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ຕາຕະລາງ: ການປະເມີ ນແບບເລັຸ່ ງລັດ ກຸ່ ຽວກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິ ງ ໃນການກວດກາໃນ
ປັດຈ ບັນ ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງ ກວດກາທາງດ້ານລະບຽບການທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂ້ອງກັບໄມ້ທີຸ່ ຖື ກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ
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ອົງການຈັດຕ້ັງ
ກວດກາທາງດ້ານ
ລະບຽບ

ລະດັບສູນກາງ ລະດັບແຂວງ ລະດັບເມື ອງ ລະດັບບ້ານ
ການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ

ໜ້າວຽກ ການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ

ໜ້າວຽກ ການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ

ໜ້າວຽກ ການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ

ໜ້າວຽກ

DOF (ແລະ ບັນດາອົງ
ການຈັດຕ້ັງ)

DOFI

DIH

DIMEX

DOLM

DOC

DSA

DOE



1. ທົບທວນ ກຣາບ, ວິ ເຄາະ ແລະ ສົມທຽບ ຂອບເຂດສິ ດຂອງ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ ກວດກາທາງດ້ານລະບຽບ
ການຖດຍມີ ການພິຈາລະນາ TLDs ແລະ SCC.

2. ພາກປະຕິບັດຕົວຈິ ງ ໃນການກວດກາ ຜູ້ສະໜອງໄມ້ ເປັນແນວໃດ?

3. ແກ້ໄຂທຸ່ າແຮງ ຄວາມຊ ້ າຊ້ອນແລະ ສະເໜີການແກ້ໄຂ ເພືຸ່ ອຫ  ດຜຸ່ ອນຫ ື ຜຸ່ ານຜຸ່ າ ຄວາມຊ ້ າຊ້ອນນີ ້ ໄດ້
ແນວໃດ

ວັດຖູເອກະສານ ໃນການທົບທວນເພືຸ່ ອປຶ ກສາຫາລື
▪ ກະດານເພືຸ່ ອຕິດຂ ້ ມູນ, ແຜຸ່ ນເຈ້ຍ, ບິ ກເຟິສ, ເຈ້ັຍຂະໜາດ A0

▪ ກຣາບ (ອັດສ າເນົ າ ແລະ PowerPoint)

▪ TLDs / ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ແລະ B (www.flegtlaos.com)

▪ ຜົນຂອງການປະເມີ ນແບບເລຸ່ ງລັດ
ການຈັດຕ້ັງໃນການປຶ ກສາຫາລື
▪ 3 ກ ຸ່ ມ
▪ ການສະເໜີຂອງກ ຸ່ ມ ແລະ ການເປີ ດໃຫ້ສົນທະນາ ຫ ັ ງຈາກພັກ ເບຣກ ໃນຕອນແລງ

ຄ າຖາມ ໃນການປຶ ກສາຫາລື
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http://www.flegtlaos.com/


5. ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ປະກອບ
ການ, ອົງການຈັດຕ້ັງກວດກາທາງດ້ານລະບຽບ
ການ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງຢ້ັງຢື ນຄວາມຖື ກຕ້ອງ
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ອົງການຈັດຕ້ັງຢ້ັງຢື ນຄວາມຖື ກຕ້ອງ (DOFI/POFI/DFIU) ຈະ ຢ້ັງຢື ນ ໄມ້ທີຸ່ ຖື ກຕ້ອງ
ແລະ SCC ໂດຍກວດກາຂ ້ ມູນ IMS ຈາກຜູ້ປະກອບການແລະ ການຈັດຕ້ັງກວດກາ
ທາງດ້ານລະບຽບການແລະ ດ າເນີ ນ ການສ ຸ່ ມກວດກາໃນພາກສະໜາມໃນສະຖານທີຸ່
ຂອງພາກລັດແລະ ພາກເອກະຊົນແລະ ບັນດາຫ້ອງການຂອງລັດ. 

ຜູ້ສະໜອງໄມ້ ແລະ ນ າເຂົ ້ າໄມ້
ຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດຕາມ TLDs ແລະ SCC,ລາຍ
ງານໃຫ້ ການຈັດຕ້ັງລັດແລະ ເກັບຮັກສາຂ ້ ມູນ
IMS
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ອົງການຈັດຕ້ັງກວດກາທາງດ້ານລະບຽບການຈະ ກວດກາ
ການປະຕິບັດຕາມນິ ຕິກ າ ຂອງຜູ້ປະກອບການພາກເອກະ
ຊົນແລະ ໄມ້ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ແລະ ເກັບຮັກສາຂ ້ ມູນ IMS
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ຜູ້ປະກອບການພາກລັດ

ຜູ້ປະກອບການພາກເອກະຊົນ

ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ: TLD2

ໄມ້ຈາກ ບນກ: TLD4 + SCC

ໄມ້ນ າເຂົ ້ າ: TLD6&7 + SCC

VUFກ ຸ່ ມຜູ້ປູກໄມ້: TLD4&7 + SCC

ປຸ່ າປູກ/ການຈັດຕ້ັງ: TLD3 + SCC

ການສ າປະທານປຸ່ າປູກ: TLD3&7 + SCC

ປຸ່ າໄມ້ບ້ານ/DAFO: TLD4&7 + SCC

ເຂັດຫັນປຸ່ ຽນ: TLD2&7 + SCC

ປຸ່ າຜະລິ ດ: TLD1&7 + SCC

ໄມ້ຮິ ບ: TLD5&7 + SCC

ອົງການຈັດຕ້ັງຢ້ັງຢື ນຄວາມຖື ກຕ້ອງ (DOFI/POFI/DFIU) ຈະ ຢ້ັງຢື ນ ໄມ້ທີຸ່
ຖື ກຕ້ອງ ແລະ SCC ໂດຍກວດກາ ຂ ້ ມູນໃນ IMS ຈາກຜູ້ປະກອບການແລະ
ການຈັດຕ້ັງຢ້ັງຢື ນຄວາມຖື ກຕ້ອງແລະ ດ າເນີ ນການກວດສ ຸ່ ມໃນພາກສະ
ໜາມ ໃນພ້ືນທີຸ່ ຂອງຜູ້ປະກອບການພາກເອກະຊົນແລະ ຫ້ອງການລັດ.

ພະນັກງານກວດກາແຮງງານ ຈະກວດກາຜູ້ປ ງແຕຸ່ ງໄມ້ ແລະ
ຜູ້ຄ້າໄມ້ ແລະ ເກັບຮັກສາຂ ້ ມູນໃນ IMS

ອົງການຈັດຕ້ັງກວດກາທາງດ້ານລະບຽບການຈະ
ກວດກາ ໄມ້ທີຸ່ ຖື ກຕ້ອງ ຂອງຜູ້ປ ງແຕຸ່ ງໄມ້ແລະການຄ້າ
ໄມ້ ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນໄມ້ຂອງຂອງເຈົ ້ າ ແລະ ເກັນຂ ້ ມູນ
ໃນ IMS

ຜູ້ປ ງແຕຸ່ ງໄມ້ແລະ ຜູ້ຄ້າໄມ້
ຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດຕາມ TLDs ແລະ SCC,ລາຍ
ງານໃຫ້ການຈັດຕ້ັງລັດແລະ ເກັບຂ ້ ມູນ SCCໃນ
IMS

ການປ ງແຕຸ່ ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້/ TLD7&8 + SCC
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