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ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ, ລະດບັຄອບຄວົ
ແລະ ຜ ້ປະກອບການດາ້ນຜະລດິຕະພນັໄມ ້ ທ ່ ຍງັ ບ ່ ທນັມ 

ໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກດິ


- ແນວຄວາມຄດິດາ້ນ SME 
ຂອງ ຫອ້ງການ EU FLEGT Facility-

ນະ ຄອນຫວຼງວຽງ ຈນັ, ວນັທ 23 ມ ນາ 2017

ຫອ້ງການ EU FLEGT Facility ເປັນ ໜ່ວຍ ງານ ທ ່ ສະ ໜບັ ສະ ໜ ນ ແຜນງານ
ການ ຈດັ ຕັງ້ປະ ຕິບດັ ກດົ ໝາຍ ປ່າ ໄມ,້ ການ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການ ຄາ້ ໄມ ້
(FLEGT) ຂອງ ສະ ຫະ ພາບ ເອ ຣບົ, ໂດຍ ສຸມໃສ່ ໃນການພດັ ທະ ນາ ຂ ້ຕກົ ລງົ
ການ ເຂົາ້ ເປັນ ຄ ່ ຮ່ວມສນັ ຍາ ການ ຄາ້ ແບບ ສະ ໝກັ ໃຈ (Voluntary 
Partnership Agreements-VPAs). 

ແຜນດ າ ເນ ນງານ FLEGT ຂອງ ສະ ຫະ ພາບ ເອ ຣບົ ໄດ ້ສາ້ງຂ ນ້ ເພ ່ ອ ຮບັ ມ ແລະ
ແກ ້ໄຂ ບນັ ຫາການ ຕດັ ໄມ ້ ແລະ ການ ຄາ້ ຜະ ລດິ ຕະ ພນັ ໄມທ້ ່ ຜດິ ກດົ ໝາຍ . ຫອ້ງ
ການ EU FLEGT Facility ໄດ ້ຖ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ ໃນ ປ 2007 ເຊິ່ ງມ ຫອ້ງການ
ຕັງ້ຢ ່ ໃນ ສະ ຖາ ບນັ ປ່າ ໄມ ້ຂອງ ເອ ຣບົ (European Forest Institute-EFI).
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ນິຍາມຂອງ SME:

ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ, ລະ ດບັຄອບຄວົ ແລະ ຜ ້ປະກອບການ
ດາ້ນຜະລດິຕະພນັໄມ ້ທ ່ ຍງັບ ່ ທນັມ ໃບອະນຸຍາດດ າ ເນ ນທຸລະກດິ

ຫຼກັ ການ 1
• ການ ປະເມ ນ SME ໃນລະ ດບັພາບລວມ: ຂ ້ມ ນ ກ່ຽວ ກບັ
ຂະ ໜາດ, ການ ປ່ຽນ ແປງ ແລະ ໂຄງ ສາ້ງທາງ ດາ້ນມ ນຄ່າ ຂອງ ຕ່ອງ 
ໂສ ້ການ ສະ ໜອງ ໄມ.້

ຫຼກັ ການ 2
• ຊ່ຽວຊານ ທາງ ດາ້ນ SME ໃນລະ ດບັຊາດ: ຊຸກ ຍ ພ້າກ ສ່ວນ ທ ່ ກ່ຽວ
ຂອ້ງ ໃນການ ພດັທະ ນາ ແລະ ກະ ກຽມ ກນົໄກ ໃນການ ສະ ໜບັສະ 
ໜ ນໃຫ ້ແກ່ SMEs.                     

ຫຼກັ ການ 3
• ຊຸກ ຍ ້ວຽກ ງານເຜ ຍ ແຜ່ ດາ້ນຂ ້ມ ນຂ່າວສານ ໃຫ ້ແກ່
ອງົ ການ ຈດັຕັງ້ ພາຍນອກ ແລະ ພາກ ສ່ວນທ ່ ສາ້ງ
ແລະ ມ ສດິອ າ ນາດ ໃນການ ຕດັສນິໃຈທາງ ດາ້ນນະ ໂຍ
ບາຍ.

ຫຼກັແນວຄວາມຄດິໂດຍລວມ
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• ການ ປະເມ ນ SME ໃນລະດບັພາບລວມ :

ຜນົ ໄດ ້ຮບັ: 
- ຂະ ໜາດ, ການ ປ່ຽ ນແປງ ແລະ ຂ ້ມ ນທາງດາ້ນສງັຄມົ ທ ່ ສະ ແດງໃຫ ້ເຫນັ
ເຖງິ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ຂອງລະ ບບົຕ່ອງໂສ ້ການ ສະ ໜອງໄມ ້ ໃນຂະ ແໜງ
ການປຸງ ແຕ່ງຜະ ລດິຕະ ພນັໄມ.້

- ການ ຄຸມ້ ຄອງຂອງລະ ບຽບ  ແລະ ກດົໝາຍ ທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ແລະ ຜນົຈາກ 
ການ ຈດັຕັງ້ປະ ຕິບດັແຜນງານ VPA. 

ແນວ ຄດິລິເລ ່ ມໃນ ການ ສາ້ງເປັນ ວຽກງານ ທດົ ລອງ:

ການ ຈດັ ຫາ “ຊ່ຽວຊານ ໃນຂະແໜງການ SME”

ເພ ່ ອ ສະໜບັ ສະໜ ນ ໃຫ ້ແກ່ ການ ຈດັ ຕັງ້ປະຕິບດັ ວຽກ
ງານ ຂອງພາກສ່ວນ ທ ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງໃນ ລະດບັ ຊາດ ໃນ ການ:
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- ການ ຝ ກອບົ ຮມົ ກ່ຽວ ກບັ ການ ຈດັ ການອງົກອນ, 
ການ ພວົ ພນັ ທາງສງັຄມົ ແລະ ຄວາມ ຮບັ ຜດິ ຊອບ ດາ້ນ 
ສິ່ ງແວດ ລອ້ມ (ສະມາຄມົ ຕ່າງໆ, ກຸ່ມ SME ແລະ
ອງົການ ຈດັ ຕັງ້ທາງສງັຄມົ).

- ຍຸດ ທະສາດ ທາງດາ້ນ ການ ຕະຫຼາດ ເພ ່ ອ ສຸມ ໃສ່ SMEs
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- ການ ຝ ກອບົ ຮມົ  ກ່ຽວ ກບັ ການ ຄ ຸຸຸ້ມ ຄອງຫວົ ໜ່ວຍ ທຸ ລະ
ກດິ    ຂະໜາດ ນອ້ຍ.

- ກະກຽມຄວາມ ພອ້ມ ຂອງ ຍຸດ ທະສາດ ທາງດາ້ນ ຂ ້ມ ນ 
ຂ່າວ ສານ  ກ່ຽວ ກບັ ການ ຈດັ ຫາວດັ ຖຸ ດບິ (ໄມ)້ ຈາກ
ແຫ່ຼງທ ່ ມ ຄວາມ ຮບັ ຜດິ ຊອບ ແລະ ມ ຂ ້ມ ນ ທ ່ ຈະແຈງ້
ເພ ່ ອ ຮບັ ປະກນັ ຄວາມ ຖ ກຕອ້ງຕາມ ກດົ ໝາຍ ຂອງແຫ່ຼງ
ທ ່ ມາຂອງໄມ ້ ແລະ ຜ ້ສະໜອງວດັຖຸ ດບິ ທ ່ ແຕກຕ່າງ
ກນັ.
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- ປັບ ປຸງການ ພວົ ພນັ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການ ເອ ກະຊນົ
ແລະ ຫວົ ໜ່ວຍ ທຸ ລະກດິ ຂະໜາດ ນອ້ຍ, ພອ້ມ ທງັວິເຄາະ
ຫາຊ່ອງທາງ ເພ ່ ອ ສະໜບັ ສະໜ ນ ວຽກງານ  ແລະ ຂະແໜງ
ການ ທ ່ ສາ້ງຂ ນ້ ໃໝ່ ໃຫ ້ເປັນໄປ ຕາມ ແນວ ທາງ ຂອງການ ດ າ
ເນ ນ ທຸ ລະກດິ ແບບ ຍ ນ ຍງົ. 

- ຊຸກ ຍ ້ໃຫ ້ແກ່ ການ ກະ ກຽມ ຂ ຸ້ມຸ ນທ ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ
ແລະ ຈ າເປັນ ໃຫ ້ແກ່ບນັ ດາອງົ ປະ ກອບຂອງແຜນ 
ງານ VPA, ລວມ ທງັ  ອງົ ປະ ກອບຂອງ TLAS 
ແລະ ອງົ ປະ ກອບ ອ ່ ນໆ ທ ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ.
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ຕວົຢ່າງ: ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້ແກ່ SMEs 
ເພ ່ ອໃຫ ້ສາ ມາດຮບັມ ໄດ ້ກບັສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່າງໆ:

SME 1 SME 2 SME 3 SME …

ການ ສົ່ ງ ເສ ມ ແລະ ອ າ ນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນ ຕ່າງໆ
(ດາ້ນວິຊາ ການ)

ການ ບ ລິການ:● ແຜນການສົ່ ງເສ ມດາ້ນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແບບຍ ນຍງົ
● ແຜນການພດັທະນາການດ າເນ ນທຸລະ ກດິ
● ຄວາມ ຖ ກ ຕອ້ງຕາມລະ ບຽບ ແລະ ກດົ ໝາຍ
● ການ ຂຸດຸຄົ ້ນວດັຖຸດບິ (ໄມ)້
● ເຕກັ ນກິທ ່ ນ າໃຊໃ້ນໂຮງ ເລ ່ ອຍ
● ການ ອບົໄມ ້
● ການ ຝ ກອບົຮມົດາ້ນວິຊາການອ ່ ນໆ
● …  

ການ ຝ ກ ອບົ ຮມົດາ້ນ ວິຊາການ:

• ຄວາມ ປອດ ໄພໃນ ການ ປະ ຕິບດັ ວຽກ;
• ການ ປອ້ງ ກນັ ດາ້ນ ສຸ ຂະ ພາບ;
• ດາ້ນ ການ ຕະຫຼາດ;
• ການ ຄຸມ້ ຄອງ ດາ້ນ ການ ຜະ ລດິ/CoC;
• ຫຼກັ ການ 5 S.

- ...

ຂ ຂອບໃຈ !


