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ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ                   ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ17 ມງັກອນ 2013  
 

 

ບດົສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ື 

ກ່ຽວກບັ 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍນໍາ້ 

ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ 

ຄັງ້ວນັທີ່  17 ມງັກອນ 2013  

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທະມະຊາດ ແລະສີ່ ງແວດລອ້ມ 

 

 

 



ພາກສະເຫນ ີ

ບດົລາຍງານນີແ້ມ່ນບດົບນັທກືຜນົການປກືສາຫາລຂືອງທມິງານສໍາລບັຫວົຂໍ ້ທີ່ຫາ້, ຄັງ້ທີ່ ສອງ, ໃນ 5 ຫວົຂໍ ້

(ສໍາລບັຄວາມເປນັມາຂອງການປບົປຸງກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ກະລຸນາເບີ່ ງເອະສານລາບງານກອງປະຊຸມຄັງ້ທີ່ ຫນື່ ງໃນຫວົ 

ຂໍນ້ີ)້. ກອງປະຊຸມນີ ້ໄດຈ້ດັຂືນ້ໃນຕອນເຊົາ້ຂອງວນັທີ່  17 ມງັກອນ 2013 ທີ່  ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ (ກຊນ), 

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (ກຊສ). ມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັຫມດົ 11 ທ່ານ (ສໍາລບັລາຍ 

ລະອຽດຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມປກືສາຫາລໃືຫເ້ບີ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1), ເຊີ່ ງແມ່ນ  ທ່ານ ກີ່ ງຄໍາ ມະນວີງົ, 

ຮກັສາການຫວົຫນາ້ພະແນກກດົຫມາຍ ເປນັປະທານກອງປະຊຸມ.  

ວດັຖຸປະສງົຫລກັຂອງການປກືສາຫາລ ືຄັງ້ທີ່ ສອງແມ່ນເພື່ ອຢນືຢນັ, ເພີມ້ເຕມີ ຫລ ືປ່ຽນແປງຂໍສ້ະຫລຸບຕ່າງໆຈາກ 

ການປກືສາຫາລຄືັງ້ທໍາອດິ ຫລງັຈາກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດນ້າໍເອາົເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງການປກືສາຫາລ ື

ດັ່ ງກ່າວໄປຕກືຕອງ ຫລປືກືສາຫາລກືບັພາກສ່ວນຂອງຕນົເອງ. ເພື່ ອບນັລຸວດັຖຸປະສງົດັ່ ງກ່າວນັນ້, ກອງປະຊຸມຄັງ້ 

ທີ່ ສອງເລີມ້ຕົນ້ດວ້ຍການນາໍສະເຫນຄີນື ບນັດາບນັຫາທີ່ ໄດປ້ກືສາຫາລ ືແລະ ຂ ້ໍສະຫລຸບຕ່າງໆໃນກອງປະຊຸມປກືສາ 

ຫາລຄືັງ້ທີ່ ຫນື່ ງ (ສໍາລບັລາຍລະອຽດ ຂອງວາລະກອງປະຊຸມ ກະລຸນາເບີ່ ງເອກະສານຄດັຕດິ 2). ແຕ່ເນື່ ອງຈາກວ່າ 

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຈາກບາງພາກສ່ວນບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັງ້ທໍາອດິ, ທມີງານໄດນ້າໍ ສະເຫນຄີວາມເປນັມາ 

ຂອງການປບັປຸງກດົຫມາຍສະບບັນີອ້ກີເທື່ ອຫນື່ ງ ເພື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທຸກໆທ່ານມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ຄກືນັກ່ອນການປກືສາ 

ຫາລ ື (ສ າລບັລາຍລະອຽດຂອງ ການນາໍສະເຫນກີະລຸນາເບີ່ ງ ເອະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3), ເຊີ່ ງສາມາດສະຫລຸບຫຍໍໄ້ດຄ້ ື

ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

ກອງປະຊຸມປກືສາຫາລສືີ່ ບນັຫາຫລກັຄ:ື (1) ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ & ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ (2) ການຈດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍນໍາ້. ອງີຕາມບດົແນະນາໍກະກຽມໂດຍ ອງົການອາຍເອຟຊ ີ(IFC) ທີ່ ໄດ ້

ແຈກຢາຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມກ່ອນຫນາ້ນັນ້, ແຕ່ລະບນັຫາມທີາງເລອືກເບືອ້ງຕົນ້ ແລະປະເດນັການປກື 

ສາຫາລດືັ່ ງລຸ່ມນີ ້. 

(1) ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ & ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ  

ທາງເລອືກດາ້ນກດົຫມາຍ: 

ກ) ລະບຸລກັສະນະລວມກ່ຽວກບັການເກບັກາໍ ແລະຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຊບັພະຍາກອນນໍາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້  

ຂ) ກະກຽມກດົຫມາຍສະເພາະການເກບັກາໍ ແລະຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນອຸທກົກະສາດ (ຊບັພະຍາກອນນໍາ້)  

ປະເດນັການປກືສາຫາລ:ື 

1. ທ່ານເຫນັດທີາງເລອືກຫນື່ ງ ຫລ ືວ່າສອງ? ຫລວ່ືາທາງເລອືກອື່ ນ? (ຖາ້ວ່າທາງເລອືກອື່ ນກະລຸນາເວົາ້ແຈງ້)  

2. ມອີງົການໃດແດ່ທີ່ ເຮດັຫນາ້ທີ່ ເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ເຊີ່ ງອາດຈະຕອງ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການປບັປຸງ ແລະຈດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັກດົຫມາຍສະບບັນີ?້ 

3. ມຂີັນ້ຕອນໃດ ແລະມາດຕະການໃດແດ່ທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການຮບັປະກນັວ່າຈະມກີານສະຫນອງຂໍມູ້ນ 

ໄດຢ່້າງສະດວກ ລະຫວ່າງອງົການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້? 



4. ຄວນຈະຕອ້ງມຂີັນ້ຕອນແນວໃດເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານເຂົາ້ເຖງີຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂອງປະຊາຊນົນບັທງັນກັພດັທະນາ 
ໃຫສ້ະດວກຂືນ້? 

 

(2) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍນໍາ້. 

ທາງເລອືກດາ້ນກດົຫມາຍ: 

ກ) ມອບສດິອໍານາດໃນການກວດກາໃຫພ້ະນກັງານກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້  

ຂ) ໃຫອໍ້ານາດການກວດກາໃຫພ້ະນກັງານ ກຊສ  

ຄ) ໃຫອໍ້ານາດການກວດກາໃຫແ້ກ່ພະນກັງານລດັ  

ປະເດນັການປກືສາຫາລ:ື 

1. ພະນກັງານລດັພາກສ່ວນໃດຄວນມພີາລະບດົບາດໃນການກວດກາ ແລະບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັ ປບັປຸງ 

(ທາງເລອືກ ກ), ຂ) ຫລ ືຄ)? 

2. ຖາ້ວ່າອໍານາດໃນການກວດກາ ແລະບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍນໍາ້ຫາກມອບໃຫພ້ະນກັງານ ກຊສ, 

ຄວນຈະແມ່ນພະນກັງານທງັຫມດົ ຫລວ່ືາສະເພາະຜູທ້ີ່ ມຫີນາ້ທີ່ ກວດກາກດິຈະກາໍສິ່ ງແວດລອ້ມເທົາ້ນັນ້? 

(ແລະຄວນຈະແມ່ນພະນກັງານປະເພດໃດ, ກມົໃດໃນກະຊວງ)?  

3. ຖາ້ວ່າອໍານາດການກວດກາ ແລະບງັຄບັໃຊແ້ມ່ນມອບໃຫພ້ະນກັງານຈາກກະຊວງອື່ ນໆ, ຄວນຈະແມ່ນ 

ພະນກັງານປະເພດໃດ, ກມົໃດ? 

4. ຄວນຈະມຂີັນ້ຕອນຄແືນວໃດເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມປີະສດິທພິາບໂດຍສະເພາະແມ່ນການວາງ 
ແຜນການ, ງບົປະມານ, ການຝກືອບົຮມົ, ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງປະຊາຊນົ, ການສກຶສາ, ຊບັພະຍາກອນ ທງັພາຍໃນ 

ກຊສ/ກຊນ ແລະ ກະຊວງອື່່ ນໆ ແລະສງັຄມົທງັຫມດົ? 

ຜນົຂອງການປກືສາຫາລຄືັງ້ທີ່ຫນື່ ງ  

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຄໍ້າເຫນັວ່າມຄີວາມສໍາຄນັຫລາຍທີ່ ການປບັປຸງກດົຫມາຍສະບບັນີມ້ກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ 

ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃຫຫ້ລາຍເທົ່ າທີ່ ຈະຫລາຍໄດ ້ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງແຕ່ລະພາກສ່່ວນ 

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ ເຊງີເປນັປດັໃຈສໍາຄນັອນັຫນື່ ງສໍາລບັການຮບັຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. 

(1) ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ & ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ  

ກອງປະຊຸມເຫນັດເີອາົທາງເລອືກ ກ) ເຊີ່ ງແມ່ນການລະບຸລກັສະນະລວມກ່ຽວກບັການເກບັກາໍ ແລະຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນ 

ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້. ແຕ່ວ່າຄໍາວ່າຂໍມູ້ນອຸທກົກະສາດ ຄວນປ່່ຽນເປນັ ຂໍມູ້ນຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

ເຊີ່ ງມຄີວາມຫມາຍທີ່ ກວ້າງກ່ວາ ແລະສາມາດຕອບສະຫນອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາ 

ກອນນໍາ້. ກດົຫມາຍສະເພາະເຊັ່່ ນ: ກດົຫມາຍອຸທກົກະສາດຈື່ ງຈະຜນັຂະຫຍາຍເປນັລາຍລະອຽດໂດຍອງີຕາມ 

ຫລກັການລວມທີ່ ໄດລ້ະບຸໃນກດົຫມາຍນໍາ້. ໃນທີ່ ຜ່ານມາກດົຫມາຍ ແຕ່ລະຂະແຫນງການມລີກັສະນະສະເພາະ 



ເຊີ່ ງຂາດກອບການປະສານງານ. ການມຂໍີມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງີມຄີວາມສໍາຄນັຫລາຍຕ່ໍກບັການດງືດູດ 

ນກັລງົທນື.  

ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆທີ່ ເຮດັຫນາ້ທີ່ ເກບັກາໍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຊັບັພະຍາກອນນໍາ້ມ ີກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ອຸທກົກະ ສາດ 

ແລະ ອຸຕຸນຍິມົ, ຊນົລະປະທານ, ກມົທໍລະນສີາດ ແລະແຮ່ທາດ, ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ແລະອື່ ນໆ. ມອີງົການຈດັຕັງ້ 

ທີ່ ບ່ໍເກບັກາໍຂໍມູ້ນແຕ່ວ່າເຮດັການວເິຄາະວໃິຈຂໍມູ້ນ ເຊີ່ ງຫມາຍຄວາມວ່າອງົການຕ່າງໆດັ່ ງກ່າວ ນັນ້ກໍ່ ມຂໍີມູ້ນທີ່ ວເິຄາະ 

ວໃິຈແລວ້ ເຊີ່ ງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເກບັກາໍຂໍມູ້ນອາດຈະບ່ໍມຂໍີມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ເນື່ ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງທາງດາ້ນຄວາມ 

ອາດສາມາດ. ດັ່ ງນັນ້ ກອງປະຊຸມສະເຫນວ່ີາໃຫມ້ກີານປະເມນີຢ່າງລະອຽດ ວ່າແມ່ນໃຜເປນັຜູເ້ກບັກາໍຂໍມູ້ນ, ໃຜເປນັ 

ຜູວ້ໃິຈຂໍມູ້ນ ແລະແມ່ນຂໍມູ້ນປະເພດໃດທີ່ ມແີລວ້. ປະຈບຸນັພາລະບດົບາດຂອງຫລາຍພາກສ່ວນມກີານຊໍາ້ສາກ. 

ການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ ຫລຮືວມຂໍມູ້ນເປນັສູນຂໍມູ້ນອນັດຽວກນັ ກໍ່ ເປນັບນັຫາ. ຜູມ້ຂໍີມູ້ນມກັຈະມອໍີານາດຫລາຍກ່ວາ 

ຜູບໍ້ມຂໍີມູ້ນ. ຕອ້ງມກີນົໃກການ ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຢ່າງ ໃດຢ່າງຫນື່ ງ.   

ຄ່າທໍານຽມສໍາລບັການເອາົຂໍມູ້ນຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເກບັກາໍຂມູ້ນແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັເພາະວ່າໄດມ້ກີານລງົທນື 

ອນັມະຫາສານເຂົາ້ໃນການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ. ແຕ່ວ່າກໍ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັໃນການພຈິາລະນາວ່າແມ່ນໃຜຄວນໄດຮ້ບັການ 

ຍກົເວັນ້ (ເຊັ່ ນ ນກັຮຽນນກັສກືສາ ແລະ ປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກແຕ່ວ່າມຄີວາມຕອ້ງການຂໍມູ້ນສ່ວນໃດສ່ວນຫນື່ ງ) 

ແລະແມ່ນໃຜ ຫລພືາກສ່ວນໃດຄວນໄດຮ້ບັການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ພາກສ່ວນໃດຄວນໄດຮ້ບັການຈ່າຍເຕມັອດັຕາ. 

ກດົຫມາຍນໍາ້ຕອງ້ໄດແ້ກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. 

ໃນທີ່ ຜ່ານມາມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫລາຍໃນການເຂົາ້ເຖງີຂໍມູ້ນຂອງພາກສ່ວນເອກະຊນົ ເຊັ່ ນ: ພະລງັງານໄຟຟາ້ 

ຍອ້ນເຫດຜນົຂໍຕ້ກົລງົໃນສນັຍາສໍາປະທານ ເຊີ່ ງມລີກັສະນະເປນັຄວາມລບັທາງທຸລະກດິ. ຜູພ້ດັທະນາຕອ້ງ 

ໄດໃ້ຫຂໍ້ມູ້ນໃຫແ້ກ່ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕາມສນັຍາສໍາປະທານ ແຕ່ວ່າການເອາົຂ ້ໍມູນ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ 

ດັ່ ງກ່າວກໍ່ ເສຍັເວລາ ແລະມຄີວມຫຍຸງ້ຍາກບ່ໍຫນອ້ຍ ເນື່ ອງຈາກຄວາມຈາໍເປນັຕອ້ງຜ່ານຫລາຍຂັນ້ຕອນ. ຈະເປນັປະ 

ໂຫຍດຫລາຍທີ່ ສຸດຖາ້ກດົຫມາຍສະບບັປບັປຸແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. 

ບາງຂະແຫນງການມຫີນາ້ທີ່ ລາຍງານຂໍມູ້ນເຊັ່ ນ ຂໍມູ້ນອຸທກົກະສາດໃຫສູ້ນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດໃນທຸກໆຫາ້ປ.ີ 

ໄລຍະເວລາດັ່ ງກ່າວບ່ໍສາມາດທີ່ ຈະຕອບສະຫນອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂໍມູ້ນໃນການຕລີາຄາປະເມນີຜນົສໍາລບັ 

ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ເຊັ່ ນ ໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້, ຫລ ືການການຂືນ້ລງົຂອງນໍາ້ທີ່ ຜດິປກົກະຕ ິ

ເຊີ່ ງມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັສີ່ ງ ແວດລອ້ມ ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. ກອງປະຊຸມສະເຫນໃີຫມກີານທບົທວນ 

ແລະປກືສາຫາລກືບັສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. 

 

(2) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍນໍາ້. 

ຜູກ້ວດກາຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກືອບົຮມົເປນັຢ່າງດ ີແລະມກີານມອບຫມາຍຂງົເຂດຮບັຜດິຊອບຢ່າງຄກັແນ່. ປະຊາຊນົ 

ລາວທງັຊາດມຫີນາ້ທີ່ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ດັ່ ງນັນ້ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນແມ່ນສໍາຄນັ. ຈາໍເປນັຕອ້ງ 

ມຄີະນະກາໍມະການກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ພອ້ມກນັນັນ້ກໍ່ ຕອ້ງມກີານຮບັປະກນັວ່າຜູກ້ວດກາ ສາມາດເຂົາ້ເຖງີ 



ຂໍມູ້ນຂອງທຸກໆພາກສ່ວນນບັທງັພາກລດັ ແລະເອກະຊນົ.  

 

ກອງປະຊຸມເຫນັດວ່ີາ ກຊສ/ກຊນ ເປນັອງົການໃຈກາງ ໃນຂະນະທີ່ ຂະແຫນງການຕ່າງໆທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງປີ່ ນອອ້ມ 

ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍສະບບັນີ.້ ການແບ່ງງານລະອຽດແມ່ນໃຫເ້ປນັພາລະຫນທ້ີ່  

ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ກຊນ. ອາດມກີານກວດກາສະເພາະກດິ ເຊີ່ ງມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ຫມາຍ 

ຄວາມວ່າຄະນະກາໍມະການກວດກາດັ່ ງກ່າວແມ່ນມາຈາກ ກະຊວງຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ການວາງແຜນການ, 

ແຜນງບົປະມານ, ການຝກືອບົຮມົ, ແລະອື່ ນໆແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫລາຍ ຕ່ໍກບັການຈດັຕັງືປະຕບິດັ.  

 

ຄວນຈະຕອ້ງໃຫນ້ຍິາມວ່າການກວດກາແມ່ນຫຍງັ,ຈະກວດກາຫຍງັ, ກວດກາແນວໃດ, ຫນາ້ທີ່ ພາລະບດົບາດ 

ຂອງຜູກ້ວດກາມຫິຍງັ ເຊີ່ ງອາດຈະຕອ້ງໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍແຈງ້ໃນກນຕິະກາໍຂັນ້ຖດັໄປ ເຊັ່ ນດໍາລດັ. 

ຜນົຂອງການປກືສາຫາລຄືັັງ້ທີ່ ສອງ 

(1) ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ & ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ  

ກອງປະຊຸມປກືສາຫາລຄືັງ້ທີ່ ສອງຢນືຢນັເອາົທາງເລອືກ ກ) ເຊີ່ ງແມ່ນການລະບຸລກັສະນະລວມກ່ຽວກບັການ ເກບັກາໍ 

ແລະຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ ແລະໃຫປ່້ຽນຄໍາວ່າຂໍມູ້ນອຸທກົກະສາດມາເປນັ ເປນັຂໍມູ້ນຊບັ 

ພະຍາກອນນໍາ້ເຊີ່ ງແທດເຫມາະກບັຄວາມຕອ້ງການໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້.  

ໃນອາດດິກໍ່ ຄປືະຈບຸນັ, ການເອາົຂໍມູ້ນຈາກອງົການຈດັຕັງ້ໃດຫນື່ ງຈະເປນັຕອ້ງມຫີນງັສທືາງການເພື່ ອຂໍຂໍມູ້ນ. ອາດເປນັ 

ການດີຖີາ້ຫາກມກີານກາໍນດົຂໍມູ້ນເປນັປະເພດທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງມຫີນງັສ ືແລະປະເພດທີ່ ບ່ໍຄວນຕອ້ງມ ີຫນງັສໂືດຍສະ 

ເພາະແມ່ນຂໍມູ້ນທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັສໍາລບັປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ ເຊັ່ ນ ຂໍມູ້ນຄຸນນະພາບນໍາ້ຕາມສາຍນໍາ້ຕ່າງໆ ຫລຜູືຊ້ມົໃຊ ້

ຂໍມູ້ນອື່ ນໆ ເຊັ່ ນນກັຮຽນນກັສກືສາ, ນກັທຸລະກດິ, ແລະອື່ ນໆ. ການຈດັປະເພດຂໍມູ້ນເປນັ ປະເພດ ທີ່ ຈາໍເປນັ ຫລວ່ືາ 

ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງມຄ່ີາທໍານຽມ ຫລ ືໃຜຄວນຈະຈ່າຍ ແລະ ໃຜຄວນຈະຖກືຍກົເວັນ້ (ເຊັ່ ນ ນກັຮຽນ ນກັສກືສາ ) ກໍ່ ອາດ 

ເຮດັໃຫກ້ານເຂົາ້ເຖງີຂໍມູ້ນໄດດ້ຂີືນ້. ເຖງີຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມລາຍລະອຽດແມ່ນຄວນ ຈະລະບຸໃນນຕິ ິກາໍຖດັໄປ. ມຄີວາມຈາໍ 

ເປນັທີ່ ຕອ້ງແບ່ງປະເພດຂໍມູ້ນ ເຊີ່ ງຕອ້ງລາຍງານຈາກຂະແຫນງການທີ່  ກ່ຽວຂອ້ງໃຫເ້ປນັຂໍມູ້ນລາຍວນັ, ລາຍອາທດິ, 

ລາຍເດືອຶນ, ລະດູການ, ປ,ີ 1 ປ…ີ10ປ,ີ ແລະ ອນືໆ. ຕວົຢ່າງ: ຂໍມູ້ນການປ່ອຍນໍາ້ຈາກອ່າງກກັເກບັນໍາ້ອາດຈາໍເປນັ 

ຕອ້ງສະຫນອງໃຫສູ້ນຂໍມູ້ນຂອງ ກຊນ ເປນັລາຍວນັ ຫລ ືອາທດິເພື່ ອໃຫ ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງນບັທງັປະຊາ 

ຊນົທົ່ ວໄປສາມາດຮູວ່້າ ນໍາ້ໃນແມ່ນໍາ້ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ ມກີດິຈະກາໍການດໍາລງົ ຊວີດິ ເຊັ່ ນ ສວນແຄມນໍາ້ ຫລ ືການປະມງົ 

ຈະຂືນ້ ຫລລືງົມື ້ໃ້ດ ແລະ ດນົປານໃດ. 

ການເອາົຂໍມູ້ນຈາກບາງພາກສ່ວນລວມທງັພາກສ່ວນເອະຊນົ ບາງຄັງ້ກໍ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ເນື່ ອງຈາກວ່າຕອ້ງຜ່ານ 

ຂັນ້ຕອນຫລາຍ ແລະບາງຂໍມູ້ນກໍ່ ຖເືປນັຄວາມລບັທາງທຸລະກີດິ. 

 

 

 



 

(2) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍນໍາ້. 

ກອງປະຊຸມປກືສາຫາລຄືັງ້ທີ່ ສອງຢນືຢນັວ່າເຫນັດໃີຫ ້ກຊສ/ກຊນ ເປນັອງົການຈດັຕັງ້ໃຈກາງ ໃນການຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັ 

ແລະບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ ໃນຂະນະທີ່ ຂະແຫນງການຕ່າງໆທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງປີ່ ນອອ້ມ. ອາດບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງ 

ໃຫອໍ້ານາດໃນການກວດກາໃຫພ້ະນກັງານທຸກປະເພດ. ຄວນຈະແມ່ນບຸກຄະລາກອນທີ່ ຖກື ມອບຫມາຍເທົ່ ານັນ້ 

ຈື່ ງສາມາດເຮດັຫນາ້ທີ່ ນີໄ້ດ.້ ອາດຈະປກືສາຫາລ ຶກບັພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງວ່າຄວນ ຈະມຕໍີາຫລວດນໍາ້ຫລບ່ໍື. 

ກຊສ ອາດຈະມກີມົກວດກາວຊິາການ ຫລ ືກຊນ ອາດຈະມພີະແນກກວດກາ ເພື່ ອເຮດັຫນາ້ທີ່ ດັງ້ກ່າວນີ.້ ຄວນຈະ 

ເບີ່ ງວ່າພາລະບດົບາດຂອງກມົກວດກາໃນ ກຊສ ກວມເອາົຫນາ້ທີ່ ການກວດ ກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະບງັຄບັໃຊ ້

ກດົຫມາຍນໍາ້ແລວ້ຫລບ່ໍື? ຫລວ່ືາກມົດັ່ ງກ່າວມຄີວາມສາມາດດາ້ນວຊິາ ການໃນການກວດກາຫລບ່ໍື? ເຖງີຢ່າງໃດກໍ່  

ຕາມ ເຖງີຈະມພີະແນກສະເພາະ ໃນ ກຊນ ເຊັ່ ນ ພະແນກກດົຫມາຍ ຫລພືະແນກກວດກາ ເພື່ ອເຮດັຫນາ້ທີ່ ອນັນີ,້ 

ກໍ່ ຍງັຕອ້ງມກີານປະສານງານກບັກມົກວດການຂອງກະຊວງ. 

 

ຂັນ້ຕອນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍນໍາ້ນີຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ໂດຍວທິ ີ

ການຕ່າງໆເຊັ່ ນ ຜ່ານການຈດັຕັງ້ສໍາມະນາ, ສື່ ມວນຊນົ, ແລະ ອື່ ນໆ. ຄວນຈະເຜຍີແຜ່ຮ່າງກດົຫມາຍຜ່ານອນີ ເທເີນດ 

ເພື່ ອເກບັກາໍຄໍາຄດິເຫນັຂອງປະຊາຊນົ. ຄວນຈະປກືສາຫາລກືບັກມົໂຄສະນາຂອງກະຊວງຍຸດຕທໍິາ. ກຊນ 

ຄວນເປນັໃຈກາງໃນການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈໃຫແ້ກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ໃນທີ່ ຜ່ານມາການເຜຍີແຜ່ກດົຫມາຍມຂໍີຈ້າໍ 

ກດັເນື່ ອງຈາກຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນການເງນີ. ກມົກດົຫມາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ມຮີບັຜດິຊອບໂດຍກງົຕ່ໍກບັການເຜຍີແຜ່ 

ກດົຫມາຍຕ່າງໆ ນບັທງັການສະຫນບັສະຫນນູພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍ. ກດົຫມາຍ 

ກ່ຽວກບັການສາ້ງກດົຫມາຍຫາກໍ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຊີ່ ງເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການປບັປຸງ 

ກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັນີ.້ 

  

 

 

 

  



 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ບນັຊລີາຍຊື່ ທມີງານ 
 

List of Participants of Working Group meeting on Title: Implementation Issues  

(Second Round) 

                                           On 17 January 2013 at DWR meeting room 

 

 

No Name and Surname Organizat ion Posit ion 
Contact 

Number 

1 Mr. Souphol Pradit 
Law Department 

Ministry of Justice 
Technical 

020 

22017890 

2 
Mr. Bounpheng 

Vongnorbountham 

Law Department, 

Prime Minister’s Office 

Deputy 

Director 

General 

020 99115313 

3 Mr. Lilao Bouapao IFC Consultant 
020 

56491099 

4 Mr. Kingkham Manivong 
Law Division, DWR 

MoNRE 

Deputy of Law 

Division 

020 

55616276 

5 Mr. Khamphoy Naophachanh 

Protocol and Law 

Department, 

Ministry of Foreign Affairs  

Technical 
020 

98800323 

6 Mr. Chanthasone Akkavong 
Energy Business Department, 

Ministry of Energy and Mines 

Deputy 

Division 

020 

56992199 

7 Mr. Vilaivanh Thongmanivong 
Law Division, DWR 

MoNRE 
Technical 

020 

54885755 

8 
Mr. Souwannakone 

Kaewduangdeth 

Department of Metrology        

and Hydrology 

MoNRE 

Technical 
020 

55201520 

9 Mr. Souliya Thammalangsy 
Law Division, DWR 

MoNRE 
Technical 

020 

56660642 

10 Ms. Teeppham Inthavong 
Law Department 

National Assembly 
Technical 

020 

22220821 

11 Mr. Khamphone Chanthalangsy 
Law Division, DWR 

MoNRE  
Technical 

020 

77848766 



 

 

 

 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ວາລະກອງປະຊຸມ 

ວາລະກອງປະຊຸມ 

ກອງປະຊຸມ ປກຶສາຫາລ ືກ່ຽວກບັ ການປບັປຸງ ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫ່ຼງນໍາ້ ກ່ຽວກບັ ບນັຫາ 

ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ; ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ,  

ໃນວນັທ ີ17 ມງັກອນ 2013 ທີ່  ຫອ້ງປະຊຸມ ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

ເວລາ ກດິຈະກາໍ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ 

8:30 – 8:50 ລງົທະບຽນ  

8:50 – 9:00 ກ່າວເປດີກອງປະຊຸມ 

ທ່ານ ກີ່ ງຄໍາ ມະນວີງົ, 

ຮກັສາການຫວົຫນາ້ພະແນກກດົຫມາຍ, 

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ກຊສ 

9:00 – 9:15 

ນາໍສະເໜ ີກ່ຽວກບັ ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ 

ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ; ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ 

ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ 

ພະແນກກດົໝາຍ, ກຊນ 

ທ່ານ ລລີາວ ບວົປາວ, IFC 

9:15 – 10:00 ປກຶສາຫາລ ື ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 

10:00 –  10:20 ພກັຜ່ອນ ດື່ ມຊາ-ກາເຟ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 

10:20 – 11:40 ສບຶຕ່ໍປກຶສາຫາລ ື ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 

11:40 – 11:50 ສະຫຸຼບຫຍໍ ້ ພະແນກກດົໝາຍ, ກຊນ 



11:50 – 12:00 ກ່າວປດິກອງປະຊຸມ ທ່ານ ກີ່ ງຄໍາ ມະນວີງົ 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ບດົສະເຫນກ່ີຽວກບັຄວາມເປນັມາ ແລະທດິທາງການປບັປຸງກດົມຫມາຍນໍາ້ສະບບັປະຈບຸນັ 

(ກະລຸນາເບີ່ ງເອກະສານຕາງຫາກ) 
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ການປຶກສາຫາລື ກຽວກ-ບ ການປ-ບປຸງ ກ1ດໝາຍ  ວາດວຍນ6 ແລະ 
ຊ-ບພະຍາກອນແງນ6  

ພາຍໃຕຫ 1ວຂ :  ການເກັບກEຂມ ູນ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜ1ນ ແລະ  
  ການຈ-ດຕNງປະຕິບ -ດ ແລະ ການບ-ງຄ-ບໃຊກ 1ດQາຍ  

( ຄNງທີ 2 ) 

 17 ມ -ງກອນ  2013,  ທ ີ ່  ຫ ອງປະຊ ຸມ  ກ 1ມຊ -ບພະຍາກອນນ6  

ນະຄອນວງວຽງຈ -ນ  

  ຂະບວນການປ-ບປຸງກ1ດໝາຍນ6  
  ປຶກສາຫາລື ກ-ບ ຂະແໜງການທກຽວຂອງ  
  ຮາງເອກະສານ ບ1ດລາຍງານ ສະພາບບ-ນຫາໃນວຽກງານ ການຄຸມຄອງ ຊ-ບພະຍາກອນນ6 
  ສາງຕNງທີມງານວິຊາການ 
  ຈ-ດ ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື  

  12 ‘ບ-ນຫາZ-ກ ’ ຈ -ດເປ ັນ  5 ຫ1ວຂ   ເພ ອສະດວກຕການປ ຶກສາຫາລ ື  
1.  ການປະສານງານໃນລະດ-ບຊາດ  
2.  ພາລະບ1ດບາດຂອງຄະນະກEມະການແມນ6  
3.  ການອະນຸຍາດການໃຊນ6  
4.  ການອະນຸຍາດການປອຍນ6ເປອນ 
5.  ຄາທEນຽມການນEໃຊຊ-ບພະຍາກອນນ6  
6.  ການວາງແຜນຊ-ບພະຍາກອນນ6 ແລະ ການພ1ວພ-ນກ-ບຊ-ບພະຍາກອນນ6ອນໆ  
7.  ດີນບໍລິເວນ6  
8.  ນ6ໃຕດີນ 
9.  ນ6ຖວມ, ໄພແຫງແລງ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນອນໆ  
10.  ຄວາມປອດໄພຂອງເຂອນ  
11.  ການເກັບກEຂມູນ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜ1ນ ແລະ  
12.  ການຈ-ດຕNງປະຕິບ-ດ ແລະ ການບ-ງຄ-ບໃຊກ1ດQາຍ  

ຄວາມເປັນມາ 

 ຈຸດປະສ1ງຂອງການປຶກສາຫາລື ແລະ ມີຄEເຫັນຄືນ ຕ ບ-ນຫາ : 
  ການເກັບກEຂມູນ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜ1ນ ແລະ  
  ການຈ-ດຕNງປະຕິບ-ດ ແລະ ການບ-ງຄ-ບໃຊກ1ດQາຍ  

 ສ-ງລວມເອົາຄEຄິດເຫັນ ເພອພິຈາລະນາເຂາໃນ ກ1ດໝາຍ 
ວາດວຍ ນ6 ແລະ ຊ-ບພະຍາກອນນ6 ສະບ-ບປ-ບປຸງ. 

ຈຸດປະສ1ງ: 

 ເຫັນດີ ໃຫມີກ 1ນໄກ ກຽວກ-ບ ການເກັບກE ແລະ 
ແລກປຽນຂມ ູນ ຂາວສານດານຊ-ບພະຍາກອນນ6 ແລະ 
ກEນ1ດ ຄວາມຮ-ບຜິດຊອບ 
ໃນການຕິດຕາມກວດການການຈ-ດຕNງປະຕິບ-ດ ວຽກງານ 
ການຄຸ ມຄອງ ຊ-ບພະຍາກອນນ6 ເຂາໃນກ1ດໝາຍນ6 
ສະບ-ບປ-ບປຸງ ເພອ ເປັນບອນອີງ ໃນການຈ-ດຕNງປະຕິບ-ດ 

ຜ1ນຂອງການປະຊຸມຄNງຜານມາໃນທlວທຸກພາກຂອງ
ປະເທດ 
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  ຂມ ູນມ ີຄວາມສEຄ -ນ  ຕກ -ບ  ການຄຸ ມຄອງຊ -ບພະຍາກອນນ6 ,  
ແຕຂ ມ ູນມ ີຄວາມnຸ ງຍາກສEລ -ບການຄ ຸ ມຄອງ   

  ປະເພດຂມ ູນ  ທາງດ ານ  ອຸທ 1ກວ ິທະຍາເຊ ນ :  ການໄpຂອງນ6 ,  ລະດ-ບແມ ນ6 ,  
ລະດ-ບການປ ອຍ ,  ຄຸນນະພາບນ6 ,  ນ6ໃຕ ດ ິນ ,  ຄຸນນະພາບນ6ໃຕ ດ ິນ ,  ນ6ໄpກ-ບ ,  
ການປອຍນ6ຈາກເຂ ອນ ,  ອຸນນະພູມ ,  ນິເວດວ ິທະຍາ ,  ການປະມ 1ງ ,  ຂມ ູນເສດຖະກ ິດ  
ສ-ງຄ 1ມທ ກ  ຽວຂ ອງ ,  ປະລິມານນ6ຝ 1ນ ,  ແລະ  ອຸຕ ຸນ ິຍ 1ມວ ິທະຍາ .   

  ຂມ ູນຊ -ບພະຍາກອນນ6  ແມນມ ີຄວາມຈEເປ ັນ  ທຈະຕ ອງຈ -ດຕ Nງປະຕ ິບ -ດ  ລະບ1ບ  
ການຄຸ ມຄອງ  ແລະ  ອະນຸຍາດ  ແບບລວມສູນ  ແລະ  ມີຄວາມຈEເປ ັນ  ສEລ-ບ  
ການແຈ ງເຕ ືອນໄພພິບ -ດທ ຈະເກ ີດຂ ນ  

ການຕິດຕາມປະເມີນຜ1ນ & ການເກັບກEຂມ ູນ 

  ການເກັບກEຂມ ູນແມນຄວາມຮ-ບຜິດຊອບຂອງລ-ດຖະບານ  
ແຕວ າຜ ູ ໃຊ ນ6ກຈEເປ ັນຕ ອງຕ ິດຕາມການນEໃຊ ນ6ຂອງເຂ ົາເຈ າ 
ເພ ອໃຫຂ ມ ູນໃຫແກອ 1ງການຂອງລ-ດທກ ຽວຂອງ .  

  ນິຕ ິກE  ໃນປະຈຸບ -ນ ມ-ກຈະສາງກ 1ນໃກ  ເພ ອ ໃຫມ ີຄວາມຈະແຈງ 
ໃນການຕ-ດສິນໃຈ ແລະ ການສາງແຜນ  ພ-ດທະນາແງນ6  ເປ ັນຕ tນແມນ  
ການຂນບ-ນຊ ີ  ກຽວກ-ບ  ການອະນຸຍາດການນEໃຊນ6  ເປ າໝາຍດuງກ າວ  
ເພ ອໃຫສ -ງຄ 1ມ  ແລະ ຜູ ດEເນ ີນກ ິດຈະການ  ພ-ດທະນາແງນ6  ໄດຮ -ບຮ ູ ຂ ມ ູນ 
ການໃຊຊ -ບພະຍາກອນນ6   

ການຕິດຕາມປະເມີນຜ1ນ & ການເກັບກEຂມູນ 

  ກEນ1ດ -ກການລວມ ກຽວກ-ບ  ການເກັບກE ແລະ ຄຸ ມຄອງຂມ ູນ  ອຸທ 1ກກະສາດ  
ໃນກ1ດQາຍນ6 ສະບ-ບປ-ບປຸງໃໝ   
  ກ1ດQາຍນ6 ກEນ1ດ Z-ກການລວມ ໃນການເກັບກE, ຄຸ ມຄອງ  ແລະນEໃຊ 
ຂມູນອຖທ1ກກະສາດ ເຊງລາຍລະອຽດແມນ ກEນ1ດ ໃນດEລ-ດ ື ລະບຽບການສະເພາະ.  

  ສາງກ 1ດQາຍສະເພາະ  ກຽວກ-ບ  ການເກັບກE ແລະ 
ຄຸ ມຄອງຂມ ູນອ ຸທ 1ກກະສາດ   

ທາງເລືອກ ທາງດານນິຕິກE 
(ການຕ ິດຕາມປະເມ ີນຜ 1ນ  & ການເກ ັບກEຂ ມ ູນ ) 

  ທານເຫ ັນດ ີທາງເລ ືອກxງ  Zື  ວາສອງ? Zືວາທາງເລ ືອກອນ? 
(ຖາວ າທາງເລ ືອກອນກະລຸນາເວ າແຈ ງ) 

  ມີອ 1ງການໃດແດທ ເຮ ັດxາທ ເກ ັບກEຂມ ູນ  
ເຊ ງອາດຈະຕອງມ ີສ ວນຮ ວມໃນຂະບວນການປ-ບປ ຸງ  
ແລະຈ-ດຕ Nງປະຕິບ -ດກ 1ດQາຍສະບ-ບນ ? 

  ທານຄິດວ າ  ວິທ ີການ /ມີຂ Nນຕອນແນວໃດ  ແລະ  ມາດຕະການໃດແດ  ທຈEເປ ັນ  ເພ ອ  
ຮ-ບປະກ-ນ  ໃນການສະxອງຂມ ູນໄດ ຢ າງສະດວກ ແລະ  ມີປະສິດທ ິພາບ  
ລະ|າງອ 1ງການຕາງໆທກ ຽວຂ ອງ  ກ-ບ  ການຄຸ ມຄອງຊ -ບພະຍາກອນນ6? 

  ທານຄິດວ າ  ຄວນຈະມີວ ິທ ີການ /ຂNນຕອນແນວໃດ  ເພ ອ  
ເຮ ັດໃຫ ການເຂ າເຖ ີງຂ ມ ູນມ ີຄວາມສະດວກ? 

ປະເດັນສEລ-ບປຶກສາຫາລື 
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  ກEນ1ດ -ກການລວມ ກຽວກ-ບ ການເກັບກE ແລະ ຄຸ ມຄອງຂມ ູນ 
ອຸທ1ກກະສາດ ໃນກ1ດQາຍນ6 ສະບ-ບປ-ບປຸງໃໝ ເຊ ນ: 
ກEນ1ດລ-ກສະນະລວມກຽວກ-ບການເກັບກEແລະຄຸ ມຄອງຂມ ູນ ແລະ 
ກ1ດQາຍອຸທ1ກກະສາດຈງຈະ ຜ-ນຂະnາຍເປັນ ລາຍລະອຽດ  

ຜ1ນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄNງທີ 1 

  ບ-ນຫາໃນການຈ-ດຕNງປະຕິບ -ດ ແລະການບ-ງຄ -ບໃຊກ 1ດໝາຍ 
ແມນຂນກ-ບການກວດກາ ແລະ 
ການບ-ງຄ -ບໃຊໂດຍພາກສວນຕາງໆທກ ຽວຂອງຕາງໆຂອງລ-ດ  
ເພອໃຫຮ -ບປະກ-ນວາການນEໃຊຖ ືກຕອງຕາມກ1ດQາຍ (ເຊ ນ 
ບ1ນພນຖານການອະນຸຍາດ) ແລະ 
ໄດປະຕິບ -ດຕາມເງ ອນໄຂໃນການອະນຸຍາດ. 

  ມີການມອບບ1ດບາດ ໃຫແກຜ ູ ຮ -ບຜິຊອບກວດກາ ເພອສາມາດເຂາເຖ ີງ ແລະ 
ຊອກຫາຂມ ູນ 

  ກ1ດQາຍສະບ-ບປ-ບປຸງ ຈະມີxຕາເປັນແນວໃດ 
ຊງເຫັນວາມ ີຄວາມຈEເປັນຕອງໄດ ກEນ1ດ ຄວາມຮ-ບຜິບຊອບ 
ໃນການຈ-ດຕNງປະຕິບ -ດ ເປ ັນຕtນແມນວາງແຜນການ, ງ 1ບປະມານ, ຂNນຕອນ, 
ຄວາມເຂາໃຈຂອງປະຊາຊ1ນ, ການສືກສາ, ອນໆ 

ການຈ-ດຕNງປະຕິບ-ດ ແລະ ການບ-ງຄ-ບໃຊ  

1. ມອບບ1ດບາດ ໃນການຕິຕາມກວດກາ ໃຫ ຂະແໜງຊ-ບພະຍາກອນນ6  
   ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງມີພາລະບ1ດບາດໃນການກວດກາ.  

2. ໃຫບ 1ດບາດ ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ໃຫ ກຊສ  
  ມອບໃຫພະນ-ກງານ ວິຊາການທ-ງQ1ດຂອງ ກຊສ ມີພາລະບ1ດບາດໃນການກວດກາ 
Zື ໃຫສະເພາະພະນ-ກງານວິຊາການທມີບ1ດບາດ 
ໃນການຕິດຕາມກວດກາດານຕາງໆຂອງສງແວດລອມ. 

3. ໃຫບ 1ດບາດ ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາໃຫແກທ ຸກຂະແໜງການ ຂອງ ລ-ດ 
  ໃຫກະຊວງຕາງໆ ແລະ ແຂວງ ຮ-ບຜິດຊອບວຽກງານ ຕິດຕາມ 
ກວດກາຕາມຂະແໜງການຕ1ນ ເຊນ: ກະສິກE, ໄຟຟາ, ອຸດສາຫະກE ແລະ ອນໆ.  

ທາງເລືອກ ທາງດານກ1ດໝາຍ 
(ການຕ ິດຕາມ  ກວດກາ  ວຽກງານ  ການຄ ຸ ມຄອງ  ຊ -ບພະຍາກອນນ6 )  

  ພະນ-ກງານລ-ດພາກສວນໃດຄວນມີພາລະບ1ດບາດໃນການກວດກາ  
ແລະບ-ງຄ -ບໃຊກ 1ດQາຍນ6ສະບ-ບ ປ-ບປຸງ  (ທາງເລ ືອກ ກ), ຂ) Zື ຄ)? 

  ຖາວ າອEນາດໃນການກວດກາ  
ແລະບ-ງຄ -ບໃຊກ 1ດQາຍນ6ຫາກມອບໃຫພະນ-ກງານ ກຊສ, 
ຄວນຈະແມນພະນ-ກງານທ-ງQ1ດ  
Zືວາສະເພາະຜູ ທ ມ ີxາທກວດກາກິດຈະກEສງແວດລອມເທານ Nນ? 
(ແລະຄວນຈະແມນພະນ-ກງານປະເພດໃດ, ກ1ມໃດໃນກະຊວງ)?  

  ຖາງວ າອEນາດການກວດກາ  
ແລະບ-ງຄ -ບໃຊແມ ນມອບໃຫພະນ-ກງານຈາກກະຊວງອນໆ, ຄວນຈະແມນ 
ພະນ-ກງານປະເພດໃດ , ກ1ມໃດ? 

  ຄວນຈະມີຂ Nນຕອນຄືແນວໃດເພອເຮ ັດໃຫການຈ-ດຕNງປະຕິບ -ດມ ີປະສິດທິພາບໂດ
ຍສະເພາະແມນການວາງ  ແຜນການ, ງ 1ບປະມານ , ການຝືກອ1ບຮ 1ມ , 
ຄວາມເຂາໃຈຂອງປະຊາຊ1ນ , ການສຶກສາ , ຊ-ບພະຍາກອນ ທ-ງພາຍໃນ  ກຊສ/
ກຊນ ແລະ ກະຊວງອ ່ນໆ  ແລະສ-ງຄ 1ມທ-ງQ1ດ? 

ປະເດັນການປຶກສາຫາລື 
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  ເຫັນດີວ າ ກຊສ/ກຊນ ເປັນອ1ງການກາງ ປະສານງານ ໃນການຕິດຕາມ 
ກວດກາ ການຈ-ດຕNງປະຕິບ -ດ 

  ສາງຄະນະກEມະການ ກວດກາ ໂດຍມີຜ ູ ຕາງໜາ ຈາກ 
ຂະແໜງການເຂາຮ ວມເປັນຄະນະກEມະການ 

  ຄວນຈະຕອງໃຫນ ິຍາມວາການກວດກາແມນn-ງ,ຈະກວດກາn-ງ, 
ກວດກາແນວໃດ, xາທພາລະບ1ດບາດ ຂອງຜູ ກວດກາມິn-ງ 
ເຊ ງອາດຈະຕອງໄດຜ -ນຂະnາຍໃນນິຕ ິກEຂNນຖ-ດໄປ ເຊ ນດEລ-ດ. 
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