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ບດົແນະນ ຳ
ກ່ຽວກບັ ສູນຝຶກອບົຮມົ ແລະ ພດັທະນຳ (TDC) 

ສ ຳລບັ ຂະແໜງກຳນປຸງແຕ່ງໄມ ້ລຳວ

ຄວຳມສ ຳຄນັຂອງຜູ ້ບ ລິຫຳນ/ຫວົໜຳ້ບ ລິສດັ
ທ ່ ດ ຳ ເນ ນດຳ້ ນກຳນຜະລດິ
ໂດຍ: ທ່ຳນ ນຳງ Thu Nguyen

ນະ ຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, 23 ມ ນຳ 2017

ໄລຍະຂອງກຳນດ ຳເນ ນໂຄງກຳນ
ຈດຸປະສງົ ອງົ ກຳນສະໜບັ

ສະ ໜນູ ປະ ເພດຂອງກຳນສະ ໜບັສະໜນູ 2017 2018 2019 2020

ໄລ ຍະທ 1 ຈດັຕັງ້ ສູນຝຶກ ອບົຮມົ
ແລະ ພດັທະ ນຳ

GIZ 
ProFLEGT

ເງນິອຸດໜນູໃຫ ້ໜ່ວຍງຳນທອ້ງ 
ຖິ່ ນທ ່ ຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົ
(Local Subsidy)

ໄລ ຍະທ 2 ດ ຳເນ ນງຳນ TDC GIZ 
ProFLEGT

ກຳນຮ່ວມມືລະ ຫວ່ຳງ ລດັ ແລະ
ເອກະ ຊນົ (Public Private 
Partnership) 

ໄລ ຍະທ 3
ຫວົໜ່ວຍທຸລະ ກດິ
ຂະ ໜຳດນອ້ຍ & 
ລະ ດບັຄອບຄວົ

EFI
ງບົປະ ມຳນທ ່ ກ ຳນດົໄວ;້
ມ ຜູ ້ປະ ສຳນງຳນ
(Grant; Coordinator)

ໄລ ຍະທ 4 ກຳນຍກົ ລະ ດບັ WWF;FAO; 
ACIAR

ງບົປະ ມຳນທ ່ ກ ຳນດົໄວ;້ ມ ຄູ
ຝຶກ (Grant; Trainer)
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 ຄດັເລອືກເອຳົ 5 – 6 ບ ລິສດັປຸງແຕ່ງໄມ,້ ພອ້ມ ທງັ ປະ ເມ ນທຳງດຳ້ນຄວຳມ ຮູູູ້
ແລະ ຄວຳມ ສຳມຳດຂອງເຂຳົເຈ ົຳ້ ກ່ຽວກບັ ຕ່ອງໂສ ້ກຳນສະ ໜອງໄມ ້ (CoC);

 ອອກ ແບບ ແລະ ກະ ກຽມ ອຸປະ ກອນທ ່ ຈ ຳເປັນ ສ ຳລບັກຳນຝຶກ ອບົຮມົ ເພື່ ອໃຫ້ຮູ ້ເຖງິ
ຄວຳມ ຕອ້ງກຳນ ແລະ ສິ່ ງຈ ຳເປັນໃຫ້ແກ່ ບ ລິສດັປຸງແຕ່ງ ໄມ ້ ລວມ ທງັບ ລິສດັຂະ ໜຳດ
ນອ້ຍ; 

 ຈດັຝຶກ ອບົຮມົ ຕວົຈງິ ສ ຳລບັ ກຳນແນະ ນ ຳກ່ຽວກບັ ລະ ບບົຕ່ອງໂສ ້ກຳນສະ ໜອງໄມ ້  
(COC) ແລະ ກຳນຄຸມ້ ຄອງກຳນຜະ ລດິ;                                                                         

 ຕ ລຳຄຳປະ ເມ ນຜນົ ແລະ ລຳຍງຳນຜນົໄດ ້ຮບັຈຳກ ກຳນຝຶກ ອບົຮມົ ໃຫ ້ແກ່ ຄະ ນະ ຮບັ
ຜດິຊອບເຮດັວຽກ ວິຊຳ ກຳນ (TWG) ໃນແຜນງຳນ FLEGT;

 ປັບປຸງຫຼກັ ສູດກຳນຝຶກ ອບົຮມົ ໃນຕ ່ ໜຳ້ ບນົພືນ້ຖຳນຜນົໄດ ້ຮບັຈຳກ ກຳນປະ ເມ ນຜນົ
ກຳນຝຶກ ອບົຮມົ ຂອງບນັດຳບ ລິສດັທ ່ ເຂົຳ້ຮ່ວມ ໂຄງກຳນ;

 ຍກົ ລະ ດບັບນັດຳກດິຈະ ກ ຳທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຮອງຮບັໃຫ ້ແກ່ ກຳນເຂົຳ້ຝຶກ ອບົຮມົ ຂອງ
ບ ລິສດັທ ່ ຫຼຳຍຂຶນ້ (ໄລຍະ ທ 2 ແລະ ໄລຍະ ດ ຳເນ ນງຳນຕ ່ ໜຳ້).

ກຳນພດັທະນຳຫຼກັສູດ ສ ຳ ລບັກຳນຝຶກອບົຮມົຄັງ້ທ ຳອດິ
(ໄລຍະທ 1)

 ຫຼກັ ສູດທ 1: ສະ ພຳບ ລວມ ຂອງ ບ ລິສດັ ແລະ ຄວຳມ ຮູ ້ພື ້ນຖຳນ ກ່ຽວກບັ ລະ ບບົຕ່ອງ ໂສ ້ກຳນ 
ສະ ໜອງ ໄມ ້ ໂດຍຈະ ສຸມ ໃສ່ ຂ ້ຕກົ ລງົ ສະ ບບັໃໝ່ ຈຳກ ກະ ຊວງ ອຸດ ສຳ ຫະ ກ ຳ ແລະ ກຳນຄຳ້, 
ວ່ຳ ດວ້ຍ ກຳນ ຄຸມ້ ຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດ ກຳ ໄມ ້ສົນ້ເຂົຳ້ ແລະ ໄມ ້ສົນ້ອອກ
 ແນະ ນ ຳ  ກ່ຽວກບັ ກຳນ ປັບປຸງ ໂຄງ ກຳນ
 ວຽກ ບຳ້ນ ສ ຳ ລບັ ຫຼກັ ສູດທ 1 & ຫຼກັ ສູດທ 2: ວິທ ກຳນ ສຳ້ງ ບດົໂຄງ ກຳນ ຕຳມ ຂອບວຽກ 
ຂອງ ຕນົ

 ຫຼກັ ສູດທ 2: ກຳນ ຄຸມ້ ຄອງ ກຳນ ຜະ ລດິ & ກຳນ ດ ຳ ເນ ນລະ ບບົຄຸມ້ ຄອງ ຕ່ອງ ໂສ ້ກຳນ ສະໜອງ 
ໄມ ້ (CoC) ທ ່ ລະ ອຽດ ຂຶນ້

 ວຽກ ບຳ້ນ ສ ຳ ລບັ ຫຼກັ ສູດທ 2 ແລະ ຫຼກັ ສູດທ 3: ຈດັ ຕັງ້ ປະ ຕິບດັ ບດົໂຄງ ກຳນທ ່ ປັບປຸງ ມຳ 
ແລວ້ ໂດຍມ ກຳນ ສະ ແດງ ຜນົໄດ ້ຮບັ ທ ່ ສຳ ມຳດ ວກັ ແທກ ໄດ.້

 ຫຼກັ ສູດທ 3: ນ ຳ ສະ ເໜ ຜນົໄດ ້ຮບັ ຈຳກ ບດົໂຄງ ກຳນ; ສະຫຼຸບ ຜນົໄດ ້ຮບັຈຳກ ກຳນຝຶກ ອບົຮມົ 
ໃນຫຼກັ ສູດທ 1 & 2

ຫຼກັສູດກຳນຝຶກອບົຮມົ ປະກອບດວ້ຍ 3 ຫຼກັສູດ:
ປະສມົປະສຳນຫຼກັກຳນຂອງ ລະບບົຕ່ອງໂສ ້ກຳນສະໜອງໄມ ້

(CoC) ແລະ ກຳນຄຸມ້ຄອງດຳ້ນກຳນຜະລດິ
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ຫຼກັ ສູດກຳນຝຶກອບົຮມົ ກຳນ ຄຸມ້ຄອງດຳ້ນກຳນຜະລດິ
ປະ ສມົປະສຳນກບັ ລະ ບບົຕ່ອງ ໂສ ້ກຳນສະໜອງໄມ ້ (CoC) 
ໃນ ຂະແໜງກຳນປຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ບ ລິສດັຜະລດິຕະພນັເຟ ນ ເຈ 

ຫຼກັສູດທ 1 
 ລກັ ສະນະທ ່ ໂດດເດັ່ ນຂອງ ລດັ 

ວິສຳ ຫະກດິດຳ້ນກຳນຜະລດິ
 ໂຄງ ຮ່ຳງກຳນຈດັຕັງ້ ຂອງ ບ ລິ

ສດັ.
 ຂ ້ກ ຳ ນດົຕຳມລະບຽບກຳນ

ແລະ ກດົ ໝຳຍ ສ ຳ ລບັກຳນຊື ້
ວດັ ຖຸ ດບິໄມ.້

 ຄວຳມ ຮູ ້ພືນ້ຖຳນ ກ່ຽວ ກບັຂະ
ບວນ ກຳນລະບບົກຳນຄຸມ້ຄອງ
ຕ່ອງ ໂສ ້ກຳນສະ ໜອງໄມ ້
(CoC) 

 ພຳ ລະບດົບຳດ ແລະ ໜຳ້ ທ ່ 
ຂອງ  ກຳນຈດັກຳນດຳ້ນຊບັພະ
ຍຳ ກອນມະນຸດ ລວມ ທງັແນວ
ຄວຳມ ຄດິຂອງ ຫວົໜຳ້ບ ລິສດັ.

 ລຳຍ ລະ ອຽດຂອງໜຳ້ວຽກ.
 ກຳນ ຕ ລຳຄຳ ປະ ເມ ນຜນົກຳນ

ເຮດັວຽກ.
 ສຳ້ງ ບດົໂຄງກຳນຈບົກຳນຝຶກ

ອບົ ຮມົ

 ວິເຄຳະ ໄມ ້ສົນ້ເຂົຳ້ ແລະ
ໄມ ້ສົນ້ອອກ ໃນ ສ່ວນ
ກຳນ ຜະລດິໃດໜຶ່ ງ

 ຂ ້ກ ຳ ນດົທ ່ ລະອຽດ ສ ຳ 
ລບັ ກຳນ ຄູຸູ ມ້ຄອງລະ
ບບົ ຕ່ອງ ໂສ ້ກຳນສະໜອງ
ໄມ(້CoC).

 ກຳນ ຄູຸູມ້ຄອງ ກຳນຜະ
ລດິ

 ຫຼກັ ກຳນທ ່ ນ ຳໃຊ ້ເພື່ ອຄດິ
ໄລ່ ແລະ ຄວບ ຄຸມຕົນ້
ທນຶ.

 ປະ ສດິທິພຳບໃນກຳນຜະ
ລດິ, ຄຸນ ນະພຳບ ແລະ
ມຳດຕະກຳນເພື່ ອກຳນປັບ
ປຸງ ໃນຕ ່ ໜຳ້

 ປັບ ປຸງໂຄງກຳນທ ່ ໃຊ ້ເຂົຳ້
ໃນ ກຳນຝຶກອບົຮມົ

 ທບົ ທວນຜນົໄດ ້ຮບັຈຳກ
ກຳນ ລງົ ມືປະຕິບດັ ບດົ
ໂຄງ ກຳນທ ່ ໃຊ ້ເຂົຳ້ໃນກຳນ
ຝຶກ ອບົຮມົ.

 ກຳນ ນ ຳໃຊ ້ແບບຟອມສ ຳ
ລບັ ກຳນຕດິຕຳມຂ ້ມູນ ໄມ ້
ສົນ້ ເຂົຳ້/ໄມ ້ສົນ້ອອກ. 

 ກຳນ ແນະນ ຳພື ້ນຖຳນ ກ່ຽວ 
ກບັ ກຳນນ ຳໃຊ ້ເຄື່ ອງ ມ.ື

 ສະຫຼຸບ.

ຫຼກັສູດທ 3 

ຫຼກັສູດທ 2 

ເປົຳ້ ໝຳຍ ຂອງ ລະ ດບັກຳນ ຄຸມ້ຄອງທ ່ ແຕກຕ່ຳງ ກນັ

 ສ ຳ ລບັກຳນ ຄຸມ້ ຄອງໃນລະ ດບັຕ່ຳງໆ ຄວນມ ກຳນ ວຳງ ເປົຳ້ ໝຳຍ ຢ່ຳງ ຈະ ແຈງ້ຂອງ ພວກ ເຂຳົ 
ເຈ ົຳ້ ເອງ. ແຕ່ ເຖງິ ຢ່ຳງ ໃດກ ຕຳມ, ເປົຳ້ ໝຳຍ ເຫຼ ົ່ ຳ ນັ ້ນ ຄວນມ ຄວຳມ ກ່ຽວ ພນັເຊິ່ ງ ກນັ ແລະ
ກນັ. ຖຳ້ ຫຳກບ ່ ສຳ ມຳດ ບນັລຸເປົຳ້ ໝຳຍ ຂອງຂອດກຳນ ຜະ ລດິໃດໜຶ່ ງໄດ ້ແລວ້ (ເຖງິ ແມ່ນວ່ຳ 
ຈະ ກ ຳ ນດົຈຳກ ເກນ  ໃນລະດບັຕ ່ ຳ ແລວ້ກ ຕຳມ), ມນັອຳດ ຈະ ສົ່ ງ ຜນົກະ ທບົໃນທຳງ ລບົໃຫ ້
ແກ່ ເປົຳ້ ໝຳຍທ ່ ຈະ ຕອ້ງ ບນັລຸໃນ ລະ ດບັຖດັໄປ ແລະ ຈະ ສົ່ ງ ຜນົກະ ທບົໃຫ ້ແກ່ ກຳນ ດ ຳ ເນ ນ
ງຳນຂອງ ບ ລິສດັໃນໄລຍະ ຍຳວ..

 ດັ່ ງ ນັນ້, ຫວົໜຳ້ ຕຳມ ແຕ່ ລະ ສຳຍ ງຳນ ຈ ຳ ເປັນຕອ້ງ ມ ຄວຳມ ຮບັຜດິຊອບ ເພື່ ອແນໃສ່ໃຫ ້ບນັ
ລຸບນັດຳ ຈູຸດປະ ສງົ ແລະ ທງັ ເປັນ ສ່ວນໜຶ່ ງ ໃນຄະ ນະ ບ ລິຫຳນ. 

 ກຳນ ນ ຳ ສະ ເໜ ລ ຳ ດບັຕ ່ ໄປ ຈະ ສະ ແດງ ໃຫ ້ເຫນັກ່ຽວກບັ ເປົຳ້ ໝຳຍ ທ ່ ສ ຳ ຄນັ ສ ຳ ລບັແຕ່ ລະບ 
ລິສດັ. ເຖງິຢ່ຳງ ໃດກ ຕຳມ, ແຕ່ ລະ ບ ລິສດັ ກ ຄວນມ ກຳນ ດດັສມົ ເປົຳ້ ໝຳຍ ໃຫ ້ແທດ ເໝຳະ 
ກບັບ ລິສດັຕນົເອງ. 

ເປັນຫຍງັຈຶ່ ງຖືເອຳົຜູ ້ບ ລິຫຳນ/ຫວົໜຳ້ບ ລິສດັ
ເປັນກຸ່ມເປົຳ້ໝຳຍຫຼກັ ຂອງ ຫຼກັສູດກຳນຝຶກອບົຮມົ?
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ພຳ ລະບດົບຳດຂອງຜູ ້ຈດັກຳນ/ຫວົໜຳ້ຝ່ຳຍກຳນຜະລດິ
ເປົຳ້ໝຳຍຫຼກັ ມ ຜນົ ກບັເປົຳ້ໝຳຍຍ່ອຍ:
ເພື່ ອແນໃສ່ກຳນສຳ້ງ ຜນົກ ຳໄລ, ບ ລິສດັຈະຕອ້ງ ຂຳຍຜະລດິຕະພນັໃນປະລິມຳນຂັນ້ຕ ່ ຳທ ່ ກ ຳນດົໄວ.້
ເພື່ ອແນ ໃສ່ ກຳນ ບນັ ລຸເປົຳ້ ໝຳຍ ຂອງຍອດ ຂຳຍ, ຄວນ ມ ກຸ່ມ ລູກຄຳ້ ທ ່ ໝັນ້ ຄງົ (ກຸ່ມລຸກ ຄຳ້ ທ ່ ພ ໃຈ ໃນ
ຜະລດິຕະພນັ).
ເພື່ ອແນ ໃສ່ ກຳນ ດງຶ ດູດ ແລະ ຮກັ ສຳ ຈ ຳ ນວນ ຂອງ ລູກ ຄຳ້, ບ ລິສດັ ຄວນ ຮບັ ປະ ກນັທຳງ ດຳ້ນ ຄຸນ ນະ 
ພຳບ, ປະ ລິມຳນ ກຳນ ສະ ໜອງສນິ ຄຳ້ ທ ່ ພຽງພ ແລະ ກ ຳ ນດົ ກຳນມອບ ສົ່ ງ ສນິ ຄຳ້ ຢ່ຳງ ທ່ຽງ ຕງົ, ຊຶ່ ງ ສິ່ ງ 
ເຫຼ ົ່ ຳນ ້ ແມ່ນຄວຳມ ຕອ້ງ ກຳນຂອງ ລຸກຄຳ້ ແລະ ມ ລຳຄຳຂຳຍທ ່ ຕ ່ ຳກວ່ຳ.
ເພື່ ອແນ ໃສ່ ກຳນ ຜະລດິ ສນິ ຄຳ້ ທ ່ ມ ຄຸນ ນະ ພຳບ ສູງ, ຈູ ຳ ເປັນ ທ ່ ຈະ ຕອ້ງ ມ ນຳຍ ຊ່ຳງ ທ ່ ມ ທກັສະ ສູງ.
ເພື່ ອແນ ໃສ່ ກຳນ ກ ຳ ນດົລຳ ຄຳ ຕ ່ ຫວົ ໜ່ວຍ ທ ່ ຕ ່ ຳ ລງົ, ຄວນ ເພ ່ ມ ປະ ສດິ ທິພຳບໃນ ກຳນ ຜະ ລດິ ແລະ
ພອ້ມທງັຫຼຸດຜ່ອນກຳນສູນເສຍຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ື ຜະລດິຕະພນັທ ່ ມ ຕ ຳນ.ິ
ດັ່ ງນັນ້, ເພື່ ອແນໃສ່ ກຳນບນັລຸເປົຳ້ໝຳຍຫຼກັ ກ ຈ ຳເປັນທ ່ ຈະຕອ້ງຈດັຕັງ້ປະຕິບດັໃຫ ້ບນັລຸເປົຳ້ໝຳຍ
ຍ່ອຍ ເຊັ່ ນດຽວກນັ:
ຖຳ້ຫຳກ ບ ລິສດັ  ບ ່ ສຳ ມຳດ ຜະ ລດິ ສນິ ຄຳ້ໄດ ້ຕຳມ ຄຸນ ນະ ພຳບທ ່ ກ ຳ ນດົ ໄວ ້ ກບັ ລຳຄຳ ທ ່ ສຳ ມຳດຍອມ 
ຮບັ ໄດ,້ ລຸກ ຄຳ້ ກ ອຳດ ຈະ ບ ່ ສບື ຕ ່ ຊື ້ສນິ ຄຳ້ ຈຳກ ບ ລິສດັ ແລະ ບ ລິສດັ ກ ບ ່ ສຳມຳດ ສຳ້ງ ກ ຳ ໄລ ໄດ ້ຕຳມ
ທ ່ ກ ຳນດົໄວ.້

ລຳຍ ຮບັ, ກ ຳ ໄລ ແລະ ກຳນ ຂະຫຍຳຍຕວົ

ຍອດ ຂຳຍ, ກຳນເຂົຳ້ເຖງິຕະຫຳຼດ

ກຳນ ຕະຫຳຼດ, ກຸ່ມ ລູກຄຳ້

ໝຳກ ຜນົຂອງ ຜະລດິຕະພນັ, ກຳນ
ຫຼຸດ ຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫຼ ືອ ແລະ ກຳ ນ
ສອ້ມແປງ, ຄວຳມມ ທກັສະ ແລະ
ກຳນ ສຳ້ງ ແຮງຈງຸໃຈໃຫ ້ແກ່ພະນກັ

ງຳນ….

ຄຸນ ນະພຳບ, ປະ ລິມຳນ, ຮູບ ແບບຂອງ
ສນັ ຍຳ, ຫວົ ໜ່ວຍລຳຄຳ

ພຳ ລະບດົບຳດຂອງຫວົໜຳ້ ບ ລິສດັ

ເປົຳ້ ໝຳຍຂອງ ບ ລິສດັ

ຂັນ້ຕອນສ ຳລບັກຳນຄຸມ້ຄອງດຳ້ນກຳນຜະລດິ
ໄມ ້ສົນ້ເຂົຳ້

ວຳງ ແຜນກຳນ ເຮດັວຽກ
ວຳງ ແຜນ – ດ ຳເນ ນກຳນຜະລດິ

ກຳນ ຄຸມ້ຄອງ 
ດຳ້ນກຳນ ຜະລດິກຳນ ຜະ ລດິ

ກຳນ ຄວບຄຸມ

ໄມ ້ສົນ້ອອກ

ຖກື ຕອ້ງ
ບ ່ ຖກືຕອ້ງ

ປັບແກ ້ວິທ ກຳນ
ໃຫ ້ຖກື ຕອ້ງ
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ໄມ ້ສົນ້ເຂົຳ້ ແລະ ໄມ ້ສົນ້ອອກ ຂອງ ແຕ່ລະຂອດກຳນຜະລດິ (ຕ ່ )

- ວດັ ຖຸດບິໄມ:້
• ປະ ລິມຳນ
• ກຳນ ວດັແທກ
• ຄຸນ ນະພຳບ
• ຄວຳມຖກືຕອ້ງ ຕຳມ

ລະ ບຽບກດົໝຳຍ
- ແຮງ ງຳນ
- ເຄື່ ອງ ກນົຈກັ, ເຄື່ ອງ ມື
- ພະ ລງັ ງຳນ (ຟືນ, ຖ່ຳນຫ ນ, 
ໄຟ ຟູຳ້, ແລະ ອື່ ນ ໆ.)
- ກຳນ ແນະ ນ ຳກ່ຽວກບັກຳນ
ເຮດັວຽກ

ໝວດຂອງ ກຳນຜະລດິ
• ຄຸມ້ ຄອງ ດຳ້ນຮູບແບບ
• ວິທ ກຳນ
• ທກັ ສະ
• ແຮງ ຈງູ ໃຈ

- ຄ່ຳ ໃຊ ້ຈ່ຳຍທ ່ ຈ ຳເປັນ (ລຳຍ
ຈ່ຳຍສະເພຳະ ແລະ ລຳຍຈ່ຳຍ
ລວມ) ກຳນ ລຳຍງຳນ

-ຜະ ລດິຕະ ພນັ:
 ປະ ລິມຳນ
 ຄຸນນະພຳບ

(ກຳນຈດັປະເພດ)
 ລກັ ສະ ນະ ສະເພຳະ
ຂອງ ຜະ ລດິຕະພນັ

ແບບຟອມສ ຳລບັຕດິຕຳມ
ກວດກຳ

 ຕົນ້ ທນຶຕ ່ ຫວົໜ່ວຍຂອງ 
ສນິ ຄຳ້ແຕ່ລະປະ ເພດ

ກຳນວຳງ ແຜນໃນໄລຍະສັນ້:
- ລະ ບຸ ອຸປະ ກອນທ ່ ຈ ຳ ເປັນ
- ວຳງແຜນກດິຈະ ກ ຳ
- ວຳງແຜນກຳນຈດັຕັງ້ ປະ ຕິບດັໃນໄລຍະ ສັນ້
- ກ ຳນດົ ຫຼື ວຳງຕ ຳແໜ່ງວຽກ
- ສຳ້ງ ອຸປະ ກອນສະ ໜບັສະ ໜນູ
- ບນັດຳເອກະ ສຳນທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ກຳນວຳງ ແຜນໃນໄລຍະກຳງ:

- ຄ່ຳໃຊ ້ຈ່ຳຍໃນເບືອ້ງ ຕົນ້
- ວຳງແຜນ ດຳ້ນເຄື່ ອງ ມືອຸປະ ກອນ
- ວຳງແຜນກ່ຽວກບັໄລຍະ ເວລຳ
ແລະ ກຳນເຮດັວຽກ

ກຳນວຳງ ແຜນໃນໄລຍະຍຳວ:

- ວຳງແຜນ ແລະ ພດັທະ ນຳ ຫຼກັ ກຳນ ແລະ ຂະ ບວນກຳນໃນກຳນຜະ ລດິ

- ວຳງແຜນ ກ່ຽວກບັ ສິ່ ງ ອ ຳນວຍຄວຳມສະ ດວກ ໃນກຳນຜະ ລດິ (ຈດັຊື ້ເຄື່ ອງ ກນົຈກັ ໃໝ່, ສຳ້ງ ໂຮງ ງຳນໃໝ່)

ທ່ຳນຈະຈດັຕັງ້ປະຕິບດັ
ໄດ ້ຄືແນວໃດ?

ກຳນວຳງແຜນດຳ້ນກຳນຜະລດິ
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ປະເພດຂອງຄ່ຳໃຊ ້ຈ່ຳຍ
ແຮງ ງຳນ

ພະ ລງັ ງຳນ, ວດັສະ ດຸ-ອຸປະກອນ

ຄ່ຳຫລຸຍ້ຫຽ້ນ

ຄ່ຳ ໃຊ ້ຈ່ຳຍດຳ້ນບ ລິຫຳນ, ດອກເບຍ້

ກຳນ ບ ລິກຳນ ທ ່ ຢູ່ນອກໂຮງງຳນ

ທຳງກງົ

ທຳງ ກງົ

ທຳງ ອອ້ມ

ທຳງ ອອ້ມ

ຄ່ຳ ໃຊ ້ຈ່ຳຍທົ່ ວໄປ

ເຄື່ ອງ ມືກຳນຈດັກຳນຂັນ້ພືນ້ຖຳນ

• ດຳ້ນບ ລິຫຳນ
• ກຳນ ວຳງ ແຜນວຽກ (ໃຫ ້ຄ ຳ ແນະນ ຳ ສ ຳ ລບັກຳນວຳງແຜນ ວຽກ

ປະຈ ຳ ວນັ)
• ກຳນ ຕດິຕ ່ -ສື່ ສຳນທ ່ ມ ປະສດິທິພຳບ
• ກຳນ ເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມຢ່ຳງ ມ ປະສດິທິຜນົ
• ກຳນ ປະຊຸມທ ່ ໄດ ້ຮບັຜນົດ 
• ລະບຽບໃນກຳນສັ່ ງ/ມອບວຽກ
• ຂັນ້ຕອນທ ່ ຈ ຳ ເປັນ ໃນກຳນ ຕດັສນິໃຈຢ່ຳງເໝຳະສມົ
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ກຳນປັບປຸງໂຄງກຳນທ ່ ໃຊ ້ເຂົຳ້ໃນກຳນຝຶກອບົຮມົ
ລິເລ ່ ມ ກຳນສຳ້ງໂຄງກຳນ (ວິເຄຳະ ຫຳແນວຄວຳມ ຄດິ)

 ກຳນ ກ ຳ ນດົໂຄງ ກຳນ (ບດົສະ ເໜ ໂຄງກຳນ)

ວຳງ ແຜນໂຄງ ກຳນ

ຈດັຕັງ້ ປະຕິບດັໂຄງ ກຳນ

ສ ຳ ເລດັ ແລະ ຕ ລຳ ຄຳ ປະເມ ນຜນົໂຄງກຳນ

ນ ຳ ໃຊ ້ຜນົໄດ ້ຮບັຈຳກໂຄງກຳນ


ກຳ
ນຈ

ດັກ
ຳນ

ໂຄ
ງກ
ຳນ

ຕວົຢ່ຳງ ສ ຳ ລບັ
ກຳນສຳ້ງບດົໂຄງກຳນຈບົຫຼກັສູດກຳນຝຶກອບົຮມົ

 ສກຶ ສຳ ວິທ ກຳນ ໃນກຳນ ເພ ່ ມ ປະ ສດິທິພຳບຂອງສຳຍງຳນ ກຳນ ຜະລດິ
ຕວົຢ່ຳງ: ຕຳມ ປົກ ກະ ຕິແລວ້ ຈະ ມ ໄມ ້ທ ່ ມ ຕ ຳ ນິ ຫຼື ແຕກ ຫກັ ທ ່ ເກ ດຈຳກ ກຳນ ອບົ
ໄມ ້ ເຖງິ 12 %, ແຕ່ຖຳ້ ຫຳກ ມ ກຳນປັບປຸງລະ ບບົກຳນຄວບ ຄຸມສະພຳບແວດ
ລອ້ມ ໃນອຳ ຄຳນ ກຳນ ຜະ ລດິທ ່ ເໝຳະ ສມົ ໄມ ້ທ ່ ແຕກ ຫກັ ຈະຫຸຼດລງົເຫຼອືພຽງ 4% 
ເທົ່ ຳ ນັນ້

 ສກຶ ສຳວິທ ກຳນປັບປຸງຄວຳມ ອຳດສຳ ມຳດໃນກຳນຜະລດິ ໂດຍກຳນລະ ບຸບນັຫຳ ຫຼື
ຈດຸບກົ ຜ່ອງ ຕຳມ ສຳຍ ງຳນ ກຳນ ຜະ ລດິທ ່ ຖກື ຕອ້ງ.
ຕວົຢ່ຳງ: ໄລຍະ ເວລຳ ທ ່ ໃຊ ້ໃນກຳນ ອບົໄມຈ້ະຫຸຼດລງົ ຈຳກ 12 ວັນ ມຳ ເປັນ 10 
ວນັ ຖຳ້ຫຳກ ມ ກຳນກອງ  ແລະ ຈດັລຽງໄມທ້ ່ ຊອຍແລວ້ ເປັນລະ ບຽບ ກ່ອນທ ່ ຈະ
ນ ຳໄມ ້ເຂົຳ້ ເຕຳົ ອບົ.

 ແລະ ຕວົຢ່ຳງອື່ ນໆ ຂອງບ ລິສດັປຸງແຕ່ງໄມ ້ ຈຳກ ປະ ເທດຫວຽດ ນຳມ ກ່ຽວກບັ
ກຳນ ຈດັສນັສະ ຖຳນທ ່ ເຮດັວຽກ ເພື່ ອໃຫ ້ເກ ດປະ ໂຫຍດ ສູງສຸດ
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ສະ ພຳບ ໃນ ເມື່ ອກ່ອນ

ສ ະ ຖຳນທ ່ ໃນກຳນເຮດັວຽກທ ່ ໄດ ້ຮບັກຳນປັບປຸງ

ຖຳ້ນເກບັມຽ້ນອຸປະ ກອນ ທ ່ ຈດັວຳງໄວ ້ຢ່ຳງ ເປັນລະ ບຽບ
ຂອງ ກຸ່ມບ ລິສດັ Tan Thanh Group

ຖຳ້ນເກບັມຽ້ນເຄື່ ອງ ມື ທ ່ ຈດັວຳງໄວ ້ຢ່ຳງ ເປັນລະ ບຽບ
ຂອງ ກຸ່ມບ ລິສດັ Tan Thanh Group
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ສ ະ ຖຳນທ ່ ໃນກຳນເຮດັວຽກທ ່ ໄດ ້ຮບັກຳນປັບປຸງ

ຖຳ້ນສ ຳລບັເກບັມຽ້ນເຄື່ ອງ ມື ແລະ ອຸປະ ກອນ
ຂອງ ບ ລິສດັ Danh Moc company

ຖຳ້ນເກບັມຽ້ນໃບເລື່ ອຍ
ຂອງ ບ ລິສດັ Danh Moc company

ສ ະ ຖຳນທ ່ ໃນກຳນເຮດັວຽກທ ່ ໄດ ້ຮບັກຳນປັບປຸງ

ຖຳ້ນສ ຳລບັເກບັມຽ້ນເຄື່ ອງ ມື ແລະ ອຸປະ ກອນ
ຂອງ ກຸ່ມບ ລິສດັ Tan Thanh Group

ຄ ຳ ແນະ ນ ຳດຳ້ນຄວຳມປອດໄພ ທ ່ ເປັນພຳສຳ ຫວຽດນຳມ
ຂອງ ກຸ່ມບ ລິສດັ Tan Thanh Group
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ຂ ຂອບໃຈ


