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1 ຄໍານໍາ/ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ 
ເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ແມ່ນເປນັໜ ່ ງໃນເຊືອ້ພະຍາດຕດິຕ່ໍທີ່ ເກດີຂ ນ້ (EID) ແລະ ລະບາດຮຸນແຮງທີ່ ສຸດໃນທດົສະວດັທີ່ ຜ່ານມາ ທີ່
ເກດີຈາກສດັໄປສໍາຜດັກບັຄນົ ເປນັຜນົໃຫເ້ກດີມກີານລະບາດ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍສາທາລະນະສຸກແລະເສດຖະກດິຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍ. ໂລກໄຂຫ້ວດັໃຫຍ່ທີ່ ເກດີຂ ນ້ຄັງ້ລ່າສຸດທີ່ ມຄີວາມຮຸນແຮງລະດບັປານກາງແມ່ນໃນປ ີ1957 ແລະ ປ ີ1968; ເຊິ່ ງແຕ່ລະ
ເທື່ ອນັນ້ໄດຂ້າ້ຄນົໄປຫຼາຍກວ່າລາ້ນຄນົໃນທົ່ ວໂລກ. ເຊິ່ ງໃນນັນ້ມປີະມານ 2% ຂອງຄນົທົ່ ວໂລກທີ່ ຢນືຢນັວ່າໄດຮ້ບັການ
ຕດິເຊືອ້ແມ່ນເສຍຊວີດິ, ແລະ ອງົການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແມ່ນມຄີວາມລະມດັລະວງັໃນການບ່ໍໃຫລ້ະບຸວ່າເປນັອດັຕາ
ການເສຍຊວີດິ ຫຼ ືອດັຕາການຕາຍ ທງັນີກ້ໍ່ ເພາະວ່າໃນຂະນະທີ່ ພະຍາດກໍາລງັແຜ່ລະບາດ ອາດກໍ່ ໃຫເ້ກດີການເຂົາ້ໃຈຜດິຫາກ
ເບິ່ ງແຕ່ການຄາດຄະເນອດັຕາການຕາຍ ຕາມກໍລະນເີທົ່ ານັນ້. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ຍອ້ນວ່າອດັຕາການແຜ່ລະບາດທີ່ ແທຈ້ງິຂອງຜ ້
ຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ແມ່ນບ່ໍເປນັທີ່ ຮ ຈ້ກັໃນຫຼາຍໆປະເທດ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີບນັຫາທີ່ ທາ້ທາຍກ່ຽວກບັກບັການຄວບຄຸມ ແລະ
ຫຸຼດຜ່ອນພະຍາດໃນໂລກ. ເຊິ່ ງບນັຫາດັ່ ງກ່າວນີໄ້ດເ້ພີ່ ມທະວຄີວາມຈາໍເປນັ ໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຕ່ໍກບັການຕອບໂຕ ້
ພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນທົ່ ວທຸກປະເທດ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງພະຍາດນີ.້ 
 
ສະພາບການກ່ຽວກບັເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ແມ່ນພດັທະນາຂ ນ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຊິ່ ງລດັຖະບານລາວ ກໍ່ ໄດຕ້ັງ້ໜາ້ໃນການກຽມພອ້ມ
ແລະ ຕອບໂຕ.້ ມາຮອດວນັທ ີ28 ມນີາ 2020, ປະເທດລາວໄດລ້າຍງານພບົ 8 ກໍລະນຕີດິເຊືອ້ໂຄວດິ-191 ທີ່ ໄດຮ້ບັການ
ຢນືຢນັ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດແ້ນມເຫນັວ່າປະເທດລາວແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງສ ງ ເນື່ ອງຈາກມຄີວາມໃກຊ້ດິ ແລະ ຕັງ້ຢ ່
ໃກກ້ບັບນັດາປະເທດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ ຈາໍກດັໃນການບໍລຫິານວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກຂອງພາກລດັ.  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດເ້ປດີສ ນປະຕບິດັງານສຸກເສນີ (EOC) ໃນເດອືນມງັກອນ ປ ີ
2020 ເພື່ ອກຽມພອ້ມ ແລະ ຕອບໂຕຕ່ໍ້ກບັພະຍາດໂຄວດິ-19, ໂດຍສຸມໃສ່ການປະສານງານແບບໂຕຕ້ອບ, ຊ່ອງທາງການ
ເຂົາ້ (PoE), ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ, ການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ການສື່ ສານຄວາມສ່ຽງ. ແນວໃດກໍຕາມ, ການ
ປະສານງານລະຫວ່າງຂັນ້ສ ນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ ຍງັຖວ່ືາເປນັບນັຫາໃຫຍ່ ສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງເຫດສຸກເສນີ ເນື່ ອງຈາກມບຸີກ
ຄະລາກອນທີ່ ໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົບ່ໍພຽງພໍ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທີ່ ຈາໍກດັໃນການດໍາເນນີງານເຫດສຸກເສນີ ໃນລະດບັ
ທອ້ງຖິ່ ນ.  
 
ໂຄງການຕອບໂຕຕ່ໍ້ກບັພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນ ສປປລາວ (P173817) ແມ່ນມຸ່ງຫວງັຕ່ໍຕອບໂຕຕ່ໍ້ກບັການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັລະບບົແຫ່ງຊາດ ສໍາລບັພາວະສຸກເສນີທາງສາທາລະນະສຸກ ໃນ 
ສປປ ລາວ. 
 
ໂຄງການຕອບໂຕກ້ານລະບາດຂອງເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນປະເທດລາວ ປະກອບມ ີບນັດາອງົປະກອບດັ່ ງນີ:້ 
 

                                                      
 
1 ອງົການອານາໄມໂລກ WHO 2020. ການອບັເດດ ກ່ຽວກບັພະຍາດ (COVID-19). ເວບັໄຊ: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen 
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ອງົປະກອບທ ີ 1. ການໂຕຕ້ອບຕ່ໍກບັພະຍາດໂຄວດິ-19 ແບບສຸກເສນີ: ອງົປະກອບນີສ້ະໜບັສະໜ ນການກຽມພອ້ມ ແລະ 
ກດິຈະກາໍການຕອບໂຕສຸ້ກເສນີ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຊ່ອງຫວ່າງຂອງການຕອບໂຕຕ່ໍ້ເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສຸມໃສ່
ຂງົເຂດດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ (i) ການປະສານງານການຕອບໂຕ;້ (ii) ການປອ້ງກນັ ແລະ ການຄວບຄຸມການຕດິເຊືອ້; (iii) ການກວດ
ຫາກໍລະນ,ີ ການຢນືຢນັ ແລະ ການຕາມຫາຜ ຕ້ດິເຊືອ້ມກີານຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັໃຜ; (iv) ການຄຸມ້ຄອງກໍລະນ;ີ ແລະ (v) ການ
ການສື່ ສານກ່ຽວກບັຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ. ບນັດາສນິຄາ້, ວຽກງານ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ຈະໄດຮ້ບັ
ເງນິຈາກອງົປະກອບນີປ້ະກອບມ:ີ : (i) ອຸປະກອນການປອ້ງກນັສ່ວນຕວົ (PPE); (ii) ອຸປະກອນທາງການແພດ; (iii) 
ອຸປະກອນຫອ້ງທດົລອງ ແລະ ເຄື່ ອງບໍລໂິພກ; (iv) ວຽກງານກໍ່ ສາ້ງຂະໜາດນອ້ຍ, ອຸປະກອນ ແລະ ສນິຄາ້ອື່ ນໆທີ່ ຊ່ວຍໃນ
ການປອ້ງກນັການຕດິເຊືອ້ ແລະ ການຄວບຄຸມ ເຊິ່ ງລວມເຖງິການປບັປຸງນໍາ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໃນການ
ຈດັການຂີເ້ຫຍືອ້ ທາງການແພດ ແລະ ລະບບົການກາໍຈດັຂີເ້ຫຍືອ້; ແລະ (v) ການຈດັຕັງ້ສາຍດ່ວນ ເພື່ ອເຂົາ້ເຖງິຊຸມຊນົ ໃນ
ການໃຫຂໍ້ມ້ ນກ່ຽວກບັພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ການຕອບສະໜອງຕ່ໍກບັການສອບຖາມຂໍມ້ ນຈາກປະຊາຊນົ ແລະ ຜ ໃ້ຫ ້
ບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ. ນອກຈາກນີແ້ລວ້, ອງົປະກອບນີຍ້ງັຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນນີງານຕ່າງໆ ລວມທງັຄ່າຂນົສົ່ ງ
, ທີ່ ພກັ ໃຫແ້ກ່ ບຸກຄະລາກອນທີ່ ເປນັແພດ ແລະ ບ່ໍແມ່ນແພດ ເພື່ ອເພີ່ ມທະວກີານກວດຫາ, ການຢນືຢນັ ແລະ ການຕາມຫາ
ຜ ຕ້ດິຕ່ໍຂອງຜ ຕ້ດິເຊືອ້, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊພ້ືນ້ຖານໃຫກ້ບັປະຊາກອນທີ່ ຖກືກກັກນັ ພອ້ມກນັກບັ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງ
ພະນກັງານຕາມສນັຍາ ແລະ ຈ່າຍເງນິຄ່າລ່ວງເວລາໃຫກ້ບັພະນກັງານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ ຢ ່ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ
ດາ້ນການບໍລກິານທີ່ ເພີ່ ມຂ ນ້. ເພີ່ ມທະວຄິວາມສາມາດໃນການກວດຫາກໍລະນ,ີ ການຢນືຢນັ ແລະ ການຊອກຫາການຕດິຕ່ໍ
ຂອງຜ ຕ້ດິເຊືອ້ ພອ້ມທງັຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການເບິ່ ງແຍງໃນບາ້ນ ໂດຍຜ່ານການຝ ກອບົຮມົຂອງບຸກຄະລາກອນດາ້ນສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຮກັສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜ່ານການລາຍງານທີ່ ດຂີ ນ້ຂອງພະນກັງານສາທາລະນະສຸກທີ່ ເປນັແນວ
ໜາ້ ຜ່ານລະບບົຂໍມ້ ນທີ່ ມຢີ ່ . ອງົປະກອບດັ່ ງກ່າວຍງັຊ່ວຍສາ້ງຄວາມຄ່ອງແຄວ້ ໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນການຊືຫ້າຢາທີ່
ຈາໍເປນັ (ຢາຮກັສາ ແລະ ຢາຕາ້ນເຊືອ້) ເພື່ ອເຕມີເຕມັຊ່ອງວ່າງໃນການສະໜອງຢາ ແລະ ສນິຄາ້ທີ່ ຈາໍເປນັໃນການຮບັປະກນັ
ການບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບທີ່ ຈາໍເປນັຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ. 
 
ອງົປະກອບທ ີ 2. ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັລະບບົເພື່ ອຕອບໂຕຕ່ໍ້ເຫດສຸກເສນີ: ອງົປະກອບນີຈ້ະຊ່ວຍສາ້ງຄວາມ
ເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກ່ຄວາມສາມາດຂອງລະບບົສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕ່ໍກບັເຫດສຸກເສນີ ດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ໂດຍ
ການສະໜບັສະໜ ນຄວາມສາມາດຂອງການຕອບສະໜອງທາງຄຣນີກິ, ຫອ້ງທດົລອງ, ການແຍກປ່ຽວ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ
ກໍລະນ ີ ໃນສຸກສາລາລະດບັສ ນກາງ ແລະ ແຂວງ, ເຊິ່ ງປະກອບມກີານສະໜບັສະໜ ນອຸປະກອນທາງການແພດ, ເຟນີເີຈ,ີ 
ສະຖານທີ່ ປະຊຸມແບບອອນລາຍ ແລະ ການຕດິຕັງ້ເຂື່ ອຄ່າຍ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງບນັດາກໍລະນພີະຍາດໂຄວດິ-19. ກດິຈະກໍາດັ່ ງກ່າວ
ປະກອບມ ີວຽກງານກໍ່ ສາ້ງຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ການດດັສາ້ງຫອ້ງກກັຕວົດ່ຽວ ແລະ ສ ນຮກັສາພະຍາດ ພາຍໃນຕ ກປິ່ ນປວົ
ສຸຂະພາບທີ່ ມຢີ ່ ແລວ້. ນອກຈາກນີ,້ ອງົປະກອບນີຍ້ງັຊ່ວຍເພີ່ ມທະວ ີ ຄວາມສາມາດໃນການຮກັສາທາງຄຣນີກິ ຜ່ານການ
ພດັທະນາ ແລະ ຝ ກອບົຮມົນກັວຊິາການຫອ້ງທດົລອງ ກ່ຽວກບັການວນິໄິສໂມເລກ ນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ 
ກ່ຽວກບັແນວທາງໃນການຮກັສາ ແລະ ການແແຊກແຊງເພື່ ອຄວບຄຸມການຕດິເຊືອ້ໃນໂຮງໝໍ. ອງົປະກອບນີຍ້ງັສາ້ງຄວາມ
ເຂັມ້ແຂງຕ່ໍກບັລະບບົຂໍມ້ ນສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມາດໃນການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ໂດຍການ
ນໍາໃຊ ້ຊອບແວ ທີ່ ມຖີານຂໍມ້ ນຊື່ ວ່າ (DHIS2) ເພື່ ອເຝົາ້ລະວງັໂຄວດິ-19 ໃນຂັນ້ສ ນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຈ່າຍຄ່າ 
ຮາດແວ ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກໃນການນໍາໃຊ ້DHIS2 ເພື່ ອເຝົາ້ຕດິຕາມໂຄວດິ-
19 ລວມທງັຈ່າຍຄ່າດ າເນນີງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກ ານີ.້  
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ອງົປະກອບທ ີ3. ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ: ອງົປະກອບນີຈ້ະຈ່າຍຄ່າໃຊຈ່້າຍກດິຈະກໍາ
ຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ແລະ ການຕດິຕາມ ເຊິ່ ງລວມມ,ີ ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ແລະ ການ
ຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົຂອງໂຄງການ. ກດິຈະກໍາຫຼກັປະກອບມ:ີ i) ການບນັຈເຸອາົໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ແລະ ທີ່

ປ ກສາດາ້ນວຊິາການ; (ii) ສະໜບັສະໜ ນການຈດັຊື,້ ການບໍລຫິານດາ້ນການເງນິ, ຄວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ແລະ ການລາຍງານ; ແລະ  (iii) ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນນີງານ. ການຕດິຕາມ ແລະ 
ການປະເມນີຜນົຈະໄດເ້ຮດັວຽກປະສານງານກບັບນັດາກມົວຊິາການທີ່  ຮບັຜດິຊອບຕ່ໍການດໍາເນນີກດິຈະກາໍທີ່ ນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມື
ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ. ການເກບັກໍາ, ການນໍາໃຊ ້ແລະ ການປະມວນຜນົ (ລວມມກີານໂອນຍາ້ຍໄປຍງັບຸກຄນົທີ່ ສາມ) 
ຂອງຂໍມ້ ນສ່ວນຕວົ ທີ່ ເກບັກບັໄດພ້າຍໃຕໂ້ຄງການນີແ້ມ່ນຈະປະຕບິດັຢ່າງດທີີ່ ສຸດເພື່ ອຮບັປະກບັຄວາມຖກືຕອ້ງ, ເໝາະສມົ 
ແລະ ການຮກັສາທີ່ ສມົສດັສ່ວນຂອງຂໍມ້ ນດັ່ ງກ່າວ.  
 
ໂຄງການຕອບໂຕຕ່ໍ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖກືກະກຽມພາຍໃຕ ້ກອບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ (ກສສ) ຂອງທະນາຄານໂລກ. ອງີຕາມມາດຕະການດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງົຄມົ (ມສສ) 10 ການມສ່ີວນ
ຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ, ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄວນສະໜອງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ເຖງິຂໍມ້ ນຂ່າວສານໃຫທ້ນັເວລາ, ເປນັຂໍມ້ ນທີ່ ມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງແທ,້ ເຂົາ້ໃຈໄດງ່້າຍ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ ນ ແລະ ການໃຫ້
ຄໍາປ ກສາພວກເຂາົໃນລກັສະນະທີ່ ເໝາະສມົ ເຊິ່ ງກໍໝາຍເຖງິ ການປາສະຈາກ ການຊກັຈ  ງ, ການແຊກແຊງ, ການບບີບງັຄບົ, 
ການຈາໍແນກ ແລະ ການຂົ່ ມຂ ່ .  
 
ວດັຖຸປະສງົລວມຂອງ ແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ (ຜສຜສ) ນີແ້ມ່ນເພື່ ອກໍານດົແຜນງານໃຫແ້ກ່ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກຽວຂອ້ງ, ເຊິ່ ງປະກອບມກີານເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນໃຫປ້ະຊາຊນົ ແລະ ການໃຫຄໍ້າປ ກສາ ໃນຕະຫຼອດ
ຮອບວຽນທງັໝດົຂອງໂຄງການ. ແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ (ຜສຜສ)  ໄດຮ່້າງວທິກີານຕ່າງໆທີ່ ທມີ
ງານໂຄງການຈະສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຍງັລວມເອາົກນົໄກທີ່ ໃຫປ້ະຊາຊມົສາມາດອອກຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ, ໃຫ ້
ຄໍາແນະນໍາ ຫຼ ື ສາມາດຕໍານໂິຄງການ ຫຼກືດິຈະກໍາໃດໜື່ ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົໃນ
ທອ້ງຖິ່ ນແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັຕ່ໍກບັຜນົສໍາເລດັຂອງໂຄງການ ເພື່ ອຮບັປະກນັການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັທີ່ ກມົກຽວລະຫວ່າງ 
ພະນກັງານໂຄງການ ແລະ ຊຸມຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທີ່ ມາຈາກ
ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ. ໃນສະພາບການຂອງພະຍາດຕດິແປດ, ກດິຈະກໍາປ ກຈດິສໍານ ກທີ່ ກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເໝາະສມົ ແມ່ນ
ມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ສຸດໃນການກະຕຸນ້ໃຫຊຸ້ມຊນົໄດຮ້ ກ່້ຽວກບັຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຕດິແປດດັ່ ງກ່າວນີ.້   
 

2 ການກາໍນດົ ແລະການວເິຄາະ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ 
 

ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຂອງໂຄງການແມ່ນກໍານດົວ່າເປນັບນັດາບຸກຄນົ, ກຸ່ມຄນົ ຫຼ ືໜ່ວຍງານອື່ ນໆທີ່ : 
 
(i) ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຫຼ ືມຄີວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໃນທາງກງົ ຫຼ ືທາງອອ້ມ, ທາງບວກ ຫຼ ືທາງລບົ, 

ຈາກໂຄງການ (ເຊິ່ ງເອີນ້ວ່າ “  ພາກສ່ວນທີ່ ຖກືກະທບົ”); ແລະ 
(ii) ມຄີວາມສນົໃຈໃນໂຄງການ (“  ພາກສ່ວນທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈ”). ເຊິ່ ງປະກອບມ ີບຸກຄນົ ຫຼ ືກຸ່ມຄນົຜ ທ້ີ່ ຄວາມ

ສນົໃຈຕ່ໍກບັໂຄງການ ແລະ ຜ ທ້ີ່ ມທ່ີາແຮງໃນການມອີດິທພິນົຕ່ໍຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການດາ້ນໃດດາ້ນໜ ່ ງ.  
 
 

ການປະສານງານ ແລະ ການເຈລະນາ ກບັຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຕະຫຼອດໄລຍະການພດັທະນາໂຄງການ ແມ່ນໃຫມ້ກີານກໍານດົ
ເອາົຜ ໃ້ດຜ ໜ້ ່ ງພາຍໃນກຸ່ມທີ່ ຈະຮບັໜາ້ທີ່ ເປນັຕວົແທນຂອງກຸ່ມພາກສ່ວນຂອງພວກເຂາົ ນັນ້ກໍ່ ຄ ືບນັດາບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັການ
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ໄວເ້ນືອ້ເຊື່ ອໃຈ ໂດຍສະມາຊກິໃນກຸ່ມທີ່ ຈະສະໜບັສະໜ ນຜນົປະໂຫຍດ ຂອງກຸ່ມໃນຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ
ໂຄງການ. ບນັດາຕວົແທນຕາງໜາ້ຊຸມຊນົສາມາດສະໜອງຂໍມ້ ນທີ່ ເຮດັໃຫເ້ຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັລກັສະນະບໍລເິວນຂອງທອ້ງຖິ່ ນ 
ແລະ ເຮດັໜາ້ທີ່ ຫຼກັໃນການກະຈາຍຂໍມ້ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ ແລະ ເປນັຜ ສ້ື່ ສານຂັນ້ຕົນ້ທີ່ ເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງໂຄງການ 
ແລະ ຊຸມຊນົທີ່ ເປນັເປົາ້ໝາຍ ແລະ ເຄອືຄ່າຍທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້. ການຢນືຢນັຕວົແທນຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ (ນັນ້ກໍ່ ຄ ືຂະບວນ
ການຢນືຢນັວ່າພວກເຂາົສາມາດເປນັກະບອກສຽງທີ່ ດໄີດໃ້ຫແ້ກ່ຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົຫຼບ່ໍື) ແມ່ນເປນັວຽກງານຫນ ່ ງ ທີ່ ສໍາຄນັ
ໃນພວົພນັ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຊຸມຊນົ. ຄວາມຖກືຕອ້ງແລະແທຈ້ງິຂອງຕວົແທນຊຸມຊນົແມ່ນສາມາດຢນືຢນັໄດໂ້ດຍການ
ລງົໄປໂອລ້ມົກບັສະມາຊກິໃນຊຸມຊນົ ແລະ ຖາມໄຖ່ເຖງິມຸມມອງຂອງພວກເຂາົຄດິວ່າໃຜທີ່ ສາມາດເປນັຕວົແທນສະເໜຜີນົ
ປະໂຫຍດຂອງພວກເຂາົໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ.  
 

2.1 ວທິກີານ 

ເພື່ ອໃຫເ້ປນັໄປໄດຕ້າມແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ສຸດ, ໂຄງການຈະໄດນໍ້າໃຊຫຼ້ກັການດັ່ ງຕ່ໍໄປນີໃ້ນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່

ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ:   
 

 ວທິກີານເປດີກວາ້ງ ແລະ ວງົຈອນຊວີດິ: ຈະມກີານຈດັກຽມການໃຫຄໍ້າປ ກສາຕ່ໍກບັປະຊາຊນົ ຕະຫຼອດວງົຈອນຊວີດິ
, ເຊິ່ ງຈະດໍາເນນີງານຢ່າງເປດີກວາ້ງ, ປາສະຈາກການຊກັຈ  ງ, ການແຊກແຊງ, ການບບີບງັຄບັ ຫຼ ືການຂົ່ ມຂ ່ ໃດໆ. 

 ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫຄໍ້າແນະນໍາ: ຈະມກີານໃຫຂໍ້ມ້ ນ ແລະແຈກຢາຍຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃຫແ້ກ່ບນັດາຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນ
ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນຮ ບແບບທີ່ ເໝາະສມົ; ເປດີໂອກາດໃຫ ້ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງສາມາດສະເໜຄໍີາແນະນໍາ ເພື່ ອວເິຄາະ 
ແລະແກໄ້ຂຂໍຂ້ອ້ງໃຈຕ່າງໆ. 

 ການສົ່ ງເສມີໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມລະອຽດອ່ອນ: ການລະບຸຫາຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງແມ່ນເຮດັຂ ນ້ເພື່ ອ
ສະຫນບັສະໜ ນໃຫມ້ກີານສື່ ສານທີ່ ດຂີ ນ້ ແລະ ເພື່ ອສາ້ງສາຍສໍາພນັທີ່ ມປີະສດິທພິາບ. ຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມນັນ້
ຈະສົ່ ງເສມີໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສະແດງຕວົປະກອບສ່ວນໃນຂະບວນການໃຫຄໍ້າປ ກສາ. ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງແມ່ນສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ ນໄດຢ່້າງເທົ່ າທຽມກນັ. ຄວາມລະອຽດອ່ອນຕ່ໍກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນ
ກ່ຽວຂອ້ງແມ່ນເປນັຫຼກັເກນຫຼກັທີ່ ຕດິພນັກບັວທິກີານເລອືກການມສ່ີວນຮ່ວມ. ເອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດຕ່ໍກບັກຸ່ມຜ ທ້ີ່

ອ່ອນແອ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ຍງິ, ໄວໜຸ່ມ, ຜ ສ້ ງໄວ ແລະ ຄວາມລະອຽດອ່ອນທາງດາ້ນວດັທະນາທໍາຂອງກຸ່ມຄນົ
ຊນົເຜົ່ າ. 

  
ສໍາລບັຈດຸປະສງົການມຄີວາມຮ່ວມຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ເໝາະສມົນັນ້ ຜ ທ້ີ່ ມກ່ີຽວຂອ້ງຂອງໂຄງການທີ່ ຖກືສະເໜ ີ
ສາມາດຈດັເປນັປະເພດຫຼກັໆດັ່ ງຕ່ໍໍໄປນີ:້   
 

 ພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ- ບນັດາບຸກຄນົ, ກຸ່ມຄນົ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ ນໆພາຍໃນ ພືນ້ທີ່ ປກົຄຸມຂອງໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ
ກະທບົ (PAI) ໂດຍກງົ (ທີ່ ແທຈ້ງິ ຫຼ ືມທ່ີາແຮງ) ໂດຍໂຄງການ ແລະ/ຫຼ ືໄດຖ້ກືລະບຸວ່າມຄີວາມອ່ອນໄຫວທີ່ ສຸດຕໍ່ ກບັການ
ປ່ຽນແປງທີ່ ພວົພນັກບັໂຄງການ, ແລະ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງໃກຊ້ດິໃນການລະບຸຫາຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງມນັ 
ພອ້ມທງັ ການຕດັສນິໃຈ ກ່ຽວກບັມາດຕະການ ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ. 

 
 ພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈ - ບນັດາບຸກຄນົ, ກຸ່ມຄນົ ແລະໜ່ວຍງານອື່ ນໆ ທີ່ ອາດຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໂດຍກງົຈາກ

ໂຄງການ ແຕ່ເປນັຜ ທ້ີ່ ຖວ່ືາຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົເອງຖກືກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ/ຫຼ ືຜ ທ້ີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ໂຄງການ
ແລະຂະບວນການດໍາເນນີງານໃນທາງໃດໜ ່ ງ; ແລະ 
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 ກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມອ່ອນແອ- ຄນົທີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຫຼ ືເສຍຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຖາ້ປຽບທຽບກບັກຸ່ມອື່ ນໆ ເນື່ ອງ
ຈາກສະຖານະພາບທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂາົ2 ແລະ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານພວົພນັແບບພເິສດ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າພວກເຮາົມີ
ຕວົແທນຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັໃນການປ ກສາຫາລ ືແລະ ໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈທີ່ ພວົພນັກບັໂຄງການ. 

 
2.2 ພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
ພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົປະກອບມບີນັດາຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ສະມາຊກິຊຸມຊນົ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ອາດໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໂດຍ
ກງົຈາກໂຄງການ. ໂດຍສະເພາະບຸກຄນົ ແລະ ກຸ່ມຄນົດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້ 

 ບຸກຄນົ, ພນົລະເຮອືນ ແລະ ຊຸມຊນົທີ່ ຖກືກາໍນດົວ່າມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ກບັເຊືອ້ໂຄວດິ-19, ປະກອບມບີນັດາບຸກຄນົ, ພນົລະ
ເຮອືນ ຫຼ ືຊຸມຊນົທີ່ ອາດຖວ່ືາເປນັຜ ດ້ອ້ຍໂອກາດ ຫຼ ືອ່ອນແອ ເນື່ ອງຈາກສະຖານະພາບທາງສງັຄມົ ຫຼ ືເສດຖະກດິ (ເບິ່ ງຂໍ ້
2.4 ທາງດາ້ນລຸ່ມ); 

 ບນັດາຜ ທ້ີ່ ຢນືຢນັວ່າມເີຊືອ້ ໂຄວດິ-19, ຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົ; 
 ແຮງງານທີ່ ກບັມາຈາກປະເທດເພື່ ອນບາ້ນ; 
 ພະນກັງານສາທາລະນະສຸກໃນທຸກໆຂັນ້ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມທີ່ ເປນັແນວໜາ້; 
 ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກສອ້ມແປງ ແລະ ຟືນ້ຟ ສະຖານທີ່ ປິ່ ນປວົສຸຂະພາບ; ແລະ 
 ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ຜ ປ້ະກອບສ່ວນບຸກຄນົທີ່ ສະໜບັສະໜ ນການສະໜອງສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ສໍາຄນັໃນການ

ປອ້ງກນັ ແລະ ຕອບໂຕກ້ບັການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19. 
 
2.3 ພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈ 
ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໃນໂຄງການຍງັລວມໄປເຖງິ ພາກສ່ວນອື່ ນໆ ທີ່ ນອກເໜອືຈາກຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໂດຍກງົປະກອບມດີັ່ ງຕໍ່
ໄປນີ:້  

 ປະຊາຊນົລາວ, ໃນຂັນ້ຄວົເຮອືນ ແລະ ຂັນ້ບາ້ນ ຜ ທ້ີ່ ມຄີວາມສນົໃຈຢາກທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັ ແລະ ການ
ຕອບໂຕຕ້ໍ່ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19 ຂອງລດັຖະບານ; 

 ປະຊາຊນົທີ່ ອາໃສຢ ່ ຕາມຊາຍແດນ ແລະໃນພືນ້ທີ່ ທີ່ ມປີະຊາກອນຈາໍນວນໜາແໜນ້ເຊັ່ ນ: ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ. ກຸ່ມຄນົເຫຼ ົ່ ານີມ້ຄີວາມສ່ຽງຈາກຄນົທີ່ ມພີະຍາດໂຄວດິ 19
ທີ່ ກບັມາຈາກປະເທດທີ່ ຕດິເຊືອ້. 

 ພະນກັງານລດັ, ອງົກອນທີ່ ອານຸຍາດ ແລະ ວາງລະບຽບການໃນລະດບັຊາດ, ລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ລະດບັຊຸມຊນົ ເຊິ່ ງ
ປະກອບມເີຈົາ້ໜາ້ທີ່  ຮກັສາສິ່ ງແສດລອ້ມ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ວຊິາການ ແລະ ເຈ ົາ້ໜາັທີ່ ປອ້ງກນັສງັຄມົ ແລະ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ແຮງງານ; 

 ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ (ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ຊາວໜຸ່ມລາວ, ແນວລາວສາ້ງຊາດ) ແລະ ກຸ່ມສງັຄມົພນົລະເຮອືນ,   ຜ ຕ້າງ
ໜາ້ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ, ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ (ອບລ) ໃນລະດບັຊາດ, ລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ລະດບັຊຸມ
ຊນົ ທີ່ ອາດຈະກາຍມາເປນັຄ ່ ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ; 

 ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານ, ສນິຄາ້ ແລະ ວດັຖຸດບິ ພາຍໃນຂງົເຂດໂຄງການທີ່ ຈະມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສກ້ານສະ
ໜອງທີ່ ກວາ້ງຂ ນ້ ຫຼ ືອາດຈະໄດຮ້ບັບດົບາດເປນັຜ ສ້ະໜອງໃຫໂ້ຄງການໃນພາຍພາກໜາ້; ແລະ  

 ສື່ ມວນຊນົ ແລະ ກຸ່ມສນົໃຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ປະກອບມ ີໜ່ວຍງານສື່ ສິ່ ງພມິ ແລະ ສື່ ກະຈາຍສຽງ, ໜ່ວຍງານດຈິຕິອນ/ເວບັໄຊ 
ແລະ ສະມາຄມົຂອງພວກເຂາົໃນລະດບັຊາດ. 

 
 

                                                      
 
2 ຜ ທ້ີ່ ມຄີວາມອ່ອນແມ່ນອາດຈະມາຈາກເຊືອ້ຊາດຂອງບຸກຄນົ ຫຼ ືກຸ່ມຄນົ, ຊາດ, ຊນົເຜົ່ າ ຫຼ ືແຫຼ່ ງກາໍເນດີທາງສງັຄມົ, ສຜີວິ, ເພດ, ພາສາ
, ສາສະໜາ, ຄວາມຄດິທາງການເມອືງຫຼຄືວາມຄດິອື່ ນໆ, ຄຸນສມົບດັ, ອາຍຸ, ວດັທະນາທ າ, ຄວາມຮ ໜ້ງັສ,ື ອາການປ່ວຍ, ຄວາມພກິານ
ທາງກາຍ ຫຼ ືທາງສະໝອງ, ທຸກຍາກ ຫຼດືອ້ຍໂອກາດທາງເສດຖະກດິ, ແລະ ເພິ່ ງພາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດສະເພາະໃດໜ ່ ງ. 
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2.4 ບຸກຄນົ ຫຼ ືກຸ່ມຄນົທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ/ຜ ອ່້ອນແອ 
ມນັມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍທີ່ ຈະຕອ້ງເຂົາ້ໃຈວ່າຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ ອາດຈະສົ່ ງຜນົຫຼາຍຂ ນ້ຕໍ່ ກບັບຸກຄນົ ຫຼ ື ກຸ່ມຄນົທີ່ ດອ້ຍໂອກາດຫຼຜື ້
ທີ່ ອ່ອນແອ, ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ພວກເຂາົເຫຼ ົ່ ານີບ່ໍ້ມກີະບອກສຽງສະແດງຄວາມກງົວນັໃຈ ຫຼ ືຄວາມເຂົາ້ໃຈຕໍ່ ກບັຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ. ມນັ
ຈ ່ ງມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ຈະຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າການປ ກຈດິສໍານ ກ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັບຸກຄນົຫຼກຸ່ືມຄນົທີ່
ດອ້ຍໂອກາດຫຼຜື ອ່້ອນແອນີ ້ ຈະຖກືດດັແປງເພື່ ອຄໍານ ງເຖງິ ຄວາມອອ່ນໄຫວ, ກງັວນົໃຈ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງວດັທະນາທໍາຂອງ
ກຸ່ມຄນົນີ ້ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມເຂົາ້ໃຈຢ່າງເຕມັທີ່ ກ່ຽວກບັກຈິະກໍາ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ. ສະຖານະພາບທີ່ ເຮດັໃຫ ້
ພວກເຂາົເປນັຜ ອ່້ອນແອ ອາດຈະມາຈາກແຫຼ່ ງກາໍເນດີຂອງບຸກຄນົ, ອາຍຸ, ເພດ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມດອ້ຍໂອກາດທາງເສດຖະກດິ ແລະ 
ຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົທາງການເງນິ, ສະຖານະພາບດອ້ຍໂອກາດພາຍໃນຊຸມຊນົ (ເຊັ່ ນ: ຄນົກຸ່ມນອ້ຍ ຫຼ ືກຸ່ມຄນົທີ່ ອາໄສຢ ່ ຕາມຊາຍແດນ), ຕອ້ງ
ເພິ່ ງພາຄນົອື່ ນ ຫຼ ືຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃດໜ ່ ງ ແລະອື່ ນໆ. ການພວົພນັກບັກຸ່ມຄນົ ຫຼບຸືກຄນົທີ່ ມຄີວາມອ່ອນແອນີຈ້າໍເປນັຕອ້ງນໍາໃຊ ້
ມາດຕະການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ສະເພາະ ເແນ່ໃສ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ ເພື່ ອວ່າຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງພວກເຂາົ ໃນຂະບວນການໂດຍລວມແມ່ນມຄີວາມເໝາະສມົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ 
ຂອ້ງອື່ ນໆ.  
 
ພາຍໃນໂຄງການນີ ້ກຸ່ມຄນົຜ ທ້ີ່ ອ່ອນແອ ຫຼ ືດອ້ຍໂອກາດແມ່ນປະກອບມແີຕ່ບ່ໍຈາໍກດັດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້  
 

 ປະຊາຊນົຜ ສ້ ງອາຍຸ; 
 ເດກັນອ້ຍ, ໂດຍສະເພາະເດກັນອ້ຍທີ່ ຂາດສານອາຫານ; 
 ຜ ທ້ີ່ ມບີນັຫາສຸຂະພາບເຊັ່ ນ: ເປນັໂລກເບາົຫວານ, ມະເຮງັ, ຄວາມດນັເລອືດສ ງ, ພະຍາດຫວົໃຈເສັນ້ເລອືດ, ແລະ ພະຍາດ

ທາງລະບບົຫາຍໃຈ ເປນັຕົນ້; 
 ຄນົທີ່ ທຄີວາມພກິານ ປະກອບມ:ີ ຄວາມພກິານທາງກາຍ ແລະ ທາງສະໝອງ; 
 ພ່ໍແມ່ລຽ້ງດ່ຽວ ທີ່ ເປນັຫວົໜາ້ຄອບຄວົ, ທງັຊາຍ ແລະ ຍງິ; 
 ກຸ່ມຄນົທຸກຍາກ, ດອ້ຍໂອກາດທາງເສດຖະກດິ; ແລະ 
 ກຸ່ມຄນົຊນົເຜົ່ າ. 

 
ກຸ່ມຄນົຜ ທ້ີ່ ອ່ອນແອ ໃນຊຸມຊນົທີ່ ຖກື ກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະໄດຮ້ບັການຢນືຢນັ ແລະ ໃຫຄໍ້າປ ກສາຕື່ ມອກີໂດຍຜ່ານວທິກີານສະເພາະ
ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ລາຍລະອຽດຂອງວທິກີານຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ຈະຖກືປະຕບິດັໂດຍໂຄງການແມ່ນມຢີ ່ ໃນພາກຕໍ່ ໄປນີ.້ 
 
3. ແຜນງານການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນທີ່່

່
ກ່ຽວຂອ້ງ 

 
3.1. ບດົສະຫຼຸບຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນໄລຍະການກະຽມໂຄງການ 
ໃນໄລຍະຂອງການກະກຽມ ໄດມ້ກີອງປະຊຸມທີ່ ຈດັຂ ນ້ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໂດຍມຕີາງໜາ້ຈາກບນັດາກມົວຊິາການກະຊວງ 
ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໜ່ວຍງານລດັຖະບານອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ກະຊວງການເງນິ ແລະ ບນັດາຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ເຊັ່ ນ: ອງົການອະນາໄມໂລກ 
ແລະ ອງົການການລເິລີ່ ມເຂົາ້ເຖງິສຸຂະພາບ (CHAI) ທີ່ ສະໜບັສະໜ ນກອງເລຂາທກິານຂອງ EOC, USCDC, ແລະ ລດັຖະບານ
ຍີ່ ປຸ່ນ. ການປ ກສາຫາລນືີຫ້ຼກັໆແລວ້ແມ່ນເພື່ ອແຈງ້ກ່ຽວກບັການອອກແບບໂຄງການ. ການປ ກສາຫາລແືມ່ນດໍາເນນີເປນັພາສາລາວ ແລະ 
ພາສາອງັກດິ.  
 
ແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງົຄມົ (ຜຮສສ) ແລະ ແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ທສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ (ຜສຜສ) 
ແມ່ນໄດຖ້ກືປດີເຜຍີຜ່ານເວບັໄຊຂອງ ກມົອາຫານແລະຢາ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ: www.fdd.gov.la.  ຮ ບແບບທີ່ ປບັປຸງ
ແລວ້ຂອງ ແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງົຄມົ (ຜຮສສ) ແລະ ກອບການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 
(ກຄສສ) ສຸດທາ້ຍ ແມ່ນຈະຖກືເປດີເຜຍີໃນເວບັໄຊດຽວກນັ ແລະ ເວບັໄຊຂອງອງົການອະນາໄມໂລກໃນໄລຍະການດໍາເນນີໂຄງການ.  
 



ແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມສໍາລບັຜ ທ້ີ່ ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ (ຜສຜສ) 

ໂຄງການ ກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕກ້ານລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 (P173817) Page |8 

ການປ ກສາຫາລກືບັພາກສ່ວນຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຫຼ ືກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈ ກ່ຽວກບັ ແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງົຄມົ (ຜຮສສ) ແລະ ແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ທສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ (ຜສຜສ) ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັຈດັຂ ນ້ເທື່ ອ ແລະ 
ຂໍມ້ ນເພີ່ ມເຕມີແມ່ນມຢີ ່ ໃນ ພາກ 3.4. ຄໍາແນະນໍາຈາກສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີແ້ມ່ນຈະນໍາມາພຈິາລະນາເພື່ ອປບັປຸງ ແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງົຄມົ (ຜຮສສ) ແລະ ແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ທສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ (ຜສຜສ) ແລະ ເພື່ ອພດັທະນາກອບການ
ຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ກຄສສ). 
 
ຈາກການປ ກສາຫາລນໍືາກຸ່ມຄນົຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຕາງໜາ້ຂອງພວກເຂາົແລວ້ນັນ້ ແຜນ (ຜສຜສ) ແບບປບັປຸງຍງັຈະສະທອ້ນຍຸດທະສາດ
ສະເພາະໃນການພວົພນັກບັກຸ່ມຊນົເຜົ່ າເຊິ່ ງປະກອບມຄີ:ື  

 ການລະບຸຂອງກຸ່ມ ແລະ ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ອງົການຕວົແທນ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງພວກເຂາົ 
 ວທິກີານພວົພນັທີ່ ຄໍານ ງເຖງິຄວາມເໝາະສມົທາງວດັທະນາທໍາ ແລະໃຫເ້ວລາພຽງພໍໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈ; ແລະ 
 ມາດຕະການເພື່ ອໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງມປີະສດິຕພິາບໃນການອອກແບບກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ຫຼ ື ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່

ສາມາດສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ພວກເຂາົທງັໃນທາງທີ່ ດ ີແລະ ບ່ໍດ.ີ 
 

3.2. ບດົສະຫຼຸບຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ວທິກີານຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ເຕກັນກິສໍາລບັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນ
ກ່ຽວຂອ້ງ.  
ໄດມ້ກີານສະເໜແີນວທາງການພວົພນັຕ່າງໆ, ດວ້ຍວທິກີານທາງອອນໄລນ ແລະ ຄໍານ ງເຖງິການເວັນ້ໄລຍະຫ່າງທາງສງັຄມົ ໃນການ
ພວົພນັດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້  
 

(i) ການປະຊຸມທາງການ 
(ii) ການປະຊຸມ/ການສນົທະນາກຸ່ມສະເພາະ 
(iii)  ການປ ກສາຫາລກືບັຊຸມຊນົຜ່ານທາງ ເຟສບຸກ (ສ ນສື່ ສານເພື່ ອສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະສ ກສາ) ແລະ ສາຍດ່ວນ 166; 
(iv)  ການສໍາພາດແບບຕວົຕໍ່ ຕວົ; ແລະ 
(v)  ການເຂົາ້ເບິ່ ງເວບັໄຊ. 

 
ວທິກີານຂາ້ງເທງິນັນ້ຈະໄດຮ້ບັການປບັໃຫເ້ໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການ ຂອງກຸ່ມທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໂດຍຄໍານ ງເຖງິ ພາສາ, ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ 
ຄວາມຮ ໜ້ງັສ ືແລະ ຂະບວນການພວົພນັທີ່ ເໝາະສມົທາງວດັທະນາທໍາ.  
 
ນອກຈາກນີ,້ ວທິກີານປອ້ງກນັລ່ວງໜາ້ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການປ ກສາຫາລເືພື່ ອປອ້ງກນັການຕດິແປດ ເນື່ ອງຈາກລກັສະນະຕດິເຊືອ້ສ ງຂອງ
ພະຍາດໂຄວດິ19. ຕໍ່ ໄປນີແ້ມ່ນຂໍພ້ຈິາລະນາບາງອນັທີ່ ເກດີຂ ນ້ ໃນລະຫວ່າງການເລອືກຊ່ອງທາງການສື່ ສານມຄີ:ື ໃນສະຖານະການ ການ
ລະບາດປະຈບຸນັຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19: 
 

 ໃຫຫ້ຼກີລຽ້ງການເຕົາ້ໂຮມໃນທີ່ ສາທາລະນະ (ໂດຍຄໍານ ງເຖງິຂໍຫ້າ້ມ ແລະ ຄໍາແນະນໍາແຫ່ງຊາດ), ລວມມ ີ ການປາໄສໃນທີ່
ສາທາລະນະ, ເວກີຊອບຕ່າງໆ ແລະການປະຊຸມ ຊຸມຊນົ; 

 ການປະຊຸມຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ໄດຮ້ບັອານຸຍາດ/ແນະນໍາແລວ້ ໃຫດໍ້າເນນີການປ ກສາຫາລໃືນກຸ່ມນອ້ຍເທົ່ ານັນ້, ເຊັ່ ນ: ການປະຊຸມ
ກຸຸ່ມປົາ້ໝາຍ. ຖາ້ບ່ໍໄດຮ້ບັອານຸຍາດ/ແນະນໍາ ແມ່ນໃຫພ້ະຍາຍາມດໍາເນນີການປະຊຸມໂດຍນໍາໃຊຊ່້ອງທາງອນິເຕເີນດັ; 

 ເພີ່ ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຮ ບແບບການສື່ ສານ ແລະ ຫນັໄປນໍາໃຊສ້ື່  ໂຊວຊຽວ ແລະ ຊ່ອງທາງອອນລາຍ. ຖາ້ເປນັໄປໄດແ້ລະ   
ເໝາະສມົໃຫສ້າ້ງພືນ້ທີ່ ອອນລາຍ ແລະ ກຸ່ມສນົທະນາທີ່ ເໝາະສມົກບັຈດຸປະສງົ ໂດຍອງີໃສ່ປະເພດຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ; 

 ນໍາໃຊຊ່້ອງທາງການສື່ ສານແບບດັັງ້ເດມີ (ໂທລະພາບ, ໜງັສພືມິ, ວທິະຍຸ, ໂທລະສບັ ແລະ ການສົ່ ງຈດົໝາຍ) ເມື່ ອພາກສ່ວນ
ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິຊ່ອງທາງອອນລາຍ ຫຼ ື ບ່ໍຄ່ອຍໃຊຊ່້ອງທາງດັ່ ງກ່າວ. ຊ່ອງທາງການສື່ ສານແບບດັງ້ເດມີ
ແມ່ນມປີະສດິທພິາບສ ງໃນການສົ່ ງຂໍມ້ ນທີ່ ຈາໍເປນັໃຫແ້ກ່ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ອານຸຍາດໃຫພ້ວກເຂາົສາມາດອອກຄໍາ
ຄດິເຫນັ ແລະ ແນະນໍາ; 
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 ໃນສ່ວນທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດພ້ວົພນັກບັປະຊາຊນົທີ່ ຖກືກະທບົໂດຍກງົຈາກໂຄງການ ໃຫກ້າໍນດົຊ່ອງທາງການສື່ ສານໂດຍກງົກບັ
ພນົລະເຮອືນທີ່ ຖກືກະທບົຜ່ານຂໍຄ້ວາມທາງອເີມວ, ພື ້່ ນທີ່ ອອນລາຍ, ທາງໂທລະສບັ ກບັຜ ປ້ະຕບິດັງານທີ່ ມຄີວາມຮ ;້ 

 ຊ່ອງທາງສື່ ສານແຕ່ລະຊ່ອງທາງທີ່ ໄດສ້ະເໜແີມ່ນຄວນກາໍນດົຊດັເຈນວ່າ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງສາມາດສະແດງຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ
ແນະນໍາໄດແ້ນວໃດ. 
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3.3 ຍຸດທະສາດທີ່ ໄດຮ້ບັການສະເໜ ີສໍາລບັການເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ ນ 
 

ຂັນ້ຕອນຂອງໂຄງການ  ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ເປນັເປົາ້ໝາຍ 

 

ລາຍການຂໍມ້ ນທີ່ ຈະເປດີເຜຍີ  ວທິກີານ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ ສະເໜ ີ

ການກະກຽມ, ກ່ອນມຜີນົ
ສກັສດິ 

ລດັຖະບານ 
ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ 
ກຸ່ມຜ ທ້ີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ 
ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ 
ພະນກັງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອງົກອນ
ສາທາລະນະສຸກ 
ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ, CSOs, ອບລ 

ຜ ຮ່້ວມພດັທະນາ 
ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜ ສ້ະໜອງບໍລກິານ, ສນິຄາ້ 
ແລະ ອຸປະກອນ 
ສື່ ມວນຊນົ 
 

ກອບການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ກຄສສ) 
 
ແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ (ຜສຜສ) 
ແລະ ກນົໄກແກໄ້ຂຂໍຮ້ອ້ງທຸກ (GRM). 
 
ແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
(ຜຮສສ) 
 

ການປ ກສາຫາລແືຫ່ງຊາດ (ແບບປະຈກັໜາ້ກນັ ໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໃນກໍລະນທີີ່ ໄດຮ້ບັອານຸຍາດເຕົາ້ໂຮມ
ໃນທີ່ ສາທາລະນະ) ແລະ/ຫຼ ືການປ ກສາຫາລທືາງອອນໄລນ 
(ຜ່ານເຟສບຸກ ສ ນສື່ ສານເພື່ ອສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະສ ກສາ
(CCEH) ເຟສບຸກ, ສາຍດ່ວນ 166, ອເີມວ) ໃນເດອືນ
ມນີາ ແລະ ເມສາປີ 2020. 
 
ເວບັໄຊຂອງໂຄງການ 

ການດໍາເນນີງານ ລດັຖະບານ 
ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ 
ກຸ່ມຜ ທ້ີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ 
ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ 
ພະນກັງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອງົກອນ
ສາທາລະນະສຸກ 
ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ, CSOs, ອບລ 

ຜ ຮ່້ວມພດັທະນາ 
ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ຜ ສ້ະໜອງບໍລກິານ, ສນິຄາ້ 
ແລະ ອຸປະກອນ 
ສື່ ມວນຊນົ 

ເຄື່ ອງມ ືກອບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ESF ຂອງ
ໂຄງການສະບບັປບັປຸງ 
 
ຄໍາຄດິເຫນັແນະນໍາຂອງການປ ກສາໂຄງການ 
 

 
ຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັກຈິະກາໍຂອງໂຄງການທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຄໍາ
ແນະນໍາກ່ຽວກບັໂຄວດິ19ຂອງອງົການອານາໄມໂລກຕໍ່ ກບັ
ຄວາມສ່ຽງຂອງການສື່ ສານ ແລະ ການພວົພນັໃນຊຸມຊນົ. 
 

ການປ ກສາຫາລໃືນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະຂັນ້ແຂວງ  (ແບບ
ປະຈກັໜາ້ກນັ ໃນກລໍະນທີີ່ ໄດຮ້ບັອານຸຍາດເຕົາ້ໂຮມໃນທີ່
ສາທາລະນະ) ແລະ/ຫຼ ືການປ ກສາຫາລທືາງອອນໄລນ 
(ຜ່ານເຟສບຸກ ສ ນສື່ ສານເພື່ ອສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະສ ກສາ
(CCEH) ເຟສບຸກ, ສາຍດ່ວນ 166, ອເີມວ) ຕະຫຼອດ
ການດໍາເນນີໂຄງການ. 
 
ການເປດີເຜຍີທາງສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິ ແລະ ການຖະແຫຼ່ ງຂ່າວ
ກ່ຽວກບັເວບັໄຊຂອງໂຄງການ. 
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ຂັນ້ຕອນຂອງໂຄງການ  ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ເປນັເປົາ້ໝາຍ 

 

ລາຍການຂໍມ້ ນທີ່ ຈະເປດີເຜຍີ  ວທິກີານ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ ສະເໜ ີ

 ແຈງ້ການສາທາລະນະ. 
 

ການແຈກຢາຍເອກະສານສໍາເນາົໃນສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ
ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
 
ການຖະແຫຼ່ ງຂ່າວໃນສື່ ທອ້ງຖິ່ ນ. 
 
ແຜ່ນພບັ ແລະ ໂບຊວົຂໍມ້ ນ. 
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3.4 ແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ 
 

ຂັນ້ຕອນຂອງໂຄງການ ຫວົຂໍ/້ຂໍຄ້ວາມຂອງການປ ກສາຫາລ ື ນໍາໃຊວ້ທິກີານ  ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນ
ກ່ຽວຂອ້ງ  

ໜາັທີ່ ຮບັຜດິຊອບ  

ການກະກຽມ, ກ່ອນມຜີນົສກັສດິ ໂຄງການ, ກດິຈະກາໍໂຄງການ 
ແລະ ສະຖານທີ່ , ຜນົກະທບົທີ່
ອາດເກດີຂ ນ້ ແລະ ມາດ
ຕະການຢບັຢັງ້. 
 
ແນະນໍາເຄື່ ອງມ ືກອບການຄຸມ້ຄອງ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
(ກຄສສ)  
 
ສະເໜ ີແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ
ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ (ຜສຜສ) 
ແລະ ກນົໄກແກໄ້ຂຂໍຮ້ອ້ງທຸກ 
(GRM). 
 
 
 
 

ການປ ກສາຫາລແືຫ່ງຊາດ (ແບບພບົໜາ້ກນັ ຢ ່  ແຂວງ
ພະນມົເປນັ ໃນກລໍະນທີີ່ ໄດຮ້ບັອານຸຍາດເຕົາ້ໂຮມໃນທີ່
ສາທາລະນະ) ແລະ/ຫຼ ືການປ ກສາຫາລທືາງອອນລາຍ 
(ຜ່ານເຟສບຸກ ສ ນສື່ ສານເພື່ ອສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະສ ກ
ສາ(CCEH) ເຟສບຸກ, ສາຍດ່ວນ 166, ອເີມວ) ໃນ
ເດອືນມນີາ ແລະ ເມສາປີ 2020. 
 

ເວບັໄຊຂອງໂຄງການ. 

ພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ມຄີວາມ
ສນົໃຈຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
 
ບນັດາກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ເຮດັ
ວຽກຢ ່ ໃນ ຫຼເືຮດັວຽກເພາະມີ
ຄວາມສນົໃຈກ່ຽວກບັພາກສ່ວນ
ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂຄວດິ-
19.  
 
ອາດເພີ່ ມບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ 
ອບລ  ແລະ CSO ເຂົາ້ນໍາ. 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສະໜບັສະ
ໜ ນຈາກທີ່ ປ ກສາ. 

ການດໍາເນນີງານ ເຄື່ ອງມ ືກຄສສ ຂອງໂຄງການ
ສະບບັປບັປຸງ 
 
ຄໍາຄດິເຫນັແນະນໍາຂອງການປ ກສາ
ໂຄງການ 
 

 

ການປ ກສາຫາລ ື(ແບບພບົໜາ້ ແລະ/ຫຼ ືທາງອອນ
ລາຍ) 
 
ເວບັໄຊຂອງໂຄງການ. 
 
ການຕອບຮບັທາງໂທລະສບັ/ອເີມວ ຈດົໝາຍເຖງິເຈ ົາ້
ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນ, ແຂວງ ແລະ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ແຫ່ງຊາດ. 

ພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ມຄີວາມ
ສນົໃຈຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
 
ບນັດາກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ເຮດັ
ວຽກຢ ່ ໃນ ຫຼເືຮດັວຽກເພາະມີ
ຄວາມສນົໃຈກ່ຽວກບັພາກສ່ວນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສະໜບັສະ
ໜ ນຈາກທີ່ ປ ກສາ. 
 

ສື່ ມວນຊນົ 
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ຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍຂອງ
ໂຄງການທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຄໍາ
ແນະນໍາກ່ຽວກບັພະຍາດໂຄວດິ19
ຂອງອງົການອະນາໄມໂລກຕໍ່ ກບັ
ຄວາມສ່ຽງຂອງການສື່ ສານ ແລະ 
ການພວົພນັໃນຊຸມຊນົ. 
 

 
ການປ ກສາຫາລກືບັກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ (ເມື່ ອເໝາະສມົ) ໃນ
ລກັສະນະທີ່ ເໝາະສມົທາງວດັທະນາທໍາ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິ
ໄດ.້  
 
ກດິຈະກາໍເຜຍີແຜ່. 

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂຄວດິ-
19.  
 
ອາດເພີ່ ມບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ 
ອບລ  ແລະ CSO ເຂົາ້ນໍາ. 
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3.5 ອານາຄດົຂອງໂຄງການ 
ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ໃຫຊ້າບຢ ່ ຕະຫຼອດ ໃນຂະນະການພດັທະນາໂຄງການ ເຊິ່ ງຈະປະກອບມກີານ
ລາຍງານກ່ຽວກບັວຽກງານສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ການດໍາເນນີງານແຜນການພວົພນັກບັຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ 
ແລະ ກນົໄກການຮອ້ງທຸກ.  
 

4. ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການດໍາເນນີກຈິະກາໍການມສ່ີວນຮ່ວມກບັຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ 
 

4.1 ຊບັພະຍາກອນ 
ກມົການວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈະມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນກດິຈະກໍາການພວົພນັກບັຜ ທ້ີ່

ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ງບົປະມານໃນການດໍາເນນີແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ (ຜສຜສ) ແມ່ນສະໜອງໃຫພ້າຍໃຕອ້ງົປະກອບ
ທ ີ3 ໂຄງການ. 
 
4.2  ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການມດີັ່ ງນີ:້ 
 
ໂຄງການນີຈ້ະໄດກ້ານຊີນໍ້າທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຈາກ EOC  ເຊິ່ ງມໜີາ້ທີ່ ໃນການກວດກາການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການລວມທງັການປະສານງານລະຫວ່າງຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ອງົກອນຂອງພາກລດັ. ເພື່ ອຕອບໂຕກ້ບັ
ການລະບາດພະຍາດໂຄວດິ 19 ລດັຖະບານໄດຈ້ດັຕັງ້ ຄະນະກ າມະການໂຄສະນາແຫ່ງຊາດ ນ າພາໂດຍ ຮອງ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແລະ ຜ ຕ້າງໜາ້ຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງພາກລດັລວມມ ີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອເຮດັໜາ້ທີ່
ຮບັຜດິຊອບໃນການໃຫຄໍ້າແນະນໍາດາ້ນນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດໃຫແ້ກ່ທຸກໆອງົກອນພາກລດັ. ໃນ ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ, EOC, ທີ່ ນໍາພາໂດຍ ນາຍກົລດັຖະມນົຕກີະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຜ ຕ້າງໜາ້ຈາກກມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດຈ້ດັຕັງ້ຂ ນ້ 
ແລະມໜີາ້ທີ່ ໃຫຄໍ້າແນະນໍາແລະກວດກາມາດຕະການຕ່ງໆ ໃນການປະຕບິດັໂຄງການ ເພື່ ອຕ່ໍສ ກ້ບັການລະບາດພະຍາດໂຄວດິ 
19.  
 
ການຈດັວາງສະຖາບນັແມ່ນອງີໃສ່ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກ ໂຄງການ ແຜນງານຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານສາທາລະນະສຸກ ແລະ
ແລ ໂພຊະນາການ (P151425) ທີ່ ກໍາລງັດໍາເນນີຢ ່ . ລດັຖະມນົຕກີະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈະເປນັຜ ແ້ຕ່ງຕັງ້ ຜ ອໍ້ານວຍການ
ໂຄງການ, ແລະ ຜ ຄຸ້ມ້ຄອງໂຄງການ. ນອກຈາກນີ,້ ຈດຸປະສານງານຂອງ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະຖກືແຕ່ງຕັງ້ຢ ່ ພາຍໃຕ ້
ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ ືກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ຜ ອໍ້ານວຍການໂຄງການ ແລະ ຜ ຄຸ້ມ້ຄອງໂຄງການຈະປະຕບິດັ
ງານຜ່ານກມົວຊິາການ ແລະ ໂຄງການລະດບັຊາດ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ລວມທງັຫອ້ງການສາທາະນະສຸກແຂວງ, 
ຫອ້ງການສາທາະນະສຸກເມອືງ, ໂຮງໝໍຂັນ້ສ ນກາງ, ແຂວງ/ເມອືງ ແລະ ສຸກສາລາ. ພາຍໃນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໂຄງການ
ຈະປະຕບິດັງານຜ່ານ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກມົຄວບຄຸມ ພະຍາດຕດິຕ່ໍ (DCDC), ກມົປິ່ ນປວົ ແລະ ຟືນ້ຟ ໜາ້
ທີ່ ການ (DHR), ກມົອາຫານ ແລະ ຢາ (FDD), ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ (DHHP), ກມົການເງນິ (DOF), 
ກມົ ການສ ກສາສາທາລະນະສຸກ (DHPE) ໂດຍນໍາໃຊຂ້ະບວນການຫຼກັໃນການຕອບສະໜອງຕ່ໍເຫດສຸກເສນີ.  
 
ໜ່ວຍງານທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນກດິຈະກາໍການມສ່ີວນຮ່ວມກບັຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງມຄີ:ື ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມ
ມ ືກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ເຖງີຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ໂຄງການຈະອອກຂໍກ້ໍານດົເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນເພີ່ ມທກັສະຂອງກມົ
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ໂດຍຜ່ານການແນະນໍາ ແລະ ໃຫຄໍ້າປ ກສາເພີ່ ມເຕມີ. ເຊິ່ ງການໃຫຄໍ້າປ ກສາ ຫຼ ື ຄໍາແນະນໍາເພີ່ ມເຕມີແມ່ນເພີ່ ອສາ້ງຄວາມ
ເຂັມ້ແຂງ ໃຫກ້ບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກບັການພວົພນັກບັຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ໃນກຈິະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ.  
 
ກດິຈະກາໍການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ແມ່ນຈະຖກືບນັທ ກຜ່ານ: ກອງປະຊຸມປະຈາໍເດອືນ ແລະ ໄຕມາດ ຢ ່ ທີ່  
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຫອ້ງການສາທາະນະສຸກແຂວງ ຫອ້ງການສາທາະນະສຸກເມອືງ ແລະ ໃນບດົລາຍງານເຄິ່ ງປຂີອງ
ໂຄງການ. ຈະມບີດົລາຍງານປ ກສາຫາລ ືທີ່ ກະກຽມໂດຍ ກມົແຜນການແລະການຮ່ວມມ ືກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທນັທຫຼີງັ
ຈາກມກີດິຈະກໍາພວົພນັກບັປະຊາຊນົກ່ຽວກບັໂຄງການ.  
  

5. ກນົໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ 

 

ວດັຖຸປະສງົຫຼກັຂອງກນົໄກນີແ້ມ່ນເພື່ ອຊ່ວຍໃນການແກໄ້ຂບນັດາຂໍຕໍ້ານ ິແລະ ຂໍຮ້ອ້ງທຸກຕ່າງໆ ໃນລກັສະນະທີ່ ກງົຕ່ໍເວລາ, 
ມປີະສດິທພິາບ, ແລະ ສາ້ງຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈໃຫກ້ບັທຸກໆພາກສ່ວທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ໂດຍສະເພາະແລວ້, ຈະສະໜອງຂະບວນການ 
ທີ່ ໂປ່ງໃສ ແລະ ໜາ້ເຊື່ ອຖ ືເພື່ ອຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຍາວນານ. ມນັຍງັເປນັການສາ້ງຄວາມ  
ໄວວ້າງໃຈ ແລະ ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ ທີ່ ເປນັອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງການປ ກສາຫາລຊຸືມຊນົຢ່າງກວາ້ງຂວາງທີ່ ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການກະທໍາທີ່ ຖກືຕອ້ງ. ໂດຍສະເພາະແລວ້ ກນົໄກ GRM ຈະ: 
 

• ສະໜອງຊ່ອງທາງໃຫກຸ່້ມຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໄດສ້າມາດຮອ້ງທຸກ ຫຼ ືແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງທີ່ ອາດເກດີຂ ນ້ໃນລະຫວ່າງ
ໄລຍະຂອງການດໍາເນນີໂຄງການ;  

• ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານກະທໍາທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ເຫນັດຍີອມຮບັໄດ ້ແລະ ດໍາເນນີງານເພື່ ອສາ້ງຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈໃຫກ້ບັຜ ທ້ີ່
ຮອ້ງທຸກ; ແລະ 

• ຫຼກີລຽ້ງຄວາມຈາໍເປນັທີ່ ຈະຕອ້ງຫນັໄປໃຊຂ້ະບວນການພຈິາລະນາຄະດໃີນສານ.  
 

5.1 ເນືອ້ໃນຂອງ ກນົໄກການແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ 

ການຮອ້ງທຸກແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂໃນລະດບັຊາດໂດຍ ກມົແຜນການແລະການຮ່ວມມ ືທີ່ ຈະເຮດັວຽກຜ່ານໂຄງສາ້ງ
ລະດບັແຂວງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. 
 
ເຊິ່ ງຈະປະກອບມບີາດກາ້ວດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
 

ບາດກາ້ວ 1: ການສົ່ ງຄໍາຮອ້ງທຸກບ່ໍວ່າຈະເປນັທາງໂທສາຍດ່ວນ 166 ຫຼ ືການຂຽນໜງັສສືົ່ ງໃຫ ້ກມົແຜນການແລະການຮ່ວມ
ມ,ື ຜ່ານໂຄງສາ້ງຂັນ້ແຂວງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ , ຫຼສືົ່ ງຂໍຄ້ວາມຜ່ານເຟສບຸກຂອງສ ນ CCEH. 

ບາດກາ້ວ 2: ການບນັທ ກຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂັນ້ຕົນ້ພາຍໃນ 24 ຊົ່ ວໂມງ. 
ບາດກາ້ວ 3: ການສບືສວນຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລະ ສື່ ສານຂອງການຕອບສະໜອງພາຍໃນ 7 ວນັ. 
ບາດກາ້ວ 4: ຕອບສະໜອງຕ່ໍຄໍາຮອ້ງທຸກ: ບ່ໍວ່າຈະເປນັການປດິຄໍາຮອ້ງທຸກ ຫຼ ືດໍາເນນີບາດກາ້ວຕ່ໍໄປຫາກຄ າຮອ້ງທຸກຍງັຄງົ

ເປດີຢ ່ . ຖາ້ຍງັເປດີຢ ່ , ຜ ທ້ີ່ ຮອ້ງທຸກຈະໄດຮ້ບັໂອກາດຂໍອຸທອນຕ່ໍຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ ອປະຕບິດັງານ
ເຫດສຸກເສນີໃນການຕອບສະໜອງໂຄວດິ 19. 

 

ຫຼງັຈາກທີ່ ໄດສ້ະເໜກີານແກໄ້ຂບນັຫາທຸກຢ່າງແລວ້ ແລະ ຜ ຮ້ອ້ງທຸກຍງັບ່ໍພໍໃຈ ພວກເຂາົຈະໄດຮ້ບັການແນະນໍາກ່ຽວກບັ
ສດິທຂິອງພວກເຂາົໃນຮບັການຊ່ວຍເຫຼອືທາງກດົໝາຍ. 
 



ແຜນການມສ່ີວນຮ່ວມສໍາລບັຜ ທ້ີ່ ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ (ຜສຜສ) 

ໂຄງການ ກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕກ້ານລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 (P173817) Page |16 

ຕ່ໍກບັການປບັປຸງ ແຜນ ຜສຜສ ພາກນີຈ້ະເວົາ້ເຖງິລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັວທິກີານດໍາເນນີງານຂອງກນົໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ 
ລວມທງັຂໍກ້ໍານດົຕ່າງໆທີ່ ອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານຮອ້ງທຸກ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ວທິກີານຮບັມກືບັການຮອ້ງທຸກກ່ຽວກບັ
ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ພອ້ມທງັລາຍລະອຽດເບໂີທຕດິຕ່ໍ ແລະ ທີ່ ຢ ່ ລະອຽດ.  
 
 

ຫຼງັຈາກທີ່ ມກີານພວົພນັ ແລະ ສະເໜຄໍີາແນະນໍາ ແລວ້, ກນົໄກແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທຸກ ພອ້ມດວ້ຍໜ່ວຍງານດໍາເນນີງານນັນ້ຈະ
ພຈິາລະນາເຖງິຄວາມຕອ້ງການຂອງກຸ່ມຄນົທີ່ ຖກືກະທບົລວມທງັຈາກກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງພວກເຂາົເພື່ ອຮບັປະ 
ກນັວ່າວທິກີານຕ່າງໆແມ່ນມຄີວາມເໝາະສມົຕ່ໍວດັທະນາທໍາ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິໄດ ້ ແລະພຈິາລະນະກນົໄກການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ
ທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມປະເພນຂີອງພວກເຂາົ. 
 

6. ການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານ 
6.1 ການລາຍງານຄນືສ ່ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  
ແຜນການ ຜສຜສ ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂເປນັໄລຍະໆໄປ ແລະ ຈະປບັປຸງຕາມຄວາມຈາໍເປນັໃນໄລຍະການດໍາເນນີງານ
ໂຄງການ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຂໍມ້ ນທີ່ ສະເໜໃີຫແ້ມ່ນມຄີວາມສະໝ່ໍາສະເໝ ີແລະ ເປນັຂໍມ້ ນລ່າສຸດ, ແລະ ໃຫເ້ຫນັວ່າກໍານດົ
ວທິກີານຕ່າງໆຂອງການພວົພນັຕ່າງໆຍງັຄງົມຄີວາມເໝາະສມົ ແລະ ມປີະສດິທພິາບສອດຄ່ອງກບັເນືອ້ໃນໂຄງການ ແລະ ມີ
ໄລ ຍະສະເພາະຂອງການພດັທະນາ. ທຸກໆການປ່ຽນແປງທີ່ ສໍາຄນັ ຕ່ໍກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ ຕາຕະລາງຂອງມນັແມ່ນ
ຈະສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັໃນ ແຜນ ຜສຜສ. 
 

ບດົສະຫຸຼບປະຈາໍເດອືນ ແລະ ບດົລາຍງານພາຍໃນກ່ຽວກບັການຮອ້ງທຸກຂອງປະຊາຊນົ, ຄໍາຖາມຕ່າງໆ ແລະ ເຫດການອື່ ນໆ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ລວມກນັກບັສະຖານະພາບຂອງການດໍາເນນີງານ ໃນການປະຕບິດັແກໄ້ຂ/ປອ້ງກນັ ຈະໄດຮ້ບັການປະສານງານ
ໂດຍພະນກັງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ອາ້ງອງີເຖງີການຄຸມ້ຄອງຂັນ້ສ ງສຸດຂອງໂຄງການ. ບດົລາຍງານປະຈາໍເດອືນແມ່ນຈະສະ
ໜອງກນົໄກໃນການປະເມນີທງັ ຕວົເລກ ແລະ ລກັສະນະການຮອ້ງທຸກ ແລະ ສະເໜຂໍີຂໍມ້ ນ, ພອ້ມກບັຄວາມສາມາດຂອງ
ໂຄງການໃນການແກໄ້ຂບນັຫາເຫຼົ່ ານັນ້ໃຫທ້ນັເວລາ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ. ຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າການພວົພນັກບັມວນຊນົ
ທີ່ ດໍາເນນີໂດຍໂຄງການຕະຫຼອດປຈີະຖກືຖ່າຍຖອດໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໃນສອງທາງດັ່ ງນີ:້  
 

 ການເປດີເຜຍີບດົລາຍງານປະຈາໍປທີີ່ ໂດດເດັ່ ນກ່ຽວກບັການມສ່ີວນຮ່ວມກບັຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງໂຄງການ. 
 ຕວົບົ່ ງຊີກ້ານປະຕບິດັທີ່ ສໍາຄນັ (KPI) ບາງອນັຈະໄດຮ້ບັການຕດິຕາມໂດຍໂຄງການເປນັປະຈາໍ ເຊິ່ ງມຕີວົກ ານດົຕ່ໍໄປ

ນີ:້  
 

o ຈາໍນວນຂອງການສອບຖາມມວນຊນົ, ການປະຊຸມປ ກສາຫາລ ືແລະ ການສນົທະນາປະຊຸມກບັມວນ
ຊນົອື່ ນໆທີ່ ດໍາເນນີປະຈາໍປີ; 

o ກດິຈະກາໍພວົພບັກບັປະຊາຊນົເລືອ້ຍໆ; 
o ຈາໍນວນການຮອ້ງທຸກຂອງມວນຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັປະຈາໍເດອືນ ແລະ ຈາໍນວນບນັຫາທີ່ ແກໄ້ຂໄດໃ້ນໄລຍະເວລາທີ່

ກໍານດົໃຫ;້ ແລະ 
o ຈາໍນວນຂອງສື່ ສິ່ ງພມິທີ່ ພມິອອກມາ/ການອອກອາກາດຜ່ານສື່ ທອ້ງຖິ່ ນ, ສື່ ພາກພືນ້ ແລະ ລະດບັຊາດ.  

 


