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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ:ີ 

 

ບດົສະຫຸຼບ  

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກໂພຊະນາການຫຼາຍຂະແໜງການ ປ ີ2021 

ແລະ ທດິທາງແຜນການ ປ ີ2022 

 
ປະກອບດວ້ຍ:    I) ຜນັຂະຫຍາຍວຽກງານບູລມິະສດິດາ້ນໂພຊະນາການ ໃນປ ີ2021 

II) ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ 

III) ດາ້ນງບົປະມານ 

IV) ຜນົສໍາເລດັ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ 

V) ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້

VI) ທດິທາງແຜນການທີ່ ເປນັບູລມິະສດິໃນ ປ ີ2022 

 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພາຍໄຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ເລີ່ ມແຕ່ປ ີ

2016 ຈນົເຖງິປະຈບຸນັ, ມຈີດຸປະສງົຫລກັເພື່ ອເລັ່ ງໃສ່ການຫລຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ ໃນ ແມ່ຍງິ ແລະ 

ເດກັນອ້ຍ ລວມໄປເຖງິການຄໍາປະກນັສະບຽງອາຫານ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມຢນືຍງົແກ່ວຽກໂພຊະນາການ ເຊິ່ ງມຄີວາມ

ຄບືຫນາ້ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາທາງດາ້ນໂພຊະນາການເປັນລໍາດບັ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມການຂາດສານອາຫານໃນ

ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ຍງັສບືຕ່ໍເປນັບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ມຜີນົກະທບົໃສ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; ການ

ລງົທນຶໃສ່ດາ້ນວຽກງານໂພຊະນາການໃຫເ້ພີມ້ຂືນ້ ແລະ ບນັລຸເປົາ້ໝາຍຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົ

ແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ8 ແລະ ມຄີວາມສໍາຄນັ ເພື່ ອທີ່ ຈະປະກອບສ່ວນບນັລຸຕາມມາດຖານຂອງດດັສະນຊີບັສນິ

ມະນຸດ ໃນປ ີ2022 ເພື່ ອຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປ ີ2024. 

  ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ແລະ ສູນໂພຊະນາການໃນນາມຫອ້ງການປະສານງານວຽກງານ

ກອງເລຂາຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ເຊິ່ ງເປນັຈດຸໃຈກາງປະສານງານກບັຫຼາຍຂະແໜງການ 

ແລະ ສງັລວມບນັດາຜນົງານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ມສ່ີວນຮ່ວມ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນ ປ ີ2021 ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 
 

I. ຜນັຂະຫຍາຍວຽກງານບູລມິະສດິດາ້ນໂພຊະນາການ ໃນປ ີ2021 
1. ສໍາເລດັການສາ້ງແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ 5 ປ ີ2021-2025 ໂດຍ ໄດ ້

ເຊນັຮບັຮອງໃນວນັທ ີ12 ເດອືນ 10 ປີ 2021 ໂດຍ ພະນະທ່ານ ກແິກວ້ ໄຂຄໍາພທິນູ ປະທານຄະນະ

ກໍາມະການວຽກງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ເປນັຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ, 

ພອ້ມກນັນັນ້ຍງັໄດມ້ກີານຈດັພທິເີຜຍີແຜ່ຢ່າງເປນັທາງການ ທງັຂັນ້ສູນ, ອງົການສາກນົ ແລະ 18 ແຂວງ 
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ທົ່ ວປະເທດ ເຊິ່ ງເປນັປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ສະໜອງ ທອງສະນະ ຫວົໜາ້ກອງເລຂາແຫ່ງຊາດດາ້ນ

ໂພຊະນະການ ໃນວນັທ ີ9 ພະຈກິ 2021; 

2. ສໍາເລດັກອງປະຊຸມຄະນະຊີນ້າໍ ແຜນງານສະໜບັສະໜນູງບົປະມານ ໃຫແ້ກ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ໂພຊະນາການ ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ສໍາລບັ ສປປ ລາວ ຄັງ້ວນັທ ີ2 ພະຈກິ  2021  

3. ສໍາເລດັການອບົຮມົກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານ ງບົປະມານສະໜບັສະໜນູ ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ 

ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ; 

4. ສໍາເລດັ ການລງົຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ຂອງຜູປ້ະສານງານຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນງານສະໜບັສະໜນູ ງບົປະມານດາ້ນໂພຊະນາການ ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ ໃຫແ້ກ່ ສປປ 

ລາວ ວນັທ ີ25-27 ສງິຫາ 2021 ທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ; 

5. ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັວ່າດວ້ຍ “ການຄຸມ້ຄອງຜະລດິຕະພນັອາຫານສໍາລບັເດກັນອ້ຍ ແລະ ເດກັ

ອ່ອນ” ທີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ຊື່ ງສະແດງອອກດວ້ຍການປະເມນີ

ການຈງັດຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັສະບບັດັ່ ງກ່າວ ໃນປີ 2021, ມບີດົລາຍງານ 2 ຄັງ້/ປີ ກ່ຽວກບັຈໍານວນຄັງ້ 

ແລະ ປະເພດຂອງການລະເມດີດໍາລດັ, ພອ້ມນີ ້ ຍງັມກີານເຜຍີແຜ່ກ່ຽວກບັດໍາລດັ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ວ່າ

ດວ້ຍຜະລດິຕະພນັອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກບັອາຫານສໍາລບັເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ; 

6. ສບືຕ່ໍດໍາເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໂພຊະນາການແບບໜຶ່ ງດຽວ ໂດຍການສະໜບັສະໜູນຂອງ

ທະນາຄານໂລກ ນບັແຕ່ 2020-2025 ໃນ 4 ແຂວງ ຄ:ື ຜົງ້ສາລ,ີ ຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອຸດມົໄຊ . 

ພາກສ່ວນຫຼກັທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັປະກອບດວ້ຍ: ພາກສ່ວນສາທາລະນະສຸກ, ໂຍທາທິ

ການ ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ,້ແຜນການ ແລະ ການລງົທນື; 

7. ພດັທະນາແຜນທີ່ ຊບັພະຍາກອນຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານ, ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ອງົການຕ່າງໆທຈີດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ວຽກງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ລວມມ ີ48 ໂຄງການ ແລະ 38 ອງົການທວົປະເທດ; 

8. ລງົຕດິຕາມ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍວຽກງານສື່ ສານດາ້ນໂພຊະນາການຂັນ້ບາ້ນ ເຊັ່ ນ: ແຂວງ ອຸດມົ

ໄຊ, ແຂວງ ຜົງ້ສາລ,ີ ແຂວງ ຫວົພນັ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ; 

9. ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມທາງໄກກ່ຽວກບັໂພຊະນາການໃນຊວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຜ່ານທາງ

ໂປຮແກມອອນລາຍຮ່ວມກບັ ຜູປ້ະສານງານ, ແພດໝໍ ຜູຕ່້າງໜາ້ຈາກ 18 ແຂວງທວົປະເທດ ລວມທງັໝົ

ດ 44 ທ່ານ, ໂດຍການເປນັປະທານໂດຍ ດຣ ພອນປະເສດີ ອຸນາພມົ ຫວົໜາ້ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີ

ສຸຂະພາບ. 

 

II. ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂພຊະນາການ ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ: 
ໄດທ້ບົທວນບນັດາມາດຕະການ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັ ໂດຍອງີໃສ່ຜນົຂອງການທບົທວນກາງສະໄໝຂອງຍຸດທະ

ສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການໂດຍເຫນັດຮີກັສາ 22 ມາດຕະການ ທີ່ ເປນັບູລມິະສດິທາງດາ້ນໂພຊະນາການ ສໍາ

ລບັຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ເຊິ່ ງໄດປ້ບັເນືອ້ໃນ, ຊື່ ຂອງມາດຕະການໃໝ່ ເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈງ່າຍສອດຄ່ອງກບັການ

ປະຕບິດັຕວົຈງິ; 

1. ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ໂພຊະນາການ ແລະ ນ ້າສະອາດສຸຂະອະນາໄມ: 

ມາດຕະການທ ີ1, 2 ແລະ 3: ການເສມີວຕິາມນິ ອາ, ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ, ເກອືໄອໂອດນີ ແລະ ຟຣູອໍຣາຍ, ທາດເຫຼກັ, 

ສງັກະສ,ີ ຝຸ່ນວຕິາມນິເກອືແຮ່ 

 

- ສໍາເລດັການແຈກຢາຍອາຫານເສມີທາງການແພດ (RUTF) ໂດຍທາງສູນສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການ

ແພດ ເປນັຜູແ້ຈກຢາຍ ໃຫກ້ບັ 17 ແຂວງ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເພາະວ່າຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນມຈີາໍ 



3 
  

ອງີຕາມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແລະ ຂນົສົ່ ງຊງິຊງັນໍາ້ໜກັ ໂດຍທນຶອງົການອຸຍນເິຊບ ໃຫແ້ກ່ 17 ແຂວງເປົາ້

ໝາຍ ແລະ ໂຮງໝໍສູນກາງ 5ແຫ່ງ. 

- ສໍາເລດັການຈດັຊຸດອບົຮມົຄູ່ມກືານນາໍໃຊຈ້ລຸະສານອາຫານງ ໂດຍລາຍງານການນາໍໃຊ,້ ຄດິໄລ່ຄວາມ

ຕອ້ງການຈລຸະສານອາຫານ, ເປົາ້ໝາຍສຸກສາລາ, ເມອືງ ແລະ ແຂວງ ມທີງັໝດົ 08 ແຂວງ ຄ ືນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ, ບໍລຄໍິາໄຊ, ເຊກອງ, ວຽງຈນັ, ໄຊສມົບູນ, ໄຊຍະບູລ,ີ ອຸດມົໄຊ, ຈາໍປາສກັ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ. 

- ເປເີຊນັຂອງເດກັນອ້ຍ 6-11 ເດອືນທີ່ ໄດຮ້ບັຢາວຕິາມນີ ອາ 100,000 ຢູນດີ ໄດ ້59% ໃນທົ່ ວປະເທດ 

- ຈາໍນວນຂອງເດກັນອ້ຍ 12-59 ເດອືນທີ່ ໄດຮ້ບັຢາວຕິາມນີ ອາ 200,000 ຢູນດີ ໄດ ້56 % ໃນທົ່ ວ

ປະເທດ 

- ອດັຕາແມ່ຍງິຖພືາ ແລະ ຫຼງັເກດີທີ່ ໄດຮ້ບັຢາທາດເຫຼກັຄບົ 90 ເມດັ ໄດ ້31% ໃນທົ່ ວປະເທດ 

- ເປເີຊນັຂອງແມ່ຍງິຖພືາ ແລະ ຫຼງັເກດີທີ່ ໄດຮ້ບັຢາທາດເຫຼກັມືລ້ະເມດັຄບົ 90 ເມດັ ໄດ ້32,1% ໃນທົ່ ວ

ປະເທດ 

 

ຕາຕະລາງ ລາຍການຢາໂພຊະນາການທີ່ ແຈກຢາຍໃນທົ່ ວປະເທດ 

Name Quantity Unit 
Donor Distribution Remark 

UNICEF WB/DLI   

Retinol 100.000 IU                 
1,967,000  Tab                   

131,700  
               
1,835,300  

               
1,068,500   18 Pro  

Retinol 200.000 IU                 
4,125,700  Tab                

2,475,700  
               
1,650,000  

               
2,753,400    18 Pro  

Mebendazole 500mg                 
2,000,000  Tab                  

2,000,000  
               
1,350,000    18  Pro  

Ferrous sulfate 200mg 
(65mg Ferrous 
iron)+Folic acid 0.4mg ) 

             
19,307,000  Tab                

19,307,000  
             
15,645,200    18  Pro  

RUTF                        
6,181  Carton                       

6,181                          
6,168    18  Pro  

F-75                       
4,056  Tin                       

4,056                          
3,502    18  Pro  

F-100                       
1,344  Tin                       

1,344                          
1,344  18 Pro  

 

ມາດຕະການທ ີ4: ການສົ່ ງເສມີການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່ ແລະ ການລຽ້ງດູເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. 

- ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຕດິຕາມການລະເມດີ ດໍາລດັວ່າດວ້ຍຜະລດິຕະພນັອາຫານ ແລະ 

ອຸປະກອນກ່ຽວກບັອາຫານສໍາລບັເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ໂດຍໃຊເ້ຄື່ ອງມທືີ່ ມໃີນມຖື.ື 

- ສໍາເລດັປະເມນີໂຮງໝໍຕວົແບບ ໃນການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມພທິປີະກາດໂຮງໝໍ

ຕວົແບບ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ 02 ແຂວງ ຄ ືແຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງສາລະວນັ. 

- ພດັທະນາຫຼກັສູດການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງການບໍລກິານໃຫຄໍ້າປກຶສາການລຽ້ງ

ລູກດວ້ຍນມົແມ່ ແລະ ເພີ່ ມທະວກີານໃຫຄໍ້າປກຶສາການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່ຈດັກອງປະຊຸມທາງໄກຮ່ວມ

ກບັຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ 18 ແຂວງທົ່ ວປະເທດ ກ່ຽວກບັການປບັປຸງເຄື່ ອງມ ືແລະ ຄູ່ມເືພື່ ອສົ່ ງເສມີການລຽ້ງດູ

ເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19; 
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- ຂະບວນການສື່ ມວນຊນົເພື່ ອສງັຄມົ MIYCN ໄດເ້ປດີຕວົ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານສື່ ສານທີ່ ແຕກຕ່າງກນັເຊັ່ ນ FB

, ຊ່ອງທາງໂທລະພາບ, ວທິະຍຸແລະອື່ ນໆ. ບນັລຸເຖງິປະມານ 1.1 ລາ້ນຜູຊ້ມົໃຊ ້ແລະ 5.5 ລາ້ນຄນົທີ່ ໄດ ້

ເຫນັເນືອ້ໃນຄລບິວດິໂີອ, ຂໍຄ້ວາມ ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ສໍາເລດັກດິຈະກາໍການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ເພື່ ອເປນັການສບືຕ່ໍກດິຈະກາໍໂພຊະນາການ ເຊິ່ ງໄດລ້ວມ

ເຂົາ້ໃນ ການສົ່ ງເສມີການສກັຢາປອ້ງກນັ COVID-19 ເຊັ່ ນກນັ.  

- ສໍາເລດັປຶມ້ຄູ່ມກືານເຄື່ ອນທີ່ ເຊື່ ອມສານຄບົຊຸດບາ້ນເຂດ 02 ແລະ ເຂດ 03; 

- ສບືຕ່ໍຮ່າງຫຼກັສູດຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານດາ້ນໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ; 

- ສໍາເລດັຈດັກອງປະຊຸມວນັສບັປະດາສາກນົລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່ ວນັໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ໃນວນັທ ີ 05 

ສງິຫາ 2021 ຈດັຂຶນ້ທີ່  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; 

- ສໍາເລດັກອງປະຊຸມ ສມົທບົຮ່ວມກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ໃນການພດັທະນາການອອກຂໍແ້ນະ

ນາໍໃນການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັວ່າດວ້ຍຜະລດິຕະພນັອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກບັອາຫານສໍາລບັ

ເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ຢູ່ວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ; 

ມາດຕະການທ ີ5 ແລະ 6: ການເສມີອາຫານໃຫແ້ມ່ຍງິໄລຍະຖພືາ ແລະ ລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່ ແລະ ເດກັ 

- ການເສມີອາຫານໃຫເ້ດກັອາຍຸ < 2 ປ ີໃນ 6 ເດອືນຕົນ້ນີ ້ທມິງານເຄື່ ອນທີ່ ເຊື່ ອມສານໄດນ້າໍພາຕົມ້ເຂົາ້ປຽກ

ໃຫເ້ດກັໃນແຕ່ລະບາ້ນ ປະຕບິດັໄດ ້ 02 ຄັງ້ ສໍາລບັ 56 ບາ້ນເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ AHAN ຢຸ່ທແີຂວງ 

ສາລາວນັ ໂດຍການນາໍໃຊອ້າຫານທີ່ ມໃີນທ່ອງຖີ່ ນມາເປນັວດັຖຸດບີໃນການປຸງແຕ່ 

- ສອນຜູປ້ກົຄອງຕົມ້ເຂົາ້ປຽກ,ຕົມ້ເຂົາ້ປຽກໃຫເ້ດກັກນິຕວົຈງີ,ໂດຍໃຊຜ້ກັໃນສວນຄວົຂອງປະຊາຊນົ,ໄດ ້

ປະຕບິດັທດົລອງ 4 ເມອືງມເີມອືງບໍລຄິນັ,ຄໍາເກດີ,ວຽງທອງ,ໄຊຈາໍພອນ,ບາ້ນ 12 ບາ້ນ(ເມອືງລະ 3ບາ້ນ)

ຈາໍນວນປະຊາຊນົເຂົາ້ຮ່ວມ 1088 ຄນົ,ຍງີ 1013 ຄນົ 

- ສໍາເລດັການເຮດັສື່ ໂຄສະນາສຸຂະສກຶສາ, ໂປດສະເຕີ ້ແລະ ແຜ່ນພບັ ມະຫດັສະຈນັ 1,000 ວນັ, ທຸງອາຫານ 

ການສົ່ ງເສມີການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່, ການຫຸຼດຜ່ອນການກນີອາຫານຫວານ ເພື່ ອປອ້ງກນັການເປນັ

ພະຍາດເບາົຫວານ, ຫຸຼດຜ່ອນການກນິເຄມັເພື່ ອປອ້ງກນັພະຍາດຄວາມດນັເລອືດສູງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການກນິ 

ມນັເພື່ ອປອ້ງກນັພະຍາດໄຂມນັໃນເລອືດສູງ ທີ່ ຈະພາໃຫເ້ປນັພະຍາດຫວົໃຈ-ເສັນ້ເລອືດ; 

- ແນະນາໍການ ການໃຫອ້າຫານເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ເມື່ ອຖກືສງົໃສ ຫຼ ືຢັງ້ຢນືວ່າ ອາດຕດິເຊື່ ອພະຍາດ 

Covid-19 

ມາດຕະການທ ີ7: ປບັປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ: 

- ສໍາເລດັການຮບັຮອງຄູ່ມມືາດຕະຖານ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການສໍາລບັສະຖານທີ່

ເຮດັວຽກ ແລະ ໂຮງຈກັໂຮງງານ. 

- ສໍາເລດັກະກຽມເຄື່ ອງມໃືນການປະເມນີສະພາວະໂພຊະນາການ ພະນກັງານໃນໂຮງງານ ວກິຜມົ ຢູ່ແຂວງ

ຈາໍປາສກັ. 

- ສໍາເລດັໂລໂກ ້ຄູ່ມເືສມີວຕິະມນິ ແລະ ແຮ່ທາດເຂົາ້ໃນເຂົາ້ສານ 

- ໄດສໍ້າເລດັການສາ້ງຫຼກັສູດສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການໃນສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ ຮ່ວມກບັອງົການອາຫານໂລກ; 
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- ສໍາເລດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາເພື່ ອເຜຍີແຜ່ ໂຄງການສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການໃນສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກເພື່ ອເພີ່ ມ

ປະສດິທພິາບໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການລາພກັເຈບັເປນັຂອງພະນກັງານໃຫແ້ກ່ເຈົາ້ຂອງ

ກດິຈະການໂຮງຈກັ-ໂຮງງານຕ່າງໆ 

ມາດຕະການທ ີ8: ຄຸມ້ຄອງກລໍະນຂີາດສານອາຫານກະທນັຫນັຮາ້ຍແຮງແບບເຊື່ ອມສານ: 

- ສະໜອງອາຫານເສມີທາງການແພດ (RUTF, F-75, F-100) ໃຫແ້ກ່ເດກັທີ່ ຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັ

ຮາ້ຍແຮງ ຢູ່ໃນ 18 ແຂວງທົ່ ວປະເທດ; 

- ທບົທວນຄນືຂໍແ້ນະນາໍໃນການຄຸມ້ຄອງກລໍະນຂີາດສານອາຫານກະທນັຫນັແບບເຊື່ ອມສານ (IMAM) ໃນ

ໄລຍະການເກດີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ແລະ ເຜຍີແຜ່ໃຫທຸ້ກແຂວງທົ່ ວປະເທດ. 

- ໄດມ້ກີານສບຶຕ່ໍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫພ້ະນກັງານສູນໂພຊະນາການ ແລະ ຈດັຊຸດອບົຮມົກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້

ຄອງເດກັນອ້ຍຂາດສານອາຫານແບບເຊື່ ອມສານໃຫ ້ 15 ເມອືງຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ 11 ເມອືງ

ຂອງແຂວງວຽງຈນັ ມ ີ07 ເມອຶງຂອງແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ 05 ເມອືງຂອງແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, 04 ເມອືງ

ຂອງແຂວງບ່ໍແກວ້; 

- ສໍາເລດັການຈດັຊຸດອບົຮມົການບໍລກິານປິ່ ນປວົເດກັຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັແບບເຊື່ ອມສານໃຫ ້ 5 

ເມອືງ ຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

- ອບົຮມົຫວົຂໍທ້ບົທວນຄນືການປີ່ ນປວົເດກັຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັຮາ້ຍແຮງແບບເຊື່ ອມສານ ໃຫຄູ້ຝກຶ

ຂັນ້ສູນກາງ ລວມທງັວາງແຜນວທິກີານອບົຮມົພາກ OPD ແລະ IPD, 

- ອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງເດກັຂາດສານອາຫານກະທນັຮາ້ຍແຮງ ແບບເຊື່ ອມສານໃຫ ້ ພະນກັງານສາທາລະນະ

ສຸກ: ຂັນ້ແຂວງ 12 ແຂວງ, ໂຮງໝໍເມອືງ 72 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍນອ້ຍ 154 ແຫ່ງ, 757 ຄນົໃນຂະແໜງສາທາ

ຖກືຝກຶອບົຮມົ ; 

ມາດຕະການທ ີ9: ການປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ ແລະ ໂພຊະນາສກຶສາ: 

- ລງົຕດິຕາມຊຸກຍູວ້ຽກງານ ສື່ ສານການປ່ຽນແປງພດືຕກິາໍ ແລະ ຄວາມຊນິເຄຍີຂອງສງັຄມົດາ້ນໂພສະນາ

ການ ( SBCC )  ຢູ່ 4 ເມອືງເປົາ້ໝາຍ ເມອືງຫວົເມອືງ, ຊ່ອນ , ຊໍາໃຕ ້ແລະ ກວັນ 4 ຄັງ້ (1 ຄັງ້ /ເມອືງ) 

ທີ່ ແຂວງຫວົພນັ 

- ລງົຕດິຕາມ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍວຽກງານສື່ ສານດາ້ນໂພຊະນາການຂັນ້ບາ້ນ ລວມທງັ ໝດົ 

1560 ທ່ານ ທີ່ : 

o ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ເມອືງຫຼາ ແລະ ນາໝໍ ້

o ແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີເມອືງຂວາ, ໃໝ່, ສໍາພນັ ແລະ ບຸນໄຕ ້

o ແຂວງ ຫວົພນັ ເມອືງກວນ້, ຊ່ອນ, ຫວົເມອືງ ແລະ ຊໍາໃຕ ້

o ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເມອືງ ຄໍາ, ໝອງແຮດ. 

- ອບົຮມົການໃຫຄໍ້າປກຶສາດາ້ນໂພຊະນາການສໍາຫຼບັໄວໝຸ່ມ ຈາໍນວນ 90 ທ່ານ ຍງິ 75 ທີ່  ເມອືງຍມົມະລາດ

, ໄຊບວົທອງ ແລະ ມະຫາໄຊ ຈາໍນວນ ( ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ) ແລະ 90 ທ່ານ ຍງິ 80 ຈາກ ເມອືງຊນົນະບູລີ

, ພິ່ ນ ແລະ ອາດສະພງັທອງ ( ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ) 
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- ຈດັກອງປະຊຸມກ່ຽວກບັການທດົສອບຄໍາຖາມປະເມນີວຽກງານ SBCC ຮ່ວມກບັອງົການອຸຍນເິຊບ ແລະ 

ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

- ວຽກງານການປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍ ແມ່ນໄດສ້ິນ້ສຸດໂຄງການຈາກອງົການທະນາຄານໂລກ ເຊິ່ ງແຜນການຕ່ໍໜາ້

ແມ່ນໄດມ້ກີານສາ້ງແຜນເຂົາ້ນາໍວຽກງານ HANSA ແລະ ຈະມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນທາ້ຍປ ີ2021 

ມາດຕະການທ ີ10: ສົ່ ງເສມີການເຊື່ ອມສານວຽກງານນໍາ້, ສຸຂະພບິານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 

- ທົ່ ວປະເທດໄດມ້ ີ18 ເມອືງ ຢູ່ໃນ 7 ແຂວງ ໄດປ້ະກາດເປນັເມອືງຢຸດຕກິານຖ່າຍຊະຊາຍ ປະກອບມ:ີ 

- ລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນ  ສໍາຫຼວດ-ຄດິໄລ່   ອອກແບບ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງລະບບົນໍາ້ສະອາດ ຢູ່ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ ຂອງ 3 

ແຂວງ (ສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປ)ື ໃນໂຄງການສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມນີນໍາ້ດື່ ມປອດໄພໃນ 4 ແຂວງ

ເປົາ້ໝາຍ 

- ລງົຕດິຕາມຄນື ຜນົການລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນລະບບົນໍາ້ ແລະ ອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ ຢູ່ 3 ແຂວງເປົາ້ໝາຍ

ໂຄງການ (ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ ແລະ ຈາໍປາສກັ) 

• ອດັຕາການຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ 90.15 % ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ  

• ອດັຕາການຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍ  81.05 % ຄອບຄວົທງັໝດົ  

 

ຮູບພາບທ ີ1: ເສັນ້ສະແດງ ອດັຕາຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ ຮອດ 11 ເດອືນ ຂອງປ ີ2021 ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປ ີ2021  
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ຮູບພາບທ ີ2: ເສັນ້ສະແດງ ອດັຕາຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍ ຮອດ 11 ເດອືນ ຂອງ ປ ີ2021 ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປ ີ2021 

 

 

2. ຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ:້  

ການປະກອບສ່ວນທາງດາ້ນວຽກງານໂພຊະນາການ ພວກເຮາົໄດ ້ເພີ່ ມທະວຄີວາມເອາົໃຈໃສ່ ໃນການສາ້ງ

ຂະບວນການຜະລດິ ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ອາຫານທີ່ ມີ

ລກັສະນະຫຼາກຫຼາຍ ຄບົໝວດ-ໝູ່  ຂອງທາດອາຫານໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ໂດຍຍກົສະມດັຕະພາບການຜະລດິກະສກິາໍ ໃຫ ້

ໄດທ້ງັປະລມິານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ເພື່ ອຮບັປະກນັດາ້ນໂພຊະນາການ ໃນການດໍາລງົ

ຊວີດິປະຈາໍວນັ ຂອງປະຊາຊນົໃຫມ້ອີາຫານການກນິທີ່ ສາມາດຕອບສະໜອງ ພະລງັງານ 2.100 ກໂິລກຼລໍ/ີຄນົ/ວນັ

ຂຶນ້ໄປ (ຕາມມາດຕະຖານພົນ້ທຸກທີ່ ໄດກ້າໍນດົອອກໃນດໍາລດັ 348/ລບ) ຫຼ ືກາໍນດົການກນິອາຫານປະເພດ ທາດ

ແປງ້ ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 65 ຫາ 70%, ທາດຊີນ້ໃຫໄ້ດ ້10 ຫາ 15%, ທາດໄຂມນັ ໃຫໄ້ດ ້15 ຫາ 20%, ທາດວຕິາມນິ 

ແລະ ແຮ່ທາດ ປະມານ 3-5%. ສໍາລບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 4 ມາດຕະການບຸລມິະສດິຂະແໜງການກະສກິາໍ ມີ

ຄວາມຄບືໜາ້ພົນ້ເດັ່ ນມຄີ:ື 

ມາດຕະການທ ີ11 : ສົ່ ງເສມີການຜະລດິພດືຜກັ, ໄມໃ້ຫໝ້າກ ແລະ ພດື ທີ່ ໃຫທ້າດນໍາ້ມນັແບບຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 

ຍນືຍງົເພື່ ອ ບໍລໂິພກໃນຄວົເຮອືນ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. 

ເພື່ ອຮບັປະກນັ ການຕອບສະໜອງຜນົຜະລດິພດື, ຜກັ ແລະ ໝາກໄມ ້ໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ມໂີພຊະນາການ 

ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ພວກເຮາົກໄໍດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການສົ່ ງເສມີການປູກພດື ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕດິຕາມ

ເຝົາ້ລະວງັການລະບາດຂອງພະຍາດພດື, ການສົ່ ງເສມີການສໍາຫລວດ, ກາໍນດົ, ແບ່ງເຂດການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິາໍ, 

ສົ່ ງເສມີການປບັປຸງດນິ ແລະ ການນາໍໃຊຝຸ່້ນ, ສຸມໃສ່ການປບັປຸງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທາງດາ້ນຊນົລະປະທານເພື່ ອຕາ້ນ

ແລງ້-ຕາ້ນຖວມ້, ສາ້ງເສັນ້ທາງໃນຊນົນະບດົສາມາດເຂົາ້ເຖງິເຂດການຜະລດິໃຫໄ້ດສ້ອງລະດູ, ສົ່ ງເສມີເຕກັນກິໃນ

ດາ້ນປູກຕດິພນັກບັການນາໍໃຊເ້ຕກັນກິທີ່ ທນັສະໄໝ, ພດັທະນາ ແລະ ປງັປຸງແນວພນັທີ່ ດເີພື່ ອຍກົລະດບັການຜະ
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ລດິໃນດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ສົ່ ງເສມີການຜະລດິທີ່ ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານ 

ກະສກິາໍອນິຊ ີ (OA) ແລະ ກະສກິາໍທີ່ ດ ີ (GAP) ຊຶ່ ງປະຈບຸນັມທີງັໝດົ 297 ຄອບຄວົໃນເນືອ້ທ◌ີ່ທງັໝດົ 

13.653 ເຮກັຕາ, ມຜີນົຜະລດິ 139.028 ໂຕນ. ຊຶ່ ງໄດສ້ະແດງອອກການບນັລຸແຕ່ລະຄາດໝາຍດັ່ ງນີ:້ 

• ການຜະລດິເຂົາ້ລວມ ໃນປ ີ 2021 ມາຮອດປະຈບຸນັ ແມ່ນສາມາດປູກໄດທ້ງັໝດົ 940.817 ເຮກັຕາ, 

ຄາດຄະເນເນືອ້ທີ່ ເກບັກ່ຽວ ປະມານ 936.662 ເຮກັຕາ ແລະ ຜນົຜະລດິລວມທງັໝດົ 3,66 ລາ້ນໂຕນ

, ບນັລຸລື່ ນແຜນການ 3% (3,54 ລາ້ນໂຕນ). ເຂົາ້ສໍາລບັບໍລໂິພກພາຍໃນປະມານ 70% ຫຼ ືປະມານ 

2,56 ລາ້ນ ໂຕນ(ສະເລ່ຍການບໍລໂິພກເປນັ 335ກໂິລ/ຄນົ/ປ,ີ ຖາ້ທຽບໃສ່ມາດຕະຖານ ແມ່ນ ລື່ ນ 

150%). 

• ການຜະລດິພດືສະບຽງ ຄາດຄະເນ ຜນົຜະລດິປະມານ 3,06 ລາ້ນໂຕນ; ໃນນັນ້: ສາລຫີວານ ຜະລດິໄດ ້

168.044 ໂຕນ (ສະເລ່ຍການບໍລໂິພກເປນັ 23 ກໂິລ/ຄນົ/ປ,ີ ຖາ້ທຽບໃສ່ມາດຕະຖານແມ່ນເກນີ 20 

ເທົ່ າ), ເຜອືກມນັ ຜະລດິໄດ ້214.584 ໂຕນ (ສະເລ່ຍການບໍລໂິພກເປນັ 30 ກໂິລ/ຄນົ/ປ,ີ ຖາ້ທຽບໃສ່

ມາດຕະຖານແມ່ນເກນີ 26 ເທົ່ າ), ໝາກໄມ ້ຜະລດິໄດ ້1,31 ລາ້ນໂຕນ(ສະເລ່ຍການບໍລໂິພກເປນັ 182 

ກໂິລ/ຄນົ/ປ,ີ ຖາ້ທຽບໃສ່ມາດຕະຖານແມ່ນເກນີ 4 ເທົ່ າ) ແລະ ຜກັຕ່າງໆ ຜະລດິໄດ ້ 1,43 ລາ້ນໂຕນ 

(ສະເລ່ຍການບໍລໂິພກເປນັ 199 ກໂິລ/ຄນົ/ປ,ີ ຖາ້ທຽບໃສ່ມາດຕະຖານແມ່ນເກນີ 2 ເທົ່ າ). ພດືຕະກນູ

ຖົ່ ວປະຕບິດັໄດ ້ຜນົຜະລດິໄດ ້75.372 ໂຕນ (ສະເລ່ຍເປນັ 10 ກໂິລ/ຄນົ/ປ,ີ ຖາ້ທຽບໃສ່ມາດຕະຖານ

ແມ່ນເກນີ 4 ເທົ່ າ) (ການສະເລ່ຍການບໍລໂິພກແມ່ນທຽບໃສ່ ຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ 7,2 ລາ້ນຄນົ) 

• ການປະຕບິດັຄາດໝາຍ ຢູ່ບາ້ນເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການສາມາດປະຕບິດັໄດຄ້:ື 1)ການສົ່ ງເສມີການປູກພດື

ຜກັປະຕບິດັໄດ ້1.797 ບາ້ນ, ເທົ່ າກບັ 99 % ແລະ ມທີງັໝດົ 85.433 ຄອບຄວົ. 2)ການສົ່ ງເສມີປູກ

ໝາກໄມ ້ປະຕບິດັໄດ ້853 ບາ້ນ, ເທົ່ າກບັ 47 % ແລະ ມທີງັໝດົ 39.311 ຄອບຄວົ. 3)ການສົ່ ງເສມີ

ປູກພດືໃຫນ້ໍາ້ມນັ ປະຕບິດັໄດ ້427 ບາ້ນ, ເທົ່ າກບັ 23 % ແລະ ມທີງັໝດົ 7.159 ຄອບຄວົ.4)ສົ່ ງເສມີ

ການປູກພດືໄດປ້ະກອບສ່ວນໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊນົນະບດົປະຕບິດັໄດ ້ 18.247 

ຄອບຄວົ, ເທົ່ າກບັ 89,28% ຂອງແຜນການ. 

 

ມາດຕະການ 12: ສົ່ ງເສມີລຽ້ງສດັນອ້ຍ ລວມທງັສດັນໍາ້ ແລະ ແມງໄມ ້ເພື່ ອບໍລໂິພກໃນຄວົເຮອືນ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ.  

 ເພື່ ອແນໃສ່ການສະໜອງຊີນ້, ໄຂ່ ແລະ ປາ ໃຫພ້ຽງພໍຢ່າງໜກັແໜນ້ ແລະ ມໂີພຊະນາການ ໃນຂອບເຂດ

ທົ່ ວປະເທດ ສະນັນ້ ຈຶ່ ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການສົ່ ງເສມີການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການສກັ

ຢາປອ້ງກນັພະຍາດສດັ, ການປອ້ງກນັ ແລະ ເຝົາ້ລະວງັ ການລະບາດຂອງພະຍາດສ◌ັດ, ສົ່ ງເສມີການປູກຫຍາ້ ແລະ 

ພດືອາຫານສດັ, ການສາ້ງເປນັກອງທນຶແນວພນັ, ການສົ່ ງເສມີເຕກັນກິໃນການລຽ້ງ, ຍກົລະດບັການຜະລດິແນວ

ພນັທີ່ ດ,ີ ການສະໜອງອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫກ້ບັຄອບຄວົໝາຍຂອງໂຄງການ ແລະ ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ ກເໍອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍູ ້

ການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫກ້ບັຊາວກະສກິອນສາມາດການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດ, ສະຖາບນັການເງນິ, ການເຮດັສ◌ັນຍາຮ່ວມ

ກບັບໍລສິດັທງັນັນ້ກເໍພື່ ອເປນັພືນ້ຖານ ໃນການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ທີ່ ສາມາດສາ້ງລາຍຮບັໃຫຊ້າວກະສກິອນ, ຊຶ່ ງສະ

ແດງອອກການບນັລຸແຕ່ລະຄາດໝາຍດັ່ ງນີ:້ 

• ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງ ຝູງສດັ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດບັປະມານ 7% ໃນນີ:້ (1)ຄວາຍ ມ ີ1.239.000 ໂຕ, 

ບນັລຸໄດຕ້າມແຜນການປ,ີ ທຽບໃສ່ປຜ່ີານມາເພີ່ ມຂຶນ້ 2%; (2)ງວົ 2.298.500 ໂຕ, ບນັລຸລື່ ນແຜນການ

ປ ີ3%, ທຽບໃສ່ປຜ່ີານມາເພີ່ ມຂຶນ້ 9%; (3)ໝ ູ4.300.000 ໂຕ ບນັລຸໄດຕ້າມແຜນການປ,ີ ທຽບໃສ່

ປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມຂຶນ້ 4%; (4)ແກະ/ແບ ້716.600 ໂຕ, ບນັລຸຕາມແຜນການປ,ີ ທຽບໃສ່ປຜ່ີານມາ ເພີ່ ມ
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ຂຶນ້ 11% ແລະ (5)ສດັປກີ ມທີງັໝດົ 48.052.000 ໂຕ, ບນັລຸ 98% ຂອງແຜນການປ,ີ ທຽບໃສ່ປຜ່ີາ

ນາ ເພີ່ ມຂຶນ້ 10%. 

• ການສະໜອງ ຊີນ້, ປາ ແລະ ໄຂ່ ໃຫແ້ກ່ສງັຄມົຄາດວ່າປະຕບິດັໄດ ້ສາມາດຜະລດິຊີນ້, ປາ ແລະ ໄຂ່ ໄດ ້

ທງັໝດົ 485.480 ໂຕນ, ບນັລຸຕາມແຜນການປ ີ(486.000 ໂຕນ), ສະເລ່ຍອດັຕາການບໍລໂິພກ ບນັລຸ

ໄດ ້ 67 ກໂິລ/ຄນົ/ປ ີ  ໃນນັນ້: (1)ໃນນັນ້ ຜະລດິຊີນ້ໄດ ້ 237.130 ໂຕນ(ສະເລ່ຍການບໍລໂິພກ ເປນັ 

32,93 ກໂິລ/ຄນົ/ປ.ີ ຖາ້ທຽບໃສ່ມາດຕະຖານການບໍລໂິພກແມ່ນເກນີສາມເທົ່ າ); (2)ໄຂ່ ຜະລດິໄດ ້

42.350 ໂຕນ (ສະເລ່ຍການບໍລໂິພກ ເປນັ 5,88 ກໂິລ/ຄນົ/ປ,ີ ຖາ້ທຽບໃສ່ມາດຕະຖານ ແມ່ນຢູໃນລະ

ດບັ 73%) ແລະ (3)ປາ ຜະລດິໄດ ້206.000 ໂຕນ (ສະເລ່ຍການບໍລໂິພກ ເປນັ 28,66 ກໂິລ/ຄນົ/ປ,ີ 

ຖາ້ທຽບໃສ່ມາດຕະຖານການບໍລໂິພກແມ່ນຢູໃນລະດບັ 87%). (ການສະເລ່ຍການບໍລໂິພກແມ່ນທຽບ

ໃສ່ ຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ 7,2 ລາ້ນຄນົ) 

• ສໍາລບັການປະຕບິດັຄາດໝາຍ ຢູ່ບາ້ນເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ ສາມາດປະຕບິດັໄດຄ້ ື:1)ການສົ່ ງເສມີການ

ລຽ້ງສດັນອ້ຍ ປະຕບິດັໄດ ້1.826 ບາ້ນ, ເທົ່ າກບັ 100 % ແລະ ມທີງັໝດົ 89.767ຄອບຄວົ : 2)ການ

ສົ່ ງເສມີການລຽ້ງປາ ປະຕບິດັໄດ ້859 ບາ້ນ, ເທົ່ າກບັ 47 % ແລະ ມທີງັໝດົ 44.314 ຄອບຄວົ. 3)ການ

ສົ່ ງເສມີການລຽ້ງແມງໄມ ້ປະຕບິດັໄດ ້238 ບາ້ນ, ເທົ່ າກບັ 13 % ແລະ ມທີງັໝດົ 5.539 ຄອບຄວົ ແລະ 

ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ການສົ່ ງເສມີການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ ກໄໍດປ້ະກອບສ່ວນໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກ

ຍາກໃນເຂດຊນົນະບດົ ປະຕບິດັໄດ ້18.247 ຄອບຄວົ, ເທົ່ າກບັ 89,28% ຂອງແຜນການ. 

 

ມາດຕະການ 13:  ສົ່ ງເສມີ ການສາ້ງລາຍຮບັ ຈາກການປບັປຸງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ວຽກງານປ່າໄມ ້ ກເໍປນັປດັໄຈສໍາຄນັໜຶ່ ງ ໃນການປບັປຸງຊວີດີການເປນັຢູ່ ຂອງປະຊາຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົ, 

ເພື່ ອນາໍໄປສູ່ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຊຶ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັ ໃນ 3 ປດັໄຈຫຼກັເຊັ່ ນ: 1)ດາ້ນການບໍາລຸງຊວີດິ ກໍ

ແມ່ນການຕອບສະໜອງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ, ຢາປວົພະຍາດ, ວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງສໍາລບັທີ່ ພກັອາໄສ ແລະ 

ການສາ້ງລາຍຮບັໃຫປ້ະຊາຊນົ; 2)ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ: ເປນັສ່ວນໜຶ່ ງໃນການອະນຸລດັປ່າໄມ,້ ແຫ່ຼງນໍາ້ ແລະ ຊວີະ

ນາໆພນັ ແລະ ເປນັການປອ້ງກນັທພີກັອາໄສຂອງສດັປ່າ ແລະ ການອານຸລກັປ່າໄມນ້າໍ; 3)ດາ້ນເສດຖະກດິ: ແມ່ນ

ເປນັສາ້ງລາຍຮບັຈາກການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ສະໝນູໄພຕ່າງໆ. ສະນັນ້ ເພື່ ອໃຫຮ້ບັປະກນັ ການຄໍາ້ປະກນັ

ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ຕດິພນັກບັການປບັປຸງຊວີດິການຢູ່ ຂອງປະຊາຊນົໃຫດ້ຂີືນ້ ທີ່ ຢູ່ ໃນເຂດຊນົະ

ບດົ ຫຼ ື ພືນ້ທີ່ ປ່າໄມ ້ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ວຽກງານຄຸມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊປ່້າໄມ,້ ດນິປ່າໄມ ້ ແລະ 

ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມອ້ື່ ນໆ ແບບມຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ອນັສໍາຄນັ ໂດຍແມ່ນບ່ໍເອື່ ອຍອງີໃສ່ແຕ່ ການນາໍໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຟຸມເຟອືຍ, ແນ່ໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນການຂຸດຄົນ້ໄມທໍ້າມະຊາດແຕ່ຢ່າງດຽວ ກາ້ວໄປສູ່ 

ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາລະບບົປຸງແຕ່ງໄມທ້ີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຮອບດາ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ

ສົ່ ງເສມີການປກົປກັຮກັສາ ປ່າໄມ ້ທງັ 3 ປະເພດປ່າ ແລະ ປ່າໄມບ້າ້ນ ຕດິພນັກບັ ການສົ່ ງເສມີ ການທ່ອງທ່ຽວ ທໍາ

ມະຊາດ ຊຶ່ ງເປນັເສາົຄໍາ້ເສດຖະກດິ ອນັໃໝ່ ໃນການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມທີ່ ມລີກັສະນະຍນືຍງົຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຄຽງຄູ່ກນັ

ນັນ້ ກມໍບີດົບາດໃນການປກົປກັຮກັສາແຫ່ຼງນໍາ້ທີ່ ສະອາດ ຫຼ ື ເຂດຍອດນໍາ້ ຊຶ່ ງເປນັປດັໄຈພືນ້ຖານທີ່ ສໍາຄນັໃນການ

ສາ້ງນໍາ້ລນິ, ຝາຍ ຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົເພື່ ອໃຫສ້າມາດຊມົໃຊ ້ແລະ ເຮດັການຜະລດິກະສກິາໍ ໄດຢ່້າງພຽງພໍແຕ່ລະ

ໄລຍະ. ຊຶ່ ງສະແດງອອກການບນັລຸແຕ່ລະຄາດໝາຍດັ່ ງນີ:້ 

• ຂຸດຄົນ້ ໄມປ່້ອງ ປະຕບິດັໄດ ້178.680 ລໍາ, ເທົ່ າກບັ 4% ຂອງແຜນການ 

• ຂຸດຄົນ້ ໄມຕ້ິວ້ (ໄມຟ້ືນ້) ປະຕບິດັໄດ ້2.952 ແມດັກອ້ນ, ເທົ່ າກບັ 3% ຂອງແຜນການ.  

• ຂຸດຄົນ້ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ປະເພດ ຫວົ, ເຄອື, ຮາກ ແລະ ອື່ ນໆ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້934,79 ໂຕນ ເທົ່ າກບັ 

4% ຂອງແຜນການປ.ີ 
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• ການປະຕບິດັຄາດໝາຍ ຢູ່ບາ້ນເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ ສາມາດປະຕບິດັໄດຄ້:ື 1)ບາ້ນທີ່ ມຄີະນະ ແລະ ມີ

ການຈດັຕັງ້ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ວງັສະຫງວນ, ປ່າສະຫງວນ...) ທີ່ ຍງັຄງົປະຕບິດັວຽກ

ງານຢູ່, ມກີານຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານ ປະຕບິດັໄດ ້361 ບາ້ນ, ເທົ່ າກບັ 20% ແລະ ມທີງັໝດົ 10.651 

ຄອບຄວົ. 2)ບາ້ນທີ່ ມໂີຄງຮ່າງພືນ້ຖານຂະໜາດນອ້ຍ (ຊນົລະປະທານ,ອ່າງເກບັນໍາ້... ທີ່ ຮບັໃຊກ້ານ

ຜະລດິ) ປະຕບິດັໄດ ້ 1.794ບາ້ນ, ເທົ່ າກບັ 99% ແລະ ມທີງັໝດົ 34.653 ຄອບຄວົ. 3)ສໍາເລດັການ

ວາງແຜນຈດັສນັຄຸມ້ຄອງປ່າໄມຂ້ັນ້ບາ້ນ ປະຕບິດັໄດ ້90 ບາ້ນ, ໃນ 10 ເມອືງ, 3 ແຂວງ, ເທົ່ າກບັ 38% 

ຂອງແຜນການ (240 ບາ້ນ). 

 

ມາດຕະການ 14: ສົ່ ງເສມີ ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ ກະສກິາໍເພື່ ອໂພຊະນາການລວມທງັ ການແປຮູບ ແລະ ການຕະຫຼາດໃນ

ທອ້ງຖິ່ ນ.  

ການສົ່ ງເສມີລະບບົຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິາໍໂພຊະນາການ  ເປນັປດັໃຈສໍາຄນັ ໃນການຮບັປະກນັ ດາ້ນ

ການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການປບັປຸງຊວີດິເປນັຢູ່ ຂອງປະຊາຊນົ ຊຶ່ ງໄດສຸ້ມໃສ່ວຽກງານ

ທີ່ ຄນັຄ:ື ຊຸກຍູ,້ ບໍລກິານສົ່ ງເສມີເຕກັນກິການຜະລດິ  ທີ່ ທນັສະໄໝ ຕດິພນັກບັ ການປຸງແຕ່ງກະສກິາໍ ແນໃສ່ການ

ສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ພດືກະສກິາໍ ແລະ ຫຸຼດຕົນ້ທນຶການຜະລດິ ໂດຍການຈດັຕັງ້ເປນັກຸ່ມຜະລດິ, ການນາໍໃຊ ້

ເຕກັນກິ, ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ, ເຕກັນກິການປູກຜກັໃນເຮອືນຮົ່ ມ ເພື່ ອເຮດັໃຫສ້າມາດຜະລດິໄດຕ້ະຫຼອດ

ປີ . ໂດຍລວມແລວ້ແມ່ນ ແນໃສ່ການສ ◌້າງຂະບວນການຜະລດິແບບຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ ກະສກິາໍເພື່ ອໂພຊະນາການ 

ລວມທງັການແປຮູບ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົ ຂອງຄອບຄວົທີ່ ທຸກຍາກ. ຊຶ່ ງສະແດງອອກການບນັ

ລຸແຕ່ລະຄາດໝາຍດັ່ ງນີ:້ 

• ວຽກງານສົ່ ງເສມີເຕກັນກິການຜະລດິ ແລະ ກນົຈກັກະສກິາໍ ໄດຊຸ້ກຍູສ້ົ່ ງເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງ

ດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການໃຫກ້ບັພະນກັງານຢູ່ບນັດາສູນພດັທະນາ ກະສກິາໍ ແລະ ສູນບໍລກິານເຕກັນກິກະສິ

ກາໍ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫກ້າຍເປນັສູນຕວົແບບ ແລະ ທງັເປນັບ່ອນສກຶສາຮຽນຮູຕ້ວົຈງິຂອງ

ສງັຄມົ ຊຶ່ ງໄດສ້າ້ງຕັງ້ຂຶນ້ແລວ້ໃນຈາໍນວນ 7 ຫວົໜ່ວຍ.  

• ສໍາລບັວຽກງານປຸງແຕ່ງ ແລະ ທຸລະກດິກະສກິາໍ ສຸມໃສ່ຈດັຕັງ້ກຸ່ມຜະລດິ ເພື່ ອຍູແ້ຮງຂະບວນການຜະລດິ

ເປນັສນິຄາ້ ດວ້ຍການປຸງແຕ່ງຂັນ້ຕົນ້ຂອງຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍ ເພື່ ອເປນັການເພີ່ ມມູນຄ່າ ທີ່ ມຫຼີາກຫຼາຍ

ສສີນັເພື່ ອສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈແກ່ຜູບໍ້ລໂິພກ. 

• ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂສາ້ງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານດາ້ນເຕກັນກິການຜະລດິ, ຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານກະສກິາໍ, ການຕະຫຼາດ, ແຫ່ຼງທນຶລວມໄປເຖງິການຍກົສະມດັຕະພາບ.  

• ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃນການເຂົາ້ເຖງິກອງທນຶສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິາໍຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ກອງທນຶ SME, ສະຖາ

ບນັການເງນິຈລຸະພາກ, ກອງທນຶຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ຕ່າງໆ...ມທີງັໝດົ 2.270 ກຸ່ມ ໃນນັນ້ ກຸ່ມທີ່

ໄດສ້າ້ງຕັງ້ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ຂໍຕ້ກົລງົ ຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 

ປ່າໄມ ້ເລກທ ີ2984/ກປ, ລງົວນັທ ີ25/9/2014 ມ ີ813 ກຸ່ມ, ທີ່ ມທີະບຽນຮບັຮອງຈາກເຈົາ້ເມອືງ (ກຸ່ມ

ປູກ 230 ກຸ່ມ, ກຸ່ມລຽ້ງ 536 ກຸ່ມ, ກຸ່ມປະມງົ 46 ກຸ່ມ, ກຸ່ມບໍລກິານ 1 ກຸ່ມ). 

• ການປະຕບິດັຄາດໝາຍ ຢູ່ບາ້ນເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ ສາມາດປະຕບິດັໄດຄ້:ື 1)ຄວົເຮອືນທີ່ ຈດັຕັງ້ ວຽກ

ງານຕ່ອງ ໂສມູ້ນຄ່າສໍາລບັກະສກິາໍເພື່ ອໂພຊະນາ ເຊິ່ ງປະກອບມ ີການຜະລດິ, ການແປຮູບ ແລະ ການ

ຕະຫຼາດ ປະຕບິດັໄດ ້690 ບາ້ນ, ເທົ່ າກບັ 38 % ແລະ ມທີງັໝດົ 65.674 ຄອບຄວົs 2)ຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງ

ໃນບາ້ນຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຮາ້ນທີ່ ຂາຍຜັກັ, ໝາກໄມ,້ ໄຂ່, ຊີນ້... (ອາຫານທີ່ ໃຫ ້ໂພຊະນາການ) ທີ່ ເປດີ 3 ຄັງ້/

ອາທດິ ປະຕບິດັໄດ ້759 ບາ້ນ, ເທົ່ າກບັ 42 % ແລະ ມທີງັໝດົ 21.149 ຄອບຄວົ. 3)ການສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ໃຫກຸ່້ມການຜະລດິ (ການຕະຫຼາດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ການເກບັຮກັສາຜນົ
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ຜະລດິກະສກິາໍ) ໃຫສ້າມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດຕ້າມພາລະບດົບາດ ປະຕບິດັໄດ ້3,2% ຂອງຈາໍນວນກຸ່ມທງັ

ໝດົທີ່ ມຢູ່ີ. 

 

3. ຂະແໜງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ມາດຕະການທ ີ15 : ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ 

-  ການສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ໄດກ້ວມເອາົ 12 ແຂວງ 48 ເມອືງ ແລະ 2.086 ໂຮງຮຽນ ມເີດກັ

ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທງັໝດົ 189.179 ຄນົ ໃນນັນ້, ມນີກັຮຽນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ 26.578 ຄນົ 

ແລະ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ 162.601 ຄນົ. (ບ່ໍລວມນກັຮຽນສາມນັກນິນອນຊນົເຜົ່ າ ແລະ ນກັຮຽນພກິານ); 

- ສໍາເລດັພທິມີອບ-ຮບັວຽກງານສົ່ ງເສມີອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຈາໍນວນ 925 ແຫ່ງ ລະຫວ່າງກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ອງົການອາຫານໂລກ;                                                             

- ສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຸມສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານວຽກງານສົ່ ງເສມີອາຫານ

ທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນທີ່ ມກີານມອບຮບັໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານເປນັຜູຄຸ້ມ້ຄອງບໍລຫິານ; 

- ສໍາເລດັການສາ້ງ (ຮ່າງ) ດໍາລດັ ວ່າດວ້ຍ ການສົ່ ງເສມີອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ປະຈບຸນັຮ່າງດໍາລດັດັ່ ງກ່າວ 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມຜ່ານເນືອ້ໃນຮ່ວມກບັກະຊວງຍຸຕທໍິາແລວ້; 

- ສໍາເລດັພທິເີຊນັບດົບນັທກຶຂໍຕ້ກົລງົລະຫວ່າງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ອງົການອາຫານໂລກ 

ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນສະໜບັສະໜນູໂດຍກະຊວງກະສກິາໍສະຫະລດັ

ອາເມລກິາ 2020-2025 ພອ້ມທງັສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຸມຊີແ້ຈງໂຄງການໃຫແ້ກ່ບນັດາແຂວງ, ເມອືງ 

ແລະ ບາ້ນເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ. 

- ສໍາເລດັການພດັທະນາຄູ່ມຄຸືມ້ຄອງບໍລຫິານວຽກງານສົ່ ງເສມີອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ 

ແລະ ເມອືງ, ຄູ່ມແືນະນາໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານສົ່ ງເສມີອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຂັນ້ບາ້ນ/ໂຮງຮຽນ, ຄູ່

ມກືານປຸກລະດມົຊຸມຊນົ, ຄູ່ມກືານບໍລຫິານສາງ  ແລະ ຄູ່ມກືານປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການຂັນ້

ພືນ້ຖານ. 

- ສໍາເລດັການເຝກິອບົຮມົຄູເຝກິວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ພາຍໃຕລ້ດັຖະບານຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານ 

ໃຫ ້ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມອືງອຸ

ທຸພອນ, ອາດສະພອນ, ເຊໂປນ, ພະລານໄຊ, ພນີ, ວລິະບູລ ີແລະ ເມອືງນອງ ສະໜບັສະໜນູໂດຍ ອງົການ

ບນັເທາົທຸກກາໂຕລກິ;  

- ສໍາເລດັການເຝກິອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານ ວຽກງານສົ່ ງເສມີອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ ້ ບາ້ນ/

ໂຮງຮຽນເປົາ້ໝາຍ ເມອືງ ອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ (46 ບາ້ນ/ໂຮງຮຽນ) ສະໜບັສະໜນູໂດຍ 

ອງົການບນັເທາົທຸກກາໂຕລກິ; 

- ສໍາເລດັກອງປະຊຸມພດັທະນາຄູ່ມແືນະນາໍ ແລະ ສາ້ງລະບຽບການບໍລໂິພກອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມທີ່ ຖກືຫຼກັ

ໂພຊະນາການໃນສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ, ໃນວນັທ ີ23-27 ກຸມພາ 2021. 

ມາດຕະການທ ີ16: ສວນຄວົຂອງໂຮງຮຽນ 

-  ສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຸມສາ້ງຄູເຝກິໃນວຽກງານການຜະລດິກະສກິາໍຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ໂພຊະນາການ

ສກຶສາ ໃຫແ້ກ່ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ເມອືງ (ເມອືງທ່າບກົ, ບໍລຄິນັ, ເມອືງປາກກະດງິ, ເມອືງວຽງທອງ, ຄໍາເກດີ ແລະ ປາກຊນັ); 
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- ອງົການ CRS ໄດຈ້ດັສົ່ ງອຸປະກອນສວນຄວົສໍາເລດັທງັໝດົ 46 ໂຮງຮຽນ ແລະ ເແນວພນັພດື 38 ບາ້ນ

ເມືອຶງ ອຸທຸມພອນ ແລະ ໄດຕ້ດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

- ສໍາເລດັສໍາເລດັການເຝກິອບົຮມົຄູເຝກິວຽກງານການຜະລດິກະສກິາໍຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃຫ ້

ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມອືງອຸທຸ

ພອນ, ອາດສະພອນ, ເຊໂປນ, ພະລານໄຊ, ພນີ, ວລິະບູລ ີແລະ ເມອືງນອງ ສະໜບັສະໜນູໂດຍ ອງົການ

ບນັເທາົທຸກກາໂຕລກິ;  

- ສໍາເລດັການເຝກິອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງ-ວໍລຫິານ ການຜະລດິກະສກິາໍຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃຫ ້

ບາ້ນ/ໂຮງຮຽນເປົາ້ໝາຍ ເມອືງ ອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ (46 ບາ້ນ/ໂຮງຮຽນ), ສະໜບັສະໜນູ

ໂດຍ ອງົການບນັເທາົທຸກກາໂຕລກິ. 

ມາດຕະການທ ີ17: ເຊື່ ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນ   

- ສໍາເລດັການນາໍເອາົເນືອ້ໃນຄວາມຮູກ່້ຽວກບັສຸຂະສກຶສາ ແລະ ໂພຊະນາການ ເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ

ຫຼກັສູດ, ປຶມ້ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມຄູື ຫອ້ງກຽມປະຖມົ ແລະ ປດັຈບຸນັນີກ້າໍລງັຢູ່ໃນຊ່ວງການຈດັພມິ; 

- ສໍາເລດັການນາໍເອາົເນືອ້ໃນຄວາມຮູກ່້ຽວກບັໂພຊະນາການ ເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນການພດັທະນາຫຼກັສູດ, ປຶມ້

ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມຄູື ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາປທີ ີ 4 ທີ່ ກາໍລງັປບັປຸງໃໝ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຊິາວທິະຍາສາດ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ພອ້ມທງັຈດັຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການນາໍໃຊຫຼ້ກັສູດ ປທີ ີ3 ສະບບັປບັປຸງໃໝ່ ທີ່ ມເີນືອ້

ໃນຂອງການເຝກິອບົຮມົກວມເອາົຄວາມຮູກ່້ຽວກບັໂພຊະນາການ; 

- ຈດັພມິສື່ ປະກອບການຮຽນການສອນ ແລະ ຝກຶອບົຮມົຄູກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ, ສຸຂະນາໄມ ແລະ ການ

ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ (ກ່ອງສຂີຽວ) ເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນການຮຽນການສອນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນວຊິາວທິະຍາສາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ວຊິາໂລກອອ້ມຕວົເຮາົ; 

- ແຈກຢາຍກ່ອງສຟີາ້ຈາໍນວນ 47 ກ່ອງໃຫຜູ້ອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນອະນຸບານ ເມອືງວງັວຽງ, ເມອືງແມດ ແລະ 

ເມອືງກາສ ີ  ແລະ ໜ່ວຍງານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ 3 ເມອືງ ຄ:ື ເມອືງສາລະວນັ, ລະຄອນເພງັ, ຄງົເຊ

ໂດນ ແລະ ສະໝວ້ຍ ເມອືງລະ 3 ກ່ອງ ແຂວງສາລະວນັ; 

- ພດັທະນາຫຼກັສູດຊັນ້ປະຖມົ, ມຕໍົນ້ ແລະ ມປໍາຍບໍາລຸງ ສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເພື່ ອເຊື່ ອມສານເຂົາ້

ກບັວຽກງານໂພຊະນາການ; 

- ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ຄູສອນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ, ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນປາຍບໍາລຸງ

ກ່ຽວກບັວຽກງານໂພຊະນາການ; 

ມາດຕະການທ ີ18: ປະກອບສ່ວນໃນການແຈກຢາຍຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ ແລະ ຢາທາດເຫຼກັ 

- ສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຸມປບັປຸງຄູ່ມກືານກນິຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງໃນໂຮງຮຽນສາມນັ; 

- ສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຸມຝກຶອບົຮມົວຽກງານການກນິຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງໃນໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ມັັດັທະຍມົ 

ໃຫແ້ກ່ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູດາ້ນ

ງບົປະມານຈາກ ອງົການອະນາໄມໂລກ. 
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4. ວຽກງານຫຼາຍຂະແໜງການ: 
ມາດຕະການທ ີ19: ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງອງົການເພື່ ອການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ 

- ອບົຮມົໂພຊະນາການໃນກລໍະນເີກດີໄພພບິດັໃຫແ້ກ່ພະນກັງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານໂພຊະນາການຂອງ

ຫຼາຍຂະແໜງການ ແຕ່ວນັທ ີ6-10 ທນັວາ 2021 ໃນຂັນ້ສູນກາງ 

- ອບົຮມົທາງໄກ ໃນຫຼກັສູດ ການພດັທະນາສກັກາຍະພາບບຸກຄະລາກອນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ

ພາວະໂພຊະນາການເດກັເກດີໃໝ່ຮອດ 05 ປ ີໃນຊຸມຊນົ  

- ສໍາເລດັການຈດັຝກຶອບົຮມົພາຍໃນ ໃຫແ້ກ່ໜ່ວຍງານວໄິຈດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ໜ່ວຍງານວໄິຈດາ້ນຂໍມູ້ນ ໜ່

ວຍງານລະ 8 ຄັງ້ ເຊິ່ ງການຝກຶອບົຮມົແມ່ນເນັນ້ໃສ່ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານທາງດາ້ນສະຖຕິ ິແລະ ການວເິຄາະຂໍມູ້ນ 

ແລະ ການຂຽນບດົສະຫຸຼບຫຍໍດ້າ້ນນະໂຍບາຍ. 

- ສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົຮ່ວມກບັຂະເເໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ກະຊວງ ສກຶສາທກິານ ແລະ 

ກລິາ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ກຜທ ກ່ຽວກບັການນາໍ

ໃຊໂ້ປຣແກມ STATA ໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ແລະ ການຮຽນຮູສ້ະຖຕິຂິັນ້ສູງສໍາລບັໜ່ວຍງານວໄິຈຂໍມູ້ນ

ຈາໍນວນ 4 ຄັງ້, ແລະ ຝກຶອບົຮມົດາ້ນການຂຽນບດົຄດັຫຍໍ ້ທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ການລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນ

ດາ້ນຄຸນນະພາບຈາກໜ່ວຍງານວໄິຈນະໂຍບາຍ ຈາໍນວນ 3 ຄັງ້.  

- ສໍາເລດັການຈດັຝກຶອບົຮມົການສາ້ງກະດານຂ່າວອອນລາຍໃຫເ້ເກ່ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ 1 ຄັງ້ 

 

ມາຕະການທ ີ20: ປບັປຸງການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະສານງານຫຼາຍຂະແໜງການ 

- ສໍາເລດັການສງັລວມລາຍຊື່  ຄະນະກາໍມະການ ວຽກງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການຂັນ້ສູນກາງ ອງີຕາມຂໍ

ຕກົລງົ ເລກທ ີ70/ນຍ ປ ີ2021 

- ກອງປະຊຸມ ປກືສາຫາລກືນົໄກການປະສານວຽກງານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ໂຄງຮ່າງການ

ລາຍງານວຽກງານໂພຊະນາການ 

- ກອງປະຊຸມ ນາໍສະເໜຄີວາມຄບືໜາ້ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພະຊາການ ແລະ ປກຶສາ

ຫາລ ືກນົໄກການປະສານວຽກງານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ, ວນັທ ີ27 ສງິຫາ 2021 ທີ່  ທ່າລາດ 

(ແຂວງວຽງຈນັ) 

- ກອງປະຊຸມ ທບົທວນ ແລະ ຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ວຽກງານການປະສານງານ ແລະ ການເຊື່ ອມສານ ດາ້ນໂພຊະນາ

ການ ແບບມສ່ີວນຮ່ວມຫຼາຍຂະແຫນງການ ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ທີ່  ແຂວງ ວຽງຈນັ ໂດຍໄດເ້ຊນີ ຜູ ້

ຮບັຜດິຊອບວຽກງານໂພຊະນາການ ຈາກແຂວງ ໄຊຍະບູລ ີ ແລະ ອຸດມົໄຊ 

- ຕດິຕາມ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການຂືນ້ແຜນງບົປະມານຈາກແຂວງທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການ 

UNICEF 10 ແຂວງ ເຊນັ: ຫວົພນັ, ຜົງ້ສາລ,ີ ບ່ໍແກວ້, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງນໍາ້ທ່າ, ຄໍາມ່ວນ, 

ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ, ແລະ ອດັຕະປ ື

- ລງົສກືສາວທິກີານເຮດັວຽກແບບຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ການປະສານງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາມາດ

ຕະການດາ້ນໂພຊະນາການ ກລໍະນສີກຶສາຂອງແຂວງຜົງ້ສາລ,ີ ບ່ໍແກວ້, ຫວົພນັ ແລະ ສາລະວນັ 
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- ສໍາເລດັຈດັກອງປະຊຸມເຜຍີແຜ່ປະຈາໍປຂີອງໂຄງການ NIPN (NIPN day) ຄັງ້ທ ີ2 ພອ້ມທງັເປດີການນ າໃຊ ້

ຖານຂໍມູ້ນຂ່າວສານດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ກະດານຂ່າວອອນລາຍ ຂອງໂຄງການ ໃຫແ້ກ່ຂະແໜງ ການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ຢູ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ. 

 

ມາດຕະການທ ີ21: ປບັປຸງຂໍມູ້ນເຝົາ້ລະວງັໂພຊະນາການ, ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ

ໃນການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານ 

- ສູນໂພຊະນາການມກີານສະເໜຫີວົຂໍ ້ວໄິຈຕ່ໍອງົການ ANRCB 3 ຫວົຂໍ ້ເພື່ ອຂໍທນຶວໄິຈ: 

1) ອດັຕາຊຸກຊຸມ ແລະ ປດັໃຈທີ່ ພວົພນົກບັການຂາດສານອາຫານໃນເດກັນອ້ງ 6-59 ເດອືນ ໃນແຂວງ

ຫລວງນໍາ້ທາ 

2) ສກຶສາການຂາດສານອາຫານໃນເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ 

3) ປະສດິທຜິນົຂອງການປອ້ງກນັ, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່ ໃນໄລຍະການ

ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19 ຂອງແມ່ເດກັໃນແຂວງວຽງຈນັ. 

- ສໍາເລດັການຂຽນບດົລາຍງານ ແລະ ບດົສະຫຸຼບຫຍໍນ້ະໂຍບາຍການສກຶສາ ກ່ຽວກບັ “ອຸປະສກັການເຂົາ້ເຖງິ

ການບໍລກິານໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊຸມຊນົ - ກລໍະນສີກຶສາຂອງແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ”. 

- ສໍາເລດັການປບັປຸງບດົລາຍງານ ແລະ ຂຽນບດົສະຫຸຼບຫຍໍນ້ະໂຍບາຍ ກ່ຽວກບັ “ຜນົກະທບົທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິຈາກການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ”. 

 

ມາດຕະການທ ີ22: ເພີ່ ມທະວກີານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການລງົທນຶໃສ່ດາ້ນໂພຊະນາການ  

ສະຫະພາບເອລີບົ ໄດສ້ະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍ

ຂະແໜງການໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູໃຫ ້3 ຂະແໜງການຫຼກັເຊັ່ ນ ຂະແໜງສາທະລະນະສຸກ, 

ຂະແໜງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ຂະແໜງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ເຊິ່ ງໄດຂ້ືນ້ແຜນງບົປະມານເພື່ ອນາໍໃຊເ້ຂົາ້

ໃນວຽກງານໂພຊະນາການໃນປ ີ2022; 

ອງົການກອງທນືສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອເດກັ (UNICEF)  ສບືຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ທາງດາ້ນວຊິາ

ການ, ສະໜອງຈລຸະສານອາຫານ, ອາຫານທາງການແພດ, ພດັທະນາແຜນປະຕບິດັງານດາ້ນໂພຊະນາການ 5 ປີ 

2021 - 2025 ແລະ ຊ່ວຍພດັທະນາຂໍແ້ນະນ າໃນການລຽ້ງດູເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍໃນພາວະທີ່ ມກີານ

ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19; ຈດັພມິແຜ່ນພບັ ແລະ ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນເພຶ່ ອນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກງານໂພຊະ

ນາການຕ່າງໆ; 

ອງົການ USAID ໄດເ້ຊນັສນັຍາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄົນ້ຄວາ້ທາງ

ດາ້ນໂພຊະນາການ ລາວ ອາເມລກິາ (ANRCB-LANI) 2021-2023 ເຊິ່ ງກາໍລງັພດັທະນາຫຼກັສູດອບົຮມົ ໃນ 3 

ຫຼກັສູດ ຄ:ື 1) ຫຼກັສູດການອບົຮມົການວດັແທກຮ່າງການຂອງເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປີ, 2) ການວດັແທກຮ່າງກາຍ

ສໍາລບັຜູໃ້ຫຍ່, 3) ຫວົຂໍພ້ເິສດສໍາລບັການງວດັແທກຮ່າງກາຍ ໃນກຸ່ມສະເພາະ; 

ສະມາຄມົຮ່ວມມສືາກນົເຢຍລະມນັ (GIZ)  ໄດຝ້ກຶອບົຮມົການປະເມນີໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ ດາ້ນນໍາ້ 

ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ຕາມຮູບແບບສາມດາວ ໃຫແ້ກ່ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມມາຈາກ 3 ແຂວງຄ:ື 

ແຂວງ ວຽງຈນັ, ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; ສາມາດປະເມນີຕລີາຄາ ຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ແລະ ຈດັອນັດບັຕາມຮູບແບບ 3 ດາວ; ຮູວ້ທິກີານເກບັກາໍຂໍມູ້ນສໍາລບັການວາງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນ; ສາມາດ

ຕດິຕາມຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີ, ປບັປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍຂອງ ນກັຮຽນໄປໃນທາງທດີ.ີ  



15 
  

ອງົການອາຫານໂລກ ໜບັສະໜນູກະຊວງສກືສາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການອາຫານທ່ຽງ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖມົ 

ຈໍານວນ 925ໂຮງຮຽນ ໃນ 22 ເມອືງ, 08ແຂວງ ຄ ືແຂວງ ຜົງ້ສາລ,ີ ຫຼວງນໍາ້ທາ, ອຸດມົໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຄໍາ

ມ່ວນ, ສາລະວນັ, ເຊກອງ, ອດັຕະປ.ື ເຊິ່ ງນອກຈາກອາຫານທ່ຽງແລວ້ຍງັມກີດິຈະກາໍອື່ ນທີ່ ຕດິພນັ ເຊັ່ ນ ກະສກິາໍ

ໃນໂຮງຮຽນ ເປນັຕົນ້ ສວນຄວົໃນໂຮງຮຽນ, ໜອງປາ ແລະ ກດິຈະກາໍສຸຂະອະນາໄມ ເຊັ່ ນ ບ່ອນລາ້ງມ,ື ຕ່ໍນໍາ້ເຂົາ້

ໂຮງຮຽນເພື່ ອໃຊໃ້ນວດິຖ່າຍ, ລາ້ງມ ືແລະ ກະສກິາໍໃນໂຮງຮຽນ. 

ທະນະຄານໂລກ ສໍາເລດັການລາຍງານຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ DLI-H ປີ 01 (2020-2021) ຂອງ

ໂຄງການ HANSA ກ່ຽວກບັຈາໍນວນບາ້ນເຂດ 02 ແລະ ເຂດ 03 ທີ່ ໄດເ້ຮດັການບໍລກິານເຄື່ ອນເຊື່ ອມສານວຽກ

ງານແມ່ ແລະ ເດກັ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນ 04 ເປົາ້ໝາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ຄ ືແຂວງ ຜົງ້ສາລ,ີ ອຸດມົໄຊ, ຊຽງ

ຂວາງ ແລະ ຫວົພນັໄດທ້ງັໝດົ 601 ບາ້ນ ເຊີ່ ງລື່ ນຄາດໝາຍທີ່ ໄດວ້າງໄວຂ້ອງປ ີ1 ແມ່ນ 400 ບາ້ນ ແລະ ຍງັໄດດໍ້າ

ເນນີການສາ້ງປຶມ້ຄູ່ມກືານລງົເຄື່ ອນເຊື່ ອມສານບາ້ນເຂດ 02 ເຂດ 03 ເພື່ ອໃຫເ້ປັນເອກະພາບໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັວຽກງານດັ່ ງກ່າວໃນທົ່ ວປະເທດ 

ນອກຈາກນັນ້ຍງັມໂີຄງການອຶ່ ນໆ ທີ່  ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮ່ວມກບັບາ້ນ ເມອືງ ແລະ ຊຸມຊນົ ເຊິ່ ງລາຍງານໃຫ ້

ແຂວງໂດຍກງົ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ດາ້ນງບົປະມານການໃຊຈ່້າຍພາຍໃນປ ີ2021 
1.ຂະແໜງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 3,984,202,000 ກບີ  

        ລດັ: 996,757,000 ກບີ 

ອງົການ UNICEF   ສາກນົ: 3,005,202,000  ກບີ 
 

2 ຂະແໜງຂະແໜງສກຶສາທກິານ: 29,967,777,000 ກບີ  

                                  ລດັ: 26,513,060,000 ກບີ  

                               ສາກນົ: 3,454,717,000 ກບີ 
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3 ຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ:້      92,323,510,000 ກບີ  

                                  ລດັ: 9,736,510,000 ກບີ  

                                       ສາກນົ: 82,587,000,000 ກບີ 

   

IV. ດາ້ນດ,ີ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ 

ດາ້ນດ ີ
- ໄດຮ້ບັການຊີນ້າໍ ນາໍພາ ເປນັປກົກະຕ ິຈາກຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ແຕ່ສູນກາງຈນົຮອດ

ທອ້ງຖິ່ ນ; 

- ກນົໄກການປະສານງານ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ; ໄດຮ້ບັການສະຫຸຼບລາຍງານວຽກງານໂພຊະນາການ

ຈາກ 18 ແຂວງ; ໄດບ້ນັລຸຄາດໝາຍຕວົຊີວ້ດັຂອງແຜນງານສະໜບັສະໜນູຈາກສະຫະພາບເອຣີບົ ແບບດຸ່ນ

ດ່ຽງງບົປະມານ ເພື່ ອມາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂພຊະນາການໃນປ ີ2022; 

- ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍ ການຜະລດິກະສກິາໍເພື່ ອໂພຊະນາການ ຂອງ ພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ໄດມ້ຫຼີາຍ

ໜ່ໍແໜ່ງໃໝ່ເກດີຂຶນ້ ເຊັ່ ນ: ການສາ້ງເຂດແຫ່ຼງວດັຖຸດບິ ໄດເ້ກດີຂຶນ້ ເປນັຮູບເປນັຮ່າງ ຢູ່ຫຼາຍເຂດແຄວ້ນທົ່ ວ

ປະເທດ, ການຜະລດິ ແລະ ສະໜອງສະບຽງອາຫານຈາກຟາມ ເປນັຕົນ້ ແມ່ນຊີນ້, ໄຂ່, ປາ ແລະ ຜກັອນິຊ ີ      

ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້. 

- ການສກຶສາ ໄດມ້ກີານປບັປຸງໃນຫຼກັສູດການຮຽນການສອນ ແລະ ອບົຮມົຄູ ກ່ຽວກບັໂພຊະນາການເພື່ ອໃຫມ້ີ

ຄວາມຍນືຍງົ; 

- ລດັ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມພືດັທະນາສາກນົໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັໃນວຽກງານດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ໄດຈ້ດັສນັ 

ງບົປະມານເຂົາ້ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການເຊັ່ ນ ສະຫະພາບເອຮີບົສະໜບັສະໜນູງບົປະມານ ໂດຍມກີານຈດັສນັ 

ໄປຕວົຕວົຊບີອກທີ່ ໄດຮ້ບັຜດິຊອບ ນອກຈາກນັນ້ຍງັມຫຼີາຍໆຜູໃ້ຫທ້ມືທີ່ ສະໜບັສະໜນູທາງກງົ ແລະ 

ທາງອອມ້ 

- ມຜູີອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ແລະ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ວຽກງານດາ້ນໂພຊະນາການຢູ່

ໃນຂັນ້ຮາກຖານ;  

- ໄດສ້າ້ງ ແລະ ເຜຍີແຜ່ ຂໍແ້ນະນາໍການໃຫອ້າຫານເດກັອ່ອນ ແລະ ເດກັນອ້ຍໃນໄລຍະພະຍາດລະບາດໂຄວດິ-

19;  

 

ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ 
- ສະພາບການລະບາດຂອງໂກວດິ 19 ເຮດັໃຫກ້ດິຈະກາໍ ໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານ, ຂັນ້ຊຸມຊນົ ທີ່ ຢູ່ໃນຂັນ້ສູນກາງ 

ແລະ ຂັນ້ແຂວງ ຫຸຼດລງົເຮດັໃຫ ້ແລະ ມທີາງອ່ຽງຈະບ່ໍທນັຕາມແຜນທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ;້ 

- ດາ້ນພະນກັງານຍງັມຄີວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ,  ສ່ວນຫຼາຍເປນັພະນກັງານເຂົາ້ເຮດັ

ການໃໝ່ ຍງັມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດສະເພາະດາ້ນໂພຊະນາການຈາໍກດັ ແລະ ຍງັມຂໍີຈ້າໍກດັຫຼາຍດາ້ນປະສບົ

ການ ແລະ ທກັສະ, 
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- ມຂໍີຈ້າໍກດັຫຼາຍດາ້ນພາສາອງັກດິ ຈຶ່ ງເປນັສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນການເປນັເສນາທກິານໃຫກ້ານນາໍຂອງສູນ ແລະ ຂັນ້

ເທງິ ໃນການຂບັເຄື່ ອນວຽກງານໂພຊະນາການ; 

- ການຈດັຕັງ້ ເຊື່ ອມສານທາງດາ້ນໂພຊະນາການໃນຂັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນຍງັເຮດັບ່ໍໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ; 

- ຂໍມູ້ນໂພຊະນາການທີ່ ມຍີງັບ່ໍຮບັປະກນັດາ້ນ ຄຸນນະພາບ, ຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ,ື ວທິກີານເກບັກາໍຂໍມູ້ນອາດຍງັບ່ໍ

ເປນັເອກະພາບ ແລະ ບ່ໍສອດຄ່ອງກນັໃນແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫຜູ້ບໍ້ລຫິານແຕ່ລະລະດບັ ຍງັບ່ໍມຄີວາມ

ສາມາດນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນດັ່ ງກ່າວເພື່ ອປະເມນີຜນົ ແລະ ວາງແຜນແກໄ້ຂບນັຫາໂພຊະນາການ. ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງມີ

ຄວາມຈາໍເປນັ ຕອ້ງໄດປ້ະຊຸມປກຶສາຫາລຮ່ືວມກນັ ແລະ ມມີາດຕະການແກໄ້ຂເພື່ ອປບັປຸງແກໄ້ຂບນັຫາດາ້ນ

ຄຸນະພາບຂອງຂໍມູ້ນ; 

- ການນາໍໃຊງ້ບົປະມານການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງອງົການສາກນົສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນຍງັອງີໄປຕາມຜູໃ້ຫທ້ນຶເປນັຫຼກັ ເຮດັ

ໃຫບ່ໍ້ສາມາດສງັລວມເຂົາ້ໃນຕວົຊບີອກຍ່ອຍຂອງບນັດາມາດຕະການ ວຽກງານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະ.  ແ

ໜງການໄດ;້ 

- ການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍບາ້ນໂພຊະນາການໂຕແບບ ຍງັບ່ໍໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼາຍເທົ່ າທີ່ ຄວນ ຫຼາຍແຂວງ 

ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັແລວ້ ແຕ່ຍງັບ່ໍຖກືປະກາດ ແລະ ບາງແຂວງໄດເ້ອາົເຂົາ້ໃນແຜນແລວ້ ແຕ່ບ່ໍໄດຖ້ກື ຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ ເນື່ ອງຈາກມຂໍີຄງົຄາ້ງດາ້ນງບົປະມານ ຂໍແ້ຕກຕ່າງຈາກບາ້ນສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງແມ່ນບາ້ນ 

ໂພຊະນາການຕວົແບບແມ່ນເປນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮ່ວມກນັຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊິ່ ງກວມເອາົ ສາທາ, 

ສກຶສາ, ກະສກິາໍ ແລະ ແຜນການ ເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ ຕດິພນັກບັບາ້ນສາມສາ້ງ 

 

V. ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້
ການປະຕບິດັບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ມະຕຄໍິາສັ່ ງຂອງຂັນ້ເທງິ ເພື່ ອເປນັເຄື່ ອງມຄຸືມ້ຄອງ ແລະ ບ່ອນອງີ ໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຕ່ສູນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍແບ່ງວຽກ, ແບ່ງງບົປະມານ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຢ່າງ

ມແີຜນການ ມອບໃຫທ້ອ້ງຖິ່ ນເປນັເຈົາ້ການ, ຖເືອາົຜນົສໍາເລດັຂອງວຽກ ຕດິພນັກບັການເບກີຈ່າຍ ໄປຕາມຕວົຊີ ້

ວດັຜນົສໍາເລດັ ແລະ ຂໍມູ້ນຄວາມຄບືໜາ້ ຂອງບດົສະຫຸຼບລາຍງານ ເພື່ ອສາມາດສາ້ງໄດວ້ຽກດຄີນົເດັ່ ນ 

ການຈດັຕັງ້ໃຫມ້ຜູີອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນໂພຊະນາການຂັນ້ບາ້ນ ທີ່ ມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ມີ

ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຈະເຮດັໃຫວ້ຽກງານໂພຊະນາການໃນຂັນ້ທອ້ງຖີ່ ນມກີານພດັທະນາ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ; 
ການປະສານງານຢ່າງກມົກຽວ ແບບໜຶ່ ງດຽວ ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ຢູ່ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຂັນ້

ບາ້ນ ໂດຍກໍານດົເຂດຈດຸສຸມບຸລມິະສດິຮ່ວມກນັ ແລະ ການສາ້ງແຜນການຮ່ວມກນັ ເພື່ ອສາ້ງເປນັບາ້ນໂພຊະນາ

ການຕວົແບບ;  

ມກີານແລກປ່ຽນ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທາງດາ້ນໂພຊະນາການ ຢ່າງເປນັປກົກະຕໃິນທຸກຂະແໜງການທີ່ ມສ່ີວນ

ຮ່ວມ ແນ່ໃສ່ຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ນາໍໃຊໃ້ນການວາງແຜນປະຈາໍປ;ີ 

VI. ທດິທາງແຜນການທີ່ ເປນັບູລມິະສດິໃນ ປ ີ2022 

1. ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ  

- ໂຄງການ ສົ່ ງເສມີລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່ ແລະ ອາຫານເສມີເດກັອ່ອນ-ເດກັນອ້ຍ 

• ອບົຮມົກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງການຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັແບບເຊື່ ອມສານ (IMAM) ໃຫຂ້ັນ້ແຂວງ 

ແລະ ເມອືງ 
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- ໂຄງການ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານດາ້ນໂພຊະນາການ 

• ການຈດັກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການຂັນ້ແຂວງ 3 ພາກ ເພື່ ອປກືສາຫາລ ືແລະ ວາງແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ  (NPAN 2021-

2025) 

• ສາ້ງແຜນງບົປະມານໂດຍເຊື່ ອມສານແມ່ ແລະ ເດກັເຂົ ້່ າໃນວຽກງານສາມສາ້ງ ໃຫມ້ກີານນາໍໃຊງ້ບົ 

ປະມານຮ່ວມກນັ ຂອງແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ ຂອງຫຼາາຍຂະແ

ໜງການ (NPAN 2021-2025) 

- ໂຄງການ ເຝົາ້ລະວງັ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 

• ພດັທະນາຄູ່ມ ືແລະ ແບບຟອມຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ຕວົຊີບ້ອກໂພຊະນາການ 

 

2. ຂະແໜງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

- ສົ່ ງເສມີການຜະລດິພດຶ ແລະ ໝາກໄມ ້ແບບຫຼາກຫຼາຍທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການສໍາລບັການບໍລໂິພກ

ຂອງຄວົເຮອືນ ຫນັໄປຕາມທດິກະສກິາໍສະອາດ, ພດັທະນາໃນຮູບແບບການຜະລດິກະສກິາໍອນິຊ ີ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜນົຜະລດິ ແລະ ການສະໜອງປດັໄຈຊຸກຍູກ້ານຜະລດິທີ່

ຈາໍເປນັ ເຊັ່ ນ: ອຸປະກອນ, ການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນອ້ຍ ສໍາລບັການປູກຝງັຂອງຄອບຄວົ ແລະ 

ລວມໝູ່ ຂອງບາ້ນ ໃນການເພີ່ ມຜນົຜະລດິ ອາຫານຈາກພດືທາດແປງ້, ພດືຕະກຸນຖົ່ ວ, ຜກັທຸກຊະນດິ ແລະ 

ໄມໃ້ຫໝ້າກ ແບບຫຼາກຫຼາຍ ສູຊ້ນົໃຫໄ້ດ ້ 1.873 ບາ້ນ ແລະ 104.240 ຄອບຄວົ  ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນ

ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃຫໄ້ດ ້30.654 ຄອບຄວົ. 

- ສົ່ ງເສມີການຜະລດິອາຫານທີ່ ໃຫທ້າດໂປຣຕນິ-ແຄນຊຽມ ເຊັ່ ນ: ສດັນອ້ຍ (ໝ,ູ ແບ,້ ສດັປກີ) ແລະ ສດັນໍາ້ 

ສໍາລບັການບໍລໂິພກໃນຄວົເຮອືນ ລວມທງັການສະໜອງອຸປະກອນ, ຢາປອ້ງກນັ ແລະ ປິ່ ນປວົພະຍາດສດັ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜນົຜະລດິ ແລະ ການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດ

ນອ້ຍ ສໍາລບັການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ (ລວມທງັການຫາຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ ການລຽ້ງກນິເອງ) ຂອງ

ຄອບຄວົ ແລະ ລວມໝູ່  ຂອງບາ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລດິ ແລະ ການສົ່ ງເສມີໃຫກ້ນິຊີນ້ສດັນອ້ຍ 

ແລະ ສດັນໍາ້ ທີ່ ມທີາດໂປຣຕນີສໍາລບັການບໍລໂິພກໃນຄວົເຮອືນ. ສູຊ້ນົໃຫໄ້ດ ້1.856 ບາ້ນ ແລະ 102.457 

ຄອບຄວົ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃຫໄ້ດ ້30.654 ຄອບຄວົ. 

- ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນການວາງແຜນ, ການຄຸມ້ຄອງ, ການຜະລດິ, ການປຸງແຕ່ງ, ການປກົ

ປກັຮກັສາແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົເພື່ ອເພີ່ ມປະລມິານ ແລະ ຄຸນ

ນະພາບທາງດາ້ນໂພສະນາການໃຫແ້ກ່ຄວົເຮອືນ, ໂດຍສະເພາະຄອບຄວົທີ່ ທຸກຍາກໃນເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກ

ສອກຫຼກີ ລວມທງັການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ການກໍ່ ສາ້ງ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນອ້ຍ. ຊຶ່ ງສູຊ້ນົໃຫໄ້ດ ້

1.068 ບາ້ນ ແລະ 80.577 ຄອບຄວົ ແລະ ວາງແຜນຈດັສນັປ່າໄມບ້າ້ນ ແລະ ທີ່ ດນິປ່າໄມຂ້ັນ້ບາ້ນ ໃຫໄ້ດ ້

240 ບາ້ນ. 

- ສົ່ ງເສມີມູນຄ່າຕ່ອງໂສກ້ະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ສໍາລບັໂພຊະນາການ, ລວມທງັການແປຮູບອາຫານ, ການປກົປກັ

ຮກັສາ ແລະ ການເກບັມຽ້ນອາຫານ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜນົຜະລດິ ລວມທງັ

ການຈດັການກ່ຽວກບັຕະຫຼາດຊຸມຊນົຂອງທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອແລກປ່ຽນ ຊື-້ຂາຍອາຫານສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫແ້ກ່ຄວົ

ເຮອືນຊນົນະບດົ, ການສະໜອງອຸບປະກອນ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນອ້ຍ ສໍາລບັຄວົເຮອືນ 
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ແລະ ລວມໝູ່ ຂອງບາ້ນ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົປະຕບິດັ ໃຫໄ້ດ ້  704 ບາ້ນ ແລະ 37,760 ຄອບຄວົ ແລະ ສູຊ້ນົ

ການຈດັຕັງ້ກຸ່ມການຜະລດິ ໃຫສ້າມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດຕ້າມພາລະບດົປະຕບິດັໃຫໄ້ດ ້50% ຂອງ 1.528 ກຸ່ມ. 

 

3. ຂະແໜງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

- ສົ່ ງເສມີອາຫານທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນໂພຊະນາການແລະດຕ່ໍີສຸຂະພາບໂດຍຜ່ານການເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດ

ຂອງໂຮງຮຽນ, ລວມທງັກດິຈະກາໍກະສກິາໍຂະໜາດນອ້ຍໃນໂຮງຮຽນແລະກດິຈະກາໍອື່ ນໆ.  

- ສະໜບັສະໜນູການສະໜອງກຸ່ມກດິຈະກາໍເສມີຈລຸະສານອາຫານ, ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ, ໃຫວ້ກັຊນີກນັພະຍາດ 

ແລະ ກຸ່ມກດິຈະກາໍສຸຂະພາບອື່ ນໆໃນໂຮງຮຽນ  

- ສົ່ ງເສມີການສຸຂະອະນາໄມ, ນໍາ້ສະອາດ,  ແລະ ສຸຂະພບິານແລະການລາ້ງມໃືນໂຮງຮຽນ.  

-  ສະໜອງແລະສົ່ ງເສມີອາຫານທ່ຽງທີ່ ມໂີພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ.  

 

4. ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລງົທນື 

- ສບືຕ່ໍຈດັການຝກຶອບົຮມົຮ່ວມກບັຂະເເໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປນັຕົນ້: ກະຊວງ ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, 

ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ກຜທ ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍໜ່ວຍ

ງານລະ 4 ຄັງ້ໃນປ ີ  

- ການສກຶສາກ່ຽວກບັວທິກີານເຮດັວຽກແບບຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ການປະສານງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ບນັດາມາດຕະການດາ້ນໂພຊະນາການ ກລໍະນສີກຶສາ ຂອງແຂວງຜົງ້ສາລ ີແລະ ສາລະວນັ. 

- ການຄົນ້ຄວ້າດາ້ນຄຸນນະພາບຮ່ວມກນັລະຫວ່າງໜ່ວຍງານວເິຄາະຂໍມູ້ນ ແລະ ໜ່ວຍງານວເິຄາະນະໂຍບາຍ 

ກ່ຽວກບັການປະເມນີສະພາບໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ - ກລໍະນສີກຶສາຂອງແຂວງຜົງ້ສາລ,ີ ບ່ໍແກວ້, 

ຫວົພນັ ແລະ ສາລະວນັ. 

- ກາໍນດົຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັປ ີ 2022 ຢ່າງໜອ້ຍສອງຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ໂດຍນາໍໃຊ ້ ຂໍມູ້ນຈາ

ການສໍາຫຼວດ LECS 6 ແລະ LSIS 2  
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ສະໜບັສະໜຸນການຈດັພມິໂດຍ:  


