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ຄາໍນາໍ 

 

ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິໂລກ ໄປຄຽງຄູ່ ກນັກບັ ການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງພນົລະເມອືງ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່

ບນັດາປະເທດທີ່ ກໍາລງັພດັທະນາ ແມ່ນໄດເ້ພີີ່ ມລະດບັການເຂົາ້ຫາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ໄພພບິດັທໍາມະຊາດ ທີ່ ສາເຫດມາຈາກ

ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟາ້ອາກາດ, ເປັນຕົນ້ ໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ແຜ່ນດນິໄຫວ, ຄືນ້ຍກັຊຸນາມ,ິ ລມົພະຍຸພດັ, ອື່ ນໆ ໄດ ້

ກາຍເປັນບນັຫາຮ່ວມກນັ ແລະ ສົ່ ງຜນົໄປທົ່ ວທຸກແຫ່ງຂອງໂລກທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມຢ່າງຫລກີລຽ້ງບ່ໍໄດ ້ ໂດຍ

ສະເພາະ ຜນົກະທບົດາ້ນລບົ, ບນັຫາດັ່ ງກ່າວໄດກ້າຍເປັນໄພຂົ່ ມຂູ່ຕໍ່ ຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິຂອງມວນມະນຸດໃນໂລກຢ່າງ

ຮາ້ຍແຮງ ໃນນັນ້ ລວມທງັ ດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທາໍມະຊາດ, ທງັເປັນອຸປະສກັ 

ສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ເປັນສິ່ ງກດີຂວາງຖ່ວງດງຶຄວາມກາ້ວໜາ້ ແລະ ການພດັທະນາ. ປະເທດ ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນ

ບນັດາປະເທດໃນອາຊ ີກໍ່ ຄ ືໃນໂລກ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຢ່າງໜກັໜ່ວງ ຈາກໄພພບິດັທາໍມະຊາດ, ໂດຍສະເພາະ ບນັຫາ

ໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ລມົພະຍຸພດັ, ແຫງ້ແລງ້, ສດັຕູພດືທາໍລາຍຜນົລະປູກ, ຊຶ່ ງໃນແຕ່ລະປີ ລດັຖະບານຕອ້ງໄດໃ້ຊງ້ບົປະມານ

ຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນການແກໄ້ຂຊ່ວຍເຫລອືບນັເທາົທຸກສຸກເສນີ ແລະ ຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ. 

ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫວ້ຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອືຕອບໂຕຕ້ໍ່ ເຫດການໄພພບິດັ ໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງມປີະສດິ 

ທພິາບ ແລະ ປະສທິຜິນົ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທນັການ, ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ໄດສ້າ້ງ

ແຜນການກຽມຄວາມພອ້ມເພື່ ອຕອບໂຕຕ້ໍ່ ເຫດການໄພພບິດັຂືນ້ ເພື່ ອເປັນທດິທາງ ແລະ ຂອບການປະຕບິດັວຽກງານ 

ໃຫບ້ນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທງັຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ລວມທງັ ຄູ່ ຮ່ວມງານສາກນົ ສາມາດປະຕບິດັວຽກງານ 

ທງັໄລຍະການຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ ແລະ ຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ ຮ່ວມກນັໄດຢ່້າງເປັນລະບບົ, ມຄີວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່

ແນວທາງ ແລະ ວທິກີານປະຕບິດັຮ່ວມກນັ.  

ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ຫວງັຢ່າງຍິ່ ງວ່າ ພາຍໃຕແ້ຜນການກຽມຄວາມພອ້ມ

ສະບບັນີ ້ຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອືແກໄ້ຂສຸກເສນີ ແລະ ຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ ໄດເ້ປັນຢ່າງດ ີ

ທີ່ ຮບັປະກນັດາ້ນການຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ວ່ອງໄວ ແລະ ທນັການ ພອ້ມທງັ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ທງັຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິ

ຂອງປະຊາຊນົ.    

 

             ລດັຖະມນົຕ ີ

                 ປະທານ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ 
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ພາກທ ີI 

ສະຖານະການ ແລະ ແນວໂນມ້ທີ່ ຈະເກດີໄພພບິດັ 
 

1. ສະຖານນະການ ແລະ ແນວໂນມ້ທີ່ ຈະເກດີໄພພບິດັໃນໂລກ  

ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດໃນທດົສະຫວດັທີ່ ຜ່ານມາສງັເກດເຫນັວ່າ ທ່າອ່ຽງຂອງການເກດີ

ໄພພບິດັໄດມ້ຄີວາມຖີ່  ແລະ ຮູນແຮງເພີ່ ມທະວຂີືນ້, ຊຶ່ ງບນັດາປະເທດໃນໂລກໄດປ້ະເຊນີກບັບນັຫາໄພພບິດັທາງທໍາ

ມະຊາດ ເປັນຕົນ້ ນໍາ້ຖວ້ມ, ດນິເຈ ື່ ອນ, ແຫງ້ແລງ້, ລມົພະຍຸໄຕຝຸ່້ນ, ແຜ່ນດນິໄຫວ, ໄຟໄໝປ່້າ, ຟູໄຟລະເບດີ, ອື່ ນໆ 

ອນັໄດສ້າ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕ່ໍຊວີດິ, ຊບັສນິ, ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ສະເພາະ ໃນປີ 2017 ທີ່ ຜ່ານມາ ຢູ່ຂງົເຂດ ອາຊ-ີປາຊຟິິກ ໄດມ້ເີຫດການໄພພບິດັເກດີຂືນ້ຈາໍນວນ 200 ກວ່າຄັງ້, ມຜູີ ້

ຖກືກະທບົທງັໝດົຫຼາຍກວ່າ 66.7 ລາ້ນຄນົ, ເສຍຊວີດິ 6.543 ຄນົ (ຂໍມູ້ນລາຍງານຂອງອງົການ ສປຊ ເພື່ ອຍຸດທະ

ສາດຫຼຸດຜ່ອນໄພພບິດັສາກນົ - UNISDR 2017). ສະເພາະ ໃນອາຊຽນ, ປີ 2018 ທີ່ ຜ່ານມາ ໄດມ້ເີຫດການ

ໄພພບິດັເກດີຂືນ້ ຈໍານວນ 389 ກວ່າຄັງ້, ມຜູີຖ້ກືກະທບົຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 26 ລາ້ນຄນົ, ເສຍຊວີດິ 2,363 ຄນົ, 

ສູນຫາຍ 947 ຄນົ, ຂາດທີ່ ຢູ່ອາໃສຫາຼຍກວ່າ 1,6 ລາ້ນກວ່າ ຄນົ, ເຮອືນເປ່ເພເສຍຫາຍ 1,7 ລາ້ນ ຫຼງັ  (ຂໍມ້ນູລາຍງານ

ຈາກ ສູນ AHA, 2018).  

ສະພາບອາກາດ ແລະ ທ່າອ່ຽງທີ່ ຈະເກດີໄພພບິດັ ປີ 2019, ຕາມຂໍມູ້ນລາຍງານຂອງກມົອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົ

ກະສາດ, ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດໃ້ຫຮູ້ວ່້າ ຈະມຄີວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັທາງ

ອາກາດ ໃນປະກດົການແອນໂຊ (ENSO) ໃນພາວະ Neutral (ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນນະພູມຢູ່ມະຫາສະມຸດ); 

ແອນໂຊ ໃນພາວະ ເອວນນິໂຍ ້- El nino (ປະກດົການແຫງ້ແລງ້); ແລະ ແອນໂຊ ໃນພາວະ ລານນິາ - La Nina 

ເປັນປະກດົການທີ່ ມຝົີນຕກົຫຼາຍ. ປະກດົການແອນໂຊ - Enso ໃນແຕ່ລະພາວະ ປີ 2019 ອາດຈະກໍ່ ໃຫເ້ກີດ

ໄພພບິດັຈາກສະພາບອາກາດ (Climate Risk) ໃນນີ ້ອາດຈະກໍ່ ໃຫເ້ກດີໄພພບິດັ ຈາກອາກາດຮອ້ນ, ແຫງ້ແລງ້, 

ລມົພະຍຸພດັ, ຝົນຕກົໜກັ ແລະ ນໍາ້ຖວ້ມ ຢູ່ ບນັດາປະເທດໃນໂລກ ກໍ່ ຄ ືເຂດອາຊ-ີປາຊຟິີກ ລວມທງັ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

ປະກດົການ ແອນໂຊ (ENSO) ໃນພາວະ El Nino ມຜີນົຕໍ່ ສະພາບ ພາຍຸໝຸນເຂດຮອ້ນ. ພາຍຸໝຸນເຂດຮອ້ນທີ່

ເກດີຂຶນ້ໃນຂງົເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊຟິີກດາ້ນຕາເວນັຕກົຕອນເໜອື ແລະ ເຂດທະເລຈນີໃຕ ້ຈະຕໍ່ າກ່ວາເກນສະເລ່ຍ 

(ເກນສະເລ່ຍ: 25 – 27 ຫວົ ຕໍ່ ປີ), ເສັນ້ທາງການເຄື່ ອນທີ່ ຂອງພາຍຸ ຈະເຄື່ ອນໄປທາງຍີ່ ປຸ່ນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ (ບດົນໍາ

ສະເໜຂີອງກມົອຸຕຸນຍິມົວນັທ ີ8 ພດືສະພາ 2019). 
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2. ສະຖານນະການ ແລະ ແນວໂນມ້ທີ່ ຈະເກດີໄພພບິດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ 

2.1. ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄພພບິດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ 

 ອງີໃສ່ທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ, ປະເທດ ສປປ ລາວ ຖວ່ືາ ເປັນປະເທດໜຶ່ ງຢູ່ໃນຂງົເຂດອາຊ-ີປາຊຟິີກ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົຢ່າງຫວຼງຫາຼຍຈາກໄພພບິດັທາງທາໍມະຊາດ ເປັນຕົນ້ ແມ່ນພາຍຸເຂດຮອ້ນ, ໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ດນິເຈື່ ອນ, ໄພແຫງ້ແລງ້

, ສດັຕູພດືທາໍລາຍ ແລະ ອື່ ນໆ,  ຊຶ່ ງໄພພບິດັດັ່ ງກ່າວ ໄດສ້າ້ງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິຂອງປະຊາຊນົ, ຕໍ່

ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

ໃນປີ 2018 ທີ່ ຜ່ານມາ ໄດມ້ຫີາຼຍເຫດການໄພພບິດັເກດີຂືນ້ ທງັໄພພບິດັຈາກທາໍມະຊາດ ແລະ ມະນຸດເປັນຜູ ້

ສາ້ງຂືນ້ ເປັນຕົນ້: ໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ລມົພະຍຸພດັ, ດນິເຈ ື່ ອນ, ໄຟໄໝ,້ ພະຍາດລະບາດ, ສດັຕູພດືທໍາລາຍຜນົລະປູກ, ອື່ ນໆ; 

ເຫດການໄພພບິດັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ແມ່ນ ເຫດການໄພນໍາ້ຖວ້ມ ທີ່ ສາເຫດມາຈາກສະພາບອາກາດປະຈາໍລະດູການ ປີ 2018 

ແລະ ລມົພະຍຸໝນູເຂດຮອ້ນ ເຊນິຕນີ ແລະ ເບປິນກາ ທີ່ ໄດພ້ດັຜ່ານເຂົາ້ມາ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະໄກ ້ໆ ລຽນຕດິ ໄດມ້ີ

ຝົນຕກົໜກັຕດິຕໍ່ ກນັຫາຼຍວນັ ເຮດັໃຫແ້ມ່ນໍາ້ນອ້ຍໃຫຍ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງແມ່ນໍາ້ຂອງໄດເ້ພີ່ ມສູງ

ຂືນ້ເກນີເຂດອນັຕະລາຍ ແລວ້ລົນ້ຟ່ັງໄຫຼເຂົ ້າ້ຖວ້ມພືນ້ທີ່ ຮາບຕໍ່ າ; ສ່ວນເຂດພູດອຍ ກໍ່ ເກດີມນີໍາ້ປ່າໄຫສຸຼຖັ່ ງຖວ້ມບາ້ນ

ເຮອືນຂອງປະຊາຊນົ, ເຮດັໃຫຕ້າຝ່ັງເຈື່ ອນ, ດິນີເຈື່ ອນ, ຂວົ ແລະ ທາງຂາດຫາຼຍຈດຸ ສົ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ຊວີດິ, ຊບັ

ສນິຂອງປະຊາຊນົ, ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດ ລອ້ມ ຢູ່ ບນັດາ

ແຂວງໃນທົ່ ວປະເທດ ລວມທງັ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ແລະ ຕໍ່ ມາ ກໍ່ ເກດີມເີຫດການສນັເຂື່ ອນ ຫຼ ືຄກູນັນໍາ້ ຂອງ ອ່າງ

ເກບັນໍາ້ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ ເຊປຽນ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍແຕກ ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົທີ່ ຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່ ປະຊາຊນົເມອືງສະໜາມໄຊ ແຂວງ 

ອດັຕະປື, ເຫດການດັ່ ງກ່າວ ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ປະຊາຊນົ ຢູ່ 17 ແຂວງ, 1 ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ,  131 ເມອືງ,  

2,475 ບາ້ນ, 134,226 ຄອບຄວົ, 619,024 ຄນົ, ເສຍຊວີດິ  90 ຄນົ (ໃນນີ ້ສູນຫາຍທີ່ ຍງັບໍ່ ທນັພບົເຫນັ 26 ຄນົ), 

ເຮອືນຖກືເສຍຫາຍ 1,800 ກວ່າຫຼງັ, ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນກະສກິາໍ, ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານການຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງ

, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ, ລະບບົນໍາ້ປະປາ, ໄຟຟາ້ ແລະ ອື່ ນໆ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ສູນເສຍທງັໝດົ 3,167.46 

ຕືກ້ບີ ແລະ  ຄວາມຕອ້ງການງບົປະມານເຂົາ້ໃນກນຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ ປະມານ 4,423 ຕືກ້ບີ (ບດົລາຍງານການປະເມນີ

ຄວາມຕອ້ງການຫຼງັໄພພບິດັ - PDNA ປີ 2018). 

2.2. ບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປີທີ່ ຜ່ານມາ 

- ໄພພບິດັ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນປີ 2018 ແມ່ນ ມ ີຄວາມຮຸນແຮງ ເຊິ່ ງເກດີຂືນ້ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ແລະ ສາ້ງຜນົ

ກະທບົຢ່າງຮາ້ຍແຮງ ແລະ ໃຫຍ່ຫວຼງ, ອາດຈະເວົາ້ໄດວ່້າເປັນຄັງ້ທາໍອດິໃນຮອບຫາຼຍສບິປີ, ບ່ໍທນັມບີດົຮຽນ ໃນການ

ເຕອືນໄພສຸກເສນີ, ການຮບັມ,ື ການຕອບໂຕ ້ແລະ ຟືນ້ຟູ; 

- ການແກໄ້ຂຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ ແມ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ບ່ໍທນັສະພາບການ ເນື່ ອງຈາກ ຂາດຊບັພະຍາກອນທີ່

ພຽງພໍໃນການແກໄ້ຂຊ່ວຍເຫຼອືກອບຊວີດິ ແລະ ສບັສນິ ຂອງປະຊາຊນົໃຫທ້ນັສະພາບການ; 
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- ບນັຫາສະພາບອາກາດ ລມົພາຍຸ, ຝົນຕກົ ແລະ ເສັນ້ທາງ-ຂວົຖກືຕດັຂາດ ເປັນບນັຫາສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ ວຽກງານ

ການຊ່ວຍ ເຫຼອືບນັເທາົທຸກສຸກເສນີ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ ເມອືງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອດັຕະປື; 

- ສູນກາງ ໄດມ້ກີານແຕ່ງຕັງ້ຄະນະສະເພາະກດິແກໄ້ຂໄພພບິດັລະດບັຊາດ ເຊິ່ ງຈາກນີ ້ຂະແໜງການຂັນ້ສູນກາງ 

ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ກໍ່ ໄດມ້ຂີໍຕ້ກົລງົແຕ່ງຕັງ້ຄະນະວຊິາການຕາມພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ເຊິ່ ງການຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັວຽກງານຕວົຈງິໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫນັວ່າຍງັບໍ່ ທນັໄດເ້ຊື່ ອມສານກນັດເີທົ່ າທີ່ ຄວນ; 

- ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປະເມນີຜນົ ແລະ ຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ ເຫນັວ່າມລີກັສະນະຊກັຊາ້ ແລະ ແກ່ຍາວ, 

ຍອ້ນການກາໍນດົໜາ້ວຽກ ແລະ ແຜນຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຕ່ລະໜາ້ວຽກຍງັບໍ່ ທນັລະອຽດເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ຂອດ

ການປະສານງານ ແຕ່ລະພາກສ່ວນຍງັບໍ່ ລະອຽດ, ມຂີໍຈ້າໍກດັທາງດາ້ນງບົປະມານ ລວມທງັຂາດນຕິກິາໍໃນການຄຸມ້ຄອງ 

ແລະ ນາໍໃຊງ້ບົປະມານໃນພາວະສຸກເສນີຮບີດ່ວນ ແລະ ຟືນ້ຟູ; 

- ການຟືນ້ຟູພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ເຫນັວ່າ ແມ່ນ ບໍລສິດັ ທີ່ ຮບັເໝາົວຽກຕວົຈງິຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັມຂີໍຈ້າໍກດັທງັດາ້ນເຕກັ 

ນກິ, ກນົຈກັ ແລະ ຂາດເຂນີທນຶຮອນ ທີ່ ຈະລງົທນຶກ່ອນ ໃນກລໍະນ ີລດັຖະບານ ສະໜອງເງນິໃຫບ້ໍ່ ທນັ ພອ້ມນັນ້ ທາງ

ບໍລສິດັຜູພ້ດັທະນາເຂື່ ອນ ກໍ່ ມກີນົໄກການສະໜອງງບົປະມານທີ່ ຫຍຸງ້ຍາກ, ການບຸກເບກີເນືອ້ທີ່ ພກັ ທງັຊົ່ ວຄາວ ແລະ 

ຖາວອນ, ການຂນົສົ່ ງ ແລະ ການປະກອບເຮອືນຢູ່ຊົ່ ວຄາວ ຂອງບໍລສິດັທີ່ ຮບັເໝາົ ຍງັມກີານຊກັຊາ້ແກ່ຍາວ ແລະ ບໍ່

ສາມາດຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົອອກຈາກເຕັນ້ໄປຢູ່ເຮອືນພກັຊົ່ ວຄາວ ແມ່ນຍງັມຄີວາມຊກັຊາ້; 

- ການລະດມົການຊ່ວຍ ບໍລຈິາກນ າພາກສ່ວນຕ່າງໆທາງສງັຄມົ ຍງັບໍ່ ໄດກ້ ານດົຢ່າງແຈງ້ ແລະ ລະອຽດ ເຖງິ ສິ່ ງທີ່

ຕອ້ງການ ທງັ ທາງດນ້ປະເພດ ແລະ ຈາໍນວນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ລະບບົການຈດັເກບັມຽ້ນເຄື່ ອງ ຍງັບໍ່ ທນັເປັນລະ 

ບບົລະບຽບ ແລະ ມລີາຍການເຄື່ ອງຊ່ວຍເຫຼອືບາງປະເພດ ເປັນຕົນ້ ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມມສືອງ ຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ ສະອາດ ຊຶ່ ງ

ອາດນາໍເອາົເຊືອ້ໂລກມາສູ່ຄນົ ຖາ້ເອາົເຄື່ ອງຂອງດັ່ ງກ່າວໄປແຈກຢາຍໃຫປ້ະຊາຊນົ. ພອ້ມກນັນີ,້ ຍງັມເີຄື່ ອງດື່ ມປະເພດ 

ນມົ, ຂະໜມົ, ອື່ ນໆ ທີ່ ອາດໝດົອາຍຸ ແລະ ເສຍຄຸນ; 

- ການອອກຂ່າວ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຟືນ້ຟູ ລວມທງັການຊ່ວຍເຫຼອືປະຊາຊນົ ບໍ່ ຕໍ່ ເນື່ ອງ ເຮດັ

ໃຫປ້ະຊາຊນົຈົ່ ມວ່າ ແລະ ຜູບ້ໍ່ ຫວງັດນີາໍໃຊສ້ື່ ສງັຄມົອອນລາຍ ໂຈມຕພີກັ-ລດັເຮາົ. 

 

2.3. ສະພາບອາກາດ, ການວເິຄາະຄວາມສ່ຽງ ແລະ ທ່າອ່ຽງຈະເກດີໄພພບິດັ ປີ 2019 

1). ສະພາບອາກາດ 

ອີງຕາມຂໍມູ້ນການວໃິຈຂອງກມົອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ປະຈາໍປີ 2019 ໄດໃ້ຫຮູ້ວ່້າ ໃນໄລຍະຕົນ້ເດອືນ ກຸມພາ 2019, ສະພາບຂອງ ENSO ຢູ່ໃກເ້ຂດເສັນ້

ສູນສູດຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊຟິີກ ຍງັຢູ່ສະພາວະຂອງປະກດົການ La Niña ທີ່ ມກີໍາລງັອ່ອນ ຊຶ່ ງອຸນຫະພູມໜາ້ນໍາ້

ທະເລສະເລ່ຍຜດິປົກະຕມິຄ່ີານອ້ຍກວ່າສູນ, ຈາກນັນ້ກໍຈະອ່ອນກໍາລງັລງົເຂົາ້ໃນສະພາວະເປັນກາງ Neutral ຊຶ່ ງ

ອຸນຫະພູມໜາ້ນໍາ້ທະເລສະເລ່ຍຜດິປົກະຕມິຄ່ີາໃກກ້ບັສູນ ຕະຫອຼດໄລຍະ ທາ້ຍເດອືນເມສາ ຫາເດອືນ ກນັຍາ 2019, 

ຈາກນັນ້ກໍ່ ຈະເພີ່ ມກາໍລງັແຮງຂືນ້ເປັນສະພາວະຂອງປະກດົການ El Niño.   
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ສະຫຼຸບລວມແລວ້ ສະພາບພູມອາກາດປະຈາໍປີ 2019 ຈະຢູ່ໃນສະພາວະ ແອນນນິໂຍ ້(El nino) ທີ່ ມກີໍາລງັ

ອ່ອນ ຫາ ປານກາງ, ອາກາດຈະຮອ້ນກ່ວາເກນປົກກະຕ,ິ ປະລມິານນໍາ້ຝົນ ຈະຫຼຸດເກນເປັນກະຕເິປັນສ່ວນຫຼາຍ ແຕ່ກໍ່

ມບີາງທອ້ງຖິ່ ນ ຈະມຝົີນໃກຄ້ຽງປົກກະຕ ິຫຼ ືຫຼາຍກ່ວາເລກັນອ້ຍ. ພາຍຸໜຸນເຂດຮອ້ນ ທີ່ ຈະເກດີຂຶນ້ໃນເຂດມະຫາສະ

ໝຸດປາຊຟິີກດາ້ນຕາເວນັຕກົຕອນເໜອື ແລະ ເຂດທະເລຈນີໃຕ ້ຈະຫຼຸດເກນສະເລ່ຍ, ລວມທງັໝດົ 22 – 24 ຫວົ, 

ຊຶ່ ງໃນນີ ້ມຄີວາມແຮງລະດບັ ໄຕຝຸ່້ນ ຈໍານວນ 12 – 14 ຫວົ, ແລະ ຈະເຄື່ ອນທີ່ ຜ່ານ ພາກກາງ ຫາ ພາກເໜອືຂອງ 

ສປປ ລາວ ຈາໍນວນ 1 – 2 ຫວົ ໃນໄລຍະທາ້ຍເດອືນ ສງິຫາ ຫາ ກນັຍາ 2019 ຫຼ ືຕົນ້ເດອືນ ຕຸລາ 2019.  

2). ການວເິຄາະຄວາມສ່ຽງ ແລະ ທ່າອ່ຽງທີ່ ຈະເກດີໄພພບິດັ 

ໂດຍອງີໃສ່ສະພາບອາກາດທີ່ ໄດລ້ະບຸຂາ້ງເທງິ ເຫນັໄດວ່້າ ສະພາບອາກາດຂອງແຕ່ລະເດອືນ ໃນປີ 2019 ມີ

ລກັສະນະປ່ຽນແປງໄປແຕ່ລະໄລຍະ ຊຶ່ ງອາດເປັນຜນົເຮດັໃຫບ້າງເຂດອາດຈະເກດີສະພາບຂາດຝົນ ຫຼ ືແຫງ້ແລງ້, ບາງ

ເຂດອາດມສີະພາບໜາວເຢັນທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ປະຊາຊນົ ແລະ ສດັລຽ້ງ, ບາງເຂດມຝົີນຕກົຫາຼຍ ອາດເກດີ

ສະພາບດນິເຈື່ ອນ, ນໍາ້ຖວ້ມສຸ (ນໍາ້ປ່າໄຫຫຼາຼກ) ແລະ ນໍາ້ຖວ້ມຢູ່ບນັດາບາ້ນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ແລບແຄມແມ່ນໍາ້ຕ່າງໆ. ອງີຕາມຂໍ ້

ມນູສະພາບຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັລະດບັຊາດທີ່ ໄດສ້າ້ງຂືນ້ໃນປີ 2010 ໂດຍ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ

ສງັຄມົ ບວກກບັສະພາບອາກາດທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງ ສາມາດກາໍນດົໄດເ້ຂດພືນ້ທີ່ ຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັທີ່ ສໍາຄນັ ດັ່ ງ

ລຸ່ມນີ:້ 
 
+ ສະພາບພືນ້ທີ່ ຄາດວ່າຈະເກດີໄພນໍາ້ຖວ້ມ: ອງີຕາມແຜນທີ່ ນໍາ້ຖວ້ມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນປີ 2010 ມ ີ 8 ສາຍນໍາ້ທີ່

ເປັນພືນ້ທີ່ ສ່ຽງຕໍ່ ການເກດີໄພນໍາ້ຖວ້ມ ຄ:ື ນໍາ້ອູ, ນໍາ້ງ ື່ມ, ນໍາ້ງຽບ, ນໍາ້ຊນັ, ເຊບັງ້ໄຟ

, ເຊບັງ້ຫຽງ, ເຊໂດນ ແລະ ເຊກອງ. ຈາກຜນົຂອງການປະເມນີຂໍມ້ນູໄດໃ້ຫຮູ້ວ່້າ 

ມຫີາຼຍເມອືງທີ່ ຕັງ້ຢູ່ແຄມ ນໍາ້ທງັ 8 ສາຍນີ ້ແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຈະເກດີນໍາ້ຖວ້ມ

ດວ້ຍລະດບັເລກິຂອງນໍາ້ ແລະ ບລໍ ິເວນທີ່ ຖກືນໍາ້ຖວ້ມແຕກຕ່າງກນັ. ຄາດຄະເນ

ປະຊາ ກອນທີ່ ຢູ່ພືນ້ທີ່ ສ່ຽງໄພນໍາ້ຖວ້ມທງັ 8 ອ່າງແມ່ນໍາ້ທີ່ ບໍ່ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼອືຕນົ

ເອງໄດ ້ຫຼ ືທີ່ ຍງັຕອ້ງເພິ່ ງພາຜູອ້ື່ ນ ມຈີາໍນວນ ທງັໝດົປະມານ 115.322 ຄນົ ທີ່

ອາດຈະຖກືກະທບົຈາກໄພພບິດັນໍາ້ຖວ້ມ, ໃນນີປ້ະມານ 77% ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ

ເຂດນໍາ້ຖວ້ມທີ່ ມລີະດບັຄວາມເລກິຫາຼຍກວ່າ ຫຼ ື ເທົ່ າກບັ 2 ແມດັ. ນອກຈາກນີ ້

ບນັດາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ອາດຈະຖກືກະທບົຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ລວມມ:ີ ດາ້ນເຄຫາສະຖານ ແລະ 

ທີ່ ຢູ່ອາໃສຂອງປະຊາຊນົ, ດາ້ນກະສກິາໍ, ໂຮງໝໍ/ຄລນີກິ, ໂຮງຮຽນ, ແຫຼ່ ງນໍາ້ກນິ ນໍາ້ໃຊ,້ ອື່ ນໆ. 
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+ ສະພາບພືນ້ທີ່ ທີ່ ອາດຈະເກດີດນິເຈື່ ອນ: ສາເຫດຫຼກັທີ່

ພາໃຫເ້ກດີດນິເຈື່ ອນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍອ້ນຝົນຕກົໜກັ ແລະ ປັດໃຈ

ສໍາຄນັອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ເຂດທີ່ ມລີະດບັຄອ້ຍຊນັ, ແລະ ສະພາບການນາໍ
ໃຊທ້ີ່ ດນິ. ໄພດນິເຈື່ ອນມຜີນົກະທບົຕໍ່ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານດາ້ນ

ຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງ, ທີ່ ພກັອາໃສຂອງປະຊາ ຊນົ, ອື່ ນໆ. ເຂດທີ່ ມີ
ຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ ໄພດນິເຈື່ ອນໃນລະດບັແຕ່ 10% ຫາ 25%ຂອງ

ເນືອ້ທີ່  ແມ່ນຢູ່ບນັດາແຂວງຄ:ືເຊກອງ, ອດັຕະປື, ໄຊສມົບູນ, ບໍລຄິາໍ

ໄຊ; ແລະ ແຂວງທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພດນິເຈື່ ອນລະດບັ 5 – 10% ຂອງເນືອ້ທີ່  ລວມມ:ີ ແຂວງ ຄໍາມ່່ວນ, ສາລະວນັ, 
ຜົງ້ສາລ.ີ 

+ ສະພາບພືນ້ທີ່ ໆອາດຈະເກດີລມົພະຍຸພດັ: ລມົ

ພະຍຸພດັ ແມ່ນມຫີາຼຍປະເພດ ເຊັ່ ນ: ພະຍຸໃຕຝຸ່້ນ ຫຼ ືໄຊ

ໂຄລນ, ລມົພະຍຸເຂດຮອ້ນ ຊຶ່ ງລມົພະຍຸດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຈະ

ເຮດັໃຫເ້ກດີມລີມົແຮງ ແລະ ຝົນຕກົໜກັ ພອ້ມທງັມລີູກ 

ໝາກເຫບັ ອາດສາ້ງຜນົກະທບົ ແລະ ສາ້ງຄວາມເສຍ

ຫາຍຕໍ່ ຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິຂອງປະຊາຊນົ

, ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ທີ່ ຢູ່ອາໃສເຮອືນ

ຊານຂອງປະຊາຊນົ, ຕກຶອາຄານຂອງລດັ

, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ພືນ້ທີ່ ການຜະລດິ

ກະສກິາໍ, ອື່ ນໆ. ຕາມຜນົການປະເມນີຂໍມ້ນູຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັລະດບັຊາດ ສາມາດຄາດຄະເນໄດມ້ຈີາໍນວນ

ປະຊາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະຖກືກະທບົຈາກລມົພະຍຸດັ່ ງກ່າວ ເຊັ່ ນ: ມປີະມານ 67.96% ແມ່ນອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ

ຈາກລມົພະຍຸເຂດຮອ້ນໃນຄວາມແຮງຂອງລມົ 63.17 ກລມ/ຊມ; 28.45% ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກຄວາມກດົດນັ

ອາກາດຕໍ່ າເຂດຮອ້ນ ໃນຄວາມແຮງລະຫວ່າງ 0-62 ກລມ/ຊມ; ປະມານ 3.53% ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລມົພະຍຸ

ປະເພດ 1 ໃນຄວາມແຮງລະຫວ່າງ 119-153 ກລມ/ຊມ; ແລະ 0.06% ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລມົພະຍຸປະເພດ 2 

ໃນຄວາມແຮງລມົລະຫວ່າງ 154-177 ກລມ/ຊມ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນອນຢູ່ແຂວງຄາໍມ່ວນ. 

+ ສະພາບພືນ້ທີ່ ຈະເກດີແຫງ້ແລງ້: ຜນົກະທບົ

ຈາກໄພແຫງ້ແລງ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈະສົ່ ງຜນົເສຍຫາຍໂດຍ

ກງົຕໍ່ ຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນອາຫານ

, ການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ, ແຫຼ່ ງນໍາ້ກນິ-ນໍາ້ໃຊ ້

ແລະ ສຸຂະອານາໄມ. ຂໍມູ້ນຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັລະດບັ

ຊາດ ໄດເ້ຮດັການວໄິຈລະດບັການເກດີຂືນ້ຂອງໄພ

ແຫງ້ແລງ້ທີ່ ມກັເກດີຂືນ້ຢູ່ພືນ້ທີ່ ຂອງບນັດາແຂວງ ເຊັ່ ນ: 

ລະດບັປານກາງ ແລະ ຮາ້ຍແຮງທີ່ ສຸດ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
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- ລະດູແລງ້ ລະຫວ່າງ ເດອືນ ຕຸລາ - ມນີາ ອາດຈະເກດີຂືນ້ຢູ່ ບລໍເິວນ ແຂວງອຸດຸໄຊ, ແຂວງ ວຽງຈນັ,  

ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງບໍລຄິໍາໄຊ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ; 

- ລະດູຝົນ ລະຫວ່າງ ເດອືນ ເມສາ - ກນັຍາ ອາດຈະເກດີຂືນ້ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ແຂວງ ໄຊ

ຊມົບູນ, ບລໍເິວນໄດຄ້ຽງແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ເຂດດງົເຫງນັ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ; 

- ຊ່ວງລະດູຝົນ ລະຫວ່າງ ເດອືນ ມຖຸີນາ - ກນັຍາ ອາດຈະເກດີຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແຂວງ 

ຫວົພນັ ແລະ ໄຊສມົບູນ, ແລະ ພາກເໜອືຂອງແຂວງບໍລຄິາໍໄຊ, ພາກຕາເວນັອອກຂອງແຂວງສະຫວນັ

ນະເຂດ, ແລະ ພາກເໜອືຂອງແຂວງສາລະວນັ; 

- ໄລຍະ 1 ປີ ລະຫວ່າງ ເດອືນ ເມສາ - ມນີາ ອາດຈະເກດີຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ບໍລເິວນອອ້ມແອມ້.   

3. ການວາງແຜນຕາມສມົມຸດຕຖິານ/ຄາດຄະເນເຫດການ 

ຈາກການປືກສາຫາຫລ ື ແລະ ທບົທວນເອກະສານກ່ຽວກບັການປະເມນີຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ເຫດການໄພພບິດັທີ່ ໄດເ້ກດີຂືນ້ຜ່ານມາ, ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ໄດ ້

ຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະພາບກນັວ່າ ເພື່ ອເປົາ້ໝາຍການວາງແຜນເພື່ ອຮບັມກືບັໄພພບິດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຈະຕອ້ງ

ພຈິາລະນາການຄາດຄະເນເຫດການ ແລະ ການສນັນຖິານໃນການວາງແຜນ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

3.1. ການຄາດຄະເນເຫດການ 

 

 

            

 

ຂະໜາດຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂືນ້ຈາກເຫດການ ຍີ່ ງເຮດັໃຫລ້ດັຖະບານຈະຕອ້ງໄດອ້າໄສຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ 

ສາກນົ ຜ່ານກນົໄກຂອງ ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ທີ່ ມກີານຮ່ວມມກືບັບນັດາອງົ

ການຈດັຕັງ້ສາກນົ ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກໍ່ ຄ ືຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ. ມາດຕະການກ່ຽວກບັຄວາມພອ້ມ ທີ່ ໄດ ້

ດໍາເນນີສໍາລບັເຫດການດັ່ ງກ່າວ ຍງັຈະເປັນເຄື່ ອງມໃືນການຮບັມກືບັພະຍຸ ແລະ ໄພນໍາ້ຖວ້ມ ທີ່ ມຂີະໜາດນອ້ຍກ່ວາໄດ ້

ແລະ ຍງັຈະສາມາດຮບັມກືບັໄພພບິດັອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ແຜ່ນດນີໄຫວ, ດນິເຈືື່ ອນ, ໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ພະຍາດລະບາດ. 

3.2. ການສນັນຖິານກ່ຽວກບັການວາງແຜນ  

ຜນົຈາກການດໍາເນນີວຽກງານດາ້ນມະນຸດສະທາໍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການທີ່ ເປັນບຸລມິະສດິ:  

- ປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ໆເຂົາ້ເຖີງໄດຍ້າກ, ລະບບົການບໍລກິານ

ດາ້ນສາທາລະນະສຸກມຂໍີຈ້າໍກດັ. ປະຊາຊນົສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄນົທຸກຍາກ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສການເຮດັກະສກິໍາເພື່ ອ

ພະຍຸໄດພ້ດັເຂົາ້ໃສ່ທາງພາກເໜອື, ກາງ ແລະ ໄຕຂ້ອງລາວ, ກໍ່ ໃຫເ້ກດີບນັຫານໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ມກີານ

ສູນເສຍໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ໃນ ບນັດາແຂວງທົ່ ວປະເທດ ແລະ ຍງັເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົຈາໍນວນ ຫາຼຍ

ກວ່າ 250,000 ຄນົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. 
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ລຽ້ງຊບີ ແລະ ມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ການຄາດແຄນອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. ປະຊາ ຊນົມຄີວາມສ່ຽງກບັບນັຫາພະຍຸ, 

ໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ດນິເຈື່ ອນ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້; 

- ຄວາມຕອ້ງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນມະນຸດສະທໍາຈາກໄພພບິດັທີ່ ເກດີຂືນ້ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຕ່າງໆເຊັ່ ນ: 

ເຮອືນທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ, ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ຊວີດິການເປັນຢູ່, ລະບບົການຂນົສົ່ ງ ແລະ ການສື່ ສານ, 

ລະບບົນໍາ້ກນິ ນໍາ້ໃຊ ້ແລະ ສຸກຂະລກັສະນະໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ, ແຫຼ່ ງນໍາ້ເປືອ້ນເປິະ,  ສະບຽງອາຫານທີ່ ສະສມົໄດ ້

ຮບັຄວາມເສຍຫາຍ, ລະບບົການສກື ສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ການເຂົາ້

ເຖງີແຫຼ່ ງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ທີ່ ເປັນແຫຼ່ ງອາຫານ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ; 

- ຜນົເນື່ ອງຈາກການສູນເສຍພດືພນັຕ່າງໆ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູ່ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ ພອ້ມທງັເຮດັໃຫ ້

ໂຣກລະບາດໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ນັນ້, ໄດເ້ຮດັໃຫສ້ະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການໄດຄ້າດຄະເນໄວ ້ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍ

ໃນໄລຍະລະດູການຕ່ໍມາ; 

- ມກີານເພີ່ ມຄວາມສ່ຽງໃຫແ້ກ່ເດກັນອ້ຍ, ແມ່ຍງີ ແລະ ຄນົເຖົາ້, ຄນົພກິານ ແລະ ເປັນພະຍາດ; 

- ຄວາມຕອ້ງການທເີປັນບຸລມິະສດິແມ່ນ: ນໍາ້ດື່ ມ, ການຟືນ້ຟູສະພາບແຫຼ່ ງຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ການໃຫຄ້ວາມ

ຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ທີ່ ພກັຊົ່ ວຄາວ, ການຊອກຄົນ້ ຫຼ ືຄົນ້ຫາຜູຫ້າຍໄປ ແລະ ກູຊ້ວີດິ. 

+ ກນົໄກໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ ຫຼ ືຮບັມກືບັເຫດການ: 

- ຊຸມຊນົຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົມປີະສບົການໃນການຮບັມກືບັບນັຫາໄພພບິດັທີ່ ເກດີຂືນ້. ຄວາມສະມກັຄໃີນ

ການແກໄ້ຂບນັຫາຂອງປະຊາຊນົແມ່ນເຮດັໄດດ້,ີ ມບີນັດາອະສາສະມກັທີ່ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືທນັເວລາ ແລະ ມກີານ

ແບ່ງປັນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສະບຽງອາຫານພາຍໃນຊຸມຊນົ ຫຼ ືລະຫວ່າງຊຸມຊນົ. ການຍາ້ຍທີ່ ພກັອາໄສແມ່ນອາໄສ

ພີ່ ນອ້ງ ແລະ ເຮອືນຂອງປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ໃນໝູ່ ບາ້ນໄກຄ້ຽງ, ແລະ ການບູລະນະ ແລະ ສອ້ມແປງເຮອືນແມ່ນສາມາດເຮດັ

ໄດໂ້ດຍອາໄສແຫຼ່ ງຊບັພະຍາກອນທີ່ ຫາໄດໃ້ນທອ້ງຖີ່ ນ ຫຼ ືພືນ້ທີ່ ໄກຄ້ຽງ.  

+ ການຮບັມກືບັເຫດການຂອງລດັຖະບານ 

- ມຄີວາມພອ້ມໃນການຮບັມກືບັເຫດການໄດທ້ນັທ,ີ ໂດຍຜ່ານລະບບົແຜນຄຸມ້ຄອງທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ທງັໃນລະດບັ

ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ. ການໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືຍງັມຂີໍຈ້ໍາກດັເນື່ ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການເຂົາ້

ເຖງີແຫຼ່ ງທນື. ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືແມ່ນຈະໃຫກ້ບັບາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງກ່ວາໝູ່ , ແຕ່ວ່າການໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍ

ເຫຼອືສາກນົແມ່ນຈະສາມາດໃຫຜູ້ທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທງັໝດົ 75,000 ຄນົທີ່ ຕອ້ງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນມະນຸດ 

ສະທໍາ. ກອງກໍາລງັທະຫານ ແລະ ບນັດາກະຊວງຕ່າງໆໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນຊບັພະຍາກອນ, ລວມທງັການຂນົສົ່ ງ

ທາງອາກາດ, ສະບຽງອາຫານ, ຢາປ່ີນປົວ, ເຄື່ ອງມສືື່ ສານ, ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍເຫຼອືອື່ ນໆ ຈາກທງັຈາກຂັນ້ສູນກາງ ແລະ 

ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ. ນອກຈາກນັນ້ແລວ້ລັດຖະບານຍງັສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສູນປະສານງານອາຊຽນ ເພື່ ອ

ຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນມະນຸດສະທໍາ (AHA Center) ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືຜ່ານກນົໄກຂອງ ຄະນະກາໍມະການລະຫວ່າງ ອງົ
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ກອນ (IASC) ເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນເຄື່ ອງມ ືອຸປະກອນ ແລະ ແຫຼ່ ງທນືເພື່ ອຮບັມກືບັໄພພບິດັ. ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື

ດັ່ ງກ່າວຍງັສາມາດເຮດັໄດແ້ບບທະວພິາຄ ີກບັບນັດາປະເທດສະມະຊກິອາຊຽນ. 

+ ຊ່ອງວ່າງ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັ 

- ການຮບັມກືບັເຫດການແມ່ນມຂີໍຈ້າໍກດັເນື່ ອງຈາກມຂີໍຍຸ້ງ້ຍາກຫຼາຍດາ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສາມາດ

ໃນການເຂົາ້ເຖງີປະຊາຊນົໃນເຂດທີ່ ເກດີມໄີພພບິດັ, ເຊີ່ ງເຮດັການຮບັມກືບັເຫດການແກ່ເວລາອອກໄປ; 

- ເຖງີແມ່ນວ່າ ລະບບົການຮບັມກືບັເຫດສຸກເສນີຂອງລດັຖະບານມຢູ່ີແລວ້ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ວ່າຍງັມຂີໍຈ້າໍກດັດາ້ນ

ຄວາມສາມາດໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ, ວເິຄາະບນັຫາ ແລະ ການນາໍສົ່ ງຂໍມ້ນູຂ່າວສານຈາກທອ້ງຖີ່ ນໄປຫາຂັນ້ສູນກາງ; 

- ຍງັບໍ່ ທນັມລີະບບົການສື່ ສານທີ່ ເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງ ສູນປະຕບິດັງານສຸກເສນີ (EOC) ຂອງ ກອງເລຂາ 

ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ, ສູນ EOC ຂອງ ກະຊວງສາ ທາລະນະສຸກ, ຫອ້ງການ

ຕໍ່ າຫຼວດ, ທະຫານ, ສນັຍານໂທລະສບັທີ່ ບໍ່ ປົກກະຕ,ິ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດທີ່ ມເີຫດສຸກເສີນເກດີຂືນ້. ເຖິງ

ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ສູນ EOC ຂອງ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ໄດມ້ກີານ

ເຊື່ ອມຍງົກບັ ສູນ EOC ຂອງ ສູນ AHA ແຕ່ຍງັບໍ່ ທນັ ເຊື່ ອມຕ່ໍກບັສູນຂໍມູ້ນຂອງອງົການທີ່ ເປັນຄູ່ ຮ່ວມງານສາກນົ 

ເປັນຕົນ້ ສປຊ ເພື່ ອການພດັທະນາ, ອື່ ນໆ.  
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ພາກທ ີII 

ຍຸດທະສາດໃນການຕອບໂຕເ້ຫດການໄພພບິດັ 

 

1. ຈດຸປະສງົ 
ຈດຸປະສງົໂດຍລວມຂອງແຜນການກຽມຄວາມພອ້ມຕອບໂຕເ້ຫດການໄພພບິດັ ແມ່ນຍຸດທະສາດ ແລະ 

ເຄື່ ອງມ ືຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືແກໄ້ຂສຸກເສນີ ແລະ ຟຶນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ ໂດຍ 

ຮບັປະກນັຄວາມວ່ອງໄວ, ທນັເວລາ ແລະ ມກີານປະສານງານກນັຢ່າງກມົກຽວ ບນົພື ້ນ້ຖານຄວາມເອກະພາບໃນ

ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ທງັຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ຂັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ.  

ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົສະເພາະ ຂອງ ແຜນກຽມຄວາມຕອ້ມຕອບໂຕຕ່ໍ້ເຫດການໄພພບິດັ ຈະໄດກ້ໍານດົ

ແຈງ້ບດົບາດຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມ

ໄພພບິດັ ໃນແຕ່ລະຂັນ້  ລວມທງັ ກນົໄກປະສານງານ ເພື່ ອປະຕບິດັໃຫບ້ນັລຸຕາມວຽກດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1).  ຮບັປະກນັໃຫຜູ້ຖ້ກືກະທບົຈາກໄພພບິດັໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືໄວ ແລະ ປອດໄພ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ 

ກຸ່ມຄນົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ ເປັນຕົນ້ - ເດກັນອ້ຍ, ຜູອ້າຍຸສູງ, ແມ່ຍງິຖພືາ ແລະ ຜູພ້ກິານ. ໃນນີ ້ລວມມ:ີ 

-  ປະຕບິດັໄວ ການຊອກຄົນ້ ຫຼ ືຄົນ້ຫາ ແລະ ກູໄ້ພ ລວມທງັ ການຍກົຍາ້ຍໄປບ່ອນທີ່ ປອດໄພ; 

- ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນອາຫານໂດຍໄວ ແກ່ຜູປ້ະສບົໄພພບິດັ ເພື່ ອປອ້ງກນັບນັຫາການຂາດໂພສະນາການ; 

- ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືໂດຍໄວ ດາ້ນທີ່ ພກັອາໃສຊົ່ ວຄາວ ສໍາລບັຄອບຄວົທີ່ ຍກົຍາ້ຍ ເນື່ ອງຈາກເຮອືນຊານໄດ ້

ຮບັຄວາມເສຍຫາຍ; 

- ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືໂດຍໄວຂັນ້ພືນ້ຖານ ເປັນຕົນ້ - ນໍາ້ກນິ ນໍາ້ໃຊທ້ີ່ ສະອາດ, ສຸຂະອານາໄມ, ສຸຂະພາບ, 

ອື່ ນໆ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັໃຫຜູ້ປ້ະສບົໄພພບິດັ ມສຸີຂະພາບທີ່ ດ ີແລະ ບໍ່ ຕດິພະຍາດ.  

2). ຮັບປະກນັດາ້ນການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ກນົໄກການປະສານງານ ໃນການປະເມນີ ແລະ 

ຕດິຕາມສະພາບໄພພບິດັ, ການຈາໍແນກ ແລະ ກາໍນດົກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຜູມ້ຄີວາມສ່ຽງສູງ ເພື່ ອໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື, ໃນນີ:້ 

-  ປະຕບິດັທນັທ ີການປະເມນີສະພາບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຮບີດ່ວນ ພອ້ມທງັ ສະເໜີ

ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືໂດຍໄວ ພາຍຫຼງັເກດີໄພພບິດັ; 

- ມຖີານຂໍມູ້ນຢ່າງເປັນລະບບົ ເພື່ ອຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນການວເິຄາະ ແລະ ລາຍງານ ສະເໜໃີຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື ຢ່າງ

ວ່ອງໄວ ແລະ ທນັການ, ນາໍໃຊພ້າບຖ່າຍທາງດາວທຽມ ນາໍພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

-  ກອງເລຂາ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການ

ກ່ຽວຂອ້ງ ທງັຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂ່າວສານ ແລະ ການລາຍງານ. 

3). ຮບັປະກນັການຊ່ວຍເຫຼອືແກໄ້ຂສຸກເສນີ ຕອ້ງມຄີວາມຍນືຍງື ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການຟືນ້ຟູຄນື

ຫຼງັໄພພບິດັ ແລະ ສາ້ງຄວາມທນົທານແກ່ປະຊາຊນົທີ່ ຖກືກະທບົ, ພອ້ມທງັຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ການປະຕບິດັຊ່ວຍເຫຼອື

ຮບີດ່ວນ ຈະບໍ່ ເປັນການເພີ່ ມຄວາມອ່ອນແອໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ ແລະ ການພດັທະນາໄລຍະຍາວ. 
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2. ຂອບເຂດຂອງແຜນ 
ແຜນການກຽມຄວາມພອ້ມຕອບໂຕຕ້ໍ່ ເຫດການໄພພບິດັ ແມ່ນມຂີອບເຂດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ເປັນເຄື່ ອງມຍຸືດທະສາດ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານ ການຊ່ວຍເຫຼອືແກໄ້ຂສຸກເສນີ ແລະ ຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ 

ສໍາລບັ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ແຕ່ລະຂັນ້ ລວມທງັ ບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 

ບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານສາກນົ ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 

2) ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຊ່ວຍເຫຼອືແກໄ້ຂໄພພບິດັ ທງັຈາກທາໍມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສາ້ງຂຶນ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວ

ປະເທດ. 

 

3. ຫຼກັການ ກ່ຽວກບັ ການຕອບໂຕເ້ຫດການໄພພບິດັ 
- ສອດຄ່ອງກບັ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ລດັຖະທໍາມະນນູ, ກດົໝາຍ, ສນົທສິນັຍາ ແລະ ສນັຍາສາກນົ ທີ່  ສປປ 

ລາວ ເປັນພາຄ;ີ 

- ຮບັປະກນັ ຄວາມສະເໝພີາບ, ຍຸຕທໍິາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ;້ 

- ຮບັປະກນັ ການສະໜອງຂໍມູ້ນ ຂ່າວສານ ດາ້ນອຸຕຸນຍິມົ, ອຸທກົກະສາດ, ຂໍມູ້ນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຂໍມູ້ນອື່ ນ ກ່ຽວ

ກບັໄພພບິດັ ໃຫມ້ຄີວາມຊດັເຈນ, ຕໍ່ ເນື່ ອງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທນັການ; 

- ຮບັປະກນັ ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົ ແລະ ການປະສານສມົທບົ ລະຫວ່າງກະຊວງ, 

ອງົການ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ. 

 

4. ຂັນ້ຕອນປະຕບິດັງານທີ່ ເປັນມາດຕະຖານໃນການປະຕບິດັການຕອບໂຕເ້ຫດການໄພພບິດັ 
ບນັດາຂັນ້ຕອນເຫຼົ່ ານີ ້ໄດກ້າໍນດົຂືນ້ມາເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານປະສານງານ ໃນການຕອບໂຕເ້ຫດການໄພພບິດັ

ໃຫມ້ ີຄວາມວ່ອງໄວ, ທນັການ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ  ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເສຍຊວີດິ ແລະ ຜນົກະ

ທບົໜອ້ຍລງົ. ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີ ້ຈະເປັນຄໍາແນະນໍາ ແລະ ສມົທບົກບັບນັດາ ກດົໝາຍ, ລະບຽບ ແລະ ຂັນ້ຕອນໃນການຄຸມ້

ຄອງໄພພບິດັ ແລະ ບນັດາອງົການທີ່ ຕອບໂຕເ້ຫດສຸກເສນີ. 

ກມົສງັຄມົສງົເຄາະ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ໃນນາມ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການ

ປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ (ຄພຊ) ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ໍາໂດຍກງົ ຂອງ ປະທານ ຄພຊ ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປັນໄຈ

ກາງປະສານງານ ໃນການປະຕບິດັໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືແກໄ້ຂສຸກເສນີ ແລະ ຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ, ແລະ ມໜີາ້ທຮີບັຜດິ

ຊອບ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

- ປະຈາໍການ 24 ຊົ່ ວໂມງ ໃນເວລາກ່ອນ ແລະ ມໄີພພບິດັເກດີຂຶນ້ ເພື່ ອຕດິຕາມສະພາບໄພພບິດັ, ເຝົ້າລະວງັ

ໄພອນັຕະລາຍ ຢ່າງໃກຊ້ດິ ແລະສະເຫນວີທິກີານຕອບໂຕໃ້ຫທ້ນັການ;  

- ກະກຽມບນັດາເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫແ້ກ່ ປະທານ ຄພຊ ເພື່ ອສະເໜີລດັຖະບານ ໃນການປະກາດພືນ້ທີ່

ໄພພບິດັ, ການອອກຄໍາສັ່ ງ ເພື່ ອປອ້ງກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືແກໄ້ຂສຸກເສນີ ແລະ ຟືນ້ຟູລງັ

ໄພພບິດັ;  
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- ເປັນໃຈກາງປະສານງານກບັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອປະເມນີສະຖານະການ ແລະ ລາຍງານຄວາມເສຍ

ຫາຍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ, ສະເໜວີທິກີານ ແລະ ມາດຕະການຊ່ວຍເຫລອື, ແກໄ້ຂຜນົຮາ້ຍໃນຂັນ້ຕົນ້; 

- ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການ ເພື່ ອການຊອກຄົນ້-ຄົນ້ຫາ 

ແລະ ກູໄ້ພ, ການແພດ, ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນທີ່ ພກັອາໄສ, ອາຫານ, ນໍາ້,  ເຄື່ ອງສງົເຄາະບນັເທາົທຸກ ໃຫ ້

ແກ່ຜູ ້ປະສບົໄພ;  

- ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍການຊ່ວຍເຫລືອໃນທົ່ ວສັງຄົມ, ການ

ຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນກໍາລງັພນົ, ເຕກັນກິວຊິາການ, ທນຶຮອນ, ວດັຖຸປັດໃຈ ແລະ ອື່ ນໆ ຈາກສາກນົ ຕາມການ 

ເຫນັດ ີຂອງລດັຖະບານ ເພື່ ອກູໄ້ພ ແລະ ບນັເທາົທຸກສຸກເສນີ. 

 

ຂັນ້ຕອນປະຕບິດັງານທີ່ ເປັນມາດຕະຖານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການຕອບໂຕເ້ຫດການໄພພບິດັ ແມ່ນຈະ

ໄດດ້າໍເນນີ 3 ໄລຍະ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

- ໄລຍະທ ີ1: ການເຝົ້າລະວງັ, ຕດິຕາມ ແລະ ການແຈງ້ຂ່າວເຕອືນໄພ; 

- ໄລຍະທ ີ2. ການຄວບຄຸມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືແກໄ້ຂສຸກເສນີໃນລະຫວ່າງເກດີໄພພບິດັ; 

- ໄລຍະທ ີ3: ການຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ. 

 

4.1. ໄລຍະທ ີ1. ການເຝົາ້ລະວງັ, ຕດິຕາມ ແລະ ແຈງ້ຂ່າວເຕອືນໄພ 

ໄລຍະນີ ້ແມ່ນ ຈະສຸມໃສ່ການເຝົ້າລະວງັ ຕດິຕາມ ແລະ ການແຈງ້ຂ່າວເຕອືນໄພລ່ວງໜາ້ ກ່ຽວກບັ ໄພພບິດັ

ທີ່ ອາດຈະເກດີຂືນ້ຈາກທໍາມະຊາດ ລວມທງັ ການກວດກາຄນື ຄວາມພອ້ມທາງດາ້ນເຄື່ ອງມວືດັຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະ 

ນະ ແລະ ການເກບັແຮເຄື່ ອງຊ່ວຍເຫຼອືບນັເທາົທຸກສຸກເສນີ ເພື່ ອຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຕອບໂຕເ້ຫດການໄພພບິດັ; ຄວາມ

ພອ້ມຂອງທມີງານໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ ເປັນຕົນ້ - ທມີງານປະເມນີຜນົສຸກເສນີ, ທມີງານຊອກຄົນ້-ຄົນ້ຫາ ແລະ 

ກູໄ້ພ, ທມີງານຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນການແພດ ແລະ ບໍລກິານສຸຂະພາບ, ອື່ ນໆ.  

1). ການຕດິຕາມສະພາບອາກາດ ແລະ ການແຈງ້ເຕອືນໄພລ່ວງໜາ້ 

ກມົອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຕດິຕາມ, ພະຍາ 

ກອນ ແລະ ສົ່ ງຂໍມູ້ນແຈງ້ຂ່າວເຕອືນໄພ ກ່ຽວກບັ ສະພາບອາກາດ, ລມົພະຍຸ, ປະລມິານນໍາ້ຝົນ, ລະດບັນໍາ້ຂືນ້-ລງົ 

ຕາມແມ່ນໍາ້  ທີ່ ອາດຈະກໍ່ ໃຫເ້ກດີໄພພບິດັ ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ຊວີດິ, ຊບັສນິຂອງລດັ, ລວມໝູ່  ແລະ ປະຊາຊນົ ໃຫ ້

ສງັຄມົ, ຊຸມຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດຮ້ບັຊາບ ເພື່ ອມກີານກຽມພອ້ມ ແລະ ຫຼກີລຽ້ງຄວາມເສຍຫາຍ 

ແລະ ສູນເສຍຈາກເຫດການໄພພບິດັດັ່ ງກ່າວ. 
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(ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ກມົອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ) 

 

ກມົສງັຄມົສງົເຄາະ, ກະຊວງ ຮສສ, ກອງເລຂາ ຄພຊ ຈະສົ່ ງຂໍມູ້ນແຈງ້ຂ່າວເຕອືນໄພ ຕາມການແຈງ້ເຕອືນ

ຂອງ ກມົອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ ດວ້ຍການສົ່ ງແຈງ້ການຂອງ ປະທານ ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບ

ຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ສົ່ ງເຖິງ ບນັດາກະຊວງ ໃນຄະນະ ຄພຊ ແລະ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມ

ໄພພບິດັຂັນ້ແຂວງ ເພື່ ອສົ່ ງຕໍ່ ຫາ ຄະນະກາໍມະການທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຢູ່ ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ. 

ການສົ່ ງແຈງ້ຂ່າວເຕອືນໄພລ່ວງໜາ້ ແມ່ນ ຈະໄດອ້ອກແຈງ້ການ ແລະ ການປະກາດ ເຂດເຝົາ້ລະວງັໂດຍຜ່ານ

ພາຫະນະສື່ ມວນຊນົ ເພື່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົ, ຊຸມຊນົ, ການຈດັຕັງ້ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ໄດມ້ເີວລາໃນການກຽມຄວາມ

ພອ້ມລ່ວງໜາ້ເພື່ ອຮບັມກືບັໄພພບິດັ ທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້. 

ໃນກໍລະນຈີະເກດີມໄີພພບິດັ ກວມເອາົພືນ້ທີ່ ຫຼາຍບາ້ນ ໃຫເ້ຈົາ້ເມອືງ, ຫວົໜາ້ເທດສະບານ, ເຈ ົາ້ນະຄອນ 

ອອກແຈງ້ເຕອືນ ແລະ ປະກາດເຂດເຝົາ້ລະວງັ ຕາມການສະເໜຂີອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ຂັນ້ເມອືງ. 

ໃນກໍລະນຈີະເກດີມໄີພພບິດັ ກວມເອາົພືນ້ທີ່ ຫຼາຍເມອືງ ໃຫເ້ຈົາ້ເເຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນຫຼວງ ອອກແຈງ້ 

ເຕອືນ ແລະ ປະກາດເຂດເຝົາ້ລະວງັ ຕາມການສະເໜຂີອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ຂັນ້ແຂວງ.   

ໃນກໍລະນຈີະເກດີມໄີພພບິດັ ກວມເອາົພືນ້ທີ່ ຫຼາຍເເຂວງ ໃຫລ້ດັຖະບານ ອອກແຈງ້ເຕອືນ ແລະ ປະກາດ 

ເຂດເຝົາ້ລະວງັ ຕາມການສະເໜຂີອງ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ  ຂັນ້ສູນກາງ. 

ການເຕອືນໄພພບິດັ ແມ່ນ ອງີໃສ່ຂໍມູ້ນ ພະຍາກອນ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການຄາດຄະເນ ຂອງ ຂະແໜງການ

ທີ່  ກ່ຽວຂອ້ງ ເປັນຕົນ້ ກມົອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ, ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ແວດລອ້ມ. 

2). ສູນປະຕບິດັງານສຸກເສນີ (EOC) 

ສູນປະຕບິດັງານສຸກເສນີ (EOC) ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ກມົສງັຄມົສງົເຄາະ, ກະຊວງ ຮສສ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂດຍ ກອງເລຂາ 

ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ (ຄພຊ) ແມ່ນຈະຖກືນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການບນັຊາເຫດການ
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ໄພພບິດັສຸກເສນີ ເພື່ ອຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານສະພາບໄພພບິດັທີ່ ຈະເກດີຂືນ້ ພອ້ມທງັ ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຕດິຕ່ໍສື່ ສານ

ກບັບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງລດັ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມງານສາກນົທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ທງັຢູ່ພາຍ

ໃນ ແລະ ນອກປະເທດ (ສູນປະສານງານອາຊຽນເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນມະນຸດສະທາໍ - AHA Centre).  

ສູນ EOC ອາດຈດັຕັງ້ຂຶນ້ຢູ່ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ຫຼ ືຢູ່ບ່ອນອື່ ນທີ່ ໄດກ້ໍານດົສະ 

ເພາະ. ຫວົໜາ້ກອງເລຂາ ຄພຊ ໃນນາມ ຫວົໜາ້ສູນປະຕບິດັງານເຫດການສຸກເສນີ ໂດຍໄດຮ້ບັການຊີນ້ໍາ ມອບໝາຍ

ຈາກ ຄພຊ ຈະມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບດັ່ ງນີ:້ 

 ປະກາດນາໍໃຊ ້ສູນປະຕບິດັງານເຫດການສຸກເສນີ; 

 ຄວບຄຸມການປະຕບິດັງານ ສູນປະຕບິດັງານເຫດການສຸກເສນີ; 

 ຈດັບຸກຄະລາກອນ ເຂົາ້ໃນການປະຕບິດັງານຂອງສູນ; 

 ສົ່ ງແຈງ້ຂ່າວເຕອືນໄພຕາມຂໍມູ້ນຈາກ ກມົອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ ໃຫບ້ນັດຈດຸປະສານງານ

ຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ທງັຢູ່ ຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມງານສາກນົໄດຮ້ບັຊາບ. 

ການປະຕບິດັວຽກງານ ແມ່ນຈະໄດປ້ະສານສມົທບົກບັບນັດາຈດຸປະສານງານຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ຢູ່ຂັນ້ກະຊວງ 

ແລະ ຂັນ້ແຂວງ ເພື່ ອສງັລວມຂໍມູ້ນສະພາບຜນົກະທບົ, ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຮບີດ່ວນ ແລວ້ ລາຍ

ງານໃຫປ້ະທານ ຄພຊ ເພື່ ອໃຫທ້ດິຊີນ້າໍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  

ກມົສງັຄມົສງົເຄາະ, ກອງເລຂາ ຄພຊ ໃນນາມຜູຮ້ບັຜດິຊອບສູນ EOC ຈະຮຽກປະຊຸມສຸກເສນີຂັນ້ວຊິາການ 

ໂດຍເຊືອ້ເຊນີບນັດາຜູປ້ະສານງານຢູ່ບນັດາກະຊວງ ຄພຊ ເຂົາ້ຮ່ວມ ຢູ່ ສູນ EOC ເພື່ ອລາຍງານສະພາບສຸກເສນີ ແລະ 

ປຶກສາຫາລ ືຮ່ວມກນັກາໍນດົແຜນຕອບໂຕສຸ້ກເສນີ ສະເໜປີະທານ ຄພຊ ໃຫທ້ດິຊີນ້າໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
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4.2. ໄລຍະທ ີ2. ການຄວບຄຸມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືແກໄ້ຂສຸກເສນີໃນລະຫວ່າເກດີໄພພບິດັ 

ການຄວບຄຸມຊ່ວຍເຫຼອືແກໄ້ຂສຸກເສນີໃນລະຫວ່າງເກດີໄພພບິດັ ແມ່ນ ການຈາໍກດັໄພພບິດັທີ່ ພວມເກດີຂຶນ້ 

ບໍ່ ໃຫສ້າ້ງຜົນກະທບົຮາ້ຍແຮງ ຫຼ ືຄວາມເສຍຫາຍຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ ສຸຂະພາບ, ຊີວດິ, ຊບັສນິ ຂອງປະຊາຊນົ ຊຶ່ ງຕອ້ງ

ປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ການຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ; 

2. ການຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ; 

3. ການຊອກຄົນ້ ຫຼ ືຄົນ້ຫາ ແລະ ກູໄ້ພ; 

4. ການປະເມນີຜນົເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຮບີດ່ວນເບືອ້ງຕົນ້; 

5. ການຊ່ວຍເຫຼອືບນັເທາົທຸກ 

6. ການຮອ້ງຂໍການຊ່ວຍເຫຼອື 

7. ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກສາກນົ 

8. ການຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອື 

9. ການສອ້ມແປງ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປັນ; 

10. ການປະກາດເປັນເຂດປະສບົໄພພບິດັ; 

11. ການປະກາດຍກົເລກີເຂດປະສບົໄພພບິດັ; 

12. ມາດຕະການຄວບຄຸມໄພພບິດັ. 

 

1). ການຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ 

 ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຕ່ລະຂັນ້ ສມົທບົກບັກະຊວງ, ອງົການ, ອງົ ການ

ປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ປະຕບິດັມາດຕະການຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພທາງດາ້ນສຸຂະພາບ, ຊ ີວດິ, ຊບັສນິ 

ຂອງຜູປ້ະສບົໄພພບິດັ ແລະ ຜູມ້າຊ່ວຍເຫຼອື. 

 

2). ການຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ 

ໄພພບິດັເກດີຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນໃດ ໃຫທ້ອ້ງຖິ່ ນນັນ້ ເປັນເຈົາ້ການຮບີຮອ້ນໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ 

ທນັການ. 

ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ແຕ່ລະຂັນ້ ສມົທບົກບັກະຊວງ, ອງົ ການ ແລະ ອງົການ

ປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທງັ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອ

ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ ເປັນຕົນ້ ບ່ອນຢູ່ອາໄສຊົ່ ວຄາວ, ອາຫານ, ນໍາ້ດື່ ມ, ນໍາ້ໃຊ,້ ການບໍລກິານແພດສຸກເສີນ, 

ເຄື່ ອງນຸ່ງ ຫົ່ ມ ແລະ ອື່ ນໆ ໃຫຜູ້ປ້ະສບົໄພພບິດັ. 

ໃນກໍລະນເີກດີໄພພບິດັຮາ້ຍແຮງ ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ຂັນ້ສູນກາງ ປະສານສມົທບົກບັອງົ ການ

ປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສາ້ງຕັງ້ສູນບນັຊາການສຸກເສນີ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ບ່ອນເກດີໄພພບິດັ, ຈດັ ສນັທີ່

ພກັຊົ່ ວຄາວ, ສາງເກບັມຽ້ນເຄື່ ອງ, ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການແພດ, ການຈດັສົ່ ງ, ແຈກຢາຍ ເຄື່ ອງຊ່ວຍເຫຼອື ບນັເທາົທຸກ

ສຸກເສນີຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ທນັເວລາ.  
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3).  ການຊອກຄົນ້ ຫຼ ືຄົນ້ຫາ ແລະ ກູໄ້ພ 

ໃນເວລາເກດີໄພພບິດັ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສມົທບົກບັອງົການ

ປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ລວມທງັທຸກພາກສ່ວນຂອງສງັຄມົ ຊ່ວຍເຫຼອືຊອກຄົນ້ ຫຼ ືຄົນ້ຫາ, ກູໄ້ພ ແລະ ຍກົຍາ້ຍຜູປ້ະສບົ

ໄພພບິດັໄປຢູ່ບ່ອນ ທີ່ ປອດໄພ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ຈດັສນັໄວ.້ 

ໃນກໍລະນເີກດີໄພພບິດັຮາ້ຍແຮງ ໃຫສູ້ນບນັຊາການສຸກເສີນ ເປັນເຈົາ້ການຊີນ້ໍາ, ບນັຊາຮອບດາ້ນໃນການ

ຊ່ວຍເຫຼອື. 

4). ການປະເມນີຜນົເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຮບີດ່ວນເບືອ້ງຕົນ້ 

 ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສມົທບົກບັອງົການປົກ ຄອງທອ້ງຖິ່ ນບ່ອນ 

ເກດີໄພພບິດັ, ຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຮບີດ່ວນ 

ເບືອ້ງຕົນ້ ເພື່ ອວາງແຜນໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ. 

 

5). ການຊ່ວຍເຫຼອືບນັເທາົທຸກ 

ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັ ອງົການ

ປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ບ່ອນເກດີໄພພບິດັ, ຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ດໍາເນນີການຊ່ວຍເຫຼອືບນັເທາົທຸກຜູປ້ະສບົ

ໄພພບິດັ ເປັນຕົນ້ ການບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ, ການສະໜອງເຄື່ ອງອຸປະໂພກ ບໍລໂິພກ, ເຄື່ ອງໃຊອ້ື່ ນທີ່ ຈາໍເປັນ 

ໃນການດໍາລງົຊວີດິ, ການຈດັສນັທີ່ ຢູ່ອາໄສ. 

 

6). ການຮອ້ງຂກໍານຊ່ວຍເຫຼອື 

ໃນກລໍະນເີກດີໄພພບິດັ ຖາ້ຫາກເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປັນ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ  ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ບ່ອນເກດີໄພພບິດັ ສາມາດຮອ້ງຂໍການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຂະແໜງການ ແລະ 

ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ ງ ເພື່ ອຊອກຄົນ້ ຫຼ ືຄົນ້ຫາ, ກູໄ້ພ ແລະ ບນັເທາົທຸກ ຜູປ້ະສບົໄພພບິດັ. 

ໃນກລໍະນ ີທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງຮອ້ງຂໍການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຕ່າງປະເທດນັນ້ ຄະນະກາໍມະ ການປອ້ງກນັ ແລະ 

ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ຂັນ້ສູນກາງ ສະເໜລີດັຖະບານ ພຈິາລະນາ. 

 

7). ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກສາກນົ 

ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ຂັນ້ສູນກາງ ສມົທບົກບັກະຊວງ, ອງົ ການ ແລະ ອງົການ 

ປົກຄອງທອ້ງ ຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ການນໍາເຂົາ້ ບຸກຄະລາກອນ ເປັນຕົນ້ ນກັຂ່າວ, ແພດ, ນກັກູ ້

ໄພ, ທມີກູ ້ໄພ; ການນາໍເຂົາ້ ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ, ຢາປົວພະຍາດ, ເຄື່ ອງອຸປະໂພກ ບໍລໂິພກ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ເປັນການ

ຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ ບຸກຄນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ອງົການທີ່ ບໍ່ ສງັກດັລດັຖະບານ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ບນັດາ

ປະເທດເພື່ ອນມດິ ແລະ ພາກພືນ້ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ, ສນົທສິນັຍາ ແລະ ສນັຍາສາກນົ ທີ່  ສປປ ລາວ 

ເປັນ ພາຄ.ີ ສໍາລບັ ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ, ຢາປົວພະຍາດ, ເຄື່ ອງອຸປະໂພກ ບໍລໂິພກ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼອື 

ນັນ້ ໄດຮ້ບັການຍກົ ເວັນ້ພາສ ີອາກອນ ແລະ ພນັທະອື່ ນ. 
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ການນາໍເອາົ ບຸກຄະລາກອນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ຮບັໃຊ ້ກບັຄນືປະເທດນັນ້ ກຕໍອ້ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ

ເຊັ່ ນກນັ. 

 

8). ການຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອື 

ລດັຖະບານ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງຢ່າງລວມສູນ ທຸກການຊ່ວຍເຫຼອື ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ ້

ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ແຕ່ລະຂັນ້ ຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການປະສານ

ສມົທບົກບັ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນບ່ອນເກດີໄພພບິດັ ແລະ ຂະແໜງ ການ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ສໍາລບັບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ມາຊ່ວຍເຫຼອືນັນ້ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມການກໍານດົ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງ ຂອງ 

ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ແລະ ຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

9). ການສອ້ມແປງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປັນ 

ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງນາໍໃຊມ້າດຕະການໃນການສອ້ມແປງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທີ່ ຈາໍ ເປັນຮບີດ່ວນ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັການແກໄ້ຂເຫດສຸກເສນີໄພພບິດັເບືອ້ງຕົນ້ຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມຈງິ ບນົພືນ້ຖານການຢັງ້ຢືນ ຂອງ ຄະນະ

ກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ທີ່ ກຽວຂອ້ງ. 

 

10). ການປະກາດ ເປັນເຂດປະສບົໄພພບິດັ 

ເຂດປະສບົໄພພບິດັ ແມ່ນ ພືນ້ທີ່ ໃດໜຶ່ ງທີ່ ພວມປະສບົກບັໄພພບິດັ ຊຶ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົ ແລະ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ

ຢ່າງຫວຼງຫາຼຍຕໍ່ ສຸຂະພາບ, ຊວີດິ, ຊບັສນິຂອງລດັ, ລວມໝູ່ , ປະຊາຊນົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ. 

ໃນກໍລະນເີກດີໄພພບິດັ ກວມເອາົພືນ້ທີ່ ຫຼາຍບາ້ນ ໃຫເ້ຈົາ້ເມອືງ, ຫວົໜາ້ເທດສະບານ, ເຈ ົາ້ນະຄອນ ປະ ກາດ

ເປັນເຂດປະສບົໄພພບິດັ ຕາມການສະເໜ ີຂອງ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ຂັນ້ເມອືງ. 

ໃນກໍລະນເີກດີໄພພບິດັ ກວມເອາົພືນ້ທີ່ ຫຼາຍເມອືງ ໃຫເ້ຈ ົາ້ເເຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນຫຼວງ ປະກາດເປັນເຂດ 

ປະສບົໄພພບິດັ ຕາມການສະເໜ ີຂອງ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ຂັນ້ແຂວງ.   

ໃນກໍລະນເີກດີໄພພບິດັ ກວມເອາົພືນ້ທີ່ ຫຼາຍເເຂວງ ຫຼ ືເກດີໄພພບິດັຮາ້ຍແຮງ ໃຫລ້ດັຖະບານ ປະກາດເປັນ 

ເຂດປະສບົໄພພບິດັ ຕາມການສະເໜ ີຂອງ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ຂັນ້ສູນກາງ. 

 

11). ການປະກາດຍກົເລກີເຂດປະສບົໄພພບິດັ 

ລດັຖະບານ ຫຼ ືອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ປະກາດຍກົເລກີເຂດປະສບົໄພພບິດັ ຕາມຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ 

ພາຍຫຼງັສະພາບເຫດການໄພພບິດັໄດສ້ະຫງບົລງົ ຕາມການສະເໜ ີຂອງ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມ

ໄພພບິດັ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

12).  ມາດຕະການຄວບຄຸມໄພພບິດັ 

ໃນກໍລະນີ ີໄພພບິດັທໍາມະຊາດເກດີຂຶນ້ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ປະສານສມົທບົ ກບັອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ບ່ອນເກດີໄພພບິດັ, ຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ຄົນ້ຄວາ້ນໍາໃຊ ້

ວທິກີານ ແລະ ມາດຕະການ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ພອ້ມທງັປຸກລະດມົປະຊາຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ ປະກອບສ່ວນດາ້ນ

ສະຕປັິນຍາ, ແຮງງານ, ທນຶຮອນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນທີ່ ຈາໍເປັນ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ ດັ່ ງກ່າວ.  
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ໃນກໍລະນີ ີໄພພບິດັທີ່ ເກດີຈາກມະນຸດສາ້ງຂຶນ້ ເປັນຕົນ້ ສານເຄມຮີົ່ ວໄຫຼ, ດນິເຊາະເຈື່ ອນ, ນໍາ້ຖວ້ມ, ນໍາ້ຫົງ້ 

ຈາກການດໍາເນນີໂຄງການລງົທນຶ ຫຼ ືກດິຈະການໃດໜຶ່ ງ ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການລງົທນຶ ຫຼ ືຜູດ້ໍາເນນີກດິຈະການນັນ້ ຕອ້ງ

ຮບັຜດິຊອບແກໄ້ຂຕົນ້ເຫດ ແລະ ຜົນກະທບົຂອງເຫດການດັ່ ງກ່າວ ພອ້ມທງັລາຍງານ ໃຫລ້ດັຖະບານ, ອງົການ

ປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ແຈງ້ໃຫມ້ວນຊນົຢ່າງທນັການ. 

ໃນກໍລະນ ີໄພພບິດັ ຫາກເກດີຂຶນ້ ໃນຫຼາຍທອ້ງຖິ່ ນ ພອ້ມກນັ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມ

ໄພພບິດັ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສມົທບົກບັອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິິ່ ນບ່ອນເກດີໄພພບິດັ, ຂະແຫນງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ 

ຊອກຫາວທິກີານ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະ ທບົຢ່າງທນັການ. 

 

4.3. ໄລຍະທ ີ3: ການຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ 
 ການຟື້ນຟູຫຼງັໄພພິບັດ ແມ່ນ ການປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູປ້ະສົບໄພພິບັດ ແລະ ການບູລະນະ

ສອ້ມແປງ, ກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ທີ່ ຖືກຜນົກະທບົ ແລະ/ຫຼ ືໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພບິດັ ຄນືສູ່ສະພາບ

ປົກກະຕ ິຫຼ ືດກີວ່າເກົ່ າ ຊຶ່ ງຕອ້ງປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຫຼງັໄພພບິດັ; 

2. ການສາ້ງແຜນຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ; 

3. ການດໍາເນນີການຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ; 

4. ການຕດິຕາມກວດກາຫຼງັການຟືນ້ຟູ. 

 

1). ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຫຼງັໄພພບິດັ 

ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຫຼງັໄພພບິດັ ແມ່ນ ການຕລີາຄາລະດບັຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ ເພື່ ອ

ປົວແປງຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ບູລະນະ ສອ້ມແປງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍຈາກ

ໄພພບິດັຄນືໃໝ່. 

ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ປະສານສມົທບົກບັ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ

ບ່ອນເກດີໄພພບິດັ, ຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ດໍາເນນີການປະເມນີຄວາມຕອ້ງ ການຫຼງັໄພພບິດັ ໃນການຟືນ້

ຟູ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນຕ່າງໆ. 

 

2). ການສາ້ງແຜນຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ 

 ການສາ້ງແຜນຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ ແມ່ນ ການວາງແຜນໂດຍອງີໃສ່ຜນົຂອງການປະເມນີຄວາມຕອ້ງ ການຫຼງັ

ໄພພບິດັ ເພື່ ອປົວແປງຊວີດິການເປັນຢູ່ ແລະ ຟືນ້ຟູໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ໃນເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ. 

ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ຂັນ້ແຂວງ ປະສານສມົທບົກບັອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ

ບ່ອນເກດີໄພພບິດັ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສາ້ງແຜນຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ ເພື່ ອສະເໜໃີຫອ້ງົການປົກຄອງຂັນ້

ແຂວງນໍາເຂົາ້ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ ແລວ້ນໍາສະເໜ ີສະພາປະຊາຊນົ ຂັນ້

ແຂວງ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ. 
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ໃນກໍລະນໄີພພບິດັກວມເອາົຫຼາຍແຂວງ ຫຼ ືເກດີໄພພບິດັຮາ້ຍແຮງ ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມ

ໄພພບິດັ ຂັນ້ສູນກາງ ປະສານສມົທບົກບັກະຊວງ, ອງົການ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສາ້ງແຜນຟືນ້ຟູ 

ເພື່ ອສະເໜລີດັຖະບານ ແລວ້ນາໍສະເໜຕີໍ່ ຄະນະປະຈາໍສະພາແຫ່ງຊາດ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ. 

 

3). ການດໍາເນນີການຟຶນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ 

ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ບ່ອນເກດີໄພພບິດັ ເປັນເຈົາ້ການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນຟື້ນຟູ ທີ່ ຖືກ

ຮບັຮອງແລວ້ນັນ້ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ທີ່ ດໍາເນນີການຜະລດິ, ທຸລະກດິ, ການບໍລກິານ ຫຼ ືກດິຈະການໃດໜຶ່ ງ ທີ່

ກໍ່ ໃຫເ້ກດີໄພພບິດັ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບ ແກໄ້ຂ,  ຟືນ້ຟູໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ເປັນຕົນ້ ບ່ອນທໍາການຜະລດິ, ບ່ອນຢູ່ອາໄສ, 

ມລໍະດກົທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ, ສະຖານທີ່ ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັຖຸບູຮານ ທີ່ ຖກືທາໍລາຍ ພອ້ມທງັ ຊດົເຊຍີຄ່າ ເສຍ

ຫາຍໃຫຜູ້ປ້ະສບົໄພພບິດັ ພາຍໃຕກ້ານ ຕດິຕາມ ກວດກາ ຂອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ. 

 

4). ການຕດິຕາມກວດກາຫຼງັການຟືນ້ຟູ  

ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ເປັນເຈົາ້ການ ຕດິຕາມ ກວດກາ 

ແລະ ປະ ເມນີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນບ່ອນເກດີ

ໄພພບິດັ, ຂະແໜງການ ແລະ ທຸກ ພາກສ່ວນ ແລວ້ລາຍງານຕ່ໍອງົການປົກຄອງ ຂັນ້ແຂວງ. 

ໃນກລໍະນເີກດີໄພພບິດັ ກວມເອາົຫາຼຍແຂວງ ຫຼ ືເກດີໄພພບິດັຮາ້ຍແຮງ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບ

ຄຸມໄພພບິດັ ຂັນ້ສູນກາງ ເປັນເຈົາ້ການຕດິຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມນີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຟືນ້ຟູຫຼງັໄພພບິດັ 

ໂດຍປະສານສມົທບົກບັກະຊວງ, ອງົການ ແລະ ອງົ ການປົກຄອງຂັນ້ແຂວງ ແລວ້ລາຍງານຕໍ່ ລດັຖະບານ. 

 

5. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະສານງານໂດຍລວມ 
ລດັຖະບານຊີນ້ໍາ ນໍາພາ ແລະ ປະສານງານບນັດາກດິຈະກໍາການກຽມຄວາມພອ້ມ ແລະ ປະຕບິດັໃຫກ້ານ

ຊ່ວຍເຫຼອືແກໄ້ຂໄພພບິດັສຸກເສນີ ໂດຍຜ່ານຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັຂັນ້ເມອືງ, ແຂວງ ແລະ 

ສູນກາງ.  

ກມົສງັຄມົສງົເຄາະ ໃນນາມກອງເລຂາ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ເປັນໃຈ

ກາງປະສານສມົທບົກບັ ບນັດາກະຊວງ, ອງົການທຽບເທົ່ າຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ຂັນ້ຕ່າງໆ ແລະ 

ສາກນົ ໃນການຄົນ້ຄວາ້, ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຕອບໂຕ ້ແລະ ແກໄ້ຂຜນົຮາ້ຍຈາກໄພພບິດັ ທີ່ ມຕີໍ່ ຊບັ

ສນິ ແລະ ຊວີດິ ຂອງປະຊາຊນົ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

 

ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄພຊ ລວມມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

-  ກອງເລຂາ ຄພຊ, ກມົສງັຄມົສງົເຄາະ ເປັນເສນາທກິານ ໃຫແ້ກ່ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມ

ໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ໃນການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ທງັໄລຍະກຽມພອ້ມກ່ອນເກດີ, ໄລຍະຕອບໂຕສຸ້ກເສນີ 

ແລະ ໄລຍະຟືນ້ຟູປົວແປງພາຍຫລງັເຫດການໄພພບິດັ; 
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- ເປັນໃຈກາງປະສານງານກບັພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນວຽກງານປ້ອງກນັ ແລະ 

ຄວບຄຸມໄພພບິດັ, ໂດຍສະເພາະ ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ບນັດາສາຍຕັງ້ຂອງຕນົ ໃນຂັນ້

ທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາມາດຕະການ ໃນການກຽມພອ້ມ, ການຕອບໂຕສຸ້ກເສນີ, ການປອ້ງກນັ ແລະ ການ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ; 
- ຮຽກປະຊຸມຂັນ້ວຊິາການ ໃນຄະນະຈດຸປະສານງານຊ່ວຍວຽກ ຂອງ ຄພຊ ໃນເວລາເກດີໄພພບິດັສຸກເສນີ 

ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ ສງັລວມ ແລະ ສະເໜມີາດຕະການປະຕບິດັໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ; 
- ປະສານງານ ເພື່ ອສະໜອງຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານ ແລະ ເຕອືນໄພລ່ວງໜາ້ ກ່ຽວກບັ ໄພພບິດັຕ່າງໆ ທີ່ ອາດເກດີ

ຂຶນ້; 
- ປະຈໍາການ 24 ຊົ່ ວໂມງ ເມື່ ອມກີານເຕອືນໄພພບິດັທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ ເພື່ ອຕດິຕາມສະພາບການຜນັແປເຝົ້າ

ລະວງັໄພອນັຕະລາຍຢ່າງໃກຊ້ດິ ແລະ ນາໍສະເໜວີທິກີານຕອບໂຕ ້ແລະ ແກໄ້ຂ ໃຫທ້ນັການ; 
-  ເປັນຈດຸໃຈກາງປະສານງານກບັພາກສ່ວນທີ່ ເປັນຄູ່ ຮ່ວມງານສາກນົ ແລະ ພາກພືນ້ ເປັນຕົນ້ ອງົການ ສປຊ 

ເພື່ ອຍຸດທະສາດຫຼຸດຜ່ອນໄພພບິດັສາກນົ, ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັອາຊຽນ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

ສ່ວນພາລະບດົ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງ ບນັດາສະມາຊກິຄະນະ ຄພຊ ແມ່ນ ໄດກ້າໍນດົລະອຽດໃນຂໍຕ້ກົຂອງ 

ປະທານ ຄພຊ ກ່ຽວກບັ ການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ

ໄພພບິດັ (ຄພຊ) ສະບບັເລກທ2ີ737/ຮສສ ລງົວນັທ ີ30 ມຖຸີນາ 2018. 

 

 6. ທ່າແຮງ ແລະ ການກຽມຄວາມພອ້ມໃນແຕ່ລະດາ້ນ 
ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນແຕ່ລະດາ້ນ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົຢູ່ໃນແຜນການສະບບັນີ ້ແມ່ນ ໄດສ້ງັລວມບນັດາ

ໜາ້ວຽກ, ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ ເພື່ ອຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຕອບໂຕເ້ຫດການໄພພບິດັ, ຊຶ່ ງລວມມທ່ີາແຮງ ແລະ 

ຄວາມພອ້ມຂອງບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ສະແດງອອກຢູ່ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້ 

 

ລ/ດ ພາກສ່ວນ ທ່າແຮງ/ຊບັພະຍາກອນ ບ່ອນເກບັມຽ້ນ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ/ຜູປ້ະສານງານ 

 ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 

 

- ງບົປະມານສກົເຄາະ ປີ 2019 ຈາໍນວນ 

300,000,000  ກບີ 

- ກອງທນຶນໍາ້ມນັ ສາມາດນ າໃຊໄ້ດສ້ະເພາະຊືນ້ໍາ້ມນັ

ສໍາ ລບັພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ອື່ ນໆໃນການຕອບໂຕ ້

ສຸກເສນີສະເພາະ ປີ 2019 ມຈີາໍນວນ 

1,000,000,000 ກບີ; 

- ຄງັແຮເຂົາ້ອາຊຽນ+3 ຈາໍ ນວນ 500 ໂຕນ ສປປ 

ລາວ ເປັນເຈົາ້ພາບເກບັຮກັສາ 

- ຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງ

ຊາດ 

- ຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງ

ຊາດ( ສະພາໄດ ້

ຮບັຮອງແລວ້)  

- ສາງຫຼກັ 17 

ກະຊວງ ຮສສ 

 

ພະແນກ ສງົເຄາະ ແລະ

ພດັທະນາ 

ພະແນກສງົເຄາະ ແລະ 

ພດັທະນາ ແລະ WFP 
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1 

 

- ວດັຖຸອຸປະກອນເຊັ່ ນ: ເຫຼກັຕະປູຕອກໄມ,້ ເຫຼກັ

ຕະປູຕອກສງັກະສ,ີ ເຄື່ ອງໃຊໃ້ນຄວົເຮອືນ, ເຕັນ້

ສໍາລບັທີ່ ພກັອາໄສ 800 ກ່ວາເຕັນ້, ພາຫະນະໃນ

ການຂນົສົ່ ງຈາໍນວນ 4 ຄນັ, ລດົສະແຕກັ ສົ່ ງນໍາ້ 2 ຄນັ

, ຈກັປ່ັນໄຟຟາ້ (ໃຊສ້ າລບັໃຫແ້ສງສະຫວ່າງ) 9 

ເຄື່ ອງ, ເສືອ້ຊູຊບີ 60 ຜນື, ເຮອືກູໄ້ພ ຈາໍນວນ 7 ລໍາ

, ເຮອືຢາງ ບ່ໍມຈີກັ 42 ລໍາ, ລດົກະບະ 4 ຄນັ.  

- ມທີມີງານ ປະເມນີຜນົສຸກເສນີ ລງົເກບັກ າຂໍມູ້ນ ປະ

ເມນີຄວາມຕອງ້ການອນັຮບີດ່ວນໃນເຂດທີ່ ຖກື

ກະທບົຈາກໄພພບິດັ ເພື່ ອໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືໃຫທ້ນັ

ສະພາບການ. 

- ສາງຫຼກັ 17 

ກະຊວງ ຮສສ 

2 ກະຊວງການເງນິ 1. ເງນິຄງັສະສມົແຫ່ງລດັ 756 ຕືກ້ບີ; 

2. ເຂົາ້ສານຈາ້ວ (ຄງັແຮເຂົາ້ສຸກເສນີ ພນັທະ

ອາຊຽນ+3  ຂອງລດັຖະບານລາວ) ຈາໍນວນ 

2.221,40 ໂຕນ; 

3. ເຂົາ້ສານໜຽວ 1.738 ໂຕນ; 

4. ນໍາ້ມນັສະສມົແຫ່ງລດັ 10 ລາ້ນລດິ (ນໍາ້ມນັກາ

ຊວນ 8 ລາ້ນລດິ, ແອດັຊງັ 2 ລາ້ນລດິ); 

5. ຄງັແຮລດັຖະບານ. 

1. ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ; 

2. ເຂົາ້ສານຈາ້ວ ຢູ່ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ; 

3. ເຂົາ້ສານໜຽວ ຢູ່

ແຂວງຈາໍປາສກັ 

4. ນໍາ້ມນັສະສມົ ຢູ່

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

, ແຂວງຈາໍປາສກັ 

ແລະ ແຂວງອດັຕະປື. 

- ຄງັສະສມົແຫ່ງລດັ ແມ່ນກມົ

ສະສມົແຫ່ງລດັ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ; 

- ຄງັແຮລດັຖະບານ ແມ່ນກມົ

ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ເປັນຜູຄຸ້ມ້

ຄອງ. 

3 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 1. ທມີແພດສຸກເສນີ:                                    

- ໂຮງໝໍສູນກາງ (ໂຮງໝໍມະໂຫສດົ, ໂຮງໝໍ

ມດິຕະພາບ, ໂຮງໝໍເຊດຖາທລິາດ, ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ

ເດກັແດງ, ໂຮງໝໍເດກັ);  

- ໂຮງໝໍແຂວງ ໃນ 17 ແຂວງ ທົ່ ວປະເທດ; 

- ໂຮງໝໍເມອືງ ໃນທົ່ ວປະເທດ; 

- ສຸກສາລາ ໃນທົ່ ວປະເທດ; 

- ພາກເອກະຊນົ: ໂຮງໝໍເອກະຊນົ ແລະຫອ້ງກວດ

ພະຍາດເອກະຊນົ (ຍງັບ່ໍທນັມກີານເຄື່ ອນໄຫວຮ່ວມ

ກບັຄະນະກາໍມະການ ປອ້ງກນັ ແລະຄວບຄຸມ

ໄພພບິດັ ກະຊວງສາທາລະ ນະສຸກ). 

2. ດາ້ນຢາ ແລະອຸປະກອນການແພດ: 

ກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ 
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- ກຽມພອ້ມດາ້ນຢາ ໂດຍໂອນເງນີ ຈາໍນວນໜຶ່ ງແຮ

ໄວຢູ່້ ໂຮງງານຜະລດິຢາ ເລກ 2 ແລະ ເລກ 3; 

3. ລະບບົສາງ (Logistic): 

- ລະບບົສາງຢາມ ີ2 ປະເພດຄ:ື ປະເພດສາງ ອາຫານ 

ແລະຢາແຂວງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງ; 

- ສາງອາຫານ ແລະຢາ ມ ີ17 ແຂວງ 

- ສາງໂຮງໝໍ ມ ີ17 ແຂວງ 

- ໂຮງໝໍສູນກາງ ມ ີ4 ແຫ່ງ 

- ສູນກາງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ) ສາງສູນກາງຊຽງ

ດາ. 

- ສາງພາລາທກິານປະຈາໍພາກ ມ ີ02 ພາກ ມ ີ04 

ແຂວງ ຄ:ື ພາກເໜອື: ແຂວງອຸດມົໄຊ, ແຂວງຫຼວງ

ພະບາງ; ແລະ ສາງຢູ່ ພາກໃຕ:້ ແຂວງສະຫວນັນະ

ເຂດ ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ. 

4.ດາ້ນພາຫານະ: 

- ລດົແພດຂນົສົ່ ງຄນົເຈບັຊະນດິພເິສດ (Advance 

Ambulance) ມ ີ03 ຄນັ (02 ຄນັ ປະຈາໍຢູ່

ຫອ້ງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ແລະ 01 ຄນັ 

ໄດມ້ອບໃຫພ້ະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊ

ກອງ); 

- ລດົແພດຂນົສົ່ ງຄນົເຈບັ ຊະນດິທໍາມະດາ (Basic 

Ambulance) ມ ີ17 ຄນັແມ່ນປະຈາໍຢູ່ ພະແນກ

ສາທາລະນະສຸກ 17 ແຂວງ 

- ລດົຕດິເຄື່ ອງກອງນໍາ້ສະອາດ 6 ຄນັ; 

- ລດົບນັທຸກດື່ ມນໍາ້ສະອາດ 20 ຄນັ. 

4 ກະຊວງ ປອ້ງກນັຄວາມ

ສະຫງບົ 

ດາ້ນກາໍລງັ: 

- ກ າລງັສໍາຮອງຢູ່ສູນກາງ ຈາໍນວນ 2.000 ສະຫາຍ; 

- ກາໍລງັຂອງ ປກສ ແຂວງ 619 ສະຫາຍ; 

- ກ າລງັຂອງ ປກສ ເມອືງ 80 ສະຫາຍ 

ດາ້ນພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຂອງສູນກາງ: 

- ເຮອືລາດຕະເວນ 1 ລ າ 

- ລດົບນັທຸກ 15 ຄນັ 

- ເຮອືກູໄ້ພ 06 ລໍາ 

- ລດົມອດໄຟ 15 ຄນັ 

- ລດົກູໄ້ພ 03 ຄນັ 

ກະຊວງ ປອ້ງກນັ

ຄວາມສະຫງບົ 
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- ຈກັໄຟຟາ້ 02 ເຄື່ ອງ 

- ຈກັຕດັໄມ ້02 ເຄື່ ອງ 

- ໝາວຊິາສະເພາະ 06 ໂຕ 

- ລດົແພດ 02 ຄນັ  

ປກສ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

- ລດົມອດໄຟ 02 ຄນັ 

- ລດົກູໄ້ພ 01 ຄນັ 

- ເຮອືກໄູພ 02 ລໍາ 

- ລດົບນັທຸກ 04 ຄນັ 

- ລດົກະບະ 13 ຄນັ 

- ລົດົຈກັ 02 ຕນັ 

- ຈກັປ່ັນໄຟຟາ້ 01 ເຄື່ ອງ 

- ເຕັ່ ນ  50 ຫຼງັ 

- ຕຽງນອນ 218 ໜ່ວຍ 

- ເຄື່ ອງຕດິຕ່ໍສື່ ສານ 15 ໜ່ວຍ 

5 ກະຊວງ ປອ້ງກນັ

ປະເທດ 

1. ການຈດັຕັງ້,ນາໍໃຊກ້າໍລງັ  

- ປະຕບິດັຕາມພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ 

ທີ່ ຂອງກະຊວງປອງ້ກນັປະເທດ, ໄພພບິດັເກດີຂືນ້

ຢູ່ທອງ້ຖີ່ ນໃດແມ່ນນາໍໃຊກ້າໍລງັທະຫານທີ່ ຕັງ້ຢູ່ທອງ້

ຖີ່ ນນັນ້ສມົທບົກບັກາໍລງັ ປກສ, ອ ານາດການ

ປົກຄອງທອງ້ຖີ່ ນ ແລະ ຂະແໜງ ການຕ່າງໆເຂົາ້

ໄປຊວ່ຍເຫຼອື ແລະແກໄ້ຂສຸກເສນີໂດຍບ່ໍລໍ ຖາ້ຄໍາສັ່ ງ

ຂອງຂັນ້ເທງິ. ໃນກລໍະນໄີພພບິດັຮາ້ຍແຮງ, ແກ່ຍາວ 

ເໜອືຄວາມສາມາດຂອງກມົກອງຢູ່ທອງ້ຖີ່ ນຈະຮບັມື

ໄດ.້ ກມົໃຫຍ່ເສນາທກິານ ຈະຈດັຕັງ້ກາໍລງັຂອງ

ບນັດາກມົ ກອງກາໍລງັກອງກຽມຂອງກະຊວງ

ໄປຊວ່ຍໜນູ. 

-   ຈດັຕັງ້ບນັດາກມົກອງ, ເຫຼ ົ່ າຮບົວຊິາສະເພາະ

ກຽມພອ້ມເພື່ ອປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຕາມຄໍາສັ່ ງຂອງ

ກະຊວງ. 

2. ການຈດັຕັງ້ຊີນ້ າບນັຊາຕາມສາຍຕັງ້. 

- ຂັນ້ກະຊວງ:  ຫວົໜາ້ກມົໃຫຍ່ເສນາທກິານບນັຊາ

ລວມໃນທົ່ ວປະເທດ  ໂດຍພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງ

ທ່ານລດັຖະມນົຕກີະຊວງປອງ້ກນັປະເທດ. 

ກະຊວງ ປອ້ງກນັ

ປະເທດ 
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-ຂັນ້ກອງພນົ; ກອງພນັໃຫຍ່: ຫວົໜາ້ກອງພນົ ແລະ 

ຫວົໜາ້ກອງພນັໃຫຍ່ ບນັຊາໂດຍກງົ. 

-ຂັນ້ກອງບນັຊາການແຂວງ: ຫວົໜາ້ກອງບນັຊການ

ທະຫານແຂວງບນັຊາໂດຍກງົ. 

  ສູນບນັຊາການ 

- ສູນບນັຊາຂອງກະຊວງ: ຢູ່ໂພນເຄງັ ບນັຊາການທົ່ ວ

ປະເທດ. 

- ສູນບນັຊາພາກສະໜາມ: ບນັຊາກາໍລງັທີ່ ເຮດັໜາ້

ທີ່ ຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ເກດີໄພພບິດັ. 

3. ດາ້ນວຽກງານຮບັປະກນັ. 

-  ກມົເສນາພາລາ, ກມົເສນາເຕກັນກິ ເປັນໃຈ ກາງ

ເຮດັວຽກງານຮບັປະກນັໃຫກ້ະຊວງ.  

- ຄະນະປະສານງານຂອງກະຊວງເປັນຜູຊ້ວ່ຍໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະສານ ສມົທບົກບັພາກສວ່ນຕ່າງໆຢູ່ຂັນ້

ສູນກາງ ແລະ ທອງ້ຖີ່ ນ. 

4. ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ: 

- ເຮອືລາດຕະເວນ ພອ້ມລໍແ້ກ່ 9 ລໍາ; 

- ເຮອືກູໄ້ພ 39 ລໍາ (ເຮອືທອ້ງແບນ 23 

ລໍາ, ເຮອືສູບລມົ 10 ລໍາ, ເຮອືລຸຍນໍາ້ລຸຍ

ຕມົ 2 ລໍາ) 

- ຊຸດອຸປະກອນກູໄ້ພ 5 ຊຸດ; 

- ລດົກະບະ 1 ຄນັ; 

- ເຄື່ ອງວທິະຍຸສື່ ສານ 1ຊຸດ (ແມ່ 1 ໜ່ວຍ, 

ໂຟນ ີ30 ໜ່ວຍ). 

- ລດົກູໄ້ພປະກອບອຸປະກອນຄບົຊຸດ 1 

ຄນັ; 

- ລດົຂນົສົ່ ງຄນົເຈບັພອ້ມອຸປະກອນຄບົ

ຊຸດ 1 ຄນັ; 

- ລດົຂນົສົ່ ງ (ອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການ); 

- ຍນົຂນຶຊື່  (ອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການ); 

- ຍນົປີກ (ອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການ; 

- ລດົກອງນໍາ້ສະອາດ 02 ຄນັ; 

- ລດົຂນົສົ່ ງນໍາ້ 02 ຄນັ; 
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- ຊຸດລບົລາ້ງທາດຜດິເຄມ ີ2 ຊຸດ. 

6 ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ  

ປ່າໄມ ້

- ຈກັປໍາ້ນໍາ້ຕດິກບັລດົ 7 ຄນັ; 

- ຈກັປໍາ້ນໍາ້ຂະໜາດ 65 ແຮງມາ້ ຕດິລໍເ້ຄື່ ອນ

ທີ່  30 ເຄື່ ອງ; 

- ຈກັປໍາ້ນໍາ້ຂະໜາດ 5 ແຮງມາ້ 60 ເຄື່ ອງ. 

- ປະສານສມົທບົກບັ ບນັດາ ຂະແໜງການ ແລະ 

ອງົການ ປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອກຽມພອ້ມ ຕອບ

ໂຕ ້ກບັສະພາບ ການປ່ຽນແປງ ດນິຟາ້ອາກາດ ທີ່

ນບັມືນ້ບັຖີ່ ຂືນ້ ທີ່ ເປັນໄພຂົ່ ມຂູ່ ຕໍ່ ກບັ ການ

ຜະລດິ ໂດຍສະເພາະ ບນັຫາ ການລະບາດ ຂອງ 

ຕກັກະແຕນຝຸງ ທີ່ ເກດີ ຂືນ້ຢູ່ ແຂວງ ພາກເໜອື.  

- ພອ້ມນີ,້ ກໍ່ ກຽມພອ້ມ ການປອ້ງກນັ ພະຍາດສດັ 

ຕາມລະດູການ ແລະ ກໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ ເຝົາ້ລະວງັ 

ຕດິຕາມ ສະພາບ ແຫງ້ແລງ້-ນໍາ້ຖວ້ມຂງັ ເພື່ ອ

ກຽມພອ້ມ ລາຍງານ ແນໃສ່ແກໄ້ຂ ໃຫທ້ນັ

ສະພາບການ.  

- ພດັທະນາ ລະບບົ ການພະຍາກອນ ການ

ປ່ຽນແປງ ດາ້ນດນິຟາ້ອາກາດ ທີ່ ຈະກະທບົໃສ່

ການຜະລດິ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໝາຍວ່າ ຫນັ

ລະບບົການພະຍາກອນ ໄປສູ່ທນັສະໄໝ.  

- ສຸມໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ດາ້ນ

ວຽກງານຊນົລະປະທານ ໃນຕ່ໍໜາ້ ຄ:ື  

(1) ນາໍສງົຈກັສູບນໍາ້ເຄື່ ອນທີ່ ຂະໜາດ 57 ແຮງມາ້ 

ລງົແກໄ້ຂສູບນໍາ້ຫດົເນືອ້ທີ່ ນາໂຄງການທີ່ ລະບບົ

ຄອງເໝອືງຂາດ ແລະ ບໍ່ ສາມາດສົ່ ງນໍາ້ເຂົາ້ເຖງິ

ເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິໄດ ້

(2) ນາໍໃຊທ່ໍ້ຢາງດໍາ HDPE, ທ່ໍພລາສຕກິ PVC 

ເພື່ ອເຊື່ ອມຕ່ໍແກໄ້ຂຈດຸທີ່ ມຄີອງເໝອືງຂາດໃຫ ້

ສາມາດຫດົເນືອ້ທີ່ ນາໄດ ້

(3) ສຸມຟືນ້ຟູສອ້ມແປງລະບບົຊນົລະປະທານທີ່

ເປ່ເພເສຍຫາຍເຊັ່ ນ: ລະບບົຄູກນັນໍາ້, ຝາຍນໍາ້ລົນ້, 

ຈກັສູບນໍາ້, ອ່າງເກບັນໍາ້ ແລະ ປະຕູນໍາ້ຕ່າງໆທີ່ ມີ

ແລວ້ ແລະ ຈດຸທີ່ ຍງັບໍ່ ທນັມ ີ ເພື່ ອສໍາຫຼວດອອກ

ແບບ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງໃໝ່ຈດຸທີ່ ຫ່ໍຼແຫຼມ້ທີ່ ບ່ໍຮບັປະກນັ 
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ໃນການປອ້ງກນັນໍາ້ຖວ້ມເຂົາ້ເນືອ້ທີ່ ທໍາການ

ຜະລດິຂອງຊາວກະສກິອນ,  

(4) ເຮດັການສກຶສາ ແລະ ຄົນ້ ຄວາ້ເຂດຫຼໍ່ ແຫຼມ້

ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໄພພບິດັ ເພື່ ອວາງມາດຕະການ

ປອ້ງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີ

ຂືນ້ເປັນຕົນ້ຢູ່ບນັແຂວງ 7 ທົ່ ງພຽງ, ທົ່ ງພຽງກາງ 

ແລະ ທົ່ ງພຽງນອ້ຍ ທີ່ ມກັເກດີໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ນໍາ້ປ່າ

ໄຊຸ ແລະ ດນິເຈື່ ອນ,  

(5) ສໍາຫຼວດຄນືບນັດາປະຕູຄວບຄຸມນໍາ້ ທີ່ ເປ່ເພ 

ແລະ ຍກົຍາ້ຍອອກນັນ້ ໃຫສ້າມາດນາໍໃຊ ້ ແລະ 

ປອ້ງກນັອູທກົກະໄພທີ່ ເກດີຂືນ້ໄດ ້ພອ້ມກນັນັນ້ກໍ່

ຈະດໍາເນນີການວາງແຜນ ກໍ່ ສາ້ງປະຕູນໍາ້ ແລະ ຄູ

ປອ້ງກນັນໍາ້ຖວ້ມ ໃນຈດຸທີ່ ເຫນັວ່າຫ່ໍຼແຫຼມ້ ເພື່ ອ

ປອ້ງກນັພືນ້ທີ່ ການຜະລດິ ທີ່ ຢູ່ອາໃສຂອງ

ປະຊາຊນົບນັດາເຜາົໃນທວົປະເທດ ພາຍຫຼງັນໍາ້ລງົ 

(6)ວຽກງານຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຈດັການນໍາ້ ຈະ

ປະສານສມົທບົກບັ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍ

ແຮ່, ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບບນັດາເຂື່ ອນໄຟຟາ້

ຕ່າງໆ ໃນທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອເກບັກາໍຂໍມູນໃນການ

ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຈດັການນໍາ້ ປ່ອຍ ນອອກຈາກ

ອ່າງ ເກບັນໍາ້ໃນລະດູຝົນ ເພື່ ອແຈງ້ເຕອືນໃຫ ້

ບນັດາຂະແໜງຊນົລະປະທານກະກຽມປອ້ງກນັ 

ແລະ ຮບັມບ່ໍືໃຫນ້ໍາ້ຖວ້ມເນືອ້ທີ່ ທໍາການຜະລດິ

ກະສກິາໍ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັບນັດາເຂື່ ອນ

ໄຟຟາ້ ທີ່ ໂຄງການຊນົລະປະທານນໍາໃຊນ້ໍາ້ລຸມ້

ເຮອືນຈກັ (ໃຕເ້ຂື່ ອນ) ໃນການວາງແຜນການ

ປ່ອຍນໍາ້ອອກຈາກເຂື່ ອນ ເພື່ ອສະໜອງນໍາ້ໃຫແ້ກ່

ເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິລະດູແລງ້. 

 ກະຊວງ ໂຍທາທກິານ 

ແລະ ຂນົສົ່ ງ 

- ມຜູີຮ້ບັຜດິຊອບຢູ່ແຕ່ລະຕອນທາງ ໂດຍປະກອບ

ມ:ີ ວຊິາການໂງການສອ້ມແປງທາງຫລວງແຫ່ງ

ຊາດ, ວຊິາການພະແນກ ຍທຂ ບນັດາແຂວງ, 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ຫອ້ງການ ຍທຂ ເມອືງ,  

- ມບໍີລສິດັທີ່ ຮບັຜດິຊອບສອ້ມແປງເສັນ້ທາງ ທີ່ ມີ

ພາຫະນະ, ວດັຖຸອຸປະກອນ ເພື່ ອເຝົາ້ຕດິຕາມ ແ

ລະ ແກໄ້ຂວຽກສຸກເສນີທີ່ ອາດຈະເກດີຂືນ້ຢູ່ແຕ່
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ລະຕອນທາງ ເພື່ ອຮບັປະກນັການສນັຈອນຕາມ

ທາງຫລວງແຫ່ງຊາດທາງຫລວງທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫໄ້ປ

ມາໄດຢ່້າງໂລ່ງລ່ຽນ. 

- ປະສານສມົທບົກບັກມົຊ່າງແສງ ກະຊວງ ປອ້ງ

ກນັປະເທດ ໃນກາໍລະນຈີາໍເປັນ ຂໍນາໍໃຊຂ້ວົຊໍົ່ ວ

ຄາວ ເພື່ ອແກໄ້ຂສຸກເສນີບນັດາເສັນ້ທາງ-ຂວົ ທີ່

ຖກືຕດັຂາດ. 

- ຄໍາສັ່ ງຂອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງ ຍທຂ ກ່ຽວກບັ

ການຈດັຕັງ້ຕດິຕາມ, ແກໄ້ຂ ແລະ ກວດກາ ວຽກ

ສຸກເສນີເສັນ້ທາງຫວຼງ ຢູ່ຂອບເຂດ ທົ່ ວປະເທດ 

ໃນລະດູຝົນ ປີ 2019. 

ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ: 

- ລດົລາກຍາວ 1 ຄນັ; 

- ລດົຈກົຂະໜາດນອ້ຍ 10 ຄນັ; 

- ລດົຍກົ 6 ຄນັ. 

 ອງົການກາແດງລາວ ດາ້ນບຸກຄະລາກອນ :  

- ພະນກັງານຊ່ວຍເຫຼອືບນັເທາົທຸກ  ຈາໍ ນວນ = 45 

ຄນົ 

- ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝກັໃນໂຮງຮຽນມປໍາຍ 5 

ໂຮງຮຽນ = 100 ຄນົ 

- ວຽກງານສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບຊຸມຊນົ : ມພີະນກັງານ  

ຈາໍນວນ = 40 ຄນົ; ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝກັ = 150 

ຄນົ 

- ວຽກງານກູໄ້ພຕາມທອ້ງຖະໜນົ: ອາສາສະໝກັ = 

88 ຄນົ 

- ວຽກງານຮບັປະກນັດາ້ນການບໍລ ິ ຈາກເລອືດທີ່

ປອດໄພ ແລະ ພຽງພໍ: ມພີະນກັງານ  ຈາໍນວນ = 150 

ຄນົ;ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝກັ = 200 ຄນົ 

ດາ້ນພາຫານະ-ອຸປະກອນ:  

- ເຕັນ້ຈ ານວນ 50 ຫຼງັ (4 x 6 ແມດັ); 

- ລດົບນັທຸກໃຫນ້ າໃຊ ້4 ຄນັ; 

ເຮອື ອອກປໍ ້2 ລໍາ ; 

- ເຄື່ ອງຜະລດິນໍາ້ຕື່ ມ 4 ເຄື່ ອຶງ (ກາໍລງັການຜະລດິ 

700 / h / ເຄື່ ອງ; 

- ລດົກູໄ້ພ 6 ຄນັ; 
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- ເຄື່ ອງຊ່ວຍເຫຼອືບນັເທາົທຸກມຈີ ານວນ 500 ຊຸດ; 

- ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ, ເຄື່ ອງຄວົກນິ, ຜາ້ຫົ່ ມ ແລະ ມຸງ້

ຄອບຄວົ ຢູ່ກາແດງສູນກາງ ແລະ ສາງ 500 ຖງົ; 

- - ມ ີງບົປະມານແຮສຸກເສນີ 

80,000,000 ກບີ 

 ສູນກາງສະຫະພນັ

ແມ່ຍງິລາວ 

- ມທ່ີາແຮງໃນການປະສານງານເຄອືຄ່າຍ ໃນ

ສະຖານທີ່ ເຂົາ້ເຖງິກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ, ສາມາດສະໜອງ

ກດິຈະກາໍຟືນ້ຟູສະພາບຈດິໃຈຂອງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ, 

ໃຫຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັສຸຂະສກຶສາ ວທິກີານຟືນ້ຟູ

ພດັທະນາເສດຖະກດິເບືອ້ງຕົນ້ດວ້ຍການແນະນາໍ 

ແລະ ໃຫທ້ດິທາງກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍສາ້ງອາຊບີ 

ເຊັ່ ນ: ເສມີສວຍ, ຕດັຫຍບິ, ການຮກັສາສຸຂະພາບ

ຂອງເພດຍງິ ແລະ ການດູແລໂພຊະນາການຂອງເດກັ

ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

- ເຮອືນເພື່ ອນມດິ ສໍາລບັແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິ ທີ່ ໄດ ້

ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ ແລະ ການໃຊຄ້ວາມ

ຮຸນແຮງ ຢູ່ ສູນດງົບາກ ແລະ ສູນຫາດຍາວ, ເມອືງ

ສະໜາມໄຊ, ແຂວງອດັຕະປື. 

  

 ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ 

ປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ 

 ດາ້ນບຸກຄະລະກອນ 

- ມຄີະນະຮບັຜດິຊອບວຽກງານປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບ

ຄຸມໄພພບິດັຂັນ້ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ 3 ທ່ານ, ມກີອງ

ເລຂາ 6 ທ່ານ. 

- ມຈີດຸປະສານງານຂັນ້ກມົຢູ່ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ຈາໍ

ນວນ 18 ທ່ານ 

- ມຄີະນະຮບັຜດິຊອບຈດຸປະສານງານວຽກງານປອ້ງ

ກນັແລະຄວບຄຸ່ມໄພພບິດັຢູ່ 18ກະຊວງ, 21 ອງົການ 

ແລະ 18 ແຂວງ, ຈດຸລະ 3ທ່ານ ລວມເປັນ 161ຄນົ. 

- ມກີອງອາສາສະໝກັ ຢູ່18 ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ ວ

ປະເທດຈາໍນວນ 142 ກອງ ມຈີາໍນວນພນົທງັໝດົ 

4260ຄນົ. 

 ດາ້ນພາຫະນະ ແລະອຸປະກອນ 

- ຍງັເຫຼອືເຄື່ ອງເປັນວດັຖຸໃນສາ້ງຕເີປັນມູນຄ່າລວມ: 

297,619,000 ກບີ 

- ປະຈບຸນັຍງັເຫຼອືເງນີທີ່ ໄດຈ້າກການລະດມົທນືຍງັ

ເຫຼອື:  19,510,500 ກບີ  
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ພາກທ ີIII. ມາດຕະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
 

1. ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຕ່ລະຂັນ້ ຕອ້ງສມົທບົແໜນ້ກບັ ບນັດາຂະແຫນງການຢູ່

ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ເປັນເຈົາ້ການກາໍນດົທດິທາງ ແລະ ແຜນການລະອຽດແຕ່ລະ

ດາ້ນ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ, ການກຽມພອ້ມ ແລະ ການຕອບໂຕໃ້ຫທ່້ວງທນັຕ່ໍເຫດການ; 

2. ມອບໃຫແ້ຕ່ລະຂະແຫນງ ດໍາເນນີສາ້ງແຜນກຽມພອ້ມຮບັມ ືແລະ ຕອບໂຕໄ້ພພບິດັ ລະອຽດ ຂອງ

ຂະແຫນງການຕນົ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນການຊ່ວຍເຫລອືຕອບໂຕສຸ້ກເສນີ ຢ່າງທນັການ ແລະ ມປີະສດິທິ

ຜນົສູງ. 

3. ກອງເລຂາ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ເປັນໃຈກາງປະສານສມົທບົກບັ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ພອ້ມຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ລາຍງານຜນົ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫຂ້ັນ້ເທງິຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

4. ໃນເມື່ ອໄດຮ້ບັການຊີນ້າໍຈາກຂັນ້ເທງິ ກໍ່ ໃຫລ້ະດມົການຊ່ວຍເຫລອືຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ປະເທດ

ເພື່ ອນມດິ. 

                        ລດັຖະມນົຕ ີ

                 ປະທານ ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ 

 

 


