
ສັງລວມຂະບວນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ (DaLNA)
ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້້
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ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ອນ DDDDD ບາດກ້າວທີ 1 ວິເຄາະສະພາບກ່ອນໄພພິບັດໃນຂະແໜງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ ບາດກ້າວ 4 ວິເຄາະຜົນກະທົບຍ້ອນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ໄພພິບັດ

ຄປຄພບຂອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແລະປະສານງານຖ້າ
ຫາກມີຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫຼືອສຸກເສີນເພີ່ມເຕີມ

ລ/ດ1:ຄປຄພບຂ
ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງສະເໜີຂໍດໍາເນີນ

DaLNA 

ລ/ດ2:ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ກໍານົດພະແນກຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າ

ຮ່ວມ DaLNA

ລ/ດ3-6:ຄປຄພບຊີ້ນໍາ
ແລະປະສານງານບັນດາກິດຈະ
ກໍາຂອງພະແນກຕ່າງໆ

ຂໍ້ຕົກລົງດໍາເນີນການ 
DaLNA
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ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ກ່ອນລົງປະເມີນທີ່ສະໜາມ

ຕາຕະລາງ1 ຕາຕະລາງ2 ຕາຕະລາງ3 ຕາຕະລາງ4
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ສັງລວມຜົນກະທົບ
ພາຍຫຼັງເກີດເຫດການ
ໄພພິບັດໂດຍລວມ

ຕາຕະລາງ1

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານ
ອາຫານ

ຕາຕະລາງ16

ບາດກ້າວ 2 ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງກະສິກໍາແລະ
ປ່າໄມ້

ບາດກ້າວ 5 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
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0

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ

ຄາດຄະເນການສູນເສຍພາ
ຍຫຼັງປີເກີດໄພພິບັດ

ຕາຕະລາງ12

ເມືອງ:
ຕາຕະລາງ14

ແຂວງ:
ຕາຕະລາງ15

ຄວາມເສຍຫາຍ:
ຕາຕະລາງ5
ຕາຕະລາງ6
ຕາຕະລາງ7
ຕາຕະລາງ8

ການສູນເສຍ:
ຕາຕະລາງ9
ຕາຕະລາງ10
ຕາຕະລາງ11

ຕາຕະລາງ13

ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະກ
ານສູນເສຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ

ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍ

ກໍານົດຍຸດທະສາດການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສາງຄືນໃມ່

ໂດຍຫຍໍ້

ກໍານົດຍຸດທະສາດການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສາງຄືນໃມ່
ໂດຍaສັງລວມການຄາດ
ຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນ
ຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຍໍ້

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບູລຸມິສະດໂຄງການຟື້ນຟູ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດ

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ແຈ້ງໃຫ້ເມືອງຊາບ
ໂຄງການບູລິມະສິດຕາຕະລາງ17

ມາຕຣິກ2

ບາດກ້າວ 3 ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ ບາດກ້າວ 6 ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

SO
P 

 ລ
/ດ

 1
1-

12

ທິມງານປະເມີນ
ຂອງຂະແໜງກສິກໍາ
ແລະປ່າໄມ້ຈັດ
ປະຊຸມຢັ້ງຢືນວມ
ຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມນ

ທິມງານຍ່ອຍລາຍ
ງານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບ

ມາໄດ້

ທິມປະເມີນຂອງ
ຂະແໜງກະສິກໍາ
ແລະປ່າໄມ້ສະເໜີ
ຜົນການປະເມີນ
ໃນກອງປະຊຸມ
ຄປຄພບຂ

ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍ
ຫາຍແລະການ
ສູນເສຍຂອງຂະ
ແໜງກະສິກໍາ
ແລະປ່າໄມ້ຖືກ
ຮັບຮອງຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ

ບູລິມະສິດໂຄງການແລະ
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາຕະລາງ18

ບາດກ້າວ 7 ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຂະແໜງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້

ກະກຽມຮ່າງບົດລາຍ
ງານຜົນ DaLNA ຂອງຂະ
ແໜງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້

ພ/ນກະສິກໍາແລະປ່າ
ໄມ້ສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້

ຄປຄພບຂ

ບົດລາຍງານຜົນ DaLNA 
ຂະແໜງການກະສິກໍາແລະ

ປ່າໄມ້

(ອີງຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP) ສໍາລັບການປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຄື່ອງໝາຍ: ກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
Institutional and Capacity Building Support for Sub-National Post-Disaster Reconstruction Activities: Khammouane 

Development Project (KDP) Component 1



ສັງລວມຂະບວນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ (DaLNA)
ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 
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ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ອນ 
DaLNA

ບາດກ້າວທີ 1 ວິເຄາະສະພາບກ່ອນໄພພິບັດໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາແລະການຄ້າ ບາດກ້າວ 4 ວິເຄາະຜົນກະທົບຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ໄພພິບັດ

ຄປຄພບຂອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແລະປະສານງານຖ້າ
ຫາກມີຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫຼືອສຸກເສີນເພີ່ມເຕີມ

ລ/ດ1:ຄປຄພບຂ
ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງສະເໜີຂໍດໍາເນີນDDDDD

ລ/ດ2:ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ກໍານົດພະແນກຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າ

ຮ່ວມDaLNA

ລ/ດ3-6:ຄປຄພບຊີ້ນໍາ
ແລະປະສານງານບັນດາກິດຈະ
ກໍາຂອງພະແນກຕ່າງໆ

ຂໍ້ຕົກລົງດໍາເນີນການ
DaLNA
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ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ
ກ່ອນການລົງປະເມີນທີ່ສະໜາມ

ຕາຕະລາງ1
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ວິເຄາະຜົນກະທົບການຈ້າງງານ,ທຸລະກິດ,ລາຍຮັບເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດແລະອື່ນໆ

ປະເມີນຜົນກະທົບ
ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໂ

ດຍຫຍໍ້

ບາດກ້າວ 2 ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ
ແລະການຄ້າ

ບາດກ້າວ 5 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
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ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການ
ສູນເສຍຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ຄ້າຂາຍ

ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການ
ສູນເສຍ

ຕາຕະລາງ2

ເມືອງ:
ຕາຕະລາງ4

ແຂວງ:
ຕາຕະລາງ5

ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການ
ສູນເສຍ

ຕາຕະລາງ3

ກໍານົດຍຸດທະສາດການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສາງຄືນໃມ່

ໂດຍລວມ

ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່

ຄາດຄະເນໄວ້

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບູລຸມິສະດໂຄງການຟື້ນຟູ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດ

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ແຈ້ງໃຫ້ເມືອງຊາບ
ໂຄງການບູລິມະສິດຕາຕະລາງ6

ມາຕຣິກ1

ບາດກ້າວ 3 ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ ບາດກ້າວ 6 ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
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12 ທິມງານປະເມີນ
ຂອງຂະແໜງ

ອຸດສະຫະກໍາການ
ຄ້າຈັດປະຊຸມ

ຢັ້ງຢືນວມຖືກຕ້ອງ
ຂອງຂໍ້ມນ

ທິມງານຍ່ອຍສະ
ເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເກັບ

ມາໄດ້

ທິມປະເມີນຂອງ
ຂະແໜງອຸດສະຫະ
ກໍາການຄ້າສະເໜີ
ຜົນການປະເມີນ
ໃນກອງປະຊຸມ
ຄປຄພບຂ

ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍ
ຫາຍແລະການ
ສູນເສຍຂອງຂະ
ແໜງອຸດສະຫະ
ກໍາການຄ້າໄດ້ຖືກ
ຢັ້ນຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ

ບູລິມະສິດໂຄງການແລະ
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາຕະລາງ7

ບາດກ້າວ 7 ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງ
ການ DaLNA ຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາແລະການຄ້າ

ກະກຽມຮ່າງບົດລາຍ
ງານ DaLNA ຂອງຂະ

ແໜງອຄ

ພນອຄສົ່ງບົດລາຍງານ
ໃຫ້ຄປຄພບຂ

ບົດລາຍງານ DaLNA ຂະ
ແໜງອຄ

(ອີງຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP) ສໍາລັບການປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຄື່ອງໝາຍ: ກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
Institutional and Capacity Building Support for Sub-National Post-Disaster Reconstruction Activities: Khammouane 

Development Project (KDP) Component 1



ສັງລວມຂະບວນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ (DaLNA)
ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 
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 ລ
/ດ

 1
-6

ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ອນ 
DaLNA

ບາດກ້າວທີ 1 ວິເຄາະສະພາບກ່ອນໄພພິບັດໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ ບາດກ້າວ 4 ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ໄພພິບັດ

ຄປຄພບຂອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແລະປະສານງານຖ້າ
ຫາກມີຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫຼືອສຸກເສີນເພີ່ມເຕີມ

ລ/ດ1:ຄປຄພບຂ
ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງສະເໜີຂໍດໍາເນີນDDDDD

DaLNA

ລ/ດ2:ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ກໍານົດພະແນກຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າ

ຮ່ວມ DaLNA

ລ/ດ3-6:ຄປຄພບຊີ້ນໍາ
ແລະປະສານງານບັນດາກິດຈະ
ກໍາຂອງພະແນກຕ່າງໆ

ຂໍ້ຕົກລົງດໍາເນີນການ 
DaLNA
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 7

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ກ່ອນລົງປະເມີນທີ່ສະໜາມ

ຕາຕະລາງ1 ຕາຕະລາງ2
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15

ວິເຄາະຜົນກະທົບຕໍ່ການສຶກສາໃນອານາຄົດ,ຄາໃຊ່ຈ່າຍ
ເພີ້ມເີມ,ຈໍານວນນັຮຽນເຂົ້າຮຽນຫຼຸດລົງ,ຈານວນຄູຫວ້າງງນ

ປະເມີນຜົນກະທົບ
ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໂ

ດຍຫຍໍ້

ບາດກ້າວ 2 ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ ໃນ ຂະ ແໜງສຶກສາຫ ບາດກ້າວ 5 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
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 8
-1

0

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ຂອງພາກລັດ

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງ
ພາກເອກະຊົນ

ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍ

ເມືອງ:
ຕາຕະລາງ5

ແຂວງ:
ຕາຕະລາງ6

ຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍ:
ຕາຕະລາງ3

ຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍ:
ຕາຕະລາງ4

ກໍານົດຍຸດທະສາດການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສາງຄືນໃມ່

ໂດຍຫຍໍ້

ສັງລວມການຄາດຄະ
ເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ
ແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບູລຸມິສະດໂຄງການຟື້ນຟູ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດ

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ແຈ້ງໃຫ້ເມືອງຊາບ
ໂຄງການບູລິມະສິດຕາຕະລາງ7

ມາຕຣິກ1

ບາດກ້າວ 3 ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ ບາດກ້າວ 6 ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
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ທິມງານປະເມີນ
ຂອງຂະແໜງການ
ສຶກສາຈັດປະຊຸມ
ຢັ້ງຢືນວມຖືກຕ້ອງ
ຂອງຂໍ້ມນ

ທິມງານຍ່ອຍDລາຍ
ງານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບ

ມາໄດ້

ທິມປະເມີນຂອງ
ຂະແໜງສຶກສາສະ
ເໜີຜົນການປະ

ເມີນໃນກອງປະຊຸມ
ຄປຄພບຂ

ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍ

ຂອງຂະແໜງສຶກສາຖືກຮັບ
ຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ

ບູລິມະສິດໂຄງການແລະ
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາຕະລາງ8

ບາດກ້າວ 7 ຮ່າງບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້
ອງການ DaLNA ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ

ກະກຽມຮ່າງບົດລາຍງານ 
DaLNA ຂອງຂະແໜງ

ສຶກສາ

ພ/ນສຶກສາສົ່ງບົດລາຍ
ງານໃຫ້ຄປຄພບຂ

ບົດລາຍງານ DaLNA ຂະ
ແໜງສຶກສາ

(ອີງຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP) ສໍາລັບການປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຄື່ອງໝາຍ: ກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
Institutional and Capacity Building Support for Sub-National Post-Disaster Reconstruction Activities: Khammouane 

Development Project (KDP) Component 1



ສັງລວມຂະບວນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ (DaLNA)
ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 
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 ລ
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 1
-6

ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ອນ DDDDD ບາດກ້າວທີ 1 ວິເຄາະສະພາບກ່ອນໄພພິບັດໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ບາດກ້າວ 4 ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ໄພພິບັດ

ຄປຄພບຂອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແລະປະສານງານຖ້າ
ຫາກມີຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫຼືອສຸກເສີນເພີ່ມເຕີມ

ລ/ດ1:ຄປຄພບຂ
ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງສະເໜີຂໍດໍາເນີນ

DaLNA 

ລ/ດ2:ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ກໍານົດພະແນກຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າ

ຮ່ວມ DaLNA

ລ/ດ3-6:ຄປຄພບຊີ້ນໍາ
ແລະປະສານງານບັນດາກິດຈະ
ກໍາຂອງພະແນກຕ່າງໆ

ຂໍ້ຕົກລົງດໍາເນີນການ 
DaLNA
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ເກັບຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ກ່ອນການປະເມີນພາກສະໜາມ

ຕາຕະລາງ1 ຕາຕະລາງ2 ຕາຕະລາງ3
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ວິເຄາະຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນາງໄປປິ່ນ
ປົວສູງ,ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ,ການຫ່ວາງງານຂອງພະນັກງານ

ປະເມີນຜົນກະທົບ
ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໂ

ດຍຫຍໍ້

ບາດກ້າວ 2 ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງສາທາລະນະ
ສຸກ

ບາດກ້າວ 5 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
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ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ຂອງພາກລັດ

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງ
ພາກເອກະຊົນ

ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍ

ເມືອງ:
ຕາຕະລາງ6

ແຂວງ:
ຕາຕະລາງ7

ຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍ:
ຕາຕະລາງ4

ຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນ

ເສຍ:ຕາຕະລາງ5

ກໍານົດຍຸດທະສາດການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສາງຄືນໃມ່

ໂດຍຫຍໍ້

ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່

ຄາດຄະເນໄວ້

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບູລິມະສິດໂຄງການ
ກໍານົດສໍາລັບການຟື້ນຟູ

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ແຈ້ງໃຫ້ເມືອງຊາບ
ໂຄງການບູລິມະສິດຕາຕະລາງ8

ມາຕຣິກ1

ບາດກ້າວ 3 ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ ບາດກ້າວ 6 ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້້
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ທິມງານປະເມີນ
ຂອງຂະແໜງ

ສາທາລະນະສຸກຈັດ
ປະຊຸມຢັ້ງຢືນວມ
ຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມນ

ທິມງານຍ່ອຍລາຍ
ງານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບ

ມາໄດ້

ທິມປະເມີນຂອງຂະ
ແໜງສາທາລະນະ
ສຸກສະເໜີຜົນການ
ປະເມີນໃນກອງ
ປະຊຸມຄປຄພບຂ

ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍ
ຫາຍແລະການສູນ
ເສຍຂອງຂະແນ

ງສາທາລະນະສຸກໄດ້
ຖືກຮັບຮອງຄວາມ

ຖືກຕ້ອງ

ບູລິມະສິດໂຄງການແລະ
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາຕະລາງ9

ບາດກ້າວ 7 ຮ່າງການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການDDDDDຂອງຂະ
ແໜງການສາທາລະນະສຸກ

ກະກຽມຮ່າງບົດລາຍງານ 
DaLNA ຂອງຂະແໜງ
ສາທາລະນະສຸກ

ພ/ນສາທາລະນະ
ສຸກສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້

ຄປຄພບຂ

ບົດລາຍງານ DaLNA ຂະ
ແໜງສາທາລະນະສຸກ

(ອີງຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP) ສໍາລັບການປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຄື່ອງໝາຍ: ກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
Institutional and Capacity Building Support for Sub-National Post-Disaster Reconstruction Activities: Khammouane 

Development Project (KDP) Component 1



ສັງລວມຂະບວນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ (DaLNA)
ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ 

SO
P 

 ລ
/ດ

 1
-6

ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ອນ 
DaLNA

ບາດກ້າວທີ 1 ວິເຄາະສະພາບກ່ອນໄພພິບັດໃນຂະແໜງເຄຫະສະຖານ ບາດກ້າວ 4 ວິເຄາະຜົນກະທົບຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ໄພພິບັດ

ຄປຄພບຂອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແລະປະສານງານຖ້າ
ຫາກມີຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫຼືອສຸກເສີນເພີ່ມເຕີມ

ລ/ດ1:ຄປຄພບຂ
ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງສະເໜີຂໍດໍາເນີນ

DaLNA 

ລ/ດ2:ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ກໍານົດພະແນກຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າ

ຮ່ວມ DaLNA

ລ/ດ3-6:ຄປຄພບຊີ້ນໍາ
ແລະປະສານງານບັນດາກິດຈະ
ກໍາຂອງພະແນກຕ່າງໆ

ຂໍ້ຕົກລົງດໍາເນີນການ 
DaLNA
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 7

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ກ່ອນການປະເມີນພາກສະໜາມ

ຕາຕະລາງ1 ຕາຕະລາງ2
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15

ວິເຄາະສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ສູນ
ເສຍເຮືອນ,ມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມຂອງເຮືອນຊົ່ວຄາວ

ປະເມີນຜົນກະທົບ
ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໂ

ດຍຫຍໍ້

ບາດກ້າວ 2 ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງເຄຫະສະຖ
ານ

ບາດກ້າວ 5 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
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 ລ
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 8
-1

0

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍເຄຫະສະຖານ

ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍ

ເມືອງ:
ຕາຕະລາງ14

ແຂວງ:
ຕາຕະລາງ15

ຕາຕະລາງ3

ກໍານົດຍຸດທະສາດການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສາງຄືນໃມ່

ໂດຍລວມ

ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່

ຄາດຄະເນໄວ້

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບູລຸມິສະດໂຄງການຟື້ນຟູ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດ

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ແຈ້ງໃຫ້ເມືອງຊາບ
ໂຄງການບູລິມະສິດຕາຕະລາງ6

ມາຕຣິກ1

ບາດກ້າວ 3 ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ ບາດກ້າວ 6 ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

SO
P 

 ລ
/ດ

 1
1-

12

ທິມງານປະເມີນ
ຂອງຂະແໜງເຄຫະ
ສະານຈັດປະຊຸມ
ຢັ້ງຢືນວມຖືກຕ້ອງ
ຂອງຂໍ້ມນ

ທິມງານຍ່ອຍລາຍ
ງານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບ

ມາໄດ້

ທິມປະເມີນຂອງ
ຂະແໜງເຄຫະ
ສະຖານສະເໜີ
ຜົນການປະເມີນ
ໃນກອງປະຊຸມ
ຄປຄພບຂ

ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍ
ຫາຍແລະການສູນ
ເສຍຂອງຂະແນ
ງເຄຫະສະຖານ
ຖືກຢັ້ງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ

ບູລິມະສິດໂຄງການແລະ
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາຕະລາງ7

ບາດກ້າວ 7 ຮ່າງການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DDDDD 
ຂອງຂະແໜງການຂົນສົ່ງ 

ກະກຽມຮ່າງບົດລາຍງານ 
DaLNA ຂອງຂະແໜງ
ເຄຫະສະຖານ

ຂະແໜງເຄຫະສະຖານ
ສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້
ຄປຄພບຂ

ບົດລາຍງານ DaLNA ຂະ
ແໜງເຄຫະສະຖານ

(ອີງຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP) ສໍາລັບການປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຄື່ອງໝາຍ: ກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
Institutional and Capacity Building Support for Sub-National Post-Disaster Reconstruction Activities: Khammouane 

Development Project (KDP) Component 1



ສັງລວມຂະບວນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ (DaLNA)
ຂະແໜງບໍ່ແຮ່ 
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 ລ
/ດ
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ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ອນ 
DaLNA

ບາດກ້າວທີ 1 ວິເຄາະສະພາບກ່ອນໄພພິບັດໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ບາດກ້າວ 4 ວິເຄາະຜົນກະທົບຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ໄພພິບັດ

ຄປຄພບຂອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແລະປະສານງານຖ້າ
ຫາກມີຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫຼືອສຸກເສີນເພີ່ມເຕີມ

ລ/ດ1:ຄປຄພບຂ
ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງສະເໜີຂໍດໍາເນີນDDDDD

ລ/ດ2:ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ກໍານົດພະແນກຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າ

ຮ່ວມDaLNA

ລ/ດ3-6:ຄປຄພບຊີ້ນໍາ
ແລະປະສານງານບັນດາກິດຈະ
ກໍາຂອງພະແນກຕ່າງໆ

ຂໍ້ຕົກລົງດໍາເນີນການ
DaLNA
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 7

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ກ່ອນລົງປະເມີນທີ່ສະໜາມ

ຕາຕະລາງ1
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15

ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ການຫ່ວາງງານ,ສິ່ງແວດລ້ອມ,ຫຼຸດຜ່ອນການສະໜ
ອງວັດສະດຸດິບແລະການສົ່ງອອກ,ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຂອງປະຊາຊົນ

ປະເມີນຜົນກະທົບ
ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໂ

ດຍຫຍໍ້

ບາດກ້າວ 2 ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ບາດກ້າວ 5 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
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ເມືອງ:
ຕາຕະລາງ3

ແຂວງ:
ຕາຕະລາງ4

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກດ້ານບໍ່ແຮ່

ຕາຕະລາງ2

ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍ

ກໍານົດຍຸດທະສາດການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສາງຄືນໃມ່

ໂດຍລວມ

ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່

ຄາດຄະເນໄວ້

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບຸລິມສິດໂຄງການຟື້ນຟູທີ່
ໄດ້ກໍານົດ

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ແຈ້ງໃຫ້ເມືອງຊາບ
ໂຄງການບູລິມະສິດຕາຕະລາງ5

ມາຕຣິກ1

ບາດກ້າວ 3 ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ ບາດກ້າວ 6 ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
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ທິມງານປະເມີນ
ຂອງຂະແໜງ
ບໍ່ແຮ່ຈັດປະຊຸມ
ຢັ້ງຢືນວມຖືກຕ້ອງ
ຂອງຂໍ້ມູນ

ທິມງານຍ່ອຍລາຍ
ງານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບ

ມາໄດ້

ທິມປະເມີນຂອງ
ຂະແໜງບ່ແຮ່ສະ
ເໜີຜົນການປະ

ເມີນໃນກອງປະຊຸມ
ຄປຄພບຂ

ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຄວາມ
ເສຍຫາຍແລະການ
ສູນເສຍຂອງຂະ
ແໜງບໍ່ແຮ່

ບູລິມະສິດໂຄງການແລະ
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາຕະລາງ6

ບາດກ້າວ 7 ຮ່າງການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA 
ຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່

ກະກຽມຮ່າງບົດລາຍງານ 
DaLNA ຂອງຂະແໜງ

ບໍ່ແຮ່

ພນພບສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້
ຄປຄພບຂ

ບົດລາຍງານ DaLNA ຂະ
ແໜງບໍ່ແຮ່

(ອີງຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP) ສໍາລັບການປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຄື່ອງໝາຍ: ກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
Institutional and Capacity Building Support for Sub-National Post-Disaster Reconstruction Activities: Khammouane 

Development Project (KDP) Component 1



ສັງລວມຂະບວນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ (DaLNA)
ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ 
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ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ອນ 
DaLNA

ບາດກ້າວທີ 1 ວິເຄາະສະພາບກ່ອນໄພພິບັດໃນຂະແໜງການພະລັງງນໄຟຟ້າ ບາດກ້າວ 4 ວິເຄາະຜົນກະທົບຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ໄພພິບັດ

ຄປຄພບຂອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແລະປະສານງານຖ້າ
ຫາກມີຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫຼືອສຸກເສີນເພີ່ມເຕີມ

ລ/ດ1:ຄປຄພບຂ
ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງສະເໜີຂໍດໍາເນີນDDDDD

ລ/ດ2:ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ກໍານົດພະແນກຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າ

ຮ່ວມDaLNA

ລ/ດ3-6:ຄປຄພບຊີ້ນໍາ
ແລະປະສານງານບັນດາກິດຈະ
ກໍາຂອງພະແນກຕ່າງໆ

ຂໍ້ຕົກລົງດໍາເນີນການ
DaLNA
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ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ກ່ອນລົງປະເມີນທີ່ສະໜາມ

ຕາຕະລາງ1 ຕາຕະລາງ2
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ວິເຄາະຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ,ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ປະເມີນຜົນກະທົບ
ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໂ

ດຍຫຍໍ້

ບາດກ້າວ 2 ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟ
ຟ້າ

ບາດກ້າວ 5 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
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0

ເມືອງ:
ຕາຕະລາງ4

ແຂວງ:
ຕາຕະລາງ5

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ

ຕາຕະລາງ3

ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍ

ກໍານົດຍຸດທະສາດການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສາງຄືນໃມ່

ໂດຍລວມ

ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່

ຄາດຄະເນໄວ້

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບູລິມສິດໂຄງການຟື້ນຟູທີ່
ໄດ້ກໍານົດ

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ແຈ້ງໃຫ້ເມືອງຊາບ
ໂຄງການບູລິມະສິດຕາຕະລາງ6

ມາຕຣິກ1

ບາດກ້າວ 3 ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ ບາດກ້າວ 6 ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

SO
P 

 ລ
/ດ

 1
1-

12

ທິມງານປະເມີນ
ຂອງຂະແໜງການ
ພະລັງງານໄຟຟ້າຈັດ
ປະຊຸມຢັ້ງຢືນວມ
ຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ

ທິມງານຍ່ອຍລາຍ
ງານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບ

ມາໄດ້

ທິມປະເມີນ
ຂອງຂະແໜງ

ພະລັງານໄຟຟ້າສະ
ເໜີຜົນການປະ

ເມີນໃນກອງປະຊຸມ
ຄປຄພບຂ

ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຄວາມ
ເສຍຫາຍແລະການ
ສູນເສຍຂອງຂະແນ
ງພະລັງງານໄຟຟ້າ

ບູລິມະສິດໂຄງການແລະ
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາຕະລາງ7

ບາດກ້າວ 7 ຮ່າງການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DDDDD 
ຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ

ກະກຽມຮ່າງບົດລາຍງານ 
DaLNA ຂອງຂະແໜງ
ພະລັງງານໄຟຟ້າ

ພນພບສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້
ຄປຄພບຂ

ບົດລາຍງານ DaLNA ຂະ 
ແໜງພະລັງງນໄຟຟ້າ

(ອີງຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP) ສໍາລັບການປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຄື່ອງໝາຍ: ກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
Institutional and Capacity Building Support for Sub-National Post-Disaster Reconstruction Activities: Khammouane 

Development Project (KDP) Component 1



ສັງລວມຂະບວນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ (DaLNA)
ບົດແນະນຳການດຳເນີນ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມພາຍຫຼັງໄພພິບັດ 
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ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ອນ 
DaLNA

ບາດກ້າວທີ 1 ລວບລວມຂໍ້ມູນພື້້ນຖານກ່ອນໄພພິບັດ ບາດກ້າວ 4 ບັນຈຸທີມງານການປະເມີນເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະຂະແໜງການ

ໄພພິບັດ

ຄປຄພບຂອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແລະປະສານງານຖ້າ
ຫາກມີຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫຼືອສຸກເສີນເພີ່ມເຕີມ

ລ/ດ1:ຄປຄພບຂ
ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງສະເໜີຂໍດໍາເນີນDDDDD

ລ/ດ2:ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ກໍານົດພະແນກຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າ

ຮ່ວມDaLNA

ລ/ດ3-6:ຄປຄພບຊີ້ນໍາ
ແລະປະສານງານບັນດາກິດຈະ
ກໍາຂອງພະແນກຕ່າງໆ

ຂໍ້ຕົກລົງດໍາເນີນການ
DaLNA
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ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ກ່ອນລົງປະເມີນທີ່ສະໜາມ

ຈຳນວນຫຼັງ
ຄາເຮືອນ:
Table 2

ລາຍຮັບຂອງ
ຄົວເຮືອນ:
Table 3

ເງິນຝາກຂອງຄົວ
ເຮືອນແລະ
ການປະກນໄພ
ຕາຕະລາງ4

ສິນເຊື່ອຂອງບ້ານ
ຕາະລາງ5

ຈຳນວນຄົວເຮ
ືອນ:

ຕາຕະລາງ1
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ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໃນຂະ
ແໜງການປະເມີນ

ວິເຄາະບັນຫາທາງດ້ານສັງຄົມ

ບາດກ້າວ 2 ຄັດເລືອກພື້ນທີ່ຢ້ຽມຢາມແລະເຄື່ງມີທີ່ຈະໃຊ້ໃນ SIA ບາດກ້າວ 5 ວິເຄາະຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມໂດຍລວມຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກ
ະທົບ
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0 ເລືອກໝູ່ບ້ານສຳລັບປະ
ເມີນຜົນກະທົບທາງດ້າ

ນສັງຄົມ

ລາຍຊື່ຂອງບັນດາໝູ່ບ້ານ

ວິເຄາະຜົນການປະເມີນຂອງ
ບາດກ້າວ1,3,4:ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ,
ລາຍງານການສຳຫຼວດການວິເຄາະທາ

ງດ້ານສັງຄົມ

ປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ
ຂັ້ນບ້ານ

ບາດກ້າວ 3 ດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມສະໜາມ ບາດກ້າວ 6 ລວບລວມຜົນຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ
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ດຳເນີນການສຳພາດ,ກຸ່ມສົນທະນາ
ແລະອື່ນໆ

ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດ:ປ
ະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,

ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ຄວາມ
ຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບການບັນເທົາທຸກ,
ແຜນແລະຄວາມຕ້ອງານ

ລວບລວມຜົນການປະ
ເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄັມຂອງ

ບ້ານ

ຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄັມຂັ້ນເມືອງ
ຫຼືຕົວເມືອງ

ບາດກ້າວ 7 ຂຽນບົດລາຍງານແລະລາຍງານໃຫ້ ຄປຄພບຂ

ກະກຽມບົດລາຍງານ SIA ພນຮສສລາຍງານໃຫ້
ຄປຄພບຂ

ບົດລາຍງານDaLNA/
SIA ຂອງພນຮສສ

(ອີງຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP) ສໍາລັບການປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຄື່ອງໝາຍ: ກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
Institutional and Capacity Building Support for Sub-National Post-Disaster Reconstruction Activities: Khammouane 

Development Project (KDP) Component 1



ສັງລວມຂະບວນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ (DaLNA)
ຂະແໜງໄປສະນີ ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ 
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ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ອນ 
DaLNA

ບາດກ້າວທີ 1 ວິເຄາະສະພາບກ່ອນໄພພິບັດໃນຂະແໜງໂທລະຄົມະນາຄົມ ບາດກ້າວ 4 ວິເຄາະຜົນກະທົບຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ໄພພິບັດ

ຄປຄພບຂອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແລະປະສານງານຖ້າ
ຫາກມີຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫຼືອສຸກເສີນເພີ່ມເຕີມ

ລ/ດ1:ຄປຄພບຂ
ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງສະເໜີຂໍດໍາເນີນDDDDD

ລ/ດ2:ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ກໍານົດພະແນກຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າ

ຮ່ວມDaLNA

ລ/ດ3-6:ຄປຄພບຊີ້ນໍາ
ແລະປະສານງານບັນດາກິດຈະ
ກໍາຂອງພະແນກຕ່າງໆ

ຂໍ້ຕົກລົງດໍາເນີນການ
DaLNA
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ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບກ່ອນລົງປະເມີນທີ່ສະໜາມ

ຕາຕະລງ1
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ວິເຄາະຜົນກະທົບຕໍ່ການຈ້າງງານ,
ທຸລະກິດແລະອື່ນໆ

ປະເມີນຜົນກະທົ
ບທີ່ອາດເປັນໄປດ້ໂ

ດຍຫຍໍ້

ບາດກ້າວ 2 ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງໂທລະຄົມມະ
ນາຄົມ

ບາດກ້າວ 5 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
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 8
-1

0

ເມືອງ:
ຕາຕະລາງ3

ແຂວງ:
ຕາຕະລາງ4

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍຕໍ່ບໍລິສັດໂທລະຄົມມ

ະນາຄົມ

ຕາຕະລາງ2

ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍ

ກໍານົດຍຸດທະສາດການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສາງຄືນໃມ່

ໂດຍລວມ

ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່

ຄາດຄະເນໄວ້

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບູລຸມິສະດໂຄງການຟື້ນຟູ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດ

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ແຈ້ງໃຫ້ເມືອງຊາບ
ໂຄງການບູລິມະສິດຕາຕະລາງ5

ມາຕຣິກ1

ບາດກ້າວ 3 ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ ບາດກ້າວ 6 ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. 
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ທິມງານປະເມີນ
ຂອງຂະແໜງ

ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ຈັດປະຊຸມຢັ້ງຢືນວມ
ຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມນ

ທິມງານຍ່ອຍລາຍ
ງານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບ

ມາໄດ້

ທິມປະເມີນຂອງຂະແໜງ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມສະ
ເໜີຜົນການປະເມີນໃນ
ກອງປະຊຸມຄປຄພບຂ

ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຄວາມ
ເສຍຫາຍແລະການ
ສູນເສຍຂອງຂະ

ແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ບູລິມະສິດໂຄງການແລະ
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາຕະລາງ6

ບາດກ້າວ 7 ຮ່າງການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA 
ຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາແລະການຄ້າ

ກະກຽມຮ່າງບົດລາຍງານ 
DaLNA ຂອງຂະແໜງ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ພນປທສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້
ຄປຄພບຂ

ບົດລາຍງານ DaLNA ຂະ
ແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

(ອີງຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP) ສໍາລັບການປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຄື່ອງໝາຍ: ກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
Institutional and Capacity Building Support for Sub-National Post-Disaster Reconstruction Activities: Khammouane 

Development Project (KDP) Component 1



ສັງລວມຂະບວນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ (DaLNA)
ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 
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ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ອນ 
DaLNA

ບາດກ້າວທີ 1 ວິເຄາະສະພາບກ່ອນໄພພິບັດໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ບາດກ້າວ 4 ວິເຄາະຜົນກະທົບຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ໄພພິບັດ

ຄປຄພບຂອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແລະປະສານງານຖ້າ
ຫາກມີຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫຼືອສຸກເສີນເພີ່ມເຕີມ

ລ/ດ1:ຄປຄພບຂ
ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງສະເໜີຂໍດໍາເນີນDDDDD

ລ/ດ2:ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ກໍານົດພະແນກຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າ

ຮ່ວມDaLNA

ລ/ດ3-6:ຄປຄພບຊີ້ນໍາ
ແລະປະສານງານບັນດາກິດຈະ
ກໍາຂອງພະແນກຕ່າງໆ

ຂໍ້ຕົກລົງດໍາເນີນການ
DaLNA
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ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບັນດາເມືອງທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກ່ອນລົງປະເມີນທີ່ສະໜາ

ຕາຕະລາງ1
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ວິເຄາະຜົນກະທົບຕໍການທ່ອງທ່ຽວ,ການຫວ່າງງານ,ຜູ້ຄົນຂາຍຂອງທີ່ລະນຶກ,ທຳລາ
ຍສິ່ງແວດລ້ອມ,ສູນເສຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ,ທຳລາຍສະຖານວັດທະນະທຳ

ປະເມີນຜົນກະທົບ
ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໂ

ດຍຫຍໍ້

ບາດກ້າວ 2 ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ບາດກ້າວ 5 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
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0

ເມືອງ:
ຕາຕະລາງ4

ແຂວງ:
ຕາຕະລາງ5

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ຕາຕະລາງ2

ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍ

ກໍານົດຍຸດທະສາດການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສາງຄືນໃມ່

ໂດຍລວມ

ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່

ຄາດຄະເນໄວ້

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບູລຸມິສະດໂຄງການຟື້ນຟູ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດ

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ແຈ້ງໃຫ້ເມືອງຊາບ
ໂຄງການບູລິມະສິດຕາຕະລາງ5

ມາຕຣິກ1

ບາດກ້າວ 3 ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ ບາດກ້າວ 6 ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
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12

ທິມງານປະເມີນ
ຂອງຂະແໜງການ
ທ່ອງທ່ຽວຈັດ
ປະຊຸມຢັ້ງຢືນວມ
ຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມນ

ທິມງານຍ່ອຍສະ
ເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເກັບ

ມາໄດ້

ທິມປະເມີນຂອງ
ຂະຫແໜງ

ທ່ອງທ່ຽວລາຍງານ
ຜົນການປະເມີນ
ໃນກອງປະຊຸມ
ຄປຄພບຂ

ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຄວາມ
ເສຍຫາຍແລະການ
ສູນເສຍຂອງຂະ
ແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ບູລິມະສິດໂຄງການແລະ
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາຕະລາງ6

ບາດກ້າວ 7 ຮ່າງການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການDaLNA
ຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ກະກຽມຮ່າງບົດລາຍງານ 
DaLNA ຂອງຂະແໜງ

ທ່ອງທ່ຽວ

ພນຖວທສົ່ງບົດລາຍງານ
ໃຫ້ຄປຄພບຂ

ບົດລາຍງານ DaLNA ຂະ
ແໜງການທອງທ່ຽວ

(ອີງຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP) ສໍາລັບການປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຄື່ອງໝາຍ: ກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
Institutional and Capacity Building Support for Sub-National Post-Disaster Reconstruction Activities: Khammouane 

Development Project (KDP) Component 1



ສັງລວມຂະບວນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ (DaLNA)
ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ 

SO
P 

 ລ
/ດ

 1
-6

ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ອນ 
DaLNA

ບາດກ້າວທີ 1 ວິເຄາະສະພາບກ່ອນໄພພິບັດໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ ບາດກ້າວ 4 ວິເຄາະຜົນກະທົບຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ໄພພິບັດ

ຄປຄພບຂອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແລະປະສານງານຖ້າ
ຫາກມີຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫຼືອສຸກເສີນເພີ່ມເຕີມ

ລ/ດ1:ຄປຄພບຂ
ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງສະເໜີຂໍດໍາເນີນDDDDD

ລ/ດ2:ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ກໍານົດພະແນກຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າ

ຮ່ວມDaLNA

ລ/ດ3-6:ຄປຄພບຊີ້ນໍາ
ແລະປະສານງານບັນດາກິດຈະ
ກໍາຂອງພະແນກຕ່າງໆ

ຂໍ້ຕົກລົງດໍາເນີນການ
DaLNA
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 7

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ກ່ອນລົງປະເມີນທີ່ສະໜາມ

ຕາຕະລາງ1 ຕາຕະລາງ2 ຕາຕະລາງ3 ຕາຕະລາງ4
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ສັງລວມຜົນກະທົບພາຍ
ເກີດຫຼັງໄພພິບັດ

ຕາຕະລາງ1

ວິເຄາະຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ,
ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນແລະສິ່ງ

ແວດລ້ອມ

ບາດກ້າວ 2 ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງຂົນສົ່ງ ບາດກ້າວ 5 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
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0

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂະ
ແໜງການຂອງລັດ

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂະ
ແໜງການຂອງເອກະຊົນ

ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍ

ເມືອງ:
ຕາຕະລາງ8
ຕາຕະລາງ9

ການສູນເສຍ:
ຕາຕະລາງ7

ແຂວງ:
ຕາຕະລາງ10

ຄວາມເສຍຫາຍ:
ຕາຕະລາງ5
ຕາຕະລາງ6

ຄວາມເສຍຫານ
ແລະການສູນເສຍ:
ຂໍ້ສອບຖາມ1

ກໍານົດຍຸດທະສາດການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສາງຄືນໃມ່

ໂດຍລວມ

ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່

ຄາດຄະເນໄວ້

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບູລຸມິສະດໂຄງການຟື້ນຟູ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດ

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ແຈ້ງໃຫ້ເມືອງຊາບ
ໂຄງການບູລິມະສິດຕາຕະລາງ11

ມາຕຣິກ2

ບາດກ້າວ 3 ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ ບາດກ້າວ 6 ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
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ທິມງານປະເມີນ
ຂອງຂະແໜງການ
ຂົນສົ່ງຈັດປະຊຸມ
ຢັ້ງຢືນຄວາມ

ຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມນ

ທິມງານຍ່ອຍລາຍ
ງານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບ

ມາໄດ້

ທິມປະເມີນຂອງ
ຂະແໜງຂົນສົ່ງສະ
ເໜີຜົນການປະ

ເມີນໃນກອງປະຊຸມ
ຄປຄພບຂ

ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍ
ຫາຍແລະການ
ສູນເສຍຂອງຂະ
ແນງຂົນສົ່ງຖືກ
ຮັບຮອງຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ

ບູລິມະສິດໂຄງການແລະ
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາຕະລາງ12

ບາດກ້າວ 7 ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງ
ການ DDDDD ຂອງຂະແໜງການຂົນສົ່ງ 

ກະກຽມຮ່າງບົດລາຍງານ 
DaLNA ຂອງຂະແໜງ

ຂົນສົ່ງ

ພນຍທຂສົ່ງບົດລາຍງານ
ໃຫ້ຄປຄພບຂ

ບົດລາຍງານ DaLNA ຂະ
ແໜງການຂົນສົ່ງ

(ອີງຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP) ສໍາລັບການປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຄື່ອງໝາຍ: ກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
Institutional and Capacity Building Support for Sub-National Post-Disaster Reconstruction Activities: Khammouane 

Development Project (KDP) Component 1



ສັງລວມຂະບວນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ (DaLNA)
ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ 
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 ລ
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ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ອນ 
DaLNA

ບາດກ້າວທີ 1 ວິເຄາະສະພາບກ່ອນໄພພິບັດໃນຂະແໜງນໍ້າປະປາ ບາດກ້າວ 4 ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ໄພພິບັດ

ຄປຄພບຂອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກແລະປະສານງານຖ້າ
ຫາກມີຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫຼືອສຸກເສີນເພີ່ມເຕີມ

ລ/ດ1:ຄປຄພບຂ
ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງສະເໜີຂໍດໍາເນີນDDDDD

DaLNA

ລ/ດ2:ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ກໍານົດພະແນກຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າ

ຮ່ວມ DaLNA

ລ/ດ3-6:ຄປຄພບຊີ້ນໍາ
ແລະປະສານງານບັນດາກິດຈະ
ກໍາຂອງພະແນກຕ່າງໆ

ຂໍ້ຕົກລົງດໍາເນີນການ 
DaLNA
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 7

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ກ່ອນການປະເມີນພາກສະເໜາມ

ຕາຕະລາງ1 ຕາຕະລາງ2

SO
P 

 ລ
/ດ

1 
3-

15

ວິເຄາະຜົນກະທົບຕໍການໃຫ້ການບໍລິການພື້ນຖານ,ມູນຄ່າການສະ
ໜອງນໍ້າເພີ່ມເຕີມ,ການຫ້ວາງານ,ຜົນະທົບຕໍອຸດສະຫະກໍາອື່ນໆ

ປະເມີນຜົນກະທົບ
ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໂ

ດຍຫຍໍ້

ບາດກ້າວ 2 ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງນໍ້າປະປາ ບາດກ້າວ 5 ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
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ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກນໍ້າປະປາ

ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍ

ເມືອງ:
ຕາຕະລາງ5

ແຂວງ:
ຕາຕະລາງ6

ຕາຕະລາງ4ຕາຕະລາງ3

ກໍານົດຍຸດທະສາດການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສາງຄືນໃມ່

ໂດຍຫຍໍ້

ສັງລວມການຄາດຄະ
ເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ
ແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບູລຸມິສະດໂຄງການຟື້ນຟູ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດ

ຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ແຈ້ງໃຫ້ເມືອງຊາບ
ໂຄງການບູລິມະສິດຕາຕະລາງ7

ມາຕຣິກ1

ບາດກ້າວ 3 ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ ບາດກ້າວ 6 ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
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ທິມງານປະເມີນ
ຂອງຂະແໜງນໍ້າ
ປະາຈັດປະຊຸມ
ຢັ້ງຢືນວມຖືກຕ້ອງ
ຂອງຂໍ້ມນ

ທິມງານຍ່ອຍDລາຍ
ງານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບ

ມາໄດ້

ທິມປະເມີນຂອງຂະ
ແໜງນໍ້າປະປາສະ
ເໜີຜົນການປະ

ເມີນໃນກອງປະຊຸມ
ຄປຄພບຂ

ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍຂອງຂະແນ
ງນໍ້າປະປາຖືກຢັ້ງຢືນຄວາມ

ຖືກຕ້ອງ

ບູລິມະສິດໂຄງການແລະ
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາຕະລາງ8

ບາດກ້າວ 7 ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງ
ການ DaLNA ຂອງຂະແໜງນໍ້າປະປາ

ກະກຽມຮ່າງບົດລາຍງານ 
DaLNA ຂອງຂະແໜງ

ນໍ້າປະປາ

ຂະແໜງນໍ້າປະປາ/
ສາທາສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້

ຄປຄພບຂ

ບົດລາຍງານ DaLNA ຂະ
ແໜງນໍ້າປະປາ

(ອີງຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP) ສໍາລັບການປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຄື່ອງໝາຍ: ກິດຈະກໍາ ຜົນໄດ້ຮັບ
Institutional and Capacity Building Support for Sub-National Post-Disaster Reconstruction Activities: Khammouane 

Development Project (KDP) Component 1
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