໍາລບັປະເມນີເອາົຄະແນນເພີ່ ມ ເພື່ ອເລອືກເອາົຜູຊ້ະນະ (ກລໍະນໄີດຄ້ະແນນເທົ່ າກນັ) 

 

ຄໍາຖາມເພື່ ອໃຫຄ້ະແນນເພີ່ ມຕື່ ມ 

 

ເພື່ ອເພີ່ ມຄະແນນໃຫແ້ກ່ການສະໝກັຂອງທ່ານ,  ໃນກລໍະນຄີະແນນຂອງຜະລດິຕະພນັທີ່ ຖກຶຄດັເລອືກຄະແນນເທົ່ າກນັ 

 ທ່ານ ສາມາດຕອບແບບສອບຖາມກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຈດຸໝາຍປາຍທາງ ຄດືັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ເພື່ ອເປັນຄະແນນ

ຕດັສນິຜູຊ້ະນະ 
 

 

ໝາຍເຫດ: ແບບຟອມສໍາລບັກລໍະນມີຜູີສ້ະໝກັຫລາຍຜະລຕິະພນັ (ມຫີລາຍທມີ) ຄໍາຖາມ 2 ຊຸດດັ່ ງຕ່ໍໄປນີຈ້ະເປັນ

ຄະແນນຕດັສນິເພື່ ອເລອືກເອາົຜູຊ້ະນະທີ່ ຄະແນນຫລາຍທີ່ ສຸດ ລວມມ ີ2 ແບບຟອມຄ:ື 

1. ການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

2. ການເຂົາ້ເຖງິ 
 

ແບບຟອມໃຫຄ້ະແນນເພີ່ ມຕື່ ມ 
1. ການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

 

  

ມາດຕະຖານ ຕວົຊີວ້ດັ ແມ່ນ 
ບ່ໍ

ແມ່ນ ວທິກີານກວດ
ສອບ 

ສໍາລບັຜູ ້

ປະເມນີ

ເທົ່ ານັນ້ 

ຍຸດທະສາດສໍາລບັຈດຸ

ໝາຍປາຍທາງແບບ

ຍນືຍງົ 

ແຜນຈດຸໝາຍປາຍທາງຫລາຍປີ ຫລ ືຍຸດທະສາດທີ່ ສາ້ງ

ຂືນ້ມາພອ້ມກບັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄນົທົ່ ວໄປ   ແຜນ   

ອງົການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝ

າຍປາຍທາງການທ່ອງ

ທ່ຽວ 

ພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິມສ່ີວນຮ່ວມໃນອງົການດັ່ ງ

ກ່າວ ແລະ ການປະສານງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ   

ບດົບນັທກຶກອງ

ປະຊຸມ (ຢ່າງໜ້

ອຍ 2 ປີ) 
 

ການກວດສອບ 
ກອງທນຶ ແລະ ກດິຈະກາໍຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກ

ທ່ອງທ່ຽວ   ບດົລາຍງານ   

ການຮບັມກືບັລະດູ

ການທ່ອງທ່ຽວ 

ຍຸດທະສາດການຕະຫລາດສະເພາະສໍາລບັລະດູການທີ່ ບ່ໍມີ

ນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວຕະຫລອດປີ   
ເວບັໄຊ ຫລ ື

ດາ້ນອື່ ນໆ.  

ການປັບຕວົຕ່ໍການ

ປ່ຽນແປງຂອງດນິຟາ້

ອາກາດ 

ແຜນການສກຶສາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶໃຫແ້ກ່ພາກລດັ, 

ພາກທຸລະກດິການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວ

ກບັການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟາ້ອາກາດ 
  

ໃບປິວ, ວດິໂີອ, 

ວທິະຍຸ ແລະ 

ອື່ ນໆ. 
 

ປຶມ້ຄູ່ມຊືບັພະຍາ

ກອນ ແລະ ສະຖານທີ່

ທ່ອງທ່ຽວ 

ປ◌ຶ◌້ມຄູ່ມ ືແລະ ການຈດັລະດບັຊບັພະຍາກອນ ແລະ 

ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ລວມທງັແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ 
  ບດົລາຍງານ  
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ລະບຽບການວາງແຜນ 

ຄູ່ມກືານວາງແຜນ ຫລ ືການຈດັແບ່ງເຂດ, ລະບຽບ ແລະ/

ຫລ ືນະໂຍບາຍທີ່ ປົກປັກຮກັສາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ວດັທະນະທໍາ 
  ບດົລາຍງານ  

ເຂົາ້ເຖງິໄດໝ້ດົທຸກ

ຄນົ 

ການແກໄ້ຂບນັຫາການເຂົາ້ເຖງິແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່

ໂດຍສະເພາະດາ້ນຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນ

ຂະນະທີ່ ຈດັສະຖານທີ່ ພກັແຮມໃນລາຄາທີ່ ເໝາະສມົໃຫ ້

ແກ່ຄນົພກິານ 

  

ມ ີ3 ວທິແີກໄ້ຂ

ບນັຫາການເຂົາ້

ເຖງິ 
 

ການໄດມ້າຂອງຊບັ

ສນິ 

ລະບຽບ ຫລ ືນຕິກິາໍ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສດິທດິັ່ ງເດມີ, ມີ

ການປຶກສາຫາລກືບັພາກລດັ ແລະ ຍາ້ຍຖິ່ ນຖານໃນເວລາ

ມກີານຕກົລງົເຫນັດ ີແລະ/ຫລ ືມກີານຊດົເຊຍີຕາມຄວາມ

ເໝາະສມົ 

  ບດົລາຍງານ   

ຄວາມພໍໃຈຂອງນກັ

ທ່ອງທ່ຽວ 

ການເກບັ ແລະ ລາຍງານສະຖຕິກ່ິຽວກບັຄວາມພໍໃຈຂອງ

ນກັທ່ອງທ່ຽວ   ບດົລາຍງານ  

ມາດຕະຖານຄວາມ

ຍນືຍງົ 

ການກວດສອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກດິການ

ທ່ອງທ່ຽວ ຕາມລະບບົການຢັງ້ຢືນການທ່ອງທ່ຽວ ຫລ ື

ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ 
  ບດົລາຍງານ  

ຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ຄວາມສະຫງບົ 

ຄໍາເຕອືນກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ເຊັ່ ນ: ສະຖານທີ່ ປະຖມົ

ພະຍາບານຢູ່ຕາມຫາດຊາຍ/ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ   

ຈາໍນວນຄນົທີ່

ໄດຮ້ບັການຝຶກ

ອບົຮມົ ແລະ ອຸ

ປະກອນ 

 

ການຮບັມກືບັວກິດິ

ການ ແລະ ເຫດການ

ສຸກເສນີ 

ແຜນການຮບັມກືບັວກິດິການ ແລະ ເຫດການສຸກເສນີ 

ລວມທງັການຕດິຕ່ໍສື່ ສານໃນຊ່ວງເວລາ ແລະ ຫລງັເກດີວິ

ກດິການ ຫລ ືເຫດສຸກເສນີທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມຈາກພາກທຸລະ

ກດິທ່ອງທ່ຽວ 

  ແຜນ   

ການສົ່ ງເສມີ 
ຂໍຄ້ວາມສົ່ ງເສມີຈດຸໝາຍປາຍທາງທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລາຍລະ

ອຽດຂອງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານ   
ການຕລີາຄາ

ຂອງຜູປ້ະເມນີ  

ລວມ 

 

/14 

 

/14 
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ແບບຟອມໃຫຄ້ະແນນເພີ່ ມຕື່ ມ 
2. ການເຂົາ້ເຖງິ 

ຄໍາຖາມ 
 

ໄດ ້ ບ່ໍໄດ ້
ສໍາລບັຜູປ້ະ
ເມນີເທົ່ ານັນ້ 

ທຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການພເິສດສາມາດເຂົາ້ເຖງິຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວນີໄ້ດບ່ໍ້?  

ຖາ້ໄດ,້ ຈົ່ ງຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸ່ມນີເ້ພື່ອອະທບິາຍວ່າພາກສ່ວນໃດສາມາດຊືຜ້ະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວ
ໄດ ້

❑ ❑ ❑ 

ຄນົພກິານຂາ ❑ ❑ ❑ 

ຖາ້ໄດ,້ ຈົ່ ງອະທບິາຍວທິເີຂົາ້ເຖງິຜະລດິຕະ

ພນັດັ່ ງກ່າວ 

 
   

ຄນົພກິານຕາ ❑ ❑ ❑ 

ຖາ້ໄດ,້ ຈົ່ ງອະທບິາຍວທິເີຂົາ້ເຖງິຜະລດິຕະ

ພນັດັ່ ງກ່າວ 

 
   

ຄນົພກິານຫູ ❑ ❑ ❑ 

ຖາ້ໄດ,້ ຈົ່ ງອະທບິາຍວທິເີຂົາ້ເຖງິຜະລດິຕະ

ພນັດັ່ ງກ່າວ 

 
   

ຄນົພກິານທາງສະໝອງ ❑ ❑ ❑ 

ຖາ້ໄດ,້ ຈົ່ ງອະທບິາຍວທິເີຂົາ້ເຖງິຜະລດິຕະ

ພນັດັ່ ງກ່າວ 

 
   

 

ລວມ 

 

/5 /5 
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4. ຕາຕະລາງສະຫລຸບຄະແນນຂອງຜະລດິຕະພນັແຕ່ລະປະເພດ 
 

ຕວົຊີວ້ດັ ຄະແນນ 
ສໍາລບັຜູປ້ະເມນີເທົ່ າ

ນັນ້ 
ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງຫອ້ງນໍາ້ສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວ

ແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 
/22 /22 

ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຮງແຮມຂຽວສໍາລບັລາງວນັການທ່ອງ

ທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 
/22 /22 

ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົສໍາລບັລາງວນັ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 
/22 /22 

ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງການບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມສໍາ

ລບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 
/22 /22 

ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງພະນ◌ັກງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່ -ບໍ

ລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວສໍາລບັລາງວນັການ

ທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 

/22 /22 

ມາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົດາ້ນການມສ່ືວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົສໍາລບັ

ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 
/22 /22 

ລວມ /132 /132 

ຄະແນນເພີ່ ມ 
(ກລໍະນຄີະແນນເທົ່ າກນັ) 

ການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ /14 /14 

ການເຂົາ້ເຖງິ /5 /5 

ລວມ /151 /151 
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VIII. ການຮບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ 
 

ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ຈະຖກືມອບ-ຮບັທຸກໆ 02 ປີ ຊຶ່ ງມຫີວົຂໍທ້ີ່ ແຕກຕ່າງກນັຂືນ້ຕາມການຕກົລງົ

ເຫນັດ ີຂອງຄະນະກາໍມະການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ລດັຖະມນົຕທ່ີອງທ່ຽວອາຊຽນ. ໃນແຕ່ລະສກົປີ ແຕ່ລະປະເທດ

ຈະມ ີ2 ລາງວນັ ລວມ ທງັໝດົ 20 ຜະລດິຕະພນັຈາກປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ, ຈະມກຸ່ີມຜູສ້ະໝກັບ່ໍເກນີ 2 ກຸ່ມ ຄ:ື 

(01 ກຸ່ມສໍາລບັຜະລດິຕະພນັຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ແລະ 01 ກຸ່ມສໍາລບັຜະລດິຕະພນັຢູ່ຊນົນະບດົ), ຊຶ່ ງຜະລດິຕະພນັ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນທີ່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກ ຂອງແຕ່ລະປະເພດ ຈະຖກືປະກາດໄດ ້«ຮບັໂລລ້າງວນັ ແລະ 

ໃບຢັງ້ຢືນ» ມອບໂດຍລດັຖະມນົຕທ່ີອງທ່ຽວອາຊຽນ. ສ່ວນພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນກຸ່ມສະໝກັ) ລວມ

ມ:ີ ຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະອາຊຽນ, ສະຖານທີ່ ພກັແຮມ (ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຫຼ ື ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ), ຜູ ້

ບໍລກິານຮາ້ນອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ, ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  ຫຼ ືບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງ

ທ່ຽວ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນລາງວນັ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ. ສໍາລບັພທິມີອບ-ຮບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ແມ່ນຈະຖກືຈດັຂຶນ້

ຕາມຮອບວຽນຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນໂອກາດງານມະຫາກາໍທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ATF) ໃນເດອືນມງັກອນຂອງທຸກໆ 2 

ປີ. 

 

ສໍາລບັລະດບັຊາດ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດຈະໄດເ້ອາົລາຍຊື່ ຜູໄ້ດຮ້ບັລາງວນັລງົໂຄສະນາ

ເພີ່ ມຕື່ ມ:  

- ລງົເວບັໄຊການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ; 

- ແຈງ້ໃຫສ້ື່ ຮບັຮູວ່້າເປັນແບບຢ່າງທີ່ ດທີີ່ ສຸດໃນລະດບັຊາດ; 

- ລງົໂຄສະນາຢູ່ຕາມຮາ້ນວາງສະແດງຕາມງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວລະດບັສາກນົ ເຊັ່ ນ: ATF, 

TRAVEX, ITB, WTM ແລະ ອື່ ນໆ. 

 

ສໍາລບັລະດບັສາກນົ, ກອງເລຂາອາຊຽນຈະເອາົລາຍຊື່ ຜູໄ້ດຮ້ບັລາງວນັລງົເວບັໄຊການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ - 

www.aseantourism.travel ແລະ ໂຄສະນາຜ່ານສື່ ຕ່າງໆ. 

 

ເພື່ ອຮບັປະກນັດາ້ນຄວາມຍນືຍງົຂອງຜະລດິຕະພນັທີ່ ຄດັເລອືກມານັນ້, ທມີຜູສ້ະໝກັທີ່ ໄດຮ້ບັລາງວນັຕອ້ງເຊນັສນັຍາ

ຜູກມດັກບັຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດຂອງຕນົ ເພື່ ອຮກັສາຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວເປັນເວລາ 2 ປີ.  
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1. ໂລລ້າງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ   
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2. ໃບຢັງ້ຢືນສໍາລບັຜະລດິຕະພນັຍນືຍງົອາຊຽນ (ຢູ່ຊນົນະບດົ) 
 

 
 

3. ໃບຢັງ້ຢືນສໍາລບັຜະລດິຕະພນັຍນືຍງົອາຊຽນ (ຢູ່ໃນຕວົເມອືງ) 

 

 

 

 

 

Presented to�Tree Top Explorer 

As the Best Sustainable Rural�Tourism Product�of�Lao PDR 

under the theme�Natureybased Tourism  

Awarded to�Green Adventure as the Leading Partner 
 

Minister of Information, Culture and Tourism, Lao PDR 
 

No��ASTA 2018�40 

Secretary�General of ASEAN 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Presented to�Phousi Mountain 

As the Best Sustainable Urban�Tourism Product�of�Lao PDR 

under the theme�Natureybased Tourism  

Awarded to�Department of Information, Culture and Tourism of Luang Prabang  

as the Leading Partner 
 

Minister of Information, Culture and Tourism, Lao PDR 
 

No��ASTA 2018�31 

Secretary�General of ASEAN 
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v ຫວົຂໍສໍ້າລບັການປະເມນີລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນສໍາລບັປີ ………………….. ແມ່ນ: 

“……………………………………………..……….” 

 
Ø ປະເພດຜະລດິຕະພນັ………………………………………………………………………… 

 

 ໝາຍເຫດ: ຫວົຂໍລ້າງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນຈະມກີານປ່ຽນແປງຫວົຂໍທຸ້ກໆ 2 ປີ, ຂືນ້ກບັການ

ຕກົລງົເຫນັດ ີເປັນເອກະພາບຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ.  

 

v ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ (ASTA) ມ ີ02 ປະເພດຜະລດິຕະພນັ ຄ:ື 

1. ຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ, ຈາໍນວນ 01 ລາງວນັ. 

2. ຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ເຂດໃນຕວົເມອືງ, ຈາໍນວນ 01 ລາງວນັ. 
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Ø ເງ ື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະເຂດທີ່ ສະເໜຮີບັລາງວນັ ASTA: 

ເຂດຊນົນະບດົ ເຂດໃນຕວົເມອືງ 

• ເຂດຢູ່ນອກຕວົເມອືງ;ຫ່າງຈາກທີ່ ພກັອາໄສທີ່ ມີ

ປະຊາກອນຫລາຍກ່ວາ 10,000 ຄນົ ຊຶ່ ງເປັນ

ເຂດທີ່ ມທີີ່ ພກັອາໄສໜອ້ຍ ແລະ ປະຊາກອນໜ້

ອຍ; 

• ມທີົ່ ງນາ, ສວນ ແລະ ພືນ້ທີ່ ຫວ່າງກາງແຈງ້; 

• ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການສະໜອງດາ້ນເຮອືນພກັ

ແຮມນາໍປະຊາຊນົ ແລະ ເຮອືນພກັ (ແບບມຫີອ້ງ

ນອນ ແລະ ອາຫານເຊົາ້) (B&B) ໃຫແ້ກ່ນກັ

ທ່ອງທ່ຽວ. 

• ຕັງ້ຢູ່ໃກກ້ບັສະຖານຂີນົສົ່ ງສາທາລະນະ; 

• ມທີີ່ ພກັອາໄສ ແລະ ປະຊາກອນໜາແໜນ້ ແລະ 

ມພີືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ

; 

• ຕັງ້ຢູ່ໃກກັບັສະໜາມບນິ; 

• ມໂີຮງແຮມຫລາຍກ່ວາ 5 ແຫ່ງ; 

• ຜະລດິຕະພນັ ຫລ ື ກດິຈະກາໍຫລກັຕອ້ງຫ່າງ

ຈາກເຂດທີ່ ພກັອາໄສບ່ໍເກນີ 01 ຊົ່ ວໂມງ ຈາກ

ການເດນີທາງທາງລດົ.  

 

v ເປົາ້ໝາຍກຸ່ມຜູສ້ະໜກັ ເພື່ ອສະເໜຮີບັລາງວນັ ASTA: 

Ø ກຸ່ມຜູສ້ະໝກັຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ປະກອບມ:ີ 

1. ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະສະອາດ  

2. ຜູປ້ະກອບການເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົ (Homestay)  

3. ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ  

4. ພະນກັງານນາໍທ່ຽວທອ້ງຖິ່ ນ - ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ 

a. ພະນກັງານນາໍທ່ຽວທອ້ງຖິ່ ນ  

b. ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ  

5. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ  

Ø ກຸ່ມຜູສ້ະໝກັໃນເຂດໃນຕວົເມອືງ ປະກອບມ:ີ 
1. ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະສະອາດ   

2. ຜູປ້ະກອບການໂຮງແຮມຂຽວ (ASEAN Green Hotel)   

3. ຜູປ້ະກອບການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ  

4. ພະນກັງານນາໍທ່ຽວທອ້ງຖິ່ ນ - ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ 

a. ພະນກັງານນາໍທ່ຽວທອ້ງຖິ່ ນ  

b. ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ  

5. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ  

 ໝາຍເຫດ: ຖາ້ແມ່ນຜະລດິຕະພນັໃດໄດຮ້ບັມາດຕະຖານອາຊຽນຈະຖກືພຈິາລະນາເປັນບູລມິະສດິທໍາອດິ 

 

v ການຂຽນແບບຟອມສະໝກັ 

 ກຸ່ມຜູສ້ະໝກັຕອ້ງຮ່ວມກນັຂຽນໃບສະໝກັ ແລວ້ສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງແຂວງ ຫຼ ືສູນກາງ. ໃນນີ,້ 

ຈະມຫີວົໜາ້ກຸ່ມ ອາດຈະແມ່ນພາກລດັ ຫຼ ືພາກທຸລະກດິກໄໍດ ້ຂືນ້ຢູ່ກບັທ່າແຮງ ແລະ ການຕກົລງົຂອງກຸ່ມຜູສ້ະໝກັ.  

Ø ແບບຟອມສໍາລບັການສະໝກັ ມຢູ່ີ 3 ແບບຟອມຄ:ື  

1. ແບບຟອມສໍາລບັຂຽນຂໍມູ້ນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຜະລດິຕະພນັ; 

2. ແບບຟອມສໍາລບັຫວົໜາ້ທມີຜູສ້ະໝກັ; 
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3. ແບບຟອມສໍາລບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ (ເບິ່ ງແບບຟອມໃນປືມ້ຄູ່ມ)ື. 

 

v ວທິກີານປະເມນີ 

 ຫຼງັຈາກ ກຸ່ມຜູສ້ະໝກັສົ່ ງແບບຟອມສະໝກັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົ ໃຫພ້າກສ່ວນຮບັຜດິຊອບແລວ້, 

ຂັນ້ຕອນຕ່ໍໄປແມ່ນ ການປະເມນີຕນົເອງ,  ຊຶ່ ງແບບຟອມປະເມນີນີຈ້ະຖກືນາໍໃຊ ້02 ຄັງ້ ຄ:ື ນາໍໃຊປ້ະເມນີຕນົເອງກ່ອນ 

ແລວ້ສົ່ ງໃບປະເມນີໃຫຄ້ະນະກາໍມະການຂັນ້ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ, ຫຼງັຈາກນັນ້ຄະນະກາໍມະການຂັນ້ແຂວງ ຫຼ ືສູນກາງ ຈະ

ນາໍໃຊແ້ບບຟອມດັ່ ງກ່າວປະເມນີຄນື. 

Ø ແບບຟອມປະເມນີລາງວນັ ASTA ປະກອບມ ີ05 ແບບຟອມດັ່ ງນີ:້ 

1. ຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະອາຊຽນ;  

2. ສະຖານທີ່ ພກັແຮມ (ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຫຼ ືເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ); 

3. ຜູປ້ະກອບການຮາ້ນອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ; 

4. ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  - ບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ;  

5. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ (ເບິ່ ງແບບຟອມໃນປືມ້ຄູ່ມ)ື 

 

v ວທິກີານຄດິໄລ່ຄະແນນ 

 ສະຫຸຼບຄະແນນທງັໝດົແຕ່ລະແບບຟອມ (ແຕ່ລະປະເພດ) ແມ່ນຕອ້ງຜ່ານຕາມເກນຄະແນນ ດັ່ ງນີ:້ 

- ຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ມລໍະດກົແບບຍນືຍງົອາຊຽນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ຢ່າງໜອ້ຍ

ແມ່ນ 50% ຂຶນ້ໄປ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 11 ຄະແນນຂຶນ້ໄປ (ຂອງແຕ່ລະແບບຟອມ). 

- ຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ມລໍະດກົແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ເຂດໃນຕວົເມອືງ ຢ່າງໜອ້ຍ

ແມ່ນ 60% ຂຶນ້ໄປ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 13 ຄະແນນຂຶນ້ໄປ (ຂອງແຕ່ລະແບບຟອມ). 

 

Ø ໃນກລໍະນຄີະແນນຂອງຜະລດິຕະພນັທີ່ ຖກືຄດັເລອືກມຄີະແນນເທົ່ າກນັ ຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊແ້ບບຟອມ

ຄະແນນເພີ່ ມ ເພື່ ອເປັນຄະແນນຕດັສນິຜູຊ້ະນະ, ປະກອບມ ີ02 ແບບຟອມດັ່ ງນີ:້ 

1. ການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ; 

2. ການເຂົາ້ເຖງິຈດຸໝາຍປາຍທາງ. (ເບິ່ ງແບບຟອມໃນປືມ້ຄູ່ມ)ື. 

 

v ການມອບ-ຮບັລາງວນັ 

 ລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ຈະຖກືມອບ-ຮບັທຸກໆ 02 ປີ ຊຶ່ ງມຫີວົຂໍທ້ີ່ ແຕກຕ່າງກນັຂຶນ້ຕາມ

ການຕກົລງົເຫນັດ ີຂອງຄະນະກາໍມະການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ລດັຖະມນົຕທ່ີອງທ່ຽວອາຊຽນ. ໃນແຕ່ລະສກົປີ ແຕ່

ລະປະເທດຈະມ ີ2 ລາງວນັ ລວມທງັໝດົ 20 ຜະລດິຕະພນັຈາກປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ, ຈະມກຸ່ີມຜູສ້ະໝກັບ່ໍເກນີ 2 

ກຸ່ມ ຄ:ື (01 ກຸ່ມສໍາລບັຜະລດິຕະພນັຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ແລະ 01 ກຸ່ມສໍາລບັຜະລດິຕະພນັຢູ່ຊນົນະບດົ), ຊຶ່ ງຜະລດິຕະພນັ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນທີ່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກ ຂອງແຕ່ລະປະເພດ ຈະຖກືປະກາດໄດ ້«ຮບັໂລລ້າງວນັ ແລະ 

ໃບຢັງ້ຢືນ» ມອບໂດຍລດັຖະມນົຕທ່ີອງທ່ຽວອາຊຽນ. ສ່ວນພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນກຸ່ມສະໝກັ) ລວມ

ມ:ີ ຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະອາຊຽນ, ສະຖານທີ່ ພກັແຮມ (ໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ຫຼ ື ເຮອືນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ), ຜູ ້

ບໍລກິານຮາ້ນອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ, ພະນກັງານນາໍທ່ຽວສະເພາະພືນ້ທີ່  ຫຼ ືບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງ

ທ່ຽວ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນລາງວນັ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ. ສໍາລບັພທິມີອບ-ຮບັລາງວນັການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົອາຊຽນ ແມ່ນຈະຖກືຈດັຂຶນ້

ຕາມຮອບວຽນຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນໂອກາດງານມະຫາກາໍທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ATF) ໃນເດອືນມງັກອນຂອງທຸກໆ 2 

ປີ. 
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