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ບດົນ ຳ 
 
ຄ ູ່ ມກືຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃນອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ ໃນ ສປປ ລຳວ, ມຈີ ດປະສງົ ເພືູ່ ອ

ແນະນ ຳໃຫ ຸ້ແກູ່ ພຳກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງທງັສ ນກຳງ ແລະ ທຸ້ອງຖິູ່ ນໃນກຳນວຳງແຜນ ແລະ ດ ຳເນນີກຳນ ຕດິຕຳມ
ກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃນບນັດຳສຳຍນ ຸ້ຳຕູ່ ຳງໆ. ພຸ້ອມດຽວກນັນັ ຸ້ນ ກ ູ່ ເພືູ່ ອສະແດງໃຫ ຸ້ເຫນັໜຸ້ຳວຽກ ແລະ ໜຸ້ຳ
ທີູ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງພຳກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງທງັສ ນກຳງ ແລະ ທຸ້ອງຖິູ່ ນ. 

 
ໃນໄລຍະຜູ່ ຳນມຳ ກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ຕດິຕຳມ ກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຍງັລກັສະນະກະແຈກກະຈຳຍ,  ກຳນ

ປະສຳນງຳນ ຍງັບ ູ່ ທນັມລີະບບົ ໃນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ, ຂ ຸ້ມ ນຍງັກະແຈກກະຈຳຍ  ເຊິູ່ ງເຫນັໄດ ຸ້
ໃນກ ລະນເີກດີມບີນັຫຳຮບີດູ່ ວນ ທຳງດ ຸ້ຳນຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳເຊັູ່ ນ: ນ ຸ້ຳຂ ຸ້ນຜດິປົກກະຕ,ິ ມກີຳນປູ່ ອຍສຳນເຄມລີງົສ ູ່
ແມູ່ ນ ຸ້ຳ ໂດຍທຳງກງົ ແລະ ທຳງອ ຸ້ອມ, ເກດີເຫດກຳນປຳຕຳຍຜດິປົກກະຕ ິແລະ ບນັຫຳອືູ່ ນໆ ແມູ່ ນຍງັບ ູ່ ທນັມີ
ພຳກສູ່ ວນໃດເປັນຫ ກັໃນກຳນປະສຳນງຳນຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແກ ຸ້ໄຂບນັຫຳ ເຊິູ່ ງຄ ູ່ ມສືະບບັນີ ຸ້ ແມູ່ ນຈະຊູ່ ວຍໃຫ ຸ້
ບນັດຳພຳກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວ ຂ ຸ້ອງຮບັຜດິຊອບຮູ່ ວມກນັຢູ່ ຳງມປີະສດິທພິຳບດຂີ ຸ້ນ. 

 
ຄ ູ່ ມດືັູ່ ງກູ່ ຳວ ຖກືຮູ່ ຳງຂ ຸ້ນແຕູ່ ຕົ ຸ້ນປີ 2013 ເຊິູ່ ງໄດ ຸ້ມກີຳນປ ກສຳຫຳລກືບັບນັດຳພຳກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ ຢູ່ ຳງ

ກວ ຸ້ຳງຂວຳງ, ມກີອງປະຊ ມປ ກສຳຫຳລຂືັ ຸ້ນວຊິຳກຳນ ພຳຍໃນກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ ຈ ຳນວນ 1 ຄັ ຸ້ງ, ກອງ
ປະຊ ມປ ກສຳຫຳລກືບັບນັດຳກມົ, ກອງ ແລະ ສະຖຳບນັທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງຂັ ຸ້ນສ ນກຳງ  3 ຄັ ຸ້ງ, ພ ຸ້ອມກນັນີ ຸ້ ກ ໄດ ຸ້ສົູ່ ງ 
ປ ຸ້ມຄ ູ່ ມສືະບບັຮູ່ ຳງໃຫ ຸ້ຂະແໜງຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳຂອງ 18 ແຂວງເພືູ່ ອປະກອບຄ ຳເຫນັ, ແລະ ກອງປະຊ ມ
ປ ກສຳຫຳລ ືຄັ ຸ້ງສ ດທ ຸ້ຳຍໄດ ຸ້ຈດັຂື ຸ້ນໃນວນັທີູ່  5 ພະຈກິ 2014 ກບັບນັດຳກມົ, ກອງ ແລະ ສະຖຳບນັທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ
ຂັ ຸ້ນສ ນກຳງ ແລະ ທ ຸ້ອງຖິູ່ ນ ເພືູ່ ອປະກອບຄ ຳເຫນັ, ເຊິູ່ ງໄດ ຸ້ເຫນັດເີປັນເອກະພຳບກນັໃນກຳນນ ຳເອຳົຄ ູ່ ມດືັູ່ ງກູ່ ຳວ 
ໄປນ ຳໃຊ ຸ້ໃນກຳນປະຕບິດັວຽກງຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຕຳມພຳລະບດົບຳດ ຂອງແຕູ່
ລະພຳກສູ່ ວນ. 

 
ເນື ຸ້ອໃນຄ ູ່ ມສືະບບັນີ ຸ້ ແມູ່ ນໄດ ຸ້ຖອດຖອນບດົຮຽນ ທີູ່ ໄດ ຸ້ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັຜູ່ ຳນມຳຢ ູ່ ອູ່ ຳງຮບັແມູ່ ນ ຸ້ຳງ ືູ່ມ ໃນປີ 

2012, ລວມເຖງິບດົຮຽນໃນກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳຂອງສຳກນົ (ພຳກເຕກັນກິ), 
ເຊິູ່ ງເນື ຸ້ອໃນ ມຢີ ູ່  3 ພຳກໃຫຍູ່ : ພຳກທ ີI ແມູ່ ນພຳກສະເໜ ີເຊິູ່ ງປະກອບມ ີຄວຳມເປັນມຳ ແລະ ຈ ດປະສງົຂອງ
ຄ ູ່ ມ,ື ພຳກທ ີII ແມູ່ ນພຳກກຳນຄ ຸ້ມຄອງຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ເຊິູ່ ງປະກອບມ ີຄວຳມຮບັຜດິຊອບ, ລະບຽບກດົໝຳຍທີູ່
ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ ແລະ ກນົໄກກຳນປະສຳນງຳນຂອງ ພຳກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ ໃນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ 
(ພຳກເຕກັນກິ), ພຳກທ ີ III ແມູ່ ນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ເຊິູ່ ງປະກອບມຢີ ູ່  5 ຂັ ຸ້ນຕອນໃນກຳນ
ຕດິຕຳມ. 

 
ເນືູ່ ອງຈຳກວູ່ ຳ ກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຕດິພນັ ກບັຫ ຳຍກມົ, ກອງ ແລະ ສະຖຳບນັ ທງັ

ສ ນກຳງ ແລະ ທຸ້ອງຖິູ່ ນ ໂດຍສະເພຳະ ແມູ່ ນຂະແໜງ ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ. ເພືູ່ ອໃຫ ຸ້
ຄ ູ່ ມສືະບບັນີ ຸ້ ມຄີວຳມສມົບ ນ ແລະ ໄດ ຸ້ຖກືນ ຳເອຳົໄປນ ຳໃຊ ຸ້ ຢູ່ ຳງມປີະສດິທຜິນົ ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ ຈ ູ່ ງໄດ ຸ້
ສ ຸ້ຳງຄ ູ່ ມດືັູ່ ງກູ່ ຳວ ເພືູ່ ອນ ຳໃຊ ຸ້ໄປກູ່ ອນ, ຖຸ້ຳເຫນັວູ່ ຳຄ ູ່ ມດືັູ່ ງກູ່ ຳວຍງັຂຳດຕກົບກົຜູ່ ອງ ຫ  ືມຄີ ຳເຫນັໃດເພີູ່ ມເຕມີ ກະ
ລ ນຳສະເໜມີຳຍງັ ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ ເພືູ່ ອປັງປ ງໃຫ ຸ້ແທດເໝຳະກບັສະພຳບຕວົຈງິ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົດີ
ຂ ຸ້ນ. 



 

ກຳນນ ຳຂອງກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ ຂ ສະແດງຄວຳມຊມົເຊຍີ ແລະ ຂອບໃຈ ມຳຍງັທ ກໆພຳກສູ່ ວນທີູ່
ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງທງັສ ນກຳງ ແລະ ທ ຸ້ອງຖິູ່ ນ ທີູ່ ໄດ ຸ້ປະກອບຄ ຳຄດິຄ ຳເຫນັ, ພ ຸ້ອມດ ຸ້ວຍແຜນງຳນ ສະໜບັສະໜ ນກຳນ
ຄ ຸ້ມຄອງສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ໃນນຳມຜ ຸ້ສະໜອງງບົປະມຳນ ແລະ ທີູ່ ປ ກສຳໃນກຳນພດັທະນຳຄ ູ່ ມກືຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃນອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ ໃນ ສປປ ລຳວ ສະບບັນີ ຸ້ຈນົສ ຳເລດັ. 

 
ຂ ຂອບໃຈ 
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ອະທບິຳຍຄ ຳສບັ 
 
ຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ: ໝຳຍເຖງິຄວຳມເໝຳະສມົຂອງນ ຸ້ຳ ຕ ູ່ ຈ ດປະສງົກຳນນ ຳໃຊ ຸ້ນ ຸ້ຳຂອງມະນ ດ ແລະ ສິູ່ ງທີູ່ ມຊີວີດິ
ທງັຫ ຳຍ ໂດຍອງີຕຳມຄ ນລກັສະນະທຳງດ ຸ້ຳນກຳຍະພຳບ, ຊວີະພຳບ ແລະ ຄ ນລກັສະນະທຳງເຄມ.ີ 
 
ມນົລະພດິທຳງນ ຸ້ຳ: ໝຳຍເຖງິມນົລະພດິທີູ່ ເກດີຈຳກ ກຳນປົນເປືຸ້ອນສິູ່ ງທີູ່ ເປັນພດິໃນນ ຸ້ຳ ເກນີມຳດຕະຖຳນຄ ນ
ນະພຳບສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ເຊິູ່ ງເກດີຂ ຸ້ນຈຳກກຳນກະທ ຳຂອງມະນ ດ ແລະ ທ ຳມະຊຳດ ທີູ່ ສົູ່ ງຜນົກະທບົຕ ູ່ ແມູ່ ນ ຸ້ຳ, 
ລ ຳເຊ, ຫ ຸ້ວຍ, ນ ຸ້ຳໃຕ ຸ້ດນິ, ສ ຂະພຳບຂອງຄນົ, ສດັ, ພດື, ສິູ່ ງທີູ່ ມຊີວີດິອືູ່ ນໆ ແລະ ລະບບົນເິວດ.  
 
ຄູ່ ຳຄວຳມເຂັ ຸ້ມຂ ຸ້ນ:   ໝຳຍເຖງິ ປະລມິຳນຂອງທຳດເຄມທີີູ່ ເຈອືນປົນໃນນ ຸ້ຳ, ດນິ, ອຳກຳດ ແລະ ລະດບັສຽງ ທີູ່
ຄດິໄລູ່ ຕຳມຫວົໜູ່ ວຍວດັແທກ (ຕວົຢູ່ ຳງນ ຸ້ຳໜກັຕ ູ່ ບ ລມິຳດອືູ່ ນໆ).  
 
ໂຕວດັແທກ:  ໝຳຍເຖງິໂຕກ ຳນດົ ເພືູ່ ອວດັແທກຄູ່ ຳຄວຳມເຂັ ຸ້ມຂ ຸ້ນຂອງມຳດຕະຖຳນ ທີູ່ ມຄີູ່ ຳເປັນຕວົເລກ ຫ  ື
ຕວົອກັສອນ
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I ພຳກສະເໜ ີ
 
 
 

1. ຄວຳມເປັນມຳ 

ໃນປະຈ ບນັນີ ຸ້, ບນັຫຳທຳງສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ໂດຍສະເພຳະແມູ່ ນບນັຫຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໄດ ຸ້ເພີູ່ ມທະວຄີວຳມ
ຮ ນແຮງຂ ຸ້ນຢູ່ ຳງຕ ູ່ ເນືູ່ ອງຢ ູ່ ໃນຫ ຳຍພື ຸ້ນທີູ່  ທີູ່ ມແີນວໂນ ຸ້ມຈະສົູ່ ງຜນົກະທບົຕ ູ່ ຊວີດິ ແລະ ສ ຂະອະນຳໄມຂອງປະ 
ຊຳຊນົ.  

ຢ ູ່ ໃນ ສປປ ລຳວ, ພກັ-ລດັຖະບຳນ ໄດ ຸ້ມຄີວຳມເອຳົໃຈໃສູ່ ໃນກຳນປົກປັກຮກັສຳ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງຄ ນ
ນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃຫ ຸ້ມຄີວຳມອ ດມົສມົບ ນ ເຊິູ່ ງສະແດງອອກຢ ູ່ ໃນມະຕຂິອງກອງປະຊ ມໃຫຍູ່ ຄັ ຸ້ງທ ີ IX ຂອງພກັ
ປະຊຳຊນົປະຕວິດັລຳວ ໄດ ຸ້ກ ຳນດົໄວ ຸ້ວູ່ ຳ: “ຈະຕ ຸ້ອງນ ຳໃຊ ຸ້ແຫ ູ່ ງຊບັພະຍຳກອນໃຫ ຸ້ມປີະສດິທພິຳບສ ງ, ເພີູ່ ມ
ຄວຳມເອຳົໃຈໃສູ່ ຕ ູ່ ກຳນຮກັສຳສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມເຊິູ່ ງສອດຄູ່ ອງກບັ ແຜນພດັທະນຳເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫູ່ ງຊຳດ 5 
ປີຄັ ຸ້ງທ ີVII ທີູ່ ກ ຳນດົໄວ ຸ້ວູ່ ຳຈະຕ ຸ້ອງຮກັສຳຄວຳມອ ດມົສມົບ ນຂອງນ ຸ້ຳ, ດນິ ແລະ ອຳກຳດ  ແລະ ພຳລະບດົບຳດ
ຂອງກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ, ກະຊວງ ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ, ເຊິູ່ ງເປັນພຳກສູ່ ວນຫ ກັ
ໃນກຳນຄ ຸ້ມຄອງຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳແບບປະສມົປະສຳນໃນອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ ແລະ ອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳສຳຂຳຢ ູ່ ໃນ ສປປ ລຳວ”. 

ສຳເຫດສ ຳຄນັຂອງບນັຫຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ແມູ່ ນເກດີຈຳກບນັດຳກດິຈະກ ຳຂອງກຳນພດັທະນຳຕູ່ ຳງໆທີູ່
ຂຳດກຳນເຝົຸ້ຳລະວງັ ໃນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃນພື ຸ້ນທີູ່ ຢູ່ ຳງໃກ ຸ້ຊດິ ແລະ ຕ ູ່ ເນືູ່ ອງ. 

ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ ຈ  ູ່ ງໄດ ຸ້ສ ຸ້ຳງຄ ູ່ ມກືຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຢ ູ່ ບນັດຳອູ່ ຳງ
ຮບັນ ຸ້ຳໃນ ສປປ ລຳວ ຂ ຸ້ນໂດຍມສີະໜບັສະໜ ນທຳງດ ຸ້ຳນຊູ່ ຽວຊຳນ ແລະ ງບົປະມຳນຈຳກ ແຜນງຳນສະໜບັສະ
ໜ ນກຳນຄ ຸ້ມຄອງສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ(ຜສຄສ), ທງັນີ ຸ້ກ ູ່ ເພືູ່ ອ ເປັນຄ ູ່ ມທືີູ່ ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫ ຸ້ຂະແໜງກຳນ
ຕູ່ ຳງໆ ໂດຍສະເພຳະ ແມູ່ ນຂະແໜງຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ໜູ່ ວຍງຳນຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳເມອືງ 
ແລະ ອຳສຳສະໝກັຂັ ຸ້ນບ ຸ້ຳນ ໄດ ຸ້ມສີູ່ ວນຮູ່ ວມໃນກຳນເຝົຸ້ຳລະວງັກູ່ ຽວກບັຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳໃນພື ຸ້ນທີູ່ ຂອງຕນົ ເພືູ່ ອ
ກ ຳນດົແຜນກຳນ ແລະ ມຳດຕະກຳນໃນກຳນຄ ຸ້ມຄອງຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ ໃຫ ຸ້ສອດຄູ່ ອງກບັບນັຫຳໃນພື ຸ້ນທີູ່ ນັ ຸ້ນໆ. 
 

ບນັດຳຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ຂ ຸ້ແນະນ ຳໃນຄ ູ່ ມສືະບບັນີ ຸ້ ແມູ່ ນອງີຕຳມແຫ ູ່ ງຂ ຸ້ມ ນທີູ່ ໜ ຸ້ຳເຊືູ່ ອຖຈືຳກສຳກນົ (ອງົກຳນ
ອະນຳໄມໂລກ), ໄດ ຸ້ຈຳກກຳນຜນັຂະຫຍຳຍບດົຮຽນ ທີູ່ ໄດ ຸ້ຖອດຖອນຈຳກ ໂຄງກຳນທດົລອງໃນກຳນຕດິຕຳມ
ກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຢ ູ່ ໃນອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳງ ືູ່ມ. ກຳນນ ຳໃຊ ຸ້ຄ ູ່ ມສືະບບັນີ ຸ້ ເຂົ ຸ້ຳໃນກຳນປະຕບິດັຕວົຈງິອຳດຈະມກີຳນ
ໝ ນໃຊ ຸ້ໃຫ ຸ້ມຄີວຳມສອດຄູ່ ອງກບັແຕູ່ ລະຈ ດພເິສດຂອງບນັດຳສຳຍນ ຸ້ຳຢ ູ່ ແຕູ່ ລະແຂວງ, ເມອືງ, ບ ຸ້ຳນ ແລະ ຂະ   
ແໜງກຳນອືູ່ ນໆຕຳມຄວຳມເໝຳະສມົ. 
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2. ຈ ດປະສງົ 

ຈ ດປະສງົຂອງຄ ູ່ ມສືະບບັນີ ຸ້ ແມູ່ ນເພືູ່ ອແນະນ ຳໃຫ ຸ້ແກູ່ ພຳກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງທງັສ ນກຳງ ແລະ ທ ຸ້ອງຖິູ່ ນ
ໃນກຳນວຳງແຜນ ແລະ ດ ຳເນນີກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃນບນັດຳສຳຍນ ຸ້ຳຕູ່ ຳງໆ, ພ ຸ້ອມດຽວກນັນັ ຸ້ນ
ກ ູ່ ເພືູ່ ອສະແດງໃຫ ຸ້ເຫນັໜຸ້ຳວຽກ ແລະ ໜຸ້ຳທີູ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງພຳກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງໃນກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ. 

3. ກ ູ່ ມເປົຸ້ຳໝຳຍຜ ຸ້ນ ຳໃຊ ຸ້ຄ ູ່ ມ ື
 ເປົຸ້ຳໝຳຍຜ ຸ້ນ ຳໃຊ ຸ້ຄ ູ່ ມສືະບບັນີ ຸ້ ແມູ່ ນກວມເອຳົພຳກລດັ, ເອກະຊນົ, ຊ ມຊນົ ຕະຫ ອດຮອດບນັດຳ
ໂຄງກຳນພດັທະນຳຕູ່ ຳງໆ ແຕູ່ ສ ນກຳງຮອດທ ຸ້ອງຖິູ່ ນ.  
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II. ກຳນຄ ຸ້ມຄອງຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ 
 
 

 

1. ຄວຳມຮບັຜດິຊອບໃນກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ 
ກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ແມູ່ ນເປັນຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງບນັດຳກມົ, 

ກອງ, ສະຖຳບນັຢ ູ່ ຂັ ຸ້ນສ ນກຳງ ລວມທງັຂະແໜງຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ໜູ່ ວຍງຳນ
ຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳເມອືງ ໂດຍມກີຳນປະສຳນສມົທບົເຊິູ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ດັູ່ ງນີ ຸ້:  
 

1.1 ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ (ກຊນ) 
 ສ ຸ້ຳງແຜນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃນຂອບເຂດສຳຍນ ຸ້ຳຕູ່ ຳງໆ ໂດຍມກີຳນ

ປະສຳນສມົທບົກບັພຳກສູ່ ວນຕູ່ ຳງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ ໃນກຳນຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັແຜນງຳນກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ເຊິູ່ ງລວມທງັກຳນລວບລວມລຳຍງຳນຄວຳມຄບືໜຸ້ຳ, ກຳນຈດັກອງ
ປະຊ ມ, ກຳນແນະນ ຳທຳງດ ຸ້ຳນວຊິຳກຳນ ແລະ ອືູ່ ນໆ; 

 ປະສຳນງຳນທົູ່ ວໄປກູ່ ຽວກບັ ວຽກງຳນກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ລະຫວູ່ ຳງ
ພະແນກຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ສະຖຳບນັ
ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ, ກອງປະເມນີຜນົກະທບົຕ ູ່ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ
ກມົຄວບຄ ມມນົລະພດິ, ກມົສົູ່ ງເສມີຄ ນນະພຳບສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ, ກມົກວດກຳ ແລະ ຂະແໜງກຳນທີູ່
ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ; 

 ຝ ກອບົຮມົກູ່ ຽວກບັ ກຳນຄ ຸ້ມຄອງຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ, ຄ ຸ້ມຄອງຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ກຳນນ ຳໃຊ ຸ້ຖຳນຂ ຸ້ມ ນ, ກຳນ
ແປຜນົຂ ຸ້ມ ນຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃຫ ຸ້ແກູ່ ພະນກັງຳນພະແນກ ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດ
ລ ຸ້ອມແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ຫ ຸ້ອງກຳນຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມເມອືງ ແລະ ຜ ຸ້
ປະສຳນງຳນຂັ ຸ້ນບ ຸ້ຳນ; 

 ຝ ກອບົຮມົ ກູ່ ຽວກບັກຳນວດັແທກຢ ູ່ ພຳກສະໜຳມ, ກຳນເກບັຕວົຢູ່ ຳງນ ຸ້ຳ, ກຳນຮກັສຳຕວົຢູ່ ຳງນ ຸ້ຳ, ຂັ ຸ້ນ
ຕອນກຳນນ ຳສົູ່ ງຕວົຢູ່ ຳງ ສ ູ່ ຫ ຸ້ອງທດົລອງ ໃຫ ຸ້ແກູ່ ພະນກັງຳນຂະແໜງ ຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ, ພະແນກຊບັ
ພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ຫ ຸ້ອງກຳນຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະ
ຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມເມອືງ; 

 ຈດັກອງປະຊ ມປ ກສຳຫຳລແືລກປູ່ ຽນຂ ຸ້ມ ນກູ່ ຽວກບັ ຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ກບັບນັດຳພຳກສູ່ ວນລດັ ແລະ 
ເອກະຊນົ, ຊ ມຊນົ ຕະຫ ອດຮອດ ບນັດຳໂຄງກຳນພດັທະນຳຕູ່ ຳງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ; 

 ສ ຸ້ຳງເຄອືຂູ່ ຳຍໃນກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຮູ່ ວມກບັຂະແໜງກຳນທີູ່
ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງທງັພຳກລດັ, ເອກະຊນົ, ຊ ມຊນົ ຕະຫ ອດຮອດ ບນັດຳໂຄງກຳນພດັທະນຳຕູ່ ຳງໆ; 

 ສ ຸ້ຳງລະບບົ ກຳນຄ ຸ້ມຄອງຖຳນຂ ຸ້ມ ນ ດ ຸ້ຳນຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ເຊິູ່ ງລວມມ:ີ ສງັລວມ, ນ ຳຂ ຸ້ມ ນເຂົ ຸ້ຳໃນຖຳນຂ ຸ້
ມ ນ,  ແລະ ແປຜນົຂ ຸ້ມ ນຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ລວມທງັພດັທະນຳແຜນທີູ່  ພື ຸ້ນທີູ່ ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມ
ກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ; 
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 ຊ ກຍ ຸ້, ຕດິຕຳມກຳນຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັວຽກງຳນກຳນຕດິຕຳມ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳຂອງວຊິຳກຳນ
ຂະແໜງຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳຂັ ຸ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ເມອືງ ແລະ ຜ ຸ້ປະສຳນງຳນຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳຂັ ຸ້ນ
ບ ຸ້ຳນ. 

 ລຳຍງຳນຄວຳມຄບືໜຸ້ຳກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳຢູ່ ຳງເປັນປົກກະຕ ິປະຈ ຳຫກົເດອືນ, ປະຈ ຳ
ປີໃຫ ຸ້ແກູ່ ກະຊວງຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແລະ ໃນກ ລະນສີ ກເສນີແມູ່ ນຈະ
ຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ລຳຍງຳນດູ່ ວນ; 

 ເຜຍີແຜູ່ ວຽກງຳນກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໂດຍຜູ່ ຳນ ສືູ່ ສິູ່ ງພມີ ແລະ ສືູ່
ມວນຊນົຊະນດິຕູ່ ຳງໆເຊັູ່ ນ: ໂທລະພຳບ, ວທິະຍ , ໜງັສພືມິ, ອນິເຕເີນດັ ແລະ ກຳນແລກປູ່ ຽນ ຂ ຸ້ມ ນ-
ຂູ່ ຳວສຳນ, ປົດສະເຕ,ີ ແຜູ່ ນພບັ ບນົພື ຸ້ນຖຳນກຳນພຈິຳລະນຳ ແລະ ທດິຊີ ຸ້ນ ຳຈຳກຂັ ຸ້ນເທງິ. 

 
1.2 ສະຖຳບນັຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 

 ຝ ກອບົຮມົ ກູ່ ຽວກບັ ກຳນວໄິຈຢ ູ່ ຫ ຸ້ອງທດົລອງ, ກຳນວດັແທກຢ ູ່ ພຳກສະໜຳມ, ກຳນເກບັຕວົຢູ່ ຳງນ ຸ້ຳ, 
ກຳນຮກັສຳຕວົຢູ່ ຳງນ ຸ້ຳ, ຂັ ຸ້ນຕອນກຳນນ ຳສົູ່ ງຕວົຢູ່ ຳງ ສ ູ່ ຫ ຸ້ອງທດົລອງ, ໃຫ ຸ້ແກູ່ ພະນກັງຳນຂະແໜງ 
ຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ, ພະແນກຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, 
ຫ ຸ້ອງກຳນຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມເມອືງ; 

 ວໄິຈຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳຢ ູ່ ຫ ຸ້ອງທດົລອງ, ຮບັປະກນັຄ ນນະພຳບຂອງກຳນວໄິຈ ແລະ ຢັຸ້ງຢືນຜນົກຳນວໄິຈ; 
  ປະສຳນງຳນ ກບັ ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ, ພະແນກຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ

ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ໃນກຳນຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ວຽກງຳນ ກຳນຄ ຸ້ມຄອງຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ. 
 

1.3 ກມົຄວບຄ ມມນົລະພດິ 
 ວຳງແຜນ, ຈດັຕັ ຸ້ງແຜນດ ຳເນນີງຳນ ກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ ແລະ ຄວບຄ ມມນົລະພດິທຳງນ ຸ້ຳ; 
 ສ ຸ້ຳງແຜນທີູ່ /ລະບ ແຫ ູ່ ງທີູ່ ມຳຂອງມນົລະພດິ, ປະເມນີຄວຳມສູ່ ຽງຂອງມນົລະພດິ, ລະບ ເຂດທີູ່ ມຄີວຳມ

ສູ່ ຽງສ ງ ໃນພື ຸ້ນທີູ່  ກຳນດ ຳເນນີວຽກງຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ;  
 ປະສຳນງຳນກບັ ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ ໃນກຳນຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ວຽກງຳນ ຄ ຸ້ມຄອງຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ. 

 
1.4 ກອງປະເມນີຜນົກະທບົສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 

 ວຳງແຜນ, ຈດັຕັ ຸ້ງແຜນດ ຳເນນີງຳນ ຕດິຕຳມກວດກຳ, ກຳນຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັແຜນຄ ຸ້ມຄອງກຳນຕດິຕຳມ
ກວດກຳສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ/ມຳດຕະກຳນປຸ້ອງກນັ ແລະ ຫ  ດຜູ່ ອນຜນົກະທບົຕ ູ່ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ ຂອງບນັດຳໂຄງກຳນພດັທະນຳ ທີູ່ໄດ ຸ້ຮບັກຳນຢັຸ້ງຢືນ ຜູ່ ຳນກຳນປະເມນີຜນົກະທບົຕ ູ່
ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຕຳມປົກກະຕ ິເພືູ່ ອບ ູ່ ໃຫ ຸ້ມຜີນົກະທບົຕ ູ່ ຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ, ໂດຍກຳນມສີູ່ ວນ
ຮູ່ ວມຂອງຂະແໜງ ຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ, ພະແນກ ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ
ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ; 

 ແນະນ ຳຜ ຸ້ພດັທະນຳໂຄງກຳນສ ຸ້ຳງແຜນທີູ່ /ລະບ ແຫ ູ່ ງທີູ່ ມຳຂອງມນົລະພດິທີູ່ ສົູ່ ງຜນົກະທບົຕ ູ່ ຄ ນນະພຳບ 
ນ ຸ້ຳ ທີູ່ ຕດິພນັກບັໂຄງກຳນພດັທະນຳ ຜູ່ ຳນກຳນປະເມນີຜນົກະທບົສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ; 

 ປະສຳນງຳນ ກບັ ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ ໃນກຳນຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ວຽກງຳນ ຄ ຸ້ມຄອງຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ. 
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1.5 ກມົສົູ່ ງເສມີຄ ນນະພຳບສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 
 ເຜຍີແຜູ່  ຂ ຸ້ມ ນຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ແລະ ລະດມົສງັຄມົມສີູ່ ວນຮູ່ ວມໃນກຳນຄ ຸ້ມຄອງຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຜູ່ ຳນສືູ່

ມວນຊນົຊະນດິຕູ່ ຳງໆເຊັູ່ ນ: ໂທລະພຳບ, ວທິະຍ , ໜງັສພືມິ, ອນິເຕເີນດັ ແລະ ອືູ່ ນໆ ໂດຍກຳນ
ແລກປູ່ ຽນ ຂ ຸ້ມ ນ-ຂູ່ ຳວສຳນ ກບັກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ ແລະ ສະຖຳບນັ ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ 
ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ; 

 ປະສຳນງຳນກບັ ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ ໃນກຳນຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ວຽກງຳນ ຄ ຸ້ມຄອງຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ. 
 

1.6 ກມົກວດກຳ 
 ປະສຳນງຳນກບັບນັດຳກມົ, ກອງ ແລະ ຂະແໜງກຳນອືູ່ ນໆ ໃນກຳນຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້ຳຄ ຳຮ ຸ້ອງ, ກຳນສະເໜຂີອງ

ພນົລະເມອືງ ແລະ ກຳນຈດັຕັ ຸ້ງທີູ່ ມຂີ ຸ້ຂດັແຍູ່ ງ ກູ່ ຽວກບັບນັຫຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ທີູ່ ມກີຳນພວົພນັກບັຫ ຳຍ
ພຳກສູ່ ວນ; 

 ກວດກຳກຳນຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ແຜນງຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຂອງພຳກສູ່ ວນ
ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ ໃນຂະແໜງກຳນ ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ. 

 
1.7 ບນັດຳຂະແໜງກຳນຈຳກບນັດຳກະຊວງຕູ່ ຳງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ 

 ບນັດຳຂະແໜງກຳນຈຳກກະຊວງຕູ່ ຳງໆ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງໃນຂັ ຸ້ນສ ນກຳງ ແລະ ທ ຸ້ອງຖິູ່ ນ ມໜີ ຸ້ຳທີູ່ ໃນກຳນ
ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຕຳມຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງແຕູ່ ລະຂະແໜງກຳນ, ມກີຳນປະສຳນງຳນ 
ແລະ ແລກປູ່ ຽນຂ ຸ້ມ ນດ ຸ້ຳນຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ກບັກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ, ກະຊວງ ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະ 
ຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ. 

1.8 ພະແນກຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ (ຂະແໜງ 
ຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ) 

 ວຳງແຜນ ແລະ ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ກດິຈະກ ຳລະອຽດ ໂດຍອງີຕຳມແຜນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳ
ຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ (ກຳນຈດັກອງປະຊ ມ, ກຳນປະສຳນງຳນ, ກຳນຝ ກອບົຮມົ, ກຳນວດັແທກຄ ນນະພຳບ 
ນ ຸ້ຳພຳກສະໜຳມ, ກຳນເກບັຕວົຢູ່ ຳງນ ຸ້ຳ ແລະ  ຕດິຕຳມກວດກຳ) ໂດຍປະສຳນສມົທບົກບັ ພະນກັງຳນ
ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງຂັ ຸ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ເມອືງ ແລະ ຜ ຸ້ປະສຳນງຳນຂັ ຸ້ນບ ຸ້ຳນ; 

 ສງັລວມຂ ຸ້ມ ນ, ລຳຍງຳນກຳນວດັແທກພຳກສະໜຳມ, ເກບັຕວົຢູ່ ຳງສົູ່ ງໃຫ ຸ້ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ ຕຳມ
ກ ຳນດົເວລຳທີູ່ ວຳງອອກ; 

 ຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້ຳ ແລະ ປະສຳນກບັພຳກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງທີູ່ ມເີງ ືູ່ອນໄຂ ໃນກຳນວໄິຈຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳຢ ູ່ ພຳຍໃນ
ແຂວງຂອງຕນົ ຫ  ືແຂວງໃກ ຸ້ຄຽງຕຳມຄວຳມເໝຳະສມົ; 

 ຈດັຕັ ຸ້ງ, ດ ຳເນນີງຳນ ແລະ ຝ ກອບົຮມົໃຫ ຸ້ພະນກັງຳນພະແນກ ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ 
ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ຫ ຸ້ອງກຳນຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມເມອືງ 
ແລະ ຜ ຸ້ປະສຳນງຳນຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳຂັ ຸ້ນບ ຸ້ຳນ; 

 ປ ກສຳຫຳລກືບັຊ ມຊນົທ ຸ້ອງຖິູ່ ນ ເພືູ່ ອແລກປູ່ ຽນຂ ຸ້ມ ນຂູ່ ຳວສຳນ ແລະ ເຜຍີແຜູ່ ຂ ຸ້ມ ນດ ຸ້ຳນຄ ນນະພຳບ 
ນ ຸ້ຳ; 

 ເຂົ ຸ້ຳຮູ່ ວມປ ກສຳຫຳລໃືນຂະບວນກຳນປະເມນີຜນົກະທບົສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງບນັດຳ
ໂຄງກຳນພດັທະນຳຕູ່ ຳງໆ ທີູ່ ຕດິພນັກບັກຳນຄ ຸ້ມຄອງຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ; 
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 ກະກຽມບດົລຳຍງຳນຄວຳມຄບືໜຸ້ຳປະຈ ຳໄຕມຳດ, ປະຈ ຳປີໃຫ ຸ້ແກູ່  ພະແນກ ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະ 
ຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ, ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ, ກະຊວງ ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດ
ລ ຸ້ອມ. 

 
1.9 ຫຸ້ອງກຳນຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມເມອືງ (ໜູ່ ວຍງຳນຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ) 

 ກະກຽມກຳນປ ກສຳຫຳລກືບັຊ ມຊນົທ ຸ້ອງຖິູ່ ນ ກູ່ ຽວກບັກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະ 
ພຳບນ ຸ້ຳ; 

 ເປັນຜ ຸ້ຮບັຜດິຊອບຫ ກັໃນກຳນດ ຳເນນີງຳນ ແລະ ຕດິຕ ູ່ ສືູ່ ສຳນກູ່ ຽວກບັກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມ
ກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃນຂອບເຂດເມອືງທີູ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ; 

 ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ແລະ ເຂົ ຸ້ຳຮູ່ ວມວດັແທກຄ ນະພຳບນ ຸ້ຳ, ກຳນເກບັຕວົຢູ່ ຳງນ ຸ້ຳ (ກຳນເຂົ ຸ້ຳເຖງິພື ຸ້ນ
ທີູ່ ກຳນເກບັຕວົຢູ່ ຳງ ແລະ ອືູ່ ນໆ ພ ຸ້ອມທງັສງັລວມລຳຍງຳນຜນົກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳໃຫ ຸ້
ຫ ຸ້ອງກຳນຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ); 

 ໃຫ ຸ້ຂ ຸ້ມ ນຂູ່ ຳວສຳນ ແລະ ຂ ຸ້ມ ນແຫ ູ່ ງທີູ່ ມຳຂອງມນົລະພດິ, ເຫດກຳນສ ກເສນີດ ຸ້ຳນ ຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ(ປຳ
ຕຳຍ, ນ ຸ້ຳຂ ູ່ ນ ຫ  ືສຂີອງນ ຸ້ຳຜດິປົກຕ ິແລະ ອືູ່ ນໆ). 
 

1.10  ຜ ຸ້ປະສຳນງຳນຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳຂັ ຸ້ນບ ຸ້ຳນ 
 ເກບັກ ຳຂ ຸ້ມ ນ ທີູ່ ມກີຳນພວົພນັກບັບນັຫຳສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ໂດຍສະເພຳະແມູ່ ນຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃນເຂດບ ຸ້ຳນ

ຂອງຕນົຕຳມກ ຳນດົເວລຳທີູ່ ວຳງອອກ; 
 ລຳຍງຳນດູ່ ວນເມືູ່ ອມເີຫດກຳນສ ກເສນີທຳງສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງກບັຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ (ເຊັູ່ ນ: ນ ຸ້ຳ

ເປືຸ້ອນ, ນ ຸ້ຳຂ ຸ້ນຜດິປົກກະຕ,ິ ສນີ ຸ້ຳຜດິປົກກະຕ,ິ ກຳນປູ່ ອຍນ ຸ້ຳເປືຸ້ອນ, ສຳນເຄມຮີົູ່ ວໄຫ ລງົສ ູ່ ສຳຍນ ຸ້ຳ ຫ ື
ເກດີເຫດກຳນມປີຳຕຳຍຜດິປົກກະຕຕິຳມສຳຍນ ຸ້ຳ) ເພືູ່ ອໃຫ ຸ້ເມອືງ  ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງຮບັຊຳບ 
ພ ຸ້ອມທງັແກ ຸ້ໄຂໃຫ ຸ້ທນັເວລຳ; 

 ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ  ໃຫ ຸ້ພະນກັງຳນເມອືງ, ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ສ ນກຳງ ແລະ ເຂົ ຸ້ຳຮູ່ ວມ
ໃນເວລຳລງົເກບັກ ຳຂ ຸ້ມ ນຢ ູ່ ພຳກສະໜຳມ; 
 

1.11  ໜ ຸ້ຳທີູ່ ຂອງຜ ຸ້ພດັທະນຳໂຄງກຳນ/ພຳກສູ່ ວນເອກະຊນົ  
 ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃນເຂດຄວຳມຮບັຜດິຊອບ ໂຄງກຳນຂອງຕນົ; 
 ໃຫ ຸ້ຄວຳມຮູ່ ວມມໃືນກຳນສະໜອງຂ ຸ້ມ ນ-ຂູ່ ຳວສຳນ ກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃຫ ຸ້ກບັພຳກ 

ສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງຂອງລດັ ແລະ ຊ ມຊນົ; 
 ເຂົ ຸ້ຳຮູ່ ວມກອງປະຊ ມປືກສຳຫຳລ ື ກບັພຳກສູ່ ວນລດັ ກູ່ ຽວກບັ ວຽກງຳນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະ 

ພຳບນ ຸ້ຳ. 
 ໃຫ ຸ້ກຳນສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ຊູ່ ວຍເຫ ອືທຳງດ ຸ້ຳນເຕກັນກິໃຫ ຸ້ແກູ່ ວຊິຳກຳນທຳງພຳກລດັ ແລະ ຊ ມຊນົ 

ໃນກຳນຕດິຕຳມ ກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ. 
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2. ບນັດຳເຄືູ່ ອງມ ືແລະ ລະບຽບກຳນໃນກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ 
ກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳ ຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ແມູ່ ນປະຕບິດັ ແລະ ອງີໃສູ່ ບນັດຳລະບຽບກດົ 

ໝຳຍຕູ່ ຳງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ ຂອງລດັຖະບຳນທີູ່ ໄດ ຸ້ວຳງອອກດັູ່ ງນີ ຸ້: 
- ກດົໝຳຍນ ຸ້ຳ ແລະ ຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ ສະບບັເລກທ ີ02-96/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ11 ຕ ລຳ 1996; 
- ກດົໝຳຍວູ່ ຳດ ຸ້ວຍ ກຳນປົກປັກຮກັສຳສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ສະບບັປັບປ ງ ເລກທ ີ 041/ສພຊ ລງົວນັທ ີ 18   

ທນັວຳ 2012; 
- ມຳດຕະຖຳນສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມແຫູ່ ງຊຳດ ສະບບັເລກທ ີ2734/ສນຍ.ອຊນສ ລງົວນັທ ີ7 ທນັວຳ 2009; 

ນອກຈຳກນີ ຸ້, ຍງັໄດ ຸ້ອງີໃສູ່ ບນັດຳກດົໝຳຍອືູ່ ນໆ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງກບັບນັດຳຄ ູ່ ມຂືອງພຳກພື ຸ້ນ ແລະ ສຳກນົ      
ຕືູ່ ມອກີ. 

 
3. ກນົໄກກຳນປະສຳນງຳນ 

ກນົໄກກຳນປະສຳນງຳນສ ຳລບັ ກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ແມູ່ ນແບູ່ ງອອກ
ເປັນ 2 ຂັ ຸ້ນຄ:ື ຂັ ຸ້ນສ ນກຳງ ແມູ່ ນກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ ເປັນພຳກສູ່ ວນຫ ກັໃນກຳນປະສຳນສມົທບົກບັບນັດຳ 
ກມົ, ກອງ, ສະຖຳບນັ ພຳຍໃນກະຊວງຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແລະ ຂະແໜງກຳນ
ອືູ່ ນໆຂອງບນັດຳກະຊວງທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ. ສູ່ ວນຢ ູ່ ຂັ ຸ້ນທ ຸ້ອງຖິູ່ ນແມູ່ ນຂະແໜງຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ, ພະແນກຊບັ
ພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ເປັນຜ ຸ້ປະສຳນງຳນຫ ກັ. ລຳຍລະອຽດ
ແມູ່ ນໄດ ຸ້ອະທບິຳຍຢ ູ່ ໃນໂຄງຮູ່ ຳງລ ູ່ ມນີ ຸ້: 
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ກນົໄກກຳນປະສຳນງຳນກູ່ ຽວກບັກຳນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ກະຊວງຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ 
ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 

ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ 

ພະແນກ ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ 
ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແຂວງ/
ນະຄອນຫ ວງ (ຂະແໜງ 
ຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ) 

ຫຸ້ອງກຳນ ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ 
ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມເມອືງ (ໜູ່ ວຍງຳນ 

ຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ) 

ຜ ຸ້ປະສຳນງຳນ
ຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳຂັ ຸ້ນບ ຸ້ຳນ 

ຂະແໜງກຳນທີູ່
ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ ລວມທງັຜ ຸ້
ພດັທະນຳໂຄງກຳນ 

ກມົຄວບຄ ມມນົ 
ລະພດິ 

ກອງປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ູ່ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 

ແລະ ສງັຄມົ 

ສະຖຳບນັຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້ຳ 
ຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ 

ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 

ກມົສົູ່ ງເສມີຄ ນນະພຳບ
ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 

ກມົກວດກຳ 
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III. ກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ 
 
 

ກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳຈະມປີະສດິທພິຳບ ໄດ ຸ້ ກ ູ່ ຕ ູ່ ເມ ືູ່ ອມກີຳນວຳງແຜນທີູ່ ດໃີນເບື ຸ້ອງຕົ ຸ້ນ ເພຳະ 
ວູ່ ຳມຄີວຳມຈ ຳເປັນສ ຳລບັຜ ຸ້ຮບັຜດິຊອບວຽກງຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳທີູ່ ຈະເຂົ ຸ້ຳໃຈ ແລະ ສງັລວມ
ຂັ ຸ້ນຕອນທງັໝດົທີູ່ ຈະດ ຳເນນີກຳນ. ໂຄງສ ຸ້ຳງພື ຸ້ນຖຳນຂອງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ແມູ່ ນໄດ ຸ້ກ ຳນດົ
ເປັນແຕູ່ ລະຂັ ຸ້ນຕອນດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ຸ້: 

ໂຄງຮູ່ ຳງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຂັ ຸ້ນຕອນ 2.1: ກຳນວດັແທກ
ຂ ຸ້ມ ນພຳກສະໜຳມ 

ຂັ ຸ້ນຕອນ 1.1:
ຈ ດປະສງົ 

ຂັ ຸ້ນຕອນ 1.2: 
ຂອບເຂດ 

ຂັ ຸ້ນຕອນ 1.3: 
ກ ຳນດົຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງ 

ຂັ ຸ້ນຕອນທ ີ5: ກຳນເຜຍີແຜູ່ ຂ ຸ້ມ ນ 

ຂັ ຸ້ນຕອນທ ີ2: ກຳນເກບັຂ ຸ້ມ ນ 
(ພຳກສະໜຳມ ແລະ ຫ ຸ້ອງທດົລອງ) 

ຂັ ຸ້ນຕອນທ ີ4: ວເິຄຳະ ແລະ ແປ
ຜນົຂ ຸ້ມ ນ 

ຂັ ຸ້ນຕອນທ ີ3: ກຳນລວບລວມ 
ແລະ ກຳນຄ ຸ້ມຄອງຂ ຸ້ມ ນ 

ຂັ ຸ້ນຕອນ 1.4:ກ ຳນດົ
ປັດ ໄຈວດັແທກ  

ຂັ ຸ້ນຕອນ 2.2: ວໄິຈຢ ູ່ ຫ ຸ້ອງ
ທດົລອງ 

ຂັ ຸ້ນຕອນ 1. 5:ຄວຳມຖີູ່  
ແລະ ຈ ຳນວນຕວົຢູ່ ຳງ 

ຂັ ຸ້ນຕອນກຳນອອກແບບແຜນງຳນ 
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1. ຂັ ຸ້ນຕອນທ ີ1 : ກຳນອອກແບບແຜນງຳນ 
 ແຜນງຳນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຄວນມເີປົຸ້ຳໝຳຍທີູ່ ຈະແຈ ຸ້ງ ແລະ ເໝຳະສມົ, ໃນກຳນ
ອອກແບບແຜນງຳນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ປະກອບດ ຸ້ວຍ: ຈ ດປະສງົກຳນຕດິຕຳມ, ກຳນກ ຳນດົ
ຂອບເຂດຕດິຕຳມ, ກຳນກ ຳນດົຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງ, ກຳນກ ຳນດົປັດໄຈວດັແທກ, ຄວຳມຖີູ່  ແລະ ຈ ຳນວນຕວົຢູ່ ຳງ
ໃນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

1.1 ກ ຳນດົຈ ດປະສງົກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ 
ກຳນກ ຳນດົຈ ດປະສງົ ແມູ່ ນບຳດກ ຸ້ຳວທ ຳອດິທີູ່ ຈ ຳເປັນໃນກຳນສ ຸ້ຳງແຜນງຳນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນ

ນະພຳບນ ຸ້ຳ ຈ ດປະສງົກຳນຕດິຕຳມກວດກຳສ ຸ້ຳງຂ ຸ້ນເພືູ່ ອກ ຳນດົ ແລະ ອະທບິຳຍຢູ່ ຳງຈະແຈ ຸ້ງ ກູ່ ຽວກບັຂ ຸ້ມ ນທີູ່
ຕ ຸ້ອງກຳນຈະເກບັ. ກູ່ ອນທີູ່ ຈະສ ຸ້ຳງຈ ດປະສງົຂອງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຄວນເອຳົໃຈໃສູ່ ຕ ູ່ ບນັຫຳ
ລ ູ່ ມນີ ຸ້: 
 ມບີນັຫຳຫຍງັແດູ່ ກູ່ ຽວກບັຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳໃນອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ? ບນັຫຳໃດແດູ່ ທີູ່ ເປັນບ ລມິະສດິ? 
 ອງີໃສູ່ ຊບັພະຍຳກອນທີູ່ ມຢີ ູ່  (ກຳນເງນິ, ພະນກັງຳນ, ສິູ່ ງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ແລະ ອືູ່ ນໆ) 
 ມພີຳກສູ່ ວນ ໃດແດູ່ ທີູ່ ຈະມສີູ່ ວນຮູ່ ວມ ໃນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ ແລະ ກ ຳນດົບນັຫຳ? 
 ມຂີ ຸ້ມ ນຫຍງັແດູ່ ທີູ່ ມຢີ ູ່ ? ຂ ຸ້ມ ນຫຍງັທີູ່ ຕ ຸ້ອງຫຳເພີູ່ ມ? (ຂ ຸ້ມ ນກູ່ ຽວກບັກຳນນ ຳໃຊ ຸ້ທີູ່ ດນິ, ຂ ຸ້ມ ນອ ທກົກະ 

ສຳດ, ຂ ຸ້ມ ນອ ດສຳຫະກ ຳ ແລະ ຂ ຸ້ມ ນອືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ) 
 

 

ກ ຳນດົຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງ 

ກ ຳນດົປັດໄຈວດັແທກ 

ກ ຳນດົຄວຳມຖີູ່  ແລະ ຈ ຳນວນ
ຕວົຢູ່ ຳງ 

ກຳນກ ຳນດົຈ ດປະສງົ 

ກ ຳນດົຂອບເຂດ 
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ກຳນສ ຸ້ຳງຈ ດປະສງົຂອງແຜນງຳນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳລວມເອຳົບຳດກ ຸ້ຳວດັູ່ ງລ ູ່ ມນີ ຸ້: 

 

 

 
 
 
 

 

 

 ກ ຳນດົບນັຫຳ 
 ໂດຍທົູ່ ວໄປ, ສະພຳບບນັຫຳຢ ູ່ ໃນອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ ແມູ່ ນສງັລວມໄດ ຸ້ດັູ່ ງນີ ຸ້: 
- ຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳຕຳມທ ຳມະຊຳດ (ຕວົຢູ່ ຳງ: ແມູ່ ນ ຸ້ຳ, ຫຸ້ວຍ, ບ ງ, ດນິບ ລເິວນນ ຸ້ຳ, ໜອງ ແລະ ອືູ່ ນໆ); 
- ກຳນດ ຳເນນີກດິຈະກ ຳຂອງໂຄງກຳນພດັທະນຳ ແລະ ອ ດສະຫະກ ຳໃນເຂດອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ; 
- ມນົລະພດິທີູ່ ເກດີຂ ຸ້ນໃນເຂດທີູ່ ຢ ູ່ ອຳໄສ, ກດິຈະກ ຳທຳງກະສກິ ຳ ແລະ ອ ດສຳຫະກ ຳທີູ່ ປູ່ ອຍລງົສ ູ່ ນ ຸ້ຳໜ ຸ້ຳດນິ 

ແລະ ນ ຸ້ຳໃຕ ຸ້ດນິ. 
 

ກຳນລວບລວມຂ ຸ້ມ ນຈະຕ ຸ້ອງມກີຳນພຈິຳລະນຳດັູ່ ງລ ູ່ ມນີ ຸ້: 
 

- ລກັສະນະພ ມປີະເທດຂອງພື ຸ້ນທີູ່ : ຄວຳມຄ ຸ້ອຍຊນັ (ສ ງ/ຕ ູ່ ຳ) ຂອງໜຸ້ຳດນິ, ສະພຳບພ ມອຳກຳດ, ກຳນນ ຳ
ໃຊ ຸ້ທີູ່ ດນິ ແລະ ອືູ່ ນໆ. 

- ກຳນນ ຳ ໃຊ ຸ້ນ ຸ້ຳ: ເຂືູ່ ອນ ໄຟຟຸ້ຳ, ຊນົລະປະທຳນ, ນ ຸ້ຳທີູ່ ໃຊ ຸ້ສ ຳລບັຕວົເມອືງ, ອ ດສຳຫະກ ຳ, ກະສກິ ຳ, ຄມົມະ 
ນຳຄມົທຳງເຮອື, ສະຖຳນທີູ່ ທູ່ ອງທູ່ ຽວ, ຮ ຸ້ຳນອຳຫຳນ, ກຳນປະມງົ ແລະ ອືູ່ ນໆ. 

- ແຫ ູ່ ງປູ່ ອຍມນົລະພດິ (ປະຈ ບນັ ແລະ ຄຳດຄະເນ): ຈຳກບ ຸ້ຳນເຮອືນ, ອ ດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກະສກິ ຳ, ລວມ
ເຖງິກຳນຄວບຄ ມມນົລະພດິ ແລະ ກຳນບ ຳບດັສິູ່ ງເສດເຫ ອື. 

 

 ກ ຳນດົຂ ຸ້ມ ນທີູ່ ຕ ຸ້ອງກຳນ ແລະ ລວບລວມຂ ຸ້ມ ນທີູ່ ມຢີ ູ່  
ຫ ງັຈຳກກຳນກ ຳນດົບນັຫຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳແລ ຸ້ວ ຂັ ຸ້ນຕອນຕ ູ່ ໄປຈະຕ ຸ້ອງກ ຳນດົວູ່ ຳຂ ຸ້

ມ ນຫຍງັແດູ່ ທີູ່ ຕ ຸ້ອງກຳນ, ຈຳກນັ ຸ້ນ ໃຫ ຸ້ດ ຳເນນີກຳນຊອກຫຳວູ່ ຳມຂີ ຸ້ມ ນໃດແດູ່ ທີູ່ ມຢີ ູ່  ແລະ ຂ ຸ້ມ ນໃດແດູ່ ທີູ່ ຍງັບ ູ່
ທນັມ.ີ ຂ ຸ້ມ ນທີູ່ ມຢີ ູ່ ຄວນຈະເລອືກເອຳົ ຫ  ືບ ູ່ , ສູ່ ວນຂ ຸ້ມ ນທີູ່ ບ ູ່ ທນັມກີ ູ່ ຄວນຂຽນໄວ ຸ້ ແລະ ພຈິຳລະນຳເພືູ່ ອໃຊ ຸ້ໃນ
ກຳນສ ຸ້ຳງຈ ດປະສງົຂອງແຜນງຳນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ. 

 

ກ ຳນດົບນັຫຳ 

ກ ຳນດົຂ ຸ້ມ ນທີູ່ ຕ ຸ້ອງກຳນ 
ແລະ ລວບລວມຂ ຸ້ມ ນທີູ່ ມຢີ ູ່  

 

ກ ຳນດົຈ ດປະສງົ 
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 ກ ຳນດົຈ ດປະສງົ 

ຈ ດປະສງົ ຈະຖກືສ ຸ້ຳງຂື ຸ້ນໂດຍອງີຕຳມກຳນກ ຳນດົບນັຫຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຢ ູ່ ໃນອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ ແລະ ຂ ຸ້ມ ນທີູ່
ຕ ຸ້ອງກຳນ, ຈ ດປະສງົຄວນຈະເຈຳະຈງົສະເພຳະຂ ຸ້ມ ນທີູ່ ຕ ຸ້ອງກຳນ. ນອກຈຳກນັ ຸ້ນ, ຈ ດປະສງົກ ູ່ ຄວນແທດເໝຳະ
ກບັເງ ືູ່ອນໄຂທ ຳມະຊຳດ, ສະພຳບເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ. 

ໂດຍທົູ່ ວໄປ, ຈ ດປະສງົຂອງ ກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ອຳດຈະນອນຢ ູ່ ໃນ 1 ຂ ຸ້ ຫ  ື ຫ ຳຍ
ກວູ່ ຳດັູ່ ງລ ູ່ ມນີ ຸ້: 

- ເພືູ່ ອວດັແທກຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳໜ ຸ້ຳດນິ ເຊັູ່ ນ: ຫ ຸ້ວຍ, ໜອງ, ແມູ່ ນ ຸ້ຳ, ອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ, ຄອງນ ຸ້ຳ ແລະ ອືູ່ ນໆ. 
- ເພືູ່ ອແນູ່ ໃຈວູ່ ຳ ຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳໄດ ຸ້ຕຳມເກນມຳດຕະຖຳນຂອງສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມແຫູ່ ງຊຳດ ແລະ 
ມຳດຕະຖຳນອືູ່ ນໆ 
- ເພືູ່ ອກວດເບິູ່ ງວູ່ ຳເປັນຫຍງັຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳຈ  ູ່ ງບ ູ່ ຖກືກບັມຳດຕະຖຳນທີູ່ ມຢີ ູ່ . 
- ເພືູ່ ອປະເມນີຜນົກະທບົຂອງບນັດຳໂຄງກຳນ ຫ  ືກດິຈະກ ຳເປົຸ້ຳໝຳຍ ຢ ູ່ ໃນອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ. 
-   ເພືູ່ ອປະເມນີປະລມິຳນຂອງມນົລະພດິ ທີູ່ ມຳຈຳກບນັດຳສຳຍນ ຸ້ຳໄຫ ຜູ່ ຳນມຳຈຳກແຫ ູ່ ງອືູ່ ນໆ ອດັຕຳກຳນ
ເຊືູ່ ອມໂຊມຂອງບນັດຳສຳຍນ ຸ້ຳ. 
- ເພືູ່ ອອະທບິຳຍລກັສະນະຂອງພດື ແລະ ສດັນ ຸ້ຳ ຢ ູ່ ໃນອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ. 
- ເພືູ່ ອປະເມນີສະພຳບຂອງນ ຸ້ຳໂດຍກຳນກ ຳນດົຈຳກຄວຳມຫ ຳກຫ ຳຍຂອງບນັດຳປັດໄຈວດັແທກ ຫ  ືບນັດຳ

ຕວົຊີ ຸ້ວດັຕູ່ ຳງໆ. 

1.2 ກ ຳນດົຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລຳຂອງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ 
 ຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລຳຂອງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳຄວນລະບ ຈະແຈ ຸ້ງຢ ູ່ ໃນກຳນວຳງ
ແຜນ ແລະ ຂັ ຸ້ນຕອນກຳນອອກແບບ ຂອງແຜນງຳນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ. 

 ກຳນກ ຳນດົຂອບເຂດ 
ກຳນກ ຳນດົຂອບເຂດກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ ແມູ່ ນມຄີວຳມສ ຳຄນັຍ ຸ້ອນວູ່ ຳ ຂອບເຂດທີູ່ ບ ູ່ ເໝຳະສມົອຳດ

ຈະເຮດັໃຫ ຸ້ບ ູ່ ບນັລ ເປົຸ້ຳໝຳຍຂອງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳໄດ ຸ້. ກຳນກ ຳນດົຂອບເຂດແມູ່ ນຄວນພຈິຳລະນຳກບັສະ 
ພຳບບນັຫຳທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງກບັພື ຸ້ນທີູ່ ຕວົຈງິ ແລະ ລະບບົນເິວດ.  

 ໄລຍະເວລຳຂອງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ 

ໄລຍະເວລຳຂອງແຜນງຳນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໂດຍຈະຕ ຸ້ອງຄ ຳນ ງເຖງິຈ ດປະສງົຂອງ
ແຜນງຳນ ແລະ ຊບັພະຍຳກອນທີູ່ ມຢີ ູ່  ເຊັູ່ ນວູ່ ຳ: ກຳນເງນິ, ພະນກັງຳນ, ສິູ່ ງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ແລະ ອືູ່ ນໆ.
ໂດຍຫ ກັກຳນແລ ຸ້ວ, ໄລຍະເວລຳຂອງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ ແມູ່ ນມຄີວຳມແຕກຕູ່ ຳງກນັເຊິູ່ ງຂ ຸ້ນກບັຈ ດປະສງົ
ຂອງແຜນງຳນ ດັູ່ ງລ ູ່ ມນີ ຸ້: 

 

 

 



 

13 
 

 

ປະເພດຂອງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ ໄລຍະເວລຳ ຄວຳມຖີູ່  

ກຳນຕດິຕຳມໄລຍະຍຳວ 

- ຕດິຕຳມຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳທ ຳມະ
ຊຳດ 

ຫ ຳຍກວູ່ ຳ 5 ປີ 

 ທ ກໆເດອືນ 

(ອງີໃສູ່ ຄວຳມເໝຳະສມົ ແລະ
ງບົປະມຳນຕວົຈງິ) 

- ຕດິຕຳມເພືູ່ ອເຝົຸ້ຳລະວງັຄ ນ
ນະພຳບນ ຸ້ຳ 

 ຢູ່ ຳງໜຸ້ອຍ 4 ເທືູ່ ອຕ ູ່ ປີ, 2 ເທືູ່ ອ
ຢ ູ່ ໃນລະດ ແລ ຸ້ງ ແລະ 2 ເທືູ່ ອ
ໃນລະດ ຝົນ ຫ  ືຫ ຳຍກວູ່ ຳນັ ຸ້ນ 
(ອງີໃສູ່ ຄວຳມເໝຳະສມົ ແລະ
ງບົປະມຳນຕວົຈງິ) 

ຕດິຕຳມກວດກຳໄລຍະສັ ຸ້ນ 

- ສະເພຳະ ຫ  ືສ ກເສນີ 

 

ຕດິຕຳມກວດກຳ ໃນໄລຍະສັ ຸ້ນ  
(ມື ຸ້-ອຳທດິ), ໃນກ ລະນທີີູ່ ພເິສດ, 
ກ ູ່ ສຳມຳດໃຊ ຸ້ໄລຍະເວລຳຍຳວກວູ່ ຳ
ນີ ຸ້ ໄດ ຸ້ຖ ຸ້ຳເຫນັວູ່ ຳມຄີວຳມຈ ຳເປັນ. 

ບ ູ່ ເຈຳະຈງົຄວຳມຖີູ່  

1.3 ກຳນກ ຳນດົຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງ 

ກຳນກ ຳນດົຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງ ແມູ່ ນຖເືອຳົຕຳມກຳນກ ຳນດົຈ ດປະສງົຂອງແຜນງຳນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ
ຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ. ກຳນກ ຳນດົຄວນຄ ຳນ ງເຖງິສະພຳບພ ມສນັຖຳນຂອງສຳຍນ ຸ້ຳ, ເຂດອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ, ກຳນໃຊ ຸ້ນ ຸ້ຳ ແລະ 
ແຫ ູ່ ງທີູ່ ມຳຂອງມນົລະພດິຈຳກກດິຈະກ ຳຂອງມະນ ດ ເຊັູ່ ນ: ສະຖຳນທີູ່ ຢ ູ່ ອຳໄສ, ພື ຸ້ນທີູ່ ກະສກິ ຳ, ບ ູ່ ແຮູ່ , ເຄືູ່ ອງຈກັ
ຜະລດິພະລງັງຳນໄຟຟຸ້ຳ, ແຫ ູ່ ງທູ່ ອງທູ່ ຽວ, ອ ດສຳຫະກ ຳ ແລະ ອືູ່ ນໆ. ນອກຈຳກນີ ຸ້, ຍງັຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ຄ ຳນ ງເຖງິຄວຳມ
ປອດໄພ ແລະ ກຳນເຂົ ຸ້ຳເຖງິສະຖຳນທີູ່ ອກີດ ຸ້ວຍ. 
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ກຳນກ ຳນດົຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງສຳມຳດດ ຳເນນີໄປ 2 ຂັ ຸ້ນຕອນ 

 

 

 

- ກວດເບິູ່ ງກຳນເຂົ ຸ້ຳເຖງິ ແລະ ຄວຳມປອດໄພ 

    - ໃຊ ຸ້ GPS ເພືູ່ ອກ ຳນດົສະຖຳນທີີູ່ ຄດັເລອືກເກບັຕວົຢູ່ ຳງ 

 

 

 

 ແຜນທີູ່  ທີູ່ ຕັ ຸ້ງທົູ່ ວໄປ 

 ແຜນທີູ່ ພື ຸ້ນທີູ່ ທົູ່ ວໄປຂອງແມູ່ ນ ຸ້ຳ ທີູ່ ຈະເກບັຕວົຢູ່ ຳງຈະຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ໝຳຍລງົແຜນທີູ່ ຂອງອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ ຫ  ື ອູ່ ຳງ
ຮບັນ ຸ້ຳສຳຂຳ. ທີູ່ ຕັ ຸ້ງສະຖຳນທີູ່  ທີູ່ ຈະເກບັຕວົຢູ່ ຳງຄວນໝຳຍໂດຍ: 

- ຂດີວງົມນົ ແລະ ໝຳຍຕວົເລກລງົໃສູ່ ແຜນທີູ່ ອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ, 
- ຊືູ່ ແມູ່ ນ ຸ້ຳ 
- ຊືູ່ ບ ຸ້ຳນ 
- ຊືູ່ ເມອືງ 
- ຊືູ່ ແຂວງ 
- ລະຫດັເຂດເກບັຕວົຢູ່ ຳງ 

 ກຳນຊອກຫຳສະຖຳນທີູ່ ຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງ 

ກຳນກ ຳນດົສະຖຳນທີູ່ ຕວົຈງິຂອງຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງ ແມູ່ ນກດິຈະກ ຳໜ ູ່ ງທີູ່ ດ ຳເນນີກຳນໂດຍມກີຳນຮູ່ ວມມື
ກບັແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ເມອືງ, ບ ຸ້ຳນ ແລະ ຂະແໜງກຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງເດນີທຳງໄປຊອກຫຳພື ຸ້ນທີູ່ ຕວົຈງິ. ກຳນ
ລງົໄປພື ຸ້ນທີູ່  ແມູ່ ນເພືູ່ ອກວດເບິູ່ ງເສັ ຸ້ນທຳງກຳນເຂົ ຸ້ຳຫຳຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງ ແລະ ຄວຳມປອດໄພຂອງຜ ຸ້ທີູ່ ຈະເກບັ
ຕວົຢູ່ ຳງ. ຖຸ້ຳວູ່ ຳຈ ດທີູ່ ກ ຳນດົໄວ ຸ້ໃນເບື ຸ້ອງຕົ ຸ້ນບ ູ່ ສຳມຳດເຂົ ຸ້ຳເຖງິໄດ ຸ້ ຫ  ື ມອີນັຕະລຳຍໃນກຳນເຂົ ຸ້ຳໄປ ຄວນຈະ
ກ ຳນດົຈ ດອືູ່ ນທີູ່ ເໝຳະສມົແທນ. ເມືູ່ ອເຂົ ຸ້ຳເຖງິຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງແລ ຸ້ວ, ເພືູ່ ອກ ຳນດົລຳຍລະອຽດຂອງສະຖຳນທີູ່  ທີູ່
ຈະເກບັຕວົຢູ່ ຳງ ຄວນມກີຳນບນັທ ກລຳຍລະອຽດດັູ່ ງລ ູ່ ມນີ ຸ້: 

- ກ ຳນດົຈ ດ ແລະ ໝຳຍລະຫດັຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງລງົໃນແຜນທີູ່ ແມູ່ ນ ຸ້ຳ,  
- ເສັ ຸ້ນຂະໜຳນ ແລະ ເສັ ຸ້ນແວງ 
- ລະດບັຄວຳມສ ງຈຳກໜຸ້ຳນ ຸ້ຳທະເລ 
- ຊືູ່ ແມູ່ ນ ຸ້ຳ 
- ຊືູ່ ບ ຸ້ຳນ 
- ຊືູ່ ເມອືງ 

ແຜນທີູ່ ເຂດທີູ່ ຕັ ຸ້ງທົູ່ ວໄປ 

ກຳນຊອກຫຳພື ຸ້ນທີູ່ ເກບັ
ຕວົຢູ່ ຳງ 

ສະຖຳນເີກບັຕວົຢູ່ ຳງ 
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- ຊືູ່ ແຂວງ 
- ລະຫດັພື ຸ້ນທີູ່  (ລະຫດັຈະກ ຳນດົພຳຍຫ ງັໂດຍອງີໃສູ່ ລະບບົຖຳນຂ ຸ້ມ ນ)   
- ລກັສະນະໂດຍຫຍ ຸ້ຂອງພື ຸ້ນທີູ່ ໂດຍອ ຸ້ຳງອງີໃສູ່ ທີູ່ ຕັ ຸ້ງໃກ ຸ້ຄຽງ ແລະ ຮ ບຮູ່ ຳງລກັສະນະກຳນເຂົ ຸ້ຳເຖງິ

ພື ຸ້ນທີູ່  ແລະ ຄວຳມປອດໄພ. 

o ກຳນກ ຳນດົຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງເພືູ່ ອກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳທ ຳມະຊຳດ 

 ຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງໃນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳທ ຳມະຊຳດ ແມູ່ ນຈະຖກືເລອືກເອຳົຢ ູ່ ເຂດພື ຸ້ນທີູ່
ຕົ ຸ້ນນ ຸ້ຳ ຫ  ືຍອດນ ຸ້ຳຕອນເທງິທີູ່ ບ ູ່ ມກີຳນປົນເປືຸ້ອນ ແລະ ບ ູ່ ຖກືລບົກວນ ຈຳກກດິຈະກ ຳຕູ່ ຳງໆ.  

 ເງ ືູ່ອນໄຂ ໃນກຳນເລອືກພື ຸ້ນທີູ່  ກຳນເກບັຕວົຢູ່ ຳງ: 
- ເຂດຍອດນ ຸ້ຳ; 
- ເຂດທີູ່ ບ ູ່ ມກີດິຈະກ ຳຂອງມະນ ດ; 
- ເຂດທີູ່ ສຳມຳດເຂົ ຸ້ຳເຖງິໄດ ຸ້ ແລະ ມຄີວຳມປອດໄພ. 

 

o ກຳນກ ຳນດົຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງເພືູ່ ອເປົຸ້ຳໝຳຍໃນກຳນເຝົຸ້ຳລະວງັຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ  

ກຳນກ ຳນດົຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງ ເພືູ່ ອເປົຸ້ຳໝຳຍໃນກຳນເຝົຸ້ຳລະວງັຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຈະຖກືນ ຳໄປໃຊ ຸ້ ແລະ 
ພຈິຳລະນຳເພືູ່ ອກຳນຄວບຄ ມມນົລະພດິ. ເພຳະສະນັ ຸ້ນ, ກຳນເລອືກຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງດັູ່ ງກູ່ ຳວນີ ຸ້ ຈ  ູ່ ງມຄີວຳມຈ ຳ
ເປັນຕ ຸ້ອງພຈິຳລະນຳເຖງິແຫ ູ່ ງທີູ່ ມຳຂອງມນົລະພດິ ແລະ ກດິຈະກ ຳຕູ່ ຳງໆໃນເຂດອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ ເຊັູ່ ນ: ເຂດທີູ່ ຢ ອຳ
ໄສ, ພື ຸ້ນທີູ່ ກະສກິ ຳ, ບ ູ່ ແຮູ່ , ເຂືູ່ ອນໄຟຟຸ້ຳ, ກດິຈະກ ຳອ ດສຳຫະກ ຳ ແລະ ອືູ່ ນໆ.  

 ຫ ກັກຳນເລອືກຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງເພືູ່ ອເປົຸ້ຳໝຳຍໃນກຳນເຝົຸ້ຳລະວງັຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ: 

- ພື ຸ້ນທີູ່ ຕອນລ ູ່ ມ ຂອງແມູ່ ນ ຸ້ຳ ຫ  ືອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳ ທີູ່ ສຳມຳດເກບັຕວົຢູ່ ຳງ ແລະ ກ ຳນດົຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳໄດ ຸ້. 
- ຈ ດທີູ່ ມຄີວຳມສູ່ ຽງສ ງທີູ່ ຈະໄດ ຸ້ ຮບັຜນົກະທບົຈຳກແຫ ູ່ ງປູ່ ອຍມນົລະພດິ ເຊັູ່ ນ: ບ ູ່ ແຮູ່ , ເຂືູ່ ອນ

ໄຟຟຸ້ຳ, ອ ດສຳຫະກ ຳ, ກະສກິ ຳ, ທີູ່ ຢ ູ່ ອຳໄສ ແລະ ອືູ່ ນໆ. 
- ຈ ດທີູ່ ມກີຳນວດັແທກອດັຕຳກຳນໄຫ ຂອງນ ຸ້ຳໄດ ຸ້ງູ່ ຳຍ ແລະ ຄວຳມປອດໄພ ໃນກຳນເຂົ ຸ້ຳເຖງິຈ ດ

ເກບັຕວົຢູ່ ຳງ. 
 

o ກຳນກ ຳນດົຈ ດເກບັຕວົຢູ່ ຳງສ ຳລບັກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳໃນກ ລະນສີ ກເສນີ/ສະເພຳະ 
ກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳໃນກ ລະນນີີ ຸ້ ແມູ່ ນຈະຖກືດ ຳເນນີກຳນຫ ງັຈຳກມກີ ລະນສີ ກເສນີ ຫ  ື

ເຫດກຳນຕູ່ ຳງໆ ທີູ່ ເກດີຂື ຸ້ນເຊິູ່ ງມຜີນົກະທບົເຮດັໃຫ ຸ້ຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳມກີຳນເຊືູ່ ອມໂຊມ. ກຳນກ ຳນດົຈ ດເກບັ
ຕວົຢູ່ ຳງໃນກ ລະນນີີ ຸ້ ແມູ່ ນຈະຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ອງີໃສູ່  ຂ ຸ້ມ ນສະເພຳະຕຳມເຫດກຳນຕວົຈງິ. 

1.4 ກຳນກ ຳນດົໂຕວດັແທກ 
ບນັດຳໂຕວດັແທກໃນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ ຄວນຈະເລອືກໂດຍອງີໃສູ່ ຈ ດປະສງົ ແລະ ຂ ຸ້ມ ນທີູ່

ຕ ຸ້ອງກຳນໃນແຜນງຳນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳດັູ່ ງທີູ່ ໄດ ຸ້ກູ່ ຳວມຳຂ ຸ້ຳງເທງີແລ ຸ້ວ. ໃນປະຈ ບນັນີ ຸ້, ກຳນ
ຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ມ ີ3 ເປົຸ້ຳໝຳຍຫ ກັ ເຊັູ່ ນ: 

- ກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳທ ຳມະຊຳດ 
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- ກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ ເພືູ່ ອເປົຸ້ຳໝຳຍໃນກຳນເຝົຸ້ຳລະວງັຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ  
- ກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃນກ ລະນສີ ກເສນີ/ສະເພຳະ ຕຳມສະພຳບຕວົຈງິໂດຍຂ ຸ້ນກບັ

ປະລມິຳນຂອງແຫ ູ່ ງມນົລະພດິຕູ່ ຳງໆ, ບນັດຳປັດໄຈວດັແທກທີູ່ ຈະວດັແທກອຳດຈະແມູ່ ນ: 
- ໂລຫະໜກັ (ມຳຈຳກ ບ ູ່ ແຮູ່ , ອ ດສະຫະກ ຳ…) 
- ໄນໂຕ ເຈນ ແລະ ຟົສຟ ຣສັ (ມຳຈຳກ ກຳນກະສກິ ຳ, ກຳນລ ຸ້ຽງປຳ, ອ ດສຳຫະກ ຳ) 
- ທຳດອງົຄະທຳດ ແລະ ກຳນຫ  ດລງົ ຂອງອ໊ອກຊເີຈນ (ມຳຈຳກກຳນລ ຸ້ຽງປຳ, ອ ດສະຫະກ ຳ, ເຂືູ່ ອນ

ໄຟຟຸ້ຳ) 
- ກຳນປົນເປືຸ້ອນຂອງສິູ່ ງທີູ່ ມຊີວີດິຂະໜຳດນ ຸ້ອຍທີູ່ ກ ູ່ ໃຫ ຸ້ເກດີເຊື ຸ້ອພະຍຳດ 

 ໂຕວດັແທກສ ຳລບັກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳທ ຳມະຊຳດ 
ກຳນກ ຳນດົໂຕວດັແທກຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳທ ຳມະຊຳດແມູ່ ນ ກ ຳນດົຈຳກກຳນວດັແທກຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ

ຕວົຢູ່ ຳງທີູ່ ເກບັໃນພື ຸ້ນທີູ່ ແມູ່ ນ ຸ້ຳທ ຳມະຊຳດທີູ່ ບ ູ່ ມສີຳນພດິ ແລະ ມນົລະພດິທີູ່ ເກດີຈຳກກດິຈະກ ຳຕູ່ ຳງໆຂອງ
ມະນ ດ. 

ບນັດຳໂຕວດັແທກສ ຳລບັກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳທ ຳມະຊຳດມດີັູ່ ງນີ ຸ້: 
 

 

 

ໝຳຍເຫດ: ໂຕວດັແທກຂ ຸ້ຳງເທງິສຳມຳດເພີູ່ ມເຂົ ຸ້ຳ ຫ  ືຕດັອອກ ໄດ ຸ້ຕຳມຄວຳມເໝຳະສມົ 

ລດ ບນັດຳໂຕວດັແທກ ຫວົໜູ່ ວຍ 
ວດັແທກຢ ູ່ ສະໜຳມ 

1 ອ ນຫະພ ມນ ຸ້ຳ (t) 0C 
2  ຄູ່ ຳຄວຳມເປັນກດົ-ເປັນດູ່ ຳງ(pH)  
3  ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຊກັນ ຳໄຟຟຸ້ຳ(EC) µs/cm 

4  ອ໊ອກຊເີຈນທີູ່ ລະລຳຍໃນນ ຸ້ຳ(DO) mg/l 

ວເິຄຳະຢ ູ່ ຫ ຸ້ອງທດົລອງ 
5  ທຳດແຂງທງັໝດົທີູ່ ລະລຳຍໃນນ ຸ້ຳ(TSS) mg/l 

6 Ca2+ mg/l 

7 Mg2+ mg/l 

8 ໂຊດຽມ (Na+ ) mg/l 
9 K+ mg/l 
10 ຄວຳມເປັນດູ່ ຳງAlkalinity  
11 ຊລັເຟດຕ ໌(SO4

2-) mg/l 
12 ຄ  ໄຣດ(໌Cl-) mg/l 
13 ໄນໄຕຣໄນໂຕຣເຈນ(NO2-N) mg/l 
14 ໄນເຕຮດໄນໂຕຮເຈນ(NO3-N) mg/l 
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 ໂຕວດັແທກສ ຳລບັກຳນຕດິຕຳມກວດກຳເພືູ່ ອເປົຸ້ຳໝຳຍໃນກຳນເຝົຸ້ຳລະວງັຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ  
ກຳນກ ຳນດົ ໂຕວດັແທກ ສ ຳລບັກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ ເພືູ່ ອເປົຸ້ຳໝຳຍເຝົຸ້ຳລະວງັຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ລວມເອຳົ

ບນັດຳ ໂຕວດັແທກພື ຸ້ນຖຳນ ທີູ່ ສຳມຳດວດັແທກຢ ູ່ ໃນພື ຸ້ນທີູ່ . ຜນົຂອງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ ຈະເປັນຈ ດສ ຳຄນັ 
ສ ຳລບັກຳນເລອືກບນັດຳ ໂຕວດັແທກ ໃນກຳນສ ຳຫ ວດເປົຸ້ຳໝຳຍກຳນຄວບຄ ມມນົລະພດິ. 

 

ບນັດຳໂຕວດັແທກສ ຳລບັເປົຸ້ຳໝຳຍໃນກຳນເຝົຸ້ຳລະວງັຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໝຳຍເຫດ: ໂຕວດັແທກຂ ຸ້ຳງເທງິສຳມຳດເພີູ່ ມເຂົ ຸ້ຳ ຫ  ືຕດັອອກ ໄດ ຸ້ຕຳມຄວຳມເໝຳະສມົ 

 ໂຕວດັແທກສ ຳລບັກຳນຕດິຕຳມກວດຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳໃນກ ລະນສີ ກເສນີ/ສະເພຳະ 

ກູ່ ອນອືູ່ ນໝດົຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ກວດກຳເບິູ່ ງສະຖຳນທີູ່ ເກດີເຫດ ແລະ ກວດກຳເບິູ່ ງຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳຢ ູ່ ໃນພຳກສະ
ໜຳມ. ພ ຸ້ອມດຽວກນັນັ ຸ້ນ, ກ ູ່ ຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ກວດກຳເບິູ່ ງຜນົກຳນຕດິຕຳມກວດກຳອືູ່ ນໆ (ຖຸ້ຳມ)ີ ທີູ່ ບົູ່ ງຊີ ຸ້ວູ່ ຳຄ ນນະພຳບ 
ນ ຸ້ຳອຳດໄດ ຸ້ຮບັຜນົກະທບົຈຳກມນົລະພດິ. ໂຕວດັແທກອຳດຂ ຸ້ນກບັສະຖຳນະກຳນ ແລະ ຈ ດພເິສດຂອງແຫ ູ່ ງ
ປູ່ ອຍມນົລະພດິດັູ່ ງລ ູ່ ມນີ ຸ້: 

 

ລດ. ບນັດຳໂຕວດັແທກ ຫວົໜູ່ ວຍ 
ບນັດຳໂຕວດັແທກທີູ່ ເປັນທຳງເລອືກ 
ມນົລະພດິທີູ່ ອຳດເກດີຈຳກທີູ່ ຢ ູ່ ອຳໄສ 

1 TOC (total organic carbon) mg/l 

2 Dissolved organic nitrogen mg/l 

3 Total phosphorus mg/l 

4 ເຊື ຸ້ອໂຄລຟີອມແບກັທເີຣຍຈຳກອຳຈມົ
(Faecal coliforms) 

MPN /100ml 

ມນົລະພດິທີູ່ ອຳດເກດີຈຳກກະສກິ ຳ 
1  Nitrate (NO3

-) mg/l 

2  Nitrite(NO2
-) mg/l 

3  Ammonia (NH3) mg/l 

ລດ. ບນັດຳໂຕວດັແທກ ຫວົໜູ່ ວຍ 
1 ກຳນໄຫ (ກະແສນ ຸ້ຳ) m2/s 
2 ອ ນຫະພ ມນ ຸ້ຳ(t) 0C 
3 ຄູ່ ຳຄວຳມເປັນກດົ-ເປັນດູ່ ຳງ(pH)  
4 ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຊກັນ ຳໄຟຸ້ຳ(EC) µs/cm 
5  ອ໊ອກຊເີຈນັທີູ່ ລະລຳຍໃນນ ຸ້ຳ(DO) mg/l 
6 ທຳດແຂງທງັໝດົທີູ່ ລະລຳຍໃນນ ຸ້ຳ (TSS) mg/l 
7 ບໂີອດ5ີ (BOD5) mg/l 
8 ຊໂີອດ ີ(COD) mg/l 
9 ໄນໄຕຣໄນໂຕຣເຈນ(NO2-N) mg/l 
10 ໄນເຕຣດ ໄນໂຕຣເຈນ(NO3-N) mg/l 
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4  Total phosphorous  mg/l 

ກະສກິ ຳ ແລະ ຊນົລະປະທຳນ 
1  Nitrate (NO3

-) mg/l 

2  Phosphate mg/l 

3  Total dissolved solids (TDS) mg/l 

4  TSS mg/l 

5  Na+  mg/l 

6  Ca2+  mg/l 

7 Mg2+  mg/l 

8 Feacal coliform MPN/100ml 

9 Pesticides mg/l 

10 Herbicides mg/l 

ອ ດສຳຫະກ ຳ 
1 Total solids mg/l 

2 Heavy metals (Mercury, lead, iron, 
Manganese, zinc, etc.) 
 

ກຳນກ ຳນດົ ໂຕວດັແທກໂລຫະໜກັ ແມູ່ ນອງີໃສູ່
ກດິຈະກ ຳຂອງອ ດສຳຫະກ ຳ 
 

mg/l 

  

ມນົລະພດິຈຳກບ ູ່ ແຮູ່  
1 Acidity/Alkalinity  mg/l 

2 Cyanide mg/l 

3 Arsenic mg/l 

4 Metals/heavy metals, such as 
Aluminum, Cadmium, Copper, 
Chromium, Iron, Mercury, 
Manganese, Nickel, Lead, Zinc, 
etc. 
 

ໝຳຍເຫດ: ກຳນກ ຳນດົ ໂຕວດັແທກໂລຫະໜກັ
ແມູ່ ນຂ ຸ້ນກບັຊະນດິຂອງແຮູ່ ທຳດ ແລະກຳນໃຊ ຸ້
ສຳນເຄມ.ີ 
 

mg/l 

ໝຳຍເຫດ: ໂຕວດັແທກຂ ຸ້ຳງເທງິສຳມຳດເພີູ່ ມເຂົ ຸ້ຳ ຫ  ືຕດັອອກ ໄດ ຸ້ຕຳມຄວຳມເໝຳະສມົ 

1.5 ຄວຳມຖີູ່ ຂອງກຳນເກບັຕວົຢູ່ ຳງ ແລະ ຈ ຳນວນຕວົຢູ່ ຳງ 
ໂດຍຫ ກັກຳນແລ ຸ້ວ, ກຳນກ ຳນດົເອຳົຄວຳມຖີູ່ ຂອງຕວົຢູ່ ຳງແມູ່ ນຕ ຸ້ອງຂ ຸ້ນກບັອງົປະກອບດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ຸ້: 

- ລກັສະນະຂອງບນັດຳໂຕວດັແທກກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ;  
- ເປົຸ້ຳໝຳຍຂອງກຳນເກບັຂ ຸ້ມ ນ;  
- ຂ ຸ້ມ ນສະຖຕິ ິຫ  ືເຄືູ່ ອງມອືືູ່ ນໆທີູ່ ຈະໃຊ ຸ້ເຂົ ຸ້ຳໃນກຳນຈດັກຳນ, ວເິຄຳະ ແລະ ແປຜນົຂ ຸ້ມ ນສ ຳລບັຕວົຢູ່ ຳງ

ກຳນໃຊ ຸ້ຖຳນຂ ຸ້ມ ນຢ ູ່ ໃນ ສປປ ລຳວ.  
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 ໃນອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳຢ ູ່  ສປປ ລຳວ, ໄດ ຸ້ແນະນ ຳໃຫ ຸ້ມກີຳນເກບັນ ຸ້ຳຕວົຢູ່ ຳງ 2 ຄັ ຸ້ງຢ ູ່ ໃນລະດ ແລ ຸ້ງ ແລະ 2 ຄັ ຸ້ງຢ ູ່
ໃນລະດ ຝົນ ສ ຳລບັກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳທ ຳມະຊຳດ. ສ ຳລບັກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ
ເພືູ່ ອກຳນເຝົຸ້ຳລະວງັຄວນຈະເກບັທ ກມື ຸ້, ທ ກທດິ ຫ  ື ທ ກເດອືນຂ ຸ້ນກບັງບົປະມຳນທີູ່ ມ,ີ ຊບັພະຍຳກອນມະນ ດ
(ພະນກັງຳນເກບັຕວົຢູ່ ຳງ) ແລະ ຂ ຸ້ສະດວກອືູ່ ນໆໃນກຳນທີູ່ ຈະເຂົ ຸ້ຳໄປພື ຸ້ນທີູ່ ເຊັູ່ ນ: ພຳຫະນະ, ອ ປະກອນ ແລະ
ວດັສະດ ໃນກຳນເກບັຕວົຢູ່ ຳງ, ສູ່ ວນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ໃນກ ລະນສີ ກເສນີ/ສະເພຳະ ແມູ່ ນໃຫ ຸ້
ອງີໃສູ່ ສະພຳບຄວຳມເໝຳະສມົຕຳມແຕູ່ ລະກ ລະນ.ີ 

2. ຂັ ຸ້ນຕອນທ ີ2: ກຳນກະກຽມກຳນເກບັຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ກຳນວໄິຈ 

 2.1 ກຳນກະກຽມກຳນເກບັຂ ຸ້ມ ນພຳກສະໜຳມ 
 ກຳນເກບັຂ ຸ້ມ ນພຳກສະໜຳມ ຄວນຈະເກບັໂດຍຂະແໜງຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ,
ເມອືງ ແລະ ບ ຸ້ຳນ ຫ  ື ພຳກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ ໂດຍມກີຳນຊີ ຸ້ນ ຳຈຳກວຊິຳກຳນຂັ ຸ້ນສ ນກຳງ.  ພະນກັງຳນເກບັ
ຕວົຢູ່ ຳງ ຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ຜູ່ ຳນກຳນຝ ກອບົຮມົຢູ່ ຳງຄກັແນູ່ ໃນກຳນເກບັກ ຳຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ກຳນວດັແທກຢ ູ່ ພຳກສະໜຳມ. 

ບຳດກ ຸ້ຳວກຳນວຳງແຜນ ແລະ ກຳນນ ຳໃຊ ຸ້ເຄືູ່ ອງມພືຳກສະໜຳມ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກະກຽມແຜນລະອຽດໃນກຳນເກບັ
ຕວົຢູ່ ຳງ 

ເກບັ ແລະ ວດັແທກຕວົຢູ່ ຳງຢ ູ່ ກບັທີູ່  

ເລອືກຊະນດິຕວົຢູ່ ຳງ ແລະ ວທິກີຳນ
ເກບັຕວົຢູ່ ຳງ 

ເລອືກພື ຸ້ນທີູ່ ກຳນວດັແທກທີູ່ ຕ ຸ້ອງກຳນ 

ກ ຳນດົກຳນບນັຈ ຕວົຢູ່ ຳງທີູ່ ຕ ຸ້ອງກຳນໂດຍ
ກຳນປ ກສຳຫຳລກືບັຫ ຸ້ອງທດົລອງ 

ກະກຽມສ ຳລບັກຳນເກບັຮກັສຳຕວົຢູ່ ຳງ 
ແລະ ຂນົສົູ່ ງຕວົຢູ່ ຳງ 

ປະຕບິດັຕຳມຄ ູ່ ມປືະຕບິດັງຳນຂອງສະຖຳບນັ ຊບັ 
ພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 
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2.2. ກຳນວໄິຈຢ ູ່ ຫ ຸ້ອງທດົລອງ 
 ອງີຕຳມຄວຳມຕ ຸ້ອງກຳນຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ເລອືກໂຕວດັແທກ, ຕວົຢູ່ ຳງນ ຸ້ຳຈະຖກືສົູ່ ງໄປຫຳຫ ຸ້ອງທດົລອງຢ ູ່
ທ ຸ້ອງຖິູ່ ນ ຫ  ື ສ ນກຳງເພືູ່ ອເຮດັກຳນວໄິຈ. ຫຸ້ອງທດົລອງຈະວໄິຈຫຳ ໂຕວດັແທກຕູ່ ຳງໆ ຕຳມຈ ດປະສງົຂອງກຳນ
ເກບັຕວົຢູ່ ຳງ. 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- ບດົລຳຍງຳນຂອງຜນົກຳນວໄິຈ ແມູ່ ນຈະຖກືນ ຳມຳປຽບທຽບໃສູ່ ກບັມຳດຕະຖຳນຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳໜ ຸ້ຳດນິ 
ຂອງມຳດຕະຖຳນສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມແຫູ່ ງຊຳດ ສະບບັເລກທ ີ 2734/ສນຍ.ອຊນສ ລງົວນັທ ີ 7 ທນັວຳ 2009,
ບຳງຄັ ຸ້ງຫ ຸ້ອງທດົລອງອຳດຈະມຄີ ຳເຫນັໃດໜ ູ່ ງກູ່ ຽວກບັຜນົທີູ່ ໄດ ຸ້ວໄິຈອອກມຳ. 

2.3. ຂ ຸ້ມ ນຈຳກຜ ຸ້ປະສຳນງຳນຂັ ຸ້ນບ ຸ້ຳນ 

ຈະເປັນຈ ດເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ທີູ່ ສ ຳຄນັລະຫວູ່ ຳງຄະນະຮບັຜດິຊອບຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ແລະ ຊ ມ
ຊນົທ ຸ້ອງຖິູ່ ນ ເຊິູ່ ງອຳສຳສະໝກັຈະເປັນຜ ຸ້ມບີດົບຳດສ ຳຄນັ ໃນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳໂດຍຊ ມຊນົ
ໃນອະນຳຄດົ. 

ໜຸ້ຳທີູ່ ຫ ກັຂອງຜ ຸ້ປະສຳນງຳນຂັ ຸ້ນບ ຸ້ຳນແມູ່ ນ ສງັເກດເບິູ່ ງຄວຳມສູ່ ຽງຕູ່ ຳງໆຂອງມນົລະພດິທີູ່ ອຳດຈະເກດີ
ຜນົກະທບົທີູ່ ບ ູ່ ດຕີ ູ່ ສຳຍນ ຸ້ຳ/ອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳໂດຍອງີໃສູ່ ແບບຟອມກຳນກວດກຳພຳກສະໜຳມ. 

3. ຂັ ຸ້ນຕອນທ ີ3: ກຳນລວບລວມ ແລະ ກຳນຄ ຸ້ມຄອງຂ ຸ້ມ ນ 

 ກຳນລວບລວມຂ ຸ້ມ ນຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳຈຳກພຳກສະໜຳມ,ຈຳກຫ ຸ້ອງທດົລອງ ແລະ ຈຳກຜ ຸ້ປະສຳນງຳນ
ຂັ ຸ້ນບ ຸ້ຳນຈະຖກືນ ຳເຂົ ຸ້ຳໃນຖຳນຂ ຸ້ມ ນ.  

 ກຳນຄ ຸ້ມຄອງຂ ຸ້ມ ນ ແມູ່ ນໜ ູ່ ງໃນກດິຈະກ ຳທີູ່ ສ ຳຄນັ ໃນແຜນງຳນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ
ເນືູ່ ອງຈຳກຂ ຸ້ມ ນມຈີ ຳນວນຫ ວງຫ ຳຍ, ກະແຈກກະຈຳຍຢ ູ່ ຫ ຳຍບູ່ ອນ. ສະນັ ຸ້ນ, ມນັມຄີວຳມຈ ຳເປັນທີູ່ ຕ ຸ້ອງມີ
ພະນກັງຳນຈຳກຫ ຸ້ອງກຳນ, ກມົ, ກອງ, ສະຖຳບນັ, ພະແນກກຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງເປັນຜ ຸ້ປະສຳນງຳນ ເພືູ່ ອສະໜອງຂ ຸ້
ມ ນ ໃຫ ຸ້ມຄີວຳມຖກືຕ ຸ້ອງຊດັເຈນ ແລະ ເປັນເອກະພຳບກນັ ໃນເວລຳນ ຳໃຊ ຸ້ຂ ຸ້ມ ນຕວົຈງິ. 

 

 

ຮບັຕວົຢູ່ ຳງ 

ກຳນຮກັສຳ ຫ  ືເກບັຕວົຢູ່ ຳງ 

ວໄິຈ 

ລຳຍງຳນຜນົ 

ປະຕບິດັຕຳມຄ ູ່ ມປືະຕບິດັງຳນຢ ູ່ ຫ ຸ້ອງ
ທດົລອງ 
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ກຳນຄ ຸ້ມຄອງຂ ຸ້ມ ນຄວນຈະດ ຳເນນີຕຳມຂັ ຸ້ນຕອນລ ູ່ ມນີ ຸ້. 

 ຂ ຸ້ມ ນຈຳກພຳກສະໜຳມ 
 ຜນົກຳນວໄິຈຈຳກຫ ຸ້ອງທດົລອງ 
 ຂ ຸ້ມ ນຜ ຸ້ປະສຳນງຳນຂັ ຸ້ນບ ຸ້ຳນ 

4. ຂັ ຸ້ນຕອນທ ີ4: ກຳນວເິຄຳະ ແລະ ກຳນປະເມນີຂ ຸ້ມ ນຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ 
 ກຳນວເິຄຳະ ແລະ ກຳນປະເມນີຂ ຸ້ມ ນຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ແມູ່ ນດ ຳເນນີກຳນໂດຍພຈິຳລະນຳຕຳມກຳນວຳງ
ຈ ດປະສງົຂອງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ ໃນເບື ຸ້ອງຕົ ຸ້ນ. ກຳນວເິຄຳະ ແລະ ກຳນປະເມນີໄດ ຸ້ອະທບິຳຍໄວ ຸ້ຂ ຸ້ຳງລ ູ່ ມນີ ຸ້:  
- ປະເມນີໄລຍະຍຳວຂອງກຳນຕດິຕຳມເພືູ່ ອກຳນກ ຳນດົທູ່ ຳອູ່ ຽງ ແລະ ກຳນປູ່ ຽນແປງ; 
- ວເິຄຳະກຳນພວົພນັລະຫວູ່ ຳງ ຄູ່ ຳຄວຳມເຂັ ຸ້ມຂ ຸ້ນຂອງໂຕວດັແທກຢ ູ່ ໃນແຜນງຳນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳເພືູ່ ອ

ກ ຳນດົຄວຳມແຕກຕູ່ ຳງ ແລະ ສຳຍພວົພນັຂອງໂຕວດັແທກ ທງັນີ ຸ້ອຳດຈະລວມເອຳົແມູ່ ນ ຸ້ຳຕອນເທງິກບັ ແມູ່
ນ ຸ້ຳຕອນລ ູ່ ມ ຫ  ື ກຳນປຽບທຽບກຳນຄວບຄ ມຢ ູ່ ໃນພື ຸ້ນທີູ່ ໃດພື ຸ້ນທີູ່ ໜ ູ່ ງ ຫ  ື ຄວຳມແຕກຕູ່ ຳງທຳງສະພຳບ
ອຳກຳດ ແລະ ອືູ່ ນໆ;   

- ປະເມນີວູ່ ຳຄູ່ ຳຂອງ ໂຕວດັແທກທີູ່ ໄດ ຸ້ມຳວູ່ ຳແທດເໝຳະ/ສອດຄູ່ ອງກບັມຳດຕະຖຳນສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມແຫູ່ ງຊຳດ 
ແລະ ປະເມນີຄູ່ ຳໂຕວດັແທກທີູ່ ໄດ ຸ້ມຳນັ ຸ້ນໄດ ຸ້ມຳດຕະຖຳນ ຫ  ືບ ູ່ . 

5. ຂັ ຸ້ນຕອນທ ີ5: ກຳນລຳຍງຳນ ແລະ ກຳນເຜຍີແຜູ່ ກູ່ ຽວກບັຂ ຸ້ມ ນຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ 

1.1.  ກຳນລຳຍງຳນ 
ຄວຳມຄບືໜຸ້ຳຂອງກຳນດ ຳເນນີແຜນງຳນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ຄວນລຳຍງຳນຢູ່ ຳງເປັນ

ປົກກະຕຕິຳມສຳຍຕັ ຸ້ງ ຂອງກະຊວງຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ໃນທ ກໆເດອືນ, ສຳມ
ເດອືນ, ຫກົເດອືນ ແລະ ປີ. ກ ລະນມີເີຫດກຳນສ ກເສນີດ ຸ້ຳນຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ແມູ່ ນໃຫ ຸ້ລຳຍງຳນດູ່ ວນ ໂດຍ
ພຈິຳລະນຳຕຳມຄວຳມເໝຳະສມົ. 
 

1.2.  ກຳນເຜຍີແຜູ່ ຂ ຸ້ມ ນ 

 ຜນົຂອງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ແມູ່ ນຈະຖກືພມິເຂົ ຸ້ຳໃນເວບໄຊ(website) ກມົຊບັພະຍຳ 
ກອນນ ຸ້ຳ, ກະຊວງຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ, ເຜຍີແຜູ່ ຜູ່ ຳນສືູ່ ສຳນມວນຊນົໃນຮ ບ
ແບບຕູ່ ຳງໆເຊັູ່ ນ: ໂທລະພຳບ, ວທິະຍ , ໜງັສພືມິ ໂດຍຜູ່ ຳນກຳນພຈິຳລະນຳ ແລະ ເຫນັດຈີຳກກຳນນ ຳຂອງ 
ກະຊວງຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ; 

 ຜນົຂອງກຳນປະເມນີຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ແມູ່ ນຈະໄດ ຸ້ມກີຳນແລກປູ່ ຽນສືູ່ ສຳນກບັຂະແໜງກຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງເຊັູ່ ນ: 
ຂະແໜງກຳນພຳຍໃນກະຊວງຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ, ບນັດຳກະຊວງຕູ່ ຳງໆ, 
ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ເມອືງ, ບ ຸ້ຳນ ຕະຫ ອດຮອດບນັດຳໂຄງກຳນພດັທະນຳຕູ່ ຳງໆທີູ່ ມສີູ່ ວນກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ ໂດຍ
ຜູ່ ຳນເວທກີອງປະຊ ມປ ກສຳຫຳລ.ື ສູ່ ວນບດົລຳຍງຳນຜນົກຳນຕດິຕຳມກວດກຳກ ູ່ ຄວນໄດ ຸ້ແຈກຢຳຍໃຫ ຸ້ກບັ
ພຳກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງເຊັູ່ ນກນັ; 

ລວບລວມຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ນ ຳເຂົ ຸ້ຳຖຳນຂ ຸ້ມ ນ 
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 ໃນຊູ່ ວງໄລຍະເວລຳຂອງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ, ຜ ຸ້ປະສຳນງຳນຂັ ຸ້ນບ ຸ້ຳນແມູ່ ນເປັນຈ ດເຊືູ່ ອມຕ ູ່
ທີູ່ ສ ຳຄນັໃນກຳນພວົພນັລະຫວູ່ ຳງແຜນງຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ ແລະ ຊ ມຊນົໃນທ ຸ້ອງຖິູ່ ນ. ກຳນ
ຈດັກອງປະຊ ມປ ກສຳຫຳລ ື ຜ ຸ້ປະສຳນງຳນຂັ ຸ້ນບ ຸ້ຳນຈະເປັນຜ ຸ້ແຈ ຸ້ງຊຳວບ ຸ້ຳນໃຫ ຸ້ຮ ຸ້ເຖງິບນັດຳກດິຈະກ ຳຂອງ
ແຜນງຳນ ແລະ ເກບັຂ ຸ້ມ ນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ຸ້ອງ ລວມທງັຮບັເອຳົຜນົກຳນຕອບຮບັຈຳກຊຳວບ ຸ້ຳນມຳສ ູ່ ແຜນງຳນ
ຕດິຕຳມກວດກຳ, ຂ ຸ້ມ ນທີູ່ ຜ ຸ້ປະສຳນງຳນຂັ ຸ້ນບ ຸ້ຳນ ຈະນ ຳເອຳົໄປເຜຍີແຜູ່  ແມູ່ ນຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ຮບັຄວຳມເຫນັດຈີຳກ 
ກະຊວງຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມກູ່ ອນ. 
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ເອກະສຳນອ ຸ້ຳງອງີ: 
 

- ກດົໝຳຍນ ຸ້ຳແລະຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳສະບບັເລກທ ີ02-96/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ11 ຕ ລຳ 1996; 

- ກດົໝຳຍວູ່ ຳດ ຸ້ວຍກຳນປົກປັກຮກັສຳສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ສະບບັເລກທ ີ041/ສພຊລງົວນັທ ີ18 ທນັວຳ2012 

- ມຳດຕະຖຳນສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມແຫູ່ ງຊຳດ ສະບບັເລກທ ີ2734/ສນຍ.ອຊນສ ລງົວນັທ ີ7 ທນັວຳ 2009; 

- ບດົລຳຍງຳນໂຄງກຳນຕວົແບບໃນກຳນຕດິຕຳມກວດກຳຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳໃນອູ່ ຳງຮບັນ ຸ້ຳງ ືູ່ມ ເມສຳ 2012 
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ຈດັພມິໂດຍ:   ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ, 

ກະຊວງຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 

          ສະໜບັສະໜ ນໂດຍ:  ແຜນງຳນສະໜບັສະໜ ນ ກຳນຄ ຸ້ມຄອງສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ,  

ປະເທດຟີນແລນ 

           ອອກແບບ ແລະ ຈດັໜຸ້ຳໂດຍ: ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ. 
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ກມົຊບັພະຍຳກອນນ ຸ້ຳ, ກະຊວງຊບັພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 

ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງຄ ນນະພຳບນ ຸ້ຳ. ໂທລະສບັ  856  21  241744,  ແຟັກ: 856  21  218737 
www.dwr.monre.gov.la 

 

 


