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ແນວຄວາມຄດິ
ເພ ື່ ອສະໜບັສະໜນູຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິເຟີນເີຈແີບບ

ຄອບຄວົຢູື່ ແຂວງອດັຕະປ 

ນ າສະເໜໂີດຍ: ທື່ ານ ນາງ ທູ ຫງວຽນ, 
ທີື່ ປຶກສາດາ້ນທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍໃຫແ້ກື່ ໂຄງການ EU FLEGT FACILITY - EFI

2

ຄ ານຍິາມຄວາມຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ້ີື່ 8: ການປື່ ຽນແປງຈາກຮື່ າງສະບບັເດມີ
ຮື່ າງສະບບັວນັທີ 30 ທນັວາ 2016 ທີື່ ນ າສົື່ ງໃຫສ້ະຫະພາບເອຣີບົ ຮື່ າງສະບບັປະຈບຸນັ (V.2.0) 

ຄູື່ ຮື່ ວມເຈລະຈາຮບັຊາບກື່ ຽວກບັຄວາມຄ ບໜາ້ທີື່ ດໃີນ
ການຄຸມ້ຄອງຕື່ ອງໂສແ້ຫ ື່ ງທີື່ ມາຂອງໄມ ້ ແລະ ການຢັງ້ຢ ນ,
ໂດຍສະເພາະແມື່ ນນຕິກິ າໃໝື່ ທີື່ ກ າລງັຢູື່ ໃນຂັນ້ຕອນຂອງ
ການສາ້ງ, ແລະ ໄດໃ້ຫຄ້ າເຫນັວື່ າມາດຕະຖານຂອງຄ າ
ນຍິາມຄວາມຖ ກຕອ້ງນີຄ້ວນໄດຮ້ບັການປຶກສາຫາລ ຕ ື່ ມ.
ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮື່ ວມຕອ້ງໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ ແລະ ລະບຸໃຫຈ້ະແຈງ້
ໃນຄ ານຍິາມຄວາມຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມ ້ ເພ ື່ ອ
ຮບັປະກນັວື່ າຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິຂະໜາດຈນຸລະພາກ
ແລະ ຂະໜາດນອ້ຍຈະບ ື່ ຖ ກລງົໂທດໂດຍບ ື່ ສອດຄື່ ອງ.

• ໂຄງຮື່ າງ ແລະ ເນ ອ້ໃນຂອງຄ ານຍິາມຄວາມຖ ກຕອ້ງໃນເບ ອ້ງຕົນ້ແມື່ ນ
ຍງັຖ ກຮກັສາໄວ ້

• ບນັດາຕວົຢັງ້ຢ ນໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃຫມ້ຄີວາມກະທດັຮດັ
• ການກ ານດົຕວົຢັງ້ຢ ນສະເພາະເພ ື່ ອຮບັປະກນັການເຂົາ້ຮື່ ວມ ແລະ

ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງທຸກພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງໃນການຄົນ້ຄວາ້ຜື່ ານ
ຮື່ າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ.

ຊື່ ອງຫວື່ າງທີື່ ສາມາດລະບຸໄດ:້
• ມຄີວາມຈ າເປັນທີື່ ຈະຕອ້ງໄດລ້ະບຸກື່ ຽວກບັຊະນດິໄມຕ້າມບນັຊີ

CITES ຢູື່ ແຕື່ ລະຂອດຂອງການຄຸມ້ຄອງແຫ ື່ ງທີື່ ມາຂອງໄມ.້
• ບນັດານຕິກິ າຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຕອ້ງໄດຮ້ບັການປັບປຸງຄ ນເພ ື່ ອ

ຮບັປະກນັວື່ າ ຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົ, ຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິ
ປຸງແຕື່ ງໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຜູຄ້າ້ໄມຈ້ະສາມາດເຂົາ້ມາເປັນສື່ ວນໜ
ຶຶ ືຶ່ງໃນຕື່ ອງໂສກ້ານຄາ້ໄມແ້ລະ ຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີື່ ຖ ກຕອ້ງ.
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ການສະເໜີ ຫ  ຄ າແນະນ າຈາກ
ເຈົາ້ເມ ອງຂອງ 05 ຕວົເມ ອງພາຍ

ໃນແຂວງອດັຕະປ 

ພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້
ອອກໃບຂ ນ້ທະບຽນ/ໃບອະນຸຍາດ

ດ າເນນີກດິຈະການ

ຈະເຮດັຄ ແນວໃດ?
ສ ບຕ ື່ ການດ າເນນີກດິຈະການຜະລດິເຟີນເີຈຂີອງ

ຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົ

ເງ  ື່ອນໄຂຂອງຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົ:
- ລວມຕວົເຂົາ້ກນັເປັນກຸື່ ມດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູຂອງໂຄງການ
- ປັບປຸງຂະບວນການປຸງແຕື່ ງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການຜະລດິ
- ປັບປຸງກື່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຖານທີື່ ເຮດັວຽກ/ຄວາມປອດໄພຂອງການເຮດັວຽກ ແລະ ສຸຂະພາບ (OSH)
- ການຮບັຮູຕ້ ື່ ກບັບນັດາລະບຽບການເພ ື່ ອຮບັປະກນັຄວາມສອດຄື່ ອງກບັນຕິກິ າຕື່ າງໆຂອງພາກລດັ

*ເງ  ື່ອນໄຂເພ ື່ ອຄວາມໝັນ້ຄງົແບບຍ ນນານ:
- ວດັຖຸດບິທີື່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ

ສະຖານະພາບ ແລະ ພ ນ້ຖານຂອງແນວຄດິ

ສາ້ງໃຫເ້ກດີມກີານເພີມ້
ຂ ນ້ຂອງການແຂື່ ງຂນັ
ທາງດາ້ນທຸລະກດິ

ຄ ານຍິາມທີ 8: ຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບ
ຄອບຄວົໄດກ້ ານດົແຈງ້ໄວໃ້ນຕື່ ອງໂສກ້ານຄຸມ້
ຄອງໄມ ້ ຊຶື່ ງຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົເຂົາ້ເຈລະຈາໃໃນການ
ເປັນຄູື່ ຮື່ ວມສນັຍາແບບສະໝກັໃຈ (VPA)

03 ອງົປະກອບ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງຜູມ້ສີື່ ວນຮື່ ວມແຕື່ ລະພາກສື່ ວນ

ແຫ ື່ ງທີື່ ມາຂອງໄມທ້ີື່ ຖ ກຕອ້ງສະຖາບນັ ແລະ ສະຖານະພາບ
ທາງດາ້ນກດົໝາຍ

ການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການ
ແຂື່ ງຂນັກນັຂອງທຸລະກດິແບບ

ຄອບຄວົ

ຫອ້ງການ ProFLEGT,
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ້ ແລະ
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້

ຫອ້ງການ ProFLEGT, 
EFI & ຜູໃ້ຫທ້ນຶລາຍອ ື່ ນ

(WWF/FAO)

ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້
ສມົທບົກບັອງົກອນທາງສງັຄມົ

(PADETC) – ໂດຍເງນິສະໜບັສະໜນູ
ທາງກງົຈາກອງົການ FAO

• ການເຂົາ້ເຖງິໂກຕາ້ໄມ ້
• ການເຂົາ້ເຖງິການປະມນູໄມ ້
• ໄມຈ້າກປື່ າຊມົໃຊບ້າ້ນ (ການນ າ

ໃຊຕ້າມປະເພນເີທົື່ ານັນ້)
• ຊ ໄ້ມທ້ີື່ ຖ ກກດົໝາຍຈາກຜູຄ້າ້ໄມ ້

ການຝຶກອບົຮມົ:
• ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕາມລະບຽບການ
• ແຜນດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ແຜນການຕະຫ າດ
• ການປັບປຸງຂັນ້ຂອດການຜະລດິ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມ

ປອດໄພ
• ລະບບົການຄຸມ້ຄອງສົນ້ເຂົາ້-ສົນ້ອອກໄມແ້ບບ

ງື່າຍດາຍ/CoC 
• ການພດັທະນາຮູບແບບຂອງຜະລດິຕະພນັ
• ການນ າໃຊໄ້ມປ້ະເພດທີື່ ບ ື່ ທນັເປັນທີື່ ຮູຈ້ກັຈາກຕະຫ າດ
• ການຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການຜະລດິ

• ກຸື່ ມຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິເຟີນເີຈໄີມແ້ບບ
ຄອບຄວົ

• ການຂ ນ້ທະບຽນ/ການອອກໃບອະນຸຍາດ
ດ າເນນີກດິຈະການ

• ການປັບປຸງຄນຶນຕິກິ າ ເລກທີ 0719/ອຄ
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ພາລະບດົບາດຂອງຜູມ້ສີື່ ວນຮື່ ວມແຕື່ ລະພາກສື່ ວນ
1. ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້/ພະແນກ ອຄ ແຂວງອດັຕະປ :
• ເປັນເຈົາ້ຂອງກດິຈະກ າ ຊຶື່ ງຕອ້ງຮບັປະກນັວື່ າບນັດາກດິຈະກ າຕື່ າງ ໄໆດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ປະສານງານຢື່ າງດ.ີ
• ເປັນຄູື່ ຮື່ ວມກດິຈະກ າກບັອງົການທາງສງັຄມົ/PADETC ເພ ື່ ອຈດັຕັງ້ກຸື່ ມຄອບຄວົໃຫກ້າຍເປັນກຸື່ ມຫດັຖະກ າຂອງແຂວງ
ແລະ ມກຸີື່ ມຍື່ ອຍຂັນ້ເມ ອງ ເພ ື່ ອຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ບນັດາກດິຈະກ າຕື່ າງໆ

• ຮື່ ວມກບັຫອ້ງການ ProFLEGT ແລະ ສະຖາບນັປື່ າໄມເ້ອຣີບົ (EFI) ເພ ື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກ າສະໜບັສະໜນູ
ຕື່ າງໆ

• ຮບັປະກນັກື່ ຽວກບັການຂ ນ້ທະບຽນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນນີກດິຈະການຂອງຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົ
ທີື່ ມກີານປັບປຸງດຂີ ນ້.

• ປັບປຸງຄ ນຂ ຕ້ກົລງົເລກທີ 0719/ອຄ, ລງົວນັທີ 03 ເມສາ 2009
• ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ກມົການນ າເຂົາ້ ແລະ ສົື່ ງອອກ ແລະ ກມົປື່ າໄມ ້ ເພ ື່ ອປັບປຸງລະບຽບການໃນ
ການປະມູນຂາຍໄມ ້ ໂດຍຈດັແບື່ ງໃຫເ້ປັນຂະໜາດນອ້ຍ ເພ ື່ ອໃຫກຸ້ື່ ມຫດັຖະກ າຂະໜາດນອ້ຍແບບຄອບຄວົສາມາດເຂົາ້ຮື່ ວມ
ການປະມູນໄດ.້

ພາລະບດົບາດຂອງຜູມ້ສີື່ ວນຮື່ ວມແຕື່ ລະພາກສື່ ວນ
2. ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ/້ພະແນກ ກປ ແຂວງອດັຕະປ :
• ຮບັປະກນັວື່ າຈະປັບປຸງນຕິກິ າເພ ື່ ອໃຫກຸ້ື່ ມຫດັຖະກ າແບບຄອບຄວົສາມາດເຂົາ້ເຖງິໂກ
ຕາ້ໄມທ້ີື່ ຂຸດຄົນ້ອອກຈາກເຂດຫນັປື່ ຽນທີື່ ດນິ ສ າລບັປະເພດໄມທ້ີື່ ເຫ  ອ.

• ແນະນ າບນັດາຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົກື່ ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິໄມທ້ີື່ ເຫ  ອຈາກ
ເຂດຫນັປື່ ຽນທີື່ ດນິ.
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3. ຫອ້ງການ ProFLEGT:
• ກ ານດົແຜນກດິຈະກ າສະໜບັສະໜນູເຂົາ້ໃນແຜນວຽກປະຈ າປີເພ ື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
• ປະສານສມົທບົກບັສະຖາບນັປື່ າໄມເ້ອຣີບົ (EFI) ເພ ື່ ອສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນເຕກັນກິ, ໂດຍ
ສະເພາະແມື່ ນການຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການ ໂດຍການນ າໃຊທ້ນຶສະໜບັສະໜນູຂອງທງັ ຫອ້ງການ
ProFLEGT/EFI ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶອ ື່ ນໆ.

• ປະສານສມົທບົກບັພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແລະ ສະຖາບນັປື່ າໄມເ້ອຣີບົ (EFI) ເພ ື່ ອ
ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກ າ.

• ລວບລວມລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງກດິຈະກ າ ເພ ື່ ອເອາົເຂົາ້ໃນການເຈລະຈາການເປັນຄູື່ ຮື່ ວມ
ສນັຍາແບບສະມກັໃຈ VPA

ພາລະບດົບາດຂອງຜູມ້ສີື່ ວນຮື່ ວມແຕື່ ລະພາກສື່ ວນ
4. ສະຖາບນັປື່ າໄມເ້ອຣີບົ (EFI):
• ສມົທບົກບັພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ ແລະ ຫອ້ງການ ProFLEGT ເພ ື່ ອປະສານ
ງານ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກ າ

• ສມົທບົກບັຫອ້ງການ ProFLEGT ເພ ື່ ອຮບັປະກນັກື່ ຽວກບັເນ ອ້ໃນທາງດາ້ນເຕກັນກິຕື່ າງ ໃໆນການ
ຝຶກອບົຮມົ

• ເພ ື່ ອສະໜບັສະໜນູດາ້ນວຊິາການ ແລະ ງບົປະມານໃນການຈດັຝຶກອບົຮມົ
• ປະສານສມົທບົກບັກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້/ພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້, ອງົການ
ທາງສງັຄມົ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶອ ື່ ນໆ ເພ ື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ

• ກະກຽມກື່ ຽວກບັການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງສ າລບັອງົການທາງສງັຄມົກື່ ຽວກບັການຕດິຕາມຜນົກະທບົ
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5. ອງົການ CSOs/PADETC:
• ດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູຈາກ ProFLEGT/EFI, ຮື່ ວມກບັກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້/ພະ
ແນກ ອຄ ແຂວງ ເພ ື່ ອສາ້ງບດົສະເໜຂີ ທນຶ ແລະ ງບົປະມານມາສະໜບັສະໜນູໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ບນັດາກດິຈະກ າຕື່ າງໆທີື່ ຕດິພນັກບັການປັບປຸງສະຖາບນັ ແລະ ສະຖານະຂອງຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບ
ຄອບຄວົ

• ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກ າເພ ື່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກື່ ການຕັງ້ກຸື່ ມຄອບຄວົ ແລະ ຕດິຕາມບນັດາກດິ
ຈະ ກ າເພ ື່ ອຮບັປະກນັການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງກຸື່ ມ/ກຸື່ ມຍື່ ອຍ

• ສມົທບົກບັ ພະແນກ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແຂວງ ຕດິຕາມຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ກດິຈະການຂອງກຸື່ ມຫດັຖະກ າແບບຄອບຄວົ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນບນັຫາທີື່ ຕດິພນັກບັອງົກອນ ແລະ
ຄວາມສອດຄື່ ອງ ກບັລະບຽບກດົໝາຍ

ພາລະບດົບາດຂອງຜູມ້ສີື່ ວນຮື່ ວມແຕື່ ລະພາກສື່ ວນ
6. ຫອ້ງການ WWF/FAO ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶອ ື່ ນໆ:
• ສະໜບັສະໜນູຄວາມຊື່ ວຍເຫ  ອທາງດາ້ນການເງນິໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາ
ກດິຈະກ າຂອງໂຄງການ

• ໃຫທ້ດັສະນະ/ປະກອບຄ າຄດິເຫນັ ໃຫແ້ກື່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກ າຕື່ າງໆ
ຂອງໂຄງການ
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ແຜນວຽກໂດຍລວມ
ລາຍລະອຽດຂອງຈດຸປະສງົ/ຜນົໄດຮ້ບັ

2018
ງວດ 1 ງວດ 2 ງວດ 3 ງວດ 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ຈດຸປະສງົ 1 ເພ ື່ ອເຮດັໃຫບ້ນັດາຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົມກີານລວມຕວົເຂົາ້ກນັເປັນກຸື່ ມ/ກຸື່ ມຍື່ ອຍ ເພ ື່ ອ
ການດ າເນນີການເປັນອງົກອນ x

ຜນົໄດຮ້ບັ 1.1 ບນັດາຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົໄດລ້ວມຕວົເຂົາ້ກນັເປັນກຸື່ ມ/ກຸື່ ມຍື່ ອຍ ເພ ື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາ
ກດິຈະກ າຢື່ າງດີ x x x x x x x x x x

ຜນົໄດຮ້ບັ 1.2 ຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົໄດຮ້ບັການຂ ນ້ທະບຽນ ແລະ ອະນຸມດັໃບດ າເນນີກດິຈະການ x
ຈດຸປະສງົ 2 ເພ ື່ ອເພີມ້ຂດີຄວາມສາມາດໃນການແຂື່ ງຂນັຂອງຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົໃນຕະຫ າດເຟີນເີຈີ

x
ຜນົໄດຮ້ບັ 2.1 ໄດມ້ກີານເຮດັບດົປະເມນີສະຖານະພາບຂອງຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົ ແລະ ໄດມ້ກີານລະບຸ

ແຜນການຝຶກອບົຮມົທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ x
ຜນົໄດຮ້ບັ 2.2 ຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົມຄີວາມຮບັຮູ ້ ແລະ ສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫນັວື່ າສາມາດປະຕບິດັໄດ ້

ສອດຄື່ ອງກບັລະບຽບການທີື່ ພາກລດັວາງອອກ x x x x x x x x x x x
ຜນົໄດຮ້ບັ 2.3 ຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົໄດປັ້ບປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຂື່ ງຂນັທາງທຸລະກດິຂອງຕນົ x x x x x x x x x x
ຈດຸປະສງົ 3 ເພ ື່ ອໃຫມ້ວີດັຖຸດບິສະໜອງໃຫແ້ກື່ ການຜະລດິຂອງຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົ

x
ຜນົໄດຮ້ບັ 3.1 ມວີດັຖຸດບິທີື່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໃຫຫ້ວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົຊອກຫາຊ ໄ້ດ ້

x

ແຜນວຽກ: ທນັວາ 2017 - ມນີາ 2018
ລ າດບັ ກດິຈະກ າທີື່ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສ າເລດັ ແລະ ຈະຕອ້ງໄດສ້ ບຕ ື່

(ຄາດວື່ າຈະສ າເລດັພາຍໃນວນັທີ 15 ມນີາ 2018)

ໄລຍະເວລາ

ທນັວາ
2017

ມງັກອນ
2018

ກຸມພາ
2018

ມນີາ
2018

1 ເລີມ້ຕົນ້ກດິຈະກ າ
1.1 ພບົປະກບັພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ເພ ື່ ອປຶກສາຫາລ ແຜນ x
1.2 ຈດັກຸື່ ມສນົທະນາສະເພາະກບັ 21 ຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົ x
1.3 ການປະເມນີເບ ອ້ງຕົນ້/ຢຽ້ມຢາມ 6-8 ຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົ x
1.4 ການຈດັຊຸດຝຶກອບົຮມົກື່ ຽວກບັເງ  ື່ອນໄຂຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນລະບຽບການ x
1.5 ການຈດັຊຸດຝຶກອບົຮມົກື່ ຽວກບັການວາງແຜນທຸລະກດິ ແລະ ແຜນການຕະຫ າດ x
2 ກອງປະຊຸມປະຖມົມະເລກິ/ກອງປະຊຸມນ າສະເໜເີພ ື່ ອການລວມຕວົ 21 ຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິ

ແບບຄອບຄວົ ເຂົາ້ເປັນກຸື່ ມ/ກຸື່ ມຍື່ ອຍ ທີື່ ມກີນົໄກສະໜບັສະໜນູ
x

3 ການປະເມນີຫວົໜື່ ວຍທຸລະກດິແບບຄອບຄວົ x
4 ການຝຶກອບົຮມົກື່ ຽວກບັປັບປຸງຂະບວນການປຸງແຕື່ ງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງການເຮດັວຽກ x
5 ການຝຶກອບົຮມົກື່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພຂອງການເຮດັວຽກ ແລະ ສຸຂະພາບ (OSH) ແລະ

ລະບບົການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານການຜະລດິແບບງື່າຍດາຍ (CoC)
x


