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I. ພາກສະເໜໂີຄງການ 
 

ໂຄງການຜະລດິກະສກິໍາເປນັສນິຄາ້ (LACP) ຊອກຫາວທິ ີຍກົສ ງ ແລະ ການແຂ່ງຂນັ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົ ຂອງ
ຂະ ແໜງກະສກິໍາໂດຍຜ່ານສະໜບັສະໜ ນທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການເງນິເຂົາ້ໃນການຜະລດິ ແລະ ເປນັສນິຄາ້
ເຂົາ້ໃນແຜນຍ ດທະສາດ ຕ໋ອງໂສມ້ ນຄ່າເພີ່ ມ, ໂຄງການຈະສ ມໃສ່ (i) ຂອບເຂດທີ່ ຕັງ້ພ ມສນັຖານທີ່ ເປັນທ່າແຮງໃນ
ການພດັທະນາທາງດາ້ນກະສກິໍາ (ii) ລະບບົການຜະລດິກະສກິໍາ ແລະ ທ່າແຮງຜະລດິເປນັສນິຄາ້ (ເຂົາ້, ສາລ ີແລະ 
ຜກັ) , (iii) ສົ່ ງເສມີການເຮດັກະສກິໍາສະອາດ ແລະ ນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊເີຂົາ້ໃນການກະສກິໍາສະອາດມຄີວາມຫຼາກ
ຫຼາຍໃນການຍກົສ ງການຜະລດິການຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. (iv) ສາ້ງຄວາມ
ສາມາດໃຫແ້ກ່ອງົກອນຊາວກະສກິອນ, ກ ່ ມເກບັຊື ້ແລະ ຜ ສ້ະໜອງທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ແລະ (v) ສາ້ງຕັງ້ 
ແລະ ພດັທະນາການເຮດັວຽກເປນັກ ່ ມກບັອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ແລະ ແຜນງານຂອງຜ ໃ້ຫທ້ ນ.  ຈ ດປະສງົຂອງການ
ພດັທະນາໂຄງການ (POD) ແມ່ນເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິໃຫເ້ປັນສນິຄາ້ຢ ່ ໃນຂອບເຂດໂຄງການທີ່ ໄດຄ້ດັເລອືກ
ເປນັຕ໋ອງໂສມ້ ນຄ່າ, ໂຄງ ການມມີ ນຄ່າປະມານ 29.3 ລາ້ນ. ລວມທງັທ ນສມົທບົຈາກລດັຖະບານ US$ 0.5 ລາ້ນ 
, ປະກອບສ່ວນຈາກຜ ປ້ະກອບການ US$ 5.6 ລາ້ນ ແລະ ກ ຍ້ມືຈາກອງົກອນພດັທະນາສາກນົ US$ 25.0 ລາ້ນ. 
ໂຄງການຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນ 5 ແຂວງ (ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ບໍລຄໍິາໄຊ, ໄຊຍະບ ລ,ີ ແຂວງ ວຽງຈນັ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ) ໂຄງການມແີຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 8 ປີ (2018-2024) ໂຄງການປະກອບດວ້ຍອງົປະກອບ
ຕ່າງໆ:  
ອງົປະກອບ A: ປບັປ ງປະສດິທພິາບຂອງການກະສກິໍາ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົ 

ອງົປະກອບນີຈ້ະສະໜບັສະໜ ນ (A1) ປບັປ ງຄ ນນະພາບແນວພນັ ແລະ ນໍາໃຊແ້ນວພນັທີ່ ດ ີ (A2) ສົ່ ງເສມີການ
ເຮດັກະສກິໍາທີ່ ດ ີ (A3) ປບັປ ງພືນ້ຖານໂຄງຮ່າງຂະໜາດນອ້ຍ (A4) ສາ້ງຄວາມເຂັນ້ແຂງໃນການບໍລກິານ
ສາທາລະນະ. 

(A3) ປບັປ ງພືນ້ຖານໂຄງຮ່າງຂະໜາດນອ້ຍ.ໂຄງການດັ່ ງກ່າວຈະໃຫທ້ ນໃນການຟືນ້ຟ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານສາທາລະ
ນະທີ່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໂຄງການຊນົລະປະທານ). ໂຄງການດັ່ ງກ່າວຍງັຈະສະໜບັສະໜ ນພະ
ແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ກມົຊນົລະປະທານ (DOI) ຂອງ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ (MAF) ໃນການຝ ກ
ອບົຮມົຮ ບແບບຊນົລະປະທານໃຫມ່ເພື່ ອແນໃສ່ຫຼ ດຜ່ອນຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນນີງານແລະການປບັປ ງການ
ຜະລດິນໍາ້ໂດຍຜ່ານການສາ້ງຕັງ້ແລະເສມີສາ້ງກ ່ ມຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ເພື່ ອປະຕບິດັແລະຮກັສາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ມຢີ ່ ແລະສາ້ງ
ໃຫມ່ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. ສະຫນບັສະຫນ ນໂດຍໂຄງການ. 

ເປົາ້ໝາຍທງັໝດົຂອງໂຄງການຊນົລະປະທານໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ທີ່ ຈະຟືນ້ຟ ມ ີ18 ໂຄງການຍ່ອຍ, ໃນນີ ້6 
ໂຄງການຈກັສ ບນໍາ້ຈດັໃນກ ່ ມທ ີ1-1B ຈະສໍາເລດັໃນຂັນ້ຕອນການກະກຽມຂອງການສ ກສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້ແລະ 
ການອອກແບບລະອຽດໃນຕົນ້ປີ 2021 ແລະ ສາມາດຟືນ້ຟ ໄດໃ້ນຕ່ໍໄປ ປີ 2021-2022. 

ສາມ (3) ໃນຫກົ (6) ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ໄດນໍ້າສະເໜຟີືນ້ຟ ສໍາລບັກ ່ ມທ ີ 1- 1B (1) ໂຄງການ
ຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ ບາ້ນໄຮ່ທ່າງ່ອນ ທີ່ ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນໄຮ່-ທ່າງ່ອນ (2) ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ບາ້ນ
ລາດຄວາຍ ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນລາດຄວຍ (3) ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ບາ້ນນາແຖ ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນນາແຖ. ທງັໝດົສາມ
ໂຄງການຍ່ອຍຂ ນ້ກບັ ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.  
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ໂຄງການທງັໝດົແມ່ນຕັງ້ຢ ່ ຫ່າງຈາກໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ປະມານ 29-35 ກໂິລແມດັ ໄປຫາເສັນ້ທາງເລກ 
13 ໃຕ ້ແລະ ຕາມເສັນ້ທາງຊນົນະບດົເລກ 10 ຫາ ແຂວງວຽງຈນັ. 

 

ຮ ບພາບ 1. ແຜນຜງັໂຄງການຍ່ອຍ 

ຈ ດພກິດັລະອຽດຂອງແຕ່ລະໂຄງການແມ່ນໄດນໍ້າສະເໜີລ ່ ມນີ ້ຕາຕະລາງ 

ລ/ດ ຊື່ ໂຄງການ 
ຂອບເຂດໄດຄ້ຽງ 

ທດິຕາເວນັອອກ ທດິຕາເວນັຕກົ ທດິເໜອື ທດິໃຕ ້

1 
ຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ ໄຮ່ທີ່ ຕັງ້ຢ ່
ບາ້ນໄຮ່-ທ່າງ່ອນ 
247505E, 2009356N 

ບາ້ນກຽ້ງ ນໍາ້ງ ື່ມ ບາ້ນໜອງຄໍາ ບາ້ນກຽ້ງ 

2 
ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້
ບາ້ນລາດຄວາຍ 
256992E, 2007003N 

ລາ້ນໜອງແຕ ້ ບາ້ນອ ດມົຜົນ ບາ້ນກຽ້ງ ບາ້ນດງົໜາກ
ຄາຍ 

3 
ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້
ບາ້ນນາແຖ 
260766E, 2009955N 

ບາ້ນທ່າດນິແດງ ບາ້ນດວງບ ດດີ ບາ້ນຫາດກຽ້ງ ນໍາ້ງ ື່ມ 

ໂຄງການຟືນ້ຟ ຊນົລະປະທານທີ່ ໄດສ້ະເໜແີຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍມຄີ:ື  
1. ຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ບາ້ນໄຮ່ທີ່ ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນໄຮ່-ທ່າງ່ອນ 

(1) ປບັປ ງສະຖານຈີກັສ ບນໍາ້ທີ່ ມຢີ ່ ແລວ້ລວມທງັປ່ຽນຊ ດປໍາ້ 75 ກໂິລວດັໂມງ (ຕອ້ງການປໍາ້ມໍເຕີ ້75 ກິ
ໂລວດັ 1 ຊ ດ), ຕດິຕັງ້ກ່ອງຄວບຄ ມໄຟຟາ້ໃໝ່, ທດົແທນສາຍໄຟຟາ້ທີ່ ເສຍຫາຍ, ສອ້ມແປງຈກັ
ສ ບນໍາ້ ແລະ ມ ງຫຼງັຄາເຮອືແພ. 

(2) ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ບາ້ນລາດຄວາຍ 
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 ປບັປ ງສະຖານຈີກັສ ບນໍາ້ທີ່ ມຢີ ່ ແລວ້ ລວມທງັຊ ດປໍາ້ (ປ່ຽນຖ່າຍ ຈກັສ ບນໍາ້ ໜ ່ ຊ ດ ຈາກໂຄງການຍ 
LACP), ຕດິຕັງ້ກ່ອງຄວບຄ ມໄຟຟາ້ໃໝ່, ປ່ຽນສາຍໄຟຟາ້ທີ່ ເສຍຫາຍທີ່ ມຢີ ່ ແລວ້, ສອ້ມແປງຈກັ
ສ ບ ແລະ ມ ງຫຼງັຄາເຮອືແພ. 

2. ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ບາ້ນນາແຖ 
(1) ປບັປ ງສະຖານຈີກັສ ບນໍາ້ທີ່ ມຢີ ່ ແລວ້ ລວມທງັຊ ດປໍາ້ (ປ່ຽນຖ່າຍ ຈກັສ ບນໍາ້ ໜ ່ ຊ ດ ຈາກໂຄງການຍ 

LACP), ຕດິຕັງ້ກ່ອງຄວບຄ ມໄຟຟາ້ໃໝ່, ປ່ຽນສາຍໄຟຟາ້ທີ່ ເສຍຫາຍທີ່ ມຢີ ່ ແລວ້, ສອ້ມແປງຈກັ
ສ ບ ແລະ ມ ງຫຼງັຄາ ເຮອືແພ 

ອງົປະກອບ B: ຍກົສ ງການຜະລດິເປັນສນິຄາ້ 

ອງົປະກອບຍ່ອຍນີຈ້ະສະຫນບັສະຫນ ນກດິຈະກໍາເພື່ ອສົ່ ງເສມີການປະຕບິດັກະສກິໍາທີ່ ດ ີ (GAP), ລວມທງັການ
ສະຫນອງ: (a) ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການສໍາລບັການສາ້ງຕັງ້ກ ່ ມ FPGs ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການ
ຮບັຮອງເອາົ GAP; (b) ການຈບັຄ ່ ທ ນຊ່ວຍເຫຼອືກບັ FPGs ທີ່ ເລອືກເພື່ ອຕັງ້ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍທີ່
ປະຕບິດັ GAP; (c) ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ ແລະ ອ ປະກອນ (i.e. ວຽກງານຂະຫນາດນອ້ຍ, ສນິຄາ້, 
ອ ປະກອນ, ການຝ ກອບົຮມົ, ແລະ ອື່ ນໆ..) ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຂ້ອງ PAFOs, DAFOs, ແລະ ພະ
ແນກວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງ MAF ເພື່ ອດໍາເນນີການຝ ກອບົຮມົສໍາລບັ FPGs ກ່ຽວກບັ GAP ແລະ ປະຕບິດັ
ວຽກງານສົ່ ງເສມີ ແລະ ອອກຢັງ້ຢືນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງລວມທງັການວເິຄາະດນິ, ການຜະລດິຝ ່ ນຊວີະພາບ, ການປ ກຝງັ
ກະສກິໍາອນິອນິຊ;ີ ແລະ (d) ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການເພື່ ອເຊື່ ອມຕ່ໍ FPGs ກບັທ ລະກດິກະສກິໍາໃນການເຂົາ້
ສ ່ ຕະຫຼາດຜະລດິຕະພນັກະສກິໍາ. 
ອງົປະກອບ C: ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ 
ອງົປະກອບຈະສະຫນບັສະຫນ ນ (a) ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ ແລະ (b) ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 
(M&E). 

II. ການວເິຄາະທາງເລອືກ 

ການປບັປ ງລະບບົຊນົລະປະທານແມ່ນເພື່ ອປບັປ ງປະສດິທພິາບການຜະລດິເຂົາ້, ປບັປ ງການຜະລດິຜກັ ແລະ 
ພດັທະນາກ ່ ມຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ໃຫເ້ປນັສະມາຄມົຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ໃນອະນາຄດົ. ການປ ກເຂົາ້ໃຊນໍ້າ້ຫຼາຍ. ສະນັນ້, ການປ ກພດືເປນັ
ທາງເລອືກໃໝ່ ແລະ ເຕກັນກິແມ່ນທາງເລອືກເພີ່ ມເຕມີເພື່ ອຫຼ ດຜ່ອນການຊມົໃຊນໍ້າ້ໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການ. ວທິກີານປະກອບມກີານປ ກພດື ແລະ ໃຫນໍ້າ້ຊນົລປະທານແບບສດີຟອຍ ຫຼ ືແບບນໍາ້ຢອດ.  

III. ເນືອ້ໃນທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
3.1 ເນືອ້ໃນທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ   

3.1.1 ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ບາ້ນໄຮ່ 200 Ha 

ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ບາ້ນໄຮ່ກວມເອາົເນືອ້ທີ່  200 ເຮກັຕາ, ຕັງ້ຢ ່ ໄຮ່, ເມອືງໄຊທານ,ີ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວແມ່ນລະບບົສກັສ ບນໍາ້ທີ່ ປະກອບດວ້ຍຈກັສ ບນໍາ້ດວ້ຍໄຟຟາ້ 3 ໜ່ວຍ
ເຊິ່ ງໄດພ້ດັທະນາໃນປີ 1990. ໃນເວລານັນ້, ມຈີກັສ ບນໍາ້ດວ້ຍໄຟຟາ້ 2 ໜ່ວຍທີ່ ຕດິຕັງ້ເຮອືແພ ໂດຍມຈີກັ 75 
ກໂິລວດັ ແລະ 95 ກໂິລວດັ. ລະບບົຄອງແຈກຢາຍນໍາ້ແມ່ນເປນັຄອງດນິທີ່ ໄດຮ້ບັການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສະໜບັສະ  
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ໜ ນໂດຍລດັຖະບານລາວ. ນບັຕັງ້ແຕ່ນັນ້ມາ, ໂຄງການດັ່ ງກ່າວໄດນໍ້າ້ໃຊ ້ ແລະ ຄ ມ້ຄອງໂດຍກ ່ ມຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ 
(WUG)ເຖງິປີ 2011 ມເໍຕໄີຟຟາ້ 95 KW ໄດຖ້ກືປ່ຽນແທນດວ້ຍມໍເຕ ີ 75 KW ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັທ ນຈາກ
ລດັຖະບານ. ໃນປີ 2015, ເຮອືແພມກີານຮົ່ ວຊມື-ທ່າງ່ອນ ແລະ ທດົແທນດວ້ຍການເອາົປໍາ້ເຮອືແພຈາກສະຖານີ
ຈກັສ ບນໍາ້ບາ້ນໄຮ. ໃນປີ 2020, ຈກັສ ບນໍາ້ໄຟຟາ້ 95ກໂິລວດັໄດຖ້ກືປ່ຽນເປັນ 75 ກໂິລວດັໄດຖ້ກືທດົແທນ
ດວ້ຍທ ນລດັຖະບານ ແລະ ປະຈ ບນັໄດສ້ະເໜີປ່ຽນແທນ ເພື່ ອຕດິຕັງ້ຊ ດຈກັສ ບນໍາ້ໃຫມ່ທີ່ ມຄີວາມສາມາດດຽວ
ກນັຈະໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະຫນ ນໂດຍ LACP. ດັ່ ງນັນ້, ນໍາ້ຊນົລະປະທານຈ ່ ງສາມາດສະໜອງນໍາ້ໃຫແ້ກ່ການ
ຜະລດິເຕມັທີ່ ຕາມຮ ບທີ່  1. 

ໂຄງການປໍາ້ນໍາ້ຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ໄຮ່-ທ່າງ່ອນປະກອບດວ້ຍສະຖານຈີກັສ ບນໍາ້ດວ້ຍເຮອືແພ ແລະ 
ລະບບົຄອງສົ່ ງນໍາ້. ລາຍລະອຽດຂອງລະບບົຊນົລະປະທານປະກອບມ ີ(1) ເຮອືແພ 1 ຊ ດ, (2) ຈກັມໍເຕີ ້75 ກິ
ໂລວດັ 3 ເຄື່ ອງ (ປັັ໊ມດຽວຈະຕດິຕັງ້), (3) ອ ປະກອນເສມີໄຟຟາ້, (4) ທ່ໍເຫຼກັສົ່ ງ ແລະ (5). ) ໂຄງສາ້ງອ່າງຜ່ອນ
ນໍາ້ແບບໜ ່ ງ, (4) ຄອງເໝອືງແຈກຢາຍນໍາ້ປະກອບດວ້ຍຄອງຄອນກຣີດເສມີເຫຼກັເສັນ້ Trapezoidal ແຕ່ກມ 
0+000 – 1+000 ແລະ ແລະອາຄານສົ່ ງນໍາ້ (b=0.8 m, B=2.8 m, h=1.2 m. ຄວາມຄອ້ຍຊນັພາຍໃນຄອງ 
m =1). ຄອງເໝອືງແມ່ຮ ບຄາງໝ . ຄອງສົ່ ງນໍາ້ຂັນ້ສອງ SC1 (L= 1,025 m) ແລະ ໂຄງສາ້ງສາຍສົ່ ງນໍາ້ (b=0.5 
m, B= 2.3 m, h= 1.0 m, ພາຍໃນຄອ້ຍ m = 1). ຄອງສົ່ ງນໍາ້ຂັນ້ສອງ SC2 (L = 2,080 m) ແລະ ອາຄານ
ສົ່ ງນໍາ້ (b = 0.5 m, B = 2.3 m, h = 1.0 m, ຄວາມຄອ້ຍຊັນ້ m = 1). ຄອງຂັນ້ສອງ SC3 (L = 1,600 
m), ອາຄານສົ່ ງນໍາ້ (b = 0.5 m, B = 2.3 m, h = 1.0 m, ຄວາມຄອ້ຍຊນັ m = 1). ສອງຂັນ້ສອງ SC4 
(L=1,700 m), ອາຄານສົ່ ງນໍາ້ (b = 0.5 m, B = 2.3 m, h= 1.0 m, ພາຍໃນເປີນ້ພ  m = 1). ຮ ບແຜນຜງັ
ໂຄງການຈກັສ ບນໍາ້ໄດສ້ະແດງໃນຮ ບທ ີ2. 

 

 

ຮູບພາບ 2. ແຜນຜງັໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ບາ້ນໄຮ່ 
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ຮູບພາບ 3. ສະພາບຫວົງານໃນປະຈ ບນັ ແລະ ສະເໜປີບັປ ງ (ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ບາ້ນໄຮ່) 

3.1.2 ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ລາດຄວາຍ 110 ha 

ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ລາດຄວາຍ ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ລາດຫວ້ຍເກົ່ າ ເມອືງໄຊທານ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ. ໂຄງການນີແ້ມ່ນລະບບົສ ບນໍາ້ຊ ່ ງປະກອບດວ້ຍສອງເຄື່ ອງສ ບນໍາ້ໄໄຟຟາ້. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັການພດັທະ
ນາໃນປີ 1980. ໃນເວລານັນ້, ເຄື່ ອງສ ບນໍາ້ໄຟຟາ້ 2 ເຄື່ ອງ ມໍເຕ ີ75 KW ແຕ່ລະເຄື່ ອງໄດຖ້ກືຕດິຕັງ້ໃນ ເຮອືແພ 
ແລະ ລະບບົຄອງເໝອືງໄດຮ້ບັການກໍ່ ສາ້ງໂດຍລດັຖະບານ. ນບັຕັງ້ແຕ່ນັນ້ມາ, ໂຄງການຍ່ອຍໄດຖ້ກືດໍາເນນີ ແລະ
ຄ ມ້ຄອງໂດຍກ ່ ມຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ (WUG). ຫຼງັຈາກສບິປີ, ປັັ໊ມໄຟຟາ້ມໍເຕ ີ75 KW ໄດຖ້ກືທດົແທນໃນປີ 1990 ທີ່ ໄດ ້
ຮບັການສະຫນບັສະຫນ ນຈາກລດັຖະບານ. ຫຼງັຈາກປີ 2000, ຈກັສ ບນໍາ້ໄດຖ້ກືສອ້ມແປງທ ກໆປີ. ໃນປີ 2018, 
ຈກັສ ບໄຟຟາ້ 75 KW ຖກືທດົແທນຈາກການຢມືມາຈາກບາ້ນໜອງໂນ. ແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ຈກັສ ບສອງເຄື່ ອງນີບ່ໍ້
ສາມາດສະໜອງນໍາ້ຊນົລະປະທານໃຫເ້ຂົາ້ນາໄດເ້ຕມັທີ່ , ເພາະວ່າພວກມນັໃຊຈ້ກັສ ບສ ບເກົ່ າ. ກ ່ ມຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ໄດ ້
ລະດມົທ ນຈາກສະມາຊກິຂອງຕນົເພື່ ອສອ້ມແປງຈກັສ ບນໍາ້ໃນແຕ່ລະປີປະມານແປດລາ້ນກບີ. WUG ໄດ້
ສອ້ມແປງມໍເຕໃີນປີ 2021. 
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ຮູບພາບ 4.  ແຜນຜງັໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ ລາດຄວາຍ 

ໂຄງການປໍາ້ນໍາ້ຊນົລະປະທານລາດຄວາຍ ລວມມ:ີ ສະຖານປໍີາ້ນໍາ້ໜອງ 1 ແຫ່ງ ແລະ ເຄອືຂ່າຍຄອງປະ
ກອບສ່ວນສໍາລບັໂຄງການຊນົລະປະທານ ເຊິ່ ງລວມທງັ. 

(I) ສະຖານປໍີາ້ປະກອບມ:ີ (1) ເຮອືແພ 1 ຊ ດ, (2) ຈກັສ ບນໍາ້ 75 ກໂິລວດັ 2 ເຄື່ ອງ, (3) ອ ປະກອນ
ເສມີໄຟຟາ້, (4) ທ່ໍເຫຼກັສົ່ ງ ແລະ (5) ອາຄານອ່າງຜ່ອນ; 

(II) ລະບບົຄອງເໝອືງ: 
• ຄອງເໝອືງແມ່ 1 ເສັນ້ (L=2,100 m) ມອີາຄານສົ່ ງນໍາ້ (b=1.0m B=2.3 m, h= 1.0 m, ຄວາມ

ຄອ້ຍຊນັ m=1). 
• ຄອງຂັນ້ສອງ SC1 canal (L= 900m), ມໂີຄງສາ້ງການຂນົສົ່ ງ. (b = 0.5 m, B = 2.31m, h= 

0.6 m, ຄວາມຄອ້ຍຊນັພາຍໃນ m =1). 
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ຮູບພາບ 5. ສະພາບຫວົງານໃນປະຈ ບນັ ແລະ ສະເໜປີບັປ ງ (ໂຄງການປໍາ້ນໍາ້ຊນົລະປະທານລາດຄວາຍ) 

3.1.3 ໂຄງການປໍາ້ນໍາ້ຊນົລະປະທານນາແຖ 100 ha 

ໂຄງການຊນົລະປະທານ ບາ້ນ ນາແຖ ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ນາແຖເມອືງ ໄຊທານ ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໂຄງການນີ ້

ແມ່ນລະບບົຈກັສ ບນໍາ້ຊ ່ ງປະກອບດວ້ຍສອງເຄື່ ອງສ ບນໍາ້ດວ້ຍໄຟຟາ້. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືພດັທະນາໃນປີ 
2002. ໃນເວລານັນ້, ມກີານຕດິຕັງ້ຈກັສ ບໄຟຟາ້ 2 ໜ່ວຍ ດວ້ຍມໍເຕ ີ75 KW ຄດິຕັງ້ເທງິເຮອືແພ ແລະ ປະເພດ
ຄອງເໝອືງເປນັຄອງດນິກໍ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກລດັຖະບານ. ນບັຕັງ້ແຕ່ນັນ້ມາ, ໂຄງການດັ່ ງກ່າວໄດດໍ້າ
ເນນີການ ແລະຄ ມ້ຄອງໂດຍກ ່ ມຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ (WUG). ທ່ໍຢາງສົ່ ງນໍາ້ຢ ່ ຫວົງານໄດຖ້ກືທດົແທນໃນປີ 2012 ໄດຮ້ບັການ
ສະຫນບັສະຫນ ນຈາກລດັຖະບານ. ໃນປີ 2020, ຢາງສົ່ ງນໍາ້ຢ ່ ຫວົງານໄດຖ້ກືທດົແທນໃນປີປ່ຽນແທນ. ມາຮອດ
ປະຈ , ເຄື່ ອງສ ບນໍາ້ຍງັນໍາໃຊປ້ກົກະຕແິຕ່ຕອ້ງໄດຮ້ບັການສອ້ມແປງທ ກໆປີ. ຕວົຢ່າງ ຊາວບາ້ນ ໄດໃ້ຊເ້ງນິ ປະມານ 
7 ລາ້ນກບີ ໃນການສອ້ມແປງ ຈກັສ ບນ ້າ ເພື່ ອຮບັປະກນັ ການສົ່ ງນໍາ້ ເຂົາ້ນາປີ. ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ທ່ໍທີ່ ມີ
ຄວາມຍດືຫຍ ່ ນແມ່ນຮົ່ ວໄຫຼແລະບ່ໍສາມາດໃຊໄ້ດໃ້ນປີນີ.້ ດັ່ ງນັນ້, ດວ້ຍການປັບປ ງທີ່ ສະເຫນ,ີ ຊ ດຫນ ່ ງຂອງທ່ໍທີ່ ມີ
ຄວາມຍດືຫຍ ່ ນແລະຫນ ່ ງຊ ດປັັ໊ມ 75 KW, ລວມທງັກ່ອງຄວບຄ ມໄຟຟາ້ຈະຖກືປບັປ ງໃຫມ່. 
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ຮູບພາບ 6. ແຜນຜງັໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້  ນາແຖ 

ໂຄງການປໍາ້ນໍາ້ຊນົລະປະທານນາແຖ ປະກອບມ:ີ ສະຖານຈີກັສ ບນໍາ້ 1 ແຫ່ງ ແລະ ລະບບົຄອງສງົນໍາ້. 
ໂຄງການດັ່ ງກ່າວປະກອບມ ີ(I) ສະຖານຈີກັສ ບນໍາ້ປະກອບມ:ີ (1) ເຮອືແພ, (2) ປໍາ້ 75 ກໂິລວດັ 2 ເຄື່ ອງ, (3) 
ອະປະກອນເສມີໄຟຟາ້, (4) ທ່ໍສົ່ ງເຫຼກັ ແລະ (5) ອ່າງຜ່ອນ. ລະບບົຄອງເໝອງ: 

• ຄອງເໝອືງເໝອືງແມ່ຮ ບຄາງໝ  (L=1,000 m) ຂະໜາດ b=1 m, B=3.2m, h=1.10 m, ຄວາມ
ຄອ້ຍຊນັພາຍໃນ (m=1). ມນັມ ີ2 ໂຄງສາ້ງທາງເຂົາ້ກະສກິໍາ, 1 ໂຄງສາ້ງກ່ອງແບ່ງ. 

• ຄອງຂັນ້ສອງຮ ບຄາງໝ  SC1 (L= 1,950m), ມຂີະຫນາດ b=0.5m, B=2m, h=0.8m, , ຄວາມ
ຄອ້ຍຊນັພາຍໃນ (m=1).), ປະກອບມ ີ11 ໂຄງປະກອບການທາງເຂົາ້ກະສກິໍາ, ແລະ 1 ໂຄງສາ້ງຫາງ. 

• ຮ່ອງຫາງດາວ SC2 (L=1,400m) ຂະໜາດ b=0.5m, B=2m, h=0.8m, ພາຍໃນຄອ້ຍ (m=1), 
ລວມທງັ ອາຄານເອາົນໍາ້ເຂົາ້ນາ 7 ຈ ດ  ແລະ ອາຄານທາ້ຍຄອງ. 
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ຮູບພາບ 7ສະພາບຫວົງານໃນປະຈ ບນັ ແລະ ສະເໜປີບັປ ງ (ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ ນາ
ແຖ) 

 

ການອອກແບບລາຍລະອຽດຂອງສາມໂຄງການຍ່ອຍໃນການຟືນ້ຟ ສະແດງຢ ່ ໃນຮ ບຂາ້ງລ ່ ມນີ ້ 
 

 

ຮູບພາບ 8. ຮ ບສາຍພຽງ ແລະ ຮ ບຕດັ ການຕດິຕັງ້ຈກັສ ບນໍາ້  



12 
 

 

ຮູບພາບ 9. ຮ ບຕດັການຕດິຕັງ້ເຮອືແພ ແລະ ຈກັສ ບ 

 

ຮູບພາບ 10. ຮ ບຕດັເຮອືແພ 
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ຮູບພາບ 11. ຮ ບຕດັຫຼງັຄາເຮອືແພ 

3.2 ເນ ອ້ໃນທາງດາ້ນສງັຄມົ  

ໄຮ່-ທ່າງ່ອນ, ລາດຄວາຍເກາົ, ແລະ ນາແຖ ຕັງ້ຢ ່ ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ທງັສາມບາ້ນມກີານດໍາລງົ
ຊວີດິ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ມຢີ ່ ຄາ້ຍຄກືນັ.ລາຍຮບັສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ໄຮ່-ທ່າງ່ອນ, ລາດຄວາຍ ແລະ ນາແຖ ແມ່ນ
ມາຈາກການຜະລດິກະສກິໍາ ແລະ ການລຽ້ງສດັ (ງວົ, ຄວາຍ, ຫມ  ແລະ ສດັປີກ). ການຜະລດິເຂົາ້ທງັລະດ ຝນົ ແລະ 
ລະດ ແລງ້ເປັນແຫ່ຼງລຽ້ງຊບີຕົນ້ຕໍ ແລະ ລາຍຮບັເສມີດວ້ຍປ ກພດືຜກັ. ມໂີຮງຮຽນປະຖມົສ ກສາ ທງັສາມບາ້ນ. 
ແຫ່ຼງນໍາ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແມ່ນໍາ້ງ ື່ມ ແລະ ນໍາ້ໃຕດ້ນິເພື່ ອນໍາໃຊພ້າຍໃນບາ້ນ. ນໍາ້ປະປາກໍ່ ມເີຂົາ້ເຖງິບາ້ນ ໄຮ່-ທ່າງ່ອນ, 
ລາດຄວາຍເກາົ, ແລະ ນາແຖ ແລະ ບາ້ນທີ່ ຢ ່ ອອ້ມຂາ້ງ. 3 ບາ້ນນີມ້ທີາງລດົໄຟໄປມາໄດຕ້ະຫຼອດປີເພື່ ອຂນົສົ່ ງສນິ
ຄາ້ແລະການເຄື່ ອນໄຫວຂອງປະຊາຊນົ. ບນັດາບາ້ນລວ້ນແຕ່ເຊື່ ອມຕ່ໍກບັຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ ເຄອືຂ່າຍໂທລະຄມົ. 
ອງີຕາມການປ ກສາຫາລຂືອງບາ້ນແລະການສນົທະນາກ ່ ມ, ເຊິ່ ງໄດດໍ້າເນນີໃນລະຫວ່າງ ESAR, ຊາວບາ້ນ
ສະຫນບັສະຫນ ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຢ່າງເຕມັສ່ວນ. 

3.2.1 ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ບາ້ນໄຮ່ທ່າງ່ອນ 

ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຊນົລະປະທານ ໄຮທາໂກນ ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນໄຮ່ ເມອືງໄຊທານ ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ຈາໍນວນບາ້ນທງັ
ໝດົ 424 ເຮກັຕາ, ລວມມ ີ479 ຄອບຄວົ. ປະຊາກອນທງັໝດົ 2,298 ຄນົ, ຍງິ 1,514 ຄນົ. 80% ຂອງ
ປະຊາກອນເປນັຊນົເຜົ່ າລາວ, ທີ່ ນບັຖສືາສະໜາພ ດ, 15% ເປນັຊນົເຜົ່ າມົງ້ ແລະ ອກີ 5 % ແມ່ນຊນົເຜົ່ າກ ມມ . 
ເນື່ ອງຈາກຄອບຄວົ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຈໍານວນໜອ້ຍເຫຼົ່ ານີຖ້ກືລວມເຂົາ້ເປນັກ ່ ມລາວໄຕທີ່ ເດັ່ ນກວ່າໝ ່ , 
ສະນັນ້ EGDP ຈ ່ ງບ່ໍຈາໍເປັນ. ແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ຄວົເຮອືນຊນົເຜົ່ າເຫຼົ່ ານີໄ້ດຖ້ກືເຊືອ້ເຊນີ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນ
ການປ ກສາຫາລລືວມ, ການກວດກາຜນົກະທບົ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຄວາມກງັວນົ ແລະ 
ຄວາມຄດິເຫນັຂອງເຂາົເຈົາ້ໄດຖ້ກືບນັທ ກໄວໃ້ນການອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການວາງແຜນໃນອະນາຄດົ. 
ຈາໍນວນຄວົເຮອືນທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນີແ້ມ່ນ 63 ຄວົເຮອືນຢ ່ ໃນບາ້ນໄຮ, ໃນນັນ້ 5 
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ຄອບຄວົເປັນເຜົ່ າມົງ້, ແຕ່ບ່ໍມຊີນົເຜົ່ າຂະມ  ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນີ ້ ເນື່ ອງຈາກເຂາົເຈົາ້ບ່ໍມເີນືອ້ທີ່ ນາ
ໃນພືນ້ທີ່ ນີ.້ ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ບ່ໍພຽງແຕ່ຊາວບາ້ນຂອງບາ້ນໄຮ່ສາມາດປ ກເຂົາ້ໃນເຂດໂຄງການເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ຍງັມີ
ຊາວກະສກິອນຈາກບາ້ນໃກຄ້ຽງຈາໍນວນໜ ່ ງສາມາດປ ກເຂົາ້ ຫຼ ືປ ກພດືອື່ ນໆໄດໂ້ດຍການເຊົ່ າທີ່ ດນິ/ນາ. 

3.2.2 ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ບາ້ນລາດຄວາຍ 

ໂຄງການຊນົລະປະທານ ລາດຄວາຍ ເປນັລະບບົຈກັສ ບນໍາ້, ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍຈກັສ ບໄຟຟາ້ 2 ໜ່ວຍ ຕັງ້
ຢ ່ ບາ້ນລາດຄວາຍເກົ່ າ, ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ທງັໝດົມ ີ1168 ຄອບຄວົ, ລວມມ ີ1169 ຄອບຄວົ. 
ປະຊາກອນ 3.948 ຄນົ, ຍງິ 1.869 ຄນົ. 80% ຂອງປະຊາກອນທີ່ ອາໃສຢ ່ ໃນບາ້ນລາດຄວາຍເປັນຊນົເຜົ່ າລາວທີ່

ນບັຖສືາສະໜາພ ດ, ສ່ວນ 20% ແມ່ນເຜົ່ າມົງ້. ສໍາລບັເຫດຜນົດຽວກນັກບັຂາ້ງເທງິ, EGDP ແມ່ນບ່ໍຈາໍເປັນ. 
ຍອ້ນວ່າບນັດາຄອບຄວົ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ ານີຖ້ກືລວມຕວົເຂົາ້ກບັກ ່ ມລາວໄຕທີ່ ມສ່ີວນໃຫຍ່. ແນວໃດກໍ່

ຕາມ, ເຂາົເຈົາ້ໄດຖ້ກືເຊືອ້ເຊນີ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການປ ກສາຫາລລືວມ, ການກວດສອບຜນົກະທບົ ແລະ 
ການອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຄວາມກງັວນົ ແລະ ຄວາມຄດິເຫນັຂອງເຂາົເຈົາ້ໄດຖ້ກືບນັທ ກ ແລະ 
ພຈິາລະນາໃນການອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການວາງແຜນໃນອະນາຄດົ. ພາຍໃນບາ້ນມທີງັໝດົ 1.196 ຄວົ
ເຮອືນ, ໃນນັນ້ ຄອບຄວົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການມ ີ96 ຄອບຄວົ. ໂຄງການນີ ້ມຜີ ໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍ
ດ 301 ຄນົ, ຍງິ 168 ຄນົ. ໃນນັນ້ ລວມມ ີ10 ຄອບຄວົຊາວມົງ້ ຫຼ ື65 ຄນົ, ຍງິ 38 ຄນົ. 

3.2.3 ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ບາ້ນນາແຖ  

ໂຄງການຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້ນາແຖ ເປນັລະບບົຈກັສ ບນໍາ້, ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍຈກັສ ບໄຟຟາ້ 2       
ໜ່ວຍ ຕັງ້ຢ ່ ບາ້ນ ນາແຖ, ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ຄວົເຮອືນທງັໝດົ 248 ຊົ່ ວໂມງ, ລວມມ ີ250 
ຄອບຄວົ, ມປີະຊາກອນທງັໝດົ 1.267 ຄນົ, ຍງິ 629 ຄນົ. 90% ຂອງປະຊາກອນທີ່ ອາໃສຢ ່ ໃນບາ້ນ ນາແຖ ເປນັ
ຊນົເຜົ່ າລາວ ທີ່ ນບັຖສືາສະໜາພ ດ ແລະ ອກີ 10% ແມ່ນຊນົເຜົ່ າມົງ້. ດັ່ ງນັນ້ EGDP ຈ ່ ງບ່ໍຈາໍເປັນ ເພາະຄອບຄວົ 
ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າເຫຼົ່ ານີຖ້ກືລວມເຂົາ້ກບັກ ່ ມລາວໄຕທີ່ ເດັ່ ນກວ່າໝ ່ . ແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ເຂາົເຈົາ້ໄດຖ້ກືເຊືອ້
ເຊນີ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການປ ກສາຫາລລືວມ, ການກວດສອບຜນົກະທບົ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການ
ຍ່ອຍ ແລະ ຄວາມກງັວນົ ແລະ ຄວາມຄດິເຫນັຂອງເຂາົເຈົາ້ໄດຖ້ກືບນັທ ກ ແລະ ພຈິາລະນາໃນການອອກແບບ
ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການວາງແຜນໃນອະນາຄດົ. ບາ້ນ ນາແຖ ມທີງັໝດົ 248 ຄວົເຮອືນ, ໃນນັນ້ ຄອບຄວົທີ່ ໄດ ້
ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການມ ີ56 ຄອບຄວົ. ຄວົເຮອືນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດກວມເອາົປະມານ 23% ຂອງ
ຄອບຄວົທງັໝດົຂອງບາ້ນ. ໂຄງການນີມ້ ີ286 ຄນົໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ໃນນັນ້ມເີພດຍງິ 142 ຄນົ. 3 ຄອບຄວົ
ຊາວມົງ້ (22 ຄນົ) ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການປບັປ ງຊນົລະປະທານ. 
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IV. ການປະເມນີທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

4.1 ການປະເມນີທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ   

ການລງົປະເມນີພາກສະໜາມໄດດໍ້າເນນີຫຼງັຈາກການສ ກສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້(FS) ແລະ ການອອກແບບລະອຽດ 
(DD) ໄດສໍ້າເລດັ ໂດຍມຂີອບເຂດ ແລະ ແນວທາງຜນົກະທບົໄດຖ້ກືກໍານດົ. ໃນລະຫວ່າງການລງົພາກສະໜາມ, 
ໄດມ້ກີານປ ກສາຫາລກືບັບາ້ນເປົາ້ໝາຍທີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຍ່ອຍນີ ້ ດວ້ຍການນໍາຜນົການ
ອອກແບບລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ ນຂ່າວສານ. ການປະເມນີຄນືຂອງກດິຈະກໍາຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າສະຖານທີ່ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍບ່ໍໄດຕ້ັງ້ຢ ່ ໃກກ້ບັເຂດສະຫງວນ ຫຼທືີ່  ຢ ່ ອາໄສທີ່
ມຄີວາມອ່ອນໄຫວ ຫຼ ື ເຂດປອ້ງກນັຂ.ໂຄງການຍ່ອຍດັ່ ງກ່າວບ່ໍມຜີນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ນ້ກບັຊບັພະຍາກອນ
ວດັທະນະທໍາໃດໆ (ທງັທາງດາ້ນກາຍະພາບ ແລະ ບ ຊາ) ແລະ ບ່ໍສົ່ ງຜນົໃຫມ້ຂໍີຈ້າໍກດັການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນ
ທີ່ ດນິ ແລະປ່າໄມ.້ ອງີຕາມການສນົທະນາກບັຊາວບາ້ນ, ສະຖານທີ່ ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນມທ່ີາແຮງຫນອ້ຍທີ່ ຈະມີ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້. ສະນັນ້, ການປ່ຽນຖ່າຍຈກັສ ບນໍາ້ດວ້ຍໄຟຟາ້ ແລະ ເຄື່ ອງອາໄຫຼ່ ຈະ
ນໍາມາເຊິ່ ງຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ຊາວກະສກິອນບ່ໍພຽງແຕ່ປ ກເຂົາ້ເທົ່ ານັນ້, ຫາກຍງັມກີານປ ກພດືຜກັອື່ ນໆອກີດວ້ຍ. 

ຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ເປນັໄປໄດທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປ່ຽນຖາຍຈກັສ ບນໍາ້ດວ້ຍໄຟຟາ້ ແລະ ຊິນ້ສ່ວນອາ
ໄຫຼ່ ແມ່ນມເີລກັນອ້ຍ ແລະ ສາມາດຫຼ ດຜ່ອນໄດໂ້ດຍການໃຊກ້ານປະຕບິດັດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ (ECOP) ເຊັ່ ນ: 
ຄວາມປອດໄພດາ້ນສ ຂະພາບຂອງນກັວຊິາການ ແລະ ຄນົງານໃນລະຫວ່າງການຕດິຕັງ້ປັັ໊ມ, ມເໍຕ,ີ ກ່ອງຄວບຄ ມ
ໄຟຟາ້, ຫມໍແ້ປງໄຟຟາ້, ສອ້ມແປງ ເຮອືແພ ແລະ ມ ງຫຼງັຄາ. ຊາວກະສກິອນຈະຖກືລບົກວນຊົ່ ວຄາວ ແລະ ມນໍີາ້ 
ຊນົລະປະທານບ່ໍພຽງພໍໃນການຜະລດິເຂົາ້ໃນລະຫວ່າງການຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງສ ບນໍາ້ໃໝ່. ວຽກງານຕດິຕັງ້ຈະຕອ້ງການ
ຄນົງານຈາໍນວນຈາໍກດັແຕ່ 5-8 ຄນົ ແລະ ຈາກການປ ກສາຫາລ,ື ຊາວບາ້ນທອ້ງຖິ່ ນ ມຄີວາມພອ້ມໃຫຄ້ນົງານໃນ
ເວລາຕດິຕັງ້. ມນີກັວຊິາການທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການຕດິຕັງ້ໄຟຟາ້, ເຊິ່ ງຈະສໍາເລດັໃນມືຫ້ນ ່ ງ. ດັ່ ງນັນ້, ບ່ອນພກັຄນົ
ງານ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແມ່ນບ່ໍຈາໍເປັນ. 

4.2 ການປະເມນີທາງດາ້ນສງົຄມົ  

ໃນທງັ 3 ບາ້ນ, ວຽກງານດັ່ ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການປ່ຽນຖ່າຍເຄື່ ອງສ ບນໍາ້ ແລະ ວຽກງານແມ່ນຈະເຮດັໂດຍ
ກໍາມະກອນຮບັເໝາົ 5-8 ຄນົ, ຊ ່ ງຈະຮບັສະໝກັຈາກບາ້ນພາຍໃນ 1 ອາທດິ. ບ່ໍມຜີນົກະທບົທາງສງັຄມົທີ່ ຈະເກດີ
ຂ ນ້. ອາດຈະມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍອາຊບີ ແລະ ສ ຂະພາບຊ ມຊນົ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນເຄື່ ອງສ ບ
ໄຟຟາ້. ໃນໄລຍະການດໍາເນນີງານ, ຂໍຂ້ດັແຫຍ່ງກ່ຽວກບັການໃຊນໍ້າ້ອາດເກດີຂ ນ້ ແລະ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັນໍາ້ຈາກ
ໂຄງການປັບປ ງຊນົລະປະທານອາດຈະເກດີຂ ນ້ລະຫວ່າງຜ ທ້ີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ຜ ທ້ີ່ ບ່ໍສາມາດຮບັຜນົປະໂຫຍດ
ຈາກໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ລະຫວ່າງຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ໃນຕົນ້ນໍາ້ ແລະ ລ ່ ມນໍາ້. 

 4.2.1 ຜນົກະທບົທາງບວກທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິໃນສາມໂຄງການຍ່ອຍໂດຍທົ່ ວໄປ  

ຜນົກະທບົທາງບວກທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ນ້ຈາກໂຄງການຟືນ້ຟ ລະບບົປໍາ້ນໍາ້ຮາດ, ລາດຄວາຍ ແລະ ນາແຖ 
ລວມມ:ີ 
• ປບັປ ງຜນົຜະລດິກະສກິໍາຂອງຊາວກະສກິອນ; 
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• ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃນໄລຍະການຟືນ້ຟ , ການດໍາເນນີໃນການກະສກິໍາ ແລະ ໄລຍະການບໍາລ ງຮກັສາ; 
• ສາ້ງລາຍຮບັ ແລະ ຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງຊາວກະສກິອນ; 
• ປບັປ ງການຜະລດິສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ພາຍໃນບາ້ນ, ເມອືງ ແລະ ແຂວງ; 
• ປບັປ ງເສດຖະກດິທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ແຫ່ງຊາດ 
 

ຜນົກະທບົທາງບວກທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິໃນໂຄງການຍ່ອຍສະເພາະ 
 

1. ບາ້ນໄຮ່   

ຈາໍນວນ 63 ຄອບຄວົໃນຈາໍນວນ 424 ຄອບຄວົຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການປບັປ ງ
ຊນົລະປະທານ. ຄວົເຮອືນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດກວມເອາົປະມານ 15% ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົຂອງບາ້ນ. ມີ
ຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນີ ້306 ຄນົ, ໃນນັນ້ເປນັຍງິ 155 ຄນົ. ເນືອ້ທີ່ ຊນົລະປະທານຕວົຈງິຂອງ
ໂຄງການນີແ້ມ່ນປະມານ 200 ເຮກັຕາສ າລບັລະດ ຝນົ ແລະ 100 ເຮກັຕາສ າລບັລະດ ແລງ້. ຄາດວ່າຈະມເີນືອ້
ທີ່ ຊນົລະປະທານຫຼງັການຟືນ້ຟ ໂຄງການປະມານ 200 ເຮກັຕາໃນລະດ ຝນົ ແລະ 200 ເຮກັຕາສໍາລບັລະດ 
ແລງ້. ເນືອ້ທີ່ ປ ກພດືລະດ ແລງ້ຈະເພີ່ ມຂ ນ້ 100 ເຮກັຕາ ຫຼງັຈາກວຽກງານຟືນ້ຟ .  

2. ບາ້ນລາດຄວາຍ 

ຢ ່ ບາ້ນລາດຄວາຍ, 96 ໃນຈາໍນວນ 1,196 ຄອບຄວົຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຍ່ອຍ. ຄວົ
ເຮອືນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດກວມເອາົປະມານ 25% ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົຂອງບາ້ນ. ເຊິ່ ງມປີະຊາຊນົໄດຮ້ບັ
ຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນີ ້301 ຄນົ, ໃນນັນ້ເປັນຍງິ 168 ຄນົ. ເນືອ້ທີ່ ຊນົລະປະທານຕວົຈງິຂອງໂຄງການ
ນີແ້ມ່ນປະມານ 110 ເຮກັຕາສ າລບັລະດ ຝນົ ແລະ 70 ເຮກັຕາສ າລບັລະດ ແລງ້. ຄາດວ່າເນືອ້ທີ່ ຊນົລະປະທານ
ພາຍຫຼງັການຟືນ້ຟ ໂຄງການຈະມປີະມານ 110 ເຮກັຕາ ໃນລະດ ຝນົ ແລະ ລະດ ແລງ້ປະມານ 110 ເຮກັຕາ. 
ເນືອ້ທີ່ ປ ກພດືລະດ ແລງ້ຈະເພີ່ ມຂ ນ້ 40 ເຮກັຕາ ຫຼງັຈາກວຽກງານຟືນ້ຟ . 

3. ບາ້ນນາແຖ 

ຈາໍນວນ 56 ຄອບຄວົ ໃນຈາໍນວນ 248 ຄວົເຮອືນໃນບາ້ນນາທາ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກ
ໂຄງການຍ່ອຍ. ຄວົເຮອືນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດກວມເອາົປະມານ 23% ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົຂອງບາ້ນ. ເຊິ່ ງ
ມຜີ ໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນີ ້286 ຄນົ, ຍງິ 142 ຄນົ. ເນືອ້ທີ່ ຊນົລະປະທານຕວົຈງິຂອງໂຄງການ
ນີແ້ມ່ນປະມານ 100 ເຮກັຕາສ າລບັລະດ ຝນົ ແລະ 50 ເຮກັຕາສ າລບັລະດ ແລງ້. ຄາດວ່າຈະມເີນືອ້ທີ່ ຊນົລະປະ
ທານຫຼງັການຟືນ້ຟ ໂຄງການປະມານ 100 ເຮກັຕາສໍາລບັລະດ ຝນົແລະແລງ້. ເນືອ້ທີ່ ປ ກພດືລະດ ແລງ້ຈະເພີ່ ມ
ຂ ນ້ 50 ເຮກັຕາ ຫຼງັຈາກວຽກງານຟືນ້ຟ . 

4.2.2 ທ່າແຮງຜນົກະທບົທາງລບົທາງດາ້ນສງັຄມົ:  

• ສ ຂະພາບແຮງງານ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພະນກັງານກໍາມະກອນ (OHS):   
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ຜ ອ້ອກແຮງງານຈະຖກືສໍາຜດັກບັສິ່ ງລບົກວນ, ຂີຝ້ ່ ນແລະການສັ່ ນສະເທອືນ ແລະ ຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງໄຟຟາ້ລດັ
ວງົຈອນໂດຍສະເພາະໂດຍຂາດການນໍາໃຊ ້ PPEs ທີ່ ເຫມາະສມົ. ມຄີວາມສ່ຽງສ ງທີ່ ຈະເກດີອ ປະຕເິຫດ ແລະ 
ການບາດເຈບັຈາກການຈບັບາຍກບັໄຟຟາ້ ແລະ ການເຮດັວຽກບ່ອນທີ່ ມຄີວາມສ ງເພື່ ອຕດິຕັງ້ມ ງຫຼງັຄາພອ້ມທງັ
ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອ ປະກອນ ຖາ້ບ່ໍປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນຄວາມປອດໄພ. 
.   
• ວຽກງານສະເພາະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຊື່ ອມຕ່ໍໄຟຟາ້ຂອງປັັ໊ມຈະຖກືເຮດັໂດຍພະນກັງານພາຍນອກ. ຊ່າງແປງ 
ແລະ ຕດິຕັງ້ຈກັສ ບນໍາ້ດວ້ຍໄຟຟາ້ເຫຼົ່ ານີຈ້ະສໍາເລດັວຽກງານຂອງເຂາົເຈົາ້ໃນມືຫ້ນ ່ ງ. ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ໃນການຄ ມ້
ຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຕດິຕ່ໍ, ໂຄວດິ-19 ເມື່ ອຄນົງານ ແລະ ນກັວຊິາການຈາກບາ້ນໄປເຮດັວຽກຢ ່ ໃນ
ໂຄງການຍ່ອຍ.  

•  ບນັຫາສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊ ມຊນົ (ຄສສ): ຢຽ້ມຢາມໂດຍທມີງານ ແລະ ຊ່າງກນົຈກັ 5-8 ຄນົ ທີ່
ຈະຈາ້ງເຂົາ້ເຮດັວຽກໃນໄລຍະ 1 ອາທດິ, ສໍາລບັ 3 ບາ້ນສາມາດເຮດັໃຫເ້ກດີພະຍາດຕດິຕ່ໍຈາກສິ່ ງເສດເຫຼອື, 
ອາກາດ ແລະ ນໍາ້. ຕ່ໍກບັຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍສະເພາະພະຍາດໂຄວດິ-19.  

• ໃນໄລຍະການດໍາເນນີງານ (ຫຼງັການປ່ຽນເຮອືແພ ແລະ ຕ ຄ້ວບຄ ມໄຟຟາ້), ຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ນ້ແມ່ນ
ການຂດັແຍງ້ ແລະ ການນໍາໃຊນໍ້າ້ຊນົລະປະທານຈາກໂຄງການປບັປ ງຊນົລະປະທານເພື່ ອການຜະລດິພດືຜນົ ລະ
ປ ກລະຫວ່າງຊາວກະສກິອນຜ ທ້ີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ ແລະ ຜ ທ້ີ່ ບ່ໍສາມາດນໍາໃຊນໍ້າ້ໄດ.້  

V. ແຜນການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຫຼ ືESCOP 

ESCOP ໄດຖ້ກືກະກຽມເພື່ ອນໍາໃຊໂ້ດຍໂຄງການຍ່ອຍຊນົລະປະທານຈກັສ ບນໍາ້. ESCOP ປະກອບມກີານ
ປະຕບິດັທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມສະເພາະ (ECOP), ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ EMP ແລະ ແຜນການຄ ມ້ຄອງສງັຄມົສະເພາະຂ
ເພື່ ອແກໄ້ຂ ແລະ ຫຼ ດຜ່ອນຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ນ້ຂາ້ງເທງິ ແລະ ບນັຫາທີ່
ຄາດໄວໃ້ນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼງັຈາກວຽກງານສໍາເລດັ. 

5.1 ລະຫດັການປະຕບິດັດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ (ECOP) 

ເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງ ແລະ ຫຼ ດຜ່ອນຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ນ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ, ມາດ
ຕະການຫຼ ດຜ່ອນໃນ ESMF ແລະ ESCOP ທີ່ ສະເໜໄີວໃ້ນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ANNEX 1 ຈະຖກືນໍາໃຊ;້ 
ກ່ອນຈະຕດິຕັງ້ສກັສ ບນໍາ້ໄຟຟາ້, ຕອ້ງປິດກະແສໄຟຟາ້ ແລະ ກວດເຊກັສອງຄັງ້ເພື່ ອບ່ໍໃຫມ້ກີະແສໄຟຟາ້ຮົ່ ວໄຫຼ, 
ສະໜອງ PPE ທີ່ ເໝາະສມົແກ່ຜ ອ້ອກແຮງງານເຊັ່ ນ: ຖງົມ,ື ເກບີ, ໜາ້ກາກແພດ ແລະ ເຄື່ ອງກວດໄຟຟາ້ຮົ່ ວ, 
ຈາໍກດັເວລາເຮດັວຽກແຕ່ 7:30-17:00 ໂມງ. . ນາຍຊ່າງ ແລະ ຄນົງານທີ່ ເຮດັວຽກຢ ່ ເທງິເຮອືແພ ຕອ້ງໃສ່ເຄື່ ອງ
ປອ້ງກນັ ເພື່ ອບ່ໍໃຫຕ້ກົນໍາ້. ສິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກການທດົແທນປັັ໊ມ, ທ່ໍທີ່ ມຄີວາມຍດືຫຍ ່ ນ, ກ່ອງຄວບຄ ມ, ແລະມ ງ
ຫລງັຄາຕອ້ງໄດຮ້ບັການກໍາຈດັຢ່າງຖກືຕອ້ງ. ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂນົສົ່ ງໃນລະຫວ່າງການກໍ່ ສາ້ງ, 
ຊາວບາ້ນຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ໃຫຊ້າວບາ້ນຜ່ານກອງປະຊ ມບາ້ນ ແລະ ປ ກສາຫາລສໍືາລບັໂຄງການເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ 
ວນັທສໍີາເລດັກ່ອນທີ່ ຈະເລີ່ ມວຽກງານກໍ່ ສາ້ງ. ສນັຄອງເໝອືງທີ່ ນໍາໃຊປ້ະຈ ບນັແມ່ນຈະນໍາໃຊເ້ພື່ ອອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫແ້ກ່ພາຫະນະເຂົາ້ເຖງິສະຖານຈີກັສ ບນໍາ້ (ບ່ໍຈາໍເປນັເສັນ້ທາງໃຫມ່ຊົ່ ວຄາວໄປຫາສະຖານຈີກັສ ບນໍາ້) 
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5.2 ແຜນຄ ມ້ຄອງຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ  

ເພື່ ອຫຼ ດຜ່ອນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົທີ່ ຄາດໄວໃ້ນລະຫວ່າງການຕດິຕັງ້ຈກັ
ສ ບນໍາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ຊາວບາ້ນໄດຮ້ບັຮ  ້ແລະ ປ ກສາຫາລຜ່ືານກອງປະຊ ມຂັນ້ບາ້ນ ກ່ອນທີ່ ຈະເລີ່ ມວຽກງານ
ກໍ່ ສາ້ງ. ຄວາມສ່ຽງ OHS ທີ່ ອະທບິາຍໄວຂ້າ້ງເທງິລວມທງັບນັຫາຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮດັວຽກຈະຖກືແກໄ້ຂ 
ແລະ ຫຼ ດຜ່ອນຜ່ານ ECOP ເປນັສ່ວນສໍາຄນັຂອງ ESCOP ໃນຂະນະທີ່ ບນັຫາ CHS (ພະຍາດຕດິຕ່ໍລວມທງັ
ການສົ່ ງຕ່ໍ COVID-19) ຈະຖກືຈດັການຜ່ານ ESCOP ແລະ ແຜນການສ ກເສນີສໍາລບັການຕອບໂຕ ້COVID-
19 ແລະ CoC ເພື່ ອປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂເຫດການ SEA, SH, GBV ແລະ VAC ໃຫຢ້ ່ ໃນເອກະສານຊອ້ນ
ທາ້ຍ. ເພື່ ອຫຼ ດຜ່ອນຄວາມວ ນ້ວາຍ ແລະ ຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິເນືອ້ທີ່ ນາ, ຊາວກະສກິອນ ຈະໄດແ້ຈງ້ໃຫຊ້າວ
ກະສກິອນຊາບກ່ຽວກບັຕາຕະລາງວຽກງານຟືນ້ຟ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຈະດໍາເນນີກ່ອນການປ ກພດື ຫຼ ື ພາຍຫຼງັການ
ເກບັກ່ຽວພດື ແລະ ວຽກງານດັ່ ງກ່າວຈະສໍາເລດັຕາມກໍານດົເວລາ ຫຼ ືໃນໄວໆນີ.້ ເປນັໄປໄດ.້ 

ເພື່ ອແກໄ້ຂ ແລະ ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງທີ່ ອາດເກດີຂ ນ້ ແລະ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັນໍາ້ຈາກໂຄງການຊນົລະປະທານທີ່
ຟືນ້ຟ , ຄ ່ ມ ື O&M ດາ້ນວຊິາການຂອງໂຄງການຊນົລະປະທານຈາໍເປັນຕອ້ງໄດກ້ະກຽມ ແລະ ສະຫນອງໃຫ້
ສະມາຄມົຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ (WUA) ແລະ ຊາວກະສກິອນໂດຍທີ່ ປ ກສາໂຄງການ, ຜ ທ້ີ່ ຈະຮບັຜດິຊອບ O&M ແລະ. ການ
ພດັທະນາ WUG. ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນດາ້ນວຊິາການຍງັຈະສະໜອງໃຫ ້WUA ແລະ ຜ ້
ໃຊນໍ້າ້ ເພື່ ອເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ສາມາດຄ ມ້ຄອງລະບບົຊນົລະປະທານໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຮບັມກືບັຂໍຂ້ອ້ງໃຈ 
ແລະ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ນ້. 

ຊີນໍ້າ WUG ໃນການດໍາເນນີງານ ແລະ ບໍາລ ງສາ້ງລະບບົຊນົລະປະທານໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ກໍານດົທດິ ແລະ ລະບຽບ
ການຂອງ WUG ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປັບປ ງໃຫເ້ໝາະສມົກບັສະພາບການ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິ. ຄວາມ
ສາມາດຂອງສະມາຊກິສະພາ WUG ຕອ້ງໄດຮ້ບັການເສມີສາ້ງໃນຫວົຂໍຕ່ໍ້ໄປນີ ້ (1) ການດໍາເນນີງານແລະບໍາລ ງ
ຮກັສາລະບບົຊນົລະປະທານ: ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປ ກພດື ແລະ ການສະຫນອງນໍາ້; (2) 
ການຄ ມ້ຄອງ WUG/WUA: ວທິກີານປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງ, ກດົລະບຽບ, ການຄ ມ້ຄອງການເງນິ WUG/WUA, ການ
ຄ ມ້ຄອງຂໍຂ້ດັແຍ່ງ, ການຄ ມ້ຄອງ WUG/WUA ທົ່ ວໄປ ແລະອື່ ນໆ; (2) ເຕກັນກິການຜະລດິລວມທງັການຄ ມ້
ຄອງສດັຕ ພດື. 

ມາດຕະການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງທີ່ ອາດເກດີຂ ນ້ໃນກ ່ ມຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ລວມມ ີ (iii) ການລວມເອາົຊາວລ ່ ມນໍາ້ (ຜ ທ້ີ່ ບ່ໍ
ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໂຄງການປັບປ ງຊນົລະປະທານ) ໃນກດິຈະກໍາເສດຖະກດິອື່ ນໆຂອງໂຄງການ, (iii) ລວມມຕີວົ
ແທນຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ລ ່ ມໃນກ ່ ມຜ ໃ້ຊນໍ້າ້. ສະມາຄມົເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມການຕດັສນິໃຈ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ
ຊນົລະປະທານ; (iv) ໃນບ່ອນທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ຄວາມເປນັໄປໄດ,້ ກໍ່ ສາ້ງກອງສ ງເພື່ ອສະໜອງນໍາ້ໃຫແ້ກ່ຊາວລ ່ ມນໍາ້
ໃຫແ້ກ່ລະບບົຊນົລະປະທານຈ ລະພາກ ແລະ ການນໍາໃຊພ້າຍໃນປະເທດ.     

VI. ກນົໄກການແກໄ້ຂຄໍາຮອງ້ທ ກ (GRM)  

ການຮອ້ງທ ກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ບ່ໍວ່າຈະຈາກຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງກງົ ຫຼ ື ທາງອອ້ມ, 
ລວມທງັຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກກ ່ ມຊນົເຜົ່ າຈະຖກືແກໄ້ຂໂດຍຜ່ານສະຖາບນັ/ກນົໄກການແກໄ້ຂຂໍຮ້ອ້ງທ ກ 
(GRI/M). ແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ຜ ຮ້ອ້ງຮຽນຍງັຮກັສາສດິທີ່ ຈະຂາ້ມຂັນ້ຕອນນີ ້ ແລະ ດັ່ ງນັນ້ສາມາດແກໄ້ຂໄດ.້ ຊີນໍ້າ
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ການຮອ້ງທ ກຂອງຕນົໂດຍກງົຕ່ໍອງົການ PAFO ຫຼ ືສະພາແຂວງ, ຕາມກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ໃນ
ຂະບວນການ GRI/M, ການສນົທະນາ ແລະ ຜນົການຮອ້ງຮຽນທີ່ ຖກືຮອ້ງຟອ້ງຈະຖກືບນັທ ກໄວໃ້ນປ ມ້ບນັທ ກ
ການຮອ້ງທ ກ. ໄດຍ້ື່ ນສະເໜ,ີ ແລະ ການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທ ກຈະຖກືລາຍງານຕ່ໍ PAFO ໃນລາຍງານປະຈາໍເດອືນ.   

• ບາດກາ້ວ 1: ຖາ້ ຄວົເຮອືນ/ບ ກຄນົຖກືກະທບົ ບ່ໍພໍໃຈ ກບັ ແຜນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ປະ
ແຜນການ, ຄວົເຮອືນ/ບ ກຄນົຖກືກະທບົ ສາມາດຕ່ໍວ່າປາກເປົ່ າ ຫຼ ື ຂຽນເປນັຄໍາຮອ້ງ ເຖງິ ຄະນະກໍາມະ
ການ ຫຼ ືໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບາ້ນ, ຖາ້ວ່າ ເປນັການຮອ້ງທ ກແບບປາກເປົົ່ າ - ຄະນະກໍາມະການ ຫຼ ືໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍ
ບາ້ນ ເຮດັເປນັເອກະສານ. ຄະນະກໍາມະການ ຫຼ ືໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບາ້ນ ຄວນແກໄ້ຂ ຄໍາຮອ້ງທ ກ ພາຍໃນ 2 
ອາທດິ ຫຼ ື15 ຕາມປະຕຖິນິ; 

• ບາດກາ້ວ 2: ຖາ້ ຄວົເຮອືນ/ບ ກຄນົຖກືກະທບົ ບ່ໍພໍໃຈ ກບັ ຜນົຮບັຂອງບາດກາ້ວ 1, ຄວົເຮອືນ/ບ ກຄນົ
ຖກືກະທບົ ສາມາດຢື່ ນຄໍາຮອ້ງທ ກເຖງິ ຫອ້ງການຍ ຕທໍິາເມອືງ ໂດຍຜ່ານ ຫອ້ງການກະສກິໍາ-ປ່າໄມເ້ມອືງ. 
ຫອ້ງການຍ ຕທິໍາເມອືງ ຄວນຕດັສນິບນັຫາ ພາຍໃນ 2 ອາທດິ ຫຼ ື15 ຕາມປະຕຖິນິ; 

• ບາດກາ້ວ 3: ຖາ້ ຄວົເຮອືນ/ບ ກຄນົຖກືກະທບົ ບ່ໍພໍໃຈ ກບັ ຜນົຮບັຂອງບາດກາ້ວ 2,  ຄວົເຮອືນ/ບ ກຄນົ
ຖກືກະທບົ ສາມາດຢື່ ນຄໍາຮອ້ງທ ກເຖງິ ສະພາປະຊາຊນົຂັນ້ແຂວງ ໂດຍຜ່ານ ພະແນກກະສກິໍາ-ປ່າໄມ ້
ແຂວງ. ອງົການໄກ່ເກ່ຍຝ່າຍບໍລຫິານ ຄວນຕດັສນິ ບນັຫາພາຍໃນ 20 ວນັ ຕາມປະຕຖິິນ  

• ບາດກາ້ວ 4: ຖາ້ ຄວົເຮອືນ/ບ ກຄນົຖກືກະທບົ ບ່ໍພໍໃຈ ກບັຜນົການຕດັສນິ ຂອງອງົການໄກ່ເກ່ຍຝ່າຍ
ບໍລຫິານ, ຖາ້ ຄວົເຮອືນ/ບ ກຄນົຖກືກະທບົ ສາມາດຟອ້ງສານ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງ ສປປ 
ລາວ. 

ການຮອ້ງທ ກກ່ຽວກບັວຽກງານປະຈາໍວນັອາດຈະໄດຮ້ບັການຍກົຂ ນ້ມາໂດຍຊາວກະສກິອນແລະຊາວບາ້ນທີ່ ໄດ ້
ຮບັຜນົກະທບົໃນໄລຍະການກໍ່ ສາ້ງແລະຄວນໄດຮ້ບັການຕອບສະຫນອງແລະແກໄ້ຂໃນຈ ດ. ດັ່ ງນັນ້, ລາຍລະອຽດ
ການຕດິຕ່ໍລວມທງັໂທລະສບັມຖື ືຫຼ ືເບ ີWhatsApp ຂອງວສິະວະກອນສະຖານທີ່ ແລະພະນກັງານປະສານງານທີ່
ຖກືແຕ່ງຕັງ້ຈາກ PAFO ແລະ DAFO ຄວນຖກືສະຫນອງໃຫສ້ະມາຄມົຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ແລະຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ
ສະແດງຢ ່ ໃນສະຖານທີ່ ສາທາລະນະເຊັ່ ນ: ສະຖານທີ່ ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ກະດານແຈງ້ການ. ຢ ່ ໃນຫອ້ງການບາ້ນ. 
ໃນກໍລະນເີກດີເຫດການສ ກເສນີ ແລະ ເຊບີເວ,ີ ການໂທຫາໂທລະສບັຈະເປັນວທິໜີ ່ ງທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ ແລະ 
ປະສດິທພິາບທີ່ ສ ດໃນການສື່ ສານ ແລະ ການລາຍງານທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ.້ 

VII. ການປ ກສາຫາລ ືແລະ ການເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ ນໂຄງການ 
ການປ ກສາຫາລກືບັຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ກ ່ ມຊາວກະສກິອນ/ກ ່ ມຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ ໄດດໍ້າເນນີໃນວນັທ ີ 13-15 ກນັຍາ 
2021 ທີ່ ບາ້ນໄຮ່, ລາດຄວາຍ ແລະ ນາແຖ ຕາມລໍາດບັ. ຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບໄດຖ້ກືແລກປ່ຽນໂດຍສະມາຊກິ
ກ ່ ມຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ ແລະ ທີ່ ປ ກສາດາ້ນ E&S. ການສນົທະນາປ ກສາຫາລລືວມເຖງິຄວາມປອດໄພດາ້ນສ ຂະພາບ ແລະ 
ມາດຕະການຫຼ ດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ ງຕ ງຂອງນກັວຊິາການ ແລະ ຄນົງານໃນລະຫວ່າງການຕດິຕັງ້ຈກັສ ບນໍາ້ພອ້ມທງັ
ການປອ້ງກນັພະຍາດໂຄວດິ-19. ຮ່າງ ESAR ນີໄ້ດຖ້ກືແຈກຢາຍໃຫຊ້ ມຊນົ 7 ມືກ່້ອນການປ ກສາຫາລ.ື ຜນົໄດ ້
ຮບັຕົນ້ຕໍແລະຂໍມ້ ນຂ່າວສານສະຫນອງໃຫໃ້ນລະຫວ່າງການປ ກສາຫາລ:ື  

• ການອະນ ມດັຂອງ FS/DD ສະຫນອງໃຫ ້
• ການປະຕບິດັ ESCOP ໃນໄລຍະການຟືນ້ຟ  ແລະ ການດໍາເນນີງານໄດປ້ ກສາຫາລ ືແລະ ຕກົລງົ ຫຼ ື ຄໍາ

ເຫນັໃດໆ 
• ກາ້ວໄປສ ່ ການປະຕບິດັໂຄງການໄດປ້ ກສາຫາລແືລະເຫນັດຫີຼຄໍືາເຫນັໃດໆ? 
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• ການປອ້ງກນັ ແລະ ວດັແທກ Covid-19 ໃນລະຫວ່າງການຟືນ້ຟ ໂຄງການ 
• ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງຊາວບາ້ນ, ເມອືງ ແລະ ທມີງານວຊິາການຂອງແຂວງ ລວມທງັບໍລສິດັກໍ່ ສາ້ງກ່ອນ 

ແລະ ໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

ການປບັປ ງເພີ່ ມເຕມີແມ່ນຕອ້ງການໂດຍຊາວກະສກິອນຕາມການສະຫຼ ບແຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍຂາ້ງລ ່ ມນີ ້

1. ບາ້ນໄຮ່  
• ທ່ໍໂລຫະ  250mm ປະມານ 3 ທ່ໍທີ່ ມຄີວາມຍາວ 6 ແມດັແຕ່ລະຄອງ 
• ອະນາໄມ ແລະ ກໍາຈດັຂີຕ້ມົອອກຈາກຄອງຮອງປະມານ 700 ແມດັ  

2. ບາ້ນລາດຄວາຍ 
• ກໍ່ ສາ້ງປະຕ ຄວບຄ ມນໍາ້ 7 ຈ ດ ແລະ ປະຕ ເອາົນໍາ້ເຂົາ້ນາ 
• ປບັປ ງຄອງດນີໃຫເ້ປັນດນິຈີ່  ຫຼ ືຄອງເບຕງົເສມີເຫຼກັປະມານ 3,000 ແມດັ. 

3. ບາ້ນນາແຖ 
• ຍກົລະດບັຄອງນໍາ້ຫຼກັຈາກດນິທີ່ ມຢີ ່ ແລວ້ເປນັທາງປ ດວ້ຍດນິຈີ່  ປະມານ 3,000 ແມດັ.  
• ຍກົລະດບັປະຕ ຄວບຄ ມ ແລະ ຟາມເຂົາ້ 

ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕ່ໍຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດັ່ ງກ່າວ, ຂະແໜງຊນົລະປະທານ ພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັຈະກະກຽມແຜນການປບັປ ງປະຈາໍປີ. ງບົປະມານຈະຮອ້ງຂໍຜ່ານກອງທ ນຂອງລດັ ຫຼ ື
ໂຄງການການເງນິຈາກໂຄງການປດັຈ ບນັ ຫຼ ືອື່ ນໆ ຂ ນ້ກບັຄວາມພອ້ມຂອງງບົປະມານ. 
 
ESAR ສ ດທາ້ຍຈະຖກືເປີດເຜຍີຢ ່ ໃນເວບັໄຊທຂ໌ອງ MAF ແລະສໍາເນາົແຂງຈະມຢີ ່ ໃນ POFO ແລະ DAFO 
ກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍ 

VIII. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ  

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົແມ່ນປະຕບິດັຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການ. ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລວມມ ີMAF, MOIC, ແລະ 5 ແຂວງໂຄງການ. LACP ເຂົາ້ຮ່ວມ
ການປະຕບິດັໂດຍ MAF ແລະ MOIC; MAF ເປນັອງົການສ ນກາງທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການປະສານງານກບັ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໂດຍລວມ. MAF ເປນັຫຼກັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະ
ກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ ສ ມໃສ່ອງົປະກອບ A, C ແລະ ປະສານງານກບັອງົປະກອບ, ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຊາວ
ກະສກິອນ ແລະ ກ ່ ມການຜະລດິ, ຍກົລະດບັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງກະສກິໍາ, ສະຖານທີ່ ການຜະລດິຂອງຊາວກະສກິອນ 
ແລະ ອ ປະກອນກະສກິໍາ. ພະແນກວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງປະກອບມ ີDOPF, DOA, DOI ແລະ DTEAP 

MOIC ກະຊວງອ ດສະຫາກໍາ ແລະ ການຄາ້.  ເປນັພາກສ່ວນໜ ່ ງທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການການດໍາເນນີການກດິຈະກໍາ
ທີ່ ກ່ຽວພນັພາຍໃຕອ້ງົປະກອບ B. (ຍກົສ ງຜະລດິໃຫເ້ປນັສນິຄາ້) ເປັນຕົນ້ການສາ້ງຄ ່ ຮ່ວມການຜະລດິລະຫ່ວາງຜ ້
ເກບັຊືຜ້ນົຜະລດິ ແລະ ອງົກອນຊາວກະສກິອນ ແລະ ທ ນສມົທບົສໍາລບັຜ ເ້ກບັຊື ້ ແລະ ກ ່ ມຊາວກະສກິອນເພື່ ອ
ລງົທ ນໃນການປັບປ ງໂຄງສາ້ງການຜະລດິ, ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັເຂົາ້ໃນການຜະລດິ, ເຄື່ ອງອບົ, ແລະ ສາງເກບັມຽ້ນ 
ແລະ ຫອ້ງຮກັສາອ ່ ນຫະພ ມ, ບ່ອນຫ່ໍຫ ມ້ຜກັ.  
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PAFO ພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມເ້ປນັຜ ນໍ້າໃນການການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນລະດບັແຂວງໃນການແນະ
ນໍາ ທີ່ ປ ກສາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນການດໍາເນກີານການຄດັ
ເລອືກ, ທບົທວນ, ອະນ ມດັແຜນໂຄງການຍ່ອຍ, ຕດິຕາມໃຫນ້ອນໃນເງ ື່ອນໄຂການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  

DAFO ຫອ້ງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມມ້ຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການລະດບັເມອືງ ແລະ ແນະນໍາໃຫທ້ີ່ ປ ກສາ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບໂຄງການໃນການຄດັເລອືກ, ທບົທວນ ແລະ ອະນ ມດັແຜນ
ໂຄງການຍ່ອຍ, ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

ປ ກສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຈະເຮດັວຽກຢ່າງໄດຊ້ດິກບັໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນການສະໜບັ
ສະໜ ນ ໃຫແ້ກ່ຊາວກະສກິອນ ແລະ ອງົປະກອບໂຄງການໃນການກະກຽມແຜນສະເໜໂີຄງການຍ່ອຍ, ດໍາເນນີການ
ຄດັເລອືກສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ກະກຽມເຄື່ ອງມປືອ້ງກນັ. ທີ່ ປ ກສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະໄດແ້ນະ
ນໍາ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ESCOP ແລະ ກວດກາບດົລາຍງານການຕດິຕາມສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົຈາກຫອ້ງຫອ້ງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ,້ ພະແນກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ກ່ອນສົ່ ງໃຫ ້ ທະນາຄານໂລກ
ພຈິາລະນາ. 

IX. ສະຫຼ ບ ແລະ ຂໍສ້ະເໜແີນະ 
 

ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ນ້ກບັໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ສະເໜມີາແມ່ນຄາດວ່າຈະມີ
ໜອ້ຍ ແລະ ບ່ໍສໍາຄນັ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົ່ ວຄາວ, ສະເພາະສະຖານທີ່  ແລະ ສາມາດຈດັການໄດໃ້ນລະຫວ່າງທງັສອງ
ໄລຍະດໍາເນນີງານ. ຄວາມປອດໄພດາ້ນສ ຂະພາບຂອງນກັວຊິາການແລະຜ ອ້ອກແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາມາດ
ຫຼ ດຜ່ອນໄດໂ້ດຍຜ່ານ ESCOP (ເທົ່ າກບັແຜນການຄ ມ້ຄອງສະເພາະຂອງ ESMP ແລະສງັຄມົເຊັ່ ນດຽວກນັກບັ
ມາດຕະການຫຼ ດຜ່ອນທີ່ ສະເຫນໃີນບດົລາຍງານນີ,້ ເຊິ່ ງຄວນເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງສນັຍາຜ ຮ້ບັເຫມາົກໍ່ ສາ້ງ. 
ESCOP ຈະຖກືລວມຢ ່ ໃນເອກະສານການປະມ ນແລະສນັຍາທີ່ ຈະປະຕບິດັຕາມໂດຍຜ ຮ້ບັເຫມາົແລະຊີນໍ້າໂດຍ
ວສິະວະກອນກວດກາພາກສະຫນາມແລະທີ່ ປ ກສາ E&S ເພື່ ອຫຼ ດຜ່ອນ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວທີ່ ຄາດວ່າ
ຈະມາຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ.1 ມາດຕະການປະຕບິດັການຫລ ດຜ່ອນຜນົກະທບົຕ່ໍສີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
ຜນົກະທບົໃນລະຫວ່າງການກໍ່ ສາ້ງ ມາດຕະການຫຼ ດຜ່ອນ 
ອາໄຫຼ່ ທີ່ ບ່ໍໄດໃ້ຊ,້ ທໍ່ , ແລະ ສິ່ ງ
ຂອງອື່ ນໆຈາກເຮອືແພເກົ່ າແລະຈກັ
ສ ບນໍາ້ໄຟຟາ້ເກົ່ າ 

• ດສະດ  ແລະສິ່ ງຂອງເຫຼົ່ ານີຕ້ອ້ງໄດຮ້ບັການເກບັຮກັສາໄວຢ່້າງປອດໄພຢ ່ ໃນພືນ້ທີ່ ທີ່ ໄດຮ້ບັການ
ອະນ ມດັໂດຍປ ກສາຫາລກືບັຊ ມຊນົ ແລະອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ. 

ອນັຕະລາຍດາ້ນຄວາມປອດໄພຕ່ໍຜ ້
ອອກແຮງງານແລະຄວາມສ່ຽງຂອງ
ການເກດີອ ປະຕເິຫດໃນລະຫວ່າງ
ການຕດິຕັງ້ແລະປະຕບິດັລະບບົ
ສ ບນໍາ້ໄຟຟາ້ໃຫກ້ບັພະນກັງານແລະ
ປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ, ແລະຜນົ
ກະທບົຂອງປະຊາກອນຊົ່ ວຄາວຢ ່ ໃນ
ພືນ້ທີ່ . 

• ການຈດັສນັຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ ໃຫກ້ບັຜ ຄ້ວບຄ ມແລະ
ພະນກັງານໃນສະຖານທີ່ ຂອງຜ ຮ້ບັເໝາົ, ເຊິ່ ງຈະຮບັປະກນັວ່າທ ກມາດຕະການຄວາມປອດໄພ
ທີ່ ສມົເຫດສມົຜົນເຊັ່ ນ: ການໃຊເ້ຄື່ ອງນ ່ ງ ແລະ ອ ປະກອນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການວາງຄໍາ
ເຕອືນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາອນັຕະລາຍທີ່ ເຫນັໄດຢ່້າງພຽງພໍ. 

• ກະກຽມແລະ ນໍາ ໃຊປ້ືມ້ຄ ່ ມ ືO&M ຂອງຈກັສ ບນໍາ້ໄຟຟາ້ ແລະ ໃຫກ້ານຝ ກອບົຮມົກ່ຽວກບັ 
O&M ສໍາ ລບັ WUGs ແລະ ຄະນະກໍາມະການ, ແລະ ບາ້ນໃນທອ້ງຖິ່ ນ. ຕອ້ງກວດກາກ່ອງ
ຄວບຄ ມໄຟຟາ້ກ່ອນຕດິຕັງ້ຊ ດໃໝ່. 

• ກວດ ແລະ ປດິສະວກິໄຟຟາ້ກ່ອນຈະໄດຕ້ດິຕັງ້ມໍເຕຈີກັສ ບນໍາ້ທ ກຄັງ້ 
• ກວດການຮົ່ ວໄຫຼຂອງໄຟຟາ້ກ່ອນຈະມກີານສອ້ມແປງ ແລະ ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງມທື ກຄັງ້ 
• ຈາໍກດັເວລາເຮດັວຽກ ຈາກ 7ໂມງເຊົາ້ ເຖງິ 5 ໂມງແລງເທົ່ ານັນ້. 
• ເວລາເຮດັຢ ່ ເທງິເຮອືແພຕອ້ງໄດສ້ະໜອງເສືອ້ຊ ຊບີ ແລະ ກວດກາການຮົ່ ວໄຫຼຂອງກະແສ

ໄຟຟາ້ 
• ເຄື່ ອງມຄືວາມປອດໄພທງັໝດົຕອ້ງໄດສ້ະໜອງໃຫແ້ກ່ກໍາມະກອນໃນລະຫວ່າງການເຮດັວຽກ

ຢ ່ ໃນທາງປ  
• ຈກັສ ບນ ້ໍາຕອ້ງໄດຮ້ບັການຮບັປະກນັຈາກການຕກົໃນລະຫວ່າງການຂນົສົ່ ງຈາກທາ້ຍຖະຫນນົ

ໄປຫາບ່ອນຈອດເຮອື. ຄນົງານຕອ້ງບ່ໍແມ່ນ 
• ເພອືແພຕອ້ງຜ ກມດັໃຫແ້ໜນ້ໃນລະດ ຝນົ 

ຂີເ້ຫຍືອ້ • ຢ ່ ບ່ອນເຮດັວຽກທງັໝດົ, ຜ ຮ້ບັເໝາົຈະຕອ້ງຈດັຫາຖງັຂີເ້ຫຍືອ້, ຖງັບນັຈ  ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການເກບັຂີເ້ຫຍືອ້ຄນືໃໝ່ 

• ສິ່ ງເສດເຫຼອືແຂງອາດຈະຖກືເກບັຮກັສາໄວຊ້ົ່ ວຄາວໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ກໍານດົໄວກ່້ອນທີ່ ຈະ
ເກບັກໍາແລະກໍາຈດັ 

• ຖງັເກບັມຽ້ນສິ່ ງເສດເຫຼອືຈະຕອ້ງຖກືປກົຄ ມ, ປອ້ງກນັປາຍແຫຼມ, ທນົທານຕ່ໍດນິຟາ້ອາກາດ 
ແລະ ຫຼກັຖານສະແດງຂີເ້ຫຍືອ້. 

• ຫາ້ມບ່ໍໃຫມ້ກີານຈ  ດເຜາົ, ຝັງ ຫຼ ືຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ໃນພືນ້ທີ່  
• ກບັກໍາ ແລະ ຖິມ້ອ ປະກອນການບໍາລ ງຮກັສາຂະໜາດນອ້ຍໃຫຖ້ກືຕອ້ງເຊັ່ ນ: ຂີໝ້ຽ້ງ, ນໍາ້ມນັ

ເຄື່ ອງ, ນໍາ້ມນັທີ່ ໃຊແ້ລວ້, ແລະ ອື່ ນໆ. ຢ່າຖິມ້ນໍາ້ມນັທີ່ ໃຊແ້ລວ້ລງົພືນ້ດນິ ແລະ/ຫຼ ື ຮ່ອງນໍາ້ 
ເພາະມນັສາມາດປົນເປືອ້ນໃນດນິ ແລະ ນໍາ້ໃຕດ້ນິ. ການຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ປອດໄພດວ້ຍການເຜາົ
ໄຫມເ້ປນັນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ. 

• ວດັສະດ ທີ່ ນໍາມາຣີໄຊເຄນິໄດເ້ຊັ່ ນ: ແຜ່ນໄມສໍ້າລບັເຮດັຮ່ອງ, ເຫຼກັກາ້, ວດັສະດ ຕັງ້ໂຕະ, 
ສະຖານທີ່ ບນັຈ , ວດັສະດ ຫ ມ້ຫໍ່  ແລະ ອື່ ນໆ. ຈະຖກືເກບັກໍາ ແລະ ແຍກອອກຈາກແຫຼ່ ງຂີ ້
ເຫຍືອ້ອື່ ນເພື່ ອນໍາມາໃຊຄ້ນື, ໃຊຕ້ື່ ມ ຫຼ ືຂາຍ. 
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ການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວດິ-19 • ປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບແລະຄໍາແນະນໍາລະດບັຊາດແລະ WHO ທີ່ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດແ້ລະ
ບດົບນັທ ກຄໍາແນະນໍາຂອງ WBG COVID-19 ກ່ຽວກບັການວາງແຜນການຂດັແຍງ້ສໍາລບັ
ການດໍາເນນີງານທີ່ ມຢີ ່ ແລວ້ລງົວນັທ ີ 16 ມນີາ 2020 ແລະ WBG Safeguard Note 
ຊົ່ ວຄາວກ່ຽວກບັການພຈິາລະນາ COVID-19 ໃນໂຄງການກ່ໍສາ້ງ/ວຽກໂຍທາ, ເມສາ, 
2020. 

• •ກະລ ນາອາ້ງອີງໃສ່ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ແມ່ແບບແຜນການຄວບຄ ມສະຖານະການເພື່ ອ
ຕອບໂຕກ້ບັ COVID-19 

ຜນົກະທບົຈາກການດໍາເນນີ ແລະ ຄ ມ້
ຄອງນໍາໃຊ ້

ມາດຕະຫານຫຼ ດຜ່ອນຜນົກະທບົ 

ກະທບົຕ່ໍຜນົຜະລດິກະສກໍິາ  • ມກີານແນະນໍາການຊືແ້ລະໄຊຢ້າປາບສດັຕ ພດື ,  
• ສົ່ ງເສມີການນໍາໄຊຝ້ ່ ນແຮ່ທາດຕ່າງໆ, 
• ສົ່ ງເສມີແນວຄວາມຄດິໃນການຈດັການແມງໄມ,້ ແລະ   
• ພະຍາຍາມເຮດັໃຫກ້ານນໍາໄຊຢ້າປາບສດັຕ ພດືຫລ ດລງົໂດຍການແນະນໍາ  IPM ແທນ. 

ການຫລ ດລງົຂອງນໍາ້ໃນລະດ ແລງ້   • ຕດິຕາມການໄຫລແລະລະດບັການຫລ ດລງົຂອງແມ່ນໍາ້ ເພື່ ອບໍລຫິານຈດັການໃຫນໍ້າ້ພຽງພໍ.    
ການຊ ດຕວົຂອງຄອງ   • ປ່ຽນຜຽນໃນການຮກັສາເຊີ່ ງນີຈ້ະຂືນ້ກບັການອອກແບບທີ່ ດແີລະທ ນໃນການບໍລຫິານຈດັ 

ການທີ່ ພຽງພໍ,   
ການຮົ່ ວໄຫຼຂອງສານອາຫານ • ສົ່ ງເສມີການປ ກພດືລະດ ແລງ້ແລະນໍາໄຊວ້ທິກີານປບັປ ງດນິແບບຍນືຍງົ    
ທ່າແຮງການແຂ່ງຂນັແລະຄວາມຂດັ
ແຍງ້ກ່ຽວກບັນໍາ້ຈາກໂຄງການ
ຊນົລະປະທານທີ່ ໄດຮ້ບັການປບັປ ງ 

• ກະກຽມຄ ່ ມ/ືບດົແນະນໍາ O&M ກວມເອາົການຄ ມ້ຄອງນໍາ້ແລະລະບຽບການນໍາໃຊນໍ້າ້ 
• •ໃຫກ້ານtraining  ຶກອບົຮມົແລະການສະໜບັສະໜ ນໃຫກ້ບັສະມາຄມົຜ ນໍ້າໃຊນໍ້າ້ແລະ

ສະມາຄມົຜ ນໍ້າໃຊນໍ້າ້ໃນກດົລະບຽບການຄ ມ້ຄອງ/ນໍາໃຊນໍ້າ້ 
• •ລວມເອາົຊາວບາ້ນທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິໂຄງການຊນົລະປະທານໃນກດິຈະກໍາທາງເສດຖະກດິ

ອື່ ນ ຂອງໂຄງການ 
• •ລວມເອາົຕວົແທນຂອງຜ ຊ້ມົໃຊນໍ້າ້ຢ ່ ລ ່ ມນໍາ້ຢ ່ ໃນກ ່ ມ/ສະມາຄມົຜ ໃ້ຊນໍ້າ້ເພື່ ອການຕດັສນິໃຈ

ຮ່ວມກນັແລະການຄ ມ້ຄອງໂຄງການຊນົລະປະທານ ແລະ 
• •ໃນບ່ອນທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັແລະເປັນໄປໄດ,້ ກ່ໍສາ້ງກອງກອງສ ງເພື່ ອສະໜອງນໍາ້ໃຫແ້ກ່

ປະຊາຊນົຢ ່ ລ ່ ມນໍາ້ສໍາລບັລະບບົຊນົລະປະທານຂະໜາດນອ້ຍແລະນໍາໃຊພ້າຍໃນບາ້ນ. 
 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ແຜນຕອບໂຕສ້ ກເສນີ COVID-19 

1. ໃນສະຖານະການເມື່ ອມກີານແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ຜ ຮ້ບັເໝາົຕອ້ງປະຕບິດັ ຫຼ ື ປະຕບິດັຕາມ
ແນວທາງຂອງລດັຖະບານທີ່ ຖກືໄດປ້ະກາດ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ WHO. ຄໍາແນະນໍາເພີ່ ມເຕມີທີ່ ສາມາດປບັ
ຕວົໄດຈ້າກການຕອບສະໜອງຂອງ WBG ໃຫກ້ບັບດົແນະນໍາແຜນຕອບໂຕສ້ ກເສນີ COVID-19, ທີ່ ມີ
ການພຈິາລະນາຢ ່ ໃນວນັທ ີ 16 ມນີາ 2020, ແລະ ຂໍແ້ນະນໍາຊົ່ ວຄາວຂອງ WBG ກ່ຽວກບັການ
ພຈິາລະນາການຄ ມ້ຄອງໃນວຽກງານກໍ່ ສາ້ງ/ໂຄງການການວສິະວະກໍາ ໃນເດອືນ ມສີາ 2020. 

2. ເປນັມ ນຄ່າທີ່ ສງັເກດວ່າການຕອບສະຫນອງຂອງ WBG ກ່ຽວກບັຂໍສ້ງັເກດ COVID-19 ແລະ ຂໍມ້ ນ
ຊົ່ ວຄາວອາດຈະຖກືປັບປ ງເປນັບາງຄັງ້ຄາວບ່ອນທີ່ ມຂໍີຂ້ດັແຍ່ງກບັແນວທາງຂອງລດັຖະບານ ຫລ ື
WHO, ຄໍາແນະນໍາ ຂອງລດັຖະບານຫຼ ືWHO ແມ່ນມຢີ ່ . 

(a) ການກະກຽມ ສໍາ ລບັ Covid-19 



24 
 

• ຜ ຈ້ດັການຂັນ້ສ ງຂອງຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຫຼຜື ຈ້ດັການໂຄງການຄວນແຈງ້ໃຫ ້ PCO ແລະ / ຫຼ ື PAFO ລາຍ
ລະອຽດກ່ຽວກບັການກະກຽມທີ່  ກໍາ ລງັເຮດັຢ ່ ໃນສະຖານທີ່ . PCO ແລະ / ຫຼ ືPAFO, ຖາ້ມຄີວາມ 
ຈາໍເປນັຊ່ວຍເຫຼອືໂຄງການຕ່າງໆດວ້ຍການກະກຽມເຫຼົ່ ານີ.້ ຜ ຈ້ດັການຂັນ້ສ ງຄວນຮບັເອາົຄໍາ ແນະ ນໍາ 
ຈາກທມີແພດ ແລະ ຊ່ຽວຊານດາ້ນສ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂາົໃນການກະກຽມ
ສະຖານທີ່ , ເຖງິແມ່ນວ່າ PCO,ແລະ / ຫຼ ືPAFO ຍງັອາດຈະຕອ້ງການການຊ່ວຍເຫຼອື ຕວົຢ່າງ: ການ
ປະສານງານການຕອບໂຕ ້ແລະ/ຫຼ ືການເຊື່ ອມຕ່ໍສະຖານທີ່ ໂຄງການກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ດາ້ນສ ຂະພາບແຫ່ງຊາດ 
/ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ / ຫຼຜື ຊ່້ຽວຊານ.   

• ຜ ຮ້ບັເໝາົຄວນວາງມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ ອຫຼ ດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັເນື່ ອງຈາກການເຄື່ ອນ
ຍາ້ຍຂອງຄນົງານ, ຮບັປະກນັສະຖານທີ່ ຂອງພວກເຂາົໃຫກ້ຽມພອ້ມສໍາລບັການລະບາດ ແລະ ປະຕບິດັ
ແຜນການຕ່ໍເນື່ ອງເພື່ ອໃຫບ້ ກຄະລາກອນຮ ສ້ິ່ ງທີ່ ຕອ້ງເຮດັຖາ້ການລະບາດເກດີຂືນ້ ແລະ ວທິກີານໃຫກ້ານ
ປິ່ ນປົວ. ມາດຕະການກະກຽມເຫຼົ່ ານີຄ້ວນຈະຖກືສື່ ສານບ່ໍພຽງແຕ່ໃຫແ້ກ່ກໍາລງັແຮງງານເທົ່ ານັນ້ແຕ່ຍງັໃຫ ້
ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນນໍາອກີ, ເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົໝັນ້ໃຈວ່າການເຄື່ ອນໄຫວຂອງພະນກັງານຖກືຄວບຄ ມ 
ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າການມກີານດ ຖ ກຫຼກືານຈາໍແນກຫຼ ດລງົໃນກໍລະນເີກດີການລະບາດ. 

(b)  ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງພະນກັງານ 

• ການຍກົຍາ້ຍຂອງພະນກັງານສາມາດເພີ່ ມຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການສົ່ ງຕ່ໍ Covid-19 ໄປຫາສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ 
ແລະ ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. ແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດ, ແຮງງານສາກນົ ແລະ ພະນກັງານຂາ້ມຜ່ານຄວນ
ປະຕບິດັຕາມຂໍກ້ໍານດົ ແລະ ແນວທາງຂອງລດັຖະບານກ່ຽວກບັ Covid-19 ໃນເວລາເດນີທາງໄປ ຫຼຈືາກ
ບ່ອນເຮດັວຽກຕ່າງໆ.  

• ກໍາມະກອນທີ່ ມາຈາກ ຫຼ ື ຜ່ານປະເທດ/ເຂດທີ່ ມກີໍລະນຕີດິໄວຣັດ (ກ) ບ່ໍຄວນກບັມາຖາ້ສະແດງອາການ
ໄຂ ້ແລະ (ຂ) ຄວນແຍກຕວົເອງເປັນເວລາ 14 ວນັຫຼງັຈາກກບັຄນືມາ. 

ການຈດັການແຍກຕວົເອງ: ສໍາລບັຄວາມໂດດດ່ຽວຂອງຕວົເອງ, ການກະທໍາດັ່ ງຕ່ໍໄປນີຄ້ວນໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ 
(ຕາມຄວາມເໝາະສມົ) 

• ກໍາມະກອນຄວນໄດຮ້ບັການສະໜອງຫອ້ງນອນດ່ຽວທີ່ ມກີານລະບາຍອາກາດໄດດ້ ີ (ເຊັ່ ນ: ມີ
ປ່ອງຢຽ້ມເປີດ ແລະ ປະຕ ເປີດ). ຖາ້ຫອ້ງດ່ຽວບ່ໍສາມາດໃຊໄ້ດສໍ້າລບັພະນກັງານແຕ່ລະຄນົ, ຄວນມີ
ພືນ້ທີ່ ພຽງພໍເພື່ ອຮກັສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜອ້ຍ 2 ແມດັ ແລະ ຜາ້ກັງ້ເພື່ ອແຍກຄນົງານແບ່ງຫອ້ງ . ຜ ຊ້າຍ 
ແລະ ຜ ຍ້ງິບ່ໍຄວນແບ່ງປັນຫອ້ງ. ຄວນມຫີອ້ງນໍາ້ທີ່ ອ ທດິຕນົສ າລບັສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທີ່
ໂດດດ່ຽວແລະຄວນມຫີອ້ງນໍາ້ແຍກຕ່າງຫາກ ສໍາ ລບັຊາຍ ແລະຍງິ  . 

• ກໍາມະກອນທີ່ ແຍກດ່ຽວຄວນຈາໍກດັການເຄື່ ອນໄຫວຂອງພວກເຂາົໃນພືນ້ທີ່ ທີ່ ຖກືນໍາໃຊໂ້ດຍພືນ້ທີ່
ແບ່ງປັນຂອງກໍາມະກອນທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ) ແລະ ຄວນຫລກີລຽ້ງການນໍາໃຊພ້ືນ້ທີ່ ເຫລົ່ ານີເ້ມື່ ອມີ
ກໍາມະກອນທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົກະທບົບ່ອນທີ່ ຜ ແ້ຍກດ່ຽວຈາໍເປນັຕອ້ງໃຊສ້ະຖານທີ່ ທີ່ ໃຊຮ່້ວມກນັ (ເຊັ່ ນ: 
ເຮອືນຄວົ/ຫອ້ງນໍາ້), ຄວນມກີານຈດັແຈງສໍາລບັທໍາຄວາມສະອາດກ່ອນແລະຫຼງັການນໍາໃຊສ້ິ່ ງອໍາ 
ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ. ຈ ານວນພະນກັງານທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເບິ່ ງແຍງດ ແລຜ ທ້ີ່ ຢ ່ ແຍກດ່ຽວ
, ລວມທງັການສະໜອງອາຫານ ແລະ ນໍາ້, ຄວນເກບັຮກັສາໄວໃ້ນລະດບັຕ່ໍາສ ດ ແລະ ອ ປະກອນປກົ
ປອ້ງສ່ວນບ ກຄນົ (PPE) ທີ່ ເໝາະສມົຄວນຈະຖືກນໍາໃຊໂ້ດຍພະນກັງານເຫຼົ່ ານັນ້. 
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• ຢ່າງໜອ້ຍສ ດ, ພືນ້ທີ່ ແຍກດ່ຽວຄວນໄດຮ້ບັການອະນາໄມທ ກໆ ວນັ ແລະ ຜ ຊ່້ຽວຊານດາ້ນສາທາ 
ລະນະສ ກຄວນໄປຢຽ້ມຢາມພະນກັງານຢ ່ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລກີທ ກມື.້  ຜ ເ້ຮດັຄວາມສະອາດ
ແລະ ຜ ຊ່້ຽວຊານດາ້ນສ ຂະພາບຄວນໃສ່ PPE ທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຮບັປະກນັສ ຂະອະນາໄມທີ່ ດໃີນ
ເວລາຢຽ້ມຢາມຜ ເ້ຮດັວຽກແຍກດ່ຽວ. ຂໍມ້ ນເພີ່ ມເຕມີແມ່ນໃຫໂ້ດຍ WHO ໃນການດ ແລຢ ່ ເຮອືນ 
ສໍາລບັຄນົເຈບັທີ່ ສງົໃສວ່າເປັນໂລກ coronavirus ທີ່ ແປກ ໃໝ່ (COVID-19) ນກັທ່ອງທ່ຽວບ່ໍ
ອະນ ຍາດ ໃຫເ້ຂົາ້ໄປຈນົກວ່າພະນກັງານຈະບ່ໍມສີນັຍານແລະອາການເປນັເວລາ 14 ມື.້ 

• ຜ ຢ້ຽ້ມຢາມບ່ໍອະນ ຍາດຈນົກວ່າຜ ຖ້ກືແຍກດ່ຽວຈະບ່ໍມສີນັຍານ ແລະ ອາການເປນັເວລາ 14 ມື.້ 

(c) ການກະກຽມ ສໍາ ລບັການລະບາດ 

3. ພະນກັງານແພດທີ່ ສະຖານທີ່ ຫຼກືານບໍລກິານດາ້ນການແພດສ່ວນບ ກຄນົ ສໍາ ລບັສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວຄວນ
ໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົແລະເກບັຮກັສາໄວຕ້າມ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ຂອງປະເທດ ແລະ WHO 
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-
guidance)ແລະ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ກ່ຽວກບັ Covid-19. ພວກເຂາົຄວນເກບັເອາົອ ປະກອນແລະຢາທີ່ ມຢີ ່ ໃນ
ສະຖານທີ່ ແລະຮບັປະກນັວ່າມກີານສະໜອງທີ່ ດຂີອງການປິ່ ນປວົທີ່ ຈາໍເປນັໃດໆ, ລວມທງັຢາ 
paracetamol / acetaminophen ແລະຢາອື່ ນໆທີ່ ສອດຄ່ອງກບັແນວທາງຂອງປະເທດແລະ 
WHO.   

4. ມາດຕະການຕ່ໍໄປນີຄ້ວນໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ (ຕາມຄວາມ ເໝາະ ສມົ):  

• ຮບັປະກນັສະຖານທີ່ ທາງການແພດຫລສືະຖານທີ່ ຕັງ້ຄ່າຍແມ່ນມກີານສະ ໜອງ ອ ປະກອນການແພດ
ປອ້ງກນັສ່ວນຕວົທີ່ ພຽງພໍ (PPE), •ເປນັຂັນ້ຕ່ໍາ: (ກ) ຊ ດຄ ມ, ເສືອ້ຜາ້; (ຂ) ໜາ້ ກາກທາງການແພດ
ແລະເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈບາງຢ່າງ (N95 ຫຼ ືFFP2); (c) ຖງົມ;ື ແລະ (ງ) ການປອ້ງກນັຕາ (ແວ່ນຕາ
ຫລໜືາ້ຈ)ໍ. 

• ຜ ເ້ຮດັຄວາມສະອາດຍງັ ຈາໍ ເປນັຕອ້ງມ ີPPE ແລະຢາຂາ້ເຊືອ້ໂລກ. PPE ຂັນ້ຕ່ໍາ ທີ່ ຈະ ນໍາ ໃຊໃ້ນ
ເວລາ ທໍາ ຄວາມສະອາດບໍລເິວນທີ່ ເຄຍີສງົໃສວ່າມກີານປນົເປືອ້ນກບັ Covid-19 ແມ່ນ: (ກ) ຊ ດຄ ມ
, ເສືອ້ຜາ້; (ຂ) ໜາ້ ກາກທາງການແພດ; (c) ຖງົມ;ື (ງ) ການປອ້ງກນັຕາ (ແວ່ນຕາຫລ ືໜາ້ ຈ)ໍ; ແລະ 
(e) ເກບີຫຼເືກບີເຮດັວຽກທີ່ ປດິ.  ຜ ເ້ຮດັຄວາມສະອາດຄວນໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົກ່ຽວກບັວທິກີານ
ໃສ່ແລະ ນໍາ ໃຊ ້PPE ຢ່າງປອດໄພໂດຍພະນກັງານແພດ, ໃນການຮກັສາອະນາໄມທີ່  ຈາໍ ເປນັ (ລວມ
ທງັການລາ້ງມ)ື ກ່ອນ, ໃນໄລຍະແລະ ໜາ້ທີ່ ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ໃນການຄວບຄ ມສິ່ ງເສດເຫຼອື 
(ລວມທງັເຄື່ ອງໃຊ ້PPE ແລະ ອ ປະກອນທໍາຄວາມສະອາດ). 

• ພະນກັງານແພດຄວນ ດໍາ ເນນີການໂຄສະນາປ ກຈດິສໍານ ກ, ຝ ກອບົຮມົ ແລະ ຈດັແຈງປາ້ຍໂຄສະນາ
, ປາ້ຍ ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີ່ ເໝາະ ສມົທີ່ ຈະລງົໃນສະຖານທີ່ ເພື່ ອໃຫຄໍ້າແນະນໍາແກ່ພະນກັງານກ່ຽວກບັ
ວທິກີານຫຼ ດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໃຫໜ້ອ້ຍທີ່ ສ ດ, ລວມທງັ : (ກ) ແຍກຕວົເອງຖາ້ພວກ
ເຂາົຮ ສ້ ກບ່ໍສະບາຍ ຫຼ ືຄດິວ່າພວກເຂາົອາດຈະຕດິຕ່ໍກບັໄວຣດັ, ແລະ ແຈງ້ເຕອືນພະນກັງານແພດໝໍ; 
(ຂ) ລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດດວ້ຍສະບ ແລະນໍາ້ ຫຼາຍໆຄັງ້ / ມື;້ (c) ວທິກີານຫລກີລຽ້ງການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໃນເວລາທີ່ ໄອ/ຈາມ (ໄອຈາມ ຫລ ື ໃນເນືອ້ເຍື່ ອທີ່ ຖກືຖິມ້ທນັທ)ີ ແລະ ບ່ໍຄວນຖົ່ ມນໍາ້ລາຍ; 
ແລະ (ງ) ເພື່ ອຮກັສາຢ່າງໜອ້ຍ 2 ແມດັ ຫຼ ືຫຼາຍກວ່ານັນ້ຈາກເພື່ ອນຮ່ວມງານ. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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• ສະຖານລີາ້ງມຄືວນໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ຢ ່ ສະຖານທີ່ ສໍາຄນັໃນທົ່ ວສະຖານທີ່ , ລວມທງັປະຕ ເຂົາ້/ອອກ
ໄປບ່ອນເຮດັວຽກ. ບ່ອນໃດກໍ່ ຕາມທີ່ ມຫີອ້ງນໍາ້, ຫອ້ງອາຫານ/ອາຫານ ແລະ ນໍາ້ດື່ ມ, ຫລ ື ບ່ອນ
ພກັຜ່ອນນອນ, ຢ ່ ສະຖານສີິ່ ງເສດເຫຼອື, ຢ ່ ຮາ້ນ ແລະ ສະຖານທີ່ ຊ ມຊນົ, ແຕ່ລະຄນົຄວນມນໍີາ້ 
ສະອາດ, ສະບ ່ ແຫຼວ ແລະ ຜາ້ເຊດັໂຕສໍາລບັລາ້ງມໂືດຍມຖີງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ປດິ (ສໍາລບັຜາ້ເຊດັໂຕທີ່ ໃຊ ້
ແລວ້) ທີ່ ຖກືນໍາໄປຖີມ້ ແລະ ຖີມ້ເປນັປະຈາໍຕາມແນວທາງຂອງລດັຖະບານ. 

• ບ່ອນທີ່ ບ່ໍສາມາດໃຫບໍ້ລກິານລາ້ງສະຖານທີ່  (ຕວົຢ່າງຢ ່ ສະຖານທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ), ຄວນລາ້ງມດືວ້ຍ
ເຫຼົາ້. 

• ການຈດັການ ທໍາ ຄວາມສະອາດຄວນໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ເພື່ ອປະກອບມກີານ ທໍາ ຄວາມ
ສະອາດເປນັປກົກະຕແິລະເລກິເຊິ່ ງໂດຍນໍາໃຊຢ້າຂາ້ເຊືອ້ໃນຫອ້ງອາຫານ / ຫອ້ງນໍາ້ / ອາຫານ / ເຄື່ ອງ
ດື່ ມ, ວດິຖ່າຍ/ຫອ້ງນໍາ້ / ພືນ້ທີ່ ຊ ມຊນົ, ລວມທງັມຈືບັປະຕ , ພືນ້ເຮອືນ ແລະ ທ ກໜາ້ທີ່ ສໍາ ພດັເປນັ
ປະ ຈາໍ. ທີ່ ພກັຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານຈະຢ ່ ໃນສະພາບດໃີນການຮກັສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສ ຂະ
ອະນາໄມ ແລະ ເພື່ ອຄວາມສະອາດເພື່ ອຫຼ ດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໃຫໜ້ອ້ຍທີ່ ສ ດ .  

• ວທິກີານເຮດັວຽກຄວນໄດຮ້ບັການທບົທວນແລະປ່ຽນແປງຕາມຄວາມຈາໍເປັນເພື່ ອຫຼ ດຜ່ອນການນໍາ 
ໃຊ ້ PPE, ໃນກໍລະນກີານສະໜອງຂອງ PPE ແມ່ນຫາຍາກຫຼຍືາກທີ່ ຈະໄດຮ້ບັ. ຍກົຕວົຢ່າງ, 
ລະບບົການສດີນໍາ້ໃນເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ເສາົຫ ນ້ຄວນມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍດ,ີ ລດົບນັທ ກທີ່
ປກົຄ ມ, ການສະກດັກັນ້ນໍາ້ໃນສະຖານທີ່ ເພີ່ ມຂືນ້ແລະຄວາມໄວໃນການກໍານດົເສັນ້ທາງຂອ້ນຂາ້ງຫຼ ດ
ລງົເພື່ ອຫຼ ດຜ່ອນຄວາມຕອ້ງການໜາ້ກາກຝ ່ ນລະບບົຫາຍໃຈ (N95). 

5. ການວາງແຜນຄວາມ ໝັນ້ ຄງົ ສໍາ ລບັການລະບາດ 

ແຜນການທີ່ ຈະພດັທະນາໂດຍຜ ຮ້ບັເໝາົຄວນກໍານດົຂັນ້ຕອນໃດໃນກໍລະນທີີ່  Covid-19 ຮອດສະຖານທີ່ ແລະ
ມນັຄວນຈະຖກືພດັທະນາໂດຍປ ກສາຫາລກືບັສະຖານທີ່ ຮກັສາສ ຂະພາບແຫ່ງຊາດແລະທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ PCO 
ຫຼ ືPAFO, ເພື່ ອຮບັປະກນັການຈດັການ ແມ່ນຢ ່ ໃນສະຖານທີ່ ສໍາລບັການບນັຈ , ການດ ແລ ແລການຮກັສາ
ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານທີ່ ໄດເ້ຮດັສນັຍາ Covid-19.   

6. ແຜນຮບັມສື ກເສນີຂືນ້ກບັການພຈິາລະນາການຕອບໂຕໂ້ດຍຜ ຮ້ບັເໝາົ ແລະ ກໍານດົຂັນ້ຕອນ, ເມື່ ອມີ
ໂອກາດເຂົາ້ເຖງິແລະຈາກສະຖານທີ່ ໃດໜ ່ ງກໍ່ ຈະຖືກຈາໍກດັເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງການແຜ່ກະຈາຍ. ມາດຕະການຕ່ໍ
ໄປນີຄ້ວນໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ, ຕາມຄວາມ ເໝາະ ສມົ :  

• ການ ກາໍ ນດົເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆຄວນໄດຮ້ບັການພດັທະນາແລະສື່ ສານກບັກໍາລງັແຮງງານສໍາລບັ: (ຂ) ການ
ດ ແລ ແລະ ການປິ່ ນປົວພະນກັງານ, ລວມທງັບ່ອນທີ່ ແລະວທິກີານນີຈ້ະສະຫນອງໃຫ;້ ແລະ (c) 
ການໄດຮ້ບັນໍາ້ປະປາ, ອາຫານ, ເຄື່ ອງມກືານແພດແລະອ ປະກອນທໍາຄວາມສະອາດຢ່າງພຽງພໍໃນ
ກໍລະນທີີ່ ມກີານລະບາດຂອງສະຖານທີ່ , ໂດຍສະເພາະການເຂົາ້ເຖງິສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວກາຍເປັນຂໍ ້ ຈາໍ 
ກດັຫຼກືານເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງການສະໜອງທີ່ ຈາໍກດັ. ແຜນການຕ່ໍສ ຕ້ອ້ງສອດຄ່ອງກບັແນວທາງຂອງ
ລດັຖະບານ. 

• ໂດຍສະເພາະ, ແຜນການຄວນກໍານດົສິ່ ງທີ່ ຄວນເຮດັຖາ້ມຄີນົສງົໃສວ່າຈະເຈບັປ່ວຍກບັ Covid-19 
ຢ ່ ບ່ອນເຮດັວຽກ. ແຜນການຄວນຈະ, ຈາໍກດັຈາໍນວນຄນົທີ່ ຕດິຕ່ໍກບັບ ກຄນົດັ່ ງກ່າວແລະຕດິຕ່ໍເຈົາ້ ໜ້
າ ທີ່ ສາທາລະນະສ ກທອ້ງຖິ່ ນ; (ຂ) ພຈິາລະນາວທິກີານລະບ ຄນົທີ່ ອາດຈະສ່ຽງ (ຕວົຢ່າງ: ຍອ້ນ
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ສະພາບທີ່ ມມີາກ່ອນເຊັ່ ນວ່າພະຍາດເບາົຫວານ, ພະຍາດຫວົໃຈ ແລະ ປອດ, ຫຼ ືເປນັຜນົມາຈາກການ
ມອີາຍ ແກ່ກວ່າ) ແລະ ສະໜບັສະໜ ນພວກເຂາົ, ໂດຍບ່ໍຕອ້ງເຊືອ້ເຊນີ ແລະ ການ ຈາໍ ແນກເຂົາ້ໃນ
ບ່ອນເຮດັວຽກຂອງທ່ານ; ແລະ (c) ພຈິາລະນາເຖິງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການຈດັການຕ່ໍທ ລະກດິ
ຖາ້ວ່າມກີານລະບາດຢ ່ ໃນຊ ມຊນົໃກຄ້ຽງ.   

• ການຈດັແຈງ ສໍາ ລບັການຈດັການຈດັເກບັແລະ ກໍາ ຈດັສິ່ ງເສດເຫຼອືທາງການແພດ, ເຊິ່ ງອາດຈະເພີ່ ມ
ຂືນ້ໃນປະລມິານແລະສາມາດຕດິເຊືອ້ໄດຫຼ້າຍມື ້ (ອງີຕາມເອກະສານ).ການສະ ໜບັ ສະ ໜ ນ ທີ່
ພະນກັງານແພດໃນສະຖານທີ່ ອາດຈະຕອ້ງການ, ພອ້ມທງັການຈດັແຈງການຂນົສົ່ ງ (ໂດຍບ່ໍມຄີວາມ
ສ່ຽງຕ່ໍການຕດິເຊືອ້ຂາ້ມ) ພະນກັງານທີ່ ເຈບັປ່ວຍໄປຫາສະຖານທີ່ ດ ແລທີ່ ເຂັມ້ຂ ນ້ຫລເືຂົາ້ໃນການດ 
ແລຮກັສາສ ກສາລາແຫ່ງຊາດຄວນໄດຮ້ບັການປ ກສາຫາລແືລະຕກົລງົກນັ .  

• ວທິກີານຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ຊ ມຊນົໃນສະຖານທີ່ ຄວນເຮດັວຽກທີ່ ຖກືໂຈະ
ຫຼກືານເຈບັເປນັມຜີນົກະທບົຕ່ໍ ຈາໍ ນວນແຮງງານທີ່  ສໍາ ຄນັໃນຈ ດເວລາໃດກໍ່ ຕາມ.ມນັເປນັສິ່ ງ ສໍາ ຄນັ
ທີ່ ວ່າມາດຕະການຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກຖກືທບົທວນໂດຍຜ ຊ່້ຽວຊານດາ້ນຄວາມປອດໄພ
ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກ່ອນພືນ້ທີ່ ເຮດັວຽກຖກືໂຈະ.  

7. ສື່ສານແຜນການ  

8. ເພື່ ອຫຼ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການດ ຖ ກຫລກືານ ຈາໍ ແນກໃນສງັຄມົ, ແລະເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າບດົບາດ
ແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງບ ກຄນົແມ່ນຈະແຈງ້, ມາດຕະການກະກຽມ 

9. ແລະແຜນການຕ່ໍສ ຄ້ວນໄດຮ້ບັການສື່ ສານຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. ຜ ອ້ອກແຮງງານ, ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຍ່ອຍ, ຜ ສ້ະ  ໜ
ອງ, ຊ ມຊນົທີ່ ຢ ່ ຕດິກນັ, ແລະ ອໍາ ນາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນຄວນຮ ກ່້ຽວກບັການກະກຽມທີ່ ໄດເ້ຮດັ
ແລວ້.   

ເມື່ ອສື່ ສານກບັກໍາລງັແຮງງານ, ພາລະບດົບາດແລະ ໜາ້ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງພວກເຂາົຄວນຈະຖກື ກໍາ ນດົໄວຢ່້າງ
ຈະແຈງ້, ແລະ ຄວາມສໍາຄນັສໍາລບັເພື່ ອນຮ່ວມງານ, ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນແລະຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົວ່າ ກໍາ ມະກອນ
ປະຕບິດັຕາມແຜນການຄວນໄດຮ້ບັຄວາມກດົດນັ.  ຜ ອ້ອກແຮງງານອາດຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢນືຢນັອກີວ່າພວກ
ເຂາົຈະບ່ໍມກີານແກແ້ຄນ້ຫລ ື ຈາໍແນກຖາ້ພວກເຂາົແຍກຕວົເອງອອກຈາກຄວາມຮ ສ້ ກທີ່ ບ່ໍສະບາຍແລະຍງັ
ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຊດົເຊຍີຫລກືານຈດັການປະກນັໄພທີ່ ມຢີ ່ . ຄໍາ ແນະ ນໍາ ເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັການ
ຫລອກລວງທາງສງັຄມົຍອ້ນຜນົຂອງ Covid-19 ແມ່ນມຢີ ່ ໃນ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ຂອງ WHO. 


