
ວາລະກອງປະຊຸມ TWG       

ເອກະສານຊ້ອນ II TLAS: ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ 

ການກວດກາທາງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ການກວດກາຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ 

ແລະ ການທົດລອງ ໃນພາກສະໜາມ  
 

ປະຫັວດຄວາມເປັນມາ TLDs ແລະ SCC ແລະ ການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ອງ 

ເປ ນອົງປະກອບທ ີ່ ສ າຄ ນຂອງ ລະບົບ TLAS ເພືີ່ ອຢ ັ້ ງຢືນ 

ໄມັ້ ທ ີ່ ຖືກຕັ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໃນນ ັ້  ໄດັ້ຮີ່າງ ແລະ ປຶກສາຫາລື 

ເອກະສານຄ ດຕິດ A “ການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ ສ າລ ບ 

TLDs” ແລະ ເອກະສານຄ ດຕິດ B “ການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ 

ສ າລ ບ SCC” ກ ບ TWGs ແລະ ໄດັ້ສະເໜ ໃຫັ້ NSDC, ວຽກງານຕ ີ່ ໜັ້ າ 

ແມີ່ ນຈະໄດັ້ ປຶກສາຫາລື ລາຍລະອຽດກີ່ຽວກ ບ ໜັ້ າທ ີ່ ຂອງ 

ການກວດກາທາງດັ້ານລະບຽບການ ແລະ  

ການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ  ແລະ 

ດ າເນ ນການທົດລອງໃນພາກສະໜາມ. ການປຶກສາຫາລື ແລະ 

ການທົດລອງນ ັ້  ຈະໄດັ້ນ າເອົາ ແນວຄວາມຄິດທ ີ່ ດ  ເພືີ່ ອປ ບປຸງ 

ໜັ້ າທ ີ່ ຂອງ ການກວດກາທາງດັ້ານລະບຽບການ ແລະ  

ການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ. ສະນ ັ້ ນ, DOFI/FSO 

ຈະໄດັ້ຈ ດກອງປະຊຸມ TWG ເພືີ່ ອສະເໜ  ແລະ ປຶກສາຫາລື ກີ່ຽວກ ບ 

ໜັ້ າທ ີ່ ຂອງ ການກວດກາທາງດັ້ານລະບຽບການ ແລະ  

ການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ  ລວມທ ງ 

ແນວຄວາມຄິດໃນການທົດລອງ.  

ວັນທີ: 08- 10 ມິຖຸນາ 2022 

ສະຖານທ່ີປະຊຸມ: ວ ງວຽງ 

ຜ ້ ເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມ: FSO/DOFI, DOF/MAF, DIH/MOIC, DIMEX/MOIC, DLM/MLSW, 

DOE/MONRE, DIP/MPI, DOC/MOF, State assets/MOF, LFA, 

LWPA, Lao CSO FLEGT Network ແລະ ProFEB/GIZ 

ປະທານກອງປະຊຸມ: ທີ່ານ ຄ າເຝືອ ສິຣິວົງ, ຮອງຫົວໜັ້ າກົມກວດກາປີ່ າໄມັ້  

  

ຈຸດປະສົງ: - ສະເໜ , ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງ ກີ່ຽວກ ບ ໜັ້ າທ ີ່ ຂອງ 

ການກວດກາທາງດັ້ານລະບຽບການ ແລະ  

ການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ ;   



- ສະເໜ , ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງ ກີ່ຽວກ ບ 

ຂ ັ້ ນຕອນການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ/ ຊ ບພະຍາກອນ 

(ຕົວແບບ) ແລະ ກົນໄກການແລກປີ່ຽນຂ ັ້ ມູນ ແລະ IMS 

- ທົບທວນ ເອກະສານຄ ດຕິດ A ແລະ B ແລະ ສະເໜ  

ແນວຄວາມຄິດ ຂອງການທົດລອງ ຢູີ່ແຂວງຄ າມີ່ ວນ  
 

ຕາຕະລາງລະອຽດ ໃນການປະຊຸມ: 

 07 ມິຖຸນາ 2022 (ວັນອັງຄານ) 

ເວລາ ຫົວຂ ້ ສະເໜີ ຜ ້ ສະເໜີ/ຜ ້ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

3:00 

ໂມງແລງ 
ອອກເດ ນທາງແຕີ່  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ຫາ ວ ງວຽງ ທຸກຄົນ  

ມ້ືທີ 1:  08 ມິຖຸນາ 2022 (ວັນພຸດ) 

ເວລາ ຫົວຂ ້ ສະເໜີ ຜ ້ ສະເໜີ/ຜ ້ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

08:00 – 

08:30 

ລົງທະບຽນ   FSO/DOFI  

08:30 – 

08:50 

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ກີ່າວເປ ດກອງປະຊຸມ ທີ່ານ ຄ າເຝືອ ສິຣິວົງ, 

ຮອງຫົວໜັ້ າກົມກວດກາປີ່ າໄມັ້  

08:50 – 

09:50 

ສະເໜ  ກີ່ຽວກ ບ  ໜັ້ າທ ີ່ ຂອງ 

ການກວດກາທາງດັ້ານລະບຽບການ ແລະ  

ການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ ແລະ ໜັ້ າທ ີ່  ແລະ 

ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ຂອງບ ນດາອົງການຈ ດຕ ັ້ ງລ ດ  

ProFEB  

09:50 – 

10:10 

ພ ກຜີ່ ອນ   ທຸກຄົນ   

10:10 – 

11:00 

ປຶກສາຫາລື ກີ່ຽວກ ບ ໜັ້ າທ ີ່ ຂອງ 

ການກວດກາທາງດັ້ານລະບຽບການ ແລະ  

ການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ ແລະ ໜັ້ າທ ີ່  ແລະ 

ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ຂອງບ ນດາອົງການຈ ດຕ ັ້ ງລ ດ 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ FSO 

ແລະ ProFEB  

11:00 – 

12:00 

ປຶກສາຫາລື ເປ ນກຸີ່ມ ກີ່ຽວກ ບ ໜັ້ າທ ີ່ ຂອງ 

ການກວດກາທາງດັ້ານລະບຽບການ ແລະ  

 



ການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ ແລະ ໜັ້ າທ ີ່  ແລະ 

ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ຂອງບ ນດາອົງການຈ ດຕ ັ້ ງລ ດ 

12:00 – 

13:30 

ພ ກ ອາຫານທີ່ຽງ   

13:30 – 

14:30  

ປຶກສາຫາລື ເປ ນກຸີ່ມ ກີ່ຽວກ ບ ໜັ້ າທ ີ່ ຂອງ 

ການກວດກາທາງດັ້ານລະບຽບການ ແລະ  

ການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ ແລະ ໜັ້ າທ ີ່  ແລະ 

ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ຂອງບ ນດາອົງການຈ ດຕ ັ້ ງລ ດ - ສືບຕ ີ່   

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ FSO 

ແລະ ProFEB 

14:30 – 

14:50 

ພ ກຜີ່ ອນ   ທຸກຄົນ   

14:50 – 

16:10 

ການສະເໜ ຂອງກຸີ່ມ ກີ່ຽວກ ບ ໜັ້ າທ ີ່ ຂອງ 

ການກວດກາທາງດັ້ານລະບຽບການ ແລະ  

ການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ ແລະ ໜັ້ າທ ີ່  ແລະ 

ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ຂອງບ ນດາອົງການຈ ດຕ ັ້ ງລ ດ 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ FSO 

ແລະ ProFEB 

16:10 – 

16:30 

ສະຫຸຼບມືັ້ ທ  1  ທີ່ານ ຄ າເຝືອ ສິຣິວົງ, 

ຮອງຫົວໜັ້ າກົມກວດກາປີ່ າໄມັ້  

ມ້ືທີ 2: 09 ມິຖຸນາ 2022 (ວັນພະຫັດ) 

08:00 – 

08:30 

ລົງທະບຽນ   FSO/DOFI  

08:30 – 

09:30 

ສະເໜ  ກີ່ຽວກ ບ  

ຂ ັ້ ນຕອນການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ/ຊ ບພະຍາກອນ 

ໃນການຈ ດຕ ັ້ ງປະຕິບ ດ  ແລະ ປຶກສາຫາລື   

ProFEB  

09:30 – 

09:50 

ພ ກຜີ່ ອນ   ທຸກຄົນ   

09:50 – 

10:50 

ປຶກສາຫາລື ເປ ນກຸີ່ມ ກີ່ຽວກ ບ 

ຂ ັ້ ນຕອນການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ/ 

ຊ ບພະຍາກອນ ໃນການຈ ດຕ ັ້ ງປະຕິບ ດ   

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ FSO 

ແລະ ProFEB 

10:50 – 

12:00 

ການສະເໜ ຂອງກຸີ່ມ ກີ່ຽວກ ບ 

ຂ ັ້ ນຕອນການກວດກາຢ ັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ/ 

ຊ ບພະຍາກອນ ໃນການຈ ດຕ ັ້ ງປະຕິບ ດ   

 



12:00 -

13:30 

ພ ກ ອາຫານທີ່ຽງ   

13:30 – 

13:50 

ສະເໜ  ກີ່ຽວກ ບ  ກົນໄກການແລກປີ່ຽນຂ ັ້ ມູນ ແລະ IMS  

ແລະ ການປຶກສາຫາລື  

ProFEB 

13:50 – 

14:10 

ພ ກຜີ່ ອນ   ທຸກຄົນ   

14:10 – 

15:10 

ປຶກສາຫາລື ເປ ນກຸີ່ມ ກີ່ຽວກ ບ ກົນໄກການແລກປີ່ຽນຂ ັ້ ມູນ 

ແລະ IMS – ສືບຕ ີ່   

o ຂ ັ້ ມູນຕີ່ອງໂສັ້ການສະໜອງໄມັ້ ຂອງຜູັ້ ປະກອບການ 

o ຂ ັ້ ມູນ ແລະ ຂີ່າວສານ 

ກີ່ຽວກ ບໄມັ້ ທ ີ່ ຖືກຕັ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ 

ຜູປະກອບການ 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ FSO 

ແລະ ProFEB 

15:10 – 

16:00 

ການສະເໜ ຂອງກຸີ່ມ ກີ່ຽວກ ບ ກົນໄກການແລກປີ່ຽນຂ ັ້ ມູນ 

ແລະ IMS 

 

16:00 – 

16:30 

ສະຫຸຼບມືັ້ ທ   2  ທີ່ານ ຄ າເຝືອ ສິຣິວົງ, 

ຮອງຫົວໜັ້ າກົມກວດກາປີ່ າໄມັ້  

ມ້ືທີ 3: 10 ມິຖຸນາ 2022 (ວັນສຸກ) 

08:00 – 

08:30 

ລົງທະບຽນ   FSO/DOFI  

08:30 – 

09:30 

ທົບທວນ  ເອກະສານຄ ດຕິດ A ແລະ B   ProFEB  

09:30 – 

09:50 

ພ ກຜີ່ ອນ   ທຸກຄົນ   

09:50 – 

12:00 

ການປຶກສາຫາລື ກີ່ຽວກ ບ ເອກະສານຄ ດຕິດ A ແລະ B   ອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ FSO 

ແລະ ProFEB 

12:00 -

13:30 

ພ ກ ອາຫານທີ່ຽງ   



13:30 – 

14:30 

ສະເໜ  ກີ່ຽວກ ບ ແນວຄວາມຄິດ ຂອງການທົດລອງ 

ຢູີ່ແຂວງຄ າມີ່ ວນ 
ProFEB  

14:30 – 

14:50 

ພ ກຜີ່ ອນ   ທຸກຄົນ   

14:50 – 

16:00 

ການປຶກສາຫາລື ກີ່ຽວກ ບ ແນວຄວາມຄິດ 

ຂອງການທົດລອງ ຢູີ່ແຂວງຄ າມີ່ ວນ 
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ FSO 

ແລະ ProFEB 

16:00 – 

16:30 

ການກີ່າວປິດກອງປະຊຸມ ທີ່ານ ຄ າເຝືອ ສິຣິວົງ, 

ຮອງຫົວໜັ້ າກົມກວດກາປີ່ າໄມັ້  

 

 

  

ລາຍຊ່ືຜ ້ ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມ 

ລດ ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ  ຕ າແໜ່ງ  ອົງການຈັດຕ້ັງ  

1 ທີ່ານ ຄ າເຝືອ ສິຣິວົງ ຮອງຫົວໜັ້ າກົມ DOFI/MAF 

2 ທີ່ານ ຄ າແຫວນ ແກັ້ວມະນ ວົງ  ຫົວໜັ້ າພະແນກ DOFI/MAF 

3 ທີ່ານ ລ ດຕະນະ ທ າມະວົງສາ  ຮອງຫົວໜັ້ າພະແນກ DOF/MAF 

4 ຕົວແທນ  ຫົວໜັ້ າພະແນກ 

ປີ່ າໄມັ້ ບັ້ ານ ແລະ 

ເຄືີ່ ອງປີ່ າຂອງດົງ  

DOF/MAF 

5 ທ່ານ ສອນໄຊ ພົມຫຼວງສີ    ຫົວໜັ້ າ POFI ຄ າມີ່ ວນ 

6 ທີ່ານ ສ ລາ ຈ ນທະວົງ  ຮອງຫົວໜັ້ າ PAFO  ຄ າມີ່ ວນ 

7 ທ່ານ ສີ ສຸພັນ ບຸນສີ ຫາລາດ  ຮອງຫົວໜັ້ າ  POFI  ອ ດຕະປື  

8 ຕົວແທນ ຮອງຫົວໜັ້ າ PAFO ອ ດຕະປື 

9 ທີ່ານ ວິລິພ ນ  ຮອງຫົວໜັ້ າພະແນກ DOF/MAF 

10 ທີ່ານ ນາງ ສົມຈ ນ ນ ນທະວົງ ຮອງຫົວໜັ້ າພະແນກ DOF/MAF 

11 ທີ່ານ ສຸລິພອນ ກົງແສງຈິດ  ຫົວໜັ້ າພະແນກ DIH/MOIC 

12 ທີ່ານ ວີ່າງໃຂ ວີ່າງ ຮອງຫົວໜັ້ າກົມ DIMEX/MOIC 

13 ທີ່ານ ສອນມາລາ ນວນທະສິງ  ຫົວໜັ້ າພະແນກ DIMEX/MOIC 

14 ທີ່ານ ນາງ ວຽງໄຊລ ກ ສຸກສະຫ ວດ  ຫົວໜັ້ າພະແນກ DLM/MLSW 



15 ຕົວແທນ   ຫົວໜັ້ າພະແນກ ກົມພາສ /MOF 

16 ຕົວແທນ   ຫົວໜັ້ າພະແນກ ກົມຊ ບສິນແຫີ່ງລ ດMOF 

17 ຕົວແທນ  ຫົວໜັ້ າພະແນກ ກົມສິີ່ ງແວດລັ້ອມMONRE  

18 ທີ່ານ ນາງສຸໄພວ ນ ທີ່ຽງຈ ນໄຊ  ຮອງອ ານວຍການ  Burapha  

19 ທີ່ານ ໂຍທິນ ເວດສະພົງ ຮອງປະທານ  LWPA  

20 ທີ່ານ ປອ ບຸນເກືັ້ ອ   CSO NW 

21 Mr. Siegmar Schoenherr  TA ProFEB/GIZ  

22 Mr. Keu Keomuanvong  TA ProFEB/GIZ  

23 Mr. Phaithong Olachanh  TA ProFEB/GIZ  

24  Mr. Phouthone Sophathilath  TA ProFEB/GIZ  

25 Mr. Peter Schwab  Consultant  ProFEB/GIZ 

 


