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ກອງປະຊຸມຄະນະຊ ີ້ນ ຳລະດບັຊຳດ ຄັ ີ້ງທ 3
ແຜນງຳນ FLEGT VPA ລະຫວ່ຳງ ສປປ ລຳວ ແລະ ສະຫະພຳບເອ ຣບົ

19 ມງັ ກອນ 2018
ໂຮງແຮມ ຈ ຳ ປຳສກັແກຣນ, ເມອືງປຳກເຊ, ແຂວງຈ ຳ ປຳສກັ

ແຂວງທດົລອງ ທ ່ ແຂວງອດັຕະປື
ບດົລຳຍງຳນຄວຳມຄບືໜີ້ຳ ໃນກຳນຈດັຕັ ີ້ງປະຕິບດັ
ແຜນງຳນ FLEGT ລະຫວ່ຳງ ສປປ ລຳວ ແລະ EU 
ປ 2017.

ແຜນກຳນທດົລອງ ຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ “ຮ່ຳງຂ ີ້ຕກົລງົ ວ່ຳ
ດ ີ້ວຍ ກຳນຄຸ ີ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳ ໄມ ີ້ສົ ີ້ນ
ເຂົ ີ້ຳ-ສົ ີ້ນອອກ ຂອງ ກະຊວງອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນ
ຄ ີ້ຳ” ໃນແຂວງອດັຕະປື.

19/01/2018

ທ່ຳນ ເພດັທະນງົສກັ ຄ ຳພູນວງົ
ຫວົໜີ້ຳກອງກວດກຳປ່ຳໄມ ີ້ ແຂວງອດັຕະປື

ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3
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• ຂ ີ້ຕກົລງົໃໝ່ ວ່ຳດ ີ້ວຍ ກຳນຄຸ ີ້ມຄອງ ແລະ ກຳນ ຕດິ ຕຳມ
ກວດ ກຳໄມ ີ້ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ ແລະ ສົ ີ້ນອອກໃນວຽກງຳນກຳນປຸງ
ແຕ່ງໄມ ີ້ ແລະ ກຳນຄ ີ້ຳໄມ ີ້ (ຫວົຂ ີ້ນ ີ້ແມ່ນຈະນ ຳສະເໜ
ີ ໂດຍ ອຄ).

• ກຳນທດົລອງຮ່ຳງຂ ີ້ຕກົລງົ ແລະ ເອກະສຳນແນບທີ້ຳຍ
ໂດຍຄດັເລອືກເອຳົໂຮງງຳນຕວົຢ່ຳງ ແລະ ພະນກັງຳນລດັ
ຜູ ີ້ຮບັຜດິຊອບ.

• ສີ້ຳງລະບບົຄຸ ີ້ມຄອງກຳນຜະລດິໃນ ໂຮງງຳນ.
• ກຳນຢັີ້ງຢືນຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງໂດຍໜ່ວຍງຳນທຳງພຳກລດັ.

3

ແຜນກຳນທດົລອງຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ “ຮ່ຳງຂ ີ້ຕກົລງົ ວ່ຳດ ີ້ວຍ ກຳນຄຸ ີ້ມຄອງ 
ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳ ໄມ ີ້ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ-ສົ ີ້ນອອກ ຂອງ ກະຊວງອຸດສຳຫະກ ຳ 
ແລະ ກຳນຄ ີ້ຳ” ຢູ່ແຂວງອດັຕະປື

19/01/2018 ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3
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ແຜນກຳນທດົລອງ ຢູ່ແຂວງອດັຕະປື

19/01/2018

ກຸມ ພຳ 2017 ທນັ ວຳ 2017



()

ຂັ ີ້ນຕອນທ  1
• ສ ີ້ຳງລະບບົ ກຳນຄຸ ີ້ມຄອງກຳນ
ຜະລດິ ແລະ ລະບບົ ກຳນ
ຕດິຕຳມແຫ ່ ງທ ່ ມຳຂອງໄມ ີ້
(ລະບບົຄຸ ີ້ມຄອງຄຸນນະພຳບ)

• ສດິສອນ ແລະ ຮ່ຳງ ມຳດຕຳ
5-8

• ຮ່ຳງ ຄູ່ມື ລະບບົຄຸ ີ້ມຄອງຄຸນ
ນະພຳບ

ຂັ ີ້ນຕອນທ  2
• ຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ ຄູ່ມລືະບບົຄຸ ີ້ມ
ຄອງຄຸນນະພຳບ ແລະ ປັບປຸງ 
ຂັ ີ້ນຕອນກຳນຜະລດິພຳຍໃນ
ໂຮງງຳນ

• ທດົລອງນ ຳໃຊ ີ້ ແບບຟອມ ກຳນ
ບນັທກຶ ໄມ ີ້ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ-ສົ ີ້ນອອກ. 

ຂັ ີ້ນຕອນທ  3
• ລຳຍງຳນໃຫ ີ້DOIC/POIC 
ໃນກຳນຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ 
ແບບຟອມ

• ກຳນໃຫ ີ້ຄ ຳຄດິຄ ຳເຫນັ ຈຳກ
ແຕ່ລະໂຮງງຳນ ໃນກຳນ
ປັບປຸງ

• ວທິ ກຳນ ໃນກຳນກວດກຳ
ຢັີ້ງຢືນ ຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງຂອງ 
DOIC/POIC

ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3
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ຄວຳມຄບືໜີ້ຳ ໃນກຳນຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ (1)
1. ໄດ ີ້ນ ຳສະເໜ ແຜນກຳນທດົລອງໃຫ ີ້ແກ່ພຳກສ່ວນໜ່ວຍງຳນລດັທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ.
2. ໄດ ີ້ແຕ່ງຕັ ີ້ງ 9 ໂຮງງຳນສ ຳລບັກຳນທດົລອງ ແລະ ພະນກັງຳນວຊິຳກຳນກຳນຄ ີ້ຳເມອືງ

ຮບັຜດິຊອບວຽກງຳນທດົລອງ.
3. ຈດັຝຶກອບົຮມົດ ີ້ຳນຄວຳມຈ ຳເປັນທ ່ ຕ ີ້ອງມ ຂັ ີ້ນຟືີ້ນຖຳນສ ຳລບັລະບບົຄຸ ີ້ມຄອງກຳນຜະລດິ

ຂອງ ໂຮງງຳນ.
4. ຈດັຝຶກອບົຮມົດ ີ້ຳນກຳນຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ ີ້ກຳນສະໜອງໄມ ີ້, ກຳນຕດິຕຳມໄມ ີ້ຄນືໃນສຳຍງຳນ

ກຳນຜະລດິ ແລະ ກຳນລຳຍງຳນໄມ ີ້ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ ແລະ ສົ ີ້ນອອກ.
5. ສີ້ຳງລະບບົຄຸ ີ້ມຄອງຟືີ້ນຖຳນໃນກຳນດ ຳເນ ນງຳນດ ີ້ຳນຄຸນນະພຳບໃນ ໂຮງງຳນ.
6. ໄດ ີ້ສ ີ້ຳງ 10 ແບບຟອມບນັທກຶກຳນຜະລດິພຳຍໃນ ແລະ ຈດັຝຶກອບົຮມົ ພ ີ້ອມທງັລງົ

ຕດິຕຳມກຳນນ ຳໃຊ ີ້ ໃຫ ີ້ແກ່ໂຮງງຳນ, ແບບຟອມມ  3 ສະບບັ, ສະບບັພຳສຳລຳວ-ອງັກດິ, 
ສະບບັພຳສຳລຳວ-ຫວຽດນຳມ ແລະ ສະບບັພຳສຳລຳວ-ຈ ນ).

7. ໄດ ີ້ສ ີ້ຳງ 3 ແບບຟອມລຳຍງຳນ ແລະ ຝຶກອບົຮມົກຳນນ ຳໃຊ ີ້ ພ ີ້ອມທງັໃຫ ີ້ໂຮງງຳນ ແລະ ວຊິຳ
ກຳນລດັ ທດົລອງນ ຳໃຊ ີ້ລຳຍງຳນ (ຟອມລຳຍງຳນໄມ ີ້ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ, ຟອມລຳຍງຳນໄມ ີ້ສົ ີ້ນອອກ 
ແລະ ໄມ ີ້ຄ ີ້ຳງສຳງ, ແລະ ຟອມລຳຍງຳນກຳນຂຳຍ ແລະ ສົ່ ງອອກ), ແບບຟອມມ  3 ສະບບັ, 
ສະບບັພຳສຳລຳວ-ອງັກດິ, ສະບບັພຳສຳລຳວ-ຫວຽດນຳມ ແລະ ສະບບັພຳສຳລຳວ-ຈ ນ).

ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳເປັນໄມ ີ້
ທ່ອນ

ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳເປັນຊິ ີ້ນ
ສ່ວນ ສົ ີ້ນອອກ

ເປັນເຟ ນເິຈ 

ສູນລວມເກບັກ ຳຂ ີ້ມນູ
ໄມ ີ້ ຖຳນຂ ີ້ມູນຜະລດິຕະພນັ

ສ ຳເລດັຮູບໃນສຳງ

ຟອມບນັທກຶຮບັໄມ ີ້
ທ່ອນສົີ້ນເຂົີ້ຳ

ຟອມບນັທກຶຮບັໄມ ີ້
ຊິີ້ນສ່ວນສົີ້ນເຂົີ້ຳ

ຟອມສະເໜ ເບ ກຈ່ຳຍວດັຖຸ
ດບິ (ໄມ ີ້ແປຮູບ/ຊິີ້ນສ່ວນ)

ຟອມຄດິໄລ່ບ ລມິຳດ
ວດັຖຸດບິ

ຕ ີ້ອງໄດ ີ້ແນບເອກະສຳນ
ຟອມບນັທກຶ
ກຳນເລື່ ອຍ
(ແປຮູບ)

ຟອມບນັທກຶຄວຳມຄບືໜ ີ້ຳ
ໃນແຕ່ລະສຳຍງຳນກຳນປຸງ

ແຕ່ງ

2 February 2018

ກຳນຜະລດິພຳຍໃນ/ລະບບົດ ີ້ຳນກຳນບນັທກຶຂ ີ້ມນູ 
(ຈດຸທ ່ ມ ຄວຳມສ ຳຄນັ)
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ບນັດຳສິ່ ງທ ີ້ຳທຳຍ ໃນກຳນຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ

19/01/2018

1. ເຈ ົ ີ້ຳຂອງໂຮງງຳນ ແລະ ດ ຳເນ ນງຳນ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄນົ
ຕ່ຳງປະເທດ.

2.ບ ່ ມ ລະບບົກຳນຄຸ ີ້ມຄອງກຳນຜະລດິໃນ ໂຮງງຳນ.
3.ກຳນຕດິຕ ່ ສື່ ສຳນ ແລະ ກຳນຕອບຮບັແມ່ນຍງັເປັນສ ່ ງທ ່ ທ ີ້ຳທຳຍ
ສ ຳລບັຄູ່ຮ່ວມງຳນ.

4.ຄວຳມພ ີ້ອມດ ີ້ຳນເວລຳ ແລະ ຄວຳມຕ ີ້ອງກຳນເພື່ ອກຳນປັບປຸງ
ແມ່ນຍງັຕ ຳີ່.

5.ທຳງໂຮງງຳນຍງັໃຫ ີ້ຄວຳມສ ຳຄນັຕ ່ ຳ ຕ ່ ວຽກງຳນດັ່ ງກ່ຳວ.
6.ລະບບົໃນກຳນບນັທກຶ ແລະ ຮກັສຳຂ ີ້ມູນແມ່ນຍງັຕ ີ້ອງໄດ ີ້
ປັບປຸງ.

ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3

8

ບດົຮຽນທ ່ ທອດຖອນໄດ ີ້ ຈຳກກຳນຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ

19/01/2018

1.ລະບບົຄວບຄຸມກຳນຜະລດິພຳຍໃນຄວນໄດ ີ້ຮບັ
ກຳນປັບປຸງ.

2.ສດິ ແລະ ໜີ້ຳທ ່ ຂອງຂະແໜງອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ 
ກຳນຄ ີ້ຳ ແລະ ຂະແໜງປ່ຳໄມ ີ້ ໃນວຽກງຳນຄຸ ີ້ມ
ຄອງໂຮງງຳນປຸງແຕ່ງໄມ ີ້ ຄວນໄດ ີ້ຮບັກຳນຊ ີ້ແຈງ
ໃຫ ີ້ຊດັເຈນ.

3.ຄວນມ ລະບບົໃນກຳນຢືນຢັນຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງຂອງ
ໄມ ີ້.

ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3
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ວຽກງຳນໃນຕ ່ ໜ ີ້ຳ 

19/01/2018

 ສ ີ້ຳງລະບບົກຳນຢືນຢັນຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງໂດຍຮ່ວມ
ກບັໜ່ວຍງຳນພຳກລດັທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ.

 ຂັ ີ້ນຕອນວທິ ກຳນ ໃນກຳນຢືນຢັນຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງ
ສ ຳລບັນຍິຳມໄມ ີ້ທ ່ ຖກືຕ ີ້ອງຕຳມກດົໝຳຍ.

 ກຳນທດົລອງນ ຳໃຊ ີ້ລະບບົຄ ີ້ຳປະກນັຄວຳມ
ຖກືຕ ີ້ອງຕຳມກດົໝຳຍຂອງໄມ ີ້ (TLD) ຢູ່ໃນຂັ ີ້ນ
ແຂວງ.

 ແຜນວຽກສ ຳລບັບຳດກ ີ້ຳວ ແລະ ຂັ ີ້ນຕອນໃນກຳນ
ຈດັຝຶກອບົຮມົ.

ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3
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