
ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ 
(SCALING)

ເມືອງຫຼວງນ ໍ້າທາ, ເມືອງສິງ ແລະ ເມືອງລອງ,  ແຂວງ
ຫຼວງນ ໍ້ທາ ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2022

Update 2022

ນ າສະເໜີໂດຍ: ນາລ ີເສນທະວງົ
ຫົວໜ້າໂຄງການຮວ່ມມືປບັປງຸໂພຊະນາການ

ອົງການແຄຣ໌ ນານາຊາດ ປະຈ າແຂວງຫວຼງນ ໍ້າທາ



ປະສບົການເຮັດວຽກດາ້ນຕາ່ງໆ ຂອງ ແຕລ່ະແຂວງຄ ່ຮວ່ມງານ 
(Partner)

ພືື້ນທີີ່ເປ ົ້າໝາຍໂຄງການ 
(Target Area)

ໜ້າວຽກ ທີີ່ຊ ານານ (Thematic Specialization)

SCI ແຂວງ ຫຼບ ກວມເອົາ 7ເມືອງ, 
210 ບ້ານ

ໂພຊະນາການ, ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບ
ສາທາລະນະສຸກ, ການປ່ຽນ ແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ 
ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ

CARE ແຂວງ ຫລວງນ ໍ້າທາ ກວມ 3
ເມືອງ, 100 ບ້ານ

ບົດບາດຍິງຊາຍ, ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, 
ການດ ແລແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ການເຊືີ່ອມ
ສານດ້ານກະສິກ າ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ແຫລ່ງທ າມະຊາດ

CCL ແຂວງຜົື້ງສາລີ ກວມເອົາ 3 
ເມືອງ, 80 ບ້ານ ລະບົບນ ໍ້າສະອາດ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສ້າງຄວາມ

ເຂັື້ມແຂງແກ່ຊຸມຊົນ
CFL ແຂວງຫົວພັນ ກວມເອົາ 1 

ເມືອງ, 30ບ້ານ ໂພຊະນາການ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງແກ່ຊຸມຊົນ



ຈດຸປະສງົລວມ: ເພືີ່ອແນ່ໃສ່ ການຄ ໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ
ໃນຄົວເຮືອນຢ ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ສ້າງຄວາມອຸດົມສົມບ ນດ້ານກະສິກ າແບບຍືນ
ຍົງ ໃນຂັື້ນຄົວເຮືອນ ແລະ ຂັື້ນບ້ານ ຢ ່ພາຍໃນ ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ.
ເພືີ່ອປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງໄວຫນຸ່ມ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ຍິງທີີ່ຂາດສານ
ອາຫານ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ ຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີລົງມາ ຢ ່ເຂດເປ ົ້າໝາຍໂຄງການ.

I. ຈຸດປະສົງ:

ສົົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງດ້ານພຶດຕິ
ກ າທີີ່ພົວພນັເຖງິດ້ານສຸຂະອະນາ
ໄມ ແລະໂພຊະນາການເພືີ່ອໃຫ້
ເຂົື້າເຖິງການບ ລິການດ້ານໂພຊະ
ນາການ ແລະ ວຽກງານສຸ ຂະ ພາບ 
ຈະ ເລີນ ພັນ , ແມ່ ແລະ ເດັກເກີດ 
ໃໝ່ ທີີ່ມີຄຸນນະພາບໃນ 3
ເມືອງເປ ົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ.

ຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ສະກັດກັື້ນ
ສາຍເຫດທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ
ການຂາດສານອາຫານໃນ 3
ເມືອງເປ ົ້າຫມາຍຂອງ
ໂຄງການ.

ການບ ລິຫານຄຸມ້ຄອງດ້ານ
ໂພຊະນາການໃນຂັື້ນບ້ານ,ຂັື້ນ
ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງດີຂືື້ນໃນ 3 ເມືອງ
ເປ ົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ.



III. ເປ ົ້າໝາຍທີີ່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນ 3 ເມືອງ.

ເມືອງ ຫຼວງນ ໍ້າທາ 30 ບ້ານ ເມືອງສິງ 37 ບ້ານ ເມືອງ ລອງ 35 ບ້ານ



ຈຸດປະສງົສະເພາະທີ 1:
ສົົ່ງເສມີການປຽ່ນແປງດ້ານພຶດຕິກ າທີີ່ພົວພັນເຖງິດ້ານສຂຸະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາ
ການເພືີ່ອໃຫເ້ຂົື້າເຖງິການບ ລກິານດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນ
ພັນ,ແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ ທີີ່ມີຄນຸນະພາບໃນ 3 ເມອືງເປ ົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ.

IV. ກິດຈະກ າໂຄງການ

1.1 ຜ ້ຍິງໄວຫນຸ່ມ, ແມ່ຍິງຖພືາ, ແມ່ຍິງທີີ່ຂາດສານອາຫານ ແລະ ຜ ້ເບິີ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕ ໍ່າ
ກ່ວາ 5 ປີ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າໃນທາງທີີ່ດີຂືື້ນ ໃນດ້ານການລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມແມ່, ດ ແລ
ຮັກສາ ແລະ ສົົ່ງເສີມດ້ານ ສຸຂະອະນາໄມ

1.2 ເພີີ່ມທະວີການເຂົື້າເຖິງດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່
ແລະ ເດັກ ທີີ່ມີ ຄຸນນະພາບຢ ່ໃນສຸກສາລາ ແລະ ໜ່ວຍບ ລິການສຸຂະພາບເຄືີ່ອນທີີ່.



1. ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານການສື ີ່ສານເພື ີ່ອການ 
ປ ່ຽນແປງພ ຶດຕ ິກ  າດ ້ານສ ັງຄ ົມ ເພ ື ີ່ອໂພຊະນາການ 
(SBCC)
• ຂັື້ນແຂວງ
• ຂັື້ນເມືອງ
• ຂັື້ນບ້ານ

1.1.1 ວຽກງານການສືີ່ສານເພືີ່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງດ້ານສັງຄມົ (SBCC)



2. ຝຶກອົບຮົມເປັນ ສ້າງຄ ຝຶກ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ວຽກງານສືີ່ສານເພືີ່ອການ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າດ້ານ
ສັງຄົມ ເພື ີ່ອໂພຊະນາການ (SBCC) ໂດຍມີ 2 
ທີມ: ຄ ຝຶກ ທີມ 1000 ວັນ ແລະ ຄ ຝຶກທີມສ້າງສັນ

• ຄ ຝຶກຂັື້ນແຂວງ
• ຄ ຝຶກຂັື້ນເມືອງ
• ອາສາສະມັກ ຄະນະໂພຊະນາການຂັື້ນບ້ານ.



3. ຕິດຕາມ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງ ຄະນະກ າມະການ
ໂພຊະນາການ ຂັື້ນບ້ານ (SBCC) :

1. ກິດຈະກ າການຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ 1000ວັນ
2. ກິດຈະກ າສ້າງສັນ ເພືີ່ອໂພຊະນາການ
3. ກຸ່ມເພືີ່ອນ ສອນ ເພືີ່ອນ ຂັື້ນບ້ານ



1. ຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄ ຝຶກຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມືອງ  ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານໂພຊະນາການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ 

2. ຄັດເລືອກອາຈານທີປຶກສາ ແລະ ນັກຮຽນຜ ້ນ າກຸ່ມເພືີ່ອນຊ່ວຍ
ເພືີ່ອນ 

3. ຝຶກອົບຮົມກຸ່ມເພືີ່ອນສອນເພືີ່ອນ ໃຫ້ແກ່ ອາຈານທີີ່ປຶກສາ ແລະ 
ນັກຮຽນຜ ້ນ າພາກຸ່ມເພືີ່ອນສອນເພືີ່ອນ

4. ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ໃຫ້ກຸ່ມເພືີ່ອນສອນເພືີ່ອນ 
ດ້ານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ 

1.1.2 ວຽກງານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ (LSS)



5. ຕິດຕາມ ການສ້າງຕັື້ງກຸ່ມ ເພືີ່ອນສອນເພືີ່ອນ ວຽກງານ
ໂພຊະນາການໃນຂັື້ນໂຮງຮຽນ 

6. ຄັດເລືອກນັກຮຽນ ຜ ້ນ າກຸ່ມ ເພືີ່ອນສອນເພືີ່ອນ ວຽກ
ງານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ ໃນຮອບສົກຮຽນໃຫ່ມ.



2). ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນກັງານໂຮງໝໍນອ້ຍໃນວຽກແມ ່ແລະ ເດັກ ແລະ ວຽກງານໂພຊະນາການ.

1 ຝຶກອົບຮົມການຊ່ວຍເກີດລ ກແບບປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍແຂວງ,ເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ

2 ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກັບທີ ການຊ່ວຍເກີດລ ກແບບປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍ

3 ຝຶກອົບຮົມ ການໃຫ້ຄ າປຶກສາ ແລະ ວາງແຜນຄອບຄົວດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເມືອງ ແລະ 
ໂຮງໝໍນ້ອຍ 

4 ຝຶກອົບຮົມການໃຫ້ຄ າປຶກສາ ທາງດ້ານໂພຊະນາການແກ່ ເດັກອ່ອນ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ 
ການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ບ ລິການສຸຂະພາບ ຂັື້ນເມືອງ ແລະ ໂຮງໝນໍ້ອຍ

1). ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ລະບບົສາທາລະນະສຸກຂັື້ນເມອືງ.

1 ກອງປະຊຸມປະຈ າໄຕມາດ ວຽກງານ ແມ່ແລະເດັກ ເພືີ່ອໂພຊະນາການ ຮ່ວມກັບຂັື້ນໂຮງໝໍນ້ອຍ

2 ຕິດຕາມຊຸກຍ ້ ແບບຮອບດ້ານ ໃນໂຮງໝໍນ້ອຍ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນໃນ 8 ໜ້າວຽກ

1.2 ເພີີ່ມທະວີການເຂົື້າເຖິງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ 
ແລະ ເດັກ ທີີ່ມີ ຄຸນນະພາບຢ ໃ່ນສຸກສາລາ ແລະ ໜ່ວຍບ ລິການສຸຂະພາບເຄືີ່ອນທີີ່.



3). ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບເຄືີ່ອນທີີ່.

1 ຝຶກອົບຮົມການສ້າງແຜນຈຸລະພາກສ າລັບແພດເຄືີ່ອນທີີ່ແບບເຊືີ່ອມສານໃຫ້ ຂັື້ນເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ

2 ສະໜັບສະໜ ນການຕິດຕາມຊຸກຍ ້ວຽກງານຂອງທີມແພດເຄືີ່ອນທີີ່ ແບບເຊືີ່ອມສານ

3
ຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງ ປ ິ່ນປ ວພະຍາດຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນແບບເຊືີ່ອມສານ ໃນເດັກ ໃຫ້ແກ່ 
ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ



4). ປະກອບອຸປະກອນເຄືີ່ອງມືຕິດຕາມ ການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການ  ຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ເປັນແບບ
ລະບົບອອນລາຍໃຫ້ແກ່ສຸກສາລາ.
• ສະໜອງອຸປະກອນຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ອຸປະກອນທີີ່ຈ າເປັນສ າລັບຫ້ອງປະສ ດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງ
ໝໍເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍເປ ົ້າໝາຍ.

• ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂ ໍ້ການປ້ອນ ແລະ ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນດ້ານສາທາລະສຸກ ແບບອອນລາຍ(DHIS2), ໃຫ້ແກ່ຂັື້ນ
ເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ.

5).  ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ກົນໄກສົົ່ງເສີມ ຄວາມເປັນເຈົື້າການ ຂອງຊຸມຊົນໃນຂອບເຂດການບ ລິການໂຮງໝໍນ້ອຍ 
(ສ້າງແຜນກິດຈະກ າຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນລະຫ່ວາງຊຸມຊົນແລະໂຮງໝໍນ້ອຍ)



ຈຸດປະສົງສະເພາະທີ 2: 
ຫລຸດຜ່ອນສາຍເຫດທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຂາດສານອາຫານ ໃນ 3 ເມືອງ 
ເປ ົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ.

2.1  ບັນຖັດຖານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ມີການປັບປຸງ ອັນເປັນປັດໄຈໄປສ ກ່ານປ່ຽນພຶດຕິກ າໃນການ ດ ແລ
ຮັກສາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງແມ່ຍິງລ້ຽງດ ລ ກ, ການຫລຸດຜ່ອນໜ້າວຽກຂອງແມ່ຍິງ ແລະມີຄວາມ
ສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນເພືີ່ອສຸຂະພາບທີດີ.
2.2  ພືື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານນ ໍ້າລິນ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ສາມາດ ນ າໃຊ້ໄດ້.

2.3 ປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງແຫ່ຼງອາຫານ ແລະ ນ າໃຊ້ອາຫານທີີ່ຖືກໂພຊະນາການ



1. ຝຶກ ອົບຮົມວຽກງານ ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ ໃຫ້ ແກ່ ພະນັກງານ ຄ ່ ຮ່ວມ ງານພາກລັດ
ຂັື້ນແຂວງ, ຂັື້ນເມືອງ

2. ຝຶກອົບຮົມ ການສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີີພາບທາງເພດ, ນະໂຍບາຍການປ ກ
ປ້ອງການລວນລາມທາງເພດ ແລະ ເຊືີ່ອມສານວຽກງານສົົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ
ຊາຍ ເຂົື້າໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກ າ

3. ຝຶກອົບຮົມການສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີີພາບທາງເພດ ແລະ ນ າໃຊ້ຄ ່ມື ການ
ສົນທະນາໃນຊຸມຊົນ ເພືີ່ອ ການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ເມືອງ.

1. ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ານບດົບາດຍິງ-ຊາຍ



3. ຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄ ຝຶກ ຂັື້ນແຂວງ, ຂັື້ນເມືອງ ໃນວຽກງານ ການແບ່ງເບົາພາລະ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການສ້າງສາຍສ າພັນທີີ່ດີ ໃນວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພືີ່ອ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນຂັື້ນບ້ານ. ແລະ 

ຝຶກອົບຮົມຂັື້ນບ້ານ ຫົວຂ ໍ້:
• ການແບ່ງເບົາພາລະຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການສ້າງສາຍສ າພັນທີີ່ດີ ໃນວຽກງານ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
• ອົບຮົມທັກສະ ພາວະການເປັນຜ ້ນ າ ຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງຂັື້ນບ້ານ
• ຕິດຕາມ ການສ້າງແຜນຮ່ວມກັນຂອງຄ ່ຜົວເມຍ ຂັື້ນບ້ານ



1. ຝຶກອົບຮົມ ການເປັນຄ ຝຶກ ວຽກງານກຸ່ມທອ້ນເງີນ ໃຫ້
ແກ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະ ເມືອງ;

2. ລົງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຂັື້ນບ້ານ ເພືີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ກຸ່ມ
ທ້ອນເງີນຂອງແມ່ຍິງ

3. ລົງຕິດຕາມ ການຝາກ-ຢືມເງີນ ຂອງກຸ່ມທອ້ນເງີນ
ແມ່ຍິງຂັື້ນບ້ານ

4. ສະຫລຸບ ປັນຜົນທ້າຍປີ ໃນກຸ່ມທ້ອນເງີນຄົບຮອບ 12
ເດືອນ

2. ວຽກງານກຸ່ມທອ້ນເງນີຂັື້ນບາ້ນຂອງແມຍິ່ງ (VSLA)



ການຝາກເງນີທັງໝົດ

2020 2021 2022

1 ເມືອງນ ໍ້າທາ 20 602 165,866,000 287,012,000       172,477,000        625,355,000

2 ເມືອງສິງ 20 545 97,212,000 196,951,500       100,897,000        395,060,500

3 ເມືອງລອງ 20 608 254,820,000 489,661,500       261,578,000       1,006,059,500

ລວມ 60 1,755    517,898,000 973,625,000 534,952,000 2,026,475,000

ລ/ດ ເມືອງ ກ ຸ່ມ ສະມາຊິກ ລວມທັງໝົດ
ເງີນຝາກແລະດອກເບ້ຍ

2020 2021

1 ເມືອງນ ໍ້າທາ 20 602 94,548,000 273,388,000      367,936,000

2 ເມືອງສິງ 20 545 68,260,000 279,228,000       347,488,000

3 ເມືອງລອງ 20 608 178,900,000 478,440,000       657,340,000

ລວມ 60 1,755    341,708,000 1,031,056,000 1,372,764,000

ລ/ດ ເມືອງ ກ ຸ່ມ ສະມາຊິກ
ເງີນຝາກແລະດອກເບ້ຍ

ລວມທັງໝົດ

ການປັນຜົນທ້າຍປີ ກຸ່ມທ້ອງເງນີທີີ່ຄບົຮອບ 12 ເດືອນ



1. ຝຶກອົບຮົມວຽກງານການຕະຫຼາດ ດ້ານສຸຂານາໄມໃຫ້ແກ່ວິຊາ
ການນ ໍ້າສະອາດແຂວງ ແລະ ເມືອງ,

2. ຝຶກອົບຮົມການສ າຫລວດ, ອອກແບບລະບົບນ ື້າລິນ ແລະ
ແຜນນ ໍ້າປອດໄພໃຫ້ວິຊາການນ ໍ້າສະອາດແຂວງ ແລະ ເມືອງ

3. ສະໜັບສະໜ ນ ຂັື້ນແຂວງ ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊມຸເຜີຍແຜ່ຜັນ
ຂະຫຍາຍ ວຽກງານຊຸມຊົນເປັນເຈົື້າການດ້ານສຸຂານາໄມ
(ຊຈສ) ທົົ່ວປະເທດ

4. ສະໜັບສະໜ ນລົງຕິດຕາມປະເມີນ ການກ ໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍຂັື້ນ
ບ້ານ ແລະ ປະກາດບ້ານ ຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ

5. ປັບປຸງ/ກ ໍ່ສ້າງລະບົບນ ໍ້າລິນ ບ້ານ ໂດຍໃຊ້ລະບົບ ກົງເຕີ ເຂົື້າ
ໃນແຕ່ລະຄົວເຮືອນ

1. ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງວຽກງານນ ໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ



ວຽກງານການກ ໍ່ສ້າງ/ສ້ອງແປງລະບົບນ ໍ້າລິນ



2.3 ປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງແຫ່ຼງອາຫານ ແລະ ນ າໃຊ້ອາຫານທີີ່ຖືກໂພຊະນາການ

ລ/ດ ກິດຈະກ າ

1
ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ກົດລະບຽບສາກົນກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມສານອາຫານທົດແທນນົມແມ່ BMS 
ຮ່ວມກັບຂັື້ນແຂວງ, ຂັື້ນເມືອງ ແລະ ດ າລັດວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບ
ອາຫານ ສ າລັບເດັກອ່ອນ, ເດັກນ້ອຍ

2
ຕິດຕາມການຕະຫຼາດ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມ ການນ າໃຊ້ນົມຜົງ ສານອາຫານທົດແທນນົມແມ່   
(BMS) ໃນຮ້ານຂາຍເຄືີ່ອງຍ່ອຍ, ຮ້ານຂາຍຢາ, ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ.



ຈຸດປະສງົສະເພາະ3: 
ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນການບ ລຫິານຄຸມ້ຄອງດ້ານໂພຊະນາການໃນຂັື້ນທ້ອງຖີີ່ນ ແລະ 
ເມືອງໄດ້ຮບັການປບັປງຸທີີ່ດີຂືື້ນໃນ 03 ເມືອງເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.

3.2  ແຜນການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງແຂວງ, ເມືອງ. ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ ມີຄວາມກົມກຽວ ແລະ 
ຄະນະກ າມະການຕ່າງໆດ້ານໂພຊະນາການ ສາມາດປະຕິບັດໜາ້ທີີ່ຂອງຕົນ.

3.1: ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງ ໆໄດ້ ຮັບ ການສ້າງຂືື້ນໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການຂອງ 
ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຫຼັກຖານອ້າງອີງຈາກສາກົນ

3.3:  ມີຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບດ້ານໂພຊະນາການທີີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງພຽງພ ມາຈາກ 3 ເມືອງເປ ົ້າໝາຍ.



3.2  ແຜນການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງແຂວງ, ເມືອງ. ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ ມີຄວາມກົມກຽວ
ແລະ ຄະນະກ າມະການຕ່າງໆດ້ານໂພຊະນາການ ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຂອງຕົນ.

1. ສະໜັບສະໜ ນການຈັດ ກອງປະຊຸມ ປະຈ າໄຕມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ 22 ມາດ
ຕະການ ທີີ່ເປັນ ບ ລິມະສິດ ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍຂະແໜ່ງການ:

• ຈັດກອງປະຊຸມຂັື້ນແຂວງ
• ກອງປະຊຸມຂັື້ນເມືອງ
• ກອງປະຊຸມຂັື້ນກຸ່ມບ້ານ
2. ສ້າງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ໂດຍເຊືີ່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການ 22 ມາດຕະການ 

ໃນຂັື້ນບ້ານ 
3. ຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງແຜນ ແລະ ການລາຍງານ ໃນວຽກງານ ໂພຊະນາການ 22 ມາດຕະການ ທີີ່

ເປັນບ ລະມະສິດ ໃຫ້ແກ່ ກອງເລຂາ ຈາກຫລາຍຂະແໜງການ ຂັື້ນແຂວງ, ຂັື້ນເມືອງ.
4. ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ສະພາທ້ອງຖິີ່ນ, ຄະນະຊີື້ນ າໂຄງການຂັື້ນແຂວງ, ຂັື້ນເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ 

ໂຮງໝໍນ້ອຍ ລົງຢ້ຽມຢາມກິດຈະກ າທີີ່ໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ



ການປ້ອງກັນ, ເຝ ົ້າລະວັງ ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ19

ເຊິີ່ງໄດ້ມີການຊ່ວຍເຫືຼອ ເປັນ 3 ໄລຍະ



ການປ້ອງກັນ, ເຝ ົ້າລະວັງ ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ19

1. ສະໜັບສະໜ ນ ອຸປະກອນການແພດ ເພືີ່ອຕອບໂຕ້ 
ແລະ ປ້ອງກັນ ການລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້
ແກ່ ໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍຊ ຸມຊົນ ແລະ ໂຮງ
ໝໍນ້ອຍ

2. ມອບອຸປະກອບປ້ອງກັນໂຄວິດ ໃນຂັື້ນບ້ານ ແລະ 
ຂັື້ນໂຮງຮຽນເປ ົ້າໝາຍ



ການປ້ອງກັນ, ເຝ ົ້າລະວັງ ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ19

1. ຝຶກອົບຮົມ ກ ລະນີ ແລະ ເຝ ົ້າລະວັງ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃຫ້
ແກ່ ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ໃນແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ.

2. ສະໜັບສະໜ ນການປ້ອງກັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ ້ດ້ານພະຍາດໂຄວິດ19:
• ລົງປະກາດເຄືີ່ອນທີ ໃນຂັື້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ
• ປະກາດຂ່າວ ທາງວິທະຍຸ ຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມືອງ 
• ປະກາດຂ່າວ ໂທລະໂຄ່ງແຂວງ, ໂທລະໂຄ່ງເມືອງ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງ ຂັື້ນບ້ານ 



1. ກິດຈະກ າໂຄງ ການທີີ່ສາມາດຕອບ ສະໜອງ ແຜນງານ, ແຜນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ມີການເຊືີ່ອມ 
ສານເຂົື້າໃນວຽກປ ກະຕິຂອງພາກລັດທ້ອງ ຖິີ່ນ ແມ່ນຈະສາມາດສ້າງ ຄວາມ ຍືນຍົງ ໃຫ້ແກ່ກິດຈະກ າ;

2. ທຸກພາກສ່ວນ ໃຫ້ຄວາມ ສ າຄັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັນ ເຂົື້າໃນການສົົ່ງ ເສີມ ແລະ ສະໜັບ ສະໜ ນວຽກງານໂພຊະນາ
ການ 22 ມາດຕະການທີີ່ເປັນບ ລິມະສິດ ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຂະແໜງການໃດໜືີ່ງ.

3. ພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍ ເປັນຜ ້ທີີ່ໃກ້ຊິດກັບຂັື້ນບ້ານຫລາຍທີີ່ສຸດ ເພືີ່ອສືບຕ ໍ່ ແລະ ດ າເນີນກິດຈະກ າ ຢ່າງຕ ໍ່
ເນືີ່ອງຫລັງສີື້ນສຸດໂຄງການ.(ວຽກງານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າທາງສັງຄົມ (SBCC), ການຢ້ຽມຢາມ ຄອບຄົວ 
1000ວັນ ແລະ ກິດຈະກ າຂັື້ນບ້ານອືີ່ນໆ) ໃນການສ້າງແຜນ ເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກ າຮ່ວມກັບອາສາຂັື້ນບ້ານ;

4. ເຊືີ່ອມສານ ວຽກງານສົົ່ງເສີມບົດບາດທາງເພດ ເຂົື້າໃນທຸກວຽກງານ ແລະ ສືບຕ ໍ່ ຕິດຕາມຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ວຽກງານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂັື້ນບ້ານທີີ່ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເທົົ່າທຽມ ເປັນແບບຢ່າງທີີ່ດີຢ ່ໃນ
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົມ ຫລາຍຂືື້ນ;

5. ການໃຫ້ຄວາມຮ ້ທາງດ້ານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ທັກສະການເປັນຜ ້ນ າຂອງແມ່ຍິງ  ແມ່ນມີບົດບາດ
ສ ງໃນການ ຫຸຼດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ ໃນຄອບຄົວ 1,000ວັນ;

6. ດ້ວຍທິດຊີື້ນ າຂັື້ນແຂວງ-ເມືອງ, ໂດຍການປຸກລະດົມຊາວບ້ານໄດ້ມີ ການປະກອບສ່ວນສົມທົບດ້ານງ ົບປະມານ
ຈັດຊືື້ວັດສະດຸ, ແຮງງານ ແລະ ວັດສະດຸທີີ່ມີໃນທ້ອງຖີີ່ນ ເຂົື້າໃນການກ ໍ່ສ້າງປັບປຸງລະບົບນ ໍ້າຂອງຊຸມຊົນ ເພືີ່ອ
ໃຫ້ເກີດຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເຈົື້າການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ເພືີ່ອໃຫ້ບັນລຸແຜນຍຸດທະສາດ ການຢຸດຕິ
ການຖ່າຍຊະຊາຍ ໃນປ  2025;

7. ການກຽມຄວາມພ້ອມ ດ້ານອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຄວາມຮ ້ຄວາມເຂົື້າໃຈ ເພືີ່ອການຕອບໂຕ້ ແລະ ປ້ອງກັນ
ພະຍາດລະບາດ ໂຄວິດ 19 ແມ່ນເປັນສິີ່ງຈ າເປັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຢ່າງເລັົ່ງດ່ວນ ເພືີ່ອໃຫ້
ທັນກັບສະພາບການລະບາດ.

ຄ. ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ້



ຂ ຂອບໃຈ


