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ແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

1. ສາທາລະນະລດັປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ) (ຕ ິ່ ໄປນ ຄ້ຜື ກ້ ຢ້ມື) ຜິ່ ານກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈະດ າເນ ນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕກ້ານລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນປະເທດລາວ, ດວ້ຍການ
ມ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງ ພະແນກສາທາລະສຸກແຂວງ, ຫອ້ງການສາທາລະສຸກເມອືງ, ແລະ ບນັດາສຸກສາລາ. ອງົການພດັທະນາສາກນົ (ຕ ິ່
ໄປນ ຄ້ຜື  ້ໃຫກ້ ຢ້ມື) ໄດຕ້ກົລງົສະໜອງທນຶໃຫແ້ກິ່ ໂຄງການ. 

2. ຜ ກ້ ຢ້ມືຈະປະຕບິດັຕາມມາດຕະການ ແລະ ການປະຕບິດັ ທ ິ່ ສ າຄນັ ເພືິ່ ອໃຫໂ້ຄງການດ າເນ ນງານໄດຕ້າມມາດຕະຖານສິິ່ ງແວດ 
ລອ້ມ ແລະສງັຄມົ (ມສສ). ແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ຜຮສສ) ໄດຕ້າມມາດຕະການ ແລະ ກດິ
ຈະກ າທ ິ່ ສ າຄນັ, ລວມມ  ເອກະສານສະເພາະ ແລະ ແຜນການຕິ່ າງໆ ພອ້ມດວ້ຍກ ານດົໄລຍະເວລາໃຫກ້ບັແຕິ່ ລະກດິຈະກ າໄປພອ້ມ
ເລ ຍ. 

3. ຜ ກ້ ຢ້ມືແມິ່ ນມ ໜາ້ທ ິ່ ຮບັຜດິຊອບ ໃນການປະຕບິດັຕາມຄວາມຕອ້ງການທງັໝດົຂອງ (ຜຮສສ) ທງັໃນເວລາໃນການດ າເນ ນງານ 
ມາດຕະການສະເພາະເຈາະຈງົ ແລະ ການປະຕບິດັກດິຈະກ າ ໂດຍກະຊວງ, ໜິ່ ວຍງານ ຫ  ືຫວົໜິ່ ວຍຈດັຕັງ້ຕິ່ າງໆທ ິ່ ໄດກ້ິ່ າວໄວໃ້ນ
ຂ ທ້  1 ຂາ້ງເທງິນັນ້. 

4. ການດ າເນ ນງານຂອງມາດຕະການ ແລະ ການປະຕບິດັທ ິ່ ສ າຄນັ ກ ານດົໄວໃ້ນ (ຜຮສສ) ນ  ້ແມິ່ ນຈະໄດຮ້ບັການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍ
ງານໃຫແ້ກິ່ ສະມາຄມົ (ທະນາຄານໂລກ) ໂດຍຜ ກ້ ຢ້ມື ດັິ່ ງທ ິ່ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໂດຍ (ຜຮສສ) ຂອງ ບນັດາມາດຕະການ ແລະ ເງ ືິ່ອນໄຂ
ການເຫນັດ ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ສະມາຄມົຈະໄດຕ້ດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ຜນົສ າເລດັຂອງການນ າໃຊ ້
ເຄືິ່ ອງມປືະເມ ນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕະຫ ອດການດ າເນ ນງານໂຄງການ. 

5. ດັິ່ ງທ ິ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັໂດຍ ສະມາຄມົ (ທະນາຄານໂລກ) ແລະ ຜ ກ້ ຢ້ມື, ຜຮສສ ນ ແ້ມິ່ ນຈະໄດຖ້ກືປບັປຸງແກໄ້ຂເປນັຄັງ້ຄາວໄປໃນ
ໄລຍະເວລາຂອງດ າເນ ນໂຄງການ, ເພືິ່ ອສະແດງໃຫເ້ຫນັການຈດັການທ ິ່ ປບັຕວົໄດຂ້ອງບນັດາຂ ປ້ິ່ ຽນແປງ ແລະ ສະພາບການທ ິ່ ບ ິ່
ສາມາດເບິິ່ ງເຫນັໄດຂ້ອງໂຄງການ ຫ  ື ເພືິ່ ອຕອບສະໜອງຕ ິ່ ກບັ ການປະເມ ນຜນົ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງໂຄງການ ທ ິ່ ໄດຮ້ບັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍອ ງໃສິ່  ຜຮສສ . ໃນສະພາບການດັິ່ ງກິ່ າວ, ຜ ກ້ ຢ້ມືຈະທ າການຕກົລງົຕ ິ່ ກບັ ສະມາຄມົ ແລະ ຈະປບັປຸງ 
ຜຮສສ ເພືິ່ ອໃຫສ້ະທອ້ນເຖງິການປິ່ ຽນແປງດັິ່ ງກິ່ າວ. ຂ ຕ້ກົລງົຕ ິ່ ກບັການປິ່ ຽນແປງໃນ ຜຮສສ ຈະຖກືບນັທກຶຜິ່ ານການແລກປິ່ ຽນ 
ຈດົໝາຍທ ິ່ ມ ລາຍເຊນັ ລະຫວິ່ າງສະມາຄມົ ແລະ ຜ ກ້ ຢ້ມື. ຜ ກ້ ຢ້ມືຈະລງົເຜ ຍແຜິ່ ການປບັປຸງຂອງ ຜຮສສ ທນັທ . 

6. ໃນກ ລະນ ທ ິ່ ບນັດາຂ ແ້ກໄ້ຂ, ສະພາບການທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫນັນັນ້, ຫ  ືການປະຕບິດັໂຄງການສົິ່ ງຜນົໃຫມ້ ການປິ່ ຽນແປງຕ ິ່ ກບັ ຄວາມສິ່ ຽງ 
ແລະ ຜນົກະທບົ ໃນລະຫວິ່ າງ ການດ າເນ ນໂຄງການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈະສະໜອງເງນິທນຶເພ ິ່ ມເຕ ມ, ຖາ້ຈ າເປນັ, ໃຫແ້ກິ່
ການດ າເນ ນງານ ມາດຕະການ ແລະ ການປະຕບິດັຕິ່ າງໆ ເພືິ່ ອແກໄ້ຂບນັດາຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົດັິ່ ງກິ່ າວນັນ້.  
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ມາດຕະການ ແລະ ການປະຕບິດັທ ິ່ ສ າຄນັ ຂອບເຂດໄລຍະເວລາ ນຕິບຸິກຄນົ / ເຈ ົາ້ໜາ້ທ ິ່ ຮບັຜດິຊອບ 

ການເຝົາ້ຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 

A ການລາຍງານເປນັປະຈ າ: ກະກຽມ ແລະ ສົິ່ ງ ໃຫກ້ບັສະມາຄມົ ເປນັປະຈ າກິ່ ຽວກບັບນັດາ ບດົລາຍ
ງານຕດິຕາມຂອງການປະຕບິດັງານທາງສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
(ESHS) ຂອງໂຄງການ, ລວມເຖງິແຕິ່ ບ ິ່ ຈ າກດັ, ບນັດາກດິຈະກ າການມ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ທ້ ິ່ ມ ສິ່ ວນ
ກິ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ການຮອ້ງທຸກ. 

ປະຈ າໄຕມາດ, ທຸກໆຫກົເດອືນ, ປະຈ າປ  
ຕະຫ ອດການດ າເນ ນໂຄງການ. 
 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ-ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮິ່ ວມມ ື

ມສສ 1:  ການປະເມ ນຜນົ ແລະ ການຈດັການ ຂອງບນັດາຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
1.1 ໂຄງຮິ່ າງການຈດັຕັງ້ຂອງອງົກອນ: ກມົແຜນການ ແລະ ການຮິ່ ວມມ ືກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈະ

ເປນັຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ ເພືິ່ ອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະສານງານຂອງໂຄງການ ແລະ ຈດັຫາ
ພະນກັງານທ ິ່ ມ ຄຸນສມົບດັ, ເຊິິ່ ງລວມມ  ພະນກັງານດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ຜ ຊ້ິ່ ຽວຊານ
ດາ້ນການຈດັການຂ ເ້ຫຍືອ້ຂອງໂຮງໝ  ແລະ ບນັດາຊບັພະຍາກອນຕິ່ າງໆ ເພືິ່ ອສະໜບັສະໜ ນການ
ຄຸມ້ຄອງຈດັການຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພ ຂອງໂຄງການ. 

ພະນກັງານດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ (1 ESHS) ແລະ 
ສງັຄມົ (1) ໄດຮ້ບັການແຕິ່ ງຕັງ້ກິ່ ອນການປະຕບິດັ
ກຈິະກ າຕິ່ າງໆຂອງໂຄງການພອ້ມກບັຄວາມສິ່ ຽງ 
ແລະ ຜນົກະທບົທ ິ່ ເປນັໄປໄດຂ້ອງແຜນການ 
ESHS. ການແຕິ່ ງຕັງ້ພະນກັງານດາ້ນສິິ່ ງແວດ 
ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະຖກືຮກັສາໄວສ້ າລບັການ
ດ າເນ ນງານເຄືິ່ ອງມ ືແນະນ າເຄືິ່ ອງມ ືກອບການຄຸມ້
ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ກຄສສ)  
ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາການດ າເນ ນການໂຄງການ. 
 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ-ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮິ່ ວມມ ື



 ແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ຜຮສສ) ໂຄງການ ກນັ, ຄວມຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕຕ້ ິ່ ການລະບາດພະຍາດ  COVID-19  ໃນ ສປປລາວ LAO PDR 
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ມາດຕະການ ແລະ ການປະຕບິດັທ ິ່ ສ າຄນັ ຂອບເຂດໄລຍະເວລາ ນຕິບຸິກຄນົ / ເຈ ົາ້ໜາ້ທ ິ່ ຮບັຜດິຊອບ 

1.2 ແຜນການປະເມ ນຜນົ/ການຄຸມ້ຄອງ ທາງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ເຄືິ່ ອງມ/ືຜ ເ້ຮດັສນັຍາ 
ກ. ປະເມນິຜນົຄວາມສິ່ ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົທາງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງກດິຈະກ າໂຄງການ
ທ ິ່ ໄດສ້ະເໜ , ໂດຍອ ງຕາມ ກອບການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ກຄສສ) ໃນການ
ກະກຽມ, ເຜ ຍແຜິ່  ແລະ ຮບັຮອງເອາົ ໃຫກ້ບັໂຄງການ, ເຊິິ່ ງປະກອບມ ການຮບັປະກນັວິ່ າ ບຸກຄນົ
ຕິ່ າງໆ ແລະ ບນັດາກຸິ່ ມຜ ທ້ ິ່ ດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ອິ່ ອນແອ ອາດຈະດວ້ຍສະພາບການສະເພາະໃດໜຶິ່ ງ, 
ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຜນົປະໂຫຍດພດັທະນາ ທ ິ່ ເປນັຜນົມາຈາກໂຄງການ. 
 
ຂ. ກະກຽມ, ເຜ ຍແຜິ່ , ຮບັຮອງເອາົ ແລະ ດ າເນ ນງານ ທຸກໆແຜນການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງົຄມົ ຫ  ືເຄືິ່ ອງມອືືິ່ ນໆ ທ ິ່ ຈ າເປນັ ໃຫແ້ກິ່ ກດິຈະກ າໂຄງການຕາມລ າດບັ ໂດຍອ ງຕາມຂະບວນການ
ປະເມ ນຜນົທ ິ່ ສອດຄອງກບັມາດຕະຖານດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ມ ກອບການຄຸມ້ຄອງ
ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ກຄສສ), ສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
(ESHS), ແລະ ວທິ ການປະຕບິດັທ ິ່ ດ ໃນດາ້ນອຸສະຫະກ າໃນລະດບັສາກນົ (GIIP) ອືິ່ ນໆທ ິ່
ກິ່ ຽວຂອ້ງ ເຊິິ່ ງລວມມ  ແນວທາງຂອງອງົການອະນາໄມໂລກ ກິ່ ຽວກບັ ການຕອບໂຕຕ້ ິ່ ການລະບາດ
ຂອງ ໂຄວດິ-19 ໃນລກັສະນະ ທ ິ່ ສາມາດຍອມຮບັໄດຕ້ ິ່ ກບັສະມາຄມົ. 
 
ຄ. ລວມເອາົລກັສະນະທ ິ່ ກິ່ ຽວຂອ້ງຂອງແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
(ຜຮສສ) ເຊິິ່ ງປະກອບມ  ໃນຈ ານວນນັນ້ມ  ແຜນການສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຫ  ືເຄືິ່ ອງມອືືິ່ ນໆ, 
ຂ ກ້ ານດົໃນ ມສສ 2 ແລະ ມາດຕະການອືິ່ ນໆທ ິ່ ຈ າເປນັໃດໜຶິ່ ງ, ເຂົາ້ໃນ ຂ ກ້ ານດົຂອງ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ
, ສງັຄມົ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ESHS) ຂອງເອກະສານຈດັຫາ ແລະ ສນັຍາ ກບັຜ ເ້ຮດັ
ສນັຍາ ແລະ ບ ລສິດັກ າກບັດ ແລ. ຫ ງັຈາກນັນ້ ຮບັປະກນັວິ່ າຜ ເ້ຮດັສນັຍາ ແລະ ບ ລສິດັກບັກ າດ ແລ
ນັນ້ ປະຕບິດັຕາມຂ ກ້ ານດົ ຂອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ESHS) 
ຂອງສນັຍາທ ິ່ ກິ່ ຽວຂອ້ງ. 
 

ກ. ກອບການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 
(ກຄສສ) ແມິ່ ນໃຫກ້ະກຽມພາຍໃນ 30ວນັຫ ງັ
ຈາກວນັທ ກ ານດົໃຊ ້ແລະ ກິ່ ອນການປະຕບິດັ
ກດິຈະກ າໃດໜຶິ່ ງ, ແລະ ການດ າເນ ນການປະເມ ນ
ຜນົແມິ່ ນກິ່ ອນການປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກ າທ ິ່
ກິ່ ຽວຂອ້ງໂຄງການ. 
 
ຂ. ກິ່ ອນການປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກ າທ ິ່ ກິ່ ຽວຂອ້ງ
ໂຄງການ, ແລະ ຫ ງັຈາກ ຕະຫ ອດການປະຕບິດັ
ກດິຈະກ າດັິ່ ງກິ່ າວ. 
 
 
 
 
 
ຄ. ກິ່ ອນການເປ ດຕວົຂະບວນການຈດັຊື ້ໃຫກ້ບັ
ກດິຈະກ າໂຄງການທ ິ່ ກິ່ ຽວຂອ້ງ, ແລະ ຫ ງັຈາກ
ຕະຫ ອດການປະຕບິດັກຈິະກ າດັິ່ ງກິ່ າວ. 
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ມາດຕະການ ແລະ ການປະຕບິດັທ ິ່ ສ າຄນັ ຂອບເຂດໄລຍະເວລາ ນຕິບຸິກຄນົ / ເຈ ົາ້ໜາ້ທ ິ່ ຮບັຜດິຊອບ 

1.3 ຂ ຈ້ າກດັ: ຍກົເວັນ້ປະເພດກດິຈະກ າເຫ ົິ່ ານ ທ້ ິ່ ບ ິ່ ມ ສດິນ າໃຊທ້ນຶພາຍໃຕໂ້ຄງການ: 

 ໂຄງສາ້ງເຊັິ່ ນ: ຕກຶອາຄານຕິ່ າງໆໃໝິ່ , ເພືິ່ ອຫ  ກລຽ້ງການຄອບຄອງທ ິ່ ດນິ ແລະ ການຍາ້ຍຖິິ່ ນຖານ 
ຕວົຈງິ ແລະ/ຫ ເືສດຖະກດິ ແລະຜນົກະທບົອືິ່ ນໆທ ິ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ຕ ິ່ ກບັສິິ່ ງແວດລອ້ມໃນ
ທອ້ງຖິິ່ ນຈາກການປຸກສາ້ງ. 

 ກດິຈະກ າຕິ່ າງໆທ ິ່ ມ ຄວາມເປນັໄດສ້ ງທ ິ່ ຈະສົິ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນລບົໃຫກ້ບັສຸຂະພາບຂອງຄນົ 
ແລະ/ຫ  ືຕ ິ່ ກບັສິິ່ ງແວດລອ້ມທ ິ່ ບ ິ່ ໄດກ້ິ່ ຽວຂອ້ງກບັການຮກັສາພະຍາດ ໂຄວດິ-19. 

 ກດິຈະກ າໃດໜຶິ່ ງທ ິ່ ຕອ້ງການໃຫມ້ ການເຫນັດ  ເຫນັພອ້ມຢິ່ າງເປນັອດິສະຫ ະໂດຍໄດຮ້ບັຂ ມ້ ນ
ລິ່ ວງໜາ້, ລງົເຜ ຍແຜິ່  ແລະ ພຽງພ  ພາຍໃຕ ້ມສສ 7. 

 

ຂ ຍ້ກົເວັນ້ອືິ່ ນໆແມິ່ ນຈະກ ານດົໃນ ແຜນການ ໂຄງການ. 
 

ໃນລະຫວິ່ າງຂະບວນການປະເມ ນຜນົທ ິ່
ປະຕບິດັພາຍໃຕກ້ານປະຕບິດັ 1.2.ກ ຂາ້ງເທງິ.  

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ-ກມົແຜນການ 
ແລະການຮິ່ ວມມ ື

ມສສ 2:  ເງ ືິ່ອນໄຂ ແຮງງານແລະການເຮດັວຽກ  

2.1 ການຈດັການແຮງງານ: ໂຄງການແມິ່ ນຈະປະຕບິດັໂດຍສອດຄອງກບັຂ ກ້ ານດົໃຊຂ້ອງ ມສສ 2, ໃນ
ລກັສະນະທ ິ່ ຍອມຮບັໄດຕ້ ິ່ ກບັສະມາຄມົ, ເຊິິ່ ງປະກອບມ  ໃນຈ ານວນນັນ້ແມິ່ ນ, ການດ າເນ ນມາດ
ຕະການວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມປອດໄພທ ິ່ ພຽງພ  (ປະກອບມ ການກຽມພອ້ມສ າລບັ
ເຫດສຸກເສ ນ ແລະ ມາດຕະການຕອບສະໜອງ), ກ ານດົການຄຸມ້ຄອງການຮອ້ງທຸກໃຫກ້ບັຜ ້
ອອກແຮງງານໃນໂຄງການ, ແລະ ການລວມເອາົຂ ກ້ ານດົແຮງງານເຂົາ້ໃສິ່ ໃນ ຂ ກ້ ານດົຂອງ 
ສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ESHS) ຂອງເອກະສານຈດັຊື ້ແລະ ການ
ເຮດັສນັຍາ ກບັຜ ເ້ຮດັສນັຍາ ແລະ ບ ລສິດັຄຸມ້ຄອງດ ແລ. ໃນຖານະທ ິ່ ເປນັສິ່ ວນໜຶິ່ ງຂອງ ກຄສສ, ຈະ
ມ ການກະກຽມ ຂະບວນການຈດັການແຮງງານ (LMP) ແລະ ດ າເນ ນງານໂດຍສອດຄອງກບັຂ ກ້ ານດົ
ໃຊຂ້ອງ ມສສ 2, ໃນລກັສະນະທ ິ່ ຍອມຮບັໄດຕ້ ິ່ ກບັສະມາຄມົ. 

ກະກຽມ ຂະບວນການຈດັການແຮງງານ 
(LMP) ໃຫເ້ປນັສິ່ ວນໜຶິ່ ງຂອງ ກຄສສ ພາຍໃນ 
30 ວນັ ນບັແຕິ່ ໂຄງການມ ຜນົສກັສດິ ແລະ 
ກິ່ ອນທ ິ່ ຈະໃຫພ້ະນກັງານໂຄງການເຂົາ້ມ ສິ່ ວນ
ຮິ່ ວມໃນການດ າເນ ນກຈິະກ າຕິ່ າງໆ. 
 
ມາດຕະການອືິ່ ນໆທຸກໆມາດຕະການທ ິ່ ເວົາ້
ສະເພາະໃນ 2.1 ນ ແ້ມິ່ ນໃກດ້ າເນ ນການ
ຕະຫ ອດການດ າເນ ນໂຄງການ. 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ-ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮິ່ ວມມ ື

ມສສ 3:  ປະສດິທພິາບຂອງຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການປອ້ງກນັມນົລະພດິ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ 
 ໄດມ້ ການພຈິາລະນາ ຫ ກັເກນທ ິ່ ກິ່ ຽວຂອ້ງຂອງມາດຕະຖານນ  ້ຕາມຄວາມຈ າເປນັ ພາຍໃຕກ້ານປະຕບິດັ 1.2 ຂາ້ງເທງິ ເຊິິ່ ງປະກອບມ  ສມົມະນາມພາຍໃນ, ມາດຕະການໃນການຄວບຄຸມຂ ເ້ຫຍືອ້ຈາກ

ໂຮງໝ  ແລະ ປະເພດຂ ເ້ຫຍືອ້ທ ິ່ ເປນັອນັຕະລາຍ ແລະ ບ ິ່ ເປນັອນັຕະລາຍອືິ່ ນໆ. 
 

ມສສ 4:  ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊນົ 



 ແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ຜຮສສ) ໂຄງການ ກນັ, ຄວມຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕຕ້ ິ່ ການລະບາດພະຍາດ  COVID-19  ໃນ ສປປລາວ LAO PDR 
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ມາດຕະການ ແລະ ການປະຕບິດັທ ິ່ ສ າຄນັ ຂອບເຂດໄລຍະເວລາ ນຕິບຸິກຄນົ / ເຈ ົາ້ໜາ້ທ ິ່ ຮບັຜດິຊອບ 

 ໄດມ້ ການພຈິາລະນາ ຫ ກັເກນທ ິ່ ກິ່ ຽວຂອ້ງຂອງມາດຕະຖານນ  ້ຕາມຄວາມຈ າເປນັ ພາຍໃຕໜ້າ້ວຽກ 1.2 ຂາ້ງເທງິ ເຊິິ່ ງປະກອບມ  ສມົມະນາມພາຍໃນ, ມາດຕະການໃນການ: ຫ ຸດຜິ່ ອນຄວາມສິ່ ຽງຂອງຊຸມ
ຊນົຕ ິ່ ກບັພະຍາດຕດິຕ ິ່ ; ຮບັປະກນັວິ່ າບນັດາບຸກຄນົ ຫ  ືກຸິ່ ມຄນົ ຜ ທ້ ິ່ ອາດຈະດອ້ຍໂອກາດ ຫ  ືອິ່ ອນແອ, ຍອ້ນສະພາບການສະເພາະໃດໜຶິ່ ງ, ນັນ້ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຜນົປະໂຫຍດທ ິ່ ເກ ດຈາກໂຄງການໄດ;້ ຄວບ
ຄຸມຄວາມສິ່ ຽງຂອງການນ າໃຊ ້ບຸກຄະລາກອນຮກັສາຄວາມປອດໄພ; ຈດັການກບັຄວາມສິ່ ຽງຂອງການເກ ດມ ການໄຫ ເຂົາ້ຂອງແຮງງານ; ແລະ ປອ້ງກນັ ແລະ ຕອບສະໜອງຕ ິ່ ກບັ ການທ າຮາ້ຍ ແລະການ
ລະເມ ດທາງເພດ ແລະ ການທາລຸນທາງເພດ. 

ມສສ 5:  ການຊືທ້ ິ່ ດນິ, ຂ ຈ້ າກດັຂອງການນ າໃຊທ້ ິ່ ດນິ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍແບບບ ິ່ ສະໝກັໃຈ 

 ບ ິ່ ກິ່ ຽວຂອ້ງ 
 

ມສສ 6:  ການອານຸລກັຊບັພະຍາກອນຊ ວະນາໆພນັ ແລະການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດທ ິ່ ມ ຊ ວດິແບບຍນືຍງົ 
 ໄດມ້ ການພຈິາລະນາ, ຫ ກັເກນທ ິ່ ກິ່ ຽວຂອ້ງຂອງມາດຕະຖານນ  ້ຕາມຄວາມຈ າເປນັ ພາຍໃຕໜ້າ້ວຽກ 1.2 ຂາ້ງເທງິ  
ມສສ 7: ຊນົເຜົິ່ າພືນ້ເມອືງ/ຊຸມຊນົທອ້ງຖິິ່ ນດັງ້ເດ ມທ ິ່ ບ ິ່ ໄດຮ້ບັການດ ແລໃນປະຫວັດສາດທ ິ່ ຜິ່ ານມາຢ ິ່ ເຂດລຸິ່ ມຊາຮາຣາຂອງທະວ ບອາຟຣ ກາ 
 ໄດມ້ ການພຈິາລະນາ, ຫ ກັເກນທ ິ່ ກິ່ ຽວຂອ້ງຂອງມາດຕະຖານນ  ້ຕາມຄວາມຈ າເປນັ ພາຍໃຕໜ້າ້ວຽກ 1.2 ຂາ້ງເທງິ  
ມສສ 8: ວດັທະນາທ າປະເພນ  

 ໄດມ້ ການພຈິາລະນາ, ຫ ກັເກນທ ິ່ ກິ່ ຽວຂອ້ງຂອງມາດຕະຖານນ  ້ຕາມຄວາມຈ າເປນັ ພາຍໃຕໜ້າ້ວຽກ 1.2 ຂາ້ງເທງິ. ຂັນ້ຕອນໃນໂອກາດຄົນ້ພບົ ແມິ່ ນຈະໄດຖ້ກືກະກຽມ ແລະ ຈດັໃຫເ້ປນັສິ່ ວນໜຶິ່ ງຂອງ 
ກຄສສ ແລະ ນ າໃຊຕ້າມຄວາມຈ າເປນັ. 

ມສສ 9: ກອງທນຶການເງນິ 

 ບ ິ່ ກິ່ ຽວຂອ້ງ. 
 

ມສສ 10: ການມ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ທ້ ິ່ ມ  ສິ່ ວນກິ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ການລງົເຜ ຍແຜິ່ ຂ ມ້ ນ 

10.1 ແຜນການມ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ທ້ ິ່ ມ ສິ່ ວນກິ່ ຽວຂອ້ງ: ໃຫກ້ະກຽມ, ລງົເຜ ຍແຜິ່ , ນ າໃຊ ້ແລະ ດ າເນ ນການ 
ແຜນການມ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ທ້ ິ່ ມ ສິ່ ວນກິ່ ຽວຂອ້ງ (ຜສຜສ) ທ ິ່ ສອດຄິ່ ອງກບັ ມສສ 10, ໃນລກັສະນະ
ທ ິ່ ຍອມຮບັໄດຕ້ ິ່ ກບັສະມາຄມົ. 

ແຜນຮິ່ າງ ຜສຜສ ແມິ່ ນໄດມ້ ການກະກຽມ 
ແລະ ລງົເຜ ຍແຜິ່ ແລວ້ ແລະຈະໄດຮ້ບັການ
ປບັປຸງໃນໄລຍະເວລາບ ິ່ ເກ ນ 30 ວນັ ຫ ງັຈາກມື ້
ປະກາດຜນົສກັສດິ. ຜສຜສ ຈະຖກືດ າເນ ນ
ການຕະຫ ອດໄລຍະການດ າເນ ນໂຄງການ. 
 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ-ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮິ່ ວມມ ື

10.2 ກນົໄກຂອງການຮອ້ງທຸກ: ທ າການຈດັໃຫມ້ ການຮອ້ງທຸກທ ິ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດຕ້ ິ່ ສາທາລະນະຊນົ ເພືິ່ ອ
ຮບັຄ າຮອ້ງ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຊິ່ ວຍເຫ ອືໄຂຂ ຂ້ອ້ງໃຈ ແລະ ການຮອ້ງທຸກໃດໆທ ິ່ ກິ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ
, ທ ິ່ ສອດຄິ່ ອງກບັ ມສສ 10 ໃນລກັສະນະທ ິ່ ຍອມຮບັໄດຕ້ ິ່ ກບັສະມາຄມົ. 

ຕະຫ ອດໄລຍະການດ າເນ ນໂຄງການ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ-ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮິ່ ວມມ ື

  



 ແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ຜຮສສ) ໂຄງການ ກນັ, ຄວມຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕຕ້ ິ່ ການລະບາດພະຍາດ  COVID-19  ໃນ ສປປລາວ LAO PDR 
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ມາດຕະການ ແລະ ການປະຕບິດັທ ິ່ ສ າຄນັ ຂອບເຂດໄລຍະເວລາ ນຕິບຸິກຄນົ / ເຈ ົາ້ໜາ້ທ ິ່ ຮບັຜດິຊອບ 

ການສະໜບັສະໜ ນຄວາມສາມາດເຮດັວຽກ (ການຝກຶອບົຮມົ) 
 ຈະໄດທ້ າການປະເມ ນຜນົຄວາມສາມາດ ເຊິິ່ ງຈະໄດແ້ຈງ້ໃຫຮ້ ເ້ຖງິ ການພດັທະນາການຝກຶອບົຮມົ 

ສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ESHS) ແລະ ແຜນການສາ້ງຄວາມ
ສາມາດ ໃຫກ້ບັບຸກຄະລາກອນທ ິ່ ຈະມ ສິ່ ວນຮິ່ ວມໃນການດ າເນ ນໂຄງການ, ເຊິິ່ ງປະກອບມ ແຕິ່ ມ 
ຈ າກດັດັິ່ ງຕ ິ່ ໄປນ :້  

 ການຝກຶອບົຮມົກິ່ ຽວກບັ ການຄວບຄຸມ ແລະ ການກ າຈດັຂ ເ້ຫຍືອ້ຈາກການປິິ່ ນປວົ, ໂດຍ
ເນັນ້ໜກັ ບນັດາຂ ເ້ຫຍືອ້ທ ິ່ ເປນັອນັຕະລາຍ ແລະ ຕດິເຊືອ້ໄດ ້ເຊິິ່ ງຈະມ ການຝກຶອບົຮມົໃຫ ້
ກບັພະນກັງານປິິ່ ນປວົພະຍາດໃນທຸກໆລະດບັ. 

 ການຝກຶອບົຮມົກິ່ ຽວກບັການຄວບຄຸມ ແລະ ການກ າຈດັຂ ເ້ຫຍືອ້ທ ິ່ ຕດິເຊືອ້ ໃຫແ້ກິ່  ອາສາ
ສະໝກັ, ຜ ເ້ຝກິງານ ແລະ ຜ ທ້ ິ່ ເຮດັວຽກຊິ່ ວຍເຫ ອືສງັຄມົ ທຸກໆຄນົທ ິ່ ມ ສິ່ ວນຮິ່ ວມໃນ
ໂຄງການ. 

 ການພດັທະນາ, ການຜະລດິ ແລະ ການແຈກຢາຍຂອງຂ ມ້ ນ, ສືິ່ ສຸຂະສກຶສາ (IEC) ກິ່ ຽວ
ກບັການຄວບຄຸມ ແລະ ການກ າຈດັຂ ເ້ຫຍືອ້ຕດິເຊືອ້.  

ຕະຫ ອດໄລຍະການດ າເນ ນໂຄງການ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ-ກມົແຜນການ 
ແລະ ການຮິ່ ວມມ ື

 

 


