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V. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຜ່ານມາ.
          ໃນເບືອ້ງຕົນ້ໂຄງການ ປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນໂພຊະນາການ 
(LONG)  ເມອືງ ຮຽ້ມ ໄດທ້ດົລອງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ 2 ກຸ່ມບາ້ນ , ກວມເອາົ 4 ບາ້ນ ຄ:ື 
ກຸ່ມ ສາກກົ ມ:ີ ບາ້ນ ສາກກົ ແລະ ບາ້ນ ດອນຄູນ,  ກຸ່ມ ທາດຮຽ້ມມ:ີບາ້ນ ຫວ້ຍສາ ແລະ ບາ້ນ 
ແທ່ນຮິງ້ ,ຊຶ່ ງ ລວມມ ີ2 ກດິຈະກາໍຫຼກັຄ:ື ກດິຈະກາໍປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ມ ີ2 ກດິຈະກາໍ ຄ ື:  
ກດິຈະກາໍລຽ້ງສດັນອ້ຍ, ກດິຈະກາໍຕໍ່າຫູກ ແລະ ກດິຈະກາໍໂພຊະນາການມ ີ4 ກດິຈະກາໍ : ກດິ
ຈະກາໍສາ້ງສູນໂພຊະນາການ, ເຮດັສວນຄວົ,ປຸງແຕ່ງອາຫານກາງວນັ ແລະ ກດິຈະກາໍສາ້ງລາຍ
ຮບັ, ມ ີສູນໂພຊະນາການ 4 ສູນ, ມກີຸ່ມ ຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ 14 ກຸ່ມ,ມສີະມາຊກິ
ທງັໝດົ 235 ຄນົ,  ຍງິ 112 ຄນົ  ປະຈບຸນັກາໍລງັຂະຫຍາຍບາ້ນຕື່ ມ 12 ບາ້ນ  ມ ີ38 ກຸ່ມ 
ກຊກ, ມ ີກຸ່ມຍງິລວ້ນ 31 ກຸ່ມ,  ມສີະມາຊກິທງັໝດົ 537 ຄນົ, ຍງິ 351 ຄນົ. ເມອືງຮຽ້ມ
ລວມມີ 16 ບາ້ນ , ມີ 52 ກຸ່ມ ກຊກ, ສະມາຊກິ 771 ຄນົ, ຍງິ 463 ຄນົ. 
          ປະຈບຸນັກາໍລງັຂະຫຍາຍບາ້ນຕື່ ມອກີ 4 ບາ້ນໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມວາງແຜນພດັທະນາຂັນ້
ບາ້ນ(PRA) ສໍາເລດັແລວ້ , ມ ີ14 ກຸ່ມ ກຊກ , ມສີະມາຊກິ 168 ຄນົ, ຍງິ 97 ຄນົ   (ຊ່ວງ
ໄລຍະທອ້ນເງນິຝາກ).
         



1/. ວຽກງານຈດັຕັງ້-ນະໂຍບາຍພະນກັງານ.
ໂຄງການ ຄປພ ປະກອບມພີະນກັງານຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຂັນ້ກຸ່ມ ບາ້ນ, ຊຶ່ ງຂັນ້ເມອືງ ປະກອບມ ີ3 ຕໍ່າແໜງງານ
ຄ:ື ຜູປ້ະສານງານຂັນ້ເມອືງ 1 ທ່ານ, ວຊິາການດາ້ນປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ 1 ທ່ານ, ວຊິາການດາ້ນໂພຊະນາການ
ແລະ ບໍລຫິານການເງນິ 1 ທ່ານ ແລະ ມພີະນກັງານປະຈາໍກຸ່ມບາ້ນແຕ່ລະກຸ່ມ  ໃນນັນ້ຖາ້ຫາກວ່າກຸ່ມບາ້ນໃດ ມີ
ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ 7 ບາ້ນ ລງົມາແມ່ນພະນກັງານປະຈາໍຢູ່ 2 ຄນົ, ຖາ້ຫາກວ່າມບີາ້ນເປົາ້ໝາຍ 8 ບາ້ນຂືນ້ໄປແມ່ນ
ມພີະນກັງານປະຈາໍກຸ່ມ 4 ຄນົ,(1 ຄນົ ຕໍ່ 4ບາ້ນ)  ຊຶ່ ງ ພະນກັງານດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງມວີຊິາການດາ້ນປບັປຸງຊວີກິານ
ເປນັຢູ່ ແລະ ວຊິາການດາ້ນໂພຊະນາການ ຕາມຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໃຜມນັ.
  ຜ່ານມາມພີະນກັງານລາອອກມດີັ່ ງນີ:້
1. ຫວົໜາ້ປະສານງານຂັນ້ເມອືງ  1 ທ່ານ  (ເຮດັທຸລະກດິສ່ວນຕວົ)
2. ພະນກັງານກຸ່ມບາ້ນ 4 ຄນົ (ໄປເຮດັວຽກນໍາຝ່າຍລດັ ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງຮຽ້ມ,ຊ່ອນ). 
3. ພະນກັງານກຸ່ມບາ້ນ 1 ຄນົ   (ໄປເຮດັວຽກຢູ່ຫອ້ງການໄປສະນເີມອືງ ຮຽ້ມ).
� ລວມທງັໝດົ:  6 ຄນົ , ຍງິ 2 ຄນົ       (ໄດສ້ບຶຕໍ່ ປະກາດຮບັສະໝກັພະນກັງານ)
       ປະຈບຸນັເມອືງຮຽ້ມມພີະນກັງານທງັໝດົ 10 ຄນົ, ຍງິ 6 ຄນົ (ກາໍລງັປະກາດຮບັພະນກັງານອກີ 1 ຕໍາ
ແໜງ ຂັນ້ເມອືງ).
      - ຕດິຕາມການລາພກັປະຈາໍປ ີແລະ ປິ່ ນປວົສຸຂະພາບຕາມລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ທລຍ ໄດ ້
ທງັໝດົ 7 ເທື່ ອຄນົ.
2/. ວຽກງານ ພວົພນັກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

- ຜ່ານມາຂອດປະສານງານກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງລດັແມ່ນໄດເ້ຮດັປກົກະຕເິຊັ່ ນ: ຫອ້ງການສາທາ
ລະນະສຸກ, ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ເມອືງເປນັຕົນ້ແມ່ນ ວຽກງານແກໄ້ຂບນັຫາຕ່າງທີ່ ເກດີ
ຂືນ້ຢູ່ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ.
- ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການຕ່າງໆຂອງພາກລດັຢ່າງປກົກະຕ.ິ(ວຽກງານອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ).
- ນໍາພາການນໍາເມອືງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງລງົໂອລ້ມົພໍ່ແມ່ປະຊາຊນົບາ້ນເປົາ້ໝາຍເພື່ ອເຮດັໃຫຊ້າວບາ້ນ
ເຂົາ້ໃຈເຊື່ ອມຊມຶກບັວຽກງານ ໂຄງການ ຄປພ ໄດ ້ຫຼາຍຄັງ້.



V. ໜາ້ວຽກປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຜ່ານມາ.
1.1  ວຽກງານຝກຶອບົຮມົ.
- ໄດຝ້ກຶອບົຮມົກດິຈະກາໍ ລຽ້ງໄກ່ ໄດ ້5 ຄັງ້ ມຜີູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ  88, ຍງິ 18 ຄນົ.
- ຝກຶອບົຮມົ ກດິຈະກາໍ ລຽ້ງ ແບ ້ໄດ ້1 ຄັງ້    ມຜີູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ  20 ຄນົ, ຍງິ 1 ຄນົ.
- ຝກຶອບົຮມົ ກດິຈະກາໍ ລຽ້ງ ໝ ູໄດ ້3 ຄັງ້    ມຜີູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ  45 ຄນົ, ຍງິ 7 ຄນົ.
- ຝກຶອບົຮມົ ກດິຈະກາໍ ລຽ້ງປາ ໄດ ້2 ຄັງ້     ມຜີູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ  25 ຄນົ, ຍງິ 2 ຄນົ.
- ຝກຶອບົຮມົ ກດິຈະກາໍ ຕໍ່າຫູກ  ໄດ ້3 ຄັງ້    ມຜີູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ   55 ຄນົ, ຍງິ 55 ຄນົ.
1.2  ວຽກງານ ຝກຶອບົຮມົດາ້ນ ວຊິາການ.
- ຝກຶອບົຮມົ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ທີ່ ວຽງຈນັ  1 ຄັງ້   (ພ/ງທງັໝດົ).
-  ຝກຶອບົຮມົ ວທິກີານ ສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມ ກຊກ 1 ຄັງ້ (ພ/ງທງັໝດົ).
- ຝກຶອບົຮມົ ການເປນັຜູອ້ໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ຊຸມຊນົ 1 ຄັງ້ (ພ/ງທງົໝດົ).
- ຝກຶອບົຮມົ ການທອ້ນເງນິຝາກ 1 ຄັງ້  (ພ/ງທງົໝດົ).
1.3 ວຽກງານປອ້ງກນັ ແລະ ປິ່ ນປວົສດັ.
- ສກັຢາປອ້ງກນັພະຍາດສດັໄດ ້9 ຄັງ້  ໄດທ້ງັໝດົ 1,852 ໂຕ (ລວມສດັທຸກຊະນດິ).
- ປິ່ ນປວົສດັຕດິພະຍາດ ໄດ ້3 ຄັງ້      ໄດທ້ງັໝດົ 135  ໂຕ   (ລວມສດັທຸກຊະນດິ).
1.4 ວຽກງານກໍ່ ສາ້ງນກັພດັທະນາກອນຂັນ້ບາ້ນ.
- ສາມາດສາ້ງຄອບຄວົຕວົແບບການລຽ້ງໄກ່ລາດ  ໄດ ້3 ຄອບຄວົ  (ບາ້ນ ຫວ້ຍສາ).
- ສາມາດສາ້ງເປນັຄູຝກຶດາ້ນການຕໍ່າຫູກສິນ້ໝີ່     ໄດ ້5  ຄນົ         ( ບາ້ນ ສາກກົ).

  



1.4 ວຽກງານ ການປ່ອຍທນືໝນູວຽນ.
- ເບືອ້ງຕົນ້ໂຄງການ ຄປພ ໄດທ້ດົລອງດໍາເນນີ ຢູ່ 4 ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ ,ມ ີ14 ກຸ່ມ 

ກຊກ , ສະມາຊກິທງັໝດົ 235 ຄນົ, ຍງິ 112 ຄນົ ໄດ ້ປ່ອຍທນື ໝນູວຽນ  
( ຕົນ້ທນື )  242  ລາ້ນ ກວ່າ ກບີ.

- ກາໍລງັກະກຽມຂຽນບດົສະເໜໂີຄງການຍ່ອຍເພື່ ອຂໍທນືຊ່ວຍເຫຼອື ຂອງ 12  
ບາ້ນຂະຫຍາຍໃໝ່ ຈາໍນວນເງນິປະມານ 558,480,000  ລາ້ນກບີ.

- ກະກຽມເກບັກູທ້ນືໝນູວຽນຮອບທ1ີ ແລະ ສບຶຕໍ່ປ່ອຍທນືໝນູວຽນ ຮອບ
ທີ 2 ຂອງ 4 ບາ້ນທດົລອງເກົ່ າ.



Vl. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງວຽກງານປງັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່.

ລ/
ດ

ຊື່ ບາ້ນ ຊື່ ກຸ່ມ ຊື່

ກດິຈະກາໍ
ຈ/ນສະ
ມາຊກິ

ການລງົທນື
ໃນເບືອ້ງຕົນ້

ຜນົໄດຮ້ບັແຕ່
ຕົນ້ເຖິ່ ງປະຈຸ
ບນັ(ສະເລ່ຍ)

ຈ/ນຂາຍ
ອອກ
ແລະ

ບໍລໂິພກ

ຈ/ນສດັ
ຍງັເຫຼອື
ຕວົຈງິ
(ສະ ເລ່ຍ)

ເປນັເງບີ(ກບີ) ໝາຍເຫດ

1 ສາ
ກກົ

ຈະເລນີໄຊ ລຽ້ງປາ 17 80 kg 1,209 kg 820 kg 389 kg 24,600,000 ຂາຍເປນັ kg 
(30,000 ກບີ)

ສູຊ້ນົ ລຽ້ງໄກ່ 1 18 450 ໂຕ 2,400 ໂຕ 1,401 kg 648ໂຕ 56,040,000 ຂາຍເປນັ kg
( 40,000 ກບີ)

ພດັທະນາ ລຽ້ງໄກ່ 2 18 451 ໂຕ 2,310 ໂຕ 1,325 kg 653 ໂຕ 53,000,000 ຂາຍເປນັ kg
(40.000 ກບີ)

ເສມີສາ້ງ ຕໍ່າຫູກ 17 17  ເຄອື 846  ຜນື 840 ຜນື 6 ຜນື 54,000,000 1 ຜນື 65,000 ກບີ

ລວມ: 187,640,000



ລ/
ດ

ຊື່ ບາ້ນ ຊື່ ກຸ່ມ ຊື່

ກດິຈະກາໍ
ຈ/ນສະ
ມາຊກິ

ການລງົທນື
ໃນເບືອ້ງຕົນ້

ຜນົໄດຮ້ບັແຕ່
ຕົນ້ເຖິ່ ງປະຈຸ
ບນັ(ສະເລ່ຍ)

ຈ/ນຂາຍ
ອອກ
ແລະ
ບໍລໂິພກ

ຈ/ນສດັ
ຍງັເຫຼອື
ຕວົຈງິ

ເປນັເງບີ(ກບີ) ໝາຍເຫດ

2 ດອນ
ຄູນ

ຈະເລນີພນັ ລຽ້ງແບ ້ 20 20 ໂຕ 84 ໂຕ 14 ໂຕ 70 ໂຕ 14,000,000 ຂາຍເປນັ ໂຕ
(1,000,000ກບີ)

ແສງຮຸ່ງ ລຽ້ງໄກ່ 20 500 ໂຕ 1,513 ໂຕ 1,032kg 481ໂຕ 33,024,000 ຂາຍເປນັ kg

ປະຊາສໍາພນັ ລຽ້ງໝູ 20 20 ໂຕ 113 ໂຕ 91 ໂຕ 23 ໂຕ 40,950,000 ຂາຍເປນັ ໂຕ
(450,000 ກບີ)

ພວົພນັ ຕໍ່າຫູກ 19 19  ເຄອື 231  ຜນື 214 ຜນື 17 ຜນື 13,910,000 1 ຜນື 65,000 ກບີ

ລວມ: 101,884,000



ລ/
ດ

ຊື່ ບາ້ນ ຊື່ ກຸ່ມ ຊື່

ກດິຈະກາໍ
ຈ/ນສະ
ມາຊກິ

ການລງົທນື
ໃນເບືອ້ງຕົນ້

ຜນົໄດຮ້ບັແຕ່
ຕົນ້ເຖິ່ ງປະຈຸ
ບນັ(ສະເລ່ຍ)

ຈ/ນຂາຍ
ອອກ
ແລະ
ບໍລໂິພກ

ຈ/ນສດັ
ຍງັເຫຼອື
ຕວົຈງິ

ເປນັເງບີ(ກບີ) ໝາຍເຫດ

3 ແທ່ນ
ຮິງ້

ສາຍຫວ້ຍ
ເລາະ

ລຽ້ງໝູ 18 16 ໂຕ 79 ໂຕ 41 ໂຕ 38 ໂຕ 18,450,000 ຂາຍເປນັ ໂຕ
(450,000 ກບີ)

ສາຍພູຫຼວງ ລຽ້ງໄກ່ 17 425 ໂຕ 1,503 ໂຕ 763 kg 549ໂຕ 30,528,000 ຂາຍເປນັ kg
(40,000ກບີ)

ສາມກັຄີ ຕໍ່າຫູກ 19 19  ເຄອື 201 ຜນື 152 ຜນື 49 ຜນື 9,880,000 1 ຜນື 65,000 ກບີ

ລວມ: 58,858,000



ລ/
ດ

ຊື່ ບາ້ນ ຊື່ ກຸ່ມ ຊື່

ກດິຈະກາໍ
ຈ/ນສະ
ມາຊກິ

ການລງົທນື
ໃນເບືອ້ງຕົນ້

ຜນົໄດຮ້ບັແຕ່
ຕົນ້ເຖິ່ ງປະຈຸ
ບນັ(ສະເລ່ຍ)

ຈ/ນຂາຍ
ອອກແລະ
ບໍລໂິພກ

ຈ/ນສດັ
ຍງັເຫຼອື
ຕວົຈງິ

ເປນັເງບີ(ກບີ) ໝາຍເຫດ

4 ຫວ້ຍ
ສາ

ສູຊ້ນົ ດ/ກ ລຽ້ງໄກ່ 15 375 ໂຕ 960 ໂຕ 2,862 kg 852ໂຕ 114,450,000 ຂາຍເປນັ ໂຕ
(40,000 ກບີ)

ສະຫງວນຊ/ຢ ລຽ້ງປາ 8 48  kg 960 kg 850 kg 110 kg 25,000,000 ຂາຍເປນັ kg
(30,000ກບີ)

ສາ້ງສາສ/ກ ລຽ້ງໝູ 9 9 ໂຕ 72 ໂຕ 53  ໂຕ 19 ໂຕ 26,500,000 ຂາຍເປນັໂຕ
450,000 ກບີ)

ລວມ: 166,060,000



ກດິຈະກາໍ ຈາໍນວນກຸ່ມ ຈ/ນສະມາຊກິ ຕົນ້ທນື ຜນົໄດຮ້ບັ ກາໍໄລ

ລຽ້ງປາ 2 25 25,840,000 49,600,000 23,760,000

ລຽ້ງໄກ່ 5 88 90,328,000 287,024,000 196,696,000

ລຽ້ງໝູ 3 45 47,286,000 85,900,000 38,614,000

ລຽ້ງແບ ້ 1 20 20,740,000 14,000,000 - 6,740,000

ຕໍ່າຫູກ 3 55 57,975,000 77,790,000 19,815,000

ລວມ 14 233 242, 169,000 514,314,000 297,497,000

ສງັລວມ ແຕ່ລະກດິຈະກາໍ 4 ບາ້ນ ທດົລອງ ຂອງເມອືງ ຮຽ້ມ



� ວຽກງານ ການທອ້ນເງນິ 16 ບາ້ນ 52 ກຸ່ມ ສະມາຊກິ 772  ຄນົ ຍງິ 463 ຄນົ

ລ/ດ ຊື່  ກຸ່ມ 
ບາ້ນ

ຊື່  ບາ້ນ ຈ/ນ ກຸ່ມ, 
ສະມາຊກິ

ລວມ ເປນັ ເງນິ

1 ທາດ 
ຮຽ້ມ

ຫວ້ຍ ສາ 3     (32 ຄນົ) 3,173,000
 ແທ່ນ ຮິງ້ 3     (52 ຄນົ) 5,294,000
ນາ ວຽງ 4     (59 ຄນົ) 4,395,000
ຫວົ ພູ 3     (38 ຄນົ) 1,520,000
ນໍາ້ ສາດ 3     (47 ຄນົ) 1,400,000
ນາ ໂພນ 3     (47 ຄນົ) 1,400,000
ພຽງ ໂດນ 3     (39 ຄນົ)    624,000
ນາ ປວກ 3     (37 ຄນົ)    592,000

ລວມ ເງນິ ທອ້ນ ທງັ ໝດົ: 8 ບາ້ນ 25 ກຸ່ມ 18,398,000

2 ສາ ກກົ
ສາ ກກົ 4     (75 ຄນົ) 11,560,000
ດອນ ຄູນ 4     (80 ຄນົ) 13,495,000
ຫາດ ສາ 3     (46 ຄນົ)     736,000
 ໂພນ ສະອາດ 4     (61 ຄນົ)    976,000

ລວມ ເງນິ ທອ້ນ ທງັ ໝດົ: 4 ບາ້ນ 15 ກຸ່ມ 26,767,000

3 ພນັ ລໍ
ພຽງ ດີ 3     (37 ຄນົ)    592,000
ນາ ແລ 3     (40 ຄນົ)    616,000
 ໂພນ ຄໍາ 2     (28 ຄນົ)   472,000
ຄອນ ງວົ 4     (58 ຄນົ)   928,000

ລວມ ເງນິ ທອ້ນ ທງັ ໝດົ: 4ບາ້ນ 12 ກຸ່ມ 2,608,000
ລວມທງັໝດົ: 16 ບາ້ນ 52 ກຸ່ມ 47,773,000 ກບີ



ຮູບກດິຈະກາໍປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່











Vl. ໜາ້ວຽກ ແລະ ຄວາມຄບຶໜາ້ ວຽກງານໂພຊະນາການ.
1/. ວຽກງານຝກຶອບົຮມົ:
1.1  ໄດຝ້ກຶອບົຮມົ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ກາງວນັໃຫກຸ້່ມ ພຊກ ໄດ ້4 ຄັງ້ , (ບາ້ນລະ 1 ຄັງ້) ,ມຜີູເ້ຂົາ້
      ຮ່ວມ 86 ຄນົ.
1.2  ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຝກຶອບົຮມົ ຕດັຫຍບິ 1 ຄັງ້ , ມຜີູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 8 ຄນົ (ບາ້ນ ລະ 2 ຄນົ) ໄລຍະ 
       ເວລາຝກຶ 1  ເດອືນ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ.
1.3  ໄດເ້ຂົາ້ຝກຶອບົຮມົ ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖ່ານດາ້ນໂພຊະນາການ 1 ຄັງ້ (ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ວຽກງານ
      ໂພຊະນາການ ກຸ່ມບາ້ນ) ມຜີູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 7 ຄນົ, ຊາຍ 1 ຄນົ.
1.4  ໄດເ້ຜຍີແຜ່ຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕົນ້ດາ້ນໂພຊະນາການໃຫ ້ກຸ່ມ ພຊກ ໄດບ້າ້ນ ຫຼາຍ ຄັງ້.
1.5  ໄດສ້າທດິການແຕ່ງກນິໃຫເ້ດກັນອ້ຍ ອາຍຸ 6 ເດອືນ ຫາ 2 ປ ີໄດບ້າ້ນ  ຫຼາຍຄັງ້.
1.6  ຝກຶອບົຮມົ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ  ສພບ  ໄດ ້4 ຄັງ້ (ບາ້ນ ລະ 1 ຄັງ້).
2/.   ວຽກງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.
1. ໃນ 4 ບາ້ນ ທດົລອງ ປະຈບຸນັ ໄດສ້າ້ງສູນໂພຊະນາການ 4 ສູນ ກດິຈະກາໍທີ່ ໄດເ້ຮດັຜ່ານມາ 
    ມ ີ4 ກດິຈະກາໍຫຼກັຄ:ື ກດິຈະກາໍ ສາ້ງສູນໂພຊະນາການ, ກດິຈະກາໍເຮດັສ່ວນຄວົ, ກດິຈະກາໍ 
    ປຸງແຕ່ງອາຫານກາງວນັ ແລະ ກດິຈະກາໍ ສາ້ງລາຍຮບັ. 
2. ໃນ 4 ສູນ ພຊກ ມ ີໜານຜກັ 32 ໜານ. (ຜກັກາດ,ຜກັບົ່ ວ,ຜກັຊ,ີຫອມລາບ,ຜກັບົງ້, ຫວົ
     ຂງິໄຄ, ອື່ ນໆ..................).
3.  ປຸງແຕ່ງ ອາຫານກາງວນັ 29 ຄັງ້ ,ມຜີູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 802 ຄນົ ໃນນັນ້ມ ີຄະນະບາ້ນ 39  ເທື່ ອຄນົ, ແມ່
     ລູກອອ່ນ 235 ເທື່ ອຄນົ ແລະ ເດກັນອ້ຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 2 ປ ີ428 ເທື່ ອຄນົ.
4.  ສາ້ງລາຍຮບັຈາກການເຮດັເຂົາ້ໜົມ້ ແລະ ຂາຍຜກັ ໄດ ້1.250.000 ກບີ . (ລວມ 4 ບາ້ນ)



3/.  ວຽກງານການປ່ອຍທນືຊ່ວຍເຫຼອື.
1.1 ໃນເບືອ້ງຕົ ້ົນ້ ໂຄງການ ໄດທ້ດົລອງ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຢູ່4 ບາ້ນ ມ ີ5 ກດິຈະ
     ກາໍຫຼກັ ໄດປ້່ອຍທນືຊ່ວຍເຫຼອື ໃຫ ້ກຸ່ມ ພຊກ ທງັໝດົຄ:ື
     -  ບາ້ນ ສາກກົ       45,176,000 ລາ້ນ ກບີ 
     -  ບາ້ນ ດອນຄູນ    71,956, 000 ລາ້ນ ກບີ
     -  ບາ້ນ ຫວ້ຍສາ     40,581, 000 ລາ້ນ ກບີ
     -  ບາ້ນ ແທ່ນຮິງ້      47,849,000ລາ້ນ ກບີ
ລວມທງັໝດົ: 4 ບາ້ນ     205,562,000 ລາ້ນ ກບີ



ຮູບກດິຈະກາໍ ໂພຊະນາການ







Vll. ຕລີາຄາດາ້ນດ,ີ ດາ້ນອອ່ນ, ວທິແີກໄ້ຂ.
1. ດາ້ນດທີີ່ ພບົເຫນັ.
1.  ຍອ້ນມ ີລະບຽບການ, ມຂີັນ້ຕອນ, ປືມ້ຄູ່ມພືາກສະໜາມ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການ ຢ່າງ ລະອຽດ.
2. ຍອ້ນໄດຮ້ບັການຊີນ້າໍໆພາ ຈາກຜູປ້ະສານງານ ໂຄງການ ຄປພ ຂັນ້ສູນກາງ,ຂັນ້ແຂວງ 
  , ຄະນະຊີນ້າໍ ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງປກົກະຕ.ິ
3. ພະນກັງານພາຍໃນ ມຄີວາມສາມກັຄກີນັດ,ີ ມແີບບແຜນການເຮດັວຽກເປນັໝູ່   
  ຄະນະ, ມຄີວາມເປນັເອກະພາບ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.
4. ພະນກັງານແຕ່ລະຄນົມສີະຕຕິໍ່ການຈດັຕັງ້, ມຄີວາມເອາົໃຈໃສ່ຕໍ່ໜາ້ທີ່ ວຽກງານ
  ຂອງຕນົຕາມການມອບໝາຍ.
5. ອໍານາດການປກົຄອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊນົ ພາຍໃນບາ້ນເປົາ້ໝາຍແຕ່ລະບາ້ນໄດໃ້ຫ ້
  ຄວາມຮ່ວມມ ືນາໍທມິງານ ໂຄງການ ທຸກຄັງ້ ຢ່າງກກົສຸດປາຍ.
6. ສິ່ ງທີ່ ເຫນັຊດັ ໃນກຸ່ມ ກຊກ 4 ບາ້ນ ເກົ່ າ ສງັເກດເຫນັວ່າ ຊວີດິການເປນັຢູ່ ຈາໍນວນ

 ຫຼາຍ ເຫນັວ່ານບັມືນ້ບັດຂີືນ້ກວ່າເກົ່ າ ຖາ້ທຽບໃສ່ເມື່ ອກ່ອນ( ເພາະວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ມກີດິ
ຈະກາໍສາ້ງລາຍຮບັປະຈາໍວນັ,  ເດອືນ ແລະ ກນິອາຫານທີ່ ມທີາດຊີນ້,ຜກັ ຫຼາຍຂືນ້).



2.  ດາ້ນອອ່ນຄງົຄາ້ງ.
2.1  ດາ້ນແນວຄວາມຄດິຂອງຊຸມຊນົ ບາ້ນເປົາ້ໝາຍຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັມແີນວຄດິຄອງ
      ເດມີ,ບໍ່ຢາກຫນັປ່ຽນອາຊບີອື່ ນ ຍງັຢດຶຖເືອາົການຖ່າງປ່າເຮດັໄຮ່ເປນັອາຊບີຕົນ້ຕໍ. 
2.2 ພະນກັງານປະຈາໍກຸ່ມບາ້ນບາງຄນົບໍ່ທນັເອາົໃຈໃສ່ເທົ່ າທີ່ ຄວນຕໍ່ກບັໜາ້ທີ່ ວຽກງານ

ທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບຊຶ່ ງມນັສະແດງໃນການປະຈາໍການ ແລະ ການໃຫຄ້ໍາແນະນາໍວຽກ
ຊາວບາ້ນເຮດັຍງັບໍ່ທນັໄດດ້.ີ

2.3 ພະນກັງານບາງຄນົ ຂາດສະຕຕິໍ່ລະບຽບການເປນັຕົນ້ແມ່ນການໄປມາລາຄອບ,    
     ຄວາມຕື່ ນຕວົໃນການພດັທະນາຕນົເອງຍງັມໜີອ້ຍ, ຍງັມແີນວຄດິແບບລໍຖາ້ຄໍາສັ່ ງ, 
      ແນວຄດິຄອນແຄນ, ເຮດັວຽກແບບລໍຖາ້ໄປເຮດັວຽກຢູ່ນາໍຫອ້ງການອື່ ນ.
2.4 ພະນກັງານສ່ວນຫຼາຍຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ຫຼື ໄດຝ້ກຶອບົຮມົວຽກງານ ຕ່າງໆພດັ

ລາອອກ ໄປເຮດັວຽກຢູ່ບ່ອນໃໝ່ (ຊບັປ່ຽນພະນກັປະຈາໍກຸ່ມຕະຫຼອດ)ຊຶ່ ງເຮດັໃຫວ້ຽກ
ງານຂາດວກັຂາດຕອນ.



3/. ວທິແີກໄ້ຂ:
3.1  ຜູຮ້ບັຜດິຊອບວຽກງານ ປຊຢ, ພຊກ ຂັນ້ສູນກາງ,ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ພາກ

ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງເປນັເຈົາ້ການໃນການຊີນ້າໍ,ຕດິຕາມ ພະນກັງານ
ປະຈາໍກຸ່ມບາ້ນ ຢ່າງໄກຊ້ດິ ແລະ ປກົກະຕ.ິ

3.2 ພາກລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ເມອືງຕອ້ງໄດລ້ງົຊ່ວຍສກືສາອບົຮມົດາ້ນການເມອືງ
      ແນວຄດິແກ່ພະນກັງານ ແລະ ຊຸມຊນົຢ່າງທົ່ ວເຖິ່ ງ. 
3.3  ບໍ່ຄວນຮບັເອາົພະນກັງານ  ທີ່ ເປນັອາສາສະໝກັຢູຫ້ອ້ງການຕ່າງໆເພື່ ອລໍ
      ຖາ້ໂກຕ້າ້ມາເຮດັວຽກນາໍ, ແຕ່ຖາ້ເປນັລດັຖະກອນແລວ້ແມ່ນເຫນັດຮີບັເອາົ.



Vlll.  ແຜນ ວຽກ ຕໍ່ໜາ້:
1/.  ວຽກ ງານ ປບັປຸງ ຊວີດິ ການ ເປນັ ຢູ່:
1.1 ສບຶຕໍ່ ຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມ ກດິຈະກາໍ ຍ່ອຍ  ໃນ 4 ບາ້ນ ທດົ ລອງ ເກົ່ າ  ແລະ ກະກຽມ
      ເກບັ ກູ ້ທນືໝນູວຽນ ຮອບ ທ ີ1  ແລະ ສບຶຕໍ່ ປ່ອຍ ທນືໝນູວຽນ ຮອບ ທ2ີ ຕາມ  
     ລະບຽບ ການ ທີ່  ກ ານດົ ໄວ ້ແຕ່ ລະ ກຸ່ມ.
1.2 ຊຸກຍູ ້ສົ່ ງ ເສມີ ການ ທອ້ນ ເງນິ ຂອງ 12 ບາ້ນ ຂະຫຍາຍ ໃໝ່  ແລະ ຈດັ ກອງ  ປະຊຸມ

ປະຈາໍເດອືນຢ່າງ ປກົະຕ.ິ
1.3  ຊຸກຍູ ້ຕດິຕາມ 12  ບາ້ນ ໃຫມ້ ີການ ກະກຽມ ພືນ້ ທີ່ ,ສາ້ງຄອກແລະ ອື່ ນໆ  ເພື່ ອ ປະຕິ

ບ ັດ ແຕ່ ລະ ກດິຈະ ກາໍ ຂອງ ແຕ່ລະ ກຸ່ມ,  ແຕ່ ລະ ຄອບຄວົ ທີ່  ໄດ ້ຄດັ ເລອືກ ເອງ. 
1.4  ສບຶຕໍ່ກະກຽມ ປ່ອຍ ທນືໝນູວຽນ ໄລຍະ 2  ແລະ ຝກຶ ອບົຮມົ ແຕ່ ລະ ກດິຈະ ກາໍ  ໃຫ ້

12 ບາ້ນ ກ່ອນ ການຈດັ ຕັງ້ ປະຕບິດັ.



2/. ວຽກ ງານ  ໂພຊະ ນາ ການ:
2.1 ສບຶຕໍ່ ຕດິຕາມ ການກໍ່  ສາ້ງ ສູນ ໂພຊະ ນາ ການ  ແລະ ການ ສາ້ ງສ່ ວນຄວົ ຢູ່ ບາ້ນ 
      ດອນ ຄູນ.
2.2 ສບຶຕໍ່ ນາໍພາ, ຕດິຕາມ ກດິຈະກາໍ ປຸງ ແຕ່ງອາຫານ ກາງ ວນັ ຂອງ 4 ບາ້ນ  ທດົ ລອງ 
      ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ແມ່ຍງິ ຖພືາ,  ແມ່ລູກ ອອ່ນ,  ເດກັນອ້ຍ ອາ ຍຸຕໍ່າກວ່າ 2 ປ ີທີ່  ຂາດ 
       ສານ ອາຫານ  ແລະ ຜູ ້ທຸກ ຍາກ  ໃຫ ້ໄດ ້ຢ່າງ ໜອ້ຍ ທດິ ລະ 1 ຄັງ້.
2.3  ສາ້ງ ແຜນ  ຮ່ວມ ກບັ  ສາທາ  ເມອືງ  ເພື່ ອ ຕດິຕາມ ການ ວດັ ແທກ ລວງ ສູງ, ນໍາ້ໜກັ, 
       ອດັຕາ ການ ຂາດ ສານ ອາຫານຂອງ ເດກັຢູ່ ບາ້ນ ເປົາ້ ໝາຍ ຢ່າງ ທົ່ ວ ເຖິ່ ງ.  
2.3  ຊຸກຍູ ້ບາ້ນ ຂະຫຍາຍ ໃໝ່ ທີ່ ມ ີເປົາ້ ໝາຍ ຈະ ສາ້ງ ສູນ ໂພຊະ ນາກາ ນ  ແລະ  ເຮດັ ສ່ວນ    
       ຄວົ  ໃຫມ້ນັ ເກດີ  ແລະ  ໃຫ ້ໄດ ້ຕາມ ເປົາ້ ໝາຍ. 



lX. ຂໍ ້ສະ ເໜ:ີ
1.  ສະ ເໜ ີໃຫ ້ທຸກ ຂັນ້  ແລະ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ ແຂວງ, ຂັນ້ ເມອືງ ສບຶຕໍ່   
    ເອາົ ໃຈ ໃສ່ ຊ່ວຍ ໃຫ ້ທດິ ຊີ ້ນາໍໆ ພາ,  ຕດິຕາມ ການຈດັ ຕັງ້ ປະຕບິດັ ທຸກ ຂັນ້ ຕອນ ຂອງ
     ໂຄງການ ຢ່າງ ລຽນຕດິ  ເພື່ ອ ໃຫ ້ໄດ ້ຮບັ ຜນົ ດ ີເທື່ ອ ລະ ກາ້ວ.
2. ສະ ເໜ ີໃຫ ້ຂັນ້ ສູນກາງ , ຂັນ້ ແຂວງ  ຊ່ວຍ ຄົນ້ຄວາ້ ປະກອບ ພາຫາ ນະ(ລດົຈກັ), 
    ອຸປະກອນ ຮບັ ໃຊ ້ຫອ້ງການ ທີ່  ມ ີຄວາມ ຈາໍ ເປນັ  ໃຫ ້ຄບົ ຕາມ ລະບຽບ ຂອງ ໂຄງການ.
3.  ຊ່ວຍຄົນ້ຄວາ້ ເອາົ ວຊິາການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ ຂັນ້ເມອືງ ຮຽ້ມ 1 ຕໍາແໜງ. 
4.ຝກຶອບົດ່ານບນັຊກີານເງນີ
5.ຝກຶອບົຮມົສດັຕະວະແພດ


