
ໂຄງການສົງເສີມໂພຊະນາການຂອງຄອບຄວົຊາວກະສິກອນເຂດເນີນສງ



ໄລຍະທີ 2

4 ປ
CHF 6,799,860

ຜໃຫທືນ

ຜຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດຫັຼກ

ຄຮວມງານ
ຂອງ

ໂຄງການ

ສນໂພຊະນາການແຫງຊາດ

ສາທາ, ກະສິກາ ແລະ ສະຫະພັນແມຍິງ ແຂວງ ແລະ 
ເມືອງ

ສນພັດທະນາຊົນນະບົດ



ເມືອງງາ

ເມືອງຊຽງຄໍ

ເມືອງວຽງໄຊ

6,000 ຄົວເຮືອນ

ເມືອງແບງ

2 ແຂວງ
4 ເມືອງ: ແບງ 15 (27), ງາ 13 (16), ວຽງໄຊ 17(18),ຊຽງຄ ໍ15 (16)



ເປາໝາຍ



ປບປງການເຂົ້າເຖິງສ່ິງອານວຍຄວາມ
ສະດວກດານສຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ 
ແລະ ມີການປະຕິບັດດານສຂານາໄມທີ່ປອດ
ໄພ

2.

ສາງນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບວຽກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ
ໃນຂັ້ນພື້ນຖານໃຫເໝາະສົມ ເພື່ອປບປງໂພຊະນາ
ການ

4.

ປບປງສະພາບໂພຊະນາການຂອງຄອບຄົວທ່ີຢເຂດຫາງໄກ 
ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົາໃນເຂດເນີນສງ

ແຂວງອດົມໄຊ ແລະ ຫົວພັນ

ປບປງການລຽງດເດັກອອນ ແລະ ເດັກນອຍ ແລະ 
ການກິນອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

1.

ປບປງການເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ມີໂພຊນະນາການ
3.



ອົງປະກອບ1:
ກິດຈະກາໂພຊະນາການ

1. ຝກອົບຮົມກຽວກັບ: ໂພຊະນາການຂ້ັນ
ພື້ນຖານ, ການລຽງລກດວຍນານົມແມພຽງ
ຢາງດຽວ, 

2. ຈັດວັນໂພຊະນາການຂ້ັນບານ,
3. ການສາທິດປງແຕງອາຫານທກໆເດືອນ,
4. ເຜີຍແຜບົດຮຽນ LANN,
5. ສົງເສີມເຕັກໂນໂລຊີການປງແຕງອາຫານທີ່

ປະຫຍັດແຮງງານ,
6. ສະໜັບສະໜນທີມງານໂພຊະນາການຂ້ັນ

ບານ ໃນການໃຫຄາປກສາຂັ້ນຄົວເຮືອນ 
ແລະ ຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ເດັກນອຍ

7. ກິດຈະກາໄວໜ ມໃນມັດທະຍມົ
8. ລະບົບການຮຽນຮ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ດານ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ( GALS) 



ອົງປະກອບ2:
ກິດຈະກາດານນາ ແລະ 

ສຂານາໄມ

1. ອົບຮົມໃຫທີມງານໂພຊະນາການຂັ້ນ
ເມືອງໃນວຽກງານ ຊຈສ, ບົດຮຽນ 
LANN 4

2. ຈັດກິດຈະກາເຜີຍແຜສຂານາໄມຂັ້ນບານ, 
ຢງຢນບານຢດຕິການຖາຍຊະຊາຍ 

3. ສອມແປງລະບົບນາລິນ, ອົບຮົມການຄມ
ຄອງນາ 

4. ອົບຮົມຊາງກໍສາງຂັ້ນບານກຽວກັບທາງ
ເລືອກໃນການກໍສາງວິດຖາຍ ທີ່ມີ
ຕົ້ນທືນຕາ

5. ສະໜັບສະໜນທີມງານໂພຊະນາການຂັ້ນ
ບານ ເພື່ອຊວຍລະດົມ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ



ອົງປະກອບ3:
ກິດຈະກາກະສິກາ

1. ການປກພືດສວນຄົວ
2. ການເຮັດຝນບົມ
3. ການຈັດການສວນຫຍາ ແລະ ຫຍາ

ອາຫານສັດ 
4. ການປກພືດຕະກນຖົວ
5. ການລຽງໄກ ແລະ ການຜະລິດໄຂ
6. ການສັກຢາກັນພະຍາດສັດ
7. ການປກຜັກເຮືອນຫມົ
8. ການປກຕົ້ນໄມໃຫໝາກ
9. ການຜະລິດແນວພັນ ແລະ ເກັບຮັກສາ
10.ແປຮບອາຫານ ແລະ ຕະຫລາດຊຸມຊົນ



ອົງປະກອບ4:
ນະໂຍບາຍ

1. ຄະນະກາມະການໂພຊະນາການຂັ້ນ
ເມືອງ ໄດຮັບການປບປງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃນການປະສານງານ
ການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດໂຄງການກະສິກາ
ເພື່ອໂພຊະນາການ

2. ຈັດຕັ້ງເວທີໃນການປກສາຫາລືກຽວ
ກັບນະໂຍບາຍ



DNT
ຂ້ັນເມືອງ

ຂ້ັນບານ
VNT

ສາງ ແລະ ຕິດຕາມ
ແຜນເຊືອ່ມສານຂ້ັນບານ

ປກລະດົມຊມຸຊນົ ການສ່ືສານເພືອ່ປຽນແປງພດຶຕກິາ 
ໂດຍການສົນທະນາກັບຄວົເຮອືນ

ຝກອົບຮົບ
ວິຊາການ

ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
ຕິດຕາມກັບຂ້ັນບານ

ຈັດຕັ້ງ ແລະ ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ VNT ການສະໜັບສະໜນຈາກຊມຸຊົນ

ສາງຂີດຄວາມສາມາດ

ສາງຂີດຄວາມສາມາດ



ບານ .......... ເມອືງ…… , ແຂວງ ......... (2020-2024)

% ຂອງ ເດັກ ນອຍ ທີ ່ຂາດ ສານ ອາ ຫານ
ແບບ ລວງ ສງ ບໍ ໄດ ມາດ  ຕະຖານ

% ຂອງ ເດັກ ນອຍ ທີ ່ຂາດ ສານ ອາ ຫານ
ແບບ ຈອຍ ຜອມ

% ຂອງ ເດັກ ນອຍ ທີ ່ກນິ ອາ ຫານ 6 ໝວດ% ຂອງ ເດັກ ນອຍ ທີ ່ກນິ ອາ ຫານ 6 ໝວດ

% ຂອງ ແມ ຍິງ ທີ  ່ກນິ ອາ ຫານ 6 ໝວດ% ຂອງ ແມ ຍິງ ທີ  ່ກນິ ອາ ຫານ 6 ໝວດ

% ຂ ອງ ເດກັ ທີ່ ກນິ  ນານົມ ແມ ພຽງ ຢາງ ດຽວ % ຄົວເຮືອນທີ່ມີຄວາມໝ້ັນຄງົດານສະບຽງອາຫານ

%ຄົວ ເຮອືນ  ທີ່ ປ ກໝາກ ໄມ ແລະ ພືດ ທີ່ ມີ ວ ິຕາ ມິເອ

% ຄົວເຮືອນທີ່ ປກພດື ຕະ ກນ ຖວົ ແລະ ແກນຖົວ% ຄົວເຮືອນທີ່ ປກພດື ຕະ ກນ ຖວົ ແລະ ແກນຖົວ

% ຄົວ ເຮືອນ  ປກໝາກ ໄມ ແລະ ພືດ ຜັກອ່ືນໆ% ຄົວ ເຮືອນ  ປກໝາກ ໄມ ແລະ ພືດ ຜັກອ່ືນໆ

% ຄົວເຮືອນທີ່ມກີານລຽງສດັ ນອຍ% ຄົວເຮືອນທີ່ມກີານລຽງສດັ ນອຍ

% ຂອງ ເດກັ ນອຍ ທີ ່ເປນ ພະ ຍາດ ຖອກ ທອງ

% ຄົວເຮືອນທີ່ມບີອນລາງມືໃສ ສະ ບ

% ຄົວເຮືອນທີ່ມີວດິຖາຍທີ່ສະ ອາດ

ດານໂພ ຊະ ນາ ການ  ດານນາ ແລະ ສ ຂາ ນາ ໄມ

ແຜນ ເຊືອ່ມ ສານ ໂພ ຊະ ນາ ການ ຂັນ້ ບານ

 ດານກະ ສິ ກາ

ຂ ໍມນ ເບື  ້ອງ ຕົນ້  ເປາ ໝາຍ  ຂໍ ມນ ທາຍ ໂຄງ ການ

25.9 %

ຂໍ ມນ ເບ ື ້ອງ ຕົ້ນ  ເປາ ໝາຍ  ຂໍ ມນ ທາຍ ໂຄງ ການ

3.4 %

ຂໍ ມນ ເບ ື ້ອງ ຕົນ້  ເປາ ໝາຍ  ຂໍ ມນ ທາຍ ໂຄງ ການ

0 %

ຂໍ ມນ ເບ ື ້ອງ ຕົນ້  ເປາ ໝາຍ  ຂໍ ມນ ທາຍ ໂຄງ 
ການ

ຂໍ ມນ ເບ ື ້ອງ ຕົນ້  ເປາ ໝາຍ  ຂໍ ມນ ທາຍ ໂຄງ ການ

100 % 
ຂໍ ມນ ເບ ື ້ອງ ຕົນ້  ເປາ ໝາຍ  ຂໍ ມນ ທາຍ ໂຄງ ການ

100 %

ຂໍ ມນ ເບ ື ້ອງ ຕົນ້  ເປາ ໝາຍ  ຂໍ ມນ ທາຍ ໂຄງ ການ

81 %

ຂໍ ມນ ເບ ື ້ອງ ຕົນ້  ເປາ ໝາຍ  ຂໍ ມນ ທາຍ ໂຄງ ການ

86 %

ຂໍ ມນ ເບ ື ້ອງ ຕົນ້  ເປາ ໝາຍ  ຂໍ ມນ ທາຍ ໂຄງ ການ

11 %

ຂໍ ມນ ເບ ື ້ອງ ຕົນ້  ເປາ ໝາຍ  ຂໍ ມນ ທາຍ ໂຄງ ການ

0 %
ຂໍ ມນ ເບ ື ້ອງ ຕົນ້  ເປາ ໝາຍ  ຂໍ ມນ ທາຍ ໂຄງ 

ການ

100 %

ຂໍ ມນ ເບ ື ້ອງ ຕົນ້  ເປາ ໝາຍ  ຂໍ ມນ ທາຍ ໂຄງ 
ການ

0 %

ຂໍ ມນ ເບ ື ້ອງ ຕົນ້  ເປາ ໝາຍ  ຂໍ ມນ ທາຍ ໂຄງ 
ການ

0 %



ເຊ່ືອມໂຍງວຽກງານກະສິກາ, 
ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ

ໂພຊະນາການ (LANN) ເຂ້ົາໃນການ
ປຽນແປງພດຶຕິກາ

ເຊື່ອມໂຍງວິທີການການມສີວນຮວມ ເພື່ອ
ແກໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢໃນ
ເດັກນອຍ ແລະ ແມຍິງທ່ີລຽງລກດວຍນາ

ນົມຕົນເອງ



ຂັ້ນຕອນສາຄັນໃນ
ວຽກງານ SBCC

ຂັ້ນຕອນທີ 5 ປະເມີນ ແລະ ແລກປຽນ

ຂັ້ນຕອນທີ 4 ແກໄຂສ່ິງກີດຂວາງ ແລະ ເສີມສາງແຮງຈງໃຈ

ຂັ້ນຕອນທີ 3 ເຂົ້າໃຈອປະສັກ ແລະ ແຮງຈງໃຈ

ຂັ້ນຕອນທີ 2 ລະບກມທີ່ເປນບລິມະສິດ

ຂັ້ນຕອນທີ 1 ຄັດເລືອກພຶດຕິກາທ່ີຕອງການໃຫມີການປຽນແປງ



ພຶດຕິກາທ່ີ່
ໂຄງການ 
ENUFF 
ຕອງການໃຫ
ປະຕິບັດ

• ໃຫເດັກນອຍກິນໄຂມື້ລະ 1 ໜວຍ

• ໃສຜັກກາດ/ຜັກຫົມ/ຜັກບ້ົງ/ໝາກອຶ ໃນເຂົ້າປຽກໃຫ
ເດັກນອຍກິນ

• ຕື່ມ ໝາກຖວົດິນ/ໝາກງາບົດ ໃສເຂ້ົາປຽກໃຫເດັກນອຍກິນ

• ສືບຕໃໍຫລກກິນນານົມແມຈົນເດັກອາຍຮອດ 2 ປ

• ປອນເຂ້ົາເດັກ 3 ເທື່ອຕໍມື້ ແລະ ອາຫານຫວາງທີເ່ປນໝາກໄມ 
1 ຄາບ

• ລາງມືໃສສະບ ໃນຊວງເວລາທີ່ສາຄັນ 5 ເວລາ

• ຕົ້ມນາດ່ືມ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວໃນພະຊະນະປກປດທີ່ສະອາດ 
ຫຼື ໃຊນາທ່ີຜານການກນັຕອງແລວ



ວິທີການ SBCC 
ສາທິດປງແຕງອາຫານ



ໂພຊະນາສຶກສາ - ການຢຽມຢາມຄົວເຮືອນ



ຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ



ວັນໂພຊະນາການຂັ້ນບານ



ເຜີຍແຜຂໍມນໂດຍຜານໂທລະໂຄງ

7 ຂຄໍວາມ ສາລັບ 7 ມື້ ເພື່ອໃຫກາຍເປນຄອບຄົວສກສັນ
1. ຄອບຄົວສກສັນປະຕບິັດການລຽງລກດວຍນານົມແມ
2. ຄອບຄົວສກສັນມີສວນຄົວ
3. ຄອບຄົວສກສັນລຽງສັດປກເພື່ອບໍລິໂພກ
4. ຄອບຄົວສກສັນປະຕບິັດການປອນອາຫານເສີມທີດີ່ໃຫ

ເດັກນອຍ
5. ຄອບຄົວສກສັນປະຕບິັດພຶດຕິກາດານສຂານາໄມທີ່ດີ
6. ຄອບຄົວສກສັນປະຕບິັດການດແລທີ່ດີໃນເວລາຖືພາ
7. ຄອບຄົວສກສັນມີຜຊາຍ/ຜວົຊວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບ

ສະໜນແມຍິງ/ເມຍ ເພື່ອເຮັດໃຫກາຍເປນຄອບຄົວ
ສຂະພາບດີ



ສ່ິງທາທາຍ
1. ອປະສັກດານພາສາ ສົງຜົນໃຫບາງຊົນເຜົາ ບໍສາມາດເຂົ້າເຖິງກິດຈະກາໄດ
2. ການຄາສະບຽງອາຫານຂັ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນຍັງເປນສ່ິງທາທາຍ (ຄວາມຍືນຍົງ)
3. ຄອບຄົວທີ່ທກຍາກທີ່ສດ ບໍສາມາດເຂົ້າຮວມກິດຈະກາຂອງໂຄງການ ເນ່ືອງຈາກມີ ຂຈໍາກັດ

ດານທີດິ່ນ, ແຮງງານ ແລະ ເວລາ
4. ການເຂ້ົາເຖິງຕະຫລາດ (ຫາງໄກສອກຫຼີກ, ສະພາບເສ້ັນທາງ), ເຊິ່ງເປນສ່ິງກີດຂວາງໂດຍ

ສະເພາະໃຫແກຄາຂາຍຜັກ/ຜະລິດຕະພັນສົດ.
5. ການເຂ້ົາເຖີງແຫງຼນາເພື່ອໃຊໃນຄົວເຮືອນ-ການຜະລິດກະສິກາໃນລະດແລງ ແລະ ຂຈໍາກັດ

ການປຽນແປງພຶດຕິກາດານສຂານາໄມ.

6. ການປຽນແປງດິນຟາອາກກາດເປນອປະສັກສາວຽກງານໂພຊະນາການ

7. ການສົມທຽບດານນະໂຍບາຍຂອງບັນດາອົງກອນໃຫແກຊຸມຊົນຍັງບໍເປນເອກະພາບ

8. ຄວາມເປນເຈ້ົາການຂອງຊຸມຊົນການປຽນແປງ ແລະ ການໃຫຄວາມສາຄັນດານໂພຊະນາການ
ຍັງຈາກັດ




