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ບດົຮຽນພາກທ ີ1 ບນັດາຫ ກັການ ແລະ ລະບຽບການ ກຽ່ວກບັ ການຄ ຸ້ມຄອງໄມຸ້ທີີ່ຖກືຕຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ 

1.1 ກອບແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຈ ດປະສງົ ຂອງການຝຶກອບົຮມົ 

1.1.1 ພາກສະເໜ ີ

ລັດຖະບານລາວ ໄດຸ້ເຈລະຈາສັນຍາ ເພືີ່ອເປັນຄ ່ຮ່ວມສັນຍາການຄຸ້າໄມຸ້ແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກັບສະຫະພາບເອີຣົບ 

(EU) ແລະ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມຸ້, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້ (FLEGT) ໃນຊຸມປີທີີ່ຜ່ານມາ ດຸ້ວຍ
ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕັັ້ງໜຸ້າ ເພືີ່ອຫ ຸດຜ່ອນການລັກລອບຕັດໄມຸ້ແບບຜິດກົດໝາຍ ເພືີ່ອບັນລ ເປ ົ້າໝາຍການຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້
ແບບຍືນຍງົ. 

ເພືີ່ອໃຫຸ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຈ ດປະສົງຂອງແຜນງານ FLEGT, ສປປ ລາວ ໄດຸ້ອອກບັນດາລະບຽບການ ທີີ່ຈ າກັດການສົົ່ງ

ອອກໄມຸ້ທ່ອນ ແລະ ໄມຸ້ແປຮ ບ ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມໃຫຸ້ມີການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ພາຍໃນປະເທດ. ໃນບນັດາມາດຕະການເຫ ົົ່ານີັ້, ລະບຽບ

ການພົັ້ນເດັົ່ນທີີ່ສ ດແມ່ນ ຄ າສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 15.  

ຄ າສັົ່ງສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ແມ່ນໄດຸ້ສົົ່ງຜົນກະທົບດຸ້ານໂຄງສຸ້າງໂດຍລວມແກ່ຂະແໜງການປ ງແຕ່ງໄມຸ້. ຫ ັງຈາກ ຄ າສັົ່ງ
ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ໄດຸ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ເຮັດໃຫຸ້ວັດຖຸດິບທີີ່ປ້ອນເຂົັ້າໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ຂັັ້ນຕົັ້ນ, ຂັັ້ນສອງ ແລະ ການ
ສົົ່ງອອກຫ ຸດລົງ. ຈ ານວນໂຮງງານກ ໍ່ຫ ຸດລົງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໂຮງເລືີ່ອຍ, ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້, ແລະ ໂຮງງານເຟີນິເຈີ. 
ຜະລິດຕະພັນສົັ້ນອອກຈາກໂຮງງານເຟີນິເຈີກ ໍ່ຫ ຸດລົງເຊັົ່ນດຽວກັນ.  

ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ າຍອົງການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກສາກົນ ຈະພະຍາຍາມນ າສະເໜແີນວຄວາມຄດິ
ກ່ຽວກັບແຜນງານ FLEGT/VPA ຂອງລາວ, ແຕ່ຂະແໜງອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງໄມຸ້ຂອງລາວ ຍັງຄົງຂາດຄວາມຮ ຸ້ ຄວາມ

ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດໃນໂຮງງານທີີ່ດີ. ເຊີີ່ງເປັນເຫດຜົນທີີ່ເຮັດໃຫຸ້ ຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງຜ ຸ້ປະກອບການ ຍັງບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ຕາມທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ໃນລະບົບຄ າ  ປະກັນໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງລາວ (Lao TLAS) ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງຕະຫ າດສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະຫ າດເອີຣົບ ທີີ່ການເຂົັ້າ

ຮ່ວມເຊັນສັນຍາການຄຸ້າໄມຸ້ແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຕັັ້ງເປ ົ້າໝາຍ ເພືີ່ອນ າເຂົັ້າຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ຈາກລາວ ຫ ັງຈາກທີີ່ສັນຍາ 

VPA ໄດຸ້ຖືກເຊັນ ແລະ ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ຂອງລາວຈະໄດຸ້ຮັບໃບອະນ ຍາດ FLEGT ສ າລັບການສົົ່ງອອກ. 

1.1.2 ຈ ດປະສງົ 

ຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມນີັ້ ແມ່ນມີໄດຸ້ຖືກອອກແບບມາເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ຂອງລາວ ໃຫຸ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຕາມບັນດາຂ ໍ້ກ ານົດທາງດຸ້ານຄວາມຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງໄມຸ້ໄດຸ້ ແລະ ເສີມສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກຜ່ ຸ້
ປະກອບການດຸ້ານລະບົບຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດຂອງໂຮງງານ ແລະ ປະສິດທິພາບການຜະລິດ ໂດຍການຕິດຕາມໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ/ສົັ້ນ
ອອກ ໃນຕ່ອງໂສຸ້ການຜະລິດຂອງໂຮງງານ. ຄວາມຮ ຸ້ເຫ ົົ່ານີັ້ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ຜ ຸ້ປະກອບການເພີີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ຜະລິດ ແລະ ສາມາດສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຕາມທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ຢ ່ໃນສັນຍາ VPA ທີີ່ ສປປ ລາວ 

ຍັງຄົງສືບຕ ໍ່ເຈລະຈາກັບສະຫະພາບເອີຣົບ. ເປ ົ້າໝາຍຫ ັກຂອງຫ ັກສ ດການຝຶກອົບນີັ້ ແມ່ນເພືີ່ອກຽມຄວາມພຸ້ອມໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້

ປະກອບການ ໃຫຸ້ມີຄວາມຮ ຸ້ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກບັແຜນງານ FLEGT/VPA, ຂ ໍ້ກ ານົດທາງດຸ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສຸ້
ການສະໜອງໄມຸ້ ແລະ ການເສີມສຸ້າງທັກສະໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ຈັດການຝ່າຍການຜະລິດ ດຸ້ວຍການເພີີ່ມວ ດທິໃຫຸ້ແກ່ເຂາົເຈົັ້າ. 
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ທັກສະຜ ຸ້ຈັດການຝ່າຍການຜະລິດ ທີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮຽນຮ ຸ້ເພີີ່ມເຕີມຄື: 

• ຄວາມຮ ຸ້ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບແຜນງານ FLEGT/VPA ແລະ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້
ການສະໜອງໄມຸ້ສ າລັບໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ 

• ຄວາມຮ ຸ້ເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກບັລະບົບຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດຂອງໂຮງງານ ທີີ່ໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ/ສົັ້ນອອກຂອງແຕ່ລະສາຍການຜະລິດ
ຖືກຕິດຕາມ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ສາມາດກວດກາຕິດຕາມຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ຄືນໄດຸ້ ແລະ ເພືີ່ອເພີີ່ມປະສິດທິພາບ
ໃນການຜະລິດ 

• ຄວາມຮ ຸ້ເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກບັການກ ານົດໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ, ການກ ານົດໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ, ແລະ ສາຍການຜະລິດຂອງ
ໂຮງງານ 

• ເສີມສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສຸ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານ ເພືີ່ອປະຕິບັດໜຸ້າທີີ່ຕາມຈ ດປະສົງ ແລະ ເປ ົ້າ
ໝາຍຂອງບ ລິສັດ 

• ມີຄວາມຕືີ່ນຕົວ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເພີີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບຕົັ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິຫານຕົັ້ນທຶນທີີ່ດີ 
 

1.1.3 ຫ ກັສ ດຝກຶອບົຮມົ 

ຝຶກອບົຮມົເພືີ່ອເປນັຄ ຝກຶ (ແບບສຸ້າງຄ ຝກຶ/TOT): ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມໄດຸ້ຮັບຄວາມຮ ຸ້ກ່ຽວກັບແຜນງານ FLEGT/VPA ແລະ 
ບັນດາຂ ໍ້ກ ານົດທາງດຸ້ານກົດໝາຍສ າລັບຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ຢ ່ ແລະ ໄດຸ້ຄວາມຮ ຸ້ກ່ຽວກັບລະບົບຄ ຸ້ມຄອງການ
ຜະລິດຢ ່ໃນໂຮງງານການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ທີີ່ເນັັ້ນໃສ່ການຕິດຕາມໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ-ສົັ້ນອອກ ແລະ ປະສິດທິພາບການຜະລິດ. ເພືີ່ອ
ເປັນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ ຸ້ນີັ້ໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ອືີ່ນ, ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ToT ເຫ ົົ່ານີັ້ຈະໄດຸ້ຮັບຄວາມຮ ຸ້ ແລະ ທັກສະເພີີ່ມເຕີມ ກ່ຽວ
ກັບເທັກນິກ ແລະ ວິທີການ ຖ່າຍທອດຄວາມຮ ຸ້ ເພືີ່ອໃຫຸ້ສາມາດດ າເນີນການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ບ ລິສັດ/ໂຮງງານປ ງແຕ່ງ
ໄມຸ້ອືີ່ນໃນພາຍຫ ັງ. ຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບທັກສະການສອນນີັ້/ວິຊາຄ  ແມ່ນໄດຸ້ຈັດຝຶກແບບແຍກກັນກັບການ
ຝຶກອົບຮົມເພືີ່ອເປັນຄ ຝຶກ. ຄ ່ມືການຝຶກອົບຮົມສ າລັບວິຊາຄ  ແມ່ນສ່ວນໜືີ່ງຂອງຫ ັກສ ດຄ ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພືີ່ອເປັນຄ 
ຝຶກ. 

 

ພາກປະຕບິດັຕວົຈງີ (ຝກຶອບົຮມົສ າລບັຜ ຸ້ປະກອບການປ ງ່ແຕງ່ໄມຸ້): ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມແມ່ນຜ ຸ້ຈັດການການຜະລິດ/ຜ ຸ້ຄ ມງານທີີ່
ມາຈາກບ ລິສັດປ ງແຕ່ງໄມຸ້. ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມເຫ ົົ່ານີັ້ ຈະໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ທີີ່ດ າເນີນໂດຍຄ ຝຶກທີີ່ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ຈາກຫ ັກສ ດ TOT. ເນືັ້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມແບບປະຕິບັດຕົວຈິງນີັ້ ແມ່ນຈະຄືກັນກັບຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມເພືີ່ອ

ເປັນຄ ຝຶກຂຸ້າງເທີງນີັ້ ໂດຍບ ໍ່ມວີິຊາຄ . 

ເນືັ້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ToT ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບປະຕິບັດຕົວຈີງ ແມ່ນຈະຄຸ້າຍຄືກັນ, ຍົກເວັັ້ນ ການຝຶກ

ອົບຮົມໂດຍຄ ຝຶກທີີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກຫ ັກສ ດ TOT, ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈະໄດຸ້ຮັບຄວາມຮ ຸ້ເພີີ່ມເຕີມທີີ່ມີເນືັ້ອໃນທີີ່

ເລິກເຊິີ່ງ ແລະ ກວຸ້າງຂວາງ, ລວມທັງວິທີການສອນ ແລະ ຫ ັງຈາກການຝຶກອົບຮົມນີັ້ ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມສາມາດຈັດຝຶກອົບຮົມ
ໃຫຸ້ແກ່ບັນດາບ ລິສັດ/ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກ າການລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈີງ ໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ຈັດການຝ່າຍການ
ຜະລິດ / ຜ ຸ້ຄ ມງານຈາກໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້. 
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ຄ ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີັ້ ແມ່ນຈະຖືກນ າໃຊຸ້ສ າລັບທັງສອງກິດຈະກ າຄື ການຝຶກອົບຮົມ TOT ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບ

ລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈີງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມແບບລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈີງ, ຄ ຝຶກສາມາດຕັດສິນໃຈ ໃນການລ າດັບຫົວຂ ໍ້ 

ແລະ ຈ ານວນວັນທີີ່ຈະເຮັດຝຶກອົບຮົມ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ບ ໍ່ຄວນໃຫຸ້ກາຍ 5 ວັນ ແລະ 1 ວັນ ລົງໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງງານ

ທີີ່ມີລະບົບການຄວບຄ ມຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ທີີ່ດີ (CoC) ຫ ື ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດທີີ່ດ.ີ ໃນການ

ຢ້ຽມຢາມຄັັ້ງນີັ້, ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມຈະໄດຸ້ມີໂອກາດໃນການສັງເກດ ແລະ ຮຽນຮ ຸ້ວ່າລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດ ຫ ື ການຕິດ
ຕາມກວດກາໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ/ສົັ້ນອອກໃນໂຮງງານໄດຸ້ຮັບການປະຕິບັດແນວໃດ ແລະ ບົດຮຽນເຫ ົົ່ານັັ້ນ ຈະສະທຸ້ອນເຖິງ
ບົດຮຽນທີີ່ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມໄດຸ້ຮັບຈາກໃນຊຸດການຝຶກອົບຮົມນີັ້. 

ສ າລັບການລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈີງ, ຄວນແບງ່ອອກເປັນສອງຄັັ້ງ. ແຕ່ລະຄັັ້ງ ໃຊຸ້ເວລາຢ ່ລະຫວາ່ງ 3-5 ວັນ (ຢາກເເນະນ າ

ແມ່ນ 4 ວັນຕ ໍ່ຄັັ້ງ). ລະຫວາ່ງຄັັ້ງທີ 1 ແລະ 2, ຄວນມີເວລາຫາ່ງກັນປະມານ 3 ຫາ 4 ອາທິດ ເພືີ່ອໃຫຸ້ສ າລັບຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 
ໄດຸ້ມີການທົບທວນຄືນບົດຮຽນ ແລະ ປັບປ ງຂະບວນການຜະລິດໂຮງງານຂອງພວກເຂົາ. ເມືີ່ອຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມກັບຄືນມາ
ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຄັັ້ງທີ 2, ພວກເຂົາສາມາດນ າສະເໜບີົດຮຽນ ວ່າໄດຸ້ມີປັບປ ງຫຍັງແດ່/ປັບປ ງແນວໃດ ຢ ່ໃນ

ໂຮງງານເຂົາເຈົັ້າ ເມືີ່ອທຽບໃສກ່ັບບົດຮຽນ, ຄວາມຮ ຸ້ ແລະ ວິທີການທີີ່ເຂົາເຈົັ້າໄດຸ້ ຈາກການຝຶກອົບຮົມທີີ່ຜ່ານມາ. 

ຄ ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີັ້ແມ່ນໄດຸ້ຖືກອອກແບບມາເປັນ 4 ພາກວິຊາຮຽນ ແລະ ຈະມີການນ າໃຊຸ້ PowerPoint ເພືີ່ອນ າ
ສະເໜີ ປະກອບດຸ້ວຍ ເອກະສານບົດຮຽນທັງໝົດ, ຄ ່ມື ແລະ ຄ າແນະນ າມອບໃຫຸ້ ສ າລັບຫວົຂ ໍ້ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຄ ່ມື. 
ຄ ຝຶກຈາກການຝຶກອົບຮົມ TOT ສາມາດນ າໃຊຸ້ຄ ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີັ້ພຸ້ອມກັບຄ ່ມືການຝຶກອົບຮົມວິຊາຄ  ໃນການ
ອອກແບບການຝຶກອົບຮົມຂອງເຂົາເຈົັ້າໃນຕ ໍ່ໜຸ້າ. ນັກສ າມະນາກອນ/ ຜ ຸ້ຈັດການຝ່າຍການຜະລິດ ຍັງສາມາດໃຊຸ້ຄ ່ມື
ການຝຶກອົບຮົມນີັ້ ເປັນຄ າແນະນ າ ສ າລັບການປັບປ ງໂຮງງານຕົນເອງໄດຸ້ອີກດຸ້ວຍ. 

ສ່ວນໜືີ່ງຂອງບົດຮຽນໃນຄ ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີັ້ ແມ່ນນ າໃຊຸ້ຂ ໍ້ມ ນ (ລວມທັງຕົວເລກ, ພາບສະແດງ, ແລະຕາຕະລາງ) 

ຈາກໂຄງການ GIZ/ProFEB. 

1.1.4 ວທິກີານ 

ໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ, ວິທີການດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ຈະຖືກນ າໄປໃຊຸ້: 

• ບົດຮຽນທາງທິດສະດ ີເພືີ່ອໃຫຸ້ຄວາມຮ ຸ້ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ 
• ສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະບົດຮຽນພາກປະຕິບັດຕົວຈີງ, ເຊິີ່ງນັກສ າມະນາກອນເຂົັ້າຮ່ວມໃນ 

• ທົດລອງປະຕິບັດຕົວຈີງໃນໝ ່ຄະນະນັກສ າມະນາກອນນ າກັນ, ພາຍໃຕຸ້ການແນະນ າ ແລະ ຕິດຕາມຈາກຄ ຝຶກ 

• ການສັງເກດການ ແລະ ການນ າສະເໜີ ຂະບວນການຜະລິດສະເພາະ ຢ ່ໂຮງງານຂອງຜ ຸ້ທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມ, ພຸ້ອມທັງມີການ
ວິເຄາະຈ ດແຂງ ແລະ ຈ ດອ່ອນ. 

ຄວາມຮ ຸ້ກຽ່ວກັບ ໜຸ້າວຽກອີ່ືນຢ ່ໃນໂຮງງານ ກ ໍ່ມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ ໃນການສຸ້າງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີ ວັດທະນະທ າ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ, ເຊິີ່ງຈະເຮັດໃຫຸ້ມີການປັບປ ງຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ. ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈະໄດຸ້ວິເຄາະດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

• ການອະທິບາຍກ່ຽວກບັຂະບວນການຜະລິດ 
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• ກ ລະນີສຶກສາ 

• ການອະທິບາຍກ່ຽວກບັຈ ທີີ່ ທີີ່ຕຸ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ 

• ການອະທິບາຍກ່ຽວກບັັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ: 
✓ ວັດຖຸດິບ  
✓ ການຜະລິດ 
✓ ວັດຖຸດິບເສີມ 
✓ ຜະລິດຕະພັນ 
✓ … 

ວິທີການທີີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັົ່ນ: ພາກທິດສະດ ີແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈີງ, ເທັກນິກໃນການວິເຄາະ ແລະ ວິຈາລະນາ ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ

ທີີ່ຫຸ້າວຫັນຕັັ້ງໃຈ ແລະ ບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈ ຈະຖືກນ າໃຊຸ້ໃນການຝຶກອົບຮົມນີັ້. ນອກຈາກກິດຈະກ າເຫ ົົ່ານີັ້ໃນລະຫວ່າງຫ ັກສ ດ, ນັກສ າ

ມະນາກອນ ຈະປະຕິບັດຕົວຈີງຢ ່ໃນໂຮງງານພວກເຂົາເອງ. 

ທັງນີັ້, ເພືີ່ອສຸ້າງສະພາບແວດລຸ້ອມທີີ່ດີໃຫຸ້ແກ່ການນ າສະເໜີຕົນເອງຂອງຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ, ຈະໄດຸ້ຈັບຄ ່ກັນ 2 ທ່ານ ເພືີ່ອແນະຕນົ
ເອງ ແລະ ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນເຊີີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພືີ່ອຂືັ້ນນ າສະເໜີຂ ໍ້ມ ນຄ ່ຂອງຕົນເອງຢ ່ໃນຫຸ້ອງຮຽນ. 

(ບດົຮຽນທີີ່ຈະນ າສະເໜຜີາ່ນ PowerPoint ແມນ່ໄດຸ້ຄດັມາຈາກຄ ມ່ສືະບບັນີັ້ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານບດົຮຽນທີີ່

ກຽ່ວຂຸ້ອງໃຫຸ້ແກນ່ກັສ າມະນາກອນທ ກທາ່ນ) 

 

ກດິຈະກ າ (60 ນາທ)ີ 
ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມເຮັດວຽກເປັນຄ ່ (ກ ່ມລະສອງຄົນ) ເພືີ່ອແນະນ າຕົນເອງ ແລະ ສົນທະນາເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນເປັນເວລາ 15 ນາທີກ່ຽວ
ກັບຂ ໍ້ມ ນຂຸ້າງລ ່ມນີັ້. ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມຄວນເລືອກຄ ່ທີີ່ບ ໍ່ຮ ຸ້ກັນມາກອ່ນ. ໃຫຸ້ເວລາ 45 ນາທີ ໃຫຸ້ນ າສະເໜີຂ ໍ້ມ ນຂອງກັນ ແລະ ກັນ 
ທີີ່ໄດຸ້ຈາການສົນທະນາ. ກິດຈະກ ານີັ້ ຈະຊ່ວຍສຸ້າງຄວາມສ າພັນເບືັ້ອງຕົັ້ນລະຫວ່າງສອງຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ພວກເຂາົສາມາດ
ຈືີ່ຈ າຄ ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຂາົໄດຸ້. 

- ຊືີ່ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 
- ບ ລິສັດ 
- ຕ າແໜ່ງ 
- ຄວາມຄາດຫວັງຈາກຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມ 
- 3 ບັນຫາຫ ັກ ທີີ່ພົບຢ ບ່່ອນເຮດັວຽກຂອງທ່ານ ມຫີຍັງແດ່, ແລະ ບັນຫາໃດ ທີີ່ທ່ານຄິດວາ່ ເປັນບັນຫາຫ ັກອັນດັບ

ທ າອິດ ທີີ່ທ່ານຕຸ້ອງແກຸ້ໄຂກ່ອນໝ ່? (ຄ າຖາມຂ ໍ້ນີັ້ ຈະເຊືີ່ອມໂຍງກັນພາຍຫ ັງກັບການຄັດເລືອກຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນ
ໄລຍະການປັບປ ງໂຄງການຝຶກອົບຮົມນີັ້) 

- ໜຸ້າວຽກໃດ ທີີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ດີ ຢ ່ສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ແລະ ວຽກໃດທີີ່ບັນຫາໜຸ້ອຍທີີ່ສ ດ? 
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1.2 ນ າສະເໜກີຽ່ວກບັແຜນງານ FLEGT/VPA ແລະ ລະບບົຄ າ້ປະກນັໄມຸ້ທີີ່ຖກືຕຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ/TLAS (ພຸ້ອມກບັ

ການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໄມຸ້ໃນ ສປປ ລາວ) 

1.2.1 ລະບຽບການກຽ່ວກບັໄມຸ້ທີີ່ຖກືຕຸ້ອງຕາມກດົໝາຍຢ ໃ່ນໂລກ  

ໃນຊຸມປທີີີ່ຜ່ານມາ, ມີຄວາມຕືີ່ນຕົວໃນເລືີ່ອງການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລຸ້ອມ, ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍງົ, ການປ ກ

ຈິດສ ານຶກ, ແລະ ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຊືັ້ເຄືີ່ອງເຟີນີເຈີໄມຸ້ຂອງຜ ຸ້ບ ລິໂພກ ແລະ ຜ ຸ້ນ າເຂົັ້າ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການ
ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີີ່ສ ມໃສ່ ຂ ໍ້ກ ານົດຄວາມຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດ
ຕະພັນໄມຸ້. ການປ່ຽນແປງເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ ທີີ່ແນໃສ່ການສະກັດກັັ້ນໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ ທີີ່ຜິດ
ກົດໝາຍອອກສ ່ຕະຫ າດ. ພຸ້ອມກັນນັັ້ນ, ມີການເພີີ່ມທະວີການແກຸ້ໄຂດຸ້ານການຄຸ້າ ແລະ ສິີ່ງກີດຂວາງດຸ້ານເຕັກນິກ, ບາງປະ

ເທດໄດຸ້ອອກລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມຸ້ຖືກກົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະຄື:  

• ສະຫະລັດອາເມຣກິາ: ລະບຽບການ ທີີ່ຊືີ່ວ່າ ເລຊີແອັກ (Lacey Act) ໄດຸ້ຖືກປະກາດໃຊຸ້ໃນປີ 2008 ແລະ ມີຜົນບັງຄັບ

ໃຊຸ້ໃນເດືອນເມສາ 2010 ກຽ່ວກັບຜະລິດຕະພັນໄມຸ້. ອີງຕາມລະບຽບການດັົ່ງກ່າວ, ຫຸ້າມນ າເຂົັ້າໄມຸ້ຜິດກົດໝາຍເຂົັ້າອາເມ

ລິກາ, ບັນດາວິສາຫະກິດນ າເຂົັ້າໄມຸ້ຕຸ້ອງແຈຸ້ງຕົັ້ນກ າເນດີທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ ແລະ ຕຸ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. ພຸ້ອມກັນນັັ້ນ, 
ລະບຽບການ ເລຊີແອັກ ຍັງໄດຸ້ສະເໜີຂ ໍ້ກ ານົດທີີ່ເຂັັ້ມງວດຫ າຍໃນຮ ບແບບ ໂດຍການລົງໂທດຕ ໍ່ການລະເມີດ ເຊັົ່ນການຍຶດ
ເອົາສິນຄຸ້ານ າເຂົັ້າ ເຖິງການປັບໃໝເງິນ ຫ ື ຈ າຄ ກ.  

• ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU): ລະບຽບການ ທີີ່ຊືີ່ວາ່ ອີຢ ທີອາ (EUTR) ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດຸ້ຮັບການປະກາດໃຊຸ້ໃນປີ 

2008 ແລະ ມີຜົນສັກສິດໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2010 (EUTR 995/2010) ເປັນໜຶີ່ງໃນບັນດາມາດຕະການ ໃນ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມຸ້, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄຸ້າ (FLEGT) ເພືີ່ອສະກັດກັັ້ນການລັກລອບຕັດໄມຸ້ແບບຜິດ
ກົດໝາຍ ແລະ ຮັບປະກັນຜ ຸ້ຄຸ້າຂາຍໄມຸ້ ແມ່ນນ າໄມຸ້ມາຈາກແຫ ່ງທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ລະບຽບການດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນ
ຫຸ້າມນ າເຂົັ້າໄມຸ້ທີີ່ຜິດກົດໝາຍເຂົັ້າຕະຫ າດ EU, ຜ ຸ້ນ າເຂົັ້າໄມຸ້ຂອງ EU ຕຸ້ອງປະຕິບັດການພິສ ດຕົັ້ນກ າເນີດຂອງໄມຸ້ວ່າ

ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍໃຫຸ້ເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ EU ກ່ອນການຂົນສົົ່ງເຂົັ້າສ ່ທ່າກ າປັັ່ນຈ ດທ າອິດຂອງ EU. ບັນດາຜ ຸ້ນ າເຂົັ້າ EU ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການຕິດຕາມກວດກາຄືນທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ ໃນທ ກຂັັ້ນຕອນ ຂອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງທັງໝົດ. ມີພຽງແຕ່
ສອງຂ ໍ້ຍົກເວັັ້ນຄື: ໄມຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບອະນ ຍາດຈາກ CITES ພາຍໃຕຸ້ສົນທິສັນຍາວ່າດຸ້ວຍການຄຸ້າສາກົນກ່ຽວກບັສັດ ແລະ ພືດປ່າ

ທີີ່ໃກຸ້ຈະສ ນພັນ (CITES) ແລະ ໄມຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບອະນ ຍາດຈາກ FLEGT ຈາກບັນດາປະເທດທີີ່ໄດຸ້ເຈລະຈາ ແລະ ລົງນາມໃນ

ເຊັນສັນຍາ VPA/FLEGT ກັບ EU. 

• ອົດສະຕາລ:ີ ກົດລະບຽບວາ່ດຸ້ວຍການຫຸ້າມລັກລອບຕັດໄມຸ້ທີີ່ຜິດກົດໝາຍ (Illegal Logging Prohibition Act) ໄດຸ້

ຖືກປະກາດໃຊຸ້ໃນປີ 2012, ປັບປ ງໃນປ ີ2014, ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊຸ້ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2014. ກົດລະບຽບດັົ່ງກ່າວ 

ແມ່ນຄຸ້າຍຄືກັນກັບ ລະບຽບການ ທີີ່ຊືີ່ວ່າ ເລຊີແອັກ (Lacey Act) ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ທີີ່ຫຸ້າມການນ າເຂົັ້າໄມຸ້ຜິດ
ກົດໝາຍໃນອົດສະຕາລີ ແລະ ຜ ຸ້ນ າເຂົັ້າໄມຸ້. ຜ ຸ້ປະກອບການຕຸ້ອງປະຕິບັດການພິສ ດຕົັ້ນກ າເນີດຂອງໄມຸ້ວ່າຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ຜ ຸ້ປະກອບການສົົ່ງອອກໄມຸ້ໄປອົດສະຕາລີ ຈະຕຸ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ສິນຄຸ້າຂອງຕົນ.  
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• ຍີີ່ປ ່ນ: “ກົດລະບຽບວ່າດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມການນ າໃຊຸ້ ແລະ ຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ທີີ່ຂ ດຄົັ້ນຢ່າງຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ” 

ຫ ື “ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍໄມຸ້ສະອາດ/ Clean Wood Act” ໄດຸ້ອອກໃນປີ 2016 ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊຸ້ໃນວັນທີ 20 

ພຶດສະພາ 2017. ບ ໍ່ຄືກັນກັບກົດລະບຽບ ເລຊີແອັກ (Lacey Act) ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ກົດລະບຽບວ່າດຸ້ວຍ

ການຫຸ້າມລັກລອບຕັດໄມຸ້ທີີ່ຜິດກົດໝາຍ (Illegal Logging Prohibition Act) ຂອງອົດສະຕາລີ, ກົດລະບຽບຂອງຍີີ່
ປ ່ນ ແມ່ນຖືກນ າໃຊຸ້ແບບບ ໍ່ໄດຸ້ບັງຄັບ. ວິສາຫະກິດໄມຸ້ຂອງຍີີ່ປ ່ນ ຫ ື ຜ ຸ້ສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໄດຸ້ຖືກແນະນ າໃຫຸ້ສະໜອງ
ໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍໃຫຸ້ແກ່ຕະຫ າດຍີີ່ປ ່ນ ແລະ ນ າໃຊຸ້ການຢັົ້ງຢືນແບບເປັນກ ່ມ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕຸ້ອງທາງ
ດຸ້ານກົດໝາຍຂອງວິສາຫະກິດທີີ່ຂຶັ້ນທະບຽນໃນລະບົບກົດລະບຽບສະບັບນີັ້. 

• ເກາົຫ :ີ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ແບບຍືນຍົງໄດຸ້ອອກປະກາດໃຊຸ້ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊຸ້ໃນວັນທີ 1 ຕ ລາ 2018. 

ກົດໝາຍສະບັບນີັ້, ນອກຈາກຈະກ ານົດໃຫຸ້ຜ ຸ້ປະກອບການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການປະຕິບັດການພິສ ດຕົັ້ນກ າເນີດໄມຸ້ທີີ່

ນ າເຂົັ້າເກາົຫ ີໃຕຸ້, ເຊິີ່ງຄຸ້າຍກັບກົດລະບຽບ Lacey ຂອງສະຫະລັດ, ມັນຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ຜ ຸ້ປະກອບການເຫ ົົ່ານີັ້ ສົົ່ງຫ ັກຖານເພືີ່ອ
ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈາກປະເທດຜ ຸ້ຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້ ແລະ ສົົ່ງອອກໄມຸ້ ໄປໃຫຸ້ອົງການປ່າໄມຸ້ເກົາຫ ີ ເພືີ່ອກວດ
ສອບກ່ອນການແຈຸ້ງພາສີ. 

1.2.2 ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປາ່ໄມຸ້, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້ (FLEGT) 

 

ແຫ ່ງທີີ່ມາ: GIZ/ProFEB 

ແຜນງານ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດຸ້ຖືກສຸ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນປີ 2003 ໂດຍມີເປ ົ້າໝາຍເພືີ່ອຫ ຸດຜ່ອນການລັກລອບຕັດ
ໄມຸ້ທີີ່ຜິດກົດໝາຍໂດຍການປັບປ ງການຈັດສັນ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍງົ ໃນຂະນະທີີ່ສົົ່ງເສີມການຄຸ້າໄມຸ້ທີີ່ຜະລິດ
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ຢ່າງຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ນັບແຕ່ປ ີ2013 ເປັນຕົັ້ນມາ, ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍໄມຸ້ຂອງ EU ໄດຸ້ຫຸ້າມຖືກນ າເຂົັ້າໄມຸ້ທີີ່ຂ ດຄົັ້ນ

ແບບຜິດກົດໝາຍຈາກຕະຫ າດ EU, ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ຜ ຸ້ນ າເຂົັ້າກວດກາແຫ ່ງກ າເນີດຂອງຜະລິດຕະພັນ ໂດຍການປະຕິບັດການ

ພິສ ດຕົັ້ນກ າເນີດໄມຸ້ດຸ້ວຍລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ພາຍໃຕຸ້ແຜນການດ າເນີນງານ, ຂ ໍ້ຕົກລົງການເຂົັ້າ

ເປັນຄ ່ຮ່ວມສັນຍາການຄຸ້າແບບສະໝັກໃຈສອງຝ່າຍ (VPA) ໄດຸ້ມີການເຈລະຈາລະຫວ່າງ EU ແລະ ປະເທດຜ ຸ້ຜະລິດທີີ່ຖືກ

ເລືອກ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕຸ້ອງທາງດຸ້ານກົດໝາຍຂອງການຄຸ້າໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້. ເມືີ່ອສັນຍາ VPA ໄດຸ້ຮັບ
ການລົງນາມ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງສ າເລັດຜົນ, ໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ສາມາດເຂົັ້າສ ່ຕະຫ າດເອີຣົບໄດຸ້ດຸ້ວຍໃບ
ອະນ ຍາດ FLEGT. ປະເທດອິນໂດເນເຊຍແມ່ນປະເທດທ າອິດທີີ່ສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ໃນປີ 2017 ດຸ້ວຍໃບອະນ ຍາດ 

FLEGT ໄປຍັງເອີລົບ. 

 

ແຫ ່ງທີີ່ມາ: GIZ/ProFEB 

FLEGT/VPA ແມ່ນສັນຍາການຄຸ້າລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພືີ່ອສຸ້າງກອບກົດໝາຍເພືີ່ອຮັບປະກັນ

ວ່າໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ຂອງລາວທີີ່ສົົ່ງອອກໄປ EU ແມ່ນຜະລິດຢ່າງຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ສົົ່ງເສີມການຄຸ້າໄມຸ້ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ຈ ດປະສົງນີັ້ຈະບັນລ ໄດຸ້ໂດຍຜ່ານການສຸ້າງລະບົບການຄ ້າປະກັນໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງລາວ (TLAS), ຮ່ວມກັບລະບົບການອອກໃບອະນ ຍາດ FLEGT, ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າມີພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພັນ

ໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍທີີ່ມີໃບອະນ ຍາດ FLEGT ເຂົັ້າສ ່ຕະຫ າດ EU.  
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1.2.3 ແຜນງານ FLEGT VPA ຢ  ່ສປປ ລາວ 

ໃນປ ີ2012, ລັດຖະບານລາວ ໄດຸ້ສົົ່ງຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງເຖິງ EU ເພືີ່ອເຂົັ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຂະບວນການ 

FLEGT VPA. ປີ 2015, ລັດຖະບານລາວໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດໃຫຸ້ເລີີ່ມດ າເນີນການເຈລະຈາກັບ EU. ປະເທດລາວໄດຸ້

ສຸ້າງຕັັ້ງຄະນະຊີັ້ນ າແ ັນງານ FLEGT/VPA ລະດັບຊາດ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ທີີ່ສະແດງເຖີງການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫ າຍພາກສວ່ນ. 

 

ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ການເຈລະຈາລະຫວ່າງ EU ແລະ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບສັນຍາ VPA ໄດຸ້ເລີີ່ມຂຶັ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນ

ເດືອນ ເມສາ ປີ 2017 ແລະ ຍັງສືບຕ ໍ່ຢ .່ ຮອດປີ 2020, ສປປ ລາວ ໄດຸ້ມີຄວາມຄືບໜຸ້າໃນການກ ານົດມາດຖານນິຍາມ

ໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLDs) ແລະ ສຸ້າງລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້, ການກ ານົດຄວາມຖືກຕຸ້ອງ

ຕາມກົດໝາຍຂອງໄມຸ້ ແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການແຫ່ງຊາດ ເຊັົ່ນ ການປັບປ ງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍປາ່ໄມຸ້, ກົດໝ
າຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ແລະ ດ າລັດສະບັບໃໝ່ກ່ຽວກັບການປະເມນີຜົນກະທົບດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ເພືີ່ອເຮັດໃຫຸ້ມີຄວາມກະຈ່າງ
ແຈຸ້ງຕືີ່ມທາງດຸ້ານກົດໝາຍພາຍໃຕຸ້ສັນຍາ VPA; ການເຮັດວຽກສ ່ມໃສກ ານົດລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມຸ້ທີີ່ມາຈາກປ່າໄມຸ້ທ າ

ມະຊາດ ແລະ ພັນທະດຸ້ານແຮງງານໃນດຸ້ານປ່າໄມຸ້, ການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ແລະ ການຄຸ້າ; ແລະ ລິເລີີ່ມເຮັດໃຫຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ຊຸມຊົນ ແລະ ກ ານົດໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ VPA ແລະ ລະບົບຄ ້າປະກັນໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດ

ໝາຍ (ລະບົບ TLAS).  
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ແຫ ່ງທີີ່ມາ: GIZ/ProFEB 

ມາຮອດປະຈ ບັນ, ໄດຸ້ສ າເລັດການເຈລະຈາ 4 ຄັັ້ງ ທີີ່ລົງເລິກກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງ ລະບົບ TLAS ແລະ ຮ່າງ TLDs ທັງ

ໝົດແມ່ນໄດຸ້ຖືກເຫັນດີ. ສັນຍາ VPA ກັບ EU ແມ່ນສະເໜີໃຫຸ້ສ າເລັດໃນທຸ້າຍປີ 2022 ດຸ້ວຍການລົງນາມ ແລະ ໃຫຸ້ສັດ

ຕະຍາບັນ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ VPA ແມ່ນໄດຸ້ເລີີ່ມຕົັ້ນໃນລະດບັໜຶີ່ງແລຸ້ວ ດຸ້ວຍການປັບປ ງກອບກົດໝາຍ ສ າລັບ
ການສະໜອງໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

1.2.4 ລະບບົຄ າ  ປະກນັໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ (TLAS) 

ລະບົບ TLAS ເປັນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍຫ ັກຂອງແຜນງານ FLEGT VPA, ທີີ່ປະກອບດຸ້ວຍ 5 ອົງປະກອບ 1) 

ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLDs); 2) ການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້; 3) ການກວດກາ

ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ; 4) ການອອກໃບອະນ ຍາດ FLEGT, ແລະ 5) ການຕິດຕາມແບບເອກະລາດ. ຫຸ້າອົງປະກອບເຫ ົົ່ານີັ້

ຂອງລະບົບ TLAS ແມ່ນສະແດງຢ ່ໃນຮ ບຂຸ້າງລ ່ມນີັ້:  
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1 ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD): ນິຍາມໄມຸ້ເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນຂ ໍ້ກ ານົດທາງດຸ້ານກົດໝາຍສ າລັບໄມຸ້ 
ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ ແລະ ຜ ຸ້ປະກອບການ 

2 ການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງ (SSC) ຂອງໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ຈາກທ ກແຫ ່ງທີີ່ມາເຊັົ່ນ: ເຂດຫັນປ່ຽນທີີ່

ດິນປ່າໄມຸ້, ປ່າຜະລິດ, ປ່າປ ກ, ປ່າຊົມໃຊຸ້ຂອງບຸ້ານ, ຫ ື ລວມທັງໄມຸ້ຮິບ ແລະ ໄມຸ້ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ
ເຫ ົົ່ານີັ້ແມ່ນສະແດງຢ ່ໃນຕາຕະລາງທີ 1.2.5 ຂຸ້າງລ ່ມນີັ້ “ແຫ ງ່ທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ ແລະ ການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໄມຸ້ໃນ ສປປ ລາວ” 
ທີີ່ອະທິບາຍວ່າ TLDs ແມ່ນສຸ້າງຂືັ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້. 

3 ການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງ ໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ 
ໂດຍໜ່ວຍງານລະດັບຊາດ ທີີ່ຖືກແຕ່ງຕັັ້ງຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ສ າລັບວຽກງານກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ 

4 ລະບົບໃບອະນ ຍາດສົົ່ງອອກ FLEGT ແມ່ນການອອກໃບອະນ ຍາດ FLEGT ໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ປະກອບການ ຜ ຸ້ທີີ່ສາມາດ
ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດທາງກົດໝາຍໃນການສົົ່ງອອກໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄປຍັງຕະຫ າດສະຫະພາບເອີຣົບ 

5 ການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນແບບເອກະລາດ ໂດຍໜ່ວຍງານ/ອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ສາມ 
 

 
ແຫ ່ງທີີ່ມາ: GIZ/ProFEB 

 

1.2.5 ກອບລະບບົ TLAS ຂອງລາວ 

1.2.5.1 ບນັດາແຫ ງ່ທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ 

ລະບົບ TLAS ຂອງລາວ ໄດຸ້ຮັບຮອງເອົາ 6 ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ແຫ ່ງປ່າໄມຸ້ພາຍໃນປະເທດລວມ

ມີ (1) ເຂດປ່າຜະລິດ (PFA), (2) ເຂດຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ (3) ການປ່າປ ກ, ແລະ (4) ເຂດປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ ແລະ ໄມຸ້ທ າມະ

ຊາດໃນທີີ່ດິນຂອງບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ, ຫ ືອົງການຈັດຕັັ້ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງມີ (5) ໄມຸ້ທີີ່ຮິບ ໄດຸ້ສາມາດເຂົັ້າສ ່ຕ່ອງໂສຸ້

ການສະໜອງໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍສ າລັບຕະຫ າດພາຍໃນ ໂດຍຜ່ານການປະມ ນໂດຍພາກລັດ ແລະ (6) ໄມຸ້ທີີ່ຖືກ
ກົດໝາຍທີີ່ນ າເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ. 
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ເຂດປາ່ຜະລດິ (ເອກະສານອຸ້າງອີງ. ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີີ່ 1) ຖືກຈັດສັນຄ ຸ້ມຄອງຕາມ
ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ ເພືີ່ອແນໃສ່ເປັນແຫ ່ງສະໜອງໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ. 
ແຜນການຈັດສັນຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ ໄດຸ້ກ ານົດພືັ້ນທີີ່ປ່າ, ການຂ ດຄົັ້ນ, ແລະ ແຜນຂ ດຄົັ້ນປະຈ າປີ. ເຂດຂ ດຄົັ້ນປະຈ າປີແມ່ນຂຶັ້ນ
ກັບການສ າຫ ວດກ່ອນການຂ ດຄົັ້ນຢ່າງລະອຽດ ໂດຍອງີໃສ່ຕົັ້ນໄມຸ້ທີີ່ຖືກເລືອກສ າລັບການຕັດ. ການຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້ ແລະ ກິດຈະ
ກ າປ່າໄມຸ້ອືີ່ນໆ ແມ່ນໄດຸ້ອະທິບາຍໄວຸ້ໃນແຜນການດ າເນີນງານປະຈ າປີ, ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນໄດຸ້ຖືກຕິດຕາມໂດຍ
ການກວດກາຫ ັງການຂ ດຄົັ້ນ. 

ເຂດປ່າຜະລິດ (PFAs) ເປັນເຂດປ່າໄມຸ້ທ າມະຊາດເກືອບທັງໝົດ ແຕ່ອາດຈະລວມເຖິງການປ ກໄມຸ້ທີີ່ຢ ່ໃນດິນປ່າຊຸດໂຊມ 

ຫ ື ປ່າແຫຸ້ງແລຸ້ງ. ປະເທດລາວມີ PFA ທັງໝົດ 51 ແຫ່ງ ກວມເອົາປະມານ 3.1 ລຸ້ານເຮັກຕາ.  

ເຂດຫນັປຽ່ນທີີ່ດນິປາ່ໄມຸ້: ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ອະນ ຍາດໃຫຸ້ມີການຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ຊົົ່ວຄາວ ຫ ືຖາວອນ(ເອກະສານອຸ້າງ

ອີງ. ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີີ່ 2). ເພືີ່ອພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັົ່ນ: ເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ ລວມ

ທັງເຂືີ່ອນ ແລະ ອ່າງເກັບນ ້າ, ສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ, ການກ ໍ່ສຸ້າງເສັັ້ນທາງ ແລະ ເພືີ່ອກະສິກ າ ແລະ ຂ ດຄົັ້ນບ ໍ່ແຮ່. ໂຄງການພັດທະນາ

ເຫ ົົ່ານີັ້ ຕຸ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ (2016) ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ 

ແຜນນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ1.  

ໂຄງການພັດທະນາແມ່ນລິເລີີ່ມໂດຍການສະເໜີໂຄງການ ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈລະຫວ່າງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ 
ພາກລັດທີີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກບັການວາງແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ການລົງທຶນ (ເຊັົ່ນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ/ 

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂັັ້ນແຂວງ, ອຸ້າງອີງຈາກບົດທ ີ3). ກ່ອນທີີ່ຈະດ າເນີນການຢ ່ພາກສະໜາມ, ເຈົັ້າຂອງ

ໂຄງການຕຸ້ອງກະກຽມການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ທາງດຸ້ານວິຊາການ ແລະ ທາງດຸ້ານການເງິນສ າລັບການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃໝ່, 

ສົມທົບກັບໜ່ວຍງານຂະແໜງການປ່າໄມຸ້ເພືີ່ອກວດກາຄືນຊບັພະຍາກອນປ່າໄມຸ້, ແລະ ການສ າຫ ວດ, ປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່

ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈາກໂຄງການ, ລວມທັງ ການຫນັປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້, ແລະ ກະກຽມແຜນການຫ ຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບທາງລົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ປະຊາຊົນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການມີສິດໄດຸ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍ ແລະ ໄດຸ້
ຮັບການຍົກຍຸ້າຍທີີ່ອາໄສ.  

ພາກລັດອະນ ມັດການສຶກສາດຸ້ານວິຊາການ, ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ, ແລະ ສັງຄົມ, ແລະ ແຜນການຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ການ

ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນປ່າໄມຸ້ແມ່ນໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນ TLD 2. ເມືີ່ອເຈົັ້າຂອງໂຄງການມີສັນຍາສ າປະທານສ າລັບ

ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃໝ່, ການປະຕິບັດພາກສະໜາມສ າລັບການຫັນປ່ຽນປ່າໄມຸ້ ແມ່ນສາມາດເລີີ່ມຕົັ້ນ. 

ໄມຸ້ຈາກປາ່ປ ກ (ເອກະສານອຸ້າງອີງ. ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີີ່ 3) ສາມາດປ ກໄດຸ້ຢ ່ໃນເຂດ

ກ ານົດສະເພາະຂອງ PFAs ຫ ື ຢ ່ນອກເຂດພືັ້ນທີີ່ປ່າໄມຸ້. ປ່າປ ກແຕ່ລະຕອນຕຸ້ອງໄດຸ້ຂຶັ້ນທະບຽນ ພຸ້ອມທັງລາຍ 

 
1 ແຜນຍ ດທະສາດໃນການພັດທະນາທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນຍ ດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
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ານບ ລິມາດ (ຫ ື ນ ້າໜັກ) ໃຫຸ້ອົງການທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງລັດ. ບ ໍ່ມີໃບອະນ ຍາດຂ ດຄົັ້ນສ າລັບຕົັ້ນໄມຸ້ທີີ່ປ ກ. TLD 3 ນ າໃຊຸ້ກັບ

ປ່າປ ກທ ກຂະໜາດ ລວມທັງໝົດຂອງເອກະຊົນ ແລະ ລັດ. 

ໄມຸ້ຈາກເຂດປາ່ໄມຸ້ຊມົໃຊຸ້ຂອງບຸ້ານ: ແມ່ນປ່າໄມຸ້ທີີ່ຕັັ້ງຢ ່ໃນຂອບເຂດການຄ ຸ້ມຄອງຂອງບຸ້ານ ແລະ ກ ານົດຕາມການວາງ

ແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນຈັດສັນປ່າໄມຸ້ໃຫຸ້ບັນດາບຸ້ານທີີ່ມຄີວາມສາມາດ ແລະ ນ າພາຄ ຸ້ມຄອງ, ປ ກປັກຮັກສາ ແລະ 

ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມຸ້ (ບຸ້ານພັດທະນາປ່າໄມຸ້). ປ່າໄມຸ້ບຸ້ານຖືກຄ ຸ້ມຄອງຕາມແຜນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ທີີ່ກະກຽມໄວຸ້

ສ າລັບທ ກປະເພດທີີ່ດິນ (ເຊັົ່ນ: ປ່າຜະລິດ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ) ແລະ ເຂດປ່າອືີ່ນໆ (ເຊັົ່ນ: ປ່າປ ກ ຫ ື ຕົັ້ນໄມຸ້ໃນ

ດິນທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນປ່າ) ພາຍໃຕຸ້ການຄ ຸ້ມຄອງ ຂອງບຸ້ານພັດທະນາປາ່ໄມຸ້. ເອີັ້ນວ່າເຂດປ່າໄມຸ້ຊົມໃຊຸ້ຂອງບຸ້ານ (ເອກະສານອຸ້າງອີງ. 

ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີີ່ 4). ປ່ານ າໃຊຸ້ຂອງບຸ້ານຖືກຄ ຸ້ມຄອງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເພືີ່ອສະໜອງໄມຸ້ 

ແລະ ເຄືີ່ອປ່າຂອງດົງ (NTFP). ການດ າເນີນການຂ ດຄົັ້ນແມ່ນຈະໄດຸ້ຮັບອະນ ຍາດ ຫາກແຜນຂ ດຄົັ້ນໄດຸ້ລວມຢ ່ໃນ
ແຜນການຂ ດຄົັ້ນປະຈ າປີທີີ່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກລັດຖະບານ ແລະ ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ແຂວງໄດຸ້ອອກໃບອະນ 
ຍາດໃຫຸ້ຂ ດຄົັ້ນ. ໄມຸ້ມີຕົັ້ນກ າເນີດມາຈາກປ່ານ າໃຊຸ້ບຸ້ານສາມາດເຂົັ້າສ ່ຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ໃນທາງການຄຸ້າໄດຸ້ [ຂະບວນ
ການຂາຍຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້] ຫ ືນ າໃຊຸ້ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະເຊັົ່ນ: ການກ ໍ່ສຸ້າງຫຸ້ອງການບຸ້ານ, ຫຸ້ອງປະຊຸມ ຫ ື 
ໂຮງຮຽນ.  

ໄມຸ້ຈາກດນິສວ່ນບ ກຄນົ, ນຕິບິ ກຄນົ ແລະ ອງົການຈັດຕັັ້ງ (ເອກະສານອຸ້າງອີງ. ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝ

າຍ ສະບັບທີີ່ 4) ແມ່ນແຫ ່ງທີີ່ມາທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຊະນິດພັນໄມຸ້ພືັ້ນເມືອງ ທີີ່ຢ ່ໃນດິນ ທີີ່ໄດຸ້ຂຶັ້ນທະບຽນຢ່າງ

ເປັນທາງການ, ແລະ ໄດຸ້ອອກໃບອານ ຍາດໃຫຸ້ຕົັ້ນໄມຸ້ທີີ່ຖືກຄດັເລືອກຕັດ. 

ໄມຸ້ຮບິ: (ເອກະສານອຸ້າງອີງ. ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີີ່ 5) ຖຸ້າສົງໃສວ່າມີການລັກລອບຂ ດຄົັ້ນ

ໄມຸ້, ຂົນສົົ່ງ, ປ ງແຕ່ງ, ຫ ື ການຄຸ້າໄມຸ້ ແບບຜິດກົດໝາຍ, ເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງສາມາດກັກ ຫ  ືຍຶດໄມຸ້ດັົ່ງກ່າວມາດ າເນີນຄະດີ

ໄດຸ້. ໄມຸ້ດັົ່ງກ່າວສາມາດຮິບມາເປັນຊັບສິນຂອງລັດ ໂດຍອີງໃສ່ການຕັດສິນຂອງສານເທົົ່ານັັ້ນ. ໄມຸ້ຮິບສາມາດກັບຄືນສ ່

ລະບົບຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ໄດຸ້ຕາມກົດໝາຍຢ ່ຕະຫ າດພາຍໃນ, ຖຸ້າມັນຖືກຂາຍຜ່ານການປະມ ນທີີ່ຈັດໂດຍລັດຖະບານ. 

ສ າລັບໄມຸ້ຮິບ ແມ່ນມີແຜນບ ໍ່ອະນ ຍາດໃຫຸ້ສົົ່ງອອກ [ນິຕິກ າທີີ່ເປັນບ່ອນອີງຍັງບ ໍ່ທັນມີ].  

ໄມຸ້ນ າເຂົັ້າຈາກຕາ່ງປະເທດ (ເອກະສານອຸ້າງອີງ. ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີີ່ 6) ໄມຸ້ທີີ່ຈະນ າເຂົັ້າ

ມາ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຂ ດຄົັ້ນ, ປ ງແຕ່ງ ແລະ ຄຸ້າຂາຍຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນປະເທດ ຫ ື ປະເທດທີີ່ຂ ດຄົັ້ນ 

ແລະ ຕົັ້ນກ າເນີດ. ຖຸ້າບ ໍ່ມີໃບອະນ ຍາດ FLEGT ຫ ືໃບອະນ ຍາດສົົ່ງອອກ CITES ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງ, ຜ ຸ້ນ າເຂົັ້າຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບປະກັນ

ຄວາມຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງໄມຸ້ທີີ່ນ າເຂົັ້າມາ ໂດຍປະຕິບັດການພິສ ດຄວາມຖືກຕຸ້ອງດຸ້ວຍຕົນເອງ [ນິຕິກ າທີີ່ເປັນບ່ອນ

ອີງຍັງບ ໍ່ທັນມ]ີ. ຜ ຸ້ນ າເຂົັ້າຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດການພິສ ດຄວາມຖືກຕຸ້ອງດຸ້ວຍຕົນເອງເປັນຢ່າງດີ ກ່ອນຕັດສິນໃຈຊືັ້ໄມຸ້ຈາກ
ຕ່າງປະເທດ. ຂະບວນການປະຕິບັດການພິສ ດຄວາມຖືກຕຸ້ອງດຸ້ວຍຕົນເອງ ຈະຕຸ້ອງມຂີັັ້ນຕອນດ າເນີນການຢ່າງລະອຽດ 
ລວມເຖິງຂ ໍ້ແນະນ າສະເພາະສ າລັບປະເທດສົົ່ງອອກ, ປະກອບດຸ້ວຍສາມຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
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- ການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນທີີ່ກຽ່ວຂຸ້ອງກັບຄວາມຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງໄມຸ້ 
- ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ   
- ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ຖຸ້າຫາກພິຈາລະນາວ່າ ຄວາມສ່ຽງຈາກການຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້, ການປ ງແຕ່ງ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້ ທີີ່

ຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນບ ໍ່ມີ 

ຜ ຸ້ນ າເຂົັ້າຈະຕຸ້ອງມີປະສົບການກັບຂ ໍ້ກ ານົດດຸ້ານກົດໝາຍທີີ່ກຽ່ວຂຸ້ອງຂອງປະເທດ ຫ ື ປະເທດທີີ່ຂ ດຄົັ້ນ ແລະ ຕົັ້ນກ າເນີດ 
ແລະ ກວດກາເບິີ່ງວ່າຜ ຸ້ສົົ່ງອອກມີຫ ັກຖານທີີ່ຈ າເປັນ ເພືີ່ອຢັົ້ງຢືນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງໄມຸ້ທີີ່ມີຈ ດປະສົງເພືີ່ອນ າ
ເຂົັ້າມາໃນ ສປປ ລາວ.  

ອີງຕາມຂ ໍ້ມ ນຂອງຜ ຸ້ສົົ່ງອອກ ແລະ ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນຈາກແຫ ່ງອືີ່ນໆ, ຜ ຸ້ນ າເຂົັ້າຈະຕຸ້ອງປະເມີນວ່າມີຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານກົດໝ

າຍທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໄມຸ້ທີີ່ມີຈ ດປະສົງເພືີ່ອນ າເຂົັ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ຫ ື ບ ໍ່, ຖຸ້າຜົນການປະເມີນວ່າ ໄມຸ້ມີຄວາມສ່ຽງສ ງທີີ່ຈະຜິດ

ກົດໝາຍ, ຜ ຸ້ນ າເຂົັ້າແມ່ນຕຸ້ອງປະຕິເສດການນ າເຂົັ້າໄມຸ້ດັົ່ງກ່າວເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ຫ ື ໃຊຸ້ມາດຕະການເພີີ່ມເຕີມ ໃນການ
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະເມີນວ່າບ ໍ່ໄດຸ້ລະເລີຍ. ມາດຕະການເຫ ົົ່ານີັ້ ອາດຈະລວມເຖິງການຮຸ້ອງຂ ໃຫຸ້ຜ ຸ້ສົົ່ງອອກປະກອບ
ເອກະສານທາງດຸ້ານກົດໝາຍ ຫ ື ເກັບກ າຫ ັກຖານເພີີ່ມເຕີມ (ເຊັົ່ນ: ໂດຍຜ່ານການປຶກສາກັບພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ແລະ/

ຫ ື ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ຫ ື ເຮັດການກວດສອບຜ ຸ້ສະໜອງ).  

ເອກະສານແນະນ າສະເພາະ ສ າລັບປະເທດຜ ຸ້ສົົ່ງອອກມາສ ່ຕະຫ າດລາວຈະມີໃຫຸ້ຜ ຸ້ນ າເຂົັ້າ. ເອກະສານແນະນ າຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ຜ ຸ້ຮັບ
ຮ ຸ້ວິທີການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ເພືີ່ອການປະຕິບັດການພິສ ດຄວາມຖືກຕຸ້ອງດຸ້ວຍຕົນເອງ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

- ຂ ໍ້ກ ານົດດຸ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນປະເທດສົົ່ງ 
- ການປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ 
- ການປະຕິບັດການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 

ເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ຄວບຄ ມການຄຸ້າໄມຸ້ສາກົນ (ເຊັົ່ນ: ກົມການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ, ບົດທ ີ3) ປະເມີນວ່າ ຜ ຸ້ນ າເຂົັ້າໄດຸ້ປະຕິບັດ
ຕາມຂັັ້ນຕອນ ການພິສ ດຄວາມຖືກຕຸ້ອງດຸ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການອອກໃບອະນ ຍາດນ າເຂົັ້າໄມຸ້ ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມືີ່ອໄດຸ້ປະຕິບັດຂັັ້ນຕອນ 
ການພິສ ດຄວາມຖືກຕຸ້ອງດຸ້ວຍຕົນເອງ ຢ່າງຖືກຕຸ້ອງ. ໃບອະນ ຍາດນ າເຂົັ້າແມ່ນມີອາຍ ໜືີ່ງປີ2 ສ າລັບໄມຸ້ທີີ່ສະໜອງໂດຍຜ ຸ້ສົົ່ງ

ອອກຜ ຸ້ດຽວກັນ ແລະ ມີຕົັ້ນກ າເນີດຈາກແຫ ່ງປ່າໄມຸ້ດຽວກັນ. ຖຸ້າຜ ຸ້ສົົ່ງອອກທີີ່ມີໃບອະນ ຍາດນ າເຂົັ້າໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງໄດຸ້

ປ່ຽນແປງຊະນິດພັນໄມຸ້, ປະເພດຜະລິດຕະພັນ ຫ ືແຫ ່ງຂອງໄມຸ້, ການປະຕິບັດການພິສ ດຄວາມຖືກຕຸ້ອງດຸ້ວຍຕົນເອງຕຸ້ອງຖືກ

ຢັົ້ງຢືນຄືນໃຫມ່. [ນິຕິກ າທີີ່ເປນັບ່ອນອີງຍັງບ ໍ່ທັນມີ]. 

1.2.5.2 ການປ ງແຕງ່ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້ 

ລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ ລວມມີມາດຕະການຄວບຄ ມ ແລະ ກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງຂະບວນການປ ງ
ແຕ່ງໄມຸ້ຂັັ້ນໜືີ່ງ ແລະ ການປ ງແຕ່ງຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປຂອງໄມຸ້ທ່ອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ທັງໝົດ ລວມທັງຂະໜາດອ ດສາຫະກ າ 

 
2 Same HS code 
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ແລະ ຄອບຄົວ. ລະບົບຍັງຄວບຄ ມ ແລະ ກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງການຄຸ້າຂາຍໄມຸ້ທ່ອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແປຮ ບ
ພາຍໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ການສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມຸ້.  

1.2.5.3 ຕະຫ າດປາຍທາງ 

ລະບົບ TLAS ຂອງລາວ ແມນ່ນ າໃຊຸ້ກັບການຂາຍໄມຸ້ທ່ອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແປຮ ບໃນຕະຫລາດພາຍໃນ, ແລະ ການ

ສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ ທີີ່ລະບ ໄວຸ້ໃນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1 A ຂອງສັນຍາ VPA. ໄມຸ້ທ່ອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ ທີີ່

ລະບ ໄວຸ້ຢ ່ໃນຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນຂອງເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1 B ແມ່ນບ ໍ່ອະນ ຍາດໃຫຸ້ສົົ່ງອອກ. 

ການສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແມ່ນຂຶັ້ນກັບ FLEGT / ໃບອະນ ຍາດສົົ່ງອອກ. ແຕ່ລະສິນຄຸ້າສົົ່ງອອກໄມຸ້ສ າລັບຕະຫ າດ EU 

ແມ່ນອອກໃບອະນ ຍາດ FLEGT ແລະ ສ າລັບຕະຫ າດປະເທດອືີ່ນໆແມ່ນມີໃບອະນ ຍາດສົົ່ງອອກ. 

1.2.5.4 ການສົົ່ງອອກໄມຸ້-ແບບສົົ່ງອອກໃໝ ່

ໄມຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຖືກນ າເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ສົົ່ງອອກຄືນໃໝ່ ໂດຍບ ໍ່ມີການປ ງແຕ່ງຢ ່ໃນປະເທດ, ໄດຸ້

ຖືກລວມເຂົັ້າກັບລະບົບ TLAS. ການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໄມຸ້ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດຸ້ລົງທະບຽນຢ ່ໃນລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນ

ຂ່າວສານ ສ າລັບການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ (ເອກະສານອຸ້າງອີງ. ພາກທີ 6). 

1.2.5.5 ການສົົ່ງອອກໄມຸ້-ແບບຜາ່ນແດນ 

ໄມຸ້ຜ່ານແດນ, ເຊິີ່ງຕຸ້ອງການໃບອະນ ຍາດການຄວບຄ ມສິນຄຸ້າຜ່ານແດນທີີ່ອອກໃຫຸ້ໂດຍ ກົມການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ, ບ ໍ່

ໄດຸ້ຖືກລວມເຂົັ້າໃນລະບົບ TLAS ຂອງລາວ. ໃນເວລາເຂົັ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ, ເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ພາສີ ຄວບຄ ມການຂົນສົົ່ງສິນຄຸ້າ 
ຢ ່ດ່ານສາກົນ. ຜ ຸ້ຂົນສົົ່ງຕຸ້ອງສາມາດສະແດງເອກະສານ ແລະ ອະທິບາຍ ໃຫຸ້ເຫັນວາ່ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແມ່ນຄືກັນ ໃນເວລາ
ເຂົັ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ.. 
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ສິີ່ງສ າຄັນສ າລັບບັນດາໂຮງງານແຕ່ງໄມຸ້ຕຸ້ອງເຂົັ້າໃຈ ຄືແຫ ງ່ທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ ແລະ ການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໄມຸ້ໃນ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອໃຫຸ້ຮ ຸ້
ເຖິງຈ ດຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ທີີ່ສ າຄັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນແຫ ່ງວັດຖຸດິບທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີີ່ບັນດາໂຮງງານໄດຸ້ຊືັ້ ແລະ ປ ງ
ແຕ່ງໃນໂຮງງານຂອງຕົນ.  
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ແຫ ່ງທີີ່ມາ: GIZ/ProFEB 

ຄຽງຄ ່ກບັການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍຂອງໄມຸ້, ໂຮງງານຕຸ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກັບຈ ດຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ທີີ່ສ າຄັນ (ສະໜາມ 1, ສະໜາມ 2, ສະ

ໜາມ 3). ຢ ່ ສະໜາມ 1 ພາກລັດເປັນຜ ຸ້ຮັບຜິດຊອບດຸ້ານເອກກະສານທາງກົດໝາຍ. ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ຕຸ້ອງກວດສອບ

ເອກະສານທາງກົດໝາຍຈາກສະໜາມ 2 ທີີ່ເຂົາເຈົັ້າຊືັ້ໄມຸ້ທ່ອນ. ເມືີ່ອໄມຸ້ຖືກເຄືີ່ອນຍຸ້າຍຈາກສະໜາມ 2 ໄປ ສະໜາມ 3 

(ສະຖານທີີ່ຂອງໂຮງງານ), ໂຮງງານຈ າເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ກວດສອບ, ຄວບຄ ມ, ແລະ ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນທັງໝົດ ໂດຍຜ່ານການປ ງ
ແຕ່ງເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕຸ້ອງທາງດຸ້ານກົດໝາຍຂອງວດັຖຸດິບໃນການຜະລິດທັງຫມົດ. ທັງນີັ້ກ ໍ່ຊ່ວຍຫລີກລຸ້ຽງການປະ
ປ ັ່ນກັນຂອງໄມຸ້ທີີ່ຖືກກົດໝາຍ ແລະ ໄມຸ້ຜິດກົດໝາຍຕາມສາຍການຜະລິດ. 

ໃນ ສປປ ລາວ, ຄວາມຈິງແລຸ້ວ, ໄມຸ້ແມ່ນມາຈາກ 4 ແຫ ່ງຕົັ້ນຕ ຄື: ປ່າຜະລິດທ າມະຊາດ, ເຂດຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້, ປ່າ
ປ ກ ແລະ ປ່າໄມຸ້ຊົມໃຊຸ້ຂອງບຸ້ານ. 

ໄມຸ້ທ່ອນຈາກປ່າຜະລິດ ແລະ ເຂດຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ແມ່ນຖືກທຸ້ອນໂຮມຢ ່ໃນປ່າ ຫ ື ໃກຸ້ກັບພືັ້ນທີີ່ຂ ດຄົັ້ນ ເອີັ້ນວ່າ ສະໜ

າມ 1 ກ່ອນຈະເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໄປເຕົັ້າໂຮມຢ ່ສະໜາມ 2, ເພືີ່ອວດັແທກ ແລະ ຈັດຊັັ້ນຄ ນນະພາບ. 

ໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນພັນພືັ້ນເມືອງຈາກປ່າປ ກ ແມ່ນສາມາດຂົນສົົ່ງໂດຍກົງໄປຫາໂຮງງານປ ງແຕ່ງ ຫ ືສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຜ່ານ
ຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້. 
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ໄມຸ້ຈາກປ່າຊົມໃຊຸ້ຂອງບຸ້ານຖືກຈ າກັດໃຫຸ້ນ າໃຊຸ້ຕາມປະເພນເີທົົ່ານັັ້ນ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດນ າໃຊຸ້ເພືີ່ອການຄຸ້າໄດຸ້. ໄມຸ້ທີີ່ມາຈາກ 
4 ແຫ ່ງນີັ້ ທີີ່ບ ໍ່ໄດຸ້ຂ ດຄົັ້ນຢ່າງຖກືຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຕິດຕາມຫາແຫ ່ງທີີ່ມາໄດຸ້ ແມ່ນຈະຖືກເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ຮິບ

ເປັນຂອງຊັບສິນຂອງລັດ. 

ອີງຕາມຄ າສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15 ວ່າດຸ້ວຍການເພີີ່ມທະວີຄວາມເຂັັ້ມງວດໃນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ 

ກວດກາການຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້, ການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໄມຸ້ ແລະ ທ ລະກິດໄມຸ້, ໄມຸ້ທັງໝົດທີີ່ມາຈາກປ່າຜະລິດ ແລະ ເຂດຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນ

ປ່າໄມຸ້ ຕະຫ ອດຮອດໄມຸ້ທີີ່ຮິບເປັນຂອງລັດ ຕຸ້ອງຂາຍຜ່ານການປະມ ນຂາຍຢ່າງເປັນທາງການຢ ່ສະໜາມ 2, ກ່ອນທີີ່ຈະເຂົັ້າ

ສ ່ຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ໃຫຸ້ແກ່ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ (ສະໜາມ 3). 

(ບດົຮຽນທີີ່ຈະນ າສະເໜຜີາ່ນ PowerPoint ແມນ່ໄດຸ້ຄດັມາຈາກຄ ມ່ສືະບບັນີັ້ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານບດົຮຽນທີີ່

ກຽ່ວຂຸ້ອງໃຫຸ້ແກນ່ກັສ າມະນາກອນທ ກທາ່ນ) 

ກດິຈະກ າ (60 ນາທ)ີ 

ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໄດຸ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ກ ່ມເພືີ່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິີ່ງທີີ່ເຂົາເຈົັ້າໄດຸ້ຮຽນຮ ຸ້ກ່ຽວກັບແຜນງານ FLEGT/VPA 

ແລະ ລະບົບ TLAS ໂດຍການຕອບຄ າຖາມຂຸ້າງລ ່ມນີັ້: 

ກ ມ່ 1:  

ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງລະບຽບ EUTR ແລະ ແຜນງານ FLEGT/VPA ແມ່ນຫຍັງ? ບົດບາດຂອງພາກເອກະຊົນຢ ່ໃນ

ແຜນງານ FLEGT/VPA ແມ່ນຫຍັງ? 6 ແຫ ງ່ທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ໃນລາວມີແຫ ່ງໃດແດ່? 

ກ ມ່ 2: 

ເປັນຫຍັງຈ ດບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນທີີ່ສ າຄັນໃນການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍຂອງໄມຸ້ ຈືີ່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ ໍ່ກັບໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ທີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮ ຸ້ 
ແລະ ເຂົັ້າໃຈ? ໜຸ້າທີີ່ ແລະ ບົດບາດຂອງໃບອະນ ຍາດ FLEGT ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ແມ່ນຫຍັງຄືເງືີ່ອນໄຂຂັັ້ນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ໃນ

ການອອກໃບອະນ ຍາດ FLEGT? 

ໃຫຸ້ສອງຄົນເປັນຕົວຂອງແຕ່ລະກ ່ມ ເພືີ່ອນ າສະເໜີຜົນຂອງການສົນທະນາ ໃນຂະນະທີີ່ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມທີີ່ເຫ ືອ ແມ່ນຮັບຟັງ ແລະ 
ປະກອບຄ າຄິດເຫັນເພີີ່ມເຕີມຖຸ້າຈ າເປັນ. 

ເວລາສ າລັບການສົນທະນາກ ່ມແມ່ນ 30 ນາທີ ແລະ ເວລາສ າລັບການນ າສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄ າຄິດເຫັນຂອງແຕ່ລະກ ່ມ

ແມ່ນ 15 ນາທີ. 
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1.3 ມາດຖານນຍິາມໄມຸ້ທີີ່ຖກືຕຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ (TLD) 

1.3.1 ນຍິາມຂອງໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ 

ນິຍາມຄວາມຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງໄມຸ້ ໃນແຕ່ລະຄ ່ຮ່ວມສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ຢ່າງຊັດ
ເຈນໃຫຸ້ປະຕິບັດຕມກົດໝາຍຂອງປະເທດນັັ້ນໆ ເຊິີ່ງລະບົບຄ ້າປະກັນໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈະເຮັດໜຸ້າທີີ່ຢ່າງເປັນ
ລະບົບ ໃນການຊອກຫາຫ ັກຖານ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ. ເຈດຕະນາຂອງ VPA ບ ໍ່ແມ່ນເພືີ່ອ
ເຮັດຊ ້າຄືນບັນດານິຕິກ າຂອງປະເທດນັັ້ນໆ ແຕ່ເພືີ່ອແນ່ໃສ່ກ ານົດ ແລະ ເນັັ້ນໜັກເຖິງບັນດາຂ ໍ້ກ ານົດຍ່ອຍຂອງກົດໝາຍ ທີີ່
ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງພາຍໃນປະເທດ ໄດຸ້ເຫັນດີ ແລະ ຕັດສິນຮ່ວມກັນ ວ່າມີຄວາມສ າຄັນທີີ່ສ ດ. 

ນິຍາມຂອງໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ນ າເອົາຄວາມຊັດເຈນ, ແລະ ກ ານົດຄວາມຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງໄມຸ້ຈະແຈຸ້ງ
ຂຶັ້ນ. ນິຍາມຂອງໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍນີັ້ ແມ່ນມປີະໂຫຍດຕ ໍ່ກັບປະເທດທີີ່ມີກົດໝາຍຫ າຍສະບັບກຽ່ວກັບຂະແໜ
ງປ່າໄມຸ້, ໂດຍສະເພາະເມືີ່ອມີຄາວມທຸ້າທາຍ ໃນການບັງຄບັໃຊຸ້ ຫ ື ເມືີ່ອກົດໝາຍບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັນ. 

ນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນຄວນປະກອບດຸ້ວຍ ກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກບັລະບົບຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງທັງໝົດ 
– ເລີີ່ມຕົັ້ນຕັັ້ງແຕ່ ສິດອັນຖືກຕຸ້ອງໃນການຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້, ການປ ງແຕ່ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍ ເພືີ່ອສົົ່ງອອກ ແລະ ການແບ່ງປັນ
ຜົນປະໂຫຍດ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຄວນສະທຸ້ອນເຖິງເນືັ້ອໃນຈິດໃຈຂອງບັນດາທ ກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 

ທີີ່ໄດຸ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ມີເຈດຈ ານົງຢາກໃຫຸ້ມີຢ ່ກອບນິຕິກ າດັົ່ງກ່າວ. 

ດັົ່ງນັັ້ນ ຂອບເຂດນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈະເປັນໄປຕາມກົດໝາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ອາດລວມເຖິງ ຂ ໍ້ກ ານົດຕ່າງໆ
ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍພາສີ, ການຄຸ້າ, ການຈຸ້າງງານ, ການປະກັນສັງຄົມ, ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ, ສິດທໃິນການເຂົັ້າເຖີງ

ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ. 

ໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສາມາດກ ານົດໄດຸ້ວ່າເປັນໄມຸ້ທ່ອນ, ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ ທີີ່ຂ ດຄົັ້ນ, ຊືັ້ຂາຍ, ປ ງແຕງ່ ຕາມບົດ
ບັນຍັດຂອງກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດໜຶີ່ງ.  

ໃນຂອບເຂດຂອງແຜນງານ FLEGT/VPA, ໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍສາມາດກ ານົດໄດຸ້ວ່າເປັນໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ

ໄມຸ້ທີີ່ຖືກຂ ດຄົັ້ນ, ນ າເຂົັ້າ, ຈັບ, ຮິບ, ຂົນສົົ່ງ, ຄຸ້າຂາຍ, ປ ງແຕ່ງ ແລະ ສົົ່ງອອກ ຕາມກົດໝາຍຂອງລາວ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດທີີ່

ກ່ຽວຂຸ້ອງຕາມສົນທິສັນຍາສາກົນທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊິກ. 
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1.3.2 ໂຄງສຸ້າງ ແລະ ຫວົຂ ໍ້ ຂອງມາດຖານນຍິາມໄມຸ້ທີີ່ຖກືຕຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ 
ນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນເປັນຂ ໍ້ກ ານົດໃຫຸ້ແກ່ໜວ່ຍງານຄ ຸ້ມຄອງພາກລັດ ແລະ/ຫ ື ພາກເອກະຊົນ (ຜ ຸ້
ປະກອບການ) ແລະ/ຫ ື ການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ການດ າເນີນງານ/ກດິຈະກ າພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

ລະບົບ TLAS ຂອງລາວປະກອບມີ 8 ນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD), ແຕ່ລະນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝ

າຍມີໂຄງສຸ້າງທີີ່ຄືກັນ: ຫ ັກການ, ມາດຖານ, ຕົວຊີັ້ວັດ, ຕົວຢັົ້ງຢືນ ແລະ ເອກະສານອຸ້າງອີງທາງກົດໝາຍ. ຫ ັກການ ແລະ 

ມາດຖານ ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນເຖິງກອບທາງດຸ້ານກົດໝາຍລະບົບ TLAS ຂອງລາວທີີ່ກວມລວມ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ຕົວຊີັ້
ບອກໄດຸ້ລະບ ຂ ໍ້ກ ານົດດຸ້ານກົດໝາຍທີີ່ຕຸ້ອງປະຕິບັດຕາມ. ຕົວຊີັ້ບອກແຕ່ລະອັນໄດຸ້ຕົວຢັົ້ງຢືນເປັນເຄືີ່ອງພິສ ດ ຫ ື ຕົວຢັົ້ງຢືນ
ຫ າຍອັນ ທີີ່ສາມາດສະໜອງແຫ ່ງເອກະສານເພືີ່ອເປັນຫ ັກຖານໃນການປະຕິບັດຕາມຕົວຊີັ້ບອກ, ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໜ່ວຍງານ
ກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ ອາດຈະນ າໃຊຸ້ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນອືີ່ນໆສ າລັບການກ ານົດການປະຕິບດັຕາມຕົວຊີັ້ວັດ. ເອກະສານອຸ້າງ
ອີງທາງກົດໝາຍໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຫ ື ທຽບເທົົ່າກັນ ທີີ່ຕົວຊີັ້ວັດ ແລະ ຕົວຢັົ້ງຢືນ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຖືກວາງ
ໄວຸ້. 

TLDs ລະບ ຂ ໍ້ກ ານົດດຸ້ານກົດໝາຍສ າລັບການປະຕິບັດງານທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້, ການຂົນສົົ່ງໄມຸ້, ການຂາຍ

ໄມຸ້ທ່ອນ, ການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້ແປຮ ບ ລວມທັງພັນທະແຮງງານໃນຂະແໜງປ່າໄມຸ້ ແລະ ການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ແລະ 

ການຄຸ້າ. ຂ ໍ້ກ ານົດແມ່ນນ າສະເຫນີໃນ TLDs ຕ ໍ່ໄປນີັ້ກ່ຽວກັບ: 

1. ປ່າຜະລິດ 
2. ເຂດຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ 
3. ປ່າປ ກ 
4. ໄມຸ້ທ າມະຊາດ [ຊະນິດພັນໄມຸ້ພືັ້ນເມືອງ?]  ຈາກປ່າໄມຸ້ຊົມໃຊຸ້ຂອງບຸ້ານ ແລະ ດິນສ່ວນບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ, ຫ ື ອົງ

ການຈັດຕັັ້ງ 
5. ໄມຸ້ຮິບ 
6. ໄມຸ້ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 
7. ພັນທະດຸ້ານແຮງງານ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມຸ້, ປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້ 
8. ການປ ງແຕ່ງ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້ 

ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍທັງ 8 ສະບັບເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນສຸ້າງຂືັ້ນໂດຍອີງໃສ່ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ ທີີ່ສະແດງຢ ່ໃນ

ຕາຕະລາງຂຸ້າງລ ່ມນີັ້. 
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ແຫ ່ງທີີ່ມາ: GIZ/ProFEB 

ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີີ່ 7 ວ່າດຸ້ວຍພັນທະດຸ້ານແຮງງານ ແລະ ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່
ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີີ່ 8 ວ່າດຸ້ວຍການປ ງແຕງ່ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້ ແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂຸ້ອງກັບຂະແໜງການປ ງ
ແຕ່ງໄມຸ້ ເພາະມີສ່ວນສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບທ ລະກິດ SME ວ່າທ ລະກິດ SMEs ໃດ, ແບບໃດ, ທີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດ

ຕາມນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ ການກວດກາຄືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ. 

ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີີ່ 8 ໄດຸ້ກ ານົດ ນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການ

ກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍສ າລັບການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້. ສະນັັ້ນ, 
ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ທັງໝົດ ຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມຫ ັກການທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ສະບັບນີັ້. ມີມາດຖານສະເພາະຂອງຫ ັກການໃນນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍນີັ້ ພຸ້ອມກັບຕົວຊີັ້ວັດ, ຕົວຢັົ້ງຢືນ ແລະ 
ເອກະສານອຸ້າງອີງທາງກົດໝາຍ ສ າລັບໂຮງງານອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງໄມຸ້ຂອງລາວເພືີ່ອປະຕິບັດຕາມ ແລະ ສ າລັບພາກລັດໃນ
ການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ. 
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍສະບບັທີີ່ A8: ມາດຖານນຍິາມໄມຸ້ທີີ່ຖກືຕຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ການປະຕບິດັຕາມ ການກວດກາ

ຢັົ້ງຢນືຄວາມຖກືຕຸ້ອງ – ການປ ງແຕງ່ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້ 

ຕວົຢາ່ງ 

ຫ ກັການ 8.1 ບນັດາຂ ໍ້ກ ານດົ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ສ າລບັການປ ງແຕງ່ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້  

ມາດຖານ 8.1.2  ປະຕິບັດຕາມ ຂັັ້ນຕອນ ການຄວບຄ ມ ຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ໃນການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້ 

ຕວົຊີັ້ບອກ ຕວົຢັົ້ງຢນື ເອກະສານອຸ້າງອງີດຸ້ານນຕິກິ າ  

8.1.2.1 ຜ ຸ້ປະກອບການນ າໃຊຸ້ລະບົບຄ ຸ້ມ
ຄອງການຜະລິດ ເພືີ່ອຕິດຕາມກວດກາໄມຸ້
ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກ ຂອງໂຮງງານ ແລະ 
ຄິດໄລ່ ອັດຕາການ ນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ ແລະ ອັດຕາ
ການສ ນເສຍ ຂອງແຕ່ຂັັ້ນຕອນການປ ງແຕ່ງ
ໃນໂຮງງານ 

8.1.2.1.1 ບັນທຶກໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າທງັໝົດ 
ທີີ່ຮັບເຂົັ້າໂຮງງານ 

ຂ ໍ້ຕົກລງົ 0777/ອຄ, 2020, 

ມາດຕາ 6.1 

8.1.2.1.2 ບັນທຶກໄມຸ້ຢ ່ສາງທີີ່ຈະນ າ
ມາປ ງແຕ່ງທງັໝົດ 

ຂ ໍ້ຕົກລງົ 0777/ອຄ, 2020, 

ມາດຕາ 6.2 

8.1.2.1 ຜ ຸ້ປະກອບການນ າໃຊຸ້ລະບົບຄ ຸ້ມ
ຄອງການຜະລິດ ເພືີ່ອຕິດຕາມກວດກາໄມຸ້
ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກ ຂອງໂຮງງານ ແລະ 
ຄິດໄລ່ ອັດຕາການ ນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ ແລະ ອັດຕາ
ການສ ນເສຍ ຂອງແຕ່ຂັັ້ນຕອນການປ ງແຕ່ງ
ໃນໂຮງງານ. 

ການກວດກາຕາມລະບຽບການ 

ກວດກາ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍ: 

ຂະແໜງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄຸ້າ 

8.1.2.1.3 ບັນທຶກໄມຸ້ຄຸ້າງສາງ ຂ ໍ້ຕົກລງົ 0777/ອຄ, 2020, 

ມາດຕາ 6.3 

8.1.2.1.4 ບັນທຶກໄມຸ້ທີີ່ເຄືີ່ອນເຄືີ່ອນ
ຍຸ້າຍອກກໂຮງງານເພືີ່ອຂາຍ 

ຂ ໍ້ຕົກລງົ 0777/ອຄ, 2020, 

ມາດຕາ 6.4 

8.1.2.1.5 ບັນທຶກອັດຕາການ ນ າໃຊຸ້
ໄມຸ້ ແລະ ອັດຕາການສ ນເສຍ  

ຂ ໍ້ຕົກລງົ 0777/ອຄ, 2020, 

ມາດຕາ 6.5 

ການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ  

ກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງໂດຍ: 

ກອງກວດກາປ່າໄມຸ້ 

 

ການກວດກາຕາມລະບຽບການ ວິທີການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖກືຕຸ້ອງ: 
ທົບທວນເອກະສານ ແລະ ປຶກສາຫາລືກບັຜ ຸ້ປະກອບການ 

ລົງຕິດຕາມກວດາຢ ່ພາກສະໜາມ (ສ ່ມກວດ), ກວດກາການລະບບົຄ ຸ້ມຄອງໄມຸ້
ສົັ້ນເຂົັ້າ-ສົັ້ນອອກ ແລະ ການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນ (ສ າລັບການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມ
ຖືກຕຸ້ອງໂດຍ ຂອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້, ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ B8) 

ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນໂດຍ ຂະແໜງອ ດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄຸ້າ 

ໄລຍະເວລາ, ຄວາມຖີີ່, ຄວາມລະອຽດ ໃນການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ: 

ຕຸ້ອງໃຫຸ້ສອດຄອ່ງກບັການກວດກາຕາມທີີ່ໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ຢ ່ໃນ 0777 
ຊ່ວງການລົງກວດກາພາກສະໜາມ 
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ກວດກາແບບລະອຽດ (ທ ກຜ ຸ້ປະກອບການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ແລະ ຄຸ້າໄມຸ້) 

 

ແຫ ່ງທີີ່ມາ: GIZ/ProFEB 

ໃນຕົວຢ່າງຂຸ້າງເທິງນີັ້, ພາຍໃຕຸ້ເງືີ່ອນໄຂ "ການປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ສ າລັບຂະແໜ

ງການປ ງແຕ່ງ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້", ໜືີ່ງໃນຕົວຊີັ້ວັດ ທີີ່ຜ ຸ້ປະກອບການໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການ
ຜະລິດ ສ າລັບການຕິດຕາມກວດກາໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກຂອງການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ແລະ ຄິດໄລ່ອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ ແລະ 
ອັດຕາການສ ນເສຍຂອງໄມຸ້ ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນການປ ງແຕ່ງ. ອີງຕາມລະບຽບການຂອງລັດຖະບານ, ໜ່ວຍງານພາກລັດທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງໂຮງງານ ຈາກຂ ໍ້ມ ນທີີ່ບັນທຶກໄມຸ້ທັງໝົດທີີ່
ເຂົັ້າມາໃນໂຮງງານ, ຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ທີີ່ເກັບໄວຸ້ໃນສາງເພືີ່ອປ ງແຕ່ງຕ ໍ່ໄປ, ຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ຄຸ້າງສາງ, ໄມຸ້ທັງໝົດທີີ່ໂຮງງານໄດຸ້ຂາຍອອກ 

ແລະ ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ບັນທຶກອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ ແລະ ອັດຕາການສ ນເສຍຂອງໄມຸ້.  

 

ແຫ ່ງທີີ່ມາ: GIZ/ProFEB 

• ອີງຕາມແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້, ຂ ໍ້ກ ານົດທາງດຸ້ານກົດໝາຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 

• ສ າລັບໄມຸ້ປ ກ, ຂ ໍ້ກ ານົດທາງດຸ້ານກົດໝາຍສ າລັບປ່າປ ກຂະໜາດນຸ້ອຍແມ່ນງ່າຍດາຍກວ່າປ່າປ ກຂະໜາດ
ອ ດສາຫະກ າ. 

• ຈາກຄ າສັົ່ງເລກທ ີ15/ນຍ, ການຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້ໃນເຂດປ່າໄມຸ້ທ າມະຊາດ ກ ໍ່ຄືເຂດປ່າຜະລິດ ໄດຸ້ຖືກສັົ່ງຢ ດ ແລະ ຍັງຄົງ
ສືບຕ ໍ່ມາຈົນເຖິງປັດຈ ບັນ. ເປັນຄ າສັົ່ງຫຸ້າມຢາ່ງເຂັັ້ມງວດໃນການສົົ່ງອອກໄມຸ້ທ່ອນທ າມະຊາດແລະ ອະນ ຍາດໃຫຸ້ສົົ່ງ
ອອກຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບເທົົ່ານັັ້ນ. 

• ສອດຄ່ອງກັບ ຄ າສັົ່ງເລກທີ 15/ນຍ, ລັດຖະບານລາວ ກ າລັງສົົ່ງເສີມການຜະລິດໄມຸ້ປ ກ ແລະ ກ ານົດຂັັ້ນຕອນການ
ສົົ່ງອອກທີີ່ງ່າຍດາຍ. ໄມຸ້ປ ກສາມາດສົົ່ງອອກໄດຸ້ທັງເປັນທ່ອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບ. ກົມການນ າເຂົັ້າ ແລະ 
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ສົົ່ງອອກ ໄດຸ້ອອກຄ າແນະນ າ ສ າລັບການສົົ່ງອອກໄມຸ້ປ ກ ທີີ່ອະທິບາຍຂັັ້ນຕອນແບບລະອຽດ ແລະ ການປະກອບ
ເອກະສານທີີ່ຈ າເປັນ. 

• ນອກເໜືອຈາກແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້, ຜ ຸ້ປະກອບການທັງໝົດຍັງຕຸ້ອງປະຕິບັດຕາມ ນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝ

າຍປ ິ່ນອຸ້ອມສະບັບທີ 7 ແລະ 8, ເພາະວ່າໄມຸ້ທັງໝົດຈະມາສິັ້ນສ ດຂະບວນການຢ ່ທີີ່ຂັັ້ນຕອນການປ ງແຕ່ງໄມຸ້. 

ດຸ້ວຍສາເຫດນີັ້, ຫ ັກສ ດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກບັລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດຂອງໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ຈຶີ່ງມີຄວາມສ າຄັນ
ຫ າຍ ແລະ ໂຮງງາານທັງໝົດໃນລາວ ຈະຕຸ້ອງເຂົັ້າໃຈບັນດາຂ ໍ້ກ ານົດທາງດຸ້ານກົດໝາຍເຫ ົົ່ານີັ້ເພືີ່ອຈະສາມາດປະຕິບັດ
ຕາມໄດຸ້. 

 

(ບດົຮຽນທີີ່ຈະນ າສະເໜຜີາ່ນ PowerPoint ແມນ່ໄດຸ້ຄດັມາຈາກຄ ມ່ສືະບບັນີັ້ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານບດົຮຽນທີີ່

ກຽ່ວຂຸ້ອງໃຫຸ້ແກນ່ກັສ າມະນາກອນທ ກທາ່ນ) 

 

ກດິຈະກ າ (30 ນາທ)ີ 

ຫົວຂ ໍ້ແນະນ າ ເພືີ່ອການສົນທະນາ ແລກປ່ຽນຄວາມຮ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮຽນມາ: 

ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຄົນໜືີ່ງຈະອາສານ າສະເໜີກ່ຽວກັບ ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍທັງ 8 ສະບັບ (TLDs). 

TLDs ໃດ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງທີີ່ສ ດສ າລັບການປ ງແຕ່ງ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້? 

ເງືີ່ອນໄຂໃດແດ່ໃນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ A8 ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກບັຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມນີັ້? 

ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດຈະໄດຸ້ປະກອບສ່ວນ ສະແດງຄວາມຄິດເຫນັ ເພືີ່ອສຸ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ກະຕ ຸ້ນໃຫຸ້ມີຄວາມຈືີ່ ຈ າທີີ່ດີ
ຂອງທ ກຄົນໃນຫຸ້ອງ.  

 

1.4 ການຄ ຸ້ມຄອງຕອ່ງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ 

1.4.1 ຕອ່ງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ແມນ່ຫຍງັ?  

ຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ແມ່ນລະບົບທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ການຈັດຕັັ້ງ, ບ ກຄະລາກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ກິດຈະກ າ, ຂ ໍ້ມ ນ

ຂ່າວສານ, ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ກັບການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍ ແລະ/ຫ ື ປ່ຽນແປງຄ ນລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດຂອງໄມຸ້ ຈາກ
ຈ ດຂ ດຄົັ້ນ ຫ ື ການນ າເຂົັ້າ ໄປຈົນເຖິງຈ ດຂາຍ. ລະບົບຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ແມ່ນລວມມີທ ກຂັັ້ນຕອນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໂດຍ
ກົງ ຫ ືທາງອຸ້ອມ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕຸ້ອງການໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ຂອງລ ກຄຸ້າ. ຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ ຂອງໂຮງງານ ແມ່ນລວມມີຂັັ້ນຕອນຂອງການຂ ດຄົັ້ນ, ການນ າເຂົັ້າ, ຂາຍ, ຂົນສົົ່ງ, ປ ງແຕ່ງ ແລະ ສົົ່ງ
ອອກ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶີ່ງທີີ່ມີລະບົບຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ທີີ່ສັບສົນ ເນືີ່ອງຈາກມີແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ຈາກຫ າຍ
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ແຫ ່ງ ເຂົັ້າສ ່ຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງຂອງ ພາຍໃຕຸ້ລະບົບ TLAS ຂອງລາວ ບວກກບັການມີເຈົັ້າຂອງປ່າໄມຸ້, ໜ່ວຍງານ ແລະ 

ວິສາຫະກິດ ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ ງແຕ່ງ, ການຄຸ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ ເປັນຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ. ມຫີ າຍພາກສວ່ນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ
ທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ຈາກຈ ດຂ ດຄົັ້ນ ຈົນເຖິງ ຈ ດສ ດທຸ້າຍ ກ ໍ່ຄືການຂາຍ. 

ຕົວຢ່າງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້: 

 

ແຫ ່ງທີີ່ມາ: GIZ/ProFEB 

ຕົວຢ່າງການຄ ຸ້ມຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ສັບຊຸ້ອນ: 
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ແຫ ່ງທີີ່ມາ: GIZ/ProFEB 

1.4.2 ການຄ ຸ້ມຄອງຕອ່ງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ແມນ່ຫຍງັ?  

ຈ ດປະສົງຂອງການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ແມ່ນເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ທີີ່ບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການກວດກາ
ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ທີີ່ອາດຈະຜິດກົດໝາຍ ບ ໍ່ໄດຸ້ເຂົັ້າສ ່ຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງ. ການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້
ການສະໜອງໄມຸ້ ເຮັດໃຫຸ້ປະເທດ ແລະ ໂຮງງານສາມາດຕິດຕາມໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ຈາກປ່າ ຫ ື ຈ ດນ າເຂົັ້າໄປຫາຈ ດ
ສົົ່ງອອກໄດຸ້. ການຕິດຕາມໝາຍຄວາມວ່າ ທ ລະກິດສາມາດຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄດຸ້ດີກວ່າ ແລະ ເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ 
ສາມາດກວດກາຕິດຕາມຄືນວາ່ ຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

ຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ປະກອບດຸ້ວຍກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ທີີ່ຢັົ້ງຢືນແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພັນໄມຸ້ໃນແຕ່ຈ ດໃນຕ່ອງໂສຸ້. ການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍ ໄມຸ້ທ່ອນ ແລະ ໄມຸ້ແປຮ ບ ແມ່ນຕຸ້ອງປະກອບດຸ້ວຍເອກະສານ ທີີ່ກ ານົດ ແລະ 
ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້. 

ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ແມ່ນໄດຸ້ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນ ທີີ່ເຮັດໃຫຸ້ເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ ສາມາດກວດສອບວາ່ ບ ລິມາດ ແລະ ປະເພດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ທີີ່ຢ ່ໃນຈ ດໃດຈ ດໜືີ່ງຂອງຕ່ອງໂສຸ້ ມີຄວາມຖືກຕຸ້ອງກັບຂ ໍ້ມ ນໃນຈ ດທີີ່ຜ່ານມາກ່ອນ ແລະ ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງ
ກັນໄດຸ້ໃນລະບົບຕ່ອງໂສຸ້. ການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ຍັງຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ເພືີ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່
ໃຫຸ້ມີການນ າໄມຸ້ຈາກແຫ ່ງທີີ່ຄາດວ່າຜິດກົດໝາຍເຂົັ້າມາປະປ ນ ກັບໄມຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຕມກົດ
ໝາຍແລຸ້ວ. 

ການຄ ຸ້ມຄອງ ຍັງປະກອບດຸ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ ທີີ່ອົງການຈັດຕັັ້ງ, ໂຮງງານ, ແລະ ໂຮງງານຂະໜາດ

ຄອບຄົວ; ຕິດຕາມບ ລິມາດໄມຸ້ ລະຫວ່າງພາຍໃນຕ່ອງໂສຸ້; ແລະ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ເປັນແບບສ ່ມ, ແລະ ລົງກວດກາຢ ່ໂຮງງານ
ຕົວຈິງ ໂດຍໜ່ວຍງານກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ. 
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ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກ ແມ່ນປັດໃຈຫ ັກຂອງການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງ

ໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຜ ຸ້ປະກອບການຢ ່ສະໜາມ 3, ສະຖານທີີ່ເກັບມຸ້ຽນໄມຸ້ຂອງບັນດາໂຮງງານປ ງແຕ່ງ

ໄມຸ້ ຫ ື ຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້, ຕຸ້ອງໄດຸ້ກວດກາເບິີ່ງວ່າໄມຸ້ທີີ່ເຂົັ້າມາມີແຫ ງ່ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມໃີບບິນຮັບເງິນທີີ່ຈ າເປັນທັງ

ໝົດ ຫ ືບ ໍ່. ໄມຸ້ທີີ່ບ ໍ່ຮ ຸ້ແຫ ່ງທີີ່ມາ ຫ ື ບ ໍ່ມີເອກະສານ ຄວນຖືກຍົກເລີກ. ຜ ຸ້ປະກອບການຍັງຖືກຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ສຸ້າງລະບບົຄ ຸ້ມ
ຄອງການຜະລິດ ເພືີ່ອຕິດຕາມກວດກາໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກ. 

ໄມຸ້ທັງໝົດທີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ປ ງແຕ່ງໂດຍໂຮງງານອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງໄມຸ້ໃນລາວ, ແມ່ນອະນ ຍາດໃຫຸ້ປ ງແຕ່ງ ແລະ ສົົ່ງອອກ

ສະເພາະຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ສ າເລັດຮ ບເທົົ່ານັັ້ນ. ເນືີ່ອງຈາກໄມຸ້ທັງໝົດຕຸ້ອງຜ່ານສະໜາມ 3, ເລີຍຕຸ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ 

ການຄ ຸ້ມຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ແລະ ການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ ມັນຂຶັ້ນກັບຂັັ້ນຕອນການຄວບຄ ມ ແລະ ການ
ກວດສອບລະບົບຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງ.  
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1.4.4 ຈ ດຄ ຸ້ມຄອງຕອ່ງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ທີີ່ສ າຄນັ 
ບັນດາໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ແມນ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານຂ ໍ້ມ ນ ເພືີ່ອສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າວັດຖຸດິບທີີ່ໂຮງງານນ າມາປ ງ
ແຕ່ງ ແມ່ນມາຈາກແຫ ່ງທີີ່ບ ໍ່ຜິດກົດໝາຍ ຫ ືບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ. ຈ ດຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ທີີ່ສ າຄັນ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນ ຕຸ້ອງໄດຸ້ເກັບກ າ 
ຕາມແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ສ າລັບໄມຸ້ທີີ່ມາຈາກປ່າໄມຸ້ທ າມະຊາດ 

ແມ່ນມີແນວໂນຸ້ມທີີ່ຈະເຂັັ້ມງວດກວ່າໄມຸ້ທີີ່ມາຈາກປ່າປ ກ. ຈາກຈ ດທີີ່ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ຂັັ້ນໜືີ່ງ ຮັບໄມຸ້ເຂົັ້າມາ, ຈ ດຄ ຸ້ມ
ຄອງຕ່ອງໂສຸ້ທີີ່ສ າຄັນ ແມ່ນຄືກັນໂດຍບ ໍ່ຄ ານຶງເຖິງແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້.  

ໄມຸ້ທ່ອນຈາກເຂດປາ່ຜະລດິ / ເຂດຫນັປຽ່ນທີີ່ດນິປາ່ໄມຸ້ 

ຂ ໍ້ມ ນສ າຫ ວດກ່ອນການຂ ດຄົັ້ນ ຕຸ້ອງໄດຸ້ກ ານົດຈ ານວນບ ລິມາດ, ຊະນິດພັນໄມຸ້ ທີີ່ຈະຖືກຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້ຈາກ ເຂດປ່າຜະລິດ/
ເຂດຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້. ໃນເຂດປ່າຜະລິດ, ຕົັ້ນໄມຸ້ໃຫຍ່ທັງໝົດແມ່ນໄດຸ້ຖືກວັດແທກ, ໝາຍເບີຕົັ້ນ, ໃສ່ເຄືີ່ອງໝາຍ 

ແລະ ສຸ້າງເປັນບັນຊີໄມຸ້ຢືນຕົັ້ນ ເພືີ່ອຄັດເລືອກຕັດ, ໃນຂະນະທີີ່, ເຂດຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້, ແມ່ນໄດຸ້ເຮັດການສ າຫ ວດກ່ອນ
ການຂ ດຄົັ້ນແບບສ ່ມຕົວຢາ່ງ ເພືີ່ອປະເມີນບ ລິມາດໄມຸ້ທີີ່ຈະສາມາດຂ ດຄົັ້ນໄດຸ້. ເລີີ່ມຕັັ້ງແຕ່ການສ າຫ ວດກ່ອນການຂ ດຄົັ້ນ
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ເປັນຕົັ້ນໄປ, ຈ ດຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ທີີ່ສ າຄັນ ສ າລັບໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ຂ ດຄົັ້ນມາຈາກເຂດປ່າຜະລິດ ແລະ ເຂດຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້

ແມ່ນຄືກັນ. 

ໃບອະນ ຍາດຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້ ແມ່ນອະນ ຍາດໃຫຸ້ພຽງແຕ່ຕົັ້ນໄມຸ້ (ເຂດປ່າຜະລິດ) ຫ ືບ ລິມາດໄມຸ້ (ເຂດຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້) 
ທີີ່ລວມຢ ່ໃນແຜນການຂ ດຄົັ້ນປະຈ າປີ. ໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ຂ ດຄົັ້ນແມ່ນຖືກບັນບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນຢ ່ສະໜາມ 1 ແລະຂົນສົົ່ງໄປຍັງສະໜ
າມ 2, ເຊີີ່ງເປັນບ່ອນທີີ່ໄດຸ້ວັດແທກຂະໜາດ ແລະ ຈັດຊັັ້ນຄ ນນະພາບ ຈົນເຖີງການຈົດຂືັ້ນທະບຽນເປັນຊັບສິນຂອງລັດ. ໄມຸ້

ທ່ອນຖືກຂາຍໃຫຸ້ແກ່ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ໂດຍຜ່ານການປະມ ນ, ແລຸ້ວແຈຸ້ງລົບບັນຊີອອກຈາກຊັບສິນຂອງລັດ, ແລະ ອີງໃສ່

ໃບອະນ ຍາດເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໄມຸ້ຈາກສະໜາມ 2 ໄປໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ (ສະໜາມ 3). 

ໃບຕິດຕາມການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໄມຸ້ ແມ່ນໄດຸ້ລະບ ຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ຖືກຂົນສົົ່ງ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ກ ໍ່ີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ແນບມາ
ພຸ້ອມກັບໃບຕິດຕາມການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໄມຸ້ທ ກຄັັ້ງຈາກສະໜາມ 2 ຫາ ສະໜາມ 3.  

 

ໄມຸ້ທ່ອນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມຸ້ທີີ່ມາຈາກການຮບິ 

ໄມຸ້ທ່ອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແປຮ ບ ສາມາດຮິບໄດຸ້ ໂດຍອີງໃສ່ການຕັດສິນຂອງສານເທົົ່ານັັ້ນ. ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ທີີ່ຮິບ 
ແມ່ນໄດຸ້ຖືກຈົດຂືັ້ນທະບຽນເປັນຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ເຂົັ້າສ ່ຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຕະຫ າດ
ພາຍໃນໂດຍຜ່ານການປະມ ນ. ຢ ່ໃນໃບບິນຕິດຕາມການຂົົ່ນສົົ່ງຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແມ່ນມີຂ ໍ້ມ ນຂອງໄມຸ້ ແລະ ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງ
ໄມຸ້ຕິດຄັດໄປນ າ ຂະນະທີີ່ເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໄມຸ້ຈາກ ສະໜາມ 2 ຫາ ສະໜາມ 3 ຫ ື ໄປຫາລ ກຄຸ້າ [ໃບບິນຕິດຕາມການຂົົ່ນສົົ່ງ 
ອາດຈະອອກໂດຍຜ ຸ້ປະກອບການ ຫ ືໜ່ວຍງານພາກລັດ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ກ ານົດ]. 
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ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ທີີ່ເຮັດດຸ້ວຍໄມຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຈາການຮິບ ແມ່ນບ ໍ່ໄດຸ້ອະນ ຍາດໃຫຸ້ສົົ່ງອອກ. ມາດຕະການໃນການຈັດແຍກ ແມ່ນ
ຕຸ້ອງໄດຸ້ເຮັດ ເພືີ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫຸ້ໄມຸ້ຮິບປະປ ນກັນກັບໄມຸ້ອືີ່ນທີີ່ຈະສົົ່ງອອກ. ມາດຕະການເຫ ົົ່ານີັ້ອາດຈະເຮັດໄດຸ້ໂດຍໃສ່ເຄືີ່ອງ
ໝາຍ/ໝາຍໃສ່ໜຸ້າໄມຸ້ທີີ່ຮິບ ແລະ / ຫ ືຈັດເກັບໄມຸ້ຮິບໄວຸ້ສະຖານທີີ່ອືີ່ນ ທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ສະເພາະ. 

ໄມຸ້ທ່ອນຈາກປາ່ປ ກ 

ມີພຽງແຕ່ໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ມີຕົັ້ນກ າເນີດມາຈາກປ່າປ ກທີີ່ຂຶັ້ນທະບຽນກັບລັດຖະບານເທົົ່ານັັ້ນ ທີີ່ສາມາດເຂົັ້າສ ່ຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງ
ໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ກ່ອນທີີ່ຈະດ າເນີນການຂ ດຄົັ້ນໃດໆ, ເຈົັ້າຂອງປ່າປ ກຕຸ້ອງໄດຸ້ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຫຸ້ອງການກະສິກ າ ແລະ 

ປ່າໄມຸ້ເມືອງ/ໜ່ວຍງານປ່າໄມຸ້ (DAFO/DFU) ກ່ຽວກັບສະຖານທີີ່ປ່າປ ກ, ຊະນິດພັນໄມຸ້, ແລະ ຈ ານວນຕົັ້ນໄມຸ້ທີີ່ຈະຂ ດ
ຄົັ້ນ. 

ບ ໍ່ຈ າເປັນຕອງມີການອະນ ຍາດເພືີ່ອຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້ປ ກ ແຕ່ບ ລິມາດທີີ່ໄດຸ້ຂ ດຄົັ້ນຕົວຈິງ ແມ່ນຕຸ້ອງໄດຸ້ລາຍງານໃຫຸ້ 
DAFO/DFU. 

ການຄ ຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໄມຸ້ປ ກແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ຂຶັ້ນກັບຈ ດໝາຍປາຍທາງ: 

- ໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ຈະນ າໄປປ ງແຕ່ງພາຍໃນປະເທດ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕຸ້ອງມີໃບອະນ ຍາດການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍຈາກລັດ 

- ໄມຸ້ທ່ອນຈາກປ່າປ ກທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນຊະນິດພັນໄມຸ້ພືັ້ນເມືອງ, ການສົົ່ງອອກຕຸ້ອງການໃບອະນ ຍາດ ທີີ່ອອກໃຫຸ້ໂດຍ ຂະແໜ

ງອຖດສາຫະກ າ ແລະ ການຄຸ້າ (POIC/DOIC) (ໄມຸ້ທ່ອນຈາກປ່າປ ກທີີ່ເປັນຊະນິດພັນໄມຸ້ພືັ້ນເມືອງ ແມ່ນບ ໍ່ອະນ ຍາດໃຫຸ້
ສົົ່ງອອກ). 

ໃນໃບບິນຕິດຕາມການຂົົ່ນສົົ່ງຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແມ່ນມີຂ ໍ້ມ ນຂອງໄມຸ້ ແລະ ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ຕິດຄັດໄປນ າ ຂະນະທີີ່ເຄືີ່ອນ
ຍຸ້າຍໄມຸ້ຈາກປ່າປ ກ ຫາ ສະໜາມ 3, ສາງເກບັມຸ້ຽນຂອງຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້ ຫ ື ສ າລັບການສົົ່ງອອກ [ໃບບິນຕິດຕາມການຂົົ່ນສົົ່ງ ອາດ
ຈະອອກໂດຍຜ ຸ້ປະກອບການ ຫ ືໜ່ວຍງານພາກລັດ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ກ ານົດ]. 

ໄມຸ້ທ່ອນຊະນດິພນັພືັ້ນເມອືງທີີ່ມາຈາກປາ່ໄມຸ້ຊມົໃຊຸ້ຂອງບຸ້ານ 

ໄມຸ້ຊະນິດພັນພືັ້ນເມືອງ ທີີ່ຄັດເລືອກເອົາ ແມ່ນອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນສ າຫ ວດກ່ອນການຂ ດຄົັ້ນ ແລະ ບັນທຶກໄວຸ້ຢ ່ໃນບັນຊີໄມຸ້ ທີີ່ມີ
ແຜນຈະຕັດ. ການອະນ ຍາດຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້ ທີີ່ລວມຢ ່ໃນແຜນການຂ ດຄົັ້ນປະຈ າປີ ແມ່ນສາມາດດ າເນີນງານການຕັດໄດຸ້. ບ ລິ
ມາດຂອງໄມຸ້ແຕ່ລະທ່ອນທີີ່ຂ ດຄົັ້ນໄດຸ້ຕົວຈີງ ຕຸ້ອງລາຍງານໃຫຸ້ DAFO/DFU. 

ໄມຸ້ທ່ອນຈາກປ່າໄມຸ້ຊົມໃຊຸ້ຂອງບຸ້ານ ແມ່ນສາມາດຂາຍໂດຍກົງໃຫຸ້ຜ ຸ້ຊືັ້ ຫ ື ຂາຍຜ່ານການຈັດປະມ ນ [ບ່ອນອີງທາງດຸ້ານກົດ
ໝາຍຂອງການຂາຍໄມຸ້ແມ່ນຍງັບ ໍ່ທັນໄດຸ້ກ ານົດ]. ເມືີ່ອຜ ຸ້ຊືັ້ໄດຸ້ຈ່າຍເງິນສ າລັບໄມຸ້ທ່ອນແລຸ້ວ, ແມ່ນສາມາດອອກໃບ

ອະນ ຍາດເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ຊືັ້ໄດຸ້ [ບ່ອນອີງທາງດຸ້ານກົດໝາຍຂອງການຂາຍໄມຸ້ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ກ ານົດ]. 

ໃນໃບບິນຕິດຕາມການຂົົ່ນສົົ່ງຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແມ່ນມີຂ ໍ້ມ ນຂອງໄມຸ້ ແລະ ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ຕິດຄັດໄປນ າ ຂະນະທີີ່ເຄືີ່ອນ
ຍຸ້າຍໄມຸ້ຈາກບ່ອນຂາຍ ຫາ ສະໜາມ 3 ຫ ື ສາງເກບັມຸ້ຽນຂອງຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້ [ໃບບິນຕິດຕາມການຂົົ່ນສົົ່ງ ອາດຈະອອກໂດຍຜ ຸ້
ປະກອບການ ຫ ືໜ່ວຍງານພາກລັດ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ກ ານົດ]. 
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ໄມຸ້ທ່ອນຊະນດິພນັພືັ້ນເມອືງທີີ່ມາຈາກດນິສວ່ນບ ກຄນົ, ນິຕບິ ກຄນົ ຫ  ືອງົການຈດັຕັັ້ງ 

ເພືີ່ອເຮັດໃຫຸ້ໄມຸ້ທີີ່ມາຈາກດິນສ່ວນບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫ ື ອົງການຈັດຕັັ້ງ ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ທີີ່ດິນຂອງບ ກຄົນ, 
ນິຕິບ ກຄົນ ຫ ື ອົງການຈັດຕັັ້ງ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຂຶັ້ນທະບຽນກັບໜ່ວຍງານຊີັ້ນ າດຸ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນຂອງບຸ້ານ ແລະ ຜ່ານ
ການຮັບຮ ຸ້ຈາກ DAFO. ຕົັ້ນໄມຸ້ຊະນິດພືັ້ນເມືອງ ທີີ່ອະນ ຍາດໃຫຸ້ຕັດແມ່ນລະບ ໄວຸ້ໃນບັນຊີລາຍຊືີ່ໄມຸ້ຕາມ: 

- ບັນຊີລາຍຊືີ່ໄມຸ້ທີີ່ນອນໃນບັນຊີ I ທີີ່ອະນ ມັດໂດຍ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້/ກົມປ່າໄມຸ້ (MAF/DOF) 

- ບັນຊີລາຍຊືີ່ໄມຸ້ ທີີ່ນອນໃນບັນ II ແລະ III [?] ທີີ່ອະນ ມັດໂດຍ ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ແຂວງ/ຂະແໜງປ່າໄມຸ້ 

(PAFO/PFS) 

ໃບອະນ ຍາດຂ ດຄົັ້ນ [ສ າລັບໄມຸ້ທີີ່ລວມຢ ່ໃນແຜນຂ ດຄົັ້ນປະຈ າປ;ີ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນບ ?] ແມ່ນຈ າເປັນຕ ໍ່ເລີີ່ມຕົັ້ນດ າເນີນ

ງານການຂ ດຄົັ້ນ. ບ ລິມາດຂອງໄມຸ້ແຕ່ລະທ່ອນທີີ່ຂ ດຄົັ້ນໄດຸ້ ຕຸ້ອງລາຍງານໃຫຸ້ແກ່ DAFO/DFU. 

ໄມຸ້ທ່ອນສາມາດຂາຍໄດຸ້ໂດຍກົງໃຫຸ້ຜ ຸ້ຊືັ້ (ບ ໍ່ຈ າເປັນຕຸ້ອງມີການປະມ ນ) [ບ່ອນອີງທາງດຸ້ານກົດໝາຍຂອງການຂາຍໄມຸ້ແມ່ນ
ຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ກ ານົດ]. ເມືີ່ອຜ ຸ້ຊືັ້ໄດຸ້ຊ າລະຄ່າໄມຸ້ສ າເລັດແລຸ້ວ, ກ ໍ່ຈະສາມາດອອກໃບອະນ ຍາດເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ຊືັ້ໄດຸ້. 

ໃນໃບບິນຕິດຕາມການຂົົ່ນສົົ່ງຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແມ່ນມີຂ ໍ້ມ ນຂອງໄມຸ້ ແລະ ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ຕິດຄັດໄປນ າ ຂະນະທີີ່ເຄືີ່ອນ
ຍຸ້າຍໄມຸ້ຈາກບ່ອນຂາຍ ຫາ ສະໜາມ 3 ຫ ື ສາງເກບັມຸ້ຽນຂອງຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້ [ໃບບິນຕິດຕາມການຂົົ່ນສົົ່ງ ອາດຈະອອກໂດຍຜ ຸ້
ປະກອບການ ຫ ືໜ່ວຍງານພາກລັດ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ກ ານົດ]. 

ໄມຸ້ນ າເຂົັ້າຈາກຕາ່ງປະເທດ 

ໄມຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບໃບອະນ ຍາດການນ າເຂົັ້າທີີ່ຖືກຕຸ້ອງແລຸ້ວ ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວາ່ ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ໄດຸ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງຖືກຕຸ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ ໂດຍຜ່ານຂັັ້ນຕອນການກວດກາທີີ່ຖືກຕຸ້ອງ ແມ່ນອະນ ຍາດໃຫຸ້ເຂົັ້າມາໃນ ສປປ ລາວ. ບ ລິມາດ, ຊະນິດພັນ, 
ຂະໜາດ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ ທີີ່ໄດຸ້ແຈຸ້ງໃຫຸ້ແກ່ເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ພາສີ ຈະເປັນຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານທີີ່ຈ າເປັນສ າລັບການຄ ຸ້ມຄອງ
ຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້. 

ໃນໃບບິນຕິດຕາມການຂົົ່ນສົົ່ງຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແມ່ນມີຂ ໍ້ມ ນຂອງໄມຸ້ ແລະ ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ຕິດຄັດໄປນ າ ຂະນະທີີ່ເຄືີ່ອນ
ຍຸ້າຍໄມຸ້ຈາກບ່ອນດ່ານພາສີສາກົນ ຫາ ສະໜາມ 3 ຫ ື ສາງເກັບມຸ້ຽນຂອງຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້ [ໃບບິນຕິດຕາມການຂົົ່ນສົົ່ງ ອາດຈະ
ອອກໂດຍຜ ຸ້ປະກອບການ ຫ ືໜ່ວຍງານພາກລັດ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ກ ານົດ]. 

ການຄຸ້າຂາຍໄມຸ້ 

ຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້ອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜອງໄມຸ້ທີີ່ມາກຈາກປ່າປ ກ, ປ່າຊົມໃຊຸ້ຂອງບຸ້ານ, ແລະ ທີີ່ດິນຈາກທີີ່ດິນຂອງ

ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ, ຫ ືອົງການຈັດຕັັ້ງ. ພວກເຂົາອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊືັ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແປຮ ບເຊັົ່ນດຽວກັນ. 
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ຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້ຕຸ້ອງໄດຸ້ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ ຫ ື ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແປຮ ບ ທີີ່ໄດຸ້ຈັດຊືັ້ໄມຸ້ທັງໝົດ (ລວມທັງຊະນິດພັນໄມຸ້, ຂະໜາດ, ບ ລິ

ມາດ, ແລະ ແຫ ່ງທີີ່ມາ) ແລະ ການຂາຍໄມຸ້ທັງໝົດ (ລວມທັງຊະນິດພັນໄມຸ້, ຂະໜາດ, ບ ລິມາດ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຕະຫ າດ

ປາຍທາງ), ແລະ ລາຍງານໃຫຸ້ ຂະແໜງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄຸ້າ ຢ່າງເປັນປະຈ າ.  

ໃນໃບບິນຕິດຕາມການຂົົ່ນສົົ່ງຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແມ່ນມີຂ ໍ້ມ ນຂອງໄມຸ້ ແລະ ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ຕິດຄັດໄປນ າ ຂະນະທີີ່ເຄືີ່ອນ
ຍຸ້າຍໄມຸ້ຈາກສາງເກັບມຸ້ຽນຂອງຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້ ຫາ ສະໜາມ 3 ຫ ື ລ ກຄຸ້າ [ໃບບິນຕິດຕາມການຂົົ່ນສົົ່ງ ອາດຈະອອກໂດຍຜ ຸ້
ປະກອບການ ຫ ືໜ່ວຍງານພາກລັດ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ກ ານົດ]. 

ອ ດສາຫະກ າປ ງແຕງ່ໄມຸ້ 

ການຄ ຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໄມຸ້ຢ ່ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ແມ່ນປະກອບດຸ້ວຍ 3 ຂັັ້ນຕອນຕົັ້ນຕ ຄື: (i) ການຮັບ ແລະເກັບມຸ້ຽນ

ໄມຸ້ທ່ອນ ແລະ ວັດຖຸດິບທີີ່ປ ງແຕ່ງເປັນແປຮ ບແລຸ້ວ, (ii) ການປ ງແຕ່ງໄມຸ້, ແລະ (iii) ການເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ທີີ່ປ ງ
ແຕ່ງແລຸ້ວ. ການຄ ຸ້ມຄອງ (ການຄວບຄ ມການດ າເນີນງານ) ຂອງການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໄມຸ້ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງງານ
ປ ງແຕ່ງໄມຸ້. PAFO/DAFO ແລະ POIC/DOIC ຖືກມອບໝາຍໃຫຸ້ກວດກາການດ າເນນີງານເຫ ົົ່ານີັ້ຢ່າງເປັນລະບົບ. ໄມຸ້

ທ່ອນທັງໝົດທີີ່ນ າເຂົັ້າມາໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ແມ່ນເກັບຮັກສາໄວຸ້ຢ ່ທີີ່ ສະໜາມ 3 (ສະໜາມໄມຸ້ທ່ອນ), ແລະ ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນ

ໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ໄດຸ້ຮັບ, ສາງໄມຸ້, ແລະ ສົັ້ນອອກຈາກໂຮງງານ. ໄມຸ້ທ່ອນສາມາດນ າໃຊຸ້ ສ າລັບການປ ງແຕ່ງຂັັ້ນຕົັ້ນຢ ່ໂຮງງານ ຫ ື

ສາມາດຂາຍໃຫຸ້ຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້ ຫ ືຂາຍໃຫຸ້ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ອືີ່ນໆ. PAFO/DAFO ແລະ POIC/DOIC ແມ່ນກວດກາການ
ຮັບໄມຸ້ທ່ອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແປຮ ບທັງໝົດຢ່າງເປັນລະບົບ. 

ໃນຂັັ້ນຕອນການປ ງແຕ່ງຂັັ້ນຕົັ້ນ ແລະ ຂັັ້ນສອງ, ວັດຖຸດິບທີີ່ເປັນໄມຸ້ທ່ອນ ຫ ືໄມຸ້ແປຮ ບ ແລະ ສົັ້ນອອກຂອງການປ ງແຕ່ງ 
ແມ່ນໄດຸ້ຖືກບັນທຶກ. ອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ແມ່ນໄດຸ້ຖືກຄິດໄລ່ ໂດຍອີງໃສ່ບ ລິມາດໄມຸ້ນ າເຂົັ້າປ ງແຕ່ງ ແລະ ບ ລິມາດໄມຸ້ທີີ່
ໄດຸ້ຈາກການປ ງແຕ່ງ. ສ າລັບໄມຸ້ທີີ່ນ າເຂົັ້າປ ງແຕງ່ຂັັ້ນສອງ, ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ປ ງແຕ່ງຂັັ້ນສອງ ອາດຈັດຊືັ້ໄມຸ້ແປຮ ບ (ເຊັົ່ນ: 

ສ່ວນປະກອບ) ຈາກໂຮງງານອືີ່ນ. ຂະແໜງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄຸ້າ ໄດຸ້ລົງກວດກາຕິດຕາມການປ ງແຕ່ງໄມຸ້. 

ຜະລິດຕະພັນທີີ່ໄດຸ້ປ ງແຕ່ງແລຸ້ວ, ລວມທັງໄມຸ້ແປຮ ບທີີ່ຊືັ້ໂຮງງານອືີ່ນ, ໄດຸ້ຖືກເກັບໄວຸ້ຢ ່ສະຖານທີີ່ສະເພາະ (ເຊັົ່ນ: ສາງ

ໂຮງງານ) ແລະ ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ ທີີ່ນ າເຂົັ້າມາ, ທີີ່ເກັບມຸ້ຽນຢ ່ໃນສາງ ແລະ ທີີ່ອອກຈາກສາງ/ໂຮງງານ.  

ຕາຕະລາງຂຸ້າງລ ່ມນີັ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຈ ດຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ທີີ່ສ າຄັນຂອງການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ແລະ ການລາຍງານຕາມລະບຽບກົດ
ໝາຍ ຂອງໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້. 
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ແຫ ່ງທີີ່ມາ: GIZ/ProFEB 

ເມືີ່ອບັນດາໂຮງງານຮັບຊືັ້ໄມຸ້ຈາກລັດ (ຜ່ານການປະມ ນ) ຫ ືຈາກຜ ຸ້ຄຸ້າຂາຍໄມຸ້, ໂຮງງານຕຸ້ອງໄດຸ້ກວດກາເອກະສານທາງກົດ

ໝາຍຂອງໄມຸ້/ໄມຸ້ທ່ອນ ກ່ອນທີີ່ຈະເຄືີ່ອນຍຸ້າຍມາຍງັສາງເກບັມຸ້ຽນຂອງໂຮງງານ (ສະໜາມ 3). ຕຸ້ອງໄດຸ້ກວດກາຕາມ

ລາຍການ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ TLDs ແລະ ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ ໃນເວລາທີີ່ໄດຸ້ຮັບໄມຸ້ທ່ອນ, ການເກັບມຸ້ຽນໄມຸ້ທ່ອນ, 
ແລະ ການນ າໄມຸ້ທ່ອນອອກຈາກສາງ. 

ໃນລະຫວ່າງການປ ງແຕ່ງຂັັ້ນຕົັ້ນ ແລະ ການເກັບມຸ້ຽນໄມຸ້ທ່ອນ, ໂຮງງານຈ າເປັນຕຸ້ອງບ ລິມາດໄມຸ້ທີີ່ຈະນ າເຂົັ້າປ ງແຕ່ງຂັັ້ນຕົັ້ນ
. ໃນຂະນະທີີ່ກ າລັງເລືີ່ອຍໄມຸ້, ໂຮງງານຕຸ້ອງບັນທຶກບ ລິມາດໄມຸ້ເລືີ່ອຍທີີ່ໄດຸ້ອອກມາ ລວມທັງຕຸ້ອງໄດຸ້ຄິດໄລ່ອັດຕາການນ າ
ໃຊຸ້ໄມຸ້ ຫ ັງຈາກນັັ້ນກ ໍ່ເກັບມຸ້ຽນໄມຸ້ເລືີ່ອຍໄວຸ້ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ. ຖຸ້າໂຮງງານຊືັ້ໄມຸ້ເລືີ່ອຍ ຫ ືຜະລິດຕະພັນເຄິີ່ງສ າເລັດຮ ບ
ຈາກໂຮງງານອືີ່ນ ຫ ືຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້, ໂຮງງານຈ າເປັນຕຸ້ອງບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ເລືີ່ອຍ ຫ ືຜະລິດຕະພັນເຄິີ່ງສ າເລັດຮ ບກ່ອນທີີ່ຈະເກັບ

ມຸ້ຽນໄວຸ້ໃນສາງຂອງພວກເຂົາ. ເມືີ່ອນ າໄມຸ້ອອກສາງ, ໂຮງງານຍັງຈ າເປັນຕຸ້ອງບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ເລືີ່ອຍ ແລະ/ຫ ື ຜະລິດຕະ
ພັນເຄິີ່ງສ າເລັດຮ ບ. 

ມີຂັັ້ນຕອນທີີ່ຄຸ້າຍຄືກັນ ທີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄວຸ້ຕາມການແນະນ າຂຸ້າງເທິງ ຖຸ້າໂຮງງານມີການປ ງແຕ່ງຕືີ່ມອີກ.ກະລ ນາເບິີ່ງ
ຢ ່ໃນຕາຕະລາງຂຸ້າງລ ່ມນີັ້ສ າລບັຈ ດຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ທີີ່ສ າຄັນຢ ່ໃນສະຖານທີີ່ຂອງໂຮງງານ. 

 

ຈ ດຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ທີີ່ສ າຄນັ ໜຸ້າທີີ່ຂອງໂຮງງານ  

I.ສະໜາມ 3   
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1. ຮັບໄມຸ້ທ່ອນເຂົັ້າໂຮງງານ ກວດກາລາຍການ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ ນິຍາມ
ໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ
ຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ (ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້) 

 

2. ການເກັບມຸ້ຽນໄມຸ້ທ່ອນ ສາງໄມຸ້ທ່ອນ ແລະ ຮັກສາເອກະສານ ຕາມທີີ່ກ ານົດ
ໄວຸ້ໃນລະບຽບການ 

 

3. ນ າໄມຸ້ທ່ອນອອກຈາກສາງ ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ ທີີ່ນ າອອກຈາກສາງເພືີ່ອໄປເລືີ່ອຍ  

II.ການປ ງແຕງ່ຂັັ້ນໜືີ່ງ ແລະ ການເກບັມຸ້ຽນ   

4. ການນ າໄມຸ້ເຂົັ້າເລືີ່ອຍ ກ ານົດລາຍການຂະໜາດຂອງໄມຸ້ແປຮ ບທີີ່ຕຸ້ອງການ 
ຈາກການປ ງແຕ່ງຂັັ້ນໜືີ່ງ 

 

5. ການຄວບຄ ມໄມຸ້ແປຮ ບສົັ້ນອອກ ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ແປຮ ບສົັ້ນອອກ ພຸ້ອມທັງຄິດໄລ່
ອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ 

 

6. ໄດຸ້ຮັບໄມຸ້ແປຮ ບ ເກັບມຸ້ຽນໄມຸ້ແປຮ ບ  

7. ໄດຸ້ຮັບໄມຸ້ແປຮ ບ ຫ ື ໄມຸ້ເຄີີ່ງສ າເລັດຮ ບ
ຈາກໂຮງງານພາຍນອກ ຫ ື ຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້ 

ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ແປຮ ບ ຫ ື ໄມຸ້ເຄີີ່ງສ າເລັດຮ ບ  

8. ການເກັບໄມຸ້ແປຮ ບ ຫ ື ໄມຸ້ເຄີີ່ງສ າເລັດ
ຮ ບຈາກເຂົັ້າສາງ 

ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ແປຮ ບ ຫ ື ໄມຸ້ເຄີີ່ງສ າເລັດຮ ບ  

9. ການນ າໄມຸ້ແປຮ ບອອກຈາກສາງ ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ແປຮ ບ ຫ ື ໄມຸ້ເຄີີ່ງສ າເລັດຮ ບທີີ່ນ າ
ອອກຈາກສາງ 

 

III.ການປ ງແຕງ່ຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ, ເກບັມຸ້ຽນ, ສາງ   

10. ການນ າໄມຸ້ແປຮ ບເຂົັ້າປ ງແຕ່ງ ການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ແປຮ ບທີີ່ນ າໄປປ ງແຕ່ງ  

11. ການຄວບຄ ມໄມຸ້ສົັ້ນອອກ ການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນສົັ້ນອອກຂອງໄມຸ້ທີີ່ປ ງແຕ່ງແລຸ້ວ 
ແລະ ຄິດໄລ່ອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ 

 

12. ໄດຸ້ຮັບໄມຸ້ເຄີີ່ງສ າເລັດ ຫ ື ສ າເລດັຮ ບ ການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ເຄີີ່ງສ າເລດັ ຫ ື ສ າເລັດຮ ບທີີ່ໄດຸ້
ຮັບ 

 

13. ການເກັບມຸ້ຽນໄມຸ້ເຄີີ່ງສ າເລັດ ຫ ື 
ສ າເລັດຮ ບ 

ການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ເຄີີ່ງສ າເລດັ ຫ ື ສ າເລັດຮ ບ  

14. ການຂົົ່ນສົົ່ງ - ອອກຈາກໂຮງງານ ການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ທີີ່ຂາຍອອກຈາກໂຮງງານ  

IV.ການລາຍງານໃຫຸ້ພາກລດັ   
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15. ການສົົ່ງລາຍງານໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າໃຫຸ້ພາກລັດ
ປະຈ າໄຕມາດ 

ສົົ່ງລາຍງານຕາມແບບພິມຂອງພາກລັດ  

16. ການສົົ່ງລາຍງານໄມຸ້ສົັ້ນອອກໃຫຸ້ພາກ
ລັດປະຈ າໄຕມາດ 

ສົົ່ງລາຍງານຕາມແບບພິມຂອງພາກລັດ  

ແຫ ່ງທີີ່ມາ: GIZ/ProFEB 

(ບດົຮຽນທີີ່ຈະນ າສະເໜຜີາ່ນ PowerPoint ແມນ່ໄດຸ້ຄດັມາຈາກຄ ມ່ສືະບບັນີັ້ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານບດົຮຽນທີີ່

ກຽ່ວຂຸ້ອງໃຫຸ້ແກນ່ກັສ າມະນາກອນທ ກທາ່ນ) 

ກດິຈະກ າ (30 ນາທ)ີ 

ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມແບ່ງປັນຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງຕົນເອງ ໂດຍຜ່ານການຕອບ 2 ຄ າຖາມຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

1. ຄຽງຄ ່ກບັຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້, ຈ ດຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະນອງໃດ ທີີ່ທາງໂຮງງານຕຸ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນຫ ັກ? 
2. ເປັນຫຍັງທາງໂຮງງານຈືີ່ງຈ າເປນັຕຸ້ອງກວດສອບເອກະສານທາງດຸ້ານກົດໝາຍ ສ າລັບວັດຖຸດິບທີີ່ນ າເຂົັ້າມາໃໝ່ 

ແລະ ຕຸ້ອງໄດຸ້ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນພຸ້ອມ? 

1.5 ການກວດກາຢັົ້ງຢນືຄວາມຖກືຕຸ້ອງຂອງໄມຸ້ ພຸ້ອມກບັລະບບົການຢັົ້ງຢນືແບບສະໝກັໃຈ 

1.5.1 ການກວດກາຢັົ້ງຢນືຄວາມຖກືຕຸ້ອງ ສ າລບັ ການປ ງແຕງ່ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້ 

ໂຮງງານ/ຜ ຸ້ປະກອບການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງ, ເຊິີ່ງລວມທັງການຄວບຄ ມ

ຈ ດຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ທີີ່ສ າຄັນທັງໝົດ ແລະ ການລາຍງານຕ ໍ່ພາກລັດ. ໃນອີກດຸ້ານໜືີ່ງ ຂອງພາກລັດ ກ ໍ່ຄືການກວດກາ

ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງໃນການປະຕິບັດຕາມ, ເຊິີ່ງປະກອບດຸ້ວຍການດ າເນີນການກວດກາແບບປ ກກະຕິ, ແລະ ການສົມ

ທຽບຄືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ ແລະ ການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຈາກການສະໜອງໂດຍຜ ຸ້ປະກອບ
ການ.  

ການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ແລະ ການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ ແມ່ນພາກສ່ວນທີີ່ສ າຄັນຂອງ ລະບົບ 

TLAS. ເພືີ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ປະສິດທິຜົນ, ທ ກໆຈ ດຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ທີີ່ສ າຄັນຕຸ້ອງໄດຸ້ກວດກາ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມຄືນດຸ້ວຍ

ເອກະສານທີີ່ມ,ີ ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ທີີ່ມີແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ຈາກຫ າຍແຫ ງ່. 
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ແຫ ່ງທີີ່ມາ: GIZ/ProFEB 

ໂດຍການສຸ້າງລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດຂອງລະບົບ TLAS, ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ແມ່ນກ າ

ລັງດ າເນີນບາດກຸ້າວອັນສ າຄັນຕ ໍ່ກັບການມີສິດທິໄດຸ້ຮັບໃບອະນ ຍາດ FLEGT ແລະ ໄປສ ່ການກຽມພຸ້ອມ ແລະ ການ
ແຂ່ງຂັນກັບຕະຫ າດໃນອະນາຄດົ ທີີ່ມີຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  
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1.5.2 ໜວ່ຍງານກວດກາຢັົ້ງຢນືຄວາມຖກືຕຸ້ອງ ສ າລບັ ລະບບົ TLAS ຂອງລາວ 

ກົມກວດຫາປ່າໄມຸ້ (DOFI) ແລະ 18 ກອງກວດກາປ່າໄມຸ້ຂັັ້ນແຂວງ (POFIs) ເຮັດໜຸ້າທີີ່ເປັນໜ່ວຍງານກວດກາຢັົ້ງຢນື

ຄວາມຖືກຕຸ້ອງ ຂອງການກວດກາຕາມລະບຽບການສ າລັບ TLDs ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້. ເຊີີ່ງດ າ
ເນີນການໄດຸ້ໂດຍມີລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ ຢ ່ໃນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການດ າເນີນ
ງານຂອງຕົນ:  

- ໂຄງສຸ້າງອົງການຈັດຕັັ້ງ, ລວມ. ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງ DOFI ແລະ POFI 

- ມີຄວາມຍ ຕິທ າ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກໜ່ວຍງານທີີ່ຂຶັ້ນກັບການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ 

- ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບ 

- ມີການຮັກສາຂ ໍ້ມ ນທີີ່ບ ໍ່ສາມາເປີດເຜີຍໄດຸ້ 

- ຮັບ ແລະ ຈັດການກັບຄ າຮຸ້ອງທ ກ 

- ມີກົນໄກຈັດການ ແລະ ຄວບຄ ມຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ 

- ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີພະນັກງານພຽງພ ກັບການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ 

- ເຄືີ່ອງມື ແລະ ອ ປະກອນທີີ່ຈ າເປັນ ສ າລັບກິດຈະກ າການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ 

- ມີງົບປະມານທີີ່ພຽງພ  ສ າລັບກິດຈະກ າການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ 

- ມີການກະກຽມແຜນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ສ າລັບກິດຈະກ າການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ 

- ມີຂັັ້ນຕອນສ າລັບກິດຈະກ າການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ 

- ມີການບັນທຶກຜົນໄດຸ້ຮັບຈາກການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ 

- ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການຕ ໍ່ກັບຜົນການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງທີີ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບ 

ເນືີ່ອງຈາກ DOFI ແລະ POFIs ມີສ່ວນຮ່ວມ (ພາຍນອກ) ໃນການກວດກາ ແລະ ການສືບສວນ-ສອບສວນ, ສະນັັ້ນ ຈືີ່ງ
ມີຄວາມຈ າເປັນໃນການແຕງ່ຕັັ້ງ ແລະ ມອບໝາຍໜຸ້າທີີ່ຮັບຜດິຊອບຊັດເຈນໃນການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງໃຫຸ້ແກ່
ພະນັກງານ. 
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1.5.3 ລະບບົການຢັົ້ງຢນືແບບສະໝກັໃຈ 

ລະບົບການຢັົ້ງຢືນປ່າໄມຸ້ ແມ່ນການລິເລີີ່ມຂອງອົງກອນທີີ່ມາຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ທີີ່ບ ໍ່ຂຶັ້ນກບັລັດຖະບານ ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມປ່າໄມຸ້
ແບບຍືນຍງົ ແລະ ສະກັດກັັ້ນການຜະລິດໄມຸ້ທີີ່ຜິດກົດໝາຍ. ເຄືີ່ອງມລືະບົບດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນອີງໃສ່ຕະຫ າດທີີ່ຢັົ້ງຢືນໄມຸ້ ລວມ
ທັງຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າໄມຸ້ທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນໄມຸ້ ທີີ່ມາຈາກປ່າໄມຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບການຈັດສັນຄ ຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ. ລະບົບການຢັົ້ງຢືນນີັ້ 
ແມ່ນຮັບປະກັນວ່າ ມີການພິຈາລະນາຢ່າງຖືກຕຸ້ອງ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ໃນສີີ່ງທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບສະພາບແວດລຸ້ອມ, ສັງຄົມ, 
ແລະ ເສດຖະກິດ ໃນການຈັດສັນຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້. 

ຄວາມແຕກຕາ່ງຫ ັກໆທີີ່ສ າຄັນຂອງລະບົບ TLAS ກ ໍ່ຄື ມັນເປັນລະບົບແບບສະໝັກໃຈ, ບ ໍ່ຄືກັບ TLAS ທີີ່ຖືກກ ານົດໃຫຸ້ຜ ຸ້
ປະກອບການ ຕຸ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ. 

ລະບົບການຢັົ້ງຢືນປ່າໄມຸ້ ແມ່ນລວມທັງມີເຄືີ່ອງໝາຍຜະລິດຕະພັນ ທີີ່ຢັົ້ງຢືນການຈັດສັນຄ ຸ້ມຄອງ, ການຂ ດຄົັ້ນ, ການປ ງ

ແຕ່ງ, ແລະ ການຜະລິດໄດຸ້ຜ່ານມາດຕະຖານການຢັົ້ງຢືນສະເພາະ. ໃນຂະນະທີີ່ໂຄງການການຢັົ້ງຢືນໃນລະດັບສາກົນ ຫ ື 

ລະດັບຊາດ ໄດຸ້ສຸ້າງມາດຕະຖານ, ໜ່ວຍງານຢັົ້ງຢືນທີສາມ ເປັນຜ ຸ້ດ າເນີນການປະເມີນຜົນການຢັົ້ງຢືນຕົວຈິງ. 

ໄມຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນສາມາດໄດຸ້ລາຄາສ ງກວ່າ - ລາຄາທີີ່ຄາດຄະເນໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ນ 10% - 20% ຫ າຍກວາ່ - ເນືີ່ອງ
ຈາກຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການກວດສອບ ແລະ ວຽກງານເພີີ່ມເຕີມ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການຕິດຕາມລະບົບຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜ
ອງໄມຸ້. ດັົ່ງທີີ່ໄດຸ້ກ່າວມາກ່ອນ, ການມີໃບຢັົ້ງຢືນສ າລັບໄມຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ (ລະບົບການຢັົ້ງຢືນແບບສະໝັກໃຈ) ບ ໍ່ແມ່ນ

ການບັງຄັບຕາມກົດໝາຍ ຄືກນັກັບໃບອະນ ຍາດ FLEGT. ດັົ່ງນັັ້ນ, ອີງຕາມຄວາມຕຸ້ອງການຂອງລ ກຄຸ້າ ວ່າຕຸ້ອງການມີ

ໃບຢັົ້ງຢືນແບບສະໝັກໃຈ ຫ ືບ ໍ່. ດຸ້ວຍລະບົບການຢັົ້ງຢືນແບບສະໝັກໃຈ, ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ທັງໝົດ ຕຸ້ອງປະຕິບັດລະບົບ

ຄວບຄ ມຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ (CoC) ບ່ອນທີີ່ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາຄືນຫາແຫ ່ງທີີ່ມາ. ນີັ້ແມ່ນ

ປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫ ວງສ າລັບໂຮງງານທີີ່ມີລະບົບ CoC ເພືີ່ອປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດໃບອະນ ຍາດ FLEGT.  

ບ ໍ່ແມ່ນລະບົບຢັົ້ງຢືນໄມຸ້ທັງໝົດຈະຄືກັນ, ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນທັງໝົດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບດຽວກັນ. ມລີະບົບຢັົ້ງຢືນ

ປ່າໄມຸ້ຫ າຍກວາ່ 50 ລະບົບ, ແລະ ມີພຽງ 10 ເປີເຊັນຂອງພືັ້ນທີີ່ປ່າໄມຸ້ທັງໝົດ ໄດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ. 

ມີສອງລະບົບການຢັົ້ງຢືນ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງທີີ່ສ ດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ແມ່ນ: 

• ການຢັົ້ງຢນືຂອງສະພາຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ (FSC): ເປັນໜຶີ່ງໃນບັນດາລະບົບການຢັົ້ງຢືນທີີ່ມີຊືີ່ສຽງຫ າຍທີີ່ສ ດ, ສະພາຄ ຸ້ມຄອງ

ປ່າໄມຸ້ (FSC) ກວມເອົາເນືັ້ອທີີ່ດິນທີີ່ໄດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ 380 ລຸ້ານເຮັກຕາ. FSC ແມ່ນອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ

ທີີ່ມີພາລະກິດເພືີ່ອ "ສົົ່ງເສີມການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ຂອງໂລກ, ຜົນປະໂຫຍດທາງດຸ້ານສັງຄົມ ແລະການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ຂອງໂລກ
ໃຫຸ້ຈະເລີນຮ ່ງເຮືອງທາງດຸ້ານເສດຖະກິດ" ລະບົບການຢັົ້ງຢືນມີບາງຂ ໍ້ແນະນ າທີີ່ເຂັັ້ມງວດຫ າຍກວ່າການຢັົ້ງຢືນປ່າໄມຸ້ອືີ່ນໆ 
ເຊິີ່ງລວມມີຫ ັກການທີີ່ແກຸ້ໄຂບນັຫາທາງດຸ້ານກົດໝາຍ, ສິດທດິຊົນເຜົົ່າ, ສິດທິແຮງງານ, ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່

ສິີ່ງແວດລຸ້ອມທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການຄ ຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ. ການຢັົ້ງຢນືລະບົບຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ຂອງ FSC ແມ່ນປະຕິບັດ
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ຕາມທ ກຂັັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດ ໃນຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້. FSC ແມ່ນລະບົບການຢັົ້ງຢືນຕົັ້ນສະບັບ (ແລະ ໃນເບືັ້ອງ

ຕົັ້ນ, ອັນດຽວ) ທີີ່ໄດຸ້ຮັບການຍອມຮັບ ສ າລັບການຮັບປະກນັໄມຸ້ທີີ່ກົງກັບເງືີ່ອນໄຂຄວາມຍືນຍົງ ທີີ່ຍອມຮັບໂດຍລະບົບການ

ຈັດອັນດັບ LEED ຂອງສະພາອາຄານສີຂຽວຂອງສະຫະລັດ. ເວັບໄຊທ໌ ຂອງ FSC ແມ່ນຊ່ວຍໃຫຸ້ຜ ຸ້ຊືັ້ຊອກຫາແຫ ່ງທີີ່ຍນື

ຍົງຂອງ ເຈຸ້ຍ, ໄມຸ້ແປຮ ບ, ພືັ້ນເຮືອນ, ດາດຟ້າ, ກະດານຮົັ້ວ, ປະຕ , ປ່ອງຢ້ຽມ, ແລະ ເຄືີ່ອງເຟີນີເຈີພາຍໃນ ແລະ ນອກ ແລະ
ອືີ່ນໆ.  

• ລະບບົການຮບັຮອງການຢັົ້ງຢນືປາ່ໄມຸ້ (PEFC): ດຸ້ວຍການຢັົ້ງຢືນເນືັ້ອທີີ່ດິນປະມານ 800 ລຸ້ານເຮັກຕາ, ລະບົບການ

ຢັົ້ງຢືນປ່າໄມຸ້ (PEFC) ເປັນລະບົບການຢັົ້ງຢືນປ່າໄມຸ້ທີີ່ໃຫຍທ່ີີ່ສ ດຂອງໂລກ. ມີຫຸ້ອງການໃຫຍ່ຢ ່ໃນປະເທດສະວິດເຊີແລນ

, PEFC ແມ່ນລະບົບທີີ່ບ ໍ່ຫວງັຜົນກ າໄລ ທີີ່ລວມເອົາລະບົບການຢັົ້ງຢືນແຫ່ງຊາດທີີ່ແຕກຕາ່ງກັນ. 

ອົງປະກອບທີີ່ສອດຄຸ້ອງກັນກັບລະບົບການຢັົ້ງຢືນແບບສະໜັກໃຈແມ່ນ "ການຄ ຸ້ມຄອງລະບົບຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້" 
ພາຍໃຕຸ້ລະບົບ TLAS ທີີ່ຊືີ່ວ່າ "ການຄວບຄ ມຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ (CoC)". CoC ສ າລັບໂຮງງານໃນຄວບຄ ມຕ່ອງ
ໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ທີີ່ມີກົນໄກການຢັົ້ງຢືນ ເພືີ່ອຕິດຕາມວັດຖຸດິບທີີ່ໄດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຈາກປ່າໄມຸ້ທີີ່ມີຄວາມຍືນຍງົໄປສ ່
ຜະລິດຕະພັນສ ດທຸ້າຍ. ມັນຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການສຸ້າງຕັັ້ງລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງ CoC ທີີ່ມີປະສິດຕິພາບຂືັ້ນ ໂດຍມີອົງປະກອບ
ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
  

• ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງໂຮງງານ  
• ການຈັດຫາວັດຖຸດິບ  
• ການຈັດການວັດຖຸດິບ  
• ການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນວັດຖຸດິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີີ່ໄດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ  
• ການຂາຍ  
• ການປະຕິບັດຕາມນິຕິກ າ ວ່າດຸ້ວຍຄວາມຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງໄມຸ້ 
• ຂ ໍ້ກ ານົດທາງດຸ້ານແຮງງານ 

 
ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນຂອງລະບົບຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ແມ່ນໄດຸ້ຖືກຕິດຕາມຢ່າງໃກຸ້ຊິດໂດຍຜ່ານການກວດສອບ
ເອກະລາດປະຈ າປ ີເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າວັດຖຸດິບແມ່ນໄດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ຈົນໄປຮອດຜ ຸ້ບ ລິໂພກ ໃນຂະນະ

ດຽວກັນ ໄມຸ້ທີີ່ມີແຫ ່ງມາແບບບ ໍ່ຍືນຍົງກ ໍ່ຈະຖືກແຍກອອກໄປ. 
ຢ ່ໃນ ບດົຮຽນພາກທ ີ2 ຂອງຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມນີັ້ ຂ ໍ້ກ ານົດກ່ຽວກັບລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດ ເພືີ່ອຕິດຕາມ

ກວດກາໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ/ສົັ້ນອອກ ທີີ່ນອນຢ ່ໃນລະບົບ TLAS ຂອງລາວ ຈະຖືກອະທິບາຍໂດຍລາຍລະອຽດເພີີ່ມເຕີມ. ອົງ

ປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ທີີ່ລະບ ໄວຸ້ແມ່ນຄຸ້າຍຄືກັນ, ດັົ່ງນັັ້ນໂຮງງານທີີ່ໄດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນລະບົບ CoC ແມ່ນໄດຸ້ປຽບ ທີີ່ບ ໍ່ຈ າເປັນ
ຕຸ້ອງສຸ້າງລະບົບໃໝ່ຂືັ້ນມາ. 
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ໃນບາງປະເທດຂອງ FLEGT/VPA, ຄາດວ່າຈະຮັບຮ ຸ້ທັງລະບົບການຢັົ້ງຢືນປ່າໄມຸ້ແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ລະບົບການຢັົ້ງຢືນ
ແຫ່ງຊາດ. ຕົວຢາ່ງເຊັົ່ນ ຢ ່ຫວຽດນາມ ໄດຸ້ວາງແຜນການຕີລາຄາການຢັົ້ງຢືນແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ລະບົບການຢັົ້ງຢືນແຫງ່
ຊາດຕາມເງືີ່ອນໄຂຂ ໍ້ກ ານົດຂອງລະບົບ VNTLAS, ເພືີ່ອສຸ້າງພືັ້ນຖານໃຫຸ້ແກ່ການຮັບຮ ຸ້ລະບບົດັົ່ງກ່າວ. ການຮບັຮ ຸ້ ລະບົບ
ການຢັົ້ງຢືນແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ລະບົບການຢັົ້ງຢືນແຫ່ງຊາດ ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາໃຫຸ້ເປັນຕົວຢັົ້ງຢືນເພີີ່ມເຕີມ ສ າລັບ
ການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມສ່ຽງສ າລັບໄມຸ້ທີີ່ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ຜ ຸ້ປະກອບການທີີ່ໄດຸ້ຮັບໃບຢັົ້ງຢືນແບບສະໝັກໃຈ ຈະ
ຕຸ້ອງມີເງືີ່ອນໄຂດຽວກັນກັບຜ ຸ້ປະກອບການທີີ່ບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ. ເມືີ່ອຫວຽດນາມເລີີ່ມອອກໃບອະນ ຍາດ FLEGT, ທ ກ

ການສົົ່ງອອກໄປຍັງ EU ກ ໍ່ຈະຕຸ້ອງມີໃບອະນ ຍາດ FLEGT. 

ໂດຍບ ໍ່ຕຸ້ອງສົງໃສວ່າລະບົບການຢັົ້ງຢືນແບບສະໝັກໃຈ ໂດຍທົົ່ວໄປຈະເພີີ່ມຄວາມຄາດຫວັງອີກຢ່າງໜືີ່ງເຂົັ້າຄື "ຄວາມຍືນ
ຍົງ" ເຊັົ່ນ: ດຸ້ວຍວິທີການອະນ ລັກຄ ນຄ່າໃຫຸ້ສ ງ (HCV).  

ມີຄ າຄິດເຫັນຈ ານວນໜືີ່ງໃຫຸ້ເຫດຜົນວ່າ FLEGT/VPA ຍງັບ ໍ່ສາມາດຄອບຄ ມຄ າວ່າ ຄວາມຍືນຍົງໄດຸ້ພຽງພ ເທືີ່ອ ແລະ 

ຍັງມີຄ າເຫັນເພີີ່ມເຕີມວາ່ ລະບົບ TLAS ແມ່ນສ ມໃສ່ສະເພາະແຕ່ດຸ້ານນິຕິກ າຫ າຍເກີນໄປ, ແຕ່ວ່າ, ໃນບັນດາປະເທດ 

VPA ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນອົງປະກອບທີີ່ພຽງພ ກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍງົກ ານດົຢ ່ໃນນິຕິກ າແຫ່ງຊາດ ແລະ ຖືກ

ສະທຸ້ອນໃຫຸ້ເຫັນໃນມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLDs). ມາດຖານນິຍາມໄມຸ້ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສະບັບທີ 1 ຂອງລາວ ວ່າດຸ້ວຍໄມຸ້ທີີ່ມາຈາກເຂດປ່າຜະລິດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນໄດຸ້ຮັບຈາກໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້

ແບບຍືນຍງົ ເພືີ່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ (SUFORD) ທີີ່ນ າໃຊຸ້ກອບການຢັົ້ງຢືນປ່າໄມຸ້ FSC ໃນການສຸ້າງນິຕິກ າ.  

ກດິຈະກ າ (15 ນາທ)ີ 

ຄ າຖາມແນະນ າໃນການສົນທະນາລະຫວ່າງຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມທ ກທ່ານ ເພືີ່ອແລກປ່ຽນກັນໃນຫຸ້ອງຮຽນດຸ້ວຍຄ າຖາມຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

• ການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງໄມຸ້ ແມ່ນໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງງານແມ່ນບ ?  
• ຍຸ້ອນຫຍັງ ໂຮງງານຈືີ່ງມີຄວາມຈ າເປັນໃນການສຸ້າງລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດຂອງໂຮງງານຂືັ້ນມາ ເພືີ່ອ

ຕິດຕາມໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກ?  

• ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງຫ ັກ ລະຫວ່າງການຢັົ້ງຢືນ ແລະ ລະບົບ TLAS ກັບ ການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງ

ໄມຸ້? 

• ທ່ານຮ ຸ້ຈັກປ່າໄມຸ້/ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ໃນລາວ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ FSC ບ ? 

ການສອບເສງັແບບອດັຕະໄນ ກອ່ນປ ດບດົຮຽນພາກທີ 1 

ໃຫຸ້ເວລາ 30 ນາທີ, ກະລ ນາຕອບຄ າຖາມຂຸ້າງລ ມ່ນີັ້: 

1. ຊືີ່ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ 
2. ເມືີ່ອໂຮງງານຂອງທ່ານຈັດຊືັ້ວດັຖຸດິບເຂົັ້າມາ, ໂຮງງານຂອງທ່ານຈະສາມາດຮ ຸ້ໄດຸ້ແນວໃດ 

ວ່າເປັນໄມຸ້ທີີ່ມາຈາກແຫ ງ່ທີີ່ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ? 
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3. ຕັັ້ງຊືີ່ຈ ດຄ ຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ທີີ່ສ າຄັນຕາມຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງທີີ່ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ຕຸ້ອງໄດຸ້
ກວດສອບເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕຸ້ອງທາງດຸ້ານກົດໝາຍຂອງໄມຸ້ຈາກເຂດຫັນປ່ຽນທີີ່
ດິນປ່າໄມຸ້. 

4. ມີເອກະສານໃດແດ່ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການຢັົ້ງຢືນແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ ທີີ່ມາຈາກທ ກແຫ ່ງ ເມືີ່ອ
ໄມຸ້ດັົ່ງກ່າວຖືກເຄືີ່ອນຍຸ້າຍມາຮອດສະໜາມ 3 (ຮອດໂຮງງານ)? 

5. ເປັນຫຍັງໂຮງງານຕຸ້ອງສຸ້າງລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດຂອງໂຮງງານຂືັ້ນມາ ເພືີ່ອຕິດ
ຕາມກວດກາ ໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ/ສົັ້ນອອກ? 

6. ມີຜົນປະໂຫຍດໃດແດ່ຕ ໍ່ກັບໂຮງງານ ຖຸ້າມີເຄືີ່ອງໝາຍການຢັົ້ງຢືນຈາກ PEFC ຫ ື FSC 

ຢ ່ໃນຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງ? 

7. ເປັນຫຍັງໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຈາກ FSC/PEFC ຈຶີ່ງສາມາດປະຕິບັດ

ຕາມລະບົບ TLAS ຂອງລາວໄດຸ້ງ່າຍກວ່າ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບດົຮຽນພາກທ ີ2 ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກ 
2.1 ເຄືີ່ອງມໃືນການຕດິຕາມສ າລບັໂຮງງານປ ງແຕງ່ໄມຸ້  
2.1.1 ໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກ ຂອງສາຍການຜະລິດ ໃນໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ 

ຈ ດປະສງົ: ເພືີ່ອເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກບັ ໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ, ວັດຖຸດິບທີີ່ຍັງເຫ ືອ/ໄມຸ້ເສດເຫ ືອ, ແລະ ໄມຸ້ສົັ້ນອອກ ຂອງສາຍການຜະລິດ, ສຸ້າງ

ປັດໄຈຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ເພືີ່ອການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜດິຊອບ ໃນສາຍການຜະລິດ, ການວິເຄາະຂະບວນການພາຍໃນ
ໂຮງງານ. 
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ການວິເຄາະໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ, ວັດຖຸດິບທີີ່ຍັງເຫ ືອ/ໄມຸ້ເສດເຫ ືອ, ແລະ ໄມຸ້ສົັ້ນອອກ ຂອງສາຍການຜະລິດ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໃຫຸ້: 
• ສາມາດຊອກຫາ ແລະ ກ ານົດໜຸ້າທີີ່ຂອງສາຍການຜະລິດໃດໜືີ່ງ 
• ສາມາດເຂົັ້າໃຈຈ ດບົກຜ່ອງຂອງຂ ໍ້ມ ນ, ວັດສະດ , ແລະ ຄ າແນະນ າ 
• ສາມາດຂ ຂ ໍ້ມ ນເພືີ່ອປັບປ ງຈ ດບົກຜ່ອງເຫ ົົ່ານັັ້ນ 
• ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນເພືີ່ອລາຍງານໃຫຸ້ເຈົັ້າທີີ່ລັດທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 
ກດິຈະກ າ: ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມທງັໝດົໃນກ ມ່ໜຶີ່ງຈະຕຸ້ອງຈ າລອງບນັທກຶໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກ ຂອງໜວ່ຍງານເລືີ່ອຍໄມຸ້ ຢ ໃ່ນ

ໂຮງງານສຸ້າງແມພ່ມິ ໂດຍເນັັ້ນໃຫຸ້ຊດັເຈນກຽ່ວກບັບນັຫາຂຸ້າງລ ມ່ນີັ້, ແລະ ອະທບິາຍຂັັ້ນຕອນທີີ່ຂາດຫາຍໄປ ແລະ ສາມາດ
ລະເລຍີໄດຸ້. 

1. ວັດສະດ  
2. ຂ ໍ້ມ ນ 
3. ການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຄ າແນະນ າ 
4. ວິທີການ 
5. ລາຍງານ 

 

 

 

 

 

 
ຄ າຕອບສ າລັບຕວົຢ່າງຂອງໜວ່ຍງານເລືີ່ອຍໄມຸ້: 

• ວັດຖຸດິບ:  

- ໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ: ໄມຸ້ທ່ອນ 

- ໄມຸ້ສົັ້ນອອກ: ໄມຸ້ເລືີ່ອຍ; ໄມຸ້ເສດ 

 

• ຂ ໍ້ມ ນ:  

- ເລກທີບັນຊີໄມຸ້, ຊະນິດພັນໄມຸ້, ເບີທ່ອນ, ຂະໜາດ (ເສັັ້ນຜ່າສ ນກາງ, ຄວາມຍາວ), ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ (A, B, C), 
ຈ ານວນທ່ອນ 

- ເລກທີພາເລດ, ຂະໜາດໄມຸ້ເລືີ່ອຍ (ຄວາມກວຸ້າງຂວາງ, ຄວາມໜາ, ຄວາມຍາວ), ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ (A, B, C), ຈ  

ານວນເສັັ້ນ/ແຜ່ນໃນໜືີ່ງພາເລດ, ຈ ານວນພາເລດທັງຫມົດ 

• ການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການແນະນ າ: 

ໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ 

ພະແນກຜະລິດ 

ທ່ານເຮັດແນວໃດກັບໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ? 

ທ່ານຈະຜະລິດຫຍັງຂືັ້ນມາໃໝ່? 

ໄມຸ້ສົັ້ນອອກ 
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- ຊົົ່ວໂມງການຜະລິດ, ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຄືີ່ອງຈັກ, ຈ ານວນເວລາທີີ່ຢ ດ ແລະ ເຫດຜົນ, ພະນັກງານ (ໂມງເລີີ່ມ

ເຮັດວຽກ / ໂມງພັກວຽກ), ເວລາໃນການບ າລ ງຮັກສາ, ຄ າແນະນ າໃນການນ າໃຊຸ້ເຄືີ່ອງຈັກ, ກົດລະບຽບການຈັດ

ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ, ຄ າແນະນ າດຸ້ານຄວາມປອດໄພ 

• ວິທີການ: 

- ໂຮງເລືີ່ອຍ, ໃບເລືີ່ອຍ; ລະບົບການສະກັດເອົາສິີ່ງເສດເຫ ືອ ແລະ ຂີັ້ຝ ່ນ, ໄຟຟ້າ, ພາເລດສ າລັບການຈັດເກັບມຸ້ຽນ

ໄມຸ້, ພືັ້ນທີີ່ການຜະລິດຂອງໂຮງເລືີ່ອຍ 
- ຊຸດອ ປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບ ກຄົນ 
• ການລາຍງານ:  

- ລາຍການໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ຈະນ າໄປເລືີ່ອຍປະຈ າວັນ, ລາຍການໄມຸ້ທີີ່ເລືີ່ອຍໄດຸ້ປະຈ າວັນພຸ້ອມກັບເລກທີພາເລດໃໝ່, 

ລາຍງານການເຮັດວຽກຂອງເຄືີ່ອງຈັກ, ລາຍງານການບ າລ ງຮກັສາ; ອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ (ຜົນຜະລິດທີີ່ໄດຸ້), ຜົນ
ຜະລິດ  

 
 

ຫ ັງຈາກໄດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນຂຸ້າງເທິງໃນການເຮັດວຽກເປັນກ ່ມແລຸ້ວ, ຍັງມີຫ າຍຄ າຖາມເພີີ່ມເຕີມ ທີີ່ຈະໄດຸ້ຕອບ: 

• ສ າລັບໃຜ ແລະ ເພືີ່ອຫຍັງ? 
- ບາງທີຂ ໍ້ມ ນອາດຈະບ ໍ່ຈ າເປັນ! 
- ບາງທີຂ ໍ້ມ ນອາດຈະຕຸ້ອງການ ໃນອີກຮ ບແບບອືີ່ນ! 
• ກັບຂ ໍ້ມ ນຂຸ້າງເທິງ, ທ່ານຕຸ້ອງການຫຍັງແດ່? 
- ບາງທີອາດຈະມີວິທ ີທີີ່ງ່າຍກວາ່ ທີີ່ຈະໄດຸ້ຂ ໍ້ມ ນມາ! 
- ບາງທີຜົນໄດຸ້ຮັບອາດຈະພຽງພ ແລຸ້ວ. 
- ມັນມີຄວາມຈ າເປັນ? 
- ບາງທີສີີ່ງນີັ້ ອາດຈະໄດຸ້ເຮັດໃນຂັັ້ນຕອນການຜະລິດອືີ່ນ! 
- ບາງທີສີີ່ງນີັ້ ອາດຈະໄດຸ້ຖືກນ າສະເໜີສ າລັບຈ ດປະສົງອືີ່ນ! 
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ກດິຈະກ າ: ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມແຕລ່ະຄນົຈະຕຸ້ອງ ສຸ້າງຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ / ສົັ້ນອອກ ໃນສາຍຜະລດິຂອງຕນົທີີ່ເຄຍີເຮດັມາ ຫ  ືສາຍການ
ຜະລດິຂັັ້ນຕອນອືີ່ນທີີ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ. ການເກບັກ າຂ ໍ້ມ ນຄບົຖຸ້ວນສມົບ ນທີີ່ສ ດຈະຖກືນ າສະເໜຢີ ໃ່ນຫຸ້ອງຮຽນ ແລະ ສບືຕ ໍ່ປກຶສາ
ຫາລກືນັ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສ າຄນັຂອງການເກບັຮກັສາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການສ າຮອງຂ ໍ້ມ ນ. 
 

2.1.2 ລະບົບຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດ 

 

 



  

44 
 

 

 



  

45 
 

 
 

 



  

46 
 

 

 



  

47 
 

 

 
 

 



  

48 
 

2.1.3 ວິທີຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄືນ 
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2.2 ຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນໃນການຕດິຕາມ ແລະ ຄວບຄ ມ   
2.2.1 ການນ າສະເໜີກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຕົກລົງເລກທີ 0777 

 

ໃນວັນທ ີ25 ສິງຫາ 2020, ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄຸ້າ ໄດຸ້ເຊັນຮັບຮອງເອົາຂ ໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 0777/ອຄ.
ກອຫ ວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກໄມຸ້ ສ າລັບໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ແລະ ຜ ຄຸ້າໄມຸ້ ຢ ່ໃນ 
ສປປ ລາວ. ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງດັົ່ງກ່າວ, ໃນວັນທີ 25 ກ ລະກົດ 2021 ຄ ່ມືແນະນ າສະບັບເລກທີ 1120/

ກອຫ.ມຖ, ວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກໄມຸ້ ສ າລັບຜ ຸ້ປະກອບການ ໄດຸ້ຖືກເຊັນຮັບຮອງ. 

ອີງຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຄ ່ມືແນະນ າຂຸ້າງເທີງ ທີີ່ກ່າວມາຂຸ້າງເທງິນັັ້ນ, ຜ ຸ້ປະກອບການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ທັງໝົດໃນລາວ ຕຸ້ອງໄດຸ້
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ສຸ້າງຕັັ້ງລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດຂອງຕົນຂືັ້ນ ເພືີ່ອໃຫຸ້ສາມາດຕິດຕາມໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ, ສົັ້ນອອກ ແລະ ໄມຸ້ຄຸ້າງສາງ ໃນທ ກ
ຂັັ້ນຕອນຂອງການປ ງແຕ່ງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງວັດຖຸດິບທີີ່ນ າມາປ ງແຕ່ງ ຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່
ໜ່ວຍງານພາກລັດທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ການຕິດຕາມກວດກາໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກໄມຸ້ ແມ່ນຍັງຢ ່ໃນຊ່ວງການມອບໂອນໜຸ້
າວຽກດັົ່ງກາ່ວຈາກ ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄຸ້າ/ກົມອ ດສາຫະກ າ ແລະ ຫັດຖະກ າ ໃຫຸ້ແກ່ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້/ກົມປ່າໄມຸ້. ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ການຄ ຸ້ມຄອງລະບົບດັົ່ງກ່າວຍັງຈະຢ ່ພາຍໃຕຸ້ການຄ ຸ້ມຄອງຈາກພາກລັດເໝືອນເດີມ, 
ແລະ ຫ ັກການໃນການຕິດຕາມກວດກາໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກໄມຸ້ຂອງໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ແມ່ນຍັງຄືເກົົ່າ. 
ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈະໄດຸ້ຮັບຂ ໍ້ຕົກລົງເລກທີ 0777/ອຄ.ກອຫ ແລະ ຄ ່ມືແນະນ າເລກທີ 1120/ກອຫ.ມຖ ເປັນ ເອກະສານຊຸ້ອນ
ທຸ້າຍ. ເມືີ່ອໃດທີີ່ກົມປ່າໄມຸ້ໄດຸ້ປັບປ ງຂ ໍ້ຕົກລົງດັົ່ງກ່າວ ຄ ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີັ້ກ ໍ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງຕາມນິຕິກ າໃໝ່ເຊັົ່ນ
ດຽວ. 

ເນືັ້ອໃນຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງ 0777/ອຄ.ກອຫ ຈະຖືກອະທິບາຍໂດຍການນ າສະເໜີທາງ power point ເພືີ່ອອະທິບາຍເຖິງເນືັ້ອ
ໃນຫ ັກ ແລະ ແບບພິມຂອງຟອມລາຍງານຈາກພາກລັກທີີ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ.   
 
ການກ ານດົຊະນດິພນັໄມຸ້ທີີ່ຖກືຕຸ້ອງ ຂອງໄມຸ້ທ່ອນ ແລະ ໄມຸ້ເລືີ່ອຍ ແມ່ນເປັນວຽກງານທີີ່ສ າຄັນຂອງໂຮງງານ ໃນເວລາທີີ່ໄດຸ້
ຮັບວັດຖຸດິບ. ກອບດຸ້ານນິຕິກ າ ໃນກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍປາ່ໄມຸ້ຂອງລາວ ປີ 2019 ໄດຸ້ຈັດແບ່ງຊະນິດພັນໄມຸ້ອອກເປັນ ສາມ 

ບັນຊີໄມຸ້ (ບັນຊີໄມຸ້ປະເພດ I, II, III).  

• ບັນຊີໄມຸ້ປະເພດ I  

o ມີຊະນິດພັນໄມຸ້ເນືັ້ອແຂງທີີ່ຫາຍາກໃນປັດຈ ບັນ, ໃກຸ້ຈະສ ນພັນ, ແລະ ມເີຂດພືັ້ນທີີ່ຂະຫຍາຍຕົວທີີ່ຈ າກັດ, 

ລວມທັງຊະນິດພັນຕະກ ນໄມຸ້ຂະຍ ງ (Dalbergia). 

o ບັນຊີໄມຸ້ນີັ້ໄດຸ້ລວມເຖິງຊະນິດພັນທັງໝົດທີີ່ມີລາຍຊືີ່ຢ ່ໃນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍຂອງ CITES 

o ບັນຊີໄມຸ້ I ແມ່ນອຸ້າງອີງຢ ່ໃນກົດໝາຍປ່າໄມຸ້ ມາດຕາ 134 ແລະ 135 ແລະ ຫຸ້າມຜ ຸ້ປະກອບການທ ລະ

ກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທົົ່ວໄປຂ ດຄົັ້ນ, ຂາຍ ແລະ ເຄືີ່ອນຍຸ້າຍ ໂດຍບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບອະນ ມັດຈາກເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່ພາກລັດ
ກ່ອນ. 

• ບັນຊີໄມຸ້ປະເພດ II 
o ປະກອບດຸ້ວຍຊະນິດພັນໄມຸ້ເນືັ້ອແຂງຊະນິດອືີ່ນໆ  

• ບັນຊີໄມຸ້ປະເພດ III 
o ປະກອບດຸ້ວຍຊະນິດພັນໄມຸ້ເນືັ້ອອ່ອນທັງໝົດ 

 

ປະຈ ບັນ, ຍັງບ ໍ່ທັນມີຂັັ້ນຕອນໃດສະເພາະ ເພືີ່ອການຈັດການໄມຸ້ໃນບັນຊີ II ແລະ III, ມີພຽງຈ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງໂດຍ
ຄ ນລັກສະນະການຂະຫຍາຍຕົວ. ບັນຊີໄມຸ້ ແມ່ນໄດຸ້ເຊັນຮັບຮອງແຍກຕ່າງຫາກໂດຍ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ສະບັບ
ປະຈ ບັນແມ່ນຂ ໍ້ຕົກລົງເລກທີ 0448 (2021) ແລະ ປະກອບດຸ້ວຍຊະນິດພັນໄມຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດ. 
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ນອກຈາກນັັ້ນ, ສະຖາບັນຄົັ້ນຄຸ້ວາ MAF NAFRI ໄດຸ້ສຸ້າງບັນຊແີມ່ບົດຂອງຊະນິດພັນໄມຸ້ໃນລາວ ພາຍໃຕຸ້ການຊ່ວຍເຫ ືອ

ຈາກອົງການ FAO. ບັນຊີໄມຸ້ນີັ້ໄດຸ້ຖືກເຜີຍແຜ່ເປັນບາງສ່ວນທາງອອນລາຍ, ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ປະຈ ບັນນີັ້ຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ເຊືີ່ອມ

ໂຍງເຂົັ້າກັບຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍບນັຊີໄມຸ້ຂອງກະຊວງສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ (Tree Master lists – Tree species Master 

List for Lao PDR (nafri.org.la)).  

ການນ າໃຊຸ້ບັນຊີໄມຸ້ດັົ່ງກ່າວນີັ້ ທີີ່ປະກອບມີລະຫັດຊະນິດພັນໄມຸ້ສະເພາະທີີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ການປັບປ ງລະບຽບການ
ສະເພາະ ແລະ ນ າໃຊຸ້ໃນການສ າຫ ວດກ່ອນການຂ ດຄົັ້ນ, ການຂ ດຄົັ້ນ, ເຄືີ່ອນຍຸ້າຍ ແລະ ການຂາຍ ເພືີ່ອສະທຸ້ອນເຖິງລະຫັດ
ຊະນິດພັນໄມຸ້ດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງອາດຈະໃຊຸ້ເວລາຫ າຍປີ. ເອກະສານເພີີ່ມເຕີມແມ່ນຈະໄດຸ້ມອບໃຫຸ້ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໂດຍ
ຄ ່ມືການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການກ ານົດຕົວຕົນຂອງໄມຸ້ຈາກຫວຽດນາມ.  

ໃນຕອນທຸ້າຍຂອງບົດຮຽນພາກນີັ້, ການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ລະຫວ່າງຂ ໍ້ມ ນຈາກ "ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດ" ຂອງໂຮງງານ ແລະ 
"ການລາຍງານຂ ໍ້ມ ນໂດຍນ າໃຊຸ້ແບບພິມພາກລັດ" ໃຫຸ້ແກໜ່່ວຍງານພາກລັດທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ຈະຖືກຊີັ້ແຈງ:      

 
 

ກດິຈະກ າ: 

ຕົວຢ່າງສ າລັບການເຮັດກິດຈະກ າ ກ່ຽວກັບບັນດາຂ ໍ້ກ ານົດຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງເລກທີ 0777 ມີດັົ່ງນີັ້: 

ໂຮງງານເລືີ່ອຍໄມຸ້ ແມ່ນ ້າຂອງວິວ ຢ ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຊືັ້ໄມຸ້ທ່ອນ ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ຈາກພ ໍ່ຄຸ້າ ຄົນໜືີ່ງຢ ່ແຂວງອັດຕະປື: 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftml.nafri.org.la%2Ftree-master-lists%2F&data=04%7C01%7Cheiko.woerner%40giz.de%7Ca69097acdfc048e5ed5708d9bab403ae%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637746104608670319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8GkbvDesOzoiLlAVLu9OGgR0%2BaaSbYjDyhJ4rvXVuJg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftml.nafri.org.la%2Ftree-master-lists%2F&data=04%7C01%7Cheiko.woerner%40giz.de%7Ca69097acdfc048e5ed5708d9bab403ae%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637746104608670319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8GkbvDesOzoiLlAVLu9OGgR0%2BaaSbYjDyhJ4rvXVuJg%3D&reserved=0
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• ໄມຸ້ສັກ 200 ທ່ອນ ມີເສັັ້ນຜ່າກາງສະເລ່ຍ 45 ຊມ ແລະ ຍາວ 12 ແມັດ, ຈາກປ່າປ ກ. 

 ໄມຸ້ກະຖິນ 1,000 ທ່ອນ, ມີເສັັ້ນຜ່າກາງ 20 ຊມ ແລະ ຍາວ 4 ແມັດ, ຊືັ້ຈາກປ່າປ ກຂະໜາດນຸ້ອຍ 

• ໄມຸ້ຂະຍ ງ 24 ທ່ອນ, ມີເສັັ້ນຜ່າສ ນກາງສະເລ່ຍ 70 ຊມ ແລະ ຄວາມຍາວ 2,5 ແມັດ ຈາກການປະມ ນໄມຸ້ຮິບ. 
ໂຮງເລືີ່ອຍໄດຸ້ປ ງແຕ່ງໄມຸ້ດັົ່ງນີັ້: 

• ໂຮງເລືີ່ອຍໄດຸ້ປ ງແຕ່ງໄມຸ້ສັກ 100 ທ່ອນ, ອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ສະເລ່ຍ 90% ໄດຸ້ເປັນໄມຸ້ເລືີ່ອຍ. ເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງໄມຸ້
ເລືີ່ອຍ ເຂົາເຈົັ້າສາມາດຂາຍໃຫຸ້ໂຮງງານເຟີນິເຈີ. ສ່ວນທີີ່ເຫ ືອແມ່ນຖືກສົົ່ງອອກໄປປະເທດໄທ. 

• ໄມຸ້ທ່ອນ 50 ຕົັ້ນຂອງ Dalbergia cochinchinensis ໄດຸ້ຖືກຕັດເປັນທ່ອນໄມຸ້ຂະຫນາດ 40 x 40 ຊມ, 

ດຸ້ວຍອັດຕາການຟືົ້ນຟ  70% ແລະຂາຍຄືນໃຫຸ້ພ ໍ່ຄຸ້າ. ພ ໍ່ຄຸ້າໄດຸ້ສົົ່ງອອກທ່ອນໄມຸ້ເຫ ົົ່ານັັ້ນໄປຫວຽດນາມ. 

• ໄມຸ້ຂະຍ ງ 50 ທ່ອນໄດຸ້ຖືກເລືີ່ອຍເປັນໄມຸ້ຂະໜາດ 40 x 40 ຊມ, ອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ແມ່ນ 70 % ແລະ ຂາຍ

ຄືນໃຫຸ້ຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້. ຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້ໄດຸ້ສົົ່ງອອກໄມຸ້ດັົ່ງກ່າວໄປຫວຽດນາມ. 

• ໄມຸ້ກະຖິນ ຈ ານວນ 100 ທ່ອນ ໄດຸ້ຖືກນ າມາເລືີ່ອຍເປັນແຜ່ນ,ບ ລິມາດທີີ່ໄດຸ້ຮັບແມ່ນ 15,7 ແມັດກຸ້ອນ ແລະ 
ຂາຍໃຫຸ້ບ ລິສັດຮັບເໝົາກ ໍ່ສຸ້າງ ຢ ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 

• ໄມຸ້ກະຖິນຍັງເຫ ືອ 900 ທ່ອນ ຢ ່ໃນເດີີ່ນສະໜາມໄມຸ້ຂອງໂຮງງານ. 

 
ມີຄ າຖາມອັນໃດກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕຸ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງໄມຸ້ ທີີ່ອາດຈະປະກົດຂຶັ້ນໃນລະຫວ່າງການກວດກາຂອງເຈົັ້າໜຸ້າ
ທີີ່? 
ມີເອກະສານປະເພດໃດແດ ່ນອກຈາກຟອມລາຍງານຕາມແບບພິມພາກລັດທີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຫຸ້ເຈົັ້າໜຸ້າທີີ່? 
ກະລ ນາຕືີ່ມຟອມລາຍງານຕາມແບບພິມພາກລັດ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.    
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2.2.2 ການປະຕິບັດຕາມການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງຂ ໍ້ມ ນ  

 

ການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງຂ ໍ້ມ ນດຸ້ານ ປະລມິານ, ຄ ນນະພາບ, ເອກະລກັຂອງຜະລດິຕະພັນໄມຸ້ແມ່ນໄດຸ້ມີການ
ກວດກາ ແລະ ວິເຄາະໃນແຕ່ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ຈາກແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງໄມຸ້ຈົນເຖິງຈ ດສົົ່ງອອກ ຫ ື 
ຂາຍໃນຕະຫ າດພາຍໃນ. ການປະຕິບັດຕາມການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ ແມ່ນເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ທ່ອນ 
ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ແມ່ນ: 

- ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນໃນລະບົບຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ ໂດຍການກວດກາຄືນຊຸດຂ ໍ້ມ ນລະຫວ່າງ ແລະ/ຫ ື ພາຍໃນ
ຂັັ້ນຕອນຂອງຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້. ການດ າເນີນການຄວບຄ ມຂ ໍ້ມ ນ ທີີ່ບັນທຶກເຂົັ້າໄປໃນລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນ
ຂ່າວສານ (ອຸ້າງອີງຈາກພາກທ ີ8) ທີີ່ສາມາດກວດກາສົມທຽບຄືນໃນລະບົບເລີຍ. ລະບົບດັົ່ງກ່າວ ສາມາດສຸ້າງບົດລາຍ

ງານກ່ຽວກັບກວດກາສົມທຽບຄືນຂອງຂ ໍ້ມ ນ. 
- ຜະລິດຕະພັນຕົວຈີງກັບຂ ໍ້ມ ນທີີ່ລາຍງານແມ່ນຄືກັນ ໂດຍຜ່ານການກວດກາຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງຂ ໍ້ມ ນ ດຸ້ວຍການ

ວັດແທກຄືນໃໝ່ ຫ ື ກວດກາດຸ້ວຍວິທີອືີ່ນ. ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ໄດຸ້ຈາກການວັດແທກຄືນໃໝ່ ແມ່ນຕຸ້ອງໄດຸ້ບັນທຶກເຂົັ້າໃນລະບົບ
ການຄ ຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນຂອງໂຮງງານ ທີີ່ປະກອບດຸ້ວຍລະບົບທີີ່ສາມາດປຽບທຽບຂ ໍ້ມ ນຄືນກັບຂ ໍ້ມ ນການດ າເນີນການຄວບ
ຄ ມຂ ໍ້ມ ນ. ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນ ສາມາດສຸ້າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການກວດກາຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງຂ ໍ້ມ ນ. 

ການກວດກາສົມທຽບຄືນຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການກວດກາຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງຂ ໍ້ມ ນ ແມ່ນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍໜ່ວຍງານກວດກາ
ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ. ກົມກວດກາປ່າໄມຸ້ ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ກອງກວດກາປ່າໄມຸ້ ໃນຂັັ້ນແຂວງ ທີີ່ຖືກ
ມອບໝາຍໜຸ້າທີີ່ນີັ້. ຄວາມຖີີ່ ແລະ ຄວາມລະອຽດ ໃນການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນທີີ່
ກ ານົດຢ ່ໃນ VPA ໂດຍອີງໃສ່ວິທີການແບບປະເມີນຄວາມສຽ່ງ. 
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ໃນກ ລະນທີີີ່ການກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ ພົບວ່າ ຜ ຸ້ປະກອບບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, ໜ່ວຍງານກວດກາ
ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ ຕຸ້ອງໄດຸ້ເຮັດບົດບັນທຶກກັບຜ ຸ້ປະກອບການ ແລະ ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຜ ຸ້ປະກອບການປັບປ ງ ພຸ້ອມທັງກ ານົດຂອບ
ເຂດເວລາທີີ່ຈະດ າເນີນການແກຸ້ໄຂ. ການແກຸ້ໄຂປັບປ ງຂອງຜ ຸ້ປະກອບການ ແມ່ນຈະຖືກກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງໂດຍ
ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບອີກເທືີ່ອໜືີ່ງ. 

ໄມຸ້ທ່ອນຈາກເຂດປ່າຜະລິດ / ເຂດຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ 

ການກວດກາສົມທຽບຄືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບແມ່ນການດ າເນີນງານລະຫວ່າງ (i) ຈ ານວນ/ບ ລິມາດຂອງໄມຸ້ທີີ່
ສາມາດຂ ດຄົັ້ນໄດຸ້ ໂດຍອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດກ່ອນການຂ ດຄົັ້ນ ແລະ ຈ ານວນ/ບ ລິມາດຂອງໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ໄດຸ້
ວັດແທກ ແລະ ຈັດຊັັ້ນຄ ນນະພາຢ  ່ສະໜາມໄມຸ້ 2, (ii) ຈ ານວນໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ເຄືີ່ອນຍຸ້າຍອອກຈາກ ສະໜາມໄມຸ້ 1 ແລະ 

ຈ ານວນໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ມາຮອດສະໜາມໄມຸ້ 2 ແລະ (iii) ຈ ານວນ/ບ ລິມາດຂອງໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ອອກ ສະໜາມໄມຸ້ 2 ແລະ 

ຈ ານວນ/ບ ລິມາດຂອງໄມຸ້ທ່ອນມາຮອດສະໜາມໄມຸ້ 3. 

ການດ າເນີນການຄວບຄ ມຂ ໍ້ມ ນ ແມ່ນໄດຸ້ຮັບການກວດກາຄວາມຖືກຕຸ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບໃນຂັັ້ນຕອນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: ຂ ໍ້ມ ນຈາກ
ການສ າຫ ວດກ່ອນການຂ ດຄົັ້ນ ແລະ ການວັດແທກ ແລະ ການຈັດຊັັ້ນຄ ນນະພາບຂອງໄມຸ້ທ່ອນຢ ່ສະໜາມໄມຸ້ 2. ຂ ໍ້ມ ນທີີ່
ໄດຸ້ຈາກການສ າຫ ວດກ່ອນການຂ ດຄົັ້ນ ແມ່ນຖືກກວດກາຄວາມຖືກຕຸ້ອງຄືນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ວ່າຈະ
ສາມາດຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້ໄດຸ້ໃນປະລິມາເທົົ່າໃດ ຈາກເຂດຄ ຸ້ມຄອງປາ່ຜະລິດ ແລະ ເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້ມ ນທີີ່ເຊືີ່ອໄດຸ້ໃນການປະກອບເຂົັ້າ
ແຜນຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້ປະຈ າປ,ີ ທີີ່ກ ານົດບ ລິມາດສ ງສ ດ ທີີ່ສາມາດຂ ດຄົັ້ນໄດຸ້. ການກວດກາຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງຂະໜາດ ແລະ 
ຄ ນນະພາບຂອງໄມຸ້ທ່ອນ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນເພືີ່ອຮບັປະກັນວ່າບ ລິມາດຂອງໄມຸ້ທ່ອນແມ່ນຖືກຕຸ້ອງຢ ່ໃນການປະມ ນ. 

ໄມຸ້ຮິບ 

ການວັດແທກ ແລະ ຈັດຊັັ້ນຄ ນນະພາບ ໄມຸ້ທ່ອນ ແລະ ໄມຸ້ແປຮ ບ ທີີ່ຮິບເປັນຂອງລັດ ແມ່ນຄຸ້າຍຄືກັນກັບການກວດກາ
ຄວາມຖືກຕຸ້ອງຢ ່ສະໜາມ 2 ສ າລັບໄມຸ້ທ່ອນຈາກເຂດປ່າຜະລິດ ແລະ ເຂດຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້. 

ໄມຸ້ຈາກປ່າປ ກ 

ການກວດກາສົມທຽບຄືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍສົມທຽບຂ ໍ້ມ ນລະຫວາ່ງບ ລມິາດໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ຂ ດຄົັ້ນໄດຸ້ຈາກປ່າ
ປ ກ ແລະ ບ ລິມາດໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ມາຮອດສະໜາມໄມຸ້ 3. 

ລະບົບດັົ່ງກ່າວສ າລັບໄມຸ້ຈາກປາ່ປ ກ ແມ່ນຈະຖືກກ ານົດໄວຸ້ຢ ່ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ VPA. 
ໄມຸ້ທ່ອນຈາກປ່າໄມຸ້ຊົມໃຊຸ້ຂອງບຸ້ານ 
ການກວດກາສົມທຽບຄືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບແມ່ນການດ າເນີນງານລະຫວ່າງ (i) ຈ ານວນ/ບ ລິມາດຂອງໄມຸ້ທ່ອນ 

ໂດຍອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດກ່ອນການຂ ດຄົັ້ນ ແລະ ຈ ານວນ/ບ ລິມາດຂອງໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ສາມາດຂ ດຄົັ້ນໄດຸ້, (ii) 
ຈ ານວນ/ບ ລິມາດໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ເຄືີ່ອນຍຸ້າຍອອກຈາກເຂດປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ ແລະ ຈ ານວນ/ບ ລິມາດໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ມາຮອດສະໜາມໄມຸ້ 
3 ຫ ືສາງເກບັມຸ້ຽນໄມຸ້ຂອງຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້. 
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ລະບົບດັົ່ງກ່າວສ າລັບໄມຸ້ຈາກປາ່ໄມຸ້ຊົມໃຊຸ້ຂອງບຸ້ານ ແມ່ນຈະຖືກກ ານົດໄວຸ້ຢ ່ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ VPA. 
ໄມຸ້ທ່ອນຈາກດິນສ່ວນບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ 

ການກວດກາສົມທຽບຄືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບແມ່ນການດ າເນີນງານລະຫວ່າງ (i) ຈ ານວນ/ບ ລິມາດຂອງໄມຸ້ຢືນ

ຕົັ້ນ ທີີ່ຖືກອະນ ຍາດໃຫຸ້ຕັດ ແລະ ຈ ານວນ/ບ ລິມາດຂອງໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ສາມາດຂ ດຄົັ້ນໄດຸ້ຕົວຈີງ, ແລະ (ii) ຈ ານວນ/ບ ລິມາດ

ຂອງໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ອອກຈາກດິນສ່ວນບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຈ ານວນ/ບ ລິມາດໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ມາຮອດສະ

ໜາມ 3 ຫ ື ສາງເກບັມຸ້ຽນໄມຸ້ຂອງຜ ຸ້ຄຸ້າໄມຸ້. 

ລະບົບດັົ່ງກ່າວສ າລັບໄມຸ້ຈາກດນິສ່ວນບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງປ່າໄມຸ້ຊົມໃຊຸ້ຂອງບຸ້ານ ແມ່ນຈະຖືກກ ານົດ

ໄວຸ້ຢ ່ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ VPA. 
ໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ທີີ່ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 

ການກວດກາສົມທຽບຄືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ ຢ່າງເປັນລະບົບແມ່ນການດ າເນີນງານລະຫວ່າງ 
ຊາຍແດນ (ຈ ດນ າເຂົັ້າ) ແລະ ສະໜາມໄມຸ້ 3 ຫ ື ການເກັບຮກັສາຂອງພ ໍ່ຄຸ້າ. 

ລະບົບດັົ່ງກ່າວສ າລັບໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້ທີີ່ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະຖືກກ ານົດໄວຸ້ຢ ່ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ VPA. 
ການຄຸ້າຂາຍໄມຸ້ 

ການກວດກາສົມທຽບຄືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບ ແມ່ນການດ າເນີນງານລະຫວ່າງໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້  ທີີ່ໄດຸ້
ຖືກ (i) ຈັດຊືັ້, (ii) ເກັບມຸ້ຽນ ແລະ (iii) ຂາຍ. 

ສີີ່ງຈ າເປັນສ າລັບການກວດກາສົມທຽບຄືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບ ຂອງການຄຸ້າຂາຍໄມຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄດຸ້ 
ແມ່ນຈະຖືກກ ານົດໄວຸ້ຢ ່ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ VPA. 
ອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງໄມຸ້ 

ການກວດກາສົມທຽບຄືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບຢ ່ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ແມ່ນສ ມໃສ່ (i) ການສົມທຽບຂ ໍ້ມ ນໄມຸ້ທ່ອນ

ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຢ ່ສະໜາມໄມຸ້ 3 ແລະ ໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ສົົ່ງມາຈາກສະໜາມໄມຸ້ 2 ຫ ື ແຫ ່ງທີີ່ມາອືີ່ນໆ, (ii) ອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ທີີ່

ຍອມຮັບໄດຸ້ ທີີ່ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ບ ລິມາດ ໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກ ຂອງສາຍການຜະລິດ ແລະ (iii) ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້

ທີີ່ພຸ້ອມຈະຈັດສົົ່ງ ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ: ສົມທຽບບ ລິມາດທີີ່ເກບັມຸ້ຽນຢ ່ສາງ ແລະ ບ ລິມາດໄມຸ້ສົັ້ນອອກ. ອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້
ສາມາດຮັບຮອງໄດຸ້, ຖຸ້າຫາກຢ ໃ່ນອັດຕາທີີ່ຍອມຮັບໄດຸ້. ອັດຕາທີີ່ຍອມຮັບໄດຸ້ ແມ່ນຂືັ້ນກັບຄ ນນະພາບຂອງວັດຖຸດິບ, ເຕກັ
ໂນໂລຊີປ ງແຕ່ງໄມຸ້, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄ ນະພາບຂອງມັນ. ອັດຕາທີີ່ຍອມຮັບຈາກໂຮງງານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນຈະ
ຖືກກ ານົດໄວຸ້ຢ ່ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ VPA. 
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ສອບເສງັແບບອດັຕະໄນສ າລບັບດົຮຽນພາກທີ 2 

1. 1. ຄວາມໝາຍຂອງໄມຸ້ຄຸ້າງສາງແມ່ນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ແລະ ຄິດໄລ່ແນວໃດ? 

2. ອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້   

• ອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 

• ທ່ານສາມາດຍົກຕົວຢາ່ງວິທີການຄິດໄລ່ອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ຈາກໄມຸ້ທ່ອນໄປສ ່ໄມຸ້ເລືີ່ອຍໄດຸ້ບ ? 
• ເປັນຫຍັງການມລີະບົບຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດໃນໂຮງງານ ເພືີ່ອເພືີ່ອຄິດໄລອັ່ດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ ໃນທ ກສາຍການ

ຜະລິດທັງໝົດ? 

3. ກົດໝາຍໃດ ທີີ່ຫຸ້າມບ ໍ່ໃຫຸ້ມີການຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້ ແລະ ປ ງແຕ່ງ? 

4. ຄວາມຮບັຜິດຊອບອັນຕົັ້ນຕ ຂອງໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ຕາມທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 0777/ອຄ.ກອຫ ມີ
ຫຍັງແດ່. ຍົກຕົວຢາ່ງມາເບີີ່ງສາມຂ ໍ້ກ ານົດ. 

5. ໜ່ວຍໃດຂອງພາກລັດໃດ ທີີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫຸ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກວດກາຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ ພາຍໃຕຸ້ລະບົບ 

TLAS ຂອງປະເທດລາວ? 

 

 

ບດົຮຽນພາກທ ີ3 ການຈດັການຄ ຸ້ມຄອງໃນວຽກງານປ ງແຕງ່ໄມຸ້ 

 

ສາລະບານ 

ບດົຮຽນພາກທ ີ3 - ການຈດັການຄ ຸ້ມຄອງໃນວຽກງານປ ງແຕງ່ໄມຸ້   

3.1  ຄ ນລກັສະນະຂອງໂຮງງານປ ງແຕງ່ໄມຸ້ 
3.2  ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງຂອງໂຮງງານປ ງແຕງ່ໄມຸ້ 
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3.2.1 ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງບ ກຄະລາກອນຢ ໃ່ນໂຮງງານປ ງແຕງ່ໄມຸ້ 

3.2.2 ແຕງ່ຕັັ້ງບ ກຄະລາກອນຢ ່ໂຮງງານທດົລອງ 

3.2.3 ຄ າຖາມຫ ກັດຸ້ານຄວາມສ າພນັລະຫວາ່ງ ຜ ຸ້ສະໜອງ ແລະ ລ ກຄຸ້າ 

3.2.4 ກດົໃນການປກຶສາຫາລແືລກປຽ່ນລະຫວາ່ງ ລ ກຄຸ້າ ແລະ ຜ ຸ້ສະໜອງ 

3.2.5 ລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກ 

3.2.6 ຄວາມສ າຄນັຂອງລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກ 

3.2.7 ພາລະບດົບາດຂອງຫວົໜຸ້າ 

3.2.8 ບ ກຄະລກິທີີ່ດຂີອງຫວົໜຸ້າ  

3.3  ລະບບົການຄ ຸ້ມຄອງໂຮງງານປ ງແຕງ່ 
3.3.1 ການປະເມີນຊ່ອງວ່າງລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນ

ອອກທີີ່ມີ 
3.3.2 ການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດ 
3.3.2.1 ຂັັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈຂອງໂຮງງານ 
3.3.2.2 ໜຸ້າທີີ່ຂອງການກະກຽມໜຸ້າວຽກ 
3.3.2.3 ຜົນຜະລິດ, ຄ ນນະພາບ, ແລະ ມາດຕະການເພືີ່ອການປັບປ ງ  

3.3.2.4 ວິທີການຄິດໄລ່ ແລະ ຄວບຄ ມຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ  
3.3.3 ການປັບປ ງໂຄງການ 
3.3.3.1 ຄ ນລັກສະນະຂອງໂຄງການ 

3.3.3.2 ຕົວຢາ່ງການປັບປ ງໂຄງການ.  

3.3.4 ແຜນສຸ້າງລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກ  

3.1 ຄ ນລກັສະນະຂອງໂຮງງານປ ງແຕງ່ໄມຸ້ 

ໂຮງງານປ ງແຕ່ງຂະໜາດນຸ້ອຍ ຫ ື ຂະໜາດກາງ ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຄ ນລັກສະນະດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

• ພາກສ່ວນພາຍໃນແມ່ນຜ ຸ້ຜະລິດ ແລະ ລ ກຄຸ້າໃນເວລາດຽວກນັ (ລະຫວ່າງການເລືີ່ອຍ, ຕາກແຫຸ້ງ ແລະ ການຜະລິດ)  

• ການພັດທະນາ, ການຜະລິດ ແລະ ການຂາຍຜະລິດຕະພັນ 

• ຈ ດປະສົງ (ຂະໜາດ, ພະນັກງານ, ການຂາຍ, ຕະຫ າດ) ໃນລະດັບກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
• ກ າໄລທີີ່ພຽງພ  
• ນະໂຍບາຍພາຍໃນ (ໂຄງສຸ້າງ, ຍ ດທະສາດ) 

• ວິໄສທັດ (ຜະລິດຕະພັນ, ຕະຫ າດ, ການລົງທຶນ, ພະນັກງານ). 
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ຄ ນລັກສະນະຂອງໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມຸ້ຕຸ້ອງໄດຸ້ກ ານົດພາລະກິດຂອງຕົນ. ເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຮງງານ ທີີ່ຕຸ້ອງກ ານົດສີີ່ງຕຸ້ອງການ
ຂອງທ ກພາກສ່ວນໃນໂຮງງານ. ຍົກຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບຕະຫ າດ, ການເລືອກຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ອ ປະກອນ

ທີີ່ຕຸ້ອງການ, ການລົງທຶນ, ແລະ ບ ກຄະລາກອນທີີ່ມີຄ ນນະພາບ. 
ມັນເປັນສິີ່ງຈ າເປັນ ເພືີ່ອຕຸ້ອງໃຫຸ້ເຫັນວ່າໂຮງງານປ ງແຕ່ງມີລະບົບທີີ່ສົມບ ນແບບ ແລະ ມີຈ ດປະສົງ ແລະ ນະໂຍບາຍທີີ່ຊັດ
ເຈນ. ພະນັກງານທ ກຄົນຄວນສັງເກດ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນນະໂຍບາຍ ແລະ ຈ ດປະສົງຂອງໂຮງງານ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງໂຮງງານເທົົ່ານັັ້ນ ແຕ່ຍັງເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງເຊັົ່ນກັນ (ໃນແງ່ຂອງການຮັບປະກັນວຽກໃນໄລຍະຍາວ).  

3.2 ໂຄງສຸ້າງການຈດັຕັັ້ງຂອງໂຮງງານປ ງແຕງ່ໄມຸ້ 
ແນວຄວາມຄິດຢ ່ທີີ່ນີັ້ ແມ່ນເພືີ່ອຄັດເລືອກໂຮງງານທົດລອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ບົດຮຽນເຫ ົົ່ານີັ້ຈາກໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງ
ໂຮງງານນີັ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການສິດສອນໃນຫ ັກສ ດນີັ້. ເມືີ່ອຜ ຸ້ຝຶກອົບຮົມເຂົັ້າໃຈຫ ັກການແລຸ້ວ, ເຂົາເຈົັ້າຕຸ້ອງສາມາດນ າເອົາ

ສິີ່ງນີັ້ໄປນ າໃຊຸ້ໃນໂຮງງານຂອງຕົນໄດຸ້. ໃນການເຮັດກິດຈະກ າ, ພວກເຂົາຈະນ າໃຊຸ້ໂຄງຮາ່ງການຈັດຕັັ້ງໂຮງງານຂອງຕົນເອງ

ເພືີ່ອພັດທະນາຕ ໍ່ໄປ.  

3.2.1 ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງກບັບ ກຄະລາກອນຂອງໂຮງງານປ ງແຕງ່ໄມຸ້ 

ເນືີ່ອງຈາກວ່າຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫ ັກສ ດນີັ້ ແມ່ນມາຈາກໂຮງງານ ແລະ ສະຖາບັນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ຕົວຢ່າງກ່ຽວກບັ

ໂຮງງານຈະຖືກຍົກຂືັ້ນສົນທະນາເລືັ້ອຍໆໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ, ຕົວຢ່າງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ສ າຄັນທີີ່ສ ດ

ຂອງໂຮງງານຈືີ່ງນ າສະເໜີໃຫຸ້ເຫັນຂຸ້າງລ ່ມນີັ້: 

ຈ ານວນພະນັກງານ: 76 

ລາຍໄດຸ້ທັງໝົດ :  $350.000/ປີ 

ຜ ຸ້ບ ລິຫານ: 2 ຄົນ, ພະນັກງານບ ລິຫານ: 2 ຄົນ; ພະແນກເລືີ່ອຍ: 25 ຄົນ; ພະແນກອົບໄມຸ້: 2 ຄົນ; ພະແນກປ ງແຕ່ງ: 46 

ຄົນ; ພະແນກຈັດແຍກ ແລະ ສາງ: 3 ຄົນ 

ລວມທັງໝົດ: 76 ຄົນ, ແລະ ພືັ້ນທີີ່ຮັບໃຊຸ້ການຜະລິດ 7600 ຕາຕະລາງແມັດ (m2) 
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3.2.2 ການແຕງ່ຕັັ້ງບ ກຄະລາກອນໃນໂຮງງານທດົລອງ 

ບັນຫາຂອງບ ກຄະລາກອນທາງກົງ ແລະ ທາງອຸ້ອມ, ຫ ື ບ ກຄະລາກອນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໂດຍກົງໃນການຜະລິດ, ແລະ ຜ ຸ້

ທີີ່ມີໜຸ້າທີີ່ເປັນຜ ຸ້ຊ່ວຍ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກບ ລິຫານ, ແມ່ນຄ ນລັກສະນະທີີ່ສ າຄັນຂອງໂຮງງານ. ໂດຍສະເພາະໃນ

ເວລາທີີ່ໄດຸ້ຮັບຄ າສັົ່ງຊືັ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອາຊີບ, ມັນຈ າເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ສັງເກດເບິີ່ງການດ າເນີນງານເຫ ົົ່ານັັ້ນເພືີ່ອ
ຄວບຄ ມຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທົົ່ວໄປຂອງໂຮງງານ. ການວິເຄາະຂອງກ ່ມທີີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນໂຮງງານໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນ
ຜົນໄດຸ້ຮັບດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

ການຈັດການຄ ຸ້ມຄອງ : 2 

ວຽກບ ລິຫານ : 1        3 ຕ າແໜ່ງ  =   4% ວຽກບ ລິຫານ 

   

ວຽກບ າລ ງຮັກສາ :   3          3 ຕ າແໜ່ງ  =   4 % ບ ລິການເສີມ/ຜ ຸ້ຊ່ວຍ 

ຜ ຸ້ຈັດການຝ່າຍເລືີ່ອຍໄມຸ້: 1  

ຜ ຸ້ຈັດການຝ່າຍການຜະລິດ: 1    4 ຕ າແໜ່ງ =   5,4 % ຂອງຜ ຸ້ຈັດການໂຮງງານ 

ຜ ຸ້ຄ ມງານຜະລິດ: 2 

ຄົນຂັບລົດ - ລົດດ ດ: 1 

ຄົນຂັບລົດ - ລົດຍົກໄມຸ້: 1            4 ຕ າແໜ່ງ   =   5,4 % ຂົົ່ນສົົ່ງວັດສະດ  

ຄົນຂັບລົດ - ລົດຍົກໂຟກລິບ: 1 

ຄົນຂັບລົດ - ບັນທ ກນຸ້ອຍ: 1 

 

ເລືີ່ອຍ: 20 

ຄັດແຍກ: 4 

ອົບແຫຸ້ງ: 2 

ອະນາໄມ 4 ໜຸ້າ: 4 

ຂຸ້າເຊືັ້ອ: 11 

ຕ ໍ່ໄມຸ້: 6                                     62 ຕ າແໜ່ງງານpositions =  85 % production 

ແກະສະຫ ັກ: 6 

ຂັດກະດາດຊາຍ: 8 

ສ າເລັດຂັັ້ນຕອນສ ດທຸ້າຍ: 8 

ການຫ ຸ້ມຫ ໍ່: 2 

 

ລວມທງັໝົດ: 76   = 100% 
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ຄວາມດ ່ນດ່ຽງລະຫວາ່ງການເຮັດວຽກໂດຍກົງ ແລະ ທາງອຸ້ອມແມ່ນໄດຸ້ປຶກສາຫາລືກັນ. ສ າລັບໂຮງງານ ທີີ່ສ ມໃສ່
ການຜະລິດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຕຸ້ອງການບ ກຄະລາກອນໜຸ້ອຍກ່ຽວກັບບັນຫາການຕະຫ າດ, ຍອດຈ ານວນແຮງ

ງານໂດຍກົງ 62 ຄົນ ແລະ ບ ກຄະລາກອນທາງອຸ້ອມ 14 ຄົນຍັງຄົງເປັນທີີ່ຍອມຮັບ. 

3.2.3 ຄ າຖາມຕົັ້ນຕ ໃນການພວົພນັຜ ຸ້ສະຫນອງ - ລ ກຄຸ້າ 
ຈ ດປະສົງ 
ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຕຸ້ອງຮບັຮ ຸ້ເຖິງບົດບາດສ າຄັນທີີ່ລ ກຄຸ້າ (ຜ ຸ້ທີີ່ຊືັ້ຜະລິດຕະພັນ / ໃຊຸ້ບ ລິການຂອງໂຮງງານ) ມີບົດບາດໂດຍ
ສະເພາະຍຸ້ອນວ່າ ທ ລະກິດໂຮງງານຈະສາມາດດ າເນີນງານຕ ໍ່ໄດຸ້ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບການປະຕິບັດຕາມຄວາມຕຸ້ອງການຂອງ
ລ ກຄຸ້າ. ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີີ່ຜະລິດຕະພັນເປັນຕົວແທນຂອງ "ສິນຄຸ້າ", ທີີ່ຂາຍໃນປະລິມານຫ າຍ, ແລະ ຂຸ້ອນ

ຂຸ້າງງາ່ຍທີີ່ຈະຜະລິດ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າມັນງ່າຍຫ າຍ ທີີ່ຈະສ ນເສຍຕະຫ າດຜ ຸ້ຊືັ້ ຖຸ້າຫາກວ່າກ ານົດເວລາການຈັດສົົ່ງບ ໍ່
ສາມາດບັນລ ໄດຸ້ຕາມສັນຍາ.  
ຜ ຸ້ຄ ມງານ ແລະ ຜ ຸ້ອອກແຮງງານ ບ ໍ່ໄດຸ້ເຮັດວຽກໃຫຸ້ຜ ຸ້ຄ ມງານ ຫ ື ຝ່າຍຈັດການຄ ຸ້ມຄອງຂອງໂຮງງານ, ແຕ່ເຮັດວຽກ

ເພືີ່ອລ ກຄຸ້າຂອງໂຮງງານ. 

ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງລ ກຄຸ້າແມ່ນບ ລິມະສິດທ າອິດ. ຄ າຖາມເຊັົ່ນ: "ລ ກຄຸ້າຕຸ້ອງການຫຍັງ, ແລະ ຂຸ້ອຍ

ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕຸ້ອງການຂອງພວກເຂາົໄດຸ້ແນວໃດ?" ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບຄວາມຈະແຈຸ້ງ. 

ຫ ັງຈາກນັັ້ນ, ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມຕຸ້ອງຮັບຮ ຸ້ວ່າພວກເຂາົກ ໍ່ຍັງມີລ ກຄຸ້າ "ພາຍໃນ" ຢ ່ໃນໂຮງງານຂອງຕົນເອງເຊັົ່ນກັນ, 

ຕົວຢ່າງ, ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບໄມຸ້ເລືີ່ອຍ ເພືີ່ອນ າໄປອົບແຫຸ້ງໃນເຕົາອົບໄມຸ້. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຜ ຸ້ເລືີ່ອຍໄມຸ້ ຕຸ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີ 
ເພືີ່ອໃຫຸ້ໄມຸ້ເລືີ່ອຍຖືກຕຸ້ອງຕາມຂະໜາດທີີ່ຕຸ້ອງການ.   
ຄ າຖາມຫ ັກ: 

• ໃຜເປັນລ ກຄຸ້າຂອງຂຸ້ອຍ? (ຈາກພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ) 

• ລ ກຄຸ້າຂອງຂຸ້ອຍຕຸ້ອງການຫຍງັ? (ຜະລິດຕະພັນ, ການບ ລິການບ າລ ງຮັກສາສ າລັບການຜະລິດ) 

• ມາດຕະຖານຄວາມຕຸ້ອງການຂອງລ ກຄຸ້າຂອງຂຸ້ອຍແມ່ນຫຍັງ? 

• ໃນຄວາມເປັນຈິງແລຸ້ວ ຂຸ້ອຍຈະສາມາດສະໜອງຫຍັງໃຫຸ້ເຂົາໄດຸ້? 

• ໃນຈ ດໃດ ທີີ່ຂຸ້ອຍບ ໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕຸ້ອງການຂອງລ ກຄຸ້າໄດຸ້? 

• ຂຸ້ອຍຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດຸ້ແດ່ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕຸ້ອງການຂອງລ ກຄຸ້າໄດຸ້? (ຂຸ້ອຍຕຸ້ອງການປ່ຽນ

ແປງຫຍັງເພືີ່ອເຮັດໃຫຸ້ໄດຸ້?) 

• ໜຸ້າວຽກໃດ ທີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ເຮັດ? (ແມ່ນຫຍັງ, ເວລາໃດ, ຢ ່ໃສ, ແນວໃດ) 

• ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດຂ ໍ້ຕົກລົງ ໃຫຸ້ໄດຸ້ທັງສອງຝ່າຍ ໄດຸ້ແນວໃດ? 

ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ: ສະຖານທີີ່ສ າລັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວັດຖຸດິບ ທີີ່ສະດວກສ າລັບທັງສອງຝ່າຍ, ການກ ານົດຜະລິດຕະ

ພັນທີີ່ມີຂ ໍ້ບົກພ່ອງຈ ານວນຫ າຍ, ຄ າສັົ່ງທີີ່ມີຕົວຊີັ້ວັດທີີ່ຊັດເຈນ ຫ ື ຂະໜາດ. 

ສມົມ ດວາ່: ກອງປະຊມຸລະຫວາ່ງຫວົໜຸ້າໜວ່ຍງານເລືີ່ອຍ ແລະ ຫວົໜຸ້າໜວ່ຍງານອບົໄມຸ້ (ລ ກຄຸ້າພາຍໃນ ແລະ ຜ ຸ້
ສະໜອງພາຍໃນ) 
ສະຖານະການຂອງ "ລ ກຄຸ້າພາຍໃນ" (ໜວ່ຍງານອບົໄມຸ້): 
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ຜ ຸ້ຈັດການຝ່າຍການຜະລິດຂອງໂຮງງານ ໄດຸ້ຈົົ່ມໃຫຸ້ທ່ານກ່ຽວກັບອັດຕາຄວາມບົກຜ່ອງສ ງ ໃນຂະບວນການອົບ
ແຫຸ້ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ປະລິມານໄມຸ້ແຫຸ້ງທີີ່ສະໜອງໃຫຸ້ເພືີ່ອປ ງແຕ່ງຕ ໍ່ໄປກ ໍ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບການວາງແຜນການຜະລິດ 
ແລະ ຊັກຊຸ້າ ເນືີ່ອງຈາກຄວາມແຫຸ້ງຂອງໄມຸ້ຍັງບ ໍ່ພຽງພ . ທາ່ນມັກຈະໄດຸ້ຮັບໄມຸ້ເລືີ່ອຍທີີ່ຈັດລຽງບ ໍ່ເປັນລະບຽບ ຈາກ
ໜວ່ຍງານເລືີ່ອຍ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ທ່ານຕຸ້ອງຈັດລຽງໄມຸ້ຄືນໃໜ່, ແລະ ນີັ້ເປັນສາເຫດທີີ່ເຮັດໃຫຸ້ການຜະລິດຊັກຊຸ້າ.ນອກນັັ້ນ 
ເຈົັ້າຍັງໄດຸ້ຮັບໄມຸ້ຫ າກຫ າຍຊະນິດ ແລະ ຄວາມໜາທີີ່ແຕກຕາ່ງກັນ ເຊິີ່ງທ່ານບ ໍ່ສາມາດຈັດລຽງປ ນກັນໄດຸ້ໃນພາເລດ
ດຽວ ເພືີ່ອນ າເຂົັ້າເຕົາອົບ. ສ າລັບເຫດການນີັ້, ທ່ານຮຸ້ອງຂ ໃຫຸ້ມີກອງປະຊຸມກັບຫົວໜຸ້າທັງສອງໜ່ວຍງານ.  

ສະຖານະການຂອງ "ຜ ຸ້ສະໜອງພາຍໃນ": 
ທ່ານເປັນຫົວໜຸ້າໜ່ວຍງານເລືີ່ອຍໄມຸ້. ການນ າໄມຸ້ເຂົັ້າເລືີ່ອຍ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບໄມຸ້ທ່ອນທີີ່ມີຢ ່ໃນໂຮງງານ. ການລັບໃບ
ເລືີ່ອຍແມ່ນໃຊຸ້ບ ລິການຈາກພາຍນອກ ແລະ ການເລືີ່ອຍຕຸ້ອງໄດຸ້ຢ ດເປັນປະຈ າ ເນືີ່ອງຈາກເວລາການຈັດສົົ່ງໃບ
ເລືີ່ອຍມັກຈະຊັກຊຸ້າ. ບ ໍ່ມີເສົາ stacking ພຽງພ ທີີ່ມຄີວາມຫນາ 2cm, ແລະ ທ່ານມັກຈະຕຸ້ອງປະສົມກັບຄວາມ

ຫນາ 3 ຊມ. ໄມຸ້ເສັັ້ນໜາ 2 ຊັງຕີແມັດ ສ າລັບຮອງໄມຸ້ເລືີ່ອຍ ມີບ ໍ່ພຽງພ  ແລະ ຕຸ້ອງໄດຸ້ໃຊຸ້ໄມຸ້ເສັັ້ນໜາ 3 ຊັງຕີແມັດ

ມາໃຊຸ້ ເພືີ່ອຮອງໄມຸ້ເລືີ່ອຍ.   

3.2.4 ກດົໃນການປກຶສາຫາລທືງັສອງຝາ່ຍ ລະຫວາ່ງ ລ ກຄຸ້າພາຍໃນ ແລະ ຜ ຸ້ສະໜອງພາຍໃນ 

• ມີທັດສະນະຄະຕິທີີ່ດີສະເໝີ: 'ເຮົາທ ກຄົນສາມາດແກຸ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນໄດຸ້' 

• ກຽມພຸ້ອມດ,ີ ມີຂ ໍ້ມ ນຕົວຈິງ 

• ມີຄວາມຊັດເຈນ, ໃຊຸ້ພາສາທົົ່ວໄປ ແລະ ເຂົັ້າໃຈງ່າຍ 
• ເລີີ່ມຕົັ້ນດຸ້ວຍການຕິຊົມໃນທາງບວກ: ເພືີ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫຸ້ຜິດຖຽງກັນກ່ອນການປຶກສາຫາລືຈະເລີີ່ມຕົັ້ນ 
• ຮ ຸ້ຈັກຟັງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ 
• ສະແດງຄວາມຄາດຫວັງຂອງທາ່ນ 
• ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງທ່ານ 
• ປະເມີນເຫດຜົນສ າລັບຄວາມຄດິເຫັນຂອງທ່ານ. ການສືີ່ສານຈະມີປະສິດທິພາບຫ າຍຂຶັ້ນ ຖຸ້າທ່ານສະແດງໃຫຸ້

ເຫັນວ່າບັນຫາຂອງຄ ຮ່່ວມງານ ສາມາດແກຸ້ໄຂໄດຸ້ 
• ຊອກຫາວິທີແກຸ້ໄຂທົົ່ວໄປຮ່ວມກັນ 
ຈືີ່ໄວຸ້ສະເໜີ: ລ ກຄຸ້າ ເປັນຜ ຸ້ສັົ່ງຊືັ້! 

ຂ ໍ້ບົກຜ່ອງຂອງສິນຄຸ້າທີີ່ບ ໍ່ມີພຽງພ ໃຫຸ້ລ ກຄຸ້າເລືອກ ແລະ ສະພາບແວດລຸ້ອມການຂາຍທີີ່ດີ: 
➢  ໃຜສາມາດເຂົັ້າຫາບ່ອນປອດໄພໄດຸ້? 

➢  ໃຜເປັນຜ ຸ້ຈັດຊືັ້? 

➢  ໃຜຮັບຜິດຊອບລາຍການໃດ? 

➢  ໃຜສາມາດແທນຜ ຸ້ອືີ່ນໄດຸ້ ແລະ ເມືີ່ອໃດ? 

➢  ສາງຢ ່ໃສ? 

➢  ໃຜສາມາດເຂົັ້າໄປໃນສາງໄດຸ້? 

➢ ໃຜສາມາດອອກຄ າສັົ່ງໄດຸ້ 

 

ໂຄ
ງຮ
່າງ
ກາ
ນຈ

ັດຕ
ັັ້ງ 
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➢ ຈະເຮັດແນວໃດເມືີ່ອບາງລາຍການບ ໍ່ມີ? 

➢ ວິທີການຮັບ ແລະ ຈັດລ າດັບຄ າສັົ່ງຊືັ້? 

➢ ປະຕິບັດຄ າສັົ່ງຊືັ້ແນວໃດ? 

➢ ວິທີການຈັດການກັບຄ າຮຸ້ອງທ ກຂອງລ ກຄຸ້າ? 

➢ ໃຜເປັນຜ ຸ້ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງສິນຄຸ້າ? 

➢ ມີວິທີການຊ າລະແນວໃດ? 

➢ ຍອມຮັບວິທີການຊ າລະໃດ? 

 

ກດິຈະກ າ 1: 

ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມອະທບິາຍກຽ່ກບັໂຮງງານ, ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ, ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງ, ຈ ານວນພະນກັງານ, ແລະ
ຜະລດິຕະພນັຕົັ້ນຕ . ຈະຄດັເລອືກຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມຄນົໜຶີ່ງມານ າສະເໜ ີ
ສມົມ ດວາ່: “ຮຸ້ານຂອງນາງ Patricia” 

ຈ ດປະສົງຂອງກິດຈະກ າ: 
ທ ກໂຮງງານຕຸ້ອງມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ພຸ້ອມທັງລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກທີີ່ຮບັຜິດຊອບ. ພະນັກງານທ ກຄົນຕຸ້ອງມີ
ຄວາມຄ ຸ້ນເຄີຍກັບໜຸ້າວຽກຂອງຕົນເອງ.  

ສະຖານະການ: 

ນາງ Patricia ໄດຸ້ຮັບເງິນຈ ານວນຫ ວງຫ າຍຈາກຜວົຂອງນາງ. ດຸ້ວຍເງິນນີັ້, ນາງຄິດຢາກເຮັດທ ລະກິດຂອງຕົນ

ເອງ. 

ນາງ Patricia ໄດຸ້ເປີດຮຸ້ານຂາຍເຄືີ່ອງນ ່ງ ຢ ່ໃກຸ້ກັບຮຸ້ານຂາຍເສືັ້ອຜຸ້າຂອງແມ່ຍິງຫ າຍຮຸ້ານ. ນາງໄດຸ້ເລີີ່ມຕົັ້ນທ ລະກິດ

ຂອງນາງດຸ້ວຍການ, ຈັດສັົ່ງຊືັ້ຄັັ້ງທ າອິດ, ແລະ ຈຸ້າງພະນັກງານຍິງສອງຄົນເພືີ່ອຊ່ວຍທ ລະກິດຂອງນາງ.  
ຫ ັງຈາກເປີດຮຸ້ານໄດຸ້ສອງອາທິດ, ສີີ່ງທີີ່ເກີດຂືັ້ນຄື:  

• ພະນັກງານຍິງ A ບ ໍ່ສາມາດສະໜອງສິນຄຸ້າໃຫຸ້ລ ກຄຸ້າໄດຸ້ ເນືີ່ອງຈາກບ ໍ່ມີເຄືີ່ອງນ ່ງຂະໜາດທີີ່ເຂາົເຈົັ້າ

ຕຸ້ອງການ (ຂະໜາດ 36 ແລະ 34) 

• ນາງ Patricia ບ ໍ່ຢ ່, ພະນັກງານ A ໄດຸ້ໂທຫາຜ ຸ້ສະໜອງເຄືີ່ອງນ ່ງ ແລະ ສັົ່ງຊືັ້ມາ 30 ຝືນ ຂອງຂະໜາດທີີ່
ບ ໍ່ມີໃນຮຸ້ານ. 

• ນາງ Patricia ຮ ຸ້ສຶກແປກໃຈ ແລະ ໃຈຮຸ້າຍຫ າຍ ເພາະເມືີ່ອນາງເບິີ່ງຢ ່ໂຕະຂອງນາງ ບ ໍ່ເຫັນໃບຮັບເງິນຂອງ
ລາຍການທີີ່ກ່າວມານັັ້ນ. 

• ເມືີ່ອເບິີ່ງໜຸ້າໂຕະອືີ່ນ, ນາງໄດຸ້ພົບເຫັນໃບຮບັເງິນ, ເຊິີ່ງເຫັນວ່າມີຂະໜາດເຄືີ່ອງນ ່ງທີີ່ລ ກຄຸ້າຕຸ້ອງການຊືັ້. 

• ພະນັກງານ B ເລີີ່ມໂຕຸ້ແຍຸ້ງກັບພະນັກງານ A ເພາະລາວຄິດວ່າ ມີພຽງລາວຄົນດຽວ ທີີ່ຄວນເຂົັ້າຕ ຸ້ເຊບໄດຸ້. 

• ພະນັກງານ B ຈົົ່ມວ່າ ພະນັກງານ A ແຊກແຊງເຂົັ້າໃນວຽກງານຂອງນາງ ເພາະຄິດວາ່ຕົນເອງມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຂາຍສິນຄຸ້າທີີ່ມີມ ນຄ່າສ ງ. 

ລາ
ຍລ

ະອ
ຽດ

ໜ
ຸ້າວ
ຽກ
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• ໃນລະຫວ່າງອາຫານທຽ່ງ, ພະນັກງານ B ຢ ່ຄົນດຽວໃນຮຸ້ານກັບລ ກຄຸ້າ, ຜ ຸ້ທີີ່ຈົົ່ມກ່ຽວກັບຄວາມບົກຜ່ອງ

ດຸ້ານການຫຍິບ. ລ ກຄຸ້າຂ ຫ ຸດລາຄາເຄືີ່ອງຝືນດັົ່ງກ່າວ. ຍຸ້ອນວ່າລ ກຈຸ້າງບ ໍ່ຮ ຸ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ, ລ ກຄຸ້າກ ໍ່ໃຈ
ຮຸ້າຍ ແລຸ້ວຍາ່ງອອກຈາກຮຸ້ານ. 

ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງສະແດງໃຫຸ້ເຫນັວາ່: 

✓ ການຈັດແບ່ງໜຸ້າວຽກ ແລະ ມອບໝາຍໜຸ້າທີີ່ຮບັຜິດຊອບໃນໂຮງງານ. 

✓ ກ ານົດສາຍງານ, ກ ່ມ, ແລະ ຕ າແຫນ່ງທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 

✓ ລ າດັບຂັັ້ນຕ າແໜງ່, ລະດັບການອອກຄ າສັົ່ງ, ແລະ ລະດັບການຕັດສິນໃຈ 

✓ ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ລະຫວ່າງສິດອ ານາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

✓ ຊ່ອງທາງການສືີ່ສານທີີ່ເປັນທາງການ 

✓ ຄວາມສ າຄັນຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງພະນັກງານໃນໂຮງງານ 

✓ ຄ ຸ້ມຄອງບ ກຄະລາກອນ = ຫົວໜຸ້າແຕ່ລະໜ່ວຍງານ, ຄົນງານ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

✓ ມີການພົວພັນລະຫວ່າງຕ າແໜງ່ງານຕ່າງໆໃນໂຮງງານ ແລະ ແຕ່ລະໜ່ວຍງານ 

3.2.5 ລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກ 

ຈ ດປະສົງຂອງລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກ: 

ລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກ ໄດຸ້ອະທິບາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ: 
✓ ໜຸ້າທີີ່ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍຂອງຕ າແໜ່ງ 
✓  ການຈັດລ າດັບຂັັ້ນຕ າແໜ່ງຢ ໃ່ນໂຮງງານ 

✓  ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ 

ລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກແມ່ນພືັ້ນຖານສ າລັບ: 

✓ ນິຍາມຂ ໍ້ນົດທີີ່ຕຸ້ອງການ ສ າລັບຜ ຸ້ໄດຸ້ຕ າແໜ່ງດັົ່ງກ່າວ 

✓ ຈຸ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃໝ່ 

✓ ປະເມີນພະນັກງານທີີ່ດ າລົງຕ າແໜ່ງດັົ່ງກ່າວ. ການປະເມີນຜົນຈະສືບຕ ໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະໄດຸ້ຮັບຜົນ 

ຈ ດດ:ີ 

✓ ພະນັກງານຮ ຸ້ເປ ົ້າໝາຍ, ວຽກງານ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕນົຢ່າງແນ່ນອນ 

✓ ພະນັກງານຕຸ້ອງມີຄວາມຮັບຜດິຊອບຕ ໍ່ສິີ່ງທີີ່ເຂົາເຈົັ້າເຮັດ ແລະ ຫ ີກລ່ຽງສີີ່ງທີີ່ບ ໍ່ຄວນເຮັດ 

✓ ຫ ຸດຜ່ອນການໂຕຸ້ຖຽງກັບເພືີ່ອນຮ່ວມງານ. 

✓ ລາຍລະອຽດວຽກຢ່າງໜຸ້ອຍຕຸ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

✓ ຊືີ່ຕ າແໜ່ງ 

✓ ໜ່ວຍງານ/ສາຍການຜະລິດ 

✓ ຂັັ້ນຕ າແໜ່ງ (ສ ງ, ຕໍ່ າ) 

✓ ການທົດແທນ (ປ່ຽນແທນທີີ່ໃຜ ແລະ ໃນກ ລະນີທີີ່ບ ໍ່ມີ ໃຜສາມາດທົດແທນໄດຸ້) 
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✓ ເປ ົ້າໝາຍຂອງຕ າແໜ່ງ 

✓ ໜຸ້າວຽກ 

✓ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

✓ ຄວາມອາດສາມາດ 

ລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກ ປະກອບມີລາຍລະອຽດບາງຢ່າງດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ (ອີງຕາມຄວາມຕຸ້ອງການຂອງໂຮງງານ):  

• ຄວາມຕຸ້ອງການສ າລບັຜ ຸ້ມີຕ າແຫນ່ງ (ຄ ນລັກສະນະຂອງຄວາມຕຸ້ອງການ) 

o ຄວາມຮ ຸ້, ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການ 

o ອາລົມການເຮັດວຽກ: 

 ຕົວຢ່າງ: - ການຕັດສິນໃຈ 

  - ສິດຕັດສິນ 

  - ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດຸ້ 

- ສາມາດບັນລ ການຍອມຮັບໄດຸ້ 

  - ທັກສະທາງດຸ້ານສັງຄົມ 

ກດິຈະກ າ: 
ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈ າເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ອະທິບາຍຕ າແໜ່ງວຽກ: ຕົວຢາ່ງເຊັົ່ນ ຕ າແໜ່ງຜ ຸ້ຄ ມງານ ໃນໜ່ວຍງານອັດໄມຸ້ປອກ/
ຝານ ຂອງບ ລິສັດບົວລະພາ. ການອັດໄມຸ້ປອກ/ຝານ ບ ໍ່ແມ່ນສະເພາະສາຍການຜະລິດໃດໜືີ່ງ ແຕ່ແມ່ນທັງໝົດລວມ
ກັນ.  

ກ່ອນອືີ່ນໝົດ, ພວກເຂົາວເິຄາະຕ າແໜ່ງ ຂອງໜວ່ຍງານນີັ້ ໂດຍການປຽບທຽບກັບໜວ່ຍງານ ແລະ ສາຍການຜະລິດ

ອືີ່ນ. ຕາຕະລາງຂຸ້າງລ ່ມນີັ້ ແມ່ນໜ່ວຍງານອັດໄມຸ້ ຢ ່ໃນສາຍການຜະລິດ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກ: 

ໜ່ວຍງານອັດແຜ່ນໄມຸ້ປອກ/ຝານ 

ປະກອບ 

ອັດໄມຸ້ 

ການຂັດສີ 

ປະກອບ 

ປະກອບ 
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ຊືີ່: ພ ຄ າ 

ຕ າແໜ່ງ: ຜ ຸ້ຄ ມງານອັດໄມຸ້ປອກ/ຝານ 

ສະຖານທີ່ີເຮັດວຽກ: ໜ່ວຍງານອັດໄມຸ້ປອກ/ຝານ  

ຂັັ້ນເງິນເດືອນ: SP II 

ພາຍໃຕຸ້ການຊີັ້ນ າຈາກ: ຫົວໜຸ້າໜ່ວຍງານອັດໄມຸ້ປອກ/ຝານ  

ລ ກນຸ້ອງພາຍໃຕຸ້ການຊີັ້ນ າ:   

ມີພະນັກງານຄ ມເຄືີ່ອງຈັກ  3 ຄົນ ຢ ່ຈ ດ ຄັດໄມຸ້ປອກ/ຝານ 
      ຈັດລຽງໄມຸ້ປອກ/ຝານ 
      ອັດໄມຸ້ປອກ/ຝານ       

ຜ ຸ້ຊ່ວຍ:           ສາງໄມຸ້ປອກ/ຝານ       

 

ເປ ົ້າໝາຍ:  
ຮັບປະກັນການການຜະລິດ 
ຫ ຸດຜ່ອນສິີ່ງເສດເຫ ືອ ແລະ ການສຸ້ອມແປງ 
ການຄ ຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ 
ການຄ ຸ້ມຄອງບ ກຄະລາກອນ ແລະ ຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກ 
ວຽກງານສະເພາະ:  

• ເບິີ່ງແຍງສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການບ າລ ງຮັກສາ 
• ຈັດການແຂ່ງຂັນດຸ້ານຄ ນນະພາບ 
• ການຝຶກອົບຮົມບ ກຄະລາກອນ 
• ການຄວບຄ ມຄ ນນະພາບ 
• ເກັບກ າ ແລະ ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຊາບກຽ່ວກັບຈ ານວນສິນຄຸ້າທີີ່ຜະລິດ 
• ດ າເນີນງານທີີ່ເໝາະສົມ 

ວຽກງານເພີີ່ມເຕີມ: 

• ລະວັງວັນໝົດອາຍ , ນ າໃຊຸ້ຄືນໃໝ່, ແລະ ຈ ານວນວັດສະດ ທີີ່ມີຢ ່ (ກາວ). 

ຄວາມຮ ຸ້ ແລະ ປະສົບ: 

• ມີປະສົບການໃນການນ າໃຊຸ້ກາວ, ໄມຸ້ປອ/ຝານ ແລະໄມຸ້ອັດ 
• ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
• ມີຄວາມຄິດສຸ້າງສັນໃນການແກຸ້ໄຂບັນຫາ 
• ການຄ ຸ້ມຄອງບ ກຄະລາກອນ 

ໃຊຸ້ໄດຸ້ຈາກ: 

 

ລາຍເຊັນ:  
ຜ ຸ້ຄ ມງານ ຜ ຸ້ບ ລິຫານ 
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ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄ ນລັກສະນະເພີີ່ມເຕີມທີີ່ຜ ຸ້ຄ ມງານຕຸ້ອງນ າມາວິເຄາະ: 
ອາລົມການເຮັດວຽກ 
✓ ແນ່ນອນ 

✓ ເອົາໃຈໃສ່ 
✓ ຫ າກຫ າຍ 
✓ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕຸ້ຄວາມກົດດັນໄດຸ້ 

✓ ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດຸ້ 

✓ ຈ ດປະສົງ 

✓  ເຮັດວຽກເປັນທີມ 

✓ ເປັນລະບົບລະບຽບ 

✓ ຍອມຮັບໂດຍພະນັກງານ 

ພຶດຕິກ າ: 

✓  ວິທີການຄ ຸ້ມຄອງພະນັກງານ 

✓  ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ກັບຄວາມປອດໄພແຮງງານ 

✓  ຮັບຜິດຊອບ 

3.2.6 ຄວາມສ າຄນັຂອງລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກເຮດັ 

ກດິຈະກ າ: 
ການເຊັນສັນຍາຂອງ ສ ລິພ ນ 
ສ ລິພ ນ ໄປພົບ ທ່ານ K, ຫົວໜຸ້າພະແນກບ ກຄະລາກອນ. ລາວກ າລັງສ າພາດຕ າແໜ່ງຜ ຸ້ຊ່ວຍຈັດຊືັ້. ໃນລະຫວ່າງ

ການສ າພາດ, ພວກເຂົາໄດຸ້ປຶກສາຫາລືບັນຫາໃດໜືີ່ງ, ດັົ່ງລາຍລະອຽດຂຸ້າງລ ່ມນີັ້:  

ຮ ຸ້ວິທີການຄິດໄລ,່ ບາງຄັັ້ງກ ໍ່ໄດຸ້ຕິດຕ ໍ່ເຈລະຈາກັບຜ ຸ້ສະໜອງ, ມີທັດສະນະທີີ່ກວຸ້າງຂວາງ, ມີເພືີ່ອນຮ່ວມງານທີີ່ດີ

ພຸ້ອມທີີ່ຈະຊ່ວຍເຫ ືອ, ສະພາບແວດລຸ້ອມການເຮັດວຽກທີີ່ດີ ແລະ ພະນັກງານທີີ່ມີທ່າແຮງໃນການພັດທະນາ. 

ສ ລິພ ນ ສາມາດເຊັນສັນຍາໄດຸ້. 

4 ອາທິດຕ ໍ່ມາ, ສະຖານະການດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ປາກົດຂືັ້ນ: 
ສ ລິພ ນ ພະຍາຍາມຊອກຫາຜ ຸ້ສະໜອງກາວເພືີ່ອສົົ່ງໃບສະເໜີລາຄາ ທີີ່ຕຸ້ອງການຈັດຊືັ້ເປັນຈ ານວນຫ າຍ. ເມືີ່ອຫົວໜຸ້
າຝ່າຍຈັດຊືັ້ ຮ ຸ້ເລືີ່ອງນີັ້, ລາວໃຈຮຸ້າຍຫ າຍ ແລະ ບອກໃຫຸ້ສັົ່ງຊືັ້ຈາກຜ ຸ້ສະໜອງໃນປະຈ ບັນເທົົ່ານັັ້ນ.  
ການຕິດຕ ໍ່ຫາຜ ຸ້ສະໜອງໃໝ່ ແມ່ນວຽກງານຂອງຜ ຸ້ຈັດການເທົົ່ານັັ້ນ! 
ສ ລິພ ນຮ ຸ້ສຶກເສຍໃຈ. ຫົວໜຸ້າຝ່າຍຈັດຊືັ້ ແຈຸ້ງຫາຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ໃຫຸ້ບອກພະນັກງານໃໝ່ ກ່ຽວກັບໜຸ້າທີີ່ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ. ຫົວໜຸ້າຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຕອບວ່າ ລາວບ ໍ່ສາມາດຮັບຟັງເນືັ້ອໃນເຫດການໄດຸ້ທັງໝົ
ດ ຂອງແຕ່ລະຕ າແໜ່ງ ແລະ ໜ່ວຍງານ.  

ການວເິຄາະ: 
ສ ລິພ ນ ບ ໍ່ພ ໃຈເພາະວ່າ: 
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• ຄ າສັນຍາຂອງຫົວໜຸ້າຝ່າຍບ ກຄະລາກອນບ ໍ່ກົງກັບຕ າແໜ່ງຕວົຈິງ 
• ລາວເລີີ່ມໂຕຸ້ແຍຸ້ງກັບຫວົໜຸ້າຝ່າຍຈັດຊືັ້ ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບ ໍ່ຕຸ້ອງການເຮັດແບບນັັ້ນ 
• ລາວຖືກຈ າກັດເພືີ່ອພັດທະນາການລິເລີີ່ມຂອງລາວ 
• ລາວຮ ຸ້ສຶກອາຍຕ ໍ່ໜຸ້າເລຂານ ການ. 
ຫົວໜຸ້າຝ່າຍຈັດຊືັ້ ບ ໍ່ພ ໃຈເພາະວ່າ: 
• ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນສົົ່ງຄົນຜິດມາໃຫຸ້ 
• ພະນັກງານໃໝ່ເຂົັ້າມາແຊກແຊງວຽກງານຂອງລາວ 
• ຫົວໜຸ້າຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຄັດຄຸ້ານລາວ 
• ຜ ຸ້ຊ່ວຍຄົນອືີ່ນໆສາມາດເຮັດໄດຸ້ຄືກັນ 
ຫົວໜຸ້າຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ບ ໍ່ພ ໃຈເພາະວ່າ: 
• ຫົວໜຸ້າຝ່າຍຈັດຊືັ້ ຈົົ່ມກ່ຽວກບັສັນຍາບ ກຄະລາກອນ 
• ລາວຍອມຮັບວາ່ຄວາມບ ໍ່ຮອບຄອບຂອງລາວເຮັດໃຫຸ້ເກີດບັນຫາຫ າຍຢ່າງໃນການເຮັດວຽກ 
• ສະຖານະການທີີ່ຄຸ້າຍຄືກັນອືີ່ນອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ 
 

ສະຫ ບຸ: ທ ກຄນົຕຸ້ອງມລີາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກ!! 

ກດິຈະກ າ: ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມແຕລ່ະຄນົ ອະທບິາຍລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກ ຕາມຕ າແໜງ່ຂອງຕນົເອງ. ຫ ງັຈາກນັັ້ນ, ໃຫຸ້ນ າ

ສະເໜຕີ ໍ່ໜຸ້າຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມທງັໝດົ ແລຸ້ວເຮດັການສມົທຽບ ແລະ ການສນົທະນາກນັ.   

 

3.2.7 ພາລະບດົບາດຂອງຜ ຸ້ຄ ມງານ 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ຸ້ຄ ມງານໃນໂຮງງານປ ງແຕງ່   

• ຮັບປະກັນ, ຕິດຕາມ, ແລະ ປຽບທຽບຈ ດປະສົງທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ: 

• ປະລິມານ, ຄ ນນະພາບ, ກ ານົດເວລາ, ຄ່າໃຊຸ້ຈາ່ຍ 

• (ເຊັົ່ນ: ວັດສະດ , ສີນ າ  ມັນ, ເຈຸ້ຍ, ແລະ ອືີ່ນໆ...) 

• ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານລະຫວ່າງຜ ຸ້ປະຕິບັດງານ, ລະຫວ່າງພະແນກການ 
• ຊ່ວຍໃນການແກຸ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຄັດຄຸ້ານ 
• ສົົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພ, ຄ ນນະພາບ, ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ກັບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ 
• ຊຸກຍ ຸ້ສົົ່ງເສີມຄວາມຮ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານ ຫ ື ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃໝ່ 
• ຮັກສາ ການຕິດຕ ໍ່ກັບພະນັກງານ 
• ຕິດຕາມອ ປະກອນ, ສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ:  

- ການນ າໃຊຸ້ 

- ສະຖານະພາບເຄືີ່ອງມື  

- ຄວາມປອດໄພຂອງເຄືີ່ອງມື 
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ເພືີ່ອບັນລ ຈ ດປະສົງຂອງພະແນກ, ຜ ຸ້ຈັດການສາຍຄວນຮັບປະກັນວ່າສະມາຊິກທີມງານຂອງລາວເຮັດວຽກທີີ່
ຖືກຕຸ້ອງ. 
ດັົ່ງນັັ້ນ, ຜ ຸ້ຈັດການສາຍການຜະລິດຄວນມີ ອ ານາດພຽງພ ທີີ່ຈະອອກ ຄ າສັົ່ງທີີ່ຖືກຕຸ້ອງກັບພະນັກງານຂອງລາວ.  
ສິດອ ານາດຂອງຜ ຸ້ຈັດການແມ່ນຖືກກ ານົດໂດຍອີງໃສ່ປັດໃຈດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  
ສິດອ ານາດທາງການຈາກຕ າແໜ່ງ: 

ອ ານາດທາງການຈາກຕ າແໜ່ງຂອງຜ ຸ້ຄ ມງານ ແມ່ນອີງໃສ່ ໜຸ້າທີີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ. ດຸ້ວຍສິດອ າ
ນາດຂອງລາວ, ຜ ຸ້ຈັດການມີສິດທີີ່ຈະອອກຄ າສັົ່ງກັບພະນັກງານຂອງລາວ, ຮັບຜິດຊອບອ ປະກອນການຜະລິດ, 
ສາມາດຕັດສິນໃຈເພືີ່ອຮັບປະກັນການດ າເນີນງານຂອງພະແນກຂອງລາວ. 
ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຜ ຸ້ຄ ມງານ ບ ໍ່ສາມາດບັນລ ຜົນສ າເລັດໄດຸ້ ຖຸ້າລາວອີງໃສ່ສິດອ ານາດຂອງລາວພຽງຢ່າງດຽວ, ເພາະວ່າ
ພະນັກງານຂອງລາວຈະເຊືີ່ອຟັງຄ າສັົ່ງ (ພວກເຂາົຖືກບັງຄັບໃຫຸ້) ດຸ້ວຍຄວາມລັງເລໃຈ.  
ສິດອ ານາດທາງຄວາມສາມາດສ່ວນຕົວ: 

ນອກເໜືອໄປຈາກສິດອ ານາດທາງການຈາກຕ າແໜ່ງ, ຜ ຸ້ຄ ມງານຍັງມສີິດອ ານາດທາງຄວາມສາມາດສ່ວນຕົວ. 

ອ ານາດນີັ້ຈະຮັບປະກັນຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມໄວຸ້ເນືັ້ອເຊືີ່ອໃຈຈາກພະນັກງານນ ແລະ ຈະເຕັມໃຈເຮັດວຽກງານທີີ່ດີກ
ວ່າເກົົ່າ ແລະ ເຕັມໃຈຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຫ າຍກວາ່ເກົົ່າ.  
ສິດອ ານາດທາງຄວາມສາມາດສ່ວນຕົວ ແມ່ນອີງໃສ່: 
• ຄວາມຮ ຸ້ທາງດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການນ າໃຊຸ້ຄວາມຮ ຸ້ນີັ້ເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດ 
• ປະສິດທິຜົນ 
• ທັກສະການນ າສະເໜີ 
• ສະແດງພຶດຕິກ າຕ ໍ່ກັບ 
• ລັກສະນະສ່ວນບ ກຄົນ: ຈ ດປະສົງ, ບ ໍ່ລ າອຽງ, ເຊືີ່ອຖືໄດຸ້, ອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ກັບບັນຫາຂອງພະນັກງານ  

3.2.8 ບ ກຄະລກິທີີ່ດຂີອງຜ ຸ້ຄ ມງານ  

ຄວາມຄາດຫວັງຈາກລ ກນຸ້ອງໃນສັງກັດ: 

• ມີຈ ດປະສົງ, ບ ໍ່ມີອະຄະຕິ 
• ເປີດໃຈໃຫຸ້ຄ າຖາມເລືີ່ອງສ່ວນຕົວ  
• ມີຄວາມເຕັມໃຈທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບຄ າແນະນ າ 
• ມີຄວາມຈະແຈຸ້ງ, ກົງໄປກົງມາ, ບອກຄວາມຈິງ 
• ມີຄວາມເຕັມໃຈທີີ່ຈະຍອມຮັບ ແລະ ສຸ້າງຄວາມໜຸ້າເຊືີ່ອຖື  

ເຫດຜົນຂອງການຮຸ້ອງຮຽນຈາກລ ກນຸ້ອງໃນສັງກັດ: 
• ໃຊຸ້ຄ າເວົັ້າບ ໍ່ສ ພາບ 
• ບ ໍ່ຮັກສາສັນຍາ 
• ບ ໍ່ບອກຄວາມຈິງ 
• ມີພຶດຕິກ າທີີ່ຜິດປ ກກະຕິ 
• ລ າອຽງ 
• ຂາດທັກສະການສືີ່ສານ 
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• ເລືອກປະຕິບັດ ແບບບ ໍ່ຍ ດຕິທ າ (ເລືີ່ອງເງິນເດືອນ, ການເຮັດວຽກ, ການລາພັກ ... )  
• ສີີ່ງຮຸ້ອງຮຽນບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂ  

3.3 ລະບບົການຄ ຸ້ມຄອງໂຮງງານປ ງແຕງ່ໄມຸ້ 

3.3.1 ປະເມນີຊອ່ງຫວາ່ງຂອງລະບບົການຄ ຸ້ມຄອງທີີ່ມຢີ ແ່ລຸ້ວ ສ າລບັການຕດິຕາມກວດກາໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ/ສົັ້ນອອກ 

ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໄດຸ້ຖືກແນະນ າໃຫຸ້ກວດເບິີ່ງຄວາມພຸ້ອມຂອງເອກະສານຕ ໍ່ໄປນີັ້ຢ ່ໃນໂຮງງານຂອງຕົນ: 

• ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ 
• ໂຄງຮ່າງສາຍການຜະລິດ 
• ລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກ 
• ຂັັ້ນຕອນການເຮັດວຽກໃນພາກສ່ວນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນໂຮງງານ (ລາຍລະອຽດຂະບວນການການຜະລິດ, 

ຜ ຸ້ໃດຮັບຜິດຊອບຫຍັງ, ຜ ຸ້ທີີ່ອະນ ມັດ ຫ ືອະນ ຍາດ?) 
• ການຈັດຊືັ້ໄມຸ້ 

- ການຄ ຸ້ມຄອງສະໜາມເກັບມຸ້ຽນໄມຸ້ 
- ໂຮງເລືີ່ອຍ 
- ການຈັດຊັັ້ນຄ ນນະພາບ 
- ການອົບໄມຸ້ 
- ການເກັບຮັກສາໄມຸ້ 
- ການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ຂັັ້ນສອງ (ລົບຫ ່ຽມ, ຮ ບແບບ, ຝານໄມຸ້, ການປະກອບ, ການຕົບແຕ່ງໜຸ້າໄມຸ້ 

ແລະ ອືີ່ນໆ) 
- ສາງສິນຄຸ້າສ າເລັດຮ ບ 
- ການຂາຍ 

• ຂັັ້ນຕອນການວາງແຜນການຜະລິດແມ່ນຫຍັງ? 

• ຂັັ້ນຕອນການຕິດຕາມ/ການຄວບຄ ມການຜະລິດໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງໂຮງງານມີຫຍັງແດ່? 
• ລະບົບາກນລາຍງານຈາກຜ ຸ້ຈັດການຜະລິດໃຫຸ້ເຈົັ້າຂອງໂຮງງານເປັນແນວໃດ? 
• ລະບົບການລາຍງານຈາກຜ ຸ້ຄ ມງານຫາຜ ຸ້ຈັດການການຜະລິດເປັນແນວໃດ? 
• ການຈັດການຂ ໍ້ມ ນ (ການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ/ການເກັບຮັກສາ/ການບັນທຶກ) ໃນໂຮງງານມີການຈັດຕັັ້ງ

ແນວໃດ? 
• ລາຍລະອຽດຂອງວັດສະດ  ແລະ ລະບົບຄິດໄລ່ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ 
• ຂ ໍ້ມ ນສິນຄຸ້າຄົງຄັງຖືກເກບັກ າແນວໃດ ແລະ ເວລາໃດ? 
• ລະບົບການຄິດໄລ່ອັດຕາການນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ເປັນແນວໃດ? 
• ກົນໄກການສົມທຽບຄືນຄວາມຖືກຕຸ້ອງຂອງຂ ໍ້ມ ນເປັນແນວໃດ?? 

• ມີຄ ່ມືສ າລັບລະບົບຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດ ທີີ່ສາມາດເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນທັງໝົດໄດຸ້ ເປັນແນວໃດ? 
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• ຕາຕະລາງ “ການປະເມນີຊ່ອງຫວາ່ງ…..” ກບັລະບບົໄຟຈາລະຈອນໃນພາກທ ີ3.3.4 ສາມາດນ າໃຊຸ້ໄດຸ້
ໂດຍຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ ເປນັລາຍການກວດກາເພືີ່ອສະຫ ບຸສງັລວມສະຖານະການຕວົຈງິໃນໂຮງງານຂອງເຂາົເຈົັ້າ
ກຽ່ວກບັຄ າຖາມຂຸ້າງເທງິໃນໂຮງງານ. ໃນຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ມາ, ມນັສາມາດຖືກນ າໃຊຸ້ເພືີ່ອຕດິຕາມຄວາມຄບືໜຸ້

າຂອງລະບບົການຄ ຸ້ມຄອງພາຍການຜະລດິ. 
• ຄ ຝກຶສາມາດນ າໃຊຸ້ຕາຕະລາງເພືີ່ອສະຫ ບຸສະຖານະການຕວົຈງິໃນຕອນເລີີ່ມຕົັ້ນຂອງການຝກຶອບົຮມົໃນ

ໂຮງງານທີີ່ເຂົັ້າຮວ່ມ. "ໂຄງການປບັປ ງ" ຄວນແກຸ້ໄຂບນັດາລາຍການກວດສອບ. ຫ ງັຈາກການປະຕບິດັ
ໂຄງການປບັປ ງປະສບົຜນົສ າເລດັ, ຄ ຝກຶສາມາດບນັທກຶສະບບັປບັປ ງຂອງ "ຕາຕະລາງສະຫ ບຸ" ຄວາມຄບື
ໜຸ້າໂດຍລວມໄປສ ລ່ະບບົການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລດິຂອງໂຮງງານທີີ່ເຂົັ້າຮວ່ມໄດຸ້.   

3.3.2 ການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລດິ 

3.3.2.1 ຂັັ້ນຕອນການຕດັສນິໃຈຂອງໂຮງງານ 

ມີຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກພາກສ່ວນ ແລະ ສາຍງານອືີ່ນໃນໂຮງງານ, ການຕັດສິນໃຈຂອງໂຮງງານ ສາມາດເຮັດ
ໄດຸ້ຕາມຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
• ການວາງແຜນ 
• ການຜະລິດ 
• ການຄວບຄ ມ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ 
ການຄວບຄ ມຜ ຸ້ຄົນສາມາດຊີັ້ນ າການຜະລິດ (ຕົວຢ່າງ ດຸ້ານຄ ນນະພາບ) ແລະ ຈະແກຸ້ໄຂຂ ໍ້ບົກຜ່ອງໂດຍຜ່ານການ
ຄ ຸ້ມຄອງ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

ເປ ົ້າໝາຍຂອງການວາງແຜນ 

ການຜະລິດ 

ການຄວບຄ ມ ການຄ ຸ້ມຄອງ 

ສົັ້ນອອກ 

ສົັ້ນເຂົັ້າ 
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ວິທີການແກຸ້ໄຂບັນຫາ 
           

ຄ າຖາມທີີ່ເກີດຂືັ້ນ 
ຈະເກີດຫຍັງຂຶັ້ນຖຸ້າບ ໍ່ມີເປ ົ້າໝາຍ? 

ຂຸ້ອຍຈະຕັັ້ງເປ ົ້າໝາຍໄດຸ້ແນວໃດ? 

ພວກເຮົາເລີີ່ມຕົັ້ນດຸ້ວຍເປ ົ້າໝາຍໃຫຍ່ຫ ືນຸ້ອຍ? 

3.3.2.2 ໜຸ້າທີີ່ຂອງການກະກຽມໜຸ້າວຽກ 
ການກະກຽມໜຸ້າວຽກ ປະກອບມີມາດຕະການທັງໝົດ ສ າລັບການຜະລິດທີີ່ດີທີີ່ສ ດຂອງຜະລິດຕະພັນສ ດທຸ້າຍ. ນີັ້
ປະກອບມີການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີີ່ບ ໍ່ໄດຸ້ກ າໜົດເອງເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຜະລິດຕະພັນທີີ່ກ າໜົດເອງທີີ່ຜະລິດໃຫຸ້ໂດຍ
ສະເພາະຕາມຄວາມຕຸ້ອງການຂອງລ ກຄຸ້າ. 
ການກະກຽມໜຸ້າວຽກຕຸ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນທັງໝົດໄດຸ້ຖືກຜະລິດໃນຕົັ້ນທຶນຕ າ ີ່ສ ດ ແລະ ອີງຕາມຄວາມ
ຕຸ້ອງການ (ເຊັົ່ນ: ຂະຫນາດ) ແລະ ຄ ນນະພາບ 
ການກະກຽມວຽກງານຕຸ້ອງຮບັປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດໄດຸ້ຖືກຜະລິດໃນຕົັ້ນທຶນຕ າ ີ່ສ ດທີີ່ແລະອີງຕາມການ
ຈ າເປັນຕຸ້ອງການ (ເຊັົ່ນ: ຂະຫນາດ) ແລະຄ ນນະພາບ. 

ການກະກຽມໜຸ້າວຽກ ປະກອບດຸ້ວຍ ອົງປະກອບຕົັ້ນຕ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
– ການວາງແຜນການເຮັດວຽກ 
– ການຄວບຄ ມການເຮັດວຽກ 

ການວາງແຜນການເຮດັວຽກ ກ ານົດ: 
– ແມ່ນຫຍັງ (ຜະລິດຕະພັນ / ຊິັ້ນສ່ວນ) 
– ວິທີການ (ຂະບວນການຜະລິດ) 

– ໂດຍວິທີໃດ (ເຄືີ່ອງຈັກ, ເຄືີ່ອງມື) 

– ພາຍໃຕຸ້ເງືີ່ອນໄຂໃດ (ຄວາມຊຸມ່ຊືີ່ນຂອງໄມຸ້, ສະພາບອາກາດ) 

ຜະລິດຕະພັນທີີ່ຈະຜະລິດ. 

ການຄວບຄ ມການເຮດັວຽກ ກ ານົດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ: 
– ປະລິມານເທົົ່າໃດ 
– ເມືີ່ອໃດ 
– ໂດຍໃຜ 

ຜະລິດຕະພັນທີີ່ຈະຜະລິດ. 
ການວາງແຜນ ແລະ ການຄວບຄ ມຄ ນນະພາບເຊັົ່ນດຽວກັນກບັການຕິດຕາມຄ ນນະພາບ ແມ່ນໜຸ້າທີີ່ຂອງການຄ ຸ້ມ
ຄອງໂຮງງານ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໜຸ້າທີີ່ເຫ ົົ່ານີັ້ຍັງສາມາດມອບໃຫຸ້ການກະກຽມໜຸ້າວຽກ. 
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ດັົ່ງນັັ້ນ, ການກະກຽມໜຸ້າວຽກປະກອບດຸ້ວຍທ ກມາດຕະການເພືີ່ອປະຕິບັດຕາມຄ າສັົ່ງຊືັ້ຂອງລ ກຄຸ້າ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.3 ຜນົຜະລດິ, ຄ ນນະພາບ, ແລະ ມາດຕະການປບັປ ງ 
ຈ ດປະສົງ 
ຮ ຸ້ເຖິງຄວາມຮຽກຮຸ້ອງຕຸ້ອງການ, ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້, ວິທີເພີີ່ມທະວີການຜະລິດຂອງໂຮງງານ ແລະ ນ າໃຊຸ້ຄວາມຮ ຸ້
ດັົ່ງກ່າວໃຫຸ້ແກ່ໂຮງງານ. 
 ບາງວທິກີານ ເພືີ່ອເພີີ່ມຜນົຜະລດິ  

ສອງປັດໃຈຕ ໍ່ໄປນີັ້ມີຄວາມສ າຄັນພິເສດໃນການຜະລິດ: 

– ຄ ນນະພາບການຜະລິດ (ມີຄ ນຄ່າທີີ່ສອດຄຸ້ອງກັນສ າລັບການເຮັດວຽກຄືນໃໝ່, ຂ ໍ້ບົກພ່ອງ, ການ

ຮຸ້ອງຮຽນ) 

– ຜົນຜະລິດ P ໄດຸ້ກ ານົດດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

P = ສົັ້ນອອກ
ສົັ້ນເຂົັ້າ

 =  ຈ ານວນທີີ່ຜະລິດຜິດພາດ−ຈ ານວນຟຣີ
ຈ ານວນຊົົ່ວໂມງວຽກຂອງພະນກັງານ

 
ຫ ື 

– ລາຍການສິັ້ນສ່ວນ 
– ວັດສະດ  
– ແຜນການເຮັດວຽກ / ສາຍງານຜະລິດ 
– ເຄືີ່ອງ / ບອ່ນເຮັດວຽກ / ການເກບັຮັກສາ 
– ການສຸ້າງຄ າສັົ່ງໜຸ້າວຽກ 
– ການວາງແຜນວັດສະດ  
– ການກ ານົດເວລາ 
– ການຈັດຕາຕະລາງເຄືີ່ອງ 
– ການຄວບຄ ມສາງ 
– ການເກັບກ າ ແລະ ການປະເມີນຜົນຂ ໍ້ມ ນການຜະລິດ 

ການວາງແຜນໜຸ້າວຽກ 

ການພັດທະນາສິນຄຸ້າ / ອອກແບບ 

ການຜະລິດ 

ການປະກອບ 

 
               ການວາງແຜນໜຸ້າວຽກ 

 
               ການຄວບຄ ມໜຸ້າວຽ ກາ

ນກ
ະກ
ຽມ

ໜ
ຸ້າວ
ຽກ
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P =  ຈ ານວນທີີ່ຜະລິດ.  ຜິດພາດ −ຈ ານວນຟຣີຢ ່ໃນໂຄືີ່ອງຈັກ
ຈ ານວນຊົົ່ວໂມງວຽກຂອງເຄືີ່ອງຈັກ

 

ຕົວກ ານົດທີີ່ໄດຸ້ກ່າວມາຂຸ້າງເທງິ "ຈ ານວນ, ຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກ, ຊົົ່ວໂມງເຄືີ່ອງຈັກ", ແລະ ອືີ່ນໆ ທີີ່ສະໜ
ອງ ຫ ື ຕຸ້ອງການໂດຍພະແນກທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນໂຮງງານ ແມ່ນຜົນໂດຍກົງຂອງການປະຕິບັດຂອງຜ ຸ້ຄ ມ
ງານ. 

ຈ ານວນທີີ່ຜະລິດສ ງຂືັ້ນ ເທົົ່າກັບຈ ານວນຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີີ່ຕຸ້ອງການ, ຜະລິດຕະພັນທີີ່ດີຂຶັ້ນ = ການ
ປະຕິບັດຂອງໜ່ວຍງານ ແລະ ຜ ຸ້ຄ ມງານ. 

ດັົ່ງນັັ້ນ, ຜ ຸ້ຄ ມງານຕຸ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕ ໍ່ພາລາມິເຕີ "ຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີີ່ຕຸ້ອງການ" / ຊົົ່ວໂມງເຄືີ່ອງ

ຈັກທີີ່ຕຸ້ອງການ", ແລະ ອືີ່ນໆ, ລາວຕຸ້ອງຖາມເລືັ້ອຍໆວ່າ: "ພວກເຮົາຈະປະກອບສ່ວນໃນສາຍງານການ
ຜະລິດ ຫ ື ພືັ້ນທີີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂຸ້ອຍໄດຸ້ແນວໃດ ເພືີ່ອບັນລ ເປ ົ້າໝາຍຂອງຕົວກ ານດົການເຫ ົົ່ານີັ້" 
ແລະ. "ພວກເຮົາສາມາດປັບປ ງຕ ໍ່ໄປໄດຸ້ແນວໃດ?". 

ເພືີ່ອເຮັດສິີ່ງນີັ້, ລາວຕຸ້ອງຮ ຸ້ຈັກປັດໃຈທີີ່ມີອິດທິພົນຕ ໍ່ຕົວກ ານົດເຫ ົົ່ານີັ້. ຕົວຢ່າງ: "ປັດໃຈໃດທີີ່ມີອິດທິພົນ
ຕ ໍ່ຈ ານວນຊົົ່ວໂມງເຄືີ່ອງຈັກທີີ່ຕຸ້ອງການສ າລັບການປ ງແຕ່ງຕາມຈ ານວນທີີ່ຕຸ້ອງການ / ປະລິມານເປ ົ້າໝ
າຍ. ຫ ື "ປັດໃຈໃດທີີ່ເຮັດໃຫຸ້ເກີດຄວາມບົກຜ່ອງ ຫ ື ການສຸ້ອມແປງ?". 

ການພິຈາລະນາເຫ ົົ່ານີັ້ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂເປັນປະຈ າວັນໂດຍຜ ຸ້ຄ ມງານ, ແລະ ລາວບ ໍ່ສາມາດຄາດເດົາ
ໄດຸ້ວ່າ ການປະຕິບັດຕາມເປ ົ້າໝາຍໃນສາຍງານຂອງລາວຈະຢ ່ໃນລະດັບດຽວກັນສະເໜີໄປ ໂດຍບ ໍ່ມີການ
ຕິດຕາມຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ. 

ມາດຕະການປບັປ ງຜນົຜະລດິ 

(ສົມມ ດຕິຖານ: ໂດຍບ ໍ່ມີການລົງທຶນເຄືີ່ອງຈັກ ຫ ືເຄືີ່ອງມືໃໝ່ 

ປດັໃຈທີີ່ມອີດິທພິົນຕ ໍ່ຜນົຜະລດິ 
– ສ າລັບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປັບປ ງຜົນຜະລິດມັນຈ າເປັນຕຸ້ອງມີເປ ົ້າໝາຍ ແລະ

ມາດຕະຖານ (ຄືກັນກັບໃນລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງໂຮງງານ), ຕົວຢ່າງ ເປ ົ້າໝາຍເວລາຕ ໍ່ການຜະລິດສິັ້ນ

ສ່ວນ ຫ ື ຊຸດສິນຄຸ້າສະເພາະໃດໜືີ່ງ. 

– ຜ ຸ້ຄ ມງານຕຸ້ອງກ ານົດໂດຍການຮ່ວມມືກັບການກະກຽມໜາ ັ້ວຽກ ທີີ່ປັດໃຈຜົນກະທົບຕ ໍ່ຜົນຜະລິດໃນ
ຂົງເຂດຂອງຕົນ. ປັດໃຈເຫ ົົ່ານີັ້ ຕຸ້ອງເປັນທີີ່ຮ ຸ້ຈັກໂດຍພະນັກງານພາຍໃນພະແນກທັງໝົດ, ລວມທັງ

ຜ ຸ້ປະຕິບັດງານ, ແລະ ການຕິດຕາມໂດຍຜ ຸ້ຄ ມງານ. 

ຕົວຢ່າງ 
o ຫ ຸດຜ່ອນເວລາຫວ່າງຂອງເຄືີ່ອງຈັກ / ໂຮງງານ "ທີີ່ລາຄາແພງ" ໂດຍການສະໜອງ "ບ ໍ່ມີການ

ສ ນເສຍ" ຂອງວັດສະດ , ຂ ໍ້ມ ນ, ເຄືີ່ອງມື, ແລະ ອືີ່ນໆຢ ່ບ່ອນເຮັດວຽກ / ເຄືີ່ອງຈັກໃນລະຫວາ່ງ

ການໂອນຈາກຄ າສັົ່ງ X ໄປຫາຄ າສັົ່ງວຽກ Y. 
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o ຕິດຕາມ ແລະ ແນະນ າຜ ຸ້ປະຕິບັດງານຢ່າງບ ໍ່ຢ ດຢັົ້ງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດວຽກງານ (ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນມີບ ກຄະລາກອນໃໝ່) 

o ປ່ຽນເຄືີ່ອງມືໃນຖືກເວລາ 
o ຮັກສາບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ບອ່ນເກັບຮັກສາວັດສະດ ໃຫຸ້ສະອາດ 
o ການອອກແບບບ່ອນເຮັດວຽກໃຫຸ້ສະດວກສະບາຍ (ກ ານົດໃຫຸ້ເໝາະສົມລະຫວ່າງການປະຕິບັດ

ວຽກງານ) 
o ອ ານວຍຄວາມສະດວກການເຄືີ່ອນຍຸ້າຍໃນໂຮງງານ ບ ໍ່ໃຫຸ້ມີສີີ່ງກີດຂວາງຫ ຸດຜ່ອນເວລາການ

ຂົນສົົ່ງ 

o ສັງເກດເວລາເປ ົ້າໝາຍທີີ່ີ່ໃຊຸ້ຜະລິດ, ຕົວຢ່າງ. ເວລາໄມຸ້ອົບ ກອ່ນທີີ່ຈະປ ງແຕ່ງຕືີ່ມອີກ 

o ຫ ຸດຜ່ອນການນ າໃຊຸ້ວັດສະດ ເສີມ (ເຊັົ່ນ: ກະດາດຊາຍ, ແລະອືີ່ນໆ). 

ສຸ້າງແຮງຈ ງໃຈໃຫຸ້ຜ ຸ້ປະກອບການ ກ ານດົມາດຕະການທີີ່ຈ າເປນັສ າລບັການເພີີ່ມຜນົຜະລດິ 

– ເຮັດໃຫຸ້ຜ ຸ້ປະກອບການທັງໝົດຮ ຸ້ວ່າເປັນຫຍງັການເພີີ່ມຜົນຈືີ່ງເປັນສິີ່ງສ າຄັນ 
– ເຮັດໃຫຸ້ຜ ຸ້ປະກອບການທັງໝົດຮັບຮ ຸ້ເຖິງປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ ຄ ນນະພາບ ທີີ່ສາມາດສົົ່ງຜົນ 
– ກ ານົດຮ່ວມກັນກັບຜ ຸ້ປະກອບການຢ ່ສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົັ້າ ກ່ຽວກັບມາດຕະການ / 

ວິທີການທີີ່ເໝາະສົມເພືີ່ອເພີີ່ມຜົນຜະລິດ 
– ເຮັດຮ່ວມກັນກັບການກະກຽມໜຸ້າວຽກ ແນະນ າເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານສ າລັບຜ ຸ້ປະກອບ

ການ 
o ກ ານົດເວລາການປ ງແຕ່ງ ສ າລບັຂັັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຜະລິດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
o ການນ າໃຊຸ້ວັດສະດ  
– ຕິດຕາມກວດກາເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ 
– ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກບັສາເຫດຂອງການບ່ຽງເບນ ແລະ ມາດຕະການປັບປ ງ ຮ່ວມກັນກັບຜ ຸ້ປະກອບ

ການ 
– ອະທິບາຍເຫດຜົນ ແລະ ວິທີການບັນທຶກຢ ່ສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກຂອງຜ ຸ້ປະກອບການ. 
– ອະທິບາຍໃຫຸ້ຜ ຸ້ກອບການເຖີງຂ ໍ້ດີ ຂອງລະບົບການຈ່າຍເງິນໃຫຸ້ອີງຕາມປະສິດທິພາບ ແລະ ເງິນ

ໂບນັດ ສ າລັບຜ ຸ້ປະກອບການເອງ ແລະ ສ າລັບໂຮງງານ  
ຜົນຜະລິດ           ຄ່າແຮງງານ  

– ຢ່າອີງໃສ່ເວລາການເຮັດວຽກ ແຕ່ພະຍາຍາມກະຕ ຸ້ນຜ ຸ້ປະຕິບັດງານບົນພືັ້ນຖານຄວາມໝັັ້ນຄົງ
ຖາວອນ. ສີີ່ງນີັ້ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມ:ີ 
 ການຕິດຕາມແບບຖາວອນ  
 ແກຸ້ໄຂໃນກ ລະນີຈ າເປັນ  
 ການວິພາກວິຈານ ຫ ື ການຍຸ້ອງຍ ເມືີ່ອຈ າເປັນ 

– ສະໜັບສະໜ ນມາດຕະການປັບປ ງຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງເພືີ່ອຜົນຜະລິດ 
o ພັດທະນາແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ ກ່ຽວກັບວິທີການປັບປ ງປະສິດທິພາບ 
o ສົນທະນາແນວຄວາມຄິດເຫ ົົ່ານີັ້ກັບຫົວໜຸ້າ ແລະ ເພືີ່ອນຮ່ວມງານ 
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o ຍັງຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜ ຸ້ປະກອບການອືີ່ນ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານ 
– ອະທິບາຍການປ່ຽນແປງເປ ົ້າໝາຍ / ມາດຕະຖານ ໃນກ ລະນີຂອງການປ່ຽນແປງທາງວິຊາການ ຫ ື

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຢ ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຫ ືໃນຂະບວນການຜະລິດ. 

 

3.3.2.4 ວທິກີານຄດິໄລ ່ແລະ ຄວບຄ ມຄາ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍ 

ຈ ດປະສົງ: ໂຮງງານສາມາດມີຢ ່ໄດຸ້ເມືີ່ອໃດ? ໂຮງງານສາມາດຢ ່ໄດຸ້ຖຸ້າລາຍຮັບສ ງກວ່າລາຍຈ່າຍ. ໝາຍຄວາມ

ວ່າການຜະລິດ (ການບ ລິການ) ຄວນມີຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໜຸ້ອຍກວາ່ລາຍຮັບ ທີີ່ໄດຸ້ມາຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນເຫ ົົ່ານີັ້.  

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໂຮງງານບ ໍ່ສາມາດເພີີ່ມລາຄາໄດຸ້ທ ກຄັັ້ງທີີ່ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງພວກເຂົາສ ງຂືັ້ນ: ໂດຍປ ກກະຕິລ ກຄຸ້າ

ບ ໍ່ເຕັມໃຈທີີ່ຈະຈ່າຍສ ງກວ່າສ າລັບຜະລິດຕະພັນ. ບາງຄັັ້ງ, ໂຮງງານຕຸ້ອງຫ ຸດລາຄາ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນໃນເວລາທີີ່ຄ ່ແຂ່ງໄດຸ້ເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນ / ການບ ລິການໃໝ່ທີີ່ມີລາຄາຕ ີ່  າກວ່າ. ຖຸ້າຕົັ້ນທຶນວັດສະດ 
ເພີີ່ມຂຶັ້ນ, ໂຮງງານຄວນຫ ຸດຜອ່ນຕົັ້ນທຶນອືີ່ນໆ ເພືີ່ອຮັກສາລາຄາຂາຍເກົົ່າໄດຸ້.  
ພະນັກງານທ ກຄົນຄວນຮ ຸ້ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ແລະ ຄວນເຮັດທ ກສິີ່ງທີີ່ເປັນໄປໄດຸ້ ເພືີ່ອໃຫຸ້ວຽກງານສ າເລັດພາຍໃນ
ງົບປະມານ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ. ເງືີ່ອນໄຂນີັ້ ຍັງມີຄ ນຄ່າສ າລັບຜ ຸ້ຈັດການ ຍຸ້ອນວ່າມັນຍັງເປັນມາດຕະຖານ
ເພືີ່ອປະເມີນການປະກອບສ່ວນຂອງລາວໃນການສ າເລັດຕາມຈ ດປະສົງ ເມືີ່ອທຽບກັບງົບປະມານທີີ່ຄາດຄະເນໄວຸ້. 
ດັົ່ງນັັ້ນ, ຜ ຸ້ຈັດການ ຄວນເຂົັ້າໃຈຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ແລະ ການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ແລະ ປັດໃຈທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບຄາ່ໃຊຸ້ຈ່າຍ. 
ຄາ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍຂອງໂຮງງານປ ງແຕງ່  
ເພືີ່ອຄວບຄ ມຄາ່ໃຊຸ້ຈ່າຍ, ສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນທີີ່ສ ດແມ່ນການເຂົັ້າໃຈປະເພດຂອງຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທີີ່ເກດີຂຶັ້ນ.  

➢  ຄາ່ແຮງງານ: 

✓  ເງິນເດືອນສ າລັບຄົນງານໂດຍກົງ (ເຊັົ່ນ: ຄົນງານທີີ່ຜະລິດສິນຄຸ້າ) ແລະ ທາງອຸ້ອມທາງອຸ້ອມ (ເຊັົ່ນ: 

ພະນັກງານຂົນສົົ່ງເຊັົ່ນ: ການຂນົສົົ່ງ, ທ າຄວາມສະອາດ, ຊ່າງໄຟຟ້າ…) 

✓  ເງິນເດືອນວິຊາການ ແລະ ຜ ຸ້ບ ລິຫານ (ເຊັົ່ນ: ພະນັກງານວາງແຜນ, ຜ ຸ້ຈັດການ, ການເງິນ...) 

✓  ເງິນອ ດໜ ນສັງຄົມ (ປະກັນໄພ, ຄ່າພັກເຊົາ...) 

✓  ຄ່າແຮງງານອືີ່ນໆ (ປະກາດວຽກ, ຄ່າຊົດເຊີຍ...)  

➢  ຄາ່ວດັສະດ   

✓ ວັດສະດ ສ າລັບການຜະລິດ (ເຊັົ່ນ: ໃນ NOVEM: ໄມຸ້, ກາວ ... ) 

✓ ອ ປະກອນເສີມ  ເພືີ່ອເຮັດສ າເລັດຜະລິດ (ເຊັົ່ນ: ໃນ NOVEM:ນໍ້ າມັນ, ນ໋ອດ, ກາວ, ອືີ່ນໆ...) 

✓ ວັດສະດ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ   ວັດສະດ ບ ໍ່ໄດຸ້ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງກັບຜະລິດຕະພັນສ ດທຸ້າຍ ແຕ່

ຕຸ້ອງການໃນການຜະລິດ (ເຊັົ່ນ: ນໍ້ າ, ສານເຄມີທ າຄວາມສະອາດ, ນ ້າມັນແອັດຊັງ...) 
➢ ຄາ່ຫ ຸຸ້ຍຫຸ້ຽນ  

✓  ອ ປະກອນຈະເສຍຄ່າລ່ວງເວລາ, ເອີັ້ນວ່າຄາ່ຫ ຸຸ້ຍຫຸ້ຽນ. 

✓  ຄ່າຫ ຸຸ້ຍຫຸ້ຽນສາມາດຄິດໄລ່ໄດຸ້ແນວໃດ?  
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ຄ່າຫ ຸຸ້ຍຫຸ້ຽນຂອງເຄືີ່ອງຈັກ:  
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ລາຄາເຄືີ່ອງຈັກ: 300,000.00 US$.  

ຄາດຄະເນວ່າອາຍ ການໃຊຸ້ງານຂອງເຄືີ່ອງຈັກແມ່ນ 10 ປີ ຊຶີ່ງໝາຍຄວາມວ່າເຄືີ່ອງຈັກສາມາດເຮັດວຽກໄດຸ້ 10 ປີ.  

300.000 US$ / 10 ປີ  ຄ່າຫ ຸຸ້ຍຫຸ້ຽນແມ່ນ 30,000.00 US$ /ປີ 
➢ ດອກເບຸ້ຍ 

ໂຮງງານຄວນມີທຶນໃນການຊືັ້ທີີ່ດິນ, ອ ປະກອນ, ເຄືີ່ອງຈັກ...  

ຖຸ້າໂຮງງານບ ໍ່ມີທຶນ ແມ່ນກ ຸ້ຢືມທຶນຈາກທະນາຄານເພືີ່ອຊືັ້ອ ປະກອນເຫ ົົ່ານີັ້, ທະນາຄານຈະເກັບດອກເບຸ້ຍ X ເປີເຊັນ 

ຖຸ້າໂຮງງານ ມີທຶນພຽງພ ເພືີ່ອຊືັ້ອ ປະກອນເຫ ົົ່ານີັ້, ແມ່ນບ ໍ່ຈ າເປັນຕຸ້ອງຈ່າຍດອກເບຸ້ຍທະນາຄານ. ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 
ດອກເບຸ້ຍນີັ້ຄວນຈະຖືກຄິດໄລ່ເຊັົ່ນກັນ.  
ໃນທັງສອງກ ລະນ,ີ ໂຮງງານໄດຸ້ໄລ່ອັດຕາດອກເບຸ້ຍໃຫຸ້ທະນາຄານ ຫ ືເຈົັ້າຂອງທຶນ (ອາດຈະເປັນໂຮງງານເອງ) 

➢ ບ ລກິານຈາກພາຍນອກ  
✓ ການຂົນສົົ່ງ 
✓ ຄວາມປອດໄພ 
✓ ນ າ  ດືີ່ມ 
✓ ບ າລ ງຮັກສາ 

✓ ຂີັ້ເຫຍືັ້ອ 

✓ ຈຸ້າງງານ 

✓ ອືີ່ນໆ... 
➢ ຄາ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍອືີ່ນ 

✓ ປະກັນໄພ 

✓ ອາກອນ 

✓ ຄ່າທ ານຽມພາສ ີ

✓  ອືີ່ນໆ... 

3.3.2.5 ຄາ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍທາງກງົ ແລະ ຄາ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍທາງອຸ້ອມ  

ເພືີ່ອຄິດໄລ່ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ືການບ ລິການ, ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທັງໝົດຄວນໄດຸ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ຢ່າງໃດກ 

ຕາມ, ບາງຄັັ້ງມັນເປັນໄປບ ໍ່ໄດຸ້ທີີ່ຈະບອກຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໂດຍກົງທັງໝົດຂອງຜະລິດຕະພັນ. 

ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຄວນໄດຸ້ຮັບການແບ່ງອອກເປັນຄ່າໃຊຸ້ຈາ່ຍໂດຍກົງ ແລະທາງອຸ້ອມ. 
ຄາ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍທາງກງົ: 
ເປັນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທີີ່ສາມາດຖືກກ ານົດໂດຍກົງສ າລັບການຜະລິດລວມທັງ: 
- ວັດສະດ ທີີ່ໃຊຸ້ໃນການຜະລິດ (ເຊັົ່ນ: ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ບ ລິມາດໄມຸ້ທີີ່ຕຸ້ອງການເພືີ່ອສຸ້າງຕ ຸ້ເຄືີ່ອງໄດຸ້) 

- ພະນັກງານໂດຍກົງ (ຈ ານວນພະນັກງານໂດຍກົງທີີ່ເຮັດຕ ຸ້)  
ຄາ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍທາງອຸ້ອມ: 
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທາງອຸ້ອມ ສາມາດກ ານົດໂດຍມາດຕະຖານສ່ວນບ ກຄົນ ສ າລັບຜະລິດຕະພັນ / ບ ລິການ. ຄວນຈະຖືກນ າ
ໃຊຸ້ພຸ້ອມກັນສ າລັບບາງຜະລິດຕະພັນ / ພະແນກ, ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ:  
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- ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການບ ລິຫານ  ບ ໍ່ສາມາດບອກໄດຸ້ຢ່າງແນນ່ອນວ່າ ເລຂາ ໃຊຸ້ເວລາເທົົ່າໃດ ໃນການສຸ້າງ
ຜະລິດຕະພັນໃດໜືີ່ງ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ມັນຍາກທີີ່ຈະກ ານົດລາຄາ ຄ່າວຽກບ ລິຫານ ສ າລັບຜະລິດສິນຄຸ້າຢ່າງ
ຖືກຕຸ້ອງ. 

- ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດ  ມັນຍາກທີີ່ຈະກ ານົດຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດໃນການຜະລິດສິນຄຸ້າ. 
ໃນການຄິດໄລຕ່ົັ້ນທຶນຂອງຜະລິດຕະພັນ / ການບ ລິການ, ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໂດຍກົງຄວນຈະເພີີ່ມບາງສ່ວນຂອງຄາ່ໃຊຸ້
ຈ່າຍທາງອຸ້ອມ. ແຕ່ລະໂຮງງານມີວິທີການຂອງຕົນເອງເພືີ່ອແບ່ງຄ່າໃຊຸ້ຈາ່ຍທາງອຸ້ອມ.  

3.3.2.7 ຄາ່ເຄືີ່ອງອ ປະກອນ (ເຊັົ່ນ: ເຄືີ່ອງ CNC) 

ມັນໃຊຸ້ເວລາເທົົ່າໃດສ າລັບການປະຕິບັດງານໜືີ່ງຊົົ່ວໂມງ? 

ຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານ: 

ລາຄາເຄືີ່ອງອ ປະກອນ:     300,000.00 $ 

ໄລຍະການນ າໃຊຸ້:      8 year  
ສະຖານທີີ່ສ າລັບອ ປະກອນ 
ແລະ ພືັ້ນທີີ່ເຮັດວຽກອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງລວມທັງອາໄຫ ່  100 m2 

ສະເລ່ຍຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຄ່າເຄືີ່ອງອ ປະກອນຕ ໍ່ປີ   35,000 $ 

ຊົົ່ວໂມງປະຕິບັດການຕ ໍ່ປ:ີ     3,750 ຊົົ່ວໂມງ/ປີ  
ການຄດິໄລຄ່າ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍ 
ການຫ ຸຸ້ຍຫຸ້ຽນ: 300,000 / (8 x 3,750) =     10.00 $/ຊົົ່ວໂມງ 

ດອກເບຸ້ຍ (12%)* =      4.80 $/ຊົົ່ວໂມງ 

ຄ່າເຄືີ່ອງຈັກ (35,000$ / 3,750 ຊົົ່ວໂມງ)   9,33 $/ຊົົ່ວໂມງ 

ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕ ໍ່ພືັ້ນທີີ່ (ລາຄາ 1 m2 /ປີ = 120 $) 

(ລວມທັງແສງສະຫວ່າງ, ການລະບາຍອາກາດ, ແລະ ອືີ່ນໆ)  

 100 m2  x 120$ / 3,750 ຊົົ່ວໂມງ     3.20 $/ຊົົ່ວໂມງ 

ກ າລັງແຮງ (50kW x 0,6 x 0,10$/kWh)   3.00 $/ຊົົ່ວໂມງ 

ບ າລ ງຮັກສາ (4% of 300,000)     3.20 $/ຊົົ່ວໂມງ 

 

ຄາ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍຂອງເຄືີ່ອງຈກັຕ ໍ່ຊົົ່ວໂມງ:    33.53 $/ຊົົ່ວໂມງ 

 

* ດອກເບຸ້ຍຕ ໍ່ປີ:  

 

 

 

ມ ນຄ່າເຄືີ່ອງຈັກ 

       2    
 

                 300,000    

                     2 

 

180,000 $ / 3,750 hour per year= 4.80 $ per hour 

x 12 %   

x 12 %   = 180,000 $ /ປີ 
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ສນົທະນາກບັຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ 
ຈະເກີດຫຍັງຂຶັ້ນຖຸ້າຊົົ່ວໂມງປະຕິບັດງານເພີີ່ມຂຶັ້ນຫ ຫື ຸດລົງ? 

3.3.2.8 ຕວົຢາ່ງຂອງຜະລດິຕະພັນແລະ ການຈດັສນັຄາ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍຂອງຜະລດິຕະພນັ  

ຕົວຢ່າງອະທິບາຍຄວາມສ າພັນຂອງຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ. ໃນກ ລະນີນີັ້, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດຸ້ວ່າວດັສະດ ມີບົດບາດສ າ

ຄັນ. ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຍັງມຄີວາມບ ໍ່ສົມດ ນໃນການຜະລິດທີີ່ເປັນຕົວແທນໃນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງສິນຄຸ້າຄົງຄັງ, ອັດຕາ

ການສ ນເສຍ, ການສຸ້ອມແປງ...  

+ ຄົນງານໃນໜຸ້າວຽກ “ຕ ໍ່ໄມຸ້”           1 

+ ຄົນງານໃນໜຸ້າວຽກ “ງານໄມຸ້”           2 

+ ຄົນງານໃນໜຸ້າວຽກ “ທາສີ”           2 

+ ຄົນງານໃນໜຸ້າວຽກ “ທາສີເຄອືບເງົາ”          6 

+ ຄົນງານໃນໜຸ້າວຽກ “ທາສີເຄອືບເງົາ”          4 

+ ຄົນງານໃນໜຸ້າວຽກ “ແກະສະຫ ັກ”           1 

+ ຄົນງານໃນໜຸ້າວຽກ “ຫ ຸ້ມຫ ໍ່””           1 

 ລວມພະນັກງານທາງກົງທັງໝົດ         17 

+ ອົງກອນທັງໝົດ         20 

+ ປ້າຍ              3 

+ ວັດສະດ ອືີ່ນໆ             2 

+ ຊ່າງສ ານານງານ              8 

 ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໂດຍກົງທງັໝົດຖືກຄິດໄລ່      50 

+ ຄ່າບ ລິຫານ            30 

+ ຄ່າແຮງງານ/ເງິນເດືອນທາງກົງ           9 

+ ສີີ່ງເສດເຫ ືອ, ສຸ້ອມແປງ             4 

 ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທງັໝົດໃນການຜະລິດສິນຄຸ້າສ າເລັດຮ ບ      93 
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+ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ        7 

 ຕົັ້ນທຶນທັງໝົດ          100 

 

+ ຄວາມແຕກຕາ່ງໃນສາງ          19 

+ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍເພີີ່ມສ າລັບສິີ່ງເສດເຫ ືອ        14 

+ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍເພີີ່ມສ າລັບການສຸ້ອມແປງ         27 

+ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍເພີີ່ມສ າລັບການປ ງແຕ່ງ        58 

 

 ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕວົຈີງທັງໝົດ        218 

 ລາຄາຂາຍ          161 

3.3.2.9 ປະເພດຂອງຄາ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍທີີ່ຜ ຸ້ຈດັການສາຍສາມາດກ ານດົໄດຸ້? 
ຜ ຸ້ຈັດການສາຍສາມາດກ ານົດໂດຍກົງຕ ໍ່ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕ ໍ່ໄປນີັ້:  
✓ ຄ່າແຮງງານ 

✓ ລາຄາວັດສະດ  (ລວມທັງອ ປະກອນເສີມເຊັົ່ນ: ກະດາດຊາຍ) 

✓ ຄ່າເຄືີ່ອງຈັກ (ອັດຕາສ່ວນການດ າເນີນງານຕ ໍ່ຊົົ່ວໂມງ) 
✓ ຄ່າຂົນສົົ່ງ 
✓ ຄ່າຫ ຸຸ້ຍຫ ຸ້ຽນ ແລະ ຄ່າບ າລ ງຮັກສາ 
ຄ່າແຮງງານ 
ຜ ຸ້ຈັດການສາມາດເຮັດແນວໃດເພືີ່ອຫ ຸດຕົັ້ນທຶນຄ່າແຮງງານ? 

✓ ຫ ຸດຜ່ອນເວລາຫວ່າງຂອງພະນັກງານໃນການປະຕິບັດງານ 

✓ ຫ ຸດເວລາຫວ່າງ 

✓ ຫ ີກລ່ຽງການຊັກຊຸ້າ, ພັກຜ່ອນດົນ ຫ ືເວລາຫວາ່ງ 

✓ ສະເໜີແນວທາງທີີ່ຊັດເຈນ, ຖືກຕຸ້ອງ, ທັນເວລາ. ຜ ຸ້ອອກແຮງງານຕຸ້ອງເຂົັ້າໃຈຢ່າງຈະແຈຸ້ງກ່ຽວກັບສິີ່ງທີີ່
ເຂົາເຈົັ້າຕຸ້ອງເຮັດ ແລະຈ ດປະສົງຂອງເຂົາເຈົັ້າເພືີ່ອເຮັດວຽກໃຫຸ້ວຽກມີປະສິດທິພາບ ແລະຜິດພາດໜຸ້ອຍລົງ.  

✓ ກ່ອນທີີ່ຜ ຸ້ອອກແຮງງານຈະພັກວຽກ, ຜ ຸ້ຈັດການຄວນຮັບປະກັນວ່າວຽກຕ ໍ່ໄປແມ່ນກຽມພຸ້ອມຮຽບຮຸ້ອຍ 
ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫຸ້ເສຍເວລາ.  

✓ ມອບໝາຍຄົນງານທີີ່ຈ າເປັນສ າລັບວຽກງານໃດໜຶີ່ງເທົົ່ານັັ້ນ. ຖຸ້າບ ໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈະມີຄົນງານບາງຄົນພຽງແຕ່
ຊອກຫາວຽກອືີ່ນ.  

✓ ມອບໝາຍໜຸ້າທີີ່ໃຫຸ້ຖືກຕຸ້ອງ. ໂດຍທົົ່ວໄປສ າລັບວຽກງານທີີ່ມີຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກ, ຜ ຸ້ຈັດການຄວນມອບໝ

າຍໃຫຸ້ພະນັກງານທີີ່ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີປະສົບການ; ພະນັກງານໃໝ່ ຫ ື ບ ໍ່ມີປະສົບການ ຄວນ
ຖືກມອບໝາຍໃຫຸ້ວຽກງານທີີ່ງ່າຍກວາ່ (ອັນນີັ້ບ ໍ່ພຽງແຕຈ່ະປະຢັດຄ່າແຮງງານ ແຕ່ຍງັປະຫຍັດຄ່າສິັ້ນ
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ເປືອງ). ສະນັັ້ນ, ຜ ຸ້ຈັດການຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ຄວາມຮ ຸ້, ທັກສະ, ປະສົບການຂອງຜ ຸ້ອອກແຮງງານກ່ອນມອບ

ໝາຍໜຸ້າທີີ່ໃຫຸ້.  

✓ ຄວບຄ ມວິທີການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເພືີ່ອຫ ີກລ່ຽງຄວາມຜິດພາດ, ການບາດເຈັບ 
ແລະ ການເສຍເງິນ. ຜ ຸ້ຈັດການຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕ ໍ່ພະນັກງານໃໝ່ ແລະ ບ ໍ່ມີປະສົບການ.  

✓ ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານເຂົັ້າໃຈໂຄງການໂບນັດ ແລະ ວິທີການເພີີ່ມເງິນໂບນັດ. 
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍວັດສະດ  
ໂດຍທົົ່ວໄປ, ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍວັດສະດ  ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ ໃນໂຮງງານ (ກວມເອົາ 40-60%). ດັົ່ງນັັ້ນ, ຜ ຸ້

ອອກແຮງງານຄວນລະມັດລະວັງໃນການນ າໃຊຸ້ ແລະ ການປະກອບວັດສະດ ເຂົັ້າກັນ. 

ຜ ຸ້ຈັດການສາມາດເຮັດຫຍັງໄດຸ້ແດ່ເພືີ່ອຫ ຸດລາຄາວັດສະດ ?  

✓ ຫ ີກລ່ຽງຄວາມເສຍຫາຍຂອງວດັສະດ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບດັງານ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ, ໂດຍສະເພາະເມືີ່ອ

ການຂົນສົົ່ງຈາກຕ ຸ້ຄອນເທນເນ,ີ ສິນຄຸ້າຄົງຄັງ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ. 

✓ ຫ ີກລ່ຽງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ວັດສະດ ຫ ຸ້ມຫ ໍ່, ຕ ຸ້ຄອນເທນເນີ ... ໃນລະຫວ່າງການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກຈາກ

ໂຮງງານ.  

✓ ຫ ີກລ່ຽງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ວັດສະດ ເນືີ່ອງຈາກການເກັບຮັກສາທີີ່ບ ໍ່ລະມັດລະວັງ (ທັງໃນ
ບ່ອນເກັບມຸ້ຽນ ແລະ ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ)  

✓ ຫ ີກເວັັ້ນການຮົົ່ວໄຫ ຂອງຂອງແຫ ວ 
✓ ນ າໃຊຸ້ ແລະ ລະມັດລະວັງກັບອ ປະກອນເສີມເຊັົ່ນ: ກະດາດຊາຍ, ນ ້າມັນ, ສີເຄືອບ.....  

✓ ຮັກສາສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກໃຫຸ້ສະອາດ (ຕົວຢ່າງໃນ NOVEM: ໃນກ ລະນີໃດກ ໍ່ຕາມ ຫ ີກເວັັ້ນການເປືົ້ອນ
ຂອງຜະລິດຕະພັນທີີ່ທາສີໃໝ່). 

✓ ເອົາວັດສະດ ອອກຈາກສາງ ຕາມນວນທີີ່ຈ າເປັນຕຸ້ອງໃຊຸ້  

✓ ພະຍາຍາມຫ ຸດຜ່ອນສິີ່ງເສດເຫ ອືໜຸ້ອຍລົງ (ຕົວຢ່າງໃນ NOVEM: ໝາຍເຖິງການປະຫຍດັວັດສະດ  ເພືີ່ອ
ຫ ຸດສິີ່ງເສດເຫ ືອ).  

ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍເຄືີ່ອງຈັກ: 
ສີີ່ງສ າຄັນ: 
• ໃນທ ກວິທີການ ທີີ່ນ າໃຊຸ້ໃນໂຮງງານ, ຜ ຸ້ຈັດການຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ລາຄາເຄືີ່ອງຈັກເປັນພິເສດ ເພາະເຄືີ່ອງ

ຈັກມີຕົັ້ນທຶນສ ງ, ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານສ ງ ເຊິີ່ງຕຸ້ອງການ ການນ າໃຊຸ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີ
ການຄ ຸ້ມຄອງທີີ່ດີ.  

• ຜ ຸ້ຈັດການແຕ່ລະຄົນຄວນເຂົັ້າໃຈວ່າເຄືີ່ອງຈັກໃດມີບົດບາດສ າຄັນໃນສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກ ເພາະວ່າເຄືີ່ອງຈັກ
ນີັ້ກ ານົດປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ເຄືີ່ອງຈັກຄວນໄດຸ້ຮັບການດ ແລດຸ້ວຍການບ າລ ງຮັກສາ
ເປັນປ ກກະຕິ.  

ຜ ຸ້ຈັດການສາມາດເຮັດຫຍັງໄດຸ້ເພືີ່ອຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງເຄືີ່ອງຈັກ?  
✓ ຮັບປະກັນການນ າໃຊຸ້ເຄືີ່ອງຈັກທີີ່ມີປະສິດທິຜົນໂດຍ: 
 ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າມີວັດສະດ ພຽງພ ສ າລັບເຄືີ່ອງຈັກໃນການດ າເນີນງານ  

   ເຄືີ່ອງຢ ່ໃນສະພາບ "ພຸ້ອມ" ສະເໝີເພືີ່ອຫ ີກເວັັ້ນການເວລາຫວ່າງຂອງເຄືີ່ອງຈັກ  
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   ຫ ີກລ່ຽງການຢ ດເຄືີ່ອງຈັກເນືີ່ອງຈາກຂາດເຂີນວັດສະດ , ຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກຜ ຸ້ອອກແຮງງານ...  

  ຫ ີກລ່ຽງການຢ ດເຄືີ່ອງເພາະວ່າພະນັກງານຕຸ້ອງ ວັດແທກຂະໜາດ...  

✓ ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າເຄືີ່ອງຈັກໄດຸ້ຖືກຮັກສາໄວຸ້ຢ່າງດີນ ໃນລະຫວ່າງການພັກຜ່ອນ.  
✓ ລາຍງານທັນທີກ່ຽວກັບບັນຫາໃດໆກ່ຽວກັບເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ຢ່າລ ຖຸ້າຈົນກ່ວາເຄືີ່ອງຢ ດ ເນືີ່ອງຈາກຄວາມ

ຜິດພາດ.  

 

3.3.3 ການປບັປ ງໂຄງການ  

3.3.3.1 ຄ ນລກັສະນະຂອງໂຄງການ  
• ໂຄງການທີີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ 
• ໂຄງການທີີ່ສັບສົນ 
• ໂຄງການທີີ່ມີຈ ດເລີີ່ມຕົັ້ນ ແລະ ບົດສະຫ ຸບທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ 
• ເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ມີການສຸ້າງຕັັ້ງກ ່ມ (ກ ່ມນີັ້ມີຢ ່ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ) 
• ແຕ່ລະໂຄງການມີການຄາດຄະເນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 

3.3.3.2 ຕວົຢາ່ງກຽ່ວກບັໂຄງການ: 

• ລົງທຶນ, ຈັດຊືັ້ ແລະ ນ າສະເໜີເຄືີ່ອງຈັກ/ອ ປະກອນໃໝ່. 
• ແນະນ າລະບົບການຈັດຕັັ້ງ/ຄອມພິວເຕີໃໝ່. 
• ຈັດຕັັ້ງບ ລິສັດຄືນໃໝ່ (ບ ກຄະລາກອນ) 
• ແນະນ າຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຜະລິດ 
• ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສຸ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ 
• ສຸ້າງຕັັ້ງລະບົບຕິດຕາມກວດກາໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ/ສົັ້ນອອກ ໃນສາຍການຜະລິດສະເພາະໃດໜືີ່ງ, ຕົວຢ່າງ: 

- ສະໜາມໄມຸ້ 
- ການອົບໄມຸ້ 
- ສາງ 

ບາງຄັັ້ງຜ ຸ້ຄ ມງານເຂົັ້າຮ່ວມໃນກ ່ມໂຄງການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການແນະນ າເຕັກໂນໂລຊີ/ຕົວແບບການຈັດຕັັ້ງ ໃ
ໝ່. ດັົ່ງນັັ້ນ ເຂົາເຈົັ້າຈ າເປັນຕຸ້ອງມີເຕັກນິກການຄ ຸ້ມຄອງຈັດການໂຄງການທີີ່ດີ ແລະ ວິທີການ ຫ ື ສາມາດນ າໃຊຸ້ສ່ວນ
ໜືີ່ງຂອງໂຄງການນີັ້. ແຕ່ລະກ ່ມໂຄງການຕຸ້ອງການຜ ຸ້ອ ານວຍການໂຄງການ; ຜ ຸ້ນ າກ ່ມ. ໃນໄລຍະການພັດທະນາ

ໂຄງການ. 

 

 

 

 

 

 



  

  25 

 

 

 
                 ການຂະຫຍາຍໂຮງງານ  
          

      
                    ໂຮງງານ 
                    ເຄືີ່ອງຈັກ 
                    ໂຄງສຸ້າງພືັ້ນຖານໂຮງງານ 
 
                   ການດ າເນີນງານ 
                    ຄ າສັົ່ງ  
                    ໄລຍະເວລາ 
                    ຊັບພະຍາກອນ  
                    ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ 
 
                   ຂັັ້ນຕອນ  
 

 

 

 

 

 

ການລິເລີີ່ມໂຄງການ 

ການກ ານົດໂຄງການ 

ການວາງແຜນໂຄງການ 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 

ທົດລອງປະຕິບດັ ແລະ ມອບໂອນໂຄງການ  

ການນ າໃຊຸ້ໂຄງການ    
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ຸ້ເຕັ
ກນິ

ກກ
ານ
ດ າ
ເນີ
ນໂ

ຄງ
ກາ
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ກ ່ມໂຄງການຮັບຜິດຊອບ: 
• ການນ າໃຊຸ້ / ສ າເລັດເປ ົ້າໝາຍທີີ່ວາງແຜນ (ກອງປະຊຸມ, ເຄືີ່ອງຈັກ, ໂຄງສຸ້າງພືັ້ນຖານ) 

• ການນ າໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນທີີ່ຈ າເປັນສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ເຊັົ່ນ: ໃນວັດສະດ ກ ໍ່ສຸ້າງ, ເວລາ

ເຮັດວຽກ, ເຄືີ່ອງຈັກກ ໍ່ສຸ້າງ ...) 
• ຊັບພະຍາກອນມະນ ດສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
• ການດ າເນີນງານເປັນໄປໄດຸ້ດີຫ ັງຈາກໂຄງການສ າເລັດ. 

ເພືີ່ອວາງແຜນ ແລະ ນ າໃຊຸ້ໂຄງການ, ພວກເຮົາຈ າເປັນຕຸ້ອງກ ານົດ ແລະ ຄວບຄ ມ 5 ຕົວກ ານົດດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

1. ການດ າເນີນງານທີີ່ຈ າເປັນ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບ (ຕົວຢ່າງ: ການຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງຈັກ) 
2. ການດ າເນີນງານຈ າເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດພາຍໃຕຸ້ຄ າສັົ່ງຂຸ້າງລ ມ່ນີັ້. 

ຕົວຢ່າງ:  

1. ກະກຽມພືັ້ນທີີ່ 
2. ການຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງຈັກ 
3. ຕິດຕັັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ 

ການວາງແຜນວັນທີເລີີ່ມຕົັ້ນ ແລະ ວັນທີສະຫ ຸບການດ າເນີນງານທັງຫມົດ. ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບຫນຸ້າ, 
ຊັບພະຍາກອນທີີ່ຈ າເປັນທັງໝົດ ພຸ້ອມກັບອ ປະກອນ ແລະ ເງິນທຶນ. ຫ ັງຈາກຮ ຸ້ກ່ຽວກັບການດ າເນີນງານ ແລະ ຄ າ
ສັົ່ງ, ພວກເຮົາສາມາດກ ານົດວນັທີ ແລະເວລາ ສ າລັບການວາງແຜນ.  

ຕົວຢ່າງ : ຖານຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງຈກັ   ເລີີ່ມວັນທີ : 15.04. 

     ໄລຍະເວລາ: 10 ວັນ  

     ວັນທີສະຫ ຸບ: 26.04 

   ການຕິດຕັັ້ງ ເລີີ່ມວັນທີ: 26.05 

     ໄລຍະເວລາ: 10 ວັນ 

     ວັນທີສະຫ ຸບ: 06.06  

ວິທີການທີີ່ຈ າເປັນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດປະກອບມີ: 

• ແຮງງານກ ໍ່ສຸ້າງ, ການຕິດຕັັ້ງ, ຝຶກອົບຮົມ..... 

• ອ ປະກອນສ າລັບການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ການຕິດຕັັ້ງ ເຊັົ່ນ ເຄຣນ, ອ ປະກອນການເຊືີ່ອມໂລຫະ 

• ວັດສະດ ກ ໍ່ສຸ້າງ ທ ໍ່ເຄືີ່ອງ, ທ ໍ່ອາກາດ ແລະ ສາຍເຄເບີັ້ນ.... 

• ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຊືັ້ອ ປະກອນທີີ່ຈ າເປັນ ແລະ ແຮງງານ, ສ າລັບບ ກຄະລາກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກສ າລັບ
ໂຄງການ. 

ເປ ົ້າໝາຍເພືີ່ອບັນລ ບັນດາກິດຈະກ າຂຸ້າງເທີງທີີ່ໄດຸ້ກ່າວມາ: 
• ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງກິດຈະກ າທີີ່ໄດຸ້ປະຕິບັດ ຕຸ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕຸ້ອງການດຸ້ານຄ ນນະພາບ 
• ວັນທ ີແລະ ເວລາ 
• ວິຊາການ, ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນ ດ 
• ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ 
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ເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ພວກເຮົາຈ າເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ຊີັ້ນ າ ຕົວກ ານົດທັງໝົດ ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປັບ 
ຄ່າປ່ຽນແປງ ເຊັົ່ນ ການຜະລິດຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ. ຕົວກ ານົດທີີ່ສ າຄັນແມ່ນກອບໄລຍະເວລາ. ຖຸ້າສາມາດເຮັດໄດຸ້ຕາມ
ເວລາທີີ່ວາງແຜນໄວຸ້, ສາມາດປະຫຍັດເງິນທຶນໄດຸ້ຫ າຍ. ໃນຫ າຍໆກ ລະນີ, ຜ ຸ້ຄ ມງານຮັບຜດິຊອບໃນການປະຕິບັດ
ແລະ ຊີັ້ນ າຕົວກ ານົດດຸ້ານວິຊາການ (ເຊັົ່ນ: ສ າເລັດຕາມໄລຍະເວລາທີີ່ວາງແຜນໄວຸ້) ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການນ າໃຊຸ້
ເຄືີ່ອງມືຂອງມັນ. 

ເຄືີ່ອງມືທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ໃນການກວດສອບເວລາ ແມ່ນຕາຕະລາງຄວາມຄບືໜຸ້າ (ຍັງເອີັ້ນວ່າ Gantt-Chart). ຕ ໍ່
ໄປນີັ້ແມ່ນຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບຕາຕະລາງທີີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຄືບຫນຸ້າຂອງການຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ການດ າເນີນງານ
ຂອງເຄືີ່ອງຈັກ. 
ການດ າເນນີງານ 
 

A   4 ວັນ  

 

B           11 ວັນ  

 

C          4 ວັນ  

 

D                     9 ວັນ  

 

E                  8 ວັນ 

 

F                         11 ວັນ  

 

G                   5 ວັນ   

 

H                          4 ວັນ  
                                 ເວລາ  
                     39         (ວັນ) 

ເວລາທັງໝົດ 39 ວັນ (Gantt-Chart) 

A: ການກະກຽມສະຖານທີີ່ 

B: ສຸ້າງຖານຕິດຕັັ້ງ 

C: ວາງເຄືີ່ອງຈັກຢ ່ເທິງຖານ 
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D: ປະກອບສິັ້ນສ່ວນກົນຈັກ ຫ ືສ່ວນປະກອບອືີ່ນ 

E: ຕິດຕັັ້ງລະບົບທ ໍ່ ແລະ ການຄວບຄ ມ 

F: ຕິດຕັັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ກວດສອບ 

G: ການທາສີ, ການຫ  ໍ່ຫ ອມ…. 

H: ເລີີ່ມຕົັ້ນ, ການທົດສອບ ແລະ ກວດສອບ 

3.3.3.3 ນຍິາມຈ ດປະສງົ  
ໃນສ່ວນຕ ໍ່ໄປນີັ້ ຄ ານິຍາມພືັ້ນຖານຂອງຈ ດປະສົງ ໄດຸ້ຖືກອະທິບາຍ ແລະ ວິທີການຕິດຕາມຄວາມຄບືໜຸ້າ ໄປສ ່
ຄວາມສ າເລັດ. ລັກສະນະເຫ ົົ່ານັັ້ນ ຄວນຈະຖືກນ າໄປໃຊຸ້ໃນເວລາວາງແຜນຈ ດປະສົງຂອງການປັບປ ງໂຄງການ. ໃນ

ລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄວາມຄືບຫນຸ້າ, ມັນຍັງມີຄວາມກ່ຽວຂຸ້ອງກັບກິດຈະກ າທີີ່ວາງແຜນໄວຸ້ ປະກອບສ່ວນ
ໃຫຸ້ບັນລ ເປ ົ້າໝາຍ. ການຕິດຕາມ ແມ່ນຊ່ວຍແກຸ້ໄຂແຜນການ ໃນກ ລະນີທີີ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເກີດຄວາມຫຍ ຸ້ງ
ຍາກທີີ່ຈະບັນລ ຜົນໄດຸ້ຮັບທີີ່ຄາດຫວັງ.     

• ຈ ດປະສົງຄວນຈະແຈຸ້ງ, ເປັນໄປໄດຸ້ ແລະ ສາມາດບັນລ ໄດຸ້  

• ແມ່ນຫຍັງ, ເມືີ່ອໃດ, ແມ່ນໃຜ? 

• ໂດຍວິທີໃດ (ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ, ວິທີການ) ແລະ ໂດຍສະເພາະກັບໃຜ ທີີ່ສາມາດບັນລ ຕາມຈ ດປະສົງ

ໄດຸ້? 
• ຈ ດປະສົງຄວນມີແຮງຈ ງໃຈ ແລະ ບັນລ ໄດຸ້  
• ຖຸ້າທ່ານມີຫ າຍຈ ດປະສົງໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວນຈັດບ ລິມະສິດ  

ການຄັດຄຸ້ານ ຄວນຖືກຄາດຫວັງ ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ: 

- ປະລິມານ vs. ຄ ນນະພາບ  

- ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕ ່າ vs. ຄ ນນະພາບ 

ໃນກ ລະນີນີັ້, ຄວນຈັດບ ລິມະສິດ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນທີີ່ດີລະຫວ່າງຈ ດປະສົງ.  

ຈ ດປະສົງທີີ່ດີ ທີີ່ສ ດຄວນຈະເປັນ ປະລິມານ  

ຕົວຢ່າງ: ຈ ດປະສົງຄວນຈະເປັນ ປະລິມານ 

  - 100 ໜ່ວຍ/ຊົົ່ວໂມງ  

  - 5% ສິີ່ງເສດເຫ ືອ/ລາຍການສັົ່ງຊືັ້  

  - 1000$/ລາຍການສັົ່ງຊືັ້ 

  - 10kg ຂອງສີທາ/100 ໜວ່ຍ 

ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຄວນມີຈ ດປະສົງທີີ່ມີ ຄ ນນະພາບ 
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ຕົວຢ່າງ: ຈ ດປະສົງຄວນມີ ຄ ນນະພາບ 

  - ເປັນລະບຽບຮຽບຮຸ້ອຍ, ຊັດເຈນໃນທ ກພະແນກ  

  - ລະດັບຄວາມຮ ຸ້ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ 

ຈ ດປະສົງທາງດຸ້ານປະລິມານຄວນຈະຖືກລວມກັນ ແລະ ຄວນຈະມີຄວາມຊັດເຈນ ເພືີ່ອໃຫຸ້ຜ ຸ້ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຮ ຸ້ວາ່ 
"ພວກເຂົາເວົັ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ?”  

ຈ ດປະສງົຕວົກາງ 

ຈ ດປະສົງຄວນໄດຸ້ຮັບ ການຄວບຄ ມ.  

ຈ ດປະສົງແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມໝາຍຖຸ້າບ ໍ່ມີການຄວບຄ ມ ແລະ ຜົນການກວດສອບ. ເມືີ່ອມີຊ່ອງຫວ່າງໃຫຍ່ລະຫວ່າງ
ການຕັັ້ງ ແລະ ສ າເລັດຕາມຈ ດປະສົງ, ຄວນມີຈ ດປະສົງຕົວກາງ. ຄວນມີເວລາພຽງພ ເພືີ່ອປັບຕົວກ່ອນກ ານົດເວລາ 

ແລະ ຮັບປະກັນຜົນສ າເລັດຂອງເປ ົ້າໝາຍສ ດທຸ້າຍ. 

ຈ ດປະສົງທ າອິດ    ຈ ດປະສົງຕົວກາງ  ຈ ດປະສົງສ ດທຸ້າຍ 

 

  ເລີີ່ມຕົັ້ນ              ມືັ້ທີີ່ 1    ມືັ້ສ ດທຸ້າຍ 

ການຄວບຄ ມຈ ດປະສົງແມ່ນສ າຄັນທີີ່ສ ດ ໃນທ ກຂັັ້ນຂອງໂຮງງານ: 

 ສ າລັບລະດັບການຄ ຸ້ມຄອງທີີ່ສ ງຂຶັ້ນ: ລະດັບທີີ່ສ ງ ຈະສາມາດບັນລ ຕາມຈ ດປະສົງໄດຸ້ ແມ່ນຂືັ້ນກັບຄວາມສ າ
ເລັດຂອງບັນດາຈ ດປະສົງໃນລະດັບຕໍ່ າ.  

 ສ າລັບຜ ຸ້ຈັດການ: ຜົນສ າເລັດຂອງພະແນກ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບຄວາມສ າເລັດຕາມຈ ດປະສົງຂອງພະແນກນັັ້ນ. ຜ ຸ້
ຈັດການ ຄວນຮ ຸ້ຕະຫ ອດເວລາກ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບຈ ດປະສົງ
ເພືີ່ອໃຫຸ້ພວກເຂາົສາມາດປັບປຽ່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  

 ຜ ຸ້ອອກແຮງງານຄວນເຂົັ້າໃຈວາ່ເຂົາເຈົັ້າສາມາດບັນລ ເປ ົ້າໝາຍໄດຸ້ ຫ ືບ ໍ່ 

ຈ ດປະສງົການຕດິຕາມ 

ການຕິດຕາມກວດກາປະກອບມີ:  

• ຊີັ້ແຈງ ແລະ ຕິດຕາມມ ນຄ່າຕົວຈິງ 
• ສົມທຽບມ ນຄ່າທີີ່ແທຸ້ຈິງກບັມ ນຄ່າຈ ດປະສົງ 
• ຊີັ້ແຈງຄວາມຜິດພາດ ແລະເຫດຜົນ 
• ໃຫຸ້ວິທີການເພືີ່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫານັັ້ນໄດຸ້ 
• ທົບທວນຈ ດປະສົງວ່າມັນຖືກຕຸ້ອງ ຕາມທີີ່ຕັັ້ງໄວຸ້ຢ່າງຖືກຕຸ້ອງຫ ືບ ໍ່ 
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ຄວາມຖີີ່ຂອງການຕິດຕາມ: 

- ຂຶັ້ນກັບຄວາມໜຸ້າເຊືີ່ອຖື ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ຫ ື ພະແນກ. ຄວາມໜຸ້າເຊືີ່ອຖື ແລະ ຄວາມອາດ

ສາມາດໜຸ້ອຍ, ຄວນຕິດຕາມກວດກາຫ າຍຂືັ້ນ  

3.3.3.2 ຕົວຢາ່ງຂອງການປັບປ ງໂຄງການ 

ຊືີ່ໂຄງການ:  “ໂຄງການປບັປ ງການດ າເນນີງານການອບົໄມຸ້”  

ເຫດຜນົສ າລບັການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໂຄງການນີັ້: ໃນຂະນະນັັ້ນ, ຢ ່ໂຮງງານ ດຶກເຍີນ, ການກວດກາສະພາບແວດລຸ້ອມ
ແຫ່ງການອົບໄມຸ້ຂອງໂຮງງານແມ່ນດັດປັບໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຊຸ່ມຊືັ້ນຂອງອາກາດ  ໂດຍບ ໍ່ມກີານຕິດຕາມຄວາມຊຸ່ມ
ຊືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ (RH) ຂອງສະພາບແວດລຸ້ອມອົບໄມຸ້ໃນເວລາອົບແຫຸ້ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄວາມຊຸ່ມຊືັ້ນຂອງໄມຸ້ໃນ
ຂະບວນການອົບແຫຸ້ງກ ໍ່ບ ໍ່ໄດຸ້ຖືກກວດສອບ (ພຽງແຕ່ກວດເບິີ່ງຄວາມຊຸ່ມຊືີ່ນຂອງໄມຸ້ໃນມືັ້ສ ດທຸ້າຍເທົົ່ານັັ້ນ). ເປັນ
ຜົນມາຈາກການບ ໍ່ຕິດຕາມອ ນຫະພ ມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຂອງສະພາບແວດລຸ້ອມ ພຸ້ອມທັງບ ໍ່ຕິດຕາມ
ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຊຸ່ມຂອງໄມຸ້ ໃນລະຫວ່າງການອົບແຫຸ້ງ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄ ນນະພາບຂອງໄມຸ້ເລືີ່ອຍຫ ັງອົບແຫຸ້ງ

ແມ່ນເສຍຄ ນນະພາບ (ຮອຍແຕກ, ຂັດ, ແລະ ອືີ່ນໆ) ທີີ່ມີອັດຕາສ ງ, ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊືີ່ນທີີ່ບ ໍ່ສະເໝີກັນ ຂອງແຜ່ນ

ໄມຸ້ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບລະຫວ່າງແຜ່ນໄມຸ້ຂຸ້ອນຂຸ້າງສ ງ (ຫ າຍກວາ່ 10% ລະຫວ່າງແຜ່ນໄມຸ້). 

ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການ:  
• ຕິດຕາມອ ນຫະພ ມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊືີ່ນຂອງສະພາບແວດລຸ້ອມການອົບແຫຸ້ງໃນລະຫວ່າງຂະບວນການອົບ

ແຫຸ້ງ. 
• ຕິດຕາມຄວາມຊຸ່ມຂອງແຜ່ນໄມຸ້ ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການອົບແຫຸ້ງ 
• ປັບປ ງຄ ນນະພາບໄມຸ້ແຫຸ້ງ (ຫ ດຸອັດຕາຂອງໄມຸ້ທີີ່ສ ນເສຍຫ ັງຈາກແຫຸ້ງ) 
• ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ/ຄຸ້າຍຄືກັນຂອງຄວາມຊຸ່ມຊືັ້ນຢ ່ໃນແຜ່ນໄມຸ້ ແລະ ໃນແຜນໄມຸ້ອືີ່ນໆ.  

ຈ ດປະສງົສະເພາະ:  

✓  ຫ ຸດຜ່ອນໄມຸ້ທີີ່ເສືີ່ອມໂຊມລົງຢ່າງໜຸ້ອຍ 5% ເມືີ່ອປຽບທຽບກັບວິທີການອົບແຫຸ້ງໃນປັດຈ ບັນທີີ່
ໂຮງງານນ າໃຊຸ້. 

✓  ຮັບປະກັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຜ່ນໄມຸ້ແມ່ນ ± 3%. 

✓ ກ ານົດຂັັ້ນຕອນການອົບໄມຸ້ ທີີ່ເໝາະສົມສ າລັບໄມຸ້ວິກ. ອີງຕາມນັັ້ນ, ໄດຸ້ກ ານົດວິທີການອົບໄມຸ້ຄືນໃໝ່
ສ າລັບໄມຸ້ທ ກຊະນິດທີີ່ນ າໃຊຸ້ໃນໂຮງງານ.  

ຂັັ້ນຕອນ: 

• ເລືອກຊະນິດພັນໄມຸ້ໃດໜືີ່ງ ສ າລັບການປັບປ ງໂຄງການ (ໂຄງການນີັ້ໃຊຸ້ໄມຸ້ວິກ ທີີ່ມີຄວາມໜາ 51 ມມ) 

• ເລືອກເຕົາອົບໄມຸ້ ເບີ 3A (ໂຄງການປັບປ ງບ ໍ່ໄດຸ້ນ າໃຊຸ້) ແລະ ເຕົາອົບໄມຸ້ ເບີ 6A (ໂຄງການປັບປ ງຈະ

ປະຕິບັດ) ເພືີ່ອຕິດຕາມ. 
• ແນະນ າໃຫຸ້ພະນັກງານບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນຕາມແບບຟອມການຕິດຕາມ, ແລະ ວິທີການດ າເນີນງານຂອງເຕົາອົບ

ເບີ 6A ດຸ້ວຍຂັັ້ນຕອນໃໝ່. 
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• ກ ານົດຂ ໍ້ມ ນຂອງວັດສະດ ສົັ້ນເຂົັ້າ, ສົັ້ນອອກ (ຄ ນນະພາບຂອງແຜ່ນໄມຸ້, ລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊືີ່ນ) ເຊັົ່ນດຽວ

ກັນກັບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານເຕົາອົບ ເບີ 3A ແລະ ເຕົາອົບເບີ 6A. 

• ປຽບທຽບຂ ໍ້ມ ນການຕິດຕາມລະຫວ່າງເຕາົອົບ ເບີ 3A (ບ ໍ່ມີໂຄງການປັບປ ງ) ແລະ ເຕົາອົບເບີ 6A 

(ໂຄງການປັບປ ງ). 

• ປັບປ ງຂັັ້ນຕອນການອົບແຫຸ້ງ ຖຸ້າຈ າເປັນ 
• ສຸ້າງຂັັ້ນຕອນການອົບໄມຸ້ຄືນໃໝ່, ເຜີຍແພ່ ແລະ ນ າໃຊຸ້ຢ່າງກວຸ້າງຂວາງໃນໂຮງງານ 

ອ ປະກອນທີີ່ຈ າເປນັສ າລບັໂຄງການປບັປ ງ.  

• ເຕົາອົບໄມຸ້ເບີ 6A 

• ອ ປະກອນເພືີ່ອວັດລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊືັ້ນ ກ່ອນທີີ່ຈະອົບແຫຸ້ງ (ວັດແທກຂະໜາດ  ແລະ ເຕົາອົບແຫຸ້ງ) 
• ການວັດແທກຄວາມຊຸ່ມຊືີ່ນ 
• ອ ນຫະພ ມຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ ແລະ ອ ນຫະພ ມຂອງອາກາດ 
• ຂັັ້ນຕອນການອົບແຫຸ້ງສ າລັບໄມຸ້ວິກທີີ່ມີຄວາມໜາ 51 ມມ 

• ຕາຕະລາງກ່ຽວກັບຄວາມສົມດ ນຂອງຄວາມຊຸ່ມຊືັ້ນຂອງໄມຸ້ ເປັນໜຸ້າທີີ່ຂອງ ອ ນຫະພ ມຄວາມຊຸ່ມຂອງ
ອາກາດ ແລະ ອ ນຫະພ ມຂອງອາກາດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 

• ບົດແນະນ າໃນການຈັດປະເພດໄມຸ້ຂອງໂຮງງານ 

ຂັັ້ນຕອນການອບົແຫຸ້ງໄມຸ້ວກິ, ຄວາມໜາຂອງ 51 ມມ  

ຂັັ້ນ
ຕອນ  

ອ ນຫະພ ມ
ຄວາມຊຸມ່
ຂອງ
ອາກາດ 
(oc) 

ອ ນຫະພ ມ
ຂອງ
ອາກາດ
(oc) 

ຄວາມແຕກ
ຕາ່ງລະຫວາ່ງ 
ອ ນຫະພ ມ
ຄວາມຊຸມ່
ຂອງອາກາດ 
ແລະ 
ອ ນຫະພ ມ
ຂອງອາກາດ 

ຄວາມ
ຊຸມ່ຊືີ່ນທີີ່
ກຽ່ວຂຸ້ອງ

RH 

(%) 

ຄວາມຊຸມ່
ຊືີ່ນຂອງ
ຕວົຢາ່ງ
ໄມຸ້(%) 

ໄລຍະເວລາ 
(h) 

A 60 60 0 100   6 

B 60 56 4 81  > 

45 

45  

 60 56 4 81 45 40  

 60 54,5 5,5 75 40 35  

 60 53 7 69 35 30  

C 65 54 11 57 30 25  
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 65 51,5 14 49 25  20  

 65 49 16 42 20 15  

 65 45 20 33 15 10  

D 50 50 0    10 

 

A: ຂັັ້ນຕອນການໃຫຸ້ຄວາມຮຸ້ອນ ແລະ ຄວາມຊຸມ່ຊືີ່ນ  

• ເປີດພັດລົມ, ປ ດປະຕ ປ່ອຍຄວາມຊຸ່ມຊືີ່ນ, ແລະ ເປີດວາວລະບາຍຄວາມຮຸ້ອນເພືີ່ອໃຫຸ້ຄວາມຮຸ້ອນເຖິງ

ອ ນຫະພ ມທີີ່ຕຸ້ອງການ (60 oC) ແລະ ຮັກສາອ ນຫະພ ມນີັ້ເປັນເວລາ 6 ຊົົ່ວໂມງ. 

B: ຂັັ້ນຕອນຂອງການເຮດັໃຫຸ້ໄມຸ້ແຫຸ້ງຈາກຄວາມຊຸມ່ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນໃຫຸ້ບນັລ ຄວາມຊຸມ່ຂອງ 28% -30%.  

• ຮັກສາອ ນຫະພ ມຕາມອ ນຫະພ ມທີີ່ໄດຸ້ກ່າວໄວຸ້ໃນຂັັ້ນຕອນການອົບແຫຸ້ງ, ແລະ ປັບວາວປ່ອຍຄວາມຊຸ່ມ

ຊືີ່ນເພືີ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ອ ນຫະພ ມຄວາມຊຸມ່ຂອງອາກາດ ແລະ ອ ນຫະພ ມຂອງອາກາດ 
ຕາມທີີ່ໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ໃນຂັັ້ນຕອນການອົບ.  

• ໃນລະຫວ່າງຂັັ້ນຕອນນີັ້, ທ ກໆ 2-3 ຊົົ່ວໂມງ, ຕຸ້ອງໄດຸ້ປັບທິດທາງຂອງພັດລົມ.  

C: ຂັັ້ນຕອນຂອງການອບົແຫຸ້ງໄມຸ້ຈາກ 28% -30% ໄປຫາຄວາມຊຸມ່ຊືີ່ນທີີ່ຕຸ້ອງການ  

• ການໃຫຸ້ຄວາມຮຸ້ອນເຖິງອ ນຫະພ ມທີີ່ໄດຸ້ກ່າວໄວຸ້ໃນຂັັ້ນຕອນການອົບແຫຸ້ງ (ອ ນຫະພ ມຄວາມຊຸ່ມຂອງ
ອາກາດ) ແລະ ຮັກສາອ ນຫະພ ມນີັ້. ປັບວາວປ່ອຍຄວາມຊຸ່ມຊືີ່ນເພືີ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 
ອ ນຫະພ ມຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ ແລະ ອ ນຫະພ ມຂອງອາກາດ ຕາມຂັັ້ນຕອນການອົບໃຫຸ້ແຫຸ້ງ.  

• ໃນລະຫວ່າງຂັັ້ນຕອນນີັ້, ທ ກໆ 2-3 ຊົົ່ວໂມງ, ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການປັບທິດທາງຂອງພັດລົມ 

D: ຂັັ້ນຕອນການປບັຄວາມດ ນ່ດຽ່ງຄວາມຊຸມ່ຊືັ້ນ  

• ປ່ອຍຄວາມຮຸ້ອນ ເພືີ່ອຫ ຸດອ ນຫະພ ມໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມອ ນຫະພ ມ ທີີ່ໄດຸ້ກ່າວໄວຸ້ໃນຂັັ້ນຕອນການອົບແຫຸ້ງ ແລະ
ຄ່ອຍໆປ ດວາວປ່ອຍຄວາມຊຸ່ມຊືີ່ນ.  

• ພັດລົມຍັງຄົງເປີດຢ  ່
• ເປີດພັດລົມປະໄວຸ້ເປັນເວລາ 10 ຊົົ່ວໂມງ 

ຫ ັງຈາກຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃຊຸ້ເວລາຈົບບົດຮຽນພາກນີັ້ແມ່ນ 1 ຊົົ່ວໂມງ ເພືີ່ອສຸ້າງຮ່າງທ າອິດຂອງໂຄງການປັບປ ງຂອງ

ພວກເຂົາໃນໂຮງງານ. ຄ ຝຶກຈະເກັບກ າຂ ໍ້ສະເໜີ ແລະ ຈະແນະນ າເພີີ່ເຕີມໃ ນມືັ້ຕ ໍ່ມາດຸ້ວຍ 2-3 ຕົວຢ່າງ ເຖີງວິທີການ

ເພີີ່ມປະສິດທິພາບ. 

 

3.3.4 ແຜນສຸ້າງລະບບົຄ ຸ້ມຄອງໂຮງງານ ສ າລບັການຕດິຕາມໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ແລະ ສົັ້ນອອກ  

1. ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມີ ໂດຍຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ (ເບີີ່ງຄ າຖາມແນະນ າຢ ່ ຂ ໍ້ 3.3.1) 

2. ປະເມີນຊ່ອງວ່າງຂອງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມ ີ(ລະບົບໄຟຈາລະຈອນ) 
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ແຜນວາດໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ       

       

ແຜນວາດສາຍການຜະລິດ       

       

ລາຍລະອຽດໜຸ້າວຽກ       

       

ຂັັ້ນຕອນດ າເນນີງານ        

ການຈັດຊືັ້       

ການຄ ຸ້ມຄອງການປ ງແຕ່ງ       

ການຈັດການສາງ       

ການຂາຍ       

       

ການກ ານົດຈ ດຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສຸ້ທີີ່ສ າຄັນ       

       

ວາງແຜນການຜະລິດ       

       

ການຄວບຄ ມ ແລະ ຕິດຕາມການຜະລິດ       

        

ການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ       

        

ການປະເມີນຂ ໍ້ມ ນ       

        

ການຮັກສາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ລາຍງານ       

       

ຄ ່ມື "ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງໂຮງານ"       

ສີແດງ: ບ ໍ່ສ າເລັດເລີຍ  

ສີສົັ້ມ: ສ າເລັດສ່ວນໜືີ່ງ ແຕ່ຍງັບ ໍ່ທັນຄົບຖຸ້ວນເທືີ່ອ 

ສີຂຽວ: ເຮັດສ າເລັດທັງໝົດ  

3. ການສຸ້າງແຜນສ າລັບລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງ 
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ການຄັດເລືອກຂົງເຂດບ ລິມະສດິເພືີ່ອປັບປ ງໂຮງງານໄປສ ່ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດ. ລາຍຊືີ່ຂອງກິດຈະກ າທີີ່
ກ ານົດເວລາ, ຄາດຫວັງຜົນໄດຸ້ຮັບ, ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຕົກລົງຜ ຸ້ຈັດການ

ໂຮງງານ. 

4. ການນ າສະເໜີແບບພິມລາຍງານຂອງລັດ 
ເນືັ້ອໃນຂອງບົດຮຽນພາກທີ 3 ຂອງຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມນີັ້ ຄວນຈະຖືກສົົ່ງໃຫຸ້ພະນັກງານທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງ
ໂຮງງານ 
5. ການທົດລອງນ າໃຊຸ້ແບບພິມລາຍງານຂອງລັດ 
ແບບພິມລາຍງານຂອງລັດ ອີງຕາມຂ ໍ້ຕົກເລກທີ 0777 ຕຸ້ອງນ າໃຊຸ້ເພືີ່ອລາຍງານ  
6. ການລາຍງານປະຈ າວັນ 
ສົົ່ງລາຍງານ ຕາມແບບພິມລາຍງານຂອງລັດ ອີງຕາມຂ ໍ້ຕົກເລກທີ 0777 ໃຫຸ້ໜວ່ຍພາກລັດທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຂັັ້ນເມືອງ/
ແຂວງ. 
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ບດົຮຽນພາກທ ີ4 ການປບັປ ງໂຄງການເພືີ່ອເປນັບອ່ນອງີເພີີ່ມເຕມີຕ ໍ່ກບັເຕກັໂນໂລຊປີ ງແຕງ່ໄມຸ້ 

4.1 ການນ າສະເໜຜີນົໄດຸ້ຮບັຈາກວຽກງານປບັປ ງໂຄງການ 

ຫ ັງຈາກບົດຮຽນພາກທີ 3, ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມມີເວລາ 3-4 ອາທິດ ເພືີ່ອປະຕິບັດວຽກງານປັບປ ງໂຄງການຢ ່ໂຮງງານຕົນ

ເອງ. ກັບຄືນສ ່ການຝຶກອົບຮົມກັບບົດຮຽນພາກທີ 4, ເຂົາເຈົັ້າຈະນ າສະເໜີຜົນຂອງວຽກງານປັບປ ງໂຄງການຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າ, ອະທິບາຍສິີ່ງທີີ່ເຂົາເຈົັ້າໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານປະຈ າວັນຂອງເຂາົເຈົັ້າຈາກສິີ່ງທີີ່ເຂົາເຈົັ້າໄດຸ້ຮຽນຮ ຸ້ໃນ
ການຝຶກອົບຮົມ.  

ການນ າສະເໜີໂຄງການປັບປ ງຂອງຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມແມ່ນເປັນໂອກາດໃຫຸ້ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມທັງໝົດ ໄດຸ້ຮຽນຮ ຸ້ຈາກກັນ ແລະ
ກັນ ໂດຍນ າເອົາປະສົບການທີີ່ແທຸ້ຈິງ ກ່ຽວກັບວິທີການປັບປ ງ ບັນຫາຈາກການເຮັດວຽກປະຈ າວັນ.  

ໃນເວລານີັ້, ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມຈະມີເວລາ 5-10 ນາທີ ເພືີ່ອນ າສະເໜີໃນ PowerPoint, ເອກະສານ, ຫ ືເອກະສານ 

excel ຜົນໄດຸ້ຮັບຈາກໂຄງການປັບປ ງຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃຫຸ້ທ ກຄນົໃນກ ່ມ. ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມອືີ່ນໆຈະມີໂອກາດຖາມຄ າ

ຖາມ ແລະໃຫຸ້ຄ າຄິດເຫັນ. ຄ າຖາມແນະນ າຕ ໍ່ໄປນີັ້ສາມາດສຸ້າງຄວາມສະດວກໃນການສົນທະນາ: 

1. ຂ ໍ້ມ ນໃນຕອນທຸ້າຍຂອງໂຄງການປັບປ ງມີເພືີ່ອໃຫຸ້ສາມາດປຽບທຽບກບັຂ ໍ້ມ ນກ່ອນໂຄງການເລີີ່ມຕົັ້ນບ ? 

2. ການວາງແຜນໂຄງການປັບປ ງແມ່ນເປັນຈິງບ ? 

3. ຜົນໄດຸ້ຮັບທາງດຸ້ານປະລິມານໄດຸ້ຖືກອະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈນແລະເຂົັ້າໃຈໄດຸ້ບ ? 

4. ຜົນໄດຸ້ຮັບທາງດຸ້ານຄ ນນະພາບສາມາດບັນລ ໄດຸ້ ຫ ື ເປັນໄປໄດຸ້ບ ? 

5. ກິດຈະກ າທີີ່ປະຕິບັດໄດຸ້ມີຜົນໂດຍກົງ ເພືີ່ອບັນລ ຈ ດປະສົງທີີ່ວາງແຜນໄວຸ້ບ ? 

6. ປັດໃຈໃດທີີ່ຊ່ວຍໃຫຸ້ໂຄງການປັບປ ງປະສົບຜົນສ າເລັດ? 

7. ສາເຫດຂອງການຂາດດ ນ ຫ ື ຄວາມລົັ້ມເຫລວແມ່ນຫຍັງ? 

8. ທ່ານໄດຸ້ສະເໜີຜົນໄດຸ້ຮັບເຫ ົົ່ານັັ້ນໃຫຸ້ກັບຜ ຸ້ບ ລິຫານຂອງເຈົັ້າ ແລະ ມີການແນະນ າແນວໃດ? 

9. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ ໃຫຸ້ມີແຕກຕ່າງ ໃນໂຄງການປັບປ ງຕ ໍ່ໄປຂອງທ່ານ? 

ເອກະສານຂອງແຕ່ລະໂຄງການປັບປ ງຄວນໄດຸ້ຮັບການເກັບກ າໂດຍຄ ຝຶກ ແລະ ແບ່ງປັນໃຫຸ້ກັບຜ ຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມທັງໝົດ
ໃນຕອນທຸ້າຍຂອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມ.  
ກ່ອງເຄືີ່ອງມືສ າລັບຜ ຸ້ຄ ມງານພາຍໃຕຸ້ 4.4. ຂອງບົດຮຽນພາກນີັ້ ແມ່ນຈະສະເໜີຫົວຂ ໍ້ທີີ່ກວຸ້າງຂວາງເພືີ່ອປັບປ ງ

ບັນຫາການເຮັດວຽກຂອງຜ ຸ້ຄ ມງານ ໃນເວລາທີີ່ພວກເຂົາຕຸ້ອງການຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມ, ຄວາມຮ ຸ້, ແລະ ທັກສະເພືີ່ອ

ປັບປ ງຄວາມອາດສາາດໃນການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ. 

4.2 ການເກບັຮກັສາວດັຖດຸບິ ແລະ ການວາງແຜນການຜະລດິທີີ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ 

4.2.1 ການຄວບຄ ມສາງວດັຖຸດບິ 
ວຽກງານ ແລະ ໜຸ້າທີີ່  
4.2.1.1 ການເກບັຮກັສາ 
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– ການຈັດເກັບມຸ້ຽນແຮ່ສາງ ແລະ ການສະໜອງອ ປະກອນທີີ່ຈ າເປັນໃນດຸ້ານ ປະເພດ, ປະລິມານ ແລະ

ຄ ນນະພາບທີີ່ຕຸ້ອງການ - ໂດຍບ ໍ່ມີການສ ນເສຍ, ການເສືີ່ອມຄ ນນະພາບ ແລະອືີ່ນໆໃນວັນທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ 

– ເປັນການໃຫຸ້ຂ ໍ້ມ ນໂດຍລວມທີີ່ດີກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງວັດສະດ ທີີ່ເກັບຮັກສາໄວຸ້ (ໄມຸ້) ໃນສາງ 
– ຫ ີກລຸ້ຽງການເກັບແຮ່ໄວຸ້ໃນປະລິມານທີີ່ຫ າຍເກີນໄປ ແລະ ໃຊຸ້ເວລາດົນ (ເຊັົ່ນ ໃນກ ລະນີການເກັບ

ມຸ້ຽນໄມຸ້ຝານ: ແຕກ ແລະ ປ່ຽນສ ີຖຸ້າເກັບໄວຸ້ດົນເກີນໄປ) 
– ເປັນສ່ວນໜືີ່ງຂອງລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງການຜະລິດ ທີີ່ຜະລິດຕະພັນເຄິີ່ງສ າເລັດຮ ບໄດຸ້ຖືກຕິດຕາມ  

ກະກຽມເງືີ່ອນໄຂກ່ອນ: 

1) ກ່ອນທີີ່ຈະເກັບຮັກສາ, ເຊັົ່ນ: ຫ ັງຈາກຈັດສົົ່ງຈາກຜ ຸ້ສະໜອງ, ໄມຸ້ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການປະເມີນ, ຈດັເກຣດອີງຕາມ 

ຄ ນນະພາບ, ແລະ ຕິດສະຫ າກ. 

ຕົວຢ່າງ: ການເກບັຮັກສາໄມຸ້ຝານ 
ໄມຸ້ໂອກ  
0.6 ມມ 

ຜ ຸ້ສະໜອງ  x 

ປະລິມານ:    1000m2 

ຫ ັງຈາກຈັດເກຣດ:  ເກຣດ A1:  150m2 

 ເກຣດ A2: 220m2 

  ເກຣດ B1:  220m2 

 … 

 ລວມທັງໝົດ:  920m2 

ໃຊຸ້ບ ໍ່ໄດຸ້: 

- ການປ່ຽນແປງເນືີ່ອງຈາກຄວາມໜາ:    25m2 

- ເນືີ່ອງຈາກການປ່ຽນສີ, ຕາເປນັ/ຕາຕາຍ    35m2 

- ເນືີ່ອງຈາກຮອຍແຕກ/ຈີກຂາດ    20m2 

ປະລິມານທີີ່ເກັບໄວຸ້ທັງໝົດ: 920 m2  

ຕົວຢ່າງ: ການເກບັຮັກສາໄມຸ້ເລືີ່ອຍ 
ໄມຸ້ກະຖິນ 
12 ມມ 
ຜ ຸ້ສະໜອງ     ບ ລິສັດ A 
ປະລິມານ      5000 m3 

ຫ ັງຈາກຈັດຊັັ້ນ ເກຣດ  A   2000 m3 
  ເກຣດ B   1500 m3 

  ເກຣດ C   700 m3 
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  ເກຣດ D   500 m3 

  ລວມທັງໝົດ   4700 m3 

ສົົ່ງຄືນຜ ຸ້ສະໜອງ 
- ສາເຫດຍຸ້ອນວ່າ ຄວາມໜາບ ໍ່ໄດຸ້ ຈ ານວນ  300 m3 

ບ ລິມາດລວມທັງໝົດ ທີີ່ເກັບໄວຸ້ສາງ    4700 m3 

2) ການເກັບຮັກສາເປັນພາເລດ/ເປັນກອງ ອີງຕາມຊະນິດໄມຸ້, ຄວາມໜາ / ຂະໜາດ, ແລະ ຄ ນນະພາບໃນ

ສາງທີີ່ກ ານົດໄວຸ້. 

3) ບັນທຶກເຂົັ້າບັນຊີສາງ 

4) ເຮັດລາຍງານບັນຊີສາງ ໃຫຸ້ພະແນກບັນຊີ ແລະ ຈັດຊືັ້, ວາງແຜນເຮັດວຽກ ແລະ ຄວບຄ ມວຽກງານ, ໃຫຸ້

ພະແນກຈັດຊືັ້. 
ຕົວຢ່າງ: 

ຕາຕະລາງບັນທຶກໄມຸ້ຝານສົັ້ນເຂົັ້າ ອີງຕາມຊະນິດໄມຸ້, ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ, ແລະ ຄວາມໜາ 

ຊະນດິພນັໄມຸ້: ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ: ຄວາມໜາ: 

ວັນທ ີ ຈັດສົົ່ງເລກທ ີຫ ຸ້ມຫ ໍ່ເລກທ ີ ຍາວ (m) ກວຸ້າງ 
(m) 

ຈ ານວນທີີ່
ອອກໄປ 

ຈ ານວນຫ ຸ້ມ
ຫ ໍ່ທັງໝົດ 

m2 

ຈ ານວນ
ບັນທຶກ
ເຂົັ້າທັງໝົ
ດ m2 

ຊືີ່ 

         

         

         

         

         

         

     ສົັ້ນເຂົັ້າທງັໝດົ _______ 

 

 

 

 
ຕົວຢ່າງ: ໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ 

ຕາຕະລາງບັນທຶກໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ ອີງຕາມຊະນິດໄມຸ້, ໜຸ້າຕຸ້າງ, ແລະ ຄ ນນະພາບ ຂອງໄມຸ້ທີີ່ຢ ່ໃນສາງ 

ຊະນດິພນັໄມຸ້ ຂະໜາດ ຄ ນະພາບ 
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ວັນທ ີ ຈັດສົົ່ງເລກທ ີຫ ຸ້ມຫ ໍ່ເລກທ ີ ຍາວ (m) ກວຸ້າງ 
(cm) 

ໜາ 
(mm) 

ຈ ານວນ
ເສັັ້ນ/ແຜ່ນ 

ຈ ານວນ
ບັນທຶກ
ເຂົັ້າທັງໝົ
ດ m3 

         

         

         

         

         

         

     ສົັ້ນເຂົັ້າທງັໝດົ _______ 

 

4.2.1.2 ນ າອອກຈາກສາງ / ບັນຊີສາງ 

– ໃນຂອບເຂດຂອງການວາງແຜນການເຮັດວຽກ, ໄມຸ້ໄດຸ້ຖືກສະຫງວນໄວຸ້ສ າລັບຄ າສັົ່ງຊືັ້ສະເພາະ ໂດຍການ

ບັນທຶກເຂົັ້າບັນຊີສາງ. ການຈອງໄມຸ້ເພືີ່ອຜະລິດຕາມຄ າສັົ່ງຊືັ້ ແມ່ນຍັງສາມາດອຸ້າງອີງໃສ່ໄມຸ້ທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນມາຮອດ
ສາງໂຮງງານ 

– ການນ າໄມຸ້ເຂົັ້າສາງ ແມ່ນບັນທຶກໄວຸ້ໃນບັນຊີສາງ, ຖຸ້າຈ າເປນັ ໃຫຸ້ບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນການຈັດສົົ່ງເຂົັ້າຕືີ່ມ. 

– ໄມຸ້ທີີ່ອອກຈາກສາງ ໃຫຸ້ບັນທຶກໄວຸ້ໃນບັນຊີສາງ ປະກອບດຸ້ວຍຂ ໍ້ມ ນຕ ໍ່ໄປນີັ້ 
o ຊືີ່ຜ ຸ້ຄ ມງານ 
o ວັນທ ີ
o ເລກທີີ່ການສັົ່ງຊືັ້/ເບີພາເລດ 
o ປະລິມານ/ຄ ນນະພາບ 

– ວັດສະດ ທີີ່ຕຸ້ອງການສ າລັບການຜະລິດຄັັ້ງໜຸ້າ ຖືກບັນເຂົັ້າໃນບັນຊີສາງ ລວມທັງຂ ໍ້ມ ນຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

o ຊືີ່ຜ ຸ້ສະເໜີສັົ່ງຊືັ້ 
o ວັນທສີະເໜີຂ ວັດສະດ  
ທັງນີັ້ກ ໍ່ເພືີ່ອຫ ີກລຸ້ຽງການສັົ່ງຊືັ້ສອງຄັັ້ງຊຸ້ອນກັນ 

– ບັນຊສີາງ ຕຸ້ອງໃຊຸ້ວັດຖຸດິບງວດເກົົ່າກ່ອນ (ເຂົັ້າກ່ອນ - ອອກກ່ອນ) 
– ການນ າໄມຸ້ອອກສາງ ເພືີ່ອຜະລິດຕາມຄ າສັົ່ງຊືັ້ (ຕົວຢ່າງ ຖືກປະຕິເສດ) ຕຸ້ອງບັນທຶກໄວຸ້ຄືກັນ. 
ໝາຍເຫດ: ຂ ໍ້ບກົພອ່ງຕຸ້ອງໄດຸ້ຮບັການບນັທກຶ ໂດຍໃຊຸ້ແບບຟອມໃນຕອນທຸ້າຍຂອງຄ ມ່ກືານຝກຶອບົຮມົ
ເອກະສານບນັທກຶຂ ໍ້ບກົພອ່ງ” 

ເອກະສານບນັທກຶການສ ນເສຍ 
ພາກສວ່ນ:________________ 



  

  39 

ເລກທີ. 
ຄ າສັົ່ງ
ເລກທີ. 

ວນັທ ີ
ປະເພດ
ການເສຍ
ຫາຍ 

ສາເຫດ
ການເສຍ
ຫາຍ 

ມາດຕະການ 

ຈ ານວນ
ສີີ່ງທີີ່ເສຍ
ຫາຍ/ຂະ
ໜາດ 

ສີີ່ງເສຍຫາຍ
ສາມາດແກຸ້ໄຂ
ໄດຸ້ໂດຍ/
ສາເຫດ 

ມ ນຄາ່ເສຍຫາຍ 
$ 

(ເງນິ, ວດັສະດ ) 

       XXXX / 

YYYYY 

W: 

M: 

∑: 

        W: 

M: 

∑: 

        W: 

M: 

∑: 

        W: 

M: 

∑: 

         

 

ແຜນປະຕບິດັງານເພືີ່ອແກຸ້ໄຂ/ກ າຈດັຂ ໍ້ບກົພອ່ງ” 

ວທິກີານ/ການກ າຈດັການສ ນເສຍ 

ເລກທີ. ມາດຕະການ ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບ 

ຕຸ້ອງສ າເລດັ
ພາຍໃນ 

ສ າເລດັ 
(ວນັທີ/ລາຍເຊນັ) 

ກວດກາຄວາມຮຽບ
ຮຸ້ອຍ (ວັນທ/ີລາຍເຊນັ) 

      

      

      

ວນັທີ: ເຮດັໂດຍ: 

 

ຕົວຢ່າງ: ໄມຸ້ຝານສົັ້ນອອກ (ສາມາດຕົວຢ່າງອືີ່ນສ າລັບຕາຕະລາງບັນທຶກໄມຸ້) 

ບັນຊີສາງ 

ຊະນດິໄມຸ້: ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ: ຄວາມໜາ: 
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ວັນທ ີ ເລກທີສັົ່ງ
ຊືັ້ 

ເລກທີ
ຂົນສົົ່ງ 

ເລກທີຫຸ້  ມ
ຫ ໍ່ 

ຍາວ  
(m) 

ກວຸ້າງ  
(m) 

ຈ ານວນ
ທີີ່ນ າ
ອອກ 

ທັງໝົດ 
m2 

ສົັ້ນອອກ
ທັງໝົດ 

m2 

ຊືີ່ 

          

          

          

          

          

          

     ສົັ້ນອອກທງັໝົດ ________ 

 
ຕົວຢ່າງ: ໄມຸ້ສົັ້ນອອກ 

ຕາຕະລາງບັນທຶກໄມຸ້ເລືີ່ອຍສົັ້ນອອກ ອີງຕາມຊະນິດໄມຸ້, ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ, ແລະ ຄວາມໜາ 

ຊະນດິພນັໄມຸ້  ຂະໜາດ ຈ ານວນ
ເສັັ້ນ/ແຜ່ນ 

ຈ ານວນ
ບັນທຶກອອກ
ທັງໝົດ m3 

ຄ ນະພາບ 
ວັນທ ີ ເລກທີ

ສັົ່ງຊືັ້ 
ຈັດສົົ່ງ
ເລກທີ 

ຫ ຸ້ມຫ ໍ່
ເລກທ ີ

ຍາວ 
(m) 

ກວຸ້າງ 
(cm) 

ໜາ 
(mm) 

          

          

          

          

          

          

      ສົັ້ນອອທງັໝົດ _______ 

 

ໝາຍເຫດ:  

ສິນຄຸ້າຄົງຄັງຕຸ້ອງໄດຸ້ຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄ ມເປັນປ ກກະຕິ. ໃນການລົງກວດສາງ, ໄມຸ້ທີີ່ໃຊຸ້ບ ໍ່ໄດຸ້ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການ

ປະເມີນຄືນ, ຂຶັ້ນທະບຽນ, ແລະ ຄັດອອກຖຸ້າຫາກວ່າຈ າເປັນ. 
ຜ ຸ້ບ ລິຫານຕຸ້ອງເຮັດເປັນຕົວຢ່າງ ແລະບ ໍ່ຄວນເວົັ້າວ່າ ຈະນ າອອກພາຍຫ ັງໃນພາຍຫ ັງ ... ນີັ້ເພືີ່ອໃຫຸ້ມີລະບຽບວິໄນ. 
ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການຮັກສາວັດສະດ ທີີ່ບ ໍ່ໄດຸ້ໃຊຸ້ແລຸ້ວໄວຸ້ໃນບັນຊີສາງ ມັນບ ໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍງັທັງໝົດ. 

4.2.1.3 ການດ ນ່ດຽ່ງສົັ້ນເຂົັ້າ / ສົັ້ນອອກ ຕ ໍ່ໄລຍະເວລາ – ການຄດິໄລໄ່ມຸ້ຕວົຈງິໃນສາງ 
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ໄມຸ້ທີີ່ມຕີົວຈິງໃນສາງ ທີີ່ມີຊະນິດໄມຸ້ສະເພາະ, ຄ ນນະພາບ, ແລະ ເສັັ້ນຜ່າສ ນກາງ/ຄວາມໜາ ແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມ

ໄລຍະຄົງທີີ່, ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ. ປະຈ າອາທິດ. ພືັ້ນຖານສ າລັບການຄິດໄລ່ໄມຸ້ໃນສາງ ແມ່ນມ ນຄ່າຈາກເອກະສານສົັ້ນເຂົັ້າ 

/ ສົັ້ນອອກ ແລະ ມ ນຄ່າຈາກສາງ (ດັົ່ງທີີ່ໄດຸ້ກ່າວມາແລຸ້ວ ຄວນກວດບັນຊີສາງທ ກໆ 6 ຫ ື 12 ເດືອນ ແມ່ນຈ າ
ເປັນ). 
ຕົວຢ່າງ: ຕາຕະລາງບັນທຶກໄມຸ້ຝານໃນສາງຕົວຈີງ 

ໄມຸ້ຝານໃນສາງ (ໄມຸ້ກະຖິນນາລົງ)  

ໄມຸ້ຝານໃນສາງ 

ຊະນດິພນັ: ໄມຸ້ກະຖນິນາລງົ ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ: B1 ໜາ.: 0.6 mm 

ອາທິດ ປະລິມານຍົກມາ m2 ໄມຸ້ຝານສົັ້ນເຂົັ້າ m2 ໄມຸ້ຝານສົັ້ນອອກ m2 ໃນສາງຕົວຈິງ m2 

08/13 1000 222 138 1084 

09/13 1122 138 0 1260 

10/13     

 

ຕົວຢ່າງ: ຕາຕະລາງບັນທຶກໄມຸ້ໃນສາງຕົວຈີງ  

ໄມຸ້ເລືີ່ອຍໃນສາງ 

ຊະນດິພນັ: ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ: ຂະໜາດ 
ຍາວxກວຸ້າງxໜາ 

ອາທິດ ປະລິມານຍົກມາ m3 ໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ m2 ໄມຸ້ສົັ້ນອອກ m2 ໃນສາງຕົວຈິງ m2 

     

     

     

 

1) ປະລິມານທີີ່ເຂົັ້າ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນິດໄມຸ້, ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ, ຈ ານວນການຈັດສົົ່ງ 

2) ປະລິມານທີີ່ນ າອອກ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນິດໄມຸ້, ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ, ຄ າສັົ່ງຊືັ້ 

3) ໄມຸ້ໃນສາງຕົວຈິງ ອີງຕາມຕາມຊະນິດໄມຸ້, ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ, ແລະ ຈ ານວນການຈັດສົົ່ງ (ເປັນຜົນມາຈາກການ

ຄິດໄລຂ່ອງໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ/ສົັ້ນອອກ/ຄຸ້າງສາງ) 

4) ບັນຊີສາງທີີ່ແທຸ້ຈິງ ອີງຕາມຊະນິດໄມຸ້, ຊັັ້ນທີີ່ມີຄ ນນະພາບ, ຈ ານວນການຈັດສົົ່ງ (ອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນລົງກວດສາງຕົວ

ຈີງ) 
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5) ຈ ານວນໄມຸ້ທີີ່ບ ໍ່ສາມາດນ າໃຊຸ້ໄດຸ້, ມີຂ ໍ້ບົກພ່ອງທີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ກ າຈັດ ຫ ື ປັບປ ງໃໝ່ຕາມຊະນິດໄມຸ້, ປະເພດໄມຸ້ທີີ່

ມີຄ ນນະພາບ, ຈ ານວນການຈັດສົົ່ງ. 

4.2.2 ການປ ງແຕງ່ໄມຸ້ 

1) ໄມຸ້ສົັ້ນເຂົັ້າ (= ການນ າໃຊຸ້) ຕ ໍ່ການສັົ່ງຊືັ້ ແມ່ນອີງຕາມ: 

– ຊະນິດໄມຸ້ 
– ຄວາມໜາ / ຂະໜາດ 
– ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ 
– ເລກທີພາເລດ 

2) ຈ ານວນໄມຸ້ສ າເລັດຮ ບຕ ໍ່ຄ າສັົ່ງຊືັ້ ອີງຕາມ: 

– ຊະນິດໄມຸ້ 
– ຄວາມໜາ / ຂະໜາດ 
– ຊັັ້ນຄ ນນະພາບ 

3) ຈ ານວນທີີ່ຖືກປະຕິເສດ, ຂ ໍ້ບົກຜ່ອງ, ແລະ ສາເຫດ 

4) ເວລາປະມວນຜົນ ແລະ ການໃຊຸ້ເວລາຂອງບ ກຄະລາກອນຕ ໍ່ຄ າສັົ່ງຊືັ້ (= ເວລາທັງໝົດ ໃນການປະມວນຜົນ 

ແລະ ການໃຊຸ້ເວລາຂອງບ ກຄະລາກອນຕ ໍ່ຄ າສັົ່ງຊືັ້)ເລີີ່ມຕົັ້ນ ແລະ ສ າເລັດຂອງຄ າສັົ່ງຊືັ້ (ກ ານົດຕາມເວລາຂອງ

ສົັ້ນອອກ 

5) ເລີີ່ມຕົັ້ນ ແລະ ສ າເລັດຂອງຄ າສັົ່ງຊືັ້ (ກ ານົດຕາມເວລາຂອງສົັ້ນອອກ) 

4.3 ຮ ບແບບການຜະລິດ 
ເປ າໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
ຜ ຸ້ຄ ມງານຕຸ້ອງຮ ຸ້ເຖິງຄ ນລັກສະນະຂອງຮ ບແບບການຜະລິດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕ ໍ່ການຜະລິດ, 
ເຕັກນິກ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ 
ປະເພດການຜະລດິ 
 

 

 

 

 

 

 

ປະເພດການຜະລິດມີຜົນກະທົບທີີ່ຕັດສິນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ໂຄງສຸ້າງດຸ້ານວິຊາການຂອງ
ການຜະລິດ ແລະ ຄ ນສົມບັດຂອງພະນັກງານ 

ລັກສະນະພືັ້ນຖານຂອງປະເພດການຜະລິດປະກອບມີ: 

• ຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຜະລິດຕະພັນໃນແຜນການຜະລິດ 

• ປະລມິານຂອງຜະລິດຕະພັນທີີ່ຜະລິດພຸ້ອມໆກັນ 

• ຈ ານວນຂອງຂະບວນການ / ລ າດັບຊໍ້ າກັນ. 
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4.3.1 ການຜະລດິດຽວ ຫ  ືຄ າສັົ່ງຊືັ້ດຽວ 

ໃນຫ ັກການ, ການຜະລິດດຽວ ຫ ື ຄ າສັົ່ງຊືັ້ດຽວ ແມ່ນປະຕິບດັພຽງແຕ່ຄັັ້ງດຽວ. ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການຜະລິດບາງ
ຜະລິດຕະພັນສາມາດເຮັດຊໍ້ າໄດຸ້ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຜະລິດ (ໃນກ ລະນີນີັ້ມັນຖືກເອີັ້ນວ່າ "ການຜະລິດຊໍ້ າອີກ
ຄັັ້ງ"). 
• ໂດຍປ ກກະຕິການຜະລິດຕາມຄ າຮຸ້ອງຂ ຂອງລ ກຄຸ້າໝາຍຄວາມວ່າ ເມືີ່ອຊຸດສິນຄຸ້າຖືກປ່ອຍອອກມາ, ວິທີການ

ຜະລິດຕຸ້ອງມີການປ່ຽນແປງ. ຜົນໄດຸ້ຮັບນີັ້ແມ່ນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງເວລາການຜະລິດ ແລະ ເວລາທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນຜົນ
ຜະລິດ ຫ ືໃຊຸ້ຄ າສັບວ່າການນ າໃຊຸ້ວິທີການຜະລິດແມ່ນຕ ່າ. 

• ລັກສະນະຕົັ້ນຕ ຂອງການຜະລິດດຽວ ຫ ື ຄ າສັົ່ງຊືັ້ດຽວ ປະກອບມີ: 
– ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍສ ງສ າລັບການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ການກະກຽມສ າລັບການເຮັດວຽກ  ແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບ

ການກະກຽມແຍກກັນ. 
– ການເຮັດໜຸ້າທີີ່ຫ າຍຢ່າງຂອງເຄືີ່ອງຈັກ ມີຄວາມສັບສົນຫ າຍ ເພາະວ່າພວກເຂົາສາມາດຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນທີີ່

ຫ າກຫ າຍ. 
– ຕຸ້ອງການພະນັກງານທີີ່ມີຄວາມສາມາດສະເພາະດຸ້ານສ ງ  ຮ ຸ້ຈັກການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 

ແລະ ຮ ຸ້ຈັກວິທີການປະຕິບັດງານກັບເຄືີ່ອງຈັກທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
– ການນ າໃຊຸ້ພະລັງງານບ ໍ່ສ ງ ແລະ ບ ໍ່ສະໜ າ  ສະເໜີ. 
– ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງເວລາການຜະລິດ ແລະ ເວລາບ ໍ່ຜະລິດ ແມ່ນບ ໍ່ມີປະສິດທິພາບ 
– ຂະບວນການຕຸ້ອງການເວລາຫ າຍ  
– ຕຸ້ອງການແຮງງານທີີ່ເກັົ່ງປບັປ່ຽນ ແລະ ເພືີ່ອສຸ້ອມແປງ 
ຕວົຢາ່ງທົົ່ວໄປຂອງການຜະລິດແບບການຜະລິດດຽວ ຫ  ືຄ າສັົ່ງຊືັ້ດຽວ: 

ການຜະລິດເຄືີ່ອງຈັກທີີ່ມີຄວາມສັບຊຸ້ອນ, ການສຸ້າງເຮືອ, ຫ ື ການຜະລິດຍົນ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການຫ ຸດຜ່ອນຂ ໍ້ເສຍຂອງການຜະລິດແບບການຜະລິດດຽວ ຫ ື ຄ າສັົ່ງຊືັ້ດຽວ: 
• ຊ່ຽວຊານສະເພາະຜະລິດຕະພັນ 
• ປັບມາດຕະຖານ ແລະ ປັບປ ງອົງປະກອບສະເພາະ 
• ເຮັດຊໍ້ າການຜະລິດດຽວ ຫ ື ຄ າສັົ່ງຊືັ້ດຽວ ໃນເວລາໃກຸ້ຄຽງກນັ (ຕົວຢ່າງ, ຍົນສາມາດ ເຮັດຊ າ  ໄດຸ້ຫ າຍຄັັ້ງ) 

4.3.2 ການຜະລດິແບບຈ ານວນຫ າຍ  
ການຜະລິດແບບຈ ານວນຫ າຍ ໝາຍຄວາມວາ່ໃນລະຫວາ່ງຂະບວນການຜະລິດສິນຄຸ້າຜະລິດຕະພັນທີີ່ຄຸ້າຍຄືກັນ
ຈ ານວນຫ າຍ. ສິນຄຸ້າເຫ ົົ່ານີັ້ປະກອບເປັນຊຸດສິນຄຸ້າ. ຊຸດສິນຄຸ້າ ມີອົງປະກອບທີີ່ຄຸ້າຍຄືກັນທີີ່ຜະລິດໄດຸ້ຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງໃນ
ໄລຍະເວລາດຽວກັນ. ອີງຕາມຈ ານວນສິນຄຸ້າ (ຫ ື ຂຶັ້ນກັບສາຂາການຜະລິດຂອງໂຮງງານ) ພວກເຮົາສາມາດແບ່ງ

ການຜະລິດແບບຈ ານວນຫ າຍ ເປັນການຜະລິດແບບຂະໜາດນຸ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່. ການຜະລິດ
ຂະໜາດນຸ້ອຍແມ່ນຄຸ້າຍຄືການຜະລິດດຽວ ຫ ື ຄ າສັົ່ງຊືັ້ດຽວ ແລະ ການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນຄຸ້າຍຄືການຜະລິດ
ຂະໜາດໃຫຍ່. 

ໃນການຜະລິດແບບຈ ານວນຫ າຍ, ສາມາດກ ານົດເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ການວາງແຜນການຜະລິດ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການ

ຜະລິດດຽວ ຫ ື ຄ າສັົ່ງຊືັ້ດຽວ, ການຜະລິດຈ ານວນຫ າຍຕຸ້ອງມໃີຊຸ້ຈ່າຍຫ າຍຢ່າງ ເພືີ່ອປ່ຽນ ແລະ ກະກຽມເຄືີ່ອງຈັກ
ໃນເວລາທີີ່ປ່ຽນຈາກການຜະລິດເປັນຊຸດໄປຫາຜະລິດຕະພັນອືີ່ນ. 
ເມືີ່ອສົມທຽບກັບການຜະລິດດຽວ ຫ ື ຄ າສັົ່ງຊືັ້ດຽວ, ການຜະລິດຈ ານວນຫ າຍມີຂ ໍ້ດີດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  
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• ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕໍ່ າສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການກະກຽມ 
• ໃຊຸ້ເຄືີ່ອງຈັກສະເພາະ ແທນທີີ່ຈະເປັນເຄືີ່ອງຈັກແບບເຮັດໄດຸ້ຫ າຍໜຸ້າທີີ່ 
• ນ າໃຊຸ້ພະນັກງານຕາມລະດັບຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ 
• ບ ໍ່ຕຸ້ອງປ່ຽນເຄືີ່ອງຈັກເປັນປະຈ າ 
• ເວລາຂອງຂະບວນການນີັ້ແມ່ນສັັ້ນ 
ຕວົຢາ່ງການຜະລດິແບບຈ ານວນຫ າຍ: 

ການຜະລິດລົດ, ວິທະຍ , ໂທລະພາບ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມຸ້... 

4.3.1.3 ການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ ່
ລັກສະນະຕົັ້ນຕ ຂອງການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນ "ບ ໍ່ມີຂອບເຂດ" ໃນວົງຈອນການຜະລິດ. ນີັ້ຫມາຍຄວາມວ່າ
ຜະລິດຕະພັນໃນຂະບວນການຜະລິດແມ່ນຜະລິດແບບບ ໍ່ມີຂອບເຂດ. 
ຕວົຢາ່ງການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ ່
ການຜະລິດຊີມັງ, ຢາສ ບ, ໄມຸ້ເສັັ້ນ, ນ໋ອດ, ໄມຸ້ຂີດໄຟ, ເສັັ້ນເຝີ.... 

ລັກສະນະຂອງການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່: 
• ເຄືີ່ອງຈັກມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດສະເພາະສີີ່ງໃດສີີ່ງໜືີ່ງ 
• ເຄືີ່ອງຈັກມີຄວາມທັນ ແລະ ອັດຕະໂນມັດ 
• ຕຸ້ອງການພະນັກງານໜຸ້ອຍ (ຍົກເວັັ້ນພະນັກງານທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການດ າເນີນງານ ແລະ ບ າລ ງຮັກສາ

ເຄືີ່ອງຈັກ) 
• ຂາດຄວາມຍືດຫຍ ່ນໃນການປຽ່ນແປງຜະລິດຕະພັນ ຫ ືປະລິມານ  

 

 

 

 

 
ການຜະລດິແບບຢ ໃ່ນສະຖານທີີ່ຄງົທີີ່ 
ຄ ນລັກສະນະຕົັ້ນຕ ຂອງຫ ັກການນີັ້ ແມ່ນການຜະລິດຢ ່ໃນສະຖານທີີ່ຄົງທີີ່ຈົນກ່ວາໜຸ້າວຽກຈະສ າເລັດ ແລະ ຈັດຈ າ
ໜ່າຍ (ໝາຍຄວາມວ່າພະນັກງານມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໜຸ້າອັນດຽວສະເພາະ, ພວກເຂົາເຮັດວຽກຮວ່ມ

ກັນເພືີ່ອສຸ້າງຜະລິດຕະພັນສ ດທຸ້າຍ). ອີງຕາມຫ ັກການດັົ່ງກ່າວ, ວັດຖຸອ ປະກອນ, ເຄືີ່ອງຈັກ, ແຮງງານລຸ້ວນແຕ່ຕຸ້ອງ

ມີຢ ່ບ່ອນຜະລິດ. 

 

 

 

 

 
 

ການຜະລິດຢ ່ສະຖານທີີ່ຄົງ (ສິນຄຸ້າ) 

 

ວັດສະດ   ບ ກຄະລາກອນ 

ວິທີການຜະລິດ 

ສີີ່ງເສດເຫ ືອ 

ໃນຄວາມສ າພັນກບັຫ ັກການຂຸ້າງເທິງນີັ້ ແລະ ໂດຍຜ່ານຮ ບແບບ ແລະ ການຈັດກ ່ມຂອງຕ າແໜ່ງການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກ, ປະເພດການຜະລິດສາມາດແບ່ງອອກເປັນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
• ການຜະລິດຢ ່ບ່ອນຄົງທີີ່/ບ່ອນນັົ່ງເຮັດວຽກ 
• ການຜະລິດແບບດັັ້ງເດີມ (ຮ ບແບບ "ໂຮງງານ") 
• ການຜະລິດແບບຕ່ອງໂສຸ້ 
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ຫ ັກການການຜະລິດນີັ້ ສາມາດພົບໄດຸ້ພຽງແຕ່ໃນການຜະລິດຄ າສັົ່ງດຽວຫ ື ດຽວ ເຊັົ່ນ: ການປະກອບເຄືີ່ອງຈັກຂະໜ
າດໃຫຍ່, ການກ ໍ່ສຸ້າງເຮືອ ແລະ ການກ ໍ່ສຸ້າງອາຄານ. 

ສົັ້ນເຂົັ້າຂອງວັດສະດ ແມ່ນລະຫວ່າງສະຖານທີີ່ຜະລິດ ແລະ ສາງ. ວິທີການຂົນສົົ່ງເປັນບ ລິມະສິດແມ່ນລົດຕ ຸ້, ລົດຍົກ

ຫ ື ເຄຣນ ແລະ ສາຍພານລ າລ່ຽງ. 
ຈ ດດຂີອງການຜະລິດຢ ່ໃນສະຖານທີີ່ຄົງທີີ່ 

• ບ ໍ່ຈ າເປັນຕຸ້ອງຂົນສົົ່ງສ່ວນປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນ 
• ເຄືີ່ອງຈັກເຮັດຫ າຍໜຸ້າທີີ່  ເຮັດວຽກທີີ່ມີຄວາມຍືດຫຍ ່ນ 
• ປ່ຽນຄ າສັົ່ງເຮັດວຽກໄດຸ້ຢ່າງງາ່ຍດາຍ 
• ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ຕ ່າ ທີີ່ຈະຂາດແຄນວັດຖຸດິບ ແລະ ບັນຫາການຜະລິດ 
• ການສະໜອງວັດສະດ ງ່າຍດາຍ 
• ການໃຊຸ້ພືັ້ນທີີ່ມີຄວາມຍືດຫຍ ນ່ 

ຈ ດອ່ອນ: 
• ຕຸ້ອງການວິທີການເຄືີ່ອນທີີ່ໄດຸ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນການຜະລິດ 
• ເສັັ້ນທາງການຂົນສົົ່ງຍາວ (ໃນຫ າຍໆກ ລະນີ) 
• ການຜະລິດຢ ່ບ່ອນຄົງທີີ່ແມ່ນໃຊຸ້ສ າລັບການຜະລິດແບບດຽວ ຫ ື ຄ າສັົ່ງດຽວເທົົ່ານັັ້ນ  

ຮ ບແບບການຜະລິດສະເພາະຢ ່ສະຖານທີີ່ຄົງທີີ່ແມ່ນ "ຫ ັກການຢ ່ກັບທີີ່". ຄວາມແຕກຕາ່ງຕົັ້ນຕ ນັັ້ນບ ໍ່ມີການແບ່ງ

ວຽກ. ພະນັກງານເຮັດວຽກຢ ່ໃນສະຖານທີີ່ກ ານົດ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກ າຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ວັດສະດ  ແລະວທິີ

ການຜະລິດຈ າເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ຂົນສົົ່ງໄປຫາບ່ອນເຮັດວຽກ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ການຜະລດິແບບດັັ້ງເດມີ (ຮ ບແບບ "ໂຮງງານ"): 
ການຜະລິດແບບດັັ້ງເດີມ (ຮ ບແບບ "ໂຮງງານ ") ແມ່ນຮ ບແບບອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ເກົົ່າແກທ່ີີ່ສ ດໃນການຜະລິດອ ດ
ສາຫະກ າ. ລັກສະນະຕົັ້ນຕ ຂອງມັນແມ່ນເຄືີ່ອງຈັກປະເພດດຽວກັນຖືກລວບລວມຢ ່ໃນສະຖານທີີ່ ທີີ່ສອດຄ່ອງກັບ
ຫ ັກການການດ າເນີນງານ. ຮ ບນີັ້ປະກອບເປັນສິີ່ງທີີ່ເອີັ້ນວ່າໂຮງງານເຊັົ່ນ: ບ່ອນພົົ່ນສີ, ບ່ອນທ າຄວາມສະອາດໄມຸ້, 
ບ່ອນຄັດກະດາດຊາຍ.  
 

ການຜະລິດຢ ່ສະຖານທີີ່ຄົງ 
(ພະນັກງານ) ວັດສະດ  

ສິັ້ນສ່ວນ 

ວິທີການຜະລິດ 

(ເຄືີ່ອງມກືານຜະລິດ) 

ສີີ່ງເສດເຫ ືອ 
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ຕົວຢ່າງ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ການຜະລິດໃນ "ໂຮງງານ" ໄດຸ້ຖືກຄັດເລືອກ ເມືີ່ອມີຜະລິດຕະພັນຈ ານວນຫ າຍ ເຮັດໃຫຸ້ມີການປ່ຽນແປງການເຮັດ
ວຽກ. ໃນກ ລະນີນີັ້, ເຄືີ່ອງມື ແລະ ແຮງງານໄດຸ້ຖືກຈັດລຽງຕາມລ າດັບ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບການດ າເນີນງານ.  

ໂດຍທົົ່ວໄປ, ໂຮງງານປ ງແຕ່ງແບບນີັ້ ແມ່ນເຄືີ່ອງຈັກທີີ່ເຮັດໄດຸ້ຫ າຍໜຸ້າທີີ່; ເປັນເຄືີ່ອງພິເສດຈະຖືກນ າໃຊຸ້ໃນກ ລະນີ
ພິເສດເທົົ່ານັັ້ນ. ເຄືີ່ອງຈັກແມນ່ຖືກຕິດຕັັ້ງແບບຄົງທີີ່. ການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ແມນ່ຮັບຜິດຊອບວຽກ ອີງ
ຕາມຄວາມຊ ານານຂອງຕົນ (ເປັນຜ ຸ້ອົບໄມຸ້, ເປັນຜ ຸ້ແຍກປະເພດໄມຸ້), ນີັ້ໝາຍຄວາມວ່າ ແຕ່ລະຄົນເຮັດວຽກຢ ່ໃນ 

"ໂຮງງານ " ພືັ້ນທີີ່ສະເພາະຂອງຕົນ. 

ໃນທາງກົງກັນຂຸ້າມ, ສິນຄຸ້າຕຸ້ອງໄດຸ້ເຄືີ່ອນຍຸ້າຍ ເພາະຕຸ້ອງຂນົສົົ່ງໄປບ່ອນເຮັດວຽກທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫ ື "ໂຮງງານ" ທີີ່

ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຫ າຍໆກ ລະນ,ີ ສິນຄຸ້າຕຸ້ອງກັບຄືນໄປຫາໂຮງງານບ່ອນເກົົ່າຫ າຍໆຄັັ້ງ, ຂຶັ້ນກັບຄວາມຕຸ້ອງການ

ຂອງຂະບວນການຜະລິດ.  
ການຜະລິດພາຍໃຕຸ້ "ຮ ບແບບຂອງໂຮງງານ" ແມ່ນຖືກນ າໃຊຸ້ທ າອິດ ໃນການຜະລິດ ສິັ້ນສ່ວນດຽວຂອງສິນຄຸ້າ ຫ ື
ຜະລິດຕະພັນຂະໜາດນຸ້ອຍ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຫ ັກການນີັ້ຍງັຖືກນ າໃຊຸ້ໃນການຜະລິດໃນຂະໜາດກາງ, ຢ່າງໃດກ 

ຕາມ, ໂຮງງານເຫ ົົ່ານີັ້ມັກຈະມີບັນຫາ ທີີ່ຈະເຮັດໄດຸ້ເຕັມກ າລັງ. ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີີ່ບ ໍ່ມີການກະກຽມສ າລັບຄ າ

ສັົ່ງຊືັ້ຕ ໍ່ໄປ, ການດ າເນີນງານແມ່ນຢ ດສະງັກ. ຈົນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫຸ້ໃຊຸ້ເວລາເພີີ່ມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອເພີີ່ມ (ໝາຍ
ເຖີງທຶນ!) ແລະ ການນ າໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນຂອງໂຮງງານບ ໍ່ປ ກກະຕິ (ວິທີການ ແລະ ບ ກຄະລາກອນ). 
ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ການຜະລິດແບບດັັ້ງເດີມມີຄວາມລຽບງ່າຍ, ຄວນມີຄວາມສົມບ ນແບບ "ການດ າເນີນງານການ

ຜະລິດ". ໃນກ ລະນີນີັ້, ຄວາມຍືດຫຍ ່ນແມ່ນຈ າເປັນ (ຈ ດເເຂງຕົັ້ນຕ ) ໃນການຜະລິດພາຍໃຕຸ້ "ຮ ບແບບໂຮງງານ". 
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລັກສະນະເພີີ່ມເຕີມຂອງການຜະລິດໃນຮ ບແບບນີັ້ ແມ່ນຕຸ້ອງພືັ້ນທີີ່ເພີີ່ມເຕີມ ໃນການເຮັດວຽກ
ແລະ ສາງເກັບມຸ້ຽນ. ເນືີ່ອງຈາກຄ າສັົ່ງຊືັ້ ຖືກແບ່ງອອກເປັນຫ າຍພາກສວ່ນ, ພືັ້ນທີີ່ກ່ອນ ແລະ ຫ ັງຈາກເຄືີ່ອງຈັກ
ແມ່ນຈ າເປັນ ເພາະວ່າຜະລິດຕະພັນຖືກຂົນສົົ່ງໄດຸ້ ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມືີ່ອຜະລິດສ າເລັດທັງໝົດ. ເນືີ່ອງຈາກເຫດຜົນຂອງອົງ
ການຈັດຕັັ້ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີີ່ສ າເລັດ, ການຜະລິດສ າເລັດ ແຕ່ບ ໍ່ສາມາດຂົນສົົ່ງໄດຸ້ທັນທີທັນໃດຫາ "ໂຮງງານ 

" ອືີ່ນ, ດັົ່ງນັັ້ນຈຶີ່ງຈ າເປັນຕຸ້ອງມີສາງຂະໜາດກາງ. 

ການຂົນສົົ່ງວັດສະດ ແມ່ນບ ໍ່ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ (ກ ລະນີສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໂດຍລົດຍົກ) 
ຈ ດດີ: 

 

ຄັດເເຍກ  

ຕ ໍ່ໄມຸ້  

ປອກ/ຝານ 

ອະນາໄມ 
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• ຄວາມຍືດຫຍ ່ນທີີ່ດີຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງແຜນການການຜະລິດ (ປ່ຽນແປງສິນຄຸ້າ ແລະ ປະລິມານ) 
• ເປັນໄປໄດຸ້ສ າລັບການຜະລິດດຽວ ຫ ືຂະໜາດໃຫຍ່ 
• ສາມາດປັບຕົວເຂົັ້າກັບຂະບວນການຜະລິດທີີ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄ າສັົ່ງຊືັ້ 
• ເຄືີ່ອງຈັກມີຫ າຍໜຸ້າທີີ່ 
• ຈາກວິທີການຜະລິດ ສາມາດໄດຸ້ຜົນປະໂຫຍດໃນລະດັບສ ງ 
• ມີຊ່ອງທາງທີີ່ຫ າກຫ າຍທີີ່ເປັນໄປໄດຸ້ ໃນການແກຸ້ໄຂບັນຫາ 
• ໂຮງງານສາມາດໄດຸ້ຮັບຄ າສັົ່ງຊືັ້ຈ ານວນໜຸ້ອຍ ແລະ ບ ໍ່ສະໝ ່າສະເໝີ.  

ຈ ດອ່ອນ: 

• ຄວາມບ ໍ່ເໝາະສົມອາດຈະສົົ່ງຜົນໃຫຸ້ "ການດ າເນີນງານການຜະລິດ" ເກີດຜົນດັົ່ງນີັ້: 

✓ ສ ນເສຍເວລາ 

✓ ຕຸ້ອງການພືັ້ນທີີ່ສາງເພີີ່ມເຕີມ 

✓  ຕຸ້ອງການເງິນທຶນສ ງ 

✓  ກ ານົດເວລາການຈັດສົົ່ງບ ໍ່ທັນ 
• ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຜະລິດ 
• ຕຸ້ອງການພືັ້ນທີີ່ຂະໜາດກາງ ແລະຂະໜາດໃຫຍ່ສ າລັບການຜະລິດ 
• ເສັັ້ນທາງການຂົນສົົ່ງໄກ 
• ຕຸ້ອງການແຮງງານຫ າຍ 
• ການດ າເນີນງານການຜະລິດ ແລະ ການຂົນສົົ່ງທີີ່ສັບສົນ 
• ໃນກ ລະນີທີີ່ເກີດຂືັ້ນຫ າຍທີີ່ສ ດ, ແມ່ນຕຸ້ອງການພະນັກງານທີີ່ມີຄວາມສາມາດສ ງ 

ການຜະລດິແບບຕອ່ງໂສຸ້ 
ການຜະລິດແບບຕ່ອງໂສຸ້, ວິທີການຜະລິດຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຈັດລຽງຕາມລ າດັບ. ການນ າວດັສະດ ເຂົັ້າຜ່ານເຄືີ່ອງຈັກ

ແມ່ນເຮັດໃນທິດທາງດຽວ. ປ ກກະຕິແລຸ້ວການຈັດລຽງສາຍການຜະລິດ ແມ່ນເປັນເສັັ້ນຊືີ່, ແຕ່ມັນຍັງສາມາດເປັນ

ຮ ບຕົວອັກສອນ "U", ຕົວອັກສອນ "L" ຫ ື ວົງມົນ, ມັນຂຶັ້ນກັບໂຮງງານ. 

ຕົວຢ່າງ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ຄັດແຍກ           ປອກຝານ                 ອະນາໄມ                ປະກອບ      
 ປ ງແຕ່ງ  
 

 

 

ການໄຫ ວຽນຂອງວັດສະດ  
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ເພືີ່ອນ າໃຊຸ້ຫ ັກການຕ່ອງໂສຸ້ການຜະລິດໃຫຸ້ມີປະສິດທຜິົນ, ແມ່ນຈ າເປັນຕຸ້ອງມກີານຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນກ ລະນີ

ນີັ້, ພວກເຮົາສາມາດນ າໃຊຸ້ເຄືີ່ອງຈັກແບບພິເສດ ແລະ ການກ ໍ່ສຸ້າງແບບພເິສດ. ວິທີການຜະລິດ ແລະ ກ ານົດບ ກ

ຄະລາກອນ ແມ່ນຢ ່ໃນສະຖານທີີ່ຄົງທີີ່ ໃນຂະນະທີີ່ຜະລິດຕະພັນຖືກຍຸ້າຍຈາກບ່ອນໜືີ່ງໄປຫາບ່ອນອືີ່ນ. 

ຈ ດດ:ີ 
• ການໄຫ ເຂົັ້າຂອງວັດສະດ ທີີ່ຊັດເຈນ 
• ຂະບວນການຜະລິດທີີ່ສັັ້ນ 
• ເສັັ້ນທາງການຂົນສົົ່ງທີີ່ສັັ້ນ 
• ສາມາດນ າໃຊຸ້ ສ າລັບການຜະລິດປະມານຫ າຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ 
• ທຶນຄົງທີີ່ຂະໜາດນຸ້ອຍ ເນືີ່ອງຈາກໃຊຸ້ສາງຂະໜາດນຸ້ອຍ 
• ເງືີ່ອນໄຂການຜະລິດບ ໍ່ປ່ຽນແປງ 
• ການດ າເນີນການຜະລິດງ່າຍ 
• ຕຸ້ອງການຄົນງານຈ ານວນປານກາງຫາໜຸ້ອຍ 
• ຄົນງານຈ ານຸ້ອຍຕຸ້ອງແຕ່ມີຄວາມສາມາດສ ງ 

ຈ ດອ່ອນ: 

• ຕຸ້ອງຊ ານານງານສ ງ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ຕ ່າ ທີີ່ຈະປັບຕົວເຂົັ້າກັບການຜະລິດ ຫ ື ສິນຄຸ້າແບບໃໝ່. 
• ງ່າຍທີີ່ຈະມີບັນຫາກບັຄ່າໃຊຸ້ຈາ່ຍໃນການບ າລ ງຮັກສາທີີ່ສ ງ 
• ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນແປງສ ງ 
• ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນສ ງ 
• ຕຸ້ອງການເຕັກນິກ ໃນການຂົນສົົ່ງທີີ່ສັບສົນໃນລະດັບໜືີ່ງ  
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4.4. ກອ່ງເຄືີ່ອງມສື າລບັຜ ຸ້ຄ ມງານ   

ສ າລັບພາກສ່ວນນີັ້, ບ ໍ່ມີການນ າສະເໜີ PowerPoint ແຕ່ຄ ຝຶກສາມາດເລືອກເອົາເຄືີ່ອງມທືີີ່ເໝາະສົມ ຈາກຄ ່ມືນີັ້
ຕາມຫົວຂ ໍ້ທີີ່ມຄີວາມສົນໃຈ. 
4.4.1. ການລະບ ສດິອ ານາດຂອງຜ ຸ້ຄ ມງານ 

ເພືີ່ອບັນລ ຈ ດປະສົງຂອງພະແນກ, ຜ ຸ້ຄ ມງານຄວນຮັບປະກັນວາ່ສະມາຊິກທີມງານຂອງລາວເຮັດວຽກທີີ່ຖືກຕຸ້ອງ. 

ສະນັັ້ນ, ຜ ຸ້ຄ ມງານຄວນມີສິດອ ານາດຢ່າງພຽງພ ເພືີ່ອໃຫຸ້ສັົ່ງວຽກພະນັກງານຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດພາບ ແລະ ຖືກຕຸ້ອງ  

ສິດອ ານາດຂອງຜ ຸ້ຄ ມງານແມນ່ກ ານົດໂດຍອີງໃສ່ປັດໃຈຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

ສິດອ ານາດທາງການຈາກຕ າແໜ່ງ: 

ອ ານາດທາງການຈາກຕ າແໜ່ງຂອງຜ ຸ້ຄ ມງານ ແມ່ນອີງໃສ່ ໜຸ້າທີີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ. ດຸ້ວຍສິດອ າ
ນາດຂອງລາວ, ຜ ຸ້ຈັດການມີສິດທີີ່ຈະອອກຄ າສັົ່ງກັບພະນັກງານຂອງລາວ, ຮັບຜິດຊອບອ ປະກອນການຜະລິດ, 
ສາມາດຕັດສິນໃຈເພືີ່ອຮັບປະກັນການດ າເນີນງານຂອງພະແນກຂອງລາວ. 
ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຜ ຸ້ຄ ມງານ ບ ໍ່ສາມາດບັນລ ຜົນສ າເລັດໄດຸ້ ຖຸ້າລາວອີງໃສ່ສິດອ ານາດຂອງລາວພຽງຢ່າງດຽວ, ເພາະວ່າ
ພະນັກງານຂອງລາວຈະເຊືີ່ອຟັງຄ າສັົ່ງ (ພວກເຂາົຖືກບັງຄັບໃຫຸ້) ດຸ້ວຍຄວາມລັງເລໃຈ.  
ສິດອ ານາດທາງຄວາມສາມາດສ່ວນຕົວ: 

ນອກເໜືອໄປຈາກສິດອ ານາດທາງການຈາກຕ າແໜ່ງ, ຜ ຸ້ຄ ມງານຍັງມສີິດອ ານາດທາງຄວາມສາມາດສ່ວນຕົວ. 

ອ ານາດນີັ້ຈະຮັບປະກັນຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມໄວຸ້ເນືັ້ອເຊືີ່ອໃຈຈາກພະນັກງານນ ແລະ ຈະເຕັມໃຈເຮັດວຽກງານທີີ່ດີກ
ວ່າເກົົ່າ ແລະ ເຕັມໃຈຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຫ າຍກວາ່ເກົົ່າ.  
ສິດອ ານາດທາງຄວາມສາມາດສ່ວນຕົວ ແມ່ນອີງໃສ່: 
• ຄວາມຮ ຸ້ທາງດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການນ າໃຊຸ້ຄວາມຮ ຸ້ນີັ້ເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດ 
• ປະສິດທິຜົນ 
• ທັກສະການນ າສະເໜີ 
• ສະແດງພຶດຕິກ າຕ ໍ່ກັບ 
• ລັກສະນະສ່ວນບ ກຄົນ: ຈ ດປະສົງ, ບ ໍ່ລ າອຽງ, ເຊືີ່ອຖືໄດຸ້, ອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ກັບບັນຫາຂອງພະນັກງານ 

4.4.2.  ບາງຄ າແນະນ າເພືີ່ອປບັປ ງສາຍພວົພນັທີີ່ດີ 
ການພົວພັນທີີ່ດີກັບລ ກນຸ້ອງ ແລະ ຫົວໜຸ້າ 

• ມາປະຊຸມກົງກັບເວລາ ຕາມນດັໝາຍ 
• ມີວິໄສທັດໄກ ໃນການວາງແຜນການເຮັດວຽກຂອງຕົນ, ຮ ຸ້ວທິີແກຸ້ໄຂບັນຫາໄດຸ້ທັນທີ, ຮ ຸ້ປະຕິກິຣິຍາຂອງ

ພະນັກງານລ່ວງຫນຸ້າ 
• ຮັກສາຄ າສັນຍາ ແລະ ລະມັດລະວັງກ່ອນທີີ່ຈະສັນຍາ 
• ສອດຄ່ອງ, ກົງໄປກົງມາ, ເຊືີ່ອຖືໄດຸ້ 
• ບ ໍ່ຊັກຊຸ້າໃນການຈັດການກັບບນັຫາທີີ່ສ າຄັນ 
• ເວົັ້າຄວາມຈິງ 
• ຊ່ວຍເຫ ືອພະນັກງານ 
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• ທັກສະການສືີ່ສານທີີ່ດີ: 
- ຍິັ້ມເມືີ່ອໄດຸ້ພົບກັບພະນັກງານ 

- ຂອບໃຈທ ກຄັັ້ງ ສ າລັບການຊ່ວຍເຫ ືອຂອງໃຜຜ ຸ້ໜືີ່ງ 

- ອະທິບາຍການປ່ຽນແປງກ່ອນທີີ່ຈະນ າໃຊຸ້ຕົວຈີງ 

- ຮັກສາການຕິດຕ ໍ່ພົວພັນທີີ່ດີກັບພະນັກງານ 

4.4.3. ລະບຽບປະຕບິດັ 
• ຢ່າຕັັ້ງເປ ົ້າໝາຍທີີ່ບ ໍ່ສາມາດບັນລ ໄດຸ້ 
• ຢ່າວິພາກວິຈານບ ກຄະລິກກະພາບ, ສັນຊາດ ແລະ ໃຫຸ້ລົມກັນສະເພາະປະສິດທິຜົນເທົົ່ານັັ້ນ 
• ກ່າວເຖິງປັດໄຈທາງບວກໃນລະຫວ່າງການວິພາກວິຈານ 
• ຫຸ້າມບ ໍ່ໃຫຸ້ມີການກ່າວຫາແບບປ ດສະໜາ 
• ບ ໍ່ປ່ຽນແປງຄ າສັົ່ງ, ພະນັກງານຂອງເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈວ່າເຈົັ້າຄືຜ ຸ້ມີສດອ ານາດ 
• ຢ່າສຸ້າງຂ ໍ້ຂັດແຍຸ້ງທີີ່ບ ໍ່ຈ າເປັນ 
• ຢ່າຂະຫຍາຍເວລາອະທິບາຍຂັັ້ນຕອນ ແລະ ຄ າສັົ່ງ 

4.4.4. ຄ າແນະນ າເພີີ່ມເຕມີສ າລບັການຈັດການຕນົເອງ 
• ສຸ້າງບັນຊີລາຍການວຽກງານທີີ່ຍັງບ ໍ່ໄດຸ້ສ າເລັດປະຈ າວັນ. ສຸ້າງລາຍການທີີ່ຕຸ້ອງເຮັດປະຈ າວນັ. ສຸ້າງລາຍຊືີ່

ໜຸ້າວຽກອືີ່ນທີີ່ຢາກເຮັດ. ກວດເບິີ່ງທ ກໆລາຍການໃນຕອນແລງ ແລະ ສຸ້າງລາຍການໜຸ້າວຽກທີີ່ຍັງບ ໍ່ໄດຸ້ສ າ
ເລັດເພືີ່ອຈະເຮັດໃນມືັ້ຖັດໄປ 

• ສຸ້າງບົດບັນທຶກປະຈ າເດືອນ ແລະ ບັນທຶກການເຮັດວຽກ, ຜົນໄດຸ້ຮັບ, ແລະ ສັບຍາທີີ່ຈະເຮັດສ າເລັດຕາມ

ຈ ດປະສົງໃນລະຫວ່າງເດືອນ, ລວມທັງການບ າລ ງຮັກສາເຄືີ່ອງຈັກ. 

• ເອົາປືົ້ມບັນທຶກນຸ້ອຍມາພຸ້ອມ ແລະ ຈົດບັນທຶກທ ກບັນຫາທີີ່ສ າຄັນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ (ກອງປະຊຸມ, ຄວາມ

ຕຸ້ອງການ, ບັນຫາ, ແນວຄວາມຄິດໃໝ່) 
• ເລີີ່ມຕົັ້ນມືັ້ໃໝ່ໂດຍການທົບທວນແຜນການປະຈ າເດືອນ ແລະ ເລີີ່ມເຮັດວຽກກັບລາຍການທີີ່ຕຸ້ອງເຮັດປະ

ຈ າວັນ. 
• ຫ ີກເວັັ້ນການປະປ ັ່ນກັນຂອງເອກະສານຢ ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ຄວນມີບ່ອນເກັບເກັບເອກະສານທ ກປະເພດ. 
• ຢ່າບັນທຶກໜຸ້າວຽກລົງໃນປືົ້ມ ຫ າຍເກີນ ເພືີ່ອປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນ 
• ສຸ້າງນິໄສໃຫຸ້ຄິດກ່ຽວກັບວຽກງານປະຈ າວັນ, ມີສະຕິໃນການວາງແຜນວຽກ ເຊັົ່ນ: ການກວດກາຂ ໍ້ມ ນ, 

ປະລິມານ, ສະພາບອາກາດ... 

 4.4.5. ບາງຄ າແນະນ າເພືີ່ອບນັລ ລະບຽບຂອງໂຮງງານ  
• ແຈຸ້ງໃຫຸ້ພະນັກງານຮ ຸ້ ກ່ຽວກັບລະບຽບການຂອງໂຮງງານເທົົ່າທີີ່ຈະໄວໄດຸ້ 
• ຢ່າຊັກຊຸ້າໃນການກວດສອບການກະທ າຜິດເມືີ່ອມັນເກີດຂຶັ້ນ 
• ມີຄວາມເຄັົ່ງຄັດໃນການກວດສອບ ການລະເມີດດຸ້ານຄວາມປອດໄພ ໃນການເຮັດວຽກຫ າຍກວາ່ຄວາມ

ຜິດພາດໃນການຜະລິດ ຫ ື ຄ ນນະພາບ 
• ຈັດການກັບການລະເມີດດຸ້ວຍລະບຽບວິໄນໃນທັນທີໂດຍບ ໍ່ມີການຊັກຊຸ້າ 
• ກວດສອບໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າທ ກຄນົເຂົັ້າໃຈກົດລະບຽບ 
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• ໃຫຸ້ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການລະເມດີກົດລະບຽບໄດຸ້ງ່າຍ 
4.4.6. ບາງຄ າແນະນ າໃນການຮວ່ມມກືບັຜ ຸ້ຄ ມງານອືີ່ນໆໃຫຸ້ໄດຸ້ຮບັຜນົດີ  

ມັນຈ າເປັນທີີ່ຈະຕຸ້ອງຮ່ວມມືກັບຜ ຸ້ຄ ມງານຄົນອືີ່ນໆ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີີ່ຜົນຂອງການເຮັດວຽກຂອງຜ ຸ້ຄ ມງານ
ຄົນໜຶີ່ງ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບຄວາມເຫນັດີເຫັນພຸ້ອມຂອງຜ ຸ້ຄ ມງານຄນົອືີ່ນໆ.  

• ມີບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຫ ື ຂ ໍ້ຕົກລົງ 
• ເມືີ່ອທ່ານຕຸ້ອງການຄວາມຊວ່ຍເຫ ືອຈາກຜ ຸ້ຄ ມງານອືີ່ນ, ໃຫຸ້ລາວເລືອກເວລານັດ. ຖຸ້າທ່ານມາຕາມນັດບ ໍ່

ໄດຸ້ ແມ່ນໃຫຸ້ແຈຸ້ງລະອຽດ 
• ສົົ່ງສ າເນົາບົດບັນທຶກກອງປະຊມຸໃຫຸ້ເພືີ່ອນຮ່ວມງານ 
• ກວດເບິີ່ງຄວາມຄບືໜຸ້າຂອງວຽກ ໜຶີ່ງມືັ້ກ່ອນຮອດມືັ້ກ ານົດນັດໝາຍ. ຕຸ້ອງເອົໃຈໃສ່ກັບເວລານັດ. ຖຸ້າຜ ຸ້

ຄ ມງານຄົນອືີ່ນບ ໍ່ສາມາດມາຕາມນັດ ແມ່ນໃຫຸ້ຊອກຫາສາເຫດ 
• ຖຸ້າເປັນໄປໄດຸ້, ໃຫຸ້ກ ານົດເວລາໃຫຸ້ລາວອີກ. ແຈຸ້ງຫວົໜຸ້າຮ ຸ້ນ າ ຖຸ້າລາວມາຕາມນັດບ ໍ່ໄດຸ້ອີກຄັັ້ງ ແລຸ້ວສົົ່ງ

ບົດລາຍງານໃຫຸ້ລາວ.  
4.4.7. ກດົລະບຽບບາງຢາ່ງໃນການອອກຄ າສັົ່ງ 
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມສ າເລັດຂອງຜ ຸ້ຄ ມງານ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບຄວາມສາມາດເຂາົເອງ ໃນການອອກຄ າສັົ່ງກັບ
ພະນັກງານຂອງລາວ.  

• ມອບໝາຍທ ກໜຸ້າວຽກທີີ່ເປັນໄປໄດຸ້ 
• ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າເຈົັ້າມີສິດອ ານາດພຽງພ  ໃນການອອກຄ າສັົ່ງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການຕັດສິນໃຈ. 
• ແຈຸ້ງໃຫຸ້ເພືີ່ອນຮ່ວມງານຄົນອືີ່ນຊາບກ່ຽວກບັການມອບໝາຍໜຸ້າທີີ່ 
• ການມອບໝາຍວຽກງານບ ໍ່ໄດຸ້ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົັ້າຖືກຫ ຸດລົງ 
• ຈົົ່ງຮ ຸ້ວ່າ ການມອບໝາຍໜຸ້າທີີ່ໝາຍເຖິງຄວາມສຽ່ງ, ຄວາມຜດິພາດທີີ່ຫ ີກລ່ຽງບ ໍ່ໄດຸ້ 

• ກ່ອນທີີ່ຈະມອບໜຸ້າທີີ່, ໃຫຸ້ຂ ໍ້ມ ນພຽງພ , ກ່ຽວກບັຄວາມເປນັໄປໄດຸ້ທັງໝົດເພືີ່ອເຮັດສ າເລັດວຽກງານ. 
• ສຸ້າງຈ ດປະສົງທີີ່ຊັດເຈນ ທີີ່ກ ານົດຄວາມຄາດຫວັງຂອງທາ່ນ 
• ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານຂອງເຈົັ້າຮັບຂ ໍ້ມ ນທັງໝົດ 
• ຫ ັງຈາກມອບໝາຍໜຸ້າວຽກແລຸ້ວ, ໃຫຸ້ເວລາກບັລາວ ເພືີ່ອເຮດັສ າເລັດໜຸ້າທີີ່ ໂດຍບ ໍ່ມີການລົບກວນ 
• ສະໜັບສະໜ ນພະນັກງານ. 
• ຢ່າປ່ອຍໃຫຸ້ພະນັກງານຂອງເຈົັ້າຮ ຸ້ສຶກໂດດດ່ຽວໃນການເຮັດສ າເລັດໜຸ້າວຽກ, ແລະສະໜັບສະໜ ນເຂົາເຈົັ້າ

ຈົນກວ່າເຂົາເຈົັ້າຈະບັນລ ເປ ົ້າໝາຍ.  
4.4.8 ຂັັ້ນຕອນການຕດັສນິໃຈທີີ່ເໝາະສມົ 

• ຊອກຫາບັນຫາທີີ່ແທຸ້ຈິງ ແລະ ວິເຄາະ 
• ສົນທະນາກັບພະນັກງານກ່ຽວກັບການແກຸ້ໄຂບັນຫາ 
• ປຽບທຽບວິທີແກຸ້ໄຂບັນຫາກບັປະສິດທິຜົນຂອງມັນ 
• ເລືອກທາງອອກທີີ່ດີທີີ່ສ ດທີີ່ເປັນໄປໄດຸ້  
ຖຸ້າທ່ານບ ໍ່ມີປະສົບການຫ າຍໃນການຕັດສິນໃຈ, ຫົວໜຸ້າຂອງເຈົັ້າຈະເປັນຜ ຸ້ທີີ່ເຂົັ້າໃຈວາ່ເຈົັ້າຈະເຮັດຜິດ. 

ເພາະສະນັັ້ນ, ຖຸ້າເຈົັ້າເຮັດຜິດ, ຕິດຕ ໍ່ກັບລາວ ແລະ ບອກເຫດຜົນ ແລະ ສັນຍາຈະບ ໍ່ເຮັດຜິດແບບດຽວກັນອີກ. 
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ພະຍາຍາມບ ໍ່ໃຫຸ້ເຮັດຜິດແບບດຽວກັນສອງຄັັ້ງ. ຄິດເຖິງຜົນສະທຸ້ອນ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບທາງລົບ. ເຮັດການກວດ
ສອບ ກ່ອນທີີ່ຈະເວົັ້າກັບຫົວໜຸ້າ. 

4.4.9 ກຸ້າວໄປສ ກ່ານເປນັຜ ຸ້ນ າທີີ່ມສີວ່ນຮວ່ມ  

ສ າລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານໃນການຕັດສິນໃຈ, ເປັນສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນ ທີີ່ຄວນພິຈາລະນາດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  
• ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າ ກ ລະນີດັົ່ງກ່າວ ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ສະຖານະການຂອງພະນັກງານ 
• ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າ ພະນັກງານມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮ ຸ້ ທີີ່ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິພາບໄດຸ້ 
• ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານບ ໍ່ຢ ່ພາຍໃຕຸ້ເຫດຜົນສ່ວນຕົວ ຫ ືພາຍໃຕຸ້ການສ ໍ້ໂກງໃດໆ 
• ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານ ຈະບ ໍ່ໃຊຸ້ເວລາຫ າຍກວ່າທີີ່ທາ່ນເຮັດເອງ 
• ກວດເບິີ່ງວາ່ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານ ສາມາດນ າເອົາຜົນປະໂຫຍດອັນໃດໃຫຸ້ກັບວຽກງານຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າໄດຸ້ແດ່ 
• ພິຈາລະນາທ ກຄ າແນະນ າ ໂດຍບ ໍ່ຄ ານຶງວາ່ມັນຈະມາຈາກໃຜ 
• ສະແດງຄວາມຄິດຂອງຕົນ ແລະ ຂ ຄ າຄິດຄ າເຫັນ 
• ແຈຸ້ງການຕັດສິນໃຈຂັັ້ນສ ດທຸ້າຍ ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈ  

4.4.10 ເຮດັວຽກກບັທມີງານຢາ່ງມປີະສດິທພິາບ 
ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ສາມາດເຮັດໃຫຸ້ເກີດຜົນຮັບທີີ່ດີໄດຸ້ ແລະ ມີຄ ນນະພາບ ທັງຕ ໍ່ໂຮງງານ ແລະ ທ ກພາກສ່ວນ 

ຜ ຸ້ຄ ມງານສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການເຮັດວຽກເປັນທມີທີີ່ມີປະສິດທິພາບໄດຸ້ແນວໃດ? 

• ເປັນຜ ຸ້ສືີ່ສານທີີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ 
• ກວດເບິີ່ງຄືນວາ່ ການນ າສະເໜີຂອງເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈໄດຸ້ບ  
• ວິພາກວິຈານເພືີ່ອການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລຸ້ອມທີີ່ເປັນມິດ 
• ຮັກສາຄວາມເປີດກວຸ້າງ ແລະ ການສືີ່ສານ 
• ເລືອກທີີ່ຈະເວົັ້າກົງໄປກົງມາ ແທນທີີ່ຈະມີເລ່ຫ ່ຽມ 
• ພະຍາຍາມບ ໍ່ໃຫຸ້ກຸ້າວກາ່ຍ ແລະ ໃຊຸ້ອ ານາດ ໃຫຸ້ມີອິດພົນທາງຄວາມຄິດໃນລະຫວາ່ງການສນົທະນາ 
• ພະຍາຍາມທີີ່ຈະບ ໍ່ສົນທະນາກ່ຽວກັບສີີ່ງທີີ່ເປັນການສຸ້າງຂ່າວລື 
• ພະຍາຍາມບ ໍ່ວິພາກວິຈານຄົນຕ ໍ່ໜຸ້າຄົນອືີ່ນ 
• ພະຍາຍາມບ ໍ່ໃຫຸ້ສ ນເສຍກຽດສກັສີຂອງໃຜຜ ຸ້ໜຶີ່ງ 
• ສົນທະນາຢ່າງຈິງຈັງ ຢ່າເຮັດໃຫຸ້ຜິດຖຽງກັນ 
• ເບີີ່ງໂລກໃນແງ່ບວກ, ສະແດງຄວາມເຊືີ່ອໝັັ້ນຕ ໍ່ທີມງານ ແລະ ຄວາມເຊືີ່ອໝັັ້ນໃນເປ ົ້າໝາຍ 

4.4.11 ບາງຄ າແນະນ າເພືີ່ອຫ ກີເວັັ້ນການໂອຸ້ອວດ  

ການເປັນຄົນໂອຸ້ອວດເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຖຸ້າວຽກປະຈ າວັນບ ໍ່ແມ່ນສິີ່ງທຸ້າທາຍຕ ໍ່ຜ ຸ້ຄ ມງານ.  

• ພະຍາຍາມຄາດຄະເນທ່າອ່ຽງທາງລົບ 
• ເບິີ່ງໄປໃນອະນາຄົດ ແລະ ກຽມພຸ້ອມທີີ່ຈະປະເຊີນກັບເຫດການທີີ່ບ ໍ່ຕຸ້ອງການ. ເຖິງແມ່ນວາ່ທ ກສິີ່ງທ ກຢ່າງ

ຈະໄປໄດຸ້ດີ ແຕ່ບ ໍ່ໄດຸ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົັ້າຈະບ ໍ່ເຮັດຜິດແບບດຽວກັນໄດຸ້ 
• ພະຍາຍາມເຮັດໃຫຸ້ດີທີີ່ສ ດ ເພືີ່ອບັນລ ຜົນຕາມເປ ົ້າ ແລະ ປັບປ ງພະແນກຂອງທ່ານ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາ

ຫວ່າງ 
• ຖາມຕົນເອງສະເໝີວ່າ ຂະແໜງໃດສາມາດປັບປ ງໄດຸ້, ປັບປ ງພະແນກໃດແດ ່ແລະ ສາມາດມອບໝາຍໃຫຸ້

ໃຜ. 
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4.4.12. ຄວາມຊືີ່ສດັແມນ່ສ າຄນັ  
• ສະແດງຄວາມສັດຊືີ່ຕ ໍ່ຫົວໜຸ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງເຈົັ້າ 
• ຊ່ວຍເຫ ືອເພືີ່ອນຮ່ວມງານກ່ຽວກັບບັນຫາດຸ້ານວິຊາການ ແລະ ສ່ວນຕົວ. ຈົົ່ງຕ ໍ່ຕຸ້ານຜ ຸ້ທີີ່ໂຈມຕີໂຮງງານ 

ແລະ ເຈົັ້າຈະມີເພືີ່ອນຮ່ວມງານທີີ່ຊືີ່ສັດ 
• ບ ໍ່ເຄີຍຈົົ່ມກຽ່ວກັບໂຮງງານ ຫ ືການຕັດສິນໃຈຂອງໂຮງງານຕ ໍ່ກັບເພືີ່ອນຮ່ວມງານ 
• ຄວາມສັດຊືີ່ແມ່ນຍັງເຫັນໄດຸ້ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫ ືອຂອງທາ່ນ ແລະ ການຮ່ວມມືທີີ່ດີກັບເພືີ່ອນຮ່ວມງານ 
• ຖຸ້າເຈົັ້າຮ ຸ້ຈັກຄົນທີີ່ບ ໍ່ສັດຊືີ່, ບອກລາວກ່ອນວ່າເຈົັ້າຮ ຸ້ຫຍັງ. ໃນເວລາທີີ່ເໝາະສົມຫ ັງຈາກນັັ້ນ, ໃຫຸ້ການ

ຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານຈະອະນ ຍາດໃຫຸ້ລາວເຮັດວຽກຢ ່ໃນໂຮງງານຕ ໍ່ ຫ ືບ ໍ່. 
• ຖຸ້າຜ ຸ້ໃດຜ ຸ້ນໜືີ່ງບ ໍ່ສົນໃຈວຽກງານຂອງລາວ, ເຈົັ້າຕຸ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າລາວສາມາດເຮັດວຽກຢ ່ໃນໂຮງງານ 

ໄດຸ້ອີກຕ ໍ່ໄປ. ໂຮງງານບ ໍ່ສາມາດດ າເນີນໄປໄດຸ້ກັບພະນັກງານທີີ່ເຫັນຕ່າງ. 

4.4.13. ບາງຂ ໍ້ໄດຸ້ປຽບຂອງການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜຸ້າທີີ່ 

ຄົນງານສ່ວນໃຫຍ່ຢາກຮ ຸ້ຜົນຂອງການປະເມີນ, ແລະ ພວກເຂົາຕຸ້ອງໄດຸ້ປັບປ ງພາກສ່ວນໃດ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຜ ຸ້ຄ ມງານ

ຄວນ: 

• ບອກເຂົາເຈົັ້າຢ່າງຊັດເຈນວາ່ເຈົັ້າຄາດຫວັງຫຍງັຈາກເຂາົເຈົັ້າ 
• ບອກເຂົາເຈົັ້າວ່າອັນໃດທີີ່ເຂາົເຮັດສ າເລັດ ແລະຕຸ້ອງໄດຸ້ປັບປ ງ 
• ເລີີ່ມຕົັ້ນໂດຍການເວົັ້າກ່ຽວກບັສ່ວນທີີ່ດີກ່ອນ ແລະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກຽ່ວກັບວຽກງານທີີ່ດີຂອງ

ພວກເຂົາ 
• ໃຫຸ້ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບວິທີການປັບປ ງ ແລະເຮັດສ າເລັດຕາມຈ ດປະສົງ 
• ສະໜັບສະໜ ນເຂົາເຈົັ້າ ໃນຄວາມພະຍາຍາມປບັປ ງຕົນເອງ.  

ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ຸ້ຄ ມງານແມ່ນຫຍັງຈາກການປະເມີນ? 
• ຍົກສ ງປະສິດທິຜົນຂອງແຮງງານ 
• ສຸ້າງໂອກາດເພືີ່ອຢືນຢັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ ກຄົນຄືນໃໝ່ 
• ມີຄວາມຮ ຸ້ຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກບັຄວາມຄືບໜຸ້າຂອງພະນັກງານຕະຫ ອດປີ 
• ມີບົດສະຫ ຸບກ່ຽວກັບຈ ດອ່ອນ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການ ການຝຶກອົບຮົມ  

4.4.14. ບາງຄ າແນະນ າສ າລບັການປະຊມຸທີີ່ມີປະສດິທພິາບ 
• ຫ ີກເວັັ້ນການປະຊຸມທີີ່ບ ໍ່ຈ າເປນັ 
• ຈັດກອງປະຊຸມທ ກຄັັ້ງທີີ່ເຫັນວ່າຈ າເປັນ (ເພືີ່ອແຈຸ້ງການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ສ າຄັນ) 
• ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຊາບກຽ່ວກບັຫົວຂ ໍ້ ແລະ ກ ານົດເວລາຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ໃຫຸ້ຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມປະກອບແນວຄວາມ

ຄິດຂອງຕົນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນກອງປະຊຸມ 
• ເລີີ່ມການປະຊຸມຕາມເວລາ 
• ສ ມໃສ່ຈ ດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ຫ ີກລ່ຽງການສົນທະນານອກຫົວຂ ໍ້ 
• ຫຸ້າມອະທິບາຍ, ວິຈານ, ຫ ື ຄວບຄ ມແນວຄິດຜ ຸ້ອືີ່ນໃນກອງປະຊຸມ 
• ບ ໍ່ໃຫຸ້ໃຊຸ້ອ ານາດເມືີ່ອຄົນພະຍາຍາມປ່ຽນຫົວຂ ໍ້ຂອງກອງປະຊມຸ 
• ເມືີ່ອມີບັນຫາທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຢ ດໄດຸ້, ກະລ ນາຢ ດການໂຕຸ້ຖຽງ ແລະ ສະຫ ຸບຈ ດທີີ່ຕົກລົງກັນ.  

4.4.15 ວທິກີານຈດັການກບັຄ າຮຸ້ອງທ ກ?  
• ຟັງການຮຸ້ອງຮຽນຢ່າງຈິງຈັງ 
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• ກຽມພຸ້ອມທີີ່ຈະຮັບຟັງພະນັກງານສະເໝີ 
• ໃຫຸ້ຄວາມສົນໃຈກັບແນວຄວາມຄິດຂອງພະນັກງານ 
• ບັນທຶກການຮຸ້ອງຮຽນ ແລະ ການສົນທະນາ 
• ກວດເບິີ່ງຢ່າງລະອຽດເພືີ່ອເຂົັ້າໃຈຖືກຈ ດ 
• ຕັດສິນໃຈທັນທີຫ ັງຈາກການກວດສອບ ແລະ ພິຈາລະນາແລຸ້ວ 
• ຢ່າເຊືີ່ອງຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕວົໄວຸ້ຢ ່ເບືັ້ອງຫ ັງຂອງເຫດຜົນ ດຸ້ານນະໂຍບາຍ 
• ຫ ີກເວັັ້ນການຊັກຊຸ້າ ການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງທ ກ 
• ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຜ ຸ້ທີີ່ຮຸ້ອງຮຽນຮັບຮ ຸ້ກຽ່ວກັບສະຖານະການ 
• ຖຸ້າທ່ານມີການແກຸ້ໄຂ, ໃຫຸ້ກວດເບິີ່ງວ່າການປ່ຽນແປງໄດຸ້ຖືກນ າໃຊຸ້ ຫ ືບ ໍ່  

4.4.16. ແຜນໃຫຸ້ຄວາມຮ ຸ້ຊວ່ງໄລຍະທດົລອງວຽກ  
• ສຸ້າງບົດແນະນ າກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາການຮຽນຮ ຸ້ 
• ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເໝາະສົມກັບຄນົງານໃໝ່ໃນລະຫວ່າງມືັ້ທ າອິດ 
• ເປັນຜ ຸ້ຊີັ້ນ າການຝຶກອົບຮົມໂດຍກົງ (ນອກຈາກລ ກຄຸ້າແລຸ້ວ, ພະນັກງານທີີ່ມີຄວາມສາມາດແມ່ນຊັບສິນທີີ່

ຍິີ່ງໃຫຍ່ທີີ່ສ ດຂອງໂຮງງານ) 
• ຊອກຫາພະນັກງານທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຂັັ້ນເທິງ ຫ ື ພະແນກບ ກຄະລາກອນຮັບຮ ຸ້ 
• ຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານໃໝ່ ໄດຸ້ຖືກແຈຸ້ງໃຫຸ້ຮ ຸ້ຕາມເວລາ ວ່າລາວຈະເປັນພະນັກງານໄລຍະຍາວຂອງ

ໂຮງງານ 
• ປຶກສາກັບໂຮງງານ ວ່າຕຸ້ອງໃຫຸ້ເຈົັ້າຊ່ວຍເຫ ືອໃນດຸ້ານອືີ່ນອີກບ   

4.4.17 ວທິກີານປະຕບິດັວໄິນ 
ຜ ຸ້ຄ ມງານຫ າຍຄົນຮ ຸ້ສຶກວ່າ ສີີ່ງຫຍ ຸ້ງຍາກທີີ່ສ ດໃນຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແມ່ນການຮັກສາລະບຽບວິໄນໃນພະແນກ
ຂອງຕົນ. 
ດັົ່ງນັັ້ນ, ຕັັ້ງແຕ່ເລີີ່ມຕົັ້ນ, ທ່ານຄວນແຈຸ້ງລະບຽບປະຕິບັດ ໄວຸ້ລ່ວງໜຸ້າ. 
ພະນັກງານຫ າຍຄົນ ເຄົາລົບລະບຽບວິໄນ ເພາະເຂົາເຈົັ້າຢາກຮ ຸ້ວ່າ ຄວນປະພຶດຕົນແນວໃດ ແລະ ຂອບເຂດຈ າກັດຢ ່
ໃສ. 
ທ່ານຄວນເຂົັ້າໃຈ ຖຸ້າຫາກວ່າບ ໍ່ມີລະບຽບວິໄນສ າລັບການກະທ າຜິດ, ອາດຈະມີບັນຫາລົບກວນທັງໝົດພະແນກກ ໍ່

ເປັນໄດຸ້. ຖຸ້າພະນັກງານຄົນໜືີ່ງຮ ຸ້ວ່າເພືີ່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການລົງໂທດ, ລາວກ ໍ່ຈະພະຍາຍາມເຮັດເຊັົ່ນ
ດຽວກັນ. 
ການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ ແມ່ນເຮັດງ່າຍກັບພະນັກງານຕ າແໜ່ງນຸ້ອ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນຈຶີ່ງຫ ີກລຸ້ຽງການຜິດກັນ. 
ໂດຍທົົ່ວໄປ, ລະບຽບວິໄນຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ຜ ຸ້ຄ ມງານ ແລະ ຜ ຸ້ອອກແຮງງານ ຮ ຸ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ມີເງືີ່ອນໄຂທີີ່ຊັດເຈນ. 

ວິທີການປຕິບັດວິໄນແບບເດີມ: 

• ກ່າວເຕືອນ 
• ລະງັບວຽກຊົົ່ວຄາວ 
• ທົດລອງງານ  
ບາງຄັັ້ງ, ການປະຕິບັດທາງວິໄນແມ່ນຖືກນ າໃຊຸ້ (ຫ າຍວິທີ ແຕ່ໃຊຸ້ເວລາຂຸ້ອນຂຸ້າງຍາວ) ຫ ັງຈາກການກະທ າຜິດ ອາດ

ນ າໄປສ ່ການກຽດຊັງ, ແລະ ໂກດແຄຸ້ນກັນໃນລະດັບສ ງ ແລະ ມີຜົນຕ ໍ່ໂຮງງານ. 
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ສະນັັ້ນ, ບາງໂຮງງານໄດຸ້ສຸ້າງ “ລະບຽບວິໄນທາງບວກ” ແທນທີີ່ຈະມີວິໄນແກ່ຕົນເອງ. 

ສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນທີີ່ສ ດແມ່ນ: 
• ການກາ່ວເຕອືນດຸ້ວຍວາຈາ ຫ  ືໂດຍການຂຽນໜງັສແືຈຸ້ງເຕອືນທັນທ ີແທນທີີ່ຈະຊກັຊຸ້າ  
ນີັ້ແມ່ນວິທີທາງບວກສ ດທຸ້າຍທີີ່ສາມາດນ າໃຊຸ້ໄດຸ້.  

• "ພັກໄວຸ້ມືັ້ໜຶີ່ງກ່ອນການຕັດສິນໃຈ” (ກ່ອນທີີ່ໂຮງງານຈະໃຫຸ້ຄ າຕັດສິນ) 

ນີັ້ແມ່ນມືັ້ຈ່າຍເງິນ, ດັົ່ງນັັ້ນພະນັກງານຕຸ້ອງຕັດສິນໃຈ ວ່າຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງໂຮງງານ ຫ ືລາອອກ. ຖຸ້າ

ລາວຢາກຢ ່ຕ ໍ່, ລາວຕຸ້ອງປບັປ່ຽນພຶດຕິກ າ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ. 

ພວກເຮົາສາມາດສືບຕ ໍ່ໄດຸ້ແນວໃດ?  

ຈ ດດີຂອງວິທີການນີັ້:  

• ຜ ຸ້ຄ ມງານຈະໄດຸ້ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານເລືັ້ອຍໆກຽ່ວກັບພະນັກງານຂອງຕົນ 
• ໃຫຸ້ກຽດພະນັກງານ 
• ປະຕິບັດຕ ໍ່ເຂົາເຈົັ້າຢາ່ງສະເໝີພາບ ແລະ ຢ່າສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວາ່ເຈົັ້າເໜືອກວ່າເຂາົເຈົັ້າ. 
• ຄົນງານຈະຮ ຸ້ສຶກວ່າບ ໍ່ໄດຸ້ຢ ່ພາຍໃຕຸ້ລະບຽບວິໄນ 
• ຄວາມສ າພັນລະຫວາ່ງພະນັກງານ-ຜ ຸ້ຈັດການບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ  
4.4.18 ການພວົພນັສງັຄມົໃນບ ລສິດັ 

ປະເພດຂອງການພົວພັນທາງສງັຄົມໃດ ທີີ່ຜ ຸ້ຈັດການຄວນມີຮ່ວມກັນກັບພະນັກງານ ຫ ັງເວລາເຮັດວຽກ? 

ຊີວິດການເຮັດວຽກ ແລະ ຊີວິດສັງຄົມ ຄວນແຍກຕ່າງຫາກ. ໃນກ ລະນີທີີ່ມັກເກີດຂືັ້ນຫ າຍທີີ່ສ ດ, ຊີວິດສັງຄົມບ ໍ່
ຄວນມີສະເພາະກັບຄົນທີີ່ມາຈາກພະແນກດຽວກັນ?  
ແນະນ າໃຫຸ້ຫ ຸດຜ່ອນງານສຸ້າງສັນ ກັບເພືີ່ອນຮ່ວມງານຈາກພາຍນອກໂຮງງານໜຸ້ອຍທີີ່ສ ດ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫຸ້ຜ ຸ້ຄ ມງານ ມີ
ຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດວິໄນ. ຄົນງານສ່ວນໃຫຍບ່ ໍ່ສາມາດແຍກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງບັນຫາສ່ວນຕົວ 
ແລະ ເລືີ່ອງວຽກໄດຸ້. 
ສ າລັບງານລຸ້ຽງຂອງໂຮງງານ, ແລະ ການສະຫ ອງວັນເກີດທີີ່ທ່ານຕຸ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ, ທ່ານຄວນມີມິດໄມຕີ, ແລະ 

ເປີດກວຸ້າງ, ດືີ່ມເບຍຈັກຈອກ ແລະ ກ່າວຄ າລາ. ບ ໍ່ຄວນແຍກກ ່ມ ຫ ື ຍ່າງໜີທາງອືີ່ນ.  

ຢ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາ, ສະແດງຂອບເຂດຈ າກັດຂອງເຈົັ້າຢ່າງຊັດເຈນ.  

ຜ ຸ້ຄ ມງານສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມງານລຸ້ຽງໃນທຸ້າຍອາທິດ ແລະ ເປນັຜ ຸ້ຈັດການໃນວັນຈັນ; ແຕ່ພະນັກງານ ອາດເຮັດບ ໍ່ໄດຸ້ງ

ຄືກັນ ຫ ື ພວກເຂົາບ ໍ່ສາມາດແບ່ງແຍກໄດຸ້, ດັົ່ງນັັ້ນ ຜ ຸ້ຄ ມງານຄວນລະມັດລະວັງ ບ ໍ່ໃຫຸ້ເກີດຄວາມເຂົັ້າໃຈຜິດ.  

ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ນີັ້ບ ໍ່ໄດຸ້ໝາຍຄວາມວ່າຜ ຸ້ຄ ມງານບ ໍ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງພະນັກງານຂອງລາວ: 

ຄອບຄົວ, ລ ກນຸ້ອຍ, ກິດຈະກ າສຸ້າງສັນ, ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ. ແຕ່ຈືີ່ໄວຸ້ວ່າຢ່າເຂົັ້າຮ່ວມໃນງານລຸ້ຽງ ແລະ ການຫ ີັ້ນ

ການພະນັນ. 

ບ ໍ່ມີການພົວພັນແບບເຈົັ້າຊ ຸ້ສາວ, ເລືີ່ອງທາງເພດ ໃນໂຮງງານ...ຜ ຸ້ຄ ມງານຄວນເປັນແບບຢາ່ງທີີ່ດີກ່ຽວກັບເລືີ່ອງນີັ້. 
ການແຕງ່ຕວົທີີ່ດ ີຈະເປນັຕວົຊວ່ຍເສມີສຸ້າງບ ກຄະລກິທີີ່ດ!ີ 
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