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ອັກສອນຫຍໍ້
DaLNA ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
PDMC ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ
PDNA ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ

SOP ຂັ້ນຕອນດຳເນີນງານຕາມມາດຕະຖານ
ToR ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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I. ວັດຖຸປະສົງ
ໄພພິບັດໂດຍສະເພາະໄພນໍ້າຖ້ວມ,ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຮຸນແຮງຕໍ່ກັບປະຊາຊົນແລະ
ເສດຖະກິດຂອງໝົດທຸກເມືອງໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ.ເມື່ອໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນ,
ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂັ້ນແຂວງ
ສາມາດສ້າງເປັນຍຸດທະສາດ,ແຜນງານແລະໂຄງການຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດໃນອານາຄົດ,ໂດຍສະເພາະໄພນໍ້າຖ້ວມ.
ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ (SOP) ນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນະນໍາໃຫ້ແຂວງຄໍາມ່ວນ,ຫ້ອງ
ການຕ່າງໆຂັ້ນເມືອງແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ
ແລະຄວາມຕ້ອງການ (DaLNA) ພາຍຫຼັງໄພພິບັດໃນກໍລະນີໄພພິບັດກະທົບກັບແຂວງ.

II. ນິຍາມ
DaLNA ພາຍຫຼັງໄພພິບັດແມ່ນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ(PDNA) ໝາຍເຖິງບັນດາ
ກິດຈະກໍາທີ່ຈະດໍາເນີນໂດຍພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຂວງຄໍາມ່ວນໃນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍຫຼັງໄພພິບັດ,ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ຖືກ
ກະທົບ.DDDDDມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂັ້ນແຂວງສາມາດຕອບໂຕ້ກັບຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດຕໍ່ຊຸມຊົນ
ແລະເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.ວິທີວິທະຍາແລະກິດຈະກໍາເພື່ອປະເມີນຄວາມ
ຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດD(PDNA)ໂດຍພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນບົດແນະນໍາສໍາລັບ
ພະແນກການຕ່າງໆໃນຄູ່ມືຂອງຄປຄພບຂ(PDMC).

ປົກກະຕິແລ້ວDDDDDDaLNA ແມ່ນການດໍາເນີນພາຍຫຼັງໄລຍະສຸກເສີນ,ຊຶ່ງເປັນໄລຍະຮີບດ່ວນພາຍຫັຼງ
ໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນແລ້ວ,ຊຶ່ງແມ່ນບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຄົ້ນຫາແລະກູ້ໄພສຸກເສີນແລະການ
ດໍາເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກສຸກເສີນຄືການສະໜອງການບໍລິການທີ່ພັກຊົ່ວຄາວ,ອາຫານ,
ເຄື່ອງນຸ່ງແລະຢາປົວພະຍາດເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຊໍ້າອີກ.
ມັນເປັນໄລຍະທີ່ຊັບພະຍາກອນຂອງລັດກຽມພ້ອມແລ້ວເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວິດແລະຊັບສິນ.

ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເມືອງແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງ,ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນບ້ານ.

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງປະເທດແມ່ນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ການພັດທະນາກັບສປປລາວເຊັ່ນທະນາຄານໂລກ,ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,ແລະ
ອົງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຄືອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງຢີ່ປຸນ,ອົງການອົດສະຕຣາລີເພື່ອການ
ພັດທະນາສາກົນ,ແລະລວມມີບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ.
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III. ກໍານົດເວລາ
DaLNA ແມ່ນການດໍາເນີນການພາຍຫຼັງຫຼືຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະສຸກເສີນ.ມັນຈະຖືກດໍາເນີນການ
ອີງຕາມຄໍາສັ່ງຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງບົນພື້ນຖານການຊີ້ນໍາຂອງປະທານຄປຄພບແຂວງ.
ໃນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ,DDDDDຕ້ອງສໍາເລັດພາຍໃນ2ຫາ4ອາທິດພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງ,ແລະອີງຕາມຂະໜາດ
ແລະຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

IV. ຂອບເຂດ
DaLNA ຈະກວມເອົາການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ,ການວິໄຈຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດຕໍ່ກັບຄົນແລະເສດຖະກິດແລະຄວາມສອດຄ່ອງ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບົດແນະນໍາສໍາລັບແຂວງຄໍາມ່ວນຈະກວມເອົາຫຼາຍ
ຂະແໜງການສໍາຄັນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານDDDDD DaLNA.

V. ການໃຫ້ເງິນທຶນ
ສົມມຸດວ່າ DaLNA ແມ່ນກິດຈະກໍາທີ່ສະໜອງທຶນຈາກລັດ,ຂັ້ນແຂວງສາມາດຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ຂັ້ນສູນກາງແລະອົງການຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເນື່ອງຈາກວ່າອົງການຈັດຕັ້ງ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ/ຄູ່ຮ່ວມງານມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບຜົນຂອງDDDDການປະເມີນ DaLNA,ພວກເຂົາເຈົ້າ
ຄວນໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາກິດຈະກໍາແລະຖ້າເປັນໄປໄດ້
ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຫຼົ່ານັ້ນຄວນໄດ້ຖືກສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

VI. ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ອນການ
ປະຕິບັດ DaLNA 
ເມື່ອເກີດໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງແລະເມືອງເປັນຂັ້ນທໍາອິດທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດການຕອບໂຕ້.ຂັ້ນແຂວງ
ແລະເມືອງຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແບບຮີບດ່ວນເຊັ່ນການຄົ້ນຫາແລະກູ້ໄພ,ບໍລິການອາຫານແລະ
ນໍ້າສະອາດ,ການຍົກຍ້າຍຊົ່ວຄາວ,ບໍລິການສຸຂະພາບແລະອື່ນໆໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ.ນອກຈາກນີ້,ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເລີ້ມຕົ້ນປະເມີນຂະໜາດຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ
ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂດພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະລາຍງານຕໍ່ຄປຄພບແຂວງ.

ຄປຄພບແຂວງຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະປະສານງານໃນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ສຸກເສີນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັບເມືອງອີງຕາມການປະເມີນຜົນກະທົບ.ຄປຄພບແຂວງຈະລາຍງານໃຫ້



ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP)

4

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໂດຍລວມຂອງໄພພິບັດໃນແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບແລະພືນທີ່ອື່ນໆອີງຕາມການບົດລາຍງານທີ່ສັງລວມໄດ້ຈາກສະໜາມ.ບົດລາຍງານ
ຄປຄພບແຂວງຕໍ່ເຈົ້າແຂວງຈະປະກອບມີຂໍ້ສະເໜີວ່າມີຄວາມຕ້ອງການດໍາເນີນການ DaLNA.

VII. SOP ສໍາລັບການດໍາເນີນການ 
DaLNA ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

A. ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
 ພະແນກການຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນການປະເມີນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະຂອງ
ເຫດການໄພພິບັດແລະຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງຫ້ອງວ່າ
ການປົກຄອງແຂວງຈະລະບຸບັນດາພະແນກການທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ DaLNA.ແຕ່ລະພະແນກ
ຈະສ້າງຕັ້ງທິມງານ DaLNA,ຊຶ່ງປະກອບມີຫົວໜ້າທິມງານແລະຄປຄພບແຂວງຈະນໍາພາ
ແລະປະສານງານໃນກິດຈະກໍາຂອງພະແນກຕ່າງໆ.ເມື່ອມີຄໍາສັ່ງອອກມາພະແນກການຕ່າງໆ
ແລະ/ຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຈະຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ
ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການຕົນເອງດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1.ພະແນກໂຍທາທິການແລະຂົນສ່ົງ;D
2.ພະແນກກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້;
3.ພະແນກສາທາລະນະສຸກ;
4.ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ
5.ພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່
6.ພະແນກອຸດສະຫະກໍາແລະການຄ້າ
7.ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາແລະທ່ອງທ່ຽວ
8.ພະແນກອື່ນໆ

 ບັນດາທິມງານການປະເມີນຂອງພະແນການຕ່າງໆຈະເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນເມືອງ
ໃນການປະເມີນDDDDD.ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມDDDDD.ພາຍໃຕ້ການອະນຸ
ມັດຈາກຂັ້ນແຂວງ.

B. ໄລຍະເວລາຂອງກິດຈະກໍາ,ຜົນໄດ້ຮັບແລະ
ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 ພະແນກການຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂ້າງເທິງຈະປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ໃນການປະຕິ
ບັດ DaLNA.



ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ(DaLNA)ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

5

ລ/ດ ບັນດາກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການ 

ຈັດຕັ້ງຮັບຜິດຊອບ

ຈໍາ
ນ

ວນ
ວັນ

1
ຄປຄພບຂສະເໜີໄປຍັງຫ້ອງວ່າການ
ປົກຄອງແຂວງກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງການປະເມີນDaLNADDອີງຕາມ
ການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນແລະບົດລາຍງານ
ຈາກເມືອງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ໜັງສືສະເໜີ ປະທານຄປຄພບຂ 1

2
ບົນພື້ນຖານການສະເໜີຂອງຄປຄພບຂ,
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອອກຈົດໝາຍ
ສັ່ງການເຖິງພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອໃຫ້ດໍາເນີນການປະເມີນDDDDDໂດຍພາຍໃຕ້
ການຊີ້ນໍາຂອງຄປຄພຂ.

ອອກຄໍາສັ່ງເຖິງທຸກໆພະແນກແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ

ເຈົ້າແຂວງ 1

3
ຄປຄພບຂຂຶ້ນແຜນຈັດກອງປະຊຸມ
ກັບພະແນກການຕ່າງໆ,ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ
ສູນກາງຂອງແຕ່ລະກະຊວງແລະຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາສາກົນຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດ 
DaLNA.

ກອງປະຊຸມກັບພະແນກ
ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ

ປະທານຄປຄພບຂ

1

4
ຄປຄພບຂປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງ
ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະກະກຽມວາລະກອງ
ປະຊຸມ.

ວາລະກອງປະຊຸມແລະບັນຫາ
ຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງປຶກສາຫາລືໄດ້ກຽມ
ພ້ອມ

ປະທານຄປຄພບຂ
1

5

ບັນຈຸເອົາການກໍານົດນະໂຍບາຍແລະ
ຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ເຂົ້າໃນວາລະກອງປະຊຸມ.

ສະເໜີການກຽມຄວາມພ້ອມທີ່ລວມມີ
ສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການປະເມີນ,
ການເດີນທາງ,ການເງິນ.

ຍຸດທະສາດລວມໄດ້ຖືກກໍານົດ

ມີຄວາມພ້ອມໃນດ້ານຕ່າງໆ

ປະທານຄປຄພບຂ

1

6
ຄປຄພບຂເຊີນບັນດາພະແນກການ
ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆພ້ອມດ້ວຍ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນມາຮ່ວມ
ປະຊຸມເພື່ອແຈ້ງກ່ຽວກັບການກຽມ
ຄວາມພ້ອມສໍາລັບການດໍາເນີນDaLNA.

ຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ປະທານຄປຄພບຂ

1

7

ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະສະມາຊິກ
ອື່ນໆຂອງກິດຈະກໍາ DaLNA ຈະເຕົ້າໂຮມ
ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນທີ່ໄດ້ຝຶກ
ອົບຮົມແລ້ວກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ເປັນ
ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນ

ຄໍາສັ່ງເພື່ອສ້າງທິມງານການປະເມີນ
ຂອງພະແນກການກັບການແຕ່ງຕັ້ງ
ຫົວໜ້າທິມ

ຫົວໜ້າພະແນກ/ອົງການ
ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

1

ກະກຽມຂໍ້ມູນພື້ນຖານແລະຄວາມ
ຕ້ອງການອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນການກຽມ
ຄວາມພ້ອມດ້ານການເດີນທາງແລະອື່ນໆ
ອີງໃສ່ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນບົດແນະນໍາ.

ມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານແລະມີຄວາມ
ພ້ອມດ້ານອື່ນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນ
ຂອງພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພະແນກການ/ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຈະແຈ້ງ
ການໄປຫາເມືອງເພື່ອມາເຮັດວຽກກັບທິມ
ງານການປະເມີນແລະກະກຽມການປະເມີນ
DDDDDໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ຈົດໝາຍຈາກພະແນກການ
ເຖິງການນໍາຂັ້ນເມືອງ

ຫົວໜ້າພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ



ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP)

6

ລ/ດ ບັນດາກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການ 

ຈັດຕັ້ງຮັບຜິດຊອບ

ຈໍາ
ນ

ວນ
ວັນ

8

ທິມງານການປະເມີນເດີນທາງໄປສະຖານທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ທິມງານປະເມີນເດີນທາງໄປເຖິງ
ສະຖານທີ່

ປະທານຄປຄພບຂ

1

ບັນດາທິມງານປະເມີນຈາກພະແນກຕ່າງໆ
ຈະອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ໃຫ້ກັບພະນັກງານ
ເມືອງແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນເມືອງກ່ຽວກັບ
ການປະເມີນDDDDDເພື່ອເປັນເອກະພາບ
ຕາຕະລາງເວລາລົງເຮັດວຽກDD,ສະຖານທີ່
ທີ່ຕ້ອງການປະເມີນແລະປະຊາຊົນ
ຜູ້ທີ່ຕ້ອງໄດ້ໄປປຶກສາຫາລືນໍາແລະອື່ນໆ.

ຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເຂດ
ພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນ
ແລະການປະຊຸມກັບປະຊາຊົນ

ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງ
ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

9

ບັນດາທິມງານການປະເມີນຈະ:
1. ລົງປະເມີນແລະຄາດຄະເນຄວາມເສຍ

ຫາຍບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ຖືກກະທົບ.
2. ປຶກສາຫາລືກັບຂ້ັນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຄາດຄະ

ເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ.
3. ປຶກສາຫາລືກັບຊາວນາ,ຊາວສວນ,

ນັກທຸລະກິດແລະສະມາຄົມຕ່າງໆ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຄວາມເສຍຫາຍແລະຄວາມ
ຮຸນແຮງຂອງການສູນເສຍ.

4. ກະກຽມຕາຕະລາງຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະການ
ປະເມີນ.

5. ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພະນັກງານ
ຂັ້ນເມືອງເພື່ອສະຫຼຸບຜົນ
ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍໃນເຂດ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ສໍ
າລັບແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການປະ

ເມີນ

ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງ
ຂະແໜງການ/ອົງການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງປະສານກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ

ຄປຄພບຂ

10

10
ທິມງານປະເມີນເດີນທາງກັບ ທິມງານປະເມີນກັບ ຫົວໜ້າທິມງານປະເມີນຂອງ

ພະແນກ/ອົງການຈັດຕັ້ງ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

1

11
ທິມງານປະເມີນຂອງຂະແໜງການຈັດກອງ
ປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນກັບ
ສະມາຊິກທິມງານເພື່ອ:
1. ກວດກາທົບທວນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້

ຈາກສະໜາມ;ແລະ
2. ກໍານົດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟື້ນຟູ

ແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກສະໜາມຂອງຂະ
ແໜງໄດ້ປະເມີນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື
ແລະຍຸດທະສາດເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບ
ຂະແໜງຂົນສົ່ງໄດ້ຖືກກໍານົດຂຶ້ນ

ຫົວໜ້າທິມງານປະເມີນຂອງພະ
ແນກ/ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

10

12
ຄປຄພບຂຈັດກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກ
ຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນກັບບັນດາທິມງານແຕ່ລະ
ຂະແໜງການເພື່ອກວດກາທົບທວນຂໍ້ມູນທີ
່ເກັບກໍາມາໄດ້ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຄິດໄລ່ແບບ
ຊໍ້າຊ້ອນກັນ.

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກສະໜາມຂອງແຕ່
ລະຂະແໜງການມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ຄປຄພຂ

3

13
ທິມງານການປະເມີນຂອງພະແນກການທີ
່ກ່ຽວຂ້ອງກະກຽມບົດລາຍງານ DaLNA 
ຂອງຂະແໜງການໃຜລາວແລະສົ່ງໃຫ້ຫົວ
ໜ້າພະແນກເພື່ອຮັບຮອງ.
ບົດລາຍງານ DaLNA ຄວນຈະປະຕິບັດ
ຕາມບົດແນະນໍາຂອງຂະແໜງ

ບົດລາຍງານ DaLNA 
ໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກ

ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງ
ພະແນກ/ອົງການຈັດຕັ້ງ

2



ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ(DaLNA)ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

7

ລ/ດ ບັນດາກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການ 

ຈັດຕັ້ງຮັບຜິດຊອບ

ຈໍາ
ນ

ວນ
ວັນ

14 ຫົວໜ້າພະແນກທົບທວນບົດລາຍງານ 
DaLNA

ບົດລາຍງານ DaLNA ໄດ້ຖືກຮັບ
ຮອງແລະສົ່ງໃຫ້ກັບຄປຄພບຂ

ຫົວໜ້າພະແນກ/ອົງການຈັດຕັ້ງ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 2

15
ພະແນກສົ່ງບົດລາຍງານDDໃຫ້ຄປຄພບຂ ບົດລາຍງານ DaLNA ຂອງແຕ່ລະ

ຂະແໜງການໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້
ຄປຄພບຂ

ຫົວໜ້າພະແນກ/ອົງການຈັດຕັ້ງ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 2

16

1. ຄປຄພບຂຈະສັງລວມແລະ
ວິເຄາະບົດລາຍງານ DaLNA 
ຂອງພະແນກຕ່າງໆ.

2. ຄປຄພບຂກະກຽມຮ່າງບົດລາຍງານ 
DaLNA ທີ່ໄດ້ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ,
ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ:ຜົນກະທົບ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ສະເໜີຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະສົ່ງ
ລາຍງານໃຫ້ກັບຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ
ແຂວງເພື່ອອະນຸມັດ.

ບົດລາຍງານ DaLNA ສະບັບສົມ
ບູນໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງວ່າການ

ປົກຄອງແຂວງ

ປະທານຄປຄພຂ

5

17
ຄປຄພບຂຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ກັບພະແນກການຕ່າງໆ,ກະຊວງຕ່າງໆ
ແລະບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອ
ນໍາສະເໜີບົດລາຍງານ DaLNA ທີ່ໄດ້
ຮັບອະນຸມັດຈາກເຈົ້າແຂວງ.

ຮ່າງບົດລາຍງານໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງໂດຍພະແນກຕ່າງໆແລະ
ໄດ້ອະນຸມັດໂດຍເຈົ້າແຂວງ

ປະທານຄປຄພຂ

1

18
ບົນພື້ນຖານການປຶກສາຫາລື,ຄປຄພບຂ
ຈະສໍາເລັດບົດລາຍງານ DaLNA ແລະ
ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ
ສໍາລັບທົບທວນແລະອະນຸມັດຮັບຮອງ

ບົດລາຍງານ DaLNA 
ສະບັບສົມບູນຖືກສົ່ງໃຫ້
ເຈົ້າແຂວງເພື່ອອະນຸມັດ

ປະທານຄປຄພຂ

5

19
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງຈະແຈກຢາຍ
ບົດລາຍງານ DaLNA ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ
ໃຫ້ກັບທຸກໆພະແນກການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ,
ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ
ແລະກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆແລະ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

ບົດລາຍງານ DaLNA 
ທີ່ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດຮັບຮອງແລ້ວ

ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍ

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ

2

ລວມ 51ວັນ

 ບາດກ້າວຕ່າງໆຂ້າງເທິງຈະນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາ DaLNA ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ຈະເປັນພື້ນຖານ
ຂອງການວາງແຜນ,ຄິດໄລ່ງົບປະມານ,ການເງິນແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.(ອີງໃສ່ຄູ່ມືແນະນໍາ
ການສ້າງແຜນການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ້ຫຼັງໄພພິບັດ).



VIII. ບົດແນະນໍາໂດຍທົ່ວໄປ
ກ່ຽວກັບ SOP 

ການປ່ຽນແປງ
A.  ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືໄພພິບັດຕ່າງໆອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນພື້ນທີ່ຕ່າງກັນ
ແລະ/ຫຼືຂະແໜງການຕ່າງໆ,ທິມງານປະເມີນທີ່ສະໜາມຄວນກໍານົດເວລາທີ່ເໝາະສົມແລະ
ໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງການສໍາເລັດ DaLNA.

B.  ພະແນກການຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ໃນຂະແໜງການ
ສະເພາະອາດປະກອບມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການຕ່າງໆ,ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາແລະໜ່ວຍງານ
ເອກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍສົມຄວນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຫົວໜ້າພະແນກ/ອົງການຈັດຕັ້ງ.


