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ກ່ຽວກັບ C-BED
ການພັດທະນາວິສາຫາກິດແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (C-BED) ແມ່ນແຜນການຝຶກ
ອົບຮົມແບບໃໝ່ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ ຊຶ່ງອອກແບບໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ
(ILO)

ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານທັກສະ

ຄວາມສາມາດໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ແລະ

ເສີມຂະຫຍາຍຂີດ

ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່,

ການ

ຜະລິດ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ .

ເນື່ອງຈາກວ່າວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບ C-BED ມີເອກະລັກສະເພາະຢູ່ໃນແຜນ
ການດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີຮູບແບບການຮຽນແບບ ເພື່ອນສອນເພື່ອນ ແລະ ຜ່ານກິດຈະ
ກຳຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄູສອນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີ່ປຶກສາຈາກພາຍ
ນອກ ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງການນີ້. ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ C-BED ທຸກຄົນແມ່ນ
ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ
ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳຂັ້ນຕ່າງໆ

ແລະ

ມີການປຶກສາ ຫາລື

ພຽງແຕ່

ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້.

ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ສະມັດຖະພາບໃໝ່ໆ ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການພົວພັນ
ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການ ປະກອບສ່ວນຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້

ແລະ

ປະສົບການທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.

ດ້ວຍວິທີນີ້

ແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ຈຶ່ງໃຊ້ງົບປະມານຕ່ຳ ແລະ ເປັນວິທີການຝຶກອົບຮົມ
ແບບຢືນຍົງສຳລັບທຸກໆອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ.

ແຜນການຝຶກກອົບຮົບ C-BED ປະກອບມີ 2 ຮູບແບບຕົ້ນຕໍ ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງ
ສະມັດຖະພາບໃນການເລີ່ມ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຕະຫຼາດ, ການ
ບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນການປະຕິບັດ ງານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ CBED ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຈະເປັນຜູ້ປະກອບການ ແລະ C-BED ສຳລັບຜູ້ປະກອບ
ການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້, ຊຸດປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະມັດຖະພາບໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ເສີມ
ສ້າງທັກສະໃນຂະແໜງການສະເພາະຕ່າງໆ
ເນື່ອງ.

ແມ່ນຕ້ອງມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່

ຊຸດຝຶກອົບຮົມເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດນຳໄປຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກ

ອົບຮົມສະເພາະ

ຫຼື

ຈະນຳໄປຜະສົມກັບແຜນການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ກ່ຽວກັບຊຸດຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຮ້ານອາຫານ
ຊຸດຝຶກອົບຮົມ:
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ຊຸດການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຮ້ານອາຫານຄວນນຳໃຊ້ເພື່ອກະຕຸ້ນບຸກຄົນທີ່
ກຳລັງຈະເປັນ ຫຼື ເຈົ້າ ແລະ ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການ
ບໍລິຫານຮ້ານອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ

ຊຶ່ງແນ່ໃສ່ຫລັກການບໍລິຫານຫລັກ

ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ໃນການບໍລິຫານຮ້ານອາຫານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ຢູ່
ແລ້ວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ຕື່ມອີກ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ C-BED ຕື່ມອີກ ເຊັ່ນ: SBO
ຫຼື

AE.

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳເອົາປະສົບການທີ່ຕົນເອງມີອອກມາ

ແລກປ່ຽນ ແລະ ສ້າງແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດ (ຢ່າງໜ້ອຍມີ
ແຜນການປະຕິບັດງານ 3 ແຜນ ທີ່ນຳສະເໜີການປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ).
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະ:


ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ
ຮ້ານອາຫານ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ



ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສະມັດຖະພາບໃນການວິເຄາະອາຊີບ ຫລື ສະພາບວຽກ
ງານໃນປັດຈຸບັນ



ຢືນຢັນສັກກະຍາພາບຂອງການພັດທະນາວິສາຫະກິດ



ກໍານົດເອົາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ

ແລະ

ແຜນການປະຕິບັດງານເພື່ອປັບປຸງ

ທຸລະກິດ ຫລື ເປີດຕົວແນວຄວາມຄິດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ


ເລືອກເອົາແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອຈັດຈັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ



ເລີ່ມວາງແຜນໃນເລື່ອງຂອງການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນໄວ້ກ່ອນ

ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົບທີ່ດີ:
ໃນມື້ຝຶກອົບຮົມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຖືກສະເໜີ ແລະ ສ້າງຄວາມຄຸ້ນ
ເຄີຍກັບຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້ໝົດມື້.

ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້

ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ປຶ້້ມຄູ່ມືນີ້ ເພື່ອຄົ້ນຄ້
ວາຕື່ມອີກ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຕື່ມອີກ. ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ປະກອບມີ ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ເຄື່ອ ງມື
ແລະ

ກິດຈະກໍາເພີ່ມຕື່ມ

ເປັນສ່ວນປະກອບເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມເພື່ອ

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຮ້ານຂອງຕົນ. ບົດຝຶກຫັດ
ນີ້ອາດຂຶ້ນກັບປຶ້້ມຄູ່ມືນີ້

ແຕ່ຖ້າຫາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ມີປຶ້ມ

ຄູ່ມືນີ້, ກໍ່ບໍ່ແມ່ນບັນຫາ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນກໍ່ໃຫ້ຂ້າມກິດຈະກໍາ
ນັ້ນກໍ່ໄດ້. ຈົ່ງເບິ່ງຈາກ ສັນຍາລັກຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

viii

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມື
ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ

ຂໍ້ຄວາມທີ່ຝາກເຖິງກຸ່ມ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ C-BED ນີ້, ທ່ານຈະມີແບບແຜນຂັ້ນຕອນການ
ປະຕິບັດງານທີ່ຊັດເຈນທີ່ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງ
ທ່ານ.
ຂຶ້ນ

ຄວາມຮັບຮູ້ໃນຫຼັກການການດຳເນີນທຸລະກິດຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ
ແລະ

ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງສາຍພົວພັນກັບຄົນອື່ນໆໃນຊຸມ

ຊົນຂອງທ່ານເຊິ່ງໃນອະນາຄົດນັ້ນ

ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະສະໜັບສະໜຸນ

ຫຼື ຮ່ວມມືກັບທ່ານເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຮ່ວມກັນ.
ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມນີ້ຈະແຕກຕ່າງກັບວິທີການສຶກສາແບບ ເກົ່າ

ເຊິ່ງ

ຈະບໍ່ມີອາຈານ, ຄູຝຶກ ຫຼື ຊ່ຽວຊານທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ. ແຕ່ທ່ານຈະ
ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັນໂດຍເຮັດຕາມຄຳແນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນການ
ສົນທະນາ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກຳພາຍໃນຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້. ເນື່ອງຈາກ
ວ່າມັນບໍ່ມີການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າຈຸ,
ກັນອ່ານ

ຂໍ້ມູນ

ແລະ

ດັ່ງນັ້ນທຸກໆຄົນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນ

ຄໍາແນະນຳດັງໆໃຫ້ກັນຟັງ

ແລະ

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ

ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕ້ອງມີສ່ວນຮວມໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເວລາ.

ໃນຮູບ

ແບບການຝຶກອົບຮົມແບບໃໝ່ນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກກັນ ແລະ ກັນໂດຍ
ການແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນ,

ທັກສະ,

ຄວາມຮູ້

ແລະ

ປະສົບການ.

ສຳລັບການ

ປະຕິບັດນີ້, ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາ.
ກ່ອນ

ແລະ

ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ,

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານຕອບແບບສອບຖາມ

ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງໝາກຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະ
ຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ

ແລະ

ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມ

ແລະ

ໂຄງການໃນອະນາຄົດ. ໃນອະນາຄົດ, ຈະໄດ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ຝຶກອົບຮົມຄືນຫຼັງຈາກ 3,
6 ແລະ 12 ເດືອນ ເພື່ອດໍາເນີນການສຳຫຼວດອີກອັນໜຶ່ງແນໃສ່ເພື່ອຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກັບແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ຄຳແນະນຳຢູ່ໃນຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະ
ປະຕິບັດຕາມ

ແລະ

ການກຳນົດເວລາໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນັ້ນກໍໄດ້ຈັດໄວ້ໃຫ້

ແລ້ວ ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງຈາກບັນດາສັນຍາລັກດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໃຫ້ອ່ານສຽງດັງ

ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ix

ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້,

ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານກຳລັງອ່ານຄໍາ

ແນະນຳ ແລະ ກໍາລັງເຮັດກິດຈະກໍາຢູ່

ເມື່ອເຫັນສັນຍາລັກນີ້, ໃຫ້ປະກອບຄໍາເຫັນກັບຄົນໃນກຸ່ມ

ສັນຍາລັກນີ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດສຳລັບພາກນີ້

ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍຟຣີບຊາດດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ເອກະສານຊ້ອຍທ້າຍ
1, ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເຈ້ຍຟຣີບຊາດ, ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍເສີມ ຫຼື ຄູ່
ມືການຝຶກ
ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມ,

ກະລຸນາເຮ ັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມ

ນີ້ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບ.


ຕື່ມແບບສຳຫຼວດກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ. ໃຫ້ຖາມຄະນະຈັດຕັ້ງຖ້າ ທ່ານ
ບໍ່ໄດ້ຮັບແບບສຳຫຼວດ ຫຼື ຍັງບໍ່ທ່ັນໄດ້ຕອບ.



ຈັດເປັນກຸ່ມລະ 5 ຫາ 7 ຄົນ. ທາງຄະນະຈັດຕັ້ງຈະແນະນຳທ່ານໄດ້ດີທີ່
ສຸດ.



ໃຫ້ເລືອກເອົາສະມາຊິກໃນກຸ່ມໜຶ່ງຄົນໃຫ້ເປັນອາສາສະມັກ

ໃນການ

ເລີມຕົ້ນການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍເປັນ ‘ຜູ້ອ່ານໃຫ້ກຸ່ມ’. ບົດບາດຂອງ
‘ຜູ້ອ່ານໃຫ້ກຸ່ມ’

ແມ່ນຮັບໜ້າທີ່ອ່ານຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນ

ການເຮັດກິດຈະກຳໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມອື່ນໆ ດັງໆ. ສະມາຊິກໃນກຸ່ມ ທີ່
ຮູ້ໜັງສືກໍ່ສາມາດເປັນນັກອ່ານໄດ້ ແລະ ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນບົດບາດ
ນີ້ໃຫ້ກັບສະມາຊິກກຸ່ມອື່ນໆຕະຫຼອດໃນການຝຶກອົບຮົມ.
ສະມາຊິກໃນກຸ່ມທັງໝົດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບເວລາ
ທີ່ດີຄວນມີກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງ

ສະເໜີຕົນຮັບໜ້າທີ່ໃນການເຕືອນເວລາ

ພາຍໃນກຸ່ມເມື່ອຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດນັ້ນໆ
ກຳນົດແລ້ວ.

ແຕ່ໃນທາງ

ໄດ້ສິ້ນສຸດເວລາທີ່ໄດ້

ບາງເທື່ອທ່ານກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເຄັ່ງຄັດໃນການປະຕິ

ຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ແຕ່ທ່ານສາມາດຄຳນວນການຈັດການບໍລິຫານເວລາໃຫ້
ກັບການຝຶກທັງໝົດກໍ່ໄດ້.

ຖ້າວ່າກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງຫາກກາຍເວລາທີ່ໄດ້

ກຳນົດໄວ້ນັ້ນ, ພະຍາຍາມຮັກສາເວລາຈາກກິດຈະກຳອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ການແບ່ງເວລາ
ນັ້ນສົມດຸນເທົ່າກັນ.
ສະມາຊິກໃນກຸ່ມທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບດຽວກັນ.

ການ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຄົນຈະສຳເລັດຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນດຽວ

ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

x

ກັນກັບການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ. ບັນດາກຸ່ມອາດ ເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນໂດຍຂຽນ
ໃສ່ເຈັຍຟຣິບຊາດ ຖ້າຫາກມີ.

ຂໍໃຫ້ມ່ວນຊື່ນກັບການຝຶກ
ອົບຮົມ!
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xii

ບົດທີ 1: ບົດແນະນໍາ
20 ນາທີ

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ

ໃນພາກນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄົນອື່ນ ແລະ
ຮູບແບບໜຶ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້
ສອນ.

ສິ່ງນີ້ກໍ່ແມ່ນ

ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະຮຽນໂດຍ ບໍ່ມີອາຈານ

ທ່ານຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອກັນດ້ວຍການແລກປ່ຽນປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງ

ກັນ ແລະ ຖາມຄຳຖາມໄດ້ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈກິດຈະກຳ. ທ່ານຈະເຮັດກິດຈະກຳ
ໃດໜຶ່ງໃຫ້ສໍາເລັດ. ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ້ແມ່ນ:


ຈົດລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈໍານວນໜຶ່ງ



ເຂົ້າໃຈເຖິງຮູບແບບການສອນຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້,

ລວມທັງກິດຈະກຳ

ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ


ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ

ແລະ

ຄຳ

ແນະນຳ

ກິດຈະກຳ 1 ກ: ການທຳຄວາມຮູ້ຈັກເຊິ່ງກັນ ແລະ
ກັນ
ໃນກິດຈະກຳ

1A,

ທ່ານສາມາດແນະນຳຕົວເອງສັ້ນໆເພື່ອທຳ

ຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄົນອື່ນ.
20 ນາທີ

1. ແຕ່ລະຄົນແນະນຳຕົວເອງ ຊຶ່ງປະກອບມີ:


ຊື່ເຕັມ

ແລະ

ຊື່ຫຼິ້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເອີ້ນໃນຊຸດຝຶກ

ອົບຮົມນີ້


ທີ່ຢູ່ຮ້ານອາຫານ



ຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານເປີດດົນປານໃດແລ້ວ (ຖ້າຫາກເວົ້າໄດ້)

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN



ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນຫຍັງ
ແລະ ທ່ານຄິດວ່າການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມັນຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການ
ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງທ່ານຄືແນວໃດ

2. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນສະແດງຮູບ, ນາມບັດ ຫຼື ຮູບຮ້ານອາຫານຂອງຕົນ ໃຫ້ຜູ້
ອື່ນເບິ່ງ.

ຕິດໃສ່ຝາ

ຫຼື

ວາງໄວ້ຢູ່ກາງຫນ້າໂຕະຫລືອະນຸຍາດໃຫ້

ຜູ້ອື່ນເບິ່ງຢູ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
3. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນແຜ່ນເຈ້ຍດ້ານລຸ່ມນີ້

(ຖ້າບໍ່ສາມາດ

ເຮັດໄດ້ໃນຂະນະນີ້, ໃຫ້ສືບຕໍ່ໃນຊ່ວງພັກດື່ມຊາ ຫຼື ອາຫານທ່ຽງ )

ໃນກິດຈະກຳນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າໃຜແມ່ນເພື່ອນຮ່ວມ
ກິດຈະກຳຂອງທ່ານ ແລະ ຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງທຸລະກິດຂອງເຂົາໃນ
ເບື້ອງຕົ້ນ

ຕາຕະລາງ 1A: ຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ທີ່ຢູ່ຮ້ານອາຫານ

ໂທລະສັບຕິດຕໍ່ /
ອີເມລ

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

ບົດທີ 2: ການ
ຕັ້ງລາຄາ ແລະ
ຂຶ້ນ
ງົບປະມານ

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

ບົດທີ 2 ການຕັ້ງລາຄາ ແລະ
ຂຶ້ນງົບປະມານ
2

45 ນາທີ

1

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ

ພາກນີ້ ຈະໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບເຕັກນິກພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບັນຊີ, ການ
ຕັ້ງງົບປະມານ

ແລະ

ການສໍາຫລວດສິນຄ້າທີ່ເຫລືອຢູ່ໃນສາງ

ແລະ

ການ

ບໍລິການທີ່ສະເໜີໂດຍຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະເຮັດກິດຈະກຳໃຫ້ສໍາເລັດ
5 ກິດຈະກໍາ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:


ເຂົ້າໃຈນິຍາມພື້ນຖານ ຂອງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ສຳລັບຮ້ານອາຫານຂະໜ
າດໜ້ອຍ



ສ້າງງົບປະມານສຳລັບປະຕິບັດງງານ



ຈັດການເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານຂອງພະນັກງານ



ໃຊ້ເຕັກນິກພື້ນຖານໃນການຄຸບຄວມສາງ



ໃຊ້ວິທິການທີ່ເປັນລະບົບໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໂດຍຜ່ານການຕິດຕັ້ງລາຄາ
ຂອງຄາບອາຫານ ແລະ ລະບຸວິທີການຕັ້ງລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ໝວດທີ່ 1 ຂອງຄູ່ມືນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບນິຕິກຳ ແລະ ການອະນຸຍາດ. ພວກ
ເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມສິ່ງນີ້ໃນມື້ນີ້

ແຕ່ພວກທ່ານຈະຖືກພັກດັນໃຫ້

ທົບທວນສິ່ງນີ້ໃນເວລາຂອງທ່ານເອງ.

ກິດຈະກຳ 2 ກ: ການຂຶ້ນງົບປະມານ
ໃນກິດຈະກຳ 2 ກ ທ່ານຈະໄດ້ເບິ່ງບັນດານິຍາມ ແລະ ຕື່ມແບບຟອມ
ການບັນຊີແບບທໍາມະດາ

ຂຶ້ນກັບໂຈດ.

ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສຳ

ເລັດຄືກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ພວກທ່ານອ່ານບັນດານິຍາມຂ້າງລຸ່ມນີ້ພ້ອມໆກັນ:

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN



ໃບດຸນດ່ຽງ:

ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍ

ຈາກວົງຈອນບັນຊີ

ເຊິ່ງໄດ້ລາຍງານ

ຊັບສິນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທິຕໍ່າສຸດ ຂອງຮ້ານອາຫານ
ໃນໜຶ່ງຈຸດຕໍ່ເວລາ (ໂດຍທົ່ວໄປ ທ້າຍເດືອນ). ນີ້ຍັງຮູ້ຈັກໃນນາມ
ໃບແຈ້ງສະຖານະພາບດ້ານການເງິນ.


ຊັບສິນຄົງທີ່:
ເປັນຮູບປະທຳ,

ຊັບພະຍາກອນ

ຂອງຮ້ານອາຫານ

ວັດຖຸທີ່ມີມູນຄ່າ,

ເຊິ່ງແມ່ນ

ສິ່ງທີ່

ໄດ້ໃຊ້ໃນການດຳເນີນງານເພື່ອ

ຜະລິດລາຍໄດ້ ແລະ ຈະເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ຮ້ານອາຫານເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ
ໜຶ່ງປີໃນອະນາຄົດ


ຊັບສິນທີ່ປ່ຽນເປັນເງິນ:

ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງຮ້ານອາຫານໃນ

ການປັບປ່ຽນຊັບສິນມາເປັນເງິນສົດ.


ຊັບສິນ:

ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ມູນຄ່າເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຮ້ານ

ອາຫານ (ເຊັ່ນ: ເງິນສົດ, ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້, ອຸປະກອນ, ທີ່ດິນ ແລະ
ຕຶກອາຄານ).


ໜີ້ສິນ: ເງິນທີ່ເປັນໜີ້ບຸກຄົນພາຍນອກ (ເຊັ່ນ: ເງິນທີ່ເປັນໜ
ີ້ຜູ້ສະໜອງ, ຜູ້ຈຳໜອງ) ແລະ ພະນັງານ (ເຊັ່ນ: ເງິນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານຮ້ານອາຫານ).



ຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ:

ການຮຽກຮ້ອງຂອງເຈົ້າຂອງ

(ສ່ວນ

ບຸກຄົນ ຫຼື ຫຸ້ນສ່ວນ) ຕໍ່ກັບຊັບສິນຂອງຮ້ານອາຫານ.


ງົບປະມານໃນການດຳເນີນງານ:

ແຜນລະອຽດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍບັນດາຜູ້

ຈັດການຮ້ານອາຫານ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນ ແລະ ລາຍຈ່າຍ
ແຕ່ລະພາກແນກພາຍໃນຮ້ານອາຫານ.


ຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານໂດຍກົງ: ລວມທັງ ບັນດາອຸປະກອນ ທີ່ຖືກໃຊ້
ໂດຍກົງກັບການຜະລິດ
ພໍ່ຄົວ

ຫຼື

ແລະ

ການບໍລິການອາຫານ

ພະນັກງານເສີບ

ແລະ

ເຊັ່ນ:

ອຸປະກອນອາຫານ,

ເງິນເດືອນຂອງ

ເຄື່ອງເທດ

ແລະ

ອື່ນໆ.


ຕົ້ນທຶນສາທານຸປະໂພກ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມ: ລວມມີ ຄ່າໄຟຟ້າ,
ຄ່າແກ໊ສ ແລະ ອື່ນໆ

30 ນາທີ

1. ພວກທ່ານຈະໄດ້ ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມເພື່ອເຮັດ ຕາຕະລາງ 2 ກ ໃຫ້ສໍາເລັດ
ໂດຍການສ້າງງົບປະມານດຳເນີນງານແບບຈໍາລອງ.

ອ່ານການວິເຄາະເຫດການ

ລຸ່ມນີ້
ຈັນທະພອນ ພົບກັບ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ອາຫານໃນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ນີ້ແມ່ນບົດສົນທະນາຂອງພວກເຮົາ:

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

ທີ່ປຶກສາ:

ສະນັ້ນ

ເດືອນມັງກອນ

ພວກເຮົາ

ສ້າງງົບປະມານເງິນສົດຂອງທ່ານສຳລັບ

ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັນໃນຕົ້ນເດືອນ.

ງົບປະມານໃນການດຳເນີນງານໄປພ້ອມໆກັນດຽວນີ້

ໃຊ້

ເຊິ່ງຈະແມ່ນທ້າຍ

ເດືອນ. ລາຍໄດ້ຈາກອາຫານຕົວຈິງ ຂອງທ່ານໃຫຍ່ເທົ່າໃດ?
ຈ: ສຳລັບເດືອນ ແລະ ຄິດໄລເປັນປີທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ເງິນ
1,601,000,000 ກີບ ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ຄາດຄະເນພຽງແຕ່ 1,539,500,000 ກີ,
ແຕ່ພວກເຮົາຄາດວ່າຈະໃຫ້ໄດ້ 19,472,400,000 ກີບ ໃນປີນີ້.
ທີ່ປຶກສາ: ດີຫຼາຍ! ເປີເຊັນງົບປະມານແມ່ນເທົ່າໃດ?
ຈ: ຄ່າອາຫານຄວນແມ່ນ 35 %, ເງິນເດືອນ 24 % ຄ່າດຳເນີນການໂດຍກົງ 24 %
ແລະ ຄ່າຜົນປະໂຫຍດ

ຄວນແມ່ນ 5% ຂອງທັງ ສອງຄ່າ. ການສ້ອມແປງພວກ

ເຮົາໄດ້ແບ່ງໄວ້ພຽງ 1 %, ຄ່າປະກັນໄພ 1 % ແລະ ຄ່າເຊົາ 7%.
ທີ່ປຶກສາ:ການຄິດໄລ່ເປີເຊັນປະຈຳເດືອນຄືກັນບໍ່?
ຈ: ເກືອບຄືກັນໝົດ. ຄ່າອາຫານຕົວຈິງ 36%, ຄ່າເງິນເດືອນ 36%, ຄ່າ
ບໍລິຫານທົ່ວໄປມາເປັນ 3%. ອັນອື່ນໆແມ່ນຄືກັນ.
2. ກຸ່ມລະ 2 ທ່ານ, ຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງ 2 ກ ໂດຍໃຊ້ວິທີການ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ຂ້າງເທິງນີ້:


ວິທີ 1: ຕື່ມມູນຄ່າອາຫານໃນ (ຖັນ 2)



ວິທີ 2: ຕື່ມມູນຄ່າເປັນເປີເຊັນລາຍໄດ້ອາຫານ ໃນ (ຖັນ 1)



ວິທີ3: ຕື່ມມູນຄ່າເປີເຊັນແຕ່ລະລາຍການຂອງຄ່າດຳເນີນການ ໃນ (
ຖັນ 1)



ວິທີ 4: ຄິດໄລ່ງົບປະມານສຳລັບເດືອນ ແລະ ປີໂດຍສູດລຸ່ມນີ້ໃນ
ຕາຕະລາງ

ເຊັ່ນ

ລາຍໄດ້ຂອງອາຫານໃຫ້ລາຄາອາຫານ

ເທົ່າກັບ

ງົບປະມານຂອງເດືອນ. (A X B = M)


ວິທີ 5: ຕື່ມຕົວເລກເປີເຊັນໃນແຖວ 1 ສຳລັບຄ່າດຳເນີນການ ແລະ
ອີງຕາມ ວິທີ 4.

3. ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດຕາຕະລາງ ສໍາເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ແລກປ່ຽນຕາຕະລາງ
2ກ ກັບກຸ່ມຂອງທ່ານ ແລະ ອະທິບາຍວິທີການລະບຸແຕ່ລະລາຍການ.
4. ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືແລ້ວ ໃຫ້ກຸ່ມໜຶ່ງເບີ່ງທີ່ໝວດທີ່
2

ຂອງປຶ້ມຄູ່ມື

ບັນທຶກຄວາມແຕກຕ່າງ

ເພື່ອປຽບທຽບກັບການຄິດໄລ່ຂອງທ່ານ.
ແລະ

ກະລຸນາ

ປຶກຫສາຫາລືສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດໃຫ້

ແລ້ວ.

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

ຕາຕະລາງ2ກ: ງົບປະມານດຳເນີນງານ
ເດືອນ

ມັງກອນ
ງົບປະມາ

ງົບປະມານ

ຕົວຈິງ

ການຄິດໄລ່
ເປີເຊັນລາຍ

ນ%

ເດືອນ
ເດືອ

ປີ

ເດືອນ

ປີ

%

3

4

5

6

ນ
1
ລາຍໄດ້ຈາກ

2

100

A

A1

a

a1

100

B

A*B=M

A1*B=N

a*b=m

a1*b=n

b

C

A*C

A1*C

a*c

a1*c

c

D

A*D

A1*D

a*d

a1*d

d

E

A*E

A1*E

a*e

a1*e

e

F

A*F

A1*F

a*f

a1*f

f

G

A*G

A1*G

a*g

a1*g

g

ຄ່າປະກັນໄພ

H

A*H

A1*H

a*h

a1*h

h

ຄ່າເຊົ່າ

J

A*J

A1*J

a*j

a1*j

j

ຄ່າດຳເນີນງານ

C+D+E+F

A*I=X

A1*I=W

a*i=x

a1*i=w

c+d+e+f+g+h

ອາຫານ
ຕົ້ນທຶນ
ສິນຄ້າທີ່
ຂາຍ
ລາຄາອາຫານ

ຄ່າດຳເນີນງານ:
ເງິນເດືອນ
ແລະ ຄ່າແຮງງານ
ຄ່າດຳເນີນງານ
ໂດຍກົງ
ຄ່າສາທານຸປະ
ໂພກ
ການສ້ອມແປງ
ແລະ ບໍາລຸງ
ຮັກສາ
ການບໍລິຫານ
ທົ່ວໄປ

ທັງໝົດ

+G+H+J=

+j=II

I
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທັງໝົດ

Z/A or

X+M=

U/A1

Z

W+N=U

x+m=z

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

w+n=u

z/a or u/a1

ຄຳໄລ (ກ່ອນເສຍ
ອາກອນ)

T/A or

A-Z=T

A1-U=S

a-z=t

S/A

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

a1-u=s

t/a or s/a

ຕາຕະລາງ2ກ: ງົບປະມານດຳເນີນງານ
ເດືອນ

ມັງກອນ
ງົບປະມາ

ງົບປະມານ

ຕົວຈິງ

ການຄິດໄລ່
ເປີເຊັນລາຍ

ນ%

ເດືອນ
ເດືອ

ປີ

ເດືອນ

ປີ

%

3

4

5

6

ນ
1

2

ລາຍໄດ້ຈາກ
ອາຫານ
ຕົ້ນທຶນ
ສິນຄ້າທີ່
ຂາຍ
ລາຄາອາຫານ

ຄ່າດຳເນີນງານ:
ເງິນເດືອນ
ແລະ ຄ່າແຮງງານ
ຄ່າດຳເນີນງານ
ໂດຍກົງ
ຄ່າສາທານຸປະ
ໂພກ
ການສ້ອມແປງ
ແລະ ບໍາລຸງ
ຮັກສາ
ການບໍລິຫານ
ທົ່ວໄປ
ຄ່າປະກັນໄພ
ຄ່າເຊົ່າ
ຄ່າດຳເນີນງານ
ທັງໝົດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທັງໝົດ
ຄຳໄລ (ກ່ອນເສຍ
ອາກອນ)
ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

ໃນກິດຈະກໍານີ້

ທ່ານຈະໄດ້ເບີ່ງຫຼາຍໆນິຍາມກ່ຽວກັບການ

ຕັ້ງງົບປະມານ ແລະ ສຳເລັດງົບປະມານການດຳເນີນງານ. ທ່ານສາມາດ
ນໍາໃຊ້ວິທີການນີ້ ເພື່ອຈັດການເງິນໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ກິດຈະກຳ 2 ຂ: ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ
ໃນກິດຈະກຳ 2 ຂ: ທ່ານຈະໄດ້ເບີ່ງບັນດາແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານ ແລະ
ກ່າວໄປສູງບັນດານິຍາມຕ່າງໆ.

ນິຍາມເຫຼົ່ານີ້ສຸມໃສ່ເງິນ

ເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ເຊິ່ງຮ້ານອາຫານສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການຈ້າງ
ພະນັກງານ. ບົດຝຶກຫັດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ວິທີການແບບງ່າຍດາຍ
ແລະ ເປັນລະບົບໃນການຈັດການການເງິນຂອງທ່ານ.
ພວກທ່ານອ່ານບັນດານິຍາມຂ້າງລຸ່ມນີ້ພ້ອມໆກັນ:



ບັນຊີເງິນເດືອນ: ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຄຳສັບທີ່ໝາຍເຖິງເງິນເດືອນ ແລະ
ຄ່າແຮງງານທີ່ຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງງານຮ້ານອາຫານ.



ບັນຊີເງິນເດືອນຄົງທີ່:

ຈໍານວນເງິນເດືອນທີ່ຮ້ານອາຫານຈ່າຍ.

ທຳ

ມະດາເງິນນີ້ຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງຈາກການຈ່າຍຄັ້ງໜຶ່ງຫາເທື່ອໃໝ່.


ເງິນເດືອນປ່ຽນປງ: ຄ່າຊົດເຊີຍ ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານລາຍຊົ່ວໂມງ. ຈຳ
ນວນປ່ຽນແປງພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງໃນບໍລິມາດ.



ອັດຕາ

ຊົ່ວໂມງປົກກະຕິ:

ອັດຕາຄ່າແຮງງານ

ຕໍ່ຊົ່ວໂມງທີ່ໃຊ້ຄິດ

ໄລ່ການຈ່າຍປົກກະຕິ.


ອັດຕາ ຊົ່ວໂມງລ່ວງເວລາ: ອັດຕາຄ່າແຮງງານຕໍ່ຊົ່ວໂມງທີ່ໃຊ້ຄິດໄລ່
ການຈ່າຍລ່ວງເວລາ
30 ນາທີ

1. ອ່ານການວິເຄາະເຫດການລຸ່ມນີ້
ຈັນທະພອນ ພົບກັບ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ອາຫານໃນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ນີ້ແມ່ນບົດສົນທະນາຂອງພວກເຮົາ:
ທີ່ປຶກສາ:

ພາກັນໄປສູ່ບາງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເງິນເດືອນຂອງທ່ານ.

ທ່ານຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ພະນັກງານເທົ່າໃດ?
ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

ຈ: ເອີ, ຂຶ້ນກັບຕໍ່າແໜ່ງ. ຂ້ອຍຈ່າຍພະນັກງານເສີບ 68,000 ກີບ ຕໍ່
ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ພະນັກງານທຳຄວາມສະອາດ 60,000 ກີບ ຕໍ່ ຊົ່ວໂມງ. ໃນຫ້ອງ
ຄົວ, ພໍ່ຄົວໄດ້ຮັບເງິນ 150,000 ກີບ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ຜູ້ຊ່ວຍຂອງລາວ
ໄດ້ຮັບ 100,000 ກີບ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຜູ້ຊົ່ວຫ້ອງຄົວໄດ້ຮັບ 135,000
ກີບ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ທີ່ປຶກສາ: ນັ້ນແມ່ນຄ່າແຮງງານປົກກະຕິຂອງພວກເຂົາບໍ່?
ຈ:ແມ່ນແລ້ວ. ຖ້າພວກເຂົາເຮັດວຽກເກີນເວລາ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບເງິນ 1.5
ເທື່ອຂອງເງິນເດືອນປົກກະຕິສຳລັບແຕ່ລະຊົ່ວໂມງຂອງການເຮັດວຽກຂອງ
ພວກເຂົາ.
ທີ່ປຶກສາ: ພະນັກງານຂອງທ່ານເຮັດວຽກດົນປານໃດໃນເດືອນນີ້?
ຈ: ກະແລ້ວແຕ່. ພະນັກງານຫ້ອງຄົວເຮັດວຽກ 140 ຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ ພະນັກງານ
ເສີບເຮັດວຽກ 120 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄົນທຳຄວາມສະອາດ 64 ຊົ່ວໂມງ.
ທີ່ປຶກສາ:

ຊ່ົວໂມງເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຊົ່ວໂມງປົກກະຕິ

ຫຼື

ລ່ວງ

ເວລາ?
ຈ: ປົກກະຕິ. ພະນັກງານເສີບ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ 10
ຊົ່ວໂມງ, ພໍ່ຄົວ ເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ 15 ຊົ່ວໂມງ, ຜູ້ຊ່ວຍພໍ່ຄົວ
ເຮັດວຽກລ່ວງເວລາພຽງ 5 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ພະນັກງານທຳຄວາມສະອາດ ແມ່ນບໍ່
ລ່ວງເວລາໃນເດືອນ
ທີ່ປຶກສາ: ດີຫຼາຍ. ພາກັນໄລ່ເງິນເດືອນທັງໝົດເບີ່ງ, ບວກເງິນພິ
ເສດ ແລະ ເງິນບໍລິການ ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານຈະຈ່າຍໃຫ້ພວກເຂົາທັງໝ
ົດໃນເດືອນນີ້ເທົ່າໃດ?
2. ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ, ກຸ່ມລະ 2 ຄົນ, ເຮັດຕາຕະລາງ 2ຂ ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໃຊ້
ວິທີລຸ່ມນີ້:


ວິທີ1: ຕື່ມອັດຕາຄ່າແຮງງານປົກກະຕິຕໍ່ຊົ່ວໂມງໃນຖັນ ທີ່ 4



ວິທີ2:

ວາງມູນຄ່າລ່ວງເວລາ,

ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າອັດຕາຄ່າແຮງງານ

ປົກກະຕິ, ຕື່ມຄ່າລ່ວງເວລາໃສ່ ຖັນທີ່ 5


ວິທີ3:

ຕື່ມມູນຄ່າຊົ່ວໂມງປົກກະຕິທີ່ເຮັດວຽກໂດຍພະນັງານໃນ

ເດືອນ ໃສ່ຖັນທີ່ 6 (4ອາທິດ).


ວິທີ4: ຕື່ມມູນຄ່າຊົ່ວໂມງລ່ວງເວລາເຮັດວຽກໂດຍພະນັງານໃນເດືອນ
ໃສ່ຖັນທີ່ 6 (4ອາທິດ).



ວິທີ5: ຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານອີງຕາມສູດຢູ່ຖັນທີ່
5.



ວິທີ6: ຄິດໄລ່ເງິນພິເສດ ແລະ ເງິນບໍລິການ ອີງຕາມສູດຢູ່ຖັນ
ທີ່ 9



ວິທີ7:

ຄິດໄລ່ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານທັງໝົດ

ທີ່ 10.

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

ໃນຖັນ

3. ພາຍຫລັງທີ່ບັນດາທ່ານເຮັດຕາຕະລາງ 2ຂ ສໍາເລັດແລ້ວ. ແລກປ່ຽນເອກະ
ສານໃນກຸ່ມຂອງທ່ານ ແລະ ອະທິບາຍວິທີການລະບຸໃນແຕ່ລະລາຍການ.

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

ຕາຕະລາງ 2ຂ: ຕົວຢ່າງເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່ແຮງງານ
ເລກລະຫັດ

ຊື່

ຕໍາແໜ

ອັດຕາຄ່າແຮງງານ

ພະນັກງານ

່ງ

(ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ)
ປົກກະ

ລ່ວງ

ຕິ

ເວລາ (1.5

ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ
ປົກກະ

ລ່ວງ

ຕິ*

ເວລາ

ເງິນເດືອນ

ເງິນທິບ ແລະ

ເງິນທີ່ຖືກ

ແລະ ຄ່ແຮງ

ເງິນຄ່າ

ຈ່າຍທັງໝົດໂດຍ

ງານ

ບໍລິການ

ເຈົ້າຂອງຮ້ານ

(ອັດຕາສ່ວນ
ແມ່ນຂຶ້ນ

ຕໍ່າ

ກັບ

ສຸດ)

C1
2014004
2014005

C2

C3

ຄຳຕາ ຈັນ

ພະນັກງ

ຫອມ

ານເສີບ

ບຸນມະນີ

ພະນັກງ

ຂຸນສີ

ານທໍາ

C4

ຕຳແໜ
່ງ)

C5

C6

C7

C8

C9

C10

D

D*1.5=IV

d

iv

D*d+(IV*iv)

1000*0.05

C8+C9

E

E*1.5=V

e

v

E*e+(V*v)

1000*0.03

C8+C9

F

F*1.5=VI

f

vi

F*f+(VI*vi)

1000*0.25

C8+C9

G

G*1.5=VII

g

vii

G*g+(VII*vii)

1000*0.20

C8+C9

H

H*1.5=VIII

h

viii

H*h+(VIII*vii

1000*0.16

C8+C9

ຄວາມ
ສະອາດ
2014006
2014007

ວັນດີ

ພໍ່ຄົ

ໂຊກຄຳ

ວ

ບຸນມີ ສິ

ຜູ້

ວົງເພັດ

ຊ່ວຍ
ພໍ່ຄົ
ວ

2014008

ສົມພອນ

ຜູ້

ຄຳສິງ

ຊ່ວຍ
ຄົວ

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

i)

* ຕະຖານຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ແມ່ນ 40 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ອາທິດ (8 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້) ພ້ອມກັບພັກກິນເຂົ້າທ່ຽງ 1 ຊົ່ວໂມງ,
ຄິດໄລ່ ເກີນ 4 ອາທິດ
ຕົວຢ່າງ: 8-1= 7; 5 x 7 = 35 ຊົ່ວໂມງ; 35 x 4 = 140 + ເງິນທິບ ແລະ ເງິນບໍລິການທັງໝົດ ແລະ ແບ່ງປັນຕາມລຳດັບ. ສິ່ງນີ້
ແມ່ນອີງໃສ່ການແບ່ງປັນເທົ່າກັນ, ໄລຍະຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຫລາຍໂພດ, ລຳດັບຢູ່ພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານ.

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

ເລກ
ລະຫັດ

ຊື່
ພະນັກງາ
ນ

ຕໍາແ
ໜ່ງ

ຕາຕະລາງ 2ຂ: ຕົວຢ່າງເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ
ອັດຕາຄ່າແຮງງານ
ຊົ່ວໂມງເຮັດ
ເງິນເດືອ
(ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ)
ວຽກ
ນ ແລະ ຄ່
ແຮງງານ
ປົກກະ
ເກີນ
ປົກກະ
ເກີນ
ຕິ
ເວລາ
ເວລາ (1.5 ຕິ*
ຂອງ
ພື້ນຖ
ານ)

C1

C2

C3

C4

C5

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO –ASEAN

C6

C7

C8

ເງິນທິບ
ແລະ ເງິນ
ບໍລິການ
(ອັດຕາ
ສ່ວນຂຶ້ນ
ກັບ ຕຳແ
ໜ່ງ)

ເງິນທີ່ຖືກ
ຈ່າຍທັງໝົດ
ໂດຍເຈົ້າຂອງ
ຮ້ານ

C9

C10

ໃນກິດຈະກຳນີ້

ທ່ານຈະໄດ້ຊອກຫາແນວຄວາມຄິດຈຳນວນໜຶ່ງທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນເດືອນ ແລະ ບັນທຶກສິ່ງເຫຼົ່າ
ນີ້ໃສ່ຕາຕະລາງ

ທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ພາຍໃນທຸລະກິດຂອງທ່າ ນ

ຕິດຕາມວ່າພະນັກງານຂອງທ່ານເຮັດວຽກຈັກຊົ່ວໂມງ

ເພື່ອ

ແລະ

ພວກເຂົາຈະ

ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການຕັ້ງລາຄາ.

ເພື່ອໃຫ້

ໄດ້ເງິນເທົ່າໃດ.

ກິດຈະກຳ 2ຄ : ການຕັ້ງລາຄາ
ໃນກິດຈະກຳນີ້

ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານ,

ທ່ານຈະ ໄດ້ຮຽນຮູ້

ບັນດານິຍາມກ່ອຍ ພ້ອມກັບຫັດສັ້ນໆ ເພື່ອລະບຸສິ່ງຕ່າງໆຂອງທຸລະ
ກິດຂອງທ່ານ.

ບົດຝຶກຫັດນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນໍາໃຊ້ວິທີການແບບ

ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີລະບົບໃນການຕັ້ງລາຄາ.
ການຕັ້ງລາຄາມີຫລາຍວິທີ

ທີ່ທ່ານສາມາດນໍາໄປໝູນໃຊ້ໄດ້.

ຂ້າງ

ລຸ່ມນີ້ແມ່ນວິທີຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ທ່ານສາມາດນໍາໄປໃຊ້:



ວິທີຕັ້ງລາຄາບໍ່ແພງ: ລາຄາຕັ້ງຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງສິນຄ້າ ຫລື ການ
ບໍລິການທີ່ສະເໜີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານ.

ສິ່ງນີ້ອາດບໍ່ກະທົບ

ເຖິງຄວາມກັງວົນ ຫລື ຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ້ານສາມາດຕັ້ງ
ລາຄາແພງ ຫລື ຖືກກໍ່ໄດ້.


ວິທີຕັ້ງລາຄາແພງທີ່ສຸດ: ຜູ້ຈັດຕ້ອງຮູ້ຈັກກະຕວງລາຄາທີ່ແພງທີ່
ສຸດທີ່ລູກຄ້າເຕັມໃຈ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຫຼຸດລາຄາ
ລົງໜ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອກັນຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ຕັ້ງລາຄານັ້ນເລີຍ. ສິ່ງນີ້
ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຈັດການຮ້ານທີ່ຄາດຄະເນລາຄາ ທີ່ລູກ
ຄ້າເຕັມໃຈ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໄດ້.



ວິທີ່ຕັ້ງລາຄາແບບຂາດທຶນ: ການນຳໃຊ້ວິທີນີ້, ແມ່ນການຕັ້ງລາຄາຢູ່
ໃນລາຍການອາຫານຖືກທີ່ສຸດ (ອາດຖືກກ່ວາລາຄາຕົ້ນທຶນ) ເພື່ອດຶງດູດ
ລູກຄ້າໃຫ້ເຂົ້າມາຈ່າຍໃນສິນຄ້າຕົວອື່ນ

ທີເຮັດຂຶ້ນມາສະເພາະຈຳນວນ

ຈຳກັດ. ຕົວຢ່າງ: ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ.


ວິທີຕັ້ງລາຄາແບບງ່າຍ:

ວິທີນີ້ແມ່ນຕັ້ງລາຄາຕາມການຄາດຄະແນ

ປັງປຸງພາຍຫຼັງຖ້າບໍ່ມີຜົນາໄລ.
ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ແລະ



ວິທີຕັ້ງລາຄາແບບບໍ່ມີການກຳນົດ: ພະນັກງານ ແລະ ພໍ່ຄົວ ຕັ້ງລາຄາ
ນີ້ໃຫ້ແຂກ.

ວິທີນີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ໃນເວລາລາຍການອາຫານມີການ

ປ່ຽນແປງ

ມີການສັ່ງອາຫານພິເສດ.

ຫຼື

ວິທີນີ້ແມ່ນວິທີການຕັ້ງ

ລາຄາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມປານໃດ.

25 ນາທີ

1. ອ່ານເລື່ອງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດຝຶກຫັດນີ້ສໍາ
ເລັດ.
2. ຈັນທະພອນ ຈະເປີດ ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງໃນເທດສະບານເມືອງສະຫວັນນະເຂດ.
ການລົງທຶນເລີ່ມເບື່ອງຕົ້ນໃນທຸລະກິດຂອງລາວ ແມ່ນ 50,000,000,000
ກີບ ພ້ອມກັບ ຜົນຕອບແທນການລົງທຶນ 12%. ລາວໄດ້ຢືມເງິນຈາກທະນະຄານ
ສົ່ງເສີມກະສິກຳໃນອັດຕາ ດອກເບ້ຍ 12 %. ອັດຕາອາກອນປະຈຳປີ ແລະ ລາຍ
ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດຽວງານ 25% 80,000,000,000 ກີບ ຕາມລຳດັບ. ລາຄາອາຫານ
ທີ່ ຂາຍແມ່ນ 40% ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນລູກຄ້າເຂົ້າ-ອອກ (ຈຳນວນລູກຄ້າ
ເຂົ້າຮ້ານອາຫານ) ແມ່ນ 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້ ແລະ ເປີດ 365 ມື້ ຕໍ່ປີ.
ຮ້ານອາຫານຮັບຄົນໄດ້ 100 ຄົນ.
3. ຈົ່ງຕື່ມພາກທີ່ໜຶ່ງຂອງຕາຕະລາງ 2ຄ ໃຫ້ສໍາເລັດ ອີງຕາມຂໍ້ມູນ
ທີ່ທ່ານມີ.
4. ນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຕື່ມພາກທີ່ສອງຂອງ ຕາຕະລາງ 2ຄ ໃຫ້ສໍາ
ເລັດ:


ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກຳນົດລາຍຮັບສຸດທິທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍເອົາຈໍານວນການ
ລົງທຶນຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຄູນໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ ລົງທຶນ.

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN



ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກຳນົດຜົນກຳໄລກ່ອນເສຍອາກອນ ໂດຍເອົາລາຍຮັບສຸດທີທີ່
ຕ້ອງການ ຫານໃຫ້ 1 - ອັດຕາອາກອນ.



ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກຳນົດລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ



ຂັ້ນຕອນທີ 4: ກຳນົດຄ່າດຳເນີນງານ



ຂັ້ນຕອນທີ 5: ກຳນົດ ລາຍໄດ້ຈາກອາຫານທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍການເພີ່ມຕົວ
ເລກຈກກ ຂັ້ນຕອນທີ 2-4 ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເອົາ ຈໍານວນທັງໝົດ ຫານ
ໃຫ້ 1 - ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຕົ້ນທຶນລາຄາອາຫານທີ່ຕ້ອງການ.



ຂັ້ນຕອນທີ 6: ກຳນົດຄາບອາຫານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ໂດຍເອົາມື້ເປັນດໍາ
ເນີນທຸລະກິດ ຄູນໃຫ້ ຈໍານວນລູກຄ້າຂອງມີ້ນັ້ນ .



ຂັ້ນຕອນທີ 7: ກຳນົດລາຄາຄາບອາຫານສະເລ່ຍທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍເອົານລາຍໄດ້
ທັງໝົດຈາກອາຫານໃຫ້ຄາດຄະເນໃສ່ຄາບອາຫານທີ່ຖືກໃຫ້ບໍລິການ.

5.

ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານໄດ້ຕື່ມໃສ່ ຕາຕະລາງ 2ຄ ສຳເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ເບີ່ງຄໍາ
ຕອບຢູ່ຟຣິບຊາດທີ່ 1 .
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ຕາຕະລາງ 2 ຄ: ການຕັ້ງລາຄາ
ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງນີ້ກ່ອນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານມີ:
ລາຍການ
ການລົງທຶນຂອງ

ຈຳນວນ

ອື່ນໆ

ກີບ

ເຈົ້າຂອງຮ້ານ
ທຶນທີ່ກູ້ຢືມ

ກີບ

ອັດຕາອາກອນ
ຄ່າດຳເນີນງານ

(%)
ກີບ

ອັດຕາຕົ້ນທຶນ

(%)

ອາຫານທີ່ຂາຍ
ຈໍານວນລູກຄ້າ

ຕໍ່ມື້

ເຂົ້າ-ອອກ
ມື້ ເປີດດໍາ

ຕໍ່ປີ

ເນີນທຸລະກິດ
ຈຳນວນບ່ອນໜັງ

ບ່ອນໜັງ

ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງ
ນີ້ສໍາເລັດ
ຂັ້ນຕອນທີ 1

ລາຍຮັບສຸດທິ

ຂັ້ນຕອນທີ 2

ກຳໄລກ່ອນເສຍອາກອນ

ຂັ້ນຕອນທີ 3

ຄ່າອັດຕາດອກເບ້ຍ (ທຶນທີ່ຢືມ)

ຂັ້ນຕອນທີ 4

ຄ່າດຳເນີນງານ

ຂັ້ນຕອນທີ 5

ລາຍໄດ້ຈາກອາຫານທັງໝົດ

ຂັ້ນຕອນທີ 6

ຄາບອາຫານທີ່ຖືກບໍລິການ

ຂັ້ນຕອນທີ 7

ລາຄາອາຫານໂດຍສະເລ່ຍ

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ການຄິດໄລ່ສະເລ່ຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄ່າສະເລ່ຍຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າ
ຂອງຄາບອາຫານທີ່ຂາຍຂອງ[ຂັ້ນຕອນທີ

7]

ທີ່ຈະສ້າງລາຍໄດ້ທີ່

ຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການລົງທຶນຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານ
(ກຳໄລ) ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ໄດ້ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງິນ
ທີ່ຢືມມາ ແລະ ຄ່າກຳເນີນງານຕ່າງໆ (ລວມທັງ ຕົ້ນທຶນ: ອາຫານ).
ຮ້ານອາຫານຈຳນວນໜຶ່ງຕັ້ງລາຄາດຽວສໍາລັບລາຄາອາຫານທັງໝົດ ແລະ




ອາຫານຫລາຍແຫ່ງໄດ້ສະໜີອາຫານຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຊະນິດ.
ຕົວຢ່າງ:
ຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ຕໍ່ຄາບອາຫານ ໂດຍເອົາລາຍໄດ້ທັງໝົດຈາກອາຫານ ຄູນໃຫ້
ຖ້າ ຮ້ານອາຫານໃຫ້ ບໍລິການອາຫານທ່ຽງ ແລະ ອາຫານຄໍ່າ, ລາຄາ
ເປີເຊັນທີ່ຄາດຄະເນຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
ອາຫານສະເລ່ຍສຳລັບທັງສອງ ແມ່ນສາມາດຄິດໄລ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້
ຫານລາຍໄດ້ຈາກອາຫານ ໃຫ້ອາຫານທີ່ຂາຍທັງໝົດຂອງຊ່ວງເວລານັ້ນ. ການ
ຄິດໄລ່ຈຳນວນອາຫານທີ່ຂາຍຂອງຊ່ວງເວລານັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ເອົາຈໍານວນມື້
ເປີດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຄູນໃຫ້ຈໍານວນລູກຄ້າເຂົ້າມາໃຊ້ບໍ ລິການ.

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ຕົວຢ່າງ: ການນິດໄລ່ຄ່າລາຄາອາຫານສະເລ່ຍ
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຊ່ວງຄາບອາຫານ:
ອາຫານທ່ຽງ:

40% x

=

ອາຫານຄ່ຳ:

60% x

=

ລວມທັງໝົດ
ອາຫານທີ່ຂາຍຕໍ່ຊ່ວງ
ຄາບອາຫານ
ອາຫານທ່ຽງ:

=

ອາຫານຄໍ່າ:

=

ຄາບອາຫານສະເລ່ຍຕໍ່
ຊ່ວງຄາບອາຫານ
ອາຫານທ່ຽງ:

=

ອາຫານຄໍ່າ:

=

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານໄດ້ເບີ່ງເລື່ອງການຕັ້ງລາຄາ. ທ່ານໄດ້ກວມຫລາຍ
ວິທີການກ່ຽວກັບການຕັ້ງລາຄາກ່ອນເຮັດບົດຝຶກຫັດ ເພື່ອກຳນົດ
ຕົ້ນທຶນອາຫານ ແລະ ລາຄາທີ່ອາຫານຄວນເກັບຫລານເທົ່ານໃດເພື່ອ
ທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຂອງຮ້ານອາຫານ.

ກິດຈະກຳ 2ງ: ການຄວມຄຸມສາງ
ໃນກິດຈຳນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມສາງ. ເພື່ອນຳສະເ
ໜີໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານ,

ທ່ານຈະໄດ້

ສຶກສານິຍາມຈໍານວນໜຶ່ງ

ເພື່ອລະບຸ

ພ້ອມກັບບົດຝຶກຫັດສັ້ນໆ

ແຕ່ລະລາຍການພາຍໃນເນື້ອຫາຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດ ເຄີຍເຮັດ
ບົດຝຶກຫັກນີ້ບາງສ່ວນແລ້ວ,

ແຕ່ບົດຝຶກຫັດນີ້

ທ່ານຮູ້ວິທີປະຕິບັດທີ່ເປັນມາດຕະຖານ

ຈະຊ່ວຍໃຫ້

ເພື່ອຮັບປະກັນວິທີການ

ທີ່ເປັນລະບົບໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຂອງທຸລະກິດຂອງ
ທ່ານ.

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄວບຄຸມສາງໃນເຮືອນຄົວຂອງທ່ານ ແມ່ນຂະບວນ
ການທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.
ຂະບວນການທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ

ຂະບວນການນີ້

ແມ່ນ

ເຊິ່ງທຸລະກິດບາງແຫ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່

ເລື່ອງນີ້ຫລາຍກ່ວາສິ່ງອື່ນ. ທຸກໆທຸລະກິດຄວນສ້າງຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການຄວບຄຸມສາງໃນເຮືອນຄົວ.
25 ນາທີ
ອ່ານການວິເຄາະເລື່ອງຢູ່ລຸ່ມນີ້

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດບົດຝຶກຫັດນີ້

ໃຫ້ສຳເລັດ:
ຈັນທະພອນ ສືບຕໍ່ ປະຊຸມກັບທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນຂອງລາວ. ພວກເຂົາໄດ້
ສົນທະນາກັນດັ່ງນີ້:
ຈ: ເມືອບໍ່ດົນມານີ້, ຂ້ອຍໄດ້ນໍາສະເໜີອາຫານຈານໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຮ້ານອາຫານຈືນໄກ່ ເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະດີບໍ່?
ທີ່ປຶກສາ: ບາງເທື່ອ-ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການໃນການຄວບຄຸມສາງ.
ຈ: ແມ່ນຫວາ, ມັນແມ່ນອາຫານປະເພດໄກ່, ສະນັ້ນການຂາຍຈະຕ້ອງກ່ຽວກັບການ
ເກັບມ້ຽງຊີ້ນ.

ຂ້ອຍເສີບຍໍາສະລັດພ້ອມກັບໄກ່.

ດັ່ງນັ້ນ

ອາຫານຈະບໍ່

ແມ່ນຊີ້ນໄກ້ທັງໝົດ ແຕ່ເປັນຊີ້ນຈໍານວນໜ້ອຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ຊີ້ນ
ໄກ່ທັງໝົດແມ່ນ 250 ກຣາມ

ພ້ອມກັບຍໍ່າຜັກສະລັດ ແລະ ໝາກເລັ່ນ ປະມານ

ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຊີ້ນໄກ່.
ທີ່ປຶກສາ: ຊ່ວງນີ້ລາຄາຊີ້ນໄກ່ມີລາຄາເທົ່າໃດ?
ຈ: ປະມານ 80,000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ ໃນທ້ອງຕະລາດ. ຜັກສະລັດ ແມ່ນ 8,000 ກີບ ຕໍ່
ກິໂລ, ແລະ ໝາກເລັ່ນ ແມ່ນ 16,000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ
ທີ່ປຶກສາ: ເຈົ້າໄດ້ເກັບມ້ຽນໃນອາທິດນີ້ບໍ່?
ຈ: ໂດຍ, ເບີ່ງຄືວ່າມັນເປັນເລື່ອງເລັກໜ້ອຍນີ້ແລະ:

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ຕົວຢ່າງ: ການເກັບມ້ຽນຂອງຈັນທະພອນ
ລາຍການ

ການ

ການຊື່

ການ

ການ

ອັດຕາ

ຈໍາ

ການ

ເປີດ

ປິດ

ຂາຍ

ຕົ້ນ

ນວນ

ປ່ຽນແ

ສາງ

ສາງ

ຕົວ

ທຶນຕົວ

ເກັບ

ປງ

ຈິງ

ຈິງ

ມ້ຽນ

ປະຈຳ
ອາທິດ
ຊີ້ນ

15.50

10.00

A

B

8.30

17.20

58%

C

D=A+

4.00

4.30

E

F=D-E

ໄກ່
(ກິໄລ)
ສູດ
ຄິດໄລ່

B/D

B-C

1. ຕື່ມໃຫ້ຕາຕະລາງ 2 ງ ໃຫ້ສໍາເລັດ ອີງຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ
ນີ້. ເບິ່ງຄຳແນະນຳໃນຕາຕະລາງເພື່ອເບີ່ງບ່ອນທີ່ຈະຕື່ມຄຳຕອບໃສ່


ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຄຳນວນຕົ້ນທຶນຂອງອາຫານຕ່າງໆ. ເພີ່ມລາຄາຕົ້ນທຶນ
ໃສ່ສ່ວນປະສົມຕ່າງໆ

(ເອົາເຂົ້າບັນຊີສ່ວນປະສົມ)

ຕົ້ນທຶນຂອງອາຫານນັ້ນ.

ຖ້າຂໍ້ນີ້ສໍາເລັດແລ້ວ,

ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້
ທ່ານກໍ່ສາມາດ

ຄໍານວນຕົ້ນທຶນຂອງລາຍການອາຫານທຸກຢ່າງ. [ຕົ້ນທຶນອາຫານ ÷ ລາຄາ
ຂາຍທັງໝົດ = ອັດຕາຕົ້ນທຶນຕົວຈິງ].


ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການເກັບມ້ຽນ (ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ). ຖ້າເປົ້າໝ
າຍລວມໆ ແມ່ນເພື່ອຮູ້ຈັກອັດຕາຕົ້ນທຶນຂອງລາຍການອາຫານຂອງທ່ານ,
ທ່ານຕ້ອງວັດແທກມັນໂດຍການເກັບມ້ຽນປະຈຳເດືອນໃນຫ້ອງຄົວຂອງ
ທ່ານ. 4 ຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສຳຄັນຫລາຍ:
1. ມູນຄ່າຂອງການເກັບມ້ຽນເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນເດືອນ (ຫຼືມູນຄ່າມາຈາກ
ທ້າຍເດືອນ): A
2. ການຊື້ການອາຫານທັງໝົດໃນຫ້ອງຄົວ: B
3. ມູນຄ່າຂອງການເກັບມ້ຽນໃນທ້າຍເດືອນ: C
4. ລາຄາຂາຍ (ໜ້ອຍກວ່າອາກອນ) ຂອງອາຫານທັງໝົດໃນເດືອນ: D
5. ຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້,

ທ່ານສາມາດຄຳນວນເປີເຊັນຕົວຈິງດັ່ງການ

ຄິດໄລ່ລຸ່ມນີ:
ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

A + B – C = E (ມູນຄ່າເກັບມ້ຽນໃຊ້ໃນຫ້ອງຄົວ), E / D = ອັດຕາຕົ້ນທຶນ
ຕົວຈິງ. ຖ້າຕົວເລກນີ້ສູງກວ່າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານໃນຂັ້ນຕອນທີ 1,
ໝາຍຄວາມວ່າເຮືອນຄົວໃຊ້ຫລາຍກວ່າລາຍການອຫານທີ່ຖືກອອກແບບຕາມ
ລາຄາ.

ຕົວຢ່າງ ການຕັ້ງລາຄາລາຍການອາຫານ
1. ຕົວຢ່າງອັດຕາຕົ້ນທຶນຂອງລາຍການອາຫານ (ຂັ້ນຕອນທີ 1 ຂອງຕົວຢ່າງນີ້)
ລາຍການ
ອາຫານ

ສ່ວນປະສົມ

ຫົວໜ
່ວຍ

ກີບ/ຫົວໜ
່ວຍ

ຜົນລວມ (ກີບ)
ຕໍ່ສັດສ່ວນ

ເຂົ້າຂົ້
ວ

ເຂົ້າ

0.1

16,000

0.2

ໝາກເລັ່ນ

1

800

0.1

ຊີ້ໄກ່

0.25

80,000

2.5

 ລາຄາຂາຍ

ລາຄາທັງໝົດຂອງແຕ່ລະ
ຊີ້ນ 

5

2.8

ສະຫຼຸບແລ້ວ: ດັ່ງການຄິດໄລ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ 2 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາຕົ້ນທຶນ
ຕົວຈິງ (ສຳລັບຊີ້ໄກ່) ແມ່ນຫຼາຍຫວ່າ ອັດຕາຕົ້ນທຶນຂອງລາຍການອາຫານ, 58% >
56

%

ຫຼັງຈາກນັ້ນ

ພວກເຮົາສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າຫ້ອງຄົວແມ່ນກຳລັງໃສ່ຢ່າງ

ເລັກນ້ອຍກວ່າລາຍການອຫານທີ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ.

ດັ່ງນັ້ນ,

ຈັນທະພອນ

ຕ້ອງການຫຼຸດຈຳນວນຊີ້ນໄກ່ລົງຕໍ່ລາຍການອຫານ, ຫຼື ນາງຕ້ອງການເພີ່ມລາຄາ
ຂອງລາຍການອາຫານນັ້ນ.

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ຕາຕະລາງ 2ງ (ຂັ້ນຕອນທີ 1)
2. ສ້າງຕາຕະລາງນີ້ດ້ວຍຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເອງ
ລາຍການ
ອາຫານ

ສ່ວນປະສົມ

ຫົວໜ
່ວຍ

 ລາຄາຂາຍ

ຕົ້ນທຶນທັງໝົດຂອງ
ອາຫານແຕ່ລະເຍື່ອງ 

ກີບ/ຫົວໜ
່ວຍ

ຜົນລວມ (ກີບ)
ຕໍ່ສັດສ່ວນ

ອັດຕາຕົ້ນທຶນ
ຕາຕະລາງ 2ງ (ຂັ້ນຕອນທີ 2)
3. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງກ່ຽວກັບການເກັບມ້ຽນ
ລາຍການ

ການ

ການຊື້

ການຂາຍ

ເປີດສາງ

ການປິດ
ສາງ

ຈໍານວນ

ການປ່ຽນແປງ

ເກັບ
ມ້ຽນ

ບົດສະຫຼຸບ

*ໝາຍເຫດ:

ໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍສາມາດເປັນ

ກິໂລ,

ກຣາມ

ຫຼື

ເປັນຕ່ອນ,

ອີງຕາມ

ລາຍການ.

ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການເກັບມ້ຽນເຄື່ອງ ແລະ ການ
ຄວບຄຸມສາງ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ບັນດາຮ້ານອາຫານຄວນເຮັດໃຫ້
ສໍາເລັດຢ່າງລະມັດລະວັງ ເປັນແບບປະຈຳເດືອນ/ປະຈຳອາທິດ.

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ກິດຈຳກຳ 2ຈ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງພາກດນີ້

ທ່ານຈະກໍານົດເອົາບັນດາ

ຫລັກການ ພື່ອປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບົບໃນຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານ. ຈື່ໄວ້
ວ່າທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນ

ແມ່ນກ່ຽວກັບການຕັ້ງ

ງົບປະມານ ແລະ ຕັ້ງລາຄາ, ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີເພື່ອບັນທຶກສິ່ງທີ່
ຄິດມາ ນັ້ນ.
10 ນາທີ

1. ບັນດາທ່ານແຕ່ລະຄົນ

ໃຊ້ຕາຕະລາງ

2

ຈ:

ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ

ເພື່ອຂຽນການປ່ຽນແປງ 1-3 ຢ່າງ ໂດຍທີ່ ທ່ານຈະສ້າງເພື່ອປັບປຸງທຸລະ
ກິດຂອງທ່ານ.

ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະສ້າງອີງຕາມ

ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາແຕ່ກິດຈະກຳກ່ອນໜ້ານີ້? ຖ້າມີ, ໃຫ້ເລືອກເອົາ
ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ປັບປຸງ
2. ບັນທຶກ ວິທີການທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້
3. ບັນທຶກ ເວລາທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້
4. ສຸດທ້າຍນີ້, ລະບຸໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງນີ້

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ຕາຕະລາງ 2 ຈ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ
ການປ່ຽນແປງຂອງ

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ຂ້ອຍ

ແນວໃດ?

ເມືອໃດ?

ທ່ານໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງພາກທີ່

ໃຜເປັນຄົນຮັບ
ຜິດຊອບ?

2.

ໃນພາກນີ້

ທ່ານໄດ້

ສຶກສາກ່ຽວກັບການຕັ້ງງົບປະມານ ແລະ ການຕັ້ງລາຄາ ໃນຮ້ານອາຫານຂອງ
ທ່ານ ແລະ ບົດບາດສຳຄັນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ. ຈື່ໄວ້ວ່າເຈົ້າສາມາດອ້າງ
ອີງໃສ່ໝວດທີ່ 2 ຂອງທ່ານຕື່ມໃນ ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານ
ທີ່ດີ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ບົດທີ 3: ການ
ບໍລິຫານ ຫ້ອງ
ຄົວ
ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ບົດທີ່ 3: ການບໍລິຫານ ຫ້ອງຄົວ
3

55 ນາທີ

ສະພາບລວມ

ໃນພາກນີ້

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກພື້ນຖານໃນການເກັບມ້ຽນອາຫານ

ທຸກຊະນິດຢ່າງປອດໄພ. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳ

4 ຢ່າງ.

ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ້

ແມ່ນເພື່ອ:


ໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການເກັບມ້ຽນອາຫານຢ່າງ
ປອດໄພ



ໃຫ້ທ່ານໄຈແຍກອາຫານຊະນິດຕ່າງໆ



ໃຫ້ທ່ານໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການແຊ່ອາຫານຢ່າງປອດໄພ



ໃຫ້ທ່ານລະບຸ ແລະ ຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ



ໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕາຕະລາງການທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງຄົວປະຈຳ
ວັນ

ກິດຈະກຳ 3ກ: ການເກັບມ້ຽນອາຫານ
ໃນກິດຈະກຳນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການເກັບມ້ຽນ
ອາຫານທີ່ທ່ານປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ວິທິທີ່ຄວນເກັບມ້ຽນ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
15 ນາທີ

1. ໃນກຸ່ມຂອງທ່ານ,

ໃຫ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການເກັບມ້ຽນອາຫານໃນ

ຕາຕະລາງ 3ກ ແລະ ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຄິດວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຄວນເກັບ
ມ້ຽນແບບໃດ.

ທ່ານສາມາດບັນທຶກແນວຄວາມຄິດ ໃສ່ຕາຕະລາງນີ້

ຫຼື

ຂຽນ

ໃສ່ແຜນເຈ້ຍ (ຖ້າມີ)
2. ຖ້າທ່ານເຮັດສຳເລັດແລ້ວ,

ໃຫ້ທ່ານກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມື

ການປະຕິບັດວຽກງານ, ໝວດທີ 3.1 ຄືນ ແລະດັດແປງຄຳຕອບນັ້ນ ຖ້າຈຳເປັນ.
ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ຕາຕະລາງ 3ກ: ການເກັບມ້ຽນອາຫານ
ລາຍການອາຫານ

ວິທີການເກັບມ້ຽນອາຫານ

ວິທີການເກັບມ້ຽນອາຫານ

ຢູ່ຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານໃນ

ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ປັດຈຸບັນ
ຊີ້ນ (ງົວ, ໝູ)
ເປັດ, ໄກ່
ປາ
ອາຫານທະເລ
ຊີ້ນປູ
ຜັກຊະນິດບ
ຜັກຊະນິດເປັນຮາກ

ທ່ານຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າການເກັບມ້ຽນອາຫານໃນຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານ
ເປັນຄືແນວໃດ

ແລະ ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທີການເກັບມ້ຽນອາຫານ

ທີ່ດີສຸດ.

ກິດຈະກຳ 3ຂ: ສິ່ງເສດເຫຼືອ
ໃນກິດຈະກຳນີ້

ທ່ານຈະສຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງເສດເຫຼືອ

ແລະ

ວິທີ

ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນ
ນີ້.
15 ນາທີ

1. ໃນກຸ່ມຂອງທ່ານ,

ລະດົມແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບວິທີຈັດການກັບສິ່ງເສດ

ເຫຼືອຕ່າງໆຢູ່ຕາຕະລາງ

3ຂ

ແລະ

ໃຫ້ບັນທຶກວິທີທີ່ຈັດການກັບສິ່ງ

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ເສດຫລືອດັ່ງກ່າວ. ທ່ານສາມາດບັນທຶກແນວຄວາມຄິດໃສ່ຕາຕະລາງນີ້ ຫຼື
ຂຽນໃສ່ແຜນເຈ້ຍ (ຖ້າມີ)
2. ເມືອງທ່ານສຳເລັດແລ້ວ,

ໃຫ້ເບິ່ງຂໍ້ມູນຢູ່ໃນປື້້ມຄູ່ມືການ

ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ໝວດທີ່ 3.1 ຄືນ ແລະ ດັດແກ້ຄໍາຕອບຂອງທ່ານ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຖ້າຈຳເປັນ.
ຕາຕະລາງ 3ຂ: ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ
ວິທີການຈັດການ

ວິທີເກັບມ້ຽນ/ແຍກອາຫານ ທີ່ດີ

ສິ່ງເສດເຫຼືອ
ຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ
ຂອງທ່ານໃນ
ປັດຈຸບັນ
ຜັກດິບ
ຊີ້ນດິບ
ຜັກ ແລະ ຊີ້ນທີ່
ປຸງແຕ່ງແລ້ວ
ນໍ້າມັນປຸງ
ແຕ່ງອາຫານ
ເຫຼົ້າ
ນໍ້າມັນ

ໃນກິດຈະກຳນີ້

ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີຈັດການສິ່ງເສດ

ເຫຼືອຢູ່ຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ວິທີຈັດການສິ່ງ
ເສດເຫລືທີ່ຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານຄວນປັບປຸງ.

ກິດຈະກຳ 3ຄ: ການທຳຄວາມສະອາດ
ໃນກິດຈະກຳນີ້,
ມື້

ແລະ

ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການທຳຄວາມສະອາດໃນແຕ່ລະ

ວິທີການທໍາຄວາມສະອາດ

ຊຶ່ງປະກອບມີມີຂໍ້ມູນເພີ່ມ

ເຕີ່ມໃນໝວດທີ່ 3 ໃນປື້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ຊຶ່ງ
ປະກອບມີແບບກວດສອບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN



ອຸປະກອນຫ້ອງຄົວຮ້ານອາຫານຕ້ອງໄດ້ທໍາຄວາມສະອາດທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກ
ແຕ່ງອາຫານ



ລາຍການທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງຄົວຂອງຮ້ານອາຫານປະຈຳວັນ



ລາຍການທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງຄົວຂອງຮ້ານອາຫານປະຈຳອາທິດ



ບັນດາອຸປະກອນຫ້ອງຄົວຢູ່ຮ້ານອາຫານທີ່ຄຳຄວາມສະອາດຫຼັງຈາກແຕ່
ອາຫານແຕ່ລະຄາບອາຫານ (ອາຫານເຊົ້າ, ອາຫານສວຍ, ອາຫານຄໍ່າ)



ລາຍການທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງຄົວຂອງຮ້ານອາຫານປະຈຳເດືອນ



ລາຍການທຳຄວາມສະອາດ/ຄວາມປອດໄພແລະຫ້ອງຄົວຂອງຮ້ານອາຫານປະຈຳປີ

15 ນາທີ

1. ລະດົມແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກິດຈະວັດປະຈຳວັນທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຄົວຂອງທ່ານສະອາດ ແລະ ຖືກຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ
2. ສົນທະນາຕາມປະເພດເຫຼົ່ານີ້:


ປະຈຳວັນ



ປະຈຳອາທິດ



ປະຈຳເດືອນ



ປະຈຳປີ

3. ບັນທຶກເອົາແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃສ່ໃນຕາຕະລາງ 3C

ຕາຕະລາງ 3ຄ: ການລະດົມແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການທຳຄວາມສະອາດໃນແຕ່ລະມື້
ປະຈຳວັນ

ປະຈຳອາທິດ

ປະຈຳເດືອນ

ປະຈຳປີ
ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ກິດຈຳກຳ 3ງ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງພາກດັ່ງກ່າວນີ້
ເອົາການປະຕິບັດງານທີ່ດີ

ເພື່ອປັບປຸງ

ທ່ານ

ແລະ

ຈະໄດ້ ກໍານົດ

ສ້າງລະບົບຮັກສາ

ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດ ໃນຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານ. ຈື່
ໄວ້ວ່າທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນ. ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີເພື່ອ
ບັນທຶກສິ່ງທີ່ຄິດມານັ້ນ.
10 ນາທີ

1. ບັນດາທ່ານແຕ່ລະຄົນນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງ

3ງ:

ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ

ເພື່ອຂຽນການປ່ຽນແປງ 1-3 ຢ່າງ ໂດຍທີ່ ທ່ານຈະສ້າງເພື່ອປັບປຸງທຸລະ
ກິດຂອງທ່ານ.

ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະສ້າງອີງຕາມ

ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາແຕ່ກິດຈະກຳກ່ອນໜ້ານີ້? ຖ້າມີ, ໃຫ້ເລືອກເອົ່
ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ປັບປຸງ
2. ບັນທຶກ ວິທີການທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້
3. ບັນທຶກ ເວລາທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້
4. ສຸດທ້າຍນີ້, ລະບຸໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງນີ້

ຕາຕະລາງ 3ງ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ
ການປ່ຽນແປງ

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ຂອງຂ້ອຍ

ແນວໃດ?

ເມືອໃດ?

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ໃຜເປັນຄົນ
ຮັບຜິດຊອບ?

ທ່ານໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງພາກທີ່
ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ

3.

ໃນພາກນີ້

ທ່ານ

ລວມທັງການເກັບມ້ຽນ

ອາຫານ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ພ້ອມກັບລະບົບຂອງການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ
ຮັກສາສຸຂະອານາໄມ ໃນຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານ ແລະ ບົດບາດສຳຄັນທີ່ຈະ
ຈັດການສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.
ວດທີ່

3

ການບໍລິຫານຮ້ານອາຫານແມ່ນກວມເອົາໝ

ຂອງປື້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ

ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ

ແຜນງານການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ຖ້າທ່ານ

ບົດທີ 4: ຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະ
ອານາໄມ ຢູ່ໃນ
ຮ້ານອາຫານ
49
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ບົດທີ 4: ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະ
ອະນາໄມ ໃນຮ້ານອາຫານ
40 ນາທີ

4

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ

ຈຸດປະສົງລວມຂອງບົດນີ້

ແມ່ນເພື່ອສະເໜີ

ບັນດາເຕັກນິກໃນການ

ຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນໃນກ້ອງຄົວ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວ, ແລະ ຄໍາແນະ
ນໍາດ້ານຄວາມປອດໄພສຳລັບພະນັກງານ.

ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳ

2

ຢ່າງ.

ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ້ມີດັ່ງນີ:


ຮູ້ຈັກເຄື່ອງມືການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນ



ເຂົ້າໃຈວິທີໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວ



ເຂົ້າວິທີໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຫບື້ອງຕົ້ນ

ກິດຈະກຳ 4ກ: ອຸປະຕິເຫດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

ໃນກິດຈະກຳ

4ກ

ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີການຮັບມື້ກັບ

ອຸປະຕິເຫດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ
30 ນາທີ
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1. ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ,

ລະດົມແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບວິທີການຮັບມືກັບອຸປະ

ຕິເກັດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.

ທ່ານມີມາດຕະການປ້ອງການແລ້ວບໍ່ໃນບ່ອນເຮັດ

ວຽກຂອງທ່ານ?
2. ນໍາໃຊ້ບັນດາເຫດການລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານລະດົມແນວຄວາມຄິດ:


ໄຟໄໝ້ຢູ່ໃນຫ້ອງຄົວຮ້ານອາຫານ



ຖືກມີດບາດ ຫຼື ຖືກບາດຈາກເຄື່ອງມືໃນຫ້ອງຄົວ



ໝືນລົ້ມຈາກຂອງແຫຼວເຫ້ຍໃສ່ພື້ນຫ້ອງຄົວ

ຫຼື

ຫ້ອງຮັບປະທານ

ອາຫານ


ລົ້ມໃສ່ກ໋ອງ ຫຼື ອຸປະກອນອື້ນທີ່ຄວນຖືກເກັບມ້ຽນໄວ້ໄກໆ



ອາຫານເປັນຜິດ



ຕົກຈາກບ່ອນສູງໃນກໍລະນີບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຂັ້ນໄດ



ລົ້ມໃສ່ພື້ນແຂງ



ບາດເຈັບ ຈາກໄຟຟ້າຊອດ ຫຼື ຈາກເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າອື່ນໆ

3. ບັນທຶກແນວຄວາມຂອງທ່ານໃສ່ໃນ ຕາຕະລາງ 4ກ

ຕາຕະລາງ 4ກ ອຸປະຕິບັດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ
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ໃນກິດຈະກຳນີ້ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດທີ່ມັກເກີດ
ຂຶ້ນເປັນປະຈໍາ

ແລະ

ວິທີທີ່ທ່ານສາມາດຮັບມືກັບເຫັນດັ່ງກ່າວ

ນີ້. ອຸປະຕິເຫດໃນບ່ອນເຮັດວຽກແມ່ນສິ່ງທີ່ສາມາດປ້ອງຈັດການໄດ້
ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ແລະ

ການບາດເຈົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ

ໄດ້.

ກິດຈຳກຳ 4ຂ: ແຜນກິດຈະກຳສ່ວນບຸກຄົນ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງພາກດັ່ງກ່າວນີ້

ທ່ານ

ຈະໄດ້ ເລືອກເອົາ

ວິທີການປະຕິບັດທີ່ດີພື່ອປັບປຸງ ຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງ
ຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານ.

ຈື່ໄວ້ວ່າທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມານັ້ນ .

ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີເພື່ອບັນທຶກສິ່ງທີ່ຄິດມານັ້ນ.
.

10 ນາທີ

1. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ໃຊ້ ຕາຕະລາງ 4ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອຂຽນ
ການປ່ຽນແປງ
ທ່ານ.

1-3

ຢ່າງ

ໂດຍທີ່

ທ່ານຈະສ້າງເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດຂອງ

ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະສ້າງອີງຕາມບົດຮຽນທີ່

ໄດ້ຮຽນມາແຕ່ກິດຈະກຳກ່ອນໜ້ານີ້? ຖ້າມີ, ຕັດສິນໃຈ ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ປັບປຸງ
2. ບັນທຶກ ວິທີການທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້
3. ບັນທຶກ ເວລາທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້
4. ສຸດທ້າຍນີ້, ລະບຸໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງນີ້
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ຕາຕະລາງ 4ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ
ການປ່ຽນແປງຂອງ

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ຂ້ອຍ

ແນວໃດ?

ເມືອໃດ?

ໃຜເປັນຄົນ
ຮັບຜິດຊອບ?

ທ່ານໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງພາກທີ່ 4. ໃນພາກນີ້ ທ່ານໄດ້
ສຶກສາກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ສົນທະນາກັບໝ
ູ່ເພື່ອນໃນການຈັດການບັນດາອຸປະຕິບັດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.

ສຳລັບຂໍ້

ມູນເພີ່ມເຕີ່ມໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປື້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່
ດີ ພາກທີ 4
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ບົດທີ 5: ບ່ອນ
ເຮັດວຽກທີ່ດີ
ແລະ ເປັນມິດຕໍ່
ບົດບາດຍິ່ງ-ຊາຍ
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ບົດທີ 5: ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ດີ
ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
35ນາທີ

5

ສະພາບລວມ

ຈຸດປະສົງລວມຂອງບົດນີ້

ເພື່ອນຳສະເໜີຄວາມເປັນມາ,

ແນວຄິດ

ປະຕິບັດການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມເຄົາລົບ

ແລະ
ແລະ

ວິທີ
ເປັນ

ມິດຕໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍ. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳ 3 ຢ່າງ. ຈຸດປະສົງມີຄືດັ່ງ
ລຸ່ມນີ້:


ເພື່ອລະບຸ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ ເຄົາລົບນັບຖືກັນ
ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ



ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຂອງພະນັກງານ



ເພື່ອຮັບຮູ້

ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກທີ່ເປັນ

ມິດຕໍ່ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ


ເພື່ອພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນການສ້າງບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນບ່ອນເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ກິດຈະກຳ 5ກ ເງື່ອນໄຂຂອງພະນັກງານ
ໃນກິດຈະກຳ 5ກ ທ່ານຈະໄດ້ທົບທວນ ການຈັດຫາການອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆສຳລັບພະນັກງານ

15 ນາທີ
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1. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຈົດໝາຍຕຳນິຈາກພະນັກງານຄົນໜຶ່ງ.

ຫົວໜ້າກຸ່ມ

ຈະເປັນຜູ້ອ່ານຈົດໝ່າຍນີ້.
ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກໃນຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານມາແລ້ວເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ແລະ ຂໍຂອບໃຈໃນ
ການໃຫ້ທັກຊະທີ່ມີຄ່າທີ່ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ແຕ່ຈາກປະສົບການ.

ເຖິງຢ່າງໃດ

ກໍ່ຕາມ ການບໍ່ໃຫ້ກຽດ ທີ່ຂ້ອຍໄດ້ພົບນັ້ນແມ່ນສຸດແສນທີ່ທົນບໍ່ໄດ້
ແລະ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການປັບປຸງວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການຈ້າງງານ, ກໍ່ຖືວ່າຈົດ
ໝາຍສະບັບນີ້ເປັນຈົດໝາຍຂໍລາອອກ.

ມີການລະບາດຂອງແມງສາບຢູ່ໃນຫ້ອງພະນັງານ ເຖິງວ່າພວກເຮົາຈະທຳຄວາມສະອາດກໍ່
ຕາມ, ແລະ ນໍ້າຢາທຳຄວາມສະມາດທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ແມ່ນເປັນຜິດ ແລະ ຕ້ອງການຖົງ
ມື້, ເຊິ່ງເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຈັດຫາໃຫ້. ຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງສຳລັບພະນັກງານຈໍນວນ 2 ໜ
່ວຍເພື່ອເກັບມ້ຽນເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ
ບໍ່ມີນໍ້າດື່ມໃຫ້ປົກກະຕິ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອ່ອນເພຍ.
ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກລ່ວງເວລາເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ,

ບາງຄັ້ງກໍ່ມີແຕ່ສັນຍາທີ່

ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍໃນຕໍ່ມາ-ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຖືກຈ່າຍເງິສຳລັບການເຮັດວຽກລ່ວງ
ເວລາ. ໃນຊ່ວງພັກ 15 ນາທີ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະກິນເຂົ້າແລ້ວ
ແລະ ໃຫ້ເຮັດວຽກໜັກ ໃນ 8 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້. ເຖິງວ່າ ການເຮັດວຽກໜັກທັງໝົດ
ນັ້ນ

ຈະຍາກ

ຂ້ອຍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ທຸກໆເດືອນ,

ໃນເວລາຂ້ອຍຂໍຮ້ອງມື້ພັກທ້າຍ

ອາທິດເພື່ອໄປງານແຕ່ງງານຂອງລູກອ້າຍລູກນ້ອງຂ້ອຍ

ສອງເດືອນລ່ວງໜ້າ,

ເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ດີໂດຍບອກວ່າ ມັນຈະຕ້ອງມີວຽກຫຼາຍໃນຮ້ານ
ອາຫານ.

ຂ້ອຍຂໍໂທດທີ່ເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງຕົນເອງ,
ຕໍ່ກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.

ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດທົນ

ຂ້ອຍຫວັງວ່າທ່ານຈະສາມາດແກ້ໄຂບາງ

ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້.
2. ສົນທະນາໃນກຸ່ມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບບັນຫາທົ່ວໄປທີ່ພະນັງານໄດ້ກຂຽນມາ
ນັ້ນ.
3. ແລກປ່ຽນກັບກຸ່ມກ່ຽວກັບວິທີການປັຍປຸງບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ

ແລະ

ປະຕິບັດຕໍ່ກັບພະນັກງານຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ
4. ອະທິບາຍສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ
5. ບັນທຶກການສົນທະນາຂອງທ່ານໃສ່ຕາຕະລາງ 5ກ
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ຕາຕະລາງ5ກ:ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ດີ
ບັນຫາທົ່ວໄປ

ການປັບປຸງ

ໃນກິດຈະກຳນີ້

ທ່ານຈະໄດ້ທົບທວນຈົດໝາຍຕຳນິຈາກພະນັກງານໃນ

ຮ້ານອາຫານ. ຫຼັງຈາກນນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່
ພະນັກງານໄດ້ປະເຊີນກ່ອນໜ້ານີ້

ຈົ່ງຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບ

ສາເຫດຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຈະປັບປຸງແນວໃດ.
.
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ໃນກິດຈະກຳ

5ຂ

ທ່ານຈະໄດ້ທົບທວນບາງມຸມມອງທີ່ກ່ຽວກັບພັນ

ກັບບາດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການແບ່ງແຍກໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ຜ່ານການ
ທົບສອບມາແລ້ວ

ເຫັນໄດ້ວ່າ

ການເຮັດໃຫ້ບ່ອນເຮັດວຽກມີຄວາມ

ສະເໝີພາບ ແລະ ມີຄວາມເຄົາລົບລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຈະຊ່ວຍເຮັດ
ໃຫ້ທຸລະກິດຄົ້ນຫາຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃຈ
ໃຫ້ພະນັກງານຫລາຍຂຶ້ນ.

ກິດຈະກຳ 5ຂ: ຄວາມສະເໝີພາບຂອງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

10 ນາທີ

1. ສຳລັບບົດຝຶກກຫັດນີ້,

ທ່ານຈະໄດ້ທົບທວນບັນດາລາຍລະອຽດການຈ້າງງານ

ຂອງພະນັກງານສອງຄົນ. ຜູ້ທີ່ໜຶ່ງເປັນພະນັກງານຍິງ ແລະ ຜູ້ທີ່ສອງ
ເປັນພະນັກງານຊາຍ.
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2. ເບີ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້

ທີ່ໄດ້ສັງລວມຊົ່ົວໂມງເຮັດວຽກ,

ການລາ

ພັກ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະຖານະພາບສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ.
ພະນັກງານຊາຍ

ພະນັກງານຍິງ

ຄ່າແຮງງານ: 8 ໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ຄ່າແຮງງານ: 6.5 ໂດລາ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ: 40 ຊົ່ວໂມງ

ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ: 40 ຊົ່ວໂມງ

ການຝຶກອົບຮົມ: ພະນັກງານເສີບ, ກະ

ການຝຶກອົບຮົມ: ພະນັກງານເສີບ, ກະ

ກຽມອາຫານ, ປຸງເຫຼົ້າ, ຜູ້ໄລ່ເງິນ

ກຽມອາຫານ, ທຳຄວາມສະອາດ

ການລາພັກ: 0 ມື້

ການລາພັກ: 0 ມື້

ທີ່ປຶກສາ: ຜູ້ຈັດການເພດຊາຍ

ທີ່ປຶກສາ: ຜູ້ຈັດການເພດຊາຍ

ສະຖານະຄົວຄອບ: ແຕ່ງານ

ສະຖານະຄົວຄອບ: ແຕ່ງານ

ລູກ: 2

ລູກ: 2

3. ອີງຕາມສິ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າໃນຂ້າງເທິງນັ້ນ,

ຈົ່ງສົນທະນາໃນກຸ່ມກ່ຽວ

ກັບວິທີການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ຈື່ໄວ້ວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໃນສັງຄົມ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພະຍາຍາມຄິດກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງທ່ານ.
4. ບັນທຶກການສົນທະນາຂອງທ່ານໃສ່ໃນ ຕາຕະລາງ 5ຂ
ຕາຕະລາງ 5ຂ: ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ໃນກິດຈະກຳນີ້

ທ່ານໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ

ທີ່ເປັນມິດດຕໍ່ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານ.
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ກິດຈຳກຳ 5ຄ: ແຜນການປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຂອງພາກນີ້

ທ່ານ

ຈະໄດ້ເລືອກເອົາການ

ປະຕິບັດງານທີ່ດີ ເພື່ອປັບປຸງ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ຂອງຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານ.

ຈື່ໄວ້ວ່າທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມາ

ນັ້ນ. ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາມີເພື່ອບັນທຶກສິ່ງທີ່ຄິດມານັ້ນ.
10 ນາທີ

1. ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຕາຕະລາງ

5ຄ:

ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ

ເພື່ອຂຽນການ

ປ່ຽນແປງ 1-3 ຢ່າງ ໂດຍທີ່ ທ່ານຈະສ້າງເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດຂອງທ່ານ.
ມີການປັບປຸງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະສ້າງອີງຕາມບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນ
ມາແຕ່ກິດຈະກຳກ່ອນໜ້ານີ້?

ຖ້າມີ,

ໃຫ້ເລື່ອກເອົາສິ່ງທີ່ທ່ານຈະ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ປັບປຸງ
2. ບັນທຶກ ວິທີການທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້
3. ບັນທຶກ ເວລາທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້
4. ສຸດທ້າຍນີ້, ລະບຸໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງນີ້

ຕາຕະລາງ 5ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ
ການປ່ຽນແປງຂອງ

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ຂ້ອຍ

ແນວໃດ?

ເມືອໃດ?

ທ່ານໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງພາກທີ່5.

ໃຜເປັນຄົນ
ຮັບຜິດຊອບ?

ໃນພາກນີ້

ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມສະໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ
ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ທ່ານ
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ແລະ

ສົນທະນາກັບໝູ່ເພື່ອນໃນວິທີການສ້າງບ່ອນເຮັດວຽກໃຫ້ເປັນ
ມິດຕໍ່ບາດບາດຍິງ-ຊາຍ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ປື້ມ
ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ໝວດທີ່ 5.2
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ບົດທີ 6:
ລະບົບໃຫ້ລາງວັນ
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ບົດທີ :6 ລະບົບໃຫ້ລາງວັນ
35 ນາທີ

5

5

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ

ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ້ກໍ່ຄືການນໍາສະເໜີແນວຄວາມຄິດໃນການຮັບຮູ້ ແລະ
ຫຍ້ອງຍໍ້ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກເພື່ອສົ່ງເສີມການປະພຶດ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານ
ທີ່ດີລະຫວ່າງພະນັກງານດ້ວຍກັນ. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກໍາ 3 ຢ່າງ ຊຶ່ງມີ
ຈຸດປະສົງດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:


ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າຂອງການຮັບຮອງ

ແລະ

ຫຍ້ອງຍໍ້ການປະພຶດ

ແລະ

ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ


ເພື່ອກໍານົດການປະພຶດ

ແລະ

ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກ

ພະນັກງານ


ເພື່ອນໍາໃຊ້ລະບົບຮັບຮອງ ແລະ ຫຍ້ອງຍໍ້ກັບພະນັກງານຂອງທ່ານ



ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບໃຫ້ລາງວັນແບບໃຫ້ດາວ

ກິດຈະກຳ 6ກ: ການປະພຶດ ແລະ ຜົນງານທີ່ດີຂອງ
ພະນັກງານ
ໃນກິດຈະກຳນີ້,

ທ່ານຈະສຶກສາຕົວຢ່າງຂອງພຶດຕິກຳ

ປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ

ແລະ

ການ

ທີ່ມີຜົນດີໃຫ້ແກ່ສະຖານທີ່ເຮັດ

ວຽກ.
15 ນາທີ
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ຕາຕະລາງ 6ກ: ພຶດຕິກຳ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ

1. ສົນທະນາພາຍໃນກຸ່ມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານ
ທີ່

ທ່ານຕ້ອງເຫັນໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

ແລະ

ແລະ

ພຶດຕິກໍາ

ສົ່ງເສີມພະນັກງານຂອງ

ທ່ານ.
2. ບັນທຶກໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ (ຖ້າມີ) ຫຼື ຂຽນໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ (ຕາຕະລາງ
6ກ).
3. ເມື່ອທ່ານໄດ້ລະບຸພຶດຕິກຳຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ,

ໃຫ້ສົນທະນາວິທີການຮັບ

ຮູ້ ແລະ ຫຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້.
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ສົມສີ

ສົມຈັນ

ສົມພອນ

ກິດຈະກຳ 6ຂ: ລະບົບໃຫ້ລາງວັນແບບໃຫ້ດາວ
ໃນກິດຈະກຳ 6ຂ ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບໃຫ້ລາງວັນແບບໃຫ້ດາວ
ຄືກັນກັບວິທີຂອງການຮັບຮູ້

ແລະ

ຊົມເຊີຍພຶດຕິກຳຂອງພະນັກງານ

ທີ່ສ້າງຜົນງານໄດ້ດີໃຫ້ແກ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.
ເຮັດວຽກແບບໃດ?
ຜູ້ບໍລິຫານເປັນຜູ້ໃຫ້ດາວແກ່ພະນັກງານ
ພະນັກງານທີ່ມີຜົນສຳເລັດທາງດ້ານບວກ

ໃນເມື່ອ

ເຊິ່ງຈະນັບລວມກັບໂບນັດ

ແລະ

ເງິນບຳເນັດດ້ວຍ. ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ອາດຈະຖືກກຳນົດໂດຍຜູ້
ຈັດການ ຫຼື ອາດຈະຮ່ວມກັບສະມາຊິກໃນທີມງານ. ສູງສຸດແມ່ນ 5 ດາວ ທີ່
ສາມາດໃຫ້ລາງວັນໄດ້ ໃນທຸກໆອາທິດ. ຜູ້ບໍລິຫານຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈໃນ
ກໍລະນີສະເໝີກັນລະຫວ່າງພະນັກງານດ້ວຍກັນ. ໃນທ້າຍເດືອນ,

ທຸກລາງວັນ

ທີ່ເປັນດາວຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ ຈະໄດ້ລວມກັນທັງໝົດ ແລະ ພະນັກງານ
ທີ່ໄດ້ດາວຫລາຍທີ່ສຸດໃນເດືອນນັ້ນ
10 ນາທີ
ດັ່ງກ່າວ.

ຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງເດືອນ

1. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ

ແລະ

ພຶດຕິກຳຂອງ

ພະນັກງານ 3 ຄົນ ໃນຊ່ວງໜຶ່ງອາທິດ.
2. ອ່ານຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
3. ໃຫ້ສົນທະນາວິທີການໃຫ້ດາວແກ່ພະນັກງານສາມຄົນນີ້ໃຫ້ໄດ້

5

ດາວໃນ

ທຸກໆອາທິດ.
4. ບັນທຶກຄຳຕອບໃສ່ໃນຕາຕະລາງ 6ຂ
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ມາວຽກທັນເວລາທຸກວັນ

ມາວຽກຊ້າ 10 ນາທີໃນວັນ

ມາວຽກທັນເວລາທຸກມື້

ເຮັດວຽກເກີນ 10 ນາທີໃນ

ພຸດ

ປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່

ເວລາພັກຂອງວັນຈັນ

ລູກຄ້າຊົມເຊີຍໃນວັນ

ສ້າງສັນຢູ່ທີ່ກອງ

ລູກຄ້າຊົມເຊີຍໃນການ

ພະຫັດ

ປະຊຸມທີມງານປະຈຳ

ບໍລິການໃນວັນອັງຄານ

ຊ່ວຍຂົນສິນຄ້າຂຶ້ນ

ອາທິດ

ລົດບັນທຸກໃນຊ່ວງເວລາ

ລືມທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງ

ພັກຂອງວັນອັງຄານ

ແບບໃນວັນພະຫັດ

ຕາຕະລາງ 6ຂ: ລະບົບໃຫ້ລາງວັນແບບໃຫ້ດາວ
ສົມສີ

ສົມຈັນ

ສົມພອນ

ໃນກິດຈະກຳນີ້ໃຫ້ທ່ານທົບທວນລະບົບໃຫ້ລາງວັນແບບໃຫ້ດາວ
ສຶກສາວ່າຈະຈັດສັນດາວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄືແນວໃດ

ແລະ

ເພື່ອໃຫ້ລາງວັນ

ໃນການປະພຶດຕົນທີ່ດີ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ.

ກິດຈະກຳ 6ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ
ໃນບົດສຸດທ້າຍຂອງກິດຈະກຳນີ້,
ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກເອົາວິທີໃຫ້ລາງວັນ
ທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໃຫ້ລາງວັນດ້ານການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການປະພຶດ
ຂອງພະນັກງານມີປະສິດທິພາບຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານ.
ຈົ່ງເກັບກໍາທຸກ
ສິງທີ່ທ່ານໄດ້ສົນທະນາມາ ແລະ ໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີເພື່ອບັນທຶກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ.
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10 ນາທີ

1. ໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານນຳໃຊ້ຕາຕະລາງທີ 6ຄ, ແຜນການປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນ
1-3 ສໍາລັບການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານອາດຕ້ອງການໃຫ້ມີການປັບປຸງໃນທຸລະກິດຂອງ
ທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງປັບປຸງຫຍັງແດ່ຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາຢູ່ໃນກິດຈະກໍາຜ່ານ
ມານີ້? ຖ້າຫາກມີ,
ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກເອົາສິງທີ່ທ່ານຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫຼື ປັບປຸງ.
2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.
3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.
4. ສຸດທ້າຍ, ກຳນົດວ່າໃຜຈະຮັບຜິດຊອບສຳຫຼັບການປ່ຽນແປງນີ້.

ຕາຕະລາງ 6ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ

ການປ່ຽນແປງ

ຂ້ອຍຈະ

ຂອງຂ້ອຍ

ປ່ຽນແປງ

ເມື່ອໃດ ?

ໃຜເປັນຜູ້
ຮັບຜິດຊອບ ?

ແນວໃດ ?

ທ່ານເຮັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງພາກທີ 6 ສໍາເລັດແລ້ວ. ໃນພາກນີ້
ທ່ານໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການປະພຶດ
ຂອງພະນັກງານ

ແລະ

ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ

ໄດ້ສົນທະນາກັບໝູ່ເພື່ອນກ່ຽວກັບວິທີໃຫ້

ລາງວັນແກ່ພະນັກງານ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕິ່ມໃຫ້ເບິ່ງປຶ້ມ

ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີຢູ່ ຂໍ້ທີ 5.3.
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ບົດທີ 7: ການສ້າງ
ຕາຕະລາງເຮັດວຽກ
ປະຈຳວັນ
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ບົດທີ 7: ການສ້າງຕາຕະລາງເຮັດ
ວຽກປະຈຳວັນ
6

30 ນາທີ

ເນື້ອໃນໂດລລວມ:

ຈຸປະສົງຂອງບົດນີ້

ແມ່ນເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງມືທີ່ເປັນປະໂຍດຈໍານວນໜຶ່ງໃນການ

ດຳເນີນວຽກງານການບໍລິຫານ.

ໂດຍສະເພາະ,

ແມ່ນເຄື່ອງມືການບໍລິຫານພະນັກງານຂອງ

ທ່ານ. ໂດຍມີການບັນທຶກປົກະຕິ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມງ່າຍຂຶ້ນຕື່ມ ພ້ອມ
ກັບມີການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະ

ການຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ

ຕື່ມ. ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດກິດຈະກຳ 2 ຢ່າງນີ້ໃຫ້ແລ້ວ.
ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ ແມ່ນ:


ເຮັດບັດລົງເວລາພະນັກງານ, ຕາຕະລາງເຮັດວຽກປະຈຳອາທິດ ແລະ ຕາຕະລາງເຮັດວຽກຂອງ
ພະນັກງານໃຫ້ສໍາເລັດ.



ມີຄວາມເຂົ້າໃຈອົງປະກອບເຄື່ອງມືແຕ່ລະຢ່າງ (ຕົວຢ່າງ: ຄ່າຈ້າງລ່ວງເວລາທັງ
ໝົດ, ຄ່າຈ້າງເວລາປົກກະຕິທັງໝົດ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງມືແຕ່ລະຢ່າງແບບໃດ.



ສ້າງຕາຕະລາງເຮັດວຽກປະຈໍາວັນຢ່າງເປັນລະບົບ

ເພື່ອການບໍລິຫານຄ່າແຮງງານ

ພື້ນຖານປະຈຳອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ.

ກິດຈະກຳ 7ກ: ການບັນທຶກຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງ
ພະນັກງານ
ໃນກິດຈະກຳນີ້ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຊົ່ງໂມງເຮັດວຽກຂອງ
ພະນັກງານ ແລະ ວິທີການບັນທຶກຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ເພື່ອ
ຄິດໄລ່ຄ່າແຮງທັງໝົດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ.
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10 ນາທີ
1. ໃຊ້ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄ່າແຮງງານເພື່ອຄິດໄລ່ການເຮັດວຽກທັງໝົດຂອງອາທິດ
ແລະ

ການຈ່າຍເງິນທັງໝົດໃຫ້ພະນັກງານແຕ່ລະຂະແໜງ.

ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ບັດ

ເວລາເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ຢູ່ຕາຕະລາງທີ 7 ກ(1) ໃຫ້ສໍາເລັດ.
2. ເມືື່ອທ່ານຕື່ມບັດເວລາສ່ວນບຸຄົນແລ້ວ, ໃຫ້ຍ້າຍໄປຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງ
ການເຮັດວຽກປະຈຳອາທິດ

ແລະ

ນາຍຈ້າງເອງກໍບັນທຶກເວລາການເຮັດວຽກໃນ

ຕາຕະລາງ 7ກ (2) – (6)
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ຕາຕະລາງ 7ກ (1): ບັດເວລາຂອງພະນັກງານ
ຊື່ບໍລິສັດ

ບັດເວລາ

ຊື່ພະນັກງານ

ສົມສີ ຈັນທະລາດ

ຜູ້ຈັດການ:

ກຸ່ມ 1

ສະຖານທີ່

123 ຖະໜົນຫຼັກ

ເບີໂທພະນັກງານ:

+85620-5555-5555

ທີ່ຢູ່ 2]

ວຽງຈັນ, ລາວ

ມື້ສຸດທ້າຍຂອງ
ອາທິດ:

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ຂອງພະນັກງານ:

somsy@outlook.com

31/12/2015

ວັນ

ວັນທີ

ວັນຈັນ

25/12/2015

ວັນອັງຄານ

26/12/2015

ວັນພຸດ

ເວລາປົກກະຕິ

ລ່ວງເວລາ

ປ່ວຍ

ວັນພັກ

0

0

0

7

0

0

0

27/12/2015

7

0

0

0

ວັນພະຫັດ

28/12/2015

7

0

0

0

ວັນສຸກ

29/12/2015

7

1

0

0

ວັນເສົາ

30/12/2015

7

1

0

ວັນອາທິດ

31/12/2015

0

0

0

0

97,500 ກີບ

0 ກີບ

0 ກີບ

- ກີບ

- ກີບ

- ກີບ

0

ລວມ

0

ເວລາລວມທັງໝົດ
ສະເລ່ຍຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ຈຳນວນຈ່າຍລວມ

65,000 ກີບ
- ກີບ
ລາຍເຊັນພະນັກງານ

- ກີບ
ວັນທີ
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ລາຍເຊັນຜູ້ຈັດການ

ວັນທີ

ຕາຕະລາງ 7ກ (2): ບັດເວລາຂອງພະນັກງານ
ຊື່ບໍລິສັດ

ບັດເວລາ

ພະນັກງານ

ສົມພອນ ສີສຸກ

ຜູ້ຈັດການ:

ກຸ່ມ 2

[ສະຖານທີ່

123 ຖະໜົນຫຼັກ

ເບີໂທພະນັກງານ:

+85620-5555-5556

ອີເມວ:

somePorn@outlook.com

[ສະຖານທີ່ 2]

ວຽງຈັນ, ລາວ

ທ້າຍອາທິດ:

31/12/2015

ວັນ

ວັນທີ

ເວລາປົກກະຕິ

ລ່ວງເວລາ

ປ່ວຍ

ວັນພັກ

ວັນຈັນ

25/12/2015

6

0

0

0

ວັນອັງຄານ

26/12/2015

6

0

0

0

ວັນພຸດ

27/12/2015

0

0

0

0

ວັນພະຫັດ

28/12/2015

0

0

0

0

ວັນສຸກ

29/12/2015

6

0

0

0

ວັນເສົາ

30/12/2015

6

1

0

0

ວັນອາທິດ

31/12/2015

6

1

0

0

120,000 ກີບ

0 ກີບ

0 ກີບ

- ກີບ

- ກີບ

- ກີບ

ລວມ

ເວລາລວມ
ສະເລ່ຍຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ລວມຈ່າຍ

68,000 ກີບ
- ກີບ
ລາຍເຊັນພະນັກງານ

- ກີບ
ວັນທີ
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ລາຍເຊັນຜູ້ຈັດການ

ວັນທີ

75
ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ຕາຕະລາງ 7ກ (3): ບັດເວລາຂອງພະນັກງານ
ຊື່ບໍລິສັດ
ພະນັກງານ
[ທີ່ຢູ່

[ທີ່ຢູ່ 2]

ບັດເວລາ
ສົມຈັນ ດວງ

ຜູ້ຈັດການ:
ເບີໂທ

123 ຖະໜົນຫຼັກ

ພະນັກງານ:
ທີ່ຢູ່ອີ

ວຽງຈັນ, ລາວ

ເມວ:

ກຸ່ມ 3
+85620-5555-5557

SomChan@outlook.com

ທ້າຍອາທິດ:

31/12/2015

ວັນ

ວັນທີ

ຊົ່ວໂມງປົກກະຕິ

ລ່ວງເວລາ

ປ່ວຍ

ວັນພັກ

ວັນຈັນ

25/12/2015

0

0

0

0

ວັນອັງຄານ

26/12/2015

0

0

7

0

ວັນພຸດ

27/12/2015

0

0

7

0

ວັນພະຫັດ

28/12/2015

7

0

0

0

ວັນສຸກ

29/12/2015

7

0

0

0

ວັນເສົາ

30/12/2015

7

0

0

0

ວັນອາທິດ

31/12/2015

7

1

0

0

97,500 ກີບ

0 ກີບ

0 ກີບ

- ກີບ

- ກີບ

- ກີບ

ລວມ

ຊົ່ວໂມງລວມ
ສະເລ່ຍຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ລວມການຈ່າຍ

65,000 ກີບ
- ກີບ

- ກີບ
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ລາຍເຊັນພະນັກງານ

ວັນທີ

ລາຍເຊັນຜູ້ຈັດການ

ວັນທີ
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ຕາຕະລາງ 7ກ (4): ບັດເວລາຂອງພະນັກງານ
ຊື່ບໍລິສັດ
ພະນັກງານ

ບັດເວລາ
ຜູ້

ສົມສະໜິດ ສີປະເສີດ

[ທີ່ຢູ່

123 ຖະໜົນຫຼັກ

[ທີ່ຢູ່ 2]

ວຽງຈັນ, ລາວ

ທ້າຍອາທິດ:

31/12/2015

ວັນ

ວັນທີ

ວັນຈັນ

25/12/2015

ວັນອັງຄານ

ຈັດການ:
ເບີໂທ
ພະນັກງານ:
ອີເມວ:

ຊົ່ວໂມງປົກກະຕິ

ກຸ່ມ 4

+85620-5555-5554
somsss@outlook.com

ລ່ວງເວລາ

ປ່ວຍ

ວັນພັກ

0

0

0

0

26/12/2015

0

0

0

0

ວັນພຸດ

27/12/2015

0

0

0

0

ວັນພະຫັດ

28/12/2015

5

0

0

0

ວັນສຸກ

29/12/2015

5

0

0

0

ວັນເສົາ

30/12/2015

5

0

0

0

ວັນອາທິດ

31/12/2015

5

0

0

0

ລວມ

ຊົ່ວໂມງລວມ
ສະເລ່ຍຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ລວມຈ່າຍ

75,000 ກີບ
- ກີບ

112,500 ກີບ

0 ກີບ

0 ກີບ

- ກີບ

- ກີບ

- ກີບ

- ກີບ

ລາຍເຊັນພະນັກງານ

ວັນທີ

ລາຍເຊັນຜູ້ຈັດການ

ວັນທີ
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ຕາຕະລາງ 7ກ (5): ບັດເວລາຂອງພະນັກງານ
ຊື່ບໍລິສັດ

ບັດເວລາ

ພະນັກງານ

ວິທຸນ

ທີ່ຢູ່

123 ຖະໜົນຫຼັກ

[ທີ່ຢູ່ 2]

ວຽງຈັນ, ລາວ

ຜູ້ຈັດການ:
ເບີໂທ
ພະນັກງານ:
ອີເມວ:

ກຸ່ມ 5

+85620-5555-5553
vt@outlook.com

ທ້າຍອາທິດ:

31/12/2015

ວັນ

ວັນທີ

ຊົ່ວໂມງປົກກະຕິ

ລວ່ງເວລາ

ປ່ວຍ

ວັນພັກ

ວັນຈັນ

25/12/2015

1

0

0

0

ວັນອັງຄານ

26/12/2015

1

0

0

0

ວັນພຸດ

27/12/2015

1

0

0

0

ວັນພະຫັດ

28/12/2015

1

0

0

0

ວັນສຸກ

29/12/2015

2

0

0

0

ວັນເສົາ

30/12/2015

2

0

0

0

ວັນອາທິດ

31/12/2015

2

0

0

0

90,000 ກີບ

0 ກີບ

0 ກີບ

- ກີບ

- ກີບ

- ກີບ

ລວມ

ຊົ່ວໂມງລວມ
ສະເລ່ຍຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ລວມຈ່າຍ

60,000 ກີບ
- ກີບ

- ກີບ
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ລາຍເຊັນພະນັກງານ

ວັນທີ

ລາຍເຊັນຜູ້ຈັດການ

ວັນທີ
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ຕາຕະລາງ 7ກ (6): ບັດເວລາຂອງພະນັກງານ
ຊື່ບໍລິສັດ
ພະນັກງານ

ບັດເວລາ
ຜູ້

ຈິງໃຈ ສົມມາດ

ຈັດການ:

ທີ່ຢູ່]

123 ຖະໜົນຫຼັກ

[ທີ່ຢູ່ 2]

ວຽງຈັນ, ລາວ

ທ້າຍອາທິດ:

31/12/2015

ວັນ

ວັນທີ

ວັນຈັນ

25/12/2015

ວັນອັງຄານ

ເບີໂທ
ພະນັກງານ:
ອີເມວ:

ຊົ່ວໂມງ

ກຸ່ມ 6

+85620-5555-5540
jingjais@outlook.com

ລ່່ວງເວລາ

ປ່ວຍ

ວັນພັກ

0

0

0

0

26/12/2015

8

0

0

0

ວັນພຸດ

27/12/2015

8

0

0

0

ວັນພະຫັດ

28/12/2015

8

0

0

0

ວັນສຸກ

29/12/2015

8

2

0

0

ວັນເສົາ

30/12/2015

8

2

0

0

ວັນອາທິດ

31/12/2015

8

2

0

0

0 ກີບ

0 ກີບ

- ກີບ

- ກີບ

ປົກກະຕິ

ລວມ

ຊົ່ວໂມງລວມ
ສະເລ່ຍຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ລວມຈາ່ຍ

150,000 ກີບ
- ກີບ

225,000
ກີບ
- ກີບ

- ກີບ
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ລາຍເຊັນພະນັກງານ
ລາຍເຊັນຜູ້
ຈັດການ

ວັນທີ
ວັນທີ
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ກິດຈະກຳ 7ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ
ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້ທ່ານຈະໄດ້ເລືອກເອົາວິທີ
ປະຕິບັດງານທີ່ດີ

ເພື່ອສ້າງຕາຕະລາງປະຕິບັດງານປະຈຳທີ່

ເປັນຜົນດີຕໍ່ຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານ.

ເກັບສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້

ສົນທະນາກັນໄວ້ໃນໃຈແລ້ວໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີ ບັນທຶກສິ່ງທີ່
ທ່ານຄິດ.

10 ນາທີ

1. ໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານນຳໃຊ້ຕາຕະລາງທີ 7ຂ, ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍຂຽນ
ແຕ່ 1-3 ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານອາດປັບປຸງໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ຈະ
ມີການປັບປຸງອັນໃດທີ່ທ່ານຢາກເຮັດກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ມາ
ໃນກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ? ຖ້າຫາກມີ, ໃຫ້ເລືອກເອົາສິງທີ່ທ່ານຈະຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ຫຼື ປັບປຸງ.
2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.
3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.
4. ສຸດທ້າຍ, ກຳນົດວ່າໃຜຈະຮັບຜິດຊອບສຳຫຼັບການປ່ຽນແປງນີ້.

ຕາຕະລາງ 7ຂ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ

ການປ່ຽນແປງ

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ຂອງຂ້ອຍ

ແນວໃດ ?

ໃຜເປັນຜູ້

ເມື່ອໃດ ?

ຮັບຜິດຊອບ?

ໃຫ້ທ່ານເຮັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດທີ

7

ໃຫ້ແລ້ວ .

ໃນບົດ

ນີ້ໃຫ້ທ່ານເບິ່ງພຶດຕິກຳ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີຂອງ
ພະນັກງານ

ແລະ

ສົນທະນາກັຍຄູ່ສົນທະນາຂອງທ່ານວ່າຈະໃຫ້ດາວ
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ແກ່ພະນັກງານຄືແນວໃດ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເບິ່ງ

ຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 6.
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ບົດທີ 8:
ການ
ບໍລິການ
ລູກຄ້າ
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86

ບົດທີ່ 8: ການບໍລິການລູກ
ຄ້າ
45 ນາທີ

7

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ:

ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ແມ່ນທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການບໍລິການ ລູກຄ້າທີ່ດີ.
ຊຶ່ງລວມທັງການໃຫ້ບໍລິການລູຄ້າທຸກຄົນ ລວມທັງຄົນພິການ . ທ່ານຈະໄດ້
ສຶກສາທັກສະຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງຮັບຮູ້ໃນເວລາໃຫ້ການ
ບໍລິການລູກຄ້າ. ຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າລູກຄ້າມີສິດ ແລະ ການບໍລິການກໍ ່ເປັນ
ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ. ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດ ກິດຈະກຳ 3 ຢ່າງໃຫ້ສຳເລັດ. ຈຸດປະສົງ
ຂອງບົດນີ້ແມ່ນ:


ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການຮັບມືກັບລູກຄ້າໃນຮູບແບບຕ່າງໆ



ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີເຮັດໃຈເຢັນ

ແລະ

ມີສະຕິຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່

ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍຕ່າງໆ.


ເພື່ອບໍລິການລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມພິການ

ກິດຈະກຳ 8ກ: ທັກສະການບໍລິການລູກຄ້າ
ໃນບົດທີ 8ກ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບພາບລວມຂອງທັກສະພິເສດໃນການບໍລິການ
ລູກຄ້າ

ແລະ

ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາວິທີການຮັບມືສະຖານະການຕ່າງໆໃນ

ເວລາທີ່ລູກຄ້າບໍ່ມີຄວາມພໍໃຈ.

[5ນາທີ]

ບັນດາທັກສະລຸ່ມນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການ

ບໍລິການທີ່ດີ:

1. ຄວາມອົດທົນ
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ຖ້າທ່ານຕ້ອງຜະເຊີນກັບລູກຄ້າທຸກວັນ,

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຢູ່ໃນ

ຄວາມອົດທົນ ເມື່ອພວກເຂົາເຂົ້າມາຫາທ່ານພ້ອມກັບປັນຫາ. ໃຫ້ໃຊ້
ເວລາເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ

ລູກຄ້າ

ຕ້ອງການການບໍລິການທີ່ດີຫຼາຍກວ່າການຍ່າງໜີ.
2. ຄວາມເອົາໃຈໃສ່
ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຟັງລູກຄ້າແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາ ຍໃນການໃຫ້ການ
ບໍລິການທີ່ດີ. ມັນສຳຄັນຫຼາຍໃນການເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນ ແລະ
ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຳຄິດຄຳເຫັນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ.
3. ທັກສະການສື່ສານທີ່ຊັດເຈນ
ເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນກັບລູກຄ້າ.

ຊຶ່ງເປັນ

ການປ້ອງກັນການສັບສົນ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີກວ່າໃນ
ການລະມັດລະວັງຫຼາຍກວ່າການມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍ

ໃນເວລາທີ່ຢູ່ກັບ

ລູກຄ້າເພື່ອຮັບປະກັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງ
ເວົ້າ.
4. ຄວາມຮູ້ກ່ຽກັບລາຍການອາຫານ ແລະ ການບໍລິການ
ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ

ທ່ານຕ້ອງຮູ້ລາຍການອາຫານ

ບໍລິການໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.

ບໍ່ໝາຍວ່າທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮູ້ທຸກຢ່າງ

ທຸກລາຍລະອຽດ

ແລະ

ການ

ແຕ່ພວກເຂົາຄວນຮູ້ບາງຢ່າງໃນການກະກຽມອາຫານແຕ່ລະ

ອັນ.
5. ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພາສາແບບສ້າງສັນ
ຈົ່ງນໍາໃຊ້ພາສາແບບສ້າງສັນເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບລູກຄ້າ.
ຕົວຢ່າງ ,

ການໃຊ້ພາສາແບບບໍ່ສ້າງສັນ : " ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດໃຫ້

ທ່ານໄດ້ຮັບລາຍການນັ້ນໃນຕອນນີ້ ; ມັນຍັງບໍ່ມີໃນເວລານີ້ " ແລະ ການ
ໃຊ້ພາສາແບບສ້າງສັນ:"

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໂທດນໍາແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ມີ

ເຄື່ອງປຸງຂອງລາຍການນີ້ , ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດແນະນໍາຢ່າງອື່ນໃຫ້
ທ່ານໄດ້ ".
6. ທັກສະການສະແດງ
ທັກສະການສະແດງຂັ້ນພື້ນຖານ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີສະຕິ ແລະ ຄິດໃນແງ່
ດີ

ໃນເວລາທີ່ມີການໂຕ້ຕອບກັບລູກຄ້າ.

ອາການອາລົມເສຍ
ແລະ

ໂດຍປົກກະຕິຄົນກໍ່ອາດມີ

ເນື່ອງຈາກສະຖານະການທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍໃນການຮັກສາອາລົມຍິ້ມແຍ້ມແຈມໃສ

ແລະ

ບໍລິການດ້ວຍໃຈໃນເວລາມີການໂຕ້ຕອບກັບພວກເຂົາ.
7. ທັກສະການບໍລິຫານເວລາ
ທ່ານຕ້ອງຮູ້ວ່າດ້ານໃດທີ່ຕົນເອງບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າໄດ້;
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະເປັນການເສຍເວລາຂອງທ່ານ ແລະ ເວລາຂອງລູກຄ້າ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ການແກ້ໄຂປັນຫາ,

ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນສົ່ ງລູກ

ຄ້າໃຫ້ຜູ້ທີ່ສາມາດແກ້ໄຂປັນຫາ
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8. ຄວາມສາມາດໃນການອ່ານໃຈລູກຄ້າ
ສັງເກດ ແລະ ຟັງ ຢ່າງຮອບຄອບ ກ່ຽວກັບອາລົມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະຈຸບັນ,
ລະດັບຄວາມອົດທົນ, ບຸກຄະລິກ, ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍປັບປຸງປະການ
ພົວພັນກັບລູກຄ້າ
9. ການສະແດງອາການໃຈເຢັນ
ຜູ້ທີ່ສາມາດບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ດີທີ່ສຸດຈະຮູ້ຈັກວິທີຮັກສາ
ອາລົມໃນທຸກສະຖານະການ

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

ຜູ້ທີ່ອາດຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການນັ້ນ.
10. ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບຄວາມປະຫລາດໃຈ


ໃຜ?

ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄົນທີ່ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ຊ່ວຍ

ໄດ້ໃນເວລາທີ່ທ່ານມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ.
ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້,

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຈັດການ

ທ່ານຄວນຈະມີຄົນອື່ນໆທີ່ທ່ານສາມາດ

ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ກ່ອນທີ່ຈະມີສິ່ງແປກໃຈເກີດ

ຂຶ້ນ, ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບມືກັບສະຖານະການໄດ້.


ແມ່ນຫຍັງ?

ຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ

ຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂປັນຫາ

ໃນເວລາຕ້ອງການຄວາມ

ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການແຈ້ງ

ສະຖານະການໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ກຳລັງຊ່ວຍທ່ານເຫຼົ່ານັ້ນ.


ແນວໃດ?

ເມື່ອໃດທີ່ຈະໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນຳ ,

ທ່ານຈະມີການຕິດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າຄືແນວໃດ?
11. ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ຫມາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.

ຄວາມເຕັມໃຈໃນການແກ້ໄຂ

ບັນຫາໄດ້ສະແດງໃຫ້ລູກຄ້າເຫັນ 3 ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ:


ສິ່ງທີ່ທ່ານສົນໃຈໃນການເຮັດບາງສິ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ



ສິ່ງທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດຕໍ່ໄປຈົນກວ່າມັນຖືກ



ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ກຳນົດສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.

12. ຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຮຽນຮູ້
ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການປັບປຸງ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ ຊຶ່ງ
ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳຫຼັບການບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

1. ນັກອ່ານຂອງກຸ່ມຈະອ່ານເລື່ອງຕໍ່ໄປນີ້:
ມັນເປັນເວລາ 15 ນາທີ່ກ່ອນທ່ານຈະປິດຮ້ານໃນຕອນກາງຄືນ ແລະ ຜູ້ຊາຍຄົນໜ
ຶ່ງກໍ່ຍ່າງເຂົ້າມາໃນຮ້ານ

ແລະ ປຽກຊຸ່ມຍ້ອນຝົນ. ເວລາ ທ່ານທັກທາຍລາວ

ແລະ ຈັດບ່ອນນັ່ງໃຫ້ລາວ, ລາວບໍ່ຍິ້ມ ແລະ ບໍ່ຕອບຫຍັງ. ລາວສັ່ງອາຫານ
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ແລ້ວແນມເບິ່ງແຕ່ໂທລະສັບຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ.
ອາຫານທີ່ລາວສັ່ງກໍ່ແລ້ວ
ກິນເຂົ້າໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ
ແມ່ນສິ່ງທີ່ລາວສັ່ງ,

ແລະ

ແລະ

ຫຼັງຈາກ

15

ນາທີຜ່ານໄປ

ພໍ່ຄົວກໍ່ເລີ່ມອະນາໄມເຮືອນຄົວ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວກໍ່ບອກທ່ານວ່າ

ລາວ

ນີ້ບໍ່

ແຕ່ທ່ານເອງໝັ້ນໃຈວ່າມັນແມ່ນອາຫານທີ່ລາວໄດ້

ສັ່ງ.
2. ໃຫ້ສົນທະນາກັນວ່າຈະຮັບມືແນວໃດກັບສະຖານະການນີ ້

ດ້ວຍທັກສະການ

ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງນັ້ນ.
3. ໃຫ້ຂຽນແແນວຄິດຂອງທ່ານໃສ່ໃນຕາຕະລາງ 8ກ ຫຼື ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ.

ຕາຕະລາງ 8ກ: ທັກສະການບໍລິການລູກຄ້າ

ໃນກິດຈະກຳນີ້

ທ່ານໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບນ

ສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກກັບລູກຄ້າທີ່ຫເອົາໃຈຍາກ.

ເຖິງ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ທັກສະທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອສະໜອງການ
ບໍລິການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

ກິດຈະກຳ 8ຂ: ການບໍລິການຄົນພິການ
ໃນກິດຈະກໍານີ້ທ່ານຈະສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີການເພື່ອເຮັດໃຫ້
ແນ່ໃຈວ່າ
ພິການ.

ຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງສໍາລັບຄົນ
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ທ່ານມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະ ຮັບ

ໃຊ້ລູກຄ້າໄດ້ທັງຫມົດ

ແລະ

ຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກ

ຄ້າ.

ນີ້ແມ່ນບາງຈຸດສຳຄັນກ່ຽວກັບການໃຫ້ການບໍລິການທີ່ດີຕໍ່
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ຄົນພິການ.



ສະໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອຮອງຮັບຄົນພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ໃນຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານ

(ເຊັ່ນ:

ທາງສຳຫຼັບຄົນພິການ ,

ຫ້ອງນໍ້າສຳ

ຫຼັບຄົນພິການ )


ບໍ່ຄາດຄະເນກ່ຽວກັບປະເພດຂອງຄວາມພິການ ແລະ ຄວາມພິການຂອງລູກຄ້າ.



ຄວາມພິການຈໍານວນໜຶ່ງກໍ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້. ໃຊ້ເວລາໃນການຮັບຮູ້
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງທ່ານ.



ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ແມ່ນໃຫ້ຖາມລູກຄ້າຂອງທ່ານ
ວ່າ: “ ຂ້ອຍຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໄດ້ແນວໃດແດ່?”



ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈຄົນກຳລັງເວົ້າຢູ່ ແມ່ນໃຫ້ຖາມດ້ວຍຄຳຖາມ
ສຸພາບອີກຄັ້ງ.



ຖາມກ່ອນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ບໍ່ເຮັດໂຜງຜາງເຂົ້າໄປ. ລູກຄ້າທີ່ມີ
ຄວາມພິການຮູ້ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ

ແລະ

ເຈົ້າກໍ

ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.


ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງລູກຄ້າຂອງທ່ານ,

ແຕ່ຢ່າຈ້ອງເບິ່ງ.

ກົງກັບຄົນທີ່ມີຄວາມພິການໂລດ,

ໃຫ້ເວົ້າໂດຍ

ໂດຍບໍ່ຜ່ານນາຍແປຂອງພວກເຂົາ

ຫຼື ຄົນທີ່ຢູ່ກັບພວກເຂົາ.


ບໍ່ສຳພັດ ຫຼື ລົບກວນ, ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາກຳລັງເຮັດວຽກ ແລະ ຈະຕ້ອງ
ຕັ້ງໃຈກັບສິ່ງນັ້ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.



ຂໍອະນຸຍາດກ່ອນການສຳພັດລໍ້ຍູ້ (ວິວແຊ) ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນອຸປະກອນ
ອັນໃດໜຶ່ງ.

15 ນາທີ

1. ຈົ່ງອ່ານເລື່ອງຕໍ່ໄປນີ້:
ຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານກຳລັງເລີ່ມເຕັມ ແລະໃນເວລານັ້ນກໍ່ມີແມ່ຕູ້ໜ
ຶ່ງນັ່ງລໍ້ເລື່ອນເຂົ້າມາໃນຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານພ້ອມດ້ວຍລູກຊາຍ.
ລາວໃສ່ເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງຫູ ແລະ ເວົ້າຊ້າໆ. ມັນມີໂຕະຫນຶ່ງວ່າງຢູ່
ທາງດ້ານຫຼັງຂອງຮ້ານ

ແລະ

ໂຕະໜຶ່ງຕິດກັບປະຕູທີ່ມີ ຄົນໜຶ່ງ

ນັ່ງກິນອາຫານຄ່ຳຢູ່.
2. ໃຫ້ສົນທະນາກັນວ່າທ່ານຈະສາມາດຈັດບ່ອນນັ່ງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລູກ
ຄ້າເຫຼົ່ານີ້ແນວໃດ.
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3. ໃຫ້ບັນທຶກຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃສ່ໃນຕາຕະລາງ 8ຂ ຫຼື ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບ
ຊາດ.

ຕາຕະລາງ 8ຂ: ຄົນພິການ

ກິດຈະກຳ 8ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ
ໃນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດນີ້

ທ່ານຈະເລືອກເອົາວິທີປະຕິບັດ

ງານທີ່ດີ ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການລູກຄ້າ ທີ່ສົ່ງຜົນດ້ານ
ດີຕໍ່ຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານ.

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສົນທະນານັ້ນ

ໄວ້ໃນໃຈ, ແລ້ວໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີເພື່ອບັນທຶກຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ.

10 ນາທີ

1. ໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານໃຊ້ ຕາຕະລາງ 8ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອ
ຂຽນ

1-3

ຂອງທ່ານ.

ການປ່ຽນແປງ

ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ

ມີຫຍັງບໍ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການປັບປຸງບົນພື້ນຖານທີ່

ທ່ານໄດ້ຮຽນໃນກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ?

ຖ້າມີ,

ໃຫ້ທ່ານກໍານົດເອົາ

ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ປັບປຸງ
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2. ບັນທຶກວິທີທີ່ທ່ານຈະປ່ຽນແປງ.
3. ບັນທຶກກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ.
4. ສຸດທ້າຍ,

ໃຫ້ບອກວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການປ່ຽນແປງໃນຄັ້ງ

ນີ້.

ຕາຕະລາງ 8ຄ: ແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ
ການປ່ຽນແປງຂອງ

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ

ຂ້ອຍ

ແນວໃດ?

ເມື່ອໃດ?

ໃຜເປັນຜູ້
ຮັບຜິດຊອບ?

ທ່ານຕ້ອງເຮັດກິດຈະກຳສຸດທ້າຍຂອງບົດທີ 8 ໃຫ້ແລ້ວ. ໃນບົດ
ນີ້

ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການບໍລິການລູກຄ້າ

ແລະ

ໄດ້

ສົນທະນາກັບໝູ່ເພື່ອນກ່ຽວກັບການປັບປຸງການບໍລິການ
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ

ວິທີການບໍລິການຕໍ່ຄົນພິການ.

ຂໍ້ມູນ

ເພີ່ມຕື່ມຢູ່ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທີ່ດີ, ຂໍ້ທີ 7.

ແນ່ນອນມື້ນີ້ທ່ານບໍ່ສາມາດຈະອ່ານທຸກສິ່ງຢູ່ໃນປຶ້ນຄູ່ມືການ
ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີນີ້ໄດ້ຄົບ.
ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ

ມີຫຼາຍຢ່າງຢູ່ໃນປື້ມຄູ່ມືການ

ຊຶ່ງທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມຕື່ມໄດ້ຢູ່ເຮືອນ

ສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ສົນທະນາກັນໃນມື້ນີ້

ລວມມີ:

ຂໍ້ທີ

1

ໃນ

ການອອກໃບ

ອະນຸຍາດ; ຂໍ້ 7.2 ແລະ 7.3 ດ້ານການເພີ່ມຄຸນຄ່າ ແລະ ການເພີ່ມຂໍ້ມູນຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບ ໃນຂໍ້ທີ 4 ດ້ານການຄວບຄຸມໄຟ ແລະ ພະຍາດ
ຕິດແປດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ສຳຄັນເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນການຊ່ວຍໃຫ້
ທ່ານດຳເນີນທຸລະກິດຮ້ານອາຫານໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

93
ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

94
ແຜນງານ ການແຂ່ງຂັນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ILO – ASEAN

ບົດທີ 9: ແຜນ
ປະຕິບັດງານທີ່
ເປັນບຸລິມະສິດ
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ບົດທີ 9: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່
ເປັນບຸລິມະສິດ
20 ນາທີ

ເນື້ອໃນໂດຍລວມ:

ການດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍກໍ່ມີວຽກຫລາຍເຊັ່ນດຽວກັນ, ມັນບໍ່ແມ່ນ
ເລື່ອງງ່າຍສະເໝີໄປໃນການດຳເນີນການປ່ຽນແປງໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ບົດນີ້

ໃຫ້ທ່ານສຶກສາວຽກທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດສຳເລັດໄປແລ້ວ

ອົບຮົມນີ້

ແລະ

ໃນ

ໃນໄລຍະການຝຶກ

ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານທີ່ງ່າຍເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດຂອງ

ທ່ານ. ໃຫ້ທ່ານເຮັດກິຈະກຳໃດໜຶ່ງໃຫ້ສຳເລັດ

ກິດຈະກຳ 9ກ: ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ເປັນ
ບຸລິມະສິດ
ທ່ານຈະເຮັດວຽກໄປຕາມຂັ້ນຕອນ,

ຕາມແຕ່ລະບົດ

ເພື່ອຈັດລຳດັບ

ຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດງານທີ່ທ່ານໄດ້ຈົດໄວ້ໃນບົດທີ
ແລ້ວນີ້.

40 ນາທີ

1. ໃຫ້ທ່ານສົນທະນາພາຍໃນກຸ່ມ.

ໃຫ້ທຸກຄົນເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່

ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ໄດ້ພົບໃນແຕ່ລະກິດຈະກຳ. ໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຈາກກິດຈະກຳ
ທຳອິດ.
2. ສຳລັບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຕາຕະລາງ
ເປັນບຸລິມະສິດ.
ແຕ່ລະບົດໄປນັ້ນ

9ກ:

ແຜນປະຕິບັດງານທີ່

ໃຫ້ທ່ານເບິ່ງແຜນປະຕິບັດງານທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດໃນ
ແລ້ວໃຫ້ເລືອກວ່າອັນໃດແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່

ທ່ານຕ້ອງການນຳສະເໜີກ່ອນ ແລະ ເມື່ອໃດ, ໃນໜຶ່ງອາທິດ, ໃນໜຶ່ງ
ເດືອນ, ໃນສອງເດືອນ? ໃຫ້ລະບຸຢ່າງນ້ອຍ 3 ແຜນງານ [15ນາທີ]
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3. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນສະເໜີແຜນງານບຸລິມະສິດ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດໃນແຜນ
ງານບຸລິມະສິດທີ່ຄວນມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ
ມີວິທີທີ່ດີໃນການສ້າງແຜນງານບຸລິມະສິດ.

ແຕ່ລະທ່ານມີເວລາ

5

ນາທີ. [25ນາທີ]
4. ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ,

ທ່ານສາມາດໃຊ້ເວລາຕື່ມອີກ

ທ່ານຈະໄດ້ພົບອີກຄັ້ງໜຶ່ງ,

ເພື່ອກໍານົດວ່າ

ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ

ເພື່ອ

ປະຕິບັດບາງກິດຈະກຳ ເຊັ່ນວ່າ ການຕັ້ງຕົ້ນທຶນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ
ຍັງສາມາດວາງແຜນໃຫ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ

ແລະ

ເວົ້າກ່ຽວກັບວິທີທີ່

ທ່ານກໍາລັງປະຕິບັດຢູ່ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານກຳລັງນຳສະເໜ
ີ.
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Table 9ກ: ຈັດລຳດັບບຸລິມະສິດການປະຕິບັດງານ
ການປ່ຽນແປງທີ່
ເປັນບຸລິມະສິດ
ຂອງຂ້ອຍ

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງ
ແນວໃດ?

ເມື່ອໃດ?

ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດງານ,

ໃຜເປັນຜູ້
ຮັບຜິດຊອບ?

ກິດຈະກຳທີ່ທ່ານໄດ້

ເຮັດສຳເລັດໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ,
ຕອນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ.

ຊຶ່ງເປັນຂັ້ນ

ມັນເປັນແຮງຜັກດັນໃຫ້ທ່ານໃນການເລືອກ

ເອົາສິ່ງທີ່ທ່ານຮຽນມາຄືແນວໃດ ໃນໜ້າທີ່ການງານ ແລະ ການ
ດຳລົງຊີວິດຂອງທ່ານ.

ທ່ານສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບປຶ້ມຄູ່ມືການ

ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ເພື່ອ
ເຮັດທົບທວນຄືນ ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຕົນເອງໃນການປະຕິບັດ
ງານ.

ນີ້ແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເຮັດການປະ

ເມີນຜົນ. ໃນອີກ 2- 3 ເດືອນຈະມີການຕິດຕາມຜົນ.
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ເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ 1:
ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1:
ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ
ໃຫ້ຂຽນຂໍ້ມູນນີ້ໃສ່ເຈ້ຍຟຣິບຊາດ ກ່ອນເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມ.

•ກ
ຸ ດທ
ໍ ານ
້ ສ
ິ ີ່ທຕ
້ ອງການ
ົ ດລາຍໄດ
້ າຂອງ (500,000,000ກ
• ການລ
ງທ
ຶ ນຂອງເຈ
ິ ບ) x Desired ROI (12%) =
ົ
ົ
Step 1
60,000,000 ກບ

ເຈ້ຍຟຣິ
ບຊາດສຳ

Step
2

•ກ
ໍ ານ
ໍ າໄລກ
ີ່ ອນເສຍອາກອນ
ົ ດກ
• ລາຍໄດ
ຸ ດທ
້ ສ
ິ ÷ (1-tax rate) = 60,000,000 ກ
ິ ບ ÷ (1-0.25) = 80,000,000 ກບ

Step
3

• ການກ
ໍ ານ
ີ່ າໃຊ
້ ຈ
ີ່ າຍດອກເບ
້ ຍ (ທ
ຶ ນກ
້ ື ຢມ)
ົ ດຄ
• 1,000,000,000 ກບ x 0.10 x 1 = 100,000,000 ກບ

ກິດຈະກຳ

Step
4

•ກ
ໍ ານ
ີ່ າໃຊ
້ ຈ
ີ່ າຍການດ
ໍ າເນນງານ
ົ ດຄ
• 800,000,000 ກບ

2ຄ

Step
5

ີ່ ໍ ຈາເປ
• ກວດສອບລາຍໄດ
ັ ນ
້ ຂອງອາຫານທ
• (ກ
ໍ າໄລກ
ີ່ ອນເສຍອາກອນ + ລາຍຈ
ີ່ າຍດອກເບ
້ ຍ+ຄ
ີ່ າໃຊ
້ ຈ
ີ່ າຍການດ
ໍ າເນນງານ) ÷ 1-40% =
1,633,333,000 ກບ

Step
6

Step
7

ຫຼັບ

1

• ກວດສອບອາຫານຈະຖ
ື ກບ
ໍ ິລການ
ີ່ ນ
ີ່ ັ ງ x ໍຈານວນແຂກເຂ
•ມ
ື ້ ເປດ x ໍຈານວນທ
ົ ້ າ-ອອກ
ີ່
ີ່ ັ ງ x 2 ຮອບ = 73,000 ອາຫານ
• 365 x 100 ທນ
• ກວດສອບລາຄາຂອງອາຫານສະເລ
ີ່ ຍ
• ລາຍຮັບທັງໝ
ດ
÷
ອາຫານທ
ງໝ
ົ
ັ
ົ ດ= 1,633,333,000 ກບ ÷ 73000 = 22,374 ກບ

ໃນຂັ້ນຕອນທີ 6, ນີ້ແມ່ນຈຳນວນສູງສຸດຂອງອາຫານທີ່ສາມາດເສີບໄດ້. ສຳລັບ
ຈຸດປະສົງຂອງການຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມັນສົມຄວນທີ່ຈະໃຊ້ເປັນຕົວເລກສະເລ່ຍສຳລັບ
ຈຳນວນບ່ອນນັ່ງບົນພື້ນຖານຕໍ່ໄປນີ້: ທ້າຍອາທິດ (ວັນສຸກ , ວັນອາທິດ), ວັນ (ວັນ
ຈັນ, ວັນພະຫັດ), ເດືອນ / ລະດູການ.
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www.sme-tools.org
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