SAVING LIVES
CHANGING
LIVES

ການວວໄຈຜຜົນໄດດຮຮບຈາກການລຜົງທທຶນ
ໃສສວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ |
ສປປ ລາວ
ບຜົດສະຫຫຫຼຸບຜຜົນໄດດຮຮບໂດຍສຮງເຂບຈາກການວວໄຈ

ການລຜົງທທຶນໃສສວຽກງານການພຮດທະນາຊຮບພະຍາກອນມະນຫຼຸດຢຢສ
ສປປ ລາວ
ການລຜົງທທຶນໃສສວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນເພພສອແກດໄຂບຮນຫາໂພຊະນາການ ແລະ
ການສທຶກສາຂອງເດຮກ
ລລັດຖະບານໄດດເສສມຂະຫຍາຍວຽກງານການປປກປດອງທາງສລັງຄປມໃຫດດສຂຂດນເພພພອຫຫຫຼຸດຜພອນຄວາມບບພເທປພາທຽມກລັນ ແລະ ເຫດການສຫຼຸກເສສນທາງສລັງ
ຄປມທສພເກສດຂຂດນຢຢພທປພວທຫຼຸກມຢມໂລກທສພນລັບມພດນລັບຫຫາຍຂຂດນ. ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນແມພນຕາໜພາງປປກປດອງທາງສລັງຄປມອລັນໜພພງທສພມສປະສສດຕສພາບ,
ໂດຍສະເພາະຕບພບລັນຫາຂາດສະບຽງອາຫານ ແລະ ປປກປດອງຄອບຄປວທຫຼຸກຍາກ. ການລປງທຂນໃສພວຽກງານນສດເປລັນການລປງທຂນໃສພການພລັດທະນາ
ຊລັບພະຍາກອນມະນຫຼຸດເຊສພງມສຜປນປະໂຫຍດຫຫາຍໆດດານເຊລັພນ: ການສຂກສາ, ສຫຼຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ, ການປປກປດອງທາງສລັງຄປມ ແລະ
ຄວາມສະເໝສພາບລະຫວພາງ ຍສງ-ຊາຍ.
ບປດສະຫຫຫຼຸບການວສໄຈສະບລັບນສດໄດດຊສດໃຫດເຫລັນເຖສງຜປນໄດດຮລັບຈາກການລປງທຂນ (CBA) ໃສພວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນຢຢພ ສປປ ລາວ ໂດຍຫຍບດ,
ໂດຍການດບາເນສນການຮພວມກລັນ ລະຫວພາງ ກະຊວງສຂກສາທສການ, ອປງການອາຫານໂລກ ແລະ ຜຢດຊພຽວຊານຈາກບບລສສລັດມາສເຕສຄາດ ໃນເດພອນ
ເມສາ-ພຂດສະພາ 2018, ເພພພອເປລັນບພອນອສພງໃຫດແກພການສດາງນະໂຍບາຍ ແລະ ປະກອບສພວນເຂປດາໃນການຊຫຼຸກຍຢດການປລັບປຫຼຸງການລປງທຂນແບບທສພ
ຍພນຍປງ ໃຫດລລັດຖະບານເປລັນເຈປດາການໃນການຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃນຂລັດນຕບພໄປ.

ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນຢຢສ ສປປ ລາວ

ອປງການອາຫານໂລກໄດດລສເລສພມຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃນປສ 2002. ໃນປສ 2010, ລລັດຖະບານໄດດເລສພມຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດ
ແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍການສະໜລັບສະໜຢນດດານງປບປະມານຈາກ ທະນາຄານໂລກ, ພດອມດຽວກລັນນລັດນ, ອປງການອາຫານໂລກໄດດ
ມອບໂຮງຮຽນ 56 ແຫພງໃຫດແກພລລັດຖະບານສພບຕບພໃນການຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດ. ລລັດຖະບານໄດດຂະຫຍາຍວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນສຢພເຂດອພພນ
ຕລັດງແຕພນດນ
ລັ ເປລັນຕປດນມາ, ສາມາດເຂປດາເຖສງນລັກຮຽນຢຢພ 312 ໂຮງຮຽນ ໂດຍການຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດຕາມຂອບເຂດນະໂຍບາຍ “ນະໂຍບາຍສປພງເສສມ
ອາຫານທພຽງໃນໂຮງຮຽນ” ທສພໄດດຮລັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊດໃນເດພອນ ພຂດສະພາ 2014.
ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນທສພອປງການອາຫານໂລກເປລັນຜຢດຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດກວມເອປາໂຮງຮຽນ 1,450 ແຫພງ ໃນ 30 ເມພອງ ຂອງ 7 ແຂວງ
ເຊລັພນ: ແຂວງຜປດງສາລສ, ຫຫວງນບດາທາ, ອຫຼຸດປມໄຊ, ຫຫວງພະບາງ, ສາລະວລັນ, ເຊກອງ ແລະ ອລັດຕະປພ. ນອກຈາກນສດ, ຍລັງມສອປງການບລັນເທປາທຫຼຸກກາໂຕ
ລສກ (CRS) ໄດດຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດ ແລະ ສະໜລັບສະໜຢນວຽກງານດລັພງກພາວຢຢພ ໂຮງຮຽນ 350 ແຫພງ ຂອງແຂວງສະຫວລັນນະເຂດ ແລະ ອປງການມຢ
ນສທສກອງທຂນພລັດທະນາການສຂກສາ (EDF) ໄດດໃຫດການຊພວຍເຫຫພອຢຢພໂຮງຮຽນ 2 ແຫພງຢຢພແຂວງຄບາມພວນ.
ໂດຍລວມແລດວ, ໂຮງຮຽນ ອານຫຼຸບານ ແລະ ປະຖປມໃນຂອບເຂດທປພວປະເທດເກພອບ 25% ໄດດຮລັບວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ພາຍໃຕດການ
ຄຫຼຸດມຄອງ ແລະ ຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດໂດຍກະຊວງສຂກສາທສການ ແລະ ກສລາ, ອປງການອາຫານໂລກ (WFP), ອປງການບລັນເທປາທຫຼຸກກາໂຕລສກ (CRS)
ແລະ ອປງການມຢນສທສ ທສກອງທຂນພລັດທະນາການສຂກສາ (EDF).

ເນພດອໃນຕຜົດນຕຕ: ການມອບ-ຮຮບວຽກງານດຮສງກສາວໃຫດແກສລຮດຖະບານເປຮນເຈຜົດາການໃນການຈຮດ
ຕຮດງປະຕວບຮດເພພສອຄວາມຍພນຍຜົງ

ລລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດດໃຫດຄບາໝລັດນສລັນຍາ ທສພຈະ “ ນບາພາປະເທດຊາດໃຫດຫຫຫຼຸດຜປດນຈາກການເປລັນປະເທດດດອຍພລັດທະນາ (LDC)” ຈຂພງໄດດ
ລປງທຂນໃສພວຽກງານດດານສາທາລະນະສຫຼຸກ ແລະ ສຂກສາ ເຊສພງກວມເອປາວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນອສກດດວຍ. ການກບານປດປະເທດດດອຍພລັດ
ທະນາແມພນອສພງໃສພ ລາຍຮລັບສຫຼຸດທສລວມທປພວປະເທດ, ດລັດຊະນສຊລັບສສນດດານຊລັບພະຍາກອນມະນຫຼຸດ, ແລະ ດລັດຊະນສຄວາມສພຽງດດານເສດຖະກສດ.
ແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນປສ (2016-2020) ແລະ ນະໂຍບາຍສປພງເສສມອາຫານທພຽງໃນໂຮງຮຽນປສ 2014 ຊສດໃຫດເຫລັນວພາ: ການສະໜອງ
ອາຫານໃນໂຮງຮຽນຊພວຍຕອບສະໜອງຜປນໄດດຮລັບດດານການສຂກສາ, ຄວາມໝລັດນຄປງດດານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. ວຽກງານອາ
ຫານໃນໂຮງຮຽນເປລັນບຫຼຸລສມະສສດອລັນໜຂພງນອນຢຢພໃນຍຫຼຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານດດານໂພຊະນາການແຫພງຊາດປສ 2016-2020.
ເພພພອຄວາມຍພນຍປງຂອງວຽກງານດລັພງກພາວນສດ, ອປງການອາຫານໂລກ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ກບາລລັງກະກຽມການມອບ-ຮລັບແຜນງານດລັພງກພາວໃຫດ
ແກພລລັດຖະບານ ແລະ ຊຫຼຸມຊປນເປລັນຜຢດສພບຕບພຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດຂລັດນຕອນຕບພໄປ. ໃນເດພອນ ມສຖຫຼຸນາ 2019, ອປງການອາຫານໂລກຈະມອບໂຮງຮຽນຈບາ
ນວນ 515 ແຫພງທສພມສອາຫານທພຽງໃນໂຮງຮຽນ ໃຫດລລັດຖະບານເປລັນຜຢດຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດ ແລະ ຈະມອບໂຮງຮຽນອສກ 935 ແຫພງ ໃຫດລລັດຖະບານ
ໃນເດພອນ ມສຖຫຼຸນາ 2021. ສພວນທະນາຄານໂລກ ແມພນຈະສສດນສຫຼຸດໂຄງການຊພວຍເຫຫພອດດານງປບປະມານໃສພວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃນ
ເດພອນ ມສຖຫຼຸນາ 2019 ເປລັນຕປດນໄປ.

ການວວໄຈຜຜົນໄດດຮຮບຈາກການລຜົງທທຶນໃສສວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນໂດຍສຮງເຂບ

ລັ ກບລະນສສຂກສາການລປງທຂນໃສພວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນເພພພອເປລັນບພອນອສງໃຫດແກພລລັດຖະ
ການວສໄຈຜປນກບາໄລຈາກການລປງທຂນ (CBA) ເປນ
ບານໃນການຂະຫຍາຍການລປງທຂນໃນວຽກງານດລັພງກພາວ ແນໃສພຫຫຫຼຸດຕປດນທຂນ ແຕພເພສພມຄວາມຍພນຍປງໃຫດສຢງທສພສຫຼຸດ. ບປດວສໄຈສະບລັບນສດເປລັນຮຢບແບບ
ດດານເສດຖະກສດທສພມສແຫຫພງອດາງອສພງຈາກ ສະຖາບລັນອດາງອສງຂບດມຢນດດານວສຊາການ, ຕປວຊສດວລັດສະເພາະດດານຂອງວຽກງານສຂກສາ, ສາທາລະນະສຫຼຸກ
ແລະ ອພພນໆ ເຊສພງຈະຊພວຍໃຫດລລັດຖະບານ, ຜຢດໃຫດທຂນ ແລະ ຄຢພຮພວມພລັດທະນາອພພນໆເຫລັນໄດດເຖສງຜປນກບາໄລຈາກການລປງທຂນໃສພວຽກງານອາຫານ
ໃນໂຮງຮຽນ (ຄສດໄລພມຢນຄພາອອກມາເປລັນເງສນໂດລາສະຫະລລັດ) ຕບພເດລັກນດອຍໜຂພງຄປນໃນຕະຫຫອດໄລຍະຊສວສດຂອງເຂປາເຈປດາ. ອປງການອາຫານ
ໂລກໄດດພລັດທະນາເຄພພອງມພການວສໄຈຜປນກບາໄລຈາກການລປງທຂນ CBA ຮພວມກລັບກຫຼຸພມທສພປຂກສາ Boston ແລະ ປຂກສາຫາລພກລັບທະນາຄານໂລກ.
ເຄພພອງມພດລັພງກພາວນສດໄດດນບາໄປວສໄຈວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນຢຢພ 15 ປະເທດໃນທປພວໂລກເປລັນທສພຮຽບຮດອຍແລດວ. ການວສໄຈຄລັດງນສດໄດດຮລັບການຈລັດ
ຕລັດງປະຕສບລັດໂດຍການຮພວມມພ ລະຫວພາງ ອປງການອາຫານໂລກ ແລະ ບບລສສລັດມາສເຕສຄາດ (Mastercard) ແລະ ໜພວຍງານສພພສານຂອງບບລສສລັດ
ມາສເຕສຄາດ (Mastercard) ໂດຍໃຫດຜຢດຊພຽວຊານຈາກບບລສສລັດມາເກລັບກບາຂບດມຢນຢຢພພາກສະໜາມໃນວຽກງານດລັພງກພາວເປລັນເວລາ 1 ເດພອນ
ເຕລັມ.
ຂອບເຂດຂອງການວວໄຈ
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ອສງໃສພການທປບທວນການຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ແຜນມອບ-ຮລັບວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ການວສໄຈຜປນໄດດ
ຮລັບຈາກການລປງທຂນສະບລັບນສດປະກອບດດວຍການລປງທຂນຢຢພສອງຮຢບແບບຄພ: i) ການລປງທຂນດດານງປບປະມານ, ຕປວຢພາງ: ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງ
ຮຽນທສພລລັດຖະບານເປລັນຜຢດຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດ, ii) ການລປງທຂນດດານອາຫານ, ຕປວຢພາງ: ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນທສພອປງການອາຫານໂລກ ແລະ
ອປງການບລັນເທປາທຫຼຸກກາໂຕລສກລສກຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດ. ຮຢບແບບການລປງທຂນທລັງສອງຢພາງນສດໄດດສລັງລວມເຂປດາໄວດໃນຊຫຼຸດເຄພພອງມພການຊພວຍເຫຫພອຄພ: ຊພວຍ
ເຫຫພອການເຮລັດສວນຄປວໂຮງຮຽນ, ການກສນອາຫານຫຫາກຫຫາຍໝຢພ ແລະ ໃຫດຄວາມຮຢດດດານໂພຊະນາການ ຕາມນະໂຍບາຍສປພງເສສມອາຫານທພຽງ
ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສຫຼຸຂະອານະໄມ. ໜດາວຽກເພສພມເຕສມປະກອບມສການເຊພພອມໂຍງກຫຼຸພມຊາວກະສສກອນ, ສປພງເສສມການເກລັບມດຽນອາຫານສະອາດ
ແລະ ປອດໄພ ແລະ ການປລັບປຫຼຸງດດານສຫຼຸຂະພາບ ແລະ ສຫຼຸຂະອານໄມ.

ອຜົງການທທສຈຮດຕຮດງປະຕວ
ບຮດ

ຮຢບແບບການລຜົງທທຶນດດານອາຫານ
ອປງການອາຫານໂລກ ແລະ ອປງການບລັນເທປາທຫຼຸກກາໂຕ
ລສກ

ຈຕານວນຜຢດໄດດຮຮບຜຜົນ
ປະໂຫຍດ ແລະ ພພດນທທສ
ຈຮດຕຮດງປະຕວບຮດ.

ນລັກຮຽນທລັງໝປດ 174,175 ຄປນ (ອານຫຼຸບານ ແລະ ປະ
ຖປມ – ໄລຍະຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດວຽກງານ 7 ປສ) ຢຢພ 36
ເມພອງ.

ຮຢບແບບການລຜົງທທຶນດດານງຜົບປະມານ
ກະຊວງສຂກສາທສການ ແລະ ກສລາ (ພາກສພວນ
ແຜນງານແຫພງຊາດວຽກງານອາຫານໃນໂຮງ
ຮຽນ)
ນລັກຮຽນຈບານວນ 25,518 ຄປນ (ອານຫຼຸບານ
ແລະ ປະຖປມ – ໄລຍະການຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດໂຄງ
ການ 7 ປສ) ໃນ 10 ເມພອງ.

ເຂປດາຈດາວ, ແກພນຖປພວຂຽວແຫດງ, ປາກະປປອງ ແລະ ນບດາມລັນ
ພພດ ບວກໃສພຜລັກຈາກສວນຄປວຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ປະກອບສພວນຈາກຊຫຼຸມຊປນ.
7 ປສ

ສສພງງທສພແຕກຕພາງແມພນອສງໃສພການຈລັດຊພດອາຫານ
ສປດເພສພມຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການປະກອບສພວນ
ຂອງຊຫຼຸມຊປນ.
7 ປສ

ລາຍການອາຫານທທສ
ໃຫດການຊສວຍເຫຫພອ
ໄລຍະຈຮດຕຮດງປະຕວບຮດ
ໂຄງການ

ຮຢບແບບຜຜົນກຕາໄລດດານເສດຖະກວດ
ບປດວສໄຈຜປນໄດດຮລັບຈາກການລປງທຂນ CBA ສະບລັບນສດໄດດສະໜອງຂບດມຢນຫຫລັກຖານອດາງອສງທາງດດານເສດຖະກສດຂອງວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
ທສພກພຽວຂດອງກລັບງປບປະມານການພລັດທະນາປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມພນຜຫຼຸດທສພໄດດຮລັບຜປນປະໂຫຍດຈາກວຽກງານດລັພງກພາວທລັງໄລຍະສລັດນ ແລະ ໄລ
ຍະຍາວ. ຮຢບແບບເສດຖະກສດທສພນອນຢຢພໃນບປດວສໄຈສະບລັບນສດໄດດຊສດໃຫດເຫລັນເຖສງປະສສດທສຜປນຂອງວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍການເອປາ
ມຢນຄພາສຫຼຸດທສປະຈຫຼຸບລັນ (NPV) ແລະ ອລັດຕາສພວນຜປນໄດດຮລັບຈາກການລປງທຂນ (BCR) ເປລັນໂຕກບານປດຜປນໄດດຮລັບໃນການຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດວຽກງານ
ອາຫານໃນໂຮງຮຽນເປລັນມຢນຄພາເງສນໂດລາສະຫະລລັດໃນຕະຫຫອດຊສວສດຂອງຜຢດໄດດຮລັບຜປນປະໂຫຍດ.
ອລັດຕາສພວນຜປນໄດດຮລັບຈາກການລປງທຂນ
(BCR) ແມພນອລັດຕາສພວນຫຫຫຼຸດຂອງມຢນຄພາສຫຼຸດທສປະຈຫຼຸບລັນທຽບໃສພລາຍຈພາຍຕປວຈສງ, ເຊສພງເປລັນຕປວກບານປດຜປນສບາເລລັດຂອງການລປງທຂນໃນວຽກງານ
ດລັພງກພາວ. ຮຢບແບບເສດຖະກສດດລັພງກພາວນສດແມພນອສພງໃສພທສດສະດສແຫພງການປພຽນແປງຂອງຜປນໄດດຮລັບຈາກວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນຄພ:
1. ເພພມ
ດ ນຂະນະທສພຢພຢໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຫຫຼຸ ດຜພອນອອັດຕາປະລະການ
ພ ອອັດຕາການເຂປດາໂຮງຮຽນ, ອອັດຕາການມາໂຮງຮຽນ ແລະ ການໄດດຮຽນຮຢໃ
ຮຽນ.
2. ເພພມ
ຫ .
ພ ລາຍຮອັບຂອງຄຄົວເຮຮອນໃຫຫສສູງຂຂນ
ອັ ງໂພຊະນາການ ແລະ ສຫຼຸຂະພາບໃຫຫດຂ
3. ປບປຫຼຸ
ພ ນ
ຫຂ .
ຢຢພ ສປປ ລາວ, ຮຢບແບບດດານເສດຖະກສດສອງແບບໄດດຖພກສດາງຂຂດນມາຄພ: ການລປງທຂນດດານອາຫານ ແລະ ການລປງທຂນດດານງປບປະມານ ເພພພອໃຫດ
ສອດຄພອງກລັບຮຢບແບບດດານເສດຖະກສດ. ຮຢບແບບການລປງທຂນທລັງສອງຢພາງໄດດນບາເອປາຂບດມຢນຜປນໄດດຮລັບຂອງເມພອງທສພໄດດຮລັບໂຄງການ (ເມພອງທສພມສອາ
ຫານໃນໂຮງຮຽນ) ແລະ ເມພອງທສພບບພໄດດຮລັບໂຄງການ (ເມພອງທສພບບພມສອາຫານໃນໂຮງຮຽນ) ມາປຽບທຽບກລັນ. ເພພພອຮລັບປະກລັນຄຫຼຸນນະພາບໃນການ
ປຽບທຽບກລັນ ລະຫວພາງ ເມພອງທສພໄດດຮລັບໂຄງການ ແລະ ເມພອງທສພບບພໄດດຮລັບໂຄງການ, ມສພຽງ 66 ເມພອງເປປດາໝາຍບຢລສມະສສດຖພກເລພອກມາປຽບ
ທຽບກລັນຕາມການຄລັດເລພອກຂອງລລັດຖະບານ, ເຊສພງລວມເອປາບລັນດາໂຮງຮຽນທສພກປງກລັບມາດຖານຂອງພພດນທສທສພມສໂຄງການ ແລະ ບບພມສໂຄງການໃນ
ບລັນດາເມພອງເປປດາໝາຍເຫປພານລັດນເທປພານລັດນ.

ຜຜົນໄດດຮຮບ
ສຮງລວມດດານຕຜົດນທທຶນງຜົບປະມານ
ງປບປະມານຕປວຈສງໃນການຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນຢຢພ ສປປ ລາວ , ບບພລວມເອປາການປະກອບສພວນຂອງຊຫຼຸມຊປນ, ຄພດລັພງນສດ:
ການລຜົງທທຶນດດານອາຫານ

ການທຜົບທວນດດານງຜົບປະ
ມານ – ຄສາສະເລສຍດດານ
ງຜົບປະມານຕຕສຜຢດໄດດຮຮບຜຜົນ
ປະໂຫຍດ

30.08 ໂດລດາສະຫະລຮດ
ຕບພປສ

ການລຜົງທທຶນດດານງຜົບປະມານ

40.51 ໂດລດາສະຫະລຮດ
ຕບພປສ

210 ໂດລດາສະຫະລຮດ

284 ໂດລດາສະຫະລຮດ

ໃນໄລຍະເວລາຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດໂຄງການທລັງ
ໝປດ

ໃນໄລຍະເວລາຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດໂຄງການທລັງໝປດ

ຕຜົວແປດດານຜຜົນປະໂຫຍດຫຫຮກ
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ຜປນປະໂຫຍດທສພກພຽວຂດອງກລັບອາຫານໃນໂຮງຮຽນໄດດສະແດງໃຫດເຫລັນທລັງອລັດຕາສພວນຜປນໄດດຮລັບຈາກການລປງທຂນ (BCR) ແລະ ມຢນຄພາສຫຼຸດທສ
ປະຈຫຼຸບລັນ (NPV) (ຄສດໄລພມຢນຄພາເປລັນເງສນໂດລາສະຫະລລັດຕບພຫປວຄປນຜຢດໄດດຮລັບຜປນປະໂຫຍດໃນຕະຫຫອດຊສວສດ). ຜຢດໄດດຮລັບຜປນປະໂຫຍດຍລັງຖພກ
ແບພງໃສພແຕພລະກອບແຜນງານເພພພອສະແດງໃຫດເຫລັນວພາວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນໄດດຕອບສະໜອງຕບພແຜນການພລັດທະນາທສພຍພນຍປງ
(SDGs) ພາຍໃນປສ 2030, ເຊສພງເປລັນການເຊພພອມໂຍງໃຫດເຫລັນວພາວຽກງານດລັພງກພາວນສດໄດດສປພງຜປນປະໂຫຍດຕບພເດລັກນດອຍ, ຄອບຄປວ, ຊຫຼຸມຊປນ ແລະ
ເສດຖະກສດຂອງຊາດ.
ການແຍກລະດຮບຂອງຜຜົນປະໂຫຍດ
ອຮດຕາສສວນຜຜົນໄດດຮຮບຈາກການລຜົງທທຶນ
ຜຜົນໄດດຮຮບຂອງວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນສຜົສງຜຜົນຕຕສເສດຖະກວດຂອງປະ
ເທດໃນຕະຫຫອດຊທວວດ, ການປຮບປຫຼຸງການສທຶກສາ ແລະ ປະສວດທວຜຜົນ, ເພທສມລາຍ
ຮຮບໃຫດແກສຄອບຄຜົວທທສທຫຼຸກຍາກ ແລະ ມທສຫຼຸຂະພາບທທສດທ.

ມຢນຄສາສຫຼຸດທວໃນປະຈຫຼຸບຮນ
ສປພງຜປນຕບພລາຍຮລັບພາຍໃນທລັງໝປດ GDP ໃນຕະຫຫອດຊສວສດ
ມຢນຄສາທທສໂອນ
ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນໄດດສະໜອງ ໂດຍຄສດໄລພເປລັນມຢນຄພາທສພໂອນ
ໃຫດ ແກພ ຄອບຄປວຂອງຜຢດໄດດຮລັບຜປນປະໂຫຍດ ໂດຍຜພານມຢນຄພາອາຫານ
ແລະ ງປບປະມານທສພໄດດໃຫດການຊພວຍເຫຫພອ.ລາຍຮລັບເພສພມເຕສມດລັພງກພາວນສດ
ຊພວຍຄບດາປະກລັນສະບຽງອາຫານໃຫດແກພຄອບຄປວ, ເປລັນຕາໜພາງຮລັບປະກລັນ
ຄວາມຄວາມປອດໄພທສພຈບາເປລັນ.

ການລປງທຂນດດານອາ
ຫານ

ການລປງທຂນດດານງປບ
ປະມານ

6.1

5

ຕບພເງສນລປງທຂນໃສພວຽກ
ງານທຫຼຸກໆໂດລາສະຫະ
ລລັດ.

ຕບພເງສນລປງທຂນໃສພວຽກ
ງານທຫຼຸກໆໂດລາສະ
ຫະລລັດ.

1,271 ໂດລາສະ

1,419

ຫະລລັດຕບພຫປວຄປນ

264

ໂດລາສະຫະ
ລລັດ ຕບພຫປວຄປນ

ໂດລາ
ສະຫະ ລລັດຕບພຫປວຄປນ

371

ໂດລາສະ
ຫະລລັດຕບພຫປວຄປນ

ຜຜົນໄດດຮຮບຈາກການລຜົງທທຶນ
ມຢນຄພາການລປງທຂນດດານອາຫານ ແລະ ງປບປະມານທສພໃຫດການຊພວຍເຫຫພອແກພ
ຄປວເຮພອນ ຊພວຍຫຫຫຼຸດງປບປະມານການລປງທຂນໃສພຊລັບພະຍາກອນ, ເຊສພງແຕພລະ
ຄປວເຮພອນເປລັນຜຢດປະຕສບລັດຫຫລັກ.
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ການສທຶກສາທທສໄດດຮຮບການປຮບປຫຼຸງ ແລະ ເພທສມປະສວດທວຜຜົນ
ຮລັບປະກລັນການເຂປດາເຖສງການສຂກສາຢພາງເທປພາທຽມກລັນໂດຍການປລັບປຫຼຸງໂພ
ຊະນາການ ແລະ ສຫຼຸຂະພາບ, ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນຊພວຍໃຫດ
ເດລັກສາມາດເຂປດາເຖສງທພາແຮງດດານການສຂກສາ ແລະ ປລັບປຫຼຸງປະສສດທສຜປນເ
ມພພອເຂປາເຈປດາເປລັນຜຢໃ
ສ ພວຍເພສພມ
ດ ຫຍພ. ເປລັນທສພຊາບກລັນດສວພາການສຂກສາທສພດຊ
ລາຍຮລັບສຢງໃນອານະຄປດໂດຍຈາກການມສການສຂກສາ ແລະ ການມສຄວາມ
ຮຢດທສພສຢງຂຂດນ.

750 ໂດລດາສະຫະລລັດ ຕບພຫປວຄປນຜຢດໄດດຮລັບຜປນ
ປະໂຫຍດຢຢພເມພອງທສພໄດດຮລັບການຊພວຍເຫຫພອດດານອາ
ຫານ ແລະ ງປບປະມານ.

ຊສວງຊທວວວວດທທສມທສຫຼຸຂະພາບແຂງແຮງ
ປະເມສນຜປນໄດດຮລັບຈາກວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນດດານສຫຼຸຂະພາບ
ແລະ ໂພຊະນາການ ໂດຍການຄສດໄລພເອປາຈບານວນປສພສການ (DALYs) ລປບ
ອອກຈບານວນປສໃນການລປງທຂນໃສພອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ມຢນຄພາລວມ
ທສພລລັດຖະບານໃຊດໃນການແກດໄຂບລັນຫາ DALYs ທລັງໝປດ. ຮຢບແບບການລປງ
ທຂນນສດແມພນເນລັດນໃສພການສະໜອງອາຫານທສພມສໂພຊະນາການເພພພອໃຫດເດລັກ
ໄດດຮລັບທາດວສຕາມສນ A, ທາດເຫຫລັກ ທສພຈບາເປລັນໃນແຕພລະມພດ ແລະ ຜປນປະໂຫຍດໃນການ
ເຊພພອມໂຍງວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃສພວຽກງານນບດາສະອາດ, ສຫຼຸຂະອານາໄມ
ແລະ ສຫຼຸຂາພສບານ (WASH).
ຄວາມສະເໝທພາບບຜົດບາດ ຍວງ-ຊາຍ
ລັ ໄຈພາຍນອກດດານບວກທສພກພຽວຂດອງການຫຫຫຼຸດຜພອນຄວາມແຕກໂຕນ
ປດ
ດດານບປດບາດຍສງ-ຊາຍ (ກບລະນສສຂກສາຂອງລາວທສພກພຽວຂດອງດດານສຫຼຸຂະ
ພາບ)

ລລັດ

ໂດລາສະຫະ
ຕບພຫປວຄປນ

153 ໂດລາສະ
ຫະລລັດ ຕບພຫປວຄປນ

131.09

128.12

ໂດລາສະຫະລລັດ
ຕບພຫປວຄປນ

ໂດລາສະຫະລລັດ
ຕບພຫປວຄປນ

16.15

ໂດລາສະຫະລລັດ ຕບພຫປວຄປນ
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ຮຢບຕປວຢພາງທສພ 1: ຜປນໄດດຮລັບຈາກການວສໄຈຜປນກບາໄລຈາກການລປງທຂນດດານອາຫານໃສພວຽກງານອາຫານໃນໂຮງ
ຮຽນ.
ແຜນພາບລຫຼຸພມນສດສະແດງໃຫດເຫລັນການແບພງທຽບລະຫວພາງຕປດນທຂນ ແລະ ຜປນໄດດຮລັບໃນຊພວງໄລຍະຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດວຽກ
ງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ.

ຮຢບຕປວຢພາງທສພ 2: ຜປນໄດດຮລັບຈາກການວສໄຈຜປນກບາໄລຈາກການລປງທຂນດດານງປບປະມານໃສພວຽກງານອາຫານໃນໂຮງ
ຮຽນ.
ແຜນພາບລຫຼຸພມນສດສະແດງໃຫດເຫລັນການແບພງທຽບລະຫວພາງຕປດນທຂນ ແລະ ຜປນໄດດຮລັບໃນຊພວງໄລຍະຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດວຽກ
ງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ.

ການປະກອບສສວນຂອງຊຫຼຸມຊຜົນ
ຜຢດຊພຽວຊານຈາກບບລສສລັດມາສເຕສຄາດ (Mastercard) ລປງເກລັບກບາຂບດມຢນເຊສພງຄຫຼຸນນະພາບຢຢພທດອງຖສພນເປລັນເວລາ 1 ອາທສດ ຮພວມກລັບພະນລັກງານ
ອາຫານໂລກ ແລະ ພະນລັກງານວສຊາການພະແນກສຂກສາທສການ ແລະ ກສລາແຂວງ ແລະ ຫດອງການສຂກສາທສການ ແລະ ກສລາເມພອງ ຢຢພ 13
ໂຮງຮຽນ ເພພພອເປລັນຂບດມຢນເພສພມມາວສເຄາະໃສພບປດວສໄຈຜປນໄດດຮລັບຈາກການລປງທຂນສະບລັບນສດ. ຈຫຼຸດປະສປງຂອງການລປງໄປເກລັບກບາຂບດມຢນດດານຄຫຼຸນນະ
ພາບກບພເພພພອເກລັບກບາເອປາຂບດມຢນຜປນໄດດຮລັບຈາກການລປງທຂນຂອງວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນດດານຄຫຼຸນນະພາບໃນບບລສບປດຂອງ ສປປ ລາວ.
ການດບາເນສນວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນຢຢພ ສປປ ລາວ ໄດດລວມເອປາການປະກອບສພວນຂອງຊຫຼຸມຊປນເຂປດານບາ, ໂດຍອສພງຕາມນະໂຍບາຍສປງພ
ເສສມວຽກງານອາຫານທພຽງໃນໂຮງຮຽນ ສະບລັບ ປສ 2014. ຊຫຼຸມຊປນມສໜດາທສໃນການປະກອບສພວນດດານແຮງງານໃນການແຕພງກສນໃຫດນລັກຮຽນ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດວຽກງານອາຫານໃນຮງຮຽນ ແລະ ປຫຼຸກສດາງພພດນຖານໂຄງລພາງຂອງໂຮງຮຽນເຊລັພນ: ເຮພອນຄປວ, ສາງເກລັບມດຽນ
ອາຫານ ແລະ ການປະກອບສພວນດດານອາຫານປະຈບາວລັນອພພນໆເຊລັພນ: ຜລັກສປດ ແລະ ໄຂພ, ເພພພອປລັບປຫຼຸງໃຫດນລັກຮຽນໄດດກສນອາຫານທສພຫຫາກຫຫາຍ,
ປະກອບສພວນຟພນ ແລະ ໄມດສບາລລັບວຽກປຫຼຸກສດາງຕພາງໆ. ບດານບາງແຫພງມສການລະດປມເກລັບເງສນສປດ ເພພພອຈພາຍໃຫດແກພແມພຄປວຖາວອນ ໃຫດມາແຕພງ
ກສນໃຫດນລັກຮຽນ.
ໂຮງຮຽນແຕພລະແຫພງຈະມສວສທສການໃນການປະກອບສພວນເຂປດາໃນການຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນທສພແຕກຕພາງກລັນໄປ,
ທສມ
ງານໄດດລປງໄປເກລັບກບາຂບດມຢນຢຢພບາງໂຮງຮຽນເພພພອຄສດໄລພມຢນຄພາປະກອບສພວນຂອງຊຫຼຸມຊປນອອກເປລັນຈບານວນເງສນໃນການລປງທຂນ. ເຖສງແມພນເຂດພພດນ
ພທຶດສະພາ 2018 | ການວວໄຈຜຜົນໄດດຮຮບຈາກການລຜົງທທຶນໃນວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນຢຢສ ສປປ ລາວ.

5

ທສພລປງເກລັບກບາຂບດມຢນຈະໜດອຍກບພຕາມ,
ແຕພກສ
ບພ າມາດນບາເອປາຂບດມຢນການປະກອບສພວນຂອງຊຫຼຸມຊປນມາວສເຄາະເປລັນມຢນຄພາໃນການລປງທຂນໄດດສພວນ
ໜຂພງ, ເຊສພງເປລັນບພອນອສງໃນການອອກແບບການເກລັບກບາຂບດມຢນໃນໂຮງຮຽນອພພນໆໃນອານະຄປດ. ໃນອານະຄປດ, ຈະນບາເອປາມຢນຄພາການປະກອບ
ສພວນຂອງຊມ
ຫຼຸ ຊປນຕປວຈສງທາງສະຖສຕສປະຈຫຼຸບລັນເຂປດາໄປລວມໃສພໃນງປບປະມານການລປງທຂນໃສພວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ.

ແຍກງປບປະມານຈາກການ ປະກອບສພວນຂອງຊຫຼຸມຊປນ (%)

24.00%

4.00%
7.00%

Firewood
Labour
Food contributions (cash or inkind)

9.85 ໂດລາສະຫະ
ລຮດ
ງປບປະມານປະກອບສພວນຈາກຊຫຼຸມຊປນ
ຕບພນລັກຮຽນໜຂພງຄປນຕບພປສ

ອທງງຕາມການລຜົງໄປເກຮບກຕາຂຕດມຢນສຫຼຸສມຕຜົວ
ຢສາງຢຢສ 13 ໂຮງຮຽນ, ອຮດຕາສສວນຄາດ
ຄະເນມຢນຄສາການປະກອບສສວນຂອງຊຫຼຸມ
65.00%
ຊຜົນຕຕສຄຜົນຕຕປ
ສ ທແມສນ 9.85 ໂດລດາສະຫະລລັດ.
ການປະກອບສພວນເຊລັພນວພາ: ຜລັກ, ໄຂພ ຫຫພ ຊສດນ
ຫຫພ ເງສນສປດໃຫດໂຮງຮຽນຊພດອາຫານມາແຕພງໃຫດ
ນລັກຮຽນກສນ ກວມເອປາສອງສພວນສາມຂອງການປະກອບສພວນທລັງໝປດ. ສສພງນສດສະແດງໃຫດເຮປາເຫລັນໄດດຢພາງຊລັດເຈນວພາຊຫຼຸມຊປນມສຄວາມຢາກໄດດ
ແລະ ມສຄວາມພດອມທສພຈະປະກອບສພວນເຂປດາໃນການລປງທຂນໃສພວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃຫດເກສດດອກອອກຜປນ. ອສພງຕາມການສບາພາດຊຫຼຸມ
ຊປນໃຫດຮຢດວພາ: ການປະກອບສພວນເງສນສປດພຽງໜດອຍດຽວເພພພອຊພດອາຫານມາແຕພງກສນຢຢພໂຮງຮຽນປະຢລັດດກວພາເອປາໄປຊພດອາຫານໃຫດລຢກກສນເອງຢຢພ
ເຮພອນ. ມຢນຄພາໃນການລປງທຂນໃສພສດາງພພດນຖານໂຄງລພາງຂດອນຂດາງສຢງ, ແຕພຕປດນທຂນດລັພງກພາວນສດຈະມສແຕພໃນໄລຍະປສທບາອສດເທປພານລັດນບບພແມພນເກສດຂພດນ
ທຫຼຸກປສ. ມຢນຄພາງປບປະມານຮພວງດລັພງກພາວນສດຈະຫຫຫຼຸດລປງໄປເລຂດອຍໆຕາມໄລຍະເວລາການຈລັດຕລັດງປະຕສບລັດວຽກງານ ທສພໄດດກພາວມາໃນພາກທປບທວນງປບ
ປະມານທລັງໝປດ. ຟພນ ແລະ ແຮງງານກບພເປລັນການປະກອບສພວນທສພສບາຄລັນຈາກຊຫຼຸມຊປນຢພາງໜຂພງອສກ.
Infrastructure
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