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ການວາງແຜນພ ້ ນທີິ່ ແບບຮອບດ້ານແມິ່ ນຫຍັງ?(ISP) 

• ISP ແມິ່ ນແຜນແມິ່ ບົດການພັດທະນາ ເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແບບຍ ນຍົງ. 

• ISP ຢູິ່ ໃນລະດັບ ແຂວງ ຫ   ເມ ອງ ແມິ່ ນອີ ງໃສິ່ ສະພາບພ ້ ນຖານຄວາມເປັນຈ ງ
ວ ໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ສໍ າລັບແຂວງ / ເມ ອງ. ວ ໄສທັດ ແລະ 
ແຜນຍຸດທະສາດການ ພັດທະນາຖ ກສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໂດຍຜິ່ ານຂະບວນການຂອງ
ການວ ເຄາະທິ່ າ ແຮງ, ຄວາມຕ້ອງການ, ແລະບັນຫາໃນແຕິ່ ລະພ ້ ນທີິ່  ສໍ າລັບ
ທຸກຂະແຫນງການທີິ່ ມີ ຄວາມສົນໃຈ. 

• ມັນເປັນຂະບວນການບູລ ມາສ ດແບບມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມລະດັບຊາດແລະຂ້ັນ
ແຂວງກິ່ ຽວກັບພ ້ ນທີິ່ , ທີິ່ ມີ ທິ່ າແຮງ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບັນຫາກິ່ ຽວກັບ
ພ ້ ນດ ນໃນລະດັບແຂວງ/ເມ ອງ.  ISP ປະກອບດ້ວຍຍຸດທະສາດການພັດທະນາ
ພ ້ ນທີິ່ ຂອງແຂວງ ທີິ່ ມີ ມາດຕະການໃນການຈັດຕ້ັງ ປະຕ ບັດ, ຊຶິ່ ງສາມາດ
ກໍານົດຢູິ່ ໃນຮູບແບບຂອງການລະບຽບ ການ, ການແບິ່ ງເຂດ, ສ ິ່ ງຈູງ ໃຈ, ການ
ກໍິ່ ສ້າງ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການສະເພາະເພ ິ່ ອສົິ່ ງເສີ ມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງ ການ ພັດທະນາ ແລະ / ຫ  ເພ ິ່ ອຫ ີ ກເວ້ັນ ແລະ ເຄ ິ່ ອນຍ້າຍການພັດທະນາ
ທີິ່ ບໍິ່ ຕ້ອງການອອກໄປ. 
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ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ISP 
• ເພ ິ່ ອກໍານົດເນ ້ ອໃນສໍ າຄັນໃນການວາງແຜນລົງໃນແຜນທີິ່  ເຊ ິ່ ງ
ປະກອບດ້ວຍຍຸດ ທະສາດການພັດທະນາພ ້ ນ ທີິ່  ແລະ ການສ້າງ
ກົນໄກການຈັດຕ້ັງປະຕ ບັດໃຫ້ ເປັນຮູບປະທໍາ. 

• ແຜນທີິ່ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນພ ້ ນທີິ່ ປ້ອງກັນ, ຕ້ອງມີ ການກໍານົດ
ພ ້ ນທີິ່ ສິ່ ຽງທີິ່ ມີ  ຄວາມອິ່ ອນໄຫວ ແລະ ມີ ການປະເມີ ນທາງດ້ານ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, ການແບິ່ ງເຂດການນໍ າໃຊ້ທີິ່ ດ ນສໍ າ ລັບ
ອຸດສາຫະກໍາ, ກະສ ກໍາ, ທີິ່ ຢູິ່ ອາໄສ, ປິ່ າໄມ້ ແລະ ການພັດທະນາ
ພ ້ ນຖານໂຄງລິ່ າງ. 

• ແຜນທີິ່ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທະນາທີິ່ ວິ່ າສ ິ່ ງໃດມີ ຄວາມ
ຈໍ າເປັນ ຫ   ບໍິ່ ຈໍ າ ເປັນ ແລະ ສ ິ່ ງໃດທີິ່ ຄວນອະນຸຍາດ ຫ   ບໍິ່
ອະນຸຍາດ.ເຊັິ່ ນ: ການຂຸດຄ້ົນບໍິ່ ແຮິ່ ຢູິ່  ໃນເຂດປິ່ າປ້ອງກັນ. 
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ຫ ັ ກການຂອງ ISP 

• ການພັດທະນາແຜນຂອງພ ້ ນທີິ່  ເຊ ິ່ ງການດໍ າເນີ ນງານ
ແມິ່ ນຈະເນ້ັນຂະ ບວນການເຮັດວຽກຮິ່ ວມກັນຂອງ
ສາມກ ດຈະກໍາຕ້ົນຕໍ:   

1. ການວ ເຄາະຂໍ ້ ມູນພ ້ ນຖານຂອງສະຖານະການ, ບັນຫາ ແລະ 
ທິ່ າ ແຮງທີິ່ ມີ ຢູິ່ ແລ້ວ;  

2. ການກໍານົດວັດຖຸປະສົງແລະຍຸດທະສາດ; 

3. ການເຊ ິ່ ອມໂຍງໃນທຸກຂະແຫນງການ ໃຫ້ມີ ຄວາມສອດຄິ່ ອງ 
ແລະ ສ້າງຄວາມສົມດຸນຂອງແຜນວຽກພ ້ ນທີິ່ . 
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ຜົນໄດຮັບຈາກ ISP 

• ບົດລາຍງານປະກອບດ້ວຍ:                                                                           - 
ກໍານົດການນໍ າໃຊ້ເນ ້ ອທີິ່ ດ ນທີິ່ ມີ ຢູິ່ ແລ້ວ                                                           
- ກໍານົດການນໍ າໃຊ້ເນ ້ ອທີິ່ ດ ນ້ທີິ່ ເປັນໄປໄດ້                                                         
- ກໍານົດຂໍ ້ ຂັດແຍິ່ ງທີິ່ ດ ນທີິ່ ມີ ຢູິ່ ແລ້ວ ຫ   ໃນອະນາຄົດ          

• ແຜນທີິ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ:                                                                               - 
ການນໍ າໃຊ້ທີິ່ ດ ນທີິ່ ມີ ຢູິ່ ແລ້ວ                                                                         
- ການນໍ າໃຊ້ທີິ່ ດ ນທີິ່ ເປັນໄປໄດ້                                                                      
- ຂໍ ້ ຂັດແຍິ່ ງການນໍ າໃຊ້ທີິ່ ດ ນ 
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ການຈັດຕ້ັງ ISP ເພ ິ່ ອຫຍັງ ? 

• ເພ ິ່ ອເປັນທ ດທາງການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ 

• ເພ ິ່ ອຫ ຸ ດຜິ່ ອນຄວາມຂັດແຍິ່ ງລະຫວິ່ າງບັນດາໂຄງການ 

• ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການອະນຸມັດໂຄງການງິ່ າຍຂຶ ້ ນສໍ າລັບ
ພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ 

• ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫ້ງິ່ າຍໃນການສະເໜີດໍ າເນີ ນໂຄງການໃຫມິ່  ແລະ 
ຄວາມ ໂປິ່ ງໃສໃນການພັດທະນາ 
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ISP ສາມາດຊິ່ ວຍໃນການກໍານົດສະ 
ຖານທີິ່ ທີິ່ ເຫມາະສົມສໍ າລັບການພັດທະນາໂຄງການ 

• ກໍານົດເຂດທີິ່ ເຫມາະສົມທີິ່ ດີ ທີິ່ ສຸດເພ ິ່ ອສະຫງວນໄວ້ສໍ າລັບ
ປະເພດສະເພາະຂອງກ ດຈະກໍາທາງເສດຖະກ ດ 

• ກໍານົດເຂດທີິ່ ມີ ຜົນກະທົບຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມເຊ ິ່ ງສາມາດຫ ຸ ດຜິ່ ອນ
ຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການ 

• ກໍານົດເຂດທີິ່ ມີ ຄວາມອິ່ ອນໄຫວທີິ່ ສຸດທີິ່ ມີ ຜົນກະທົບຕໍິ່
ສ ິ່ ງແວດລ້ອມສໍ າລັບໂຄງ ການຕິ່ າງໆ ທີິ່ ມີ ຜົນກະທົບຕໍິ່
ສ ິ່ ງແວດລ້ອມສູງ 

• ກໍານົດເຂດທີິ່
ີ ພ ້ ນຖານໂຄງລິ່ າງ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານທີິ່ ສາມາດ

ຕອບສະຫນອງ ໄດ້ສໍ າລັບໂຄງ ການພັດທະນາໃຫມິ່  
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ISP ຈະຊິ່ ວຍຫ ຸ ດຜິ່ ອນຂໍ ້ ຂັດແຍິ່ ງ 

• ບໍິ່ ມີ ການຂຸດຄ້ົນບໍິ່ ແຮິ່ , ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ຫ   ກ ດຈະ
ກໍາກິ່ ຽວ ກັບ ອຸດສາຫະກໍາຢູິ່ ໃນປິ່ າປ້ອງກັນ 

• ບໍິ່ ມີ ອຸດສາຫະກໍາຢູິ່ ໃນເຂດທີິ່ ຢູິ່ ອາໄສທີິ່  

• ບໍິ່ ມີ ການທໍາລາຍຂອງພ ້ ນທີິ່ ປູກຝັງທີິ່ ສໍ າຄັນ 
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ຜົນປະໂຫຍດຂອງການດໍ າເນີ ນ ISP 
• ສະຫນອງພ ້ ນຖານທີິ່ ດີ ທີິ່ ສຸດສໍ າລັບການພັດທະນາຂອງ SEDP.  

• ສະຫນອງຂໍ ້ ມູນກິ່ ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ. 

• ISP ແມິ່ ນເປັນເຄ ິ່ ອງມ ທີິ່ ສໍ າຄັນສໍ າລັບການວາງແຜນການ,ຈັດວາງບຸລ ມະສ ດ, ແລະ 
ການຕັດສ ນໃຈຂອງພະນັກງານ ຂ້ັນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. ຂໍ ້ ມູນດ້ານ
ສ ິ່ ງແວດລ້ອມທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການປົນເປ ້ ອນຈາກກ ດຈະ
ກໍາຕິ່ າງໆ ເຊັິ່ ນ: ການຂຸດຄ້ົນບໍິ່ ແຮິ່ , ໂຮງງານ, ສ ິ່ ງເສດເຫ  ອໃນຕົວເມ ອງ ແລະ ນໍ້າເສຍ. 
ແລະຮັກສາຄຸນນະພາບນໍ້າແມິ່ ນມີ ຄວາມຈໍ າເປັນ ແລະ ເປັນວ ທີ ການທີິ່ ດີ ທີິ່ ສຸດ ເພ ິ່ ອ
ຈະສາມາດຕ ດຕາມກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ. 

• ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ບໍ ລ ຫານມີ ປະສ ດທ ຜົນຫ າຍຂຶ ້ ນ, ເພາະວິ່ າ ISP 
ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ ້ າເຖ ງ ຂໍ ້ ມູນໃນຫນິ່ ວຍງານບໍ ລ ຫານ, ຂະແຫນງການ ແລະ ເຂດ
ທີິ່ ຕ້ັງທາງພູມສາດ. 

• ຂໍ ້ ມູນກິ່ ຽວກັບຊັບພະຍາກອນແລະສ ິ່ ງແວດລ້ອມຈະໄດ້ຮັບການນໍ າໃຊ້ຢິ່ າງກວ້າງຂວາງ
ໂດຍອໍ ານາດການປົກ, ບໍ ລ ສັດ, ປະຊາຊົນ, ເອກະຊົນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ນັກວ ທະຍາສາດ, ອົງ
ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ນັກລົງທຶນເພ ິ່ ອງິ່ າຍໃນການໄດ້ຮັບ ແລະ ການເຂົ ້ າເຖ ງຂໍ ້ ມູນ
ຂິ່ າວສານທີິ່ ຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ. 

• ISP ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຈະແຈ້ງຕໍິ່ ນັກລົງທຶນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ງິ່ າຍສໍ າລັບບໍ ລ ສັດ ທີິ່ ຈະປະເມີ ນ
ຜົນກະທົບຂອງການຜະລ ດ ຕໍິ່ ກັບສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ບິ່ ອນທີິ່ ກົດໝາຍສ ິ່ ງແວດລ້ອມ
ທີິ່ ອາດມີ ຜົນຕໍິ່ ການຜະລ ດ. ເປັນຕ້ົນບໍ ລ ສັດທີິ່ ດໍ າເນີ ນຖຸລະກ ດ ກິ່ ຽວກັບນໍ້າ ແລະ ການ
ກໍາຈັດສ ິ່ ງເສດເຫ  ອ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາໜັກ, ອຸດສາຫະກໍາປະມົງ. 
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ISP ສໍ າລັບການຫ ຸ ດຜິ່ ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ ສະພາບອາກາດ 

• ການກໍານົດພ ້ ນທີິ່ ທີິ່ ເຫມາະສົມສໍ າລັບການປູກໄມ້ທົດແທນຫ  ປ້ອງກັນການເຊ ິ່ ອມໂຊມ
ເພ ິ່ ອສະຫນັບສະຫນູນຈຸດປະສົງຫ າຍປະການຂອງການເກັບກັກກາກບອນ, ປົກປັກ
ຮັກສາຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ການຫ ຸ ດຜິ່ ອນການເຊາະເຈ ິ່ ອນ, ຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ ທິ່ າແຮງ
ເພ ິ່ ອການຟ ້ ນຄ ນຂອງ ເສດຖະກ ດໃນທ້ອງຖ ິ່ ນ;ໃນເວລາດຽວກັນຫ ີ ກເວ້ັນການຂັດ
ແຍິ່ ງທາງດ້ານເສດຖະກ ດທີິ່ ອາດຈະເກີ ດຂຶ ້ ນ. 

• ກໍານົດພ ້ ນທີິ່ ທີິ່ ເຫມາະສົມສໍ າລັບການປູກພ ດ ທີິ່ ໃຊ້ຜະລ ດເປັນພະລັງງານທົດແທນ 
ເພ ິ່ ອຮັບປະ ກັນວິ່ າເຂດດັິ່ ງກິ່ າວຈະບໍິ່ ໄດ້ປິ່ ຽນໄປຜະລ ດພ ້ ດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການ
ຜະລ ດທີິ່ ເປັນມ ດ ກັບສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີິ່ ດີ  ແລະ ບໍິ່ ກໍິ່ ໃຫ້ເກີ ດມີ ຂໍ ້ ຂັດແຍິ່ ງຢູິ່
ໃນສັງຄົມ. 

• ຄວາມສອດຄິ່ ອງຂອງໂຄງລິ່ າງພ ້ ນຖານ ແລະ ການກໍານົດພ ້ ນທີິ່ ການຜະລ ດ, ແລະ 
ການວາງຜັງເມ ອງ ແລະ ການແບິ່ ງເຂດໂດຍການຄໍ ານຶ ງເຖ ງປະສ ດທ ພາບການນໍ າໃຊ້
ພະລັງງານທາງເລ ້ ອກການກ ນເຂົ ້ າໄປໃນທາງເລ ອກປະສ ດທ ພາບພະລັງງານບັນຊີ  
ແລະຈຸດປະສົງຂອງການອະນຸລັກ; ເພ ິ່ ອຫ ີ ກ ເວ້ັນຂໍ ້ ຂັດແຍິ່ ງທີິ່ ອາດເກີ ດຂຶ ້ ກັບຜົນ
ປະໂຫຍດອ ິ່ ນໆ ຫ   ໄພຂົິ່ ມຂູິ່ ຈາກການປິ່ ຽນແປງດ ນຟ້າອາ ກາດເຊັິ່ ນ: ນໍ້າຖ້ວມ; 

• ການກໍານົດທິ່ າແຮງສໍ າລັບປະສ ດທ ພາບການໃຊ້ພະລັງງານໃນອຸດສາຫະກໍາແລະ
ອາຄານມີິ່ ຢູິ່ ອາໃສທີິ່ ມີ ຈຸດປະສົງເພ ິ່ ອຫ ຸ ດຜິ່ ອນການປິ່ ອຍອາຍພ ດເຮ ອນແກ້ວ, 
ຫ ຸ ດຜິ່ ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຈາກມົນລະພ ດທາງອາກາດ, ການດໍ າ 
ເນີ ນການວາງແຜນນໍ າໃຊ້ພະລັງງານທີິ່ ເຫມາະສົມ ແລະ ຮັບປະກັນການນໍ າໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນຢິ່ າງມີ ປະສ ດທ ພາບ ດ້ານວ  ຊາການ ແລະ ທາງດ້ານການເງ ນ; 
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SEA ແມິ່ ນຫຍັງ? 
• ການປະເມີ ນສ ິ່ ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ SEA, ເປັນການທົບທວນຄ ນ
ດ້ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມທີິ່ ສໍ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດຖະບານ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນ ການ ແລະ ໂຄງການ. 

• SEA ສາມາດດໍ າເນີ ນການໄດ້ຢິ່ າງງິ່ າຍດາຍໂດຍອີ ງໃສິ່ ເຫດຜົນທົິ່ ວໄປ ຫ   ສະລັບ
ສັບຊ້ອນ ຖ້າຫາກວິ່ າຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວ ທະຍາສາດພ ້ ນຖານຍັງບໍິ່ ໄດ້ເປັນທີິ່
ຮູ້ຈັກ. 

• SEA ແມິ່ ນການປະເມີ ນຕົນເອງໃນຖານະທີິ່ ເປັນສິ່ ວນໜຶິ່ ງໃນຂະບວນການ
ວາງແຜນ. ມັນຈະ ປັບປຸງແຜນການໂດຍຮັບປະກັນວິ່ າໄດ້ຜົນກະທົບຕໍິ່
ສ ິ່ ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການປະເມີ ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄດ້. 

• SEA ຮັບປະກັນວິ່ າປະຊາຊົນທີິ່ ຖ ກກະທົບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງໄດ້
ຮັບການປຶ ກສາ ຫາລ  ແລະ ລັດຖະບານ ຫ   ຜູ້ມີ ອໍ ານາດມີ ຄວາມສາມາດ
ກະກຽມຮັບມ ກັບຜົນກະທົບທີິ່ ຈະເກີດ ຂຶ ້ ນ. 
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ນອກຈາກນີ ້  SEA ຍັງປະກອບດ້ວຍ: 

• ການມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງທຸກພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນ ທີິ່ ອາດຈະຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫ   ໄດຮັບຜົນເສຍ
ຫາຍຈາກການປະຕ ບັດແຜນການດັິ່ ງກິ່ າວ. 

• ການສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ລັດຖະບານມີ ການຍອມຮັບຫ າຍຂຶ ້ ນ 
ແລະ ກຽມພ້ອມທີິ່ ຈະປະຕ ບັດແຜນການດັິ່ ງກິ່ າວ. 

12 
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ຍ້ອນຫຍັງຈ ິ່ ງຕ້ອງດໍ າເນີ ນ SEA? 

• ຫ ັ ກການພ ້ ນຖານຂອງ SEA ທີິ່ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍ ນັກ
ການເມ ອງ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນທົິ່ ວໄປ, ເປັນເຄ ິ່ ອງມ ເພ ິ່ ອ
ຫ ີ ກເວ້ັນແຜນການແລະໂຄງການທີິ່ ບໍິ່ ມີ ຜົນດີ ເໝາະສົມອາດ ຈະ
ເປັນທີິ່ ດີ ຕໍິ່ ເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ທັດສະນະຄະຕ ໃນການເບ ິ່ ງດ ນ ຟ້າອາກາດ. 

• ແຜນການ ແລະ ໂຄງການອາດຈະມີ ການກໍາໜົດຄາດໝາຍທີິ່
ເນ້ັນເກີ ນໄປໂດຍບໍິ່ ມີ ການພ ຈາ ລະນາຜົນກະທົບ ທາງລົບທີິ່ ອາດ
ຈະມີ ການກໍາໜົດໄວ້ໃນສ ິ່ ງແວດລ້ອມ. 

• ການວາງແຜນຈະສຸມໃສິ່ ຫ າຍເກີ ນໄປກິ່ ຽວກັບຄວາມເພ ິ່ ງພໍໃຈ
ຂອງຈຸດປະສົງໂດຍບໍິ່ ມີ ການພ ຈາລະນາທີິ່ ເຫມາະສົມໃນລັກສະນະ
ທາງສັງຄົມ-ເສດຖະກ ດ ແລະ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ. 

• ການປັບຕົວທີິ່ ເຫມາະສົມ ແລະ ທາງເລ ອກທີິ່ ບໍິ່ ໄດ້ຮັບການ
ພ ຈາລະນາ. 
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ສະຖານະ SEA 

• ຫ ັ ກການ SEA ໄດ້ຮັບການປະຕ ບັດໃນຫລາຍປະເທດເຊ ິ່ ງໄດ້ເປັນ
ສິ່ ວນຫນຶິ່ ງ ຂອງຂະບວນການ ວາງແຜນຂອງລັດຖະບານ. 

• SEA ເປັນຕາມກົດໝາຍຂໍ ້ ກໍາໜົດມາດຕະຖານຂອງທຸກ
ປະເທດໃນເອີ ຣົບ, ອາເມລ ກາ, ການາດາ, ອົດສະຕາລີ  ແລະ ນ ວຊີ
ແລນ. 

• SEA ຍັງບໍິ່ ທັນໄດ້ປະຕ ບັດຢິ່ າງເຂ້ັມງວດໃນສິ່ ວນຂອງປະເທດ
ອາຊີ . 

• SEA ໄດ້ແບິ່ ງອອກເປັນ 4 ເຖ ງ 10 ຂ້ັນຕອນ, ແຕິ່ ເຖ ງວິ່ າຈະມີ ຈໍ າ
ນວນຂອງ ຂ້ັນຕອນທີິ່ ມີ ເນ ້ ອ ໃນໂດຍທົິ່ ວໄປ ແລະ ເນ ້ ອໃນ
ໂດຍລວມດຽວກັນ. 
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• ການເຊ ິ່ ອມສານຄວາມກັງວົນດ້ານ
ສ ິ່ ງແວດລ້ອມໃນທົິ່ ວທຸກຂະແຫນງການ
ການ 

• ປະເມີ ນທາງເລ ອກກໍານົດໂອກາດຍຸດທະ
ສາດເຕ ອນໄພລິ່ ວງໜ້າຂອງຜົນກະທົບ
ສະສົມ +/-ເຄ ິ່ ອງມ ສະຫນັບສະຫນູນການ
ຕັດສ ນໃຈຜົນກະທົບຈາກຈໍ ານວນຂອງ
ໂຄງການອາດຈະເປັນສ ິ່ ງສໍ າຄັນ (ເຂ ິ່ ອນ
ໄຟຟ້າຈໍ ານວນ ຫນຶິ່ ງຢູິ່ ໃນແມິ່ ນໍ້າດຽວ
ກັນ) 

EIA  

• ການປະເມີ ນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ
ສະເພາະໃດຫນຶິ່ ງການວ ເຄາະໂຄງການ
ສະເພາະໃດຫນຶິ່ ງການອະນຸຍາດໃຫ້
ເຄ ິ່ ອງມ  ແລະ ເປັນສິ່ ວນ ຫນຶິ່ ງຂອງ
ຂະບວນການອະນຸມັດການເຕ ອນໄພ
ຂອງຜົນກະທົບສະເພາະ +/-ໂຄງການ
ເຄ ິ່ ອງມ ສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສ ນ
ໃຈຜົນກະທົບຈາກໂຄງການອາດຈະບໍິ່
ເປັນສ ິ່ ງທີິ່ ສໍ າຄັນ (ຫນຶິ່ ງເຂ ິ່ ອນໄຟຟ້າ) 

ຄວາມແຕກຕິ່ າງລະຫວິ່ າງ SEA ແລະ EIA (ການປະເມີ ນຜົນຜົນ
ກະທົບຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ) 

SEA 
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ISP, SEA and SEDP 
• ISP ແລະ SEDP ແມິ່ ນເຄ ິ່ ອງມ ການວາງແຜນ. 

• ISP ສະຫນອງດ້ານການວາງແຜນການຂ້ັນພ ້ ນຖານສໍ າລັບ SEDP 

– ຂໍ ້ ມູນພ ້ ນຖານ 

– ການນໍ າໃຊ້ພ ້ ນທີິ່ ປັດຈຸບັນ 

– ຂໍ ້ ຂັດແຍິ່ ງໃນປັດຈຸບັນ 

– ທາງເລ ອກໃນປະຈຸບັນ 

• SEA ໃຫ້ການປະເມີ ນຜົນຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ທາງເລ ອກໃນ ISP 
ແລະການປະເມີ ນຜົນຂອງ SEDP  



17 

SEA ເຊ ິ່ ອມສານກັບ ISP ຢູິ່ ໃນ SEDP 

SWOT 

ຕ້ົນໄມ້ບັນຫາ 

ການພັດທະນາໂດຍບໍິ່ ມີ   
PSEDP  

ເນ ້ ອໃນຂອງISP 
ແລະ DSEDP 

ການພັດທະນາມີ  
PSEDP 

ຂໍ ້ ສະເໜີ 

ISP 

1.ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນຂອງ ISP ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ        ແລະ ແຜນການ 

ພັດທະນາແຂວງເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ         

2.ການປະເມີ ນຜົນຂໍ ້ ມູນພ ້ ນຖານໃນ ISP  

3.ການປະເມີ ນຜົນຂອງຜົນກະທົບຂອງ
ແຜນການທີິ່ ອາດເກີ ດຂຶ ້ ນດັິ່ ງທີິ່ ກໍານົດໃນ 
ISP ແລະ PSEDP 

4. ກໍານົດທາງເລ ອກສໍ າລັບການວາງແຜນ 

5.ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບການຕ ດຕາມກວດກາ 
ຂອງແຜນການລະດັບແຂວງ 

6.ການລາຍງານຂອງ SEAs 
PSEDP 

7.ໄຕິ່ ສວນຄະດີ ສາທາລະນະ 

8.ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງຂ້ັນສຸດທ້າຍ 

POLICY 

NRES 

SEA 
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4 ຂ້ັນຕອນໃນ SEA 
ຂ້ັນຕອນ 1 
•ການກະກຽມ SEA 

ຂ້ັນຕອນ 2 
•ພ ້ ນຖານ 

ຂ້ັນຕອນ 3 
•ການປະເມີ ນຜົນ 

ຂ້ັນຕອນ 4 
•ຂໍ ້ ສະເໜີ 

Step 1 
•Prepare SEA 
Step 2 
•Baseline 
Step 3 
•Assessments 
Step4 
•Recommendations 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 2 3 4 
35 
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ຕາຕະລາງປຽບທຽບຂໍ ້ ແນະນໍ າ 

 

ມາດຕະຖານສາກົນ ຮິ່ າງດໍ າລັດ ກຊສ 

1. ການກະກຽມ SEA & ພ ້ ນຖານ 1. ການຄັດເລ ອກແລະການຮັບຟັງ 

2. ການກໍາໜົດຂອບເຂດ 

3. ສະຖານະການສ ິ່ ງແວດລ້ອມ 

2. ການປະເມີ ນ 4. ການປະເມີ ນຜົນສ ິ່ ງແວດລ້ອມ 

5. ແຜນການຕ ດຕາມກວດກາ 

3. ທາງເລ ອກ 

4. ຂໍ ້ ສະເໜີແນະ 6. ການລາຍງານແລະຕີ ພ ມ 

7. ການອະນຸມັດ 

8. ການຕ ດຕາມ 
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SEA ໃນ ສປປ ລາວ 

• ຂ້ັນຕອນ SEA (ຈາກຮິ່ າງດໍ າລັດວິ່ າດ້ວຍ SEA)1. ການຄັດເລ ອກສໍ າລັບ
ບັນຫາດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ;2.ກໍາຫນົດຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມທີິ່ ຈະ
ໄດ້ຮັບການສຶ ກສາ;3.ສະຖານະດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ (ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນພ ້ ນຖານ); 4.
ການປະເມີ ນຜົນສ ິ່ ງແວດລ້ອມ (ການກໍານົດຜົນກະທົບທາງສັງຄົມແລະເສດຖະກ ດ 
ແລະ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມ, ການກໍານົດມາດຕະການດ້ານສ ິ່ ງແວດລ້ອມ);5.ການກໍານົດ
ແຜນການຕ ດຕາມກວດກາແລະການກວດກາ; 6.ການລາຍງານ, ການຮັບຟັງຄວາມ
ເຫັນສາທາລະນະ ແລະ ການພ ມເຜີຍແຜິ່ ບົດລາຍງານ SEA;                                                                                 
7.ການອະນຸມັດຂອງ SEA (ພ ຈາລະນາ ແລະ ທົບທວນບົດລາຍງານ SEA );8.ການ
ຕ ດຕາມກວດກາ ການປະຕ ບັດຂອງແຜນການດັິ່ ງກິ່ າວ. 
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ການຄັດເລ ອກ SEA 

• ຄວາມຕ້ອງການຂ້ັນຕໍາ່ິ່ ຂອງ SEA ແມິ່ ນການຄັດເລ ອກຈາກຜົນກະທົບທີິ່ ເປັນໄປໄດ້
ຈາກແຜນ ການ. ຖ້າຫາກວິ່ າການຄັດເລ ອກນີ ້ ບໍິ່ ໄດ້ກໍານົດຜົນກະທົບຕາມຂ້ັນຕອນ 
SEA ທີິ່ ເຫລ ອຈະບໍິ່  ໄດ້ຮັບການນອມຮັບ. 

• ການຄັດເລ ອກທີິ່ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການພ ຈາລະນາຜົນກະທົບຈາກການປະຕ ບັດ
ຂອງອົງປະກອບການວາງແຜນການສິ່ ວນບຸກຄົນ ແລະ ປະສົມປະສານຂອງອົງ
ປະກອບການວາງແຜນ. 

• ວ ທີ ການປະຕ ບັດຂອງການດໍ າເນີ ນການຄັດເລ ອກ SEA ແມິ່ ນການອະທ ບາຍວ ທີ ການ
ປະຕ  ບັດ.                                                                                                      - ສ ິ່ ງໃດທີິ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ການປະຕ ບັດ, ສ ິ່ ງທີິ່ ຈະເປັນກ ດຈະກໍາທາງດ້ານຮິ່ າງກາຍ, ບິ່ ອນທີິ່  ຈະວາງແຜນ
ປະຕ ບັດ,ຜູ້ໃດແລະສ ິ່ ງໃດທີິ່ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກ ດຈະກໍາໂດຍກົງ? 

• ຄວາມຮູ້ກິ່ ຽວກັບຂະບວນການປະຕ ບັດຈະເປັນພ ້ ນຖານສໍ າລັບທາງເລ ອກທີິ່ ເປັນໄປໄດ້
ຫ  ການປັບຕົວຂອງແຜນການຖ້າຫາກວິ່ າມີ ຄວາມຈໍ າເປັນ. 
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ການກວດສອບການຄັດເລ ອກ SEA 

ກ ດຈະກໍາຈະມີ ຜົນກະທົບຕໍິ່ ກັບ:       Yes No 
ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການ

ສ ບສວນ 

ດໍ າລົງຊີ ວ ດແລະບົດບາດຍ ງຊາຍ?       

ນໍ້າຫນ້າດ ນຫ  ໃຕ້ດ ນ?       

ຄຸນນະພາບດ ນ?       

ຄຸນນະພາບອາກາດ?       

ສຽງ?       

ພູມສັນຖານ ຫ   ການນໍ າໃຊ້ທີິ່ ດ ນ?       

ຕຶກອາຄານທີິ່ ມີ ມູນຄິ່ າສູງ ຫລ  ຊາກໂບຮານຄະດີ ?       

ຊັບພະຍາກອນເຊັິ່ ນ: ນໍ້າມັນ, ແຮິ່ ທາດ, ວັດຖຸດ ບ, 
ພ ດພັນ? 

      

ປະເພດ ແລະ ປະລ ມານຂອງຂີ ້ ເຫຍ ້ ອ ຫ   ນໍ້າເສຍ?       

ຊີ ວະນາໆພັນ?       

ສະພາບອາກາດ?       
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ເຄ ິ່ ອງມ ສໍ າລັບ SEA 

• ມັນຄວນຈະໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ: 

• ບໍິ່ ມີ ວ ທີ ການດຽວທີິ່ ດີ ທີິ່ ສຸດສໍ າລັບການດໍ າເນີ ນການ SEA. 

• ມີ ເຄ ິ່ ອງມ ຢິ່ າງຫ ວງຫ າຍໃນການວ ເຄາະ ແລະ ໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາ ສໍ າລັບການດໍ າເນີ ນການ 
SEA. 

• ວ ທີ ການ SEA ແລະ ເຄ ິ່ ອງມ ການຄວນຈະເຫມາະສົມກັບບັນຫາຢູິ່ ໃນວາງແຜນ ຫ   
ໂຄງການ ດັິ່ ງກິ່ າວ. 

• ທາງເລ ອກຂອງວ ທີ ການ ຄວນໄດ້ຮັບການກໍານົດເປັນສິ່ ວນຫນຶິ່ ງຂອງການກະກຽມ 
SEA (ການກໍາໜົດຂອບເຂດ). 

• ໃນຫລາຍກໍລະນີ ເປັນວ ທີ ການທີິ່ ງິ່ າຍດາຍພຽງອັນດຽວຂອງການປະເມີ ນຜົນອາດຈະ
ເຫມາະສົມສໍ າລັບຜົນກະທົບຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມທັງຫມົດ. 
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ເຄ ິ່ ອງມ ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງໃນລະບົບຕິ່ ອງໂສ້ທີິ່ ເປັນສາເຫດຜົນ
ກະທົບ, ສາມາດລະບຸໄດ້ພ້ອມ. 

• ການກວດສອບຢິ່ າງເປັນທາງການ ແລະ ບໍິ່ ເປັນທາງການ 

• ບໍິ່ ເກີດຂອງຜົນກະທົບ 

• ເຄ ອຂິ່ າຍຜົນກະທົບ 

• ການປຽບທຽບກໍລະນີ  ແລະ ຕັດສ ນໃຈຮິ່ ວມຂອງຜູ້ຊິ່ ຽວຊານ 

• ການເຮັດແຜນທີິ່ ການວາງຊ້ອນ ແລະ ລະບົບຂໍ ້ ມູນຂິ່ າວສານພູມສາດ 
(GIS). 

• ສ້າງແບບຈໍ າລອງການຄາດຄະເນ 

• ການປະເມີ ນຜົນວົງຈອນຊີ ວ ດ 

• ການວ ເຄາະຫ າຍເງ ິ່ ອນໄຂ 
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ເຄ ິ່ ອງມ ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງທີິ່ ເປັນຜົນກະທົບທົິ່ ວໄປ ແລະ ເປັນຜົນກະທົບ
ທາງອ້ອມຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມຂອງແຜນການ ແລະ ໂຄງການ. 

• ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມຄ ດເຫັນທາງດ້ານກົດຫມາຍ 

• SWOT (ຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ຈຸດອິ່ ອນ, ໂອກາດ, ໄພຂົິ່ ມຂູິ່ ), ການວ ເຄາະ ຫ   ວ ທີ ການອ ິ່ ນໆ 
ເພ ິ່ ອສ້າງແຜນທີິ່ ຂອງອຸປະສັກ ແລະ ກາລະໂອກາດ. 

• ການກໍິ່ ສ້າງຮູບແບບໂຄງການ 

• ພ ້ ນຖານຂອງຂໍ ້ ຂັດແຍິ່ ງ ແລະ ການປະສານງານ 

• ຕ້ົນໄມ້ການຕັດສ ນໃຈ 

• ການວ ເຄາະທິ່ າອິ່ ຽງ ແລະ ການຄາດຄະເນ 

• ສ້າງແບບຈໍ າລອງ 

• ທາງເລ ອກການປະເມີ ນ 

• ປະເມີ ນປຽບທຽບຄວາມສິ່ ຽງ 


