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ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
 
ຄູ່ມື ວ່າດ້ວຍ ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ທ່ີເນ້ັນໝັກໃສ່ຊຸມຊົນ (CBDRR) ຫົວນ້ີ 
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ ຢູ່ ສປປ.ລາວ  
ໂດຍແນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນໄກການປະສານງານ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຫຸຼດ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດແລະທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີຄວາມຕ້ານທານຂອງ 
ຊຸມຊົນເປ້ົາໝາຍທ່ີມີຄວາມອ່ອນໄຫວໃນສປປລາວ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ໂດຍການຮ່ວມມືກັນຂອງອົງການ ແຄຣ, ອອກສະຟາມ, ອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກ,  
ກາແດງຝຣັ່ງ / ອົງການກາແດງລາວ, ຊຶ່ງກາແດງຝຣັ່ງ ເປັນຜູ້ນຳພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ (ECHO).
 
ຄູ່ມືດ່ັງກ່າວໄດ້ລວບລວມກິດຈະກຳການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ທ່ີໄດ້ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ. ຄຳຄິດເຫັນທ່ີສະແດງອອກໃນ 
ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ  
ສະຫະພາບເອີຣົບຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນປຶ້ມຫົວດັ່ງກ່າວ.

ຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ          ທ່ານ ໄກສອນ ຖັນທະເທບ                   ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທຳມະຊາດ                           ທ່ານ ສຸພະໄຊ ກໍມະນີ                          ຫົວໜ້າພະແນກ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 

ກາແດງຝຣັ່ງ                       ທ່ານ ນາງ ເຈນນີເຟີ ພອກ                   ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມ DRR
                       ທ່ານ ກອງມະນີ ກົມມະລຽນ                ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼຸດຜ່ອນ
                                                                                                     ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ

                       ທ່ານ ທະນົງເດດ ອິນສີຊຽງໃໝ່             ຜູ້ຈັດການ
                                                                                                     ໂຄງການອາວຸໂສ
                       ທ່ານ ນາງ ທິຕິພອນ ສິນສຸພັນ             ຜູ້ຈັດການໂຄງການ
                       ທ່ານ ນາງ ສົມຫວາດ ແກ້ວຄຳຜຸຍ         ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການ
                       ທ່ານ ຄີລຽນ ເມີຟີ                                ຜູ້ຊ່ຽວຊານ
                                                                                                     ດ້ານເອກກະສານ

ການອອກແບບແລະຈັດລຽງໂດຍ: ທ່ານ ຊັດໄຊ ເພັດທຳລົງໄຊ

ກອງເລຂາຄະນະ
ກຳມະການ                                                                                 
ປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ

ສູນກຽມພ້ອມ
ປ້ອງກັນໄພພິບັດອາຊີ



ການເສີມຂະຫຍາຍການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຊຸມຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນ
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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.

ວຽກງານການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດທີ່ໄດ້ຖືກຮບັຮອງເປັນບູລິມະສິດແຫ່ງຊາດຂອງລັດ
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 ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສລ).

ເນື່ອງຈາກວ່າເຫດການໄພພິບັດໄດ້ກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ສະນັ້ນ ວຽກທີ່ 
ຈະປະຕິບັດກັບ ຊຸມຊົນກໍຄື ການກະກຽມຊຸມຊົນໃຫ້ດີ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພອັນຕະລາຍ ຊຶ່ງເປັນອົງ 
ປະກອບສຳຄັນຂອງການ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. ກອບວຽກເຊັນໄດ ເພື່ອການຫຸຼດ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ (SFDRR) ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ໜ້າວຽກເບື້ອງຕົ້ນຫລັງປີ 2015 ສຳລັບ 
ການສ້າງຄວາມຕ້ານທານ ແມ່ນເນັ້ນຫນັກຄວາມຕ້ອງການເພື່ອແກ້ໄຂສາເຫດຂອງຄວາມສ່ຽງ 
ໄພພິບັດ, ລວມທັງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າສະເພາະ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍ ເພາະສະນັ້ນ 
ແລ້ວ ການປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນລະດັບຊຸມຊົນຈຶ່ງມີສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຫລາຍ.



ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 
ຫຸຼດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃນ 
ສປປ ລາວ. ຢ່າງໃດກໍ ຕາມ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນມີວິທີການລວມ 
ເພື່ອນຳພາການປະຕິບັດທົ່ວປະເທດ ແລະ ການປະຕິບັດກິດຈະກຳ CBDRR ທີ່ເປັນລະບົບ. 
ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນ, ຄູ່ມືແນວທາງປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR ຈຶ່ງໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ຶນມາ 
ໂດຍຜ່ານການຂອງປຶກສາຫາລືການ ແລະ ສົມທຽບເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ໂດຍມີ
ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຳຄັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອກຳນົດເປັນວທີິການລວມສຳລັບ ການປະຕິບັດວຽກງານ 
CBDRR ໃນເງືອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ.

ຄູ່ມືເຫລັ້ມນີ້ໄດ້ເອົາບົດຮຽນ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີ ທີ່ໄດ້ແນະນຳຈາກຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມ ຄອງໄພພິບັດ ຊຶ່ງກວມເອົາຫລາຍຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ CBDRR. ສຳຄັນທີ່ສຸດ, 
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ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດ ທະນາ ປີ 2020 ແລະ ຍຸດທະ 
ສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ປີ 2020 ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
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ປຶ້ມຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ ຫລື CBDRR ເປັນປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳວິທີການ
ປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ການຫລດຸຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນສຳລັບອົງການຈດັຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດໃນ ສປປ ລາວ. ມັນເປັນເອກະສານທີ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ 
ຈາກອົງການຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ CBDRR ຢູ່ ສປປ ລາວ. ມັນສະໜອງຄຳແນະນຳ ແລະ 
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສຳລັບການປະຕິບັດໂຄງການ CBDRR ໃຫ້ເປັນລະບົບໂດຍໃຫ້ລາຍ 
ລະອຽດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ພ້ອມທັງເຄື່ອງມືທີ່ນຳໃຊ້.

 ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ປຶ້ມຄູ່ມືຈະສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານໃນການຕິດຕາມກິດຈະກຳ CBDRR, 
ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳຈາກຜູ້ປະຕິບັດຕ່າງໆ ແລະ 
ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູທີ່ຈຳເປັນ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູດ້້ານວຊິາການໃນການປະ
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 ມີຜົນສຳເລັດຫລາຍຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັ້ນກໍບໍ່ໝາຍຄວາມວາ່ ກິດ 
ຈະກຳທີ່ໄດ້ປະຕິບັດທີ່ນຳໃຊ້ວທີິການປະຕິບັດ ແບບອື່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮບັການປະຕິບັດ ຫລ ືໃຊ້ບໍ່ໄດ້. 
ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ, ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເຊັ່ນດຽວກັບ 
ລັກສະນະຂອງໂຄງການ, ກິດຈະກຳອື່ນໆກໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເມື່ອເວລາ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນມີຄວາມພ້ອມ. ມັນບໍ່ມີຂອບເຂດ ເນື່ອງຈາກວາ່ກິດຈະກຳເພີ້ມເຕີມກໍ່ສາມາດປະ
ຕິບັດໄດ້ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການສະເພາະໃດໜຶ່ງ.

ປຶ້ມຄູ່ມືການຫຸລດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ ຫືລ CBDRR ແມ່ນຫັຍງ?

8 ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ຄຳແນະນຳ



ປຶ້ມຄູ່ມື CBDRR ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງ ແປດຂັ້ນຕອນໃນການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR 
ເຊັ່ນດຽວກັບ ພາກສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານ CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ.

ພາກທີ່ I ເປັນພາກທີ່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບວຽກງານ CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ. 
ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງມີພາກ 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

ພວກເຮົາສາມາດພົບເຫັນຫັຍງແດ່ໃນຄູ່ມື CBDRR ຫົວນີ້?
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 ການເສື່ອມສານກັບວຽກງານອື່ນ

ບໍ່ວ່າເວລາໃດກໍຕາມ, ໂຄງການ CBDRR ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພິຈາລະນາການເສື່ອມສານກັບວຽກ
ງານອື່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

•    ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ໄດ້ຖືກຮບັຮູຢ່້າງກວາ້ງຂວາງທັງໃນລະດັບສາກົນ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ ວາ່ການ 
ປັບຕົວເຂົ້າ ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (CCA) ແລະ ການຫລດຸຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
ຊຸມຊົນ (CBDRR) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເສື່ອມສານເຂົ້າກັນ. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຖືກປະ
ສົມປະສານກັບການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຄວາມທີ່, ຄວາມໜາແໜ້ນ ເຊັ່ນດຽວກັບ ຄວາມຮ້າຍ
ແຮງຂອງໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ. ເພາະສະນັ້ນ, ເຫັດຜົນຂອງ ການເສື່ອມສານລະຫ່ວາງ CCA 
ແລະ CBDRR ແມ່ນເພື່ອກະກຽມຊຸມຊົນເພື່ອຮັບມືກັບຜົນ ກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສະນັ້ນ ມັນຈຳເປັນຕ້ອງກຳນົດພື້ນທີ່ໃນການປະຕິບັດໂຄງ ການ CCA ແລະ 
CBDRR ເພ່ືອໃຫ້ສອງວຽກງານມີການເສ່ືອມສານກັນ ພ້ອມທັງເປັນການເພ້ີມຄວາມ 
ຕ້ານທານໃຫ້ກັບຊຸມຊົນອີກດ້ວຍ. 

•    ສະພາບແວດລ້ອມ
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ການດຳລົງຊີວິດ  
ຂອງຊຸມຊົນ ມີການພົວພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດທີ່ຢູ່ອ້ອມ 
ຂ້າງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຊື່ອມໂຊມທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກຳ 
ຂອງການພັດທະນາກໍສາມາດທຳລາຍຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ມີຜົນກະທົບການ 
ດຳລົງຊີວິດ. ໂດຍພິຈາລະນາການພົວພັນທີ່ຈະແຈ້ງລະຫ່ວາງ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, 
ສະພາບແວດລ້ອມ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ກິດຈະກຳ 
CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງເຊື່ອມສານບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງ 
ທຳມະຊາດ ເຂົ້າໃນການອອກແບບໂຄງການ ເພື່ອປຸກຈດິສຳນຶກ ແລະ ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

•    ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ
ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຮບັຮູວ້າ່ຊຸມຊົນມີກຸ່ມທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືກັນ. ກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊຸມຊົນມັກຈະມີຄວາມ
ຕ້ອງການ ສະເພາະຂອງຕົນ ຊຶ່ງວຽກງານ CBDRR ຕ້ອງພິຈາລະນາ ເນື່ອງຈາກວ່າບາງກຸ່ມຈະ
ມີລະດັບຄວາມຕ້ານທານ ຕ່ໍາຫລາຍກວ່າກຸ່ມອ່ືນ. ກຸ່ມທ່ີມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາໃນຊຸມຊົນປະ 
ກອບມີ ຄົນພິການ, ຜູ້ເຖົ້າ, ເດັກນ້ອຍ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ຍິງ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ໄພ
ອັນຕະລາຍທາງທຳມະຊາດ ແລະ ອາດມີຄວາມຕ້ອງ ການສະເພາະໃດໜຶ່ງໃນເມື່ອເກີດສະຖາ
ນະການໄພພິບັດ. ເຖິງວາ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຫລາຍ ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງໄພອັນຕະລາຍ 
ແຕ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນວຽກງານ CBDRR. ຍ້ອນພວກເຂົາ ເຈົາ້ຮູ້ຂອດຈຳກັດ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ດັ່ງນັ້ນ ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາ ຍາ
ມໃນການຫລດຸຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ. ວທີິການປະສົມປະສານ 
ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການປະຕິບັດໂຄງການມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮບັປະກັນວາ່ຄວາມພະຍາ
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
ບັດທໍາມະຊາດອັນເນ່ືອງມາຈາກບັນຫາອາຍຸສູງ ເຊ່ັນດຽວກັບບັນຫາການເຄ່ືອນຍ້າຍ ແລະ 
ບນັຫາສຂຸະພາບ. ໂດຍປກົກະຕແິລວ້ຜູເ້ຖົ້າໄດ້ຮັບການເຄາົລົບຈາກສະມາຊກິຂອງຊມຸຊນົ. ປະ
ສົບການຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ໄດ້ປະເຊີນ ແລະ ຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດໃນເຂດທ້
ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າຄວນຖືກນຳມາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນຊຸມຊົນໂດຍ ໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ CBDRR.
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- ເດັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ເປັນຫນຶ່ງໃນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ 
ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເວລາເກີດໄພພິບັດການໂຈມຕີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວນຮບັຮູໄ້ວວ້າ່ເດັກນ້ອຍສາມາດ 
ຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວ ແລະ ສາມາດປັບຕົວຢ່າງວ່ອງໄວກັບການປ່ຽນແປງໃນຊຸມຊົນ. ໂຄງການຄວາມ 
ປອດໄພໃນໂຮງຮຽນໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການ CBDRR ສາມາດຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ 
ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໃນຫມູ່ເດັກນ້ອຍໄປສູ່ການ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນ ສ. ປ. ປ. ລາວ.

- ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ວຽກງານ CBDRR ເນື່ອງຈາກວ່າຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວອາດມີຄວາມຕ້ອງການໂດຍສະເພາະໃດໜຶ່ງ
ກ່ຽວກັບພາສາ (ພິຈາລະນາທີ່ສຳຄັນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີລະດັບຂອງພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນແຕ່ລະຂົງເຂດ ) ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປະຕິບັດທາງດ້ານວດັທະນະທຳທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮບັ
ການເຄົາລົບ. ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ CBDRR ຄວນຮັບປະກັນວ່າໂຄງການໄດ້ອອກແບບ 
ສຳລັບການສະພາບການລະດັບຊາດ ຫລ ືລະດັບພາກພື້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນຍັງເຫມາະສົມໃນ
ເວລາປະຕິບັດກັບບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ. ອຸປະກອນການ ແລະ ກິດຈະກຳ CBDRR ທີ່ວາງໄວ້       
ຄວນໄດ້ຮັບການດັດປັບໃຫ້ເຫມາະສົມສະພາບຂອງຊົນເຜົ່າ.

- ແມ່ຍິງ (ແລະບົດບາດຍິງ-ຊາຍຕໍ່ກັບວຽກງານ CBDRR) ການເອົາຜູ້ຍິງເຂົ້າມາມີບົດບາດ 
ໃນວຽກງານ CBDRR ເປັນການປະສານສົມທົບເຂົາເຈົ້າກັບທຸກໆກຸ່ມມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ. 
ບາງຄັ້ງ ແມ່ຍິງສູງອາຍຸ, ແມ່ຍິງພິການ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ, ແມ່ຍິງທີ່ເປັນຫົວຫນາ້ຄອບຄົວ 
ແລະ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງເໝາະສົມເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ຕ້ອງການ 
ການສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ສິ່ງອຳນາດຄວາມສະດວກສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ 
ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າຄວນຈະໄດ້ຮບັການພິຈາລະນາແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າ ມາມີສ່ວນຮວ່ມ 
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR.



13

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

•    ຄວາມສົມດູນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  
ແມ່ນບັນຫາເສ່ືອມສານທ່ີສໍາຄັນອີກບັນຫາໜຶ່ງ ທ່ີຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນວຽກງານ 
CBDRR. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍຫມາຍເຖິງຄວາມຄິດທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນສັງຄົມຈາກສິ່ງທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ ຫືຼ 
ແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນສັງຄົມໃດຫນຶ່ງ (ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບເພດຂອງບຸກຄົນທີ່ຫມາຍເຖິງລັກສະນະທາງຊີ 
ວະວິທະຍາຂອງການເປັນຜູ້ຊາຍ ຫືຼ ແມ່ຍິງ). ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ມີບົດບາດ, ສະຖານະພາບ 
ແລະ ຄວາມຄາດຫັວງສະເພາະພາຍໃນຄົວເຮອືນ, ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ວດັທະນະທຳ. ໃນຫຼາຍສັງຄົມ 
ທີ່ສ້າງໃຫ້ມີລະບົບການ ປົກຄອງແບບມີຫົວໜ້າ (ເຊັ່ນ: ຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ ຫຼື ເປັນຜູ້ນຳ) ຫມາຍ
ຄວາມວ່າແມ່ຍິງແມ່ນໄດ້ຮັບບົດບາດຫນ້ອຍໃນເຂດວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ, ໃນລະດັບ 
ຂອງການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ, ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການເຂົ້າຮວ່ມ ແລະ ຕັດສິນໃຈ. ພາ
ລະບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງມີຢູ່ໃນສັງຄົມສາມາດກຳນົດລະດັບຂອງຄວາມ 
ສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຂອງໄພອັນຕະລາຍປະສົບການທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ 
ເຫັນ ວ່າ ເມື່ອມີໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນແມ່ຍິງຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ, ແລະ ໄດ້ຮັບ  
ຜົນປະໂຫຍດໜອ້ຍກວາ່ເມື່ອມີການຟື້ນຟູ. ການປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR ຈຳເປັນຕ້ອງມີການ 
ເສື່ອມສານກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ນັບຈາກຂັ້ນຕອນການອອກແບບໂຄງການຈນົຮອດການຈດັຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ໂຄງການ. ຄວາມກັງວົນຂອງທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຄວນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດທ່ີເທ່ົາທຽມກັນຈາກການປະຕິບັດໂຄງການໃນລະດັບຊຸມຊົນ. 
ວິທີການຄວາມສົມດູນຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສາມາດຊ່ວຍຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການຊັບພະ
ຍາກອນ, ສະຖານທີ່, ການບໍລິການດ້ານການເງິນແລະ ການຕັດສິນໃຈຢ່າງຍຸດຕິທຳທີ່ສຸດ ເພື່ອ
ສ້າງໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມຕ້ານທານຫລາຍຂຶ້ນ.

ບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງໃນໂຄງການ CBDRR ຄວນຈະໄດ້ຮບັການພິຈາລະນາ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ 
ຕອນຂອງຂະບວນການປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້ໃນ   
ຮູບ 1. ແຜນວາດຂະບວນການ CBDRR ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ 
CBDRR ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການກຳນົດກິດຈະກຳສຳລັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.
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  ສ້າງ VDPCC

  ກຳນົດໜ້າທີ່ຂອງ 
    VDPCC

  ສ້າງສາມາດສຳລັບ 
    VDPCC

  ກຳນົດສະມາຊິກ    
   DDPCC 

  ສ້າງສາມາດສຳລັບ 
   CBDRR

  ສ້າງທິມງານສຳຫລວດ

  ເກັບກຳຂໍ້ມູນ

  ວິເຄາະຂໍ້ມູນ

  ນຳສະເໜີຜົນການ     
    ສຳຫລວດ

  ຂັ້ນຕອນທີ 1   ຂັ້ນຕອນທີ 2   ຂັ້ນຕອນທີ 3   ຂັ້ນຕອນທີ 4

ການຄັດເລືອກ
ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ

ການສຳຫລວດ
ຂໍ້ມູນທຽບຖານ

ການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດສຳລັບຜູ້ປະ
ສານງານ CBDRR

ການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດສຳລັບ 

VDPCC

  ກຳນົດມາດຖານ
    ການຄັດເລືອກ 

 ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກ
    ພື້ນທີ່

ຮູບສະແດງທີ 1  ຂະບວນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

  ກຳນົດ ແລະ ເລືອກ   
    ມາດຕະການ ຫລຸດ
    ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

  ປະຕິບັດກິດຈະກຳ

  ລະດັບຊັບພະຍາກອນ

  ທົບທວນແບບມີສ່ວນ
    ຮ່ວມ

  ນຳໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກ  
    PRA ເພື່ອສ້າງແຜນ
    ກິດຈະກຳ

  ຄັດເລືອກເຄື່ອງມື
   ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

  ເກັບກຳຂໍ້ມູນ

  ວິເຄາະຂໍ້ມູນ

  ລາຍງານຜົນການ
   ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

  ຂັ້ນຕອນທີ 5   ຂັ້ນຕອນທີ 6   ຂັ້ນຕອນທີ 7   ຂັ້ນຕອນທີ 4

ການປະເມີນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ

ຊຸມຊົນ

ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມ
ຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ການປະຕິບັດວຽກ
ງານຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ

 ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ

 ກຳນົດວິທີການ

 ກຳນົດທິມງານ
   ຕິດຕາມ ແລະ   
   ປະເມີນຜົນ

 ເກັບກຳຂໍ້ມູນ

 ວິເຄາະຂໍ້ມູນ

 ນຳສະເໜີຜົນ

  ຂັ້ນຕອນທີ 8

ການຕິດຕາມ ແລະ 
ການປະເມີນຜົນ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ



1.1 ໄພພິບັດທຳມະຊາດໃນ ສປປ ລາວ

ປະຫວັດຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ສຳລັບ ສປປ ລາວ (ADPC, 2010) ລະບຸວ່າ ສປປ ລາວ ເປັນ
ປະເທດທີ່ມັກເກີດໄພອັນຕະລາຍຫລາຍຢ່າງ ເຊັ່ນນ້ໍາຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ລົມພາຍຸ, ດິນເຈື່ອນ, 
ແຜ່ນດິນໄຫວ, ພະຍາດລະບາດ ທີ່ມີລະດັບຄວາມຮນຸແຮງຢູ່ໃນເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຈຳນວນ 
ໄພອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ, ນ້ໍາຖ້ວມຈາກພາຍຸເປັນໄພອັນຕະລາຍທາງທຳມະຊາດຕົ້ນຕໍ ແລະ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍ ທັງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ເຫດການໄພອັນຕະລາຍໃຫຍ່ໆ 
ໃນທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາປະກອບມີພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ Jebi ແລະ Mangkhoud ໃນປີ 2013, 
ພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ Haima ແລະ Nokten ໃນປີ 2011, ພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກດສະຫນາໃນປີ 2009, 
ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ Kumuri ໃນປີ 2008 ເຊ່ັນດຽວກັນກັບໄພນ້ໍາຖ້ວມຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນປີ 2000. 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນປະຈຳຄື ດິນເຈື່ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະລະດູມໍລະສຸມ ແລະ ມີບາງສ່ວນ
ຂອງປະເທດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ຊື່ງມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການປູກພືດໃນໄລ 
ຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີລະດັບຄວາມສ່ຽງປານກາງມີແນວໂນ້ມເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ 
ຊຶ່ງມີລະດັບຄວາມຮນຸແຮງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ຜົນກະທົບຂອງມັນຍັງບໍ່ໄດ້ຮບັການລາຍງານໃຫ້
ຮູ້. ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນກັບ 1, ຕາຕະລາງ 11 ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຫດການ
ໄພພິບັດໃນ ສປປ ລາວ.

ເກືອບ 60 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງປະຊາກອນຂອງປະເທດໄດ້ມີອາຊີບກະສິກຳ, ນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງ 
ແລ້ງເປັນຄວາມກັງວົນຫລັກສຳລັບ ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່. ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້
ເຫັນວ່າການສູນເສຍໃນແຕ່ລະປີຈາກໄພອັນຕະລາຍທາງທຳມະຊາດລະຫ່ວາງ 28 ແລະ 36 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP, ພ້ອມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍສະເລ່ຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຈຳປີງົບປະມານເທົ່າ 
ກັບປະມານ 27 ເປີເຊັນຂອງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານລາວ (ທະນາຄານໂລກ, 2012).

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

16 ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ຄວາມກ່ຽວພັນຂອງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດຊຸມຊົນໃນ ສປປ ລາວພາກ I



1.3 ຄູ່ຮ່ວມງານ CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ

ມີຫລາຍອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ CBDRR ຢູ່ໃນລະດັບຊຸມຊົນໃນ ສປປ ລາວ. 
ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR ປະກອບມີທັງພາກສ່ວນຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດພາຍນອກ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ທຶນເຊັ່ນ: ລັດຖະບານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອົງການຈດັຕັ້ງພາຍນອກທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ແລ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດທີມີບົດບາດສຳຄັນ ຕໍ່ກັບວຽກງານ CBDRR.

1.2 ການຫຸລດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR)
             ໃນ ສປປ ລາວ

ໄພອັນຕະລາຍຈາກທຳມະຊາດໄດ້ນຳເອົາຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານ
ຕ່ໍາທ່ີອາໃສຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີມັກເກີດໄພອັນຕະລາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທ່ີທຸກຍາກ. 
ນອກຈາກນັ້ນ ໄພອັນຕະລາຍຍັງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ລະບົບຊົນລະປະທານບ້ານ, ຂົວ, 
ຖະຫນົນຫົນທາງ, ພື້ນທີ່ກະສິກຳ, ແລະ ອື່ນໆ. ຕໍ່ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວ, ວຽກງານ CBDRR ສາ
ມາດສ້າງກາລະໂອກາດສຳລັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບການສັງຄົມ ແລະ      
ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດກັບຄືນໄປສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ 
ໄພອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວ.ຊາວບ້ານເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ CBDRR ໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ. ການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ ການສ້າງຫນ່ວຍ 
ງານປ້ອງກັນໄພພິບັດບ້ານ (VDPU) / ສ້າງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດບ້ານ 
(VDPCC), ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ 
ກ່ອນເກີດໄພພິບັດ, ໃນຂະນະເກີດໄພພິບັດ ແລະ ຫັຼງເກີດໄພພິບັດໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. 
ບາງບ້ານໄດ້ຮບັ ການຊ່ວຍເຫລອືລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜາ້, ສ່ວນບ້ານອື່ນໆກໍໄດ້ປັບການປະຕິ
ບັດໃນການດຳລົງຊີວດິຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຕ້ານທານຫລາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ.
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ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ
ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ (NDPCC)

DPCC ແຫ່ງຊາດ,
ກະຊວງ, ອົງການ

ຈັດຕັ້ງ

DDMCC

ອົງການທີ່ເປັນຈຸດ
ປະສານງານ
ລະດັບຊາດ

ໜ່ວຍງານກະກຽມໄພພິບັດບ້ານ 
VDPU

DPCC ຂັ້ນແຂວງ

DPCC ຂັ້ນເມືອງ

ອົງການທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານ
ລະດັບແຂວງ

ອົງການທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານ
ລະດັບເມືອງ

ຮູບສະແດງ 1.1 ການຈັດສັນດ້ານອົງການຈັດຕັ້ງໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

  ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ:

ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ (DPCCs) ໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ເມືອງ 
ແລະ ບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນພາຍໃຕ້ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ        
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 ມີໜາ້ທີ່ກຳນົດຍຸດທະສາດຂອງ DRM ແລະ ສະຫນອງກົນໄກກ່ຽວກັບ DRM, ປະສານ 
ງານດ້ານການສະຫນບັສະຫນນູຂອງສາກົນ ແລະການຮວ່ມມື ເຊັ່ນ: ເປັນຜູ້ຮວ່ມປະເມີນຜົນເບື້ອງ 
ຕົ້ນ, ການລາຍງານເຫດການ, ແລະ ການກຳນົດແຜນຍຸດທະສາດ DRR ແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ນດຽວ   
ກັນກັບການເປັນຜູ້ນຳພາໃນການປະຕິບັດ DRM/CBDRM ໃນປະເທດ. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະມາ 
ຊິກ NDPCC ເບິ່ງຢູ່ໃນໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1, ຕາຕະລາງ 12.

 ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມໄພພິບັດແຂວງ (PDPCC) 
ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ມີຄະນະກຳມການຈາກທຸກໆພະແນກການຂອງ 
ແຂວງ ລວມທັງອົງການກາແດງແຂວງເປັນສະມາຊິກ. ຄະນະກຳມະການມີຫນາ້ທີ່ຊີ້ນຳການຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດພາຍໃນແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ແລະ ປະສານງານການສະຫນບັສະຫນນູ 
ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.

 ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດເມືອງ (DDPCC) 
ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານເມືອງ ຫລື ຮອງເຈົ້າເມືອງ ແລະ ມີສະມາຊິກຈາກຫ້ອງການຕ່າງໆຂອງ 
ເມືອງ. ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວເຮດັວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບ້ານ ແລະ ແຂວງ ຕາມໂຄງຮາ່ງການຈັດ 
ຕັ້ງຂອງ PDPCC, ແລະ ນຳພາໃນການປະຕິບັດວຽກງານກິດຈະກຳ ແລະ ໂຄງການ CBDRR. 
ນອກຈາກນີ້ຍັງປະສານການສະໜບັສະໜນູກັບອົງການ NGO ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR 
ຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ.
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   ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:

 ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ (INGOs) ແລະ ອົງການ ສປຊ ທ່ີເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ 
CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ ຈະລະດົມຊັບພະຍາກອນຈາກອົງການຈັດຕ້ັງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ 
ປະຕິບັດກິດຈະກຳການ CBDRR ກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ.

 ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈະສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນສຳລັບການ
ປະຕິບັດ CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ.

 ຫ່ນວຍງານປ້ອງກັນໄພພິບັດບ້ານ (VDPU)/ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິ   
ບັດບ້ານ (VDPCC) 
ເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ນາຍບ້ານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮບັການຕົກລົງເຫັນດີພາຍໃນບ້ານ. ສະມາຊິກ 
ມີຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກປ້ອງກັນຊາດບ້ານ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບບ້ານ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, 
ໂຮງຮຽນ, ອາສາສະຫມັກສຸຂະພາບ, ແລະ ອື່ນໆ. ຄະນະກຳມະການເປັນຜູ້ນຳພາໃນການປະຕິ
ບັດແຜນ CBDRR ຂອງບ້ານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊຸມຊົນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດກ່ອນເກີດໄພ
ພິບັດ, ໃນຂະນະເກີດໄພພິບັດ ແລະ ຫລັງເກີດໄພພິບັດ. 

ກິດຈະກຳ CBDRR ແນໃສ່ການລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງຕາມລັກສະນະຂອງໂຄງ ການ 
ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງອົງການປະຕິບັດເຊັ່ນ: ການກະກຽມຊຸມຊົນ, ການປະຕິບັດວຽກງານ DRR, 
ແລະ ດຳລົງຊີວດິ, ຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງຮຽນ, ແລະອື່ນໆ (ສຳລັບຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ 
ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1, ຕາຕະລາງ 13). ກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການທີ່ໄດ້ກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງນີ້, ກິດຈະກຳ CBDRR ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດ ແລະ ຂະແຫນງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບຂຶ້ນຢູ່ກັບພື້ນທີ່ສະເພາະຂອງກິດຈະກຳ.
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ການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບເວທີ
DRR & CCA ແຫ່ງຊາດ

ຮູບສະແດງ 1.2 ການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບ ເວທີ DRR ແລະ CCA ລະດັບຊາດ

ການສື່ສານ
DRR 

DCC SSWG  

NDPCC

NRE SWG

RTM

NSEDPs

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

ກາ
ນພ

ັດທ
ະນ

າ
ນະ

ໂຍ
ບາ

ຍ 
ແລ

ະ 
ຍຸດ

ທະ
ສາ

ດລ
ວມ

ຮູບ
ແບ

ບ
ກາ

ນເ
ຮັດ

ວຽ
ກຮ

່ວມ
ຫຼາ

ຍຂ
ະແ

ໜ
ງກ

ານ

ຮູບ
ແບ

ບກ
ານ

ເຮ
ັດວ

ຽກ
ຮ່ວ

ມ
ກັບ

ສັງ
ຄົມ

 ແ
ລະ

 ພ
ື້ນຖ

ານ

ການກຳນົດ
ນະໂຍບາຍ
ແຫ່ງຊາດ,
ການຊອກ
ແຫຼ່ງທຶນ
ແລະ ກອງ
ທຶນ

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

ບົດສະເໜີ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ 

ຍຸດທະສາດ
DRR CCA 

ການກະກຽມ
ແລະ ຕອບໂຕ້
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1.4 ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ລາຍງານ 

ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ (DPCC) ບໍ່ແມ່ນຄະນະກຳມະການທີ່ໂດດດ່ຽວ. 
DPCC ມີຕົວແທນຈາກຂະແຫນງການຕ່າງໆ ແລະ ຢູ່ໃນແຕ່ລະດັບ (ລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ເມືອງ 
ແລະ ບ້ານ). ບັນດາຂະແໜງ ການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງຈະໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ການລາຍງານກິດຈະກຳ CBDRR ຂອງ DPCC ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ໃນແຕ່ລະດັບທີ່ມີກອງເລຂາຂອງ DPCCs. ຮູບສະແດງທີ 13 ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນການພົວພັນລະຫ່ວາງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ DRM/CBDRR ໃນ ສປປ ລາວ. 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກິດຈະກຳ CBDRR ແລະ ຄວາມຄືບຫນ້າການປະຕິບັດໂດຍພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນ   ສປປ ລາວ, ສະນັ້ນວຽກງານດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ກັບ 
ຫອ້ງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຫ້ອງ ການສະພາບແວດລ້ອມເມືອງ ແລະ ຫ້ອງ        
ການດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງເປັນຈດຸປະສານງານເພື່ອຮບັຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຂະ    ແໜງການຂອງລັດ 
ໂດຍຜ່ານ DPCC. ຮູບສະແດງ 13 (ຂ້າງລຸ່ມນີ້) ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະບົບການປະສານງານໃນ 
ການເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານການລາຍງານທັງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ. 

ນອກຈາກການຈັດສັນສະຖາບັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເວທີການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຈະໄດ້ຮັບ 
ການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງສາມາດປະສານກົນໄກການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບ CBDRR ຢ່າງເປັນທາງການ 
ແລະ ເປັນລະບົບ ລະຫ່ວາງລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ DRR/CBDRR     
ໃນ ສປປ ລາວ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

NDPCC DDMCC

PDPCC PONRE 

DDPCC  DONRE 

VDPU/VDPCC

ກິດຈະກຳ DRM/CBDRR

ບ້ານ

ຮູບສະແດງ 1.3 ລະບົບການປະສານງານ DRM/CBDRR

ກະສິກຳ

ກະສິກຳ

ກະສິກຳ

ກະສິກຳ

ການສຶກສາ

ການສຶກສາ

ການສຶກສາ

ການສຶກສາ

ສຸຂະພາບ

ສຸຂະພາບ

ສຸຂະພາບ

ສຸຂະພາບ

ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

ກາແດງ

ກາແດງ

ກາແດງ

ກາແດງ

ອື່ນໆ

ອື່ນໆ

ອື່ນໆ

ອື່ນໆ

LSW

LSW

LSW

LSW
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1.5 ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການປະຕິບັດ CBDRR

ສຳລັບການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດ CBDRR ທີມີປະສິດທິພາບ, ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ ເຖິງປັດໄຈທີ່ສາມາດສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ ຫລ ືຂັດຂວາງການການປະຕິບັດໂຄງການ 
ແລະ ສິ່ງທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງວຽກງານ CBDRR. 
ການສຳຫລວດໄດ້ພົບເຫັນວາ່ມີສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຫລາຍຢ່າງ ໃນຂະນະການປະຕິບັດໂຄງ 
ການ CBDRR ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ.

ສິ່ງທ້າທາຍອາດສ້າງອຸປະສັກສຳລັບກິດຈະກຳການ CBDRR ເພື່ອບັນລຸວດັຖຸປະສົງທີ່ລະບຸໄວ້
ຂອງໂຄງການ. ໃນທາງກັບກັນ, ໂອກາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສາມາດປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳ 
CBDRR ປະສົມຜົນສຳເລັດໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ມີການປຶກສາຫາລືກັບຄູ້ຮ່ວມປະຕິບັດ CBDRR 
ນັ້ນກໍ່ຍົກບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລືກັນ. 

  ສິ່ງທ້າທາຍ

 ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານສຳລັບການປະຕິບັດແຜນຂອງບ້ານ
ປະຈຸບັນ, ການປະຕິບັດແຜນການ CBDRR ຢູ່ໃນລະດັບບ້ານໄດ້ອີງໃສ່ການສະຫນັບສະຫນູນ
ທາງດ້ານການເງິນຈາກໂຄງການ ຊຶ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງວຽກງານ
ດັ່ງກ່າວຫລັງຈາກໂຄງການ CBDRR ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ. ຊຸມຊົນບໍ່ມີແຫລ່ງທຶນທີ່ຈະມາສືບຕໍ່ປະຕິ 
ບັດແຜນ CBDRR ຖ້າປັດສະຈາກການສະຫນບັສະຫນນູຈາກລັດຖະບານ. ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, 
ແຜນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຜນການ CBDRR ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການເຊື່ອມ   
ສານຢ່າງກວ້າງຂວາງເຂົ້າໃນແຜນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ. ການຊ່ວຍເຫືຼອເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການ 
ເຊື່ອມໂຍງວຽກງານ DRM ເຂົ້າໃນການວາງແຜນການພັດທະນາໃນວົງກວ້າງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການລະດົມການສະໜັບສະໜູນຊັບພະຍາກ 
ອນໃນຕ່ໍໜ້າ. ນ້ີແມ່ນການພິຈາລະນາທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການໂດຍການ 
ເຊື່ອມຕໍ່ວຽກ DRM ໃຫ້ເຂົ້າໃນແຜນວຽກຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ໃນຂະບວນການພັດທະນາໃນລະດັບພາກ 
ແລະ ລະດັບປະເທດ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

 ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພົວພັນກັບອຸປະສັກຂອງພາສາ ແລະ ການບໍ່ຮູ້ໜັງສືຢູ່ຊົນນະບົດໃນການປະ 
ຕິບັດ HVCA
ກ່ຽວກັບການອຸປະສັກດ້ານພາສາ, ມີສອງການພິຈາລະນາຕົ້ນຕໍ: 1) ຢູ່ໃນບ້ານທີ່ມີຊົນເຜົ່າ, ປະຊາ 
ຊົນຈຳນວນຫນຶ່ງ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແມ່ຍິງ ມັກຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໃຊ້ພາສາລາວໃນ 
ການສື່ສານ; 2) ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນ HVCA ເປັນສັບວິຊາການຫລາຍເກີນໄປສຳລັບຊຸມຊົນທີ່ຈະ 
ເຂົ້າໃຈ. ເວົ້າລວມແລ້ວ, ອຸປະສັກດ້ານພາສາໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງ
ຖິ່ນໃນການຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ CBDRR..

 ປ່ຽນຜູ້ປະສານງານຈາກພາກລັດຢູ່ເລື້ອຍໆ
ຂະບວນການທີ່ເປັນລະບົບຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດສາມາດຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ຈຳ 
ເປັນ ແລະສະຫນັບສະຫນູນທັງຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດ ແລະ ອຳນາດການປົກທ້ອງຖິ່ນໃນການກຳນົດ
ສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມ, ສຸມໃສ່ເຂດພື້ນທີ່ຂອງກິດຈະກຳ ແລະ ບັນດາທິດຊີ້ນຳຂອງກິດຈະກຳ 
CBDRR ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ, ເຊ່ັນດຽວກັນກັບ 
ການເຕີມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການປະຕິບັດ ຊ້ໍາຊ້ອນກັນ.

 ຂາດກອບວຽກດ້ານນິຕິກຳໃນການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳ CBDRR
ແຜນຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດສຳລບັການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດັ ທີ່ມີໃນປະຈຸບນັ ທີ່ສາ້ງຂຶ້ນໃນປ ີ2003 
ແຕ່ວ່າແຜນດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ CBDRR ຍັງໜ້ອຍຢູ່. 

 ຂາດຄວາມເປັນເຈົ້າການເພື່ອສືບຕໍ່ກິດກຳ CBDRR
ສ່ວຍຫລາຍແລ້ວ HVCA ຢູ່ໃນລະດັບບ້ານໄດ້ຮບັການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການຝຶກ ຫລ ືທິມງານ 
ໂຄງການ, ແຕ່ວາ່ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການໂດຍ 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 ແລະຮບັຮອງໂດຍອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໂດຍບໍ່ມີການແຈງ້ / ທີ່ປຶກສາຫາລືໃນລະ 
ດັບຊາດ, ຊຶ່ງບາງຄັ້ງກໍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບບັນດາທິດທາງຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ. ຈາກທັດສະ
ນະຂອງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR, ກິດຈະກຳ CBDRR ສ່ວນຫລາຍໄດ້ຮັບ 
ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໃນເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ກັບເທດສະບານທີ່ມີຄວາມສະດວກ ນັ້ນກໍຫມາຍຄວາມວາ່
ຊຸມຊົນມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

ປະຈຸບັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສາ
ກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ດ້ວຍການສະຫນບັສະຫນນູການປະສານງານຈາກພາກລັດ. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ 
ຄຳແນະນຳທີ່ດີຈາກວຽກງານສາມສ້າງ, ອົງການຈດັຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະແນກການຕ່າງໆ 
ຄວນຈະມີບົດບາດທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນກິດຈະກຳ CBDRR ຄຽງຄູ່ກັບຄູ່ຮວ່ມງານຈາກພາຍ 
ນອກ. ການປະຕິບັດໂຄງການນຳພາໂດຍລັດຖະບານ ສາມາດສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ 
ໃນເວລາດຽວກັນກໍເປັນການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານລັດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຍືນ
ຍົງໃນໄລຍະຍາວໃນການປະຕິບັດຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.

 ບໍ່ມີການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ CBDRR ທີ່ເປັນລະບົບ
ປະຈຸບັນ, ບໍ່ມີການຂະບວນການທີ່ເປັນລະບົບຈາກພາກລັດໃນການຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກຳ 
DRR/CBDRR ແລະ ຄວາມຄືບຫນ້າການປະຕິບັດໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແຕກ 
ຕ່າງກັນ.  ຂະບວນການທີ່ເປັນລະບົບຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດສາມາດຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະ 
ນຳທີ່ຈຳເປັນ ແລະສະຫນບັສະຫນນູທັງຄູ່ຮວ່ມປະຕິບັດ ແລະ ອຳນາດການປົກທ້ອງຖິ່ນໃນການ 
ກຳນົດສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມ, ສຸມໃສ່ເຂດພື້ນທີ່ຂອງກິດຈະກຳ ແລະ ບັນດາທິດຊີ້ນຳຂອງກິດ 
ຈະກຳ CBDRR ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 
ການເຕີມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການປະຕິບັດ ຊ້ໍາຊ້ອນກັນ.

 ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ CBDRR ເປັນລະບົບ
ວຽກງານ CBDRR ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນຄວາມເປັນຫ່ວງຕະຫລອດມາໃນສ່ວນ 
ຂອງລັດຖະບານໃນ ສປປ ລາວ. ເປັນທີ່ຈະແຈງ້ແລ້ວວາ່ CBDRR ຖືກປະຕິບັດໃນປັດຈບັຸນພຽງ 
ແຕ່ໃນບ່ອນທີ່ມີໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນເທົ່ານັ້ນ. ຄວນຈະມີຂັ້ນຕອນທີ່ຕັ້ງຫນ້າສຳລັບອຳ   
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການສ້າງ VDPCCs ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການປະຕິ 
ບັດໂຄງການ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

  ໂອກາດ

ໂອກາດແມ່ນເງ່ືອນໄຂທ່ີສາມາດສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ວຽກງານ 
CBDRR ສຳເລັດ ແລະ ບັນລຸເປົ້າຫມາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້. ຈາກປະສົບການທີ່ຜ່ານ 
ມາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ, ລັດຖະບານໄດ້ຊ່ວຍສ້າງເງ່ືອນໄຂທ່ີເຫມາະສົມສໍາລັບ 
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
ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາໃນອະນາຄົດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະຖາບັນ, ກົນໄກ 
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນທຸກລະດັບ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບຊຸມຊົນ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນ 
ຢ່າງເປັນລະບົບ ໃນການສ້າງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບໄພອັນຕະລາຍ. ຕ້ອງການພັດທະນາລະບົບ
ການເຕືອນໄພລ່ວງຫນາ້ມີປະສິດທິພາບ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນສຳລັບ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ ກອບວຽກ 
ເຊັນໄດ ກ່ຽວກັບ DRR (SFDRR) ຫລັງຈາກປີ 2015.    

 ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ 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.

ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເຈດັຄາດຫມາຍສູ້ຊົນສາກັນ, ຫັຼກການພື້ນຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນກອບວຽກ Sendai 
ຄວນໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ກັບສະພາບຂອງ ສປປ  ລາວ ລວມທັງຢູ່ໃນລະດັບຊຸມຊົນ (SFDRR, 
2015), ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເສື່ອມສານວຽກດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສ່ົງເສີມງົບປະມານທ່ີເຫມາະສົມ 
ໃນການຕອບໂຕ້ ແລະ ແຜນຫລຸດຜ່ອນໄພພິບັດ ຖ້າຈຳເປັນ.
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 ກອບວຽກ DRM ລະດັບຊາດ

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໄດ້ຮັບການເນັ້ນໃຫ້ເຖິງຄວາມກັງວົນໃນລະດັບຊາດໃນ ສປປ 
ລາວ ຢູ່ໃນຈໍານວນຂອງແຜນຕ້ົນຕໍ. ຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
(NSEDP) ສະໄໝທີ 8 ຢັ້ງຢືນເຖິງການເສື່ອມສານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດເຂົ້າໃນ 
ແຜນດັ່ງກ່າວ.

ຍິ່ງໄປກວາ່ນັ້ນ, ໃນປະຈບັຸນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສຳລັບການຄຸ້ມຄອງສ່ຽງໄພພິບັດທີ່ສ້າງ
ຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາ 2003 ລະບຸສີ່ຈດຸປະສົງທີ່ເປັນຍຸດທະສາດຫລກັ: i) ການປ້ອງກັນການພັດທະ 
ນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ 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) ສ່ົງເສີມການປົກປັກຮັກສາສະ 
ພາບແວດລ້ອມແບບຍືນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງທຳມະຊາດຂອງປະເທດເຊັ່ນ: ປ່າໄມ້, 
ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ.

ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ (DPCC) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບລະ 
ດັບຊາດ ຈນົຮອດລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ປະຈບັຸນ VDPUs/VDPCCs ບໍ່ໄດ້ຮບັການສ້າງຂຶ້ນໃນທຸກໆ 
ບ້ານ. ລັດຖະບານສາມາດສືບຕໍ່ສ້າງຕັ້ງຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກ, ໂດຍສະເພາະ 
ໃນເຂດບ້ານທີ່ມັກເກີດໄພພິບັດ. ໃນການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວ
ກັບ CBDRR, ໂຄງການ CBDRR ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃນບ້ານທີ່ມັກເກີດໄພພິບັດ ເພື່ອສ້າງຄວາມ 
ສາມາດໃຫ້ອຳນາດການປົກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ VDPU/VDPCC ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະ 
ຊາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ສິ່ງສຳຄັນ ໃນປະຈຸບັນນີ້, ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບ DRM ແມ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບການຮ່າງຂຶ້ນມາຈາກ 
DDMCC ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຈາກ UNDP. ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດ
ຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສ້າງຕັ້ງກົນໄກ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໄລຍະການກຳນົດສະຖານະການສຸກເສີນ.



29

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

 ເອກະສານດ້ານຍຸດທະສາດ DRM ແລະ ແຜນກິດຈະກຳ
ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ DRM ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຮາ່ງ ຊຶ່ງຈະສະຫນບັ 
ສະຫນູນແຜນກິດຈະກຳ DRM/DRR ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ 
ແລ້ວໃນບາງພື້ນທີ່.

ໃນບາງກໍລະນີ, ບ້ານເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ CBDRR ໄລຍະຜ່ານມາມີ VDPUs/VDPCCs 
ແລ້ວ. ຄະນະກຳມະການດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນນໍາ 
ຫນ້າໃນການປະຕິບັດມາດຕະການ CBDRR ແລະ ການວາງແຜນໃນລະດັບບ້ານ.

ວຽກງານອື່ນໆທີ່ປະກອບມີການເຊື່ອມໂຍງຂອງ DRR ແລະ ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ 
ກາດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບ້ານ ແລະ ເມືອງ (NSEDP) ທີ່ກຳ 
ນົດໂດຍກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ (MPI)

 ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ຫລາຍໂຄງການໃນລະດັບບ້ານ ສ່ວນໃຫຍ່ສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ VDPU / 
VDPCC ແລະ DDPCC. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ CBDRR ທົ່ວໄປ, 
CBDRR ສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ, ໂຄງການCBDRR ໃນໂຮງຮຽນ, ຄ້ົນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ, 
ລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າໃນຊຸມຊົນ ແລະສາທິດ ສະຖານະການຈຳລອງ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະ   
ຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດແຜນ CBDRR ແລະ ການກະກຽມຕໍ່ໄພພິບັດ    
ເຖິງແມ່ນວ່າກິດຈະກຳໂຄງການໝົດແລ້ວກໍຕາມ.

 ການສ້າງອຸປະກອບສະໜັບສະໜູນ
ມີປະເພດອຸປະກອນໂຄສະນາ ຫລື IEC ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການ DRR 
ກໍໄດ້ພັດທະນາ ຂຶ້ນມາຈາກລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາ ຊຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ໃນການ 
ປູກຈດິສຳນຶກ, ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ ້ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ, ຂອງຜູ້ປະຕິບັດ 
DRR ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ. ອຸປະກອນ IEC ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນມານັ້ນ ຄວນມີຜູ້ນຳໃຊ້  
ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກທຸກໆກຸ່ມພາຍໃນຊຸມຊົນ, ຮັບຮອງເອົາຄວາມຕ້ອງການສຳລັບ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ.
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 ການວາງແຜນສຳລັບການສ້າງແຜນຄວາມສ່ຽງ ໃນ ສປປ ລາວ
ຂັ້ນຕອນຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນ ສປປ ລາວ ກໍຄືການພິຈາລະນາການຄຸ້ມຄອງຄວາມ     
ສ່ຽງໄພພິບັດໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ (PIP) ຄູ່
ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI). ໂຄງການຢູໃນຂະບວນ 
ການຂອງການອະນຸມັດ ໃນປັດຈຸບັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບຂອງໄພອັນຕະລາຍ 
ທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ການພິຈາລະນາຄວາມຕ້ານ 
ທານຕໍ່າ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໃນໄລຍະການດຳ 
ເນີນງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ລວມທັງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບໂຄງການຕ້ອງເບິ່ງ 
ຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນດຽວກັນ.

   ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ CBDRR
   ມີປະສິດທິຜົນສູງ:

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ວຽກງານ CBDRR ປະເຊີນກັບທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ຕໍ່ກັບການປະຕິ
ບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການທີ່ມີຜົນສຳເລັດ. ອີງຕາມສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວນ້ັ້ນ ກໍມີວທີິແກ້ໄຂ 
ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ແນະນຳໃຫ້ປະຕິບັດ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້. ການປະຕິບັດ 
ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ພິຈາລະນາຫລາຍລະດັບ (ທ້ອງຖິ່ນ, ແຂວງ, ເມືອງ, ລະດັບຊາດ ແລະ ອື່ນໆ) 
ແລະ ສາມາດຊ່ວຍສາ້ງໂອກາດ ໃນການເຮັດໃຫຊຸ້ມຊົນໄດເ້ພີ້ມຄວາມສາມາດຂອງຕນົໃນການ
ຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານໃນການ 
ປະຕິບັດແຜນຂອງບ້ານ

ອຸປະສັກດ້ານພາສາ ແລະ ການກືກໜັງສື 
ຂອງຊົນນະບົດ ໃນການປະຕິບັດ HVCA

ປ່ຽນຜູ້ປະສານງານພາກລັດຢູ່ເລື້ອຍໆ

ຂາດກອບວຽກດ້ານນິຕິກຳເພື່ອສະໜັບສະ 
ໜູນກິດຈະກຳ CBDRR, ໂດຍສະເພາະ 
ໃນລະດັບຊາດ

ຂາດຄວາມເປັນເຈົ້າການເພື່ອສືບຕໍ່ 
ກິດຈະກຳ CBDRR

ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ CBDRR 
ເປັນລະບົບ 

ກົນໄກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

• 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)

• ນຳໃຊ້ຮູບພາບ
• ແປອຸປະກອນໂຄສະນາເປັນພາສາຊົນເຜົ່າ

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

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

• ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ເພີ້ມຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ

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

• ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ
• ກຳນົດໜ້າວຽກສຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມ/ຜູ້ປະຕິບັດ

ສິ່ງທ້າທາຍ ການແກ້ໄຂບັນຫາ/ ກິດຈະກຳທີ່ສະເໜີ

ມີການຊອກຫາສະພາບພາຍໃນກິດຈະກຳ CBDRR ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ພິຈາລະນາບາງຂໍ້ກຳນົດ 
ແລະ ການຈດັສັນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສຳລັບ DRM, ໃນພາກຕໍ່ໄປນີ້ (ພາກທີ 2) ຈະໄດ້ສັງລວມຂະບວນການຕ່າງໆ 
ສຳລັບການປະຕິບັດກິດຈະກຳ CBDRR ທ່ີໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຈາກອົງການຈັດຕ້ັງຂອງລັດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ອົງການຈັດ ຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດໃນ ສປປ ລາວ.



ຂັ້ນຕອນທີ 1     ການຄັດເລືອກທີ່ຕັ້ງໂຄງການ

ຊຸມຊົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີລັກສະນະ ແລະ ເງື່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງຫມາຍ  
ຄວາມວາ່ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເພາະສະນັ້ນ, ການຄັດເລືອກຊຸມຊົນ
ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າແມ່ນຂັ້ນຕອນທຳອິດທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຮບັປະກັນວາ່ ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ານ 
ທານຕ່ໍາກວ່າໝູ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ວຽກງານ CBDRR ທ່ີ 
ວາງໄວ້.

  1.1 ການກຳນົດຊຸມຊົນ

ຢູ່ໃນວຽກງານ CBDRR, ຊຸມຊົນທີ່ຖືວ່າເປັນກຸ່ມຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີສະພາບແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ໃນ ສປປ ລາວ, ກິດຈະກຳ CBDRR ໄດ້ຮບັການປະຕິບັດຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ ດ້ວຍການສະຫນບັສະ 
ຫນນູຈາກອົງການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານຄະນະກຳມະການປ້ອງການ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ 
(DDPCC) ລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ປົກກະຕິແລ້ວ DDPCC ເຮັດວຽກ ແລະ ໃຫ້ການ
ສະຫນບັສະຫນນູຫນວ່ຍປ້ອງກັນໄພພິບັດບ້ານ (VDPU) / ຄະນະກຳມະການການປ້ອງກັນ ແລະ 
ຄວບຄຸມໄພພິບັດບ້ານ (VDPCC) ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ CBDRR. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງ 
CBDRR ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລັກສະນະຂອງໂຄງການ, ຕົວຢ່າງໂຄງການຫລດຸ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ໄພພິບັດ/ນ້ໍາຖ້ວມຊຸມຊົນ, ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນ, CBDRR ແລະ 
ການດຳລົງຊີວິດ, CBDRR ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ, ຂະບວນການ CBDRR ຈະພິຈາລະນາກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ປະກອບ 
ມີເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊົນເຜົ່າທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ
ຊຸມຊົນ ແລະ ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະບວນການ.

32 ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ
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   1.2      ມາດຖານ ແລະ ການພິຈາລະນາໃນການຄັດເລືອກຊຸມຊົນ

ໃນການຄັດເລືອກຊຸມຊົນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການ CBDRR, ມາດຖານຕ່າງໆຄວນໄດ້ຮບັ 
ການພັດທະນາໂດຍອົງການປະຕິບັດ. ກ່ອນຈະເພີ່ມຂະບວນການຄັດເລືອກ, ຕ້ອງຮບັປະກັນວາ່ 
ມາດຖານການຄັດເລືອກນັ້ນໄດ້ຮັບການຕົກລົງກັນພາຍໃນທີມງານຂອງໂຄງການ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 
ແມ່ນການພິຈາລະນາການບາງຢ່າງ:

 ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ  - ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນປະຈຳຈາກໄພ
ພບິດັ ແລະ ຕົ້ນເຫດຂອງຄວາມຕາ້ນທານຕໍ່າແມນ່ລະດບັຄວາມທກຸຍາກສງູ, ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ລະດັບຂອງການພັດທະນາຕໍ່າ ຄວນໄດ້ 
ຮບັການບຸລິມະສິດສູງ, ພິຈາລະນາເຖິງທ່າອ່ຽງໄພພິບັດໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງ 
ພວກມັນ.

 ຄວາມສາມາດ DRR ທີ່ມີຢູ່  - ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈຳກັດ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນພຽງເລັກນ້ອຍຫືຼບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບ 
ກິດຈະກຳ DRR ໃນປະຈຸບັນ ຫືຼ 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.

 ຈຳນວນຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດ  - ຈຳນວນຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດໝາຍເຖິງ 
ຜົນກະທົບຂອງຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ. ຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
ລວມທັງຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະກຸ່ມສ່ຽງອື່ນໆແມ່ນເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການພິຈາ 
ລະນາ ແລະ ສົມທຽບກັບງົບປະມານທີ່ມີຢູ່ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ.

 ການເສື່ອມສານວຽກງານຕ່າງໆ   - ບັນຫາດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມທຸກຍາກ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຄວນຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນເກນການ       
ຄັດເລືອກ.
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ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາມາດຖານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການເລືອກ
ສະຖານທີ່ການທົດລອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະ, ສີ່ບຸກທະລຸ 
ແລະ ວຽກງານສາມສ້າງ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວດິ 
ການເປັນຢູ່ ແລະ ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ:

ກ່ອນຈະເລີ້ມຂະບວນການຄັດເລືອກ, ຕ້ອງໄດ້ຮບັປະກັນວາ່ມາດຖານການຄັດເລືອກຂ້າງເທິງນີ້
ໄດ້ຮັບການຕົກລົງກັນພາຍໃນທີມງານຂອງໂຄງການ ແລະຄູ່ ຮ່ວມງານພາກລັດຖະບານ.

 ຂອບເຂດຂອງຄວາມສ່ຽງ  - ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊຸມຊົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ມັກເກີດໄພພິບັດ 
ແລະ ໄດ້ຮບັຜົນກະທົບຢ່າງຮາ້ຍແຮງຈາກໄພພິບັດ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກ 
ຫີຼກບ່ອນທີ່ກິດຈະກຳການພັດທະນາ ແລະ DRR ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ຜົນກະທົບ
ໜ້ອຍລົງຈະໄດ້ຮັບການບຸລິມະສິດສຳລັບການປະຕິບັດ CBDRR.

 ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ກຳນົດເປັນບ້ານທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການພັດທະນາຊົນ
ນະບົດ  - ເຂດພື້ນທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໂດຍລັດຖະບານໃຫ້ເປັນຫນຶ່ງໃນຫມູ່ບ້ານທຸກຍາກທີ່ສຸດ 
ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງລັດຖະບານ. ບ້ານມີປະຊາກອນທຸກ 
ຍາກຫຼາຍກ່ວາ 60 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ຈະໄດ້ຮັບການເປັນບ້ານບຸລິມະສິດ 
ສຳລັບການ CBDRR.

 ຂອບເຂດຂອງ DRR ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໃນປະຈບັຸນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ  - ຈຳນວນຂອງ 
ບັນດາໂຄງການ DRR ທີ່ໄດ້ຮບັການປະຕິບັດແລ້ວ ຫລ ືກຳລັງຈະຖືກປະຕິບັດ ຫືຼ ໄດ້ຕົກລົງ 
ກັນທີ່ຈະປະຕິບັດໃນເຂດພື້ນທີ່ (ບ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດ, ສິ່ງທີ່ຈະປະຕິບັດ, ໃຜເປັນຜູ້ປະຕິບັດ). 
ມີຂໍ້ມູນນີ້, ລັດຖະບານສາມາດຮບັປະກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງກິດຈະກຳ DRR ທີ່ຕ້ອງການ 
ຢູ່ໃນເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫີຼກເວັ້ນການປະຕິບັດຊ້ໍາຊ້ອນກັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະສານງານ 
ລະຫວ່າງອົງການຈັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

 ການຍົກຍ້າຍບ້ານ  - ບ້ານທີ່ມີແຜນຈະຍົກຍ້າຍໃນໄລຍະສາມປີຂ້າງໜ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ 
ການພິຈາລະນາສຳລັບວຽກງານ CBDRR.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

  1.3 ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຊຸມຊົນ

ເມື່ອກິດຈະກຳ CBDRR ໄດ້ຮບັການວາງແຜນ ແລະ ມາດຖານການຄັດເລືອກໄດ້ມີການຕົກລົງ 
ກັນ, ອົງການປະຕິບັດໄດ້ຈະຕິດຕ່ໍກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
(DDMCC) ໃນການເລືອກພື້ນທີ່ທີ່ເໝາະສົມ. ໃນກໍລະນີການສະຫນອງທຶນມາຈາກພາຍນອກ 
(ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ) ຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕາມໂດຍການອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບສຳລັບການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ໂດຍອີງໃສ່ງົບປະມານ ແລະ ໄລຍະເວລາ.

i. ອົງການປະຕິບັດສົ່ງບົດສະເຫນີໂຄງການເຖິງອຳນາດການປົກຄອງລະດັບສູນກາງເພື່ອຂໍ 
ອະນຸມັດ.

a.  ໃນກໍລະນີທີ່ມູນຄ່າໂຄງການຫນອ້ຍກ່ວາ 50,000 USD, ໂຄງການຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ກະຊວງ 
ການຕ່າງປະເທດ (MoFA) ສຳລັບການອະນຸມັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການປະຕິ 
ບັດປຽບເໝືອນກິດຈະກຳໜຶ່ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຈາກອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ລະດັບສູນກາງດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ INGO. ງົບປະມານຂອງກິດຈະກຳຈະໄດ້
ຮບັການຄຸ້ມຄອງໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການ ແລະ ລະບຽບການລົງທຶນຂອງກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ.

ໃນກໍລະນີນີ້, ໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງລະຫ່ວາງການ INGO ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຈະໄດ້ຖືກເຊັນກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, INGO ສາມາດຕິດຕາມກວດກາການ 
ປະຕິບັດຂອງກິດຈະກຳໄດ້.

b.  ໃນກໍລະນີທີ່ມູນຄ່າໂຄງການຫຼາຍກວາ່ 50,000 USD, ບົດສະເຫນໂີຄງການຈະໄດ້ຍື່ນເຖິງ 
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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ii. ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລັດໃນລະດັບສູນກາງສະເໜີບັນຊີລາຍຊ່ືຂອງບັນດາແຂວງເປ້ົາຫມາຍ        
ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂກ່ອນການສ້າງຕັ້ງ. 

iii. ອົງການປະຕິບັດຍື່ນໃບສະເໜີ ພ້ອມດ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການເຖິງແຂວງ.

2) ການປະຕິບັດ “ກິດຈະກຳ” ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ອຳນາດການປົກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ INGO.

ໃນກໍລະນີນີ້, ມີຂໍ້ຕົກລົງລະຫ່ວາງການ INGO ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້
ອງ ຂໍ້ຕົກລົງຈະໄດ້ຮບັການລົງນາມກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດ 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.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

iv.  ແຂວງສະເໜີເມືອງເປົ້າຫມາຍ.

v. ເມືອງສະເໜີຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍ.

vi. ອົງການປະຕິບັດເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫລວດ ແລະ ການສຶກສາວທີິການສະເພາະໜາ້ 
ຈາກຂໍ້ມູນມືສອງ  ແລະ ກຳນົດຕົວເລືອກຂອງສະຖານທີ່ (ເບິ່ງຕາມແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນຂໍ້ມູນຈາກ 
LDPA, ການສຳຫລວດ ພົນລະເມືອງປີ 2015).

vii. ອົງການປະຕິບັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດລະດັບສູນກາງຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ກັບອຳນາດການປົກແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຈດັຕັ້ງການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະຫນາມ. ການຢ້ຽມ 
ຢາມພາກສະຫນາມສາມາດເສື່ອມສານກັບການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ (ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ)

viii.  ອົງການປະຕິບັດຄັດເລືອກຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍຄັ້ງສຸດທ້າຍໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານ.

ix. ແຂວງ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍຮັບຮອງເອົາໂຄງການ - ຈົດຫມາຍຮັບຮອງເອົາໂຄງການ 
ຈາກຫ້ອງວ່າການແຂວງແລະ ເມືອງຈະໄດ້ຮັບການສະເຫນີຕໍ່ DDMCC.

x. DDMCC ອະນຸມັດໂຄງການໂດຍນຳໃຊ້ເອກະສານອະນຸຍາດຈາກແຂວງ ແລະ ເມືອງເປັນ 
ເອກະສານສະໜັບສະໜູນ

xi. ຄູ່ຮວ່ມປະຕິບັດທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮບັການປຶກສາຫາລື ແລະ ແຈງ້ໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການຕັດ
ສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ

ໃນກໍລະນີຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ບ້ານທີ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳ CBDRR ທີ່ເປັນ
ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກິດຈະກຳການວາງແຜນການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຂະບວນການອະນຸມັດສາ 
ມາດໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານເຂ້ົາໃນຂ້ັນຕອນປົກກະຕິຂອງແຜນພັດທະນາເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້        
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ງ່າຍຫລາຍຂຶ້ນກັບກິດຈະກຳ DRM.
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  1.4 ປັດໃຈໃນການຄັດເລືອກຊຸມຊົນ

ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ການເລືອກສະຖານທີ່ແມ່ນການກຳນົດໂດຍ:

 ໜ້າທີ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບ
 ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈາ່ຍສຳລັບຜູ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ, ງົບປະມານ ແລະ ໄລຍະເວລາ   

     ທີ່ມີ
 ການເຂົ້າເຖິງຂອງຊຸມຊົນ
 ຄວາມປອດໄພຂອງທີມງານໂຄງການ

ມີມາດຖານກ່ອນການເລືອກຂອງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າກວ່າໝູ່.

ມາດຖານເຫຼົ່ານີ້ພຽງພໍທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມ 
ຕ້ານທານຕໍ່າ.

ມາດຖານເຫຼົ່ານີ້ພຽງພໍທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເສື່ອມສານຕ່າງໆ: ຄວາມທຸກຍາກ, ສະພາບ 
ແວດລ້ອມ
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ຂັ້ນຕອນທີ 2     ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ – ການເຂົ້າໃຈ
                         ຊຸມຊົນ

  2.1 ການສຶກສາຂໍ້ມູນທຽບຖານແມ່ນຫັຍງ?

ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ ແມ່ນການວເິຄາະຂອງສະພາບການໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນການເລີ່ມ
ໂຄງການ CBDRR ເພື່ອພັດທະນາຄວາມເຂົ້າໃຈລວມຂອງລັກສະນະ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນ. ຂໍ້ມູນທຽບຖານສະຫນອງຂໍ້ມູນປະຊາກອນພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ 
ໄພພິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນທີ່ກວມເອົາປະສົບການໃນທ້ອງຖິ່ນ ຄວາມຮູ້ ແລະ ການຕີລາຄາ 
ຂອງຄວາມສ່ຽງຂໍ້. ການສຳຫລວດຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມສຳພັນສະຫນິດສະ 
ຫນົມກັບຊຸມຊົນຊຶ່ງຕໍ່ມາຈະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.

ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານທີ່ມີການເຊື່ອມສານກັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຫືຼ ການສຳ 
ຫລວດຂໍ້ມູນທ້າຍ ໂຄງການ ຊຶ່ງປະຕິບັດໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ. ຂໍ້ມູນຂອງການສຳລວດຂໍ້
ມູນທ້າຍໂຄງການຈະຖືກນຳມາສົມທຽບ ເພື່ອວດັແທກວດັແທກຜົນກະທົບ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງກ່ຽວ 
ກັບໂຄງການ, ເພື່ອປະເມີນປະສິດທິຜົນ ແລະ ກຳນົດຂົງເຂດ ຫລັກຂອງການປັບປຸງຈຸດປະສົງ 
ຂອງໂຄງການ.

ຄວນຈຳໄວວ້າ່ ສຳລັບໂຄງການ CBDRR ທີ່ມີເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຈຳກັດ, ການສຳຫລວດ 
ຂ້ໍມູນທຽບຖານ ສາມາດໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານກັນກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການມີ 
ສ່ວນຮ່ວມ.
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  2.2 ຂັ້ນຕອນສຳລັບການສຶກສາຂໍ້ມູນທຽບຖານ

ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານຈະໄດ້ຮບັການປະຕິບັດກ່ອນກິດຈະກຳໂຄງການ CBDRR ເພື່ອ
ໃຫ້ສາມາດວັດແທກຜົນກະທົບຂອງການປະຕິບັດໃນທ້າຍການໂຄງການ. ການສຳຫລວດດັ່ງ    
ກ່າວປະກອບມີກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້.

1) ການກຳນົດທິມງານສຳຫລວດຂໍ້ມູນ
ທີມງານສຳຫລວດຂ້ໍມູນທຽບຖານໄດ້ນໍາພາໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດລະດັບສູນກາງເຊ່ັນ: 
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 
ຂອງຊຸມຊົນໃນການຕອບໂຕ້ກັບໄພພິບັດ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. ມັນຈຳເປັນສຳລັບທີມງານການທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດ ແລະ 
ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເກັບກຳສຳລັບການປະເມີນ. ຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະໄດ້ຮັບການເກັບກຳຈາກພາກ
ສະຫນາມ:
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ມັນຈຳເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂ້ັນພ້ືນຖານ ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມທ່ີມີ 
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 
ບຸກຄົນ. ຄໍາຖາມທ່ີເລືອກຄວນສາມາດປ່ຽນແປງໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຂອງການສໍາພາດ. 
ຄວນມີການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ມີກ່ຽວກັບການສຳພາດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າ 
ໃຈທີ່ດີຂຶ້ນຂອງສະຖານະການໃນພື້ນທີ່ ແລະ ການສົ່ງເສີມການ CBDRR

 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນປະຊາກອນຂອງຊຸມຊົນ ຊຶ່ງແຍກລະຫວ່າງກຸ່ມຜູ້ຊາຍ 
ແລະ ແມ່ຍິງ, ຄົນພິການ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ອັດຕາການຮູຫ້ນງັສື, ອາຊີບຕົ້ນຕໍ, ພູມສາດ, 
ເຂດແດນບໍລິຫານ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຊຸມຊົນ.

 ລັກສະນະຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ຈະອະທິບາຍລັກສະນະທົ່ວໄປ, ປະຫວັດສາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການ 
ສ້າງຕັ້ງຊຸມຊົນ, ລັກສະນະ ຫືຼ ປະເພດຂອງປະຊາກອນ, ດຳລົງຊີວດິຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການ 
ພັດທະນາໃນພື້ນທີ່.

 ການກຳນົດລັກສະນະຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ - ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດຈະໄດ້ຮັບການກຳນົດ.

 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບການກະກຽມຕໍ່ໄພພິບັດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບ 
ຖານເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນໃນການກະກຽມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບ 
ໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ສ້າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືປູກຈິດສຳນຶກ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ກັບຊຸມຊົນເວລາເກີດໄພພິບັດ.
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ວທີິການກຳນົດຕົວຢ່າງແບບຕ່າງໆອາດນຳມາໃຊ້. ຈາກການປະຕິບັດຂອງອົງການກາແດງ, ຂະ
ຫນາດຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໂດຍອີງໃສ່ຈຳນວນຄົວເຮອືນໃນແຕ່ລະບ້ານ ຢ່າງໜອ້ຍໃຫ້ກວມ 
ເອົາ 10% ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມົດໃນບ້ານ. ຄົວເຮືອນທີ່ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຂະຫນາດ
ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍການນຳໃຊ້ວທີິການທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊິ່ງປະກອບມີການອ້າງອີງໃສ່
ແຜນທີ່ຂອງບ້ານ, ການປະເມີນສະມາຊິກໃນແຕ່ລະຄົວເຮອືນ ແລະ ຮນັດອມ ຫລ ືນຳໃຊ້ວທິການ 
ເລືອກໝາຍເລກ ຫລື ຍ່າງ ແລະ ນັບຫລັງຄາເຮືອນ ແລະ ເລືອກຫລັງຄາເຮືອນທີ່ເປັນບ່ອນຕົວ 
ເລກທີ່ກຳນົດໄວກ່້ອນຕົກຖືກ. ຈາກນັ້ນການຄັດເລືອກຄົວເຮອືນດ້ວຍວທີິການນຳໃຊ້ແບບສອບ
ຖາມ ແລະ ຖາມຄົວເຮືອນລະຄົນ. ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ກ່ອນສຳລັບຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 
ລະຫ່ວາງ 15 ຫາ 60 ປີ ແລະແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ແລະ ໄດ້ຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ບາງຄົວເຮອືນ. 
ຈຳນວນຂອງກຸ່ມຍ່ອຍຂື້ນຢູ່ກັບຂະຫນາດຂອງບ້ານໃນເຂດພື້ນທີ່. ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸ 
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 ຄູ່ຮວ່ມປະຕິບັດ 
ຫລັກ ແລະ ສະຫນອງແນວທາງໃນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບການປະຕິບັດທີ່ເຫມາະສົມຊຶ່ງຈະຊ່ວຍສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊຸມຊົນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ.



43

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

4) ການນຳສະເໜີຜົນການສຳຫລວດຂໍ້ມູນ
ຫັຼງຈາກທິມງານສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານເຮດັບົດລາຍງານສຳເລັດ, ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແຈກຢາຍ 
ບົດລາຍງານ ແລະ ຜົນການວໄິຈ ໃຫ້ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການກວດສອບ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ, ຢືນຢັນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້, ແລະ ສະຫນອງຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ແລະ ແຈ້ງການ 
ປະຕິບັດວຽກງານ / ສະເຫນີແນະຕໍ່ໄປ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ກໍເປັນການຕັດສິນໃຈດ້ານຍຸດທະສາດ
ທີ່ສາມາດຊ່ວຍສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການ ແລະ ກອບປະສົບການ
ໃນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຍັງເປັນການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ 
ສ້າງການສົນທະນາໃນຕໍ່ຫນ້າ ແລະ ຂໍ້ສະເຫນີແນະພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນເປົ້າຫມາຍອີກດ້ວຍ.

  2.3 ຫັລກການຕົ້ນຕໍສຳລັບການສຶກສາຂໍ້ມູນທຽບຖານ

 ການມີສ່ວນຮ່ວມ:  ຜົນສຳເລັດຂອງການສຶກສາຂໍ້ມູນທຽບຖານຂຶ້ນຢູ່ກັບການເຂົ້າຮ່ວມ 
ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

 ທີມງານ:  ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງທີມງານທີ່ມີປະສົມຂອງພະນັກງານໂຄງການ, ຊ່ຽວຊານ 
ຂະແຫນງການຈາກອໍານາດການລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນເຊ່ັນດຽວກັນກັບຜູ້ຕາງ       
ຫນ້າຂອງຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍລວມທັງແມ່ຍິງເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ
ສຳລັບການປັບປຸງເງື່ອນໄຂຂອງການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ.

 ລະບົບ:  ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳຈາກແຫ່ຼງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນຮບູແບບດຽວກັນຈະຮບັປະກັນ ໄດ້
ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການສຳຫລວດ.
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ຂັ້ນຕອນທີ 3     ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສຳລັບຜູ້ປະສານງານ CBDRR

ໃນ ສປປ ລາວ, ວຽກງານ DRR ໄດ້ຖືກນຳພາໂດຍອຳນາດການປົກລະດັບສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ 
ເມືອງ. ເພາະສະນັ້ນ, ເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກຳ CBDRR, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງມີຄຳຫມັ້ນສັນຍາ 
ຈາກອຳນາດການປົກຄອງໃນລະດັບສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອນຳພາການປະຕິບັດ.       
ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດເມືອງ 
(DDPCC) ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະສານງານໃນການປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR ໃນເຂດພື້ນທີ່ 
ການບໍລິຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກ DDPCC ແລ້ວ ຜູ້ປະສານງານອ່ືນໆປະກອບມີ: 
PDPCC, ນາຍບ້ານ ແລະ ອາສາສະຫມັກອົງການກາແດງ. ຄວາມສາມາດຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ     
ຄວນຈະໄດ້ຮບັການປັບປຸງເພື່ອເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮດັວຽກຮວ່ມກັບບ້ານເປົ້າຫມາຍ
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR.

  3.1 ການກຳນົດສະມາຊິກຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ
           ໄພພິບັດ (DDPCC) 

ການສ້າງຕັ້ງຂອງຄະນະກຳມະໃນລະດັບເມືອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການດຳເນີນວຽກງານການ
ປ້ອງກັນໄພພິບັດຊຸມຊົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຫມາຍ. DDPCC ມີໂຄງຮ່າງການ 
ຈດັຕັ້ງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆແລ້ວສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມ DRM/CBDRR ໃນລະດັບເມືອງ 
ແລະ ໃນຫລາຍກໍລະນີມີສາຍພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນລະດັບບ້ານ. ເພາະສະນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າ 
ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນຜູ້ປະສານງານຫລັກສຳລັບການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ. ຜູ້ຕາງ 
ຫນາ້ ແລະ ພະນັກງານຈາກອົງການຈດັຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນຢູ່ໃນນຄະນະກຳມະການດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອ 
ຮບັປະກັນວາ່ກິດຈະກຳຂອງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮບັປະໂຫຍດຈາກການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງບຸກຄົນທີ່ເປັນ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີຄວາມຮູດ້້ານວຊິາການຈາກສາຂາຂອງຕົນ ແລະ ຂະແຫນງການ 
ຕ່າງໆ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ປົກກະຕິ DDPCC ຈະປະກອບດ້ວຍ:

ຂໍແນະນຳວາ່ຄະນະກຳມະການເມືອງຄວນຮກັສາຄວາມສົມດູນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນສະມາຊິກ
ຄະນະກຳມະການເພື່ອປະໃຫ້ມີທັດສະນະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການເອົາວຽກ 
ງານຄົນພິການເຂົ້າໃນວຽກງານ ໄພພິບັດຄວນໄດ້ຮບັການພິຈາລະນາ ເພື່ອຮບັປະກັນວາ່ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຄົນທີ່ພິການຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ - ນີ້ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຄະນະກຳ 
ມະການ ຜູ້ທີ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້.

 ເປັນປະທານ ຊຶ່ງແມ່ນເຈົ້າເມືອງ ຫືຼ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບສະພາບທ້ອງຖິ່ນ - ການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມມີຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອນຳພາ ແລະ ໃຫ້ການຊີ້ນຳທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ມີອຳນາດການຕັດສິນ 
ໃຈຕໍ່ຄະນະກຳມະການ.

 ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ເປັນກອງເລຂາ - ອົງການ 
ທີ່ເປັນຈດຸປະສານງານມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະສານງານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ DRR ຢູ່ໃນບັນດາສະມາຊິກຄະນະກຳມະການລະດັບເມືອງ, 
ລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບຊຸມຊົນ.

 ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫລາຍຂະແຫນງການ - ໄພພິບັດກະທົບຕໍ່ກິດຈະກຳຂອງທຸກໆ 
ຂະແຫນງການ ເພາະສະນັ້ນ ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຕາງຫນາ້ຈາກ 
ທຸກໆພາກສ່ວນໃນລະດັບເມືອງລວມທັງອົງການກາແດງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຊາວຫນຸມ່ປະຊາ 
ຊົນປະຕິວັດລາວ, ແລະ ອື່ນໆ. ຍົກຕົວຢ່າງ ການລວມເອົາພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນຈາກຫ້ອງ  
ການກະສິກຳເມືອງເຂົ້າມາຮ່ວມຈະສາມາດຊ່ວຍແນະນຳໃຫ້ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມໃນ 
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດກ່ຽວກັບການ
ກະສິກຳ ແລະ ດຳລົງຊີວິດ.
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  3.2 ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສຳລັບ CBDRR 

DDPCC ມີຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການເຮດັວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຊຸມຊົນກ່ຽວກັບບັນຫາ CBDRR. 
ເພາະສະນັ້ນ, ມັນຈິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮບັຮູຂ້ອງຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບຄວາມ
ສໍາຄັນຂອງບັນຫາ DRR, ສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່ໃນລະດັບ 
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການເພື່ອສືບຕໍ່ປະສານງານ ແລະ 
ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານ CBDRR ໃນພາກສະຫນາມ.

ສ້າງຄວາມສາມາດຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງຄວາມຮູ້ CBDRR ແລະ ຮູ້ຈັກວິທີ 
ການເຮັດວຽກຂອງສະມາຊິກ DDPCC ແລະ ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງ
ຄະນະກໍາມະການເຊ່ັນດຽວກັນກັບການປັບປຸງທັກສະໃນຂົງເຂດຂອງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມ  
ສ່ຽງໄພພິບັດ.

ໃນເວລາຝຶກອົບຮົມ, ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ນຳຊຸມຊົນຂອງຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ 
ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບກິດຈະກຳໂຄງການ CBDRR 
ໄປພ້ອມໆກັນ. ເພາະສະນັ້ນ, ຜູ້ນຳຊຸມຊົນຈະສາມາດປະສານງານໃນການປະຕິບັດວຽກງານ 
ພາກສະຫນາມ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳໃນພາກສະໜາມ. ຜູ້ປະສານງານ CBDRR ອື່ນໆເຊັ່ນ: 
ອາສາສະຫມັກຂອງອົງການກາແດງ ກໍຄວນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນຂອງສ້າງຄວາມສາມາດ.

ກ່ຽວກັບການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ (ຫືຼການສຳຫລວດທີ່ຄ້າຍຄືກັບຊຶ່ງສາມາດປະຕິບັດໃນ 
ລະຫ່ວາງຂະບວນການການຄັດເລືອກພື້ນທີ່) ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານໂຄງການເຂົ້າໃຈພື້ນທີ່ 
ຂອງການປັບປຸງກ່ຽວກັບ DRR ໃນເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍ, ຕາຕະລາງ 3.1 ລະບຸຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບ 
ຮົມ ແລະ ເນື້ອໃນຊຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອິງ ເພື່ອກຳນົດບັນດາໂຄງການການຝຶກອົບ 
ຮົມສຳລັບຜູ້ປະສານງານ CBDRR. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍການຂອງກິດຈະກຳທີ່ສະເຫນີ ຊຶ່ງສາ
ມາດໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.



47

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ພາກສະເໜີຕໍ່ກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງ ໄພພິບັດ (DRR) 

ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ 
ຊຸມຊົນ (CBDRR)

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
(PRA) 

ການວາງແຜນຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິ
ບັດບ້ານ  DRR

ປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ການສະໜັບ 
ສະໜູນ ຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານ

ການຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ

• 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)

• ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ CBDRR
• ວິທີການປະຕິບັດ CBDRR
• ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ CBDRR

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

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

• ການປະເມີນຄົນເຈັບ
• ການຫ້າມເລືອດ
• ການຄົງທີ່ກະດູກຫັກ
• ການຍົກ ແລະ ເຄືອນບ້າຍຄົນເຈັບ
• ການກວດການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ການຊ່ວຍຊີວິດເບື້ອງຕົ້ນ

• ການກຳນົດຂອບເຂດເຫດການ
• ການຄົ້ນຫາ ແລະ ກຳນົດພື້ນທີ່
• ການກູ້ໄພ (ພາກພື້ນດິນ)
• ການຊ່ວຍເຫລືອນ້ໍາສຸກເສີນ
• ການຊ່ວຍເຫລືອສຸກເສີນຂະນະໄຟໃໝ້

ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ

ຕາຕະລາງ 3.1   ພື້ນທີ່ໆສະເໜີສຳລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
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ລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ (EWS)

ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການຜ່ອນຄາຍ

ປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ການຮັກສາສຸຂະພາບ

ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ

ກອງທຶນໄພພິບັດ

ການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ

ລະບົບການລາຍງານ

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

• ການວິເຄາະຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ
• ການວິເຄາະການດຳລົງຊີວິດ
• ການວິເຄາະຕະລາດ
• ການວິເຄາະປະສິດທິຜົນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
• ກຳນົດທາງເລືອກຂອງການດຳລົງຊີວິດທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບຊຸມຊົນ 
    ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ
• ການປະຕິບັດທາງເລືອກຂອງການດຳລົງຊີວິດ

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

• ປູກຈິດສຳນຶກການແບ່ງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກັບ ຄະນະກຳ ມະການ 
    ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ
• ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ / ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການ ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ

• ການຊອກແຫລ່ງທຶນ
• ການຄຸ້ມຄອງທຶນ

• ຮູບແບບ/ວິທີການລາຍງານ
• ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ
• ການປະສານງານ

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

ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ຂັ້ນຕອນທີ 4  ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສຳລັບ
                          ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ
                          ໄພພິບັດບ້ານ VDPCC

  4.1 ການສ້າງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດບ້ານ (VDPCC)

ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 220/ນຍ, ລົງວນັທີ 28 ສິງຫາ 2013 ວາ່ດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ 
DPCC ລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ລະດັບບ້ານ ເພ່ືອຮັບຜິດຊອບວຽກງານ DRM 
ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮອດປີ 2020 ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສ້າງ
ຕັ້ງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດບ້ານ ຫລື (VDPCC) ໃຫ້ໄດ້ 25% ໃນ 
ຈຳນວນບ້ານທ່ີມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາ, ຍັງມີຫລາຍບ້ານທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄະນະ 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. ປະກາດຈດົຫມາຍແຈງ້ການຈາກກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ 
VDPCC ກໍແມ່ນເອກະສານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ລັດຖະບານຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ອຳນາດ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າມີບ່ອນອີງໃນການສ້າງຕັ້ງ VDPCC.

2) ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ຈດຸປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຄະນະກຳມະການບ້ານແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍບ້ານສ້າງ 
ຕັ້ງ VDPCC ແລະ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ. ກິດຈະກຳນີ້ສາມາດ 
ໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼງຈາກບ້ານເປ້ົາຫມາຍໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກເມືອງ 
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 ຄວນຈະເປັນຜູ້ຕາງຫນາ້ໃຫ້ກຸ່ມປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແລະ ສາມາດ 
ສ້າງຈາກໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງທ່ີມີຢູ່ແລ້ວເຊ່ັນ: ນາຍບ້ານ, ຮອງນາຍບ້ານ, ອົງການຈັດຕ້ັງ 
ມະຫາຊົນ, ອາສາສະຫມັກສຸຂະພາບ, ຄູອາຈານ, ຂະແຫນງການກະສິກຳ, ປ້ອງກັນຊາດບ້ານ 
ແລະ ປ້ອງການຄວາມ ສະຫງບົບ້ານ, ແມ່ຍິງ, ສະຫັວດດີການສັງຄົມລວມທັງ ຜູ້ເບິ່ງແຍງຄົນພິການ 
(ຖ້າເປັນໄປໄດ້).
 - ຄວນບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຈຳນວນຂອງສະມາຊິກ; ຈຳນວນຂອງສະມາຊິກ VDPCC  
ຄວນຂຶ້ນຢູ່ກັບຂະຫນາດຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ສະພາບຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
 - ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ຢ່າງ ໜ້ອຍ 
ໃຫ້ມີສະມາຊິກທີ່ເປັນແມ່ຍິງຈຳນວນ 25%) ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ.

4) ການຮັບຮອງ VDPCC
ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ, ຈົດຫມາຍທາງການ ຄວນຈະຖືກສົ່ງເຖິງ       
ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງເພື່ອສະເໜໃີຫ້ມີການອະນຸມັດ ແລະ ການຮບັຮອງ VDPCC. ຂໍ້ຕົກລົງສຳ 
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 
ໄດ້ຮບັການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອປະຕິບັດຫນາ້ວຽກສະເພາະ. ສະມາຊິກ VDPCC ສາມາດແບ່ງອອກ 
ໄປຈະເປັນຜູ້ນຳອະນຸກຳມະການ ອີງໃສ່ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຊຳນານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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  4.2 ການກຳນົດໜ້າທີ່ຂອງ VDPCC

ຫັຼງຈາກໄດ້ຮບັການອະນຸມັດຈາກປະທານ DDPCC ແລ້ວ, ສະມາຊິກ VDPCC ຄວນກຳນົດຫນາ້ 
ທີ່ ຊຶ່ງອາດຈະສະເໜກີານຫນບັສະຫນນູດ້ານວຊິາການຈາກ DDPCC ແລະ ໂຄງການ CBDRR. 
ຫນ້າທີ່ຂອງ VDPCC ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມໄລຍະ: ກ່ອນເກີດໄພພິບັດ, ໃນຂະນະເກີດ 
ໄພພິບັດ ແລະ ຫັຼງເກີດໄພພິບັດ. ການພິຈາລະນາລຸ່ມນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາ 
ສ້າງຕັ້ງ VDPCC:

ໝາຍເຫດ:
ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມພິຈາລະນາທົ່ວໄປຊຶ່ງສາມາດປັບໄດ້ ໂດຍອີງຕາມການ 
ຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດບ້ານ (VDPCC). 

• ສ້າງ ແລະ ປັບແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມ 
ສ່ຽງໄພພິບັດບ້ານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ຊາວ 
ບ້ານຮັບຮູ້.

• ຍ່າງອ້ອມບ້ານເປັນປົກກະຕິ ເພ່ືອ 
ກວດເບິ່ງບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຈ້ງ 
ໃຫ້ຊາວບ້ານທີ່ອາໄສໃນ ເຂດທີ່ ມີຄວາມ 
ສ່ຽງປະຕິບັດ ມາດຕະການ ຫລຸດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ.

• ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບສິ່ງ 
ທ່ີຕ້ອງປະຕິບັດກ່ອນ, ໃນຂະນະ ແລະ 
ຫລັງເກີດໄພພິບັດ.

• ກຳນົດສູນເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ສະໜອງ 
ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພ້ີມເຕີມ 
ຖ້າຈຳເປັນ.

• ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ຊັບສິນ 
ທ່ີຈຳເປັນໃນຂະນະທ່ີເກີດ ເຫດການ 
ໄພພິບັດ

• ຕິດຕາມຂ້ໍມູນພະຍາກອນອາກາດ 
ຈາກສື່ຕ່າງໆ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນ ພາຍໃນ 
ບ້ານ ໂດຍນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນ ທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ 
ໄດ້ກຳນົດໄວ້ກ່ອນ ແລະ ພາຫະນະ/ອຸ 
ປະກອນຖ້າມີ.

• ສ່ັງໃຫ້ອະນຸກຳມະການ ກຽມພ້ອມ 
ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານສຸກເສີນ ຖ້າສະຖາ 
ນະການຮ້າຍແຮງ.

• ປະຕິບັດການເຄື່ອນຍ້າຍຖ້າຈຳເປັນ.

• ລາຍໃຫ້ໃຫ້ເມືອງຊາບເປັນປະຈຳ 
ກ່ຽວກັບເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນເ ພ່ືອຂໍ  
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຖ້າຈຳເປັນ.

• ປະສານງານ, ວາງແຜນ ແລະ ໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກ ຖ້າຈຳເປັນ.

• ຊ່ວຍຟ້ືນຟູທາງດ້ານສັງຄົມ, ຖະກິດ 
ແລະ ດ້ານຈດິໃຈ ເຊັ່ນ ການດຳລົງຊີວດິ, 
ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານ ສຸຂະພາບ, ສ້ອມແປງ 
ແລະ ກໍ່ສ້າງເຮືອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງ 
ລ່າງ ຄືນໃໝ່.

• ປະສານກັບພາກລັດ ແລະ ອົງການ 
ຊ່ວຍເຫລືອ ເພ່ືອຂໍການ ຊ່ວຍເຫລືອ 
ໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

• ຮັບປະກັນວ່າມາດຕະການຫລຸດ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ມີການເສື່ອມ 
ສານກັນໃນຂະນະ ການກ່ໍສ້າງຄືນໃໝ່ 
ແລະ ໃນໄລຍະການຟື້ນຟູ.

ກ່ອນ ໃນຂະນະ ຫຼັງ
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ຄະນະກຳມະການຫລັກຂອງ VDPCC
ນາຍບ້ານ/ຮອງນາຍບ້ານ, ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການ, ຕົວແທນປ້ອງກັນຊາດດງົບດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, 

ຄູອາຈານ, ອສບ ສຸຂະພາບ ແລະ ອື່ນໆ 

ອະນຸກະມະການ
ແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານແລະ 
ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ

ໝາຍເຫດ:
• ອະນຸກຳມະການຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ, ຍົກຍ້າຍ, ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ສາມາດໄດ້ຮັບ 
ການແຕ່ງຕັ້ງ / ໂຍກຍ້າຍໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ VDPCC.
• VDPCC ຄວນໃຫ້ມີສະມາຊິກທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ລວມທັງຄົນ 
ພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ

ຮູບສະແດງ 4.1 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ VDPCC

ອະນຸກຳມະການ
ຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ

ອະນຸກຳມະການ
ເຄື່ອນຍ້າຍ

ອະນຸກຳມະການຮັກສາ 
ຄວາມປອດໄພ

ອະນຸກຳມະການ
ສຸຂະພາບ ແລະ 
ສຸຂະອະນາໄມ

ອະນຸກຳມະການ
ບັນເທົາທຸກ

1. ຫົວໜ້າອະນຸກຳ
    ມະການ
2. ຮອງຫົວໜ້າອະນຸ
    ກຳມະການ
3. ສະມາຊິກ

1. ຫົວໜ້າອະນຸກຳ
    ມະການ
2. ຮອງຫົວໜ້າອະນຸ
    ກຳມະການ
3. ສະມາຊິກ

1. ຫົວໜ້າອະນຸກຳ
    ມະການ
2. ຮອງຫົວໜ້າອະນຸ
    ກຳມະການ
3. ສະມາຊິກ

1. ຫົວໜ້າອະນຸກຳ
    ມະການ
2. ຮອງຫົວໜ້າອະນຸ
    ກຳມະການ
3. ສະມາຊິກ

1. ຫົວໜ້າອະນຸກຳ
    ມະການ
2. ຮອງຫົວໜ້າອະນຸ
    ກຳມະການ
3. ສະມາຊິກ

1. ຫົວໜ້າອະນຸກຳ
    ມະການ
2. ຮອງຫົວໜ້າອະນຸ
    ກຳມະການ
3. ສະມາຊິກ
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  4.3 ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ VDPCC 

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຄະນະ
ກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດບ້ານ (VDPCC) ແລະ ອະນຸຄະນະກຳມະການ ເພື່ອ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຢູ່ໃນບ້ານ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໂດຍອີງໃສ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ 
ລະບຸຢູ່ໃນພາກທີ່ຜ່ານມາ, ໃນເງື່ອນໄຂ ຂອງ ສປປ ລາວ, ການຝຶກອົບຮົມເປັນຄູຝຶກ ຫລື ToT 
ໄດ້ຖືກປະຕິບັດສຳລັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຢ້ຽມ
ຢາມພາກສະຫນາມເພື່ອຊ່ວຍຊາວບ້ານໃນການດຳເນີນ HVCA, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ກຳນົດບັນຫາ 
ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ກຳນົດມາດຕະການຜ່ອນຄາບ, ສະຫນບັສະຫນນູການສ້າງຕັ້ງ VDPCC 
ແລະ ການພັດທະນາແຜນປະຕິບັດ DRM/DRR.

ສອງຂົງເຂດຕົ້ນຕໍທີ່ຈຳເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມປະກອບມີ:

 ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ
- ກະກຽມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ
- ສ້າງຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາອົງກອນ
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ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ຫົວຂໍ້ດັ່ງ ຕໍ່ໄປນີ້:

ການກະກຽມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ
  ລະບົບການເຕືອນໄພຫລ່ວງໜ້າຊຸມຊົນ 
  ສາທິດການປະຕິບັດຕົວຈິງ
  ຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ
  ປະຖົມພະຍາບານ

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການຫຸລດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
  ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PRA)
  ການດຳລົງຊີວິດ (ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ, ການສ້າງລາຍຮັບ)
  ການປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດ
  ກິດຈະກຳຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການເສື່ອມສານ CBDRR ເຂົ້າໃນຫລັກສູດ 
        ການຮຽນ ການສອນ

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາອົງກອນ 
  ວາງແຜນ CBDRR
  ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຄະນະກຳມະການ ແລະ ອະນຸກຳມະການ VDPCC
  ການລາຍງານຂໍ້ມູນຈາກບ້ານໃຫ້ເມືອງ
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ຂັ້ນຕອນທີ 5      ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ

ກ່ອນທີ່ຈະກຳນົດການປະຕິບັດທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ຊຸມຊົນຕ້ອງເຂົ້າ
ໃຈສາເຫດຂອງຄວາມສ່ຽງເສຍກ່ອນ ໂດຍຜ່ານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ.

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ - ບາງຄັ້ງກໍເອີ້ນວ່າການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 
(PDRA) ແບບມສີວ່ນຮ່ວມ, ການປະເມນີຜນົຄວາມສ່ຽງ (PRA), ການປະເມນີໄພອນັຕະລາຍ, 
ຄວາມຕ້າທານຕໍ່າ ແລະຄວາມສາມາດ (HVCA) ຫຼື ການວິເຄາະຄວາມສາມາດມີ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ານທານຕ່ໍາແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກໆກຸ່ມ 
(ອາຍຸ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມພິການ, ສາດສະຫນາ, ສັນຊາດ, ຊົນເຜົ່າ,) ຂອງຊຸມຊົນໃນຂະ 
ບວນການຂອງການກຳນົດ ແລະ ການຈັດລຳດັບຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນ. ການປະ 
ເມີນດັ່ງກ່າວຍັງຊ່ວຍໃນການກຳນົດຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອກຽມ 
ພ້ອມຮັບມື ຫຼື ຕອບໂຕ້ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄພພິບັດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດກຳນົດ ແລະ 
ຈັດລຽງບຸລິມະສິດການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍ - ແລະ ຫັຼງຈາກນັ້ນກໍ 
ວາງແຜນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ - ໂດຍຜ່ານການ 
ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນເອງ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກຖ້າ
ຈຳເປັນ.
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ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂອງຂະບວນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສາມາດສັງລວມໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດປະເມີນລະດັບຂອງຄວາມສ່ຽງໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ, ແລະ ກຳ
ນົດບຸລິມະສິດຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນ ສຳລັບແຕ່ລະໄພອັນຕະລາຍສະເພາະທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນຢູ່ໃນ
ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບມາດຕະການ DRR ທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂ  

ບັນຫາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຊຸມຊົນໄດ້ກຳນົດໄວ ້- ແລະ ຊ່ວຍເຮດັໃຫ້ການປະຕິບັດ 
ວຽກງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການຈັດສັນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
 ເພື່ອປະກອບສ່ວນເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ

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

  5.1 ການຄັດເລືອກເຄື່ອງມືປະເມີນຜົນຄວາມສ່ຽງ 

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສ່ວນຮວ່ມ 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 ຫືຼ ສິ່ງຂອງມີຄວາມສ່ຽງກວ່າຄົນອື່ນ 
ຫລື ສ່ິງຂອງອ່ືນ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນເພ່ືອຮັບມື ຫືຼ 
ແກ້ໄຂໄພອັນຕະລາຍສະເພາະດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອພິຈາລະນາ ສາມອົງປະກອບຂ້າງເທິງ, ການປະ 
ເມີນຄວາມສ່ຽງອາດນຳໃຊ້ຈຳນວນຂອງເຄື່ອງມືເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ສັງລວມໄວຕ້າຕະລາງ 
5.1 ຂ້າງລຸ່ມນີ້.



57

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ຜູ້ເຖົ້າ, ຫົວໜ້າຊຸມຊົນ, 
ຄູອາຈານ

ສະມາຊິກຊຸມຊົນ

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
• ການປ່ຽນແປງໃນຄ້ໍາປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ
• ການປ່ຽນແປງໃນການບໍລິຫານ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
• ເຫດການດ້ານການເມືອງທີ່ສຳຄັນ
• ການປ່ຽນແປງໃນພຶດຕິກຳ(ຕົວຢ່າງ 
ຕໍ່ກັບ ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າ)
• ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ
ໃນອະນາຄົດ ອັນໃກ້ນີ້

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.

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

ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກການ 
ສື່ສານ ແລະ ກະຕຸ້ນການປຶກສາ 
ຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາສຳຄັນຢູ່ໃນ 
ຊຸມຊົນ

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

ເອົາຜົນສະຫລຸບກ່ຽວກັບໄລຍະ
ຫ່າງຂອງ ສະພາບພື້ນທີ່ຫລັກ
ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ສາມາດຊີໃຫ້ເຫັນ:
• ການຈັດສັນໄລຍະຫ່າງຂອງ
ເຮືອນ, ທົ່ງນາ, ຖະໜົນ, ແມ່ນ້ໍາ,
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)

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ການປະເມີນ:
ໄພອັນຕະລາຍ,
ຄວາມຕ້ານ ທານຕໍ່າ
ແລະ ຄວາມສາມາດ

ການສ້າງແຜນທີ່
ຄວາມສ່ຽງ

ປະເມີນ: ໄພອັນຕະ
ລາຍ, ຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດ

ຈຸດປະສົງລາຍການເຄື່ອງມື ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫັລກ ຂັ້ນຕອນ/ບາດກ້າວ

ຕາຕລາງ 5.1 ເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນທີ່ແນະນຳ
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ສະມາຊິກຊຸມຊົນ

ຈຳເປັນຕ້ອງແຍກ
ການປຶກສາຫາລື ສຳ
ລັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ.
ຜູ້ເຖົ້າ ຈະມີຂໍ້ມູນດ້ານ
ປະຫວັດສາດ ທີ່ດີກ່ຽວ
ກັບລະດູການ.

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.

• 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

ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄພອັນຕະລາຍ, 
ເຫດການຕ່າງໆ, ກິດຈະກຳ, 
ເງື່ອນໄຂ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ 
ຮອບປີ.

ປະຕິທິນລະດູການ

ປະເມີນ: 
ໄພອັນຕະລາຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ

ຈຸດປະສົງລາຍການເຄື່ອງມື ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫັລກ ຂັ້ນຕອນ/ບາດກ້າວ
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ສະມາຊິກຊຸມຊົນ, 
ໂດຍສະເພາະ ຕົວ 
ແທນຈາກກຸ່ມທີ່ມີ
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ

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

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

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

ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ / 
Venn diagram/ 
Chappati diagram

ການປະເມີນ: 
ຄວາມສາມາດ
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ທິມງານ 2-4 ຄົນ 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

• 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

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

ສຳພາດ/ ເນັ້ນໜັກ 
ສົນທະນາ ເປັນກຸ່ມ 
ເຄິງໂຄງສ້າງ

ປະເມີນ: ໄພອັນຕະ 
ລາຍ, ຄວາມຕ້ານ 
ທານຕໍ່າ ແລະ
ຄວາມ ສາມາດ
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ທິມງານປະເມີນ
ປະກອບມີສະມາຊິກ
ຊຸມຊົນ 6-10 ຄົນ
ທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກ
ຫລາຍຂະແໜງການ

ສະມາຊິກຊຸມຊົນ

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

ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ, ທີ່ສາມາດເຂົາເຖິງ 
ໄດ້ດ້ວຍການສັງເກດ ໂດຍກົງ

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

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບພາບທີ່ດີ ຂອງສະ 
ຖານະການໄພພິບັດ, ໂດຍສະ 
ເພາະ ຮູບພາບສິ່ງທີ່ຍຸ້ງຍາກທີ່
ຈະແກ້ໄຂ

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

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

ການຢ່າງສຳຫລວດ
ພື້ນທີ່

ປະເມີນ: ໄພອັນຕະ
ລາຍ, ຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ

ສັງເກດໂດຍກົງ

ປະເມີນ: ໄພອັນຕະ 
ລາຍ, ຄວາມຕ້ານ 
ທານຕໍ່າ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ
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ສະມາຊິກຊຸມຊົນ,
ໂດຍສະເພາະຕົວແທນ
ຈາກທຸກກຸ່ມທີ່ມີຄວາມ 
ຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໃຫ້ຊາວບ້ານລະບຸຊື່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ (ຄວາມ ພິການ, ຜູ້ປ່ວຍ 
ອຳມະພາດ, ຜູ້ເຖົ້າ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ 
ແມ່ມານ), ຂອດຈຳກັດຂອງເຂົາເຈົ້າ, 
ພື້ນທີ່ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຕິດຕໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
ພື້ນທີ່ຂອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ 
ທີ່ສາມາດນຳສະເໜໃີນແຜນທີ່ຊຸມຊົນ.

ເພື່ອກຳນົດລາຍຊື່ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ສາ 
ມາດ ຊ່ວຍຕົນເອງ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ 
ການ ຊ່ວຍເຫລືອກ່ອນໝູ່ໃນສະ 
ຖານະການສຸກເສີນ

ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອກຳນົດ 
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ
ໃນຊຸມຊົນ

ລາຍຊື່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມ 
ຕ້ານທານຕໍ່າ

ປະເມີນ: ຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ
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ຄອບຄົວພາຍໃນຊຸມ
ຊົນ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ
ຄ້າຍຄືກັນ

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

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

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

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

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

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

ການວິເຄາະການ
ດຳລົງຊີວິດ

ການປະເມີນ: ໄພອັນ
ຕະລາຍ, ຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່າ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ

ການຈັດລະດັບ

ObjectivesDescriptionTools Key respondents Steps/ Procedure

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

ໝາຍເຫດ: 
ຄູ່ມືຂ້າງເທິງນ້ັນສາມາດຖືກຄັດເລືອກໄປນຳໃຊ້ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ 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, 
ຄວາມພິການ (ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໜອງ), ອາຍຸ (ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ), 
ການດຳລົງຊີວິດ, ການປົກຄອງ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນແຕ່ລະການປະເມີນ.

ຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພື້ນຖານຂອງຂະບວນການວາງແຜນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ.

  5.2 ການກະກຽມສຳລັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
 
ເມື່ອໃດທີ່ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ຖືກການກຳນົດ ແລະ ສະມາຊິກ DDPCC ໄດ້ຮັບການຝຶກ 
ອົບຮົມແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນກະກຽມການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍ:

 ຂໍການອະນຸມັດຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ - ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຜູ້ປະສານ
ງານຂອງ PDPCC ແລະ DDPCC, ອຳນາດການປົກເມືອງ ແລະ ແຂວງຈະໄດ້ຮັບການປຶກ
ສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການຂອງກິດຈະກໍາ CBDRR ແລະ ການປະເມີນພາກສະຫນາມ. 
ການອະນຸມັດ ແລະ ຄຳຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ 
ເພື່ອສະຫັນບສະຫູນນກິດຈະກຳ. ພະນັກງານຄົນໃດທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນຜົນຄວນ
ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນ.

 ແຈ້ງສະມາຊິກຊຸມຊົນ - ຜູ້ຕາງຫ້ນາຂອງທີມງານການປະເມີນຜົນປະຊຸມກັບຜູ້ນຳຊຸມຊົນ 
ເພື່ອປຶກສາຫາລືຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຊຸມຊົນ. ທີມງານຍັງ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜູ້ນຳຊຸມຊົນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳທີ່ສະເໜີ ແລະ ຄວາມຄາດ 
ຫັວງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທີມງານຈະ   ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ນຳຊຸມຊົນຈັດກອງປະຊຸມຂອງຊຸມຊົນໃນການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມທ່ີແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບເຄ່ືອງມືການປະເມີນຜົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. 
ຈະຕ້ອງແຈ້ງວັນ ແລະ ເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ຜູ້ນຳຊຸມຊົນຄວນໄດ້ຮັບການສະເໜີໃຫ້ມາ  
ເປັນສ່ວນຫນ່ຶງຂອງທີມງານການປະເມີນຜົນ ຊ່ຶງປຽບເໝືອນເປັນຜູ້ປະສານງານ ແລະ 
ກະກຽມການປະເມີນ.

 ການສ້າງຕັ້ງຂອງທີມງານການປະເມີນຜົນ - ສະມາຊິກ DPCC ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນທ່ີຈະໄດ້ປະຕິບັດ. 
ສະມາຊິກທີມງານ PRA ຜູ້ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢູ່ພາກສະຫນາມຕ້ອງໄດ້ຮັບການແບ່ງອອ
ກເປັນກຸ່ມນ້ອຍ. ໜ້າວຽກ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງສະມາຊິກຂອງທີມງານແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້
ຮັບການກຳນົດເພື່ອປະຕິບັດການປະເມີນຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກ່ອນຈະລົງພາກສະຫນາມ, ສະ
ເໜີໃຫ້ມີການພົບປະກັບຜູ້ນຳຊຸມຊົນອີກເທື່ອຫນຶ່ງສຳລັບການກະກຽມຂັ້ນສຸດທ້າຍ.

 ການເກັບກຳຂໍ້ມູນມືສອງ - ຂໍ້ມູນມືສອງເຊັ່ນ: ແຜນທີ່, ແຜນພັດທະນາ, ບົດລາຍງານສຸຂະ 
ພາບ ແລະ ບົດລາຍງານດ້ານເສດຖະກິດ, ບົດລາຍງານໄພພິບັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຊຸມຊົນຄວນ 
ໄດ້ຮັບການເກັບກຳຂໍ້ນກ່ອນລ່ວງຫ້ນາ
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• ແຈ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ຜູ້ນຳຊຸມຊົນໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ HVCA
• ຈດັຕາຕະລາງການປະເມີນ HVCA ແລະ ກະກຽມເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນທີ່ 
ຈຳເປັນກ່ອນລ່ວງໜ້າ
• ປະສານແຕ່ລະເຄື່ອງມືກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຄາດຫວັງ

• ແຈ້ງຫົວໜ້າຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນຂອງ HVCA 
• ເຮດັວຽກກັບຫົວໜາ້ຊຸມຊົນ ເພື່ອຈັດສະຖານທີ່ກອງປະຊຸມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ 
ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ານຮ່ວມມາທັນເວລາ
• ປະສານແຕ່ລະເຄື່ອງມືຮ່ວມກັນ

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

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

• ປະກອບສ່ວນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໂດຍການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະ 
ສົບການ

• ປະກອບສ່ວນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໂດຍການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະ 
ສົບການ
• ກຳນົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການເສື່ອມສານ ຫລື ການຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນ 
ແລະ/ຫລື DDPCC ເພ່ືອກຳນົດພ້ືນທ່ີຄວາມສ່ຽງທ່ີເປັນບຸລິມະສິດ ທ່ີຊຸມຊົນ 
ກຳນົດ

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ຜູ້ປະສານງານຮ່ວມ

ປະສານຜູ້ຊ່ວຍ
ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ທິມງານ DDPCC

ຜູ້ປະສານງານເມືອງ

ຊຸມຊົນ 

ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເປັນ NGO ທີ່ເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່

ຫົວໜ້າຊຸມຊົນ

ຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນ 
ຫລັກ 

ສະມາຊິກ ຊຸມຊົນ

ບົດບາດຜູ້ປະຕິບັດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຄັດຈາກ: ຄູ່ມືອາສາສະໝັກ ສະບັບທີ 2 (2011) ກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ ຂອງ ອົງການກາແດງລາວ

ຕາຕະລາງ 5.2  ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຮັດ HVCA
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ກ່ອນຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈງິ, ຕ້ອງກະກຽມແຜນປະຕິບັດພາກສະຫນາມ ເຊິ່ງລະບຸລາຍລະອຽດ
ຂອງຂະບວນການແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ເຄື່ອງມືທີ່ຈະນຳໃຊ້, ວຽກທີ່ໄດ້ມອບ
ຫມາຍໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກທີມງານ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລາຍລະອຽດຂອງທຸກວຽກພາລະທິການທີ່
ຈຳເປັນສຳລັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນ. ແຜນປະຕິບັດພາກສະຫນາມຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາ
ລືໃນທິມຫນ່ວຍງານຍ່ອຍຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ທັນທິມໃດທິມໜຶ່ງພາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສຳ     
ຄັນຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນ.

    5.3 ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ 

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານມາ, ສະມາຊິກທິມງານ PRA ຈະໄດ້ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມ        
ຍ່ອຍເພື່ອປະສານເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນຈຳເປັນຈະຕ້ອງເນັ້ນຫນກັວາ່ພາ
ລະບົດບາດຂອງທີມງານການປະເມີນຜົນແມ່ນເພື່ອປະສານງານ ຫລື ກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ 
ເປັນຊຸມຊົນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ກຳນົດບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ 
ຄວນໄດ້ຮບັການແຈງ້ໃຫ້ຊາບໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຈດຸປະສົງຂອງການປະເມີນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮບັທີ່ 
ຄາດຫັວງ ແຕ່ບໍ່ສ້າງຄວາມຫັວງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ສະພາບລວມຂອງເຄື່ອງມືໄດ້ນຳສະເຫນີໃນຕາ 
ຕະລາງ 4.1 - ເຄື່ອງມກືານປະເມນີຜົນ. ຊດຸເຄື່ອງມທືີ່ຈຳເປນັຂັ້ນພື້ນຖານເຊັ່ນ: ເຈ້ຍແຜນ່ໃຫຍ່, 
ເຝີດຂຽນເຈຍ້, ແລະ ອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມສຳລັບທຸກໆທີມງານຍ່ອຍກ່ອນຈະເລີ້ມການປະເມີນ
ຜົນ.

ຜູ້ຕອບຄຳຖາມທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບໂອກາດເທົ່າທຽມກັນໃນການຕອບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນ 
ທະນາ. ທີມງານປະເມີນຜົນຄວນຮັບປະກັນວ່າການປະເມີນສາມາດເຂ້ົາເຖິງສໍາລັບທຸກຄົນ 
(ພິຈາລະນາການເຂົ້າເຖິງໂຕບຸກຄົນ ແລະ ວທີິການຂອງການສື່ສານໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ). 
ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກກຸ່ມການຍ່ອຍ ເພື່ອພົວພັນກັບກຸ່ມຜູ້ຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ 
(ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ, ຜູ້ນຳທາງສາດສະຫນາ, ກຸ່ມແມ່ຍິງ, ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງກຸ່ມທີ່ມີ 
ຄວາມສ່ຽງຫລາຍທີ່ສຸດ - ຄົນພິການ, ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ຊົນເຜົ່າ, ແລະອື່ນໆ) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
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ຕ້ອງຫີຼກເວັ້ນຄຳສັບວຊິາການ ແລະ ນຳໃຊ້ພາສາແບບງ່າຍ ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບສະມາຊິກຂອງ 
ຊຸມຊົນ. ໃນບາງກໍລະນີ, ການແປພາສາຕ້ອງໄດ້ພົວພັນກັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າໂດຍນຳໃຊ້ພາຂອງພວກ
ເຂົາ. ທາງທີມງານຄວນກະກຽມການດຳເນີນການປະເມີນຜົນດ້ວຍວທີິການສື່ສານ ໂດຍການນຳ 
ໃຊ້ຮບູແຕ້ມ, ສັນຍາລັກ, ພາສາຮາ່ງກາຍ ຫືຼ ພາສາທີ່ງ່າຍໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸປະກອນໂຄສະນາ 
ຫລື IEC (ໂປສເຕີ, ແຜ່ນພັບ, ແລະອື່ນໆ) ສາມາດນຳມາເຜີຍແຜ່ໃນໄລຍະການປະເມີນພາກ 
ສະຫນາມເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູໃ້ນຊຸມຊົນ. ອຸປະກອນໂຄາະນາຕ້ອງໄດ້ຮບັການແຈກຢາຍ (ບໍ່ໃຫ້
ຖືສຳຄັນກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງເປັນພິເສດ) ແລະ ອຸປະກອນໂຄສະນາຕ້ອງແທດເໝາະກັບກຸ່ມນັ້ນໆ. 
ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜູ້ພິການອາດຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງເນື້ອໃນໂດຍຜ່ານຂະຫນາດກາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າອາດຕ້ອງການໃຫ້ມີອຸປະກອນໂຄສະນາ ຫລື IEC ໄດ້ຮັບການແປ ຫືຼ 
ປັບສຳລັບສາພາຊົນເຜົ່າສະເພາະ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການລົງພາກສະຫນາມ, ສະເໜີໃຫ້ສະມາຊິກຊຸມຊົນມາລວມກັນ. ຈະມີການ
ລາຍງານຜົນການປະເມີນແຕ່ລະຢ່າງຕໍ່ງມືຊຸມຊົນ ເພື່ອກວດຄືນຈດຸປະສົງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການ
ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການສະແດງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະບວນ
ການ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຊຸມຊົນຄວນຮັບຮູ້ວ່າຜົນໄດ້ຮັບແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້
ຄືແນວໃດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເລິກຊຶ້ງ 
ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການທັງຫມົດ.

  5.4 ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ 

ຕ້ອງສົມທຽບ ແລະ ກວດຂ້ໍມູນໃນຕອນທ້າຍຂອງມ້ືປະເມີນຜົນເພ່ືອກໍານົດເນ້ືອໃນຊໍ້າກັນ, 
ກົງກັນຂ້າມກັນ ແລະ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະເຄ່ືອງມືປະເມີນຜົນ ແລະ ວິທີການນໍາໄປໃຊ້ກັບເຄ່ືອງມືແມ່ນໄດ້ອະທິ 
ບາຍໃນຕາຕະລາງ 4.1 

- ເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບມາຈາກແຕ່ລະເຄື່ອງມືຈະຊ່ວຍໃນການປະເມີນໄພອັນ 
ຕະລາຍ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດ. ອົງປະກອບທີ່ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ (ຕາຕະລາງ 
4.3) ຈະໄດ້ຖືກການກຳນົດ ແລະ ແຕ່ລະຢ່າງຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນແງ່ຂອງໄພອັນຕະ 
ລາຍ (ຜົນກະທົບ), ຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາ, (ເປັນຫຍັງມີຄວາມສ່ຽງ) ແລະ ຄວາມສາມາດ 
(ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ).
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

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

• ຊີວິດ
• ສຸຂະພາບ

• ເຮືອນ (ປະກອບດ່ວຍຊັບສິນຄົວເຮືອນ)
• ໂຮງຮຽນ
• ໂຮງໝໍ ແລະ ສຸກສາລາ
• ຕະຫລາດ
• ລົດ, ໂບດ, ວັດມຸດສະລິມ
• ຊົນລະປະທານ (ຝາຍນ້ໍາລົ້ນ, ອ່າງເກັບນ້ໍາ, ຄອງນ້ໍາ, ຄອງລະບາຍ 
ນ້ໍາ ແລະ ປະຕູນ້ໍາ)
• ລະບົບນ້ໍາ ແລະ ວິດຖ່າຍ

• ຖະໜົນ ແລະ ທາງລົດໄຟ
• ຂົວ
• ສາຍໄຟຟ້າ
• ສາຍການສື່ສານ (ໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ)

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

1.

2.

3.

4.

ຊາວບ້ານ

ຄົວຄົວ ແລະ 
ໂຄງສ້າງຊຸມຊົນ, 
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກ ແລະ 
ການບໍລິການ

ເສັ້ນຊີວິດ

ການດຳລົງຊີວິດ
ແລະ ເສດຖະກິດ

ຕາຕະລາງ 5.3    ອົງປະກອບຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ

ແຫ່ລງຂໍ້ມູນ: ອົງການກາແດງລາວ (2011). ການຫຸລດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ. ຄູ່ມືອາສາສະໝັກ. ສະບັບ 2.0.
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• ທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ, ລັກສະນະທາງພູມສັນຖານ
• ປະຊາກອນຂອງບ້ານ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍ
• ການເຂົ້າເຖິງ: ປະກອບດ້ວຍເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າໃນຍາມປົກ
ກະຕິ ແລະ ຍາມເກີດໄພພິບັດ (ນ້ໍາຖ້ວມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ).

• ປະຫວັດໄພອັນຕະລາຍ/ໄພພິບັດ - ລວມທັງການກຳນົດບຸລິມະສິ
ດໄພອັນຕະລາຍ
• ແຜນທີ່ໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
• ການກຳນົດບຸລິມະສິດຄວາມສ່ຽງ
• ຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ - ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານ
ຕໍ່າ
• ຂໍ້ມູນຄວາມສາມາດ - ທັກສະ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ, ຄູ່ຮວ່ມປະຕິບັດ 
ທີ່ເປັນຊຸມຊົນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ ຊຸມຊົນ, ຍຸດທະສາດການຮບັມື ປະກອບ 
ດ້ວຍ ການກະກຽມໄພພິບັດໃນປະຈບັຸນ ແລະ ມາດຕະການ ການຫລດຸ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
• ຕາຕະລາງສັງລວມຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ (ຈາກຂ້ໍມູນມືສອງ) 
ກ່ຽວກັບນ້ໍາ, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ 
ອື່ນໆ ໃນເວລາປົກກະຕິ ແລະ ເວລາເກີດໄພພິບດັ (ຕົວຢາ່ງນ້ໍາຖວ້ມ).
• ຄຳເຫັນອື່ນໆ (ຈາກການສັງເກດຕົວຈິງ)

1.

2.

ພາກສະເໜີ

Main findings

ພາກ ລາຍລະອຽດ

  5.5 ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບບ້ານ

ຫລັງຈາກການເຮັດວຽກພາກສະໜາມແລ້ວ, ທິມງານປະເມີນຈະກະກຽມບົດລາຍງານຫຍໍ້ທີ່ປະ
ກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນ ທີ່ເກັບກຳໄດ້ໃນແຕ່ລະບ້ານ ເຊັ່ນດຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສັງເກດຕົວຈິງ 
ແລະ ການສຳພາດ ຫລື ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມໃນຂະນະທີ່ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ. ຂໍ້ມູນ 
ດັ່ງກ່າວຈະໄດຮ້ັບການກວດສອບຄນືກບັ ແຫລ່ງຂໍ້ມນູມສືອງ. ບດົລາຍງານຄວນປະກອບມເີນື້ອ
ໃນດັ່ງນີ້:

ບົດລາຍງານຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການສ້າງແຜນກິດຈະກຳການຫລດຸຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດບ້ານ.

ຄັດຈາກ: ອົງການກາແດງລາວ (2011). ການຫຸລດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ. ຄູ່ມືອາສາສະໝັກ. ສະບັບ 2.0..
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

  6.1 ການນຳໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ PRA ເພື່ອສ້າງແຜນກິດຈະກຳ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງຂະບວນການ HVCA ທີມງານການປະເມີນຜົນໄດ້ນຳສະເຫນີການປະເມີນ 
ຜົນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ລວບລວມຜົນຜົນໄດ້ຮັບເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ 
ຂະບວນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ (DRM) ບ້ານ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ພາກສ່ວ
ນກ່ຽວໃນຊຸມຊົນທັງໝົດ ໄດ້ຮັບການທົບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວິທີການປະເມີນ.

ປົກກະຕິແລ້ວ ແຜນ DRR ຂອງບ້ານ ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຈຳນວນຂອງເອກະສານ 
ສະຫນັບສະຫນູນ, ລວມທັງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງບ້ານ. ເພາະສະນ້ັນ, 
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຫລື PRA ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບ
ຖານຈະຖືກນຳໃຊ້ແລະ ຈັດໄວ້ຢູ່ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງແຜນຂອງບ້ານ.

ຂັ້ນຕອນທີ 6  ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
      ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ການວາງແຜນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດເລີ້ມຈາກຄວາມຕ້ອງການເພື່ອແລກປ່ຽນເງື່ອນໄຂທີ່
ບໍ່ຕ້ອງການ ແລະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພສຳລັບຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.

ຜົນໄດ້ຮບັຂອງ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບມີສ່ວນຮວ່ມ ຫລ ືPRA ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນ 
ແລະ ລຽງລຳດັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດອີງຕາມການບູລິມະສິດຂອງການປະຕິບັດ, ພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນນັ້ນຈະສະເຫນີມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສະເພາະເພື່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ຊຸມຊົນກຳລັງປະເຊີນ. ແຜນບໍ່ພຽງແຕ່
ກຳນົດກິດຈະກຳລະອຽດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນ, ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ 
ທີ່ຈຳເປັນ, ບຸກຄົນ / ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການປະຕິບັດ.

ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ປົກກະຕິແລ້ວ ຊຸມຊົນທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນບ່ໍສາມາດສ້າງແຜນ DRR 
ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ, ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາຍນອກ ແລະ ການຊີ້ນຳຈາກສະມາຊິກ 
DDPCC ເປັນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ.
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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, ການດຳລົງຊີວດິ, ການເຂົ້າເຖິງ,
 6. ສະຖານະການໄພພິບັດຊຸມຊົນ - ບົດສະຫຼຸບຂອງປະຫວັດສາດໄພພິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ; ປະຊາຊົນ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ; ແລະ ຕົ້ນເຫດ.
 7. ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ກິດຈະກຳສຳລັບການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ - ໄລຍະກ່ອນສະຖານະ 
ການສຸກເສີນ, ໃນໄລຍະສະຖານະການສຸກເສີນ, ກິດຈະກຳການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຫລັງໄພພິ
ບັດ; ລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງແບບຊຸມຊົນ; ສະຖານທີ່ຍົກຍ້າຍ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ລະບຽບສຳລັບ 
ຄົນ ແລະ ສັດ, ການຄຸ້ມຄອງສູນ ລົບໄພ, ການສາທິດເຮດັພາກປະຕິບັດຕົວຈງິ, ມາດຕະການທີ່ເປັນ 
ໂຄງການ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂຄງສ້າງ.
 8. ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ - ການຈັດສັນບຸກຄົນ, ຄະນະກຳມະການ ແລະ 
ທິມງານສຳຮອງ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບວຽກສະເພາະໃດໜຶ່ງ ແລະ ກິດຈະກຳກ່ອນເກີດໄພພິບັດ, 
ໃນຂະນະເກີດໄພພິບັດ ແລະ ຫລງັເກີດໄພພິບັດ; ສາຍພົວພັນຂອງບຸກຄົນ ກັບຄະນະກຳມະການ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
 9. ກຳນົດເວລາຂອງກິດຈະກຳ - ການຕັດສິນໃຈໃນເມືອເວລາທີ່ກິດຈະກຳໄດ້ຮັບການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກິດຈະກຳຈະສຳເລັດ
 10. ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນ (ກຳນົດວັນເວລາ)
 11. ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ບຸກຄົນ

ໝາຍເຫດ:
ໃຫ້ໄປເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ສຳລັບຮາ່ງແຜນກິດຈະກຳ DRM ຂັ້ນບ້ານ ທີ່ແທດເໝາະກັບ 
ເງື່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ.

ແຫລ່ງຂ້ໍມູນ: ຄູ່ມື CBDRR ແລະ ໜ່ວຍງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງຊຸມຊົນ (CSRU) ຂອງ 
ສະຫະພັນກາແດງສາກົນ, 2008.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

  6.2 ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ຽງໄພພິບັດ

ການວາງແຜນການດຳເນີນການ DRM ການຂອງຊຸມຊົນ ແມ່ນຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ບົດສະຫລຸບຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງແຜນປະຕິບັດທີ່ໄດ້ເຫັນດີຈາກຫລາຍຝ່າຍ, ທີ່ເຫມາະ 
ສົມ ແລະ ແຜນປະຕິບັດໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1) ສ້າງໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະບວນການວາງແຜນກິດຈະກຳ
ຊຸມຊົນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບັດໃນຕອນຕົ້ນຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ 
ເພື່ອໃຫ້ໝັນໃຈວາ່ ຊຸມຊົນໄດ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະເມີນຜົນ ແລະ ໃຊ້ເວລາພວກເຂົາເຈົ້າ 
ໃນການປະເມີນ. ຊຸມຊົນທັງຫມດົຄວນໄດ້ຮບັໂອກາດໃນການຖາມທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມກັງວນົ ແລະ 
ຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຕິບັດແຜນກິດ 
ຈະກຳທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ, ຄວາມສຳຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເວລາ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດຫວັງ ແລະ ປະເພດ 
ຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອຫືຼ ຄຳຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຄາດຫັວງຈາກຊຸມຊົນ. 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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ຕະຫຼອດຂະບວນການວາງແຜນການທັງຫມດົ, ຕ້ອງຮບັປະກັນວາ່ການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງອຳນາດ 
ການປົກທ້ອງຖ່ິນໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມ ໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລື 
ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາ ມາດເຮັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກກາ
ນດຳເນີນງານຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຊັບພະຍາກອນຫລາຍຂຶ້ນ. ເຊັ່ນດຽວກັນນີ້, 
ຊຸມຊົນກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງຂະບວນການວາງແຜນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

2) ກຳນົດຈຸດປະສົງຂອງການວາງແຜນ
ຊຸມຊົນຈະລະດົມສະຫມອງກ່ຽວກັບການຈຸດປະສົງຂອງການວາງແຜນຊຸມຊົນເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ 
ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ນຳຊຸມຊົນຄວນຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນຳພາໃນການ
ສົນທະນາ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກຂັ້ນຕອນທີ່ຜ່ານມາ.

3) ກຳນົດ VDPCC ແລະ ທິມງານ
ເພື່ອໃຫ້ການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດມີສິດທິພາບ, ຄະນະກຳການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ 
ໄພພິບັດ (VDPCC) ແລະ ທີມງານຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະທີ່ສຳຄັນ 
ຂອງ DRR ເຊັ່ນ: ການເຕືອນໄພລ່ວງ, ຄວາມປອດໄພ, ການບັນເທົາທຸກ, ຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ, 
ການດູແລສຸຂະພາບ, ການປະສານງານ ແລະ ການພົວພັນສາທາລະນະ, ແລະອື່ນໆ ພາລະ 
ບົດບາດຄວາມຮບັຜິດຊອບ (ກ່ອນເກີດໄພພິບັດ, ໃນຂະນະເກີດໄພພິບັດ ແລະ ຫລງັເກີດໄພພິບັດ) 
ຂອງຄະນະກຳມະການ ແລະ ທິມງານຈະໄດ້ຮັບການກຳນົດຂຶ້ນ. ການຈັດສັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມ, 
ແຕ່ລະຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການມອບຫມາຍໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຂົາ 
ເຈົ້າທີ່ສະແດງອອກ. ລາຍລະອຽດຂອງການສ້າງ VDPCC ຈະໄດ້ຮບັການອະທິບາຍໃນຂັ້ນຕອນທີ 
6 - ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ.

4) ກຳນົດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ບັນຫາທີ່ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ທີ່ໄດ້ຈັດລຽງບູລິມສິດຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຜ່ານມາ ຈະ 
ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການກຳນົດວທີິແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມໂດຍຊຸມຊົນໄດ້. ມາດຕະການທີ່ສາມາດ 
ແບ່ງອອກເປັນໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ແລະ ອາດຈະປະກອບມີທັງມາດຕະການ 
ທາງໂຄງສ້າງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂຄງສ້າງ. 

5) ກຳນົດຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນ
ໃນເວລາກຳນົດມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ຊຸມຊົນສາມາດກະກຽມການວເິຄາະຊັບ
ພະຍາກອນແລະ ງົບປະມານສຳລັບກິດຈະກຳທີ່ແຕ່ລະກິດຈະກຳ ຊຶ່ງຕໍ່ມາຈຳໄດ້ຖືກເສື່ອມສານ
ສຳລັບການງົບປະມານລວມ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) 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. ຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກຳຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສາມາດໄດ້ຮບັການພົບ
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 ຫືຼ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດແຜນຄວນໄດ້ຮັບການກະກຽມ 
ແລະ ຕົກລົງກັນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນ.
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9) ກຳນົດອົງປະກອບທີ່ກົງກັນຂ້າມໃນການປະຕິບັດແຜນ
ກ່ອນທີ່ຈະກຳນົດການສ້າງແຜນ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນລະຫ່ວາງການປະຕິບັດຄວນໄດ້
ຮັບການກໍານົດແລະ ມີວິທີແກ້ໄຂທ່ີທ່ີເໝາະສົມ ໂດຍພິຈາລະນາເປັນພິເສດສໍາລັບກຸ່ມທ່ີມີ 
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ.

10)  ປັບປຸງແຜນໃຫ້ສົມບູນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດໃຫ້ແຜນສົມບູນ ທ່ີລວບລວມຂ້ໍມູນທັງຫມົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ຜົນໄດ້ຮບັຈາກການປະເມີນ ແລະ ການສົນທະນາ, ແລະ ເອົາໃສ່ໃນເອກະສານສະບັບສົມບູນ ທີ່
ຈະໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາຈາກຜູ້ປະສານງານ DDPCC ຫືຼ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍຈາກ 
DDPCC ດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະມາຊິກ DDPCC ຄົນອື່ນໆ, ທີມງານໂຄງການ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານລະດັບຊາດ.

ເມື່ອແຜນໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງຄັ້ງສຸດທ້າຍໂດຍຊຸມຊົນໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມປຶກ
ສາຫາລື, ແຜນຈະໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກ ປະທານ DDPCC. ແຜນສະບັບສົມບູນຄວນໄດ້ຮັບ      
ການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນກອງປະຊຸມຂອງຊຸມຊົນ. ສຳເນົາ 
ຂອງແຜນຄວນໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາໄວ້ກັບນາຍບ້ານ, ຜູ້ປະສານງານ DDPCC ແລະ 
PDPCC.

11)  ທົດສອບແຜນ
ແຜນການດັ່ງກ່າວສາມາດໄດ້ຮັບການທົດສອບໂດຍຜ່ານການເຮັດຈຳລອງເຫດການຕົວຈິງ ຫືຼ 
ໃນຂະນະທີ່ມີສະຖານະການສຸກເສີນຕົວຈິງເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອປັບປຸງໃນຕໍ່ຫນ້າ ແລະ ການປັບປຸງ 
ກ່ອນປະຕິບັດ

12)  ປັບແຜນ
ແຜນສະບັບສົມບູນຄວນກຳນົດໄລຍະເວລາສຳລັບການທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ 
(ບົນພື້ນຖານປະຈຳປີ). ແຜນຄວນລວມມີລາຍລະອຽດຂອງການປັບປຸງສະມາຊິກຂອງຄະນະ 
ກຳມະການ ແລະ ການບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງສະຖານທີ່ເປົ້າຫມາຍ (ຕົວຢ່າງ: ປະຊາກອນ, 
ຈຳນວນຂອງເຮອືນທີ່ນອນໃນແຜນ ແລະອື່ນໆ). ຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງ (ສະຖິຕິເປັນອັນຕະລາຍ) ຂອງ 
ສະຖານທີ່ເປົ້າຫມາຍຕ້ອງໄດ້ຮບັການປັບປຸງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ (ປະຈຳປີ ຫືຼ ຫລງັຈາກເຫດການ 
ໄພອັນຕະລາຍ) ໂດຍພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດປະຊາຊົນ, ຊັບສິນ ແລະ ການດຳລົງ 
ຊີວິດ. 
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

  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 
ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດໄດ້ຖືກຮອ້ງຂໍໃຫ້ກຳນົດວທີິແກ້ໄຂ ຫລ ືມາດຕະການເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຈາກທັດສະນະຂອງຕົນເອງ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ.

ມາດຕະການຜ່ອນຄາຍ ສາມາດເປັນໂຄງສ້າງ ຫຼື ບໍ່ເປັນໂຄງສ້າງ (ຫຼືປະສົມປະສານກັນ) ໂດຍ
ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງບ້ານເປັນຫລັກ. ມາດຕະການຜ່ອນຄາຍທ່ີເໝາະສົມ       
ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາລວມເຂົ້າຢູ່ໃນແຜນປະຕິບັດ CBDRR. ໃນບາງກໍລະນີ ການລົງ     
ທຶນສຳລັບມາດຕະການທີ່ເປັນໂຄງສ້າງອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊັບພະຍາກອນ 
ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ມັກຈະນຳມາໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການກຳນົດກໍລະນີທີ່ການປ່ຽນແປງໃນພຶດຕິກຳຂອງ
ປະຊາຊົນສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງ
ຖິ່ນຕໍ່ກັບໄພອັນຕະລາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນຂະຫນາດໃຫຍ່. ການພິຈາ 
ລະນາຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ ແລະ ກຳນົດມາດຕະການ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 7  ການປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ
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ຕົວຢ່າງການປະຕິບັດວຽກງານຫລຸດຜ່ອນຄວວາມສ່ຽງໄພພິບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນປະກອບມີ:

- ຕິດຕັ້ງລະບົບເດືອນໄພລ່ວງໜ້າໃນຊຸມຊົນ
- ສ້າງສູນລົບໄພສຳລັບຄົນ ແລະ ສັດ
- ກໍ່ສ້າງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນ, ຄູກັນນ້ໍາ, ປະຕູນ້ໍາ ແລະ ອື່ນໆ.
- ສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນ 
ຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ
- ສ້ອມແປງອາຄານໂຮງຮຽນ ແລະ ເຮືອນ
- ເຮັດເຮືອ
- ແຫລງ່ນ້ໍາ/ນ້ໍາບາດານຍົກສູງໃຫ້ສູງກວາ່ລະດັບນ້ໍາຖ້ວມ
- ຍົກສູງອາຄານໂຮງຮຽນ / ກ່ໍສ້າງໃນພ້ືນທ່ີປອດໄພ 
ພ້ອມທັງສູງກວ່າລະດັບນ້ໍາຖ້ວມ

- ລະດົມຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ອາ 
ໃສ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເພື່ອກໍ່ສ້າງເຮືອນຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າເພື່ອຕ້າທານກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ.
- ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ CBDRR ໃຫ້ VDPCC 
ແລະ ອະນຸກຳມະການ
- ສ້າງກອງທຶນ DM
- ເສ່ືອມສານແຜນ CBDRR ເຂ້ົາໃນແຜນພັດ 
ທະນາບ້ານ
- ຍົກລະດັບການດຳລົງຊີວິດ

ມາດຕະການທີ່ເປັນໂຄງສ້າງ ມາດຕະການທີ່ບໍ່ເປັນໂຄງສ້າງ

  7.2 ການປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ແຜນປະຕິບັດ CBDRR ຂັ້ນບ້ານຄວນປະກອບມີທຸກໆກິດຈະກຳທີ່ຊາວບ້ານສະເໜີ. ຄະນະ 
ກຳມະການ ແລະ ອະນຸກຳມະການ VDPCC ຄວນຈະປະຕິບັດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປະ
ຕິບັດໂຄງການໂດຍອີງໃສ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະບຸໄວ້ໃນແຜນ.

ຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ໂຄງການ CBDRR ອາດຈະປະເຊີນ ເປັນຕົ້ນການປະຕິ 
ບັດກິດຈະກຳ. ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ:

  ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບປະກັນການສະຫນັບສະຫນູນງົບປະມານພຽງພໍສຳລັບການ 
ປະຕິບັດແຜນໂດຍລັດຖະບານ.
  ປູກຈດິສຳນຶກກ່ຽວກັບບັນຫາໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ບັນຫາຄວາມສ່ຽງໃນທ້ອງຖິ່ນ - ມັນ 
ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ເພີ້ມຄວາມຮູ້ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບ DRR.
  ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ ້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 ກໍສາມາດປະຕິບັດແຜນ CBDRR ໄດ້ ດ້ວຍການສະຫນບັ 
ສະຫນນູຈາກອົງການ NGO ຕ່າງໆ, ອົງການ UNDP ແລະ ອົງການ ສປຊ ອື່ນໆ. ອົງການຈດັຕັ້ງ 
ຕ່າງໆທ່ີໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນຫລາຍຂົງເຂດທ່ີແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ພາລະບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

  7.3 ການປະສານງານໃນການລະດົມຊັບພະຍາກອນ

ຂະບວນການຂອງການລະດົມຊັບພະຍາກອນໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສາມໄລຍະຄື: 1) ເລີ້ມໃນລ
ະຫ່ວາງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແບບມີສ່ວນຮວ່ມ ເມື່ອເວລາທີ່ກຳນົດໄດ້ຄວາມສາມາດ 
ທີ່ມີໃນຊຸມຊົນ; 2) ສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນເວລາ
ທີ່ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບແຕ່ລະກິດຈະກຳໄດ້ຮບັການກຳນົດແວແ້ລ້ວ; 3) ຈະສືບຕໍ່ໃນ
ໄລຍະການປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນຊັບພະຍາກອນມີພຽງພໍ.

ຖ້າຫາກວ່າທັກສະດ້ານວິຊາການທ່ີຕ້ອງການແມ່ນບ່ໍມີໃນຊຸມຊົນ, VDPCC ຄວນສະເໜີ 
DDPCC ເພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ ລະດົມບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານພາຍນອກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ເຂົ້າມາຊ່ວຍ, ຕົວຢ່າງ: ພະແນກການຂອງລັດ, iNGO, ອົງການຈດັຕັ້ງທີ່ເຮດັທຸລະກິດ ເພື່ອຕອບ 
ສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ. ຄວນຈະມີການລະດົມຊັບພະຍາກອນເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ
ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການ ແລະ ອະນຸກຳມະການ VDPCC ແລະຕ້ອງມີການລະດົມຊັບພະຍາ 
ກອນທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບຕ່າງໆ; ຕົວຢ່າງ: ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ອຸປະກອນ, ຊັບພະຍາກອນ 
ດ້ານການເງິນ ແລະ ທຳມະຊາດ.

ການລະດົມຊັບພະຍາກອນເນັ້ນຫນັກຄວາມສຳຄັນຂອງການວາງແຜນໂດຍການເຊື່ອມສານ 
CBDRR ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນມີ
ຄວາມຈໍາເປັນສາມາດໄດ້ຮັບການລະດົມ ຈາກງົບປະມານຂອງລັດຖະບານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພື່ອນຳໃຊ້ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.
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  7.4 ການປະສານງານການທົບທວນແຜນ CBDRR ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ແຜນ CBDRR ບ້ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນທຸກໆປີ ຫລັງຈາກເກີດໄພພິບັດ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ວາ່ມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ບັນລຸຈດຸປະສົງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນລະຫ່ວາງຂະບວນ 
ການວາງແຜນ. ໃນລະຫ່ວາງການປະຕິບັດ, VDPCC ແລະ DDPCC ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ 
ອາດຈະພົບວາ່ບາງກິດຈະກຳບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ຍ້ອນວາ່ບໍ່ໄດ້ຮບັການພິຈາລະ
ນາໃນລະຫວ່າງຂະບວນການວາງແຜນ. ໃນບາງກໍລະນີກິດຈະກຳອາດມີຜົນກະທົບທາງລົບໂດ
ຍກົງ ຫລ ືໂດຍບັງເອີນຕໍ່ກຸ່ມອື່ນໆ. VDPCC ຄວນປັບປຸງກິດຈະກຳ, ຕົວຊີ້ວດັ, ໄລຍະເວລາປະຕິ 
ບັດ ແລະ ງົບປະມານ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້.

ໃນກໍລະນີຂອງ ສປປ ລາວ, ສະມາຊິກ VDPCC ແລະ ນາຍບ້ານຄວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນ
ທະນາປຶກສາຫາລືຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນການປະຕິບັດແຜນ CBDRR ແລະ ວຽກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ 
ປະຕິບັດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃດຫນຶ່ງກ່ອນຈະທົບທວນແຜນ.

VDPCC ຄວນເຊີນຕ່າງໜາ້ຜູ້ມີສ່ວນຮວ່ມທັງຫມດົ ມາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ, ຕົວຊີ້ວດັ, 
ຈຸດປະສົງ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ບນັຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອແກໄ້ຂບັນ 
ຫາດັ່ງກ່າວ.

  8.1 ການຕິດຕາມ

ຕິດຕາມແມ່ນການທົບທວນຄືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ແຕ່ລະໄລຍະຂອງການປະຕິບັດຂອງກິດຈະກຳ 
ໂດຍການພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະດັບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຈັດສົ່ງສິ່ງນຳເຂົ້າ, ຕາຕະ 
ລາງເຮັດວຽກ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ການປະຕິບັດກິດຈະກຳອື່ນໆໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.

ຂັ້ນຕອນທີ 8  ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮວ່ມ (PME) ແມ່ນຂະບວນການທີ່ເອົາຊຸມຊົນເປົ້າ ຫມາຍ, 
ລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການປະຕິບັດ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ      
ເຂົ້າມາສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈໃນການກຳນົດມາຕະການ ແລະ ຊອຫາທາງອອກ ໂດຍອີງຕາມ 
ຜົນຂອງການວິເຄາະ.
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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 ກັບຈດຸປະສົງ. ສ່ວນຫລາຍຂະບວນການຕິດຕາມມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ກອງປະຊຸມທົບທວນ 
ຄືນ ແລະ ການລາຍງານ.

  8.2 ການປະເມີນຜົນ

ການປະເມີນຜົນໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງ ທີ່ຜົນໄດ້ຮບັ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ 
ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ເພື່ອເບິ່ງສິ່ງທີ່ມີຜົນເຮັດຈຸດປະສົງໂຄງການບັນລຸຜົນ. ມັນຊ່ວຍເບິ່ງວ່າໂຄງ
ການໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຫືຼບໍ່. ຖ້າວ່າບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ມັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ປະ
ສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ສືບຕໍ່ ຫືຼ ດັດປັບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮບັຜົນໄດ້ຮບັທີ່ຕ້ອງການ. ໂດຍສ່ວນ 
ຫລາຍແລ້ວ ໂຄງການມີການປະເມີນຜົນໃນຕອນທ້າຍແຜນ ຫລື ຕອນທ້າຍຂອງການປະຕິບັດ 
ໂຄງການ. ການປະເມີນປຽບເໝືອນຂະບວນການສຳລັບປັບປຸງກິດຈະກຳໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຊ່ວຍໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດ.
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  8.4 ຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ (M & E) ໂຄງການ CBDRR  ສຳລັບກິດຈະກຳໂຄງການ 
ໂດຍລວມ ແລະແຜນປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນຄວນຈະແນ່ໃສ່ໃຫ້ຊົນຊຸມຊົນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮວ່ມເທົ່າ
ທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ລຳດັບຂອງກິດຈະກຳຂອງຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນ 
ຮວ່ມ (PME) ປະກອບມີ i) ກຳນົດຕົວຊີ້ວດັ, ii) ກຳນົດວທີິການປະຕິບັດ, ແລະ iii) ການຕັດສິນໃຈ 
ຮູບແບບການລາຍງານ ແລະ iv) ການຮັບປະກັນກ່ຽວກັບການທົບທວນຄືນ ແລະ ປະເມີນຜົນ. 

  8.3 ຫັລກການຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮວ່ມ ຫລ ືPME ເນັ້ນໜກັ 4 ຫັຼກການພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນ:

 ການມີສ່ວນຮວ່ມ: ຜູ້ມີສ່ວນຮວ່ມຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮວ່ມໃນການ ປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນ 
ຮ່ວມ ຫລື PME. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອາດປະກອບມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ພະນັກງານໂຄງ
ການຢູ່ໃນອົງການປະຕິບັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ.
 ການຮຽນຮູ້: ນີ້ເນັ້ນຫນັກໃສ່ການຮຽນຮູ້ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການພັດ 

ທະນາທັກສະໃຫມ່ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ແລະ ການຕັດສິນໃຈ. ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈປັດໄຈ ຫືຼ ສະພາບການທີ່ອາດຈະກຳນົດຜົນ
ສຳເລັດ ຫລື ຄວາມຫລົມເຫລວຂອງໂຄງການ.
 ການເຈລະຈາ: PME ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງ ຄວາມຕ້ອງການ, 

ຄວາມຄາດຫວັງ, ຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ວິໄສທັດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ.
 ການປັບປ່ຽນໄດ້: ມັນເປັນຕ້ອງໄດ້ຮູວ້າ່ບໍ່ມີວທີິການທີ່ເປັນເອກະພາບຕໍ່ກັບການປະຕິບັດ 

PME ແລະ ວທີິການປະຕິບັດຄວນໄດ້ຮບັການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການຂອງໂຄງການ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ.

ໃນການດຳເນີນການປະເມີນຜົນ, ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ຫຼື ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ ຕ້ອງສ້າງພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອສົມທຽບກັບຂໍ້ມູນລັກ
ສະນະດຽວກັນທີ່ໄດ້ເກັບກຳໃໝ່ ໃນເວລາຕໍ່ມາ. ຂໍ້ມູນຈະກົງກັນຂ້າມກັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ຢູ່ໃນຂອບ 
ວຽກ ເພື່ອວເິຄາະຜົນສຳເລັດ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຕິດຕາມ, ຂະບວນການປົກກະຕິຫມາຍເຖິງ
ການໃຫ້ລາຍລະອຽດ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການທົບທວນຄືນ ແລະການລາຍງານ.



81

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

  8.5 ການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ

ຕົວຊີ້ວດັແມ່ນອົງປະກອບຂອງຂະບວນການ M & E ທີ່ຈະຮບັໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານ ຫືຼ ເຄື່ອງມືວດັ 
ແທກຄວາມຄືບຫນາ້ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ. ຮບັປະກັນຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ສະຫນອງ 
ພື້ນຖານສຳລັບການຕັດສິນໃຈຂອງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

ຕົວຊີ້ວດັມີສອງປະເພດຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍແຕກຕ່າງກັນ: ຕົວຊີວດັຂະບວນການ (ປັດໃຈນຳເຂົ້າ ແລະ 
ຜົນໄດ້ຮັບ) ແລະ ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບ (ສຳລັບຜົນໄດ້ຮັບ). ເປັນທັງຕົວຊີວັດດ້ານປະລິມານ 
ທີ່ສະແດງການປ່ຽນແປງ ທີ່ບໍ່ສາມາດວດັແທກໄດ້ ແລະ ຕົວຊີ້ວດັດ້ານຄຸນນະພາບ ທີ່ສະແດງການ 
ປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ເປັນຕົວເລກ. ຕົວຊີ້ວດັທີ່ດີຄວນຈະຈະແຈງ້, ໂດຍກົງ, ກວດສອບ 
ໄດ້, ວດັແທກໄດ້, ລະອຽດອ່ອນ (ເພື່ອເກັບກຳການປ່ຽນແປງຕະຫລອດເວລາ), ຂໍຈຳກັດດ້ານເວລາ 
(ການກວດສອບການປ່ຽນແປງຄາດຄະເນໄວ້) ແລະ ພຽງພໍ (ໃຫ້ຂໍ້ມູນພຽງພໍ).

ຕາມປົກກະຕິ, ເອກະສານໂຄງການມີກອບວຽກລວມຂອງ M & E ພ້ອມດ້ວຍຕົວຊີ້ບອກສຳລັບ
ກິດຈະກຳຫລັກ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ຈາກແຜນປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນ, ຕົວຊີ້
ວັດໃໝ່ສາມາດກຳນົດຂຶ້ນໄດ້ໃນເວລາມີການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຫັຼງຈາກກຳນົດວຽກ 
ງານການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ກໍມີຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປ່ຽນແປງ ທີ່ມີຄວາມສຳພັນ  
ກັບມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຢູ່ໃນແຜນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຊີ້ວັດລວມ.

ແຕ່ລະມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຄວນກຳນົດຕົວຊີ້ວດັທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກຳນົດຜົນກະທົບ
ຂອງກິດຈະກຳແລະ ວິທີການສາມາດໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ.

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມສາມາດສ້າງຂຶ້ນໄດ້ຈາກການປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  ການທົບທວນຄືນຈຸດປະສົງຂອງແຜນປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນ
  ກຳນົດປັດໃຈພາຍນອກທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ຜົນໄດ້ຮບັໂຄງການ
  ການສ້າງຄຳຖາມທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳຕອບເພື່ອຕິດຕາມກວດກາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງ.
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  8.6 ການກຳນົດວິທີການ

ມີສາມຄຳຖາມຕົ້ນຕໍທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນການກຳນົດວິທີການ PME:

  ຈະໃຊ້ວິທີການໃດເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ?
  ໃຜຈະເປັນຜູ້ເກັບກຳ?
  ຈະເກັບເມື່ອໃດ?

ຄ້າຍຄືກັນກັບການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ, ບາງເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ສຳລັບການເກັບ
ກຳຂໍ້ມູນທີ່ປະກອບດ້ວຍການສຳພາດເຄິ່ງໂຄງສ້າງກັບບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມຕ່າງໆ, ການທົບທວນຄືນ 
ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ການສັງເກດການໂດຍກົງໃນພາກສະຫນາມ.

ສ່ວນຄຳຖາມ “ໃຜ”, ມີສາມຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ:

  ສຳລັບ PME ຂອງແຜນປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນ, ຕ້ອງໄດ້ຮບັການນຳພາໂດຍຜູ້ປະສານງານ 
DDPCC ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ DDPCC ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ຮ່ວມກັບສະມາຊິກຄະນະກຳ 
ມະຊຸມຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍການສະຫນບັສະຫນນູຈາກສະມາຊິກຄະນະກຳມະຊຸມຊົນອື່ນໆ ແລະ 
ທີມງານ.
  ຂະບວນການ M & E ໂດຍລວມແມ່ນປະຕິບັດໂດຍທີມງານ M & E ພາຍໃຕ້ໂຄງການ. 
ທາງທີມງານໄດ້ຄວນເປັນທິມງານດຽວກັນກັບທິມງານການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ, ແຕ່ວາ່ໃນ 
ຄວາມເປັນຈງິແລ້ວ, ທີ່ບໍ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເນື່ອງຈາກວາ່ສະມາຊິກບາງຄົນອາດບໍ່ຫ່ວາງ ຫລ ື
ຖືກຍ້າຍໄປບ່ອນອື່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທີມງານທີ່ໄດ້ກຳນົດພິເສດຈາກຂະແຫນງການທີ່ແຕກ 
ຕ່າງກັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງຊຸມຊົນຄວນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຄືກັນກັບານ 
ສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ. ທິມງານຕ້ອງປະກອບມີສະມາຊິກ ທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ແລະ ຊາຍ ເຊັ່ນດຽວ 
ກັນກັບຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກບັນດາກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດເຂົ້າໃນທີມງານ.
  ສຳລັບໂຄງການການປະເມີນຜົນທ້າຍໂຄງການ, ຕ້ອງແມ່ນທິມງານພາຍນອກ ຫລື ຊ່ຽວ 
ຊານ ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນກາງ.

ຄ້າຍຄືກັນກັບການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ, ທີມງານສຳຫລວດຕ້ອງເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດ 
ຂອງຕົນ, ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເກັບກຳ ແລະ ວທີິການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. 
ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຄວນໄດ້ຮັບການສະຫລຸບລາຍງານຈາກທີມງານໂຄງການກ່ອນລ່ວງຫນ້າ.

ປັດໄຈດ້ານເວລາຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ການກຳນົດເວລາຂອງກິດຈະກຳ ແລະ 
ຄວນແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮູ້ກ່ອນລ່ວງຫນ້າ. ຈະສະດວກສະບາຍຫລາຍຂ້ຶນ ແລະ 
ປະຫຍັດເວລາ ຖ້າຫາກວ່າຮອບວຽນການ M & E ກົງກັບຕາຕະລາງຂອງການລາຍງານຂອງ 
ໂຄງການ.
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

  8.7 ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງການ 

ການປະເມີນຜົນໂຄງການໂດຍລວມ (ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງການ ຫລ ືendline) ຈດັຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ CBDRR ສະຫນບັສະຫນນູໂດຍອົງການ NGO / INGOs. 
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການ M & E, ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງການກໍ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ເຊ່ັນດຽວກັນກັບານສຳຫລວດຂ້ໍມູນທຽບຖານ ແຕ່ວ່າຫັຼງຈາກກິດຈະກໍາ CBDRR ແລະ 
ມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ຮັບການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳຫລວດຂໍ້ມູນ
ທຽບຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງການ (ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເກັບກຳໄດ້ໃນລະຫ່ວາງ 
ການຂະບວນການ M & E) ໄດ້ຖືກສົມທຽບເພື່ອກຳນົດຜົນກະທົບໃນໄລຍະສັ້ນຕໍ່ກັບໂຄງການ.

8.7.1 ຫລັກການສຳລັບການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງການ

 ການມີສ່ວນຮ່ວມ: ຜົນສຳເລັດຂອງການສຳຫລວດແມ່ນຂື້ນກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍ 
ພາກສ່ວນລວມທັງຜູ້ທີ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດໃນຊຸມຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນທຸກ
ຂັ້ນ ແລະທີມງານໂຄງການໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ໃນບາງ 
ກໍລະນີ, ຊ່ຽວຊານພາຍນອກຈະໄດ້ຮບັການເຊື້ອເຊີນເທີ່ຈະເຂົ້າຮວ່ມໃນການການສຳຫຼວດຮວ່ມ
ກັບທີມງານ.
 ເຮັດວຽກເປັນທີມ: ສະເໜີໃຫ້ມີການປະສົມຂອງພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂະ 

ແຫນງການຈາກອຳນາດການປົກຄອງລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຕາງຫນ້າ 
ຂອງຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍ ລວມທັງແມ່ຍິງ.
 ລະບົບການສຳຫລວດຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳຈາກແຫ່ຼງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນຮູບແບບດຽວກັນ

ຈະຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຳຫລວດຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ. ໃນກໍລະນີມີການໃຊ້ວິທີການກຳ
ນົດຕົວຢ່າງ, ຈຳນວນຕົວຢ່າງຕ້ອງຄືເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທຽບຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງການ 
ສາມາດສົມທຽບກັນໄດ້.
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8.7.2 ຂັ້ນຕອນສຳລັບການປະຕິບັດການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງການ 
ໃນຕອນທ້າຍຂອງຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນໂຄງການ ຈະໄດ້ມີກິດຈະກຳຄືກັນ ສຳລັບການ 
ສຳຫລວດຂໍ້ມູນ ທຽບຖານ ຄືດັ່ງໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນີ້:

 ການສ້າງຕັ້ງຂອງທີມງານສຳຫລວດ - ໂດຍຫລັກການແລວ້, ທມິງານການຕດິຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນຄວນເປັນທິມງານກັນກັບທິມງານສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ, ແຕ່ວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງ 
ແລ້ວ, ອາດເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກວາ່ ສະມາຊິກທີມງານບາງຄົນບໍ່ມີເວລາ ຫລ ືຖືກຍ້າຍໄປເຮດັ 
ວຽກບ່ອນອື່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທີມງານການສຳຫລວດທີ່ໄດ້ກຳນົດເປັນພິເສດຈາກຂະແຫນງ 
ການຕ່າງໆຂອງລັດ ແລະ ຜູ້ຕາງຫ້ນາຂອງຊຸມຊົນຄວນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຄືກັນກັບການສຳ
ຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ. ສະມາຊິກຂອງທິມງານຄວນປະກອບມີ ທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງເຊັ່ນດຽວ
ກັນກັບຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກບັນດາກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນທີມງານ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຂຶ້ນກັບຂະບວນການ ແລະ ງົບປະມານສະໜບັສະໜນູ, M&E ສາມາດປະຕິບັດ 
ໄດ້ຈາກ (i) ການປະເມີນຜົນພາຍໃນ ຫືຼ ການປະເມີນຜົນຕົນເອງ, (ii) ການປະເມີນຜົນພາຍ 
ນອກໂດຍອົງການເອກະລາດ ຫືຼ ຊ່ຽວຊານທິ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບໂຄງການ, (iii) ການປະເມີນ 
ຜົນທີມງານທີ່ປະກອບມີພາກສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.

 ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ - ຄ້າຍຄືກັນກັບການສຶກສາຂໍ້ມູນທຽບຖານ, ມັນເປັນທີ່ທີມງານຂອງການ
ສຶກສາຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເກັບກຳ (ຕາມວທີິການເກັບ 
ຕົວຢ່າງທີ່ອະທິບາຍໃນພາກ 2.2.2). ຂໍ້ມູນນີ້ຄວນຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກຍທີມງານໂຄງການກ່ອນ
ລ່ວງຫນາ້. ມີຂໍ້ມູນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບກຳປະເພດດຽວກັນປະກອບມີ ບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ຄົວເຮອືນ, 
ປະສົບການໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງໄພອັນຕະລາຍທາງທຳມະຊາດ, ແລະລະດັບຂອງ 
ການກະກຽມທຳມະຊາດ ແລະ ຕອບໂຕ້, ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີມີການນຳໃຊ້ວທີິການເກັບຕົວຢ່າງແບບຣດັດຳ, ຈະຫຼາຍຫືຼຫນອ້ຍກໍ
ຈະນຳໃຊ້ແບບດຽວກັນ. ອຳນາດການປົກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍຄວນໄດ້ຮບັແຈງ້ການ 
ກ່ອນຈະເລີ້ມການສຳຫລວດຂໍ້ມູນ. 
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ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ວທີິການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳຖາມດຽວກັນ ຈະໄດ້ນຳໄປຖາມບຸກຄົນ ຄົນດຽວກັນຈາກພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງດຽວກັນ ຫືຼ ກຸ່ມຄົນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຖ້າຫາກວາ່ບຸກຄົນດຽວກັນແມ່ນບໍ່ຢູ່, ສະ
ມາຊິກຄົນອື່ນຈາກຄອບຄົວດຽວກັນສາມາດໄດ້ຮບັການຄັດເລືອກສຳລັບການສຳພາດ. ການແກ້ 
ໄຂອີກປະການຫນຶ່ງກຄືໍໃຫມ້ຫີລາຍກວ່າຫນຶ່ງຄນົຂອງສະມາຊກິຄວົເຮືອນເຂົ້າໃນການສຳພາດ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກລະບຽບການເກັບຕົວຢ່າງແບບຣັນດອມ, ການນຳໃຊ້ຕົວ    
ຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສົມທຽບກັນໄດ້.

ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງຂໍ້ມູນ DRR ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງປະຊາ 
ຊົນ, ແລະ ການປະຕິບັດໃນປະຈບັຸນຂອງພວກເຂົາໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຄວນໄດ້ຮັບການເກັບກຳ. ການສຳ 
ຫລວດຂໍ້ມູນຍັງສາມາດເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມກ່ອນ ແລະ ຫັຼງຈາກການປະ 
ຕິບັດ DRR ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກິດຈະກຳໂຄງການບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍກັບລະບົບນິເວດທຳ 
ມະຊາດ. ນອກນັ້ນ ຍັງຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວິທີການປະຕິບັດ CBDRR ທີ່ມີຜົນກະທົບກັບບັນ 
ຫາຕ່າງໆທີ່ເສື່ອມສານກັນ, ບໍ່ວ່າຈະໃນທາງລົບຫືຼບວກ, ແລະ ກໍຈະໄດ້ເກັບກຳໄວ້ເປັນເອກະ  
ສານອ້າງອີງໃນອະນາຄົດ.

 ການວເິຄາະຂໍ້ມູນ - ຜົນໄດ້ຮບັຂອງການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງການ ຈະໄດ້ຮບັການວເິຄາະ 
ແລະ ປຽບທຽບກັບສະພາບກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ມັນຈະປະເມີນຜົນສຳເລັດໂຄງ 
ການຕາມຕົວຊີ້ວດັ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ.້ ການວເິຄາະຂໍ້ມູນຄວນເກັບກຳການປ່ຽນ
ແປງຢູ່ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງຊຸມຊົນແລະ ກຳນົດບັນຫາ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນ 
ໄດ້ຈາກໂຄງການ. M&E ຍັງຈະສະຫນອງຂໍ້ສະເຫນີແນະ ເພື່ອປັບປຸງໃນການວາງແຜນ ແລະ 
ການຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດ.

 ການນຳສະເຫນຜົີນການວໄິຈຂໍ້ມູນ - ທັງການສຳຫລວດຂໍ້ມູນທຽບຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນທ້າຍໂຄງ 
ການ, ທິມງານສຳຫລວດຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະກຽມບົດລາຍງານຂ້ັນສຸດທ້າຍທ່ີປະ     
ກອບມີຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານທີ່ມີການປ່ຽນແປງປະເພດໃນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດ
ເຈນ ທີ່ລະບຸຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວກ່້ອນແລະ ຫັຼງຈາກການປະຕິບັດການ. ບົດລາຍງານ 
ຍັງຈະຕ້ອງລະບຸການປັບປຸງ ຫືຼ ຂໍ້ສະເໜແີນະຕ່າງໆ. ບົດລາຍງານຂັ້ນສຸດທ້າຍ ແລະ ຜົນຂອງການ 
ວິໄຈຂໍ້ມູນ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍໃຫ້ກັບທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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  8.8 ການກຳນົດຮູບແບບຂອງການລາຍງານ

ຮບູແບບຂອງບົດລາຍງານຈະຕ້ອງໄດ້ຮບັການອອກແບບຈາກ: ຜູ້ປະສານງານ DDPCC ສຳລັບ 
ການ M&E ຂອງແຜນປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ທິມງານ M&E ສຳລັບໂຄງການໂດຍລວມ, 
ຕິດຕາມ. ຮບູແບບຂອງບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຂອງ M&E ຄວນໄດ້ຮບັການພັດທະນາໂດຍທີມງານ 
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 ຫືຼ ປະຕິບັດກິດຈະກຳ 
ທີ່ມີການແກ້ໄຂຄວນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນ    
ໃນ PME.



 ADPC (2004). ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ປະຕິບັດພາກສະໜາມກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ.

 ADPC (2011). ພະຍຸໃຕ້ຝຸນ Haima ຢູ່ສປປ ລາວ: ການປະເມີນຮວ່ມກ່ຽວກັບຜົນເສຍ 
ຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ. 

 ອົງການແຄຣນາໆຊາດ (ເອກະສານໃນຄອມພີວເຕີ). ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ VCA ແລະ ການ 
ເສື່ອມສານວຽກ ງານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນ DRR. [ຕົ້ນສະບັບເປັນພາສາລາວ] 

 ອົງການແຄຣຕັິສ ລັກຊຳເບີກ (2015) ແລະ PDPCC ແຂວງຊຽງຂວາງ. ຄູ່ມື CBDRR. 
[ຕົ້ນສະບັບເປັນພາສາລາວ]

 ອົງການຜູ້ອາຍຸສູງສາກົນ, APG ແລະ ADPC (2013). ການປະເມີນນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນ ໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຢູ່ປະເທດໄທ. ມີນາ 2013.

 ອົງການກາແດງລາວ (2011). ການຫລດຸຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ. ຄູ່ມືອາສາສະ 
ໝັກ ສະບັບທີ  2.0.

 ອົງການກາແດງມຽນມ້າ (2013). ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. 

 NDMO (2003). ແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ.

 NDMO (2003). ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 220/ນຍ ລົງວັນທີ 28 
ສິງຫາ 2013 ວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ NDMO.

 NDMO (2010). ປະຫວັດຄວາມສ່ຽງຂອງ ສປປ ລາວ, 2010. ພາກ I ແລະ ພາກ II.

 NDMO (2012). ບົດບາຍງານການປະເມີນແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ 
ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງໄພພິບັດ 2012. ການເສື່ອມສານລະຫ່ວາງຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ.

 ອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ພະແນກແຮງ 
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (2014). ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ CBDRR.  

 SFDRR (2015). ກອບວຽກເຊັນໄດສຳລັບການຫລດຸຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 2015-
2030. 18 ມີນາ 2015.

 UNDP (2014). ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມສາມາດ - DRM ໃນສປປ ລາວ: 
ໂຄງການສື່ສານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. [ຕົ້ນສະບັບເປັນ 
ພາສາລາວ]

ເອກະສານອ້າງອີງ



ເຮດັໃຫ້ຝົນຕົກໜກັ ແລະ ນ້ໍາຖ້ວມ ພາໃຫ້ມີການເສຍຊີວດິ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍ ຕໍ່ຊັບສິນພາຍໃນທ້ອງ 
ຖິ່ນຢູ່ຫລາຍແຂວງ. ຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫລວງ ແມ່ນຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 340,000 ຄົນໃນ 96 ເມືອງ ພາຍໃນ 12 ແຂວງ, 
ເຮັດໃຫເ້ນື້ອທີ່ການຜະລິດເສຍຫາຍຫລາຍກວ່າ 64.000 ເຮັກຕາ, ຖະຫນົນຫນົທາງເປ່ເພ 323 ແຫງ່ 
ແລະ ຂົວ 42 ແຫ່ງ. ການປູກເຂົ້າໄດ້ຢຸດສະງັກຢູ່ຫລາຍແຫ່ງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ຮບັຄວາມເສຍ 
ຫາຍ, ລວມທັງຂົວ ແລະ ຖະຫນົນຫົນທາງເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ. ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 30 ຄົນ 
(ສະຫະພັນກາແດງສາກົນ, 2012)

ພາໃຫ້ນ້ໍາຖ້ວມຢ່າງຮນຸແຮງໃນ 5 ແຂວງ. 28 ຄົນເສຍຊີວດິ, ສູນຫາຍ 1 ຄົນແລະ 91 ຄົນໄດ້ຮບັບາດເຈບັ 
ແລະ ຢ່າງຫນ້ອຍ 194,449 ຄົນໃນ 722 ບ້ານຂອງ 28 ເມືອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (NDMO, 2010)

ພາໃຫ້ຝົນຕົກຫນກັ ແລະ ນ້ໍາຖ້ວມ. ຢ່າງຫນອ້ຍ 886 ບ້ານຂອງ 53 ເມືອງໃນ 11 ແຂວງທີ່ຖືກກະທົບ. 
ນ້ໍາຖ້ວມເຮັດເຮືອນ, ຊົນລະປະທານ, ຂົວ, ຖະຫນົນຫົນທາງ, ພື້ນທີ່ການຜະລິດ ແລະ ອື່ນໆເສຍຫາຍ 
(NDMO, 2010)

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

ທຸກພາກຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໄດ້ປະສົບໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປີຜ່ານມາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປູກພືດ. ໃນໄລ 
ຍະໄລຍະເວລາຂອງການປະເມີນຜົນ, ສົມທຽບກັບແຂວງອື່ນໆ, ແຂວງສາລະວັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຫຼາຍທີ່ສຸດໂດຍໄພແຫ້ງແລ້ງ ໃຫ້ໃຫ້ເນື້ອທີ່ການຜະລິດເສຍຫາຍ 675.847 ເຮກັຕາ (NDMO, 2012). 
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ແຂວງສະຫັວນນະເຂດບໍ່ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດັ່ງ 
ກ່າວ

ດິນເຈື່ອນຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເກີດຈາກຝົນຕົກ. ດິນເຈື່ອນມັກຈະກະທົບຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການ
ຂົນສົ່ງໃນໄລຍະລະດູ ມໍລະສຸມ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີການລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄພອັນຕະລາຍ
ນີ້ (ADPC, 2010)

ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສ.ປ.ປ. ລາວມີລະດັບຄວາມສ່ຽງ
ຕໍ່ການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວລະດັບປານກາງ. ແຜ່ນດິນໄຫວມີແນວໂນ້ມເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ຊຶ່ງມີລະ 
ດັບຄວາມແຮງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີລາຍງານເຖິງຜົນເສຍຫາຍ (ADPC, 2010).
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ຕາຕະລາງ 1.1    ເຫດການໄພພິບັດໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນແຕ່ປີ 2000-2014 ໃນ ສປປ ລາວ

ມິຖຸນາ – ສິງຫາ 2013
ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນອອກ 
ສ່ຽງໃຕ້, ພະຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ Jebi, 
ມັງຄຸດ ແລະ ພະຍຸລະດູຮ້ອນ

ມິຖຸນາ 2011
ພະຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ Haima 
ສິງຫາ 2011 
ພະຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ Nokten

29 ກັນຍາ 2009  
ພະຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ Ketsana

ສິງຫາ 2008
ພະຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ Kumuri

ກັນຍາ 2000 ນ້ໍາຖ້ວມ 

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ດິນເຈື່ອນ

ແຜ່ນດິນໄຫວ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ



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

• ສົ່ງເສີມວຽກງານກະສິກຳ, ສຸຂະພາບ, ນ້ໍາ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ

• ການເສື່ອມສານວຽກງານ DRR ເຂົ້າໃນຫລັກສູດການຮຽນການສອນ
• ກິດຈະກຳຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ

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

ຕາຕະລາງ 1.3     CBDRR ຢູ່ໃນກິດຈະກຳ

ການກະກຽມຊຸມຊົນ

DRR ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ

ປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ

ການເສື່ອມສານ ວຽກງານ 
ໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າໃນແຜນ 
ພັດທະນາບ້ານ 

CBDRR ຢູ່ໃນກິດຈະກຳກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE)
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
President of the Lao Red Cross
ຮອງເລຂາຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ຮອງຫົວໜ້າກົມພະນັກງານ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ເລຂາປະຈຳ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ເລຂາປະຈຳ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ເລຂາປະຈຳ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ເລຂາປະຈຳ, ກະຊວງການເງິນ
ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ຕາຕະລາງ 1.2     ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ (NDPCC) ຂອງ ສປປ ລາວ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ປະທານ
ຮອງປະທານ
ຮອງປະທານ
ຮອງປະທານ
ຮອງປະທານ

ສະມາຊິກ
ສະມາຊິກ
ສະມາຊິກ
ສະມາຊິກ
ສະມາຊິກ
ສະມາຊິກ
ສະມາຊິກ
ສະມາຊິກ
ສະມາຊິກ
ສະມາຊິກ

ລ/ດ
NDPCC 

ຕຳແໜ່ງຂອງ 
ສະມາຊິກ

ໝາຍເຫດສະມາຊິກ

ສະມາຊິກ 
ປະຈຳການ



ແຜນປະຕິບັດວຽກງານ DRM ຂອງບ້ານ

ປະຫັວດຄວາມເປັນມາຂອງແຜນ

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນ 

ສິ່ງອ້າງອີງຂອງແຜນ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ
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1.   ປະຫັວດຂອງບ້ານ 

1.1.   ລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບ
ທີ່ຕັ້ງ:

ແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ:

ອາກາດ ແລະ ປະລິມານນ້ໍາຝົນ:

ລັກສະນະ (ແມ່ນ້ໍາ, ອ່າງເກັບນ້ໍາ…):

1.2.   ສະພາບພູມສັນຖານຂອງບ້ານ
ປະຊາກອນລວມ, ຄົວເຮືອນ, ຄອບຄົວ, ສາດສະໜາ

ລະດັບການສຶກສາ:

ປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳ:

ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ:

ປີ ປະຊາກອນ
ລວມ

ຍິງ ຄົວເຮືອນ ຄອບຄົວ ສາດສະໜາ



ເຮືອນ

ເຮືອ
ແຫລ່ງນ້ໍາດຶ່ມ
ນ້ໍາສ້າງມີແທ່ງ
ໜອງ
ຄູກັນນຳ້
ຖະໜົນ
ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ
ບ່ອນຫລົບໄພ
ໂຮງຮຽນ
ຕູ້ໂທລະສັບ
ໄຟຟ້າ
ພາຫະນະ
ສຸກສະລາ
ອື່ນໆ

1.3.   ຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ອາຊີບຄົງທີ່, ອາຊີບກະສິກຳທີ່ບໍ່ຄົງທີ່ (ເນື້ອທີ່ນາ, ສວນ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ອື່ນໆ)

1.4.   ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບ້ານ 

ປີ ອາຊີບຖາວອນ 
(ຄົວເຮືອນ/ຄອບຄົວ)

ອາຊີບທີ່ບໍ່ຄົງທີ່
(ຄົວເຮືອນ/ຄອບຄົວ)

ໝາຍເຫດ

ລ/ດ ລວມ ໝາຍເຫດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ຖາວອນ
ເຄິ່ງຖາວອນ
ບໍ່ຖາວອນ

ປີ ເນື້ອທີ່ນາ (ຮຕ) ສວນ/ດິນຟາມ (ຮຕ) ສັດລ້ຽງ ລວມຍອດຜະລິດ
ຕະພັນພາຍໃນ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ



2.   ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ 

ລ/ດ

ໝາຍເຫດ: Venn gram

ທີ່ຢູ່ ໂທລະສັບປະເພດ
ອົງການຈັດຕັ້ງ

ຈຳນວນ
ສະມາຊິກ

ຂົງເຂດ
ວຽກງານ

3.   ການປະເມີນໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດຫລາຍຮູບແບບ

3.1.   ສະພາບພູມສັນຖານຂອງບ້ານ

  ໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນບ້ານປະກອບດ້ວຍ: 

  ການກຳນົດບຸລິມະສິດໄພອັນຕະລາຍ:

  ແຜນທີ່ໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ: 

ລະດັບ ປະເພດໄພອັນຕະລາຍ ສາຍເຫດ
1
2
3
4
5
6



3.2.   ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 

ປີ

ປີ ເນື້ອທີ່ນາ (ຮຕ) ສວນ (ຮຕ)

ເນື້ອທີ່ນາ (ຮຕ) ສວນ (ຮຕ) ອື່ນໆ ໝາຍເຫດ

ໝາຍເຫດ

1)  ຜົນກະທົບຂອງນ້ໍາຖ້ວມ

ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ

ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ

ເສຍຊີວິດ

ເສຍຊີວິດ

ສູນຫາຍ

ສູນຫາຍ

ຕາຍ

ຕາຍ

ສູນຫາຍ

ສູນຫາຍ

ບາງສ່ວນ

ບາງສ່ວນ

ທັງໝົດ

ທັງໝົດ

ບາງສ່ວນ

ບາງສ່ວນ

ທັງໝົດ

ທັງໝົດ

ບາງສ່ວນ

ບາງສ່ວນ

ທັງໝົດ

ທັງໝົດ

3)  ຜົນກະທົບຂອງລົມພະຍຸ / ພະຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ

2)  ຜົນກະທົບຂອງນ້ໍາຖ້ວມ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ປີ

ປີ

ປະຊາຊົນ

ປະຊາຊົນ

ສັດລ້ຽງ

ສັດລ້ຽງ

ເຮືອນ

ເຮືອນ

ໂຮງຮຽນ

ໂຮງຮຽນ

ວັດ

ວັດ

ຈຳນວນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ

ຈຳນວນທີ່ສູນເສຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ

ສັດລ້ຽງ
ຕາຍ ສູນຫາຍ



4)   ຜົນກະທົບຂອງດິນເຈື່ອນ

5)   ຜົນກະທົບຂອງດິນເຈື່ອນ

6)   ອື່ນໆ

ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ເສຍຊີວິດ ສູນຫາຍ ຕາຍ ສູນຫາຍ ບາງສ່ວນ ທັງໝົດ ບາງສ່ວນ ທັງໝົດ ບາງສ່ວນ ທັງໝົດ

ປີ

ປີ

ຄົນ

ຄົນ

ສັດລ້ຽງ

ສັດລ້ຽງ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເສຍຊີວິດ ຕາຍ

ເຮືອນ ໂຮງຮຽນ ວັດ
ຈຳນວນທີ່ສູນເສຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ



3.3.   ການປະເມີນຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ
1)   ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຂອງບ້ານ: 

2)   ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ

3)   ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ

ຜູ້ຍິງ
ຜູ້ເຖົ້າ (ອາຍຸ > 60 ປີ)
ແມ່ມານ
ແມ່ທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ
ເດັກອາຍຸ < 8 ປີ
ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກກວ່າໝູ່ 
ຫົວໜ້າຄອບຄົວທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ

ຄົນພິການ

ບໍ່ສະບາຍ  
Windowed  
ອື່ນໆ

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

ຫູໜວກ/ປາກກືກ 
ຕາບອດ
ພິການທາງສະໜອງ 
ເສຍອົງຄະ

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບໃນຄວາມສ່ຽງ

ລ/ດ

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ອາຍຸ ເຮືອນເລກທີ ໂທລະສັບ ໝາຍເຫດ

ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ ລວມ

ສາຍເຫດ



3.4.   ການປະເມີນຄວາມສາມາດ
1)   ຊັບສິນຂອງບ້ານ: 

ໂຮງຮຽນ
ສະໂມສອນ/ຫ້ອງການບ້ານ
ວັດ
ສະຖານີໄຟຟ້າ
ສະຖານີໂທລະສັບ
Exist
ຮ້ານຄ້າ
ໄປສະນີ
ສະຖານີຕຳຫລວດ
ສຸກສະລາ
ໂທລະທັດ
ວິທະຍຸ
ຖະໜົນເສື່ອມຕໍ່
ຖະໜົນແຫ່ງຊາດ
ພື້ນທີ່ສັດລ້ຽງ
ປ້ໍາ
ປ້ໍານ້ໍາມັນ
ເຕັນ
ອື່ນໆ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3

2)   ພາຫະນະ:

ລ/ດ

ລ/ດ ພາຫະນະ ລວມ ເຈົ້າຂອງ ໂທລະສັບ

ຊັບສິນຂອງບ້ານ ໝາຍເຫດຈຳນວນ
ມີ/ບໍ່ມີ ຄວາມຕ້ອງການ



4.   ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນໄພພິບັດບ້ານ (VDPU)
1)   ສະມາຊິກໜ່ວຍງານປ້ອງກັນໄພພິບັດບ້ານ (VDPU) 

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ VDPU

1
2
3
4
5
6
7

1.
2.
3.
4.

ໂຮງຮຽນ
ວັດ
ຫ້ອງການບ້ານ
ສະໂມສອນບ້ານ

1)   ຊັບສິນຂອງບ້ານ: 

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ລ/ດ

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ກ່ອນໄພພິບັດ ຂະນະເກີດໄພພິບັດ ຫລັງໄພພິບັດ

ຕຳແໜ່ງ ອາຊີບ ໂທລະສັບ

ເຂດປອດໄພ 1 ຊັ້ນ 2 ຊັ້ນ ຄວາມສາມາດ ໂທລະສັບ ໝາຍເຫດ



2)   ທິມງານແຈ້ງການ ແລະ ເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ

3)   ທິມງານຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕຳແໜ່ງ

ຕຳແໜ່ງ

ອາຊີບ

ອາຊີບ

ໂທລະສັບ

ໂທລະສັບ

ລ/ດ

ລ/ດ

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ກ່ອນໄພພິບັດ

ກ່ອນໄພພິບັດ

ຂະນະເກີດໄພພິບັດ

ຂະນະເກີດໄພພິບັດ

ຫລັງໄພພິບັດ

ຫລັງໄພພິບັດ



ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

4)   ທິມງານສຸຂະພາບ ແລະ ອະນາໄມສາມສະອາດ

5)   ທິມງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ບັນເທົາທຸກ

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕຳແໜ່ງ

ຕຳແໜ່ງ

ອາຊີບ

ອາຊີບ

ໂທລະສັບ

ໂທລະສັບ

ລ/ດ

ລ/ດ

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ກ່ອນໄພພິບັດ

ກ່ອນໄພພິບັດ

ຂະນະເກີດໄພພິບັດ

ຂະນະເກີດໄພພິບັດ

ຫລັງໄພພິບັດ

ຫລັງໄພພິບັດ



5.   ແຜນກິດຈະກຳ DRM ຂອງບ້ານ

1)   ທິມງານຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ

2)   ກຳນົດການແກ້ໄຂບັນຫາ

3)   ການກຳນົດບຸລິມະສິດບັນຫາ

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

5.1.   ສະພາບພູມສັນຖານຂອງບ້ານ

2.   ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ 

ລະດັບ

ລະດັບ

ລະດັບ

ບັນຫາ

ບັນຫາ

ບັນຫາ

ສາຍເຫດ

ສາຍເຫດ

ສາຍເຫດ

ກິດຈະກຳ/ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ກິດຈະກຳ/ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ກິດຈະກຳ/ການແກ້ໄຂບັນຫາ



5.2.   ແຜນກິດຈະກຳ DRM

ຄູ່ມືການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຸມຊົນ (CBDRR) ໃນ ສປປ ລາວ

ຕາຕະລາງກິດຈະກຳ
ບັນຫາ ກິດຈະກຳ ໃຜຈະປະຕິບັດ? ເມື່ອໃດ? ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ

ບ້ານ ບ້ານອື່ນໆ ອື່ນໆ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ຕ້ອງການ
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