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ການກວດກາຢ ັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ ັ້ອງໃນການ
ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍ

ໃນວຽກງານການປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້

ນ າສະເໜໂີດຍ: ທ່ານ Jussi Lounasvuori
ທີ່ ປຶກສາໃຫ ັ້ແກ່ຫ ັ້ອງການປະສານແຜນ ງານ

FLEGT/ProFLEGT

JRL

ເນື ັ້ອໃນຂອງ – VPA & TLAS 
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VPA ແລະ ບ ນດາເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍ

ຂ ັ້ຕກົລງົສ ນຍາໃນການປະຕບິ ດຕາມກດົໝາຍສ າລ ບການຄ ັ້າໄມ ັ້ທີ່ຖກືຕ ັ້ອງ ລະຫວ່າງປະເທດຄ ່ ຮ່ວມ
ສ ນຍາ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU ຈະສະໜອງໂຄງສ ັ້າງໃຫ ັ້)
1. ຂອບເຂດ ຂອງຜະລດິຕະພ ນ
2. ນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ (TLD)
3. ເງ ື່ອນໄຂ ສ າລ ບການຈ ລະຈອນ ຜະລດິຕະພ ນໄມ ັ້ໃນສະຫະພາບເອຣີບົຢ່າງເສລ ີຢ ່ ພາຍໃຕ ັ້ໃບຢ ັ້ງຢືນ

FLEGT (EU ຈະຮ່າງເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍນີ ັ້)
4. ມາດຖານດ ັ້ານເຕ ກນກິ ສ າລ ບ ໃບຢ ັ້ງຢືນ (EU ກ ານດົຮ ບແບບໃຫ ັ້)
5. ລະບບົຄ ັ້າປະກ ນໄມ ັ້ທີ່ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ (TLAS)
6. ຕວົຊີ ັ້ວ ດຂອງການກວດປະເມນີແບບອດິສະລະ ສ າລ ບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດ TLAS
7. ໜັ້າວຽກຂອງຜ ັ້ກວດສອບອດິສະລະ (ການຕດິຕາມກວດກາ)
8. ຕາຕະລາງເວລາ ໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດ
9. ມາດຕະການໃນການຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີ
10. ການເຂົ ັ້າເຖງິຂ ັ້ມ ນຂອງມວນຊນົ
11. ໜັ້າທີ່ ຂອງຄະນະກ າມະການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດຮ່ວມ (JIC)

JRL

ສາມາດປ ບປ່ຽນໄດ ັ້; ຕວົຢ່າງ:
ຂ ັ້ 2 TLD ແລະ ຂ ັ້ 5 TLAS ສາມາດເອາົເຂົ ັ້າກ ນ

ສາລະບານຂອງ TLAS
• ພາກສະເໜີ
• ຂອບເຂດ

– ແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງໄມ ັ້
– ຜະລດິຕະພ ນໄມ ັ້ (ທີ່ ຈະອອກ ໃບຢອະນຸຍາດ FLEGT ໃຫ ັ້) 
– ກຸ່ມຕະຫ າດເປົັ້າໝາຍ

• ການສ ັ້າງຕ ັ້ງ ອງົການຈ ດຕ ັ້ງ
• ນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ
• ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້
• ການຢືນຢ ນ

– ການປະຕບິ ດຕາມ ນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ
– ການປະຕບິ ດຕາມ ບ ນດາຂ ັ້ກ ານດົທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກ ບການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້

• ຄວາມລົ ັ້ມເຫ ວ ໃນການບ ່ປະຕບິ ດຕາມ TLAS
• ໃບອະນຍຸາດ FLEGT 

- ອງີໃສ່ຜນົຂອງການຢືນຢ ນການປະຕບິ ດຕາມກດົໝາຍ (ນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ ັ້
ການສະໜອງໄມ ັ້) 
– ການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ ັ້ ການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າ ແຕ່ລະຄ ັ້ງ

• ຜ ັ້ກວດສອບ/ຕດິຕາມກວດກາອດິສະຫ ະ

JRL

ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍ VPA
 ເນື ັ້ອໃນ: 10-20 ໜັ້າ
 ເອກະສານຄ ດຕດິ ທີ່ ຢ ່ ໃນຮ ບແບບຂອງຕາຕາລາງ:

• ການຢືນຢ ນການປະຕບິ ດຕາມນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມ
ກດົໝາຍ

• ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຢືນຢ ນຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຂອງຂ ັ້
ມ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກ ບຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້
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ຕ່ອງ ໂສ ັ້ການ ສະ ໜອງ ໄມ ັ້

ບ ນດາອງົປະກອບຫ  ກຂອງລະບບົຄ ັ້າປະກ ນໄມ ັ້ທີ່ ຖກື
ຕັ້ອງ ຕາມກດົໝາຍ (TLAS)

JRL

ໃບ ອະ ນຸ ຍາດ
FLEGT/ 
ໃບ ອະ ນຸ ຍາດ 
ໃນ ການ ສົ່ ງ 
ອອກ

ຢືນຢ ນຄວາມຖກື 
ຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ

ຢືນຢ ນຄວາມຖກື 
ຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ

ບ ນດາຂ ັ້ກ ານດົ ໃນ
ການຈ ດຕ ັ້ງ ປະ ຕິບ ດ

ບ ນດາຂ ັ້ກ ານດົ ເພື່ ອການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍ ແລະ ຂ ັ້ມ ນ
ຂອງ ຜະລດິຕະພ ນ ໄມ ັ້ ທີ່ ຕ ັ້ອງມີ

ນິຍາມ ໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງ 
ຕາມ ກດົໝາຍ nນິຍາມ ໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງ 

ຕາມ ກດົໝາຍ 3ນິຍາມ ໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງ 
ຕາມ ກດົໝາຍ 2ນິຍາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງ 

ຕາມ ກດົໝາຍ 1

ການກວດກາຢ ັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ ັ້ອງໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ
ກດົໝາຍ

• ນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ
– ຢືນຢ ນວ່າ ຜ ັ້ປະກອບການ ໄດ ັ້ປະຕບິ ດຕາມ ບ ນດາຂ ັ້ກ ານດົ ທີ່ ໄດ ັ້ລະບຸ ຢ ່ ໃນ 
ຕວົຊີ ັ້ວ ດ ຂອງ TLD

• ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້
– ການກວດສອບຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຂອງຂ ັ້ມ ນດ ັ້ານປະລມິານ: ກວດກາຂ ັ້ມ ນທີ່ ໄດ ັ້
ບ ນທກຶ ວ່າຖກືຕ ັ້ອງກ ບ ຜະລດິຕະພ ນໄມ ັ້ຕວົຈງິ

– ການສມົທຽບຂ ັ້ມ ນຄນືດ ັ້ານປະລມິານ: ສມົທຽບຂ ັ້ມ ນ ລະຫວ່າງ/ພາຍ ໃນ 
ບ ນດາຂ ັ້ນຕອນ ຂອງຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້

JRL
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ການປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ ແລະ ການຄ ັ້າໄມ ັ້

JRL

ນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ (TLD 8)
ການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍໄມ ັ້ຢ ່ ໃນໂຮງງານ

ບ ນດາມາດຖານໃນນຍິາມໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງ
ຕາມກດົໝາຍ (TLD 8)
• ມາດຖານ 8.1.1 ວ່າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງຕ ັ້ງວສິາຫະກດິ ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງ
ຕາມກດົໝາຍ

• ມາດຖານ 8.1.2 ວ່າດ ັ້ວຍການລາຍງານກ່ຽວກ ບແຫ ່ ງທີ່ ມາ, 
ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຂາຍໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍໃຫ ັ້
ແກ່ໜ່ວຍງານພາກລ ດທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ

• ມາດຖານ 8.1.2 ວ່າດ ັ້ວຍການຊ າລະອາກອນກ າໄລ
• ມາດຖານ 8.1.3 ວ່າດ ັ້ວຍຂ ັ້ກ ານດົດ ັ້ານຜນົກະທບົຕ ່
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສ ງຄມົ

• Criterion 8.2.1 ວ່າດ ັ້ວຍການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພ ນໄມ ັ້

JRL
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ຕວົຢ່າງການກວດກາຢ ັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ ັ້ອງ (1) – TLD
ມາດຖານ/ຕວົຊີ ັ້ວ ດ/ຕວົຢ ັ້ງຢືນ ວທິດີ າເນນີການ ໜ່ວຍງານ

ຮ ບຜດິຊອບ
ຊ່ວງ (ໄລຍະ
ເວລາ)

ມາດຖານ 8.1.1  ປະຕບິ ດໃຫ ັ້ຖກືຕ ັ້ອງຕາມ ຂ ັ້ກ ານດົ ໃນການສ ັ້າງຕ ັ້ງ ວສິາຫະກດິ ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ

2.2.1.1 ຜ ັ້ປະກອບ
ການ ປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ ໄດ ັ້ມີ
ໃບທະບຽນ ແລະ ໃບ
ອະນຸຍາດ ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງ 
ໃນການດ າເນນີ ການ
ປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ ແລະ ການ
ຄ ັ້າໄມ ັ້

ໃບທະບຽນວສິາຫະ
ກດິ

ກວດສອບວ່າການຂ ຂື ັ້ນ
ທະບຽນວສິາຫະກດິແມ່ນ
ໄດ ັ້ປະຕບິ ດຕາມກດົໝາຍ
ເລກທ ີ46/ສພຊ ແລະ 
ອອກໃບທະບຽນວສິາຫະ
ກດິໃຫ ັ້ ໂດຍກະຊວງ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ
ຄ ັ້າ ຫ  ືພະແນກ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ
ຄ ັ້າແຂວງ ໂດຍອງີໃສ່ຜນົ
ການທບົທວນເອກະສານ
ການສະເໜີ

ອຄ
ໜ່ວຍງານ
ກວດກາ

ຫ  ງຈາກທີ່ ໄດ ັ້
ອອກໃບ
ອະນຸຍາດ

ໃບອະນຸຍາດ  ດ າເນນີ
ທຸລະກດິໂຮງງານ

ກວດສອບການມທີະບຽນ
ວສິາຫະກດິ ອຄ/ ອຄຂ ປະຈ າປີ

JRL

ຕວົຢ່າງການກວດກາຢ ັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ ັ້ອງ (2) – TLD

ມາດຖານ/ຕວົຊີ ັ້ວ ດ/ຕວົຢ ັ້ງຢືນ ວທິດີ າເນນີການ ໜ່ວຍງານ
ຮ ບຜດິຊອບ

ຊ່ວງ (ໄລຍະ
ເວລາ)

8.1.3 ປະຕບິ ດໃຫ ັ້ຖກືຕ ັ້ອງຕາມ ຂ ັ້ກ ານດົ ທາງດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສ ງຄມົ

2.2.1.1 ຜ ັ້ປະກອບການ
ໄດ ັ້ມ ີບດົລາຍງານປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ່
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ 
ສ ງຄມົ (ESIA) ແລະ 
ໄດ ັ້ ອະນຸມ ດ ຈາກ ກຊສ

ບດົລາຍງານປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ແລະ ສ ງຄມົ (ESIA)

ກວດສອບວ່າບດົລາຍງານປະ
ເມນີຜນົກະທບົຕ ່
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສ ງຄມົ
(ESIA) ແມ່ນໄດ ັ້ເຮ ດໂດຍ
ບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມຮ ັ້ສະເພາະ
ດ ັ້ານ, ບວກກ ບອະທບິາຍ
ການດ າເນນີງານ, ຂ ັ້ມ ນການ
ປຶກສາຫາລຈືາກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ ັ້ອງ, ການປະເມນີຜນົ
ກະທບົ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົ

ກຊສ ກ່ອນການອອກ
ໃບຢ ັ້ງຢືນສິ່ ງ
ແວດ ລ ັ້ອມ

ໃບຢ ັ້ງຢືນສິ່ ງແວດ ລ ັ້ອມ

ກວດສອບວ່າການອະນຸມ ດ
ແມ່ນໄດ ັ້ສ າເລ ດໂດຍຜ່ານ
ຂະບວນການທບົທວນ ບວກ
ກ ບການລງົກວດກາຕວົຈງີ

ກຊສ
ໜ່ວຍງານກວດກາ

ຫ  ງຈາກທີ່ ອອກ
ໃບຢ ັ້ງຢືນສິ່ ງ
ແວດ ລ ັ້ອມ

JRL
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ການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍຂອງວ ດຖຸດບິຢ ່ ໃນໂຮງງານ

ການປຸງແຕ່ງ
ຂ ັ້ນ I

ສະໜາມໄມ ັ້ໃນ
ໂຮງງານ

ການປຸງແຕ່ງ
ຂ ັ້ນ II

ຜະລດິຕະພ ນ
ສ າເລ ດຮ ບ

JRL

ລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຂ ັ້ມ ນພາຍໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ັ້
• ອງີໃສ່ນຕິກິ າ: ຮ່າງຂ ັ້ຕກົລງົຂອງ ອຄ
• ບ ນດາຂ ັ້ກ ານດົໃນການຄຸ ັ້ມຄອງຂ ັ້ມ ນ ປະກອບດ ັ້ວຍ

– ຂ ັ້ມ ນວ ດຖຸດບິທີ່ ເປ ນໄມ ັ້ທ່ອນ ແລະ ໄມ ັ້ແປຮ ບ-ເຄີ່ ງສ າເລ ດ
ຮ ບ ສົ ັ້ນເຂົ ັ້າ (ຕວົຢ່າງ. ການຊື ັ້ຊິ ັ້ນສ່ວນ)

– ການເກ ບມ ັ້ຽນໄມ ັ້ທ່ອນ ແລະ ວ ດຖຸດບິອື່ ນໆ
– ໄມ ັ້ສົ ັ້ນເຂົ ັ້າ ແລະ ສົ ັ້ນອອກຈາກການປຸງແຕ່ງ
– ການຄດິໄລ່ອ ດຕາຂອງໄມ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້
– ການເກ ບມ ັ້ຽນໄມ ັ້ທີ່ ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລ ັ້ວ
– ການຈ ດສົ່ ງ (ການຂາຍ) ຜະລດິຕະພ ນໄມ ັ້

• ບ ນດາຂ ັ້ມ ນຂ ັ້າງເທງີແມ່ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານຢືນຢ ນການ
ປະຕບິ ດຕາມກດົໝາຍ

JRL
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ຕວົຢ່າງການກວດກາຢ ັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ ັ້ອງ (3) 
– ຂ ັ້ມ ນຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້

ການຮ ບໄມ ັ້ເຂົ ັ້າໃນໂຮງງານ (ໄມ ັ້ສົ ັ້ນເຂົ ັ້າ)
ວທິດີ າເນນີການ 1. ກວດສອບວ່າຜ ັ້ປະກອບການໄດ ັ້ປະຕບິ ດ/ດ າເນນີການຕາມຂ ັ້ນຕອນຢືນຢ ນ

ຄວາມຖກືຕ ັ້ອງແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງໄມ ັ້/ຜະລດິຕະພ ນຈາກໄມ ັ້ທີ່ໄດ ັ້ຈ  ດຊື ັ້ ແລະ ນ າ
ເຂົ ັ້າມາຜະລດິ ຄຽງຄ ່ ກ ບການເກ ບກ າເອກະສານການຊື ັ້ຂາຍ ແລະ ບ ນດາ
ເອກະສານອ ັ້າງອງີຕ່າງໆ ເຊ ່ ນວ່າ ໃບຢ ັ້ງຢືນຈາກການປະມ ນໄມ ັ້ ຫ  ືເອກະສານ
ການຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້, ໃບອະນຸຍາດເຄື່ ອນຍ ັ້າຍ, ໃບຢ ັ້ງຢືນການມອບອາກອນ, ໃບ
ອະນຸຍາດ CITES 

2. ກວດສອບວ່າຜ ັ້ປະກອບການໄດ ັ້ບ ນທກຶຂ ັ້ມ ນ (ຊະນດິພ ນ, ຈ ານວນໄມ ັ້, ຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ບ ລມິາດ) ທີ່ໄດ ັ້ຈາກທຸກໆການຮ ບໄມ ັ້ເຂົ ັ້າໄວ ັ້ໃນລະບບົການຄຸ ັ້ມ
ຄອງຂ ັ້ມ ນ

3. ກວດສອບບ ລມິາດໄມ ັ້ ສມົທຽບກ ບຂ  ັ້ມ ນທີ່ໄດ ັ້ບ ນທກຶໄວ ັ້ໃນລະບບົການຄຸ ັ້ມ
ຄອງຂ ັ້ມ ນ

ໜ່ວຍງານ
ຮ ບຜດິຊອບ

ອຄມ, ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ ັ້ເມອືງ

ຊ່ວງໄລຍະເວລາ ລງົກວດກາໃນແຕ່ລະຄ ັ້ງທີ່ ມກີານນ າຮ ບໄມ ັ້ເຂົ ັ້າ (ຕາມຂ ັ້ນຕອນທີ່ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້)

ຕວົຢ່າງ (3) – ການຮ ບໄມ ັ້ທ່ອນເຂົ ັ້າໂຮງງານ JRL

ລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງຂ ັ້ມ ນ: ບ ລມິາດ:  25.4 m3
ຈ ານວນໄມ ັ້: 12 ທ່ອນ

ລງົກວດກາຕວົຈງີ: ບ ລມິາດ:  26.1 m3
ຈ ານວນໄມ ັ້:  12 ທ່ອນ

ຄວາມແຕກຕ່າງ: ບລມິາດ:0.7 m3 (2.5%)
ຈ ານວນໄມ ັ້:  0 √
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ຕວົຢ່າງການກວດກາຢ ັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ ັ້ອງ (3) 
– ຂ ັ້ມ ນຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້

ອ ດຕາຂອງໄມ ັ້ທີ່ໄດ ັ້ຈາກການປຸງແຕ່ງ
ວທິດີ າເນນີ
ການ

1. ກວດສອບວ່າຜ ັ້ປະກອບການໄດ ັ້ມກີານຄດິໄລ່ອ ດຕາຂອງໄມ ັ້
ທີ່ ໄດ ັ້ ໂດຍອງີໃສ່ບ ລມິາດໄມ ັ້ສົ ັ້ນເຂົ ັ້າ ແລະ ສົ ັ້ນອອກ, ແລະ ຜນົ
ທີ່ ໄດ ັ້ມກີານບ ນທກຶໄວ ັ້ໃນລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງຂ ັ້ມ ນໃນແຕ່
ລະການສ ່ ງຜະລດິພາຍໃນ/ການສ ່ ງຊື ັ້ສນິຄ ັ້າ/ການຈ ດສົ່ ງ
2. ກວດສອບອ ດຕາຂອງໄມ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ທີ່ ຢ ່ ລະບບົບ ນຊຂີອງການປຸງ
ແຕ່ງໄມ ັ້ ວ່າໄດ ັ້ນອນຢ ່ ໃນມາດຕະຖານທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ບ (ຍ ງບ ່ ທ ນ
ກ ານດົເທື່ ອ)

ໜ່ວຍງານ
ຮ ບຜດິຊອບ

ອຄມ, ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ ັ້ເມອືງ

ຊ່ວງໄລຍະ
ເວລາ

ລງົກວດກາໃນແຕ່ລະຄ ັ້ງທີ່ ມກີານຜະລດິ (ຕາມຂ ັ້ນຕອນທີ່ ໄດ ັ້
ກ ານດົໄວ ັ້)

ຕວົຢ່າງ (4) – ອ ດຕາຂອງໄມ ັ້ທີ່ໄດ ັ້ JRL

ໂຮງງານ:ໄມ ັ້ເຂົ ັ້າປຸງແຕ່ງລາຍວ ນ

ການສມົທຽບຂ ັ້ມ ນ
- ອ ດຕາຂອງໄມ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ 79%
- ເປ ນຜນົທີ່ ຍອມຮ ບບ ່ ໄດ ັ້?

1602 m3

ໂຮງງານ: ໄມ ັ້ສົ ັ້ນອອກລາຍວ ນ 1266 m3
ຈ າເປ ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ກວດສອບເພີ່ ມຕື່ ມ
 ກວດກາເບີ່ ງຖັ້າມຄີວາມຜດິພາດຂອງຂ ັ້ມ ນໄມ ັ້ສົ ັ້ນເຂົ ັ້າປຸງແຕ່ງ ແລະ ໄມ ັ້ສົ ັ້ນອອກ
 ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພ ນ (ໄມ ັ້ແປຮ ບຄຸນນະພາບຕ ່ າ ອາດເປ ນສາເຫດເຮ ດໃຫ ັ້ 

ອ ດຕາຂອງໄມ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ສ ງ)
 ບ ່ ໄດ ັ້ບ ນທກຶໄມ ັ້ທ່ອນທີ່ ນ າເຂົ ັ້າຜະລດິ ໃນລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງຂ ັ້ມ ນ 
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ການຄຸ ັ້ມຄອງຂ ັ້ມ ນ ຂອງຜນົໄດ ັ້ຮ ບຈາກ
ການຢືນຢ ນຄວາມຖກືຕ ັ້ອງ
• ການບ ນທກຶ ປະກອບດ ັ້ວຍ

– ໃຜ ແລະ ເມື່ ອໃດ ທີ່ ຢືນຢ ນ
– ຜນົໄດ ັ້ຮ ບ: ປະຕບິ ດຕາມ ຫ  ືບ ່ ປະຕບິ ດຕາມ (ດ ັ້ວຍຕວົຊີ ັ້ວ ດ
ຂອງ TLD ຫ  ືບ ນດາຂ ັ້ກ ານດົທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກ ບການຄວບຄຸມ
ຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້)

– ຫ  ກຖານ
– Remedial actions 
– ມາດຕະການຕ ່ ການກະທ າຜດິ

=> ມຄີວາມຈ າເປ ນສ າລ ບລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງຂ ັ້ມ ນ

JR
L


