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ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຄູ່ມື ວ່າດ້ວຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ທີ່ເນັ້ນໝັກໃສ່ຊຸມຊົນ (CBDRR) ຫົວນີ້
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ ຢູ່ ສປປ.ລາວ
ໂດຍແນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນໄກການປະສານງານ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດແລະທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີຄວາມຕ້ານທານຂອງ
ຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວໃນສປປລາວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂດຍການຮ່ ວ ມມື ກັ ນ ຂອງອົ ງ ການ ແຄຣ, ອອກສະຟາມ, ອົ ງ ການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ເດັ ກ ,
ກາແດງຝຣັ່ງ / ອົງການກາແດງລາວ, ຊຶ່ງກາແດງຝຣັ່ງ ເປັນຜູ້ນຳພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ (ECHO).
ຄູ່ ມື ດັ່ ງ ກ່ າ ວໄດ້ ລ ວບລວມກິ ດ ຈະກຳການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ດ້ າ ນມະນຸ ດ ສະທຳ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການ
ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ດ້ າ ນການເງິ ນ ຈາກສະຫະພາບເອີ ຣົ ບ . ຄຳຄິ ດ ເຫັ ນ ທີ່ ສ ະແດງອອກໃນ
ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ
ສະຫະພາບເອີຣົບຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນປຶ້ມຫົວດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ທ່ານ ໄກສອນ ຖັນທະເທບ
ທ່ານ ສຸພະໄຊ ກໍມະນີ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ຫົວໜ້າພະແນກ
ກອງເລຂາຄະນະ
ກຳມະການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ

ກາແດງຝຣັ່ງ

ທ່ານ ນາງ ເຈນນີເຟີ ພອກ
ທ່ານ ກອງມະນີ ກົມມະລຽນ

ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມ DRR
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ

ສູນກຽມພ້ອມ
ປ້ອງກັນໄພພິບັດອາຊີ

ທ່ານ ທະນົງເດດ ອິນສີຊຽງໃໝ່

ຜູ້ຈັດການ
ໂຄງການອາວຸໂສ
ຜູ້ຈັດການໂຄງການ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ດ້ານເອກກະສານ

ທ່ານ ນາງ ທິຕິພອນ ສິນສຸພັນ
ທ່ານ ນາງ ສົມຫວາດ ແກ້ວຄໍາຜຸຍ
ທ່ານ ຄີລຽນ ເມີຟີ

ການອອກແບບແລະຈັດລຽງໂດຍ: ທ່ານ ຊັດໄຊ ເພັດທຳລົງໄຊ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ
(CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

ການເສີມຂະຫຍາຍການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຊຸມຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ

ຄຳນຳ

ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ,
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດຫລາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ລົມພະຍຸ,
ນ້ໍາຖ້ວມ, ນ້ໍາໄຫລຊຸຖັ່ງ ແລະ ດິນເຈື່ອນ. ໃນເວລາເກີດໄພພິບັດບວກໃສ່ກັບປະຊາກອນທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ, ເຫດການ ເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງເສດຖະກິດສູງຂຶ້ນ ແລະ ມີຜົນກະ
ທົບທາງລົຕໍ່ສັງຄົມ. ຈາກສະພາບການ ດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງຄວາມອາດສາ
ມາດຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ກະກຽມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ໄພ
ອັນຕະລາຍຂະຫນາດນ້ອຍ ໄດ້ຢ່າງເອກະລາດໂດຍບໍ່ຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ.
ວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບດ
ັ ທີ່ໄດ້ຖກ
ື ຮັບຮອງເປັນບູລມ
ິ ະສິດແຫ່ງຊາດຂອງລັດ
ຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ມີການກຳນົດໃນແຜນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະໄໝທີ 7 ແລະ 8 (2016-2020) ຊຶ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນເປົ້າຫມາຍ
ໃນການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ. ການເຊື່ອມສານ ແລະ ການເພີ່ມ
ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການຕອບ ໂຕ້ຕໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ຕ້ານທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດແມ່ນເປັນວຽກງານຫລັກ ແລະ ເປົ້າຫມາຍ ຕົ້ນຕໍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນວິໄສທັດ
ປີ 2030 ແລະ ແຜນຍຸ ດ ທະສາດ 5 ປີ ຂອງກະຊວງຊັ ບ ພະຍາກອນ ທໍ າ ມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສລ).
ເນື່ອງຈາກວ່າເຫດການໄພພິບັດໄດ້ກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ສະນັ້ນ ວຽກທີ່
ຈະປະຕິບັດກັບ ຊຸມຊົນກໍຄື ການກະກຽມຊຸມຊົນໃຫ້ດີ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພອັນຕະລາຍ ຊຶ່ງເປັນອົງ
ປະກອບສໍາຄັນຂອງການ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. ກອບວຽກເຊັນໄດ ເພື່ອການຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ (SFDRR) ໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ ໜ້າວຽກເບື້ອງຕົ້ນຫລັງປີ 2015 ສຳລັບ
ການສ້າງຄວາມຕ້ານທານ ແມ່ນເນັ້ນຫນັກຄວາມຕ້ອງການເພື່ອແກ້ໄຂສາເຫດຂອງຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບດ
ັ , ລວມທັງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າສະເພາະ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍ ເພາະສະນັ້ນ
ແລ້ວ ການປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນລະດັບຊຸມຊົນຈຶ່ງມີສໍາຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຫລາຍ.

ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃນ
ສປປ ລາວ. ຢ່າງໃດກໍ ຕາມ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນມີວິທີການລວມ
ເພື່ອນໍາພາການປະຕິບັດທົ່ວປະເທດ ແລະ ການປະຕິບັດກິດຈະກຳ CBDRR ທີ່ເປັນລະບົບ.
ເມື່ ອ ເປັ ນ ເຊັ່ ນ ນັ້ ນ , ຄູ່ ມື ແ ນວທາງປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ CBDRR ຈຶ່ ງ ໄດ້ ຖື ກ ພັ ດ ທະນາຂຶ້ ນ ມາ
ໂດຍຜ່ານການຂອງປຶກສາຫາລືການ ແລະ ສົມທຽບເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ໂດຍມີ
ຜູກ
້ ຽ່ ວຂ້ອງທີ່ສໍາຄັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອກໍານົດເປັນວິທກ
ີ ານລວມສໍາລັບ ການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
CBDRR ໃນເງືອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ.
ຄູ່ມືເຫລັ້ມນີ້ໄດ້ເອົາບົດຮຽນ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີ ທີ່ໄດ້ແນະນໍາຈາກຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດກ່ຽວກັບ
ການຄຸມ
້ ຄອງໄພພິບດ
ັ ຊຶ່ງກວມເອົາຫລາຍຫົວຂໍ້ທກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບວຽກງານ CBDRR. ສໍາຄັນທີ່ສດ
ຸ ,
ກໍຄືຄູ່ມືເຫລັ້ມນີ້ ເປັນຊຸດຂອງບັນດາຫລັກການລວມ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີແລ້ວສຳລັບກິດຈະກໍາຊຸ
ມຊົນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຮັດວຽກໃນ ສປປ ລາວ. ຂັ້ນຕອນທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມເພື່ອຊ່ວຍການປະຕິບັດ
ວຽກງານ CBDRR ອະນາຄົດໃນ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ຮັບການນຳສະເໜີໄວ້ໃນຄູ່ມືເຫລັ້ມນີ້.
ສິ່ ງ ທີ່ ສໍ າ ຄັ ນ ອີ ກ ຢ່ າ ງໜຶ່ ງ ກໍ ຄື ຄູ່ ມື ແ ນະນໍ າ CBDRR ນີ້ ສ າມາດປ່ ຽ ນແປງ ແລະ ປັ ບ ໃຫ້ ເ ຂົ້ າ
ກັບຄວາມຕ້ອງ ການຂອງຜູ້ປະຕິບັດໂດຍອີງໃສ່ໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ງົບປະມານທີ່ມີຢູ່. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຄູ່ມືແນະນໍາທີ່ຈະ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດ ທະນາ ປີ 2020 ແລະ ຍຸດທະ
ສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ປີ 2020 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນ ສປປ ລາວ.
ພວກເຮົາຫວັງວ່າຢູ່ກົມການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (DDMCC)
ຄູມ
່ ແ
ື ນະນໍາລວມກ່ຽວກັບ CBDRR ເຫລັ້ມນີ້ ຈະກາຍເປັນເຄື່ອງມືທເີ່ ປັນປະໂຫຍດ ໃນການຊ່ວຍ
ເຫຼື ອ ຜູ້ ປ ະຕິ ບັ ດ ໄພພິ ບັ ດ ວຽກງານຫລຸ ດ ຜ່ ອ ນຄວາມສ່ ຽ ງໄພພິ ບັ ດ ເພື່ ອ ສ້ າ ງຊຸ ມ ຊົ ນ ປອດໄພ
ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ພູວົງ ຫລວງໄຊຊະນະ
ຫົວໜ້າກົມ,
ກົມການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ອະທິບາຍຄຳສັບຫຍໍ້

ADPC ສູນຫ້າງຫາກະກຽມໄພພິບັດຂອງອາຊຽນ
CBDRR ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ
CCA ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
DDMCC ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
DDPCC ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດເມືອງ
DONRE ຫ້ອງການຂັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ
DPCC ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ
DRM ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
DRR ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
EWS ລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ
GDP ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
HFA ກອບວຽກຮິວໂກ
HVCA ການປະເມີນໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດ
IEC ອຸປະກອນໂຄສະນາ
INGO ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ
LDPA ສະມາຄົມຄົນພິການລາວ
LSW ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

M&E ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
MoFA ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
MOU ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ
NDPCC ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ
PDPCC ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຂວງ
PDRA ການປະເມີນຜົນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
PME ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
PONRE ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ
PRA ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
SFDRR ກອບວຽກເຊັນໄດສຳລັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
SOP ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
SWOT ການວິເຄາະຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ອຸປະສັກ
ToR ໜ້າວຽກ
ToT ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ
UN ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
VDPCC ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດບ້ານ
VDPU ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນໄພພິບັດບ້ານ
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ຄຳແນະນຳ

ປຶ້ມຄູມ
່ ກ
ື ານຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຊຸມຊົນ ຫລື CBDRR ແມ່ນຫຍັງ?
ປຶ້ມຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ ຫລື CBDRR ເປັນປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳວິທີການ
ປະຕິບດ
ັ ກ່ຽວກັບ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຊຸມຊົນສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດໃນ ສປປ ລາວ. ມັນເປັນເອກະສານທີ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ
ຈາກອົງການຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ CBDRR ຢູ່ ສປປ ລາວ. ມັນສະໜອງຄຳແນະນຳ ແລະ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສຳລັບການປະຕິບັດໂຄງການ CBDRR ໃຫ້ເປັນລະບົບໂດຍໃຫ້ລາຍ
ລະອຽດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ພ້ອມທັງເຄື່ອງມືທີ່ນຳໃຊ້.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ປຶ້ມຄູ່ມືຈະສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານໃນການຕິດຕາມກິດຈະກຳ CBDRR,
ກວດກາຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ຂອງການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກິ ດ ຈະກຳຈາກຜູ້ ປ ະຕິ ບັ ດ ຕ່ າ ງໆ ແລະ
ສະຖານທີ່ຕາ
່ ງໆ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ຈຳເປັນ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູດ
້ າ
້ ນວິຊາການໃນການປະ
ຕິບັດ CBDRR ເຊັ່ນດຽວກັບການສະໜອງຈຸດອ້າງອີງໜຶ່ງ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວຂອງ
ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການອື່ນໆ.
ປຶ້ມຄູ່ມືໄດ້ຮັບການພັດທະນາມາຈາກການປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ
CBDRR ພາຍໃນ ປະເທດ ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ບໍ່ສັງກັດລັດ. ເພາະສະນັ້ນ
ປຶ້ມຄູ່ມື CBDRR ໄດ້ອີງໃສ່ກິດຈະກຳລວມ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຈາກຄູ່ມຮ່ວມປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ
ໂດຍກວມເອົາລະບຽບຂອງຊາດ, ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງລັດ.
ການມີຊຸດກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ສະເໜີແນວທາງການປະຕິບັດ CBDRR ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການປະຕິບັດ
ໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຜນ
ົ ສຳເລັດຫລາຍຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັ້ນກໍບໝ
ໍ່ າຍຄວາມວ່າ ກິດ
ຈະກຳທີ່ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ທີ່ນຳໃຊ້ວທ
ິ ກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ແບບອື່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ຫລື ໃຊ້ບໄ
ໍ່ ດ້.
ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ, ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ຂອງຜູໃ້ ຫ້ທນ
ຶ ເຊັ່ນດຽວກັບ
ລັກສະນະຂອງໂຄງການ, ກິດຈະກຳອື່ນໆກໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເມື່ອເວລາ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນມີຄວາມພ້ອມ. ມັນບໍ່ມຂ
ີ ອບເຂດ ເນື່ອງຈາກວ່າກິດຈະກຳເພີ້ມເຕີມກໍ່ສາມາດປະ
ຕິບັດໄດ້ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການສະເພາະໃດໜຶ່ງ.

8 ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ພວກເຮົາສາມາດພົບເຫັນຫຍັງແດ່ໃນຄູມ
່ ື CBDRR ຫົວນີ້?
ປຶ້ມຄູມ
່ ື CBDRR ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງ ແປດຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ CBDRR
ເຊັ່ນດຽວກັບ ພາກສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານ CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ.
ພາກທີ່ I ເປັນພາກທີ່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບວຽກງານ CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ.
ນອກນັ້ນກໍ່ຍງັ ມີພາກ ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ລະບຸເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານ CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ,
ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR ພາຍໃນປະເທດ ເຊັ່ນດຽວກັບສະພາບລວມກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າ
ທາຍ ແລະ ໂອກາດ ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ.
ພາກທີ II ປະກອບດ້ວຍການແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດ ແປດຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ຮັບການ
ຮັບຮອງ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ
CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ. ແປດຂັ້ນຕອນ ປະກອບມີດັ່ງນີ້:
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການຄັດເລືອກທີ່ຕັ້ງໂຄງການ
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສຳລັບຜູ້ປະສານງານ CBDRR
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສຳລັບ VDPCC
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂັ້ນຕອນທີ 7: ການປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ
ຂັ້ນຕອນທີ 8: ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
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ການເສື່ອມສານກັບວຽກງານອື່ນ
ບໍ່ວ່າເວລາໃດກໍຕາມ, ໂຄງການ CBDRR ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພິຈາລະນາການເສື່ອມສານກັບວຽກ
ງານອື່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
• ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ໄດ້ຖກ
ື ຮັບຮູຢ
້ າ່ ງກວ້າງຂວາງທັງໃນລະດັບສາກົນ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ ວ່າການ
ປັບຕົວເຂົ້າ ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (CCA) ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ
ຊຸມຊົນ (CBDRR) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເສື່ອມສານເຂົ້າກັນ. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຖືກປະ
ສົມປະສານກັບການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຄວາມທີ່, ຄວາມໜາແໜ້ນ ເຊັ່ນດຽວກັບ ຄວາມຮ້າຍ
ແຮງຂອງໄພພິບດ
ັ ທາງທຳມະຊາດ. ເພາະສະນັ້ນ, ເຫັດຜົນຂອງ ການເສື່ອມສານລະຫວ່າງ CCA
ແລະ CBDRR ແມ່ນເພື່ອກະກຽມຊຸມຊົນເພື່ອຮັບມືກັບຜົນ ກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສະນັ້ນ ມັນຈຳເປັນຕ້ອງກຳນົດພື້ນທີ່ໃນການປະຕິບັດໂຄງ ການ CCA ແລະ
CBDRR ເພື່ ອ ໃຫ້ ສ ອງວຽກງານມີ ກ ານເສື່ ອ ມສານກັ ນ ພ້ ອ ມທັ ງ ເປັ ນ ການເພີ້ ມ ຄວາມ
ຕ້ານທານໃຫ້ກັບຊຸມຊົນອີກດ້ວຍ.
• ສະພາບແວດລ້ອມ
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ການດຳລົງຊີວິດ
ຂອງຊຸມຊົນ ມີການພົວພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດທີ່ຢູ່ອ້ອມ
ຂ້າງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຊື່ອມໂຊມທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກຳ
ຂອງການພັດທະນາກໍສາມາດທຳລາຍຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ມີຜົນກະທົບການ
ດຳລົງຊີວິດ. ໂດຍພິຈາລະນາການພົວພັນທີ່ຈະແຈ້ງລະຫວ່າງ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,
ສະພາບແວດລ້ອມ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ກິດຈະກຳ
CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງເຊື່ອມສານບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງ
ທຳມະຊາດ ເຂົ້າໃນການອອກແບບໂຄງການ ເພື່ອປຸກຈິດສຳນຶກ ແລະ ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

• ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ
ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕອ
້ ງຮັບຮູວ
້ າ
່ ຊຸມຊົນມີກມ
ຸ່ ທີ່ບຄ
ໍ່ າ
້ ຍຄືກນ
ັ . ກຸມ
່ ຍ່ອຍຂອງຊຸມຊົນມັກຈະມີຄວາມ
ຕ້ອງການ ສະເພາະຂອງຕົນ ຊຶ່ງວຽກງານ CBDRR ຕ້ອງພິຈາລະນາ ເນື່ອງຈາກວ່າບາງກຸ່ມຈະ
ມີລະດັບຄວາມຕ້ານທານ ຕໍ່າຫລາຍກວ່າກຸ່ມອື່ນ. ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າໃນຊຸມຊົນປະ
ກອບມີ ຄົນພິການ, ຜູ້ເຖົ້າ, ເດັກນ້ອຍ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ຍິງ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ໄພ
ອັນຕະລາຍທາງທຳມະຊາດ ແລະ ອາດມີຄວາມຕ້ອງ ການສະເພາະໃດໜຶ່ງໃນເມື່ອເກີດສະຖາ
ນະການໄພພິບດ
ັ . ເຖິງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຫລາຍ ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງໄພອັນຕະລາຍ
ແຕ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນວຽກງານ CBDRR. ຍ້ອນພວກເຂົາ ເຈົາ້ຮູ້ຂອດຈຳກັດ
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ດັ່ງນັ້ນ ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາ ຍາ
ມໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຊຸມຊົນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ. ວິທກ
ີ ານປະສົມປະສານ
ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການປະຕິບດ
ັ ໂຄງການມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມພະຍາ
ຍາມດັ່ງກ່າວໄດ້ ກວມເອົາກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ
ຄວາມສ່ຽງໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ.
ແຕ່ລະກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງນັ້ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນລາຍລະອຽດ
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ຄົນພິການ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍໃນສະຖານະການໄພພິບັດອັນເນື່ອງມາຈາກການຂາດການເຄື່
ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍຕົນເອງ. ຄົນພິການມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ແລະ
ຕ້ອງການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນພິເສດໃນສະຖານະການສຸກ
ເສີນ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວຕະຫຼອດຂະບວນການປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR ຈະ
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມຕ້ານທານ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
- ຜູ້ເຖົ້າ ອາດຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນພິເສດໃນເວລາເກີດໄພພິ
ບັດທໍາມະຊາດອັນເນື່ອງມາຈາກບັນຫາອາຍຸສູງ ເຊັ່ນດຽວກັບບັນຫາການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ
ບັນຫາສຸຂະພາບ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຜູເ້ ຖົ້າໄດ້ຮັບການເຄົາລົບຈາກສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນ. ປະ
ສົບການຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ໄດ້ປະເຊີນ ແລະ ຮັບມືກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດໃນເຂດທ້
ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າຄວນຖືກນໍາມາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ໃນຊຸມຊົນໂດຍ ໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ CBDRR.
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- ເດັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ເປັນຫນຶ່ງໃນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ
ຫຼາຍທີ່ສດ
ຸ ໃນເວລາເກີດໄພພິບດ
ັ ການໂຈມຕີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວນຮັບຮູໄ
້ ວ້ວາ່ ເດັກນ້ອຍສາມາດ
ຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວ ແລະ ສາມາດປັບຕົວຢ່າງວ່ອງໄວກັບການປ່ຽນແປງໃນຊຸມຊົນ. ໂຄງການຄວາມ
ປອດໄພໃນໂຮງຮຽນໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການ CBDRR ສາມາດຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້
ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກໃນຫມູ່ເດັກນ້ອຍໄປສູ່ການ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນ ສ. ປ. ປ. ລາວ.
- ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານ CBDRR ເນື່ອງຈາກວ່າຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວອາດມີຄວາມຕ້ອງການໂດຍສະເພາະໃດໜຶ່ງ
ກ່ຽວກັບພາສາ (ພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີລະດັບຂອງພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນແຕ່ລະຂົງເຂດ ) ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປະຕິບດ
ັ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ
ການເຄົາລົບ. ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ CBDRR ຄວນຮັບປະກັນວ່າໂຄງການໄດ້ອອກແບບ
ສຳລັບການສະພາບການລະດັບຊາດ ຫລື ລະດັບພາກພື້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນຍັງເຫມາະສົມໃນ
ເວລາປະຕິບັດກັບບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ. ອຸປະກອນການ ແລະ ກິດຈະກໍາ CBDRR ທີ່ວາງໄວ້
ຄວນໄດ້ຮັບການດັດປັບໃຫ້ເຫມາະສົມສະພາບຂອງຊົນເຜົ່າ.
- ແມ່ຍິງ (ແລະບົດບາດຍິງ-ຊາຍຕໍ່ກັບວຽກງານ CBDRR) ການເອົາຜູ້ຍິງເຂົ້າມາມີບົດບາດ
ໃນວຽກງານ CBDRR ເປັນການປະສານສົມທົບເຂົາເຈົ້າກັບທຸກໆກຸ່ມມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ.
ບາງຄັ້ງ ແມ່ຍງິ ສູງອາຍຸ, ແມ່ຍງິ ພິການ, ແມ່ຍງິ ຖືພາ, ເດັກນ້ອຍຜູຍ
້ ງິ , ແມ່ຍງິ ທີ່ເປັນຫົວຫນ້າຄອບຄົວ
ແລະ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງເໝາະສົມເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ຕ້ອງການ
ການສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ສິ່ງອຳນາດຄວາມສະດວກສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ
ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າຄວນຈະໄດ້ຮບ
ັ ການພິຈາລະນາແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າ ມາມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

•

ໃນ ສປປ ລາວ

ຄວາມສົມດູນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ແມ່ ນ ບັ ນ ຫາເສື່ ອ ມສານທີ່ ສໍ າ ຄັ ນ ອີ ກ ບັ ນ ຫາໜຶ່ ງ ທີ່ ຄ ວນໄດ້ ຮັ ບ ການພິ ຈ າລະນາໃນວຽກງານ
CBDRR. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍຫມາຍເຖິງຄວາມຄິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນສັງຄົມຈາກສິ່ງທີ່ເປັນຜູຊ
້ າຍ ຫຼື
ແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນສັງຄົມໃດຫນຶ່ງ (ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບເພດຂອງບຸກຄົນທີ່ຫມາຍເຖິງລັກສະນະທາງຊີ
ວະວິທະຍາຂອງການເປັນຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍິງ). ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ມີບົດບາດ, ສະຖານະພາບ
ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງສະເພາະພາຍໃນຄົວເຮືອນ, ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ໃນຫຼາຍສັງຄົມ
ທີ່ສ້າງໃຫ້ມີລະບົບການ ປົກຄອງແບບມີຫົວໜ້າ (ເຊັ່ນ: ຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ ຫຼື ເປັນຜູ້ນໍາ) ຫມາຍ
ຄວາມວ່າແມ່ຍິງແມ່ນໄດ້ຮັບບົດບາດຫນ້ອຍໃນເຂດວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ, ໃນລະດັບ
ຂອງການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ, ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຕັດສິນໃຈ. ພາ
ລະບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຜຊ
ູ້ າຍ ແລະ ແມ່ຍງິ ມີຢໃູ່ ນສັງຄົມສາມາດກໍານົດລະດັບຂອງຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຂອງໄພອັນຕະລາຍປະສົບການທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້
ເຫັນ ວ່າ ເມື່ອມີໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນແມ່ຍິງຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ, ແລະ ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດໜ້ອຍກວ່າເມື່ອມີການຟື້ນຟູ. ການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ CBDRR ຈຳເປັນຕ້ອງມີການ
ເສື່ອມສານກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ນັບຈາກຂັ້ນຕອນການອອກແບບໂຄງການຈົນຮອດການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ໂຄງການ. ຄວາມກັງວົນຂອງທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຄວນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ຜົ ນ ປະໂຫຍດທີ່ ເ ທົ່ າ ທຽມກັ ນ ຈາກການປະຕິ ບັ ດ ໂຄງການໃນລະດັ ບ ຊຸ ມ ຊົ ນ .
ວິທີການຄວາມສົມດູນຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສາມາດຊ່ວຍຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການຊັບພະ
ຍາກອນ, ສະຖານທີ່, ການບໍລິການດ້ານການເງິນແລະ ການຕັດສິນໃຈຢ່າງຍຸດຕິທຳທີ່ສຸດ ເພື່ອ
ສ້າງໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມຕ້ານທານຫລາຍຂຶ້ນ.
ບັນຫາທີ່ກາ່ ວມາຂ້າງເທິງໃນໂຄງການ CBDRR ຄວນຈະໄດ້ຮບ
ັ ການພິຈາລະນາ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ
ຕອນຂອງຂະບວນການປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້ໃນ
ຮູບ 1. ແຜນວາດຂະບວນການ CBDRR ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ
CBDRR ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການກຳນົດກິດຈະກໍາສໍາລັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.
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ຂັ້ນຕອນທີ 1

ຂັ້ນຕອນທີ 2

ການຄັດເລືອກ
ທີ່ຕງັ້ ໂຄງການ

ການສຳຫລວດ
ຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານ

ກຳນົດມາດຖານ
ການຄັດເລືອກ
ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກ
ພື້ນທີ່

ຮູບສະແດງທີ 1
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ຂັ້ນຕອນທີ 3

ສ້າງທິມງານສຳຫລວດ
ເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ນຳສະເໜີຜົນການ
ສຳຫລວດ

ຂະບວນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ

ການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດສຳລັບຜູປ
້ ະ
ສານງານ CBDRR
ກຳນົດສະມາຊິກ
DDPCC
ສ້າງສາມາດສຳລັບ
CBDRR

ຂັ້ນຕອນທີ 4
ການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດສຳລັບ
VDPCC
ສ້າງ VDPCC
ກຳນົດໜ້າທີ່ຂອງ
VDPCC
ສ້າງສາມາດສຳລັບ
VDPCC

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ຂັ້ນຕອນທີ 5
ການປະເມີນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ
ຊຸມຊົນ
ຄັດເລືອກເຄື່ອງມື
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
ເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ລາຍງານຜົນການ
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

ຂັ້ນຕອນທີ 6

ຂັ້ນຕອນທີ 7

ການວາງແຜນຄຸມ
້ ຄອງ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຊຸມ
ຊົນແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ

ການປະຕິບດ
ັ ວຽກ
ງານຄຸມ
້ ຄອງຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຊຸມຊົນ

ນຳໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກ
PRA ເພື່ອສ້າງແຜນ
ກິດຈະກຳ

ກຳນົດ ແລະ ເລືອກ
ມາດຕະການ ຫລຸດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ປະຕິບັດກິດຈະກຳ
ລະດັບຊັບພະຍາກອນ
ທົບທວນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ

ໃນ ສປປ ລາວ

ຂັ້ນຕອນທີ 4
8
ການຕິດຕາມ ແລະ
ການປະເມີນຜົນ
ແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ
ກຳນົດວິທີການ
ກຳນົດທິມງານ
ຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜົນ
ເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ນຳສະເໜີຜົນ
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ພາກ I

ຄວາມກ່ຽວພັນຂອງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດຊຸມຊົນໃນ ສປປ ລາວ

ສປປ ລາວມີປະສົບການອັນຍາວນານໃນການຮັບມືກັບໄພອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດ. ການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດພາບລາວຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນເງື່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ປະຕິບັດລະດັບຫມູ່ບ້ານເພື່ອນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງ
ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອກະກຽມຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດ, ແລະ ການຮັບຮອງເອົາມາດຕະ
ການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊຸມຊົນ.

1.1

ໄພພິບດ
ັ ທຳມະຊາດໃນ ສປປ ລາວ

ປະຫວັດຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ສຳລັບ ສປປ ລາວ (ADPC, 2010) ລະບຸວ່າ ສປປ ລາວ ເປັນ
ປະເທດທີ່ມກ
ັ ເກີດໄພອັນຕະລາຍຫລາຍຢ່າງ ເຊັ່ນນ້ໍາຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ລົມພາຍຸ, ດິນເຈື່ອນ,
ແຜ່ນດິນໄຫວ, ພະຍາດລະບາດ ທີ່ມລ
ີ ະດັບຄວາມຮຸນແຮງຢູໃ່ ນເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຈໍານວນ
ໄພອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ, ນ້ໍາຖ້ວມຈາກພາຍຸເປັນໄພອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດຕົ້ນຕໍ ແລະ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍ ທັງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ເຫດການໄພອັນຕະລາຍໃຫຍ່ໆ
ໃນທົ ດ ສະວັ ດ ທີ່ ຜ່ າ ນມາປະກອບມີ ພ າຍຸ ໄ ຕ້ ຝຸ່ ນ Jebi ແລະ Mangkhoud ໃນປີ 2013,
ພາຍຸ ໃ ຕ້ ຝຸ່ ນ Haima ແລະ Nokten ໃນປີ 2011, ພະຍຸ ໄ ຕ້ ຝຸ່ ນ ເກດສະຫນາໃນປີ 2009,
ພາຍຸ ໄ ຕ້ ຝຸ່ ນ Kumuri ໃນປີ 2008 ເຊັ່ ນ ດຽວກັ ນ ກັ ບ ໄພນໍ້ າ ຖ້ ວ ມຢ່ າ ງແຜ່ ຫຼ າ ຍໃນປີ 2000.
ຄວາມສ່ຽງທີ່ມກ
ັ ເກີດຂຶ້ນປະຈຳຄື ດິນເຈື່ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະລະດູມລ
ໍ ະສຸມ ແລະ ມີບາງສ່ວນ
ຂອງປະເທດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ຊື່ງມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການປູກພືດໃນໄລ
ຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີລະດັບຄວາມສ່ຽງປານກາງມີແນວໂນ້ມເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ
ຊຶ່ງມີລະດັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ຜນ
ົ ກະທົບຂອງມັນຍັງບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ການລາຍງານໃຫ້
ຮູ້. ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນກັບ 1, ຕາຕະລາງ 11 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຫດການ
ໄພພິບັດໃນ ສປປ ລາວ.
ເກືອບ 60 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນຂອງປະເທດໄດ້ມອ
ີ າຊີບກະສິກໍາ, ນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງ
ແລ້ງເປັນຄວາມກັງວົນຫລັກສໍາລັບ ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່. ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້
ເຫັນວ່າການສູນເສຍໃນແຕ່ລະປີຈາກໄພອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດລະຫວ່າງ 28 ແລະ 36
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP, ພ້ອມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍສະເລ່ຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຈໍາປີງົບປະມານເທົ່າ
ກັບປະມານ 27 ເປີເຊັນຂອງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານລາວ (ທະນາຄານໂລກ, 2012).
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1.2

ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຊຸມຊົນ (CBDRR)
ໃນ ສປປ ລາວ

ໄພອັນຕະລາຍຈາກທໍາມະຊາດໄດ້ນໍາເອົາຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານ
ຕໍ່ າ ທີ່ ອ າໃສຢູ່ ໃ ນເຂດພື້ ນ ທີ່ ມັ ກ ເກີ ດ ໄພອັ ນ ຕະລາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ຜູ້ ທີ່ ທຸ ກ ຍາກ.
ນອກຈາກນັ້ນ ໄພອັນຕະລາຍຍັງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ລະບົບຊົນລະປະທານບ້ານ, ຂົວ,
ຖະຫນົນຫົນທາງ, ພື້ນທີ່ກະສິກໍາ, ແລະ ອື່ນໆ. ຕໍ່ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວ, ວຽກງານ CBDRR ສາ
ມາດສ້າງກາລະໂອກາດສໍາລັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບການສັງຄົມ ແລະ
ເສດຖະກິ ດ ພາຍໃນປະເທດກັ ບ ຄື ນ ໄປສູ່ ສ ະພາບປົ ກ ກະຕິ ແລະ ຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນຜົ ນ ກະທົ ບ ຂອງ
ໄພອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວ.ຊາວບ້ານເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ CBDRR ໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ. ການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ ການສ້າງຫນ່ວຍ
ງານປ້ອງກັນໄພພິບດ
ັ ບ້ານ (VDPU) / ສ້າງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບດ
ັ ບ້ານ
(VDPCC), ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ
ກ່ ອ ນເກີ ດ ໄພພິ ບັ ດ , ໃນຂະນະເກີ ດ ໄພພິ ບັ ດ ແລະ ຫຼັ ງ ເກີ ດ ໄພພິ ບັ ດ ໄດ້ ຮັ ບ ການປັ ບ ປຸ ງ .
ບາງບ້ານໄດ້ຮບ
ັ ການຊ່ວຍເຫລືອລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ, ສ່ວນບ້ານອື່ນໆກໍໄດ້ປບ
ັ ການປະຕິ
ບັດໃນການດໍາລົງຊີວດ
ິ ຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຕ້ານທານຫລາຍຂຶ້ນຕໍ່ກບ
ັ ໄພພິບດ
ັ ທຳມະຊາດ.

1.3

ຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ

ມີ ຫ ລາຍອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ທີ່ ເ ຮັ ດ ວຽກກ່ ຽ ວກັ ບ CBDRR ຢູ່ ໃ ນລະດັ ບ ຊຸ ມ ຊົ ນ ໃນ ສປປ ລາວ.
ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR ປະກອບມີທັງພາກສ່ວນຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດພາຍນອກ ແລະ
ຜູໃ້ ຫ້ທນ
ຶ ເຊັ່ນ: ລັດຖະບານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງພາຍນອກທີ່ບສ
ໍ່ ງັ ກັດລັດ ແລ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດທີມີບົດບາດສຳຄັນ ຕໍ່ກັບວຽກງານ CBDRR.
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ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ
ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ (NDPCC)
DPCC ແຫ່ງຊາດ,
ກະຊວງ, ອົງການ
ຈັດຕັ້ງ

DDMCC
ອົງການທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານ
ລະດັບແຂວງ

ອົງການທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານ
ລະດັບເມືອງ

DPCC ຂັ້ນແຂວງ

DPCC ຂັ້ນເມືອງ

ໜ່ວຍງານກະກຽມໄພພິບັດບ້ານ
VDPU
ຮູບສະແດງ 1.1
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ການຈັດສັນດ້ານອົງການຈັດຕັ້ງໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງການທີ່ເປັນຈຸດ
ປະສານງານ
ລະດັບຊາດ
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ໃນ ສປປ ລາວ

ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ:
ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ (DPCCs) ໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ເມືອງ
ແລະ ບ້ າ ນທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການສ້ າ ງຕັ້ ງ ຂຶ້ ນ ພາຍໃຕ້ ດ ຳລັ ດ ຂອງນາຍົ ກ ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ສ ະບັ ບ ເລກທີ
220/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2013 ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຢູ່
ສປປ ລາວ. ການຈັດສະຖາບັນ DRR/M ຢູ່ໃນໄລຍະຂອບເຂດຂອງການບໍລິຫານຂອງອົງກອນ
ທັງຫມົດ ແລະ ພື້ນຖານໃນລະດັບຊຸມຊົນ ແລະ ກວມເອົາທຸກຂະແຫນງການທີ່ສໍາຄັນ.
ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ (NDPCC)
ຊຶ່ງເປັນປະທານ ໂດຍທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ຊຶ່ງມີຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກບັນດາກະຊວງຈໍານວນຫນຶ່ງ ແລະ ອົງການກາແດງລາວ ເປັນສະມາຊິກ.
NDPCC ມີໜາ້ ທີ່ກຳນົດຍຸດທະສາດຂອງ DRM ແລະ ສະຫນອງກົນໄກກ່ຽວກັບ DRM, ປະສານ
ງານດ້ານການສະຫນັບສະຫນູນຂອງສາກົນ ແລະການຮ່ວມມື ເຊັ່ນ: ເປັນຜູຮ
້ ວ
່ ມປະເມີນຜົນເບື້ອງ
ຕົ້ນ, ການລາຍງານເຫດການ, ແລະ ການກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດ DRR ແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ນດຽວ
ກັນກັບການເປັນຜູນ
້ ໍາພາໃນການປະຕິບດ
ັ DRM/CBDRM ໃນປະເທດ. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະມາ
ຊິກ NDPCC ເບິ່ງຢູ່ໃນໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1, ຕາຕະລາງ 12.
ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມໄພພິບັດແຂວງ (PDPCC)
ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ມີຄະນະກຳມການຈາກທຸກໆພະແນກການຂອງ
ແຂວງ ລວມທັງອົງການກາແດງແຂວງເປັນສະມາຊິກ. ຄະນະກຳມະການມີຫນາ
້ ທີ່ຊນ
ີ້ ຳການຄຸມ
້
ຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບດ
ັ ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ແລະ ປະສານງານການສະຫນັບສະຫນູນ
ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.
ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດເມືອງ (DDPCC)
ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານເມືອງ ຫລື ຮອງເຈົ້າເມືອງ ແລະ ມີສະມາຊິກຈາກຫ້ອງການຕ່າງໆຂອງ
ເມືອງ. ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ ກັບບ້ານ ແລະ ແຂວງ ຕາມໂຄງຮ່າງການຈັດ
ຕັ້ງຂອງ PDPCC, ແລະ ນໍາພາໃນການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານກິດຈະກຳ ແລະ ໂຄງການ CBDRR.
ນອກຈາກນີ້ຍງັ ປະສານການສະໜັບສະໜູນກັບອົງການ NGO ເພື່ອປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ CBDRR
ຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ.
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ຫນ່ວຍງານປ້ອງກັນໄພພິບດ
ັ ບ້ານ (VDPU)/ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິ
ບັດບ້ານ (VDPCC)
ເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ນາຍບ້ານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ການຕົກລົງເຫັນດີພາຍໃນບ້ານ. ສະມາຊິກ
ມີຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກປ້ອງກັນຊາດບ້ານ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບບ້ານ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,
ໂຮງຮຽນ, ອາສາສະຫມັກສຸຂະພາບ, ແລະ ອື່ນໆ. ຄະນະກຳມະການເປັນຜູ້ນຳພາໃນການປະຕິ
ບັດແຜນ CBDRR ຂອງບ້ານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊຸມຊົນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດກ່ອນເກີດໄພ
ພິບັດ, ໃນຂະນະເກີດໄພພິບັດ ແລະ ຫລັງເກີດໄພພິບັດ.

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ (INGOs) ແລະ ອົງການ ສປຊ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ
CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ ຈະລະດົ ມ ຊັ ບ ພະຍາກອນຈາກອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜູ້ ໃ ຫ້ ທຶ ນ ແລະ
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາການ CBDRR ກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ.
ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈະສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການ
ປະຕິບັດ CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ.

ກິດຈະກໍາ CBDRR ແນໃສ່ການລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງຕາມລັກສະນະຂອງໂຄງ ການ
ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງອົງການປະຕິບັດເຊັ່ນ: ການກະກຽມຊຸມຊົນ, ການປະຕິບັດວຽກງານ DRR,
ແລະ ດໍາລົງຊີວດ
ິ , ຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງຮຽນ, ແລະອື່ນໆ (ສໍາລັບຂໍ້ມນ
ູ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1, ຕາຕະລາງ 13). ກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການທີ່ໄດ້ກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງນີ້, ກິດຈະກໍາ CBDRR ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດ ແລະ ຂະແຫນງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບຂຶ້ນຢູ່ກັບພື້ນທີ່ສະເພາະຂອງກິດຈະກໍາ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

ການພັດທະນາ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດ
ທະສາດລວມ

ການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບເວທີ
DRR & CCA ແຫ່ງຊາດ
NSEDPs

NDPCC

ຮູບແບບການເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບສັງຄົມ ແລະ ພື້ນຖານ

ຮູບແບບ
ການເຮັດວຽກຮ່ວມ
ຫຼາຍຂະແໜງການ

RTM

NRE SWG
DCC SSWG

ໜ້າທີ່ ທີ່ເສື່ອມ
ງານກັນ:
- ICT
- ການເງິນ
- D&I, EWS
& ສະຖິຕິ
- CBDRR
- P&R
- ແລະ ອື່ນໆ

ຮູບສະແດງ 1.2

ບົດສະເໜີ
ນະໂຍບາຍ ແລະ
ຍຸດທະສາດ

DRR CCA

ການສື່ສານ
DRR
ການກຳນົດ
ນະໂຍບາຍ
ແຫ່ງຊາດ,
ການຊອກ
ແຫຼ່ງທຶນ
ແລະ ກອງ
ທຶນ

ການກະກຽມ
ແລະ ຕອບໂຕ້

ຜູ້ປະຕິບັດຫຼັກ: ກຸ່ມ IASC, ສະຖາບັນການສຶກ
ສາ, ຂະແໜງເອກະຊົນ, ສື່ມວນຊົນ, ອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
ແລະ ອື່ນໆ

ການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບ ເວທີ DRR ແລະ CCA ລະດັບຊາດ
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ນອກຈາກການຈັດສັນສະຖາບັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເວທີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຈະໄດ້ຮັບ
ການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງສາມາດປະສານກົນໄກການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບ CBDRR ຢ່າງເປັນທາງການ
ແລະ ເປັນລະບົບ ລະຫວ່າງລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ DRR/CBDRR
ໃນ ສປປ ລາວ.

1.4

ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ລາຍງານ

ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບດ
ັ (DPCC) ບໍ່ແມ່ນຄະນະກໍາມະການທີ່ໂດດດ່ຽວ.
DPCC ມີຕວ
ົ ແທນຈາກຂະແຫນງການຕ່າງໆ ແລະ ຢູໃ່ ນແຕ່ລະດັບ (ລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ເມືອງ
ແລະ ບ້ າ ນ). ບັ ນ ດາຂະແໜງ ການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຂອງກະຊວງຈະໄດ້ ຕິ ດ ຕາມກວດກາ ແລະ
ການລາຍງານກິດຈະກໍາ CBDRR ຂອງ DPCC ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ໃນແຕ່ລະດັບທີ່ມີກອງເລຂາຂອງ DPCCs. ຮູບສະແດງທີ 13 ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນການພົວພັນລະຫວ່າງອົງການທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບວຽກງານ DRM/CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ.
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກິດຈະກໍາ CBDRR ແລະ ຄວາມຄືບຫນ້າການປະຕິບັດໂດຍພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະນັ້ນວຽກງານດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ກັບ
ຫອ້ງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຫ້ອງ ການສະພາບແວດລ້ອມເມືອງ ແລະ ຫ້ອງ
ການດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງເປັນຈຸດປະສານງານເພື່ອຮັບຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານຈາກຂະ ແໜງການຂອງລັດ
ໂດຍຜ່ານ DPCC. ຮູບສະແດງ 13 (ຂ້າງລຸ່ມນີ້) ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະບົບການປະສານງານໃນ
ການເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານການລາຍງານທັງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ກະສິກໍາ

ການສຶກສາ

ສຸຂະພາບ

ການຂົນສົ່ງ

LSW

ກາແດງ

ອື່ນໆ

ກະສິກໍາ

ການສຶກສາ

ສຸຂະພາບ

ການຂົນສົ່ງ

LSW

ກາແດງ

ອື່ນໆ

ກະສິກໍາ

ກະສິກໍາ

ການສຶກສາ

ການສຶກສາ

ສຸຂະພາບ

ສຸຂະພາບ

ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

LSW

LSW

ກາແດງ

ກາແດງ

ໃນ ສປປ ລາວ

NDPCC

DDMCC

PDPCC

PONRE

DDPCC

DONRE

VDPU/VDPCC

ບ້ານ

ອື່ນໆ

ອື່ນໆ

ກິດຈະກຳ DRM/CBDRR
ຮູບສະແດງ 1.3

ລະບົບການປະສານງານ DRM/CBDRR
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1.5

ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການປະຕິບດ
ັ CBDRR

ສໍາລັບການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດ CBDRR ທີມີປະສິດທິພາບ, ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖິງປັດໄຈທີ່ສາມາດສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ ຫລື ຂັດຂວາງການການປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ
ແລະ ສິ່ງທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງວຽກງານ CBDRR.
ການສໍາຫລວດໄດ້ພບ
ົ ເຫັນວ່າມີສງິ່ ທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຫລາຍຢ່າງ ໃນຂະນະການປະຕິບດ
ັ ໂຄງ
ການ CBDRR ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ.
ສິ່ງທ້າທາຍອາດສ້າງອຸປະສັກສໍາລັບກິດຈະກໍາການ CBDRR ເພື່ອບັນລຸວດ
ັ ຖຸປະສົງທີ່ລະບຸໄວ້
ຂອງໂຄງການ. ໃນທາງກັບກັນ, ໂອກາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສາມາດປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາ
CBDRR ປະສົມຜົນສຳເລັດໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ມີການປຶກສາຫາລືກັບຄູ້ຮ່ວມປະຕິບັດ CBDRR
ນັ້ນກໍ່ຍົກບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລືກັນ.

ສິ່ງທ້າທາຍ
ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານສຳລັບການປະຕິບັດແຜນຂອງບ້ານ
ປະຈຸບັນ, ການປະຕິບັດແຜນການ CBDRR ຢູ່ໃນລະດັບບ້ານໄດ້ອີງໃສ່ການສະຫນັບສະຫນູນ
ທາງດ້ານການເງິນຈາກໂຄງການ ຊຶ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງວຽກງານ
ດັ່ງກ່າວຫລັງຈາກໂຄງການ CBDRR ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ. ຊຸມຊົນບໍ່ມີແຫລ່ງທຶນທີ່ຈະມາສືບຕໍ່ປະຕິ
ບັດແຜນ CBDRR ຖ້າປັດສະຈາກການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດຖະບານ. ຢູໃ່ ນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ,
ແຜນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຜນການ CBDRR ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການເຊື່ອມ
ສານຢ່າງກວ້າງຂວາງເຂົ້າໃນແຜນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການ
ເຊື່ອມໂຍງວຽກງານ DRM ເຂົ້າໃນການວາງແຜນການພັດທະນາໃນວົງກວ້າງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການລະດົມການສະໜັບສະໜູນຊັບພະຍາກ
ອນໃນຕໍ່ໜ້າ. ນີ້ແມ່ນການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການໂດຍການ
ເຊື່ອມຕໍ່ວຽກ DRM ໃຫ້ເຂົ້າໃນແຜນວຽກຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ໃນຂະບວນການພັດທະນາໃນລະດັບພາກ
ແລະ ລະດັບປະເທດ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພົວພັນກັບອຸປະສັກຂອງພາສາ ແລະ ການບໍ່ຮູ້ໜັງສືຢູ່ຊົນນະບົດໃນການປະ
ຕິບັດ HVCA
ກ່ຽວກັບການອຸປະສັກດ້ານພາສາ, ມີສອງການພິຈາລະນາຕົ້ນຕໍ: 1) ຢູໃ່ ນບ້ານທີ່ມຊ
ີ ນ
ົ ເຜົ່າ, ປະຊາ
ຊົນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແມ່ຍິງ ມັກຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໃຊ້ພາສາລາວໃນ
ການສື່ສານ; 2) ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນ HVCA ເປັນສັບວິຊາການຫລາຍເກີນໄປສໍາລັບຊຸມຊົນທີ່ຈະ
ເຂົ້າໃຈ. ເວົ້າລວມແລ້ວ, ອຸປະສັກດ້ານພາສາໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງ
ຖິ່ນໃນການຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ CBDRR..
ປ່ຽນຜູ້ປະສານງານຈາກພາກລັດຢູ່ເລື້ອຍໆ
ຂະບວນການທີ່ເປັນລະບົບຈະຊ່ວຍໃຫ້ລດ
ັ ສາມາດຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ຈໍາ
ເປັນ ແລະສະຫນັບສະຫນູນທັງຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດ ແລະ ອໍານາດການປົກທ້ອງຖິ່ນໃນການກໍານົດ
ສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມ, ສຸມໃສ່ເຂດພື້ນທີ່ຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ບັນດາທິດຊີ້ນໍາຂອງກິດຈະກໍາ
CBDRR ຕາມຄວາມຕ້ ອ ງການໃນລະດັ ບ ຊາດ ແລະ ລະດັ ບ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ , ເຊັ່ ນ ດຽວກັ ນ ກັ ບ
ການເຕີມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການປະຕິບັດ ຊໍ້າຊ້ອນກັນ.
ຂາດກອບວຽກດ້ານນິຕິກຳໃນການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳ CBDRR
ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດ
ັ ທີ່ມີໃນປະຈຸບນ
ັ ທີ່ສາ
້ ງຂຶ້ນໃນປີ 2003
ແຕ່ວ່າແຜນດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ CBDRR ຍັງໜ້ອຍຢູ່.
ຂາດຄວາມເປັນເຈົ້າການເພື່ອສືບຕໍ່ກິດກຳ CBDRR
ສ່ວຍຫລາຍແລ້ວ HVCA ຢູໃ່ ນລະດັບບ້ານໄດ້ຮບ
ັ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂດຍການຝຶກ ຫລື ທິມງານ
ໂຄງການ, ແຕ່ວາ່ ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍ VDPCC ແລະ ຊາວບ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ດໍາເນີນການ
HVCA ກໍໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສອນ VDPCC ແລະ ຊາວບ້ານ
ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄຸ້ນເຄີຍກັບການປະຕິບັດ HVCA ຊຶ່ງຈະພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນ
ການສືບຕໍ່ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາ CBDRR ໃນຕໍ່ຫນ້າ.
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ຂາດຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ
CBDRR
ໃນບາງກໍລະນີ, ການເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ກິດຈະກໍາ CBDRR ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍຄູ່ຮ່ວມພັດ
ທະນາ ແລະຮັບຮອງໂດຍອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໂດຍບໍ່ມກ
ີ ານແຈ້ງ / ທີ່ປກ
ຶ ສາຫາລືໃນລະ
ດັບຊາດ, ຊຶ່ງບາງຄັ້ງກໍບສ
ໍ່ ອດຄ່ອງກັບບັນດາທິດທາງຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ. ຈາກທັດສະ
ນະຂອງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR, ກິດຈະກໍາ CBDRR ສ່ວນຫລາຍໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໃນເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ກບ
ັ ເທດສະບານທີ່ມຄ
ີ ວາມສະດວກ ນັ້ນກໍຫມາຍຄວາມວ່າ
ຊຸມຊົນມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ປະຈຸບັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສາ
ກົນທີ່ບສ
ໍ່ ງັ ກັດລັດ ດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນການປະສານງານຈາກພາກລັດ. ເພື່ອປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ຄໍາແນະນໍາທີ່ດຈ
ີ າກວຽກງານສາມສ້າງ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ແລະ ພະແນກການຕ່າງໆ
ຄວນຈະມີບດ
ົ ບາດທີ່ຊດ
ັ ເຈນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນກິດຈະກໍາ CBDRR ຄຽງຄູກ
່ ບ
ັ ຄູຮ
່ ວ
່ ມງານຈາກພາຍ
ນອກ. ການປະຕິບັດໂຄງການນຳພາໂດຍລັດຖະບານ ສາມາດສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ
ໃນເວລາດຽວກັນກໍເປັນການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານລັດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຍືນ
ຍົງໃນໄລຍະຍາວໃນການປະຕິບັດຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.
ບໍ່ມີການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ CBDRR ທີ່ເປັນລະບົບ
ປະຈຸບັນ, ບໍ່ມີການຂະບວນການທີ່ເປັນລະບົບຈາກພາກລັດໃນການຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາ
DRR/CBDRR ແລະ ຄວາມຄືບຫນ້າການປະຕິບັດໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ. ຂະບວນການທີ່ເປັນລະບົບຈະຊ່ວຍໃຫ້ລດ
ັ ສາມາດຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະ
ນໍາທີ່ຈໍາເປັນ ແລະສະຫນັບສະຫນູນທັງຄູຮ
່ ວ
່ ມປະຕິບດ
ັ ແລະ ອໍານາດການປົກທ້ອງຖິ່ນໃນການ
ກໍານົດສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມ, ສຸມໃສ່ເຂດພື້ນທີ່ຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ບັນດາທິດຊີ້ນໍາຂອງກິດ
ຈະກໍາ CBDRR ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
ການເຕີມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການປະຕິບັດ ຊໍ້າຊ້ອນກັນ.
ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ CBDRR ເປັນລະບົບ
ວຽກງານ CBDRR ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນຄວາມເປັນຫ່ວງຕະຫລອດມາໃນສ່ວນ
ຂອງລັດຖະບານໃນ ສປປ ລາວ. ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ CBDRR ຖືກປະຕິບດ
ັ ໃນປັດຈຸບນ
ັ ພຽງ
ແຕ່ໃນບ່ອນທີ່ມີໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນເທົ່ານັ້ນ. ຄວນຈະມີຂັ້ນຕອນທີ່ຕັ້ງຫນ້າສໍາລັບອຳ
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ສງົ່ ເສີມການສ້າງ VDPCCs ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການປະຕິ
ບັດໂຄງການ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

ໂອກາດ
ໂອກາດແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ວຽກງານ
CBDRR ສຳເລັດ ແລະ ບັນລຸເປົ້າຫມາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້. ຈາກປະສົບການທີ່ຜ່ານ
ມາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ, ລັດຖະບານໄດ້ຊ່ວຍສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ
DRR ໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊຸມຊົນ ຊຶ່ງລວມມີ:
ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ກອບວຽກຮຽວໂກ (HFA)
ການປະຕິບັດ CBDRR ໃນ ສປປ ລາວໃນຊຸມປີຜ່ານມາໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບເປົ້າ
ຫມາຍ ແລະ ຄາດຫມາຍສູ້ຊົນຂອງກອບວຽກ ຮິວໂກ ຫລື HFA. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າ
ສຸດທ້າຍສໍາລັບ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ HFA ກໍານົດພື້ນທີ່ສະເພາະໃນອະນາຄົດ ສໍາລັບປະເທດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການສ້າງຄວາມຕ້ານທານຢູ່ໃນລະດັບຊຸມຊົນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສືບຕໍ່ພດ
ັ ທະນາໃນອະນາຄົດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະຖາບັນ, ກົນໄກ
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນທຸກລະດັບ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບຊຸມຊົນ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນ
ຢ່າງເປັນລະບົບ ໃນການສ້າງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກບ
ັ ໄພອັນຕະລາຍ. ຕ້ອງການພັດທະນາລະບົບ
ການເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າມີປະສິດທິພາບ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ ກອບວຽກ
ເຊັນໄດ ກ່ຽວກັບ DRR (SFDRR) ຫລັງຈາກປີ 2015.
ການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ກອບວຽກເຊັນໄດ ກ່ຽວກັບ DRR (SFDRR)
ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າພາຍໃຕ້ HFA, CBDRR ໄດ້ຮັບການກຳນົດໄວ້ໃນທົ່ວຂົງເຂດບູລິມະ
ສິດຂອງກອບວຽກ Sendai 2015-2030. ສີ່ຂົງເຂດບູລິມະສິດປະກອບມີ:
ບຸລິມະສິດທີ 1 - ເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງຂອງໄພພິບັດ
ບຸລິມະສິດທີ 2 - ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ
ບຸລິມະສິດທີ 3 - ລົງທຶນໃສ່ວຽກງານຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຕ້າທານ
ບຸລິມະສິດທີ 4 - ເພີ່ມວຽກງານການກະກຽມຕໍ່ໄພພິບັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕອບໂຕ້ມີປະສິດທິ
ພາບ ແລະ ການຟື້ນຟູ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເຈັດຄາດຫມາຍສູຊ
້ ນ
ົ ສາກັນ, ຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກອບວຽກ Sendai
ຄວນໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ກັບສະພາບຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງຢູ່ໃນລະດັບຊຸມຊົນ (SFDRR,
2015), ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເສື່ອມສານວຽກດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ຊາດ ແລະ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ໃນແຕ່ ລ ະໄລຍະ ແລະ ສົ່ ງ ເສີ ມ ງົ ບ ປະມານທີ່ ເ ຫມາະສົ ມ
ໃນການຕອບໂຕ້ ແລະ ແຜນຫລຸດຜ່ອນໄພພິບັດ ຖ້າຈຳເປັນ.
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ກອບວຽກ DRM ລະດັບຊາດ
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໄດ້ຮັບການເນັ້ນໃຫ້ເຖິງຄວາມກັງວົນໃນລະດັບຊາດໃນ ສປປ
ລາວ ຢູ່ ໃ ນຈໍ າ ນວນຂອງແຜນຕົ້ ນ ຕໍ . ຂະບວນການວາງແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
(NSEDP) ສະໄໝທີ 8 ຢັ້ງຢືນເຖິງການເສື່ອມສານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດເຂົ້າໃນ
ແຜນດັ່ງກ່າວ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນປະຈຸບນ
ັ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສໍາລັບການຄຸມ
້ ຄອງສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ທີ່ສາ
້ ງ
ຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາ 2003 ລະບຸສຈ
ີ່ ດ
ຸ ປະສົງທີ່ເປັນຍຸດທະສາດຫລັກ: i) ການປ້ອງກັນການພັດທະ
ນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ; ii) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຈາກໄພພິບັດຕໍ່ຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ, ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເກີດໄພພິບັດ
ໂດຍເນັ້ນຫນັກໃສ່ໄພອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: ນ້ໍາຖ້ວມ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ດິນເຈື່ອນ ແລະໄຟໄໝ້; iii) ຮັບ
ປະກັນວ່າການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາ
ຊົນໂດຍຜ່ານການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນ; ແລະ iv) ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສະ
ພາບແວດລ້ອມແບບຍືນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງທໍາມະຊາດຂອງປະເທດເຊັ່ນ: ປ່າໄມ້,
ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ.
ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບດ
ັ (DPCC) ໄດ້ສາ້ ງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບລະ
ດັບຊາດ ຈົນຮອດລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ປະຈຸບນ
ັ VDPUs/VDPCCs ບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ການສ້າງຂຶ້ນໃນທຸກໆ
ບ້ານ. ລັດຖະບານສາມາດສືບຕໍ່ສ້າງຕັ້ງຂອງຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກ, ໂດຍສະເພາະ
ໃນເຂດບ້ານທີ່ມັກເກີດໄພພິບັດ. ໃນການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວ
ກັບ CBDRR, ໂຄງການ CBDRR ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃນບ້ານທີ່ມກ
ັ ເກີດໄພພິບດ
ັ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ອໍານາດການປົກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ VDPU/VDPCC ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດທໍາມະ
ຊາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ສິ່ງສໍາຄັນ ໃນປະຈຸບັນນີ້, ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບ DRM ແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການຮ່າງຂຶ້ນມາຈາກ
DDMCC ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຈາກ UNDP. ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດ
ຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສ້າງຕັ້ງກົນໄກ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໄລຍະການກໍານົດສະຖານະການສຸກເສີນ.

28

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

ເອກະສານດ້ານຍຸດທະສາດ DRM ແລະ ແຜນກິດຈະກຳ
ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ DRM ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຢູໃ່ ນຂັ້ນຕອນຂອງການຮ່າງ ຊຶ່ງຈະສະຫນັບ
ສະຫນູນແຜນກິດຈະກຳ DRM/DRR ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ
ແລ້ວໃນບາງພື້ນທີ່.
ໃນບາງກໍລະນີ, ບ້ານເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ CBDRR ໄລຍະຜ່ານມາມີ VDPUs/VDPCCs
ແລ້ວ. ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນນໍາ
ຫນ້າໃນການປະຕິບັດມາດຕະການ CBDRR ແລະ ການວາງແຜນໃນລະດັບບ້ານ.
ວຽກງານອື່ນໆທີ່ປະກອບມີການເຊື່ອມໂຍງຂອງ DRR ແລະ ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ
ກາດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບ້ານ ແລະ ເມືອງ (NSEDP) ທີ່ກຳ
ນົດໂດຍກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ (MPI)
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ຫລາຍໂຄງການໃນລະດັ ບ ບ້ າ ນ ສ່ ວ ນໃຫຍ່ ສຸ ມ ໃສ່ ກ ານສ້ າ ງຄວາມສາມາດຂອງ VDPU /
VDPCC ແລະ DDPCC. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ CBDRR ທົ່ວໄປ,
CBDRR ສໍ າ ລັ ບ ການດໍ າ ລົ ງ ຊີ ວິ ດ , ໂຄງການCBDRR ໃນໂຮງຮຽນ, ຄົ້ ນ ຫາ ແລະ ກູ້ ໄ ພ,
ລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າໃນຊຸມຊົນ ແລະສາທິດ ສະຖານະການຈຳລອງ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດແຜນ CBDRR ແລະ ການກະກຽມຕໍ່ໄພພິບັດ
ເຖິງແມ່ນວ່າກິດຈະກໍາໂຄງການໝົດແລ້ວກໍຕາມ.
ການສ້າງອຸປະກອບສະໜັບສະໜູນ
ມີປະເພດອຸປະກອນໂຄສະນາ ຫລື IEC ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການ DRR
ກໍໄດ້ພດ
ັ ທະນາ ຂຶ້ນມາຈາກລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ ຊຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການ
ປູກຈິດສໍານຶກ, ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ, ຂອງຜູປ
້ ະຕິບດ
ັ
DRR ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ. ອຸປະກອນ IEC ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ພດ
ັ ທະນາຂຶ້ນມານັ້ນ ຄວນມີຜນ
ູ້ ຳໃຊ້
ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກທຸກໆກຸ່ມພາຍໃນຊຸມຊົນ, ຮັບຮອງເອົາຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ.
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ການວາງແຜນສຳລັບການສ້າງແຜນຄວາມສ່ຽງ ໃນ ສປປ ລາວ
ຂັ້ນຕອນຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນ ສປປ ລາວ ກໍຄືການພິຈາລະນາການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ (PIP) ຄູ່
ມືດງັ່ ກ່າວໄດ້ສາ້ ງຂຶ້ນມາໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI). ໂຄງການຢູໃນຂະບວນ
ການຂອງການອະນຸມັດ ໃນປັດຈຸບັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບຂອງໄພອັນຕະລາຍ
ທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ການພິຈາລະນາຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢໃູ່ ນພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ໃນໄລຍະການກໍ່ສາ້ ງ ແລະ ໃນໄລຍະການດໍາ
ເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ລວມທັງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບໂຄງການຕ້ອງເບິ່ງ
ຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ CBDRR
ມີປະສິດທິຜົນສູງ:
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ວຽກງານ CBDRR ປະເຊີນກັບທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ຕໍ່ກັບການປະຕິ
ບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການທີ່ມຜ
ີ ນ
ົ ສຳເລັດ. ອີງຕາມສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ນນ
ັ້ ກໍມວ
ີ ທ
ິ ແ
ີ ກ້ໄຂ
ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້. ການປະຕິບັດ
ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ພິຈາລະນາຫລາຍລະດັບ (ທ້ອງຖິ່ນ, ແຂວງ, ເມືອງ, ລະດັບຊາດ ແລະ ອື່ນໆ)
ແລະ ສາມາດຊ່ວຍສ້າງໂອກາດ ໃນການເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ເພີ້ມຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການ
ຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ສິ່ງທ້າທາຍ

ໃນ ສປປ ລາວ

ການແກ້ໄຂບັນຫາ/ ກິດຈະກຳທີ່ສະເໜີ

ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານໃນການ
ປະຕິບັດແຜນຂອງບ້ານ

•
•
•
•

ກອງທຶນ DRR ບ້ານ (ການປະກອບສ່ວນຈາກຊຸມຊົນ)
ກອງທຶນ DRR ເມືອງ (ລະດົມຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
ກຳນົດຄຳແນະນຳ/ລະບົບທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ DRR
MOU ສຳລັບ INGOs ເພື່ອສ້າງກອງທຶນ DRR ເມື່ອປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ DRR
ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ
• ປັບປຸງລະບົບການປະສານງານ
• ລະດົມຊັບພະຍາກອນຈາກແຫລ່ງອື່ນໆ
• ເສື່ອມສານວຽກງານ DRR ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ (ບ້ານ/ເມືອງ)

ອຸປະສັກດ້ານພາສາ ແລະ ການກືກໜັງສື
ຂອງຊົນນະບົດ ໃນການປະຕິບັດ HVCA

• ນຳໃຊ້ຮູບພາບ
• ແປອຸປະກອນໂຄສະນາເປັນພາສາຊົນເຜົ່າ

ປ່ຽນຜູ້ປະສານງານພາກລັດຢູ່ເລື້ອຍໆ

•
•
•
•
•

ຂາດກອບວຽກດ້ານນິຕິກຳເພື່ອສະໜັບສະ
ໜູນກິດຈະກຳ CBDRR, ໂດຍສະເພາະ
ໃນລະດັບຊາດ

• ກຳນົດຕົວຢ່າງຂອງຂົງເຂດທີ່ນິຕິກຳໄດ້ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກຳ DRM
ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ແລະ ກຳນົດ ວິທີການທີ່ສາມາດນຳມາປະຕິບັດໃນລະດັບ
ຊາດເພື່ອສະໜັບ ສະໜູນ ວຽກງານ CBDRR ໃນສະເພາະໜ້າ

ຂາດຄວາມເປັນເຈົ້າການເພື່ອສືບຕໍ່
ກິດຈະກຳ CBDRR

• ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ເພີ້ມຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ

ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ CBDRR
ເປັນລະບົບ

• ເສື່ອມສານວຽກງານ DRR/CBDRR ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳຂອງ ຂະແໜງການຕ່າງໆ
• ກຳນົດຜູ້ປະສານງານ DRR/CBDRR ໃນແຕ່ລະກົມ/ກະຊວງ

ກົນໄກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

• ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ
• ກຳນົດໜ້າວຽກສຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມ/ຜູ້ປະຕິບັດ

ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶໃຫ້ຫລາຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການ
ເອົາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳ
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຜູ້ປະສານງານ
ກຳນົດຜູ້ປະສານງານດ້ວຍຕຳແໜ່ງ/ໜ້າທີ່ພາລະບົດບາດ
ສະໜອງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ໃນການ
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານລັດ
• ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມ – ຜູ້ປະສານງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
• ສ້າງຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມລະດັບຊາດກ່ຽວກັບ DRR/CBDRR

ມີການຊອກຫາສະພາບພາຍໃນກິດຈະກຳ CBDRR ທີ່ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ພຈ
ິ າລະນາບາງຂໍ້ກຳນົດ
ແລະ ການຈັດສັນຕ່າງໆທີ່ມຢ
ີ ແ
ູ່ ລ້ວສຳລັບ DRM, ໃນພາກຕໍ່ໄປນີ້ (ພາກທີ 2) ຈະໄດ້ສງັ ລວມຂະບວນການຕ່າງໆ
ສຳລັ ບ ການປະຕິ ບັ ດ ກິ ດ ຈະກຳ CBDRR ທີ່ ໄ ດ້ ຕົ ກ ລົ ງ ເຫັ ນ ດີ ຈ າກອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຂອງລັ ດ ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ ແລະ
ອົງການຈັດ ຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດໃນ ສປປ ລາວ.
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ພາກ II

ຂັ້ນຕອນທີ 1

ຂະບວນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ

ການຄັດເລືອກທີ່ຕງັ້ ໂຄງການ

ຊຸມຊົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີລັກສະນະ ແລະ ເງື່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງຫມາຍ
ຄວາມວ່າແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເພາະສະນັ້ນ, ການຄັດເລືອກຊຸມຊົນ
ທີ່ມຄ
ີ ວາມຕ້ານທານຕໍ່າແມ່ນຂັ້ນຕອນທຳອິດທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຊຸມຊົນທີ່ມຄ
ີ ວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າກວ່າໝູ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ວຽກງານ CBDRR ທີ່
ວາງໄວ້.

1.1

ການກຳນົດຊຸມຊົນ

ຢູ່ໃນວຽກງານ CBDRR, ຊຸມຊົນທີ່ຖືວ່າເປັນກຸ່ມຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີສະພາບແວດ
ລ້ອມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ໃນ ສປປ ລາວ, ກິດຈະກໍາ CBDRR ໄດ້ຮບ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ຢູໃ່ ນລະດັບບ້ານ ດ້ວຍການສະຫນັບສະ
ຫນູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂດຍຜ່ານຄະນະກຳມະການປ້ອງການ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບດ
ັ
(DDPCC) ລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ປົກກະຕິແລ້ວ DDPCC ເຮັດວຽກ ແລະ ໃຫ້ການ
ສະຫນັບສະຫນູນຫນ່ວຍປ້ອງກັນໄພພິບດ
ັ ບ້ານ (VDPU) / ຄະນະກຳມະການການປ້ອງກັນ ແລະ
ຄວບຄຸມໄພພິບັດບ້ານ (VDPCC) ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ CBDRR. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງ
CBDRR ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລັກສະນະຂອງໂຄງການ, ຕົວຢ່າງໂຄງການຫລຸດ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດ/ນໍ້າຖ້ວມຊຸມຊົນ, ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນ, CBDRR ແລະ
ການດໍາລົງຊີວິດ, CBDRR ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ, ຂະບວນການ CBDRR ຈະພິຈາລະນາກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ປະກອບ
ມີເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊົນເຜົ່າທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ
ຊຸມຊົນ ແລະ ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະບວນການ.
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1.2

ມາດຖານ ແລະ ການພິຈາລະນາໃນການຄັດເລືອກຊຸມຊົນ

ໃນການຄັດເລືອກຊຸມຊົນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສດ
ຸ ສໍາລັບການ CBDRR, ມາດຖານຕ່າງໆຄວນໄດ້ຮບ
ັ
ການພັດທະນາໂດຍອົງການປະຕິບດ
ັ . ກ່ອນຈະເພີ່ມຂະບວນການຄັດເລືອກ, ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ
ມາດຖານການຄັດເລືອກນັ້ນໄດ້ຮັບການຕົກລົງກັນພາຍໃນທີມງານຂອງໂຄງການ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້
ແມ່ນການພິຈາລະນາການບາງຢ່າງ:
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ - ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນປະຈຳຈາກໄພ
ພິບດ
ັ ແລະ ຕົ້ນເຫດຂອງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າແມ່ນລະດັບຄວາມທຸກຍາກສູງ, ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ບມ
ໍ່ ຄ
ີ ວາມເໝາະສົມ, ລະດັບຂອງການພັດທະນາຕໍ່າ ຄວນໄດ້
ຮັບການບຸລມ
ິ ະສິດສູງ, ພິຈາລະນາເຖິງທ່າອ່ຽງໄພພິບດ
ັ ໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງ
ພວກມັນ.
ຄວາມສາມາດ DRR ທີ່ມຢ
ີ ູ່ - ຊຸມຊົນທີ່ມຄ
ີ ວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ມຄ
ີ ວາມສາມາດທີ່ຈໍາກັດ
ແລະ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນພຽງເລັກນ້ອຍຫຼືບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບ
ກິດຈະກໍາ DRR ໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ໃນອະດີດຫລືໃນອະນາຄົດຈະໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດສໍາລັບ
ການຄັດເລືອກ.
ລັກສະນະຂອງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ກິດຈະກຳທ້ອງຖິ່ນ - - ຄວາມພ້ອມຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ CBDRR ເຊັ່ນ: ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ແມ່ຍິງ ແລະ
ກິດຈະກໍາການດໍາລົງຊີວິດ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຄົນພິການ, ການຍົກຍ້າຍຊຸມຊົນ, ຊາວກະສິກອນ
ແລະ ກະສິກໍາ, ຊົນເຜົ່າ, ແລະ ອື່ນໆ, ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນການຄັດເລືອກເປັນພື້ນ
ທີ່ໂຄງການ.
ຂໍ້ຜູກມັດຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ - ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ
ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສາມາດກຳນົດລະດັບໃດຫນຶ່ງຂອງການສະຫນັບສະຫນູນ
ການປະຕິບັດໂຄງການເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄໍາຫມັ້ນສັນຍານັ້ນກໍຕາມ.
ຈໍານວນຂອງຜູທ
້ ໄ
ີ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ - ຈໍານວນຂອງຜູທ
້ ໄ
ີ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດໝາຍເຖິງ
ຜົນກະທົບຂອງຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ. ຈໍານວນຜູທ
້ ໄ
ີ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ລວມທັງຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະກຸ່ມສ່ຽງອື່ນໆແມ່ນເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການພິຈາ
ລະນາ ແລະ ສົມທຽບກັບງົບປະມານທີ່ມີຢູ່ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ.
ການເສື່ອມສານວຽກງານຕ່າງໆ - ບັນຫາດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມທຸກຍາກ, ການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຄວນຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນເກນການ
ຄັດເລືອກ.
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ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາມາດຖານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການເລືອກ
ສະຖານທີ່ການທົດລອງທີ່ສາ
້ ງຂຶ້ນຈາກນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະ, ສີ່ບກ
ຸ ທະລຸ
ແລະ ວຽກງານສາມສ້າງ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວດ
ິ
ການເປັນຢູ່ ແລະ ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ:
ຂອບເຂດຂອງຄວາມສ່ຽງ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊຸມຊົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ມັກເກີດໄພພິບັດ
ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກໄພພິບດ
ັ , ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພື້ນທີ່ຫາ່ ງໄກສອກ
ຫຼີກບ່ອນທີ່ກິດຈະກໍາການພັດທະນາ ແລະ DRR ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ຜົນກະທົບ
ໜ້ອຍລົງຈະໄດ້ຮັບການບຸລິມະສິດສໍາລັບການປະຕິບັດ CBDRR.
ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນບ້ານທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການພັດທະນາຊົນ
ນະບົດ - ເຂດພື້ນທີ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍລັດຖະບານໃຫ້ເປັນຫນຶ່ງໃນຫມູ່ບ້ານທຸກຍາກທີ່ສຸດ
ແລະ ຕັ້ງຢູໃ
່ ນເຂດພື້ນທີ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງລັດຖະບານ. ບ້ານມີປະຊາກອນທຸກ
ຍາກຫຼາຍກ່ວາ 60 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ຈະໄດ້ຮັບການເປັນບ້ານບຸລິມະສິດ
ສໍາລັບການ CBDRR.
ຂອບເຂດຂອງ DRR ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໃນປະຈຸບນ
ັ ແລະ ໃນອະນາຄົດ - ຈໍານວນຂອງ
ບັນດາໂຄງການ DRR ທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ແລ້ວ ຫລື ກໍາລັງຈະຖືກປະຕິບດ
ັ ຫຼື ໄດ້ຕກ
ົ ລົງ
ກັນທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ ໃນເຂດພື້ນທີ່ (ບ່ອນທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ , ສິ່ງທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ , ໃຜເປັນຜູປ
້ ະຕິບດ
ັ ).
ມີຂມ
ໍ້ ນ
ູ ນີ້, ລັດຖະບານສາມາດຮັບປະກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງກິດຈະກໍາ DRR ທີ່ຕອ
້ ງການ
ຢູໃ່ ນເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫຼີກເວັ້ນການປະຕິບດ
ັ ຊໍ້າຊ້ອນກັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະສານງານ
ລະຫວ່າງອົງການຈັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການຍົກຍ້າຍບ້ານ - ບ້ານທີ່ມີແຜນຈະຍົກຍ້າຍໃນໄລຍະສາມປີຂ້າງໜ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການພິຈາລະນາສໍາລັບວຽກງານ CBDRR.
ກ່ອນຈະເລີ້ມຂະບວນການຄັດເລືອກ, ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ປະກັນວ່າມາດຖານການຄັດເລືອກຂ້າງເທິງນີ້
ໄດ້ຮັບການຕົກລົງກັນພາຍໃນທີມງານຂອງໂຄງການ ແລະຄູ່ ຮ່ວມງານພາກລັດຖະບານ.
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1.3 ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຊຸມຊົນ
ເມື່ອກິດຈະກໍາ CBDRR ໄດ້ຮບ
ັ ການວາງແຜນ ແລະ ມາດຖານການຄັດເລືອກໄດ້ມກ
ີ ານຕົກລົງ
ກັນ, ອົງການປະຕິບັດໄດ້ຈະຕິດຕໍ່ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
(DDMCC) ໃນການເລືອກພື້ນທີ່ທີ່ເໝາະສົມ. ໃນກໍລະນີການສະຫນອງທຶນມາຈາກພາຍນອກ
(ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ) ຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕາມໂດຍການອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບສໍາລັບການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ໂດຍອີງໃສ່ງົບປະມານ ແລະ ໄລຍະເວລາ.

i. ອົງການປະຕິບັດສົ່ງບົດສະເຫນີໂຄງການເຖິງອຳນາດການປົກຄອງລະດັບສູນກາງເພື່ອຂໍ
ອະນຸມັດ.

a. ໃນກໍລະນີທມ
ີ່ ນ
ູ ຄ່າໂຄງການຫນ້ອຍກ່ວາ 50,000 USD, ໂຄງການຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ (MoFA) ສໍາລັບການອະນຸມັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການປະຕິ
ບັດປຽບເໝືອນກິດຈະກໍາໜຶ່ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຈາກອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ລະດັບສູນກາງດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ INGO. ງົບປະມານຂອງກິດຈະກໍາຈະໄດ້
ຮັບການຄຸມ
້ ຄອງໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການ ແລະ ລະບຽບການລົງທຶນຂອງກະຊວງ
ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ.
ໃນກໍລະນີນີ້, ໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງການ INGO ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈະໄດ້ຖືກເຊັນກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, INGO ສາມາດຕິດຕາມກວດກາການ
ປະຕິບັດຂອງກິດຈະກໍາໄດ້.
b. ໃນກໍລະນີທມ
ີ່ ນ
ູ ຄ່າໂຄງການຫຼາຍກວ່າ 50,000 USD, ບົດສະເຫນີໂຄງການຈະໄດ້ຍນ
ື່ ເຖິງ
MoFA ເພື່ອຂໍອະນຸມັດໂດຍ 2 ວິທີ:
1) ການປະຕິບັດເປັນໂຄງການດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຈາກ INGO ດ້ວຍການສະຫນັບ
ສະຫນູນຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບສູນກາງ.
ໃນກໍລະນີນີ້, ມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MoU) ລະຫວ່າງ INGO ແລະ ອໍານາດການປົກ
ຄອງຂອງລັດໃນລະດັບສູນກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ MoU ຈະໄດ້ຮັບການລົງນາມກ່ອນທີ່ຈະປະຕິ
ບັດ. INGO ຈະປະສານງານ / ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານຫລັກ / ກະຊວງ ແລະ ອຳນາດການ
ປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈະມີຜູ້ປະສານງານຫລັກສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະ
ຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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2) ການປະຕິບັດ “ກິດຈະກໍາ” ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ອໍານາດການປົກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ INGO.
ໃນກໍລະນີນ,ີ້ ມີຂຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງລະຫວ່າງການ INGO ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຂອງລັດທີ່ກຽ່ ວຂ້
ອງ ຂໍ້ຕກ
ົ ລົງຈະໄດ້ຮບ
ັ ການລົງນາມກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ ແລະ INGO ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ
ກວດກາການປະຕິບັດຂອງກິດຈະກໍາ.
c. ໃນກໍລະນີທັງສອງ, MoFA ຈະພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
1) ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ;
2) ການກໍານົດຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດທີ່ລະອຽດຈະແຈ້ງ
3) ການກໍານົດອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຊັດເຈນ
4) ການກໍານົດພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍ ແລະ ອຸປະກອນສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ຊັດເຈນ;
5) ທີ່ມາຂອງງົບປະມານ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆຈະແຈ້ງຊັດເຈນ;
6) ການຈັດສັນງົບປະມານ 70% ແມ່ນງົບປະມານກິດຈະກຳ ແລະ 30% ແມ່ນງົບບໍລິຫານ
7) ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກກະຊວງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ii. ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລັດໃນລະດັບສູນກາງສະເໜີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບັນດາແຂວງເປົ້າຫມາຍ

ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂກ່ອນການສ້າງຕັ້ງ.

iii. ອົງການປະຕິບັດຍື່ນໃບສະເໜີ ພ້ອມດ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການເຖິງແຂວງ.
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iv. ແຂວງສະເໜີເມືອງເປົ້າຫມາຍ.
v.

ເມືອງສະເໜີຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍ.

vi. ອົງການປະຕິບດ
ັ ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ ຈາກການສຳຫລວດ ແລະ ການສຶກສາວິທກ
ີ ານສະເພາະໜ້າ

ຈາກຂໍ້ມູນມືສອງ ແລະ ກໍານົດຕົວເລືອກຂອງສະຖານທີ່ (ເບິ່ງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນຂໍ້ມູນຈາກ
LDPA, ການສຳຫລວດ ພົນລະເມືອງປີ 2015).

vii. ອົງການປະຕິບັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດລະດັບສູນກາງຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື

ກັບອໍານາດການປົກແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະຫນາມ. ການຢ້ຽມ
ຢາມພາກສະຫນາມສາມາດເສື່ອມສານກັບການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ (ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ)

viii. ອົງການປະຕິບັດຄັດເລືອກຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍຄັ້ງສຸດທ້າຍໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານ.
ix. ແຂວງ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍຮັບຮອງເອົາໂຄງການ - ຈົດຫມາຍຮັບຮອງເອົາໂຄງການ
ຈາກຫ້ອງວ່າການແຂວງແລະ ເມືອງຈະໄດ້ຮັບການສະເຫນີຕໍ່ DDMCC.

x. DDMCC ອະນຸມດ
ັ ໂຄງການໂດຍນໍາໃຊ້ເອກະສານອະນຸຍາດຈາກແຂວງ ແລະ ເມືອງເປັນ
ເອກະສານສະໜັບສະໜູນ

xi. ຄູຮ
່ ວ
່ ມປະຕິບດ
ັ ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮບ
ັ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການຕັດ
ສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ

ໃນກໍລະນີຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ບ້ານທີ່ປະຕິບັດກິດຈະກໍາ CBDRR ທີ່ເປັນ
ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກິດຈະກໍາການວາງແຜນການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຂະບວນການອະນຸມດ
ັ ສາ
ມາດໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນປົກກະຕິຂອງແຜນພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ງ່າຍຫລາຍຂຶ້ນກັບກິດຈະກໍາ DRM.
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1.4 ປັດໃຈໃນການຄັດເລືອກຊຸມຊົນ
ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ການເລືອກສະຖານທີ່ແມ່ນການກໍານົດໂດຍ:
ໜ້າທີ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ຄວາມກຸມ
້ ຄ່າຂອງການໃຊ້ຈາ່ ຍສຳລັບຜູໄ
້ ດ້ຜນ
ົ ປະໂຫຍດ, ງົບປະມານ ແລະ ໄລຍະເວລາ
ທີ່ມີ
ການເຂົ້າເຖິງຂອງຊຸມຊົນ
ຄວາມປອດໄພຂອງທີມງານໂຄງການ

ມີມາດຖານກ່ອນການເລືອກຂອງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າກວ່າໝູ່.
ມາດຖານເຫຼົ່ານີ້ພຽງພໍທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ານທານຕໍ່າ.
ມາດຖານເຫຼົ່ານີ້ພຽງພໍທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເສື່ອມສານຕ່າງໆ: ຄວາມທຸກຍາກ, ສະພາບ
ແວດລ້ອມ
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ຂັ້ນຕອນທີ 2

ໃນ ສປປ ລາວ

ການສຳຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານ – ການເຂົ້າໃຈ
ຊຸມຊົນ

2.1 ການສຶກສາຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານແມ່ນຫຍັງ?
ການສຳຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານ ແມ່ນການວິເຄາະຂອງສະພາບການໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນການເລີ່ມ
ໂຄງການ CBDRR ເພື່ອພັດທະນາຄວາມເຂົ້າໃຈລວມຂອງລັກສະນະ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນ. ຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານສະຫນອງຂໍ້ມນ
ູ ປະຊາກອນພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນທີ່ກວມເອົາປະສົບການໃນທ້ອງຖິ່ນ ຄວາມຮູ້ ແລະ ການຕີລາຄາ
ຂອງຄວາມສ່ຽງຂໍ້. ການສຳຫລວດຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມສຳພັນສະຫນິດສະ
ຫນົມກັບຊຸມຊົນຊຶ່ງຕໍ່ມາຈະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.
ການສຳຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານທີ່ມກ
ີ ານເຊື່ອມສານກັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຫຼື ການສຳ
ຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ທ້າຍ ໂຄງການ ຊຶ່ງປະຕິບດ
ັ ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ. ຂໍ້ມນ
ູ ຂອງການສຳລວດຂໍ້
ມູນທ້າຍໂຄງການຈະຖືກນຳມາສົມທຽບ ເພື່ອວັດແທກວັດແທກຜົນກະທົບ ຫຼື ການປ່ຽນແປງກ່ຽວ
ກັບໂຄງການ, ເພື່ອປະເມີນປະສິດທິຜົນ ແລະ ກໍານົດຂົງເຂດ ຫລັກຂອງການປັບປຸງຈຸດປະສົງ
ຂອງໂຄງການ.
ຄວນຈຳໄວ້ວາ່ ສໍາລັບໂຄງການ CBDRR ທີ່ມເີ ວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຈຳກັດ, ການສຳຫລວດ
ຂໍ້ມູນທຽບຖານ ສາມາດໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານກັນກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ.
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2.2 ຂັ້ນຕອນສຳລັບການສຶກສາຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານ
ການສຳຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານຈະໄດ້ຮບ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ກ່ອນກິດຈະກໍາໂຄງການ CBDRR ເພື່ອ
ໃຫ້ສາມາດວັດແທກຜົນກະທົບຂອງການປະຕິບັດໃນທ້າຍການໂຄງການ. ການສຳຫລວດດັ່ງ
ກ່າວປະກອບມີກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້.
1) ການກຳນົດທິມງານສຳຫລວດຂໍ້ມູນ
ທີ ມ ງານສຳຫລວດຂໍ້ ມູ ນ ທຽບຖານໄດ້ ນໍ າ ພາໂດຍຄູ່ ຮ່ ວ ມງານພາກລັ ດ ລະດັ ບ ສູ ນ ກາງເຊັ່ ນ :
ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (DDMCC), ກະຊວງສຶກສາທິການ,
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ອື່ນໆ, ໂດຍອີງຕາມລັກສະນະຂອງໂຄງການ. ທີມງານດັ່ງ
ກ່າວຍັງປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ (ຈຸດປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ), ບັນດາຕົວແທນຈາກຂະແຫນງກ
ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຜູ້ນຳຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ. ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ
ໄດ້ດໍາເນີນໂດຍທີມງານທີ່ມີສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຈາກຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການ.
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານໃຫ້ຮູບພາບທີ່ເປັນຄວາມຈິງ, ສະມາຊິກຂອງ
ທິມງານຄວນ ປະກອບມີທັງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ. ຜູ້ສໍາພາດທີ່ເປັນແມ່ຍິງອາດຈະສາມາດຖາມ ແລະ
ໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຍິງອື່ນໄດ້ດີກວ່າ.
2) ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນອາດສຸມໃສ່ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍ, ຄວາມສາມາດທີ່ມີ
ຂອງຊຸມຊົນໃນການຕອບໂຕ້ກບ
ັ ໄພພິບດ
ັ , ຊັບພະຍາກອນທີ່ມຢ
ີ ເູ່ ຊັ່ນດຽວກັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. ມັນຈຳເປັນສໍາລັບທີມງານການທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດ ແລະ
ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເກັບກຳສໍາລັບການປະເມີນ. ຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະໄດ້ຮັບການເກັບກໍາຈາກພາກ
ສະຫນາມ:
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ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນປະຊາກອນຂອງຊຸມຊົນ ຊຶ່ງແຍກລະຫວ່າງກຸ່ມຜູ້ຊາຍ
ແລະ ແມ່ຍງິ , ຄົນພິການ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູສ
້ ງູ ອາຍຸ, ອັດຕາການຮູຫນ
້ ງັ ສື, ອາຊີບຕົ້ນຕໍ, ພູມສາດ,
ເຂດແດນບໍລິຫານ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຊຸມຊົນ.
ລັກສະນະຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ຈະອະທິບາຍລັກສະນະທົ່ວໄປ, ປະຫວັດສາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການ
ສ້າງຕັ້ງຊຸມຊົນ, ລັກສະນະ ຫຼື ປະເພດຂອງປະຊາກອນ, ດໍາລົງຊີວດ
ິ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການ
ພັດທະນາໃນພື້ນທີ່.
ການກຳນົດລັກສະນະຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ - ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຊມ
ຸ ຊົນທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບດ
ັ ທາງທໍາມະຊາດຈະໄດ້ຮບ
ັ ການກໍານົດ.
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບການກະກຽມຕໍ່ໄພພິບັດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບ
ຖານເຂົ້າໃຈຄວາມຮູແ
້ ລະ ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນໃນການກະກຽມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕກ
ໍ່ ບ
ັ
ໄພພິບດ
ັ ທໍາມະຊາດ, ສ້າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືປກ
ູ ຈິດສໍານຶກ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກບ
ັ ຊຸມຊົນເວລາເກີດໄພພິບດ
ັ .
ມັ ນ ຈຳເປັ ນ ຕ້ ອ ງແກ້ ໄ ຂຄວາມຕ້ ອ ງການຂັ້ ນ ພື້ ນ ຖານ ລວມທັ ງ ຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງກຸ່ ມ ທີ່ ມີ
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ, ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໂດຍສຸມໃສ່ການປະຕິບັດ
ໃນການສຳຫລວດ.
ນອກຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ DRR ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ, ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານຍັງຈະເບິ່ງ
ເລິກເຂົ້າໄປໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນ, ແລະ ການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ
ປັດຈຸບັນໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະພາບແວດລ້ອມ.
ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເກັບກໍາໄດ້ຈາກຫລາຍວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ການສໍາພາດເຄິ່ງໂຄງສ້າງ
ກັບຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ, ກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງສະມາຊິກຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົນ, ຄູສອນ, ແລະ ບຸກຄົນ
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ. ແບບສອບຖາມອາດນຳມາໃຊ້ໃນການສໍາພາດກຸ່ມ ແລະ
ບຸ ກ ຄົ ນ . ຄໍ າ ຖາມທີ່ ເ ລື ອ ກຄວນສາມາດປ່ ຽ ນແປງໂດຍອີ ງ ໃສ່ ສ ະພາບຂອງການສໍ າ ພາດ.
ຄວນມີການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ມີກ່ຽວກັບການສໍາພາດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າ
ໃຈທີ່ດີຂຶ້ນຂອງສະຖານະການໃນພື້ນທີ່ ແລະ ການສົ່ງເສີມການ CBDRR
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ວິທກ
ີ ານກຳນົດຕົວຢ່າງແບບຕ່າງໆອາດນໍາມາໃຊ້. ຈາກການປະຕິບດ
ັ ຂອງອົງການກາແດງ, ຂະ
ຫນາດຕົວຢ່າງໄດ້ຖກ
ື ພິຈາລະນາໂດຍອີງໃສ່ຈໍານວນຄົວເຮືອນໃນແຕ່ລະບ້ານ ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ກວມ
ເອົາ 10% ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມົດໃນບ້ານ. ຄົວເຮືອນທີ່ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຂະຫນາດ
ຕົວຢ່າງໄດ້ຖກ
ື ຄັດເລືອກໂດຍການນໍາໃຊ້ວທ
ິ ກ
ີ ານທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊິ່ງປະກອບມີການອ້າງອີງໃສ່
ແຜນທີ່ຂອງບ້ານ, ການປະເມີນສະມາຊິກໃນແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ແລະ ຮັນດອມ ຫລື ນຳໃຊ້ວທ
ິ ການ
ເລືອກໝາຍເລກ ຫລື ຍ່າງ ແລະ ນັບຫລັງຄາເຮືອນ ແລະ ເລືອກຫລັງຄາເຮືອນທີ່ເປັນບ່ອນຕົວ
ເລກທີ່ກຳນົດໄວ້ກອ
່ ນຕົກຖືກ. ຈາກນັ້ນການຄັດເລືອກຄົວເຮືອນດ້ວຍວິທກ
ີ ານນຳໃຊ້ແບບສອບ
ຖາມ ແລະ ຖາມຄົວເຮືອນລະຄົນ. ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ກ່ອນສຳລັບຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15 ຫາ 60 ປີ ແລະແບ່ງອອກເປັນກຸມ
່ ຍ່ອຍ ແລະ ໄດ້ຖກ
ື ມອບຫມາຍໃຫ້ບາງຄົວເຮືອນ.
ຈໍານວນຂອງກຸມ
່ ຍ່ອຍຂື້ນຢູກ
່ ບ
ັ ຂະຫນາດຂອງບ້ານໃນເຂດພື້ນທີ່. ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ຜສ
ູ້ ງູ ອາຍຸ
ຫລື ຄົນພິການເຂົ້າມາມີສ່ວນໃນການສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ.
ແຜນການພັດທະນາຂອງເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນເຂດເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນມືສອງທີ່ສຳຄັນ. ທີມງານຍັງ
ຈະໄດ້ຍ່າງອ້ອມຊຸມຊົນເພື່ອສັງເກດເບິ່ງ ແລະ ເຂົ້າໃຈສະພາບພື້ນທີ່ດີຂຶ້ນ. ຄວນຖ່າຍຮູບເພື່ອ
ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານ.

3) ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ຈະກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ (ການວິເຄາະ
SWOT) ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຂອງຊຸມຊົນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາດັ່ງ
ກ່າວຈະເພີ້ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທີມງານໂຄງການກ່ຽວກັບເຂດພື້ນທີ່, ບັນຫາ ແລະ ຄູຮ
່ ວ
່ ມປະຕິບດ
ັ
ຫລັກ ແລະ ສະຫນອງແນວທາງໃນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ເຫມາະສົມຊຶ່ງຈະຊ່ວຍສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊຸມຊົນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

4) ການນຳສະເໜີຜົນການສຳຫລວດຂໍ້ມູນ
ຫຼັງຈາກທິມງານສຳຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານເຮັດບົດລາຍງານສຳເລັດ, ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແຈກຢາຍ
ບົດລາຍງານ ແລະ ຜົນການວິໄຈ ໃຫ້ທກ
ຸ ໆພາກສ່ວນທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ມກ
ີ ານກວດສອບ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ, ຢືນຢັນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້, ແລະ ສະຫນອງຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ແລະ ແຈ້ງການ
ປະຕິບັດວຽກງານ / ສະເຫນີແນະຕໍ່ໄປ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ກໍເປັນການຕັດສິນໃຈດ້ານຍຸດທະສາດ
ທີ່ສາມາດຊ່ວຍສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການ ແລະ ກອບປະສົບການ
ໃນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຍັງເປັນການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ
ສ້າງການສົນທະນາໃນຕໍ່ຫນ້າ ແລະ ຂໍ້ສະເຫນີແນະພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນເປົ້າຫມາຍອີກດ້ວຍ.

2.3 ຫລັກການຕົ້ນຕໍສຳລັບການສຶກສາຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ: ຜົນສໍາເລັດຂອງການສຶກສາຂໍ້ມູນທຽບຖານຂຶ້ນຢູ່ກັບການເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ທີມງານ: ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງທີມງານທີ່ມີປະສົມຂອງພະນັກງານໂຄງການ, ຊ່ຽວຊານ
ຂະແຫນງການຈາກອໍານາດການລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຕາງ
ຫນ້າຂອງຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍລວມທັງແມ່ຍິງເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ
ສໍາລັບການປັບປຸງເງື່ອນໄຂຂອງການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ.
ລະບົບ: ຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ເກັບກໍາຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນຮູບແບບດຽວກັນຈະຮັບປະກັນ ໄດ້
ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການສຳຫລວດ.

43

ຂັ້ນຕອນທີ 3

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສຳລັບຜູປ
້ ະສານງານ CBDRR

ໃນ ສປປ ລາວ, ວຽກງານ DRR ໄດ້ຖກ
ື ນໍາພາໂດຍອໍານາດການປົກລະດັບສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ
ເມືອງ. ເພາະສະນັ້ນ, ເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກໍາ CBDRR, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງມີຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ
ຈາກອຳນາດການປົກຄອງໃນລະດັບສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອນຳພາການປະຕິບັດ.
ສ້ າ ງຄວາມສາມາດໃຫ້ ສ ະມາຊິ ກ ຄະນະກຳມະການປ້ ອ ງກັ ນ ແລະ ຄວບຄຸ ມ ໄພພິ ບັ ດ ເມື ອ ງ
(DDPCC) ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະສານງານໃນການປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR ໃນເຂດພື້ນທີ່
ການບໍ ລິ ຫ ານຂອງເຂົ າ ເຈົ້ າ . ນອກຈາກ DDPCC ແລ້ ວ ຜູ້ ປ ະສານງານອື່ ນ ໆປະກອບມີ :
PDPCC, ນາຍບ້ານ ແລະ ອາສາສະຫມັກອົງການກາແດງ. ຄວາມສາມາດຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ
ຄວນຈະໄດ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບ້ານເປົ້າຫມາຍ
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR.

3.1 ການກຳນົດສະມາຊິກຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ
ໄພພິບດ
ັ (DDPCC)
ການສ້າງຕັ້ງຂອງຄະນະກໍາມະໃນລະດັບເມືອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການດໍາເນີນວຽກງານການ
ປ້ອງກັນໄພພິບັດຊຸມຊົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຫມາຍ. DDPCC ມີໂຄງຮ່າງການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆແລ້ວສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມ DRM/CBDRR ໃນລະດັບເມືອງ
ແລະ ໃນຫລາຍກໍລະນີມີສາຍພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນລະດັບບ້ານ. ເພາະສະນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າ
ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນຜູ້ປະສານງານຫລັກສໍາລັບການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ. ຜູ້ຕາງ
ຫນ້າ ແລະ ພະນັກງານຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ຄວນຢູໃ່ ນນຄະນະກໍາມະການດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າກິດຈະກໍາຂອງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ປະໂຫຍດຈາກການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງບຸກຄົນທີ່ເປັນ
ຜູຊ
້ ຽ່ ວຊານທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ແລະ ມີຄວາມຮູດ
້ າ
້ ນວິຊາການຈາກສາຂາຂອງຕົນ ແລະ ຂະແຫນງການ
ຕ່າງໆ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

ປົກກະຕິ DDPCC ຈະປະກອບດ້ວຍ:
ເປັນປະທານ ຊຶ່ງແມ່ນເຈົ້າເມືອງ ຫຼື ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບສະພາບທ້ອງຖິ່ນ - ການມີສວ
່ ນ
ຮ່ວມມີຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອນໍາພາ ແລະ ໃຫ້ການຊີ້ນໍາທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ມີອໍານາດການຕັດສິນ
ໃຈຕໍ່ຄະນະກໍາມະການ.
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ເປັນກອງເລຂາ - ອົງການ
ທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານມີບດ
ົ ບາດສໍາຄັນໃນການປະສານງານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ DRR ຢູ່ໃນບັນດາສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການລະດັບເມືອງ,
ລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບຊຸມຊົນ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫລາຍຂະແຫນງການ - ໄພພິບັດກະທົບຕໍ່ກິດຈະກໍາຂອງທຸກໆ
ຂະແຫນງການ ເພາະສະນັ້ນ ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການຈະຕ້ອງເປັນຜູຕ
້ າງຫນ້າຈາກ
ທຸກໆພາກສ່ວນໃນລະດັບເມືອງລວມທັງອົງການກາແດງ, ສະຫະພັນແມ່ຍງິ , ຊາວຫນຸມ
່ ປະຊາ
ຊົນປະຕິວັດລາວ, ແລະ ອື່ນໆ. ຍົກຕົວຢ່າງ ການລວມເອົາພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນຈາກຫ້ອງ
ການກະສິກໍາເມືອງເຂົ້າມາຮ່ວມຈະສາມາດຊ່ວຍແນະນໍາໃຫ້ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດກ່ຽວກັບການ
ກະສິກໍາ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດ.
ຂໍແນະນໍາວ່າຄະນະກໍາມະການເມືອງຄວນຮັກສາຄວາມສົມດູນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນສະມາຊິກ
ຄະນະກໍາມະການເພື່ອປະໃຫ້ມທ
ີ ດ
ັ ສະນະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການເອົາວຽກ
ງານຄົນພິການເຂົ້າໃນວຽກງານ ໄພພິບດ
ັ ຄວນໄດ້ຮບ
ັ ການພິຈາລະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຄົນທີ່ພິການຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ - ນີ້ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຄະນະກໍາ
ມະການ ຜູ້ທີ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້.
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3.2 ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສຳລັບ CBDRR
DDPCC ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ ກັບຊຸມຊົນກ່ຽວກັບບັນຫາ CBDRR.
ເພາະສະນັ້ນ, ມັນຈິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮັບຮູຂ
້ ອງຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບຄວາມ
ສໍາຄັນຂອງບັນຫາ DRR, ສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່ໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການເພື່ອສືບຕໍ່ປະສານງານ ແລະ
ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR ໃນພາກສະຫນາມ.
ສ້າງຄວາມສາມາດຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງຄວາມຮູ້ CBDRR ແລະ ຮູ້ຈັກວິທີ
ການເຮັດວຽກຂອງສະມາຊິກ DDPCC ແລະ ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງ
ຄະນະກໍາມະການເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປັບປຸງທັກສະໃນຂົງເຂດຂອງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ.
ໃນເວລາຝຶກອົບຮົມ, ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນຂອງຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ
ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາໂຄງການ CBDRR
ໄປພ້ອມໆກັນ. ເພາະສະນັ້ນ, ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນຈະສາມາດປະສານງານໃນການປະຕິບັດວຽກງານ
ພາກສະຫນາມ ແລະ ເຮັດກິດຈະກໍາໃນພາກສະໜາມ. ຜູ້ປະສານງານ CBDRR ອື່ນໆເຊັ່ນ:
ອາສາສະຫມັກຂອງອົງການກາແດງ ກໍຄວນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນຂອງສ້າງຄວາມສາມາດ.
ກ່ຽວກັບການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ (ຫຼືການສຳຫລວດທີ່ຄ້າຍຄືກັບຊຶ່ງສາມາດປະຕິບັດໃນ
ລະຫວ່າງຂະບວນການການຄັດເລືອກພື້ນທີ່) ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານໂຄງການເຂົ້າໃຈພື້ນທີ່
ຂອງການປັບປຸງກ່ຽວກັບ DRR ໃນເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍ, ຕາຕະລາງ 3.1 ລະບຸຫວ
ົ ຂໍ້ການຝຶກອົບ
ຮົມ ແລະ ເນື້ອໃນຊຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອິງ ເພື່ອກໍານົດບັນດາໂຄງການການຝຶກອົບ
ຮົມສໍາລັບຜູ້ປະສານງານ CBDRR. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍການຂອງກິດຈະກໍາທີ່ສະເຫນີ ຊຶ່ງສາ
ມາດໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
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ພາກສະເໜີຕໍ່ກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງ ໄພພິບັດ (DRR)

• ຄຳສັບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ (DRM)
• ໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ໄພພິບັດ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ
• ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ DRR (ໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ, ຄວາມສາມາດ,
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ) ແລະ ວົງຈອນໄພພິບັດ
• DRM ໃນ ສປປ ລາວ
• ບັນຫາທີ່ປະສົມປະສານກັນ (ບົດບາດຍິງຊາຍ, ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ອາຍຸ,
ຄວາມພິການ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ)

ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ
ຊຸມຊົນ (CBDRR)

• ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ CBDRR
• ວິທີການປະຕິບັດ CBDRR
• ຂັ້ນຕອນປະຕິບດ
ັ CBDRR

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
(PRA)

•
•
•
•
•

ການວາງແຜນຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິ
ບັດບ້ານ DRR

• ຮ່າງການວາງແຜນ DRR ບ້ານ
• ທົບທວນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດບ້ານ
• ການສ້າງຄະນະກຳມະການ ແລະ ທິມງານປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ບ້ານ
(VDPCC)
• ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກຳມະການ ແລະ ທິມງານ VDPCC
• ກຳນົດມາດຕະການຜ່ອນຄາຍ
• ການເສື່ອມສານ DRR ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ

ປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ການສະໜັບ
ສະໜູນ ຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານ

•
•
•
•
•

ການປະເມີນຄົນເຈັບ
ການຫ້າມເລືອດ
ການຄົງທີ່ກະດູກຫັກ
ການຍົກ ແລະ ເຄືອນບ້າຍຄົນເຈັບ
ການກວດການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ການຊ່ວຍຊີວິດເບື້ອງຕົ້ນ

ການຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ

•
•
•
•
•

ການກຳນົດຂອບເຂດເຫດການ
ການຄົ້ນຫາ ແລະ ກຳນົດພື້ນທີ່
ການກູ້ໄພ (ພາກພື້ນດິນ)
ການຊ່ວຍເຫລືອນໍ້າສຸກເສີນ
ການຊ່ວຍເຫລືອສຸກເສີນຂະນະໄຟໃໝ້

ວິທີການ PRA
ເຄື່ອງມື PRA
ການປະຕິບັດພາກສະໜາມ
ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ການກະກຽມບົດລາຍງານ
ການປະສົມປະສານ (ຄວາມສົມດູນບົດບາດຍິງຊາຍ, ຄວາມພິການ)
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ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ

ລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ (EWS)

• ອຸປະກອນການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້
• ການອອກແບບລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າທ້ອງຖິ່ນ
• ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (SOP) ສຳລັບ EWS

ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການຜ່ອນຄາຍ

•
•
•
•
•

ປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ
ການຮັກສາສຸຂະພາບ

• ປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ໂຄສະນາການຮັກສາສຸຂະພາບໃນຂະນະ ແລະ ຫລັງເກີດໄພພິບັດ
• ປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນສຸຂະພາບຈິດ / ການດູແລດ້ານຈິດໄຈ
• ນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ

ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ

• ປູກຈິດສຳນຶກການແບ່ງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກັບ ຄະນະກຳ ມະການ
ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ
• ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ / ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການ ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ

ກອງທຶນໄພພິບັດ

• ການຊອກແຫລ່ງທຶນ
• ການຄຸ້ມຄອງທຶນ

ການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ

• ຮູບແບບ/ວິທີການລາຍງານ
• ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ
• ການປະສານງານ

ລະບົບການລາຍງານ

• ສາຍດ່ວນສຸກເສີນ 166 ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ສຸກເສີນອື່ນໆ
• ລົບການລາຍງານ (ລະດັບປະເທດ, ລະດັບແຂວງ, ລະດັບເມືອງ ແລະ ລະດັບບ້ານ)

ການວິເຄາະຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ
ການວິເຄາະການດຳລົງຊີວິດ
ການວິເຄາະຕະລາດ
ການວິເຄາະປະສິດທິຜົນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
ກຳນົດທາງເລືອກຂອງການດຳລົງຊີວິດທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບຊຸມຊົນ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ
• ການປະຕິບັດທາງເລືອກຂອງການດຳລົງຊີວິດ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ຂັ້ນຕອນທີ 4

ໃນ ສປປ ລາວ

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສຳລັບ
ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ
ໄພພິບດ
ັ ບ້ານ VDPCC

4.1 ການສ້າງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບດ
ັ ບ້ານ (VDPCC)
ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 220/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2013 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ
DPCC ລະດັ ບ ຊາດ, ແຂວງ, ເມື ອ ງ ແລະ ລະດັ ບ ບ້ າ ນ ເພື່ ອ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບວຽກງານ DRM
ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮອດປີ 2020 ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສ້າງ
ຕັ້ງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດບ້ານ ຫລື (VDPCC) ໃຫ້ໄດ້ 25% ໃນ
ຈຳນວນບ້ານທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ, ຍັງມີຫລາຍບ້ານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄະນະ VDPCC
ດັ່ງກ່າວ. ໃນກໍລະນີທີ່ VDPCC ບໍ່ທັນມີຜູ້ປະສານງານ CBDRR ກໍສາມາດສະຫນັບສະຫນູນ
ການສ້າງຕັ້ງຂອງຄະນະກໍາມະການຊຶ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ CBDRR ເພື່ອໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສາມາດສ້າງບົນພື້ນຖານໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະ
ການບ້ານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຕັ້ງ VDPCC ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
ແລ້ວພາຍໃຕ້ທິດທາງຂອງການກິດຈະກໍາລັດຖະບານ.
ໃນກໍລະນີທີ່ VDPCCs ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ລັດຖະບານແນະນຳວ່າຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ:
1) ຈົດໝາຍແຈ້ງການຈາກລະດັບສູນກາງ
ດຳລັດນາຍົກລັດຖະລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 220/ນຍ, ແມ່ນເອກະສານທີ່ສໍາຄັນທີ່ອ້າງອີງ
ເຖິງໄລຍະເວລາທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງ VDPCC. ປະກາດຈົດຫມາຍແຈ້ງການຈາກກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ
VDPCC ກໍແມ່ນເອກະສານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ລັດຖະບານຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ອຳນາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າມີບ່ອນອີງໃນການສ້າງຕັ້ງ VDPCC.
2) ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກບ
ັ ຄະນະກຳມະການບ້ານແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍບ້ານສ້າງ
ຕັ້ງ VDPCC ແລະ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ. ກິດຈະກໍານີ້ສາມາດ
ໄດ້ ຮັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຫຼັ ງ ຈາກບ້ າ ນເປົ້ າ ຫມາຍໄດ້ ຮັ ບ ການຄັ ດ ເລື ອ ກຈາກເມື ອ ງ
ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງ DPCC ສູນກາງ ແລະ ແຂວງ. ປຶກສາຫາລືຄວນປຶກສາຫາລືຜົນກະທົບ
ຂອງໄພພິບັດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆພາຍໃນບ້ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເຂົ້າໃຈ
ການກະກຽມຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງຕັ້ງ VDPCCs.
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3) ການຄັດເລືອກສະມາຊິກ VDPCC
ສະມາຊິກທີ່ VDPCC ຈະໄດ້ຮັບການລະດົມການໂດຍຄະນະກໍາມະການບ້ານ ພາຍໃຕ້ການ
ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຈາກລະດັບເມືອງ, ແຂວງ, ລະດັບສູນກາງ ແລະ ທີມງານໂຄງ
ການ. ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກສະມາຊິກ VDPCC ປະກອບມີ:
- ສະມາຊິກ VDPCC ຄວນຈະເປັນຜູຕ
້ າງຫນ້າໃຫ້ກມ
ຸ່ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແລະ ສາມາດ
ສ້ າ ງຈາກໂຄງຮ່ າ ງການຈັ ດ ຕັ້ ງ ທີ່ ມີ ຢູ່ ແ ລ້ ວ ເຊັ່ ນ : ນາຍບ້ າ ນ, ຮອງນາຍບ້ າ ນ, ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ມະຫາຊົນ, ອາສາສະຫມັກສຸຂະພາບ, ຄູອາຈານ, ຂະແຫນງການກະສິກໍາ, ປ້ອງກັນຊາດບ້ານ
ແລະ ປ້ອງການຄວາມ ສະຫງົບບ້ານ, ແມ່ຍງິ , ສະຫວັດດີການສັງຄົມລວມທັງ ຜູເ້ ບິ່ງແຍງຄົນພິການ
(ຖ້າເປັນໄປໄດ້).
- ຄວນບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຈໍານວນຂອງສະມາຊິກ; ຈໍານວນຂອງສະມາຊິກ VDPCC
ຄວນຂຶ້ນຢູ່ກັບຂະຫນາດຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ສະພາບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
- ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ຢ່າງ ໜ້ອຍ
ໃຫ້ມີສະມາຊິກທີ່ເປັນແມ່ຍິງຈຳນວນ 25%) ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ.

4) ການຮັບຮອງ VDPCC
ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ, ຈົດຫມາຍທາງການ ຄວນຈະຖືກສົ່ງເຖິງ
ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງເພື່ອສະເໜີໃຫ້ມກ
ີ ານອະນຸມດ
ັ ແລະ ການຮັບຮອງ VDPCC. ຂໍ້ຕກ
ົ ລົງສໍາ
ລັບການສ້າງຕັ້ງ VDPCC ຄວນໄດ້ຮັບການອອກໃຫ້ໂດຍ DDPCC, ແລະ ສົ່ງໄປຍັງບ້ານເພື່ອ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
5) ການສ້າງອະນຸກຳມະການ
VDPCC ມີຫນ້າທີ່ໃນການນໍາພາການວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດ CBDRR. ອະນຸກຳມະການ
ສຳລັບແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າ; ຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ, ການຍົກຍ້າຍ,
ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ; ແລະ ການບັນເທົາທຸກ ສາມາດ
ໄດ້ຮບ
ັ ການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອປະຕິບດ
ັ ຫນ້າວຽກສະເພາະ. ສະມາຊິກ VDPCC ສາມາດແບ່ງອອກ
ໄປຈະເປັນຜູ້ນໍາອະນຸກໍາມະການ ອີງໃສ່ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຊໍານານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

4.2 ການກຳນົດໜ້າທີ່ຂອງ VDPCC
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮບ
ັ ການອະນຸມດ
ັ ຈາກປະທານ DDPCC ແລ້ວ, ສະມາຊິກ VDPCC ຄວນກໍານົດຫນ້າ
ທີ່ ຊຶ່ງອາດຈະສະເໜີການຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຈາກ DDPCC ແລະ ໂຄງການ CBDRR.
ຫນ້າທີ່ຂອງ VDPCC ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມໄລຍະ: ກ່ອນເກີດໄພພິບັດ, ໃນຂະນະເກີດ
ໄພພິບັດ ແລະ ຫຼັງເກີດໄພພິບັດ. ການພິຈາລະນາລຸ່ມນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາ
ສ້າງຕັ້ງ VDPCC:

ກ່ອນ

ໃນຂະນະ

ຫຼັງ

• ສ້ າ ງ ແລະ ປັ ບ ແຜນຄຸ້ ມ ຄອງຄວາມ • ຕິ ດ ຕາມຂໍ້ ມູ ນ ພະຍາກອນອາກາດ
ສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ບ້ານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ຊາວ ຈາກສື່ຕ່າງໆ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນ ພາຍໃນ
ບ້ານຮັບຮູ້.
ບ້ານ ໂດຍນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນ ທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່
• ຍ່ າ ງອ້ ອ ມບ້ າ ນເປັ ນ ປົ ກ ກະຕິ ເພື່ ອ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ກ່ອນ ແລະ ພາຫະນະ/ອຸ
ກວດເບິ່ງບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຈ້ງ ປະກອນຖ້າມີ.

• ຊ່ວຍຟື້ນຟູທາງດ້ານສັງຄົມ, ຖະກິດ
ແລະ ດ້ານຈິດໃຈ ເຊັ່ນ ການດຳລົງຊີວດ
ິ ,
ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານ ສຸຂະພາບ, ສ້ອມແປງ
ແລະ ກໍ່ສ້າງເຮືອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ ຄືນໃໝ່.

• ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບສິ່ງ • ປະຕິບັດການເຄື່ອນຍ້າຍຖ້າຈຳເປັນ.
ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດກ່ອນ, ໃນຂະນະ ແລະ • ລາຍໃຫ້ ໃ ຫ້ ເ ມື ອ ງຊາບເປັ ນ ປະຈຳ
ຫລັງເກີດໄພພິບັດ.
ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ເ ຫ ດ ກ າ ນ ທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ເ ພື່ ອ ຂໍ
• ກຳນົດສູນເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ສະໜອງ ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຖ້າຈຳເປັນ.
ສິ່ ງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພີ້ ມ ເຕີ ມ • ປະສານງານ, ວາງແຜນ ແລະ ໃຫ້ການ
ຖ້າຈຳເປັນ.
ຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກ ຖ້າຈຳເປັນ.

• ຮັ ບ ປະກັ ນ ວ່ າ ມາດຕະການຫລຸ ດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ມີການເສື່ອມ
ສານກັ ນ ໃນຂະນະ ການກໍ່ ສ້ າ ງຄື ນ ໃໝ່
ແລະ ໃນໄລຍະການຟື້ນຟູ.

ໃຫ້ຊາວບ້ານທີ່ອາໄສໃນ ເຂດທີ່ ມີຄວາມ • ສັ່ ງ ໃຫ້ ອ ະນຸ ກ ຳມະການ ກຽມພ້ ອ ມ • ປະສານກັບພາກລັດ ແລະ ອົງການ
ສ່ຽງປະຕິບັດ ມາດຕະການ ຫລຸດຜ່ອນ ເພື່ອປະຕິບດ
ັ ວຽກງານສຸກເສີນ ຖ້າສະຖາ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ເພື່ ອ ຂໍ ກ ານ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ
ຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ.
ນະການຮ້າຍແຮງ.
ໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

• ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ຊັບສິນ
ທີ່ ຈ ຳເປັ ນ ໃນຂະນະທີ່ ເ ກີ ດ ເຫດການ
ໄພພິບັດ

ໝາຍເຫດ:

ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມພິຈາລະນາທົ່ວໄປຊຶ່ງສາມາດປັບໄດ້ ໂດຍອີງຕາມການ
ຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດບ້ານ (VDPCC).
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ຄະນະກຳມະການຫລັກຂອງ VDPCC
ນາຍບ້ານ/ຮອງນາຍບ້ານ, ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການ, ຕົວແທນປ້ອງກັນຊາດດງົບດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,
ຄູອາຈານ, ອສບ ສຸຂະພາບ ແລະ ອື່ນໆ

ອະນຸກະມະການ
ແຈ້ງຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວ ສານແລະ
ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ
1. ຫົວໜ້າອະນຸກຳ
ມະການ

2. ຮອງຫົວໜ້າອະນຸ
ກຳມະການ
3. ສະມາຊິກ

ຮູບສະແດງ 4.1

ໝາຍເຫດ:

ອະນຸກໍາມະການ
ຄົ້ນຫາ ແລະ ກູໄ
້ ພ

1. ຫົວໜ້າອະນຸກຳ
ມະການ
2. ຮອງຫົວໜ້າອະນຸ
ກຳມະການ
3. ສະມາຊິກ

ອະນຸກຳມະການ
ເຄື່ອນຍ້າຍ

1. ຫົວໜ້າອະນຸກຳ
ມະການ
2. ຮອງຫົວໜ້າອະນຸ
ກຳມະການ
3. ສະມາຊິກ

ອະນຸກຳມະການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພ

1. ຫົວໜ້າອະນຸກຳ
ມະການ
2. ຮອງຫົວໜ້າອະນຸ
ກຳມະການ
3. ສະມາຊິກ

ອະນຸກຳມະການ
ສຸຂະພາບ ແລະ
ສຸຂະອະນາໄມ

ອະນຸກຳມະການ
ບັນເທົາທຸກ

1. ຫົວໜ້າອະນຸກຳ
ມະການ
2. ຮອງຫົວໜ້າອະນຸ
ກຳມະການ
3. ສະມາຊິກ

1. ຫົວໜ້າອະນຸກຳ
ມະການ
2. ຮອງຫົວໜ້າອະນຸ
ກຳມະການ
3. ສະມາຊິກ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ VDPCC

• ອະນຸກຳມະການຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ, ຍົກຍ້າຍ, ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ສາມາດໄດ້ຮັບ
ການແຕ່ງຕັ້ງ / ໂຍກຍ້າຍໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ VDPCC.
• VDPCC ຄວນໃຫ້ມີສະມາຊິກທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ລວມທັງຄົນ
ພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ
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ໃນ ສປປ ລາວ

4.3 ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ VDPCC
ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຄະນະ
ກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງໄພພິບດ
ັ ບ້ານ (VDPCC) ແລະ ອະນຸຄະນະກໍາມະການ ເພື່ອ
ຈັ ດ ຕັ້ ງປະຕິ ບັດວຽກງານການຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນຄວາມສ່ ຽ ງຕໍ່ ໄພພິ ບັດ ແລະ ການຄຸ້ ມຄອງຢູ່ ໃ ນບ້າ ນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໂດຍອີງໃສ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ. ດັ່ງທີ່ໄດ້
ລະບຸຢູ່ໃນພາກທີ່ຜ່ານມາ, ໃນເງື່ອນໄຂ ຂອງ ສປປ ລາວ, ການຝຶກອົບຮົມເປັນຄູຝຶກ ຫລື ToT
ໄດ້ຖືກປະຕິບັດສໍາລັບອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຢ້ຽມ
ຢາມພາກສະຫນາມເພື່ອຊ່ວຍຊາວບ້ານໃນການດໍາເນີນ HVCA, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ກຳນົດບັນຫາ
ທີ່ເປັນບຸລມ
ິ ະສິດ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການຜ່ອນຄາບ, ສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງຕັ້ງ VDPCC
ແລະ ການພັດທະນາແຜນປະຕິບັດ DRM/DRR.
ສອງຂົງເຂດຕົ້ນຕໍທີ່ຈຳເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມປະກອບມີ:
ການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຊຸມຊົນ
- ກະກຽມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບດ
ັ
- ສ້າງຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ
ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ການພັດທະນາອົງກອນ

53

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຊຸມຊົນຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ຫວ
ົ ຂໍ້ດງັ່ ຕໍ່ໄປນີ້:
ການກະກຽມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບດ
ັ
ລະບົບການເຕືອນໄພຫລ່ວງໜ້າຊຸມຊົນ
ສາທິດການປະຕິບັດຕົວຈິງ
ຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ
ປະຖົມພະຍາບານ
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PRA)
ການດຳລົງຊີວິດ (ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ, ການສ້າງລາຍຮັບ)
ການປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດ
ກິດຈະກຳຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການເສື່ອມສານ CBDRR ເຂົ້າໃນຫລັກສູດ
ການຮຽນ ການສອນ
ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ພັດທະນາອົງກອນ
ວາງແຜນ CBDRR
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກຳມະການ ແລະ ອະນຸກຳມະການ VDPCC
ການລາຍງານຂໍ້ມູນຈາກບ້ານໃຫ້ເມືອງ
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ຂັ້ນຕອນທີ 5

ໃນ ສປປ ລາວ

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຊຸມຊົນ

ກ່ອນທີ່ຈະກໍານົດການປະຕິບດ
ັ ທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ , ຊຸມຊົນຕ້ອງເຂົ້າ
ໃຈສາເຫດຂອງຄວາມສ່ຽງເສຍກ່ອນ ໂດຍຜ່ານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ.
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ - ບາງຄັ້ງກໍເອີ້ນວ່າການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
(PDRA) ແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ, ການປະເມີນຜົນຄວາມສ່ຽງ (PRA), ການປະເມີນໄພອັນຕະລາຍ,
ຄວາມຕ້າທານຕໍ່າ ແລະຄວາມສາມາດ (HVCA) ຫຼື ການວິເຄາະຄວາມສາມາດມີ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ານທານຕໍ່າແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກໆກຸ່ມ
(ອາຍຸ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມພິການ, ສາດສະຫນາ, ສັນຊາດ, ຊົນເຜົ່າ,) ຂອງຊຸມຊົນໃນຂະ
ບວນການຂອງການກໍານົດ ແລະ ການຈັດລໍາດັບຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນ. ການປະ
ເມີນດັ່ງກ່າວຍັງຊ່ວຍໃນການກໍານົດຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອກຽມ
ພ້ອມຮັບມື ຫຼື ຕອບໂຕ້ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄພພິບັດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດກໍານົດ ແລະ
ຈັດລຽງບຸລິມະສິດການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍ - ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ
ວາງແຜນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ - ໂດຍຜ່ານການ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນເອງ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກຖ້າ
ຈຳເປັນ.
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ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂອງຂະບວນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສາມາດສັງລວມໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດປະເມີນລະດັບຂອງຄວາມສ່ຽງໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ, ແລະ ກຳ
ນົດບຸລມ
ິ ະສິດຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນ ສໍາລັບແຕ່ລະໄພອັນຕະລາຍສະເພາະທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນຢູໃ
່ ນ
ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບມາດຕະການ DRR ທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບດ
ັ ທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງທີ່ຊມ
ຸ ຊົນໄດ້ກໍານົດໄວ້ - ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການປະຕິບດ
ັ
ວຽກງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການຈັດສັນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ເພື່ອປະກອບສ່ວນເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ 3, ສະມາຊິກ DDPCC ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະສານ
ງານຂະບວນການ PDRA ຢູ່ໃນຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍ.

5.1 ການຄັດເລືອກເຄື່ອງມືປະເມີນຜົນຄວາມສ່ຽງ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ ແມ່ນການລວມກັນຂອງ 3 ການປະເມີນຜົນທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ: ໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ, ແລະ ຄວາມສາມາດ. ໄພອັນຕະລາຍ ທີ່ປະເຊີນໂດຍ
ຊຸມຊົນ (ປະຫວັດ ແລະໄພອັນຕະລາຍໃນອະນາຄົດ). ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍສະ
ເພາະການກໍານົດໄວ້. ປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍກວ່າໝູ່ ແລະ ສາເຫດຕົ້ນຕໍວ່າ
ເປັນຫຍັງພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວຫລາຍກວ່າໝູ່. ການປະເມີນຄວາມຕ້ານທານຕໍ່
າພິຈາລະນາປັດໃຈທາງກາຍະພາບ, ທີ່ຕັ້ງພູມສາດ, ປັດໄຈເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ທາງດ້ານການ
ເມືອງ ແລະ ທາງຈິດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈໍານວນຫນຶ່ງ ຫຼື ສິ່ງຂອງມີຄວາມສ່ຽງກວ່າຄົນອື່ນ
ຫລື ສິ່ ງ ຂອງອື່ ນ . ຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸ ກ ຄົ ນ , ຄອບຄົ ວ ແລະ ຊຸ ມ ຊົ ນ ເພື່ ອ ຮັ ບ ມື ຫຼື
ແກ້ໄຂໄພອັນຕະລາຍສະເພາະດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອພິຈາລະນາ ສາມອົງປະກອບຂ້າງເທິງ, ການປະ
ເມີນຄວາມສ່ຽງອາດນໍາໃຊ້ຈໍານວນຂອງເຄື່ອງມືເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ , ດັ່ງທີ່ໄດ້ສງັ ລວມໄວ້ຕາຕະລາງ
5.1 ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

ຕາຕລາງ 5.1 ເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນທີ່ແນະນຳ
ເຄື່ອງມື

ລາຍການ

ຈຸດປະສົງ

ຜູໃ້ ຫ້ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຫລັກ

ຂັ້ນຕອນ/ບາດກ້າວ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະເພດ
ຂອງ ໄພພິບັດ ແລະ ການພັດ
ທະນາທີ່ໄດ້ ປະຕິບັດໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດ
ຈະເກີດຂຶ້ນໃນ ອະນາຄົດ.

• ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈທີ່ແຈ້ງ ແລະ
ເລິກເຊິງ ກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍ
ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລັກ
ສະນະ, ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ
ພຶດຕິກຳຂອງມັນ
• ເພື່ອເຂົ້າໃຈສະພາບປະຈຸບັນ
ໃນຊຸມຊົນ
• ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານຮັບຮູ້ເຖິງ
ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ
• ເພື່ອກຳນົດຜົນກະທົບທີ່ເຄີຍ
ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທີ່ອາດຈະເກີດ
ໃນອານາຄົດ

ຜູ້ເຖົ້າ, ຫົວໜ້າຊຸມຊົນ,
ຄູອາຈານ

i. ວາງແຜນສົນທະນາເປັນກຸ່ມກັບຜູ້
ໃຫ້ຂໍ້ມູນ. ເຊີນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ຫລາຍ
ເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້, ໂດຍສະເພາະ
ຄົນໜຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຟັງ
ປະຫວັດຂອງຊຸມຊົນ
ii. ຖາມຊາວບ້ານວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ
ສາມາດເລົ່າຄືນເຫດການໃຫຍ່ທີ່
ເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ:
• ໄພອັນຕະລາຍໃຫຍ່ ແລະ
ຜົນກະທົບຂອງມັນ
• ການປ່ຽນແປງໃນການນຳໃຊ້ດິນ
(ພືດ, ການ ປົກຄຸມຂອງປ່າໄມ້ ແລະ
ອື່ນໆ) ແລະ ການ ພັດທະນາສິ່ງອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຈຳເປັນ
• ການປ່ຽນແປງໃນການຄອບຄອງ
ທີ່ດິນ
• ການປ່ຽນແປງໃນຄໍ້າປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ
• ການປ່ຽນແປງໃນການບໍລິຫານ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
• ເຫດການດ້ານການເມືອງທີ່ສຳຄັນ
• ການປ່ຽນແປງໃນພຶດຕິກຳ(ຕົວຢ່າງ
ຕໍ່ກັບ ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າ)
• ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ
ໃນອະນາຄົດ ອັນໃກ້ນີ້

ເອົາຜົນສະຫລຸບກ່ຽວກັບໄລຍະ
ຫ່າງຂອງ ສະພາບພື້ນທີ່ຫລັກ
ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ
ສາມາດຊີໃຫ້ເຫັນ:
• ການຈັດສັນໄລຍະຫ່າງຂອງ
ເຮືອນ, ທົ່ງນາ, ຖະໜົນ, ແມ່ນໍ້າ,
ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ເຂດແດນ,
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ທາງດ້ານສັງຄົມ, ພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ຂອບ
ເຂດຊຸມຊົນ
• ພື້ນທີ່ ແລະ ອົງປະກອບໃນ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງມັນ
• ພື້ນທີ່ປອດໄພ ແລະ
ຖະໜົນໄປ ຫາພື້ນທີ່ປອດໄພ
• ຄວາມສາມາດພາຍໃນທ້ອງ
ຖິ່ນ (ເຮືອ, ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ,
ສະຖານທີ່ຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ
ແລະ ອື່ນໆ)

ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກການ
ສື່ສານ ແລະ ກະຕຸ້ນການປຶກສາ
ຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາສຳຄັນຢູ່ໃນ
ຊຸມຊົນ

ສະມາຊິກຊຸມຊົນ

i. ຕັດສິນປະເພດຂອງແຜນທີ່ທີ່ເຮັດ
ii. ຊອກຫາຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ
(ແລະ ຕົວແທນຂອງກຸ່ມ ທີ່ມີຄວາມ
ຕ້ານທານຕໍ່າ) ທີ່ຮູ້ພື້ນທີ່ ແລະ ມີ
ຄວາມປະສົງໃຫ້ຂໍ້ມູນຈາກປະສົບ
ການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
iii. ກະກຽມອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມ
(ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ເຈ້ຍສີ, ບິກເຝີດ,
ແຜ່ນໄສ, ບິກ ແລະ ອື່ນໆ) ສຳລັບ
ເຮັດແຜນທີ່.
iv. ຊ່ວຍຊາວບ້ານໃນເບື້ອງຕົ້ນແຕ່
ວ່າປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແຕ້ມດ້ວຍຕົນ
ເອງ.

ການປະເມີນ:
ໄພອັນຕະລາຍ,
ຄວາມຕ້ານ ທານຕໍ່າ
ແລະ ຄວາມສາມາດ

ການສ້າງແຜນທີ່
ຄວາມສ່ຽງ
ປະເມີນ: ໄພອັນຕະ
ລາຍ, ຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດ
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ເຄື່ອງມື
ປະຕິທິນລະດູການ
ປະເມີນ:
ໄພອັນຕະລາຍ ແລະ
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ
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ລາຍການ

ຈຸດປະສົງ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄພອັນຕະລາຍ,
ເຫດການຕ່າງໆ, ກິດຈະກຳ,
ເງື່ອນໄຂ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ
ຮອບປີ.

• ເພື່ອກຳນົດຊ່ວງເວລາ ທີ່ເຄັ່ງ
ຮ້ອນ (ທີ່ອາດເກີດ ຈາກໄພອັນຕະ
ລາຍ, ພະຍາດ, ຄວາມອຶດຫິວ,
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ອື່ນໆ)
• ເພື່ອກຳນົດສິ່ງທີ່ຊາວບ້ານ ປະຕິ
ບັດໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ, ວິທີການທີ່
ເຂົາເຈົ້າເຮັດ ໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດ
ມີຄວາມ ຫລາກຫລາຍ ແລະ ຍຸດ
ທະສາດຂອງເຂົາເຈົ້າ
• ເພື່ອກຳນົດການຈັດແບ່ງວຽກ
ລະຫວ່າງຊາຍ ແລະ ຍິງໃນເວລາ
ເກີດໄພພິບັດ ແລະ ໃນເວລາ
ປົກກະຕິ

ຜູໃ້ ຫ້ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຫລັກ
ສະມາຊິກຊຸມຊົນ
ຈຳເປັນຕ້ອງແຍກ
ການປຶກສາຫາລື ສຳ
ລັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ.
ຜູ້ເຖົ້າ ຈະມີຂໍ້ມູນດ້ານ
ປະຫວັດສາດ ທີ່ດີກ່ຽວ
ກັບລະດູການ.

ຂັ້ນຕອນ/ບາດກ້າວ
i. ນຳໃຊ້ກະດານດຳ ຫລື ເຈ້ຍ
ແຜ່ນໃຫຍ່ ໃນການເຮັດ ຕາຕະລາງ
ເດືອນຕ່າງໆຂອງປີໃນທາງຕັ້ງ.
ໃຫ້ຊາວບ້ານລຽງລຳດັບໄພອັນຕະ
ລາຍ, ແຫລ່ງການທຳມາຫາກິນ,
ເຫດການຕ່າງໆ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ
ອື່ນໆ ແລະ ຈັດລຽງໄປຕາມທາງຂວາງ.
ii. ໃຫ້ຊາວບ້ານໃສ່ເລກລຳດັບວຽກ
ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດ (ປູກພືດ, ໄຖນາ ແລະ
ອື່ນໆ) ສຳລັບແຕ່ລະແຫລ່ງ ການທຳ
ມາຫາກິນ / ແຫລ່ງລາຍຮັບ ດ້ວຍ
ການໝາຍ ເດືອນ ແລະ ໄລຍະເວລາ,
ພ້ອມທັງເພີ້ມບົດບາດຍິງ ຊາຍ ແລະ
ອາຍຸ.
iii. ຊ່ວຍໃນການວິໄຈດ້ວຍການ
ເສື່ອສານກັບລັກສະນະ ທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນຂອງປະຕິທິນ: ໄພພິບັດກະທົບຕໍ່
ແຫລ່ງການທຳມາຫາກິນແນວໃດ?
ຊ່ວງເວລາໃດ ມີວຽກຫລາຍກວ່າໝູ່?
ຖາມແຫລ່ງອາຫານ ລະດູການ, ຊ່ວງ
ຂາດອາຫານ, ມີການເຄືອນຍ້ານ
ຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ອື່ນໆ.
iv. ປຶກສາຫາລືຍຸດທະສາດການ
ຮັບມື, ການປ່ຽນແປງ ຢູ່ໃນບົດບາດ
ຍິງຊາຍ ໃນເວລາເກີດໄພພິບັດ ຫລື
ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

Tools
ເຄື່
ອງມື

Description
ລາຍການ

Objectives
ຈຸດປະສົງ

ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ /
Venn diagram/
Chappati diagram

ກຳນົດຮູບແບບທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ
ອົງການຈັດຕັ້ງຫລັກ, ກຸ່ມ ແລະ
ບຸກຄົນໃນ ຊຸມຊົນ,
ລັກສະນະການພົວພັນ ແລະ
ລະດັບຄວາມສຳຄັນ.

• ເພື່ອກຳນົດອົງການຈັດຕັ້ງ
(ພາຍ ໃນ ແລະ ນອກທ້ອງຖິ່ນ),
ບົດບາດ/ຄວາມສຳຄັນຂອງອົງ
ການຈັດຕັ້ງນັ້ນ, ແລະ ຄວາມຄິດ
ທີ່ຊາວບ້ານມີຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງ ນັ້ນ
• ເພື່ອກຳນົດບຸກຄົນ, ກຸ່ມ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີບົດບາດ ໃນການ
ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ແລະ ສາມາດ
ຊ່ວຍຊຸມຊົນ

ການປະເມີນ:
ຄວາມສາມາດ

Key
respondents
ຜູໃ້ ຫ້
ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຫລັກ
ສະມາຊິກຊຸມຊົນ,
ໂດຍສະເພາະ ຕົວ
ແທນຈາກກຸ່ມທີ່ມີ
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ

ໃນ ສປປ ລາວ

Steps/
Procedure
ຂັ້
ນຕອນ/ບາດກ້
າວ
i. ທຳຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຊື່ຂອງ
ອົງການຈັດຕັ້ງ ກ່ອນ
ii. ໃຫ້ຊາວບ້ານກຳນົດມາດຖານສຳ
ລັບຄວາມສຳຄັນ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ລຽງລຳດັບຕາມມາດຖານ
iii. ຖາມຊາວບ້ານເຖິງຂອບເຂດ
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ປະສານ
ກັບພາກສ່ວນອື່ນ, ບັນທຶກປະເພດ
ຂອງສາຍພົວພັນ
iv. ແຕ້ມວົງມົນເພື່ອເປັນຕົວແທນ
ແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງ ຫລື ກຸ່ມ,
ຂະໜາດຂອງວົງມົນຊີ້ໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມສຳ ຄັນ
v. ແຕ້ມລູກສອນເພື່ອເປັນຕົວແທນ
ໃຫ້ ການສື່ສານຝ່າຍໜຶ່ງ ຫລື ສອງ
ຝ່າຍກັບອົງການຈັດ ຕັ້ງ ຫລື ກຸ່ມ
vi. ຖາມປະຫວັດຂອງອົງການຈັດ
ຕັ້ງ,ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ ປະຕິບັດໃນ
ຊຸມຊົນ, ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່
ເປັນແນວໃດ, ການປະສານງານເດ,
ອົງ ການຈັດຕັ້ງ, ກຸ່ມ ຫລື
ບຸກຄົນໃດມີຄວາມສຳຄັນໃນເວລາ
ເກີດໄພພິບັດ, ກົນໄກການຕັດສິນໃຈ
ໃນລະດັບຊຸມຊົນ ແລະ ອື່ນໆ
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Tools
ເຄື່
ອງມື
ສຳພາດ/ ເນັ້ນໜັກ
ສົນທະນາ ເປັນກຸ່ມ
ເຄິງໂຄງສ້າງ
ປະເມີນ: ໄພອັນຕະ
ລາຍ, ຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ ແລະ
ຄວາມ ສາມາດ

Description
ລາຍການ

Objectives
ຈຸດປະສົງ

ການສຳພາດເຄິ່ງໂຄງສ້າງເປັນ
ການປຶກ ສາຫາລືໃນລັກສະນະ
ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຊຶ່ງບໍ່ມີການ
ນຳໃຊ້ຮ່າງຄຳຖາມທີ່ເປັນ ທາງ
ການ ແຕ່ມີລາຍການຄຳຖາມ.
ມີການສຳພາດເຄິ່ງໂຄງສ້າງທີ່
ແຕກຕ່າງ ກັນ: (1) ສຳພາດ
ເປັນກຸ່ມ, (2) ເນັ້ນ ໜັກການ
ສົນທະນາເປັນກຸ່ມ, (3) ສຳພາດ
ລາຍບຸກຄົນ, ແລະ (4) ສຳພາດ
ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫລັກ

• ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ແລະ
ຂໍ້ມູນສະເພາະ
• ເພື່ອວິເຄາະບັນຫາ, ຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ, ຄວາມສາມາດ ແລະ
ແນວຄວາມຄິດ
• ເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນ
ການສຳພາດເປັນກຸ່ມ: ເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ຂໍ້ມູນລະດັບຊຸມຊົນ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າ
ເຖິງ ຄົນຈຳນວນທີ່ມີຫລາກຫລາຍ
ທາງຄວາມຮູ້.
ການສຳພາດລາຍບຸກຄົນ: ເພື່ອໃຫ້
ໄດ້ ຂໍ້ມູນຂອງຕົວແທນ ແລະ ສ່ວນ
ບຸກ ຄົນ, ຊຶ່ງອາດເປີດເຜີຍຄວາມ
ແຕກຕ່າງ / ການຂັດແຍ່ງກັນພາຍ
ໃນຊຸມຊົນ.
ການສຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫລັກ:
ເພື່ອ ໃຫ້ໄດ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້
ສະເພາະ.
ເນັ້ນໜັກການປຶກສາຫາລືເປັນກຸ່ມ:
ເພື່ອປຶກສາຫາລືຫົວຂໍ້ສະເພາະໃນ
ລາຍລະອຽດກັບກຸ່ມນ້ອຍໆ ຂອງຜູ້
ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຫລາຍ ຫລື ສົນໃຈໃນ
ຫົວຂໍ້ນັ້ນໆ
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Key
respondents
ຜູໃ້ ຫ້
ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຫລັກ
ທິມງານ 2-4 ຄົນ

Steps/
Procedure
ຂັ້
ນຕອນ/ບາດກ້
າວ
i. ກະກຽມສິ່ງສຳຄັນກ່ອນລ່ວງໜ້າ
ii. ເລືອກເອົາຄົນໜຶ່ງມາຊີ້ນຳການ
ສຳພາດ
iii. ຖາມຄຳຖາມເປີດ (ຫຍັງ, ເປັນ
ຫຍັງ, ໃຜ, ເມື່ອໃດ, ແນວໃດ, ໝາຍ
ຄວາມວ່າແນວໃດ ແລະ ອື່ນໆ).
ຮູບແບບການສຳພາດເຄິ່ງໂຄງສ້າງ
ຮັບປະກັນ ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນ
ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກ ຊຸມຊົນໄດ້
ປະກອບສ່ວນໃນການສະເໜີສິ່ງທີ່
ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ
iv. ຖາມຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ
ຕົວຢ່າງ
v. ພະຍາຍາມໃຫ້ຫລາຍຄົນເຂົ້າ
ມາມີສ່ວນຮ່ວມ (ຖ້າພວກເຈົ້າມີໜ້າ
ຕອນສຳພາດ)
vi. ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກຸ່ມທີ່ຫ້າວຫັນ
vii. ຖາມຄຳຖາມໃໝ່ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກ
ຄຳຕອບ
viii. ບັນທຶກແບບລັບໆ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

Tools
ເຄື່
ອງມື
ການຢ່າງສຳຫລວດ
ພື້ນທີ່
ປະເມີນ: ໄພອັນຕະ
ລາຍ, ຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ສັງເກດໂດຍກົງ
ປະເມີນ: ໄພອັນຕະ
ລາຍ, ຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ ແລະ
ຄວາມສາມາດ
ລາຍຊື່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມ
ຕ້ານທານຕໍ່າ
ປະເມີນ: ຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ

ໃນ ສປປ ລາວ

Description
ລາຍການ

Objectives
ຈຸດປະສົງ

Key
respondents
ຜູໃ້ ຫ້
ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຫລັກ

Steps/
Procedure
ຂັ້
ນຕອນ/ບາດກ້
າວ

ການຍ່າງທີ່ເປັນລະບົບກັບຜູ້ໃຫ້
ຂໍ້ມູນ ຫລັກ ຜ່ານຊຸມຊົນເພື່ອເບິ່ງ
ແຜນທີ່ ຊຸມຊົນ ຊຶ່ງປະກອບມີ
ໄລຍະຫ່າງລະ ຫວ່າງສະຖານທີ່
ຫລັກ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເຂດ
ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໂດຍການສັງ ເກດ,
ຖາມ, ຟັງ ແລະ ສ້າງແຜນວາດ
ພື້ນທີ່.

• ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳພັນ
ລະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມ
ທາງກາຍຍະພາບ ແລະ ກິດຈະ
ກຳຂອງມະນຸດ ໃນພື້ນທີ່ ແລະ
ພາຍໃນຊ່ວງເວລາ
• ເພື່ອກຳນົດເຂດທີ່ອັນຕະລາຍ,
ເຂດເຄື່ອນຍ້າຍ, ຊັບພະຍາກອນ
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ນຳໃຊ້ໃນຊ່ວງເວລາ
ສຸກເສີນ, ເຂດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ
ອື່ນໆ.
• ເພື່ອກຳນົດບັນຫາ ແລະ ຊອກ
ຫາໂອກາດ

ທິມງານປະເມີນ
ປະກອບມີສະມາຊິກ
ຊຸມຊົນ 6-10 ຄົນ
ທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກ
ຫລາຍຂະແໜງການ

i. ອີງຕາມແຜນທີ່, ເລືອກເສັ້ນພື້ນທີ່
(ອາດມີຫລາຍ ກວ່າໜຶ່ງເສັ້ນ)
ii. ເລືອກກຸ່ມ 6-10 ຄົນທີ່ເປັນຕົວ
ແທນຫລາຍຂະ ແໜງການ ແລະ
ອະທິບາຍຈຸດປະສົງ
iii. ຢ່າງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ, ໄຊ້ເວ
ລາສັງລວມ ແລະ ສຳພາດບໍ່ເປັນ
ທາງການໃນຫລາຍສະຖານທີ່ ທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ
iv. ເນັ້ນໜັກໃສ່ບັນຫາຕ່າງ ເຊັ່ນການ
ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດ,
ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການປ່ຽນ
ແປງຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອ
ແຕ້ມແຜນທີ່ປະຫວັດສາດ
v. ປະຕິບັດການຍ່າງສຳຫລວດພື້ນ
ທີ່ກັບຕົວແທນຈາກ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມ
ຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ

ສັງເກດສິ່ງຂອງ, ຄົນ, ເຫດການ,
ສາຍພົວພັນ, ການເຂົ້າຮ່ວມ
ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນ
ລະບົບ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບພາບທີ່ດີ ຂອງສະ
ຖານະການໄພພິບັດ, ໂດຍສະ
ເພາະ ຮູບພາບສິ່ງທີ່ຍຸ້ງຍາກທີ່
ຈະແກ້ໄຂ

ສະມາຊິກຊຸມຊົນ

ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ, ທີ່ສາມາດເຂົາເຖິງ
ໄດ້ດ້ວຍການສັງເກດ ໂດຍກົງ

ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອກຳນົດ
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ
ໃນຊຸມຊົນ

ເພື່ອກຳນົດລາຍຊື່ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ສາ
ມາດ ຊ່ວຍຕົນເອງ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້
ການ ຊ່ວຍເຫລືອກ່ອນໝູ່ໃນສະ
ຖານະການສຸກເສີນ

ສະມາຊິກຊຸມຊົນ,
ໂດຍສະເພາະຕົວແທນ
ຈາກທຸກກຸ່ມທີ່ມີຄວາມ
ຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໃຫ້ຊາວບ້ານລະບຸຊື່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ (ຄວາມ ພິການ, ຜູ້ປ່ວຍ
ອຳມະພາດ, ຜູ້ເຖົ້າ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ
ແມ່ມານ), ຂອດຈຳກັດຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ພື້ນທີ່ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຕິດຕໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພື້ນທີ່ຂອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ
ທີ່ສາມາດນຳສະເໜີໃນແຜນທີ່ຊມ
ຸ ຊົນ.
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Tools
ເຄື່
ອງມື
ການວິເຄາະການ
ດຳລົງຊີວິດ
ການປະເມີນ: ໄພອັນ
ຕະລາຍ, ຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ການຈັດລະດັບ

Description
ລາຍການ

Objectives
ຈຸດປະສົງ

Key
respondents
ຜູໃ້ ຫ້
ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຫລັກ

Steps/
Procedure
ຂັ້
ນຕອນ/ບາດກ້
າວ

ເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບສຳພາດ
ຄອບຄົວ ຫລື ກຸ່ມສົນທະນາ
ສະເພາະ ກັບຄອບຄົວທີ່ຮັບ
ພາລະໃນການ ທຳມາຫາກິນ
ຄ້າຍຄືກັນ (ຕົວຢ່າງ ການເຮັດ
ນາ, ການປະມົງ, ເຜົາຖ່ານ,
ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ອື່ນໆ) –
ເພື່ອສ້າງ ແຜນວາດທີ່ນຳ
ສະເໜີລາຍຮັບ ແລະ ແຫລ່ງ
ອາຫານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ເພື່ອເຂົ້າໃຈຍຸດທະສາດການ
ດຳລົງ ຊີວິດໃນເວລາປົກກະຕິ
ແລະ ເກີດໄພພິບັດ ແລະ ກຸ່ມທຳ
ມາຫາກິນ ສະເພາະທີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງກວ່າໝູ່ຕໍ່ໄພ ອັນຕະລາຍ ຫລື ກຸ່ມທຳມາຫາກິນທີ່ມີຄວາມ
ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມ ສ່ຽງສຳ
ລັບຕົນເອງ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ຄອບຄົວພາຍໃນຊຸມ
ຊົນ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ
ຄ້າຍຄືກັນ

i. ທົບທວນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້
ແລະ ກຳນົດກິດຈະກຳ ການດຳລົງ
ຊີວິດຫລັກ
ii. ຕັດສິນໃຈ (ກ) ສຳພາດສ່ວນບຸກ
ຄົນ ແລະ ຈຳນວນ ຜູ້ສຳພາດ ຫລື
(ຂ) ປຶກສາຫາລືເປັນກຸ່ມ ກັບກຸ່ມທີ່ໄດ້
ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກຸ່ມ
iii. ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງເປັນຮູບສີ່ຫລ່ຽມ
ຫລື ປ່ຽງ ເພື່ອໃຊ້ໃນການສົນທະນາ
ກ່ຽວກັບແຫລ່ງ ການດຳ ລົງຊີວິດ ຫລາຍຄອບຄົວຈະມີຄວາມໄວ້ວາງ
ໃຈ ຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດຕ່າງໆ
ຕະຫລອດປີ
iv. ຊອກເບິ່ງວ່າແຕ່ລະໄພອັນຕະ
ລາຍກະທົບກິດຈະກຳ ການດຳລົງ
ຊີວິດແນວໃດ ຫລື ເປັນຫຍັງກິດຈະ
ກຳ ການດຳລົງຊີວິດສະເພາະໃດໜຶ່ງ
ຈຶ່ງບໍ່ປອດໄພ
– ແລະ ຈາກນັ້ນກໍຊອກຫາແນວທາງ
ທີ່ການດຳລົງ ຊີວິດສາມາດມີຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕໍ່
ໄພພິບັດ ຫລື ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ
ຫລາຍຂຶ້ນ
v. ສືບຕໍ່ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ວິທີທີ່ການດຳລົງຊີ ວິດສາມາດຮັບມື
ຂະນະເກີດໄພພິບັດ (ອຸປະກອນ /
ສັງຄົມ / ຄວາມປະສົງ) ທາງດ້ານເງິນ
ແລະ ອາຫານ

ເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບຊອກຫາ
ແນວຄວາມ ຄິດຂອງຊາວບ້ານ,
ກຳນົດມາດຖານ ແລະ ເຂົ້າໃຈ
ການຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາ ເຈົ້າໃນ
ການວັດແທກ ແລະ ການກຳນົດ
ບູລິະສິດ.

• ເພື່ອກຳນົດມາດຖານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ, ກຳນົດຄວາມ
ແຕກຕ່າງໃນແນວຄວາມຄິດ ແລະ
ເຫດຜົນ
• ເພື່ອສົ່ງເສີມການແກ້ໄຂບັນຫາ
ໂດຍຜ່ານການສົນທະນາ

ສະມາຊິກຊຸມຊົນ

i. ມາດຖານ ຫລື ລັກສະນະເພື່ອສົມ
ທຽບສິ່ງທີ່ໄດ້ກຳ ນົດຈາກສະມາຊິກ
ຊຸມຊົນ
ii. ມາດຖານທີ່ນຳໃຊ້ເອົາໄວ້ເບື້ອງ
ໜຶ່ງຂອງຕາຕະລາງ ຫລື ເສັ້ນແກນ Y
iii. ສິ່ງທີ່ສົມທຽບເອົາໃນແກນເສັ້ນ
ສະແດງ Xໃຈ ຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດ
ຕ່າງໆຕະຫລອດປີ
iv. ສິ່ງທີ່ສົມທຽບເອົາໃນແກນເສັ້ນ
ສະແດງ X

ຄັດຈາກ: ປຶ້ມຄູ່ມືສຳລັບໜ່ວຍງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງຊຸມຊົນ ຈາກໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ
ຂອງສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ (IFRC), 2008.

ໝາຍເຫດ:
ຄູ່ ມື ຂ້ າ ງເທິ ງ ນັ້ ນ ສາມາດຖື ກ ຄັ ດ ເລື ອ ກໄປນຳໃຊ້ ໂ ດຍອີ ງ ຕາມຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງໂຄງການ CBDRR ຫລື
ສະພາບພື້ນທີ່ - ໃນບາງກໍລະນີ ບໍ່ແມ່ນທຸກເຄື່ອງມື ທີ່ຈະແທດເໝາະ ຫລື ຈຳເປັນ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

ໃນການດໍາເນີນການປະເມີນໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດ, ມັນຈຳ
ເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາຈໍານວນຂອງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເສື່ອມສານກັນ ລວມທັງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,
ຄວາມພິ ກ ານ (ທາງດ້ າ ນຮ່ າ ງກາຍ ແລະ ສະໜອງ), ອາຍຸ (ເດັ ກ ນ້ ອ ຍ ແລະ ຜູ້ ສູ ງ ອາຍຸ ) ,
ການດໍາລົງຊີວິດ, ການປົກຄອງ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນແຕ່ລະການປະເມີນ.
ຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພື້ນຖານຂອງຂະບວນການວາງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ.

5.2 ການກະກຽມສຳລັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ເມື່ອໃດທີ່ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ຖືກການກໍານົດ ແລະ ສະມາຊິກ DDPCC ໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນກະກຽມການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍ:
ຂໍການອະນຸມດ
ັ ຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ - ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູປ
້ ະສານ
ງານຂອງ PDPCC ແລະ DDPCC, ອໍານາດການປົກເມືອງ ແລະ ແຂວງຈະໄດ້ຮບ
ັ ການປຶກ
ສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການຂອງກິດຈະກໍາ CBDRR ແລະ ການປະເມີນພາກສະຫນາມ.
ການອະນຸມດ
ັ ແລະ ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະໄດ້ຮບ
ັ ຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນກິດຈະກໍາ. ພະນັກງານຄົນໃດທີ່ສນ
ົ ໃຈເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນຜົນຄວນ
ໄດ້ຮບ
ັ ການເຊື້ອເຊີນ.
ແຈ້ງສະມາຊິກຊຸມຊົນ - ຜູຕ
້ າງຫນ້າຂອງທີມງານການປະເມີນຜົນປະຊຸມກັບຜູນ
້ ໍາຊຸມຊົນ
ເພື່ອປຶກສາຫາລືຈດ
ຸ ປະສົງ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຊຸມຊົນ. ທີມງານຍັງ
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜູນ
້ ໍາຊຸມຊົນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີ່ສະເໜີ ແລະ ຄວາມຄາດ
ຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທີມງານຈະ ສະເໜີໃຫ້ຜນ
ູ້ ຳຊຸມຊົນຈັດກອງປະຊຸມຂອງຊຸມຊົນໃນການມີ
ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມຂອງກຸ່ ມ ທີ່ ແ ຕກຕ່ າ ງກັ ນ ສໍ າ ລັ ບ ເຄື່ ອ ງມື ກ ານປະເມີ ນ ຜົ ນ ທີ່ ແ ຕກຕ່ າ ງກັ ນ .
ຈະຕ້ອງແຈ້ງວັນ ແລະ ເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສດ
ຸ . ຜູນ
້ ໍາຊຸມຊົນຄວນໄດ້ຮບ
ັ ການສະເໜີໃຫ້ມາ
ເປັ ນ ສ່ ວ ນຫນຶ່ງ ຂອງທີ ມ ງານການປະເມີ ນ ຜົ ນ ຊຶ່ງ ປຽບເໝື ອ ນເປັ ນ ຜູ້ປ ະສານງານ ແລະ
ກະກຽມການປະເມີນ.
ການສ້າງຕັ້ງຂອງທີມງານການປະເມີນຜົນ - ສະມາຊິກ DPCC ທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມ
ແລະ ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນທີ່ຈະໄດ້ປະຕິບັດ.
ສະມາຊິກທີມງານ PRA ຜູທ
້ ຈ
ີ່ ະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢູພ
່ າກສະຫນາມຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການແບ່ງອອ
ກເປັນກຸມ
່ ນ້ອຍ. ໜ້າວຽກ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງສະມາຊິກຂອງທີມງານແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້
ຮັບການກໍານົດເພື່ອປະຕິບດ
ັ ການປະເມີນຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກ່ອນຈະລົງພາກສະຫນາມ, ສະ
ເໜີໃຫ້ມກ
ີ ານພົບປະກັບຜູນ
້ ໍາຊຸມຊົນອີກເທື່ອຫນຶ່ງສໍາລັບການກະກຽມຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ການເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ ມືສອງ - ຂໍ້ມນ
ູ ມືສອງເຊັ່ນ: ແຜນທີ່, ແຜນພັດທະນາ, ບົດລາຍງານສຸຂະ
ພາບ ແລະ ບົດລາຍງານດ້ານເສດຖະກິດ, ບົດລາຍງານໄພພິບດ
ັ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ຂອງຊຸມຊົນຄວນ
ໄດ້ຮບ
ັ ການເກັບກໍາຂໍ້ນກ່ອນລ່ວງຫນ້າ
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ຕາຕະລາງ 5.2 ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຮັດ HVCA
ຜູ້ປະຕິບັດ

ບົດບາດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ທິມງານ DDPCC

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

• ແຈ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ຜູ້ນຳຊຸມຊົນໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ HVCA
• ຈັດຕາຕະລາງການປະເມີນ HVCA ແລະ ກະກຽມເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນທີ່
ຈຳເປັນກ່ອນລ່ວງໜ້າ
• ປະສານແຕ່ລະເຄື່ອງມືກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຄາດຫວັງ

ຜູ້ປະສານງານເມືອງ

ຜູ້ປະສານງານຮ່ວມ

• ແຈ້ງຫົວໜ້າຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນຂອງ HVCA
• ເຮັດວຽກກັບຫົວໜ້າຊຸມຊົນ ເພື່ອຈັດສະຖານທີ່ກອງປະຊຸມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ
ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ານຮ່ວມມາທັນເວລາ
• ປະສານແຕ່ລະເຄື່ອງມືຮ່ວມກັນ

ຫົວໜ້າຊຸມຊົນ

ປະສານຜູ້ຊ່ວຍ
ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

• ສະໜັບສະໜູນຂະບວນການ ແລະ ວິທີການ HVCA
• ແຈ້ງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຂະບວນການ HVCA ກ່ອນທິມງານປະເມີນ ລົງພາກສະ
ໜາມ
• ຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມມຸ້ງຫວັງຂອງຊຸມຊົນບໍ່ໃຫ້ຫລາຍເກີນຄວນ
• ຍອມຮັບວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍ ແລະ ສົ່ງເສີມສະມາ ຊິກຊຸມ
ຊົນສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ປະສົບການ, ບັນຫາ ແລ ຄວາມຫວັງຢ່າງເຕັມປ່ຽມ
• ປະກອບສ່ວນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໂດຍການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະ
ສົບການ
• ປະສານເຄື່ອງມືຮ່ວມກັນ

ຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນ
ຫລັກ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

• ປະກອບສ່ວນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໂດຍການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະ
ສົບການ
• ສົ່ງເສີມສະມາ ຊິກຊຸມຊົນສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ປະສົບການ, ບັນຫາ ແລ
ຄວາມຫວັງຢ່າງເຕັມປ່ຽມ

ສະມາຊິກ ຊຸມຊົນ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

• ປະກອບສ່ວນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໂດຍການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະ
ສົບການ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

• ປະກອບສ່ວນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໂດຍການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະ
ສົບການ
• ກຳນົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການເສື່ອມສານ ຫລື ການຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນ
ແລະ/ຫລື DDPCC ເພື່ອກຳນົດພື້ນທີ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ທີ່ຊຸມຊົນ
ກຳນົດ

ຊຸມຊົນ

ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເປັນ NGO ທີ່ເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່

ຄັດຈາກ: ຄູ່ມືອາສາສະໝັກ ສະບັບທີ 2 (2011) ກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ ຂອງ ອົງການກາແດງລາວ
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

ກ່ອນຈະເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ ຕົວຈິງ, ຕ້ອງກະກຽມແຜນປະຕິບດ
ັ ພາກສະຫນາມ ເຊິ່ງລະບຸລາຍລະອຽດ
ຂອງຂະບວນການແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ເຄື່ອງມືທີ່ຈະນໍາໃຊ້, ວຽກທີ່ໄດ້ມອບ
ຫມາຍໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກທີມງານ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລາຍລະອຽດຂອງທຸກວຽກພາລະທິການທີ່
ຈໍາເປັນສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ. ແຜນປະຕິບັດພາກສະຫນາມຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາ
ລືໃນທິມຫນ່ວຍງານຍ່ອຍຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ທັນທິມໃດທິມໜຶ່ງພາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສໍາ
ຄັນຊຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ.

5.3 ການເກັບກຳຂໍ້ມນ
ູ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານມາ, ສະມາຊິກທິມງານ PRA ຈະໄດ້ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມ
ຍ່ອຍເພື່ອປະສານເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນຈຳເປັນຈະຕ້ອງເນັ້ນຫນັກວ່າພາ
ລະບົດບາດຂອງທີມງານການປະເມີນຜົນແມ່ນເພື່ອປະສານງານ ຫລື ກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່
ເປັນຊຸມຊົນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ກຳນົດບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ
ຄວນໄດ້ຮບ
ັ ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທີ່
ຄາດຫວັງ ແຕ່ບໍ່ສ້າງຄວາມຫວັງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ສະພາບລວມຂອງເຄື່ອງມືໄດ້ນໍາສະເຫນີໃນຕາ
ຕະລາງ 4.1 - ເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນ. ຊຸດເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນຂັ້ນພື້ນຖານເຊັ່ນ: ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່,
ເຝີດຂຽນເຈ້ຍ, ແລະ ອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມສໍາລັບທຸກໆທີມງານຍ່ອຍກ່ອນຈະເລີ້ມການປະເມີນ
ຜົນ.
ຜູ້ຕອບຄຳຖາມທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບໂອກາດເທົ່າທຽມກັນໃນການຕອບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນ
ທະນາ. ທີມງານປະເມີນຜົນຄວນຮັບປະກັນວ່າການປະເມີນສາມາດເຂົ້າເຖິງສໍາລັບທຸກຄົນ
(ພິຈາລະນາການເຂົ້າເຖິງໂຕບຸກຄົນ ແລະ ວິທກ
ີ ານຂອງການສື່ສານໃນການປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາ).
ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກກຸ່ມການຍ່ອຍ ເພື່ອພົວພັນກັບກຸ່ມຜູ້ຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ
(ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ, ຜູ້ນໍາທາງສາດສະຫນາ, ກຸ່ມແມ່ຍິງ, ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງກຸ່ມທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງຫລາຍທີ່ສຸດ - ຄົນພິການ, ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ຊົນເຜົ່າ, ແລະອື່ນໆ) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
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ຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນຄຳສັບວິຊາການ ແລະ ນຳໃຊ້ພາສາແບບງ່າຍ ເພື່ອຕິດຕໍ່ສສ
ື່ ານກັບສະມາຊິກຂອງ
ຊຸມຊົນ. ໃນບາງກໍລະນີ, ການແປພາສາຕ້ອງໄດ້ພວ
ົ ພັນກັບກຸມ
່ ຊົນເຜົ່າໂດຍນໍາໃຊ້ພາຂອງພວກ
ເຂົາ. ທາງທີມງານຄວນກະກຽມການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນດ້ວຍວິທກ
ີ ານສື່ສານ ໂດຍການນໍາ
ໃຊ້ຮບ
ູ ແຕ້ມ, ສັນຍາລັກ, ພາສາຮ່າງກາຍ ຫຼື ພາສາທີ່ງາ່ ຍໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸປະກອນໂຄສະນາ
ຫລື IEC (ໂປສເຕີ, ແຜ່ນພັບ, ແລະອື່ນໆ) ສາມາດນຳມາເຜີຍແຜ່ໃນໄລຍະການປະເມີນພາກ
ສະຫນາມເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູໃ
້ ນຊຸມຊົນ. ອຸປະກອນໂຄາະນາຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການແຈກຢາຍ (ບໍ່ໃຫ້
ຖືສຳຄັນກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງເປັນພິເສດ) ແລະ ອຸປະກອນໂຄສະນາຕ້ອງແທດເໝາະກັບກຸ່ມນັ້ນໆ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜູ້ພິການອາດຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງເນື້ອໃນໂດຍຜ່ານຂະຫນາດກາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າອາດຕ້ອງການໃຫ້ມີອຸປະກອນໂຄສະນາ ຫລື IEC ໄດ້ຮັບການແປ ຫຼື
ປັບສຳລັບສາພາຊົນເຜົ່າສະເພາະ.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການລົງພາກສະຫນາມ, ສະເໜີໃຫ້ສະມາຊິກຊຸມຊົນມາລວມກັນ. ຈະມີການ
ລາຍງານຜົນການປະເມີນແຕ່ລະຢ່າງຕໍ່ງມືຊມ
ຸ ຊົນ ເພື່ອກວດຄືນຈຸດປະສົງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການ
ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການສະແດງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະບວນ
ການ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຊຸມຊົນຄວນຮັບຮູ້ວ່າຜົນໄດ້ຮັບແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້
ຄືແນວໃດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເລິກຊຶ້ງ
ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການທັງຫມົດ.

5.4 ການວິເຄາະຂໍ້ມນ
ູ
ຕ້ ອ ງສົ ມ ທຽບ ແລະ ກວດຂໍ້ ມູ ນ ໃນຕອນທ້ າ ຍຂອງມື້ ປ ະເມີ ນ ຜົ ນ ເພື່ ອ ກໍ າ ນົ ດ ເນື້ ອ ໃນຊ້ໍ າ ກັ ນ ,
ກົງກັນຂ້າມກັນ ແລະ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງມືປະເມີນຜົນ ແລະ ວິທີການນໍາໄປໃຊ້ກັບເຄື່ອງມືແມ່ນໄດ້ອະທິ
ບາຍໃນຕາຕະລາງ 4.1
- ເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບມາຈາກແຕ່ລະເຄື່ອງມືຈະຊ່ວຍໃນການປະເມີນໄພອັນ
ຕະລາຍ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດ. ອົງປະກອບທີ່ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ (ຕາຕະລາງ
4.3) ຈະໄດ້ຖືກການກໍານົດ ແລະ ແຕ່ລະຢ່າງຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນແງ່ຂອງໄພອັນຕະ
ລາຍ (ຜົ ນ ກະທົ ບ ), ຄວາມຕ້ າ ນທານຕໍ່ າ , (ເປັ ນ ຫຍັ ງ ມີ ຄ ວາມສ່ ຽ ງ) ແລະ ຄວາມສາມາດ
(ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ).
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ຄວນໄດ້ຮັບການລວບລວມ ແລະ ຈັດເປັນລະບົບເຊິ່ງຈະສ້າງຄວາມສະດວກ
ການກໍານົດບັນຫາ. ຈາກນັ້ນ, ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາທີ່ກໍານົດຈະໄດ້ຮັບການວິເຄາະ ແລະ
ປຶກສາຫາລືກັບສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນ. ນີ້ຈະເປັນພື້ນຖານຂອງການປະຕິບັດແຜນການຂອງຊຸມ
ຊົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

ຕາຕະລາງ 5.3

ອົງປະກອບຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ

1.

ຊາວບ້ານ

•
•

2.

ຄົວຄົວ ແລະ
ໂຄງສ້າງຊຸມຊົນ,
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກ ແລະ
ການບໍລິການ

• ເຮືອນ (ປະກອບດ່ວຍຊັບສິນຄົວເຮືອນ)
• ໂຮງຮຽນ
• ໂຮງໝໍ ແລະ ສຸກສາລາ
• ຕະຫລາດ
• ລົດ, ໂບດ, ວັດມຸດສະລິມ
• ຊົນລະປະທານ (ຝາຍນໍ້າລົ້ນ, ອ່າງເກັບນໍ້າ, ຄອງນໍ້າ, ຄອງລະບາຍ
ນໍ້າ ແລະ ປະຕູນໍ້າ)
• ລະບົບນໍ້າ ແລະ ວິດຖ່າຍ

3.

ເສັ້ນຊີວິດ

•
•
•
•

ຖະໜົນ ແລະ ທາງລົດໄຟ
ຂົວ
ສາຍໄຟຟ້າ
ສາຍການສື່ສານ (ໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ)

4.

ການດຳລົງຊີວິດ
ແລະ ເສດຖະກິດ

•
•
•
•

ກະສິກຳ (ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ ແລະ ອື່ນໆ)
ຊັບສິນໃນການດຳລົງຊີວິດ (ເຄື່ອງມື, ອຸປະ່ນໆ)
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ

ຊີວິດ
ສຸຂະພາບ

ແຫລ່ງຂໍ້ມນ
ູ : ອົງການກາແດງລາວ (2011). ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຊຸມຊົນ. ຄູມ
່ ອ
ື າສາສະໝັກ. ສະບັບ 2.0.
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5.5 ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນລະດັບບ້ານ
ຫລັງຈາກການເຮັດວຽກພາກສະໜາມແລ້ວ, ທິມງານປະເມີນຈະກະກຽມບົດລາຍງານຫຍໍ້ທີ່ປະ
ກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນ ທີ່ເກັບກຳໄດ້ໃນແຕ່ລະບ້ານ ເຊັ່ນດຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສັງເກດຕົວຈິງ
ແລະ ການສຳພາດ ຫລື ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມໃນຂະນະທີ່ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ. ຂໍ້ມູນ
ດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບຄືນກັບ ແຫລ່ງຂໍ້ມນ
ູ ມືສອງ. ບົດລາຍງານຄວນປະກອບມີເນື້ອ
ໃນດັ່ງນີ້:
ພາກ

ລາຍລະອຽດ

1.

ພາກສະເໜີ

• ທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ, ລັກສະນະທາງພູມສັນຖານ
• ປະຊາກອນຂອງບ້ານ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍ
• ການເຂົ້າເຖິງ: ປະກອບດ້ວຍເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າໃນຍາມປົກ
ກະຕິ ແລະ ຍາມເກີດໄພພິບັດ (ນໍ້າຖ້ວມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ).

2.

Main findings

• ປະຫວັດໄພອັນຕະລາຍ/ໄພພິບັດ - ລວມທັງການກຳນົດບຸລິມະສິ
ດໄພອັນຕະລາຍ
• ແຜນທີ່ໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
• ການກຳນົດບຸລິມະສິດຄວາມສ່ຽງ
• ຂໍ້ມນ
ູ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ - ປະກອບດ້ວຍກຸມ
່ ທີ່ມຄ
ີ ວາມຕ້ານທານ
ຕໍ່າ
• ຂໍ້ມນ
ູ ຄວາມສາມາດ - ທັກສະ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ, ຄູຮ
່ ວ
່ ມປະຕິບດ
ັ
ທີ່ເປັນຊຸມຊົນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ ຊຸມຊົນ, ຍຸດທະສາດການຮັບມື ປະກອບ
ດ້ວຍ ການກະກຽມໄພພິບດ
ັ ໃນປະຈຸບນ
ັ ແລະ ມາດຕະການ ການຫລຸດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
• ຕາຕະລາງສັ ງ ລວມຂໍ້ ມູ ນ ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງອື່ ນ ໆ (ຈາກຂໍ້ ມູ ນ ມື ສ ອງ)
ກ່ຽວກັບນໍ້າ, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານສຸຂະພາບ ແລະ
ອື່ນໆ ໃນເວລາປົກກະຕິ ແລະ ເວລາເກີດໄພພິບດ
ັ (ຕົວຢ່າງນໍ້າຖ້ວມ).
• ຄຳເຫັນອື່ນໆ (ຈາກການສັງເກດຕົວຈິງ)

ຄັດຈາກ: ອົງການກາແດງລາວ (2011). ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຊຸມຊົນ. ຄູມ
່ ອ
ື າສາສະໝັກ. ສະບັບ 2.0..

ບົດລາຍງານຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການສ້າງແຜນກິດຈະກຳການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ບ້ານ.

68

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ຂັ້ນຕອນທີ 6

ໃນ ສປປ ລາວ

ການວາງແຜນຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ
ແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ

ການວາງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ເລີ້ມຈາກຄວາມຕ້ອງການເພື່ອແລກປ່ຽນເງື່ອນໄຂທີ່
ບໍ່ຕ້ອງການ ແລະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພສໍາລັບຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ ຫລື PRA ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນ
ແລະ ລຽງລຳດັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ອີງຕາມການບູລມ
ິ ະສິດຂອງການປະຕິບດ
ັ , ພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນນັ້ນຈະສະເຫນີມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສະເພາະເພື່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ຊຸມຊົນກໍາລັງປະເຊີນ. ແຜນບໍ່ພຽງແຕ່
ກໍານົດກິດຈະກໍາລະອຽດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນ, ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ
ທີ່ຈໍາເປັນ, ບຸກຄົນ / ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກໍານົດເວລາໃນການປະຕິບັດ.
ໃນຫຼ າ ຍໆກໍ ລ ະນີ , ປົ ກ ກະຕິ ແ ລ້ ວ ຊຸ ມ ຊົ ນ ທີ່ ມີ ຄ ວາມສ່ ຽ ງ ແມ່ ນ ບໍ່ ສ າມາດສ້ າ ງແຜນ DRR
ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ, ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາຍນອກ ແລະ ການຊີ້ນໍາຈາກສະມາຊິກ
DDPCC ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ.

6.1 ການນຳໃຊ້ຜນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ຈາກ PRA ເພື່ອສ້າງແຜນກິດຈະກຳ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງຂະບວນການ HVCA ທີມງານການປະເມີນຜົນໄດ້ນໍາສະເຫນີການປະເມີນ
ຜົນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ລວບລວມຜົນຜົນໄດ້ຮັບເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ
ຂະບວນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ (DRM) ບ້ານ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ພາກສ່ວ
ນກ່ຽວໃນຊຸມຊົນທັງໝົດ ໄດ້ຮັບການທົບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວິທີການປະເມີນ.
ປົກກະຕິແລ້ວ ແຜນ DRR ຂອງບ້ານ ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ ແລະ ຈໍານວນຂອງເອກະສານ
ສະຫນັ ບ ສະຫນູ ນ , ລວມທັ ງ ບົ ດ ລາຍງານການປະເມີ ນ ຄວາມສ່ ຽ ງບ້ າ ນ. ເພາະສະນັ້ ນ ,
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຫລື PRA ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບ
ຖານຈະຖືກນໍາໃຊ້ແລະ ຈັດໄວ້ຢູ່ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງແຜນຂອງບ້ານ.
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ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງແຜນປະຕິບັດ DRM ຂອງຊຸມຊົນໄດ້ມີການນໍາສະເຫນີຂ້າງລຸ່ມນີ້:
1. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດຫມາຍສູ້ຊົນຂອງແຜນການ DRM ຂອງຊຸມຊົນ
2. ເອກະສານ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຂອງແຜນການ
3. ການອະນຸມັດແຜນ
4. ລາຍລະອຽດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕົ້ນຕໍທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການພັດທະນາແຜນການ
5. ສະພາບຂອງຊຸມຊົນໂດຍຫຍໍ້ - ສະຖານທີ່, ປະຊາກອນ, ການດໍາລົງຊີວດ
ິ , ການເຂົ້າເຖິງ,
6. ສະຖານະການໄພພິບັດຊຸມຊົນ - ບົດສະຫຼຸບຂອງປະຫວັດສາດໄພພິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ; ປະຊາຊົນ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ; ແລະ ຕົ້ນເຫດ.
7. ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ກິດຈະກໍາສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ - ໄລຍະກ່ອນສະຖານະ
ການສຸກເສີນ, ໃນໄລຍະສະຖານະການສຸກເສີນ, ກິດຈະກໍາການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຫລັງໄພພິ
ບັດ; ລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງແບບຊຸມຊົນ; ສະຖານທີ່ຍກ
ົ ຍ້າຍ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ລະບຽບສຳລັບ
ຄົນ ແລະ ສັດ, ການຄຸມ
້ ຄອງສູນ ລົບໄພ, ການສາທິດເຮັດພາກປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ, ມາດຕະການທີ່ເປັນ
ໂຄງການ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂຄງສ້າງ.
8. ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ - ການຈັດສັນບຸກຄົນ, ຄະນະກໍາມະການ ແລະ
ທິມງານສຳຮອງ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບວຽກສະເພາະໃດໜຶ່ງ ແລະ ກິດຈະກໍາກ່ອນເກີດໄພພິບັດ,
ໃນຂະນະເກີດໄພພິບດ
ັ ແລະ ຫລັງເກີດໄພພິບດ
ັ ; ສາຍພົວພັນຂອງບຸກຄົນ ກັບຄະນະກໍາມະການ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
9. ກໍານົດເວລາຂອງກິດຈະກໍາ - ການຕັດສິນໃຈໃນເມືອເວລາທີ່ກິດຈະກໍາໄດ້ຮັບການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກິດຈະກຳຈະສຳເລັດ
10. ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນ (ກໍານົດວັນເວລາ)
11. ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ບຸກຄົນ
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ຄູ່ມື CBDRR ແລະ ໜ່ວຍງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງຊຸມຊົນ (CSRU) ຂອງ
ສະຫະພັນກາແດງສາກົນ, 2008.

ໝາຍເຫດ:
ໃຫ້ໄປເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ສຳລັບຮ່າງແຜນກິດຈະກຳ DRM ຂັ້ນບ້ານ ທີ່ແທດເໝາະກັບ
ເງື່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ.
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ໃນ ສປປ ລາວ

6.2 ການສ້າງແຜນຄຸມ
້ ຄອງສ່ຽງໄພພິບດ
ັ
ການວາງແຜນການດໍາເນີນການ DRM ການຂອງຊຸມຊົນ ແມ່ນຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ບົດສະຫລຸບຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງແຜນປະຕິບັດທີ່ໄດ້ເຫັນດີຈາກຫລາຍຝ່າຍ, ທີ່ເຫມາະ
ສົມ ແລະ ແຜນປະຕິບັດໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1) ສ້າງໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະບວນການວາງແຜນກິດຈະກຳ
ຊຸມຊົນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບັດໃນຕອນຕົ້ນຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
ເພື່ອໃຫ້ໝນ
ັ ໃຈວ່າ ຊຸມຊົນໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະເມີນຜົນ ແລະ ໃຊ້ເວລາພວກເຂົາເຈົ້າ
ໃນການປະເມີນ. ຊຸມຊົນທັງຫມົດຄວນໄດ້ຮບ
ັ ໂອກາດໃນການຖາມທີ່ກຽ່ ວກັບຄວາມກັງວົນ ແລະ
ຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຕິບັດແຜນກິດ
ຈະກໍາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເວລາ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດຫວັງ ແລະ ປະເພດ
ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼື ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຄາດຫວັງຈາກຊຸມຊົນ. ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຈະເຊື່ອ
ມກັບແຜນພັດທະນາຢູ່ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ບ້ານບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ.
ການວາງແຜນ DRM ຄວນໃຫ້ກຸ່ມຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນເຂົ້າມາມີສ່ວນໃນຂະບວນການ. ບຸກຄົນທີ່
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນ ຫຼື ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນຂະບວນການວາງແຜນຊຸມຊົນ:
ປະຊາຊົນຈາກທຸກໆກຸ່ມທັງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນບັນຫາ
ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຫຼື ກຸ່ມວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ
ຂະແຫນງການຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນລວມທັງໂຮງຮຽນ, ຊາວຫນຸ່ມ, ສະຫະພາບຂອງແມ່ຍິງ,
ອາສາສະຫມັກອົງການກາແດງລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງການບໍລິການສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສຸຂະ
ພາບ, ສື່ມວນຊົນ, ຊຸມຊົນທຸລະກິດ, ກຸ່ມສາສະຫນາ, ແລະອື່ນໆ
ມັນຈຳເປັນຕ້ອງລວມເອົາກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ (ຄົນພິການ, ຜູ້ສູງອາຍຸ,
ຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ທຸກຍາກ) ເຂົ້າໃນຂະບວນການເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດກຳນົດໄວ້ພາຍ
ໃຕ້ຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສະມາຊິກອື່ນໆຂອງກຸ່ມດຽວກັນ.
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ຕະຫຼອດຂະບວນການວາງແຜນການທັງຫມົດ, ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງອໍານາດ
ການປົ ກ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ການສົ່ ງ ເສີ ມ ໂດຍຜ່ າ ນການແລກປ່ ຽ ນຂໍ້ ມູ ນ ແລະ ປຶ ກ ສາຫາລື
ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາ ມາດເຮັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກກາ
ນດໍາເນີນງານຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຊັບພະຍາກອນຫລາຍຂຶ້ນ. ເຊັ່ນດຽວກັນນີ້,
ຊຸມຊົນກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງຂະບວນການວາງແຜນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2) ກຳນົດຈຸດປະສົງຂອງການວາງແຜນ
ຊຸມຊົນຈະລະດົມສະຫມອງກ່ຽວກັບການຈຸດປະສົງຂອງການວາງແຜນຊຸມຊົນເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນຄວນຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາພາໃນການ
ສົນທະນາ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກຂັ້ນຕອນທີ່ຜ່ານມາ.
3) ກຳນົດ VDPCC ແລະ ທິມງານ
ເພື່ອໃຫ້ການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ມີສດ
ິ ທິພາບ, ຄະນະກຳການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ
ໄພພິບັດ (VDPCC) ແລະ ທີມງານຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນ
ຂອງ DRR ເຊັ່ນ: ການເຕືອນໄພລ່ວງ, ຄວາມປອດໄພ, ການບັນເທົາທຸກ, ຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ,
ການດູແລສຸຂະພາບ, ການປະສານງານ ແລະ ການພົວພັນສາທາລະນະ, ແລະອື່ນໆ ພາລະ
ບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ (ກ່ອນເກີດໄພພິບດ
ັ , ໃນຂະນະເກີດໄພພິບດ
ັ ແລະ ຫລັງເກີດໄພພິບດ
ັ )
ຂອງຄະນະກໍາມະການ ແລະ ທິມງານຈະໄດ້ຮັບການກໍານົດຂຶ້ນ. ການຈັດສັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມ,
ແຕ່ລະຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການມອບຫມາຍໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າທີ່ສະແດງອອກ. ລາຍລະອຽດຂອງການສ້າງ VDPCC ຈະໄດ້ຮບ
ັ ການອະທິບາຍໃນຂັ້ນຕອນທີ
6 - ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ.
4) ກຳນົດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ບັນຫາທີ່ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ທີ່ໄດ້ຈັດລຽງບູລິມສິດຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຜ່ານມາ ຈະ
ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການກໍານົດວິທແ
ີ ກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມໂດຍຊຸມຊົນໄດ້. ມາດຕະການທີ່ສາມາດ
ແບ່ງອອກເປັນໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ແລະ ອາດຈະປະກອບມີທັງມາດຕະການ
ທາງໂຄງສ້າງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂຄງສ້າງ.
5) ກຳນົດຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນ
ໃນເວລາກຳນົດມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ຊຸມຊົນສາມາດກະກຽມການວິເຄາະຊັບ
ພະຍາກອນແລະ ງົບປະມານສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ແຕ່ລະກິດຈະກຳ ຊຶ່ງຕໍ່ມາຈຳໄດ້ຖກ
ື ເສື່ອມສານ
ສໍາລັບການງົບປະມານລວມ.
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ໃນ ສປປ ລາວ

ການວິເຄາະຊັບພະຍາກອນທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:
ການຄາດຄະເນງົບປະມານ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປຸກລະດົມຈາກແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນຊຸມຊົນ (ແຮງງານ, ອຸປະກອນ, ເງິນ, ເວລາ) ລວມທັງຄວາມສາ
ມາດຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ (ທັກສະພາສາ, ຄວາມຮູ້, ການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະອື່ນໆ)
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຂະແຫນງ
ການເອກະຊົນ, ອົງການ NGO ທ້ອງຖິ່ນ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ຂໍຈາກໂຄງການ
ຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມຕ້ອງໄດ້ລະດົມຈາກພາຍນອກ ແລະ ອື່ນໆ
ໃນການລະບຸມາດຕະການ DRR, ຊຸມຊົນຈະຕ້ອງມີສະຕິສະເຫມີເພື່ອເບິ່ງມາດຕະການທີ່ປະຕິ
ບັດດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ນີ້ແມ່ນການລິເລີ່ມທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສາ ມາ
ດໄດ້ຮັບຊັບພະຍາກອນຈາກອົງການຈັດວາງແຜນການພັດທະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫລື ຮຽກຮ້ອງຊັບ
ພະຍາກອນຈາກພາຍນອກ. ຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກໍາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສາມາດໄດ້ຮບ
ັ ການພົບ
ເຫັນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ 4 - ການປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໂດຍຊຸມຊົນເປັນ
ເຈົ້າການ.
6) ມອບໝາຍບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ກຳນົດປະຊາຊົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການນໍາພາເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສະຫນັບ
ສະຫນູນໃຫ້ແຕ່ລະມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.
7) ກຳນົດໄລຍະເວລາ
ກໍານົດເວລາໃນການວາງແຜນກ່ຽວກັບມື້ເລີ້ມຕົ້ນ ແລະ ມື້ສຳເລັດກິດຈະກຳ. ກໍານົດເວລາ (ໄລຍະ
ສັ້ນ, ກາງ ຫຼືໄລຍະຍາວ) ຫຼືກໍານົດເວລາການປະຕິບັດຄວນຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາສໍາລັບແຕ່
ລະກິດຈະກໍາການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.
8) ສ້າງ ແລະ ບັງຄັບໃນລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ
ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານ ຫຼື ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດແຜນຄວນໄດ້ຮັບການກະກຽມ
ແລະ ຕົກລົງກັນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນ.
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9) ກໍານົດອົງປະກອບທີ່ກົງກັນຂ້າມໃນການປະຕິບັດແຜນ
ກ່ອນທີ່ຈະກຳນົດການສ້າງແຜນ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບດ
ັ ຄວນໄດ້
ຮັ ບ ການກໍ າ ນົ ດ ແລະ ມີ ວິ ທີ ແ ກ້ ໄ ຂທີ່ ທີ່ ເ ໝາະສົ ມ ໂດຍພິ ຈ າລະນາເປັ ນ ພິ ເ ສດສໍ າ ລັ ບ ກຸ່ ມ ທີ່ ມີ
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ.
10) ປັບປຸງແຜນໃຫ້ສົມບູນ
ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບໃນການເຮັ ດ ໃຫ້ ແ ຜນສົ ມ ບູ ນ ທີ່ ລ ວບລວມຂໍ້ ມູ ນ ທັ ງ ຫມົ ດ ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ,
ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການປະເມີນ ແລະ ການສົນທະນາ, ແລະ ເອົາໃສ່ໃນເອກະສານສະບັບສົມບູນ ທີ່
ຈະໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາຈາກຜູ້ປະສານງານ DDPCC ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍຈາກ
DDPCC ດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະມາຊິກ DDPCC ຄົນອື່ນໆ, ທີມງານໂຄງການ
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານລະດັບຊາດ.
ເມື່ອແຜນໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງຄັ້ງສຸດທ້າຍໂດຍຊຸມຊົນໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມປຶກ
ສາຫາລື, ແຜນຈະໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກ ປະທານ DDPCC. ແຜນສະບັບສົມບູນຄວນໄດ້ຮັບ
ການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນກອງປະຊຸມຂອງຊຸມຊົນ. ສໍາເນົາ
ຂອງແຜນຄວນໄດ້ ຮັ ບ ການເກັ ບ ຮັ ກ ສາໄວ້ ກັ ບ ນາຍບ້ າ ນ, ຜູ້ ປ ະສານງານ DDPCC ແລະ
PDPCC.

11) ທົດສອບແຜນ
ແຜນການດັ່ງກ່າວສາມາດໄດ້ຮັບການທົດສອບໂດຍຜ່ານການເຮັດຈຳລອງເຫດການຕົວຈິງ ຫຼື
ໃນຂະນະທີ່ມີສະຖານະການສຸກເສີນຕົວຈິງເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອປັບປຸງໃນຕໍ່ຫນ້າ ແລະ ການປັບປຸງ
ກ່ອນປະຕິບັດ
12) ປັບແຜນ
ແຜນສະບັບສົມບູນຄວນກຳນົດໄລຍະເວລາສໍາລັບການທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ
(ບົນພື້ນຖານປະຈໍາປີ). ແຜນຄວນລວມມີລາຍລະອຽດຂອງການປັບປຸງສະມາຊິກຂອງຄະນະ
ກໍາມະການ ແລະ ການບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງສະຖານທີ່ເປົ້າຫມາຍ (ຕົວຢ່າງ: ປະຊາກອນ,
ຈໍານວນຂອງເຮືອນທີ່ນອນໃນແຜນ ແລະອື່ນໆ). ຂໍ້ມນ
ູ ຄວາມສ່ຽງ (ສະຖິຕເິ ປັນອັນຕະລາຍ) ຂອງ
ສະຖານທີ່ເປົ້າຫມາຍຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ (ປະຈໍາປີ ຫຼື ຫລັງຈາກເຫດການ
ໄພອັນຕະລາຍ) ໂດຍພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດປະຊາຊົນ, ຊັບສິນ ແລະ ການດຳລົງ
ຊີວິດ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ຂັ້ນຕອນທີ 7

ໃນ ສປປ ລາວ

ການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຊຸມຊົນ

7.1 ການກຳນົດ ແລະ ຄັດເລືອກມາດຕະການ DRM
ການກໍານົດ ແລະ ການຄັດເລືອກມາດຕະການ DRM ສາມາດໄດ້ຮັບການລິເລີ່ມກັບຂະບວນ
ການວິໄຈຄວາມສ່ຽງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຫລື PRA ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການກໍານົດໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ, ແລະ ຄວາມສາມາດ. ໂດຍຜ່ານ
ຂະບວນການ PRA, ບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ
ຄວາມສາມາດຂອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນສ່ວນບຸກຄົນດໍາລົງຊີວິດໃນເຂດທີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງໄດ້ຮັບການກໍານົດ. ໂດຍອີງໃສ່ບັນຫາການກໍານົດ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນຜູ້ທຳອິດໃນ
ການຕອບໂຕ້ໄພພິບດ
ັ ໄດ້ຖກ
ື ຮ້ອງຂໍໃຫ້ກຳນົດວິທແ
ີ ກ້ໄຂ ຫລື ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຈາກທັດສະນະຂອງຕົນເອງ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ.
ມາດຕະການຜ່ອນຄາຍ ສາມາດເປັນໂຄງສ້າງ ຫຼື ບໍ່ເປັນໂຄງສ້າງ (ຫຼືປະສົມປະສານກັນ) ໂດຍ
ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງບ້ານເປັນຫລັກ. ມາດຕະການຜ່ອນຄາຍທີ່ເໝາະສົມ
ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາລວມເຂົ້າຢູ່ໃນແຜນປະຕິບັດ CBDRR. ໃນບາງກໍລະນີ ການລົງ
ທຶນສໍາລັບມາດຕະການທີ່ເປັນໂຄງສ້າງອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊັບພະຍາກອນ
ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ມັກຈະນຳມາໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການກໍານົດກໍລະນີທີ່ການປ່ຽນແປງໃນພຶດຕິກໍາຂອງ
ປະຊາຊົນສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງ
ຖິ່ນຕໍ່ກັບໄພອັນຕະລາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນຂະຫນາດໃຫຍ່. ການພິຈາ
ລະນາຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ.

75

ຕົວຢ່າງການປະຕິບັດວຽກງານຫລຸດຜ່ອນຄວວາມສ່ຽງໄພພິບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນປະກອບມີ:
ມາດຕະການທີ່ເປັນໂຄງສ້າງ

ມາດຕະການທີ່ບໍ່ເປັນໂຄງສ້າງ

- ຕິດຕັ້ງລະບົບເດືອນໄພລ່ວງໜ້າໃນຊຸມຊົນ
- ສ້າງສູນລົບໄພສຳລັບຄົນ ແລະ ສັດ
- ກໍ່ສ້າງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນ, ຄູກັນນໍ້າ, ປະຕູນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ.
- ສ້ າ ງລະບົ ບ ຊົ ນ ລະປະທານທ້ ອ ງຖິ່ ນ ເພື່ ອ ຫລຸ ດ ຜ່ ອ ນ
ຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ
- ສ້ອມແປງອາຄານໂຮງຮຽນ ແລະ ເຮືອນ
- ເຮັດເຮືອ
- ແຫລ່ງນໍ້າ/ນໍ້າບາດານຍົກສູງໃຫ້ສງູ ກວ່າລະດັບນໍ້າຖ້ວມ
- ຍົ ກ ສູ ງ ອາຄານໂຮງຮຽນ / ກໍ່ ສ້ າ ງໃນພື້ ນ ທີ່ ປ ອດໄພ
ພ້ອມທັງສູງກວ່າລະດັບນໍ້າຖ້ວມ

- ລະດົມຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ອາ
ໃສ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເພື່ອກໍ່ສ້າງເຮືອນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເພື່ອຕ້າທານກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ.
- ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ກ່ ຽ ວກັ ບ CBDRR ໃຫ້ VDPCC
ແລະ ອະນຸກຳມະການ
- ສ້າງກອງທຶນ DM
- ເສື່ ອ ມສານແຜນ CBDRR ເຂົ້ າ ໃນແຜນພັ ດ
ທະນາບ້ານ
- ຍົກລະດັບການດຳລົງຊີວິດ

7.2 ການປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ
ແຜນປະຕິບັດ CBDRR ຂັ້ນບ້ານຄວນປະກອບມີທຸກໆກິດຈະກໍາທີ່ຊາວບ້ານສະເໜີ. ຄະນະ
ກຳມະການ ແລະ ອະນຸກຳມະການ VDPCC ຄວນຈະປະຕິບັດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປະ
ຕິບັດໂຄງການໂດຍອີງໃສ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະບຸໄວ້ໃນແຜນ.
ຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ໂຄງການ CBDRR ອາດຈະປະເຊີນ ເປັນຕົ້ນການປະຕິ
ບັດກິດຈະກຳ. ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ:
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບປະກັນການສະຫນັບສະຫນູນງົບປະມານພຽງພໍສໍາລັບການ
ປະຕິບັດແຜນໂດຍລັດຖະບານ.
ປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບບັນຫາໄພພິບດ
ັ ທໍາມະຊາດ ແລະ ບັນຫາຄວາມສ່ຽງໃນທ້ອງຖິ່ນ - ມັນ
ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ເພີ້ມຄວາມຮູ້ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບ DRR.
ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບ CBDRR / DRM
ກ່ອນໂຄງການ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
		ຂາດເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ເຫມາະສົມກັບສະພາບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດັບຊາດ
ແລະ ຂອດຈຳກັດດ້ານພາສາ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

ການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ
ງານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດ.
ຄວາມຮູ້/ການວາງແຜນຂອງການວາງແຜນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຍັງຕໍ່າ
(ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຄົນພິການ).
ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ກໍຕາມ, ປະສົບການທີ່ຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄະນະກຳມະ
ການ ແລະ ອະນຸກຳມະການ VDPC ກໍສາມາດປະຕິບດ
ັ ແຜນ CBDRR ໄດ້ ດ້ວຍການສະຫນັບ
ສະຫນູນຈາກອົງການ NGO ຕ່າງໆ, ອົງການ UNDP ແລະ ອົງການ ສປຊ ອື່ນໆ. ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຕ່າງໆທີ່ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນຫລາຍຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ພາລະບົດບາດ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

7.3 ການປະສານງານໃນການລະດົມຊັບພະຍາກອນ
ຂະບວນການຂອງການລະດົມຊັບພະຍາກອນໄດ້ຖກ
ື ແບ່ງອອກເປັນສາມໄລຍະຄື: 1) ເລີ້ມໃນລ
ະຫວ່າງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ ເມື່ອເວລາທີ່ກໍານົດໄດ້ຄວາມສາມາດ
ທີ່ມີໃນຊຸມຊົນ; 2) ສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນເວລາ
ທີ່ຊບ
ັ ພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບແຕ່ລະກິດຈະກໍາໄດ້ຮບ
ັ ການກໍານົດແວ້ແລ້ວ; 3) ຈະສືບຕໍ່ໃນ
ໄລຍະການປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນຊັບພະຍາກອນມີພຽງພໍ.
ຖ້ າ ຫາກວ່ າ ທັ ກ ສະດ້ າ ນວິ ຊ າການທີ່ ຕ້ ອ ງການແມ່ ນ ບໍ່ ມີ ໃ ນຊຸ ມ ຊົ ນ , VDPCC ຄວນສະເໜີ
DDPCC ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ລະດົມບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານພາຍນອກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ເຂົ້າມາຊ່ວຍ, ຕົວຢ່າງ: ພະແນກການຂອງລັດ, iNGO, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດທຸລະກິດ ເພື່ອຕອບ
ສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ. ຄວນຈະມີການລະດົມຊັບພະຍາກອນເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ
ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການ ແລະ ອະນຸກຳມະການ VDPCC ແລະຕ້ອງມີການລະດົມຊັບພະຍາ
ກອນທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບຕ່າງໆ; ຕົວຢ່າງ: ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ອຸປະກອນ, ຊັບພະຍາກອນ
ດ້ານການເງິນ ແລະ ທໍາມະຊາດ.
ການລະດົມຊັບພະຍາກອນເນັ້ນຫນັກຄວາມສໍາຄັນຂອງການວາງແຜນໂດຍການເຊື່ອມສານ
CBDRR ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຊບ
ັ ພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນມີ
ຄວາມຈໍ າ ເປັ ນ ສາມາດໄດ້ ຮັ ບ ການລະດົ ມ ຈາກງົ ບ ປະມານຂອງລັ ດ ຖະບານທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ເພື່ອນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.
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7.4 ການປະສານງານການທົບທວນແຜນ CBDRR ແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ແຜນ CBDRR ບ້ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນທຸກໆປີ ຫລັງຈາກເກີດໄພພິບັດ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ວ່າມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ບັນລຸຈດ
ຸ ປະສົງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນລະຫວ່າງຂະບວນ
ການວາງແຜນ. ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດ, VDPCC ແລະ DDPCC ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ
ອາດຈະພົບວ່າບາງກິດຈະກໍາບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ຍ້ອນວ່າບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ການພິຈາລະ
ນາໃນລະຫວ່າງຂະບວນການວາງແຜນ. ໃນບາງກໍລະນີກິດຈະກໍາອາດມີຜົນກະທົບທາງລົບໂດ
ຍກົງ ຫລື ໂດຍບັງເອີນຕໍ່ກມ
ຸ່ ອື່ນໆ. VDPCC ຄວນປັບປຸງກິດຈະກໍາ, ຕົວຊີ້ວດ
ັ , ໄລຍະເວລາປະຕິ
ບັດ ແລະ ງົບປະມານ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້.
ໃນກໍລະນີຂອງ ສປປ ລາວ, ສະມາຊິກ VDPCC ແລະ ນາຍບ້ານຄວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນ
ທະນາປຶກສາຫາລືຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນການປະຕິບັດແຜນ CBDRR ແລະ ວຽກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້
ປະຕິບັດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃດຫນຶ່ງກ່ອນຈະທົບທວນແຜນ.
VDPCC ຄວນເຊີນຕ່າງໜ້າຜູມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມທັງຫມົດ ມາປຶກສາຫາລືກຽ່ ວກັບກິດຈະກໍາ, ຕົວຊີ້ວດ
ັ ,
ຈຸດປະສົງ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອແກ້ໄຂບັນ
ຫາດັ່ງກ່າວ.

ຂັ້ນຕອນທີ 8

ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ (PME) ແມ່ນຂະບວນການທີ່ເອົາຊຸມຊົນເປົ້າ ຫມາຍ,
ລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການປະຕິບັດ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ເຂົ້າມາສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈໃນການກຳນົດມາຕະການ ແລະ ຊອຫາທາງອອກ ໂດຍອີງຕາມ
ຜົນຂອງການວິເຄາະ.

8.1 ການຕິດຕາມ
ຕິດຕາມແມ່ນການທົບທວນຄືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ແຕ່ລະໄລຍະຂອງການປະຕິບັດຂອງກິດຈະກໍາ
ໂດຍການພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະດັບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຈັດສົ່ງສິ່ງນຳເຂົ້າ, ຕາຕະ
ລາງເຮັດວຽກ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ການປະຕິບັດກິດຈະກຳອື່ນໆໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

ຕິດຕາມມັກຈະໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການກົງຕໍ່ເວລາ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງສິ່ງນຳເຂົ້າ
ຂອງໂຄງການ ແລະຂອງການດໍາເນີນງານ. ການຕິດຕາມແມ່ນຂະບວນການໜຶ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້
ປະຕິບັດຕະຫຼອດໄລຍະເວລາໂຄງການ ເນື່ອງຈາກເປັນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງຂະບວນ
ການປະຕິບັດໂຄງການ. ການຕິດຕາມແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈະຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການ:
ເພື່ອເບິ່ງວ່າການປະຕິບັດໄປຕາມທິກທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ
ເພື່ອເບິ່ງວ່າການປະຕິບັດບັນລຸວັດຖຸປະສົງ
ເພື່ອເບິ່ງວິທີການປະຕິບັດໄດ້ບັນລຸວັດຖຸປະສົງ
ເພື່ອເບິ່ງຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການປະຕິບັດ
ເພື່ອເບິ່ງຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ
ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງຜູ້ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກໂຄງການ
ເພື່ອກໍານົດບັນຫາ ແລະ ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້
ເພື່ອປ່ຽນແປງກ່ອນທີ່ມັນຈະສາຍເກີນໄປ
ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂຄງການບໍ່ມີການຟຸມເຟືອຍ ຫລື ຊັບພະຍາກອນມີຈໍາກັດ
ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊຸມຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຂະບວນການໄດ້ຮັບການເກັບກຳໄວ້
ເພື່ອຊ່ວຍກຳນົດຂົງເຂດສຳລັບການຈັດພະນັກງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຊຸມຊົນ.
ສອງປະເພດຂອງການຕິດຕາມຕ້ອງໄດ້ຖືກກວມເອົາ; ຂະບວນການຕິດຕາມທີ່ຕິດຕາມຄວາມ
ສອດຄ່ອງ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການ, ແລະ ການຕິດຕາມຜົນກະທົບ
ທີ່ຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າຕໍ່ກັບການບັນລຸຈຸດປະສົງ, ແລະ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຜົນກະທົບມີການພົວ
ພັນ ກັບຈຸດປະສົງ. ສ່ວນຫລາຍຂະບວນການຕິດຕາມມີການເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ , ກອງປະຊຸມທົບທວນ
ຄືນ ແລະ ການລາຍງານ.

8.2 ການປະເມີນຜົນ
ການປະເມີນຜົນໄດ້ຖກ
ື ກໍານົດໃຫ້ເປັນກິດຈະກໍາໜຶ່ງ ທີ່ຜນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ
ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ເພື່ອເບິ່ງສິ່ງທີ່ມີຜົນເຮັດຈຸດປະສົງໂຄງການບັນລຸຜົນ. ມັນຊ່ວຍເບິ່ງວ່າໂຄງ
ການໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຫຼືບໍ່. ຖ້າວ່າບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ມັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ປະ
ສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ສບ
ື ຕໍ່ ຫຼື ດັດປັບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທີ່ຕອ
້ ງການ. ໂດຍສ່ວນ
ຫລາຍແລ້ວ ໂຄງການມີການປະເມີນຜົນໃນຕອນທ້າຍແຜນ ຫລື ຕອນທ້າຍຂອງການປະຕິບັດ
ໂຄງການ. ການປະເມີນປຽບເໝືອນຂະບວນການສຳລັບປັບປຸງກິດຈະກໍາໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຊ່ວຍໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດ.
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ໃນການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ, ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ຫຼື ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ ຕ້ອງສ້າງພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອສົມທຽບກັບຂໍ້ມູນລັກ
ສະນະດຽວກັນທີ່ໄດ້ເກັບກຳໃໝ່ ໃນເວລາຕໍ່ມາ. ຂໍ້ມູນຈະກົງກັນຂ້າມກັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ຢູ່ໃນຂອບ
ວຽກ ເພື່ອວິເຄາະຜົນສໍາເລັດ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຕິດຕາມ, ຂະບວນການປົກກະຕິຫມາຍເຖິງ
ການໃຫ້ລາຍລະອຽດ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການທົບທວນຄືນ ແລະການລາຍງານ.

8.3 ຫລັກການຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ ຫລື PME ເນັ້ນໜັກ 4 ຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ:
ການມີສວ
່ ນຮ່ວມ: ຜູມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມໃນການ ປະເມີນຜົນແບບມີສວ
່ ນ
ຮ່ວມ ຫລື PME. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອາດປະກອບມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ພະນັກງານໂຄງ
ການຢູ່ໃນອົງການປະຕິບັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ.
ການຮຽນຮູ້: ນີ້ເນັ້ນຫນັກໃສ່ການຮຽນຮູ້ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການພັດ
ທະນາທັກສະໃຫມ່ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ແລະ ການຕັດສິນໃຈ. ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈປັດໄຈ ຫຼື ສະພາບການທີ່ອາດຈະກໍານົດຜົນ
ສໍາເລັດ ຫລື ຄວາມຫລົມເຫລວຂອງໂຄງການ.
ການເຈລະຈາ: PME ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ມີ ຄ ວາມສົ ມ ດຸ ນ ລະຫວ່ າ ງ ຄວາມຕ້ ອ ງການ,
ຄວາມຄາດຫວັງ, ຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ວິໄສທັດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ.
ການປັບປ່ຽນໄດ້: ມັນເປັນຕ້ອງໄດ້ຮວ
ູ້ າ່ ບໍ່ມວ
ີ ທ
ິ ກ
ີ ານທີ່ເປັນເອກະພາບຕໍ່ກບ
ັ ການປະຕິບດ
ັ
PME ແລະ ວິທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ຄວນໄດ້ຮບ
ັ ການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການຂອງໂຄງການ
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ.

8.4 ຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ (M & E) ໂຄງການ CBDRR ສໍາລັບກິດຈະກໍາໂຄງການ
ໂດຍລວມ ແລະແຜນປະຕິບດ
ັ ຂອງຊຸມຊົນຄວນຈະແນ່ໃສ່ໃຫ້ຊນ
ົ ຊຸມຊົນເຂົ້າມາມີສວ
່ ນຮ່ວມເທົ່າ
ທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ລໍາດັບຂອງກິດຈະກໍາຂອງຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມີສວ
່ ນ
ຮ່ວມ (PME) ປະກອບມີ i) ກຳນົດຕົວຊີ້ວດ
ັ , ii) ກຳນົດວິທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ , ແລະ iii) ການຕັດສິນໃຈ
ຮູບແບບການລາຍງານ ແລະ iv) ການຮັບປະກັນກ່ຽວກັບການທົບທວນຄືນ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
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8.5 ການກຳນົດຕົວຊີ້ວດ
ັ
ຕົວຊີ້ວດ
ັ ແມ່ນອົງປະກອບຂອງຂະບວນການ M & E ທີ່ຈະຮັບໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານ ຫຼື ເຄື່ອງມືວດ
ັ
ແທກຄວາມຄືບຫນ້າ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງໂຄງການ. ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ສະຫນອງ
ພື້ນຖານສໍາລັບການຕັດສິນໃຈຂອງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
ຕົວຊີ້ວດ
ັ ມີສອງປະເພດຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍແຕກຕ່າງກັນ: ຕົວຊີວດ
ັ ຂະບວນການ (ປັດໃຈນຳເຂົ້າ ແລະ
ຜົນໄດ້ຮັບ) ແລະ ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບ (ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບ). ເປັນທັງຕົວຊີວັດດ້ານປະລິມານ
ທີ່ສະແດງການປ່ຽນແປງ ທີ່ບສ
ໍ່ າມາດວັດແທກໄດ້ ແລະ ຕົວຊີ້ວດ
ັ ດ້ານຄຸນນະພາບ ທີ່ສະແດງການ
ປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ເປັນຕົວເລກ. ຕົວຊີ້ວດ
ັ ທີ່ດຄ
ີ ວນຈະຈະແຈ້ງ, ໂດຍກົງ, ກວດສອບ
ໄດ້, ວັດແທກໄດ້, ລະອຽດອ່ອນ (ເພື່ອເກັບກໍາການປ່ຽນແປງຕະຫລອດເວລາ), ຂໍຈຳກັດດ້ານເວລາ
(ການກວດສອບການປ່ຽນແປງຄາດຄະເນໄວ້) ແລະ ພຽງພໍ (ໃຫ້ຂໍ້ມູນພຽງພໍ).
ຕາມປົກກະຕິ, ເອກະສານໂຄງການມີກອບວຽກລວມຂອງ M & E ພ້ອມດ້ວຍຕົວຊີ້ບອກສໍາລັບ
ກິດຈະກໍາຫລັກ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ຈາກແຜນປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນ, ຕົວຊີ້
ວັດໃໝ່ສາມາດກຳນົດຂຶ້ນໄດ້ໃນເວລາມີການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຫຼັງຈາກກຳນົດວຽກ
ງານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ກໍມີຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປ່ຽນແປງ ທີ່ມີຄວາມສໍາພັນ
ກັບມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຢູ່ໃນແຜນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຊີ້ວັດລວມ.
ແຕ່ລະມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຄວນກໍານົດຕົວຊີ້ວດ
ັ ທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງເພື່ອກໍານົດຜົນກະທົບ
ຂອງກິດຈະກໍາແລະ ວິທີການສາມາດໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ.
ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມສາມາດສ້າງຂຶ້ນໄດ້ຈາກການປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ການທົບທວນຄືນຈຸດປະສົງຂອງແຜນປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນ
ກຳນົດປັດໃຈພາຍນອກທີ່ອາດຈະມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍ່ຊມ
ຸ ຊົນ ແລະ ມີຜນ
ົ ຕໍ່ຜນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ໂຄງການ
ການສ້າງຄໍາຖາມທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄໍາຕອບເພື່ອຕິດຕາມກວດກາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ ການປ່ຽນແປງ.
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8.6 ການກຳນົດວິທກ
ີ ານ
ມີສາມຄໍາຖາມຕົ້ນຕໍທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນການກໍານົດວິທີການ PME:
ຈະໃຊ້ວິທີການໃດເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ?
ໃຜຈະເປັນຜູ້ເກັບກຳ?
ຈະເກັບເມື່ອໃດ?
ຄ້າຍຄືກັນກັບການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ, ບາງເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ສໍາລັບການເກັບ
ກໍາຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ປະກອບດ້ວຍການສໍາພາດເຄິ່ງໂຄງສ້າງກັບບຸກຄົນ ແລະ ກຸມ
່ ຕ່າງໆ, ການທົບທວນຄືນ
ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ການສັງເກດການໂດຍກົງໃນພາກສະຫນາມ.
ສ່ວນຄໍາຖາມ “ໃຜ”, ມີສາມຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ:
ສໍາລັບ PME ຂອງແຜນປະຕິບດ
ັ ຂອງຊຸມຊົນ, ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການນຳພາໂດຍຜູປ
້ ະສານງານ
DDPCC ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ DDPCC ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ຮ່ວມກັບສະມາຊິກຄະນະກໍາ
ມະຊຸມຊົນທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະມາຊິກຄະນະກໍາມະຊຸມຊົນອື່ນໆ ແລະ
ທີມງານ.
ຂະບວນການ M & E ໂດຍລວມແມ່ນປະຕິບັດໂດຍທີມງານ M & E ພາຍໃຕ້ໂຄງການ.
ທາງທີມງານໄດ້ຄວນເປັນທິມງານດຽວກັນກັບທິມງານການສຳຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານ, ແຕ່ວາ່ ໃນ
ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ທີ່ບອ
ໍ່ າດເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເນື່ອງຈາກວ່າສະມາຊິກບາງຄົນອາດບໍ່ຫວາ່ ງ ຫລື
ຖືກຍ້າຍໄປບ່ອນອື່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທີມງານທີ່ໄດ້ກຳນົດພິເສດຈາກຂະແຫນງການທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງຊຸມຊົນຄວນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຄືກັນກັບານ
ສຳຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານ. ທິມງານຕ້ອງປະກອບມີສະມາຊິກ ທີ່ເປັນແມ່ຍງິ ແລະ ຊາຍ ເຊັ່ນດຽວ
ກັນກັບຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກບັນດາກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດເຂົ້າໃນທີມງານ.
ສໍາລັບໂຄງການການປະເມີນຜົນທ້າຍໂຄງການ, ຕ້ອງແມ່ນທິມງານພາຍນອກ ຫລື ຊ່ຽວ
ຊານ ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນກາງ.
ຄ້າຍຄືກັນກັບການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ, ທີມງານສຳຫລວດຕ້ອງເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດ
ຂອງຕົນ, ຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ຕອ
້ ງການເກັບກໍາ ແລະ ວິທກ
ີ ານນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ມປ
ີ ະສິດທິພາບ.
ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຄວນໄດ້ຮັບການສະຫລຸບລາຍງານຈາກທີມງານໂຄງການກ່ອນລ່ວງຫນ້າ.
ປັດໄຈດ້ານເວລາຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ການກໍານົດເວລາຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ
ຄວນແຈ້ ງ ໃຫ້ ພ າກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຮູ້ ກ່ ອ ນລ່ ວ ງຫນ້ າ . ຈະສະດວກສະບາຍຫລາຍຂຶ້ ນ ແລະ
ປະຫຍັດເວລາ ຖ້າຫາກວ່າຮອບວຽນການ M & E ກົງກັບຕາຕະລາງຂອງການລາຍງານຂອງ
ໂຄງການ.
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ໃນ ສປປ ລາວ

8.7 ການສຳຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ທ້າຍໂຄງການ
ການປະເມີນຜົນໂຄງການໂດຍລວມ (ການສຳຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ທ້າຍໂຄງການ ຫລື endline) ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ CBDRR ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍອົງການ NGO / INGOs.
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການ M & E, ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງການກໍ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ເຊັ່ ນ ດຽວກັ ນ ກັ ບ ານສຳຫລວດຂໍ້ ມູ ນ ທຽບຖານ ແຕ່ ວ່ າ ຫຼັ ງ ຈາກກິ ດ ຈະກໍ າ CBDRR ແລະ
ມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ຮັບການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳຫລວດຂໍ້ມູນ
ທຽບຖານ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ທ້າຍໂຄງການ (ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານທີ່ເກັບກໍາໄດ້ໃນລະຫວ່າງ
ການຂະບວນການ M & E) ໄດ້ຖືກສົມທຽບເພື່ອກໍານົດຜົນກະທົບໃນໄລຍະສັ້ນຕໍ່ກັບໂຄງການ.
8.7.1

ຫລັກການສຳລັບການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງການ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ: ຜົນສໍາເລັດຂອງການສໍາຫລວດແມ່ນຂື້ນກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍ
ພາກສ່ວນລວມທັງຜູ້ທີ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດໃນຊຸມຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນທຸກ
ຂັ້ນ ແລະທີມງານໂຄງການໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ໃນບາງ
ກໍລະນີ, ຊ່ຽວຊານພາຍນອກຈະໄດ້ຮບ
ັ ການເຊື້ອເຊີນເທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການການສໍາຫຼວດຮ່ວມ
ກັບທີມງານ.
ເຮັດວຽກເປັນທີມ: ສະເໜີໃຫ້ມີການປະສົມຂອງພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂະ
ແຫນງການຈາກອໍານາດການປົກຄອງລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຕາງຫນ້າ
ຂອງຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍ ລວມທັງແມ່ຍິງ.
ລະບົບການສຳຫລວດຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນຮູບແບບດຽວກັນ
ຈະຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຳຫລວດຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ. ໃນກໍລະນີມີການໃຊ້ວິທີການກຳ
ນົດຕົວຢ່າງ, ຈຳນວນຕົວຢ່າງຕ້ອງຄືເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທຽບຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງການ
ສາມາດສົມທຽບກັນໄດ້.
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8.7.2 ຂັ້ນຕອນສຳລັບການປະຕິບັດການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງການ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນໂຄງການ ຈະໄດ້ມກ
ີ ດ
ິ ຈະກຳຄືກນ
ັ ສຳລັບການ
ສຳຫລວດຂໍ້ມູນ ທຽບຖານ ຄືດັ່ງໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນີ້:
ການສ້າງຕັ້ງຂອງທີມງານສຳຫລວດ - ໂດຍຫລັກການແລ້ວ, ທິມງານການຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນຄວນເປັນທິມງານກັນກັບທິມງານສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ, ແຕ່ວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງ
ແລ້ວ, ອາດເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສະມາຊິກທີມງານບາງຄົນບໍ່ມເີ ວລາ ຫລື ຖືກຍ້າຍໄປເຮັດ
ວຽກບ່ອນອື່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທີມງານການສຳຫລວດທີ່ໄດ້ກຳນົດເປັນພິເສດຈາກຂະແຫນງ
ການຕ່າງໆຂອງລັດ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງຊຸມຊົນຄວນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຄືກັນກັບການສຳ
ຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານ. ສະມາຊິກຂອງທິມງານຄວນປະກອບມີ ທັງຜູຊ
້ າຍ ແລະ ແມ່ຍງິ ເຊັ່ນດຽວ
ກັນກັບຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກບັນດາກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນທີມງານ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຂຶ້ນກັບຂະບວນການ ແລະ ງົບປະມານສະໜັບສະໜູນ, M&E ສາມາດປະຕິບດ
ັ
ໄດ້ຈາກ (i) ການປະເມີນຜົນພາຍໃນ ຫຼື ການປະເມີນຜົນຕົນເອງ, (ii) ການປະເມີນຜົນພາຍ
ນອກໂດຍອົງການເອກະລາດ ຫຼື ຊ່ຽວຊານທິ່ບກ
ໍ່ ຽ່ ວຂ້ອງໂດຍກົງກັບໂຄງການ, (iii) ການປະເມີນ
ຜົນທີມງານທີ່ປະກອບມີພາກສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ - ຄ້າຍຄືກັນກັບການສຶກສາຂໍ້ມູນທຽບຖານ, ມັນເປັນທີ່ທີມງານຂອງການ
ສຶກສາຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ຕອ
້ ງການເກັບກໍາ (ຕາມວິທກ
ີ ານເກັບ
ຕົວຢ່າງທີ່ອະທິບາຍໃນພາກ 2.2.2). ຂໍ້ມູນນີ້ຄວນຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກຍທີມງານໂຄງການກ່ອນ
ລ່ວງຫນ້າ. ມີຂມ
ໍ້ ນ
ູ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບກຳປະເພດດຽວກັນປະກອບມີ ບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ຂມ
ໍ້ ນ
ູ , ຄົວເຮືອນ,
ປະສົບການໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມຮັບຮູຂ
້ ອງໄພອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດ, ແລະລະດັບຂອງ
ການກະກຽມທໍາມະຊາດ ແລະ ຕອບໂຕ້, ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີມກ
ີ ານນຳໃຊ້ວທ
ິ ກ
ີ ານເກັບຕົວຢ່າງແບບຣັດດຳ, ຈະຫຼາຍຫຼືຫນອ
້ ຍກໍ
ຈະນຳໃຊ້ແບບດຽວກັນ. ອໍານາດການປົກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍຄວນໄດ້ຮບ
ັ ແຈ້ງການ
ກ່ອນຈະເລີ້ມການສຳຫລວດຂໍ້ມູນ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

ວິທກ
ີ ານເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ ແລະ ຄໍາຖາມດຽວກັນ ຈະໄດ້ນຳໄປຖາມບຸກຄົນ ຄົນດຽວກັນຈາກພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງດຽວກັນ ຫຼື ກຸມ
່ ຄົນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າບຸກຄົນດຽວກັນແມ່ນບໍ່ຢ,ູ່ ສະ
ມາຊິກຄົນອື່ນຈາກຄອບຄົວດຽວກັນສາມາດໄດ້ຮບ
ັ ການຄັດເລືອກສໍາລັບການສໍາພາດ. ການແກ້
ໄຂອີກປະການຫນຶ່ງກໍຄືໃຫ້ມຫລ
ີ າຍກວ່າຫນຶ່ງຄົນຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນເຂົ້າໃນການສໍາພາດ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກລະບຽບການເກັບຕົວຢ່າງແບບຣັນດອມ, ການນໍາໃຊ້ຕົວ
ຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສົມທຽບກັນໄດ້.
ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງຂໍ້ມນ
ູ DRR ທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ, ຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມຮັບຮູຂ
້ ອງປະຊາ
ຊົນ, ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ໃນປະຈຸບນ
ັ ຂອງພວກເຂົາໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຄວນໄດ້ຮັບການເກັບກໍາ. ການສຳ
ຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ຍັງສາມາດເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກການປະ
ຕິບັດ DRR ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກິດຈະກໍາໂຄງການບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍກັບລະບົບນິເວດທໍາ
ມະຊາດ. ນອກນັ້ນ ຍັງຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວິທີການປະຕິບັດ CBDRR ທີ່ມີຜົນກະທົບກັບບັນ
ຫາຕ່າງໆທີ່ເສື່ອມສານກັນ, ບໍ່ວ່າຈະໃນທາງລົບຫຼືບວກ, ແລະ ກໍຈະໄດ້ເກັບກຳໄວ້ເປັນເອກະ
ສານອ້າງອີງໃນອະນາຄົດ.
ການວິເຄາະຂໍ້ມນ
ູ - ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງການສໍາຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ທ້າຍໂຄງການ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ການວິເຄາະ
ແລະ ປຽບທຽບກັບສະພາບກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ມັນຈະປະເມີນຜົນສໍາເລັດໂຄງ
ການຕາມຕົວຊີ້ວດ
ັ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ການວິເຄາະຂໍ້ມນ
ູ ຄວນເກັບກໍາການປ່ຽນ
ແປງຢູໃ່ ນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງຊຸມຊົນແລະ ກໍານົດບັນຫາ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນ
ໄດ້ຈາກໂຄງການ. M&E ຍັງຈະສະຫນອງຂໍ້ສະເຫນີແນະ ເພື່ອປັບປຸງໃນການວາງແຜນ ແລະ
ການຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດ.
ການນໍາສະເຫນີຜນ
ົ ການວິໄຈຂໍ້ມນ
ູ - ທັງການສໍາຫລວດຂໍ້ມນ
ູ ທຽບຖານ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ທ້າຍໂຄງ
ການ, ທິມງານສຳຫລວດຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະກຽມບົດລາຍງານຂັ້ນສຸດທ້າຍທີ່ປະ
ກອບມີຂມ
ໍ້ ນ
ູ ທາງດ້ານປະລິມານທີ່ມກ
ີ ານປ່ຽນແປງປະເພດໃນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດ
ເຈນ ທີ່ລະບຸຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໄດ້ບນ
ັ ທຶກໄວ້ກອ
່ ນແລະ ຫຼັງຈາກການປະຕິບດ
ັ ການ. ບົດລາຍງານ
ຍັງຈະຕ້ອງລະບຸການປັບປຸງ ຫຼື ຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ. ບົດລາຍງານຂັ້ນສຸດທ້າຍ ແລະ ຜົນຂອງການ
ວິໄຈຂໍ້ມູນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍໃຫ້ກັບທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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8.8 ການກຳນົດຮູບແບບຂອງການລາຍງານ
ຮູບແບບຂອງບົດລາຍງານຈະຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການອອກແບບຈາກ: ຜູປ
້ ະສານງານ DDPCC ສໍາລັບ
ການ M&E ຂອງແຜນປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ທິມງານ M&E ສໍາລັບໂຄງການໂດຍລວມ,
ຕິດຕາມ. ຮູບແບບຂອງບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຂອງ M&E ຄວນໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາໂດຍທີມງານ
M&E ແລະ ກຳນົດໄວ້ໃນໜ້າວຽກຂອງການສໍາລັບຊ່ຽວຊານປະເມີນຜົນຈາກພາຍນອກ.
ບົດລາຍງານປະເມີນຜົນທ້າຍໂຄງການຄວນເປັນບົດລາຍງານຕ່າງຫາກໂດຍມີເນື້ອໃນຫລາຍ,
ສ່ວນບົດລາຍງານ M&E ຂອງການປະຕິບັດແຜນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການປະຕິບັດໂຄງການ
ເປັນບົດລາຍງານສັ້ນ ທີ່ຄັດຕິດກັບ ບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງສາມາດນຳ
ສະເໜີໃນຮູບແບບຕາຕະລາງຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:
ວັນທີເຮັດບົດລາຍງານ
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດບົດລາຍງານ
ໄລຍະເວລາຂອງບົດລາຍງານ
ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ
ຜົນສຳເລັດກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດ
ຜົນສຳເລັດກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ
ບັນຫາທີ່ພົບພໍ້
ວຽກທີ່ໄກ້ປະຕິບັດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ຂໍ້ສະເໜີແນະ
ສໍາລັບແຜນຊຸມຊົນ, ສິ່ງສຳຄັນຂອງບົດລາຍງານແມ່ນຄວາມຄືບຫນ້າຈາກການປະຕິບັດກິດຈະ
ກໍາ. ບົດລາຍງານຍັງຈະນໍາສະເຫນີຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງການ ແລະ
ຜົນຂອງການວິໄຈຂໍ້ມູນ. ບົດລາຍງານຄວນມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຮັດກຸມ. ພາກສະຫຼຸບທີ່ຄວນ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍເພື່ອໃຫ້ຕັດສິນໃຈໃນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ.
ເມື່ອແຜນ PME ໄດ້ຮັບການກຳນົດແລ້ວ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນປົກ
ກະຕິ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວນີ້ ການກໍານົດເວລາຈິງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິຂອງກອງປະຊຸມ
ຄວນໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີກ່ອນລ່ວງໜ້າຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

8.8 ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການຮັບປະກັນການກວດແກ້ ແລະ ປັບປຸງ
ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງ M&E ຕ້ອງໄດ້ຮັບການນໍາສະເຫນີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຜ່ານການ
ທົບທວນຄືນໄລຍະເວລາ ແລະ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ອີງຕາມຜົນຂອງການ
ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ອາດມີການປັບໂຄງການ. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າການປ່ຽນແປງ ຫຼື ການດັດປັບ ອາດຈໍາ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ/ຫຼື ຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ແລະ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃໝ່. ຄວາມຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນສະເພາະຄວນໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ
ເນື່ອງຈາກເປັນໂອກາດສໍາລັບຊຸມຊົນ ແລະ DDPCC ທີ່ຈະພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການ
ລະດົມຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍທີມງານໂຄງການ.
ການປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ມີການແກ້ໄຂຕ້ອງຈະໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ປະຕິບັດ ເມື່ອຜົນ
ໄດ້ຮັບແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກແຜນຂອງໂຄງການ. ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ປະຕິບັດກິດຈະກຳ
ທີ່ມີການແກ້ໄຂຄວນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນ
ໃນ PME.
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ພາສາລາວ]

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1
ຕາຕະລາງ 1.1 ເຫດການໄພພິບັດໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນແຕ່ປີ 2000-2014 ໃນ ສປປ ລາວ
ມິຖຸນາ – ສິງຫາ 2013
ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນອອກ
ສ່ຽງໃຕ້, ພະຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ Jebi,
ມັງຄຸດ ແລະ ພະຍຸລະດູຮ້ອນ

ເຮັດໃຫ້ຝນ
ົ ຕົກໜັກ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ ພາໃຫ້ມກ
ີ ານເສຍຊີວດ
ິ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍ ຕໍ່ຊບ
ັ ສິນພາຍໃນທ້ອງ
ຖິ່ນຢູ່ຫລາຍແຂວງ. ຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫລວງ ແມ່ນຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ມິຖຸນາ 2011
ພະຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ Haima
ສິງຫາ 2011
ພະຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ Nokten

ນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 340,000 ຄົນໃນ 96 ເມືອງ ພາຍໃນ 12 ແຂວງ,
ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ການຜະລິດເສຍຫາຍຫລາຍກວ່າ 64.000 ເຮັກຕາ, ຖະຫນົນຫົນທາງເປ່ເພ 323 ແຫ່ງ
ແລະ ຂົວ 42 ແຫ່ງ. ການປູກເຂົ້າໄດ້ຢດ
ຸ ສະງັກຢູຫລ
່ າຍແຫ່ງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມເສຍ
ຫາຍ, ລວມທັງຂົວ ແລະ ຖະຫນົນຫົນທາງເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ. ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 30 ຄົນ
(ສະຫະພັນກາແດງສາກົນ, 2012)

29 ກັນຍາ 2009
ພະຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ Ketsana

ພາໃຫ້ນ້ໍາຖ້ວມຢ່າງຮຸນແຮງໃນ 5 ແຂວງ. 28 ຄົນເສຍຊີວດ
ິ , ສູນຫາຍ 1 ຄົນແລະ 91 ຄົນໄດ້ຮບ
ັ ບາດເຈັບ
ແລະ ຢ່າງຫນ້ອຍ 194,449 ຄົນໃນ 722 ບ້ານຂອງ 28 ເມືອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (NDMO, 2010)

ສິງຫາ 2008
ພະຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ Kumuri

ພາໃຫ້ຝນ
ົ ຕົກຫນັກ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ. ຢ່າງຫນ້ອຍ 886 ບ້ານຂອງ 53 ເມືອງໃນ 11 ແຂວງທີ່ຖກ
ື ກະທົບ.
ນ້ໍາຖ້ວມເຮັດເຮືອນ, ຊົນລະປະທານ, ຂົວ, ຖະຫນົນຫົນທາງ, ພື້ນທີ່ການຜະລິດ ແລະ ອື່ນໆເສຍຫາຍ
(NDMO, 2010)

ກັນຍາ 2000 ນໍ້າຖ້ວມ

ຢ່າງຫນ້ອຍ 73,000 ຄົວເຮືອນໃນ 1,200 ຫມູ່ບ້ານຂອງ 7 ແຂວງລຽບຕາມແມ່ນ້ໍາຂອງແມ່ນ້ໍາຂອງ
ແລະ ສາຂາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເນື້ອທີ່ນາປະມານ 80,000 ຮຕຖືກເສຍຫາຍ.
ຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດຄິດເປັນມູນ ຄ່າປະມານ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ທຸກພາກຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໄດ້ປະສົບໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປີຜາ່ ນມາທີ່ມຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບຕໍ່ການປູກພືດ. ໃນໄລ
ຍະໄລຍະເວລາຂອງການປະເມີນຜົນ, ສົມທຽບກັບແຂວງອື່ນໆ, ແຂວງສາລະວັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຫຼາຍທີ່ສດ
ຸ ໂດຍໄພແຫ້ງແລ້ງ ໃຫ້ໃຫ້ເນື້ອທີ່ການຜະລິດເສຍຫາຍ 675.847 ເຮັກຕາ (NDMO, 2012).
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດບໍ່ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດັ່ງ
ກ່າວ

ດິນເຈື່ອນ

ດິນເຈື່ອນຢູໃ
່ ນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເກີດຈາກຝົນຕົກ. ດິນເຈື່ອນມັກຈະກະທົບຕໍ່ພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງຂອງການ
ຂົນສົ່ງໃນໄລຍະລະດູ ມໍລະສຸມ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີການລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄພອັນຕະລາຍ
ນີ້ (ADPC, 2010)

ແຜ່ນດິນໄຫວ

ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສ.ປ.ປ. ລາວມີລະດັບຄວາມສ່ຽງ
ຕໍ່ການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວລະດັບປານກາງ. ແຜ່ນດິນໄຫວມີແນວໂນ້ມເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ຊຶ່ງມີລະ
ດັບຄວາມແຮງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີລາຍງານເຖິງຜົນເສຍຫາຍ (ADPC, 2010).

ຕາຕະລາງ 1.2

ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບດ
ັ ແຫ່ງຊາດ (NDPCC) ຂອງ ສປປ ລາວ

ລ/ດ

NDPCC
ຕຳແໜ່ງຂອງ
ສະມາຊິກ

ສະມາຊິກ

1

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

2

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE)

ຮອງປະທານ

3

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຮອງປະທານ

4

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ຮອງປະທານ

5

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຮອງປະທານ

6

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ສະມາຊິກ

7

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ສະມາຊິກ

8

President of the Lao Red Cross

ສະມາຊິກ

9

ຮອງເລຂາຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ສະມາຊິກ

10

ຮອງຫົວໜ້າກົມພະນັກງານ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

ສະມາຊິກ

11

ເລຂາປະຈຳ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ສະມາຊິກ

12

ເລຂາປະຈຳ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ສະມາຊິກ

13

ເລຂາປະຈຳ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ສະມາຊິກ

14

ເລຂາປະຈຳ, ກະຊວງການເງິນ

ສະມາຊິກ

15

ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ສະມາຊິກ

ຕາຕະລາງ 1.3

ປະທານ

ໝາຍເຫດ
ສະມາຊິກ
ປະຈຳການ

CBDRR ຢູ່ໃນກິດຈະກຳ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

CBDRR ຢູ່ໃນກິດຈະກຳ

ການກະກຽມຊຸມຊົນ

• ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດອົງກອນກ່ຽວກັບ CBDRR, ການວາງແຜນ CBDRR ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ,
ການສ້າງ VDPCC, ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ CBDRR, ລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າໃນລະດັບຊຸມ
ຊົນ (EWS), ສູນຫລົບໄພ ແລະ ອຸປະກອບຕອບໂຕ້ອື່ນໆ.
• ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງບ້ານ
• ການສ້າງແຜນກິດຈະກຳ DRR
• ການປະຕິບັດHVCA

DRR ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ

•

ສົ່ງເສີມວຽກງານກະສິກຳ, ສຸຂະພາບ, ນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ

ປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ

•
•

ການເສື່ອມສານວຽກງານ DRR ເຂົ້າໃນຫລັກສູດການຮຽນການສອນ
ກິດຈະກຳຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ

ການເສື່ອມສານ ວຽກງານ
ໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າໃນແຜນ
ພັດທະນາບ້ານ

• ປະຕິບັດການວິເຄາະໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ, ການດຳລົງຊີວິດ, ຕະຫລາດ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ
ເສື່ອມສານວຽກງານໄພພິບດ
ັ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາບ້ານ SEDP
(ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ)

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2

ແຜນປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ DRM ຂອງບ້ານ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງແຜນ

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນ

ສິ່ງອ້າງອີງຂອງແຜນ

ໃນ ສປປ ລາວ

1. ປະຫວັດຂອງບ້ານ
1.1. ລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບ
ທີ່ຕັ້ງ:

ລັກສະນະ (ແມ່ນໍ້າ, ອ່າງເກັບນໍ້າ…):

ແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ:

ອາກາດ ແລະ ປະລິມານນໍ້າຝົນ:

1.2. ສະພາບພູມສັນຖານຂອງບ້ານ
ປະຊາກອນລວມ, ຄົວເຮືອນ, ຄອບຄົວ, ສາດສະໜາ
ປີ

ປະຊາກອນ
ລວມ

ລະດັບການສຶກສາ:
ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ:

ປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳ:

ຍິງ

ຄົວເຮືອນ

ຄອບຄົວ

ສາດສະໜາ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

1.3. ຂໍ້ມນ
ູ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ອາຊີບຄົງທີ່, ອາຊີບກະສິກຳທີ່ບໍ່ຄົງທີ່ (ເນື້ອທີ່ນາ, ສວນ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ອື່ນໆ)
ອາຊີບຖາວອນ
(ຄົວເຮືອນ/ຄອບຄົວ)

ປີ

ປີ

ອາຊີບທີ່ບໍ່ຄົງທີ່
(ຄົວເຮືອນ/ຄອບຄົວ)

ສວນ/ດິນຟາມ (ຮຕ)

ເນື້ອທີ່ນາ (ຮຕ)

ສັດລ້ຽງ

ໝາຍເຫດ

ລວມຍອດຜະລິດ
ຕະພັນພາຍໃນ

1.4. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບ້ານ
ລ/ດ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຖາວອນ

1

ເຮືອນ

2

ເຮືອ

3

ແຫລ່ງນໍ້າດຶ່ມ

4

ນໍ້າສ້າງມີແທ່ງ

5

ໜອງ

6

ຄູກັນນຳ້

7

ຖະໜົນ

8

ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ

9

ບ່ອນຫລົບໄພ

10

ໂຮງຮຽນ

11

ຕູ້ໂທລະສັບ

12

ໄຟຟ້າ

13

ພາຫະນະ

14

ສຸກສະລາ

ເຄິ່ງຖາວອນ
ບໍ່ຖາວອນ

ອື່ນໆ

ລວມ

ໝາຍເຫດ

2. ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ
ລ/ດ

ປະເພດ
ອົງການຈັດຕັ້ງ

ຈຳນວນ
ສະມາຊິກ

ຂົງເຂດ
ວຽກງານ

ທີ່ຢູ່

ໂທລະສັບ

ໝາຍເຫດ: Venn gram

3. ການປະເມີນໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດຫລາຍຮູບແບບ
3.1. ສະພາບພູມສັນຖານຂອງບ້ານ
ໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນບ້ານປະກອບດ້ວຍ:
ແຜນທີ່ໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ:
ການກຳນົດບຸລິມະສິດໄພອັນຕະລາຍ:
ລະດັບ
1
2
3
4
5
6

ປະເພດໄພອັນຕະລາຍ

ສາຍເຫດ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

3.2. ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ
1) ຜົນກະທົບຂອງນໍ້າຖ້ວມ
ປີ

ປະຊາຊົນ

ຈຳນວນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ

ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ເສຍຊີວິດ ສູນຫາຍ

ປີ

ສັດລ້ຽງ

ຕາຍ

ເນື້ອທີ່ນາ (ຮຕ)

ເຮືອນ

ໂຮງຮຽນ

ວັດ

ສູນຫາຍ ບາງສ່ວນ ທັງໝົດ ບາງສ່ວນ ທັງໝົດ ບາງສ່ວນ ທັງໝົດ

ສວນ (ຮຕ)

ອື່ນໆ

ໝາຍເຫດ

ສັດລ້ຽງ
ສູນຫາຍ

ໝາຍເຫດ

2) ຜົນກະທົບຂອງນໍ້າຖ້ວມ
ປີ

ເນື້ອທີ່ນາ (ຮຕ)

ສວນ (ຮຕ)

ຕາຍ

3) ຜົນກະທົບຂອງລົມພະຍຸ / ພະຍຸໃຕ້ຝນ
ຸ່
ປີ

ປະຊາຊົນ

ຈຳນວນທີ່ສູນເສຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ

ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ເສຍຊີວິດ ສູນຫາຍ

ສັດລ້ຽງ

ຕາຍ

ເຮືອນ

ໂຮງຮຽນ

ວັດ

ສູນຫາຍ ບາງສ່ວນ ທັງໝົດ ບາງສ່ວນ ທັງໝົດ ບາງສ່ວນ ທັງໝົດ

4) ຜົນກະທົບຂອງດິນເຈື່ອນ
ປີ

ຈຳນວນທີ່ສູນເສຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ

ຄົນ

ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ເສຍຊີວິດ ສູນຫາຍ

ສັດລ້ຽງ

ຕາຍ

ເຮືອນ

ໂຮງຮຽນ

ວັດ

ສູນຫາຍ ບາງສ່ວນ ທັງໝົດ ບາງສ່ວນ ທັງໝົດ ບາງສ່ວນ ທັງໝົດ

5) ຜົນກະທົບຂອງດິນເຈື່ອນ
ປີ

6) ອື່ນໆ

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຄົນ

ເສຍຊີວິດ

ສັດລ້ຽງ
ຕາຍ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

3.3. ການປະເມີນຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ
1) ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຂອງບ້ານ:
ອົງປະກອບໃນຄວາມສ່ຽງ

ສາຍເຫດ

2) ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ
ລ/ດ

ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ

1

ຜູ້ຍິງ

2

ຜູ້ເຖົ້າ (ອາຍຸ > 60 ປີ)

3

ແມ່ມານ

4

ແມ່ທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ

5

ເດັກອາຍຸ < 8 ປີ

6

ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກກວ່າໝູ່

7

ຫົວໜ້າຄອບຄົວທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ

ລວມ

ຫູໜວກ/ປາກກືກ

8

ຕາບອດ
ຄົນພິການ

ພິການທາງສະໜອງ
ເສຍອົງຄະ

9

ບໍ່ສະບາຍ

10

Windowed

11

ອື່ນໆ

3) ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ
ລ/ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ອາຍຸ

ເຮືອນເລກທີ

ໂທລະສັບ ໝາຍເຫດ

3.4. ການປະເມີນຄວາມສາມາດ
1) ຊັບສິນຂອງບ້ານ:
ລ/ດ

ຊັບສິນຂອງບ້ານ

1

ໂຮງຮຽນ

2

ສະໂມສອນ/ຫ້ອງການບ້ານ

3

ວັດ

4

ສະຖານີໄຟຟ້າ

5

ສະຖານີໂທລະສັບ

6

Exist

7

ຮ້ານຄ້າ

8

ໄປສະນີ

9

ສະຖານີຕຳຫລວດ

10

ສຸກສະລາ

11

ໂທລະທັດ

12

ວິທະຍຸ

13

ຖະໜົນເສື່ອມຕໍ່

14

ຖະໜົນແຫ່ງຊາດ

15

ພື້ນທີ່ສັດລ້ຽງ

16

ປໍ້າ

17

ປໍ້ານໍ້າມັນ

18

ເຕັນ

ມີ/ບໍ່ມີ

ຈຳນວນ

ຄວາມຕ້ອງການ

ໝາຍເຫດ

ອື່ນໆ

2) ພາຫະນະ:
ລ/ດ
1
2
3

ພາຫະນະ

ລວມ

ເຈົ້າຂອງ

ໂທລະສັບ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

1) ຊັບສິນຂອງບ້ານ:
ລ/ດ
1.
2.
3.
4.

ເຂດປອດໄພ

ໂຮງຮຽນ
ວັດ
ຫ້ອງການບ້ານ
ສະໂມສອນບ້ານ

1 ຊັ້ນ

2 ຊັ້ນ

ຄວາມສາມາດ

ໂທລະສັບ

ໝາຍເຫດ

4. ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນໄພພິບດ
ັ ບ້ານ (VDPU)
1) ສະມາຊິກໜ່ວຍງານປ້ອງກັນໄພພິບັດບ້ານ (VDPU)
ລ/ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕໍາແໜ່ງ

ອາຊີບ

ໂທລະສັບ

1
2
3
4
5
6
7

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ VDPU
ກ່ອນໄພພິບັດ

ຂະນະເກີດໄພພິບັດ

ຫລັງໄພພິບັດ

2) ທິມງານແຈ້ງການ ແລະ ເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ
ລ/ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕໍາແໜ່ງ

ອາຊີບ

ໂທລະສັບ

1
2
3
4
5

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ກ່ອນໄພພິບັດ

ຂະນະເກີດໄພພິບັດ

ຫລັງໄພພິບັດ

3) ທິມງານຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ
ລ/ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕໍາແໜ່ງ

ອາຊີບ

ໂທລະສັບ

1
2
3
4
5

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ກ່ອນໄພພິບັດ

ຂະນະເກີດໄພພິບັດ

ຫລັງໄພພິບັດ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

4) ທິມງານສຸຂະພາບ ແລະ ອະນາໄມສາມສະອາດ
ລ/ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕໍາແໜ່ງ

ອາຊີບ

ໂທລະສັບ

1
2
3
4
5

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ກ່ອນໄພພິບັດ

ຂະນະເກີດໄພພິບັດ

ຫລັງໄພພິບັດ

5) ທິມງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ບັນເທົາທຸກ
ລ/ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕໍາແໜ່ງ

ອາຊີບ

ໂທລະສັບ

1
2
3
4
5

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ກ່ອນໄພພິບັດ

ຂະນະເກີດໄພພິບັດ

ຫລັງໄພພິບັດ

5. ແຜນກິດຈະກຳ DRM ຂອງບ້ານ
5.1. ສະພາບພູມສັນຖານຂອງບ້ານ
1) ທິມງານຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ
ລະດັບ

ບັນຫາ

ສາຍເຫດ

ກິດຈະກຳ/ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ສາຍເຫດ

ກິດຈະກຳ/ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ສາຍເຫດ

ກິດຈະກຳ/ການແກ້ໄຂບັນຫາ

1
2
3
4
5

2) ກຳນົດການແກ້ໄຂບັນຫາ
ລະດັບ

ບັນຫາ

1
2
3
4
5

3) ການກຳນົດບຸລິມະສິດບັນຫາ
ລະດັບ
1
2
3
4
5

ບັນຫາ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)

ໃນ ສປປ ລາວ

5.2. ແຜນກິດຈະກຳ DRM
ຕາຕະລາງກິດຈະກຳ
ບັນຫາ

ກິດຈະກຳ

ໃຜຈະປະຕິບັດ?

ເມື່ອໃດ?

ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ
ບ້ານ

ອື່ນໆ

ຊັບພະຍາກອນທີ່ຕ້ອງການ
ບ້ານ

ອື່ນໆ

ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (DDMCC)
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE)

ຕູ້.ປ.ນ 7864, ຖະໜົນນາໄຮ່ດຽວ, ບ້ານສີສະຫວາດໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ
ແຟັກ

+85621-262120, +85621-265017
+85621-265017

ການເສີມຂະຫຍາຍການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຊຸມຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ
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