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ຮບັປະກນັການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະ

ຫຼາດແຮງງານ, ແນໃສ່ນາໍພາປະເທດຊາດຫຸຼດພົນ້ອອກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປ ີ 2020. ຄຽງຄູ່ກບັ

ການກາໍນດົວໄິສທດັ ແລະ ຍຸດທະສາດແລວ້ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຍງັໄດສ້າ້ງແຜນພດັທະນາຂະແໜງ

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປ ີ(2016-2020). 

ການສາ້ງວໄິສທດັ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປ ີແມ່ນສາ້ງຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານ

ຜນົສໍາເລດັ, ສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະກລິາ ແຕ່ປ ີ2001-2015. ໂດຍອງີໃສ່ຜນົການປະເມນີແຜນ 5 ປ ີໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ຜນົການທບົ

ທວນການສກຶສາແຫ່ງຊາດເພື່ ອໝດົທຸກຄນົ ປ ີ 2015 ແລະ ຜນົການປະເມນີສຸດທາ້ຍ ການຈດັຕັງ້ປະຕບີດັແຜນພດັ

ທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຄັງ້ທ ີVII (2011-2015) ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະ

ນາ, ແຜນດັ່ ງກ່າວນີ ້ໄດກ້າໍນດົຍຸດທະສາດ ແລະ ວທິກີານທີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈະນາໍໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ເພື່ ອປະກອບສ່ວນຕ່ໍຜນົສໍາເລດັເປົາ້ໝາຍລວມ ແລະ ວໄິສທດັຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ

ຄັງ້ທີ່  VIII (2016-2020).  

ການສາ້ງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປ ີ2016-2020 ແມ່ນໄດອ້ງີໃສ່ວໄິສທດັການພດັ

ທະນາການສກຶສາຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025. ວາລະການພດັທະນາການສກຶສາ ຫຼງັປີ 2015 ກໍ່

ຄເືປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ກໍ່ ແມ່ນເອກະສານໜຶ່ ງສໍາຄນັທີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດນ້າໍໃຊ ້

ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍ, ຄາດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ

ແລະ ກລິາ ຮອດປ ີ2020. 

ຈດຸປະສງົຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ນີ ້ກໍ່ ແມ່ນເພື່ ອເຮດັໃຫບ້ນັດາແນວທາງນະໂຍ

ບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລດັຖະບານ ກໍ່ ຄກືານສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ປະເທດຊາດຫຸຼດພົນ້ອອກສະຖານະພາບປະ

ເທດດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປີ 2020. ເອກະສານສະບບັນີ ້ຍງັໄດເ້ປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໃນການ

ສາ້ງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການໃຫຊ່້ວຍເຫຼອືແກ່ລດັຖະບານ ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການ

ສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ມຄີວາມສະເໝພີາບ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ. ໂດຍປະຕບິດັຕາມຖະແຫຼງການວຽງຈນັ, ແຜນ

ພດັທະນາຂະແໜງການການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແມ່ນໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້ ໂດຍຜ່ານການປກຶສາຫາລ ື ລະຫວ່າງ

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກບັທຸກໆ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາພາຍໃນໜ່ວຍງານວຊິາການຂອງຂະແໜງການສກຶສາ

ແລະ ບນັດາຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາທຸກຂັນ້. ເມື່ ອແຜນດັ່ ງກ່າວໄດນ້າໍໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ກະຊວງສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາ ຈະເປນັຜູ່ປະສານງານກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນການຕດິຕາມປະສດິທພິາບ ແລະ ຜນົສໍາເລດັ

ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນໃນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍຈະດໍາເນນີການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົເປນັປະຈາໍ ລວມທງັ

ການທບົທວນ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຮ່ວມກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ຈະໄດສ້າ້ງບດົລາຍງານການຈດັຕັງ້

ແຜນປະຈາໍປຂີອງຂະແໜງການ. 
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ຂາ້ພະເຈົາ້ເຊື່ ອວ່າເອກະສານດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຈະເປນັເອກະສານອາ້ງອງີທີ່ ມຄຸີນຄ່າ ສໍາລບັອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັຖະ

ບານໃນທຸກລະດບັ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸໄດບ້ນັດາເປົາ້ໝາຍແຫ່ງ

ຊາດຂອງລດັຖະບານ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາແຜນງານ ແລະ ກດິຈະກາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການພດັທະນາການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບໂດຍອງີໃສ່ພນັທະ ແລະ ພາລະບດົບາດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແຕ່ລະຂັນ້. 

  

 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ…ີ………..    

ລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງສກຶສາທກິານສກຶສາທກິານສກຶສາທກິານສກຶສາທກິານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ    
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ຄໍາຂອບໃຈຄໍາຂອບໃຈຄໍາຂອບໃຈຄໍາຂອບໃຈ    

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕ່ໍບນັດາກມົ, ສູນ, ສະຖາບນັ ລວມທງັພະແນກ

ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຕະຫຼອດຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕ່າງໆ ທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວິ

ຊາການ ແລະ ປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັເຂົາ້ໃນການພດັທະນາວໄິສທດັ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020. 

ພເິສດ ຂໍສະແດງຄວາມຍອ້ງຍໍ ແລະ ຊມົເຊຍີມາຍງັ ກອງທນຶຮ່ວມສາກນົເພື່ ອການສກຶສາ (GPE), ອງົການ

ອຸຍນເີຊບັ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ, ສະຖານທດູອດົສະຕຣາລ,ີ ສະຫາພາບເອຣີບົ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນໆ ທີ່ ໄດ ້

ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ທາງດາ້ນການເງນິເຂົາ້ໃນການຈດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລກືານສາ້ງແຜນພດັ

ທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 ກຄໍກືານຈດັພມິເອກະສານສະບບັນີ.້ 

 

     ດວ້ຍຄວາມຈງິໃຈຈາກກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ
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ພາກພາກພາກພາກທ ີທ ີທ ີທ ີIIII

    ວິວິວິວໄິສໄສໄສໄສທດັທດັທດັທດັ    ຮອດປ ີຮອດປ ີຮອດປ ີຮອດປ ີ2030203020302030    ແລະ ຍຸດແລະ ຍຸດແລະ ຍຸດແລະ ຍຸດທະທະທະທະສາດສາດສາດສາດ    ຮອດປ ີ2025ຮອດປ ີ2025ຮອດປ ີ2025ຮອດປ ີ2025    
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I. ພາກພາກພາກພາກທີທີທີທ ີ   1:1:1:1:    ຜນົຜນົຜນົຜນົສໍາສໍາສໍາສໍາເລດັເລດັເລດັເລດັຂອງຂອງຂອງຂອງການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັບດັບດັບດັ    ແຜນແຜນແຜນແຜນພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາການການການການສກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ

2001200120012001----2015201520152015    
ໃນໄລຍະ 15 ປຜ່ີານມາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່

ຂອງພກັ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງລດັຖະບານ ແລະ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ

ກລິາ ເຊິ່ ງລວມທງັແຜນຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບລະບບົການສກຶສາແຫ່ງຊາດ, ຂອບພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ,

ແຜນປະຕບິດັງານການສກຶສາເພື່ ອທຸກຄນົ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກາໍ. ພາຍໃຕກ້ານນາໍພາ

ຂອງຄະນະນາໍກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ໄດເ້ອາົ

ໃຈໃສ່ປະຕບິດັຕາມພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່  ທີ່ ພກັ ແລະ ລດັຖະບານມອບໝາຍໃຫເ້ປນັຢ່າງດ.ີ 

ໃນປ ີ2011 ລດັຖະບານໄດເ້ຕົາ້ໂຮມເອາົວຽກງານສກຶສາ ແລະ ກລິາ ເຊື່ ອມສານເຂົາ້ກນັ ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານພດັ

ທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄປຕາມ 3 ລກັສະນະ ແລະ 5 ຫຼກັມູນຂອງການສກຶສາ ພອ້ມທງັໄດສຸ້ມໃສ່ດໍາເນນີການ

ປະຕຮູິບລະບບົການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປບັປຸງວຽກງານກລິາ-ກາຍະກາໍຢ່າງແຂງແຮງ, ກວາ້ງຂວາງ, ເລກິເຊິ່ ງດວ້ຍ

ຈດິໃຈບຸກທະລຸ ເຮດັໃຫດ້າ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ເລີ່ ມມຄີວາມກມົກຽວກນັ

ແລະ ມຜີນົສໍາເລດັສູງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ, ຄ່ອຍໆເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັມາດຕະຖານການສກຶສາ  ແລະ ກລິາ ຂອງພາກພືນ້ 

ແລະ ສາກນົເປນັກາ້ວໆ, ສາມາດຕອບສະໜອງບຸກຄະລາກອນໃນລະດບັຕ່າງໆ ໃຫແ້ກ່ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງພກັ, ຂອງ

ລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ໃນທົ່ ວສງັຄມົໂດຍພືນ້ຖານ. ນອກຈາກນັນ້ ຍງັໄດປ້ບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາຢ່າງມຈີດຸສຸມ, ສາ້ງຕັງ້ໂຮງຮຽນພອນສະຫວນັນກັຮຽນເກັ່ ງ ນບັທງັພອນສະຫວນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, ສາ້ງສູນໄອຊີ

ທ,ີ ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສກຶສາ-ກລິາ, ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ, ປບັປຸງຫຼກັສູດທຸກຊັນ້,

ທຸກສາຍຈາກແບບຫວົຂໍລ້າຍວຊິາ ທີ່ ເນັນ້ເນືອ້ໃນມາເປນັແບບເນັນ້ສະມດັຕະພາບ. ປບັປຸງບນັດາສະຖາບນັການສກຶສາ

ທຸກລະດບັ ທງັພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົໄປຕາມຂອບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາແຫ່ງຊາດ. ຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງ

ເສມີປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ປະຕບິດັການສກຶສາປະຖມົພາກບງັ

ຄບັໂດຍຈດັເປນັບູລມິະສດິໃຫເ້ຂດຊນົນະບດົ, ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ບາ້ນ 3 ສາ້ງ. ພອ້ມດຽວກນັນີ ້ກໍ່ໄດສູ້ຊ້ນົຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍຂອງແຜນງານແຫ່ງຊາດການສກຶສາເພື່ ອທຸກຄນົ 2003-2015 ກໍ່ ຄເືປົາ້ໝາຍສະຫດັສະ

ວດັດາ້ນການພດັທະນາ ແລະ ສູຊ້ນົຍກົລະດບັເຕກັນກິການແຂ່ງຂນັກລິາປະເພດຕ່າງໆໃນລະດບັພາຍໃນປະເທດ, ອະ

ນຸພາກພືນ້, ພາກພືນ້ ແລະ ລະດບັສາກນົ.  

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລດັຖະບານໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັຫຼາຍຕ່ໍກບັການພດັທະນາການສກຶສາ ໂດຍ

ຖເືອາົວຽກງານນີເ້ປນັຈດຸໃຈກາງຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. ດັ່ ງນັນ້, ໃນຊຸມປຜ່ີານມາລ ັດຖະບານໄດ ້

ຈດັສນັງບົປະມານປະຈາໍປໃີຫຂ້ະແໜງການສກຶສາ ກວມເອາົລະຫວ່າງ 11-15 ເປເີຊນັ ຂອງລາຍຈ່າຍລດັຖະບານເຂົາ້

ໃນການບໍລຫິານ, ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ປບັປຸງລະບບົການຮຽນ-ການສອນ ນບັແຕ່

ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈນົເຖງິການສກຶສາຊັນ້ສູງ. ພອ້ມກນັນັນ້, ຍງັໄດສຸ້ມໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະ

ວດັດາ້ນການພດັທະນາ ເປນັຕົນ້ ແມ່ນໄດສ້ົ່ ງເສມີໃຫເ້ດກັໃນເກນອາຍຸ 6 ປ ີເຂົາ້ຮຽນໃນຊັນ້ປະຖມົຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ 

ຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີນກັຮຽນ ທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖົມົໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ່ໍຊັນ້ມດັທະຍມົຫຼາຍຂຶນ້ ໂດຍຫນັເອາົບນັດາໂຄງການ ແລະ 

ແຜນງານໄປພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນຫຼາຍຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການພດັທະນາຄຸນນະພາບການສກຶສາ, ໂຄງການພດັ

ທະນາການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ, ໂຄງການສາ້ງຫໍພກັໃຫນ້ກັຮຽນ, ໂຄງການສະໜອງອາຫານເສມີ ແລະ ອາຫານທ່ຽງໃນ

ໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກນັນ້, ກໍ່ໄດພ້ດັທະນາຫຼກັສູດ, ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ,

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັນ້ສູງ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມ

ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ນອກຈາກນັນ້, ວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກາໍກໍ່ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ແລະ

ພດັທະນາດຂີຶນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ. ລາຍລະອຽດຂອງຜນົສໍາເລດັແຕ່ລະໜາ້ວຽກມດີັ່ ງນີ:້ 

     



3 

    

1.11.11.11.1 ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ::::        

ໃນໄລຍະ 15 ປ ີຜ່ານມາ ການສກຶສາສໍາລບັເດກັກ່ອນໄວຮຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວາ້ງ

ຂວາງທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຮ່ວມກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ

ອງົການຈດັຕັງ້ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ, ສະໜອງຄູ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການ

ສອນ ແລະ ການຫຼິນ້ຂອງເດກັ. ນອກຈາກນັນ້, ກໍ່ໄດພ້ດັທະນາຫຼກັສູດການສອນ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັການພດັທະນາ

ເດກັໃນແຕ່ລະສ່ໍາອາຍຸ. ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ານສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້ເປນັກາ້ວໆ ສະແດງອອກ

ໃນຕວົຊີບ້ອກຕົນ້ຕໍລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    1111::::    ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກ    ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ    ແຕ່ປ ີ2000ແຕ່ປ ີ2000ແຕ່ປ ີ2000ແຕ່ປ ີ2000----2015201520152015    

ຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກ    2000200020002000    2005200520052005    2010201020102010        2015201520152015    ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ2015201520152015    

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນທງັໝດົ (ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ)  741 969 1,284 2,403  

ຈາໍນວນຄູ (ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ)  2,205 2,702 4,361 9,806  

ຈາໍນວນເດກັ 0-2 ປີ 2,555 2,960 4,913 10,995  

ຈາໍນວນນກັຮຽນ 3-5 ປ ີ(ລວມ) 35,231 45,328 89,249 117,156  

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຂອງເດກັອາຍຸ 3-5 ປ ີ 7.9% 8.2% 22.1% 43.2% 39% 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມ ຂອງເດກັອາຍຸ 5 ປ ີ NA NA 36.6% 66.0% 55% 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ເຖງິວ່າໃນພາບລວມຂອງການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍຕວົໄວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ການຂະ

ຫຍາຍຕວົດັ່ ງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃນຕວົເມອືງໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສກຶສາພາກເອກະຊນົຂະຫຍາຍຕວົໄວຢູ່ເຂດເທດ

ສະບານ, ສ່ວນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ລຽ້ງເດກັຍງັຈາໍ

ກດັ. ແຕ່ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຂະຫຍາຍວຽກງານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນໄປເຖງິເຂດດັ່ ງກ່າວ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ

ກລິາ ໄດມ້ນີະໂຍບາຍໃນການຈດັຕັງ້ກຸ່ມຫຼິນ້ ເພື່ ອການຮຽນຮູໃ້ນເຂດທີ່ ບ່ໍມໂີຮງຮຽນ ແລະ ສາ້ງຫອ້ງກຽມປະຖມົຢູ່ບນັ

ດາໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບູນ ບ່ອນທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ຊຶ່ ງເຮດັໃຫເ້ດກັອາຍຸ 5 ປີ ໄດເ້ຂົາ້ກຽມຄວາມພອ້ມກ່ອນເຂົາ້ຮຽນຊັນ້

ປະຖມົສກຶສາຫຼາຍຂຶນ້ເປນັກາ້ວໆ. 

1.21.21.21.2 ການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ::::    

ຄຽງຄູ່ກບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົກໍ່ ໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ຈາກລດັຖະບານ ກໍ່ ຄຄູ່ື

ຮ່ວມພດັທະນາ. ລດັຖະບານໄດຈ້ດັສນັງບົປະມານຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍເຂົາ້ໃນການກໍ່ ສາ້ງໂຮງຮຽນ ເພື່ ອຂະຫຍາຍຕາ

ໜ່າງໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ ເຮດັໃຫເ້ດກັໃນເກນອາຍຸແຕ່ 6-10 ປ ີໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ເທົ່ າທຽມຕາມສດິ

ແລະ ພນັທະຂອງຕົນົ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກໍ່ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການພດັທະນາຄູ, ພດັທະນາຫຼກັສູດ ແລະ ສະໜອງອຸ

ປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບການສກຶສາໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ນບັແຕ່ປີ 2000 ເຖງິ

ປດັຈບຸນັ ມຫຼີາຍໂຄງການໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ນບັແຕ່ຂັນ້ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນເຊັ່ ນ: ໂຄງການເດກັຍງິ, ໂຄງ

ການພດັທະນາການສກຶສາໄລຍະທ ີ1 ແລະ ໄລຍະທ ີ2 (EDP I ແລະ EDP II), ໂຄງການກອງທນຶເລັ່ ງລດັສໍາລບັ

ການສກຶສາເພື່ ອທຸກຄນົ (EFA-FTI); ນອກຈາກນັນ້, ຍງັມອີງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານຫຼາຍອງົ

ການ ທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ມາຊ່ວຍປບັປຸງວຽກງານນີ,້ ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫວ້ຽກງານປະຖມົສກຶສາໄດຮ້ບັການພດັທະນາດຂີຶນ້ຫຼາຍ ຊຶ່ ງສະ

ແດງໃນຕາຕະລາງທ ີ2 ລຸ່ມນີ:້ 
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ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    2: 2: 2: 2: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຕວົຊີບ້ອກການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ແຕ່ປ ີ2000ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຕວົຊີບ້ອກການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ແຕ່ປ ີ2000ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຕວົຊີບ້ອກການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ແຕ່ປ ີ2000ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຕວົຊີບ້ອກການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ແຕ່ປ ີ2000----2015201520152015    

ຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກ    2000200020002000    2005200520052005    2010201020102010    2015201520152015    
ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ    

2015201520152015    

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນ (ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ)  8,161 8,573 8,968 8,889  

ຈາໍນວນຄູ (ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ)  27,592 27,588 31,782 35,206  

ຈາໍນວນນກັຮຽນລວມ 831,521 890,821 916,341 850,466  

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນສຸດທ ິ 77.3% 84.2% 92.7% 98.5% 98% 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ສຸດທ ິ ບ່ໍມຂໍີມູ້ນ 66,4% 84.2% 97.2% 98% 

ອດັຕາການປະລະ ປ. 1 ບ່ໍມຂໍີມູ້ນ 13% 10.5% 8.5% 3% 

ອດັຕາການຄາ້ງຫອ້ງ ປ. 1 ບ່ໍມຂໍີມູ້ນ 34.1% 28.4% 13.5% 3% 

ອດັຕາການປະລະຊັນ້ປະຖມົ ບ່ໍມຂໍີມູ້ນ 8.9% 6.8% 5.2% 2% 

ອດັຕາການຄາ້ງຫອ້ງຊັນ້ປະຖມົ ບ່ໍມຂໍີມູ້ນ 19.3% 14.2% 5.8% 2% 

ອດັຕາລອດເຫຼອື ບ່ໍມຂໍີມູ້ນ ບ່ໍມຂໍີມູ້ນ 71.1%  78.3% 95% 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ເຖງິວ່າການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນປະລມິານໄວໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ ຕາມ ແຕ່ວ່າ

ດາ້ນປະສດິທພິາບພາຍໃນຍງັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ແລະ ເອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດໃນໄລຍະຕ່ໍໜາ້ນີ.້ ການປະລະ

ການຮຽນ ແລະ ການຄາ້ງຫອ້ງຂອງນກັຮຽນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊັນ້ປະຖມົຂັນ້ຕົນ້ (ປ1-ປ2) ຍງັມສູີງ; ການອ່ານ, ການ

ຂຽນ ແລະ ການຄດິໄລ່ເລກພືນ້ຖານ 4 ປະການ (ບວກ, ລບົ, ຄູນ, ຫານ) ຂອງນກັຮຽນຍງັບ່ໍສາມາດບນັລຸໄດຕ້າມຈດຸ

ປະສງົຂອງຫຼກັສູດ. ຈາໍນວນຫອ້ງຄວບ, ໂຮງຮຽນມູນລະປະຖມົຍງັກວມເປເີຊນັສູງ. 

1.31.31.31.3 ການສກຶສາຊັນ້ການສກຶສາຊັນ້ການສກຶສາຊັນ້ການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍົມດັທະຍົມດັທະຍົມດັທະຍມົມມມ::::    

ເລີ່ ມແຕ່ສກົປ ີ 2008-2009 ໄດມ້ກີານປະຕຮູິບຫຼກັສູດຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ ໂດຍໄດເ້ພີ່ ມຈາໍນວນປຮີຽນ

ຈາກ 6 ປີ (3+3) ເປນັ 7 ປີ (4+3) ພອ້ມທງັໄດພ້ດັທະນາປຶມ້ແບບຮຽນ, ຄູ່ມຄູືໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຫຼກັສູດດັ່ ງກ່າວ.

ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ ທງັລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ລດັຖະບານຍີ່

ປຸ່ນ, ລດັຖະບານ ສ. ເກາົຫຼ ີແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ໄດລ້ງົທນຶເຂົາ້ໃນການສາ້ງຫອ້ງຮຽນ,

ສາ້ງຫໍພກັ, ຝກຶອບົຮມົຄູ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ ຊຶ່ ງໄດເ້ຮດັໃຫຈ້າໍນວນໂຮງຮຽນ, ຈາໍ

ນວນຄູ ແລະ ຈາໍນວນນກັຮຽນເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ຄຸນນະພາບກໍ່ ດຂີຶນ້, ລະອຽດເບິ່ ງຕາຕະລາງຂາ້ງລຸ່ມນີ:້ 
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ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    3: 3: 3: 3: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຕວົຊີບ້ອກຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕວົຊີບ້ອກຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕວົຊີບ້ອກຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕວົຊີບ້ອກຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາແຕ່ປ ີ2000ແຕ່ປ ີ2000ແຕ່ປ ີ2000ແຕ່ປ ີ2000----2015201520152015    

ຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກ    2000200020002000    2005200520052005    2010201020102010    2015201520152015    
ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ    

2015201520152015    

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນ (ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ)  811 956 1,236 1,651  

ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ 589 641 833 935  

ມດັມະຍມົຕອນປາຍ 222 31 32 34  

ມດັມະຍມົສມົບູນ N/A 284 371 682  

ຈາໍນວນພະນກັງານ ແລະ ຄູສອນ (ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ)  12,064 14,597 20,534 34,011  

ຈາໍນວນນກັຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ 183,588 243,137 335,388 442,848  

ຈາໍນວນນກັຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍ 77,209 144,907 98,0391111 187,416  

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມ ມ. ຕົນ້ 45.8% 54.8% 60.2% 78.1% 75% 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມ ມ. ປາຍ 22.6% 34.4% 33.9% 45.8% 43% 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

1.41.41.41.4 ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ    

ຄຽງຄູ່ກບັການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນແລວ້ ກະຊວງສກຶສາຍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ

ເພື່ ອສະໜອງການສກຶສາໃຫແ້ກ່ເດກັ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ ອນັເຮດັໃຫອ້ດັຕາ

ການຮູໜ້ງັສ ືໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປ ີແລະ ປະຊາກອນທີ່ ມອີາຍຸ 15 ປ ີຂຶນ້ໄປໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້. ຕວົຢ່າງຂອງວຽກງານທີ່ ພົນ້

ເດັ່ ນມ:ີ 

- ໄດຈ້ດັການຮຽນ-ການສອນໃຫເ້ດກັເກນອາຍຸ 6-14 ປ ີທີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີໂດຍ

ນາໍໃຊຄູ້ສອນເຄື່ ອນທີ່ .  

- ສກົຮຽນ 2014-2015 ສາມາດຈດັຕັງ້ພທິປີະກາດຈບົຊັນ້ປະຖມົບໍາລຸງທົ່ ວເມອືງໄດ ້148 ເມອືງ ແລະ ປະກາດ

ຈບົຊັນ້ປະຖມົບໍາລຸງທົ່ ວແຂວງ ໄດ ້ 18 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ຈດັຕັງ້ພທິປີະກາດຈບົຊັນ້ປະຖມົ

ບໍາລຸງທົ່ ວປະເທດໃນ ເດອືນສງິຫາ ປ ີ2015. 

- ຈດັຕັງ້ພທິປີະກາດຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ບໍາລຸງທົ່ ວເມອືງໄດ ້36 ເມອືງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລ ີເປນັແຂວງ

ທໍາອດິ ທີ່ ໄດປ້ະກາດຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ບໍາລຸງ.  

ຄຽງຄູ່ກບັຜນົງານດເີດັ່ ນຂາ້ງເທງິ, ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຍງັມບີາງບນັຫາທີ່ ຍງັຄາ້ງຄາເຊັ່ ນ: ນກັ

ຮຽນທີ່ ລບຶລາ້ງຈບົປະຖມົແລວ້ຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັກກືຄນື; ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ວຽກງານການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນຍງັຕ່ໍາ ບ່ໍສາມາດນາໍເອາົຄວາມຮູໄ້ປພດັທະນາຄຸນນະພາບຊວີດິໃຫດ້ຂີຶນ້ຕາມຈດຸປະສງົ. 

1.51.51.51.5 ການການການການສກຶສາສກຶສາສກຶສາສກຶສາຄູຄູຄູຄູ    

ເພື່ ອຕອບສະໜອງໃຫແ້ກ່ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ, ການກໍ່ ສາ້ງຄູກໍ່ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ 

ແລະ ພດັທະນາໃຫດ້ຂີຶນ້ ເຊັ່ ນ: ໄດກ້ໍ່ ສາ້ງຄູປະຖມົສໍາລບັເດກັຍງິຊນົເຜົ່ າ ລະບບົ 5+4 ແລະ 8+3 ເພື່ ອສະໜອງຄູໃຫ ້

ແກ່ເຂດຊນົເຜົ່ າທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ. ໃນໄລຍະການດໍາເນນີການປະຕຮູິບລະບບົການສກຶສາແຫ່ງຊາດໄລຍະ II (2011-

2015) ກໍ່ ໄດມ້ກີານປບັປຸງຫຼກັສູດສາ້ງຄູອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົ ໄປຕາມລະບບົ 9+3, 12+2 ແລະ 12+4, ຫຼກັສູດ

ສາ້ງຄູມດັທະຍມົທີ່ ສອນໄດແ້ຕ່ ມ.1 - ມ.7. ນອກນັນ້, ຍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ສອນພາສາອງັກດິຢູ່ໃນຫຼກັສູດສາ້ງຄູປະຖມົ, 

                                           
1111    ຈາໍນວນນກັຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍຫຸຼດລງົເນື່ ອງຈາກນກັຮຽນ ມ 7 ຍງັບ່ໍທນັມເີທື່ ອ 
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ພອ້ມນັນ້ກໍ່ ເພີ່ ມທະວກີານສອນພາສາອງັກດິ ແລະ ICT ຢູ່ໃນຫຼກັສູດສາ້ງຄູມດັທະຍມົລະບບົຕ່າງໆ ເພື່ ອໃຫສ້ອດ

ຄ່ອງກບັຫຼກັສູດສາຍສາມນັ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົໄດ.້ 

ມຫຼີາຍແຂວງ, ຫຼາຍເມອືງ ໄດຈ້ດັຝກຶອບົຮມົຄູປະຖມົ ແລະ ສະໜອງຄູພາສາອງັກດິໄປຊ່ວຍສອນຢູ່ຊັນ້ປະຖມົ

ດວ້ຍຮູບການຕ່າງໆ, ເຮດັໃຫກ້ານສອນພາສາອງັກດິຢູ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖມົໄດເ້ພີ່ ມຈາກ 10-15 ເປີເຊນັ ໃນປ ີ 2011-

2012 ເປນັ 30-40% ໃນປີ 2014-2015. ໃນນີ,້ ໄດມ້ກີານເອາົໃຈໃສ່ພເິສດ ຕ່ໍການຝກຶອບົຮມົພາສາອງັກດິໃຫແ້ກ່ຄູ

ປະຖມົໃນບາ້ນ 3 ສາ້ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສາ້ງຄູ ກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດສ້ະໜອງອຸປະກອນການທດົລອງ ແລະ ສື່ ການສອນປະເພດຕ່າງໆ; ເຮດັໃຫຖ້າບນັສາ້ງຄູທຸກ

ແຫ່ງໄດມ້ຫີອ້ງຟງັສຽງ, ຫອ້ງທດົລອງ, ມກີາຍຍະພາບ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ດ ີ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການສາ້ງຄູເປນັ

ຕວົແບບທີ່ ດ ີໃນການປະຕບິດັຕາມ 3 ລກັສະນະ ແລະ 5 ຫຼກັມູນຂອງການສກຶສາແຫ່ງຊາດ.  

ເພື່ ອສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຄູໃນແຕ່ລະປະເພດ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຕວົຈງິຂອງທອ້ງ

ຖິ່ ນ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍ່ໄດມ້ກີານປບັປຸງ ແຜນການກໍ່ ສາ້ງຄູຄນືໃໝ່ ດວ້ຍການເພີ່ ມທະວທີາງດາ້ນປະ

ລນິມານໃນການກໍ່ ສາ້ງຄູອະນຸບານ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ. ເວົາ້ລວມ, ການກໍ່ ສາ້ງຄູ

ເກອືບທຸກປະເພດແມ່ນສາມາດສະໜອງໄດໃ້ນຂັນ້ພືນ້ຖານ, ແຕ່ສິ່ ງທີ່ ຍງັເປນັປະເດນັບນັຫາ ແມ່ນຂອດສບັຊອ້ນແລະ 

ແຈກຢາຍຄູຄນືໃໝ່. ລາຍລະອຽດ ໃຫເ້ບິ່ ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    4444: : : : ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູແຕ່ລະຊັນ້ລະສາຍ ແຕ່ປ ີ2000ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູແຕ່ລະຊັນ້ລະສາຍ ແຕ່ປ ີ2000ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູແຕ່ລະຊັນ້ລະສາຍ ແຕ່ປ ີ2000ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູແຕ່ລະຊັນ້ລະສາຍ ແຕ່ປ ີ2000----2015201520152015    

ຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກ    2000200020002000    2005200520052005    2010201020102010    2012012012015555    

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູອະນຸບານ 129 297 1,207 4,839 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູປະຖມົ 1,981 3,213 2,491 5,401 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູມດັທະຍມົ 2,242 9,861 13,062 9,468 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູພະລະສກຶສາ 230 258 304 824 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູສລິະປະສກຶສາ 126 209 232 552 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ກມົສາ້ງຄູ 

1.61.61.61.6 ວຽກງານວຽກງານວຽກງານວຽກງານອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການສກຶສາຊັນ້ສູງການສກຶສາຊັນ້ສູງການສກຶສາຊັນ້ສູງການສກຶສາຊັນ້ສູງ    

ສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ໄດມ້ກີານເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາ. ປດັຈບຸນັນີ ້

ທົ່ ວປະເທດ ມສີະຖາບນັອາຊວີະທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ທງັໝດົ 23 ແຫ່ງ

ແລະ 2 ສູນ, ພາກເອກະຊນົ ຈາໍນວນ 76 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖາບນັທີ່ ຂຶນ້ກບັຂະແໜງການອື່ ນ ຈາໍນວນ 23 ແຫ່ງ. ນອກ

ຈາກນັນ້ ຍງັໄດມ້ກີານປະຕຮູິບຫຼກັສູດຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ຫຼກັສູດສາມນັວຊິາຊບີ, ອາຊວີະສກຶສາທີ່ ເນັນ້ມາດຕະຖານສມີ ື

ແຮງງານແຫ່ງຊາດ, ປບັປຸງຍກົລະດບັຄູ-ອາຈານ ເຮດັໃຫຄຸ້ນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນດຂີຶນ້. 

ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາຊັນ້ສູງ, ໃນປ ີ 1996 ໄດມ້ກີານເຕົາ້ໂຮມເອາົ 10 ສະຖາບນັການສກຶສາ

ຊັນ້ສູງຂອງລດັຈາກກະຊວງຕ່າງໆ ເຂົາ້ເປນັມະຫາວທິະຍາໄລດຽວຄ:ື ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ

10 ຄະນະ ແລະ 1 ວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດພືນ້ຖານ. ຫຼງັຈາກນັນ້ ເພື່ ອຮອງຮບັການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດ

ຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ, ຄວາມຕອ້ງການແຮງງານຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ໃນປີ 2000 ການສກຶສາຊັນ້ສູງມກີານປບັ

ປຸງຄນືອກີຕາມດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ87/ນຍ ລງົວນັທ ີ20/06/2000, ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານພດັທະ

ນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ດາ້ນຄຸນນະພາບ ມກີານກະຈາຍຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ຕາມເຂດແຄວນ້ ແລະ 

ຕາມຂະແໜງການຕື່ ມ ຈຶ່ ງສາ້ງຕັງ້ມະຫາວທິະຍາໄລຈາໍປາສກັ ໃນປ ີ 2002, ສາ້ງຕັງ້ມະຫາວທິະຍາໄລສຸພານຸວງົຢູ່ທີ່

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນປ ີ 2003; ຍກົຖານະຄະນະວທິະຍາສາດການແພດ ເປນັມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດສຸຂະ

ພາບ ໃນ 2007 ແລະ ສາ້ງຕັງ້ມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັນະເຂດ ໃນປີ 2009. ມະຫາວທິະຍາໄລດັ່ ງກ່າວໄດເ້ປດີ
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ການຮຽນ-ການສອນລະດບັອະນຸປະລນິຍາ (ຊັນ້ສູງ) ຮອດປະລນິຍາເອກຢູ່ບາງຄະນະວຊິາ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ການ

ສກຶສາພາກເອກະຊນົ ກໍ່ ມກີານເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົໂດຍໄວ.  

ນອກຈາກສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິນີແ້ລວ້, ຍງັມຫຼີາຍຂະແໜງການໄດສ້າ້ງວທິະຍາໄລ

ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຫຼ ື ທຽບເທົ່ າມະຫາວທິະຍາໄລຕື່ ມເຊັ່ ນ: ສະຖາບນັການເມອືງ-ການປກົຄອງ, ວທິະຍາຄານ

ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ, ວທິະຍາຄານໄກສອນພມົວຫິານ, ສະຖາບນັການເງນິ, ສະຖາບນັການທະນາຄານ ແລະ ວທິະ

ຍາໄລກດົໝາຍ ທີ່ ຮອງຮບັການສາ້ງພະນກັງານໃນລະດບັອະນຸປະລນິຍາ ແລະ ປະລນິຍາຕ ີ ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ຂະແໜງການ ຕາມຫຼກັສູດທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 

ການປະຕຮູິບລະບບົການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ໄລຍະທ ີ2 ໄດມ້ນີະໂຍບາຍຊຸກຍູໃ້ຫນ້ກັຮຽນ ໄປເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍ

ອາຊວີະສກຶສາຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຈາໍນວນນກັສກຶສາທີ່ ເຂົາ້ໃນລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ ໂດຍຫຸຼດຜ່ອນການຮບັ

ນກັຮຽນໃນແຜນໃຫເ້ຫຼອືພຽງແຕ່ 20% ຂອງແຜນຮບັທງັໝດົ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ນກັຮຽນພອນສະຫວນັ, ຊນົເຜົ່ າຈາກ

ຄອບຄວົທຸກຍາກ ແລະ ນກັຮຽນຍງິ.  

1.71.71.71.7 ການບໍລຫິານການບໍລຫິານການບໍລຫິານການບໍລຫິານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງການສກຶສາສກຶສາສກຶສາສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ    

ຄຽງຄູ່ກບັການປບັປຸງການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົາ້ຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນແຕ່ລະລະດບັ ແລະ ການປບັປຸງຄຸນ

ນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງແລວ້, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ວຽກງານການບໍລຫິານ ແລະ

ຄຸມ້ຄອງບຸກຄະລາກອນອກີດວ້ຍ. ມາຮອດສກົປ ີ2013-2014 ທົ່ ວກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ມພີະນກັງານຄູ

ອາຈານລດັທງັໝດົ 83,361 ຄນົ (ພະນກັງານບໍລຫິານ 9,572 ຄນົ, ຄູອາຈານ 73,789 ຄນົ; ໃນນັນ້ປະລນິຍາເອກ

121 ຄນົ, ປະລນີຍາໂທ 1,051 ຄນົ, ປະລນີຍາຕ ີ 14,440, ຊັນ້ສູງ 26,616 ຄນົ, ຊັນ້ກາງ 33,693 ຄນົ, ຊັນ້ຕົນ້

6,832 ຄນົ ແລະ ບ່ໍມຊີັນ້ 585 ຄນົ. 

ເພື່ ອປບັປຸງລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາໃຫດ້ຂີຶນ້ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຍງັໄດ ້

ເອາົໃຈໃສ່ການຍກົລະດບັ ແລະ ຝກຶອບົຮມົຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາແຕ່ລະ ລະດບັແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍສະ

ເພາະໃນຫວົຂໍກ້ານບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນ, ການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານການສກຶສາ, ການສາ້ງແຜນ, ການ

ຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ. 

1.81.81.81.8 ພະພະພະພະລລລລະະະະສກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກິກິກ ິກລິາລາລາລາ----ກາຍກາຍກາຍກາຍຍະຍະຍະຍະກາໍກາໍກາໍກາໍ    

ກລິາ-ກາຍຍະກາໍລາວ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງນບັທງັຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ, ກລິາ-ກາຍຍະ

ກາໍ ໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນສງັຄມົ, ລວມທງັ

ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ, ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການ

ເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງປະເທດເຮາົ ກບັບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິສາກນົ, ເຮດັໃຫຖ້ານະບດົບາດຂອງລາວສູງເດັ່ ນຂຶນ້ໃນເວ

ທພີາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ຊຶ່ ງສາມາດເວົາ້ໄດວ່້າ ມາຮອດປະຈບຸນັ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍໄດເ້ຊື່ ອມສານ  ແລະ ເຈື່ ອຈ່ານເຂົາ້ສູ່

ສງັຄມົຕວົຈງິ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນທຸກຂງົເຂດ, ທຸກສໍານກັງານອງົການ, ຄຸມ້ບາ້ນ, ສະຖານທີ່ ຊຸມຊນົລວ້ນແຕ່ມຂີະບວນ

ການຫຼິນ້ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຕາມຄວາມສາມາດຕວົຈງິຂອງແຕ່ລະບ່ອນ, ເວົາ້ໄດວ່້າ “ບ່ອນໃດມຊຸີມຊນົ ບ່ອນນັນ້ມກີລິາ-

ກາຍຍະກາໍເກດີຂຶນ້”ພເິສດ: ຜນົສໍາເລດັອນັໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປວງຊນົລາວທງັຊາດ ແມ່ນ ສປປ. ລາວ ເຮາົສາມາດຈດັງານ

ແຂ່ງຂນັມະຫາກາໍກລິາ-ກາຍຍະກາໍລະດບັອາຊຽນເປນັປະຫວດັສາດ ເຊັ່ ນ: ງານມະຫາກາໍກລິາຊເີກມຄັງ້ທີ່  25 ໃນ ປີ

2009 ແລະ ງານມະຫາກາໍກລິາມະຫາວທິະຍາໄລອາຊຽນ ຄັງ້ທີ່  16 ໃນປີ 2012. 
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1.91.91.91.9 ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາການສກຶສາສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາການສກຶສາສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາການສກຶສາສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ    

ໃນໄລຍະ 15 ປຜ່ີານມາ ເຖງິວ່າລດັຖະບານກໍ່ ຄຄູ່ືຮ່ວມພດັທະນາ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ລງົທນຶເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັບນັດາຄາດໝາຍ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາກໍ່ ຕາມ ແຕ່ກໍ່ ຍງັເຫນັວ່າການພດັທະນາ

ຍງັຊກັຊາ້ ແລະ ຄຸນນະພາບກໍ່ ຍງັຕ່ໍາທຽບໃສ່ບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້. ການຈດັລະບບົການຮຽນ-ການສອນ ແລະ

ການດດັສມົກະແສເຂົາ້ຮຽນຂອງນກັຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົສາຍສາມນັສກຶສາ ເຂົາ້ຮຽນວຊິາຊບີ

ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ ບ່ໍທນັກາໍນດົເປນັລະບບົທີ່ ຊດັເຈນ, ການແກໄ້ຂສະພາບການຮຽນ-ການສອນ ຕາມຄ່ານຍິມົທີ່

ບ່ໍສອດຄ່ອງຂອງສງັຄມົຍງັຫນັປ່ຽນຊາ້. ດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາ ເຖງິວ່າມຄີວາມສອດຄ່ອງ

ກມົກຽວ ແລະ ມກີານຫນັປ່ຽນໃໝ່ທີ່ ດຂີຶນ້ ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍທນັຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງການພດັ

ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ກໍ່ ຄກືານເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. ການສາ້ງບຸກຄະລະກອນປະເພດຕ່າງໆບ່ໍ

ທນັໄປຕາມຂອບຂອງມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີIX ຂອງພກັ ສະແດງອອກໃນເງ ື່ອນໄຂປະຈບຸນັ ປະເທດຂອງພວກ

ເຮາົມຄີວາມຕອ້ງການກາໍມະກອນວຊິາຊບີ, ນາຍຊ່າງ, ນກັວຊິາການ, ຜູ່ຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານ, ຜູ່ປະກອບການ, ຜູ່ຈດັ

ການທີ່ ມມີອືາຊບີໃນລະດບັທີ່ ແນ່ນອນ ແລະ ມຈີາໍນວນພຽງພໍເພື່ ອຈະພາເຮດັພາສາ້ງ ແຕ່ຕວົຈງິບ່ໍທນັຕອບສະໜອງ

ກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດັ່ ງກ່າວ, ຈາໍນວນນກັຮຽນທີ່ ຮຽນລະດບັປະລນິຍາຕຫຼີາຍກ່ວາ ຈາໍນວນນກັຮຽນທີ່ ຮຽນ

ອາຊວີະສກຶສາ-ວຊິາຊບີ, ການປະກາດຮບັເອາົພະນກັງານຂອງອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ລວ້ນແຕ່ປະ

ກາດຮບັເອາົແຕ່ຜູ່ທີ່ ມລີະດບັປະລນິຍາຕຂີຶນ້ເມອື, ສ່ວນຜູ່ທີ່ ຮຽນຈບົອາຊວີະສກຶສາ ທີ່ ມວຸີດທກິານສກຶສາຕ່ໍາກວ່າລະ

ດບັປະລນິຍາຕ ີບ່ໍມໂີອກາດໄດຮ້ບັສະມກັເຂົາ້ເຮດັວຽກ ຊຶ່ ງເປນັສາເຫດອນັໜຶ່ ງທີ່ ພາໃຫຄ້ນົບ່ໍມກັຮຽນລະດບັເຕກັນກິ-

ວຊິາຊບີ. 

ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະບານໄດເ້ພີ່ ມງບົປະມານໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແຕ່ງບົປະມານສ່ວນ

ໃຫຍ່ (ກວມຫຼາຍກວ່າ 60%) ແມ່ນງບົປະມານທີ່ ເປັນເງນິເດອືນຂອງພະນກັງານ ແຕ່ງບົປະມານບໍລຫິານທີ່ ບ່ໍແມ່ນ

ເງນິເດອືນນັນ້ ແມ່ນມໜີອ້ຍ ປະມານ 7-9% ເທົ່ ານັນ້ ທຽບໃສ່ງບົປະມານທງັໝດົຂອງສກຶສາ ຊຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ານປບັ

ປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ. ນອກຈາກນັນ້ ການສະໜອງງບົປະມານບໍລຫິານໂຮງຮຽນຕາມມູນ

ຄ່າຫວົໜ່ວຍທີ່ ລດັຖະບານກາໍນດົແມ່ນຍງັບ່ໍທນັໄດຕ້າມຄາດໝາຍ. 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍຂອງພກັ ແລະ ລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການພດັທະນາການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີIX ຂອງພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

5 ປ ີຄັງ້ທ ີVII ຂອງລດັ ບາງອນັບ່ໍທນັສະແດງອອກໃນທາງພດຶຕກິາໍຕວົຈງິ ແລະ ບ່ໍທນັໄປຄຽງຄູ່ກບັຄວາມຕອ້ງການ

ພດັທະນາຂງົເຂດເສດຖະກດິ ສະແດງອອກການລງົທນຶຂອງລດັໃສ່ການສກຶສາ ຍງັຢູ່ໃນຂອບຈາໍກດັ ໃນພາກປະຕບິດັ

ຕວົຈງິກໍ່ ບ່ໍໄປຕາມຂອບທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັ, ທດັສະນະແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງພະນກັງານ ນບັທງັພະ

ນກັງານການນາໍຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຕ່ໍກບັການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ກໍ່ ຄກືານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຍງັ

ບ່ໍທນັແຈງ້, ບ່ໍທນັໄປລວງດຽວກນັ, ບ່ໍລວມສູນຕ່າງຝ່າຍຕ່າງເຮດັ ແລະ ເຮດັພໍໃຜພໍມນັຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ. 

ເຖງິວ່າວຽກງານພະລະສກຶສາ, ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນຍຸດທະສາດ,

ແຜນພດັທະນາພະລະສກຶສາ, ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ແຕ່ສູນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ ນ, ການຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງນຕິກິາໍຕ່າງໆ, ການ

ວາງແຜນການ, ແຜນງານ, ແຜນວຽກ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັຕາມຄາດໝາຍ. ການຕດິຕາມເກບັ

ກາໍຂໍມູ້ນ-ສະຖຕິ,ິ ຂ່າວສານ, ການປະເມນີຜນົວຽກງານພະລະສກຶສາ, ກລິາ-ກາຍຍະກາໍຢູ່ບນັດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

, ເມອືງ, ບາ້ນຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ດ,ີ ຈາໍນວນບຸກຄະລະກອນຂະແໜງພະລະສກຶສາ, ກລິາ-ກາຍຍະກາໍໃນຂອບເຂດ

ທົ່ ວປະເທດ ຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ. ການສາ້ງບຸກຄະລະກອນ, ນກັກລິາສບືທອດຍງັຈາໍກດັ, ການສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງສວນ

ສາທາລະນະບ່ອນອອກກາໍລງັກາຍ, ເດີ່ ນຫຼິນ້ກລິາ, ອຸປະກອນຮບັໃຊຈ້ດັກດິຈະກາໍຢູ່ບນັດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເຂດ

ຫ່າງໄກສອກຫຼກີຍງັບ່ໍທນັຕອບສະໜອງ.  
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II. ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທ ີ   2:2:2:2:    ວໄິສທດັການພດັທະນາການສກຶສາວໄິສທດັການພດັທະນາການສກຶສາວໄິສທດັການພດັທະນາການສກຶສາວໄິສທດັການພດັທະນາການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາ ຮອດປ ີກລິາ ຮອດປ ີກລິາ ຮອດປ ີກລິາ ຮອດປ ີ 2030203020302030    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ

ຮອດປ ີຮອດປ ີຮອດປ ີຮອດປ ີ2025202520252025    

2.12.12.12.1 ວໄິສທດັການວໄິສທດັການວໄິສທດັການວໄິສທດັການພດັທະນາການພດັທະນາການພດັທະນາການພດັທະນາການສກຶສາສກຶສາສກຶສາສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ    ຮອດປີຮອດປີຮອດປີຮອດປີ    2030203020302030    

ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດກ້າໍນດົວໄິສທດັໃນການພດັທະນາວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ຮອດປີ 2030 ດັ່ ງນີ:້ 

““““ຊບັຊບັຊບັຊບັພະພະພະພະຍາຍາຍາຍາກອນກອນກອນກອນມະມະມະມະນຸດນຸດນຸດນຸດໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫມ້ີມີມີມຄຸີນຄຸນຄຸນຄຸນນະນະນະນະພາບພາບພາບພາບໃກ ້ໃກ ້ໃກ ້ໃກຄ້ຽງຄຽງຄຽງຄຽງກບັກບັກບັກບັພາກພາກພາກພາກພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສາສາສາສາກນົກນົກນົກນົ,,,,    ເປນັເປນັເປນັເປນັກາໍກາໍກາໍກາໍລງັລງັລງັລງັການການການການ

ຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ແຂງແຂງແຂງແຂງ,,,,    ຕອບຕອບຕອບຕອບສະສະສະສະໜອງໜອງໜອງໜອງໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຄ້ວາມຄວາມຄວາມຄວາມຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງການການການການຂອງຂອງຂອງຂອງການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາເສດເສດເສດເສດຖະຖະຖະຖະກດິກດິກດິກດິ----ສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງຊາດຊາດຊາດຊາດຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້,,,,    ລະລະລະລະດບັດບັດບັດບັ

ການການການການສກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາທົ່ ວທົ່ ວທົ່ ວທົ່ ວໄປໄປໄປໄປຂອງຂອງຂອງຂອງພນົພນົພນົພນົລະລະລະລະເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງລາວລາວລາວລາວຈບົຈບົຈບົຈບົຊັນ້ຊັນ້ຊັນ້ຊັນ້ມດັມດັມດັມດັທະທະທະທະຍມົຍມົຍມົຍມົຕອນຕອນຕອນຕອນປາຍປາຍປາຍປາຍ,,,,    ປະປະປະປະຊາຊາຊາຊາຊນົຊນົຊນົຊນົໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັການການການການບໍບໍບໍບໍລິລິລິລກິານການການການດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນສາສາສາສາທາທາທາທາລະລະລະລະນະນະນະນະ

ສຸກສຸກສຸກສຸກທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ມ ີມີມີມຄຸີນຄຸນຄຸນຄຸນນະນະນະນະພາບພາບພາບພາບຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງທົ່ ວທົ່ ວທົ່ ວທົ່ ວເຖງິເຖງິເຖງິເຖງິ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ມີມີມີມອີາອາອາອາຍຸຍຸຍຸຍຸຍນືຍນືຍນືຍນືສະສະສະສະເລ່ຍເລ່ຍເລ່ຍເລ່ຍສູງສູງສູງສູງກວ່າກວ່າກວ່າກວ່າ    75757575    ປີປປີີປີ””””....    

ຄຽງຄູ່ກບັວໄິສທດັຮອດປ ີ 2030 ທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນີ,້ ລດັຖະບານຍງັໄດກ້າໍນດົທດິທາງລວມຂອງຍຸດທະ

ສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຮອດປ ີ2025, ຊຶ່ ງໜຶ່ ງໃນນັນ້ ລດັຖະບານໄດຖ້ເືອາົການພດັທະນາວດັທະນະ

ທໍາ-ສງັຄມົ ເປນັບູລມິະສດິສູງສຸດຂອງຍຸດທະສາດການພດັທະນາ ໂດຍສຸມໃສ່ຍກົລະດບັຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່

ຂອງປະຊາຊນົໃຫດ້ຂີຶນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ, ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ, ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ, ວດັທະນະທໍາ, ພດັທະ

ນາສມີແືຮງງານທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫໄ້ດຫຼ້າຍຂຶນ້. 

ບນົພືນ້ຖານວໄິສທດັ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ ລດັຖະບານກາໍນດົ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈຶ່ ງກາໍນດົວໄິສ

ທດັດັ່ ງນີ:້ 

“ຮອດປີຮອດປີຮອດປີຮອດປີ    2030203020302030    ພນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົໄດຮ້ບັການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບຢ່າງສະເໝພີາບພນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົໄດຮ້ບັການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບຢ່າງສະເໝພີາບພນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົໄດຮ້ບັການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບຢ່າງສະເໝພີາບພນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົໄດຮ້ບັການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບຢ່າງສະເໝພີາບ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັເທົ່ າທຽມກນັເທົ່ າທຽມກນັເທົ່ າທຽມກນັ

ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດພ້ດັທະນາຕນົເອງກາຍເປນັພນົລະເມອືງດຂີອງຊາດເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດພ້ດັທະນາຕນົເອງກາຍເປນັພນົລະເມອືງດຂີອງຊາດເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດພ້ດັທະນາຕນົເອງກາຍເປນັພນົລະເມອືງດຂີອງຊາດເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດພ້ດັທະນາຕນົເອງກາຍເປນັພນົລະເມອືງດຂີອງຊາດ,,,,    ມຄຸີນສມົບດັມຄຸີນສມົບດັມຄຸີນສມົບດັມຄຸີນສມົບດັ,,,,    ມສຸີຂະພາບເຂັມ້ແຂງມສຸີຂະພາບເຂັມ້ແຂງມສຸີຂະພາບເຂັມ້ແຂງມສຸີຂະພາບເຂັມ້ແຂງ,,,,    ມຄີວາມຮູ ້ມຄີວາມຮູ ້ມຄີວາມຮູ ້ມຄີວາມຮູ ້

ຄວາມສາມາດສູງຄວາມສາມາດສູງຄວາມສາມາດສູງຄວາມສາມາດສູງ,,,,    ມຄີວາມເປນັມອືາຊບີເພື່ ອພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫສ້ວີໄິລຍນືຍງົມຄີວາມເປນັມອືາຊບີເພື່ ອພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫສ້ວີໄິລຍນືຍງົມຄີວາມເປນັມອືາຊບີເພື່ ອພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫສ້ວີໄິລຍນືຍງົມຄີວາມເປນັມອືາຊບີເພື່ ອພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫສ້ວີໄິລຍນືຍງົ    ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງສາມາດເຊື່ ອມໂຍງສາມາດເຊື່ ອມໂຍງສາມາດເຊື່ ອມໂຍງ,,,,    ແຂ່ງຂນັກບັແຂ່ງຂນັກບັແຂ່ງຂນັກບັແຂ່ງຂນັກບັ

ພາກພືນ້ພາກພືນ້ພາກພືນ້ພາກພືນ້    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສາກນົໄດ ້ສາກນົໄດ ້ສາກນົໄດ ້ສາກນົໄດ.້...”””” 

ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸໄດວ້ໄິສທດັດັ່ ງກ່າວ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ 8 ພາລະກດິລຸ່ມນີ:້ 

1. ສູຊ້ນົເພື່ ອບນັລຸການສກຶສາພາກບງັຄບັຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ຂະຫຍາຍການສກຶສາພາກບງັຄບັໄປເຖງິຊັນ້ມດັ

ທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ໂດຍຮບັປະກນັໃຫທຸ້ກຄນົເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ ແລະ ມຄີວາມພອ້ມປະກອບສ່ວນຕ່ໍ

ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

2. ລບຶລາ້ງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສຂືອງປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າຢ່າງຊິນ້ເຊງີ ພອ້ມທງັສົ່ ງເສມີການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ

ເພື່ ອປບັປຸງຊວີກິານເປນັຢູ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃຫດ້ຂີຶນ້. 

3. ສົ່ ງເສມີການຮຽນ-ການສອນວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານຢູ່ຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ, ປບັປຸງລະບບົການສກຶສາສາຍອາຊວີະ

ສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັນ້ສູງ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງດາ້ນຄຸນນະພາບ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັໃຫນ້ກັຮຽນ, ນກັ

ສກຶສາມທີກັສະແທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫຜູ່້ຮຽນຈບົມຄີວາມ

ສາມາດເຂົາ້ສູ່ກາໍລງັແຮງງານໄດ.້ 

4. ຝກຶອບົຮມົສມີແືຮງງານ, ນກັວຊິາການ, ພະນກັງານມອືາຊບີ ແລະ ປນັຍາຊນົໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດໃນ

ການນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ທນັສະໄໝເພື່ ອຕອບສະໜອງຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການ

ດາ້ນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

5. ປບັປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການສກຶສາ ເພື່ ອໃຫຜູ່້ຮຽນຮູມ້ຄີວາມຮູທ້ີ່ ຈາໍເປນັເພື່ ອການພດັ

ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ໃນນັນ້ກໍ່ ແມ່ນລວມທງັການສະໜອງທກັສະ ແລະ ຄວາມຮູຂ້ັນ້ພືນ້ຖານເພື່ ອໃຫ ້

ເຂາົເຈ ົາ້ສາມາດດໍາເນນີທຸລະກດິຄອບຄວົຂອງຕນົເອງໄດ,້ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ. 

6. ນາໍໃຊໄ້ອຊທີເີປນັເຄື່ ອງມໃືນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ການຮຽນ-ການສອນ  ແລະ

ປບັປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 
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7. ຂະຫຍາຍວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ປະເມນີຜນົນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃຫກ້ວາ້ງຂວາງແຕ່ສູນ

ກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ນາໍໃຊຜ້ນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ປະເມນີຜນົເຂົາ້ໃນການວາງແຜນພດັທະນາ

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

8. ຂະຫຍາຍວຽກງານພະລະສກຶສາ, ສລີະປະສກຶສາ ແລະ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍໃຫກ້ວາ້ງຂວາງແຕ່ສູນກາງລງົຮອດ

ທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍເນັນ້ໜກັໃສ່ການກໍ່ ສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ, ສລີະປະສກິສາ ແລະ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, ການພດັທະນາ

ກາໍມະການຕດັສນິ, ຄູຝກຶ ແລະ ນກັກລິາ, ສະໜອງອຸປະກອນກລິາໃຫແ້ກ່ທອ້ງຖິ່ ນ.  

2.22.22.22.2 ທດິທາງລວມຂອງວໄິສທດັ ທດິທາງລວມຂອງວໄິສທດັ ທດິທາງລວມຂອງວໄິສທດັ ທດິທາງລວມຂອງວໄິສທດັ     

1. ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫໄ້ດຕ້າມ 3 ລກັສະນະ ແລະ 5 ຫຼກັມູນການສກຶສາ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັໃຫ ້

ມທີກັສະ ແລະ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດເຕກັນກິ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ການສື່ ສານ

ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດຢ່າງເປນັຮູບປະທໍາ. 

2. ພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາຕອ້ງເປນັວຽກງານໃຈກາງ ຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫໄ້ດ ້

ຮບັການຂະຫຍາຍຕວົຮອບດາ້ນ, ມຄຸີນນະພາບດຂີຶນ້ ແລະ ມໂີອກາດຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ ເພື່ ອພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ- ສງັຄມົ ໃຫຍ້ນືຍງົ. 

3. ສຸມໃສ່ເຮດັໃຫກ້ານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດມຄຸີນນະພາບ, ມສີມີ ື ແລະ ມຄີວາມຊໍານຊໍິານານ ເພື່ ອ

ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູ່ປະກອບການໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ

ຄຸນນະພາບ. 

2.32.32.32.3 ຍຸດທະສາດການພດັທະນາການສກຶສາຍຸດທະສາດການພດັທະນາການສກຶສາຍຸດທະສາດການພດັທະນາການສກຶສາຍຸດທະສາດການພດັທະນາການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາ ຮອດປ ີກລິາ ຮອດປ ີກລິາ ຮອດປ ີກລິາ ຮອດປ ີ2025202520252025    

2.3.12.3.12.3.12.3.1 ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດກ້າໍນດົຈດຸປະສງົລວມຂອງຍຸດທະສາດການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ

ກລິາຮອດປ ີ2025 ດັ່ ງນີ:້ 

1. ພດັທະນາລະບບົການສກຶສາເພື່ ອສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ມຄຸີນສມົບດັສນິ

ທໍາປະຕວິດັ ແລະ ມຄ່ີານຍິມົທີ່ ຖກືຕອ້ງ, ມນີໍາ້ໃຈຮກັປະເທດຊາດ, ຊື່ ສດັບໍລສຸິດ, ມລີະບຽບວໄິນ, ມສຸີຂະ

ພາບທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈດ,ີ ມຄີວາມສາມກັຄພີາຍໃນຊາດ, ມຄີວາມຮກັຕ່ໍການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊີ

ວດິ, ມຄ່ີານຍິມົຕໍ່ ປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດ, ຮກັຄວາມກາ້ວໜາ້ ແລະ ມວີທິະຍາສາດ ເພື່ ອໃຫກ້າຍເປນັກາໍ

ລງັແຮງງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງການຂະ

ຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຊາດທີ່ ຍນືຍງົ, ມຄີວາມພອ້ມທີ່ ຈະຮ່ວມມ ື ແລະ ແຂ່ງຂນັກບັບນັດາປະ

ເທດໃນພາກພືນ້. 

2. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາສກຶສາທຸກລະດບັ ເພື່ ອຮບັປະກນັ

ໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທີ່ ມໃີຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 

3. ພດັທະນານກັກລິາ, ຄູຝກຶ ແລະ ກາໍມະການຕດັສນິໃຫມ້ລີະດບັສູງເພື່ ອການເປນັມອືາຊບີ ໂດຍມກີານຊອກຫາ

ແລະ ຄດັເລອືກເອາົເດກັຜູ່ທີ່ ມພີອນສະຫວນັ ແລະ ມຄີວາມມກັຮກັໃນກລິາ ເພື່ ອມາເຂົາ້ຮຽນ ແລະ ຝກຶຊອ້ມ

ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນຝກຶຊອ້ມກລິາ. 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 ຍຸດທະສາດການພດັທຍຸດທະສາດການພດັທຍຸດທະສາດການພດັທຍຸດທະສາດການພດັທະນາການສກຶສາະນາການສກຶສາະນາການສກຶສາະນາການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ    ຮອດປ ີຮອດປ ີຮອດປ ີຮອດປ ີ2025202520252025    

ຍຸດທະສາດການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຮອດປີ 2025 ແມ່ນເນັນ້ໜກັ ແລະ ເລັ່ ງໃສ່ 5 ໂຂງເຂດ

ວຽກງານດັ່ ງນີ:້ 

1. ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງສາມນັສກຶສາທງັໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ເພື່ ອໃຫຜູ່້ຮຽນທຸກຄນົມຄຸີນສມົບດັ, ມີ

ຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດ ເພື່ ອສບືຕ່ໍຮຽນໃນສາຍວຊິາຊບີ ແລະ ສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 
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2. ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຍກົລະດບັຄູແບບຮອບດາ້ນ. 

3. ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາກາໍລງັແຮງງານ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະ

ກດິ ແລະ ສງັຄມົ. 

4. ປບັປຸງລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູ່ບໍ

ລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາໃນແຕ່ລະຂັນ້. 

5. ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ເຮດັໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວ ມສຸີຂະພາບເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ

ຈດິໃຈ, ມນີໍາ້ໃຈກລິາທີ່ ຜ່ອງໃສ, ສາ້ງສະຕຊິາດ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ

ມະນຸດ, ຮບັໃຊພ້າລະກດິປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດຊາດ, ເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມກັຄ,ີ ມດິຕະພາບ,

ສນັຕພິາບການຮ່ວມມກືບັບນັດາປະເທດຢູ່ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ເພື່ ອຍກົຖານະບດົບາດຂອງຊາດ. 

2.3.2.12.3.2.12.3.2.12.3.2.1 ຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທ ີ   1111::::    ປງັປຸງຄຸນນະພາບຂອງສາມນັສກຶສາທງັໃນປງັປຸງຄຸນນະພາບຂອງສາມນັສກຶສາທງັໃນປງັປຸງຄຸນນະພາບຂອງສາມນັສກຶສາທງັໃນປງັປຸງຄຸນນະພາບຂອງສາມນັສກຶສາທງັໃນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນນອກໂຮງຮຽນນອກໂຮງຮຽນນອກໂຮງຮຽນ    ເພື່ ອໃຫຜູ່້ຮຽນທຸກຄນົມີເພື່ ອໃຫຜູ່້ຮຽນທຸກຄນົມີເພື່ ອໃຫຜູ່້ຮຽນທຸກຄນົມີເພື່ ອໃຫຜູ່້ຮຽນທຸກຄນົມີ

ຄຸນສມົບດັຄຸນສມົບດັຄຸນສມົບດັຄຸນສມົບດັ, , , , ມຄີວາມຮູ ້ມຄີວາມຮູ ້ມຄີວາມຮູ ້ມຄີວາມຮູ ້   ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄວາມສາມາດຄວາມສາມາດຄວາມສາມາດຄວາມສາມາດ    ເພື່ ອສບືຕ່ໍຮຽນໃນສາຍວຊິາຊບີເພື່ ອສບືຕ່ໍຮຽນໃນສາຍວຊິາຊບີເພື່ ອສບືຕ່ໍຮຽນໃນສາຍວຊິາຊບີເພື່ ອສບືຕ່ໍຮຽນໃນສາຍວຊິາຊບີ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງ    

 ຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມ::::    
ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫເ້ດກັທຸກຄນົ ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການສກຶສາແຕ່ຊັນ້ອະນຸບານຮອດຊັນ້ມດັທະຍມົ ທີ່ ມຄຸີນນະ

ພາບຢ່າງມຄີວາມສະເໝພີາບ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ ແລະ ຮບັປະກນັພນັທະປະຕບິດັການສກຶສາມດັທະຍມົຕອນຕົນ້

ພາກບງັຄບັສໍາລບັພນົລະເມອືງທຸກຄນົ ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມຮູພ້ືນ້ຖານ ແລະ ທກັສະທີ່ ສາມາດນາໍໄປໃຊປ້ະກອບ

ອາຊບີຕວົຈງິໄດ ້ແລະ ສາມາດທີ່ ຈະສບືຕ່ໍຮຽນໃນຊັນ້ສູງຕ່ໍໄປ. 

 ຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະ    

- ຂະຫຍາຍການສກຶສາ ແລະ ການດູແລເດກັກ່ອນໄວຮຽນໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ. 

- ສະໜອງການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານທີ່ ມຄຸີນນະພາບໃຫແ້ກ່ເດກັທຸກຄນົຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ. 

- ປະຕບິດັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕົນ້ພາກບງັຄບັ. 

- ສົ່ ງເສມີການເປນັເຈົາ້ຂອງຊຸມຊນົກໍ່ ຄຄືະນະພດັທະນາການສກຶສາແຕ່ລະຂັນ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນ

ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການພດັທະນາການສກຶສາ. 

- ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ທບົທວນຄນືຫຼກັສູດ ເພື່ ອປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມ

ເປນັຈງິຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. 

- ສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນມຄີວາມຮູດ້າ້ນພາສາຕ່າງປະເທດ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ 

- ສົ່ ງເສມີຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ທກັສະໃນການເຮດັວຽກຕວົຈງິ ແລະ ການປະກອບອາຊບີ ໃຫແ້ກ່ຊາວໜຸ່ມ

ໃນໂຮງຮຽນ ລວມທງັສົ່ ງເສມີການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີສໍາລບັຊາວໜຸ່ມທີ່ ອອກຈາກໂຮງຮຽນ. 

 ບູບູບູບູລມິະສດິລມິະສດິລມິະສດິລມິະສດິ    

- ສົ່ ງເສມີໃຫເ້ດກັນອ້ຍໄດເ້ຂົາ້ກຽມຄວາມພອ້ມກ່ອນເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 

- ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເພື່ ອໃຫເ້ດກັທີ່ ອອກໂຮງຮຽນໄດເ້ຂົາ້ມາຮຽນຄນືໃນໂຮງຮຽນສາມນັທົ່ ວໄປ ແລະ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫ ້

ເດກັໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ. 

- ປບັປຸງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຖານການສກຶສາ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັໃຫມ້ສີະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເປນັມດິ ແລະ 

ຮບັປະກນັໃຫມ້ຄີວາມສ່ຽງໜອ້ຍຕ່ໍກບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ. 

- ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາໃນທຸກລະດບັ ເພື່ ອເຮດັໃຫອ້ດັຕາຈບົຊັນ້ຂອງນກັຮຽນບນັລຸໄດຕ້າມຄາດ

ໝາຍທີ່ ກາໍນດົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍງິ. 

- ເນັນ້ໃສ່ການສດິສອນວຊິາວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຄະນດິສາດ, ພາສາອງັກດິ ແລະ ໄອຊທີ.ີ 

- ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການກກືຫນງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່. 
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- ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫຊ້າວໜຸ່ມທີ່ ອອກຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ່ໃຫຍ່ ໄດມ້ໂີອກາດເຂົາ້ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້

ຖານ ແລະ ບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ. 

2.3.2.22.3.2.22.3.2.22.3.2.2 ຍຸດຍຸດຍຸດຍຸດທະທະທະທະສາດສາດສາດສາດທ ີທ ີທ ີທ ີ2222: ການປບັປຸງ: ການປບັປຸງ: ການປບັປຸງ: ການປບັປຸງຄຸນຄຸນຄຸນຄຸນນະນະນະນະພາບພາບພາບພາບຂອງຂອງຂອງຂອງການການການການກໍກ່ໍກ່ໍກ່ໍ່ ສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຍກົຍກົຍກົຍກົລະລະລະລະດບັດບັດບັດບັຄູຄູຄູຄູແບບແບບແບບແບບຮອບຮອບຮອບຮອບດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນ    

 ຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມ::::    

- ໃຫຜູ່້ຮຽນທຸກຄນົໄດຮ້ບັການສດິສອນຈາກຄູສອນທີ່ ມຄຸີນວຸດທ ິ ແລະ ໄດຕ້າມມາດຕະຖານທາງດາ້ນວຊິາ

ຊບີ, ຄູໄດຮ້ບັການພດັທະນາດາ້ນວຊິາຊບີຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ. 

 ຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະ    

- ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ. 

- ສະໜອງການຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ເພື່ ອເຮດັໃຫຄູ້ໄດມ້ໂີອກາດໄດພ້ດັທະນາວຊິາຊບີຂອງຕນົ ຢ່າງຕໍ່

ເນື່ ອງ. 

- ຍກົຖານະບດົບາດຂອງຄູໃຫສູ້ງຂຶນ້ໃນສງັຄມົ ໂດຍການສາ້ງຄູໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, ມຈີນັຍາບນັ ແລະ ມີ

ຄວາມເປນັມອືາຊບີ. 

 ບູບູບູບູລມິະສດິລມິະສດິລມິະສດິລມິະສດິ::::    

- ປບັປຸງຫຼກັສູດສາ້ງຄູໃນແຕ່ລະສາຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຫຼກັສູດສາຍສາມນັ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ໃຫຄູ້ຜູ່ໜຶ່ ງສາມາດສດິ

ສອນໄດຫຼ້າຍກວ່າໜຶ່ ງວຊິາ. 

- ຄດັເລອືກເອາົນກັຮຽນຜູ່ທີ່ ຮຽນເກັ່ ງ ແລະ ຮກັອາຊບີຄູຈາກທອ້ງຖິ່ ນມາຮຽນຄູຢ່າງມແີຜນການ ໂດຍອງີໃສ່

ຄວາມຈາໍເປນັ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງໂຮງຮຽນເປນັຫຼກັ ລວມທງັການສະໜອງເບັຍ້ລຽ້ງໃຫນ້ກັຮຽນຄູ

ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການ. 

- ຍກົລະດບັຄູສອນຢູ່ບນັດາສະຖາບນັສາ້ງຄູໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ 

- ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຄື່ ອງທດົລອງໃຫບ້ນັດາສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໃຫພ້ຽງພໍ

ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ 

- ເອາົໃຈໃສ່ບໍາລຸງ ແລະ ຍກົລະດບັຄູປະຈາໍການໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ພອ້ມທງັປບັປຸງການບໍາລຸງ ແລະ ຍກົລະດບັດັ່ ງ

ກ່າວ ໃຫເ້ປນັລະບບົ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງ. 

- ປບັປຸງລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັສາ້ງຄູໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ. 

2.3.2.32.3.2.32.3.2.32.3.2.3 ຍຸດຍຸດຍຸດຍຸດທະທະທະທະສາດສາດສາດສາດທ ີທ ີທ ີທ ີ3333: ກໍ່ ສາ້ງ: ກໍ່ ສາ້ງ: ກໍ່ ສາ້ງ: ກໍ່ ສາ້ງ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາກາໍກາໍກາໍກາໍລງັລງັລງັລງັແຮງແຮງແຮງແຮງງານງານງານງານໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫສ້ອດສອດສອດສອດຄ່ອງຄ່ອງຄ່ອງຄ່ອງກບັກບັກບັກບັຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງການການການການຂອງຂອງຂອງຂອງການການການການຂຂຂຂະະະະຫຍາຍຫຍາຍຫຍາຍຫຍາຍ

ຕວົຕວົຕວົຕວົຂອງຂອງຂອງຂອງເສດເສດເສດເສດຖະຖະຖະຖະກດິກດິກດິກດິ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົ    

 ຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມ::::    

- ເພື່ ອພດັທະນາແຮງງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ມຄີວາມຮູ,້ ຄຸນສມົບດັ ແລະ ຄວາມສາມາດ ທີ່ ຕອບສະໜອງໄດ ້

ຕາມການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາ

ກນົ. 

 ຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະ::::    

- ເພີ່ ມການເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍວຊິາຊບີໂດຍເອາົໃຈໃສ່ເພດຍງິ ແລະ ຜູ່ທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະໃນສາຂາ

ວຊິາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ເໝາະສມົກບັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວ. 

- ທບົທວນ ແລະ ພດັທະນາຫຼກັສູດ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດພດັທະນາແຮງງານໃຫມ້ສີມີ ືແລະ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງຜູ່ປະກອບການ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ. 

- ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນໃນສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

- ປບັປຸງ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການສກຶສາ. 
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- ດດັສມົການເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ຜູ່ຍງິ ແລະ ຜູ່ທີ່

ດອ້ຍໂອກາດ. 

- ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາຫຼກັສູດ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. 

 ບູບູບູບູລມິະສດິລມິະສດິລມິະສດິລມິະສດິ::::    

- ພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງຫຼກັສູດສໍາລບັສູນ, ສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ

(ໂດຍສະເພາະການທຽບໂອນໜ່ວຍກດິ). 

- ຍກົລະດບັຄູສອນໃຫມ້ຄີວາມນຊໍານານງານໃນສາຂາວຊິາສອນ. 

- ຮບັປະກນັໃຫສ້ະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງມຫີອ້ງທດົລອງ, ຫອ້ງສະໝຸດ

ແລະ ຫອ້ງປະຕບິດັງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ໄດມ້າດຕະຖານຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະສາຂາວຊິາ. 

- ເພີ່ ມການຮ່ວມມກືບັທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນສງັຄມົ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາທງັພາຍໃນ ແລະ  ຕ່າງ

ປະເທດໃນການພດັທະນາສມີແືຮງງານ, ການເປີດສອນຫຼກັສູດສາກນົ (ພາສາອງັກດິ), ການສາ້ງຕັງ້ສູນພາສາ

ອາຊຽນ ແລະ ສູນຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ (Research and Development Center). 

- ເນັນ້ໃສ່ການວໄິຈດາ້ນແຮງງານ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນແຮງງານ. 

- ເອາົໃຈໃສ່ວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ເພື່ ອຕ່ໍຍອດຜະລດິຕະພນັ ແລະ ສາ້ງນະວດັຕະກາໍໃໝ່. 

- ພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງຫຼກັສູດ ສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງ ຕາມຂອບວຸດທກິານ

ສກຶສາແຫ່ງຊາດໃຫຕ້ອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ ອພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົ, ການຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 

- ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາຄູ ດາ້ນວຊິາຄູ ແລະ ວຊິາສະເພາະສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

- ຮບັປະກນັໃຫສ້ະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັນ້ສູງມພີືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກພຽງພໍ ສໍາລບັການຮຽນ-ການສອນ, ການຄົນ້ຄວາ້-ວໄິຈ, ການທດົລອງ ແລະ ການຝກຶປະຕບິດັ. 

- ສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ນະວດັຕະກາໍ, ການບົ່ ມເພາະທຸລະກດິ ແລະ ການບໍລິ

ການວຊິາການ. 

- ຕດິຕາມ, ປະເມນີຜູ່ຮຽນຈບົ, ຜູ່ນາໍໃຊແ້ຮງງານ ແລະ ວໄິຈຄວາມຕອ້ງການດາ້ນແຮງງານ. 

- ມກີານຮ່ວມມກືບັອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ, ຫວົຫນ່ວຍແຮງງານ ແລະ ສະຖານການສກຶສາທງັພາຍໃນ ແລະ

ຕ່າງປະເທດ ໃນການພດັທະນາກາໍລງັແຮງງານ.  

2.3.2.42.3.2.42.3.2.42.3.2.4 ຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທ ີ   4: ປບັປຸງ4: ປບັປຸງ4: ປບັປຸງ4: ປບັປຸງການບໍລຫິານການບໍລຫິານການບໍລຫິານການບໍລຫິານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາ ກລິາ ກລິາ ກລິາ ໂດຍພດັທະນາຂດີຄວາມໂດຍພດັທະນາຂດີຄວາມໂດຍພດັທະນາຂດີຄວາມໂດຍພດັທະນາຂດີຄວາມ

ສາມາດຂອງຜູ່ສາມາດຂອງຜູ່ສາມາດຂອງຜູ່ສາມາດຂອງຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາບໍລຫິານການສກຶສາບໍລຫິານການສກຶສາບໍລຫິານການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາໃນແຕ່ລະຂັນ້ໃນແຕ່ລະຂັນ້ໃນແຕ່ລະຂັນ້ໃນແຕ່ລະຂັນ້    

 ຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມ::::    

- ເພື່ ອສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາແຕ່ລະລະດບັໃນການບໍລຫິານ, ຄຸມ້

ຄອງການ, ການວາງແຜນການ, ງບົປະມານ, ຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົເພື່ ອຮບັປະກນັ

ໃຫແ້ກ່ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທີ່ ມ ີໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 

 ຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະ::::    

- ເພື່ ອກາໍນດົພາລະບດົບາດໃນການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແຕ່ລະຂັນ້ໃຫຈ້ະແຈງ້ ພອ້ມທງັສາ້ງຄວາມເຂັມ້

ແຂງໃຫແ້ກ່ຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາໃນທຸກລະດບັ. 

- ເພື່ ອເຮດັໃຫລ້ະບບົການສາ້ງແຜນການ ແລະ ແຜນງບົປະມານມຄີວາມສອດຄ່ອງກນັ. 
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- ເຮດັໃຫກ້ານນາໍໃຊງ້ບົປະມານມປີະສດິທພິາບ ຮບັປະກນັໃຫກ້ານຈດັສນັງບົປະມານ ສອດຄ່ອງກບັນະໂຍ

ບາຍ, ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸດຕທໍິາ. 

- ເຮດັໃຫລ້ະບບົການຄຸມ້ຄອງ, ການນາໍໃຊຄູ້ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສກຶສາ ແລະ ກລິາໃນແຕ່ລະລະດບັມປີະ

ສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 

- ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວາ້-ວໄິຈໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

- ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

- ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຕ່າງປະເທດ. 

 ບູບູບູບູລມິະສດິລມິະສດິລມິະສດິລມິະສດິ::::    

- ສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການສາ້ງແຜນການ ແລະ ແຜນງບົປະມານ ພອ້ມທງັຍກົລະດບັໃຫແ້ກ່ພະນກັງານແຜນການ

ແລະ ການເງນິໃນແຕ່ລະ ລະດບັ. 

- ປບັປຸງລະບບົການສາ້ງແຜນປະຈາໍປເີພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຮອບວຽນໃນການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານປະຈາໍປ.ີ 

- ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາໃນແຕ່ລະລະດບັ ໃຫເ້ປນັຜູ່ບໍລຫິານມອືາຊບີ. 

- ປບັປຸງລະບບົການສບັຊອ້ນ ແລະ ບນັຈຄູຸ ພອ້ມທງັສບັຊອ້ນຄູຄນືໃໝ່ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງສະພາບຄູເຫຼອື. 

- ນາໍໃຊລ້ະບບົ ICT ທີ່ ເປນັເອກະພາບເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ, ຄູ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ. 

- ດໍາເນນີການສກຶສາ ແລະ ວໄິຈໃນຫວົຂໍທ້ີ່ ເປນັບນັຫາໃນການພດັທະນາການສກຶສາ. 

- ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄົນ້ຄວາ້-ວໄິຈ ນບັແຕ່ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ ຮອດໂຮງຮຽນ. 

- ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົນບັແຕ່ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງຮອດໂຮງ

ຮຽນ. 

- ປບັປຸງລະບບົການເກບັກາໍ, ວເິຄາະ ແລະ ການລາຍງານຂໍມູ້ນ ຢູ່ລະດບັສະຖານການສກຶສາໃຫມ້ຄີວາມຊດັ

ເຈນ. 

- ປບັປຸງນຕິກິາໍ ສໍາລບັສົ່ ງເສມີການສກຶສາຂອງເພດຍງິ ແລະ ຜູ່ດອ້ຍໂອກາດ. 

2.3.2.52.3.2.52.3.2.52.3.2.5 ຍຸດຍຸດຍຸດຍຸດທະທະທະທະສາດສາດສາດສາດທີທີທີທ ີ   5555::::    ປບັປບັປບັປບັປຸງປຸງປຸງປຸງ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາ    ກິກິກ ິກລິາລາລາລາ----ກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫກ້າ້ວກາ້ວກາ້ວກາ້ວໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ແຂງແຂງແຂງແຂງ    ສາສາສາສາມາດມາດມາດມາດຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມມືມືມ ືມ ື

ເຊື່ ອມເຊື່ ອມເຊື່ ອມເຊື່ ອມໂຍງໂຍງໂຍງໂຍງ,,,,    ແຂ່ງແຂ່ງແຂ່ງແຂ່ງຂນັຂນັຂນັຂນັກບັກບັກບັກບັພາກພາກພາກພາກພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສາສາສາສາກນົກນົກນົກນົ....    

 ຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມຈດຸປະສງົລວມ::::    

- ພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວມສຸີຂະພາບເຂັມ້ແຂງ ທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ ແລະ

ຈດິໃຈ, ມຄີວາມເສຍສະຫຼະ, ອດົທນົ ແລະ ມນີໍາ້ໃຈກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ທີ່ ຜ່ອງໃສກຽມພອ້ມປກົປກັຮກັສາ

ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ. 

 ຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະຈດຸປະສງົສະເພາະ::::    

- ເພື່ ອສົ່ ງເສມີວຽກງານ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍໃນຊຸມຊນົໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ ເຂັມ້ແຂງ. 

- ເພື່ ອເຮດັໃຫວ້ຽກງານພະລະສກຶສາ, ສລິະປະສກຶສາ ແລະ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານ

ການສກຶສາໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງທົ່ ວເຖງິ. 

- ສົ່ ງເສມີ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ໃນກາໍລງັປອ້ງກນັຊາດ ແລະ ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ. 

- ປບັປຸງຄຸນນະພາບ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ໃຫມ້ລີະດບັສູງ ແລະ ສົ່ ງເສມີກລິາອາຊບີ. 

 ບູບູບູບູລມິະສດິລມິະສດິລມິະສດິລມິະສດິ::::    

- ສາ້ງໃຫມ້ສີະຖານທີ່ ຫຼ ິນ້ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, ສະໜອງອຸປະກອນອອກກາໍລງັກາຍໃນຊຸມຊນົ, ລະດບັບາ້ນ, ລະ

ດບັເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ. 
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- ສະຫງວນ ແລະ ຈດັສນັທີ່ ດນິໄວເ້ພື່ ອເປນັບ່ອນສາ້ງສະໜາມສາທາລະນະ ຫຼ ືສາ້ງເດີ່ ນກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ປະ

ເພດຕ່າງໆ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວຮບັໃຊກ້ານອອກກາໍລງັກາຍຂອງມວນຊນົ ຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ 

- ສົ່ ງເສມີກລິາ-ກາຍຍະກາໍພືນ້ເມອືງຕາມທ່າແຮງຂອງຊຸມຊນົ, ຂອງບາ້ນ, ຂອງເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນ

ຫຼວງ ຕາມປະເພນຈີດຸພເິສດຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ, ມກີານອອກກາໍລງັກາຍ, ການຝກຶແອບ ແລະ ການແຂ່ງ

ຂນັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບຫຼກັການ. 

- ສົ່ ງເສມີຊາວໜຸ່ມ, ເພດຍງິ ແລະ ຜູ່ອາຍຸສູງຫນັມາອອກກາໍລງັກາຍ ແລະ ຫຼິນ້ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ໃຫກ້ວາ້ງ

ຂວາງສົ່ ງເສມີຄນົພກິານໃຫມ້າອອກກາໍລງັກາຍ, ຫຼິນ້ກລິາ ປະເພດຕ່າໆ ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັກລິາຄນົ

ພກິານຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກນົ. 

- ເອາົໃຈໃສ່ສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼກັສູດວຊິາພະລະສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາ

ບນັການສກຶສາແຫ່ງຕ່າງໆ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ. 

- ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ສີະໂມສອນ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ແລະ ໃຫມ້ກີານແຂ່ງຂນັ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຕາມຄວາມສາມາດ

ຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍຜດັປ່ຽນກນັເປນັເຈົາ້ພາບໃນແຕ່ລະປ.ີ 

- ເພີ່ ມທະວກີານເອາົໃຈໃສ່ສາ້ງ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຂອງກາໍລງັປອ້ງກນັຊາດ, ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ເພື່ ອເຂົາ້

ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັໃນລະດບັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫມ້ມີາດຕະຖານສູງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. 

- ສາ້ງວທິະຍາໄລພອນສະຫວນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຢູ່ສູນກາງ. 

- ສົ່ ງເສມີບາງປະເພດ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ທີ່ ເປນັທ່າແຮງຂອງລາວ ເພື່ ອພດັທະນາໄປເປນັ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ອາ

ຊບີໃນຕ່ໍໜາ້. 

- ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ວຽກງານພະລະສກຶສາ, ສລີະປະສກຶສາ ແລະ

ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ແຕ່ສູນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ ນ. 

- ຍກົລະດບັວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ຂຶນ້ເປນັສະຖາບນັພະລະສກຶສາ. 

- ຍກົລະດບັສູນຝກຶກລິາແຫ່ງຊາດ ເປນັສະຖາບນັ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ແຫ່ງຊາດ. 

- ເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

III. ພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີ3: 3: 3: 3: ມາດຕະການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ    
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດການພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄລຍະ 10 ປ ີ(2016-2025) ໃຫ ້

ມຜີນົສໍາເລດັດນີ ັນ້ ແມ່ນໜາ້ທີ່ ຂອງທຸກພາກສ່ວນພາຍໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແຕ່ສູນກາງລງົຮອດທອ້ງ

ຖິ່ ນ. ມາດຕະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ້ ໄດກ້ວມເອາົກນົໄກການເຜຍີແຜ່, ຜນັຂະຫຍາຍ, ການປະສານງານ

ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວ. 

3.13.13.13.1 ກນົໄກກນົໄກກນົໄກກນົໄກການຈດັຕັງ້ການຈດັຕັງ້ການຈດັຕັງ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັ::::    

- ໃຫແ້ຕ່ລະພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະກມົວຊິາການຕ່າງໆ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ເອາົໃຈໃສ່

ຈດັຕັງ້ເຜຍີແຜ່ເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງຍຸດທະສາດນີໃ້ຫແ້ກ່ບນັດາຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງ ແລະ

ສະຖານການສກຶສາຕ່າງໆໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ. 

- ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດນີໃ້ຫເ້ປນັແຜນການ 5 ປ ີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການໃນຂະແໜງການຕນົ,

ພອ້ມທງັກາໍນດົວຽກງານບູລມິະສດິເພື່ ອຄາດຄະເນງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການ ເພື່ ອດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ

ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

- ມອບໃຫກ້ມົແຜນການ ເປນັໃຈກາງປະສານງານລະຫວ່າງບນັດາຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ

ອອ້ມຂາ້ງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດສະບບັນີໃ້ຫເ້ປນັອນັລະອຽດ, ມີ

ປະສດິທພິາບ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສູງສຸດ. 
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3.23.23.23.2 ມາດຕະການດາ້ນການຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງມາດຕະການດາ້ນການຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງມາດຕະການດາ້ນການຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງມາດຕະການດາ້ນການຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງການປະຕບິດັຍຸດທະສາດ:ການປະຕບິດັຍຸດທະສາດ:ການປະຕບິດັຍຸດທະສາດ:ການປະຕບິດັຍຸດທະສາດ:    

- ສາ້ງກນົໄກ ແລະ ແຜນການເພື່ ອຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຕລີາຄາສະພາບການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ

ນີໃ້ຫເ້ປນັປກົກະຕ.ິ ຫາກມບີນັຫາໃໝ່ເກດີຂຶນ້ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ,້ ຕອ້ງໄດປ້ບັປຸງໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັສະພາບການໃໝ່ພາຍໃຕທ້ດິຊີນ້າໍຂອງຄະນະນາໍກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 

- ປບັປຸງລະບບົ ແລະ ເຄື່ ອງມໃືນການຕດິຕາມປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ໃຫເ້ປນັລະບບົຄບົ

ຊຸດ. 
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ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທ ີ   IIIIIIII        

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ     5555    ປີປີປີປ ີ   ຄັງ້ທີຄັງ້ທີຄັງ້ທີຄັງ້ທ ີ   VIIIVIIIVIIIVIII    

(2016(2016(2016(2016----2020)2020)2020)2020)    
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 ພາກສະເໜີພາກສະເໜີພາກສະເໜີພາກສະເໜ ີ   

1.11.11.11.1 ຄວາມສໍາຄນັຂອງວຽກງານສກຶສາຄວາມສໍາຄນັຂອງວຽກງານສກຶສາຄວາມສໍາຄນັຂອງວຽກງານສກຶສາຄວາມສໍາຄນັຂອງວຽກງານສກຶສາ    

ລດັຖະບານເຮາົໄດຖ້ເືອາົການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ກໍ່ ຄກືານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເປນັ

ຂໍກຸນແຈສໍາຄນັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອນາໍເອາົປະເທດຊາດຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະ

ພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປ ີ2020 ແລະ ຄ່ອຍໆກາ້ວໄປສູ່ປະເທດອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ. ແຜນພດັ

ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດຄັງ້ທ ີ VIII ກໍ່ ຄມືະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ສູນກາງພກັຄັງ້ທ ີ IX ໄດເ້ນັນ້ໃຫເ້ຫນັບດົ

ບາດສໍາຄນັຂອງວຽກງານສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໂດຍໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຈາໍເປນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບາດກາ້ວ 4 

ບຸກທະລຸ ເພື່ ອບນັລຸນະໂຍບາຍໃໝ່ ແລະ ການພດັທະນາປະເທດຊາດ ຊຶ່ ງໃນນັນ້ກໍ່ ລວມມ:ີ 

• ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ 

• ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 

• ແກໄ້ຂບນັຫາສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່າງໆທີ່ ເປນັອຸປະສກັຕ່ໍການດໍາເນນີທຸລະກດິ 

• ເອາົໃຈໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ  

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນປບັປຸງທກັສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງກາໍລງັແຮງງານ, ສົ່ ງເສມີໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ມລີະບຽບວໄິນ, ມຄີວາມ

ອດົທນົ; ເພີ່ ມຈາໍນວນນກັຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ່ຊໍານານງານ; ປບັປຸງຂດີຄວາມສາມາດທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ວຊິາຊບີ

ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຂອງລດັ, ພາກສ່ວນເອກະຊນົ ແລະ ບນັດາຜູ່ປະກອບການເພື່ ອໃຫສ້າມາດແຂ່ງຂນັໄດພ້າຍໃນປະ

ຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ໃນໂລກ. 

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 ໄດຕ້ອບສະໜອງຕ່ໍບູລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະ

ນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີVIII ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: 

- ການສບືຕ່ໍຜນັຂະຫຍາຍຜນົສໍາເລດັຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບລະບບົການສກຶສາແຫ່ງ

ຊາດ ເພື່ ອເຮດັໃຫລ້ະບບົການສກຶສາທຸກຂັນ້ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ລະບບົການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານສາມາດ

ຕອບສະໜອງໄດຄ້ວາມຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກ

ຫຼກີດວ້ຍການປບັປຸງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ປບັປຸງຫຼກັສູດ ແລະ ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ. 

- ບນັລຸໄດນ້ະໂຍບາຍການສກຶສາພາກບງັຄບັຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ດໍາເນນີໄປເຖງິຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້

ເພື່ ອໃຫເ້ປນັພືນ້ຖານໃນການພດັທະນາ ແລະ ຍກົລະດບັທກັສະຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ

ກາໍລງັແຮງງານ ເພື່ ອເປນັສິ່ ງຈງູໃຈໃຫນ້ກັຮຽນ ມຄີວາມສນົໃຈເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້, 

ໂດຍສະເພາະ ກໍ່ ແມ່ນເນັນ້ໃສ່ການສາ້ງນກັວຊິາການໃນຂະແໜງປູກຝງັ, ລຽ້ງສດັ, ໄຟຟາ້, ບ່ໍແຮ່, ການປຸງແຕ່ງ, 

ຫດັຖະກາໍ, ສອ້ມແປງ ແລະ ການບໍລກິານ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ກີາໍລງັແຮງງານພຽງພໍໃນຂະແໜງກະສກິາໍ, ອຸດ

ສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລກິານ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາປະເທດຊາດໃນອານາຄດົ ແລະ ປບັປຸງຂດີ

ຄວາມສາມາດ ເພື່ ອໃຫເ້ຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂນັກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົໄດ.້ 

- ພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຂອງບນັດາ ນກັກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ກາຍເປນັນກັກລິາອາຊບີ ແລະ

ຄ່ອຍໆກາ້ວສູ່ມາດຕະຖານຂອງພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. ສົ່ ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົລາວທຸກຄນົໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນ

ການ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ພອ້ມທງັສົ່ ງເສມີກລິາພືນ້ເມອືງຕ່າງໆທີ່ ມ.ີ 
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1.21.21.21.2 ພືນ້ຖານໃນການພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາພືນ້ຖານໃນການພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາພືນ້ຖານໃນການພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາພືນ້ຖານໃນການພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ    

ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີVIII ຂອງສູນກາງພກັໃນປ ີ2006 ໄດກ້າໍນດົເປົາ້ໝາຍໄລຍະຍາວໃນການພດັທະ

ນາປະເທດຊາດ ຄເືຮດັໃຫ ້ສປປ ລາວ ຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປ ີ2020 ພອ້ມ

ທງັສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ ອໃຫປ້ະເທດຊາດກາຍເປນັປະເທດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທນັ

ສະໄໝ. ກອງປະຊຸມຍງັໄດຢ້ັງ້ຢນືວ່າ ການສກຶສາເປນັໃຈກາງໃນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ການປະຕຮູິບ

ລະບບົການສກຶສາແຫ່ງຊາດແມ່ນສິ່ ງຈາໍເປນັຮບີດ່ວນເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານການສກຶສາ. 

ດວ້ຍເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈຶ່ ງໄດຮ່້າງຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບລະບບົການສກຶ

ສາແຫ່ງຊາດ (2006-2015). ຫຼງັຈາກນັນ້ ກໍ່ໄດສ້າ້ງຂອບພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ (2009-2015) ຊຶ່ ງໄດກ້າໍ

ນດົຂອບນະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ. ເອກະສານທງັສອງຢ່າງນີໄ້ດກ້າຍເປນັພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການ

ພດັທະນາແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2011-2015. ຈາກນັນ້, ທງັລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັ

ທະນາກໍ່ໄດຮ້ບັຮອງເອາົເອກະສານດັ່ ງກ່າວ ແລະ ໄດນ້າໍໃຊເ້ປນັພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການຄດິໄລ່ງບົປະມານ ແລະ ຂໍການສະ

ໜບັສະໜນູຈາກພາຍນອກ. ໃນກາງປ ີ 2013 ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດດໍ້າເນນີການປະເມນີກາງສະໄໝ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2011-2015, ຊຶ່ ງຜນົຂອງການປະເມນີກາງສະໄໝ

ຄັງ້ນີລ້ວມທງັຜນົການທບົທວນການສກຶສາແຫ່ງຊາດເພື່ ອໝດົທຸກຄນົໃນປ ີ 2015 ໄດເ້ປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການສາ້ງ

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020. 

ເລີ່ ມແຕ່ປີ 2011 ເປນັຕົນ້ມາ ມຫຼີາຍຂະແໜງການຍ່ອຍໄດສໍ້າເລດັການສາ້ງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນດໍາເນນີ

ງານຂອງຕນົເຊັ່ ນ: ນະໂຍບາຍການສກຶສາຮຽນຮ່ວມ, ຍຸດທະສາດການສາ້ງຄູ ແລະ ແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ນະໂຍ

ບາຍສົ່ ງເສມີອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍລດັຖະກອນຄູ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, ຍຸດທະສາດການ

ພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກາໍຮອດປ ີ2020 ແລະ ແຜນແມ່ບດົອາຊວີະສກຶສາ. ກດົໝາຍສກຶສາສະບບັປີ 2007 ກໍ່ ໄດຮ້ບັ

ການປບັປຸງ ແລະ ໄດປ້ະກາດໃຊຢ່້າງເປນັທາງການໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດອືນກລໍະກດົ 2015. ເນືອ້ໃນຂອງບນັດາເອ

ກະສານທີ່ ກ່າວມານີ ້ລວ້ນແຕ່ໄດບ້ນັຈຢູຸ່ໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 2016-2020 ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

1.31.31.31.3 ວທິກີານສາ້ງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາວທິກີານສາ້ງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາວທິກີານສາ້ງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາວທິກີານສາ້ງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາປ ີ2016ກລິາປ ີ2016ກລິາປ ີ2016ກລິາປ ີ2016----2020202020202020    

ກ່ອນຈະດໍາເນນີການສາ້ງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ

ໄດນ້າໍໃຊວ້ທິກີານທີ່ ເອີນ້ວ່າ “ທດິສະດກີານປ່ຽນແປງ” ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການກາໍນດົຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັຍຸດທະ

ສາດທີ່ ກາໍນດົໃນແຜນນັນ້ສອດຄ່ອງກບັເປົາ້ໝາຍໃນການພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ. ທດິສະດກີານປ່ຽນແປງໄດກ້າໍນດົ

ສິ່ ງຈາໍເປນັພືນ້ຖານ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍໄລຍະຍາວ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຂະບວນການຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ ເກດີ

ຂຶນ້ບນົເສັນ້ທາງຂອງການປ່ຽນແປງ. ຢູ່ໃນແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020, ທດິສະດກີານປ່ຽນແປງ 

ໄດພ້ນັລະນາເຖງິບນັດາກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ທີ່ ຕອ້ງປະຕບິດັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການໃນປ ີ2020. 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລກືບັບນັດາຄະນະຮບັຜດິຊອບປະສານງານ 

ແລະ ສະໜບັສະໜນູດາ້ນວຊິາການທງັ 4 ຄະນະ2222 ເພື່ ອກາໍນດົເປົາ້ໝາຍລວມ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງແຜນ

ພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020. ຈາກນັນ້ ກໍ່  ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລກືບັບນັດາສະຖາບນັການ

ສກຶສາຕ່າງໆ ແລະ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ເພື່ ອກາໍນດົກດິຈະກາໍທີ່ ຈາໍເປນັ ລວມທງັຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະ

ສັນ້ທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຜນົໄດຮ້ບັລວມພາຍໃນປ ີ 2020. ຜນົຮບັຂອງທດິສະດກີານປ່ຽນແປງທີ່ ໄດກ້າໍນດົ

ໃນແຜນ 5 ປີ ນີແ້ມ່ນມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກນັກບັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ3333

                                           
2222    ໜ່ວຍງານການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ; ໜ່ວຍງານການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານ, ໜ່ວຍງານການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ໜ່ວຍງານການວໄິຈ 

3333 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1579SDGs%20Proposal.pdf 
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ແລະ ອງົການ UNESCO ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນຂໍຕ້ກົລງົ Muscat 20154444. ນອກຈາກນີ,້ ເປົາ້ໝາຍຜນົຮບັຂອງແຜນ

ພດັທະນານີຍ້ງັສອດຄ່ອງກບັຖະແຫຼງການອນິຊອນ5555 ວ່າດວ້ຍການສກຶສາໃນອະນາຄດົທີ່ ຊຸກຍູໃ້ຫປ້ະເທດສະມາຊກິ

ຮບັປະກນັໃຫທຸ້ກຄນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມເທົ່ າທຽມ ແລະ ການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດ

ຊວີດິ. ຖະແຫຼງການດັ່ ງກ່າວຍງັເປນັປດັໄຈຍູໜ້ນູເປົາ້ໝາຍການສກຶສາທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບ

ຍນືຍງົ. 

ນອກຈາກວທິກີານພດັທະນາແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 ແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມແລວ້, ແຕ່ລະກມົ ແລະ ຂະແໜງການຍ່ອຍ ຍງັໄດພ້ດັທະນາແຜນລະອຽດຂອງຕນົຢູ່ໃນພາກທີ່  III ຂອງ

ເອກະສານແຜນການນີ ້ ເພື່ ອໃຫເ້ຫນັໄດເ້ຖງິລາຍລະອຽດຂອງບນັດາກດິຈະກາໍທີ່ ຈະສະໜບັສະໜນູຕ່ໍຜນົໄດຮ້ບັລວມ

ດັ່ ງທີ່ ກາໍນດົ ໄວໃ້ນທດິສະດກີານປ່ຽນແປງຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020. 

 ຜນົສໍາເລດັຜນົສໍາເລດັຜນົສໍາເລດັຜນົສໍາເລດັ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການພດັທະນາວຽກງານສກຶສາສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການພດັທະນາວຽກງານສກຶສາສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການພດັທະນາວຽກງານສກຶສາສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການພດັທະນາວຽກງານສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ    

2.12.12.12.1 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ    2011201120112011----2015201520152015    

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 ແມ່ນໄດອ້ງີໃສ່ຜນົການວເິຄາະ ແລະ ປະເມນີ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນນະໂຍບາຍຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2011-2015, ຊຶ່ ງການວເິຄາະນະໂຍ

ບາຍນີ ້ແມ່ນອງີຕາມໂຄງສາ້ງຂອງຕາຕະລາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ຊຶ່ ງເບືອ້ງຕົນ້ນັນ້

ແມ່ນໄດມ້າຈາກຂອບພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາທີ່ ເປນັພືນ້ຖານຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ. 

ຫຼງັຈາກໄດເ້ລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີ IX ຂອງສູນກາງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ແລະ

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດຄັງ້ທ ີVII, ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດບ້ນັລຸຜນົສໍາເລດັທີ່ ສໍາຄນັ

ຫຼາຍດາ້ນ. ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍ 4 ບຸກທະລຸ ທີ່ ກາໍນດົຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງ້

ທ ີIX ຂອງພກັ, ມ ີ5 ໜາ້ວຽກໃຫຍ່ທີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ສາມາດບນັລຸໄດຄ້:ື 

1. ຍຸດທະສາດປະຕຮູິບລະບບົການສກຶສາແຫ່ງຊາດສອດຄ່ອງ, ຕອບສະໜອງ ແລະ ສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ແນວ

ຄວາມຄດິບຸກທະລຸດາ້ນຈນິຕະນາການປະກດົຜນົເປນັຈງິ. 

2. ປະຊາຊນົລາວໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການປບັປຸງວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, ຊຶ່ ງເປນັວຽກງານທີ່ ເຮດັໃຫລ້າວ

ເຮາົມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການສາ້ງສາຍພວົພນັໃນລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 

3. ວຽກງານ 3 ສາ້ງ ແລະ 5 ຫຼກັມູນການສກຶສາເປນັປດັໄຈຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ

ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ. 

4. ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານການສກຶສາມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ຊຶ່ ງບນັຫານີໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັໃນ

ຂອດການປບັປຸງບນັດາລະບຽບການ ແລະ ຫຼກັການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາ. 

5. ຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄູສອນໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງດຂີຶນ້ ແລະ ສາມາດມບີດົບາດສໍາ

ຄນັຫຼາຍຂຶນ້ໃນສງັຄມົລາວ. 

     

                                           
4444    http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Muscat-Agreement-ENG.pdf 

5 https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/incheon-declaration 
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2.22.22.22.2 ຜນົສໍາເລດັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍສະຫັຜນົສໍາເລດັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍສະຫັຜນົສໍາເລດັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍສະຫັຜນົສໍາເລດັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍສະຫດັດດດສະວດັດາ້ນກາສະວດັດາ້ນກາສະວດັດາ້ນກາສະວດັດາ້ນການພດັທະນານພດັທະນານພດັທະນານພດັທະນາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ເປົາ້ໝາຍການສກຶເປົາ້ໝາຍການສກຶເປົາ້ໝາຍການສກຶເປົາ້ໝາຍການສກຶ

ສາເພື່ ອທຸກຄນົ ສາເພື່ ອທຸກຄນົ ສາເພື່ ອທຸກຄນົ ສາເພື່ ອທຸກຄນົ     

 ເປົາ້ໝາຍສະຫດັເປົາ້ໝາຍສະຫດັເປົາ້ໝາຍສະຫດັເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາທ ີສະວດັດາ້ນການພດັທະນາທ ີສະວດັດາ້ນການພດັທະນາທ ີສະວດັດາ້ນການພດັທະນາທ ີ2:2:2:2:    

ຢູ່ໃນລະດບັຊາດ, ເຫນັວ່າ ສປປ ລາວ ເຮາົສາມາດບນັລຸອດັຕາເຂົາ້ຮຽນສຸດທໃິນຊັນ້ປະຖມົໄດລ້ື່ ນຄາດໝາຍ

ພຽງເລກັໜອ້ຍຄ ື98.5%. ເຖງິວ່າອດັຕາລອດເຫຼອືຮອດ ປ.5 ບນັລຸໄດພ້ຽງແຕ່ 78.3% ໃນປ ີ2014-2015 ທຽບ

ກບັເປົາ້ໝາຍ 95% ພາຍໃນປ ີ 2015, ແຕ່ການສກຶສາໃນຊັນ້ປະຖມົມກີານພດັທະນາຂຶນ້ຫຼາຍ ຊຶ່ ງເຫນັໄດຈ້າກຕວົ

ເລກນກັຮຽນທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ຈບົການສກຶສາລະດບັປະຖມົເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ທງັມຄີວາມສະເໝພີາບທາງດາ້ນ

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຫຼາຍຂຶນ້ເຊັ່ ນ: ໃນປ ີ 2015 ມນີກັຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶສາທງັໝດົຈາໍນວນ 141,322 ຄນົ ທຽບ

ໃສ່ປ ີ2011 ມພີຽງ 130,871 ຄນົ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກນັນັນ້ ກໍ່ ເຫນັວ່າດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ກໍ່ ຫຍບັ

ເຂົາ້ຫາ 1.00 ຫຼາຍຂຶນ້ຄ ື0.99. 

 ເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາທ ີເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາທ ີເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາທ ີເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາທ ີ3:3:3:3:    

ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ຂອງເດກັອາຍຸ 3-5 ປີ ສໍາລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສກຶສາ

ຊັນ້ປະຖມົ ແມ່ນສາມາດບນັລຸໄດພ້າຍໃນປ ີ2015. ແຕ່ວ່າ ຖາ້ລະດບັການສກຶສາສູງຂຶນ້ເທົ່ າໃດ, ດດັຊະນຄີວາມສະເໝີ

ພາບຍງິ-ຊາຍ ຍິ່ ງຕ່ໍາເທົ່ ານັນ້. ຕວົຢ່າງໃນສກົຮຽນ 2014-2015 ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍໃນຊັນ້ມດັທະຍມົ

ຕົນ້ແລະ ມດັທະຍມົປາຍແມ່ນ 0.94 ແລະ 0.87 ຕາມລໍາດບັ. ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນອດັຕາ ຈບົຊັນ້

ມດັທະຍມົຕົນ້ໃນແຕ່ລະປແີມ່ນໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້ເປນັລໍາດບັຄຈືາກ 0.87 ໃນສກົຮຽນ 2012-2013 ເປນັ 

0.94 ໃນສກົຮຽນ 2014-15 ແລະ ຄາດວ່າໃນອກີໜຶ່ ງຫາສອງປຂີາ້ງໜາ້ຈະສາມາດບນັລຸຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ 

ໄດຄ້ດືດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍຈະບນັລຸໄດໃ້ນລະຫວ່າງ 0.97 ແລະ 1.03. ໃນໄລຍະດຽວກນັນັນ້, ດດັຊະນີ

ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍໃນອດັຕາຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ກໍ່ ເຫນັວ່າມກີານປບັປຸງດຂີຶນ້ພຽງເລກັໜອ້ຍ ຄຈືາກ

0.83 ເປນັ0.84. ປະຈບຸນັນີ ້ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍໃນຂັນ້ແຂວງຍງັມຄີວາມແຕກໂຕນກນັຫຼາຍ ແລະ ບ່ໍ

ມແີຂວງໃດທີ່ ສາມາດບນັລຸໄດຊ່້ອງຫວ່າງຄວາມແຕກໂຕນດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນທຸກຂັນ້ຮຽນ ນບັແຕ່ລະດບັການສກຶ

ສາກ່ອນໄວຮຽນຈນົຮອດລະດບັມດັທະຍມົປາຍ.  

 ເປົາ້ໝາຍການສກຶສາເພື່ ອໝດົທຸກຄນົເປົາ້ໝາຍການສກຶສາເພື່ ອໝດົທຸກຄນົເປົາ້ໝາຍການສກຶສາເພື່ ອໝດົທຸກຄນົເປົາ້ໝາຍການສກຶສາເພື່ ອໝດົທຸກຄນົ    

ເປົາ້ໝາຍ 1: ການດູແລເປົາ້ໝາຍ 1: ການດູແລເປົາ້ໝາຍ 1: ການດູແລເປົາ້ໝາຍ 1: ການດູແລ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນ: ໂດຍລວມແລວ້ເຫນັວ່າເປົາ້ໝາຍກ່ຽວກບັການດູ

ແລ ແລະ ການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຊ່ວງໄລຍະ 2003-2015 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາມາດບນັລຸໄດ ້

ຕາມຄາດໝາຍ ໂດຍສະເພາະທາງດາ້ນການຂະຫຍາຍໂອກາດ. ສ່ວນຄຸນນະພາບການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນຍງັເປນັ

ບນັຫາທີ່ ຈະຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂຕ່ໍໄປ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຄວາມເທົ່ າທຽມກນັໃນການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ

ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊນົເຜົ່ າ, ເດກັໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ໃນບາງແຂວງ ຍງັເປນັບນັຫາທີ່ ຈະຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂ

ເຊັ່ ນດຽວກນັ. 

ເປົາ້ໝາຍ 2: ການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານຊັນ້ປະຖມົໂດຍທົ່ ວໄປ (ເປົາ້ໝາຍ 2: ການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານຊັນ້ປະຖມົໂດຍທົ່ ວໄປ (ເປົາ້ໝາຍ 2: ການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານຊັນ້ປະຖມົໂດຍທົ່ ວໄປ (ເປົາ້ໝາຍ 2: ການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານຊັນ້ປະຖມົໂດຍທົ່ ວໄປ (Universal Primary EducationUniversal Primary EducationUniversal Primary EducationUniversal Primary Education).).).).    ເບິ່ ງເປົາ້

ໝາຍສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາ 2. 

ເປົາ້ໝາຍ 3: ທກັສະຊວີດິເປົາ້ໝາຍ 3: ທກັສະຊວີດິເປົາ້ໝາຍ 3: ທກັສະຊວີດິເປົາ້ໝາຍ 3: ທກັສະຊວີດິ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ:ການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ:ການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ:ການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ: ຈາໍນວນຜູ່ເຂົາ້ຮຽນລະດບັທຽບເທົ່ າຊັນ້ປະຖມົສກຶ

ສາ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ ໃນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ໃນແຕ່ລະປ.ີ ໃນສກົຮຽນ 2014-2015 

ສາມາດປະກາດຈບົຊັນ້ປະຖມົບໍາລຸງໄດໝ້ດົທຸກແຂວງ ໃນທົ່ ວປະເທດ. ປະກາດຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ທົ່ ວເມອືງ

ໄດ ້42 ເມອືງ ແລະ ປະກາດຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ບໍາລຸງທົ່ ວແຂວງ 1 ແຂວງຄ:ື ແຂວງໄຊຍະບູລ.ີ 
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ເປົາ້ເປົາ້ເປົາ້ເປົາ້ໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍ    4444::::    ການການການການຮຽນຮຽນຮຽນຮຽນຮູ ້ຮູ ້ຮູ ້ຮູໜ້ງັໜງັໜງັໜງັສືສືສືສ-ື---ອດັອດັອດັອດັຕາຕາຕາຕາຜູ່ຜູ່ຜູ່ຜູ່ໃຫຍ່ໃຫຍ່ໃຫຍ່ໃຫຍ່ຮູ ້ຮູ ້ຮູ ້ຮູໜ້ງັໜງັໜງັໜງັສືສືສືສ:ື::: ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ເຫນັວ່າຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັອດັຕາການຮຽນ

ຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ຍງັມຈີາໍກດັ. ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈບຸນັຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າການຮຽນຮູໜ້ງັສ ື ຂອງຜູ່ໃຫຍ່ຍງັມຄີວາມ

ຄບືໜາ້ຊາ້. ຂໍມູ້ນການສໍາຫຼວດປະຊາກອນປ ີ2005 ແລະ ຂໍມູ້ນການສໍາຫຼວດແຮງງານປ ີ2010 ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າໃນຊ່ວງ

ໄລຍະຜ່ານມາການຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ເທົ່ າທີ່ ຄວນ ຊຶ່ ງໃນນັນ້ ເຫນັວ່າອດັຕາ

ການຮຽນຮູໜ້ງັສຜູ່ືໃຫຍ່ຈາກຂໍມູ້ນການສໍາຫຼວດປະຊາກອນປ ີ2005 ແມ່ນກວມເອາົ 73% ແລະ ອດັຕາການຮຽນຮູ ້

ໜງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ ຈາກການສໍາຫຼວດແຮງງານໃນປ ີ2010 ແມ່ນກວມເອາົ 74%. ເປນັການຍາກທີ່ ຈະປະເມນີອດັຕາ

ການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ໃນລະດບັຊາດໄດຢ່້າງຊດັເຈນ ນອກຈາກວ່າຈະດໍາເນນີການສໍາຫຼວດດວ້ຍວທິກີານສຸ່ມຕວົຢ່າງ

ເທົ່ ານັນ້. ທງັສອງການການສໍາຫຼວດຄ ື ການສໍາຫຼວດກຸ່ມຕວົຊີບ້ອກຫຼາຍຢ່າງ (Multiple Indicator Cluster 

Survey (MICS)) ໃນປ ີ 2006 ແລະ ການສໍາຫຼວດຕວົຊີບ້ອກທາງດາ້ນສງັຄມົຂອງລາວ (Lao Social 

IndicatorSurvey (LSIS)) ໃນປ2ີ012 ໄດກ້ວດສອບສະຖານະພາບການຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງແມ່ຍງິໄວໜຸ່ມໃນເກນ

ອາຍຸແຕ່ 15 ຫາ 24 ປ ີໂດຍ ນາໍໃຊດ້ດັຊະນຄີວາມຮັ່ ງມ ີ(wealth Index) ທີ່ ກາໍນດົຂຶນ້ຈາກ MICS ແລະ LSIS 

ມາເປນັຕວົວດັແທກຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າອດັຕາການຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງໄວໜຸ່ມເພດຍງິຍງັຄງົຕວົຄເືກົ່ າໃນໄລຍະຕະຫຼອດ 5 ປ ີ

ເຖງິວ່າຈະມອີດັຕາເພີ່ ມຂຶນ້ພຽງເລກັໜອ້ຍໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຄອບຄວົທີ່ ມລີາຍຮບັຕ່ໍາ ແລະ ປານກາງ. 

ເປົາ້ໝາຍ 5: ຊ່ອງວ່າງຄວາມແຕກໂຕນດາ້ນຄວາມສະເໝພີາບຍງິເປົາ້ໝາຍ 5: ຊ່ອງວ່າງຄວາມແຕກໂຕນດາ້ນຄວາມສະເໝພີາບຍງິເປົາ້ໝາຍ 5: ຊ່ອງວ່າງຄວາມແຕກໂຕນດາ້ນຄວາມສະເໝພີາບຍງິເປົາ້ໝາຍ 5: ຊ່ອງວ່າງຄວາມແຕກໂຕນດາ້ນຄວາມສະເໝພີາບຍງິ----ຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄວາມເທົ່ າທຽມໃນການເຂົາ້ເຖງິຄວາມເທົ່ າທຽມໃນການເຂົາ້ເຖງິຄວາມເທົ່ າທຽມໃນການເຂົາ້ເຖງິຄວາມເທົ່ າທຽມໃນການເຂົາ້ເຖງິ

ສກຶສາ:ສກຶສາ:ສກຶສາ:ສກຶສາ: ກະລຸນາເບິ່ ງເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັ 3 ຂາ້ງເທງິ. 

ເປົາ້ໝາຍ ເປົາ້ໝາຍ ເປົາ້ໝາຍ ເປົາ້ໝາຍ 6666: ການປບັປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ:: ການປບັປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ:: ການປບັປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ:: ການປບັປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ: ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັ

ຂອງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ການສະໜອງການສກຶສາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. ສະນັນ້, ເພື່ ອປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ

ຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານດາ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຕາມສາຍຕັງ້ຂອງຕນົໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ ຫອ້ງ

ການສກຶສາທກິານ  ແລະ ກລິາເມອືງທຸກແຫ່ງ ແລະ ທງັຍງັໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່

ພະນກັງານຕາມຂັນ້ຕ່າງໆຫຼາຍໂຄງການ. ນອກຈາກນັນ້, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຍງັໄດເ້ພີ່ ມປຮີຽນໃນຊັນ້

ມດັທະຍມົຕົນ້ຕາມລະບບົ 5+4+3 ແລະ ຍງັໄດອ້ະນຸມດັ ແລະ ຮບັຮອງເອາົຂອບມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ

ແຫ່ງຊາດສໍາລບັຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ. ສ່ວນຂອບມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົນັນ້ ແມ່ນກາໍລງັຢູ່ໃນໄລ

ຍະການພດັທະນາ. ອງີຕາມຜນົການປະເມນີການຮຽນຮູຂ້ອງນກັຮຽນຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ຈາໍນວນນກັຮຽນຫຼາຍກວ່າສາມ

ສ່ວນສີ່ ຂອງນກັຮຽນ ປ.5 ມຄີວາມສາມາດດາ້ນການອ່ານ ແລະ ການຂຽນພາສາລາວ ໃນລະດບັດ ີ (78.5% ໃນປີ 

2006 ແລະ 77.5% ໃນປ ີ2009). ສ່ວນຜນົການຮຽນຮູທ້າງດາ້ນຄະນດິສາດຍງັຢູ່ໃນລະດບັຕ່ໍາຫຼາຍໃນປ ີ2009 

(ໃນປ ີ2006 ແມ່ນ 49.1%). 

 ມດັທະຍມົສກຶສາມດັທະຍມົສກຶສາມດັທະຍມົສກຶສາມດັທະຍມົສກຶສາ    

ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫນັວ່າອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕົນ້ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ໄປເປນັຢ່າງດ ີ ຄໃືນ

ປີ 2011 ບນັລຸພຽງແຕ່ 62.9% ແລະ ຮອດປີ 2015 ບນັລຸໄດ ້78.1% (ຄາດໝາຍປີ 2015 ແມ່ນ 75%). ອກີ

ດາ້ນໜຶ່ ງເຫນັວ່ານກັຮຽນຈບົມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ມຈີາໍນວນເພີ່ ມຫຼາຍຂຶນ້ ຄເືພີ່ ມຈາກ 62,765 ຄນົ ໃນປີ 2011 

ເປນັ77,471 ຄນົ ໃນປີ 2015. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກໍ່ ເຫນັວ່າດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍກໍ່ ໄດຮ້ບັການ

ປບັປຸງດຂີຶນ້ເປນັກາ້ວໆມາ ຄສືາມາດບນັລຸໄດເ້ຖງິ 0.9 ໃນປີ 2014. ໃນຂະນະດຽວກນັນັນ້, ນກັຮຽນຈບົຊັນ້

ມດັທະຍມົປາຍກໍ່ ມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍເພີ່ ມຈາກ 40,194 ຄນົ ໃນປີ 2011 ເປນັ 47,967 ຄນົ ໃນປີ 2015, 

ແຕ່ວ່າດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົປາຍແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້ພຽງເລກັໜອ້ຍເທົ່ ານັນ້ຄ ື ເພີ່ ມຈາກ 

0.83 ເປນັ0.84. 
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 ອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີ    

ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫນັວ່າ ຈາໍນວນນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍເຕກັນກິວຊິາຊບີ ຍງັສບືຕ່ໍເພີ່ ມຂຶນ້ເລືອ້ຍໆມາຄ:ື

ເພີ່ ມຈາກ 20,886 ຄນົ (ເພດຍງິ: 7,717 ຄນົ) ໃນສກົຮຽນ 2012-2013 ເປນັ 23,248 ຄນົ (ຍງິ: 8,848 ຄນົ) 

ໃນສກົຮຽນ 2013-2014. ຈາໍນວນນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃນລະບບົຫຼກັສູດ 9+36666    ກໍ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 2,029 ຄນົ (ຍງິ: 

600ຄນົ) ໃນສກົຮຽນ 2012-2013 ເປນັ 3,114 ຄນົ (ຍງິ: 886 ຄນົ) ໃນສກົຮຽນ 2013-2014, ແຕ່ຕວົເລກນີ ້

ກວມເອາົພຽງແຕ່ 13% ຂອງຈາໍນວນຜູ່ເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍເຕກັນກິວຊິາຊບີທງັໝດົ ຊຶ່ ງຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່ານກັຮຽນ ສ່ວນໃຫຍ່

ແມ່ນຮຽນໃນລະດບັປະຣນິຍາ ຫຼ ື ສູງກວ່າ. ຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ການເຂົາ້ຮຽນດາ້ນວຊິາຊບີໃນສກົຮຽນ 

2014-2015 ເພີ່ ມຂຶນ້ຫຼາຍກວ່າສກົຮຽນ 2013-2014 ຍອ້ນປດັໄຈຫຼາຍປະການຄ:ື (i) ຈາໍນວນນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຕ່ໍໃນ

ມະຫາວທິະຍາໄລຫຸຼດລງົ; (ii) ການຢຸດເຊາົໂຄງການສດິສອນລະດບັປະລນິຍາຕຣໃີນວທິະຍາໄລເອກະຊນົ; (iii) ການ

ປບັປຸງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຫໍພກັນກັຮຽນໃນສະຖາບນັການສກຶສາເຕກັ

ນກິວຊິາຊບີ; ແລະ (iv) ການສະໜອງທນຶການສກຶສາເຕກັນກິວຊິາຊບີ. ການປບັປຸງອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານສດິສອນ, 

ລວມທງັຫໍພກັນກັຮຽນ ແລະ ທນຶການສກຶສາຕ່າງໆ ແມ່ນໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶ

ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 

 ການສກຶສາຊັນ້ສູງການສກຶສາຊັນ້ສູງການສກຶສາຊັນ້ສູງການສກຶສາຊັນ້ສູງ    

ລະບບົຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ການເງນິຂອງການສກຶສາຊັນ້ສູງແມ່ນໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ

ຂຶນ້ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ໄປຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ການຂະຫຍາຍໂອກາດ, ຄວາມສະເໝພີາບ 

ແລະ ຄວາມເທົ່ າທຽມໃນການເຂົາ້ຮຽນລະດບັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ພອ້ມດວ້ຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄຸນນະພາບການ

ສກຶສາຊັນ້ສູງກໍ່ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້ເປນັກາ້ວໆມາ. ສະເພາະມະຫາວທິະຍາໄລຈາໍປາສກັ ແມ່ນໄດຮ້ບັການພດັທະ

ນາຂຶນ້ຫຼາຍ ເປນັຕົນ້ດາ້ນການຈດັສນັລະບບົໃຫທ້ນຶການສກຶສາ, ລະບບົການຈດັສນັອາຈານຮບັເຊນີ, ການພດັທະນາ

ລະບບົເຄອືຂ່າຍໄອຊທີ,ີ ການຍກົລະດບັຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການປບັປຸງເງ ື່ອນໄຂມາດຖານການຄດັເລອືກ

ນກັສກຶສາເພື່ ອຮບັທນຶການສກຶສາເຂົາ້ຮຽນໃນມະຫາວທິະຍາໄລ.  

2.32.32.32.3 ບນັຫາສິ່ ງທາ້ທາຍບນັຫາສິ່ ງທາ້ທາຍບນັຫາສິ່ ງທາ້ທາຍບນັຫາສິ່ ງທາ້ທາຍ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ບາດກາ້ວໃນໄລຍະຕ່ໍໜາ້ບາດກາ້ວໃນໄລຍະຕ່ໍໜາ້ບາດກາ້ວໃນໄລຍະຕ່ໍໜາ້ບາດກາ້ວໃນໄລຍະຕ່ໍໜາ້    

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 ມເີປົາ້ໝາຍແນ່ໃສ່ເພື່ ອສານຕ່ໍຜນົສໍາເລດັຂອງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ (2011-2015) ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ

ສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່າງໆທີ່ ຍງັມຄີ:ື 

• ລດັຖະບານເຮາົສບືຕ່ໍປບັປຸງການວາງແຜນນະໂຍບາຍທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດ, ການສາ້ງແຜນງບົປະມານ ແລະ ປບັ

ປຸງຂດີຄວາມສາມາດດາ້ນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ. ນະໂຍບາຍແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງທີ່ ປະກາດໃຊ ້

ໃນປ ີ2002 ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທດິສາມສາ້ງ ໃນປ ີ2012 ຊຶ່ ງໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັລາຍລະອຽດດາ້ນພາລະບດົ

ບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ບນັດາຂະແໜງການຍ່ອຍອອ້ມຂາ້ງ

ກະຊວງ ແມ່ນກາໍລງັຈະເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫປ້ະກດົເປນັຈງິໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ. ສະນັນ້, ເພື່ ອປບັປຸງການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງໃຫປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັໄດ ້ ຈະຕອ້ງໄດສ້ບືຕ່ໍປບັປຸງຄວາມສອດຄ່ອງໃນ

ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຕ່ໍກບັທດິທາງນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ພອ້ມກນັນັນ້ ກໍ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງ

ສບືຕ່ໍຍກົສູງ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນທກັສະໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຕ່ໍໄປ. 

• ອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 3-5 ປ ີໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 23% ເຖງິ 43% ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ

ພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແຕ່ປ ີ2011-2015. ເຖງິຢ່າງໄດກໍ່ ດ,ີ ຈາກການປກຶສາຫາລກືບັແຂວງ ແລະ

                                           
6666
 9+3 ໝາຍເຖງິການຝກຶອບົຮມົດາ້ນທກັສະຕາມຫຼກັສູດສາມປສໍີາລບັນກັຮຽນຜູທ້ີ່ ໄດຜ່້ານການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານມາແລວ້ ຕາມປກົກະຕ ິຜູ່ທີ່

ຜ່ານປະຖມົ 5 ປ ີແລະ ມດັທະຍມົຕົນ້ 4 ປ.ີ  
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ເມອືງ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມອືງຍງັຈາໍເປນັຕອ້ງໄດສ້ບືຕ່ໍຂະຫຍາຍ

ເພື່ ອຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານການກຽມຄວາມພອ້ມໃຫ ້

ແກ່ເດກັເພື່ ອເຂົາ້ໂຮງຮຽນຊັນ້ປະຖມົ ໂດຍອາໄສຊຸມຊນົເປນັຫຼກັນັນ້ກໍ່ ຍງັປະສບົກບັບນັຫາສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່າງໆ

ຍອ້ນວ່າຍງັມຫີອ້ງກຽມປະຖມົຫຼາຍຫອ້ງຍງັບນັຈເຸອາົເດກັນອ້ຍໃນເກນອາຍຸ 3-5 ປເີຂົາ້ລວມກນັຢູ່. ສະນັນ້, 

ການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງເລັ່ ງໃສ່ການກຽມຄຸນນະພາບ ໃຫແ້ກ່ເດກັຜູ່ທີ່ ຈະເຂົາ້ຮຽນ

ສະເພາະໃນຊັນ້ປະຖມົເປນັຫຼກັ. 

• ບາດກາ້ວໃນຕ່ໍໜາ້, ບນັຫາທາ້ທາຍສໍາຄນັຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ກໍ່ ຄກືານຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາປະລະການຮຽນ

ແລະ ອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງ ຊັນ້ ປ.1 ທີ່ ຍງັມສູີງຢູ່ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີທີ່ ຜ່ານມາຈາກບາງສາຍເຫດຕົນ້ຕໍດັ່ ງນີ:້ 

ບ່ອນທໍາການຜະລດິກະສກິໍາ ແລະ ໂຮງຮຽນແມ່ນຢູ່ຫ່າງໄກກນັ, ຂາດໂອກາດໃນການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ

ກ່ອນໄວຮຽນ, ໂຮງຮຽນມູນລະປະຖມົຍງັມຫຼີາຍ ແລະ ຍງັມກີານສດິສອນຫອ້ງຄວບ. ອງີຕາມຂໍຄ້ດິເຫນັ

ຂອງຂັນ້ເມອືງ, ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນບນັຫາການປະລະ ແລະ ການຄາ້ງຫອ້ງລງົ ມນັມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງປະຕບິດັ

ໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ການສະໜບັສະໜນູການຝກຶອບົຮມົຄູ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງຫອ້ງຮຽນ, 

ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ຜູ່ອໍານວຍການດາ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂຮງຮຽນ, ການຝກຶອບົຮມົຄະນະ

ພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ການນໍາໃຊຄູ້ສກຶສານເິທດໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ. 

• ຜນົການປະເມນີການຮຽນຮູນ້ກັຮຽນ ປ.5 ກ່ຽວກບັວຊິາພາສາລາວ, ຄະນດິສາດ ແລະ ໂລກອອ້ມຕວົ

(ASLO 2009) ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າອດັຕານກັຮຽນທີ່ ສາມາດບນັລຸລະດບັພາສາລາວ ທີ່ ຈະສາມາດສບືຕ່ໍການ

ຮຽນໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕົນ້ໄດມ້ພີຽງແຕ່ 20% ເທົ່ ານັນ້ ຊຶ່ ງມຄີວາມແຕກໂຕນກນັຫຼາຍກບັລະດບັພູມພີາກ.

ສໍາລບັຜນົການຮຽນຮູດ້າ້ນຄະນດິສາດຂອງນກັຮຽນ ປ.5 ກໍ່ ຍງັບນັລຸໄດໃ້ນລະດບັຕ່ໍາຫຼາຍ, ຊຶ່ ງບນັຫານີ ້

ສ່ວນໜຶ່ ງກໍ່ ແມ່ນມາຈາກບນັຫາທກັສະຄວາມຮູພ້າສາລາວຕ່ໍາ, ນກັຮຽນຂາດຄວາມຮູກ່້ຽວກບັຄໍາສບັພືນ້

ຖານທີ່ ຈໍາເປັນສໍາລບັວຊິາຄະນດິສາດ ແລະ ວຊິາໂລກອອ້ມຕວົກໍ່ ເຊັ່ ນດຽວກນັ. ສ່ວນຄູສອນກໍ່ ມຄີວາມຈໍາ

ເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືເພື່ ອໃຫສ້າມາດຊ່ວຍເຫຼອືນກັຮຽນຜູ່ທີ່ ບ່ໍເວົາ້ພາສາລາວ ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົສາມາດ

ຮຽນຮູພ້າສາລາວໄດດ້ໂີດຍສະເພາະກໍ່ ແມ່ນໃນການສອນຫອ້ງຄວບ. 

• ນະໂຍບາຍເລື່ ອນຂັນ້ແບບຕ່ໍເນື່ ອງໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫານກັຮຽນອ່ອນ ໂດຍສະເພາະ ກໍ່

ແມ່ນເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຄາ້ງຫອ້ງ. ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍດ່ງັກ່າວໃຫບ້ນັລຸຜນົໄດ ້ ຈ ຶ່ ງມຄີວາມຈາໍ

ເປນັທີ່ ໂຮງຮຽນຈະຕອ້ງຈດັຕັງ້ການສອນເພີ່ ມໃນໄລຍະພກັຮຽນ. ອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງນກັຮຽນ ປ. 1 ຍງັມສູີງ ຊຶ່ ງ

ໃນນັນ້ມ ີ40 ເມອືງທີ່ ຍງັມອີດັຕາຄາ້ງຫອ້ງ ປ. 1 ສູງກວ່າ 20% ໃນສກົຮຽນ 2014-2015. 

• ຜນົຂອງການວໄິຈຂໍມູ້ນໂຮງຮຽນໃນສກົຮຽນ 2013-2014 ໂດຍສູນສະຖຕິ ິ (EMIS) ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າການ

ສບັຊອ້ນ ແລະ ບນັຈຄູຸໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົເປນັສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດປ້ັບປຸງໃນບນັດາແຂວງຕ່າງໆ ໂດຍສະ

ເພາະການສບັຊອ້ນ ແລະ ບນັຈຄູຸໃນເຂດຊນົນະບດົ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ໂດຍອງີຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັ

ຖະມນົຕເີລກທ ີ177/ລບ ວ່າດວ້ຍອດັຕາສ່ວນນກັຮຽນຕ່ໍຄູ. 

• ການປບັປຸງຄວາມແຕກໂຕນດາ້ນຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ (ເປົາ້ໝາຍສະຫະສະວດັ 3) ຍງັປະສບົຂໍຫ້ຍຸງ້

ຍາກຍອ້ນບນັຫາຄວາມຈາໍກດັດາ້ນຈດິສໍານກຶ ແລະ ການຍອມຮບັຄ ື (i) ບນັຫາຄວາມສະເໝພີາບ ຍງິ-ຊາຍ 

ແລະ ການສະໜບັສະໜນູໃນການເພີ່ ມໂອກາດ ແລະ ປະຕບິດັສດິທແິມ່ຍງິຍງັເປນັປະເດນັສໍາຄນັທີ່ ຈະຕອ້ງໄດ ້

ແກ ້ໄຂ; ແລະ (ii) ສດິທເິດກັ, ໄວໜຸ່ມເຍາົວະຊນົ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃນການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ. ສິ່ ງຈາໍເປນັຈະ

ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ຢ່າງເປນັລະບບົຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການຂອງເດກັນອກໂຮງຮຽນ, ເຍາົວະຊນົ, ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ໃນນັນ້

ກໍ່ ແມ່ນລວມທງັຜູ່ພກິານ, ເດກັໃຊແ້ຮງງານ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນໃນປະຈບຸນັ ໃຫສ້າມາດເຂົາ້ເຖງິ

ການສກຶສາໄດ.້ 
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• ການປບັປຸງການເຂົາ້ຮຽນໃນລະດບັມດັທະຍມົສກຶສາ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງເພີ່ ມອດັຕາຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶ

ສາ ຍອ້ນວ່າອດັຕາການເລື່ ອນຊັນ້ມສູີງຢູ່ແລວ້. 

• ການປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີເປນັສິ່ ງຈາໍເປນັເພື່ ອເພີ່ ມຈາໍນວນຜູ່ເຂົາ້ຮຽນ

ໃນສາຍວຊິາຊບີໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 

• ເພີ່ ມກດິຈະກາໍການສໍາຫຼວດໃນມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ການເຂົາ້ຮຽນໃນມະຫາວທິະຍາໄລໃຫມ້ຄີວາມສອດ

ຄ່ອງກບັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແຫ່ງຊາດຫຼາຍຂຶນ້. 

• ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເປນັແກນນາໍໃນການພດັທະນາຍຸດທະສາດພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ

ແຫ່ງຊາດ ໂດຍການອອກແບບເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫທຸ້ກຂະແໜງການ ພດັທະນາພະນກັງານໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຕາມມະຕກິອງປະຊຸມ ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວຄັງ້

ທ ີIX. 

• ໂອກາດການເຂົາ້ເຖງິກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ໃນແຕ່ລະພາກ ຫຼ ືໃນແຕ່ລະກຸ່ມຄນົໃນທົ່ ວປະເທດຍງັບ່ໍເທົ່ າທຽມກນັ.

ກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ຂອງລາວມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັການພດັທະນາເພື່ ອໃຫສ້າມາດເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັ

ໃນລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົໄດ.້ 

 ເປົາ້ໝາຍ, ຈດຸປະສງົເປົາ້ໝາຍ, ຈດຸປະສງົເປົາ້ໝາຍ, ຈດຸປະສງົເປົາ້ໝາຍ, ຈດຸປະສງົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັສໍາລບັແຜນົໄດຮ້ບັສໍາລບັແຜນົໄດຮ້ບັສໍາລບັແຜນົໄດຮ້ບັສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ

2016201620162016----2020202020202020    

3.13.13.13.1 ເປົາ້ໝາຍລວມເປົາ້ໝາຍລວມເປົາ້ໝາຍລວມເປົາ້ໝາຍລວມ    

ໃນໄລຍະແຕ່ປ ີ2016-2020, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດກ້າໍນດົເປົາ້ໝາຍລວມຂອງແຜນພດັທະນາ

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາດັ່ ງນີ:້ 

““““ພາຍໃນປີພາຍໃນປີພາຍໃນປີພາຍໃນປີ    2020202020202020,,,,    ຂະແໜງການສກຶສາຂະແໜງການສກຶສາຂະແໜງການສກຶສາຂະແໜງການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ    ຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່    ສປປສປປສປປສປປ    ລາວລາວລາວລາວ    ມໂີຄງສາ້ງມໂີຄງສາ້ງມໂີຄງສາ້ງມໂີຄງສາ້ງ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ມຊີບັພະຍາກອນທີ່ ເໝາະມຊີບັພະຍາກອນທີ່ ເໝາະມຊີບັພະຍາກອນທີ່ ເໝາະມຊີບັພະຍາກອນທີ່ ເໝາະ

ສມົສມົສມົສມົ    ເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ----ກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍ    ທິ່ ມຄຸີນນະພາບທິ່ ມຄຸີນນະພາບທິ່ ມຄຸີນນະພາບທິ່ ມຄຸີນນະພາບ    ເພື່ ອໃຫປ້ະເທດເພື່ ອໃຫປ້ະເທດເພື່ ອໃຫປ້ະເທດເພື່ ອໃຫປ້ະເທດ

ຊາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຊາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຊາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຊາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມ

ດອ້ຍພດັທະນາດອ້ຍພດັທະນາດອ້ຍພດັທະນາດອ້ຍພດັທະນາ””””....    

ໃນໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ ເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ມກີານເຕບີໂຕຢ່າງໄວວາ ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຈາກຄູ່

ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍສະເພາະພາຍໃຕແ້ຜນປະຕບິດັການສະໜບັສະໜນູການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ (PRSO1-9) 

ຊຶ່ ງຈດຸປະສງົຂອງແຜນປະຕບິດັງານດັ່ ງກ່າວແມ່ນເພື່ ອປະຕຮູິບບນັຍາກາດທາງດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການລງົທນຶ ພອ້ມທງັ

ການປບັປຸງການໃຫບໍ້ລກິານແກ່ສງັຄມົ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດມຜີນົປະໂຫຍດສູງ

ສຸດຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ການສກຶສາຂອງພນົລະເມອືງລາວ. 

ໂດຍການປບັປຸງການສກຶສາ ແລະ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດແບບຮອບດາ້ນ ຈຶ່ ງຈະເຮດັໃຫພ້ນົລະ

ເມອືງລາວສາມາດປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້, ປບັປຸງສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຊຶ່ ງຈະເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິ

ແຫ່ງຊາດມກີານເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ. ເພື່ ອຢາກບນັລຸຈດຸປະສງົດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງໄດປ້ບັປຸງໂຄງສາ້ງລະບບົການສກຶສາ

ໃຫເ້ໝາະສມົ ພອ້ມທງັຈດັສນັແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນໃຫສ້ອດຄ່ອງ ແລະ ພຽງພໍ. ໂຄງສາ້ງທີ່ ເໝາະສມົ ໝາຍເຖງິໂຄງ

ສາ້ງທີ່ ເຮດັໃຫປ້ະຊາກອນໃນເກນອາຍຸສາມາດເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສກຶສາຄບົ 5 ຂັນ້ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັໃຫ ້

ພວກເຂາົສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ຈບົການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕົນ້. ໂຄງສາ້ງການສກຶສານີຍ້ງັຈະຮບັປະກນັໃຫເ້ດກັທຸກ

ຄນົສາມາດເຂົາ້ຮຽນໃນໂຄງການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນໂດຍຊຸມຊນົ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມກຽມພອ້ມດາ້ນການສກຶສາໃຫ ້

ແກ່ເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ເພື່ ອເຮດັໃຫເ້ດກັນອ້ຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມມທີກັສະ ແລະ ຄວາມຮູທ້ີ່ ຈາໍເປນັເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນ

ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ພອ້ມທງັໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການພດັທະນາດັ່ ງກ່າວ. 
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ພອ້ມກນັນັນ້, ກໍ່ ຈະຮບັປະກນັດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຫຼກັສູດການສກຶສາ ເພື່ ອເຮດັໃຫຜູ່້

ຮຽນສາມາດໄດຮ້ບັຄວາມຮູ ້ ແລະ ທກັສະທີ່ ຈາໍເປນັ ເພື່ ອເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັເສດຖະກດິປະຊາຄມົອາຊຽນ. ໄປຄຽງຄູ່

ກນັນັນ້, ການຕອບສະໜອງອຸປກອນການຮຽນການສອນທີ່ ມຄຸີນນະພາບຖເືປນັປດັໄຈຈາໍເປນັ. 

ຮອດປີ 2020 ໃຫເ້ດກັສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ຈະເຂົາ້ຮຽນໃນຊັນ້ປະຖມົຕອ້ງໄດຜ່້ານການກຽມຄວາມພອ້ມໃນການສກຶ

ສາກ່ອນໄວຮຽນ. ຫຼກັສູດການສກຶສາຕອ້ງຮບັປະກນັທາງດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ເພື່ ອເຮດັໃຫຜູ່້ຮຽນມີ

ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະທີ່ ຈາໍເປນັ ໃນການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ໃນໄລຍະກຽມພອ້ມເຂົາ້ເປນັປະຊາຄມົອາ

ຊຽນ ໂດຍການສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ ເໝາະສມົເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານສດິສອນມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ

ມຄຸີນນະພາບ. ໂຄງສາ້ງຂອງລະບບົການສກຶສາຕອ້ງໃຫມ້ຄີວາມສມົດູນກນັ ເພື່ ອເຮດັໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການ

ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ສາມາດພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງຊາດ ໃຫສ້ອດ

ຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ການເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັກລິາໃນແຕ່ລະລະດບັ ຈະມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ເປົາ້ໝາຍ

ການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ເປົາ້ໝາຍລວມຂອງການພດັທະນາປະເທດຊາດ. ການປະກອບສ່ວນຂອງ

ຂະແໜງກະສກິາໍ, ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ບໍລກິານຕ່ໍການເຕບີຂອງເສດຖະກດິມກີານປ່ຽນແປງໄປໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ດັ່ ງນັນ້

, ໂຄງສາ້ງຂອງລະບບົການສກຶສາຕອ້ງການການປບັປຸງເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ໂຄງສາ້ງການສກຶສາທີ່ ເໝາະສມົ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານສະໜອງຊບັພະຍາກອນທີ່ ເໝາະສມົ ລວມທງັຊບັພະ

ຍາກອນດາ້ນບຸກຄນົ ແລະ ດາ້ນການເງນິ ຊຶ່ ງການສະໜອງຊບັພະຍາກອນດັ່ ງກ່າວນີ ້ຕອ້ງໃຫມ້ຄີວາມຢດືຢຸ່ນ ແລະ 

ເໝາະສມົກບັການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຮອດປີ 2020. ເພື່ ອຢາກ

ປບັປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫທ້ງັລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕອ້ງໄດເ້ພີ່ ມການສະໜອງງບົ

ປະມານບໍລຫິານທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິເດອືນໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ຄຽງຄູ່ກບັການເພີ່ ມການສະໜອງງບົປະ

ມານບໍລຫິານທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິເດອືນແລວ້, ຕອ້ງຮບັປະກນັເຮດັໃຫກ້ານໃຊຈ່້າຍງບົປະມານເງນິເດອືນ ແລະ ຄ່າຈາ້ງຕ່າງໆມີ

ປະສດິທຜິນົສູງສຸດ. ງບົປະມານການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຕອ້ງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍບູລມິະສດິທີ່

ກາໍນດົໃນແຜນພດັທະນາການສກຶສາ 2016-2020. 

ການຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ແມ່ນໄປຄຽງຄູ່ກນັກບັການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຂະແໜງ

ການສກຶສາຈະປະກອບສ່ວນເຮດັໃຫດ້ດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດດຂີຶນ້ ໂດຍການປບັປຸງອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງປະຊາກອນ

ໃນເກນອາຍຸ ແລະ ເພີ່ ມອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນໃນຊັນ້ມດັທະຍມົ. 

3.23.23.23.2 ຜນົໄດຮ້ບັລວມຜນົໄດຮ້ບັລວມຜນົໄດຮ້ບັລວມຜນົໄດຮ້ບັລວມ    

ນກັຮຽນທຸກຄນົມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຕາມ 5 ຫຼກັມູນຂອງການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມທີກັສະ ລວມທງັ

ທກັສະໃນການຮຽນຮູ ້ ແລະ ທກັສະໃນການເຮດັວຽກເພື່ ອພດັທະນາຕນົເອງ ແລະ ປະເທດຊາດ ເພື່ ອເຮດັໃຫປ້ະເທດ

ຫຸຼດພົນ້ອອກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາໃນປີ 2020. 

3.33.33.33.3 ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ    

3.3.13.3.13.3.13.3.1 ຈດຸປະສງົທ ີ 1: ນກັຮຽນທຸກຄນົມຄີວາມຮູ ້ຈດຸປະສງົທ ີ 1: ນກັຮຽນທຸກຄນົມຄີວາມຮູ ້ຈດຸປະສງົທ ີ 1: ນກັຮຽນທຸກຄນົມຄີວາມຮູ ້ຈດຸປະສງົທ ີ 1: ນກັຮຽນທຸກຄນົມຄີວາມຮູ ້   ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັນ້ພືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປນັ ຄວາມສາມາດຂັນ້ພືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປນັ ຄວາມສາມາດຂັນ້ພືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປນັ ຄວາມສາມາດຂັນ້ພືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປນັ ພອ້ມທງັມສຸີຂະພາບພອ້ມທງັມສຸີຂະພາບພອ້ມທງັມສຸີຂະພາບພອ້ມທງັມສຸີຂະພາບ

ແຂງແຮງເພື່ ອໃຫສ້າມາດເຂົາ້ເຮດັວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼ ືສບືຕ່ໍຮຽນໃນການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານແຂງແຮງເພື່ ອໃຫສ້າມາດເຂົາ້ເຮດັວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼ ືສບືຕ່ໍຮຽນໃນການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານແຂງແຮງເພື່ ອໃຫສ້າມາດເຂົາ້ເຮດັວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼ ືສບືຕ່ໍຮຽນໃນການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານແຂງແຮງເພື່ ອໃຫສ້າມາດເຂົາ້ເຮດັວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼ ືສບືຕ່ໍຮຽນໃນການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານ. . . .     

1) ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຂອງເດກັອາຍຸ 5 ປ ີຈາກ 66% ໃນປ ີ2015 ໃຫບ້ນັລຸ 80%. 

2) ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງ ປ.1 ຈາກ 13.5% ໃນປ ີ2015 ໃຫເ້ຫຼອືໜອ້ຍກວ່າ 5%. 

3) ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາປະລະ ປ.1 ຈາກ 8.5% ໃນປ ີ2015 ໃຫເ້ຫຼອືໜອ້ຍກວ່າ 5%. 

4) ເພີ່ ມອດັຕາຫຼອດເຫຼອືຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ຈາກ 78.3% ໃນປ ີ2015 ໃຫບ້ນັລຸ 90%. 

5) ເພີ່ ມອດັຕາຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶສາຕາມກະແສນກັຮຽນ ເພີ່ ມຈາກ 76% ໃນປ ີ2015 ໃຫບ້ນັລຸ 89%. 
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6) ຜນົການປະເມນີການຮຽນຂອງນກັຮຽນໃຫໄ້ດດ້ກີວ່າ ຜນົການປະເມນີໃນປ ີ2009. 

7) ເພີ່ ມອດັຕາເລື່ ອນຊັນ້ຂອງນກັຮຽນຈບົ ປ. 5 ຂຶນ້ ມ.1 ຈາກ 91.7% ໃນປ ີ2015 ໃຫໄ້ດ ້100%. 

8) ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ຈາກ 78.1% ໃນປ ີ2015 ໃຫບ້ນັລຸ 85%. 

3.3.23.3.23.3.23.3.2 ຈດຸຈດຸຈດຸຈດຸປະປະປະປະສງົສງົສງົສງົທີທີທີທ ີ   2222::::    ເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອສະສະສະສະໜອງໜອງໜອງໜອງການການການການສກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາຫຼງັຫຼງັຫຼງັຫຼງັຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ຖານຖານຖານຖານ    ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫສ້ອດສອດສອດສອດຄ່ອງຄ່ອງຄ່ອງຄ່ອງກບັກບັກບັກບັຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງການການການການຂອງຂອງຂອງຂອງການການການການຂະຂະຂະຂະຫຍາຍຫຍາຍຫຍາຍຫຍາຍ

ຕວົຕວົຕວົຕວົຂອງຂອງຂອງຂອງເສດເສດເສດເສດຖະຖະຖະຖະກດິກດິກດິກດິ----ສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົໃນໃນໃນໃນແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະ    ພອ້ມພອ້ມພອ້ມພອ້ມທງັທງັທງັທງັສາສາສາສາມາດມາດມາດມາດເຊື່ ອມເຊື່ ອມເຊື່ ອມເຊື່ ອມໂຍງໂຍງໂຍງໂຍງ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ແຂ່ງແຂ່ງແຂ່ງແຂ່ງຂນັຂນັຂນັຂນັກບັກບັກບັກບັກາໍກາໍກາໍກາໍລງັລງັລງັລງັແຮງແຮງແຮງແຮງງານງານງານງານໃນໃນໃນໃນ

ບນັບນັບນັບນັປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດອາອາອາອາຊີຊີຊີຊຕີາຕາຕາຕາເວນັເວນັເວນັເວນັອອກອອກອອກອອກສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງໃຕ ້ໃຕ ້ໃຕ ້ໃຕ ້   ຫຼືຫຼ ືຫຼ ືຫຼ ື   ASEAN.ASEAN.ASEAN.ASEAN.    

1) ສູຊ້ນົເຮດັໃຫອ້ດັຕາເລື່ ອນຊັນ້ຂອງນກັຮຽນຈບົຈາກມດັທະຍມົຕົນ້ຂຶນ້ສາຍວຊິາຊບີໃຫໄ້ດ ້ 5% ແລະ ເຂົາ້

ຮຽນໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໃຫໄ້ດ ້90%7. 

2) ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ຈາກ 45.8% ໃນປ ີ2015 ໃຫບ້ນັລຸ 60%. 

3) ນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົ ມ 7 ໃຫໄ້ດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ່ໍໃນສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາໃຫໄ້ດ ້ 60%, ເຂົາ້ຮຽນຕ່ໍໃນສະຖາ

ບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ8 ໃຫໄ້ດ ້20%9. 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 ຈດຸປະສງົທ ີ 3: ບນັລຸໄດຄ້າດໝາຍດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດເພື່ ອໃຫປ້ະເທດຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຈດຸປະສງົທ ີ 3: ບນັລຸໄດຄ້າດໝາຍດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດເພື່ ອໃຫປ້ະເທດຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຈດຸປະສງົທ ີ 3: ບນັລຸໄດຄ້າດໝາຍດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດເພື່ ອໃຫປ້ະເທດຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຈດຸປະສງົທ ີ 3: ບນັລຸໄດຄ້າດໝາຍດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດເພື່ ອໃຫປ້ະເທດຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບ

ຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ໂດຍຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍງິຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ໂດຍຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍງິຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ໂດຍຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍງິຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ໂດຍຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍງິ----ຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍ, , , , ຄນົພກິານຄນົພກິານຄນົພກິານຄນົພກິານ, , , , ຄນົທຸກຍາກຄນົທຸກຍາກຄນົທຸກຍາກຄນົທຸກຍາກ, , , , ຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າ

ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆ    

1) ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ ຈາກ 60% ໃນປ ີ2015 ໃຫບ້ນັລຸ 75% 

2) ອດັຕາການຮູໜ້ງັສໃືຫປ້ະຊາຊນົ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍອາຍຸ 15-24 ປີ ໃຫບ້ນັລຸ 99% 

3) ອດັຕາການຮູໜ້ງັສໃືຫປ້ະຊາຊນົ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍອາຍຸ 15 ປຂີຶນ້ໄປໃຫບ້ນັລຸ 95% 

3.3.43.3.43.3.43.3.4 ຈດຸຈດຸຈດຸຈດຸປະປະປະປະສງົສງົສງົສງົທີທີທີທ ີ   4444::::    ຂະຂະຂະຂະແໜງແໜງແໜງແໜງການການການການມີມີມີມແີຜນແຜນແຜນແຜນການການການການ,,,,    ງບົງບົງບົງບົປະປະປະປະມານມານມານມານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ມີມີມີມກີານການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມຕາມຕາມຕາມເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອນາໍນາໍນາໍນາໍໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊແ້ຫ່ຼງແຫ່ຼງແຫ່ຼງແຫ່ຼງທນຶທນຶທນຶທນຶຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງມີມີມີມປີະປະປະປະສດິສດິສດິສດິ

ທິທິທິທພິາບພາບພາບພາບ        

1) ໃນແຕ່ລະປ ີ 20% ຂອງຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາທຸກຂັນ້ ໃຫໄ້ດຮ້ບັການຍກົລະດບັຜ່ານຫຼກັສູດການບໍລຫິານ

ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ. 

2) ສ່ວນແບ່ງລາຍຈ່າຍລດັຖະບານໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ບນັລຸ 17% ຂຶນ້ໄປ. 

3.3.53.3.53.3.53.3.5 ຈດຸປະສງົທ ີ5: ກລິາຈດຸປະສງົທ ີ5: ກລິາຈດຸປະສງົທ ີ5: ກລິາຈດຸປະສງົທ ີ5: ກລິາ----ກາກາກາກາຍຍຍຍຍະກາໍລາວ ຍະກາໍລາວ ຍະກາໍລາວ ຍະກາໍລາວ ຄ່ອຍເຊື່ ອມໂຍງກບັມາດຕະຖານຂອງພາກພືນ້ຄ່ອຍເຊື່ ອມໂຍງກບັມາດຕະຖານຂອງພາກພືນ້ຄ່ອຍເຊື່ ອມໂຍງກບັມາດຕະຖານຂອງພາກພືນ້ຄ່ອຍເຊື່ ອມໂຍງກບັມາດຕະຖານຂອງພາກພືນ້    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສາກນົສາກນົສາກນົສາກນົ    

1) ສົ່ ງເສມີມວນຊນົທຸກເພດ, ທຸກໄວໃນສງັຄມົເຂົາ້ຮ່ວມການອອກກາໍລງັກາຍ ແລະ ການຫຼິນ້ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ

ປກົກະຕໃິຫໄ້ດ ້30% ຂອງປະຊາກອນ ໃນປ ີ2020. 

3.43.43.43.4 ບນັດາຜນົໄດຮ້ບັບນັດາຜນົໄດຮ້ບັບນັດາຜນົໄດຮ້ບັບນັດາຜນົໄດຮ້ບັ::::    

3.4.13.4.13.4.13.4.1 ຜນົຜນົຜນົຜນົຮບັທີຮບັທີຮບັທີຮບັທ ີ   1:1:1:1:    ຈາໍຈາໍຈາໍຈາໍນວນນກັຮຽນ ນວນນກັຮຽນ ນວນນກັຮຽນ ນວນນກັຮຽນ ແຕ່ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນຈນົຮອດ ມແຕ່ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນຈນົຮອດ ມແຕ່ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນຈນົຮອດ ມແຕ່ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນຈນົຮອດ ມ.4 .4 .4 .4 ເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບ

ທີ່ ດີທີ່ ດີທີ່ ດີທີ່ ດເີພີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ຜູ່ເພີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ຜູ່ເພີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ຜູ່ເພີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ຜູ່ທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ ພອ້ມຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບຍງິທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ ພອ້ມຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບຍງິທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ ພອ້ມຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບຍງິທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ ພອ້ມຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບຍງິ----ຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍ    

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີ:  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດຈ້ດັບູລມິະສດິອນັຈາໍເປນັເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາກ່ຽວກບັອດັຕາເຂົາ້ຮຽນໃນ

ທຸກຊັນ້ຮຽນພາຍໃນປ ີ2020. ປດັຈບຸນັນີອ້ດັຕາເຂົາ້ຮຽນສໍາລບັເດກັ 3-5 ປ ີບນັລຸ 43% ແລະ ເດກັ 5 ປີ ບນັລຸ 

66%, ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນສຸດທຊິັນ້ປະຖມົສກຶສາບນັລຸຫຼາຍກວ່າ 98%, ແຕ່ອດັຕາລອດເຫຼອືຮອດ ປ.5 ຕ່ໍາກວ່າ 80%.

                                           
7777 ອກີ 5% ຄາດວ່າຈະອອກໄປປະກອບການ ຫຼ ືເຂົາ້ຮຽນຕ່ໍໃນສະຖານການສກຶສາເອກະຊນົ ແລະ ອື່ ນໆ 

8888    ການສກຶສາຊັນ້ສູງໃນທີ່ ນີໝ້າຍເຖງິ ມະຫາວທິະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ທີ່ ຂຶນ້ກບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

9999 ອກີ 20% ຄາດວ່າຈະອອກໄປປະກອບການ ຫຼ ືເຂົາ້ຮຽນຕ່ໍໃນສະຖານການສກຶສາເອກະຊນົ ແລະ ໄປຮຽນຕ່ໍຕ່າງປະເທດ 
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ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມມດັທະຍມົຕົນ້ແມ່ນ 78%. ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຄາດໝາຍດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດເພື່ ອນາໍເອາົປະເທດ

ຊາດໃຫຫຸຼ້ດພົນ້ອອກຈາກປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ພວກເຮາົຈາໍເປນັຕອ້ງໄດເ້ພີ່ ມອດັຕາການຮຽນນີໃ້ຫສູ້ງຂຶນ້.  

ເຖງິວ່າອດັຕາເລື່ ອນຊັນ້ຈາກ ປ.5 ຂຶນ້ມດັທະຍມົຕົນ້ບນັລຸ 91.7% ແລວ້ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ເພື່ ອຢາກໃຫອ້ດັຕາເຂົາ້

ຮຽນໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕົນ້ສູງຂຶນ້ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດເ້ພີ່ ມອດັຕາການຈບົຊັນ້ປະຖມົໃຫສູ້ງຂຶນ້ ໂດຍການປບັປຸງອດັຕາລອດ

ເຫຼອືຮອດ ປ. 5. ເປນັທີ່ ຈະແຈງ້ວ່າ ຖາ້ຢາກເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນ ແລະ ອດັຕາຈບົຊັນ້ໃຫສູ້ງຂຶນ້ ຈະຕອ້ງແກໄ້ຂຫຼາຍບນັ

ຫາສໍາຄນັຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງ ຊຶ່ ງໃນນັນ້ກໍ່ ລວມມ:ີ (i) ບນັຫາຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາ ນບັແຕ່ຂັນ້ສູນກາງໄປເຖງິຂັນ້ໂຮງຮຽນ

ຍງັບ່ໍທນັສາມາດປະຕບິດັນະໂຍບາຍການເລື່ ອນຊັນ້ແບບຕ່ໍເນື່ ອງໄດຢ່້າງຄບົຖວ້ນ (ii) ບນັຫາອດັຕາປະລະຂັນ້ ປ.1 ຍງັ

ສູງ ແລະ ມເີດກັນອ້ຍຫຼາຍຄນົໂຍກຍາ້ຍທີ່ ຢູ່ໄປຕາມຄອບຄວົພວກເຂາົ ຫຼ ື ຍອ້ນບນັຫາໃນດາ້ນບ່ອນຢູ່ອາໄສຫ່າງໄກ

ຈາກໂຮງຮຽນ (iii) ບນັຫາໄລຍະເວລາ ຂອງສກົຮຽນສັນ້ຖາ້ທຽບກບັບນັດາປະເທດອາຊຽນ (iv) ໄລຍະເວລາສກົຮຽນ 

ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຮອບວຽນການຜະລດິກະສກິາໍບ່ໍສອດຄ່ອງກນັ (v) ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ

ຫຼກັສູດ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດປ້ບັປຸງ (vi) ຄູສອນໃນບນັດາໂຮງຮຽນຂະໜາດນອ້ຍຫຼາຍ

ແຫ່ງຍງັຕອ້ງການປບັປຸງວຊິາຊບີຄູ ເພື່ ອຮບັປະກນັການສອນໃຫຈ້ບົຫຼກັສູດຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ໃນໂຮງຮຽນທີ່ ສອນ

ຫອ້ງຄວບ; (vii) ຍງັມບີນັຫາໃນການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາຂອງເດກັນອ້ຍທຸກຍາກໂດຍສະເພາະກໍ່ ແມ່ນເດກັຊນົເຜົ່ າທີ່ ມ ີ

ຄວາມພກິານ ແລະ ເດກັໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, (viii) ການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນຂອງເດກັ ໂດຍສະເພາະ

ໃນເຂດຊນົນະບດົ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີຍງັມຄີວາມຈາໍກດັ, (ix) ກນົໄກສະໜບັສະໜນູດາ້ນຄຸນນະພາບສໍາລບັຄູໂດຍສະ

ເພາະກໍ່ ແມ່ນຄູນເິທດຍງັບ່ໍພຽງພໍ, ແລະ (x) ຍງັຂາດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການສກຶສາຮຽນຮ່ວມຢ່າງເປນັລະ

ບບົ. 

 ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ:  

ເພື່ ອໃຫສ້າມາດບນັລຸໄດຜ້ນົຮບັດັ່ ງກ່າວນີ ້ ມຫຼີາຍພາກສ່ວນຕອ້ງເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ ເຊັ່ ນ: ກມົອະນຸບານ-ປະ

ຖມົສກຶສາ, ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ກມົມດັທະຍມົສກຶສາ, ກມົສາ້ງຄູ, ສູນວໄິຈການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ສູນ

ປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ, ສູນການສກຶສາຮຽນຮ່ວມ, ສູນພດັທະນາຄູ ແລະ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການ

ສກຶສາ.  

 ຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງ:  

ຢາກບນັລຸໄດຜ້ນົຮບັຂາ້ງເທງິນີ ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາກາໍນດົ 5 ຜນົຮບັໄລຍະກາງເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ

ໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊ່ວງໄລຍະປ ີ2016-2020 ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

1) ການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນທີ່ ມຄຸີນນະພາບໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍຕວົກວາ້ງຂວາງ ບນົພືນ້ຖານຂອບການພດັ

ທະນາເດກັກ່ອນໄວຮຽນ. 

2) ຄ່ອຍໆເພີ່ ມໄລຍະເວລາຮຽນອອກເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມຄວາມເໝາະສມົເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຖານ

ຂອງບນັດາປະເທດອາຊຽນ. 

3) ຫຼກັສູດ ແລະ ເຄື່ ອງມສືດິສອນນບັແຕ່ປະຖມົປທີ ີ1 ຈນົຮອດຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ. 

4) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍເລື່ ອນຂັນ້ແບບຕ່ໍເນື່ ອງໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ໃຫມ້ຄີວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດ

ຄ່ອງຫຼາຍຂຶນ້ ໂດຍຜ່ານລະບບົກນົໄກສະໜບັສະໜນູເພີ່ ມເຕມີຈາກຄູນເິທດ. 

5) ເພີ່ ມໂອກາດໃນການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານ ດາ້ນການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບຂອງເດກັດອ້ຍໂອກາດ (ເດກັຊນົ

ເຜົ່ າ, ເດກັພກິານ, ເດກັນອ້ຍຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ທຸກຍາກ) ຫຼາຍຂຶນ້. 

 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ:  

1) ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົາ້ຮຽນຫອ້ງກຽມປະຖມົສະເພາະເດກັທີ່ ມອີາຍຸ 5 ປີ ໃນເຂດຊນົນະບດົແມ່ນວຽກ

ງານບູລມິະສດິເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ. 
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2) ທບົທວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍການເລື່ ອນຂັນ້ແບບຕ່ໍເນື່ ອງ ສໍາລບັເດກັນກັຮຽນລວມທງັເດກັນກັ

ຮຽນທີ່ ບ່ໍເວົາ້ພາສາລາວເປນັພາສາແມ່ ເພື່ ອກາໍນດົກນົໄກເພີ່ ມເຕມີ ທີ່ ຕອ້ງການເພື່ ອປະຕບິດັນະໂຍບາຍເລື່ ອນ

ຂັນ້ແບບຕ່ໍເນື່ ອງໃຫປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັ. 

3) ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ນໍາ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະ

ດວກທີ່ ປອດໄພໃຫແ້ກ່ເດກັນກັຮຽນຜູ່ດອ້ຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍງິໜຸ່ມ ທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນເມອືງທີ່ ບ່ໍຮບັປະ

ກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານເພື່ ອເພີ່ ມການເຂົາ້ຮຽນ ແລະ ການລອດເຫຼອື. 

4) ຫຼກັສູດການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຍງັສບືຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູເດກັທີ່ ມອີາຍຸເກນີບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນ. 

5) ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການສອນຫອ້ງຄວບ ແລະ ການສອນເດກັຊນົເຜົ່ າ, ເດກັທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການພເິສດ

ໃຫແ້ກ່ຄູສອນ ແລະ ຄູສກຶສານເິທດ ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫເ້ຂົາ້ເຈ ົາ້ໄດດໍ້າເນນີວຽກງານຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 

6) ຍກົລະດບັໂຮງຮຽນມູນລະປະຖມົໃຫເ້ປນັໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບູນ. 

7) ພດັທະນາເຄື່ ອງມເືພື່ ອກາໍນດົປະເພດເດກັພກິານຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. 

8) ຈດັຕັງ້ການປະເມນີຜນົການຮຽນຮູຂ້ອງນກັຮຽນສອງປຕ່ໍີຄັງ້. 

9) ເມື່ ອການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຮຽນໄດຜ່້ານການຮບັຮອງເປນັທາງການແລວ້ ກໍ່ ຈະໄດດໍ້າເນນີການທດົລອງ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນເມອືງຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໂດຍໃຫມ້ຄີວາມຍດືຍຸນທາງດາ້ນຕາຕະລາງເວລາການຮຽນ ຂອງໂຮງ

ຮຽນທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ຈະໄດປ້ະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍການເຂົາ້

ໂຮງຮຽນ, ການມາໂຮງຮຽນ, ຜນົການຮຽນຮູຂ້ອງນກັຮຽນ ແລະ ການຈບົຊັນ້ຂອງນກັຮຽນ. ຖາ້ຜນົຮບັອອກ

ມາໃນທາງບວກ ກໍ່ ຈະອອກຂໍກ້ໍານດົເພື່ ອເພີ່ ມບດົບາດໃຫແ້ກ່ເມອືງ ໃນການອະນຸຍາດປະຕບິດັຕາຕະລາງ

ການສອນການຮຽນປະຈາໍປີໂດຍຖເືອາົໂຮງຮຽນເປນັຫຼກັ ແລະ ອງີໃສ່ລະບຽບການທີ່ ທາງກະຊວງໄດວ້າງ

ອອກ. 

10) ທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງຫຼກັສູດແຫ່ງຊາດຂອງທຸກຂັນ້ຮຽນໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ. ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ ກໍ່ ຈະໄດປ້ບັປຸງ

ອຸປະກອນການສດິສອນທຸກວຊິາຮຽນ ແລະ ທຸກຂັນ້ຮຽນໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ອງີຕາມວທິກີານປບັປຸງຫຼກັສູດ 

ແລະ ບດົຮຽນອນັດຂີອງສາກນົໃນດາ້ນການອອກແບບເຄື່ ອງມສືດິສອນ. ນອກນັນ້ກໍ່ ຈະໄດທ້ບົທວນ ແລະ ປບັ

ປຸງຫຼກັສູດ ແລະ ວທິກີານສດິສອນສໍາລບັການສາ້ງຄູປະຖມົ. 

     ນຕິກິ າທີ່ ຕອ້ງການນຕິກິ າທີ່ ຕອ້ງການນຕິກິ າທີ່ ຕອ້ງການນຕິກິ າທີ່ ຕອ້ງການ 

1) ໂດຍສມົທບົກບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພດັທະນາຂອບການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນ ທີ່ ສອດຄ່ອງກນັກບັ

ສະພາບຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. 

2) ເພື່ ອບນັລຸຜນົຮບັ ແລະ ເປົາ້ໝາຍເຫຼົ່ ານີ,້ ສິ່ ງຈາໍເປນັກໍ່ ຄຕືອ້ງໄດທ້ບົທວນຄນືບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງກມົຮບັ

ຜດິຊອບເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັໜາ້ວຽກ ແລະ ຖາ້ຫາກຈາໍເປນັກໍ່ ຈະໄດປ້ບັປຸງກນົໄກປະສານງານລະຫວ່າງກມົ

ຕ່າງໆເຫຼົ່ ານີໃ້ຫມ້ຄີວາມຄ່ອງຕວົ ແລະ ເຂັມ້ແຂງຂຶນ້. 

3) ມນີະໂຍບາຍ, ນຕິກິາໍຕ່າງໆ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັການເຂົາ້ຮຽນໃນລະບບົພາກບງັຄບັ, ການຂະຫຍາຍ

ເວລາຂອງສກົສກຶສາ, ການເລື່ ອນຊັນ້ແບບຕ່ໍເນື່ ອງ, ຫຼກັສູດການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະ

ຍມົຕົນ້ເພື່ ອຮບັປະກນັຂອບການຈດັຕັງ້ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ  ແລະ  ສາມາດຍູໜ້ນູຍຸດທະສາດທີ່ ໄດພ້ດັທະນາ

ຂຶນ້ມາ. 
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3.4.23.4.23.4.23.4.2 ຜນົຜນົຜນົຜນົຮບັຮບັຮບັຮບັທີທີທີທ ີ   2:2:2:2:    ຈາໍຈາໍຈາໍຈາໍນວນນວນນວນນວນນກັນກັນກັນກັຮຽນຮຽນຮຽນຮຽນປະປະປະປະຖມົຖມົຖມົຖມົທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ມ ີມີມີມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມສາສາສາສາມາດມາດມາດມາດເພິ່ ງເພິ່ ງເພິ່ ງເພິ່ ງພາພາພາພາຕນົຕນົຕນົຕນົເອງເອງເອງເອງໃນໃນໃນໃນການການການການອ່ານອ່ານອ່ານອ່ານ,,,,    ການການການການຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການການການການຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາ

ນວນນວນນວນນວນເລກເລກເລກເລກເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້    

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີ 

ຜນົການສກຶສາວໄິຈຈາກການປະເມນີການຮຽນໃນຊັນ້ປະຖມົຕົນ້ ແລະ ການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັ

ຮຽນ ປ 3 ແລະ ປ 5 (EGRA ແລະ ASLO) ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າທກັສະຂອງນກັຮຽນປະຖມົຂັນ້ຕົນ້ໃນດາ້ນການອ່ານ,

ການຂຽນພາສາລາວ ແລະ ການຄດິໄລ່ເລກຂັນ້ພືນ້ຖານຍງັບ່ໍພຽງພໍ ທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສາມາດຮຽນໄດຢ່້າງມຄຸີນນະ

ພາບໃນຂັນ້ທີ່ ສູງກວ່າຂອງຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົຕົນ້. ຄູສອນຫອ້ງ ປ.1 ຍງັມຂໍີຫ້ຍຸງ້ຍາກໃນການສອນໃຫຈ້ບົ

ຫຼກັສູດ, ຫຍຸງ້ຍາກໃນສອນພາສາລາວ ແລະ ເລກຂັນ້ພືນ້ຖານເພື່ ອໃຫຈ້ບົຕາມຫຼກັສູດໄດໃ້ນສກົຮຽນໜຶ່ ງ. ການປະ

ເມນີຜນົການຮຽນຈາກ ASLO ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ທກັສະດາ້ນການອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວຂອງນກັຮຽນ ປ.3 ຫາ 

ປ.5 ຍງັອ່ອນ, ສະນັນ້, ຈ ຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງທບົທວນຫຼກັສູດຊັນ້ປະຖມົສກຶສາຂອງທຸກຂັນ້ຮຽນ. ບນັຫາທີ່ ຕດິພນັ

ກບັທກັສະການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການຄດິໄລ່ເລກຂັນ້ພືນ້ຖານ ລວມມ:ີ (i) ເວລາສໍາລບັການຮຽນ-ການສອນເພື່ ອ

ໃຫຈ້ບົຫຼກັສູດປະຖມົສກຶສາໃນທຸກຂັນ້ຮຽນບ່ໍພຽງພໍ ຫຼ ື ບ່ໍດຸ່ນດ່ຽງກນັໃນແຕ່ລະຂັນ້ຮຽນ, (ii) ການສະໜບັສະໜນູ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນຈາກຄູສກຶສານເິທດບ່ໍມປີະສດິທຜິນົພຽງພໍ, (iii) ການຈດັສນັເວລາຂອງໂຮງຮຽນເພື່ ອສອນ

ເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນອ່ອນ ຫຼ ື ຜູ່ຮຽນຊາ້ບ່ໍພຽງພໍ, (iv) ຫຼກັການ ແລະ ວທິກີານສດິສອນພາສາລາວເປນັພາສາທສີອງ

ໃຫແ້ກ່ເດກັຊນົເຜົ່ າ ຢູ່ໂຮງຮຽນສາມນັ ແລະ ໃນຫຼກັສູດສາ້ງຄູບ່ໍພຽງພໍ (v) ຊບັພະຍາກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນເພື່ ອປບັປຸງ

ການຮຽນພາສາລາວຂອງເດກັຊນົເຜົ່ າຍງັບ່ໍມທີົ່ ວເຖງິ ຫຼ ື ບ່ໍໄດນ້າໍໃຊຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ; ແລະ (vi) ຄູສອນ ປ.1 ສ່ວນໃຫຍ່

ເປນັຄູໃໝ່ຂາດປະສບົການ. 

 ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ:  

ຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົຮບັທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດນີແ້ມ່ນໜາ້ທີ່ ຮ່ວມກນັຂອງກມົອະນຸບານ-ປະຖມົສກຶສາ, ກມົສາ້ງຄູ,

ສູນວໄິຈການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ

ການສກຶສາ. 

 ຜນົຮບັໄລຍຜນົຮບັໄລຍຜນົຮບັໄລຍຜນົຮບັໄລຍະກາງະກາງະກາງະກາງ:  

ຢາກບນັລຸໄດຜ້ນົຮບັຂາ້ງເທງິນີ ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາກາໍນດົ 4 ຜນົຮບັໄລຍະກາງ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ

ໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊ່ວງໄລຍະປ ີ2016-2020 ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

1) ຫຼກັສູດສໍາລບັການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການຄດິໄລ່ເລກຂັນ້ພືນ້ຖານຂອງທຸກຂັນ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາໄດ ້

ຮບັການພດັທະນາຂຶນ້ມາເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ. 

2) ການສະໜອງການບໍລກິານຂອງຄູນເິທດໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້ ແລະ ເພີ່ ມຫຼາຍຂຶນ້. 

3) ການສອນພາສາລາວໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນຊນົເຜົ່ າທີ່ ບ່ໍເວົາ້ພາສາລາວ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້ໂດຍວທິກີານຮຽນຮູ ້

ແບບໃໝ່ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຮບັໃຊກ້ານສອນການຮຽນໃໝ່. 

4) ຍຸດທະສາດໃໝ່ກ່ຽວກບັການພດັທະນາການຮຽນອ່ານ, ຂຽນ ແລະ ການຄດິໄລ່ເລກຂັນ້ພືນ້ຖານສໍາລບັການ

ສກຶສາຊັນ້ປະຖມົໄດນ້າໍໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ:  

1) ໂຄງສາ້ງ ແລະ ເນືອ້ໃນຫຼກັສູດຊັນ້ປະຖມົໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫເ້ປນັຫຼກັສູດທີ່ ເນັນ້ທກັສະການອ່ານ, ການຂຽນ

ແລະ ການຄດິໄລ່ເລກເປນັພືນ້ຖານຂອງທຸກຂັນ້ຮຽນໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ປະສມົປະສານເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດ

ຂອງທຸກວຊິາຮຽນ. 
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2) ຄູສກຶສານເິທດໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິເພື່ ອໃຫກ້ານນເິທດແກ່ຄູ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາການ

ສອນໃນໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງ ແລະ ການສອນຫອ້ງ ປ.1 ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຫອ້ງ ປ.1 ເປນັຫອ້ງດ່ຽວ ແລະ ສອນ

ດວ້ຍຄູທີ່ ມປີະສບົການສູງໃນໂຮງຮຽນ. 

3) ດໍາເນນີການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ບດົຮຽນອນັດຂີອງທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກບັການສອນເພີ່ ມນກັຮຽນ

ອ່ອນເພື່ ອປບັປຸງທກັສະການອ່ານ, ການຂຽນ, ການຄດິໄລ່ເລກ ແລະ ອງີໃສ່ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ນີຈ້ະໄດສ້າ້ງຄູ່ມ ື

ແນະນາໍສໍາລບັຜູ່ບໍລຫິານໂຮງຮຽນກ່ຽວກບັການຈດັແບ່ງເວລາປະຈາໍອາທດິ ເພື່ ອປບັປຸງຜນົການຮຽນດັ່ ງທີ່ ກ່າວ

ມາ. 

4) ສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກບັການປບັປຸງການຮຽນອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ຄດິໄລ່ເລກຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ນາໍເອາົ

ແນວຄວາມຄດິນີເ້ຂົາ້ໃນຫຼກັສູດພດັທະນາອາຊບີ ເພື່ ອເປນັການປບັປຸງຍກົລະດບັໃຫແ້ກ່ຄູສກຶສານເິທດ ຫຼ ື ຜູ່

ຊ່ຽວຊານດາ້ນສກຶສານເິທດຂອງເມອືງ ແລະ ຈະໄດທ້ບົທວນຫຼກັສູດສາ້ງຄູ ແລະ ຫຼກັສູດຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍ

ການ 

5) ພດັທະນາຫຼກັການ, ວທິກີານສອນ ແລະ ຫຼກັສູດສໍາລບັການສອນພາສາລາວໃຫເ້ດກັທີ່ ບ່ໍເວົາ້ພາສາລາວ ເພື່ ອ

ບນັຈເຸຂົາ້ໃນຫຼກັສູດສາ້ງຄູ ແລະ ຫຼກັສູດຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍການ. 

6) ຈດັສນັເອາົຄູທີ່ ມປີະສບົການ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງດາ້ນສດິສອນໃຫໄ້ປສອນຫອ້ງ ປ. 1 ແລະ ປ. 2. 

7) ພດັທະນາ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຄື່ ອງມທືີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັສອນພາສາ

ລາວ ໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນຊນົເຜົ່ າ ແລະ ນກັຮຽນພກິານ. 

8) ປະເມນີຜນົການຮຽນຮູດ້າ້ນການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການຄດິໄລ່ເລກຂັນ້ພືນ້ຖານຂອງນກັຮຽນ 2 ປຕ່ໍີຄັງ້. 

 ນຕິກິາໍທີ່ ຕອ້ງການນຕິກິາໍທີ່ ຕອ້ງການນຕິກິາໍທີ່ ຕອ້ງການນຕິກິາໍທີ່ ຕອ້ງການ 

1) ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກບັໂຄງຮ່າງຫຼກັສູດແມ່ນຈະໄດທໍ້າການທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງໃໝ່

ເພື່ ອໃຫສ້າມາດບນັລຸຜນົຮບັ 2. 

2) ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນທກັສະ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາຂັນ້ເມອືງ, ພະນກັງານເຮດັວຽກສະໜບັສະ

ໜນູການສກຶສານເິທດ ແລະ ຄະນະຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແມ່ນຈະໄດນ້າໍມາທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງເພື່ ອ

ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ຂອງການສະໜບັສະໜນູ/ການຊ່ອຍເຫຼອືຄູສອນຊັນ້ປະຖມົຕອນຕົນ້ ເພື່ ອປບັປຸງຜນົ

ການຮຽນອ່ານ, ຂຽນ ແລະ ຄດິໄລ່ເລກຂັນ້ພືນ້ຖານໃນໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງໃຫໄ້ດດ້ຂີຶນ້. 

3.4.33.4.33.4.33.4.3 ຜນົຜນົຜນົຜນົຮບັຮບັຮບັຮບັທີທີທີທ ີ   3:3:3:3:    ຈາໍຈາໍຈາໍຈາໍນວນນວນນວນນວນຄູຄູຄູຄູທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ມ ີມີມີມວຸີດວຸດວຸດວຸດທິທິທິທກິານການການການສກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສະສະສະສະມດັມດັມດັມດັຖະຖະຖະຖະພາບພາບພາບພາບເໝາະເໝາະເໝາະເໝາະສມົສມົສມົສມົກບັກບັກບັກບັວິວິວິວຊິາຊາຊາຊາສດິສດິສດິສດິສອນສອນສອນສອນເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້    ເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອ

ຮບັຮບັຮບັຮບັປະປະປະປະກນັກນັກນັກນັໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫນ້ກັນກັນກັນກັຮຽນຮຽນຮຽນຮຽນໃນໃນໃນໃນໂຮງໂຮງໂຮງໂຮງຮຽນຮຽນຮຽນຮຽນແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ອະອະອະອະນຸນຸນຸນຸບານບານບານບານຮອດຮອດຮອດຮອດມດັມດັມດັມດັທະທະທະທະຍມົຍມົຍມົຍມົ    ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ຽນຮຽນຮຽນຮຽນຮູ ້ຮູ ້ຮູ ້ຮູຕ້າມຕາມຕາມຕາມຈດຸຈດຸຈດຸຈດຸປະປະປະປະສງົສງົສງົສງົທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ກາໍກາໍກາໍກາໍນດົນດົນດົນດົໄວ ້ໄວ ້ໄວ ້ໄວໃ້ນໃນໃນໃນຫຼກັຫຼກັຫຼກັຫຼກັ

ສູດສູດສູດສູດ....    

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີ:  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາໄດກ້ໍານດົບູລມິະສດິຄວາມຈາໍເປນັເພື່ ອປບັປຸງຜນົການຮຽນດວ້ຍການປບັປຸງ

ການສອນຂອງຄູຕາມຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະຂັນ້ ແລະ ຊັນ້ຮຽນ. ບນັຫາບູລມິະສດິທີ່ ຈະຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂ

ກ່ຽວກບັວຽກງານນີລ້ວມມ:ີ (i) ຄູສອນຊັນ້ມດັທະຍມົບ່ໍພຽງພໍເພື່ ອສອນທຸກວຊິາຮຽນຕາມຫຼກັສູດ; (ii) ຫຼກັສູດ

ສາ້ງຄູ ແລະ ບໍາລຸງຄູປະຈາໍການສໍາລບັໂຮງຮຽນທຸກຊັນ້ໃນປະຈບຸນັບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຫຼກັສູດໂຮງ

ຮຽນທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ, (iii) ໂຮງຮຽນປະຖມົຫຼາຍແຫ່ງ ຍງັບ່ໍສາມາດສອນໃຫຈ້ບົຫຼກັສູດໄດ ້ ຍອ້ນມເີວລາຈາໍກດັ, 

(iv) ພະນກັງານທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຫຼກັສູດສາ້ງຄູ ແລະ ຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍການຍງັຂາດຄວາມຮູ,້ ປະສບົການສອນ 

ແລະ ທກັສະດາ້ນວຊິາຄູ ກໍ່ ຄຄືວາມຮູທ້າງດາ້ນທດິສະດ ີ ແລະ ວທິກີານສດິສອນທີ່ ຕອ້ງການເພື່ ອສອນຕາມຫຼກັສູດ

ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ;  ແລະ (v) ການຝກຶງານຂອງຄູຝກຶຫດັຍງັບ່ໍພຽງພໍ. 
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 ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ:  

ຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົຮບັທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດນີ ້ແມ່ນໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັຂອງກມົອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົ

ສກຶສາ, ກມົມດັທະຍມົສກຶສາ, ກມົສາ້ງຄູ ແລະ ສູນວໄິຈການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ສູນປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ,

ສູນພດັທະນາຄູ ແລະ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ. 

 ຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງ: 

ຢາກບນັລຸໄດຜ້ນົຮບັຂາ້ງເທງິນີ ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາກາໍນດົ 6 ຜນົຮບັໄລຍະກາງເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ

ໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊ່ວງໄລຍະປ ີ2016-2020 ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

1) ຫຼກັສູດສາ້ງຄູມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັຫຼກັສູດແຫ່ງຊາດຂອງເດກັກ່ອນໄວຮຽນ, ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ມດັທະຍມົ

ສກຶສາ  ແລະ ເພີ່ ມເວລາໃນການຝກຶຫດັວຊິາຊບີຄູໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 

2) ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ/ໂມດູນ/ແຫ່ຼງການຮຽນຮູຂ້ອງການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ບໍາລຸງຄູໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະ

ນາຂຶນ້ໃນທຸກຊັນ້ທຸກສາຍ. ສ າລບັຫຼກັສູດສາ້ງຄູປະຖມົສກຶສາໃຫເ້ລັ່ ງໃສ່ປບັປຸງການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການ

ຄດິໄລ່ເລກຂັນ້ພືນ້ຖານ. 

3) ມາດຖານຄູທີ່ ເນັນ້ໃສ່ສະມດັຖະພາບຄູແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັການປບັປຸງ, ພດັທະນາ ແລະ ທດົລອງ. 

4) ສະຖາບນັສາ້ງຄູທຸກແຫ່ງມໂີຮງຮຽນສາທດິ ຢ່າງນອ້ຍ 01 ແຫ່ງ ທີ່ ຂຶນ້ກບັຕນົເພື່ ອສາ້ງຕວົແບບການສອນທີ່ ມີ

ຄຸນນະພາບ ແລະ ສາ້ງໂອກາດພຽງພໍໃຫນ້ກັສກຶສາຄູໃນການຝກຶປະສບົການ ແລະ ຝກຶຫດັວຊິາຊບີ. 

5) ຄວາມຮູດ້າ້ນເນືອ້ໃນຫຼກັສູດ ແລະ ຄວາມຮູດ້າ້ນວຊິາຄູຂອງອາຈານສອນໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູໄດຮ້ບັການປບັປຸງ

ດຂີຶນ້ຕາມມາດຖານຂອງຄູສອນສະຖາບນັສາ້ງຄູ. 

6) ລະບບົການຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍການຄບົຊຸດທີ່ ອອກແບບຂຶນ້ມາ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມຕອ້ງການທີ່ ແຕກຕ່າງ

ກນັຂອງຄູໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມສະມດັຖະພາບຄູທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້  

 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ:  

1) ຮບັປະກນັການປະສານງານຢ່າງເປນັລະບບົລະຫວ່າງສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສໍາລບັການ

ຈດັຕັງ້ການລງົຝກຶປະສບົການ ແລະ ຝກຶຫດັວຊິາຊບີຄູ. 

2) ຮບັປະກນັການຮ່ວມມກືບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນທຸກລະດບັເພື່ ອປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາສື່ ການຮຽນ-ການ

ສອນ/ໂມດູນ/ແຫ່ຼງການຮຽນຮູສໍ້າລບັການກໍ່ ສາ້ງຄູ ແລະ ບໍາລຸງຄູ. 

3) ພດັທະນາມາດຕະຖານຄູທີ່ ເນັນ້ໃສ່ສະມດັຖະພາບຄູແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫເ້ຊື່ ອມໂຍງກບັບນັດາປະເທດອາຊຽນ.

ນາໍໃຊມ້າດຖານນີເ້ພື່ ອຮບັປະກນັໃຫນ້ກັຮຽນທຸກຄນົທີ່ ຮຽນຈບົຫຼກັສູດສາ້ງຄູ ສາມາດບນັລຸສະມດັຖະພາບຂັນ້

ຕ່ໍາສຸດທີ່ ຕອ້ງການເພື່ ອໄປສອນໃນລະດບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ. 

4) ປບັປຸງການນາໍໃຊໂ້ຮງຮຽນສາທດິເພື່ ອໃຫເ້ປນັສະຖານສາ້ງຕວົແບບການສອນ, ທດົລອງ ແລະ ກວດສອບ

ຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງການສອນແບບໃໝ່; ທດົລອງຫຼກັສູດ ແລະ ປຶມ້ແບບຮຽນໃໝ່ກ່ອນທີ່ ຈະນາໍໄປໃຊໃ້ນລະ

ດບັຊາດ. 

5) ສະໜອງການພດັທະນາວຊິາຊບີແບບຕ່ໍເນື່ ອງໃຫແ້ກ່ຄູສອນໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ເພື່ ອປບັປຸງຄວາມຮູດ້າ້ນເນືອ້

ໃນຫຼກັສູດ ແລະ ຄວາມຮູດ້າ້ນວຊິາຄູ. 

6) ນາໍໃຊກ້ານຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ໂດຍຖເືອາົການຝກຶອບົຮມົໃນຂັນ້ໂຮງຮຽນ ຫຼ ື ກຸ່ມໂຮງຮຽນເປນັຫຼກັໃຫ ້

ຫຼາຍຂຶນ້ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການສະເພາະດາ້ນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ເພື່ ອນໍາສະເໜຍຸີດທະສາດ

ການຈດັການຮຽນ-ການສອນອນັໃໝ່ໃຫແ້ກ່ຄູ. 
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 ນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັ 

1) ຄູຈບົໃໝ່ໃນສາຍຄູມດັທະຍມົທີ່ ຈະໄປສອນມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ສາມາດສອນໄດສ້ອງວຊິາ 

2) ຫຼກັສູດໃໝ່ ແລະ ຮູບແບບວທິສີອນ ສໍາລບັສາຍຄູອະນຸບານ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົໄດຜ່້ານການຮບັຮອງ

ອະນຸມດັເພື່ ອນາໍໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

3) ທຸກສະຖາບນັສາ້ງຄູມໂີຮງຮຽນສາທດິທີ່ ຂຶນ້ນາໍຕນົ, ມພີາລະບດົບາດໃນການສາ້ງຕວົແບບການສອນທີ່ ມຄຸີນນະ

ພາບ ແລະ ໃຫນ້າໍໃຊເ້ປນັບ່ອນຝກຶປະສບົການ ແລະ ຝກຶຫດັວຊິາຊບີຄູ. 

3.4.43.4.43.4.43.4.4 ຜນົຮບັທີຜນົຮບັທີຜນົຮບັທີຜນົຮບັທ ີ   4: 4: 4: 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມແີຫ່ຼງທນຶໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມແີຫ່ຼງທນຶໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມແີຫ່ຼງທນຶໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມແີຫ່ຼງທນຶ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍ ເພື່ ອຊບັພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍ ເພື່ ອຊບັພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍ ເພື່ ອຊບັພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍ ເພື່ ອປບັປຸງຜນົການຮຽນຂອງປບັປຸງຜນົການຮຽນຂອງປບັປຸງຜນົການຮຽນຂອງປບັປຸງຜນົການຮຽນຂອງ

ນກັຮຽນນກັຮຽນນກັຮຽນນກັຮຽນ....    

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີ:  

ໃນສະພາບທີ່ ມຄີວາມຈາໍກດັດາ້ນການເງນິ ແລະ ເພື່ ອປບັປຸງຜນົການຮຽນໃຫໄ້ດດ້ ີຈາໍເປນັຕອ້ງໄດສ້ະໜອງສິ່ ງ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫບ້ນັດາໂຮງຮຽນຢ່າງສະເໝພີາບ

ແລະ ເປນັທໍາ. ບນັຫາບູລມິະສດິທີ່ ກ່ຽວພນັກບັດາ້ນນີລ້ວມມ ີ (i) ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງໂຮງຮຽນກບັຂອບມາດຖານ

ຄຸນນະພາບການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະໂຮງຮຽນຂະໜາດນອ້ຍຢູ່ເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ (ii) ການ

ບນັຈ ຸ ແລະ ສບັຊອ້ນຄູໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນຍງັບ່ໍຍຸດຕທໍິາ ແລະ ຂາດປະສດິທຜິນົ; (iii) ຜູ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຍງັບ່ໍສາ

ມາດບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນຂອງໂຮງຮຽນໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ ເພື່ ອຍກົລະດບັຜນົການຮຽນໃຫໄ້ດໃ້ນລະດບັສູງ

ສຸດ; (iv) ການສະໜອງຄູຍງັບ່ໍສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງ ການຂອງໂຮງຮຽນ (v) ເງນິບໍລຫິານປກົ

ກະຕຂິອງໂຮງຮຽນ (SBG) ຍງັປະຕບິດັບ່ໍໄດຕ້າມອດັຕາທີ່ ກໍານດົໄວ ້ແລະ ການສະໜອງມຄີວາມຊກັຊາ້ເຮດັໃຫມ້ີ

ປະສດິທຜິນົຕ່ໍາ;(vi) ບດົບາດຂອງຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອຮບັປະກນັການນາໍໃຊເ້ງນິບໍລຫິານປກົກະ

ຕໂິຮງຮຽນໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ ເພື່ ອປະຕບິດັແຜນປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງໂຮງຮຽນ ມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັ

ປຸງໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ. 

 ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ:  

ຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົຮບັທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດນີ ້ ແມ່ນໜາ້ທີ່ ຮ່ວມກນັຂອງກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ, ກມົກວດ

ກາ, ກມົການເງນິ, ກມົແຜນການ, ກມົອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ, ກມົມດັທະຍມົສກຶສາ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ, 

ກມົການສກຶສາຊັນ້ສູງ, ສູນປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ ແລະ ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ. 

 ຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງ:  

ຢາກບນັລຸໄດຜ້ນົຮບັຂາ້ງເທງິນີ ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາກາໍນດົ 4 ຜນົຮບັໄລຍະກາງ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ

ໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊ່ວງໄລຍະປ ີ2016-2020 ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

1) ການບນັຈ ຸ ແລະ ສບັຊອ້ນຄູມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົຫຼາຍຂຶນ້ ໂດຍໃຫບູ້ລມິະສດິແກ່ເຂດທີ່

ຂາດເຂນີຄູ. 

2) ການຈດັສນັ ແລະ ການສະໜອງເງນິບໍລຫິານປກົກະຕຂິອງໂຮງຮຽນ (SBG) ເພີ່ ມຂຶນ້, ເປນັປກົກະຕ ິ ແລະ 

ທນັກບັເວລາ ແລະ ການໂອນບາດດຽວໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນຂະໜາດນອ້ຍທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການປບັປຸງ

ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃຫດ້ຂີຶນ້. 

3) ເນືອ້ໃນດາ້ນການຕດິຕາມກວດກາຜນົການຮຽນຂອງຄູໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ ໂດຍການ

ທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງຫຼກັສູດ ແລະ ໂມດູນການສາ້ງຄູທີ່ ໄດນ້າໍໃຊໃ້ນຫຼກັສູດຝກຶອບົ ຮມົຄູປະຈາໍການ. 

4) ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂຮງຮຽນເປນັໄປຕາມຫຼກັການ ແລະ ທດິສະດກີານຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂຮງຮຽນໂດຍອງີໃສ່

ໂຮງຮຽນເປນັຫຼກັ. ບດົບາດຂອງຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນໃນການນາໍໃຊເ້ງນິບໍລຫິານປກົກະຕຂິອງ

ໂຮງຮຽນ ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາການສກຶສາໃນບາ້ນເພີ່ ມຂຶນ້. 
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 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ:  

1) ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາສະບບັສມົ

ບູນ ແລະ ສໍາເລດັການສາ້ງຄູ່ມແືນະນາໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ. 

2) ກມົຈດັຕັງ້ພະນກັງານເປນັຫຼກັ ແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບ່ໍເປນັທໍາໃນການບນັຈຄູຸໃໝ່ ແລະ ສບັຊອ້ນຄູປະຈາໍການ

ໂດຍອງີໃສ່ລະບຽບການ ແລະ ແນວທາງທີ່ ມຢູ່ີ ພອ້ມທງັທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງລະບຽບການຕ່າງໆໃຫສ້ອດ

ຄ່ອງສມົບູນດ ີເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານບຸນຈ ຸແລະ ສບັຊອ້ນຄູມຄີວາມເປນັທໍາ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ. 

3) ກມົສາ້ງຄູ ສມົທບົກບັກບັຈດັຕັງ້-ພະນກັງານ ຈະແຈງ້ຕວົເລກຄາດຄະເນການສະໜອງຄູ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ

ຄູໃຫແ້ກ່ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ, ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາເປນັປະຈາໍປ ີ ໂດຍອງີຕາມຍຸດທະ

ສາດ  ແລະ ແຜນດໍາເນນີງານການສາ້ງຄູ ແລະ ຕວົເລກຄາດຄະເນນີແ້ມ່ນຈະໄດທ້ບົທວນໃນແຕ່ລະປ.ີ 

4) ທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄູ່ມແືນະນາໍກ່ຽວກບັເງນິບໍລຫິານປກົກະຕຂິອງໂຮງຮຽນເພື່ ອຮບັປະ

ກນັການສະໜອງເງນິທນຶໃຫມ້ຄີວາມເປນັທໍາ (ໂດຍສະເພາະການສະໜອງເງນິທນຶບໍລຫິານໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນຂະ

ໜາດນອ້ຍ ເພື່ ອປບັປຸງປະສດິທຜິນົຂອງການສະໜອງເງນິທນຶຈາກຂັນ້ເມອືງໄປຫາຂັນ້ໂຮງຮຽນ).    

5) ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ສະມາຄມົພ່ໍແມ່ນກັຮຽນຂອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົໄດຮ້ບັການຝກຶ

ອບົຮມົກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍອງີໃສ່ໂຮງຮຽນເປນັຫຼກັ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມ

ກວດກາການນາໍໃຊເ້ງນິບໍລຫິານປກົກະຕຂິອງໂຮງຮຽນໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຖານຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ.    

 ນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັ 

1) ເພື່ ອບນັລຸຜນົຮບັ ແລະ ເປົາ້ໝາຍທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັໄວ,້ ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຫອ້ງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ

ເມອືງ ໃນດາ້ນການຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຂອບມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາແຫ່ງຊາດ, 

ການຄຸມ້ຄອງການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ (ລວມທງັບຸກຄະລາກອນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ) ແລະ ການຕດິ

ຕາມກວດກາໂຮງຮຽນໃນການນໍາໃຊເ້ງນິບໍລຫິານປກົກະຕຂິອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນຈະໄດທ້ບົທວນເພື່ ອປບັປຸງ

ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງກວ່າເກົ່ າ ດວ້ຍການທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງລະບຽບການ ຫຼ ືຂໍແ້ນະນາໍຕ່າງໆ. 

2) ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍອງີໃສ່ໂຮງຮຽນເປນັຫຼກັ ແລະ ບດົບາດຂອງຄະນະພດັທະນາ

ການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນແມ່ນເປນັສິ່ ງຈາໍເປນັທີ່ ຕອ້ງມ.ີ 

3) ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຂອບລະບຽບການເພື່ ອແຕ່ງຕັງ້, ບນັຈ ຸ ແລະ ສບັຊອ້ນພະນກັງານຄູແມ່ນຈະໄດນ້າໍມາ

ທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງ ເພື່ ອຮບັປະກນັດາ້ນປະສດິທຜິນົ. 

3.4.53.4.53.4.53.4.5 ຜນົຮັຜນົຮັຜນົຮັຜນົຮບັທີບທີບທີບທ ີ   5:5:5:5:    ຈໍຈຈໍໍຈາໍນວນນກັຮຽນຜູ່ທີ່ ຮຽນຈບົການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ ຜູ່ານວນນກັຮຽນຜູ່ທີ່ ຮຽນຈບົການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ ຜູ່ານວນນກັຮຽນຜູ່ທີ່ ຮຽນຈບົການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ ຜູ່ານວນນກັຮຽນຜູ່ທີ່ ຮຽນຈບົການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ ຜູ່ທີ່ ມຄີວາມສາມາດຂັນ້ພືນ້ຖານທີ່ ມຄີວາມສາມາດຂັນ້ພືນ້ຖານທີ່ ມຄີວາມສາມາດຂັນ້ພືນ້ຖານທີ່ ມຄີວາມສາມາດຂັນ້ພືນ້ຖານ    ແລະແລະແລະແລະ

ຄວາມຮູຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ ເພື່ ອສາມາດເຂົາ້ເຮດັວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼ ື ເພື່ ອສບືຕ່ໍຮຽນໃນການສກຶຄວາມຮູຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ ເພື່ ອສາມາດເຂົາ້ເຮດັວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼ ື ເພື່ ອສບືຕ່ໍຮຽນໃນການສກຶຄວາມຮູຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ ເພື່ ອສາມາດເຂົາ້ເຮດັວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼ ື ເພື່ ອສບືຕ່ໍຮຽນໃນການສກຶຄວາມຮູຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ ເພື່ ອສາມາດເຂົາ້ເຮດັວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼ ື ເພື່ ອສບືຕ່ໍຮຽນໃນການສກຶ

ສາຫຼງັຂັນ້ສາຫຼງັຂັນ້ສາຫຼງັຂັນ້ສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານພືນ້ຖານພືນ້ຖານພືນ້ຖານເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືກາຍເປນັຜູ່ເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືກາຍເປນັຜູ່ເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືກາຍເປນັຜູ່ເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືກາຍເປນັຜູ່ປະກອບການປະກອບການປະກອບການປະກອບການ....    

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີ:  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດກ້ໍານດົບູລມິະສດິຄວາມຈາໍເປນັເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາພາຍໃນປີ 2020

ກ່ຽວກບັຄວາມຮູ ້ ແລະ ທກັສະຂອງນກັຮຽນຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົທີ່ ຈະຕອ້ງໃຫມ້ພີາຍຫຼງັຈບົຊັນ້. ກະຊວງໄດເ້ຫນັເປນັ

ເອກະພາບກນັວ່າ ບນັຫາບູລມິະສດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງດາ້ນນີທ້ີ່ ຈະຕອ້ງແກໄ້ຂລວມມ:ີ (i) ທກັສະ ແລະ ຜນົການຮຽນດາ້ນ

ອື່ ນໆທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໃຫມ້ ີ ໂດຍສະເພາະດາ້ນການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການຄດິໄລ່ເລກຂັນ້ພືນ້ຖານຂອງຜູ່

ຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາຍງັບ່ໍເຂັມ້ແຂງ ແລະ ແທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງ

ງານໃນປະຈບຸນັ; (ii) ໂຮງຮຽນຍງັຂາດເຄື່ ອງມເືໝາະສມົເພື່ ອຕດິຕາມກວດກາຂະບວນການຮຽນຮູ ້ແລະ ການພດັທະ

ນາຜນົການຮຽນຂັນ້ພືນ້ຖານຂອງນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ; (iii) ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົມດັທະຍມົ

ຕົນ້ຮຽນຕ່ໍມດັທະຍມົປາຍຫຼາຍເກນີຄວາມຕອ້ງ ແຕ່ມຈີາໍນວນໜອ້ຍດຽວທີ່ ໄປຮຽນສາຍເຕກັນກິວຊິາຊບີ ຍອ້ນບນັຫາ
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ການໂຄສະນາສົ່ ງເສມີຜູ່ດອ້ຍໂອກາດ ເພື່ ອໃຫໄ້ປຮຽນຕ່ໍສາຍເຕກັນກິວຊິາຊບີຍງັບ່ໍພຽງພໍ, (iv) ຄູທີ່ ຮຽນຈບົຫຼກັສູດ

ສາ້ງຄູ ແລະ ຜູ່ທີ່ ຜ່ານຫຼກັສູດຝກຶອບົຮມົໄລຍະປະຈາໍການຍງັຂາດທກັສະ ແລະ ຄວາມຮູທ້ີ່ ຈາໍເປນັ (ລວມທງັທກັສະ

ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ), ແລະ (v) ການບນັຈວຸຊິາຮຽນດາ້ນທຸລະກດິ ແລະ ໄອຊທີ ີເຂົາ້ໃນໂຄງການຫຼກັສູດການສອນ

ການຮຽນໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕົນ້ຍງັບ່ໍພຽງພໍ. 

 ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ:  

ຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົຮບັທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດດາ້ນນີ ້ ແມ່ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັຂອງກມົອະນຸບານ ແລະ

ປະຖມົສກຶສາ, ກມົມດັທະຍມົສກຶສາ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ, ກມົສາ້ງຄູ, ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ,

ສູນໄອຊທີ ີແລະ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ. 

 ຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງ:  

ຢາກບນັລຸໄດຜ້ນົຮບັຂາ້ງເທງິນີ ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາກາໍນດົ 3 ຜນົຮບັໄລຍະກາງ ເພື່ ອເປນັບ່ອນ

ອງີໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊ່ວງໄລຍະປ ີ2016-2020 ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

1) ທກັສະ ແລະ ຜນົການຮຽນຮູຂ້ອງນກັຮຽນ ມ 1-ມ 4 ມຄີວາມເຊື່ ແມໂຍງ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການ

ດາ້ນການພດັທະນາປະເທດຊາດ, ຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ເຊື່ ອມຕ່ໍເຂົາ້ກບັຫຼກັສູດການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານ

ໄດດ້.ີ 

2) ຄ່ອຍໆເພີ່ ມອດັການເລື່ ອນຊັນ້ຈາກມດັທະຍມົຕົນ້ ເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍເຕກັນກິວຊິາຊບີໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ໂດຍຜ່ານຂະ

ບວນການໂຄສະນາປຸກລະດມົ ແລະ ແນະແນວວຊິາຊບີ. 

3) ຫຼກັສູດມດັທະຍມົຕົນ້ໄດຮ້ບັການທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ເີນືອ້ໃນພຽງພໍກ່ຽວກບັວຊິາຊບີ

ຂັນ້ພືນ້ຖານ, ການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັທຸລະກດິ ແລະ ໄອຊທີ ີ ຊຶ່ ງໃນນັນ້ກໍ່ ແມ່ນລວມທງັການສະໜອງອຸປະກອນ

ຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນສາຂາວຊິາດັ່ ງກ່າວ. 

 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ:  

1) ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະກາໍນດົບນັຫາທີ່ ເປນັຊ່ອງວ່າງສໍາຄນັໃນດາ້ນການພດັທະນາທກັສະ ແລະ

ຜນົການຮຽນ ລວມທງັລະດບັທກັສະການອ່ານ, ຂຽນ ແລະ ການຄດິໄລ່ເລກຂັນ້ພືນ້ຖານຂອງນກັຮຽນ ມ.1,

ນກັຮຽນຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົຕົນ້ ອງີຕາມຫຼກັສູດປະຈບຸນັ, ຜນົການປະເມນີ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປະ

ກອບອາຊບີ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການສກຶສາເພີ່ ມເຕມີ. ເຄື່ ອງມປືະເມນີຜນົການຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົ

ຕົນ້ຂອງ ASLO ຈະໄດພ້ດັທະນາຂຶນ້ມາ ແລະ ນໍາໄປໃຊໃ້ນການປະເມນີຜນົການຮຽນ ແລະ ຜນົການປະ

ເມນີຈະເປນັຕວົກາໍນດົໃຫແ້ກ່ການທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງຫຼກັສູດການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ

ຕົນ້. ຫຼກັສູດປບັປຸງໃໝ່ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການປະເມນີຜນົການຮຽນ ແມ່ນຈະໄດນ້ໍາມາໃຊໃ້ນໂຮງ

ຮຽນຕາມຂັນ້ຕອນ. 

2) ສະຖາບນັສາ້ງຄູປບັປຸງຫຼກັສູດສາ້ງຄູຂອງສະຖາບນັສາ້ງຄູໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ແທດເໝາະກບັຄວາມ

ຕອ້ງການໃໝ່, ຫຼກັວຊິາຄູ ແລະ ການຝກຶຫດັວຊິາຊບີ ໂດຍຈະເລັ່ ງໃສ່ ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະດາ້ນການປະເມນີ

ຜນົການຮຽນໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນຄູທີ່ ຮຽນຈບົ ຮວມທງັວທິກີານປະເມນີຜນົການຮຽນແບບຕ່ໍເນື່ ອງໃນໄລຍະເວລາ

ຮຽນ ແລະ ການປະເມນີດວ້ຍວທິກີານສອບເສງັທາ້ຍປຮີຽນ (ກະລຸນາເບິ່ ງຜນົຮບັ 3). 

3) ສາ້ງຂະບວນໂຄສະນາປຸກລະດມົ ແລະ ແນະແນວວຊິບີ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫອ້ດັຕາການເລື່ ອນຊັນ້ຂອງນກັຮຽນຈບົ

ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍວຊິາຊບີເພີ່ ມຂຶນ້ເຖງິ 5% ແລະ ຂຶນ້ມດັທະຍມົປາຍໃຫຢູ່້ລະດບັ 90%. 

4) ຄຽງຄູ່ກບັວຸດທກິານສກຶສາດາ້ນການສາ້ງຄູແລວ້, ຄູທີ່ ຈະໄປສອນໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູຢ່າງໜອ້ຍສຸດຈະຕອ້ງມີ

ປະ ສບົການສອນສາມປ.ີ  

5) ທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງຫຼກັສູດມດັທະຍມົຕົນ້ໂດຍເນັນ້ໃສ່ແກໄ້ຂ ເນືອ້ໃນຫຼກັສູດເພື່ ອບນັຈເຸອາົເນືອ້ໃນການ

ຮຽນກ່ຽວກບັທຸລະກດິ ແລະ ໄອຊທີເີຂົາ້ໃນຫຼກັສູດລວມ.  
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 ນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັ 

1) ຄະນະຮບັຜດິຊອບປະສານງານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານຈະເຮດັໜາ້ທີ່ ການຕດິຕາມ, ກວດ

ກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນໃນລະດບັການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ການກໍ່ ສາ້ງຄູຕາມການມອບໝາຍ. 

2) ຄູທຸກຄນົຕອ້ງນໍາໃຊຊຸ້ດມາດຖານສະມດັຖະພາບ ເພື່ ອປະເມນີຄວາມສາມາດຂອງຕນົໃນທຸກໆສາມປີ ແລະ

ສະເໜຄີວາມຕອ້ງການດາ້ນການຝກຶອບົຮມົຕໍ່ ຫວົໜາ້ໂຮງຮຽນໂດຍອງີໃສ່ຜນົການປະເມນີດັ່ ງກ່າວ 

3) ມນີຕິກິາໍກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີນກັຮຽນຈບົ ມ.4 ໄປເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ຊຶ່ ງລວມມນີຕິກິາໍກ່ຽວກບັ

ນະໂຍບາຍດາ້ນການສະໜອງເບຍ້ລຽ້ງ, ນຕິກິາໍກ່ຽວກບັປະກາສະນຍິະບດັ, ນຕິກິາໍກ່ຽວກບັບ່ອນຮອງຮບັຫຼງັ

ຈາກຮຽນຈບົ ແລະ ນຕິກິາໍກ່ຽວກບັເງ ື່ອນໄຂຜູ່ທີ່ ຈະເຂົາ້ຮຽນໃນລະບບົດັ່ ງກ່າວ. 

4) ເງ ື່ອນໄຂການບນັຈຄູຸເພື່ ອໄປສອນໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ຈະໄດທໍ້າການທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງຄນືໃໝ່ ແລະ ໃຫ ້

ເອາົໃຈໃສ່ພເິສດດາ້ນປະສບົການສອນຕວົຈງິ ມາເປນັເງ ື່ອນໄຂສໍາຄນັ ບວກກບັຄຸນວຸດທກິານສກຶສາທີ່ ມແີລວ້. 

3.4.63.4.63.4.63.4.6 ຜນົຮັຜນົຮັຜນົຮັຜນົຮບັທ ີບທ ີບທ ີບທ ີ 6: 6: 6: 6: ອດັຕາການຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ອດັຕາການຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ອດັຕາການຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ອດັຕາການຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້ໃຫຍ່ໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້ໃຫຍ່ໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້ໃຫຍ່ໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້    ພອ້ມທງັຮບັປະກນັຄວາມສະເໜີພອ້ມທງັຮບັປະກນັຄວາມສະເໜີພອ້ມທງັຮບັປະກນັຄວາມສະເໜີພອ້ມທງັຮບັປະກນັຄວາມສະເໜີ

ພາບຍງິພາບຍງິພາບຍງິພາບຍງິ----ຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍ....    

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີ:  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດກ້າໍນດົບູລມິະສດິຄວາມຈາໍເປນັ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາກະທບົຕ່ໍຄວາມພະ

ຍາຍາມໃນການປບັປຸງຕວົຊີບ້ອກດາ້ນການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ພາຍໃນປ ີ 2020. ການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ແມ່ນຕວົຊີ ້

ບອກໜຶ່ ງໃນຈາໍນວນຫຼາຍຕວົຊີບ້ອກຂອງດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດ (HAI) ຍອ້ນວ່າ ການຮູໜ້ງັສຂືອງພນົລະເມອືງເປນັ

ສິ່ ງຈາໍເປນັເພື່ ອນາໍເອາົປະເທດຊາດຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ. ບນັຫາຫຼກັລວມມ:ີ (i) ຂໍ ້

ມູນການສໍາຫຼວດດາ້ນການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ຍງັບ່ໍຊດັເຈນ ຍອ້ນວ່າການສໍາຫຼວດແຕ່ລະເທື່ ອນາໍໃຊຄໍ້າຖາມບ່ໍຄກືນັ.

ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັຂາດການທດົສອບທກັສະດາ້ນການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການຄໍານວນເລກ; (ii) ບ່ໍມກີາໍນດົເວລາ

ອນັແນ່ນອນ ໃນການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່. ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ໃນປະຈບຸນັຈະສາມາດຮູ ້

ໄດກ້ໍ່ ຕ່ໍເມ ື່ ອມກີານເຜຍີແຜ່ຜນົສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງແຫ່ງຊາດປ ີ2015 ໃນຕົນ້ປ ີ2016 ເທົ່ ານັນ້, (iii) ອຸປະກອນຮບັ

ໃຊກ້ານຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ຍງັມບ່ໍີພຽງພໍ ແລະ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັສະພາບ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິຂອງຜູ່ຮຽນ

ໂດຍສະເພາະອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນໃຫແ້ກ່ຊນົເຜົ່ າທີ່ ອາໄສໃນຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, (iv) ໂຄງການຫຼກັສູດ

ການສກຶສາຜູ່ໃຫຍ່ບ່ໍໄດປ້ະສມົປະສານເຂົາ້ກບັວທິກີານຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ, (v) ຂາດຄູສອນທີ່ ຜ່ານການຝກຶອບົຮມົ

ກ່ຽວກບັວທິກີານສດິສອນການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ. 

 ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ:  

ຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົຮບັທີ່ ມລີກັສະນະຍຸດທະສາດນີ ້ ແມ່ນໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັຂອງກມົການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ, ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ, ສູນວໄິຈການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ແລະ ສູນປະກນັຄຸນ

ນະພາບການສກຶສາ. 

 ຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງ:  

ຢາກບນັລຸໄດຜ້ນົຮບັຂາ້ງເທງິນີ ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາກາໍນດົ 4 ຜນົຮບັໄລຍະກາງ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ

ໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊ່ວງໄລຍະປ ີ2016-2020 ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

1) ມາດຖານຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເພື່ ອປບັປຸງມາດຖານການຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ໄດຮ້ບັ

ການພດັທະນາຂຶນ້ ແລະ ນາໍໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

2) ການປະເມນີອດັຕາຜູ່ໃຫຍ່ທີ່ ອ່ານອອກ, ຂຽນເປນັ ແລະ ສາມາດຄດິໄລ່ເລກຂັນ້ພືນ້ຖານ ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິກີານ

ສຸ່ມຕວົຢ່າງທີ່ ມຄີວາມຊດັເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັໂຄງການຫຼກັສູດໄດ ້ ຮບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສອງປຕ່ໍີໜຶ່ ງ
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ຄັງ້. ຜນົການປະເມນີນີຈ້ະນາໍໄປເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາຫຼກັສູດ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັພືນ້ທີ່ ເປົາ້ໝາຍ

ທີ່ ມອີດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ຕ່ໍາ. 

3) ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆດາ້ນການຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ໄດຮ້ບັການຕດິຕາມກວດກາ, ວໄິຈ ແລະ ແຍກຕາມເພດ

ຂອງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍໃນແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນໃນເຂດທີ່ ການຮຽນຮູໜ້ງັສຫຼືາ້ຫຼງັໝູ່ . 

4) ຂອບການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິທີ່ ລວມເອາົວທິກີານຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້.  

 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ: 

1) ພດັທະນາເຄື່ ອງມເືພື່ ອທດົສອບການຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ໃຫມ້ຄີວາມຊດັເຈນ ແລະ ນາໍເອາົເຄື່ ອງມດືັ່ ງກ່າວ

ໄປທດົລອງນາໍໃຊ.້ 

2) ສູນວໄິຈການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ສມົທບົກບັກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຕດິຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງ

(ຄວາມຄບືໜາ້) ປະຈາໍປກີານຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ ໂດຍແຍກຕາມເພດ ແລະ ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ລາຍງານໃຫ ້

ແກ່ຄະນະຮບັຜດິຊອບປະສານງານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ. ເປົາ້ໝາຍເພື່ ອບນັລຸສໍາລບັ

ປ ີ2020 ລວມມ:ີ (i) ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ໃນເກນອາຍຸ 15-24 ປ ີບນັລຸໄດ ້99%, ແລະ (ii) ອດັ

ຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ໃນເກນອາຍຸ 15 ປ ີຂຶນ້ເມອືບນັລຸໄດ ້95%. 

3) ພດັທະນາຫຼກັສູດ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ ການສອນໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຊວີດິຕວົຈງິຂອງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ

ຢູ່ແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ. 

4) ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ ທີ່ ໄດຮ້ບັການມອບໝາຍໃຫເ້ຮດັໜາ້ທີ່ ການສກຶສາຜູ່ໃຫຍ່ໃຫມ້ຄີວາມ

ເຂັມ້ແຂງ. 

 ນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັ ນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັ ນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັ ນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັ  

1) ມຂໍີຕ້ກົລງົຮບັຮອງເອາົເຄື່ ອງມໃືນການສໍາຫຼວດການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ ພອ້ມທງັມອບໃຫສູ້ນສະຖຕິກິານສກຶ

ສາ ເປນັຜູ່ດໍາເນນີການເກບັກາໍ ແລະ ສໍາຫຼວດຂໍມູ້ນການຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່. 

2) ມນີຕິກິາໍຮບັຮອງ ແລະ ອະນຸມດັນາໍໃຊຫຼ້ກັສູດ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນໜງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່ທີ່ ແທດເໝາະ

ກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. 

3) ມນີະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອບການຮຽນຮູໜ້ງັສຕືະຫຼອດຊວີດິ. 

4) ສາ້ງມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໂດຍລວມເອາົມາດຖານການຮຽນຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ່ໃຫຍ່.  

3.4.73.4.73.4.73.4.7 ຜນົຮບັທີຜນົຮບັທີຜນົຮບັທີຜນົຮບັທ ີ   7:7:7:7:    ຄຸນນະພາບຄຸນນະພາບຄຸນນະພາບຄຸນນະພາບ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຈາໍນວນຈາໍນວນຈາໍນວນຈາໍນວນຜູ່ຜູ່ຜູ່ຜູ່ຮຽນຈບົຮຽນຈບົຮຽນຈບົຮຽນຈບົ    ການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານທງັພາກລດັການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານທງັພາກລດັການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານທງັພາກລດັການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານທງັພາກລດັ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ເອກະຊນົເອກະຊນົເອກະຊນົເອກະຊນົ

ສອດຄ່ອງກບັເປົາ້ສອດຄ່ອງກບັເປົາ້ສອດຄ່ອງກບັເປົາ້ສອດຄ່ອງກບັເປົາ້    ໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ----ສງັຄມົແຫ່ງຊາດສະໄໝທີສງັຄມົແຫ່ງຊາດສະໄໝທີສງັຄມົແຫ່ງຊາດສະໄໝທີສງັຄມົແຫ່ງຊາດສະໄໝທ ີ   VIIIVIIIVIIIVIII....    

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີ:  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາໄດກ້າໍນດົບູລມິະສດິຄວາມຈາໍເປນັ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຜນົກະທບົຕ່ໍຄວາມ

ສອດຄ່ອງ ແລະ ຜນົຜະລດິຂອງການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານ ພາຍໃນປ ີ2020 ຊຶ່ ງລວມມ:ີ 

1) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນໃນໄລຍະຜ່ານມາຍງັບ່ໍທນັ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ

ທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເນື່ ອງຈາກວ່າຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດປບັປຸງຍງັ

ບ່ໍທນັສໍາເລດັ, ຂາດການສກຶສາກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ຂາດການຕດິຕາມຜນົງານ

ຂອງນກັສກຶສາທີ່ ຮຽນຈບົຢ່າງເປນັລະບບົ, ຂາດລະບບົປະກນັຄຸນນະພາບສໍາລບັສາຍການສກຶສາເຕກັນກິວຊິາ

ຊບີ. 

2) ການລງົທນຶໃນການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍກບັ ຄວາມຕອ້ງການເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງ

ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຄຸນນະພາບການຮຽນພາຍໃນສະຖາບນັ ຫຼ ືຄຸນນະພາບຂອງຜູ່ຮຽນຈບົ. 
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3) ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານຍງັບ່ໍທນັສອດຄ່ອງ ເພື່ ອເປນັ ບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລິ

ການການສກຶສາ ຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານ. 

 ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ:  

ຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົຮບັທີ່ ມລີກັສະນະຍຸດທະສາດນີ ້ ແມ່ນໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັຂອງກມົມດັທະຍມົສກຶ

ສາ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ, ກມົການສກຶສາຊັນ້ສູງ, ກມົແຜນການ, ກມົສາ້ງຄູ, ກມົກດິຈະການນກັສກຶສາ, ສູນວໄິຈການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ສູນປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ, ຫອ້ງການສະພາທີ່ ປກຶສາການສກຶສາພາກເອກະຊນົ ແລະ ສະ

ຖາບນັການສກຶສາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 ຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງ:  

ຢາກບນັລຸໄດຜ້ນົຮບັຂາ້ງເທງິນີ ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາກາໍນດົ 4 ຜນົຮບັໄລຍະກາງ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ

ໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊ່ວງໄລຍະປ ີ2016-2020 ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

1) ການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານ ລວມທງັການສກຶສາໃນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ, ການສກຶສາໃນສາຍອາຊີ

ວະສກຶສາ, ສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງ ແລະ ສາຍສາ້ງຄູມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະ

ນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

2) ສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງຈດັຕັງ້ການຮຽນ-ການສອນ ຕາມແຜນພດັທະນາ

ຊບັພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

3) ການລງົທນຶເຂົາ້ໃນການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານເພີ່ ມຂຶນ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ຂອງການຈດັຕັງ້ການຮຽນ

-ການສອນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜູ່ຮຽນຈບົ. 

4) ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຫຼາຍຂຶນ້. ຂດີຄວາມສາ

ມາດໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ການພດັທະນາເຕກັໂນໂລຢ ີແລະ ການບໍລກິານດາ້ນເຕກັນກິເພີ່ ມຂຶນ້. 

 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ:  

1) ສາ້ງແຜນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ ອຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງທຸກຂະແໜງການ ທງັ

ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 

2) ສໍາຫຼວດຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ຕດິຕາມຜູ່ຈບົການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ 

3) ສະໜອງສິ່ ງຈງູໃຈແກ່ນກັຮຽນທີ່ ເລອືກຮຽນວຊິາ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາປະເທດຊາດ ທີ່ ກາໍ

ນດົໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດຄັງ້ທ ີ8 ແລະ ຈດັຕັງ້ການໃຫຄໍ້າປກຶສາດາ້ນການປະກອບ

ອາຊບີ. 

4) ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານ ຊຶ່ ງລວມການປບັປຸງເນືອ້ໃນຫຼກັສູດ ການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້

ຖານ, ອຸປະກອນການຮຽນ, ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ວທິກີານສອນ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂອບວຸດທກິານ

ສກຶສາແຫ່ງຊາດ. 

5) ສາ້ງນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິຂອງການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິ. 

6) ຂະຫຍາຍການເຂົາ້ຮຽນໃນການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານ ໂດຍສະເພາະໃນລະດບັການສກຶສາ ແລະ ຂະແໜງວິ

ຊາຮຽນ ທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການຕາມຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມກີານລງົທນຶໃສ່

ການກໍ່ ສາ້ງ, ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ/ສະຖາບນັການສກຶສາ ຫຼ ືສາ້ງຄະນະວຊິາ/ຂະແໜງວຊິາໃໝ່ທີ່

ມຄີວາມຕອ້ງການ. 

7) ສາ້ງເຄື່ ອງມປືະກນັຄຸນນະພາບໃຫຄ້ບົຊຸດ ແລະ ຈດັຕັງ້ການປະເມນີພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຢູ່ສະຖານການ

ສກຶສາທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 

8) ພດັທະນາລະບບົກນົໄກ ແລະ ການຮ່ວມມເືພື່ ອສະໜບັສະໜນູການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ, ການພດັ

ທະນາເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ການບໍລກິານວຊິາການ. 
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9) ປບັປຸງລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃນແຕ່ລະສາຍການສກຶສາ ເພື່ ອເກບັກາໍຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການສໍາລບັການວາງ

ແຜນ ແລະ ການບໍລຫິານການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານ. 

10) ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກສ່ວນເອກະຊນົເຂົາ້ໃນການສກຶສາ ຫຼງັການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ.  

 ນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັ 

1) ຍຸດທະສາດພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ ເພື່ ອເປນັທດິນາໍໃຫແ້ກ່ການກາໍ

ນດົເປົາ້ໝາຍ ແລະ  ການພດັທະນາຍຸດທະສາດ ໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການຍ່ອຍ ຫຼ ືໜ່ວຍງານການສກຶສາຫຼງັການ

ສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ. 

2) ນະໂຍບາຍດາ້ນການກາໍນດົຂັນ້ເງນິເດອືນ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ແລະ ການ

ສະໜບັສະໜນູ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຜູ່້ຮຽນຈບົວຊິາຊບີໄດຮ້ບັຄ່າຕອບແທນຕາມຄວາມສາມາດ, ຕາມລະດບັ

ສມີ ືແລະ ປະລມິານການອອກແຮງງານ. 

3) ນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິຂອງການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານຕອ້ງໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ລວມທງັນະໂຍບາຍການ

ລງົທນຶ, ນະໂຍບາຍການກູຢ້ມືເງນິເພື່ ອເປນັທນຶການຮຽນຂອງນກັສກຶສາ, ນະໂຍບາຍການຮ່ວມມພືາກລດັ

ແລະ ເອກະຊນົ ແລະ ນະໂຍບາຍການໃຫສ້ດິເປນັເຈົາ້ຕນົເອງແກ່ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

4) ຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້ ແລະ ມຄີວາມກມົກນືກບັຂອບວຸດທກິານສກຶສາ

ຂອງບນັດາປະເທດໃນເຂດພາກພືນ້. 

5) ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ອະນຸ

ມດັ. 

3.4.83.4.83.4.83.4.8 ຜນົຜນົຜນົຜນົຮບັຮບັຮບັຮບັທີທີທີທ ີ   8:8:8:8:    ຂະຂະຂະຂະແໜງແໜງແໜງແໜງການການການການສກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກິກິກ ິກລິາລາລາລາ    ມີມີມີມໂີຄງໂຄງໂຄງໂຄງສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ມີມີມີມຊີບັຊບັຊບັຊບັພະພະພະພະຍາຍາຍາຍາກອນກອນກອນກອນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມຕາມຕາມຕາມທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ເໝາະເໝາະເໝາະເໝາະ

ສມົສມົສມົສມົ    ໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍການການການການນາໍນາໍນາໍນາໍໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊແ້ຜນແຜນແຜນແຜນປະປະປະປະຈາໍຈາໍຈາໍຈາໍປີປປີີປີຂອງຂອງຂອງຂອງຂະຂະຂະຂະແໜງແໜງແໜງແໜງການການການການທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ມ ີມີມີມກີານການການການຄດິຄດິຄດິຄດິໄລ່ໄລ່ໄລ່ໄລ່ມນູມນູມນູມນູຄ່າຄ່າຄ່າຄ່າ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ເຊື່ ອມເຊື່ ອມເຊື່ ອມເຊື່ ອມໂຍງໂຍງໂຍງໂຍງກບັກບັກບັກບັແຜນແຜນແຜນແຜນພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາ

ການການການການສກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກິກິກ ິກລິາລາລາລາ    5 5 5 5 ປີປປີີປ ີ   

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີ:  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດກ້າໍນດົບູລມິະສດິຄວາມຈາໍເປນັເພື່ ອແກໄ້ຂພາຍໃນປ ີ 2020 ບນັຫາ

ກ່ຽວກບັການວາງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ບນັຫາງບົປະມານ ແລະ ການຕດິຕາມກວດ

ກາຜນົການດໍາເນນີງານຂອງຂະແໜງການ. ບນັຫາຫຼກັລວມມ ີ (i) ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນການຈດັຕັງ້ໃນລະດບັສູນກາງ, ແຂວງ 

ແລະ ເມອືງເຮດັໃຫປ້ະສດິທຜິນົຂອງວຽກງານພດັທະນາການສກຶສາຫຸຼດລງົ. ຕວົຢ່າງ: ການຈດັສນັພະນກັງານໃຫແ້ກ່

ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ເມອືງແມ່ນຄກືນັໂດຍບ່ໍໄດພ້ຈິາລະນາເຖງິຈາໍນວນເມອືງ ແລະ

ໂຮງຮຽນທີ່ ຂຶນ້ກບັ, (ii) ການວເິຄາະ ແລະ ການກາໍນດົຕໍາແໜ່ງງານຂອງພະນກັງານໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຍງັບ່ໍຈະແຈງ້ ຈຶ່ ງ

ເຮດັໃຫມ້ຂໍີຫ້ຍຸງ້ຍາກໃນການຕດິຕາມກວດກາການເຮດັວຽກງານຂອງພະນກັງານ; (iii) ລະບບົການຕດິຕາມກວດກາ 

ແລະ ປະເມນີຜນົທີ່ ເປນັເອກະພາບລະບບົດຽວຂອງຂະແໜງການ ຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ; ແລະ 

(iv) ຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານຍງັບ່ໍເຊື່ ອມໂຍງກນັເທົ່ າທີ່ ຄວນ ຊຶ່ ງສ່ວນ

ໜຶ່ ງແມ່ນມາຈາກລະບບົການແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງພາຍໃນຂະແໜງການ.  

 ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ:  

ຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົຮບັທີ່ ມລີກັສະນະຍຸດທະສາດນີແ້ມ່ນໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັຂອງທຸກໆກມົ ແລະ ສະ

ຖາບນັການສກຶສາອອ້ມຂາ້ງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໂດຍແມ່ນຫອ້ງການກະຊວງ, ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັ

ງານ, ກມົກວດກາ, ກມົແຜນການ, ສູນ ICT, ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກມົການເງນິມບີດົ

ບາດໃນການນາໍພາ. 
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 ຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງຜນົຮບັໄລຍະກາງ:  

ຢາກບນັລຸໄດຜ້ນົຮບັຂາ້ງເທງິນີ ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາກາໍນດົ 7 ຜນົຮບັໄລຍະກາງ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ

ໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊ່ວງໄລຍະປ ີ2016-2020 ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

1) ຂດີຄວາມສາມາດຂອງກະຊວງສກຶສາ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຂະແໜງການສກຶສາຢ່າງມີ

ປະສດິທຜິນົ. 

2) ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາໃນຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງໄດຮ້ບັການປບັປຸງ

ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຂຶນ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັປະສດິທຜິນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທງັໝດົ

ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ. 

3) ການບນັຈ ຸ ແລະ ສບັຊອ້ນພະນກັງານໃຫແ້ກ່ໜ່ວຍງານຕ່າງໆໃນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນໄດຮ້ບັການທບົ

ທວນປບັປຸງຄນືໃໝ່ໂດຍສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດສະບບັ

ໃໝ່. 

4) ຂດີຄວາມສາມາດດາ້ນການວາງແຜນການຂອງທຸກໜ່ວຍງານອອ້ມຂາ້ງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາໄດຮ້ບັ

ການປບັປຸງດຂີຶນ້ ໂດຍການເພີ່ ມຈາໍນວນພະນກັງານທີ່ ຜ່ານການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິດາ້ນການ

ວາງແຜນການ. 

5) ລາຍລະອຽດໜາ້ວຽກຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຄຸນວຸດທທິີ່ ຕອ້ງການສໍາລບັພະນກັງານທຸກຂັນ້ໃນຂະແໜງການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ ພອ້ມດວ້ຍບດົລາຍງານຜນົງານ ອງີຕາມໜາ້ທີ່ ວຽກຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັໃນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. 

6) ມຂີອບປະເມນີຜນົງານຂອງຂະແໜງການ ລວມທງັບດົບາດຂອງ EMIS, JSRM, ເຄອືຂ່າຍຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ວິ

ໄຈການສກຶສາ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ທີ່ ສະຫຸຼບສງັລວມໃຫເ້ຫນັໃນບດົສະເໜລີາຍ

ງານຜນົງານຂອງຂະແໜງການໃນວາລະກອງປະຊຸມຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາປະຈາໍປ.ີ 

7) ການປະສານງານໃນດາ້ນການວາງແຜນ ແລະ ການສາ້ງແຜນງບົປະມານໂດຍການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງລະບບົ

ຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານການສກຶສາ (EMIS), ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນພະນກັງານ (PMIS), ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍ ້

ມູນການເງນິ (FMIS) ແລະ ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຄູ (TMIS) ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍຖເືອາົໂຮງ

ຮຽນເປນັຫຼກັ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ແລະ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຂຶນ້. 

 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ:  

1) ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕ່ໍຜນົຮບັທີ່ ມລີກັສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ເປົາ້ໝາຍແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ ປີ 2016-2020, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາຈະທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ໃນຂັນ້ສູນ

ກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງຕາມລໍາດບັ. ອງີໃສ່ຜນົການທບົທວນນີ,້ ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ແຕ່ລະຂັນ້ຈະໄດມ້ກີານປບັ

ປຸງຄນື ແລະ ອາດມກີານດດັແກອ້ກີໃນປ ີ2020 ຕາມຄວາມຈາໍເປນັ. ການທບົທວນກງົຈກັການຈດັຕັງ້ແມ່ນຈະ

ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ພເິສດຕ່ໍການແບ່ງຂັນ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫແ້ກ່ຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນ

ໄລຍະ 5 ປຄີນືຫຼງັ ແລະ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຕໍ້າແໜ່ງງານ ແລະ ໜາ້ວຽກສອດຄ່ອງກບັບດົບາດການ

ແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງໃນການພດັທະນາຂະແໜງການ. ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ປບັປຸງໃໝ່ຈະເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການວາງ

ແຜນ ແລະ ການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກນັ ແລະ ຄ່ອງຕວົຫຼາຍຂຶນ້. 

2) ນະໂຍບາຍການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດສໍາລບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ທີ່ ຈະ

ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ເພື່ ອເປນັບນັທດັຖານໃຫແ້ກ່ການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງການແມ່ນ

ຈະໄດອ້ງີໃສ່ແຜນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການທີ່ ຈາໍເປນັຂອງວຽກປກົະຕິ

ປະຈາໍວນັຂອງການຈດັຕັງ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫພ້ະນກັງານແຕ່ລະຄນົມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ຕ່ໍການປະຕບິດັຕາມ

ລະບບົ ແລະ ບດົບາດການພດັທະນາຂະແໜງການ ຕາມຕໍາແໜ່ງງານຮບັຜດິຊອບ. 
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3) ຈດັຕັງ້ການທບົທວນການບນັຈ ຸ ແລະ ສບັຊອ້ນພະນກັງານໃຫແ້ຕ່ລະພາກສ່ວນໃນລະດບັສູນກາງ ແລະ ທອ້ງ

ຖິ່ ນ ເພື່ ອປບັປຸງປະສດິທພິາບ ແລະ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກງົຈກັການຈດັຕັງ້ທີ່ ໄດປ້ບັປຸງໃໝ່. 

4) ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ມກີານຮບັຮອງມາດຖານວຸດທ ິໂດຍສະ

ເພາະແມ່ນຕໍາແໜ່ງງານທີ່ ເປນັບູລມິະສດິ ໃຫໄ້ດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົທາງດາ້ນການນາໍພາ, ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ

ການສາ້ງແຜນງບົປະມານ ແລະ ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົການປະຕບິດັແຜນງານ ທີ່ ແທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງ

ການຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ. 

5) ພດັທະນາແຜນການ/ໂຄງການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການວາງແຜນ ແລະ ການສາ້ງງບົປະມານ ແລະ ໃຫກ້ານຝກຶ

ອບົຮມົແກ່ພະນກັງານທຸກຄນົທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານວາງແຜນ ແລະ ງບົປະມານ 

6) ສາ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການວາງແຜນ ແລະ ງບົປະມານເພື່ ອໃຫກ້ານດູແລຄວບຄຸມແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານ

ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມກມົກນືກນັຂອງແຜນປະຈາໍປ ີແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານ ແລະ ການໃຊຈ່້າຍສໍາ

ລບັແຜນ. 

 ນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັ 

1) ຜນົຮບັນີມ້ສ່ີວນພວົພນັສໍາຄນັຫຼາຍຕ່ໍການປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ເພື່ ອຊ່ວຍເຮດັໃຫສ້າມາດບນັລຸ 10 ຜນົຮບັ

ຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ຍງັເປນັໃຈກາງທີ່ ຈະນາໍໄປສູ່ການບນັລຸເປົາ້

ໝາຍ ແລະ ຜນົຮບັທງັໝດົຂອງແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ. 

2) ມນີຕິກິາໍເພື່ ອຍູໜ້ນູການປະຕບິດັກງົຈກັການຈດັຕັງ້ປບັປຸງໃໝ່ ແລະ ການບນັຈສຸບັຊອ້ນພະນກັງານໃໝ່. 

3) ການປ່ຽນແປງຕ່ໍນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັການແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານ ແລະ ປະເມນີຜນົງານພະນກັ

ງານຈະຊ່ວຍປບັປຸງໃຫພ້ະນກັງານແຕ່ລະຄນົມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໜາ້ວຽກຂອງຕນົສູງຂຶນ້ ເພື່ ອໃຫເ້ກດີຜນົຮບັ

ອນັດ.ີ 

3.4.93.4.93.4.93.4.9 ຜນົຮບັທີຜນົຮບັທີຜນົຮບັທີຜນົຮບັທ ີ   9: 9: 9: 9: ແຜນການເງນິສໍາລບັແຜນພດັທະນາການສກຶສາແຜນການເງນິສໍາລບັແຜນພດັທະນາການສກຶສາແຜນການເງນິສໍາລບັແຜນພດັທະນາການສກຶສາແຜນການເງນິສໍາລບັແຜນພດັທະນາການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາ ເນັນ້ໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກລິາ ເນັນ້ໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກລິາ ເນັນ້ໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກລິາ ເນັນ້ໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

ລະຫວ່າງບດົບາດຍງິລະຫວ່າງບດົບາດຍງິລະຫວ່າງບດົບາດຍງິລະຫວ່າງບດົບາດຍງິ----ຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍ,,,,    ຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າ,,,,    ຄວາມທຸກຍາກຄວາມທຸກຍາກຄວາມທຸກຍາກຄວາມທຸກຍາກ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນທອ້ງຖິ່ ນທອ້ງຖິ່ ນທອ້ງຖິ່ ນ....    

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີ:  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາໄດວ້າງບູລມິະສດິຄວາມຕອ້ງການເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັທາງ

ດາ້ນໂອກາດການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ຍອ້ນຫຼາຍປດັໄຈເຊັ່ ນ: ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ຊນົເຜົ່ າ, ຄນົພກິານ,

ທີ່ ຕັງ້ພູມສນັຖານ ແລະ ອື່ ນໆ. ແຜນທາງດາ້ນການເງນິຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ 2011-15 ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ຊ່ວຍ

ເຫຼອື “ຜູ່ທຸກຍາກ” ແລະ ໄດກ້າໍນດົເອາົເມອືງທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ ທາງດາ້ນການສກຶສາທີ່ ສຸດທງັໝດົ 56 ເມອືງເປນັເມອືງ

ບູລມິະສດິແຕ່ມຜີນົສໍາເລດັໜອ້ຍໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ຕາມແນວທາງຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ບນັ

ຫາຫຼກັໆປະກອບມຄີ:ື (i) ການພດັທະນາການສກຶສາປະຖມົມກີານປບັປຸງດຂີຶນ້ໃນທົ່ ວ 56 ເມອືງທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ

ທາງດາ້ນການສກຶສາ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ) ແຕ່ຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆຍງັມຢູ່ີ ແລະ ຍງັມຄີວາມຕອ້ງການ

ຫຼາຍໆດາ້ນທີ່ ຈະຕອ້ງໄດສ້ບືຕ່ໍແກໄ້ຂ, ໃນນັນ້ ແມ່ນຈະໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດທາງດາ້ນບນັຫາກ່ຽວກບັພາສາທີ່

ເປນັອຸປະສກັໃນການສກຶສາຂອງຊນົເຜົ່ າ, (ii) ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ສາມາດບນັລຸໄດຫຼ້າຍ

ສມົຄວນຢູ່ໃນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ, ແຕ່ຊ່ອງຫວ່າງໃນລະດບັການສກຶສາຫຼງັປະ

ຖມົສກຶສາຍງັມຢູ່ີ ແລະ ຍງັເພີ່ ມຂຶນ້ໄປເລືອ້ຍໆຕາມລະດບັຂອງການສກຶສາ, (iii) ຂໍມູ້ນສະຖຕິເິດກັພກິານ ຍງັບ່ໍໄດ ້

ບນັຈເຸຂົາ້ໃນລະບບົການຄຸມ້ຄອງຂອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານການສກຶສາ (EMIS) ຈຶ່ ງບ່ໍຮູຈ້າໍນວນທີ່ ແນ່ນອນ ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນຢູ່ໃນຈາໍນວນເດກັທີ່ ບ່ໍມໂີອກາດໄດເ້ຂົາ້ຮຽນ ແລະ ປະເພດຂອງເດກັພກິານ, (iv) ຍງັມກີານຂາດເຂນີຄູສອນປະ

ຖມົຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ບ່ອນທີ່ ມຊີນົເຜົ່ າ ແລະ ປະຊາຊນົຜູ່ທຸກຍາກອາໃສຢູ່ ແລະ (v) ເນື່ ອງຈາກ

ງບົປະມານບໍລຫິານທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິເດອືນຂອງລດັຖະບານມໜີອ້ຍ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຈດັສນັງບົປະ
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ມານເພີ່ ມເຕມີ ສໍາລບັກດິຈະກາໍຕ່າງໆທີ່ ສະໜບັສະໜນູການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ, ດັ່ ງນັນ້ ສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ ງອງີໃສ່

ການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເພື່ ອສະໜບັສະໜນູກດິຈະກາໍດັ່ ງກ່າວ. 

 ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ:  

ການບນັລຸຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແມ່ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັທຸກພາກສ່ວນທງັສູນກາງ,

ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຊຸມຊນົ. 

 ຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງ:  

ຢາກບນັລຸໄດຜ້ນົຮບັຂາ້ງເທງິນີ ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາກາໍນດົ 4 ຜນົຮບັໄລຍະກາງ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ

ໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊ່ວງໄລຍະປ ີ2016-2020 ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

1) ໃຫງ້ບົປະມານບໍລຫິານທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິເດອືນເພີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍການເພີ່ ມປະສດິທພິາບໃນການສບັຊອ້ນ ແລະ ນາໍໃຊ ້

ຄູ. 

2) ການຈດັສນັ ແລະ ການສະໜອງງບົປະມານໃຫບ້ນັດາແຂວງ ແລະ ເມອືງ ເພີ່ ມຂຶນ້ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກ

ໂຕນລະຫວ່າງຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ, ຄວາມທຸກຍາກ, ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຄນົພກິານ. 

3) ທຸກໂຄງການແມ່ນມຄີາດໝາຍສະເພາະ ໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ. 

4) ມບີນັຊບູີລມິະສດິຮ່ວງງບົປະມານສະເພາະ (ໂດຍສະເພາະກໍ່ ແມ່ນຮ່ວງເງນິບໍລຫິານທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິເດອືນ) ເພື່ ອພິ

ຈາລະນາຈດັສນັງບົປະມານ, ການຊໍາລະຄ່າໃຊຈ່້າຍຕ່າງໆ ແລະ ການຕດັງບົປະມານໃນກໍ່ ລະນຈີາໍເປນັ. 

 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ 

1) ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ຈະທບົທວນ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍຊື່ ເມອືງທີ່ ດອ້ຍໂອກາດທີ່ ສຸດທາງດາ້ນການສກຶສາ ແລະ 

ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັໃຫແ້ກ່ໜ່ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ  ແລະ ກລິາ ພອ້ມດວ້ຍຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຕ່າງໆ

ທີ່ ໂຄງການຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕອ້ງໄດວ້າງບູລມິະສດິໃສເມອືງດັ່ ງກ່າວ. 

2) ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ລາຍງານຢ່າງ

ເປນັປກົກະຕໃິຫຄ້ະນະຮບັຜດິຊອບການປະສານງານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການຄຸມ້ຄອງ, ບໍລຫິານ, ແຜນ

ການ, ການເງນິ ແລະ ຕດິຕາມປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການສກຶສາ ແລະ ກລິາກ່ຽວກບັຜນົ

ຂອງຄວາມຄບືໜາ້ດັ່ ງກ່າວ. ການຕດິຕາມຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແມ່ນມຄີວາມຕອ້ງການສໍາລບັ

ທຸກໂຄງການຢູ່ໃນຂະແໜງການ. 

3) ວາງແຜນເກບັກາໍສະຖຕິປິະເພດເດກັພກິານໃນທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການວາງເປົາ້ໝາຍຂອງ

ການລງົທນຶໃນການສະໜອງການສກຶສາ. ສະຖຕິເິດກັນກັຮຽນທີ່ ເປນັຄນົພກິານຈະໄດຮ້ບັການລາຍງານຢູ່ໃນ

ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານການສກຶສາ. ຫຼກັການ ແລະ ທກັສະຄວາມສາມາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເດກັທີ່ ເປນັອຸ

ປະສກັທາງດາ້ນຮ່າງກາຍຈະໄດນ້າໍເຂົາ້ໃນແຜນພດັທະນາຄູກ່ອນໄປປະຈາໍການ ແລະ ຄູປະຈາໍການ. 

4) ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງຈະລາຍງານປະຈາໍປໃີຫກ້ມົຈດັຕັງ້ພະນກັງານກ່ຽວກບັການບນັຈ ຸແລະ

ສບັຊອ້ນຄູໃໝ່ໄດຊ່້ວຍແກໄ້ຂບນັຫາການຂາດຄູໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີໄດດ້ຄີແືນວໃດ. 

5) ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາຈະປກຶສາຫາລ ືກບັກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກະຊວງການເງນິ ເພື່ ອຂໍເພີ່ ມສ່ວນ

ແບ່ງເງນິບໍລຫິານປກົກະຕຂິອງຂະແໜງການສກຶສາ ທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິເດອືນໃຫສູ້ງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. 

6) ການນາໍໃຊງ້ບົປະມານໃນຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ. 

 ນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັ 

1) ນະໂຍບາຍເພື່ ອສບືຕ່ໍໃຫບູ້ລສິດິສໍາລບັການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການພດັທະນາການສກຶສາຊັນ້ປະ

ຖມົຢູ່ໃນບນັດາ ເມອືງທີ່ ດອ້ຍໂອກາດທີ່ ສຸດທາງດາ້ນການສກຶສາ. 

2) ສາ້ງຍຸດທະສາດ, ຄູ່ມ ື ຕ່າງໆທີ່  ກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການເພື່ ອແກໄ້ຂຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນທຸກໂຄງ

ການເພື່ ອສະໜອງໃຫຄູ່້ຮ່ວມພດັທະນາ. 
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3) ມຄີວາມເປນັເອກະພາບກນັກ່ຽວກບັນຍິາມ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຄວາມພກິານຂອງເດກັເພື່ ອຮວມເອາົຂໍມູ້ນ

ກຸ່ມເດກັພກິານເຂົາ້ໃນການລາຍງານຂອງລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

4) ປບັປຸງນຕິກິາໍກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນຄນືໃໝ່.    

3.4.103.4.103.4.103.4.10 ຜນົຮບັທ ີຜນົຮບັທ ີຜນົຮບັທ ີຜນົຮບັທ ີ10: 10: 10: 10: ການສາ້ງນະໂຍບາຍແມ່ນອງີໃສ່ຂໍມ້ນູການສາ້ງນະໂຍບາຍແມ່ນອງີໃສ່ຂໍມ້ນູການສາ້ງນະໂຍບາຍແມ່ນອງີໃສ່ຂໍມ້ນູການສາ້ງນະໂຍບາຍແມ່ນອງີໃສ່ຂໍມ້ນູ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສະພາບຄວາມເປນັຈງິສະພາບຄວາມເປນັຈງິສະພາບຄວາມເປນັຈງິສະພາບຄວາມເປນັຈງິ    

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີ:  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດໃ້ຫບູ້ລມິະສດິຄວາມຕອ້ງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການນາໍໃຊ ້

ຫຼກັຖານໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັການນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງທນຶຂອງຂະແໜງການທີ່ ມຈີາໍກດັ ຢ່າງ

ມປີະສດິທຜິນົ. ຕາມການຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການເງນິໃນລະຫວ່າງປ ີ2016-2020 ດັງ້ນັນ້, ຄວນມີ

ການປບັປຸງການ ຈດັສນັ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂອງຂະແໜງການສກຶສາຢ່າງ

ມປີະສດິທພິາບ. ບນັຫາສໍາຄນັທີ່ ຈະໄດແ້ກໄ້ຂລວມມ:ີ (i) ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນການສກຶສາ, ການເງນິ ແລະ ບຸກ

ຄະລາກອນທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັຍງັບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງໃຫແ້ກ່ການວາງແຜນໄດ ້ ຍອ້ນວ່າການສະໜອງຂໍມູ້ນບ່ໍໄດຕ້າມ

ກາໍນດົເວລາທີ່ ຕອ້ງການ. (ii) ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໄດມ້ຫີວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈຈາໍນວນ

ຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ການວເິຄາະ, ສງັເຄາະ ແລະ ເຜຍີແຜ່ ຍງັຢູ່ໃນລະດບັຈາໍກດັຫຼາຍເພື່ ອນາໍໃຊເ້ປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການ

ວາງແຜນ.(iii)ຕວົຊີບ້ອກທີ່ ສໍາຄນັ ກ່ຽວກບັຜນົການປະຕບິດັວຽກງານເພື່ ອໃຫເ້ປນັບ່ອນອງີໃນການຕດິຕາມຜນົງານ

ຂອງຂະແໜງການຢ່າງເປນັປກົກະຕຍິງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການພດັທະນາເທື່ ອ. (iv) ຜນົຂອງການທບົທວນ ແລະ ຕດິຕາມ-

ປະເມນີຮ່ວມຍງັເປນັບ່ອນອງີບ່ໍພຽງພໍຕ່ໍການວາງແຜນ, (v) ການຕດັສນິໃຈດາ້ນການຈດັສນັງບົປະມານປະຈາໍປຍີງັບ່ໍ

ໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນພຽງພໍຈາກການທບົທວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍທຽບກບັຜນົຮບັທີ່ ໄດຄ້າດຄະເນໄວ ້ (vi) ການສາ້ງ

ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກ ິລາ ຍງັບ່ໍໄດອ້ງີໃສ່ຫຼກັຖານຜນົງານຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍຢ່າງເປນັລະບບົ. 

 ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ:  

ການບນັລຸຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແມ່ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມລະຫວ່າງກມົກວດກາ, ກມົ

ແຜນການ (ສູນສະຖຕິ)ິ, ສູນ ICT, ກມົການເງນິ, ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ແລະ ສູນວໄິຈການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ. 

 ຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງ:  

ຢາກບນັລຸໄດຜ້ນົຮບັຂາ້ງເທງິນີ ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາກາໍນດົ 5 ຜນົຮບັໄລຍະກາງ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ

ໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊ່ວງໄລຍະປ ີ2016-2020 ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

1) ຖານຂໍມູ້ນລະບບົຄຸມ້ຄອງຂ່າວສານການສກຶສາ (EMIS), ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນບຸກຄະລາກອນ (PMIS) ແລະ

ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນການເງນິ (FMIS) ແລະ (ອາດລວມທງັລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຄູ) ໄດຮ້ບັການເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້

ກນັເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການວາງແຜນໄລຍະກາງ, ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານປະຈາໍ

ປດີວ້ຍວທິກີານລາຍງານຂໍມູ້ນໃຫທ້ນັເວລາ. 

5) ຂະບວນການທບົທວນ ແລະ ຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ຮ່ວມສະໜອງຫຼກັຖານຂໍມູ້ນເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການ

ຕດັສນິໃຈຫຼາຍຂຶນ້. 

6) ແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແມ່ນອງີໃສ່ບດົລາຍງານຜນົສໍາເລດັຂອງຂະ

ແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

7) ມບີດົສງັລວມການທບົທວນ, ບດົລາຍງານການວໄິຈ ແລະ ບດົວໄິຈຜນົງານປະຈາໍປຂີອງຂະແໜງການ ເພື່ ອ

ເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການທບົທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 ແລະ 

ແຜນຂອງຂະແໜງການສໍາລບັ 2020-2025. 
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8) ມບີດົລາຍງານການປະເມນີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາໃນແຕ່ລະ

ໄລຍະ. 

 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ 

1) ເຮດັໃຫລ້ະບບົສະຖຕິຂໍິມູ້ນການສກຶສາ, ຂໍມູ້ນການເງນິ ແລະ ຂໍມູ້ນບຸກຄະລະກອນມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກນັ

ແລະ ຖກືນາໍໃຊເ້ພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດໃນການວາງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

2) ສູນວໄິຈການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ດໍາເນນີການວໄິຈໃນປະເດນັທີ່ ເປນັບນັຫາກ່ຽວກບັການພດັທະນາການສກຶສາ

ແລະ ກລິາ ແລະ ສງັເຄາະຜນົການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ວໄິຈຕ່າງໆທີ່ ໄດປ້ະຕບິດັໃນປຜ່ີານມາ ເພື່ ອສະເໜແີນະໃຫ ້

ແກ່ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ກາໍນດົບູລມິະສດິຕ່າງໆ. 

3) ສູນວໄິຈການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ດໍາເນນີການປະເມນີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງການພດັທະນາການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

4) ກມົກວດກາຮ່ວມກບັສູນສະຖຕິກິາໍນດົ ແລະ ນຍິາມຊຸດຕວົຊີບ້ອກຕົນ້ຕໍ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັງານ ເພື່ ອຕດິ

ຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາປະ

ຈາໍປ ີແລະ ຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຊີບ້ອກແມ່ນຈະໄດລ້າຍງານເປນັປະຈາໍປໃີນບດົລາຍງານຜນົງານຂອງຂະ

ແໜງການ. 

5) ການທບົທວນ ແລະ ຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົຮ່ວມຈະພຈິາລະນາຮວບຮວມເອາົຂໍມູ້ນຈາກບດົລາຍງານກ່ຽວກບັ

ຕວົຊີບ້ອກຕົນ້ຕໍ ຂອງການປະຕບິດັງານ ແລະ ຈາກການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຕາມຫວົຂໍທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການມອບໝາຍ. 

6) ກມົແຜນການຮ່ວມກບັກມົການເງນິ ສາ້ງແຜນງບົປະມານປະຈາໍປຂີອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໂດຍອງີ

ໃສ່ແຜນຂອງແຂວງ. 

7) ກມົແຜນການເປນັຜູ່ຮວບຮວມ ແລະ ເກບັຮກັສາບດົລາຍງານການປະຕບິດັວຽກງານປະຈາໍປຂີອງຂະແໜງການ

ແລະ ບດົລາຍງານການວໄິຈປະຈາໍປ ີ ທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໂດຍສູນວໄິຈການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່

ການທບົທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນ 2016-2020 ແລະ ການວາງແຜນຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ

ແຕ່ປ ີ2020-2025. 

 ນຕິກິາໍນຕິກິາໍນຕິກິາໍນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັທີ່ ຈາໍເປນັທີ່ ຈາໍເປນັທີ່ ຈາໍເປນັ 

1) ສາ້ງລະບຽບຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນ ໃນລະບບົການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານຕ່າງໆ (ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂ່າວ

ສານການສກຶສາ (EMIS), ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານບຸກຄະລາກອນ (PMIS) ແລະ ລະບບົຄຸມ້ຄອງ

ຂ່າວສານການເງນິ (FMIS). 

2) ມກີານພວົກນັຢ່າງໃກສ້ດິກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ຕອ້ງມຂໍີມູ້ນການສໍາຫຼວດ

ແລະ ຂໍມູ້ນປະຊາກອນທນັເວລາໃນທາ້ຍປແີຕ່ລະປ ີ ເພື່ ອການຄດິໄລ່ຕວົຊີບ້ອກການປະຕບິດັວຽກງານຂອງກະ

ຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ລວມທງັຊີບ້ອກການປະຕບິດັວຽກງານທີ່ ເປນັຕົນ້ຕໍ ແລະ ການສາ້ງນະໂຍບາຍ

ລວມ. 

3) ສາ້ງລະບຽບການ, ນຕິກິາໍ ເພື່ ອຮບັປະກນັການວາງແຜນປະຈາໍປຂີອງຂະແໜງການທີ່ ມກີານຄດິໄລ່ມູນຄ່າຈາກ

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ແຂວງ. 

4) ສາ້ງລະບຽບການກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົເຫນັດ ີ ຈາກຜນົການທບົທວນ ແລະ ຕດິຕາມ-ປະເມນີ

ຜນົຮ່ວມປະຈາໍປ.ີ 
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3.4.113.4.113.4.113.4.11 ຜນົຮບັທີຜນົຮບັທີຜນົຮບັທີຜນົຮບັທ ີ   11: 11: 11: 11: ພນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົ ມສຸີຂະພາບເຂັມ້ແຂງພນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົ ມສຸີຂະພາບເຂັມ້ແຂງພນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົ ມສຸີຂະພາບເຂັມ້ແຂງພນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົ ມສຸີຂະພາບເຂັມ້ແຂງ, , , , ມນີກັກລິາສະໝກັຫຼິນ້ມນີກັກລິາສະໝກັຫຼິນ້ມນີກັກລິາສະໝກັຫຼິນ້ມນີກັກລິາສະໝກັຫຼິນ້    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ນກັກລິາອາຊບີນກັກລິາອາຊບີນກັກລິາອາຊບີນກັກລິາອາຊບີທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່

ມຄຸີນນະພາບເຊື່ ອມໂຍງກບັກລິາມຄຸີນນະພາບເຊື່ ອມໂຍງກບັກລິາມຄຸີນນະພາບເຊື່ ອມໂຍງກບັກລິາມຄຸີນນະພາບເຊື່ ອມໂຍງກບັກລິາ----ກາກາກາກາຍຍຍຍຍະກາໍພາກພືນ້ຍະກາໍພາກພືນ້ຍະກາໍພາກພືນ້ຍະກາໍພາກພືນ້    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສາກນົສາກນົສາກນົສາກນົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຮູຮ້ກັສາສລີະປະວດັທະນະທໍາຂອງຮູຮ້ກັສາສລີະປະວດັທະນະທໍາຂອງຮູຮ້ກັສາສລີະປະວດັທະນະທໍາຂອງຮູຮ້ກັສາສລີະປະວດັທະນະທໍາຂອງ

ຊາດຊາດຊາດຊາດ    

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີເຫດຜນົອາ້ງອງີ:  

ນບັຕັງ້ແຕ່ໄດມ້ກີານຮວມຕວົເຂົາ້ກນັລະຫວ່າງ ຄະນະກາໍມະການກລິາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງສກຶສາທກິານ, 

ຂະແໜງການຈຶ່ ງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບກວາ້ງຂຶນ້ ນບັທງັການສົ່ ງເສມີປບັປຸງສຸຂະພາບທາງດາ້ນຮ່າງກາຍຂອງພນົລະ

ເມອືງດວ້ຍການອອກກາໍລງັກາຍ ແລະ ເພີ່ ມຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການແຂ່ງຂນັຂອງນກັກລິາລາວ ໂດຍສະເພາະການ

ແຂ່ງຂນັປະຈາໍພາກພືນ້. ບນັຫາຫຼກັກ່ຽວກບັກລິາ-ກາຍຍະກາໍປະກອບມຄີ:ື (i) ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນສິ່ ງອໍາ

ນວຍຄວາມສະດວກສໍາລບັກລິາກາຍຍະກາໍໃນລະດບັແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ຢູ່ໃນອງົການຈດັຕັງ້, ໂຮງງານ ແລະ ຊຸມຊນົ

ຍງັຈາໍກດັ, (ii) ເຖງິວ່າພາລະສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາແມ່ນຫຼກັສູດໜຶ່ ງຂອງຫຼກັສູດແຫ່ງຊາດ ທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບນັຫານສກຶສາ ແຕ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼກັສູດຍງັບ່ໍທນັໄປຕາມຈດຸໝາຍທີ່ ວາງໄວ,້ ການ

ເຄື່ ອນໄຫວແຂ່ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, ສລີະປະວນັນະຄະດ ີ ຍງັບ່ໍເປນັຂະບວນການທີ່ ກວາ້ງຂວາງ ແລະ ຂາດສະໂມ

ສອນກລິາໃນຂັນ້ໂຮງຮຽນ; (iii) ການນາໍໃຊສ້ະໂມສອນກລິາເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາສິ່ ງເສບຕດິ ແລະ ປະກດົການຫຍໍທໍ້ ້

ທາງສງັຄມົຍງັບ່ໍພຽງພໍ, (iv) ຈາໍນວນນກັກລິາທມີພີອນສະຫວນັ ແລະ ນກັກລິາຊາຍ-ຍງິ, ມາດຕະຖານທາງດາ້ນການ

ແຂ່ງຂນັໃນລະດບັພາກພືນ້ຍງັຕ່ໍາຖາ້ປຽບທຽບໃສ່ຈາໍນວນພນົລະເມອືງ ແລະ (v) ມາດຕະຖານຂອງກລິາລະດບັສູງຍງັ

ຢູ່ໃນລະດບັຕ່ໍາກວ່າຄວາມຕອ້ງການ ເພື່ ອເປນັສະມາຊກິຂອງຄະນະກາໍມາທກິານໂອລມິປກິອາຊ ີແລະ ສະໜອງກາໍມະ

ການຕດັສນິເຂົາ້ໃນການແຂ່ງຂນັກລິາອາຊເີກມ ແລະ ອາຊຽນເກມ. 

 ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ:  

ການບນັລຸຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັຂອງກມົກລິາລະດບັສູງ, ກມົ

ກລິາມວນຊນົ, ກມົພາລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ, ຫອ້ງການປະສານງານຄະນະກາໍມະການໂອລມິປກິແຫ່ງຊາດ, ສູນຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ສະຫະພນັກລິາແຫ່ງຊາດ.  

 ຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງ:  

ຢາກບນັລຸໄດຜ້ນົຮບັຂາ້ງເທງິນີ ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາກາໍນດົ 4 ຜນົຮບັໄລຍະກາງ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ

ໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊ່ວງໄລຍະປ ີ2016-2020 ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

1) ຂະບວນການເຄື່ ອນໄຫວກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ແລະ ໃນອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ຮວມທງັຢູ່

ໃນໂຮງຈກັໂຮງງານ ແລະ ຊຸມຊນົໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງເຂັມ້ແຂງ. 

2) ມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສະໂມສອນກລິາ ແລະ ການແຂ່ງຂນັກລິາທີ່ ສາມາດ ຊ່ວຍໃນການຄດັເລອືກນກັຮຽນທີ່ ມ ີ

ພອນສະຫວນັເພື່ ອ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂນັກລິານກັສກຶສາໃນອາຊຽນ. 

3) ຈາໍນວນນກັກລິາທີ່ ມພີອນສະຫວນັ ແລະ ທມີກລິາແຫ່ງຊາດທີ່ ມມີາດຕະຖານໃນລະດບັພາກພືນ້ເພີ່ ມຂຶນ້. 

4) ຄູຝກຶ ແລະ ກາໍມະການຕດັສນິກລິາຂອງລາວໄດຜ່້ານການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ມເີງ ື່ອນໄຂຄຸນສມົບດັແທດເໝາະ

ຕາມມາດຖານຂອງຄະນະກາໍມາທກິານໂອລມິປກິອາຊ.ີ 

5) ການຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ມຄູີພະ

ລະສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາເພີ່ ມຂຶນ້, ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັທາງພາຍໃນ, ພາກພືນ້

ແລະ ສາກນົຫຼາຍຂຶນ້. 

 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ 

1) ແຜນປະຕບິດັງານຂອງກລິາ ຈະໄດຮ້ບັການທບົທວນໃນສະພາວະຄວາມເປນັຈງິຂອງການຈດັສນັງບົປະມານ

ແລະ ບູລມິະສດິສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ໄດກ້າໍນດົ. ຂອບວຽກງານສໍາລບັການກາໍນດົນກັຮຽນທີ່ ມພີອນສະ
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ຫວນັຈະໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ ໂດຍການສາ້ງໂຮງຮຽນນກັກລິາທີ່ ມພີອນສະຫວນັ ແລະ

ສູນກລິາ-ກາຍຍະກາໍປະຈາໍພາກ 3 ແຫ່ງ. 

2) ສູນຝກຶອບົຮມົກລິາ-ກາຍຍະກາໍແຫ່ງຊາດຈະໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັໃຫກ້າຍເປນັສະຖາບນັ. 

3) ແຜນປະຕບິດັງານທີ່ ເນັນ້ໜກັໃສ່ ມາດຕະການໃນການເຂົາ້ຮ່ວມຄະນະກາໍມາທກິານໂອລມິປກິອາຊ ີ ໄດຮ້ບັ

ການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

4) ຈດັການແຂ່ງຂນັສລີະປະວນັນະຄະດຂີນັ ແລະ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍທງັໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ລະ

ຫວ່າງເມອືງຕ່ໍເມອືງ, ແຂວງຕ່ໍແຂວງ ເປນັປະຈາໍ. 

 ນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັນຕິກິາໍທີ່ ຈາໍເປນັ 

1) ນຕິກິາໍເພື່ ອສາ້ງໂຮງຮຽນນກັກລິາ ທີ່ ມພີອນສະຫວນັໃນລະດບັສູນກາງພອ້ມສູນກລິາ-ກາຍຍະກາໍປະຈາໍພາກ 3

ແຫ່ງ. 

2) ນຕິກິາໍເພື່ ອນາໍໃຊສ້ະໂມສອນກລິາ ແລະ ການແຂ່ງຂນັກລິາເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດການຮຽນໃນໂຮງຮຽນ. 

3) ນະໂຍບາຍເພື່ ອສະໜບັສະໜນູຜູ່ທີ່ ມພີອນສະຫວນັທາງດາ້ນກລິາໃນທຸກລະດບັ. 

 ຊບັພະຍາກອນຊບັພະຍາກອນຊບັພະຍາກອນຊບັພະຍາກອນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ    

4.14.14.14.1 ພາກສະເໜີພາກສະເໜີພາກສະເໜີພາກສະເໜ ີ   

ໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປ ີ 2011-2015 ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍລະບບົ

ການສກຶສາໄປຄຽງຄູ່ກບັການປບັປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ. ສະນັນ້, ເພື່ ອຕອບສະໜອງການເງນິໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ ມຄີວາມຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ພີ່ ມສ່ວນແບ່ງງບົປະມານແຫ່ງລດັຈາກລະດບັ 13% ຫາ 18% 

ພອ້ມທງັເພີ່ ມການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (ODA) ເພື່ ອປດິຊ່ອງວ່າງດາ້ນການເງນິ. ແຜນພດັທະນາ

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຍງັໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າສ່ວນແບ່ງງບົປະມານບໍລຫິານທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິເດອືນທີ່ ໄດຮ້ບັ

ໃນແຕ່ລະປຕ່ໍີາ ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍການປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການປບັປຸງການບໍລຫິານ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ. ສະນັນ້, ຢູ່ໃນແຜນດັ່ ງກ່າວ ຈຶ່ ງໄດສ້ະເໜໃີຫເ້ພີ່ ມສ່ວນແບ່ງຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິເດອືນຂຶນ້

ເຖງິ 25%ຂອງງບົປະມານຂະແໜງການສກຶສາທງັໝດົ ພາຍໃນປ ີ 2015, ເຊິ່ ງການເພີ່ ມຂຶນ້ນີ ້ ແມ່ນເຫນັໄດຊ້ດັເຈນ

ຈາກການປະຕບິດັນະໂຍບາຍການສະໜອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ, ການ

ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາໄດຖ້ເືອາົການຂະຫຍາຍລະບບົການສກຶສາ (ການກໍ່ ສາ້ງໂຮງຮຽນ ແລະ ການບນັຈຄູຸ) 

ແລະ ການເພີ່ ມເງນິເດອືນຄູເປນັບູລມິະສດິສໍາຄນັ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫງ້ບົປະມານບໍລຫິານທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິເດອືນ ຢູ່ໃນລະດບັ 

10% ເທົ່ ານັນ້ທຽບໃສ່ງບົປະມານທງັໝດົຂອງສກຶສາ.  
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ຮູບສະແດງຮູບສະແດງຮູບສະແດງຮູບສະແດງ    ທ ີທ ີທ ີທ ີ1 1 1 1 ––––    ງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສາງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສາງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສາງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສາ10101010    ໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາປີໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາປີໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາປີໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາປີ    2011201120112011----2015 2015 2015 2015     

(ເປນັເງນິກບີ, ລາຄາປະຈບຸນັ) 

 

ຮູບສະແດງ 1 ຂາ້ງເທງິຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າໃນຊ່ວງໄລຍະປ ີ2011-2014 ງບົປະມານສໍາລບັຂະແໜງການສກຶສາ ເຊິ່ ງ

ລວມທງັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (ODA) ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 1,370 ຕືກ້ບີ (216 ລາ້ນ ໂດລາ) ມາ

ເປນັ 3,942 ຕືກ້ບີ (493 ລາ້ນ ໂດລາ) ແຕ່ຕກົມາຮອດປ ີ 2015 ຂະແໜງການສກຶສາໄດຮ້ບັງບົປະມານພຽງແຕ່ 

3,714 ຕືກ້ບີ (464 ລາ້ນ ໂດລາ) ທງັນີກ້ໍ່ ຍອ້ນວ່າລດັຖະບານໄດເ້ລີ່ ມປະຕບິດັການລວມແຜນງານການເງນິ ມາເປນັ

ແຜນງານອນັດຽວກນັເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນງບົປະມານຂາດດຸນ ດວ້ຍການຫຸຼດຜ່ອນຄ່າໃຊຈ່້າຍລງົ ໂດຍຮກັສາດດັຊະນເີງນິ

ເດອືນໃຫຢູ່້ຄງົເດມີ ແລະ ຕດັການລງົທນຶລງົ. 

ໃນຕາຕະລາງຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ໃນສກົປ ີ 2012-2013 ງບົປະມານລວມຂອງຂະແໜງສກຶສາ

ແລະ ກລິາ ທີ່ ໄດຮ້ບັ ເຫນັວ່າລື່ ນຕວົເລກທີ່ ກາໍນດົໃນແຜນ 5 ປ,ີ ທງັນີກ້ໍ່ ຍອ້ນວ່າການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງງບົປະມານເງນິ

ເດອືນ. ແຕ່ໃນຕວົຈງິ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ບ່ໍໄດຮ້ບັສ່ວນແບ່ງງບົປະມານຈາກລດັຖະບານຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວ ້

ໃນແຜນ 5 ປ ີ(2011-2015). ໃນສກົປ ີ2014-2015 ສ່ວນແບ່ງງບົປະມານທີ່ ລດັຖະບານສະໜອງໃຫຂ້ະແໜງການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ ມພີຽງແຕ່ 14.6% ເທົ່ ານັນ້ ຊຶ່ ງໃນແຜນໄດກ້າໍນດົໄວ ້18%. 

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    5555::::    ຄາດໝາຍຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ ໃນແຜນ 5 ປ ີ(ຄາດໝາຍຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ ໃນແຜນ 5 ປ ີ(ຄາດໝາຍຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ ໃນແຜນ 5 ປ ີ(ຄາດໝາຍຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ ໃນແຜນ 5 ປ ີ(2011201120112011----2015201520152015) ທຽບໃສ່ງບົປະມານທີ່ໄດຮ້ັບັຕວົຈງິ) ທຽບໃສ່ງບົປະມານທີ່ໄດຮ້ັບັຕວົຈງິ) ທຽບໃສ່ງບົປະມານທີ່ໄດຮ້ັບັຕວົຈງິ) ທຽບໃສ່ງບົປະມານທີ່ໄດຮ້ັບັຕວົຈງິ    

    

    
2010/112010/112010/112010/11    2011/122011/122011/122011/12    2012/132012/132012/132012/13    2013/142013/142013/142013/14    2014/152014/152014/152014/15    

ຄາດຄະເນສດັສ່ວນງບົປະມານສກຶສາ ໃນແຜນ 5 ປ ີ

(2011-2015) ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍລດັຖະບານ (*) 
13.2% 14.4% 15.6% 16.8% 18.0% 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ ໃນແຜນ 5 ປ ີ(2011-

2015) (ລາ້ນກບີ) (*) 
2,430 2,525 2,678 2,742 2,903 

ງບົປະມານທີ່ ໄດຮ້ັບັຕວົຈງິ (ລາ້ນກບີ) (**) 1,730 2,009 3,302 3,942 3,714 

ສ່ວນແບ່ງຕວົຈງິ (**) 13.2% 13.0% 14.5% 15.5% 14.6% 
ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: (*) ຂໍມູ້ນຈາກ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ (ESDP). (**) ຂໍມູ້ນຈາກກະຊວງການເງນິ  

                                           
10101010 ງບົປະມານທີ່  ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ....    
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ການການການການລງົລງົລງົລງົທນຶທນຶທນຶທນຶ    

ການການການການໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊຈ່້າຍຈ່າຍຈ່າຍຈ່າຍທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍແມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນເງນິເງນິເງນິເງນິເດອືນເດອືນເດອືນເດອືນ 

ເງນິເງນິເງນິເງນິເດອືນເດອືນເດອືນເດອືນ    
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4.24.24.24.2 ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ ສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ ສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ ສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ ສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ    2016201620162016----2020 2020 2020 2020     

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ (2016-2020) ໄດເ້ນັນ້ໃສ່ການຂະຫຍາຍການສກຶສາກ່ອນໄວ

ຮຽນ, ການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ, ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້, ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການຍກົລະດບັຄຸນນະພາບການສກຶສາໃຫສູ້ງ

ຂຶນ້. ເພາະສະນັນ້, ໃນແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈຶ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ພີ່ ມການລງົທນຶເຂົາ້ໃສ່ຂະແໜງການ

ຍ່ອຍດັ່ ງກ່າວ ລວມທງັງບົປະມານເພື່ ອໃຊຈ່້າຍເຂົາ້ໃນການປະຕບິດັງານ ແລະ ບໍລຫິານການສກຶສາ ເຊັ່ ນ: ເງນິບໍລຫິານ

ໂຮງຮຽນ, ເງນິສໍາລບັການບໍາລຸງຄູ, ການບໍາລຸງຮກັສາປຶມ້ແບບຮຽນ, ເງນິສໍາລບັການລງົຕດິຕາມຂອງຄູສກຶສານເິທດ 

ແລະ ອື່ ນໆ. 

ເພື່ ອຈະບນັລຸວຽກງານໃນຊ່ວງໄລຍະກາງສະໄໝນີ,້ ມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງເພີ່ ມງບົປະມານໃຊຈ່້າຍບໍລຫິານ ແລະ

ງບົປະມານການລງົທນຶຂຶນ້ໃຫສູ້ງ ເມື່ ອທຽບໃສ່ງບົປະມານຂອງສກົ 2014/15. ຄ່າໃຊຈ່້າຍເງນິເດອືນ (ລວມທງັເບຍ້

ລຽ້ງ/ນະໂຍບາຍອື່ ນໆ) ທາງດາ້ນຈາໍນວນຄວນຈະເພີ່ ມຂຶນ້ພຽງເລກັໜອ້ຍເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ສ່ວນແບ່ງຄວນຫຸຼດລງົ ເມື່ ອທຽບ

ໃສ່ງບົປະມານທງັໝດົຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ດັ່ ງທີ່ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັໃນຕາຕະລາງ 2 ແລະ 3 ຂາ້ງລຸ່ມນີ ້

ຄວາມຕອ້ງການຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແມ່ນຄດິໄລ່ບນົພືນ້ຖານການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັທຸກເປົາ້ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງແຜນງານພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນລະດບັຊາດ. ກມົແຜນ

ການໄດພ້ດັທະນາເຄື່ ອງມທືີ່ ເຮດັການວໄິຈ ແລະ ການຄາດຄະເນໂດຍ ນາໍໃຊໂ້ປຣແກມັເອກັແຊວ (Excel) ທີ່ ຄາດຄະ

ເນການໃຊຈ່້າຍຕ່າງໆເພື່ ອຮບັໃຊນ້ະໂຍບາຍການພດັທະນາການສກຶສາ ຊຶ່ ງອງີຕາມຂໍມູ້ນພືນ້ຖານຈາກລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍ ້

ມູນການສກຶສາ (EMIS), ມູນຄ່າຫວົໜ່ວຍ ແລະ ບນັດາຈດຸປະສງົທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ກໍ່ ຄຜືນົຜະລດິ ແລະ ຜນົຮບັທີ່ ກາໍ

ນດົໄວໃ້ນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ. ຕວົຢ່າງ: ເຄື່ ອງມຄືາດຄະເນນີ ້ ໄດຮ້ວມເອາົການຄາດຄະເນເງນິບໍລິ

ຫານໂຮງຮຽນ (SBG), ຄ່າໃຊຈ່້າຍເຂົາ້ໃນການຊື ້ປຶມ້ແບບຮຽນທດົແທນ, ການກໍ່ ສາ້ງໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ ນໆ ເປນັຕົນ້

. ເຄື່ ອງມກືານວາງແຜນນີ ້ຍງັປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນການເງນິຕ່ໍແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ໂດຍທຽບກບັຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນ

ງບົປະມານໃນໄລຍະ 5 ປຕ່ໍີໜາ້ ແລະ ເຄື່ ອງມດືັ່ ງກ່າວຍງັຊ່ວຍປະເມນີ ຫຼ ືຄາດຄະເນຊ່ອງວ່າງດາ້ນການເງນິເພື່ ອນາໍມາ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈດຸປະສງົນະໂຍບາຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

ຕາຕະລາງ 6 ແລະ 7 ຂາ້ງລຸ່ມນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິເພື່ ອສະໜບັສະໜນູ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທຸກເປົາ້ໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາໃນໄລຍະ 2016-2020. 

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    6666::::    ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ    ((((ລາ້ນກບີລາ້ນກບີລາ້ນກບີລາ້ນກບີ))))    

    

2014/15 2014/15 2014/15 2014/15 

((((ງບົປະມານງບົປະມານງບົປະມານງບົປະມານ

ຕວົຈງິຕວົຈງິຕວົຈງິຕວົຈງິ))))    

2015/162015/162015/162015/16    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

2016/172016/172016/172016/17    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

2017/182017/182017/182017/18    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

2018/192018/192018/192018/19    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

2019/202019/202019/202019/20    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

ງບົປະມານທງັໝດົສໍາລບັຂະ 

ແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
3,3,3,3,714,502714,502714,502714,502    4,416,8064,416,8064,416,8064,416,806    4,898,1264,898,1264,898,1264,898,126    4,969,8604,969,8604,969,8604,969,860    5,322,7605,322,7605,322,7605,322,760    5,517,0925,517,0925,517,0925,517,092    

ເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອຸດໜນູ 2,559,651 2,682,429 2,747,936 2,810,165 2,984,690 3,116,871 

ເງນິບໍລຫິານທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິເດອືນ 437,566 940,681 1,064,420 1,057,159 1,083,845 1,141,598 

ການລງົທນຶ    (ບ່ໍລວມ ບ່ໍລວມ ບ່ໍລວມ ບ່ໍລວມ ODA)    717,285(*) 793,696 1,085,770 1,102,537 1,254,225 1,258,623 

(*) ລວມ ODA 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ກມົແຜນການ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
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ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    7777::::    ສດັສ່ວນຂອງງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການສໍາລບັຂະສດັສ່ວນຂອງງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການສໍາລບັຂະສດັສ່ວນຂອງງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການສໍາລບັຂະສດັສ່ວນຂອງງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການສໍາລບັຂະແໜງການສກຶສາແໜງການສກຶສາແໜງການສກຶສາແໜງການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາ ກລິາ ກລິາ ກລິາ (ຄດິເປນັ %(ຄດິເປນັ %(ຄດິເປນັ %(ຄດິເປນັ %))))    

 

2014/15 (ງບົປະມານ

ຕວົຈງິ) 

2015/16 

(ຄາດຄະເນ) 

2016/17 

(ຄາດຄະເນ) 

2017/18 

(ຄາດຄະເນ) 

2018/19 

(ຄາດຄະເນ) 

2019/20 

(ຄາດຄະເນ) 

ເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອຸດໜນູ 69 61 56 57 56 56 

ເງນິບໍລຫິານທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິເດອືນ 10 21 22 21 20 21 

ການລງົທນຶ 19 18 22 22 24 23 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ກມົແຜນການ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ຕາຕະລາງ 6 ແລະ 7 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຮຽກຮອ້ງໃຫຫຸຼ້ດສດັສ່ວນງບົປະມານບວ້ງເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອຸດໜນູລງົຈາໍນວນໜຶ່ ງ ເພື່ ອເຮດັ

ໃຫສ້ດັສ່ວນງບົປະມານທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິເດອືນເພີ່ ມຂຶນ້ ເພື່ ອນໍາໄປສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດານະໂຍບາຍ

ຕ່າງໆ. ໄປຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ ກໍ່ ຍງັມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງເພີ່ ມງບົປະມານລງົທນຶ ໃນອດັຕາສ່ວນເທົ່ າທຽມກນັໃຫແ້ກ່ການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 2016-2020.  

ຕາຕະລາງ 8 ຂາ້ງລຸ່ມນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັອດັຕາສ່ວນແບ່ງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນງບົປະມານ ສໍາລບັຂະແໜງການ

ຍ່ອຍຕ່າງໆ ໃນໄລຍະແຕ່ 2016-2020. ເມື່ ອພຈິາລະນາເຖງິການຄາດຄະເນທາງດາ້ນປະຊາກອນ ແລະ ການຂະ

ຫຍາຍລະບບົການສກຶສານັນ້ ມາຮອດເວລານີຈ້ະເຫນັໄດວ່້າການຈດັສນັສ່ວນແບ່ງງບົປະມານໃຫແ້ກ່ວຽກງານສກຶສາ

ໃນລະດບັຊັນ້ປະຖມົຄວນຈະຫຸຼດລງົ ເພື່ ອຫນັໄປສະໜບັສະໜນູວຽກງານການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນ, ການສກຶສາ

ຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ແລະ ອາຊວີະສກຶສາ, ສ່ວນຂະແໜງການຍ່ອຍອື່ ນໆ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັເດມີທຽບໃສ່ງບົປະ

ມານທງັໝດົຂອງສກຶສາ. 

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    8888::::    ອດັຕາສ່ວນແບ່ງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍອດັຕາສ່ວນແບ່ງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍອດັຕາສ່ວນແບ່ງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍອດັຕາສ່ວນແບ່ງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ    ((((ຄດິເປນັຄດິເປນັຄດິເປນັຄດິເປນັ%)%)%)%)    

ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ 2015/162015/162015/162015/16    2016/172016/172016/172016/17    2017/182017/182017/182017/18    2018/192018/192018/192018/19    2019/202019/202019/202019/20    

ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ 8.5 8.6 9.6 10.1 11.0 

ປະຖມົສກຶສາ 36.2 33.2 32.7 30.8 30.4 

ມດັທະຍມົຕົນ້ 21.5 22.0 21.7 22.0 21.6 

ມດັທະຍມົປາຍ 10.6 11.7 12.1 12.6 12.2 

ອາຊວີະສກຶສາ 3.6 3.9 4.0 4.2 4.2 

ສາ້ງຄູ 2.5 2.1 2.0 1.9 1.9 

ການສກຶສາຊັນ້ສູງ 5.1 6.1 5.8 5.8 5.7 

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0 

ບໍລຫິານ 9.9 9.6 9.7 10.3 10.2 

ກລິາ- ກາຍຍະກ າ 1.0 1.9 1.4 1.3 1.8 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ກມົແຜນການ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

4.34.34.34.3 ຄາດຄະເນງບົປະມານພາຍໃນຄາດຄະເນງບົປະມານພາຍໃນຄາດຄະເນງບົປະມານພາຍໃນຄາດຄະເນງບົປະມານພາຍໃນ    

ງບົປະມານພາຍໃນທີ່ ຈະຈດັສນັໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາແຕ່

ປ ີ 2016-2020 ແມ່ນຂຶນ້ກບັການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິຂອງລດັຖະບານເປນັປດັ

ໄຈສໍາຄນັ. ຢູ່ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດຄັງ້ທ ີ VIII, ລດັຖະບານຕັງ້ຄວາມຫວງັວ່າ ການເຕບີໂຕ

ທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນໄລຍະ 5 ປຈີະສະໝ່ໍາສະເໝຢູ່ີໃນລະດບັສະເລ່ຍ 7.5%. ໃນຂະນະດຽວກນັນັນ້, ກໍ່ ມຈີດຸມຸ່ງ

ໝາຍດໍາເນນີນະໂຍບາຍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການເງນິຂອງລດັຖະບານ ແນ່ໃສ່ເຮດັໃຫກ້ານເງນິແຫ່ງລດັມຄີວາມ

ຍນືຍງົ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງລດັທຽບໃສ່ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຈະຄ່ອຍໆຫຸຼດລງົໃນແຕ່ລະປ.ີ 
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ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດກ້າໍນດົເປົາ້ໝາຍໄວໃ້ນແຜນວ່າ ງບົປະມານສໍາລບັຂະແໜງການສກຶສາ

ແລະ ກລິາ ຄວນຢູ່ໃນລະດບັອດັຕາສ່ວນ 17% ຂອງງບົປະມານແຫ່ງລດັ11111111. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວນີກ້ໍ່ ຍງັບ່ໍ

ສາມາດປະຕບິດັໃຫບ້ນັລຸໄດ ້ຍອ້ນບນັຫາການຂາດດູນດາ້ນການເງນິຂອງລດັຖະບານ. ໃນສກົປ ີ2014/15 ສ່ວນແບ່ງ

ງບົປະມານທີ່ ຂະແໜງການສກຶສາໄດຮ້ບັອະນຸມດັ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັປະມານ 14.6% ຂອງງບົປະມານແຫ່ງລດັ.  

ແຕ່ເພື່ ອຈດຸປະສງົສໍາລບັການວາງແຜນ, ການຄດິໄລ່ສ່ວນແບ່ງງບົປະມານຂອງສກຶສາ ແມ່ນຄດິໄລ່ໂດຍອງີໃສ່ງບົ

ປະມານພາຍໃນຂອງລດັຖະບານ (ບ່ໍໄດລ້ວມເອາົງບົປະມານການກູຢ້ມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້), ດັ່ ງນັນ້ ພວກເຮາົຈຶ່ ງສາມາດ

ສມົທຽບໄດລ້ະຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງດາ້ນການເງນິ ແລະ ຄາດຄະເນງບົປະມານຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ.ພາຍ

ໃຕວ້ທິກີານດັ່ ງກ່າວນີ ້ໃນສກົປີ 2015-2016 ສ່ວນແບ່ງງບົປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແມ່ນບນັລຸໄດ ້17%12121212. 

ອງີຕາມການຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄລ

ຍະ 2016-2020 ທີ່ ໄດນ້າໍສະເໜໃີນມະໂນພາບລວມຂາ້ງເທງິນັນ້, ບນັຫາສໍາຄນັກໍ່ ຄຕືອ້ງໄດຄ້າດຄະເນຄວາມຕອ້ງ

ການເຖງິວ່າຈະມຊີບັພະຍາກອນຮອງຮບັແຜນຄາດຄະເນນັນ້ໄດ ້ຫຼ ື ບ່ໍກໍ່ ຕາມ. ຊ່ອງວ່າງດາ້ນການເງນິ ຫຼ ືງບົສ່ວນເກນີ

ແມ່ນໝາຍເຖງິຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຕອ້ງການທງັໝດົ ຂອງແຜນງານພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ ທີ່ ໄດນ້າໍສະເໜມີາຂາ້ງເທງິນັນ້ ແລະ ຄາດຄະເນຊບັພະຍາກອນພາຍໃນທີ່ ມ.ີ ຕາຕະລາງ 5 ລຸ່ມນີ ້ສະແດງງບົປະ

ມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຖາ້ຫາກລດັຖະບານສະໜອງງບົປະມານໃຫສ້ກຶສາຢູ່ໃນລະດບັ 17% ໃນ

ແຕ່ລະປ.ີ 

ແຕ່ສໍາຄນັຕອ້ງເຂົາ້ໃຈວ່າ ລດັຖະບານອາດມກີານດດັປບັຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງລງົ ແລະ ການຄາດຄະ

ເນການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ແມ່ນລວມເອາົທງັການຊ່ວຍເຫຼອືໃນຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼອືທາງວຊິາ

ການ ແລະ ການຮ່ວມມດືາ້ນວຊິາການ, ນັນ້ກໍ່ ໝາຍຄວາມວ່າ ງບົປະມານດັ່ ງກ່າວຈະບ່ໍໄດໃ້ຊຈ່້າຍເຂົາ້ໃນການຈັດັຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາໂດຍກງົ. ດັ່ ງນັນ້, ຊ່ອງຫວ່າງດາ້ນການເງນິອາດມຫຼີາຍກວ່ານັນ້ ຫຼ ື ສ່ວນ

ເກນີອາດບ່ໍມເີລຍີ. 

     

                                           
11111111    ສ່ວນແບ່ງງບົປະມານຂອງສກຶສາທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍລດັຖະບານ ປກົະຕແິລວ້ຈະຄດິໄລ່ໂດຍອງີໃສ່ລາຍຈ່າຍຂັນ້ຕົນ້ຂອງລດັຖະບານເຊັ່ ນ: 

ງບົປະມານລດັຖະບານທງັໝດົລບົໃຫໜ້ີສ້ນິລດັຖະບານ ແລະ ຄງັສະສມົ. 
12121212    ນີໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ຂະແໜງການສກຶສາໄດຮ້ບັທນຶ ODA ຕ່ໍາກວ່າ 17% ຂອງ ທນຶ ODA ທງັໝດົພາຍໃນປະເທດ. ໃນສກົປີ 

2015-2016 ນີ ້ສກຶສາໄດຮ້ບັ ທນຶ ODA ພຽງແຕ່ 10.7% ຂອງ ທນຶ ODA ທງັໝດົພາຍໃນປະເທດ. 
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ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    9999::::    ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນການເງນິຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນການເງນິຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນການເງນິຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນການເງນິ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງ////ສ່ວນເກນີດາ້ນການເງນິ (ລາ້ນກບີ)ສ່ວນເກນີດາ້ນການເງນິ (ລາ້ນກບີ)ສ່ວນເກນີດາ້ນການເງນິ (ລາ້ນກບີ)ສ່ວນເກນີດາ້ນການເງນິ (ລາ້ນກບີ)    

        
2015/162015/162015/162015/16    

(ອະນຸມດັ)(ອະນຸມດັ)(ອະນຸມດັ)(ອະນຸມດັ)    

2016/172016/172016/172016/17    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

2017/182017/182017/182017/18    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

2018/192018/192018/192018/19    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

2019/202019/202019/202019/20    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂັນ້ຕົນ້ຂອງລດັຖະບານ (ບ່ໍລວມ ODA) 19,777,000 21,989,000 24,655,000 27,603,000 30,866,000 

ການຈດັສນັສ່ວນແບ່ງສໍາລບັຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ (%)(ບ່ໍລວມ ODA) 
17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 

ການຈດັສນັສ່ວນແບ່ງສໍາລບັຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ (ບ່ໍລວມ ODA) 
3,383,825 3,738,130 4,191,350 4,692,510 5,247,220 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ 4,416,806 4,898,126 4,969,860 5,322,760 5,517,092 

ຊ່ອງວ່າງດາ້ນການເງນິ/ງບົປະມານສ່ວນເກນີ 

(ບ່ໍລວມ ODA) 
-1,032,981 -1,159,996 -778,510 -630,250 -269,872 

ງບົທີ່  ODA ໄດຈ້ດັສນັແກ່ຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ 
656,000 619,000 625,000 705,000 625,000 

ຊ່ອງວ່າງດາ້ນການເງນິ/ງບົປະມານສ່ວນເກນີ 

(ລວມ ODA) 
-376,981 -540,996 -153,510 74,750 355,128 

ຊ່ອງວ່າງດາ້ນການເງນິ/ງບົປະມານສ່ວນເກນີທີ່ ສະ

ສມົໃນແຕ່ລະປ ີ 
-376,981 -917,977 -1,071,487 -966,737 -641,609 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ສໍາລບັຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງລດັຖະບານ: ກະຊວງການເງນິ; ສໍາລບັ ODA, ກມົແຜນການ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ໂດຍອງີໃສ່ການຄາດຄະເນລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານ, ຄາດວ່າລດັຖະບານຈະສາມາດເພີ່ ມງບົປະມານໃຫແ້ກ່ຂະ

ແໜງການສກຶສາໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປ ີແຕ່ 2016-2020 ເມື່ ອທຽບໃສ່

ແຜນ 5 ປ ີ2011-2015. 

ຕາຕະລາງການຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນງບົປະມານ ສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ໄດສ້ະ

ແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ຖາ້ບ່ໍລວມເອາົ ODA ຊ່ອງຫວ່າງດາ້ນການເງນິຈະຄ່ອຍໆຫຸຼດລງົໃນໄລຍະແຕ່ປ ີ2016-2020, ແຕ່

ຖາ້ຫາກວ່າລວມເອາົງບົປະມານ ODA ເຂົາ້ໃສ່ຈະເຫນັໄດວ່້າຊ່ອງຫວ່າງດາ້ນການເງນິໃນ 3 ປທໍີາອດິກາຍເປນັງບົປະ

ມານສ່ວນເກນີໃນສກົປ ີ 2018-2019 ເນື່ ອງຈາກວ່າແຫ່ຼງງບົປະມານຈະມຫຼີາຍຂຶນ້ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການ

ເງນິກໍ່ ຄ່ອຍໆຫຸຼດລງົ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ ີສ່ວນເກນີດາ້ນການເງນິທີ່ ໃນສອງປສຸີດທາ້ຍ ຈະບ່ໍສາມາດຖມົຊ່ອງຫວ່າງທີ່ ມ ີ

ໃນສາມປທໍີາອດິຂອງແຜນ. ໃນຊ່ວງໄລຍະ 5 ປຂີອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈະມຊ່ີອງຫວ່າງ

ດາ້ນການເງນິປະມານ 641 ຕືກ້ບີ ຊຶ່ ງເທົ່ າກບັປະມານ 79 ລາ້ນ ໂດລາສະຫາລດັ. 

ຖາ້ຫາກລດັຖະບານຫຸຼດລາຍຈ່າຍລງົ ຫຼ ືຄາດຄະເນງບົປະມານ ODA ຫາກຫຸຼດລງົ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງດາ້ນການ

ເງນິຍງັບ່ໍທນັມແີຫ່ຼງທນຶມາຮອງຮບັ, ຄວາມສ່ຽງມຢູ່ີວ່າ ຈະຕອ້ງຫຸຼດງບົປະມານລາຍຈ່າຍບວ້ງບໍລຫິານ ທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິ

ເດອືນ ແລະ ການລງົທນຶລງົ, ບ່ໍດັ່ ງນັນ້ ກໍ່ ຕອ້ງຈາໍກດັການບນັຈຕໍຸາແໜ່ງຄູໃໝ່ ໂດຍຫນັໄປປບັປຸງການບນັຈຄູຸ ຫຼ ືການ

ສບັຊອ້ນຄູຄນືໃໝ່ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງຂຶນ້. ການຈາໍກດັຄ່າໃຊຈ່້າຍດາ້ນບໍລຫິານທີ່ ບ່ໍແມ່ນເງນິເດອືນ ຈະເປນັບນັຫາ

ກະທບົຕ່ໍຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ຕດິພນັກບັການປບັປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ ເຊັ່ ນ: ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ, ທນຶການສກຶສາ, 

ທນຶຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍການ, ທນຶສໍາຮອງເພື່ ອບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ທດົແທນປຶມ້ແບບຮຽນ, ອຸປະກອນການຮຽນ-ການ

ສອນ, ການບໍາລຸງຮກັສາໂຮງຮຽນ. ການຂະຫຍາຍເຄອືຂ່າຍການສກຶສາກໍ່ ຕອ້ງໄດຢູ່້ໃນຂອບເຂດຈາໍກດັ ຍອ້ນວ່າງບົປະ

ມານການກໍ່ ສາ້ງກໍ່ ຈະໄດຮ້ບັການດດັປບັລງົ. ໃນໄລຍະເວລາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ

ຕວົຈງິ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ໜ່ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ຫຼ ືESWG ຈະເຮດັວຽກ

ຮ່ວມກນັຕື່ ມເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ທບົທວນແຜນຄນືໃໝ່ ຕາມຄວາມຈາໍເປນັ ໂດຍອງີໃສ່ສະພາບຄວາມເປນັຈງິທາງ

ດາ້ນການເງນິ. 
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4.44.44.44.4 ຊບັພະຍາກອນຈາກພາຍນອກຊບັພະຍາກອນຈາກພາຍນອກຊບັພະຍາກອນຈາກພາຍນອກຊບັພະຍາກອນຈາກພາຍນອກ    

ຕາຕະລາງ 10 ຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ ສະແດງໃຫເ້ຫນັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືໂດຍລວມຈາກຜູ່ໃຫທ້ນຶເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັ

ທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊ່ວງໄລຍະປ ີ2016-2020 ທີ່ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໄດຕ້ກົລງົໃຫກ້ານສະໜບັ

ສະໜນູ. ດັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວໄວຢູ່້ຂາ້ງເທງິນັນ້ ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (ODA) ແມ່ນລວມເອາົທງັການ

ຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການບໍລຫິານໂຄງການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ ນັນ້ກໍ່ ໝາຍຄວາມວ່າງບົປະມານດັ່ ງກ່າວ ຈະ

ບ່ໍໄດໃ້ຊຈ່້າຍເຂົາ້ໃນການຈັດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາໂດຍກງົ. 

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    10101010::::    ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທີ່  ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທີ່  ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທີ່  ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທີ່  ODA ODA ODA ODA ໄດຕ້ກົລງົໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໄດຕ້ກົລງົໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໄດຕ້ກົລງົໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໄດຕ້ກົລງົໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ    ((((ລາ້ນກບີລາ້ນກບີລາ້ນກບີລາ້ນກບີ))))    

        
2015/162015/162015/162015/16    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

2016/172016/172016/172016/17    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

2017/182017/182017/182017/18    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

2018/192018/192018/192018/19    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

2019/202019/202019/202019/20    

(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)(ຄາດຄະເນ)    

 ODA (ຫວົໜ່ວຍລາ້ນກບີ) 656,000 619,000 625,000 705,000 625,000 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ກມົແຜນການ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ຕາຕະລາງ 11ຕາຕະລາງ 11ຕາຕະລາງ 11ຕາຕະລາງ 11::::    ການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກພາຍນອກ (ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຫຼກັ) ໃຫແ້ກ່ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກພາຍນອກ (ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຫຼກັ) ໃຫແ້ກ່ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກພາຍນອກ (ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຫຼກັ) ໃຫແ້ກ່ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກພາຍນອກ (ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຫຼກັ) ໃຫແ້ກ່ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ    

ຂະແໜງການຍ່ອຍ 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຫຼກັ    ທີ່ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື    ສໍາ

ລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ 2011201120112011----2015201520152015    

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຫຼກັ    ທີ່ ຈະໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື    ສໍາ

ລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ 2016201620162016----2020202020202020    

ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ 
UNICEF, EFA-FTI, Plan Intl. World 

Vision, CRS, other INGOs 

UNICEF, WB, Plan Intl., World 

Vision, CRS, other INGOs  

ປະຖມົສກຶສາ 

EFA-FTI, Australia, JICA, WFP, WB, 

UNICEF, SCF, LuxDevelopment, 

RoomtoRead, CRS, Plan Intl., other 

INGOs 

Australia, EU, GPE II, WFP, WB, 

UNICEF, SCF, RoomtoRead, 

LuxDevelopment, CRS, JICA, 

UNFPA, Pencils of promise, Plan 

Intl., Childfund, other INGOs  

ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ 

ADB, KOICA, JICA, UNESCO, 

UNFPA, RoomtoRead, Some other 

INGOs  

ADB, JICA, KOICA, UNESCO, 

UNFPA, RoomtoRead  

ມດັທະຍມົຕອນປາຍ China, KOICA KOICA, ADB  

ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົ

ວຊິາຊບີ 
ADB, GIZ, Luxembourg, UNFPA  

ADB, GIZ, KfW, Switzerland, 

Luxembourg, China, JICA, UNFPA 

ການສກຶສາຄູ UNESCO, JICA, ADB, UNFPA 

Australia, GPE II, WFP, WB, 

UNICEF, LuxDevelopment, Room to 

Read, CRS, JICA, UNFPA, other 

INGOs. 

ການສກຶສາຊັນ້ສູງ  

(ມະຫາວທິະຍາໄລ) 

ADB, China, France, Australia, 

Japan, USA, China and Vietnam 

through scholarships 

ADB, China, France, Australia, 

Japan, USA, China and Vietnam 

through scholarships 

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ UNESCO, EFA-FTI, UNFPA, DVV UNESCO, UNFPA, DVV  

ການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ 

EU through PRSO, Australia, JICA, 

USA, China and Vietnam through 

scholarships 

EU & Japan through PRSO 
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 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, , , , ຂອບການຕດິຕາມກວດກາຂອບການຕດິຕາມກວດກາຂອບການຕດິຕາມກວດກາຂອບການຕດິຕາມກວດກາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົ    

5.15.15.15.1 ການແບ່ງຂັນ້ໃນການບໍລຫິານ, ຄຸມ້ຄອງການແບ່ງຂັນ້ໃນການບໍລຫິານ, ຄຸມ້ຄອງການແບ່ງຂັນ້ໃນການບໍລຫິານ, ຄຸມ້ຄອງການແບ່ງຂັນ້ໃນການບໍລຫິານ, ຄຸມ້ຄອງ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ    

ເນື່ ອງຈາກວ່າແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ (2016-2020) ເປນັແຜນຂອງທົ່ ວຂະແໜງ ດັ່ ງ

ນັນ້ ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນດັ່ ງກ່າວມປີະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ ບນັລຸໄດຕ້າມຄາດໝາຍທີ່ ກາໍ

ນດົ, ທຸກພາກສ່ວນລວມທງັອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຕອ້ງຮ່ວມມກືນັນາໍເອາົບນັດາ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໄປຜນັຂະຫຍາຍເປນັແຜນປະຕບິດັຕວົຈງິໃນແຕ່ລະປ.ີ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກິ

ລາໄດກ້າໍນດົກນົໄກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍອງີໃສ່ນະໂຍບາຍ 3 ສາ້ງຂອງລດັຖະບານ ກໍ່ ຄນືະໂຍບາຍໃນການແບ່ງ

ຂັນ້ຄຸມ້ຄອງຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ພອ້ມທງັອງີໃສ່ໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນ ແລະ ກນົໄກການປະສານ

ງານທີ່ ມຢູ່ີໃນປດັຈບຸນັ ດັ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

1)1)1)1) ກະຊວງສກຶສາທກິານກະຊວງສກຶສາທກິານກະຊວງສກຶສາທກິານກະຊວງສກຶສາທກິານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ ໂດຍສະເພາະຄະນະປະສານງານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງການສກຶສາ ໂດຍພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງຄະນະນາໍກະຊວງ ມໜີາ້ທີ່ ໃນການຊີນ້າໍລວມ ໃຫແ້ກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ

ເພື່ ອນາໍເອາົແຜນດັ່ ງກ່າວໄປຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ຄະນະປະສານງານດັ່ ງກ່າວ 

ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ ເພື່ ອລາຍງານ

ການນາໍໃນກອງປະຊຸມຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາໃນແຕ່ລະປ.ີ 

2)2)2)2) ຄະນະປະສານງານຄະນະປະສານງານຄະນະປະສານງານຄະນະປະສານງານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສະໜບັສະໜນູວຊິາການສະໜບັສະໜນູວຊິາການສະໜບັສະໜນູວຊິາການສະໜບັສະໜນູວຊິາການ: ຄະນະປະສານງານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູວຽກການສກຶສາ

ຂັນ້ພືນ້ຖານ, ການສກຶສາຫຼງັຂັນ້ພືນ້ຖານ, ການວໄິຈການສກຶສາ, ການວາງແຜນ, ງບົປະມານ ແລະ ຕດິຕາມ

ກວດກາມໜີາ້ທີ່ ປະສານງານກບັບນັດາກມົ, ຫອ້ງການ, ສູນ ແລະ ສະຖາບນັພາຍໃນກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ 

ກລິາໃນການຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້, ສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ບນັຫາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ພອ້ມທງັໃຫຄໍ້າ

ປກຶສາຫາລ ືແລະ ແນະນາໍການແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່າງໆທີ່ ອາດເປນັອຸປະສກັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນດັ່ ງກ່າວ. 

3)3)3)3) ໜ່ວຍງໜ່ວຍງໜ່ວຍງໜ່ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ (ານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ (ານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ (ານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ (ESWGESWGESWGESWG)))) ມໜີາ້ທີ່ ປະສານງານກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພື່ ອນາໍເອາົ

ນະໂຍບາຍທີ່ ກາໍນດົໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ (2016-2020) ນີ ້ໄປສອດແຊກເຂົາ້ໃນ

ແຜນການຊ່ວຍເຫຼອືແກ່ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໂດຍສະເພາະກມົວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

4)4)4)4) ບນັດາກມົວຊິາການຕ່າງໆບນັດາກມົວຊິາການຕ່າງໆບນັດາກມົວຊິາການຕ່າງໆບນັດາກມົວຊິາການຕ່າງໆ ມໜີາ້ທີ່ ຊີນ້າໍບນັດາແຂວງ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາທີ່ ຂຶນ້ກບັ ໃນການນາໍເອາົບນັດາ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ ກາໍນດົ ໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 ເຂົາ້ໃນ

ແຜນດໍາເນນີງານປະຈາໍປຂີອງຕນົໂດຍສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາການສກຶສາ 5 ປ.ີ 

5)5)5)5) ພະແນກສກຶສາທກິານພະແນກສກຶສາທກິານພະແນກສກຶສາທກິານພະແນກສກຶສາທກິານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາແຂວງກລິາແຂວງກລິາແຂວງກລິາແຂວງ ມໜີາ້ທີ່ ນາໍເອາົນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ ກາໍນດົໃນແຜນ ໄປຜນັ

ຂະຫຍາຍເປນັແຜນ 5 ປີ ແລະ ແຜນປະຈາໍປຂີອງແຂວງ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ

ຄມົຂອງແຂວງ.  

6)6)6)6) ຫອ້ງການສກຶສາທກິານຫອ້ງການສກຶສາທກິານຫອ້ງການສກຶສາທກິານຫອ້ງການສກຶສາທກິານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາເມອືງກລິາເມອືງກລິາເມອືງກລິາເມອືງ ຕອ້ງນາໍເອາົແຜນພດັທະນາຂອງພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ

ແຂວງໄປຜນັຂະຫຍາຍເປນັແຜນປະຕບິດັປະຈາໍປຂີອງຕນົ ລວມທງັເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ ກາໍນດົໃນແຜນ

ໃຫບ້ນັດາຜູ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ນາໍໄປຜນັຂະ

ຫຍາຍເປນັແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາປະຈາໍບາ້ນ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະ

ນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020. 
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5.25.25.25.2 ຂະບວນການວາງແຜນງບົປະມານເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂະບວນການວາງແຜນງບົປະມານເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂະບວນການວາງແຜນງບົປະມານເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂະບວນການວາງແຜນງບົປະມານເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ    ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ    

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາໄດດໍ້າເນນີງານເພື່ ອກາ້ວໄປສູ່ການເຊື່ ອມໂຍງເອາົການວາງແຜນໄລຍະກາງ ແລະ

ແຜນປະຈາໍປ ີ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂະບວນການວາງແຜນງບົປະມານ ໂດຍຜ່ານການສາ້ງແຜນປະຈາໍປທີີ່ ມກີານຄດິໄລ່ມູນ

ຄ່າ (Annaul Costed Sector Plan (ACSEP) ທີ່ ມຂີະບວນການວາງແຜນທີ່ ເປນັລະບບົ. ຈດຸປະສງົກໍ່ ແມ່ນເພື່ ອ

ແນໃສ່ເຮດັໃຫກ້ານສາ້ງແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ ສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການ ໂດຍປບັປຸງການປະສານ

ງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນແຜນການ ແລະ ການເງນິໃນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ.  

ແຜນປະຈາໍປທີີ່ ມກີານຄດິໄລ່ມູນຄ່າ ໄດຄ້ດິໄລ່ມູນຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ

ຂອງຂະແໜງການ ແມ່ນອງີໃສ່ຄາດໝາຍ, ຜນົຜະລດິ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ກາໍນດົໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ. ແຜນດັ່ ງກ່າວໄດຄ້າດຄະເນຜນົກະທບົດາ້ນການເງນິ ທຽບກບັຂໍຈ້າໍກດັຂອງງບົປະມານໃນຊຸມປຕ່ໍີໜາ້ ແລະ 

ແຜນນີ ້ ຍງັຊ່ວຍປະເມນີຊ່ອງວ່າງການເງນິເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຈດຸປະສງົນະໂຍບາຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

ຂະບວນການນີມ້ນັແມ່ນເຄື່ ອງມທືີ່ ນາໍມາໃຊເ້ພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈເຖງິ ‘ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນງບົປະມານ’ ເພື່ ອການວາງ

ແຜນ ແລະ ຂຶນ້ງບົປະມານຂະແໜງການສກຶສາ. ໃນທາງປະຕບິດັແລວ້, ຈດຸປະສງົຂອງເຄື່ ອງມນືີແ້ມ່ນເພື່ ອຮບັໃຊໃ້ນ

ການສນົທະນາກ່ຽວກບັການຈດັສນັເງນິໃຫແ້ກ່ແຂວງ ແລະ ກມົກ່ຽວຂອ້ງຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເຊິ່ ງ

ເຄື່ ອງມດືັ່ ງກ່າວຈະກາຍມາເປນັພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ຂະບວນການຂຶນ້ງບົປະມານຂອງປຕ່ໍີໄປ. 

� ຂະບວນການວາງແຜນແມ່ນໄດຈ້ດັແບ່ງອອກເປນັ 4 ບາດກາ້ວຂະບວນການວາງແຜນແມ່ນໄດຈ້ດັແບ່ງອອກເປນັ 4 ບາດກາ້ວຂະບວນການວາງແຜນແມ່ນໄດຈ້ດັແບ່ງອອກເປນັ 4 ບາດກາ້ວຂະບວນການວາງແຜນແມ່ນໄດຈ້ດັແບ່ງອອກເປນັ 4 ບາດກາ້ວ::::    

ບາດກາ້ວທ ີ 1: ໃນເດອືນສງິຫາ ຂອງແຕ່ລະປ ີກມົແຜນການ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກະກຽມວາງ

ຄາດໝາຍຕວົຊີບ້ອກຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ກມົຕ່າງໆ ພາຍໃນກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ພອ້ມດວ້ຍ

ແຜນງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການສໍາລບັປຕ່ໍີໄປ ໂດຍປະສານສບົທບົກບັພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ນະຄອນ

ຫຼວງ ແລະ ກມົຕ່າງໆ. 

ບາດກາ້ວທ ີ 2: ເດອືນກນັຍາ ກມົແຜນການ ດໍາເນນີກອງປະຊຸມຄັງ້ທໍາອດິ ຮ່ວມກບັພະແນກສກຶສາທກິານ 

ແລະກລິາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກມົຕ່າງໆ ເພື່ ອປກຶສາຫາລກ່ືຽວກບັຄາດໝາຍຂອງແຜນການ ແລະ ຄວາມຕອ້ງ

ການດາ້ນງບົປະມານປະຈາໍປຂີອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ. 

ບາດກາ້ວທ ີ3: ເດອືນຕຸລາ - ພະຈກິ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກມົຕ່າງໆ

ພາຍໃນກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ທບົທວນຜນົກອງປະຊຸມການປກຶສາຫາລໃືນເດອືນກນັຍາ ແລະ ປະກອບຂໍ ້

ຄດິເຫນັ/ສະເໜແີນະການແກໄ້ຂ ພອ້ມດວ້ຍຂໍສ້ະເໜແີນະເພີ່ ມເຕມີ ຫຼ ື ຄໍາຊີແ້ຈງຕ່າງໆ ເພື່ ອດໍາເນນີການທາງດາ້ນນະ

ໂຍບາຍ ແລະ ເພື່ ອສະເໜງີບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການຄນື. 

ບາດກາ້ວທ ີ4: ເດອືນພະຈກິ ກມົແຜນການ ດໍາເນນີກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລຄືັງ້ທ ີ2 ເພື່ ອສະຫຸຼບສງັລວມຄາດ

ໝາຍຂອງແຜນການ ແລະ ງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກມົຕ່າງໆ ພາຍໃນກະຊວງສກຶສາ

ທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ຈາກນັນ້, ກໍ່ ນາໍເຂົາ້ສູ່ຂະບວນການຂຶນ້ງບົປະມານສໍາລບັປຕ່ໍີໄປ ພອ້ມແຈງ້ການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັແຜນງານພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາປະຈາໍປ ີໃຫແ້ກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຮບັຊາບ. 

ແຜນປະຈາໍປທີີ່ ຂອງຂະແໜງການທີ່ ມກີານຄດິໄລ່ມູນຄ່ານີ ້ ເປນັເຄື່ ອງມທືີ່ ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານເຮດັວຽກງານຮ່ວມ

ກນັລະຫວ່າງການສາ້ງແຜນການ ແລະ ແຜນງບົປະມານ. ຖາ້ຢາກໃຫກ້ານນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມນືີມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະ

ສດິທຜິນົ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງກນົໄກໃນການປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນແຜນການ ແລະ ພາກສ່ວນການເງນິ ທງັລະດບັ

ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. 
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5.35.35.35.3 ຂອບການຕດິຕາມຂອບການຕດິຕາມຂອບການຕດິຕາມຂອບການຕດິຕາມ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ    

ຂອບການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ (M&E) ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ປ ີ2016-2020

ໄດຈ້ດັແບ່ງເປນັຫຼາຍລະດບັ ແລະ ນາໍໃຊໃ້ນຫຼາຍຈດຸປະສງົ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍລະດບັການຕດິຕາມກວດກາຜນົການດໍາ

ເນນີງານ ແລະ ຜນົກະທບົ, ການຕດິຕາມກວດກາການນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ ແລະ ຄວາມໂປ່ງ

ໃສ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ, ຕດິຕາມກວດກາຂະບວນການ ແລະ ຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງ

ການດໍາເນນີງານ ໂດຍທຽບໃສ່ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ. ອງົປະກອບສໍາຄນັຂອງຂອບການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ

ປະເມນີຜນົແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາມດີັ່ ງນີ:້  

5.3.15.3.15.3.15.3.1 ການຕດິຕາມກວດກາການຕດິຕາມກວດກາການຕດິຕາມກວດກາການຕດິຕາມກວດກາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ປະເມນີຜນົກະທບົແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາປະເມນີຜນົກະທບົແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາປະເມນີຜນົກະທບົແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາປະເມນີຜນົກະທບົແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ: : : :     

ການການການການທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນແຜນແຜນແຜນແຜນໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະສຸດສຸດສຸດສຸດທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກາງກາງກາງກາງສະສະສະສະໄໝໄໝໄໝໄໝ::::    ການທບົທວນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ 5 ປີ (2016-2020) ໄລຍະສຸດທາ້ຍຈະໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນປ ີ 2020 ເພື່ ອປະເມນີຜນົກະທບົລວມຂອງແຜນການ 

ແລະ ເພື່ ອທບົທວນເຖງິປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ ໂດຍທຽບກບັຄາດຄະເນຜນົ

ຮບັທີ່ ໄດກ້າໍນດົເອາົໄວ ້ແລະ ເປົາ້ໝາຍແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII (2016-2020). 

ຜນົການທບົທວນນີຈ້ະໄດນ້າໍໄປໃຊເ້ປນັບ່ອນອງີ ແລະ ຈະສະໜອງບດົຮຽນສໍາຄນັທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້ ໃຫແ້ກ່ການສາ້ງ

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາປ ີ2021-2025 ໃນຂັນ້ຕ່ໍໄປ. ການທບົທວນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ ກາງສະໄໝ ຈະໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນປ ີ2018 ເພື່ ອປະເມນີຜນົຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ ແລະ 

ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ມໃີນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ແທດເໝາະກບັສະພາບທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍ

ແມ່ນຄະນະບໍລຫິານງານຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເປນັຜູ່ນາໍພາ ແລະ ປະສານວຽກງານທບົທວນກບັຝ່າຍ

ກ່ຽວຂອ້ງ. 

5.3.25.3.25.3.25.3.2 ການຕດິຕາມກວດກາການຕດິຕາມກວດກາການຕດິຕາມກວດກາການຕດິຕາມກວດກາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາປະເມນີຜນົການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາປະເມນີຜນົການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາປະເມນີຜນົການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ::::    

ການທບົທວນ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຮ່ວມກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ (Join Sector Review Mission: JSRM) ການທບົທວນ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົຮ່ວມ ເພື່ ອຕດິຕາມ ແລະ ທບົທວນຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶ

ສາແລະ ກລິາ ຮ່ວມກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ຕດິຕາມຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຈດັສນັການລງົທນຶໃສ່ແຜນພດັທະ

ນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈາກທງັລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ; ກມົກວດກາ ເປນັເຈົາ້ການໃນການ

ທບົທວນຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໂດຍຮ່ວມກບັບນັດາກມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາປະຈາໍປ ີຊຶ່ ງການທບົທວນນີຈ້ະໄດປ້ະເມນີຜນົຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັ

ທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໂດຍທຽບກບັຜນົໄດຮ້ບັ (Outcomes), ຜນົຜະລດິ (Outputs) ທີ່ ໄດຕ້ກົ

ລງົ ແລະ ກາໍນດົໄວໃ້ນແຜນ. ນອກນັນ້, ກໍ່ ຍງັຈະເປນັໂອກາດປະເມນີເຖງິແນວໂນມ້ຂອງຜນົການປະຕບິດັວຽກງານ

ຂອງຂະແໜງການ. ການທບົທວນແຜນຮ່ວມກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນານີ ້ ຈະໄດພ້ຈິາລະນາ ແລະ ຕກົລງົກນັບນົພືນ້ຖານ

ແຜນງານຫຼກັ ແລະ ບູລມິະສດິດາ້ນງບົປະມານ, ການປະຕຮູິບ, ການປບັປຸງແຜນ ແລະ ວທິກີານແກໄ້ຂບນັຫາດາ້ນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປຕ່ໍີໄປ ແລະ ທງັຈະໄດຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ຈາໍເປນັເພື່ ອຮບັປະກນັຜນົສໍາເລດັ. 

ນອກນັນ້ ການທບົທວນຮ່ວມນີຍ້ງັຈະໄດກ້າໍນດົໜາ້ວຽກສໍາຄນັ ທີ່ ຍງັມຄີວາມຕອ້ງການນາໍໄປຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ວໄິຈຕື່ ມ 

ພອ້ມດວ້ຍໜາ້ວຽກຈດຸສຸມສະເພາະ ເພື່ ອຈະໄດທ້ບົທວນຮ່ວມກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນປຕ່ໍີໄປ. 

ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັວງົຈອນການວາງແຜນ ແລະ ການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານປະຈາໍປ,ີ ການທບົທວນຮ່ວມ

ກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ຂຶນ້ໃນລະຫວ່າງເດອືນພດຶສະພາ-ມິຖຸີນາ ຂອງແຕ່ລະປ.ີ ພາຍໃຕຄ້ວາມເປນັເຈົາ້

ການຂອງກມົກວດກາ ຊຶ່ ງຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການທບົທວນຈະມພີະນກັງານຂັນ້ນາໍ ແລະ ຂັນ້ວຊິາການຈາກສູນກາງ ແລະ 

ທອ້ງຖິ່ ນ, ຜູ່ຕາງໜາ້ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ອງົການທີ່ ບ່ໍແມ່ນລດັຖະບານ, ພະນກັງານໃນລະດບັການນາໍຈາກກະຊວງ 
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ແລະອງົການຈດັຕັງ້ອື່ ນໆ. ຂະບວນການທບົທວນ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຮ່ວມກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ຜນົ

ຂອງການທບົທວນຫວົຂໍກ້ານສກຶສາວໄິຈປະຈາໍປ ີ ຈະເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ບດົລາຍງານປະຈາໍປກ່ີຽວກບັຜນົການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ (ASPR). 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປກ່ີຽວກບັຜນົການປະຕບິດັງານຂອງຂະແໜງການ: (Annual Sector Performance 

Report): ບດົລາຍງານປະຈາໍປກ່ີຽວກບັຜນົການປະຕບິດັງານຂອງຂະແໜງການ ຈະສະເໜໃີຫຮູ້ຜ້ນົການວໄິຈຕວົຊີ ້

ບອກຫຼກັຂອງຂະແໜງການ. ມນັທບົທວນຜນົຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ ແລະ ເພື່ ອລາຍງານໃຫຮູ້ເ້ຖງິ

ແນວໂນມ້ ຫຼ ືການປ່ຽນແປງໂດຍທຽບກບັຄາດໝາຍ ແລະ ຂດີໝາຍ (benchmarks) ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງ

ການສກຶສາ ແລະ ສະເໜແີນະຂໍຄ້ດິເຫນັໃຫແ້ກ່ໜ່ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ. ກມົແຜນການ ເປນັຜູ່ຮບັຜດິ

ຊອບໃນການກະກຽມບດົລາຍງານປະຈາໍປກ່ີຽວກບັ ຜນົການປະຕບິດັງານຂອງຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວນີ.້ ບດົລາຍງານປະ

ຈາໍປ ີ ກ່ຽວກບັຜນົການປະຕບິດັງານຂອງຂະແໜງການສາ້ງຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານ ແລະ ອງີໃສ່ຂໍມູ້ນຈາກລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນ

ຂ່າວສານການສກຶສາ (EMIS) ແລະ ຂໍມູ້ນຈາກບດົລາຍງານຜນົຄວາມຄບືໜາ້ປະຈາໍປຈີາກບນັດາຂະແໜງການຍ່ອຍ

ລວມທງັຈາກພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ. ບດົລາຍງານຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍເປນັ

ບດົສງັລວມຜນົຄວາມຄບືໜາ້ການນາໍເອາົນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໄປຜນັຂະຫຍາຍໂດຍທຽບກບັຄາດໝາຍທີ່ ໄດ ້

ຕກົລງົ ແລະ ກາໍນດົໄວໃ້ນແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນກດິຈະກາໍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ. ບດົລາຍງານ

ຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍແມ່ນກມົ, ພະແນກການ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປນັຜູ່ລາຍງານຕາມແບບຟອມ

ການລາຍງານທີ່ ເປນັເອກະພາບກນັ ແລະ ຈາກນັນ້ກໍ່ ສົ່ ງບດົລາຍງານໃຫກ້ມົແຜນ ການໃນທາ້ຍເດອືນເມສາຂອງທຸກໆປ.ີ 

ບດົລາຍງານຜນົການວໄິຈປະຈາໍປ ີ(Annual Thematic Report): ບດົລາຍງານນີຈ້ະສະໜອງຂໍມູ້ນ ແລະ

ຂໍສ້ະເໜແີນະຕ່າງໆ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປະເດນັບນັຫາສະເພາະໃດໜຶ່ ງ ຫຼ ືຫວົຂໍສ້ກຶສາວໄິຈສະເພາະ ພາຍໃນຂະແໜງການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ສໍາລບັວຽກງານຈດຸສຸມສໍາລບັປຕ່ໍີໄປກໍ່ ຈະໄດຕ້ກົລງົເຫນັດນີາໍກນັໃນວາລະການທບົທວນແຜນພດັ

ທະນາຂະແໜງການປະຈາໍປຮ່ີວມກບັຄູຮ່ວມພດັທະນາໃນແຕ່ລະປ.ີ ກມົກວດກາການສກຶສາຈະເປນັຜູ່ນາໍໃນການສາ້ງ

ບດົລາຍງານຜນົການວໄິຈປະຈາໍປ ີ ໂດຍຈະໄດນ້າໍໃຊຜ້ນົການທບົທວນຫວົຂໍສ້ກຶສາວໄິຈປະຈາໍປ ີ ເພື່ ອເປນັການປະ

ເມນີຜນົ  ແລະ ໃຫຂໍ້ສ້ະເໜແີນະຕ່າງໆ ເພື່ ອນາໍໄປພຈິາລະນາໃນວາລະການທບົທວນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການປະ

ຈາໍປຮ່ີວມກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.  

5.3.35.3.35.3.35.3.3 ການລາຍງານຜນົຄວາມຄບືໜາ້ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ:ການລາຍງານຜນົຄວາມຄບືໜາ້ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ:ການລາຍງານຜນົຄວາມຄບືໜາ້ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ:ການລາຍງານຜນົຄວາມຄບືໜາ້ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ:    

ຂັນ້ເມອືງຂັນ້ເມອືງຂັນ້ເມອືງຂັນ້ເມອືງ:::: ການຕດິຕາມກວດກາປກົກະຕກິານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍການສກຶສາ, ກດິ

ຈະກາໍແຜນງານ ແລະ ການບໍລກິານວຽກງານສກຶສາແມ່ນຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງ ເປນັຜູ່ດໍາເນນີການ

ໂດຍປະສານສມົທບົກບັຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ. ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູການ

ດໍາເນນີງານຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນໜາ້ທີ່ ບູລມິະສດິຂອງຂັນ້ເມອືງກໍ່ ຄຫືອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງ ໂດຍເລັ່ ງ

ໃສ່ບນັດາໂຮງຮຽນທີ່ ຍງັມຜີນົງານອ່ອນໃນດາ້ນຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ໂຮງຮຽນທີ່ ມອີດັຕາຄາ້ງຫອ້ງ, ອດັຕາປະລະສູງ ແລະ ຍງັ

ອ່ອນໃນດາ້ນການວາງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນຂອງຕນົ. 

ຂັນ້ໂຮງຮຽນຂັນ້ໂຮງຮຽນຂັນ້ໂຮງຮຽນຂັນ້ໂຮງຮຽນ: ໃນອາທດິທ ີ 1 ຂອງເດອືນຕຸລາ ໂຮງຮຽນແຕ່ລະແຫ່ງຈະສໍາເລດັການເກບັກາໍສະຖຕິຂໍິມູ້ນໂຮງ

ຮຽນປະຈາໍປຂີອງຕນົ ເພື່ ອສົ່ ງໃຫໜ່້ວຍງານຄຸມ້ຄອງສະຖຕິຂິອງສກຶສາເມອືງທີ່ ຕນົຂຶນ້ກບັ. ນອກນັນ້, ໂຮງຮຽນແຕ່

ລະແຫ່ງຍງັຕອ້ງສົ່ ງບດົລາຍງານການເງນິປະຈາໍໄຕມາດ (ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ) ໃຫແ້ກ່ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກິ

ລາເມອືງຂອງຕນົ. 

ການປະເມນີຕນົເອງຂອງໂຮງຮຽນການປະເມນີຕນົເອງຂອງໂຮງຮຽນການປະເມນີຕນົເອງຂອງໂຮງຮຽນການປະເມນີຕນົເອງຂອງໂຮງຮຽນ:::: ໂຮງຮຽນແຕ່ລະແຫ່ງ ໂດຍສມົທບົກບັຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້

ບາ້ນ ຈະດໍາເນນີການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ສາ້ງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນປະຈາໍປ.ີ ການປະເມນີຕນົເອງຂອງໂຮງຮຽນ
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ແມ່ນອງີໃສ່ບູລມິະສດິມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫໂ້ຮງຮຽນສາມາດກາໍນດົໜາ້ວຽກ ຫຼ ືກດິຈະກາໍບູ

ລມິະສດິຂອງຕນົເຂົາ້ໃນແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນປະຈາໍປ.ີ  

5.45.45.45.4 ໂຄງປະກອບສະໜບັສະໜນູການຕດິຕາມກວດກາໂຄງປະກອບສະໜບັສະໜນູການຕດິຕາມກວດກາໂຄງປະກອບສະໜບັສະໜນູການຕດິຕາມກວດກາໂຄງປະກອບສະໜບັສະໜນູການຕດິຕາມກວດກາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົ    

ມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ: ເປນັອງົປະກອບສໍາຄນັຂອງຂອບການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ

ຍອ້ນວ່າມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສານີໄ້ດກ້າໍນດົຂດີໝາຍ (benchmarks) ດາ້ນການບໍລກິານການສກຶສາ. ເປນັ

ທີ່ ຮູກ້ນັດແີລວ້ວ່າ ມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາທີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈບຸນັມລີາຍລະອຽດຫຼາຍ ແລະ ແນ່ນອນວ່າຈະເຮດັ

ໃຫໂ້ຮງຮຽນຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໂດຍສະເພາະໂຮງຮຽນທີ່ ຍງັບ່ໍສາມາດບນັລຸມາດຖານຫຼາຍດາ້ນ ໄດຮ້ບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນ

ການກາໍນດົໜາ້ວຽກບູລມິະສດິເຂົາ້ໃສ່ແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນຂອງຕນົ. ກມົກວດກາ ແລະ ສູນປະກນັຄຸນນະພາບ

ການສກຶສາ ຕອ້ງໄດຮ່້ວມມກືນັເພື່ ອທບົທວນ ຫຼ ືຈດັລຽງບູລມິະສດິຕົນ້ຕໍ ຈາກມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາແລວ້

ເຜຍີແຜ່ໃຫໂ້ຮງຮຽນຮບັຊາບ ແລະ ເຂົາ້ໃຈເພື່ ອຊ່ອຍເຫຼອືເຂາົເຈ ົາ້ມຂໍີສ້ະດວກໃນຂະບວນການສາ້ງແຜນພດັທະນາ

ໂຮງຮຽນໃຫມ້ຈີດຸສຸມບູລມິະສດິຫຼາຍຂຶນ້.  

ໜາ້ວຽກສະເພາະດາ້ນຂອງບູລມິະສດິມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາເຊັ່ ນ: ຈາໍນວນໂຮງຮຽນທີ່ ສາມາດຮບັ

ໄດສ້ດັສ່ວນຄູ-ນກັຮຽນ, ສດັສ່ວນປຶມ້ແບບຮຽນ-ນກັຮຽນ ແລະ ລະດບັການສະໜອງເງນິທນຶບໍລຫິານໂຮງຮຽນເປນັ

ຕົນ້ເຫຼົ່ ານີ ້ ຈະຕອ້ງໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຢູ່ໃນຕວົຊີບ້ອກສໍາຄນັຂອງການປະຕບິດັງານທີ່ ນາໍໃຊເ້ພື່ ອຕດິຕາມກວດກາການ

ດໍາເນນີງານຂອງຂະແໜງການ. 

ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ກມົກວດກາ ແລະ ສູນປະກນັມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ຕອ້ງເປນັເອກະພາບກນັທາງ

ດາ້ນແບບຟອມການກວດກາ ແລະ ການຕດິຕາມເພື່ ອໃຫເ້ປນັມາດຖານການປະເມນີໂຮງຮຽນໂດຍທຽບກບັບູລມິະ

ສດິມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

ການສໍາຫຼວດສະຖຕິຂິັນ້ໂຮງຮຽນປະຈາໍປີການສໍາຫຼວດສະຖຕິຂິັນ້ໂຮງຮຽນປະຈາໍປີການສໍາຫຼວດສະຖຕິຂິັນ້ໂຮງຮຽນປະຈາໍປີການສໍາຫຼວດສະຖຕິຂິັນ້ໂຮງຮຽນປະຈາໍປີ:::: ສໍາລບັແບບຟອມສໍາຫຼວດສະຖຕິໂິຮງຮຽນ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງແບບ

ຟອມສະບບັປະຈບຸນັ ຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດທ້ບົທວນຄນືໃໝ່ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ຂໍີມູ້ນສໍາຄນັທີ່ ຕອ້ງ ການເພື່ ອມາກໍາ

ນດົຕວົຊີບ້ອກຫຼກັ ແລະ ເພື່ ອຕດິຕາມກວດກາຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອບນັລຸມາດຖານທີ່ ໄດກ້ໍານດົ

ໄວໃ້ນບູລມິະສດິມາດຖານການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ (P-EQS). ບູລມິະສດິຕົນ້ຕໍທີ່ ຈະຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ກໍ່ ຄກືານປບັປຸງ

ແບບຟອມສໍາຫຼວດສະຖຕິໂິຮງຮຽນເພື່ ອໃຫມ້ປີະສດິທພິາບສູງຂຶນ້ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຂະໜາດເນືອ້ໃນຂອງແບບສໍາ

ຫຼວດໃຫສ້ັນ້ ແລະ ສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດງ່້າຍຂຶນ້ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍ ້ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍ ້ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍ ້ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂ່າວສານການສກຶສາ (ມນູຂ່າວສານການສກຶສາ (ມນູຂ່າວສານການສກຶສາ (ມນູຂ່າວສານການສກຶສາ (EMISEMISEMISEMIS):::: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ທີ່ ຂຶນ້ກບັກມົແຜນການ ເປນັສູນ

ເກບັກາໍ, ສງັລວມ ແລະ ສະໜອງຖານຂໍມູ້ນວຊິາການຂອງຂະແໜງການສກຶສາ. ສູນດັ່ ງກ່າວຍງັເຮດັໜາ້ທີ່ ຮວບຮວມ

ແບບຂໍມູ້ນວຊິາການຈາກສະຖາບນັການສກຶສາທຸກແຫ່ງ ແຕ່ການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນໄປຈນົເຖງິການສກຶສາຊັນ້

ສູງ ແລະ ນອກນັນ້ ກໍ່ ຍງັສງັລວມຜນົການວໄິຈຂໍມູ້ນສໍາຄນັຂອງຂະແໜງການສກຶສາ. ບດົລາຍງານຂໍມູ້ນຂ່າວສານການ

ສກຶສາສະບບັລວມ ຈະພມິອອກລາຍງານເປນັປກົກະຕ ິໃນເດອືນມຖຸິນາ ຂອງແຕ່ລະປ.ີ ສ່ວນຂະບວນການ ແລະ ຜນົ

ການວໄິຈຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຕວົຊີບ້ອກຫຼກັ ຕອ້ງໃຫສໍ້າເລດັພາຍໃນກາງເດອືນເມສາຂອງທຸກປ ີ ເພື່ ອເປນັຂໍມູ້ນອາ້ງອງີໃຫ ້

ແກ່ກມົແຜນການ ໃນການສາ້ງບດົລາຍງານປະຈາໍປກ່ີຽວກບັ ຜນົການປະຕບິດັງານຂອງຂະແໜງການ (ASPR). 

ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູການເງນິລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູການເງນິລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູການເງນິລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູການເງນິ    ((((Financial Management Information SystemFinancial Management Information SystemFinancial Management Information SystemFinancial Management Information System)))): ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍ ້

ມູນການເງນິ ຊຶ່ ງແມ່ນກມົການເງນິເປນັຜູ່ເກບັກາໍ, ສງັລວມ ແລະ ສະໜອງຖານຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການເງນິ ແລະ ງບົປະ

ມານທົ່ ວຂະແໜງການສກຶສາ. ລະບບົດ່ງັກ່າວນີໄ້ດສ້ງັລວມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນການເງນິກ່ຽວກບັ: ການຈດັສນັງບົປະ

ມານ, ການໂອນງບົປະມານ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງງບົປະມານ ອງີຕາມເລກລະຫດັງບົປະມານຂອງບນັຊ ີ ຈາກທຸກ

ຫອ້ງການສກຶສາ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາຂອງລດັ. ຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານີຈ້ະໄດນ້າໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນບດົລາຍງານປະຈາໍໄຕມາດ ແລະ 
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ເພື່ ອສະ ເໜຂໍີອະນຸມດັງບົປະມານຈາກກະຊວງການເງນິ. ນອກນັນ້ ກໍ່ ຍງັເປນັຖານຂໍມູ້ນສໍາລບັການລາຍງານການເງນິປະ

ຈາໍປແີລະ ການແຈງ້ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍຕ່ໍກະຊວງການເງນິ. 

ລະລະລະລະບບົບບົບບົບບົຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງຄອງຄອງຄອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູພະພະພະພະນກັນກັນກັນກັງານງານງານງານ (PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    ManagementManagementManagementManagement    InformationInformationInformationInformation    System):System):System):System): ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ 

ພະນກັງານມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນພະນກັງານຂອງຂະແໜງສກຶສາລວມ

ທງັພະນກັງານຄູ. ລະບບົນີ ້ ຈະເປນັບ່ອນສງັລວມທຸກໆຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັລດັຖະກອນສກຶສາເຊັ່ ນ: ປະຫວດັຫຍໍ,້ ອາຍຸ

ການ, ຄຸນວຸດທ,ິ ວຊິາສະເພາະ, ໜາ້ທີ່ , ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ອື່ ນໆ. ຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານີ ້ຈະເປນັບ່ອນອງີໃນການຕດິຕາມ, ປະເມນີ

ປະສດິທພິາບໃນການເຮດັວຽກລວມທງັການສບັຊອ້ນ ແລະ ນາໍໃຊເ້ພື່ ອໃຫຖ້ກືກບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ. ນອກຈາກ

ນັນ້ລະບບົຄຸມ້ຄອງພະນກັງານນີ ້ຍງັຈະຊ່ວຍເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ບນັຈສຸບັຊອ້ນພະນກັງານ ແລະ ຄູ

ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາອກີດວ້ຍ. 

5.55.55.55.5 ຕວົຊີບ້ອກຫຼກັ ສໍາລບັການຕດິຕາມຕວົຊີບ້ອກຫຼກັ ສໍາລບັການຕດິຕາມຕວົຊີບ້ອກຫຼກັ ສໍາລບັການຕດິຕາມຕວົຊີບ້ອກຫຼກັ ສໍາລບັການຕດິຕາມ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົ    

ການກາໍນດົວທິກີານຕດິຕາມ ແລະ ການກາໍນດົຕວົຊີບ້ອກໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເປນັອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັ

ຂອງຂະບວນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີນຜນົ. ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຂໍມູ້ນດາ້ນຄຸນນະພາບທີ່ ມ ີ

ຄວາມຊດັເຈນ, ຖກືຕອ້ງ ແລະ ທນັເວລາ ຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິສະພາບ ແລະ ຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ ຊຶ່ ງຈະ

ເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການຕດັສນິໃຈ ຫຼ ືການປບັປຸງກນົໄກ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ. ຈດຸປະສງົ

ຫຼກັຂອງລະບບົການຕດິຕາມດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຂ້ອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົມຄີວາມຮດັກຸມ,

ທນັເວລາ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ມຂໍີມູ້ນທີ່ ຖກືຕອ້ງກບັຄວາມເປນັຈງິ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການຕດັສນິໃຈ.  

ການກາໍນດົຕວົຊີບ້ອກຫຼກັ (KPIs) ສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາປ ີ 2016-2020 ຈະຊ່ວຍໃຫ ້

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເລັ່ ງເປົາ້ໃສ່ໜາ້ວຽກສໍາຄນັຂອງການສະໜອງການສກຶສາ ໂດຍສະເພາະ ກໍ່ ແມ່ນເລັ່ ງ

ໃສ່ຜນົຜະລດິ (Outputs) ຂອງແຕ່ລະກມົກອງ ຫຼ ືຂະແໜງການຍ່ອຍເປນັຕົນ້ຕໍ.  

ການກາໍນດົຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ແມ່ນເພື່ ອຈດຸປະສງົດັ່ ງນີ:້ 

1. ສກຶສາສະພາບຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍຕ່າງໆ ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ: ບນັດາຜູ່ກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ບໍລຫິານທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ຕດັສນິໃຈ ໃນທຸກລະດບັແຕ່ສູນກາງຮອດ

ທອ້ງຖິ່ ນ ລວມທງັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ຜູ່ມສ່ີວນຮ່ວມອື່ ນໆ ຈະໄດຮ້ບັຮູກ່້ຽວກບັປະເດນັບນັຫາ, ສິ່ ງທາ້

ທາຍ, ຜນົສໍາເລດັ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດໝາຍໃນຂະແໜງການ

ເພື່ ອທີ່ ຈະສາມາດວໄິຈ ຊຶ່ ງຈະເຮດັໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນທີ່ ກ່າວມານີໄ້ດເ້ຮດັການສກຶສາວໄິຈ ແລະ ຕດັສນິໃຈໂດຍ

ອງີໃສ່ສະພາບຄວາມເປນັຈງິ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ພດັທະນານະໂຍບາຍໃນອານາຄດົ.  

2. ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຈາໍເປນັເພື່ ອເນັນ້ໃສ່ແກໄ້ຂບນັຫາຫຼກັ ແລະ ບູລມິະສດິຂອງຂະແໜງການ: ຄຽງຄູ່

ກບັການຕດິຕາມບນັດາຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນແຜນແລວ້, ອາດມຕີວົຊີບ້ອກສະເພາະຂອງບາງນະໂຍບາຍທີ່

ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕດິຕາມ ເພື່ ອໃຫເ້ຫນັໄດບ້ນັຫາທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ

ດັ່ ງກ່າວ. 

3. ບົ່ ງບອກໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຈາໍເປນັໃນການກາໍນດົຍຸດທະສາດໃໝ່ຂຶນ້ມາ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ເກດີຂຶນ້: ມບີາງ

ນະໂຍບາຍ ຫຼງັຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄປໄລຍະໜຶ່ ງ ຈະເຫນັໄດວ່້າບ່ໍເໝາະສມົ ແລະ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດກ້າໍນດົ

ບາງຍຸດທະສາດຂຶນ້ມາໃໝ່ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫບ້ນັລຸນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ. ບາງຄັງ້ອາດມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງ

ໄດປ້ບັປ່ຽນຄາດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ. 

4. ເພື່ ອໃຫຂໍ້ແ້ນະນາໍ ແກ່ທຸກພາກສ່ວນ: ຜນົຈາກການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີ ຈະຊ່ວຍສະໜອງຂໍມູ້ນຄວາມ

ຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ ໂດຍຜ່ານການລາຍງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
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ເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຕ່ໍເນື່ ອງກບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງານສກຶສາປ ີ 2011-2015 ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກບັ

ເຄື່ ອງມວືາງແຜນຂະແໜງການໃນປະຈບຸນັ, ຕາຕະລາງຕວົຊີບ້ອກລຸ່ມນີ ້ ແມ່ນກາໍນດົຂຶນ້ເພື່ ອຈະໄດຕ້ດິຕາມກວດກາ

ແລະ ປະເມນີໃນແຕ່ລະປ:ີ 

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    12: 12: 12: 12: ຕວົຊີບ້ອກຫຼກັສໍາລບັການຕດິຕາມຕວົຊີບ້ອກຫຼກັສໍາລບັການຕດິຕາມຕວົຊີບ້ອກຫຼກັສໍາລບັການຕດິຕາມຕວົຊີບ້ອກຫຼກັສໍາລບັການຕດິຕາມ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົ    

ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 5 ປີ 69% 72% 74% 77% 80% 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 3-5 ປີ 46% 48% 50% 53% 55% 

ສດັສ່ວນການເຂົາ້ຮຽນ ຮຮ ເອກະຊນົ 20% 21% 23% 24% 25% 

ອດັຕານກັຮຽນຕ່ໍຫອ້ງ 18 17 17 16 15 

ອດັຕານກັຮຽນຕ່ໍຄູ 21 20 18 17 15 

ປະຖມົສກຶສາປະຖມົສກຶສາປະຖມົສກຶສາປະຖມົສກຶສາ    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ສຸດທ ິ 98% 98% 98% 99% 99% 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນສຸດທ ິ 99% 99% 99% 99% 99% 

ອດັຕາການປະລະ ປ 1 7.7% 7.0% 6.4% 5.7% 5.0% 

ອດັຕາການຄາ້ງຫອ້ງ ປ 1 11.8% 10.1% 8.4% 6.7% 5.0% 

ອດັຕາປະລະຊັນ້ປະຖມົ 4.3% 3.8% 3.3% 2.7% 2% 

ອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງຊັນ້ປະຖມົ 4.6% 3.9% 3.3% 2.6% 2.0% 

ອດັຕາລອດເຫຼອື 80.4% 82.8% 85.2% 87.6% 90.0% 

ອດັຕານກັຮຽນຕ່ໍຫອ້ງ 25.1 25.1 25.0 25.0 25.0 

ອດັຕານກັຮຽນຕ່ໍຄູ 24.2 24.4 24.6 24.8 25.0 

ມດັທະຍມົຕົນ້ມດັທະຍມົຕົນ້ມດັທະຍມົຕົນ້ມດັທະຍມົຕົນ້    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ອດັຕາເລື່ ອນຊັນ້ ປ5-ມ1 93.4% 95.0% 96.7% 98.3% 100.0% 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມ 79% 81% 82% 84% 85% 

ອດັຕານກັຮຽນຕ່ໍຄູ 20 21 23 24 25 

ອດັຕານກັຮຽນຕ່ໍຫອ້ງ 39 39 39 40 40 

ມດັທະຍມົປາຍມດັທະຍມົປາຍມດັທະຍມົປາຍມດັທະຍມົປາຍ    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ອດັຕາເລື່ ອນຊັນ້ ມ4-ມ5 92.6% 92.0% 91.3% 90.7% 90.0% 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມ 48% 51% 54% 57% 60% 

ອດັຕານກັຮຽນຕ່ໍຄູ 21 22 23 24 25 

ອດັຕານກັຮຽນຕ່ໍຫອ້ງ 43 43 42 41 40 

ອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາ    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນທຽບໃສ່ນກັຮຽນຈບົ ມ 4 2.8% 3.3% 3.9% 4.4% 5.0% 

ຈາໍນວນນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ຫຼກັສູດ 9+3 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນທຽບໃສ່ນກັຮຽນຈບົ ມ 7 26.6% 26.2% 25.8% 25.4% 25.0% 

ຈາໍນວນນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ຫຼກັສູດ 12+2 ແລະ 

12+3 
12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 

ສາ້ງຄູສາ້ງຄູສາ້ງຄູສາ້ງຄູ    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ຈາໍນວນນກັຮຽນໃໝ່ໃນແຜນ 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

ຈາໍນວນນອກແຜນ 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 

ການສກຶສາຊັນ້ສູງການສກຶສາຊັນ້ສູງການສກຶສາຊັນ້ສູງການສກຶສາຊັນ້ສູງ    (ມະຫາວທິະຍາໄລ)(ມະຫາວທິະຍາໄລ)(ມະຫາວທິະຍາໄລ)(ມະຫາວທິະຍາໄລ)    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນທຽບໃສ່ນກັຮຽນຈບົ ມ 7 19% 19% 19% 20% 20% 

ຈາໍນວນນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ 9,000 10,000 11,000 12,000 12,500 
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ການບໍລຫິານການບໍລຫິານການບໍລຫິານການບໍລຫິານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຄຸມ້ຄອງຄຸມ້ຄອງຄຸມ້ຄອງ    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ (%) ຂອງງບົປະມານໃຊຈ່້າຍປກົກະຕິ

ແຫ່ງຊາດທີ່ ໄດຈ້ດັສນັໃຫແ້ກ່ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ  
     

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ (%) ຂອງງບົປະມານສໍາລບັການ

ບໍລຫິານ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນໆ 
     

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ (%) ຂອງງບົປະມານທີ່ ຈດັສນັໃຫແ້ກ່

ການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ 
     

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ (%) ຂອງງບົປະມານກະຊວງສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາທງັໝດົທີ່ ສະໜອງໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນໂດຍ

ກງົ (ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ)  

     

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ (%) ຂອງພະນກັງານທີ່ ມລີາຍລະອຽດ

ໜາ້ວຽກທີ່ ຕນົເອງຮບັຜດິຊອບ ແລະ ມາດຖານ

ຄຸນສມົບດັຂອງພະນກັງານເພື່ ອທີ່ ຈະປະຕບິດັໜາ້ວຽກ  

     

ບດົລາຍງານປະຈາໍປກ່ີຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້

ວຽກຂອງຂະແໜງການໂດຍອງີໃສ່ຕວົຊີບ້ອກອອກ

ເຜຍີແຜ່ ໃນເດອືນ ມຖຸິນາຂອງແຕ່ລະປ ີ

     

ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ໃນສອງປທໍີາອດິຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

2016-2020 ກມົແຜນການຈະກາໍນດົບູລມິະສດິເພື່ ອທບົທວນ ແລະ ດດັແກຄ້າດໝາຍ ຫຼ ືຕວົຊີບ້ອກຫຼກັທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອ

ປະເມນີຜນົສໍາເລດັຂອງຂະແໜງການ ຊຶ່ ງຈດຸເລັ່ ງຂອງການທບົທວນນີແ້ມ່ນຈະໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍການພດັທະນາຂອບຕດິ

ຕາມກວດກາອງີໃສ່ຜນົໄດຮ້ບັເປນັຫຼກັ ແລະ ການພດັທະນາຕວົຊີບ້ອກຜນົການປະຕບິດັງານ (KPI) ທີ່ ເນັນ້ໃສ່ໜາ້

ວຽກຫຼກັໃນການສະໜອງການບໍລກິານ, ໂດຍສະເພາະ ກໍ່ ແມ່ນເນັນ້ໃສ່ຜນົຜະລດິ (Outputs) ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ

ການຍ່ອຍເປນັຫຼກັ. ຂອບຕວົຊີບ້ອກນີແ້ມ່ນຈະລວມມ:ີ 

• ຕວົຊີບ້ອກທີ່ ອງີໃສ່ຜນົຜະລດິເປນັຕົນ້ຕໍ ໂດຍຍກົໃຫເ້ຫນັລະດບັປະຊາກອນທີ່ ໄດຮ້ບັການບໍລກິານດາ້ນການສກຶສາ 

• ຕວົຊີບ້ອກທີ່ ເນັນ້ໃສ່ລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ກໍ່ ຄແືຂວງໂດຍອງີຕາມໜາ້ວຽກຮບັຜດິຊອບຂອງໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້. 

• ຕວົຊີບ້ອກສະເພາະທີ່ ເຊື່ ອມໂຍງເຖງິມາດຖານການບໍລກິານໃນລະດບັໂຮງຮຽນ. 
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ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທ ີ   IIIIIIIIIIII

    ແຜນພດັທະນາແຜນພດັທະນາແຜນພດັທະນາແຜນພດັທະນາ    5 ປ ີ5 ປ ີ5 ປ ີ5 ປ ີ((((2016201620162016----2020)2020)2020)2020)        

ສໍໍາສໍໍາສໍໍາສໍໍາລບັຂະແໜງການຍ່ອຍລບັຂະແໜງການຍ່ອຍລບັຂະແໜງການຍ່ອຍລບັຂະແໜງການຍ່ອຍ    
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1.1.1.1. ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ    

1.11.11.11.1 ສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມ::::    

ໃນໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ ວຽກງານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາດຂີຶນ້: ຈາໍນວນນກັຮຽນ, ຈາໍ

ນວນຄູ ແລະ ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນກໍ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຕາມລໍາດບັ. ພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍຂະຫຍາຍໂອກາດທາງດາ້ນການສກຶສາ

ໂດຍຜ່ານຫອ້ງກຽມປະຖມົ, ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫຼິນ້ໃນຊຸມຊນົ ແລະ ດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງຄູ່

ຮ່ວມພດັທະນາ ໄດເ້ຮດັໃຫອ້ດັຕາເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັ 5 ປ ີ ບນັລຸໄດເ້ຖງິ 66%. ສ່ວນເດກັກຸ່ມອາຍຸ 3-5 ປ ີ ບນັລຸ 

43.2%. ຄຽງຄູ່ກບັການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໂຮງຮຽນແລວ້ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ພດັທະ

ນາຫຼກັສູດຊັນ້ອະນຸບານສກຶສາ ແລະ ໄດສ້ະໜອງສື່ ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ. ຕາຕະລາງທ ີ1 ຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ໄດສ້ະແດງ

ໃຫເ້ຫນັວ່າການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົໃນຈງັຫວະທີ່ ດ ີໃນຊ່ວງ 5 ປ ີຜ່ານມາໂດຍລວມ ອດັ

ຕາເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 3-5 ປ ີແລະ ອາຍຸ5 ປ ີເພີ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍປະມານ 5% ຕ່ໍປ.ີ 

ຕາຕະລາງ 1ຕາຕະລາງ 1ຕາຕະລາງ 1ຕາຕະລາງ 13333: ສມົທຽບບາງຕວົຊີບ້ອກຂອງການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ : ສມົທຽບບາງຕວົຊີບ້ອກຂອງການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ : ສມົທຽບບາງຕວົຊີບ້ອກຂອງການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ : ສມົທຽບບາງຕວົຊີບ້ອກຂອງການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ແຕ່ 2010ແຕ່ 2010ແຕ່ 2010ແຕ່ 2010----2015201520152015    

ຕວົຊີບ້ອກ 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນທງັໝດົ  1,284 1,358 1,577 1,802 2,125 2,403 

ຈາໍນວນນກັຮຽນລຽ້ງເດກັ 

ແລະ ອະນຸບານ ທງັໝດົ 

95,974 103,200 119,929 137,359 159,491 175,492 

ຍງິ: 47,835 ຍງິ: 51,884 ຍງິ: 59,914 ຍງິ: 68,398 ຍງິ: 79,494 ຍງິ: 87,707 

ຈາໍນວນພະນກັງານ ແລະ 

ຄູສອນຄູ (ສະເພາະຄູລດັ) 
5,048 6,499 5,090 5,748 6,919 7,385 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນ 

ຂອງເດກັ 3-4 ປີ 
14.6% 16.4% 19.3% 22.3% 27.3% 31.5% 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນ 

ຂອງເດກັ 3-5 ປີ 
22.1% 24.5% 28.6% 33% 39.1% 43.2% 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນ 

ຂອງເດກັ 5 ປີ 
36.6% 40.2% 46.6% 52.9% 61.4% 66% 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ເຖງິແມ່ນວ່າ ອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັໃນເກນອາຍຸ 3-5 ປ ີ ສະເລ່ຍໃນທົ່ ວປະເທດໄດບ້ນັລຸຄາດໝາຍ ປີ 

2015 ແລວ້ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ວ່າປະເດນັບນັຫາດາ້ນຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນຍງັບ່ໍໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ແກໄ້ຂ ແລະ ຍງັເປນັ

ບນັຫາທາ້ທາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສອນເດກັຊນົເຜົ່ າ ແລະ ເດກັໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີຢູ່ບາງແຂວງ ແລະ ຍງັມີ

ຫຼາຍແຂວງ ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານໄປສູ່ຊຸມຊນົໄດ.້ ມຫຼີາຍສາຍເຫດທີ່ ເຮດັໃຫກ້ານຂະຫຍາຍ

ຕວົຂອງການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນຊກັຊາ້ໃນບາງເຂດ ເຊັ່ ນ: ຫອ້ງຮຽນບ່ໍເອືອ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່ໍການຈດັກດິຈະກາໍ

ສໍາລບັເດກັ; ການສາ້ງຄູອະນຸບານມຈີາໍນວນຫຼາຍ ແລະ ພຽງພໍ ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການບນັຈຄູຸມຈີາໍກດັ ແລະ ຈາໍນວນ

ຫອ້ງຮຽນເພື່ ອຮອງຮບັກໍ່ ຍງັຈາໍກດັ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊນົ ຫຼ ື ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຕໍ່ ການສກຶສາກ່ອນໄວ

ຮຽນຍງັບ່ໍມຫຼີາຍ. 

ເພື່ ອສບືຕ່ໍພດັທະນາ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ, ໃນໄລຍະ

5 ປຕ່ໍີໜາ້ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດກ້ ານດົຈດຸປະສງົ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 
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1.21.21.21.2 ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ    

���� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

ເພື່ ອໃຫເ້ດກັທຸກຄນົມໂີອກາດໄດກ້ຽມພາສາລາວ ແລະ ມຄີວາມພອ້ມກ່ອນເຂົາ້ຮຽນໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ

ແນໃສ່ ຫຸຼດຜ່ອນການປະລະການຮຽນ ແລະ ການຄາ້ງຫອ້ງໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ. 

���� ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020    

1) ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 3-4 ປ ີຈາກ 31.5% ໃນປ ີ2015 ໃຫໄ້ດ ້40%. 

2) ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 3-5 ປ ີຈາກ 43.2% ໃນປ ີ2015 ໃຫໄ້ດ ້55%. 

3) ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 5 ປ ີຈາກ 66% ໃນປີ 2015 ໃຫໄ້ດ ້80%. 

4) ໃຫໂ້ຮງຮຽນອະນຸບານທຸກແຫ່ງມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ. 

1.31.31.31.3 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ    

ມ ີ5 ຍຸດທະສາດ ທີ່ ຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸໄດຈ້ດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍດັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງິນີ:້ 

1.3.11.3.11.3.11.3.1 ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ສົ່ ງເສມີການສກຶສາໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີສົ່ ງເສມີການສກຶສາໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີສົ່ ງເສມີການສກຶສາໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີສົ່ ງເສມີການສກຶສາໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ເດກັຜູ່ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ເດກັຜູ່ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ເດກັຜູ່ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ເດກັຜູ່ດອ້ຍໂອກາດດອ້ຍໂອກາດດອ້ຍໂອກາດດອ້ຍໂອກາດ

ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ທຸກຍາກ, ເພດຍງິ, ຊນົເຜົ່ າທຸກຍາກ, ເພດຍງິ, ຊນົເຜົ່ າທຸກຍາກ, ເພດຍງິ, ຊນົເຜົ່ າທຸກຍາກ, ເພດຍງິ, ຊນົເຜົ່ າ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ພກິານໄດຮ້ບັການດູແລພກິານໄດຮ້ບັການດູແລພກິານໄດຮ້ບັການດູແລພກິານໄດຮ້ບັການດູແລ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນການຮຽນຮູຕ້າມກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນການຮຽນຮູຕ້າມກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນການຮຽນຮູຕ້າມກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນການຮຽນຮູຕ້າມ

ເກນອາຍຸເຂົາ້ຮຽນ.ເກນອາຍຸເຂົາ້ຮຽນ.ເກນອາຍຸເຂົາ້ຮຽນ.ເກນອາຍຸເຂົາ້ຮຽນ.    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: : : :     

- ເພື່ ອໃຫເ້ດກັ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ຜູ່ດອ້ຍໂອກາດ ໄດກ້ຽມພາສາ ແລະ ມຄີວາມພອ້ມກ່ອນເຂົາ້ຮຽນ

ໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ::::    

1. ສາ້ງມາດຕະຖານແບບປຸກສາ້ງສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫເ້ດກັທຸກຄນົໄດເ້ຂົາ້ເຖງິ. 

2. ປຸກສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫໄ້ດມ້າດຖານ. 

3. ໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ເຂົາ້ໃຈເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ

ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫພ່ໍ້, ແມ່, ຜູ່ປກົຄອງຊຸກຍູໃ້ນວຽກງານການຮຽນຮູຂ້ອງເດກັເພື່ ອກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮຽນ. 

4. ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ອີາຫານທ່ຽງໃຫແ້ກ່ເດກັໃນສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ. 

5. ສົ່ ງເສມີການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫເ້ດກັດວ້ຍຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ ເໝາະສມົ. 

1.3.21.3.21.3.21.3.2 ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ປບັປຸງຄຸນນະພາບການບໍລກິານການສກຶສາແກ່ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ປບັປຸງຄຸນນະພາບການບໍລກິານການສກຶສາແກ່ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ປບັປຸງຄຸນນະພາບການບໍລກິານການສກຶສາແກ່ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ປບັປຸງຄຸນນະພາບການບໍລກິານການສກຶສາແກ່ເດກັກ່ອນໄວຮຽນໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານເດກັກ່ອນໄວຮຽນໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານເດກັກ່ອນໄວຮຽນໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານເດກັກ່ອນໄວຮຽນໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ    ແລະແລະແລະແລະ

ພຽງພໍ.ພຽງພໍ.ພຽງພໍ.ພຽງພໍ.    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: : : :     

- ເພື່ ອເຮດັໃຫຄຸ້ນນະພາບການດູແລ ແລະ ການສອນເດກັດຂີຶນ້. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ::::    

1. ທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງຫຼກັສູດການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃຫຕ່ໍ້ເນື່ ອງກບັຫຼກັສູດຂອງຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ. 

2. ສະໜອງສະຖານທີ່  ທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍ, ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງຫຼິນ້ໃຫແ້ກ່ສະຖານການ

ສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນລວມທງັເດກັທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການພເິສດ. 

3. ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງການນເິທດການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ. 

4. ສະໜອງຄູສອນທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ລວມທງັຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດ ດາ້ນການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃຫ ້

ຄູ ແລະ ຜູ່ດູແລເດກັ. 

5.5.5.5. ຊຸກຍູໃ້ຫພ່ໍ້, ແມ່ເດກັມສ່ີວນຮ່ວມໃນການພດັທະນາການຮຽນຂອງເດກັ.    
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1.3.31.3.31.3.31.3.3 ຍຸດທະສາດທ ີ 3: ຍຸດທະສາດທ ີ 3: ຍຸດທະສາດທ ີ 3: ຍຸດທະສາດທ ີ 3: ສົ່ ງເສມີວຽກງານສຸຂະພາບສົ່ ງເສມີວຽກງານສຸຂະພາບສົ່ ງເສມີວຽກງານສຸຂະພາບສົ່ ງເສມີວຽກງານສຸຂະພາບ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໂພຊະນາການສກຶສາໃນສະຖານການສກຶສຸຂະອະນາໄມ ໂພຊະນາການສກຶສາໃນສະຖານການສກຶສຸຂະອະນາໄມ ໂພຊະນາການສກຶສາໃນສະຖານການສກຶສຸຂະອະນາໄມ ໂພຊະນາການສກຶສາໃນສະຖານການສກຶ

ສາກ່ອນໄວຮຽນ.ສາກ່ອນໄວຮຽນ.ສາກ່ອນໄວຮຽນ.ສາກ່ອນໄວຮຽນ.    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: : : :     

- ເພື່ ອປບັປຸງໂພຊະນາການຂອງເດກັ, ເຮດັໃຫເ້ດກັມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ, ມພີດັທະນາການທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ

ແລະ ມນັສະໝອງທີ່ ດ ີ ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ເດກັທຸກຍາກ ແລະ ເດກັໃນເຂດ

ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ::::    

1. ປຸກລະດມົຊຸມຊນົໃຫປ້ະກອບສ່ວນຕ່ໍວຽກງານອະນາໄມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ. 

2. ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ໃຫແ້ກ່ຜູ່ບໍລຫິານ ແລະ ຄູສອນ ກ່ຽວກບັວຽກງານສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາ

ການສກຶສາ. 

3. ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມທເີອືອ້ອໍານວຍຕ່ໍສຸຂະພາບໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ນອກຫອ້ງຮຽນໃຫສ້ະ

ອາດ ແລະ ປອດໄພ ເປນັຕົນ້ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນໍາ້, ວດິຖ່າຍ ແລະ ບ່ອນລາ້ງມໃືນໂຮງຮຽນ. 

4. ສົ່ ງເສມີການກວດສຸຂະພາບຂັນ້ພືນ້ຖານ, ການຢອດຢາ, ສກັຢາໃຫຄ້ບົ ແລະ ກນິຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ. 

5. ສົ່ ງເສມີຂະບວນການເຮດັກດິຈະກາໍສຸຂະອະນາໄມສ່ວນບຸກຄນົ, ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສະເຫຼມີສະຫຼອງ

ໃນວນັສໍາຄນັຕ່າງໆ.  

1.3.41.3.41.3.41.3.4 ຍຸດທະສາດທ ີ4: ພດັທະນາມາດຕະຖານຍຸດທະສາດທ ີ4: ພດັທະນາມາດຕະຖານຍຸດທະສາດທ ີ4: ພດັທະນາມາດຕະຖານຍຸດທະສາດທ ີ4: ພດັທະນາມາດຕະຖານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ລະບບົປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ.ລະບບົປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ.ລະບບົປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ.ລະບບົປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ.    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: : : :     

- ເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ເີຄື່ ອງມໃືນການປະເມນີມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາສໍາລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ::::    

1. ສາ້ງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ. 
2. ສາ້ງເຄື່ ອງມຕືດິຕາມ ແລະ ວດັຜນົການຮຽນຂອງເດກັ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ.    

1.3.51.3.51.3.51.3.5 ຍຸດທະສາດທ ີ5: ສົ່ ງເສມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານຍຸດທະສາດທ ີ5: ສົ່ ງເສມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານຍຸດທະສາດທ ີ5: ສົ່ ງເສມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານຍຸດທະສາດທ ີ5: ສົ່ ງເສມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານ----ຄຸມ້ຄອງ ຄຸມ້ຄອງ ຄຸມ້ຄອງ ຄຸມ້ຄອງ ໃນສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ.ໃນສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ.ໃນສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ.ໃນສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ.    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: : : :     

- ເພື່ ອເຮດັໃຫ ້ ລະບບົການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງໃນສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມີ

ຄຸນນະພາບ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ::::    

1. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນໃຫຜູ່້ອໍານວຍການ. 

2. ຊຸກຢູກ້ານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນໃນການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ

ສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ. 

1.41.41.41.4 ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການ    

ໂດຍອງີໃສ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ, ແຕ່ນີຮ້ອດປ ີ 2020 ຄາດວ່າຈະມເີດກັເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນອະນຸ

ບານ ແລະ ຫອ້ງກຽມປະຖມົ, ມຈີາໍນວນຄູ, ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການຮບັໃຊວ້ຽກງານການສກຶ

ສາກ່ອນໄວຮຽນດັ່ ງນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 14: ຕາຕະລາງ 14: ຕາຕະລາງ 14: ຕາຕະລາງ 14: ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນສໍາລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນສໍາລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນສໍາລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນສໍາລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ    

    
2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນເດກັ 3-5 ປ ີ 46% 48% 50% 53% 55% 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນເດກັ 5 ປ ີ 69% 72% 74% 77% 80% 

ຈາໍນວນນກັຮຽນລວມ 175,004 185,704 196,601 207,697 218,996 

ຈາໍນວນຄູລວມ (ສະເພາະລດັ) 7,688 8,401 9,176 10,022 10,950 

ຈາໍນວນຄູທີ່ ຕອ້ງການບນັຈໃຸໝ່ (ສະເພາະລດັ) 834 905 985 1,075 1,179 

ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນ (ສະເພາະລດັ) 6,617 7,454 8,427 9,575 10,950 

ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນທີ່ ຕອ້ງການໃໝ່ (ສະເພາະລດັ) 729 837 974 1,148 1,375 

ຕາຕະລາງ 15: ຄາດຄະເນຕາຕະລາງ 15: ຄາດຄະເນຕາຕະລາງ 15: ຄາດຄະເນຕາຕະລາງ 15: ຄາດຄະເນຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການສໍາລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນສໍາລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນສໍາລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນສໍາລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ    (ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)    

    
2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ 7,221 15,534 16,646 17,780 18,933 

ງບົປະມານຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄູ 19,029 20,793 22,710 24,804 27,101 

ງບົປະມານສໍາລບັອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ 3,727 4,214 4,787 5,475 5,530 

ລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານ    29,97729,97729,97729,977    40,54140,54140,54140,541    44,14444,14444,14444,144    48,05848,05848,05848,058    51,56451,56451,56451,564    

ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງຫອ້ງຮຽນ 112,549 123,976 142,861 166,463 196,619 

ກໍ່ ສາ້ງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ 5,555 5,555 5,555 5,555 5,555 

ລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶ    118,104118,104118,104118,104    129,531129,531129,531129,531    148,416148,416148,416148,416    172,017172,017172,017172,017    202,174202,174202,174202,174    

ລວມລວມລວມລວມ    148,080148,080148,080148,080    170,071170,071170,071170,071    192,560192,560192,560192,560    220,076220,076220,076220,076    253,738253,738253,738253,738    

2.2.2.2. ການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ    

2.12.12.12.1 ສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມ::::    

ໂດຍປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົາ້ຮຽນຢ່າງສະເໝພີາບ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ, ມາຮອດ

ສກົຮຽນ 2014-2015, ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ເປນັທີ່ ເພິ່ ງພໍໃຈທຽບໃສ່ 5 ປຜ່ີານມາ. ພາຍ

ໃຕກ້ານລງົທນຶຂອງລດັຖະບານ, ອ ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ຊຸມຊນົ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊນົ ສມົທບົກບັການ

ຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ໄດມ້ຫຼີາຍໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອປບັປຸງວຽກງານການສກຶສາ

ຊັນ້ປະຖມົ, ດັ່ ງນັນ້ ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫ ້ການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາດຂີຶນ້ທງັດາ້ນປະລມິານ 

ແລະ ຄຸນນະພາບ, ລາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ.້ 
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ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    16:16:16:16:    ສມົທຽບບາງຕວົຊີບ້ອກສໍາສມົທຽບບາງຕວົຊີບ້ອກສໍາສມົທຽບບາງຕວົຊີບ້ອກສໍາສມົທຽບບາງຕວົຊີບ້ອກສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົລບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົລບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົລບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົແຕ່ປ ີ2010ແຕ່ປ ີ2010ແຕ່ປ ີ2010ແຕ່ປ ີ2010----2015201520152015    

ຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກ    
2009-

10 
2010201020102010----11111111    2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນ 

(ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ) 
8,968 8,902 8,912 8,927 8,884 8,887 

ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນ 

(ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ) 
31,648 31,057 31,957 32,745 33,173 33,666 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ລດັ 

ແລະ ເອກະຊນົ) 

916,341 900,123 883,938 878,283 870,893 850,466 

ຍງິ: 

432,349 

ຍງິ: 

427,050 

ຍງິ: 

420,877 

ຍງິ: 

419,231 

ຍງິ: 

416,627 

ຍງິ: 

408,251 

ຈາໍນວນນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນ

ຂອງລດັ 
884,632 865,878 847,439 839,556 831,419 808,529 

ສະເລ່ຍອດັຕານກັຮຽນຕ່ໍຄູ 

(ໂຮງຮຽນລດັ) 
30 28 27 25 25 24 

ສະເລ່ຍ 

ອດັຕານກັຮຽນຕ່ໍຫອ້ງ 
29 28 28 27 26 25 

ຈາໍນວນພະນກັງານ ແລະ ຄູ

ສອນທງັໝດົ (ສະເພາະລດັ) 
30.541 32,265 33,029 32,242 35,289 33,439 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ສຸດທ ິ 84.2% 85.3% 89.9% 93.9% 96.3% 97.2% 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນສຸດທ ິ 92.7% 94.1% 95.2% 96.8% 98.0% 98.5% 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ເຖງິວ່າລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ລງົທນຶເຂົາ້ໃນການປບັປຸງວຽກງານປະຖມົສກຶສາ ແຕ່

ປະສດິທພິາບພາຍໃນຍງັຕ່ໍາ: ອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງ, ອດັຕາປະລະໂດຍສະເພາະໃນຂັນ້ ປ.1 ແລະ ປ.2 ຍງັສູງ. ພາບລວມ

ອດັຕາການຄາ້ງຫອ້ງ ປ.1 ແມ່ນຫຸຼດລງົປະມານປລີະ 2-3% ແຕ່ຍງັບ່ໍທນັເປນັທີ່ ເພິ່ ງພໍໃຈທຽບໃສ່ແຜນທີ່ ກາໍນດົໄວ ້

ສ່ວນອດັຕາການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ.1 ແມ່ນບ່ໍມກີານປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້.  

ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ 17171717::::    ສມົທຽບປະສດິທພິາບພາຍໃນສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສມົທຽບປະສດິທພິາບພາຍໃນສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສມົທຽບປະສດິທພິາບພາຍໃນສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສມົທຽບປະສດິທພິາບພາຍໃນສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົແຕ່ປ ີ2010ແຕ່ປ ີ2010ແຕ່ປ ີ2010ແຕ່ປ ີ2010----2015201520152015    

ຕວົຊີບ້ອກ 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 ຄາດໝາຍປ ີ2015 

ອດັຕາການປະລະ ປ 1 10.5% 12.1% 11.7% 11.0% 9.9% 8.5% 3% 

ອດັຕາການຄາ້ງຫອ້ງປ 1 28.4% 25.7% 22.8% 20.1% 15.3% 13.5% 3% 

ອດັຕາປະລະຊັນ້ປະຖມົ 6.8% 7.8% 7.1% 6.3% 5.4% 5.2% 1% 

ອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງຊັນ້ປະຖມົ 14.2% 12.2% 10.5% 9% 6.9% 5.8% 1% 

ອດັຕາລອດເຫຼອື 71.1% 67.7% 69.9% 73.3% 75.7% 78.3% 95% 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ເພື່ ອສບືຕ່ໍພດັທະນາ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ, ໃນໄລຍະ 5

ປ ີຕ່ໍໜາ້ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດກ້າໍນດົຈດຸປະສງົ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

2.22.22.22.2 ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    

- ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ດກັໃນເກນອາຍຸເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາໄດເ້ຂົາ້ຮຽນໝດົທຸກຄນົ ແລະ ສບືຕ່ໍຮຽນຈນົ

ຈບົຊັນ້ປະຖມົ. 
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- ຮບັປະກນັໃຫເ້ດກັທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖມົມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ, ການຂຽນພາສາລາວ ແລະ

ການຄດິໄລ່ເລກຂັນ້ພືນ້ຖານໄດໃ້ນລະດບັດ.ີ 

- ເພື່ ອປບັປຸງລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂດຍເນັນ້ໃສ່ໂຮງຮຽນເປນັຫຼກັ. 

� ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020    

- ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນສຸດທຈິາກ 98.5% ໃນປ ີ2015 ເປນັ 99%. 

- ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ສຸດທຈິາກ 97.2% ເປນັ 99%. 

- ເພີ່ ມອດັຕາລອດເຫຼອືຈາກ 78.3% ໃນປ ີ2015 ເປນັ 90%. 

- ເພີ່ ມອດັຕາຈບົຊັນ້ ປ 5 ຕາມກະແສນກັຮຽນຈາກ 76% ເປນັ 89%. 

- ຫຸຼດອດັຕາຄອ້ງຫອ້ງ ປ 1 ຈາກ 13.5% ໃຫຍ້ງັເຫຼອືໜອ້ຍກວ່າ 5%. 

- ຫຸຼດອດັຕາປະລະ ປ.1 ຈາກ 8.5% ໃຫຍ້ງັເຫຼອືໜອ້ຍກວ່າ 5%. 

- ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃຫໄ້ດລ້ະຫວ່າງ 0.97-1.03. 

- ຈດັຕັງ້ການຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາໃຫໄ້ດ ້ 75% ແລະ ວຊິາສລິະປະສກຶສາ ໃຫໄ້ດ ້ 55% ຂອງ

ໂຮງຮຽນທງັໝດົທົ່ ວປະເທດ. 

- ໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂະອະນາໄມເພີ່ ມຈາກ 64% ເປນັ 85%. 

2.32.32.32.3 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ    

ມ ີ5 ຍຸດທະສາດ ທີ່ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸໄດຕ້າມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍຂາ້ງເທງິດັ່ ງກ່າວ. 

2.3.12.3.12.3.12.3.1 ຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີ 1:1:1:1:    ສົ່ ງເສມີໃຫເ້ດກັທຸກຄນົໄດເ້ຂົາ້ຮຽນສົ່ ງເສມີໃຫເ້ດກັທຸກຄນົໄດເ້ຂົາ້ຮຽນສົ່ ງເສມີໃຫເ້ດກັທຸກຄນົໄດເ້ຂົາ້ຮຽນສົ່ ງເສມີໃຫເ້ດກັທຸກຄນົໄດເ້ຂົາ້ຮຽນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຮຽນຈນົຮຽນຈນົຮຽນຈນົຮຽນຈນົຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶສາຢ່າງມຄຸີນນະພາບຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶສາຢ່າງມຄຸີນນະພາບຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶສາຢ່າງມຄຸີນນະພາບຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶສາຢ່າງມຄຸີນນະພາບ

ໂດຍບ່ໍຈາໍແນກເພດໂດຍບ່ໍຈາໍແນກເພດໂດຍບ່ໍຈາໍແນກເພດໂດຍບ່ໍຈາໍແນກເພດ, , , , ເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າ, , , , ພກິານພກິານພກິານພກິານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຜູ່ທີ່ ມບີນັຫາດາ້ນເສດຖະກດິຜູ່ທີ່ ມບີນັຫາດາ້ນເສດຖະກດິຜູ່ທີ່ ມບີນັຫາດາ້ນເສດຖະກດິຜູ່ທີ່ ມບີນັຫາດາ້ນເສດຖະກດິ----ສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົ....    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫເ້ດກັໃນເກນອາຍຸທຸກຄນົໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ເພີ່ ມປະສດິທພິາບພາຍ

ໃນໃຫດ້ຂີຶນ້. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ປຸກສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງ ສະຖານການສກຶສາ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ ເພື່ ອໃຫມ້ສີະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້

ອໍານວຍແກ່ການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ໃຫມ້ລີະບບົອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລບັຜູ່ຮຽນທີ່ ເປນັຄນົ

ພກິານ. 

2. ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານສດິສອນວຊິາພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ. 

3. ປຸກລະດມົ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຊຸມຊນົໃຫສ້ົ່ ງເດກັທຸກຄນົໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຖກືເກນອາຍຸ. 

4. ທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງ ລະບບົກຸ່ມໂຮງຮຽນຄນືໃໝ່. 

5. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການເລື່ ອນຂັນ້ແບບຕ່ໍເນື່ ອງຢ່າງທົ່ ວເຖງິໃນປ ີ2020. 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 ຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີ2: 2: 2: 2: ຍກົສູງຄຸນນະພາບການຮຽນຍກົສູງຄຸນນະພາບການຮຽນຍກົສູງຄຸນນະພາບການຮຽນຍກົສູງຄຸນນະພາບການຮຽນ----ການສອນໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາການສອນໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາການສອນໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາການສອນໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ....        

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອໃຫເ້ດກັທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶສາໃຫມ້ຄີວາມຮູພ້ືນ້ຖານ ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ-ສງັຄມົ, 

ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານດາ້ນພາສາອງັກດິ, ສາມາດອ່ານ, ຂຽນ, ໃຊພ້າສາລາວຢ່າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ຮູຄ້ດິໄລ່ເລກພືນ້

ຖານໄດໃ້ນລະດບັທີ່ ແນ່ນອນ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ເຝກີອບົຮມົຄູສອນປະຈາໍການ ພອ້ມທງັປບັປຸງວທິສີອນຂອງຄູສອນຫອ້ງດ່ຽວ, ຫອ້ງຄວບ ແລະ ຫອ້ງຮຽນ

ຮ່ວມທຸກໆປໃີນລະດບັໂຮງຮຽນ/ກຸ່ມໂຮງຮຽນ. 
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2. ສົ່ ງເສມີການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ 

3. ປບັປຸງລະບບົນເິທດການສກຶສາ ແລະ ສາ້ງຄູສກຶສານເິທດທດົແທນ ແລະ ເພີ່ ມເຕມີ. 

4. ສະໜອງອຸປະກອນ/ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລບັນກັຮຽນພກິານ, ເດກັທີ່

ມຄີວາມຕອ້ງການພເິສດ ແລະ ເດກັດອ້ຍໂອກາດ. 

5. ເລີ່ ມປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາຫຼກັສູດຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ. 

6. ປບັປຸງວທິກີານຮຽນ-ການສອນພາສາລາວ ແລະ ສົ່ ງເສມີການອ່ານ. 

7. ປບັປຸງວທິກີານຮຽນ-ການສອນຄະນດິສາດ ແລະ ວທິະຍາສາດ. 

8. ຈດັໃຫມ້ກີານບໍາລຸງ-ສອນເພີ່ ມໃຫນ້ກັຮຽນອ່ອນ. 

9. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ກນົໄກໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງຄູແບບຕ່ໍເນື່ ອງໂດຍອງີໃສ່

ລະບບົການສາ້ງຄູກ່ອນປະຈາໍການ ແລະ ບໍາລຸງຄູປະຈາໍການ. 

10. ປະເມນີຜນົ ແລະ ວໄິຈຜນົການຮຽນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

11. ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານຈດັຕັງ້ການຮຽນ-ການສອນພາສາອງັກດິໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສານບັແຕ່ ປ.3

ຂຶນ້ໄປ. 

12. ຈດັການວດັລະດບັ ແລະ ວໄິຈຜນົການຮຽນ ປ.5 ໃນທຸກໆ ພາກຮຽນທ ີ2. 

13. ຊຸກຍູໃ້ຫໂ້ຮງຮຽນສາ້ງມູມອ່ານໜງັສ ື ຫຼ ື ຫອ້ງສະໝຸດຂອງໂຮງຮຽນເພື່ ອເປນັການສາ້ງໂອກາດການອ່ານໃຫ ້

ແກ່ເດກັ. 

14. ຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັລະບບົການດູແລຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ການຟືນ້ຟູຂັນ້ພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ຄູ, ພ່ໍ,ແມ່ ນກັຮຽນພິ

ການໃນໂຮງຮຽນ. 

2.3.32.3.32.3.32.3.3 ຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີ3: 3: 3: 3: ຍກົສູງປະສດິທພິາບໃນການບໍລຫິານຍກົສູງປະສດິທພິາບໃນການບໍລຫິານຍກົສູງປະສດິທພິາບໃນການບໍລຫິານຍກົສູງປະສດິທພິາບໃນການບໍລຫິານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ

ການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສກຶສາການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສກຶສາການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສກຶສາການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: : : :     

- ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນມ ີປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ::::    

1. ປບັປຸງວຽກງານບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນ ໂດຍຖເືອາົການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງທີ່ ເນັນ້ໃສ່ໂຮງຮຽນເປນັ

ຫຼກັ ໂດຍເລີ່ ມຈາກການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຜູ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ. 

2. ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫຄູ້ສກຶສານເິທດໄດລ້ງົຕດິຕາມ, ຊ່ວຍເຫຼອືຄູສອນ ເພື່ ອຮບັປະກນັການຮຽນ-ການສອນ ຫອ້ງ 

ປ1 ທີ່ ເປນັຫອ້ງດ່ຽວ ແລະ ສອນດວ້ຍຄູທີ່ ມປີະສບົການສູງ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫຄູ້ສກຶສານເິທດໄດລ້ງົ

ຕດິຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືຄູສອນຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄັງ້ ຕ່ໍ 1 ພາກຮຽນ. 

3. ສົ່ ງເສມີການສາ້ງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ເຈົາ້ການຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພດັ

ທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ. 

4. ນາໍໃຊເ້ງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ເງນິອູດໜນູການສກຶສາໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບຫຼກັການ. 

5. ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງນຕິກິາໍຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ. 

6. ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນ. 
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2.3.42.3.42.3.42.3.4 ຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີ 4: 4: 4: 4: ສົ່ ງເສມີຄວາມເປນັເຈົາ້ການສົ່ ງເສມີຄວາມເປນັເຈົາ້ການສົ່ ງເສມີຄວາມເປນັເຈົາ້ການສົ່ ງເສມີຄວາມເປນັເຈົາ້ການ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້

ບາ້ນບາ້ນບາ້ນບາ້ນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຊຸມຊນົໃນການພດັທະນາໂຮງຮຽນຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສກຶສາຊຸມຊນົໃນການພດັທະນາໂຮງຮຽນຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສກຶສາຊຸມຊນົໃນການພດັທະນາໂຮງຮຽນຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສກຶສາຊຸມຊນົໃນການພດັທະນາໂຮງຮຽນຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: : : :     

- ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫຊຸ້ມຊນົໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການພດັທະນາໂຮງຮຽນ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ::::    

1. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຄວາມເປນັເຈົາ້ການໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ໃຫແ້ກ່ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາ

ຂັນ້ບາ້ນ (ຄພສບ). 

2. ປບັປຸງການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ກ່ຽວກບັວຽກງານການສກຶສາ ໃຫແ້ກ່ຄະນະພດັທະນາກາສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ ແລະ

ຊຸມຊນົ. 

3. ປບັປຸງການຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ້ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືການປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມເປນັເຈົາ້ການຂອງຄະນະພດັທະ

ນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ. 

2.3.52.3.52.3.52.3.5 ຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີຍຸດທະສາດທ ີ5: 5: 5: 5: ສົ່ ງເສມີວຽກງານສຸຂະພາບສົ່ ງເສມີວຽກງານສຸຂະພາບສົ່ ງເສມີວຽກງານສຸຂະພາບສົ່ ງເສມີວຽກງານສຸຂະພາບ, , , , ສຸຂະອະນາໄມສຸຂະອະນາໄມສຸຂະອະນາໄມສຸຂະອະນາໄມ, , , , ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: : : :     

- ເພື່ ອປບັປຸງໂພຊະນາການຂອງເດກັ, ເຮດັໃຫເ້ດກັມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ, ມພີດັທະນາການທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ

ແລະ ມນັສະໝອງທີ່ ດ ີ ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ເດກັທຸກຍາກ ແລະ ເດກັໃນເຂດ

ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ::::    

1. ສບືຕ່ໍສົ່ ງເສມີການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນດວ້ຍຮູບແບບຕ່າງໆ. 

2. ສົ່ ງເສມີວຽກງານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ. 

3. ສົ່ ງເສມີການສາ້ງສວນຄວົ ແລະ ລຽ້ງສດັໃນໂຮງຮຽນ. 

4. ປຸກລະດມົຊຸມຊນົໃຫປ້ະກອບສ່ວນວຽກງານສົ່ ງເສມີສຸຂະອະນາໄມ, ສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ ແລະ ໂພຊະນະ

ສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ. 

5. ສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ຜູ່ບໍລຫິານ ແລະ ຄູກ່ຽວກບັວຽກງານສົ່ ງເສມີສຸຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາສກຶສາ ແລະ

ສຸຂະພາບຈະເລນີພນັໃນໂຮງຮຽນ. 

6. ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍຕ່ໍສຸຂະພາບ ໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ນອກຫອ້ງຮຽນໃຫສ້ະ

ອາດ ແລະ ປອດໄພ ໄດຕ້າມມາດຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາສໍາລບັຊັນ້ປະຖມົ. 

7. ປະສານພາກສວນກ່ຽວຂອງໃນການສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງລະບບົນໍາ້, ວດິຖ່າຍ ແລະ ບ່ອນລາ້ງມໃີນໂຮງຮຽນ. 

8. ຊຸກຍູຂ້ະບວນການເຄື່ ອນໄຫວນອກຫຼກັສຸດທ່າງດາ້ນສລີະປະ, ກລິາ ແລະ ການອອກແຮງງານໃນໂຮງຮຽນ. 

2.42.42.42.4 ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕອ້ງການ    

ໂດຍອງີໃສ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ, ແຕ່ນີຮ້ອດປ ີ2020 ຄາດວ່າຈະມເີດກັເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົ

ທງັໝດົ, ມຈີາໍນວນຄູ, ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການຮບັໃຊວ້ຽກງານການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົດັ່ ງນີ:້    
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ຕາຕະລາງ 18: ຕາຕະລາງ 18: ຕາຕະລາງ 18: ຕາຕະລາງ 18: ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ    

ປະຖມົສກຶສາປະຖມົສກຶສາປະຖມົສກຶສາປະຖມົສກຶສາ    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ສຸດທ ິ 98% 98% 98% 99% 99% 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ທງັລດັ ແລະ ເອກະຊນົ) 836,513 827,335 816,184 811,875 820,832 

ຈາໍນວນຄູ (ສະເພາະຄູລດັ)* 32,810 32,192 31,506 31,094 31,192 

ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນ (ສະເພາະໂຮງຮຽນລດັ) 31,714 31,384 30,979 30,833 31,192 

ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນທີ່ ຕອ້ງການສາ້ງເພິ່ ມເຕມີ ແລະ 

ທດົແທນ 
1,586 1,569 1,549 1,542 1,560 

ໝາຍເຫດ: * ເນື່ ອງຈາກກະແສນກັຮຽນມລີກັສະນະຫຼຸດລງົ, ດັ່ ງນັນ້ ຖາ້ມາດຖານນກັຮຽນຕ່ໍຄູມເີປນັຕວົກາໍນດົ ຈະເຫນັໄດວ່້າ ແຕ່ນີ ້ຮອດປີ 

2020 ຈະບ່ໍຕອ້ງການຄູຊັນ້ປະຖມົຕື່ ມອກີ ແຕ່ມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດສ້ບັຊອ້ນຄນືໃໝ່ ໃຫເ້ໝາະສມົ.    

ຕາຕະລາງ 19: ຕາຕະລາງ 19: ຕາຕະລາງ 19: ຕາຕະລາງ 19: ຄາດຄະເນງບົປະມານຄາດຄະເນງບົປະມານຄາດຄະເນງບົປະມານຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັຊັນ້ປະຖມົສກຶສາສໍາລບັຊັນ້ປະຖມົສກຶສາສໍາລບັຊັນ້ປະຖມົສກຶສາສໍາລບັຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ    (ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)    

 
2016 2017 2018 2019 2020 

ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ 57,244 81,391 80,577 80,561 80,512 

ງບົປະມານຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄູ 81,206 79,674 77,978 76,957 77,199 

ງບົປະມານສໍາລບັອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ 34,256 29,391 30,083 29,765 31,078 

ລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານ    172,705172,705172,705172,705    190,456190,456190,456190,456    188,638188,638188,638188,638    187,283187,283187,283187,283    188,790188,790188,790188,790    

ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງຫອ້ງຮຽນ 237,853 235,380 232,342 231,250 233,937 

ກໍ່ ສາ້ງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ 30,282 30,282 30,282 30,282 30,282 

ລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶ    268,135268,135268,135268,135    265,662265,662265,662265,662    262,624262,624262,624262,624    261,532261,532261,532261,532    264,219264,219264,219264,219    

ລວມລວມລວມລວມ    440,840440,840440,840440,840    456,118456,118456,118456,118    451,262451,262451,262451,262    448,815448,815448,815448,815    453,009453,009453,009453,009    

3.3.3.3. ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້    

 ສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມ:::: 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທງັລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີພາຍໃຕໂ້ຄງ

ການພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ (BESDP) ແລະ ໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົ (SESDP) ອງົ

ການ JICA, ກອງທນຶເຊື່ ອມໂຍງຍີ່ ປຸ່ນ-ອາຊຽນ Japan ASEAN Integration Fund (JAIF) ແລະ ອງົການ 

PLAN INTERNATIONAL ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ລງົທນຶເຂົາ້ໃນການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊ ້

ການ ຮຽນ-ການສອນ, ຝກຶອບົຮມົຄູ ແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ໄດກ້ໍ່ ສາ້ງຫອ້ງຮຽນ, ຫໍພກັ

ນກັຮຽນ, ຫໍພກັຄູ ແລະ ສະໜອງທນຶການສກຶສາ ໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນຈາກຄອບຄວົທຸກຍາກທີ່ ບາ້ນຢູ່ໄກໂຮງຮຽນໄດມ້ໂີອ

ກາດເຂົາ້ຮຽນຕ່ໍຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ. ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫຈ້າໍນວນນກັຮຽນເພີ່ ມຂຶນ້ໃນແຕ່ລະປ.ີ ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ຍງັໄດ ້

ສະໜອງປຶມ້ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມຄູືໃຫແ້ກ່ບນັໂຮງຮຽນມດັທະຍມົໃນທົ່ ວປະເທດ. ຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ

ທີ່ ກ່າວມານັນ້ ເຮດັໃຫບ້ນັດາຕວົຊີບ້ອກຕ່າງໆຂອງມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ມກີານປ່ຽນແປງ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

     



71 

    

ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ 20202020: ສມົທຽບ: ສມົທຽບ: ສມົທຽບ: ສມົທຽບຕວົຊີບ້ຕວົຊີບ້ຕວົຊີບ້ຕວົຊີບ້ອກສໍາລບັອກສໍາລບັອກສໍາລບັອກສໍາລບັຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ແຕ່ປ ີ2010ແຕ່ປ ີ2010ແຕ່ປ ີ2010ແຕ່ປ ີ2010----2015201520152015    

ຕວົຊີບ້ອກ 2009-10 20110-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນ 

(ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ) 
8,103 8,560 9,217 9,946 10,941 11,631 

ຈາໍນວນພະນກັງານ 

ແລະ ຄູສອນ

ມດັທະຍມົທງັໝດົ

(ສະເພາະລດັ) 

19,816 23,560 26,849 29,577 31,595 32,870 

ຈາໍນວນນກັຮຽນ 

(ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ) 

335,388 345,283 361,875 385,552 420,720 442,806 

ຍງິ: 150,225 ຍງິ: 157,015 ຍງິ: 167.040 ຍງິ: 180,030 ຍງິ: 198,935 ຍງິ: 210,816 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມ 60.2% 62.9% 64.7% 69.0% 74.4% 78.1% 

ອດັຕາເລື່ ອນຂັນ້- 

ຈບົຊັນ້ 
86.5% 87.5% 88.2% 90.1% 92.5% 91.3% 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ເຖງິວ່າລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງ ໃໆຫ ້

ແກ່ການພດັທະນາວຽກງານມດັທະຍມົສກຶສາ ແຕ່ຍງັສງັເກດເຫນັວ່າການຂະຫຍາຍການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນ

ຕົນ້ຍງັບ່ໍທນັຕອບສະໜອງໄດກ້ບັການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງຈາໍນວນນກັຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນບາງແຫ່ງ ຫອ້ງຮຽນມສີະພາບແອອດັ, 

ນກັຮຽນລົນ້ຫອ້ງ. ການຮບັບນັຈຄູຸບ່ໍຖກືຕອ້ງກບັຄວາມຕອ້ງການ ເຮດັໃຫຄູ້ຈາໍນວນໜຶ່ ງສອນຫຼາຍວຊິາ, ສອນບ່ໍຖກື

ຕາມຊັນ້ຮຽນ ແລະ ບ່ໍຖກືກບັວຊິາສະເພາະທີ່ ຮຽນມາ ເຊິ່ ງພາໃຫເ້ກດີສະພາບຄູເຫລອືບ່ໍພໍ. ຄູ ແລະ ຜູ່ບໍລຫິານໂຮງ

ຮຽນຈາໍນວນໜຶ່ ງບ່ໍໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ບ່ໍເປນັປກົກະຕ,ິ ພອ້ມນັນ້ຍງັຂາດສີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະ

ດວກຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ອາຄານຮຽນ, ຫອ້ງຮຽນຫອ້ງທດົລອງ, ຫອ້ງສະໝຸດ, ຫໍພກັຄູ ແລະ ຫໍພກັນກັຮຽນ. ນອກນັນ້, ສື່

ການຮຽນ-ການສອນ, ປຶມ້ຕໍາລາ, ອຸປະກອນຫອ້ງທດົລອງເຊຶ່ ງເປນັສິ່ ງປະຈກັຕາທີ່ ຊ່ວຍໃນການຮຽນ-ການສອນບ່ໍພຽງ

ພໍ. ອດັຕາການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນໂດຍສະເພາະໃນຂັນ້ ມ.1 ແລະ ມ.2 ຍງັສູງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ບນັດາເມອືງ

ເຂດຊາຍແດນ ແລະ ບນັດາແຂວງພາກໃຕຂ້ອງລາວ. 

ນອກຈາກບນັຫາການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນແລວ້ ການສະໜອງຄູສອນໃນບາງວຊິາບ່ໍພຽງພໍກບັການຂະ

ຫຍາຍໂຮງຮຽນ ແລະ ຫອ້ງຮຽນເຊັ່ ນ: ວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ວຊິາພະລະສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ, ຂາດຄູ

ສອນວຊິາຊບີພືນ້ຖານ, ເຕກັໂນໂລຊຂໍີມູ້ນຂ່າວສານ (ICT) ເຮດັໃຫຄູ້ບາງຄນົສອນບ່ໍຖກືຕາມວຊິາສະເພາະທີ່ ຮຽນຈບົ

ມາ. 

ເພື່ ອສບືຕ່ໍພດັທະນາ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້, 

ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຕ່ໍໜາ້ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດກ້າໍນດົຈດຸປະສງົ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມ ດັ່ ງຕ່ໍ

ໄປນີ:້ 

 ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ:::: 

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    

- ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶສາທຸກຄນົໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຈນົຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້. 

- ເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ ໄດມ້ຄີວາມຮູພ້ືນ້ຖານດາ້ນວທິະຍາສາດ ເພື່ ອກະ

ກຽມເຂົາ້ຮຽນຕ່ໍຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ຄຽງຄູ່ກບັການສາ້ງທກັສະພືນ້ຖານດາ້ນວຊິາຊບີ ແລະ ທກັສະ

ການແກໄ້ຂບນັຫາເຂົາ້ໃນການດໍາລງົຊວີດິປະຈາໍວນັ. 
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� ຄາດໝາຍຮອດປ ີຄາດໝາຍຮອດປ ີຄາດໝາຍຮອດປ ີຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020202020202020    

1) ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ຈາກ 78% ເປນັ 85%. 

2) ເພີ່ ມອດັຕາການເລື່ ອນຊັນ້ຂອງນກັຮຽນຈບົ ປ. 5 ຂຶນ້ ມ. 1 ຈາກ 91.3% ເປນັ 100%. 

3) ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການປະລະຈາກ 7.7% ໃຫເ້ຫຼອືພຽງ 2%. 

4) ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ແຕ່ລະແຫ່ງໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີມຫໍີພກັຄູ ແລະ ຫໍພກັນກັຮຽນຢ່າງ

ໜອ້ຍ 1 ຫຼງັ. 

5) ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົທີ່ ມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂະອະນາໄມເພີ່ ມຈາກ 89% ເປນັ 100%. 

 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ : : : : 

ມ ີ3 ຍຸດທະສາດ ທີ່ ຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸໄດຈ້ດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍດັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງິນີ:້ 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 ຍຸດທະສາດ 1:ຍຸດທະສາດ 1:ຍຸດທະສາດ 1:ຍຸດທະສາດ 1:    ສົ່ ງເສມີນກັຮຽນທຸກຄນົທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶສາໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ່ໍຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນສົ່ ງເສມີນກັຮຽນທຸກຄນົທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶສາໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ່ໍຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນສົ່ ງເສມີນກັຮຽນທຸກຄນົທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶສາໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ່ໍຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນສົ່ ງເສມີນກັຮຽນທຸກຄນົທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶສາໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ່ໍຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນ

ຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    

ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີໃຫເ້ດກັຍງິຊນົເຜົ່ າ, ຜູ່ດອ້ຍໂອກາດ, ເດກັທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການພເິສດໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ

ໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ່ໍຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ສາ້ງໂຮງຮຽນໃໝ່ໃນເຂດຈດຸສຸມພດັທະນາ, ສາ້ງຫອ້ງທດົລອງວທິະຍາສາດ, ຫອ້ງຄອມພວິເຕ,ີ ຫອ້ງຝກຶປະ

ຕບິດັ, ຫອ້ງສະໝຸດ/ຫອ້ງອ່ານ. 

2. ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫອ້ງຮຽນ, ຢູ່ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ ທີ່ ມແີລວ້ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫານກັຮຽນແອ

ອດັ, ລົນ້ຫອ້ງ; ພອ້ມທງັເອາົໃຈໃສ່ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລບັ ນກັຮຽນທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການພິ

ເສດ. 

3. ສາ້ງຫໍພກັນກັຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານພອ້ມທງັສະໜອງລະບບົນໍາ້ສະອາດ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍສະດວກຕ່າງໆຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ. 

4. ສະໜອງເບຍ້ລຽ້ງໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນຜູ່ທຸກຍາກດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ສະໜອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນໃຫໄ້ດຕ້າມ

ມູນຄ່າຫວົໜ່ວຍທີ່ ກາໍນດົ. 

5. ສົ່ ງເສມີວຽກງານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ ໃນໂຮງຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ

ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ເປນັປກົກະຕ.ິ 

6. ປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມຂອງໂຮງຮຽນໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ. 

7. ເພີ່ ມທະວກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊນົ  ແລະ ຊຸມຊນົເຂົາ້ໃນການພດັທະນາການສກຶສາ. 

8. ສົ່ ງເສມີການຮຽນຮູ ້ແລະ ທກັສະທາງດາ້ນພືນ້ຖານວຊິາຊບີເຂົາ້ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້. 

9. ສົ່ ງເສມີ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫພ້າກສ່ວນເອກະຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສະໜອງການສກຶສາຊັນ້

ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ໂດຍການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນເອກະຊນົໄປສູ່ຕວົເມອືງນອ້ຍ. 
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3.3.23.3.23.3.23.3.2 ຍຸດທະສາດ 2: ປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນຍຸດທະສາດ 2: ປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນຍຸດທະສາດ 2: ປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນຍຸດທະສາດ 2: ປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ----ການສອນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາການສອນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາການສອນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາການສອນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອຮບັປະກນັຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ໃຫບ້ນັລຸຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ສະໜອງສື່ ການຮຽນ-ການສອນ, ອຸປະກອນຫອ້ງທດົລອງວທິະຍາສາດ, ອຸປະກອນຫອ້ງສອນຄອມພວິເຕີ

ແລະ ຫອ້ງຝກຶປະຕບິດັ, ປຶມ້ຕາໍລາ ແລະ ປືມ້ອ່ານເສມີເຂົາ້ຫອ້ງສະໝຸດ/ຫອ້ງອ່ານໃນໂຮງຮຽນໃຫທຸ້ກຄນົໄດ ້

ນາໍໃຊຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ. 

2. ຈດັຕັງ້ການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼກັສູດທີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາກາໍນດົໄວຢ່້າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ມີ

ປະສດິທພິາບ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຮຽນ-ການສອນພາສາອງັກດິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ. 

3. ສາ້ງຄູສກຶສານເິທດຂັນ້ເມອືງຢຸ່ເມອືງທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການນເິທດພາຍໃນ-ພາຍນອກໂຮງ

ຮຽນ. 

4. ສາ້ງຄູສກຶສານເິທດທດົແທນ, ສາ້ງແຜນຝກຶອບົຮມົ, ຍກົລະດບັຄູສກຶສານເິທດຢ່າງເປນັລະບບົ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງ. 

5. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຄູ້ປະຈາໍການ ມຄີວາມສາມາດເຮດັການນເິທດພາຍໃນໂຮງຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ມີ

ຄຸນນະພາບ. 

6. ສບັຊອ້ນຄູສອນໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ໃຫໄ້ດສ້ອນຄົບົທຸກວຊິາຕາມຫຼກັສູດ. 

7. ຈດັການສອນບໍາລຸງເພີ່ ມໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ມຜີນົການຮຽນອ່ອນ. 

8. ຝກຶອບົຮມົຄູສອນລາຍວຊິາ, ສາ້ງແຜນການຍກົລະດບັການຮຽນຮູຢ່້າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິໃຫ ້

ພະນກັງານສກຶສາໂດຍສະເພາະຄູສອນ ແລະ ຈດັສໍາມະນາດາ້ນວຊິາການເປນັປກົກະຕ.ິ 

9. ພດັທະນາຄູ່ມຕ່ືາງໆເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້, ເປນັຕົນ້ແມ່ນການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັ

ຮຽນ, ການຜະລດິອຸປະກອນການສອນ ທີ່ ນາໍໃຊວ້ດັສະດຸທີ່ ມໃີນທອ້ງຖິ່ ນ, ພາສາອງັກດິ, ໄອທ,ີ ວທິກີານເຂົາ້

ເຖງິແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ແລະ ອື່ ນໆ. 

10. ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຮຽນ-ການສອນພືນ້ຖານວຊິາຊບີໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ

ຕອນຕົນ້. 

11. ນາໍໃຊ ້ICT ເພື່ ອຍກົສູງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ.  

3.3.33.3.33.3.33.3.3 ຍຸດທະສາດ 3: ຍກົສູງປະສດິທພິາບໃນການ ບໍລຫິານຍຸດທະສາດ 3: ຍກົສູງປະສດິທພິາບໃນການ ບໍລຫິານຍຸດທະສາດ 3: ຍກົສູງປະສດິທພິາບໃນການ ບໍລຫິານຍຸດທະສາດ 3: ຍກົສູງປະສດິທພິາບໃນການ ບໍລຫິານ----ຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຜູ່້ບໍລຫິານການສກຶສາໃນການ ບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິາໍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົ. 

2. ປບັປຸງວຽກງານບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານ ແລະ ຕາມຫຼກັການບໍລຫິານ-ຄຸມ້

ຄອງການສກຶສາ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ໂຮງຮຽນເປນັຫຼກັ. 

3. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແກ່ສະມາຄມົພ່ໍ, ແມ່ນກັຮຽນ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ, ຂັນ້ເມອືງ

ກ່ຽວກບັການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນ. 

4. ນາໍໃຊ ້ICT ເພື່ ອຍກົສູງປະສດິທພິາບ ໃນການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນ. 
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 ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ງບົປະມານງບົປະມານງບົປະມານງບົປະມານ 

ໂດຍອງີໃສ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ, ແຕ່ນີຮ້ອດປ ີ 2020 ຄາດວ່າຈະມເີດກັເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນຊັນ້ມດັ

ທະຍມົຕອນຕົນ້ທງັໝດົ, ມຈີາໍນວນຄູ, ຈ ານວນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການຮບັໃຊວ້ຽກງານການສກຶສາ

ຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ດັ່ ງນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 21: ຕາຕະລາງ 21: ຕາຕະລາງ 21: ຕາຕະລາງ 21: ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນ ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້    

    
2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ອດັຕາເລື່ ອນຊັນ້ນກັຮຽນຈບົ ປ5 ຂຶນ້ ມ1 93.4% 95.0% 96.7% 98.3% 100.0% 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ທງັລດັ ແລະ ເອກະຊນົ) 458,989 473,352 487,008 511,291 534,715 

ຈາໍນວນຄູ (ສະເພາະຄູລດັ)* 22,056 21,467 20,909 20,842 20,747 

ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນ (ສະເພາະໂຮງຮຽນຂອງລດັ) 11,500 11,762 12,003 12,499 12,967 

ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນທີ່ ຕອ້ງການໃໝ່ 313 262 241 497 468 

ໝາຍເຫດ: * ຖາ້ອງີໃສ່ມາດຖານອດັຕານກັຮຽນຕ່ໍຄູມເີປນັຕວົກໍານດົ ຈະເຫນັໄດວ່້າ ແຕ່ນີ ້ຮອດປ ີ2020 ຈະບ່ໍຕອ້ງການຄູຊັນ້

ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ຕື່ ມອກີ ແຕ່ໃນຕວົຈງິຍງັມຄີວາມຕອ້ງການຄູສອນບາງວຊິາ. ດັ່ ງນັນ້ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ຕອ້ງໄດ ້

ມກີານບນັຈຄູຸໃໝ່ໃນບາງວຊິາທີ່ ຍງັຂາດເຂນີ. 

ຕາຕະລາງ 22: ຕາຕະລາງ 22: ຕາຕະລາງ 22: ຕາຕະລາງ 22: ຄາດຄະເນງບົປະມານຄາດຄະເນງບົປະມານຄາດຄະເນງບົປະມານຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ສໍາລບັຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ສໍາລບັຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ສໍາລບັຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້    (ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)    

 
2016 2017 2018 2019 2020 

ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ 23,009 57,412 59,691 61,140 62,905 

ເບຍ້ລຽ້ງ 17,810 18,367 18,897 19,838 20,747 

ງບົປະມານຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄູ 54,590 53,130 51,751 51,583 51,349 

ງບົປະມານສໍາລບັອຸບປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ 21,131 24,007 27,239 29,334 32,994 

ລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານ    116,540116,540116,540116,540    152,916152,916152,916152,916    157,577157,577157,577157,577    161,895161,895161,895161,895    167,994167,994167,994167,994    

ການກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງຮຽນ 134,106 209,326 207,180 274,164 273,161 

ການກໍ່ ສາ້ງຫໍພກັຄູ ແລະ ນກັຮຽນ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ກໍ່ ສາ້ງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ 2,523 2,523 2,523 2,523 2,523 

ລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶ    151,629151,629151,629151,629    226,850226,850226,850226,850    224,704224,704224,704224,704    291,687291,687291,687291,687    290,684290,684290,684290,684    

ລວມລວມລວມລວມ    268,169 379,765 382,281 453,583 458,678 

4.4.4.4. ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ    

4.14.14.14.1 ສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມ::::    

ການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້ທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ຈາໍນວນ

ຫອ້ງຮຽນເພີ່ ມຂຶນ້ຕາມລໍາດບັໃນແຕ່ລະປ,ີ ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມເພີ່ ມຈາກ 33.9% ໃນສກົປ ີ 2009-2010 ເປນັ

45.8% ໃນປ ີ2014-2015. ຜນົສໍາເລດັດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໄດເ້ອາົ

ໃຈໃສ່ໃນການລງົທນຶເຂົາ້ໃນການສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ, ຝກຶອບົຮມົຄູ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານ

ໂຄງລ່າງຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ຫອ້ງຮຽນ, ຫໍພກັນກັຮຽນ, ຫໍພກັຄູ ແລະ ຍງັໄດສ້ະໜອງທນຶການສກຶສາໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນຈາກ

ຄອບຄວົທຸກຍາກອກີ. ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫຕ້ວົຊີບ້ອກຕ່າງໆໄດພ້ດັທະນາດຂີຶນ້ໃນແຕ່ລະປດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ 23232323: ສມົທຽບ: ສມົທຽບ: ສມົທຽບ: ສມົທຽບຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ    ແຕ່ປ ີ2010ແຕ່ປ ີ2010ແຕ່ປ ີ2010ແຕ່ປ ີ2010----2015201520152015    

ຕວົຊີບ້ອກ 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນ 2,214 3,277 3,519 3,860 4,294 4,710 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງົໝດົ 

(ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ) 

98,039 142,860 149,065 157,737 171,645 187,870 

ຍງິ: 43,450 ຍງິ: 63,631 ຍງິ: 66,659 ຍງິ: 71,112 ຍງິ: 78,561 ຍງິ: 86,784 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມ 33.9% 33.4% 34.7% 37.3%  41.3%  45.8% 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ເຖງິວ່າ ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນ ແລະ ຈໍານວນນກັຮຽນໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນ

ປາຍ ຍງັມສີິ່ ງທາ້ທາຍຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ແກໄ້ຂໃນອກີ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ ເຊັ່ ນ: ການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ

ຕ່າງໆຄ:ື ໂຮງຮຽນ, ຫອ້ງຮຽນ, ຫໍພກັນກັຮຽນ, ຫໍພກັຄູ, ຫອ້ງສະໝຸດ, ຫອ້ງອ່ານ, ຫອ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ, ຫອ້ງທດົ

ລອງວທິະຍາສາດ, ຫອ້ງຄອມພວີເຕ,ີ ຫອ້ງນໍາ້ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການສະໜອງຄູສອນໃນບາງວຊິາທີ່ ຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍກບັ

ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ, ຫອ້ງຮຽນ ເຊັ່ ນ: ວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ວຊິາພະລະສກຶສາ, ສລີະປະສກຶສາ, ພືນ້

ຖານວຊິາຊບີ, ເຕກັໂນໂລຊຂໍີມູ້ນຂ່າວສານການສກຶສາ (ICT). ນອກຈາກນັນ້ຍງັຂາດອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-

ການສອນ ແລະ ເຄື່ ອງທດົລອງ. 

ເພື່ ອສບືຕ່ໍພດັທະນາ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ

ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຕ່ໍໜາ້ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດກ້າໍນດົຈດຸປະສງົ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມ ດັ່ ງຕ່ໍ

ໄປນີ:້ 

4.24.24.24.2 ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    

- ເພື່ ອສາ້ງໂອກາດໃຫນ້ກັຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມມຄີວາມຮູດ້າ້ນວຊິາຊບີເພື່ ອກຽມພອ້ມເຂົາ້ສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ພອ້ມ

ທງັສບືຕ່ໍຮຽນໃນສາຍວຊິາຊບີ ແລະ ການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

� ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020    

1. ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍຈາກ 45.8% ໃນປ ີ2015 ໃຫໄ້ດ ້60%. 

2. ເພີ່ ມອດັຕາການເລື່ ອນຂັນ້-ຈບົຊັນ້ຈາກ 94.4% ໃນປ ີ2015 ໃຫໄ້ດ ້98%. 

3. ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການປະລະຈາກ 4.9% ໃນປ ີ2015 ໃຫເ້ຫຼອືພຽງແຕ່ 2%. 

4. ດຸ່ນດ່ຽງອດັຕາເລື່ ອນຊັນ້ຂອງນກັຮຽນທີ່ ຈບົມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ຂຶນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍໃຫຢູ່້ລະດບັ 90%

ຮອດປ ີ2020. 

5. ສົ່ ງເສມີການຮຽນ-ການສອນວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານຢູ່ຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາໃຫກ້ວມຫຼາຍຂຶນ້. 

6. ແຕ່ລະແຂວງໃຫມ້ໂີຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນ 1 ແຫ່ງ ທີ່ ມຫີອ້ງສະໝຸດ ແລະ ຫອ້ງທດົລອງວທິະຍາສາດ. 

4.34.34.34.3 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ    

ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸໄດຈ້ດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ ກາໍນດົ ມ ີ2 ຍຸດທະສາດທີ່ ຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດັ່ ງລາຍລະອຽດ

ລຸ່ມນີ:້ 
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4.3.14.3.14.3.14.3.1 ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ທີ່ ມຄຸີນນະພາບທີ່ ມຄຸີນນະພາບທີ່ ມຄຸີນນະພາບທີ່ ມຄຸີນນະພາບ    ໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ່ໍ

ຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຊຸກຍູ ້ຊຸກຍູ ້ຊຸກຍູ ້ຊຸກຍູໃ້ຫນ້ກັຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ມພີອນສະຫວນັດາ້ນວຊິາຊບີ ທີ່ ມພີອນສະຫວນັດາ້ນວຊິາຊບີ ທີ່ ມພີອນສະຫວນັດາ້ນວຊິາຊບີ ທີ່ ມພີອນສະຫວນັດາ້ນວຊິາຊບີ ໄປຮຽນໄປຮຽນໄປຮຽນໄປຮຽນຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍໃນສາຍໃນສາຍໃນສາຍໃນສາຍ

ວຊິາຊບີໃວຊິາຊບີໃວຊິາຊບີໃວຊິາຊບີໃຫ ້ຫ ້ຫ ້ຫຫຼ້າຍຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍຂຶນ້ ຂຶນ້ ຂຶນ້ ຂຶນ້     

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ່ໍຊັນ້ມດັທະ

ຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ແລະ ສບືຕ່ໍການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

- ເພື່ ອປບັອດັຕາສ່ວນນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ ເຂົາ້ຮຽນຕ່ໍມດັທະຍມົສກຶສາຕອນ

ປາຍ ແລະ ຮຽນຕ່ໍສາຍອາຊວີະສກຶສາໃຫມ້ຄີວາມສມົດູນກນັ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ສາ້ງນຕິກິາໍກ່ຽວກບັການຄດັເລອືກເອາົນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ ເຂົາ້ຮຽນຕ່ໍຊັນ້ມດັ

ທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ. 

2. ປບັປຸງເຄອືຂ່າຍແຜນທີ່ ການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ. 

3. ສາ້ງຖານຂໍມູ້ນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ ກ່ຽວກບັນກັຮຽນສອບເສງັຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ໃນແຕ່ລະ

ສກົຮຽນ. 

4. ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົເຂົາ້ໃນການປະກອບສ່ວນດາ້ນທນຶຮອນ, ປະ

ກອບສ່ວນດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ ຊ່ວຍເຫລອືໂຮງຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ. 

5. ສະໜອງສື່ ການຮຽນ-ການສອນ, ອຸປະກອນຫອ້ງທດົລອງວທິະຍາສາດ, ອຸປະກອນຫອ້ງສອນຄອມພວິເຕີ

ແລະ ຫອ້ງຝກຶປະຕບິດັ, ປຶມ້ຕໍາລາ ແລະ ປືມ້ອ່ານເສມີເຂົາ້ຫອ້ງສະໝຸດໃນໂຮງຮຽນໃຫທຸ້ກຄນົໄດນ້າໍໃຊຢ່້າງ

ທົ່ ວເຖງິ. 

6. ຈດັຕັງ້ການຮຽນ-ການສອນ ຕາມຫຼກັສູດທີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາກາໍນດົໄວຢ່້າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ມີ

ປະສດິທພິາບ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຮຽນ-ການສອນພາສາອງັກດິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ. 

7. ພດັທະນາລະບບົການນເິທດການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ, ສາ້ງຄູສກຶສານເິທດທດົແທນ, ສາ້ງແຜນຝກຶ

ອບົຮມົ, ຍກົລະດບັຄູສກຶສານເິທດຢ່າງເປນັລະບບົ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງ. 

8. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຄູ້ປະຈາໍການ ມຄີວາມສາມາດເຮດັການນເິທດພາຍໃນໂຮງຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ມີ

ຄຸນນະພາບ. 

9. ສບັຊອ້ນຄູສອນໃຫໄ້ດສ້ອນຖກືຕາມວຊິາສະເພາະທີ່ ຮຽນມາຄົບົທຸກວຊິາຕາມຫຼກັສູດ. 

10. ຝກຶອບົຮມົຜູ່ບໍລຫິານທຸກຂັນ້ເພື່ ອຍກົລະດບັການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ. 

11. ສາ້ງແຜນຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍການເປນັປກົກະຕ.ິ 

12. ນາໍໃຊ ້ICT ເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ. 

4.3.24.3.24.3.24.3.2 ຍຸດທະສາດທ ີ2: ສົ່ ງເສມີການຮຽນຍຸດທະສາດທ ີ2: ສົ່ ງເສມີການຮຽນຍຸດທະສາດທ ີ2: ສົ່ ງເສມີການຮຽນຍຸດທະສາດທ ີ2: ສົ່ ງເສມີການຮຽນ----ການສອນວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານ ຢູ່ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ.ການສອນວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານ ຢູ່ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ.ການສອນວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານ ຢູ່ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ.ການສອນວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານ ຢູ່ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ.    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອສົ່ ງເສມີນກັຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍໃຫມ້ຄີວາມຮູດ້າ້ນວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານໃດໜຶ່ ງ ເພື່ ອເປນັ

ພືນ້ຖານການຮຽນຕ່ໍໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັນ້ສູງ.  

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ບນັຈຄູຸສາຍອາຊວີະສກຶສາເຂົາ້ສອນຢູ່ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ. 

2. ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ຈາໍເປນັ

ໃຫແ້ກ່ການສອນວຊິາຊບີ. 
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3. ສະໜອງຫອ້ງທດົລອງ ພອ້ມຄອມພວິເຕ ີ ໃຫບ້ນັດາໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ແລະ ສມົບູນ ຕາມ

ຄວາມອາດສາມາດຕວົຈງິ. 

4. ສົ່ ງເສມີການເຊື່ ອມໂຍງກນັລະຫວ່າງການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ, ຊຸມຊນົ, ຜູ່ປະກອບການ

ແລະ ສະຖາບນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການລງົຝກຶປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

5. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຜູ່ບໍລຫິານໂຮງຮຽນກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານ, ການຮຽນ-ການສອນວຊິາ

ຊບີໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ. 

4.44.44.44.4 ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ງບົປະມານງບົປະມານງບົປະມານງບົປະມານ    

ໂດຍອງີໃສ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ, ແຕ່ນີຮ້ອດປ ີ 2020 ຄາດວ່າຈະມເີດກັເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນຊັນ້ມດັ

ທະຍມົຕອນຕົນ້ທງັໝດົ, ມຈີາໍນວນຄູ, ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການຮບັໃຊວ້ຽກງານການສກຶສາ

ຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ດັ່ ງນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 24: ຕາຕະລາງ 24: ຕາຕະລາງ 24: ຕາຕະລາງ 24: ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ    

ມດັທະຍມົປາຍມດັທະຍມົປາຍມດັທະຍມົປາຍມດັທະຍມົປາຍ    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ອດັຕາເລື່ ອນຊັນ້ຂອງນກັຮຽນຈບົ ມ 4 ຂຶນ້ ມ5 93% 92% 91% 91% 90% 

ຈາໍນວນນກັຮຽນລວມ 198,952 212,811 226,558 245,829 259,980 

ຈາໍນວນຄູລວມ 9,100 9,344 9,564 9,993 10,191 

ຈາໍນວນຄູທີ່ ຕອ້ງການບນັຈໃຸໝ່ 357 472 454 668 448 

ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນ 4,487 4,897 5,321 5,895 6,370 

ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນທີ່ ຕອ້ງການໃໝ່ 333 410 424 575 474 

ຕາຕະລາງ 25: ຕາຕະລາງ 25: ຕາຕະລາງ 25: ຕາຕະລາງ 25: ຄາດຄະເນງບົປະມານຄາດຄະເນງບົປະມານຄາດຄະເນງບົປະມານຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ    (ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)    

 
2016 2017 2018 2019 2020 

ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ 10,119 33,423 36,786 39,420 41,575 

ເບຍ້ລຽ້ງ 7,794 8,338 8,878 9,635 10,191 

ງບົປະມານຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄູ 22,522 23,126 23,672 24,734 25,223 

ງບົປະມານສໍາລບັອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

ລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານ    61,43561,43561,43561,435    85,88785,88785,88785,887    90,33690,33690,33690,336    94,78994,78994,78994,789    97,99097,99097,99097,990    

ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງຫອ້ງຮຽນ 105,581 163,055 172,173 215,498 198,097 

ການກໍ່ ສາ້ງຫໍພກັຄູ ແລະ ນກັຮຽນ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ການກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງທດົລອງ 3,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

ລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶ    123,581123,581123,581123,581    184,055184,055184,055184,055    193,173193,173193,173193,173    236,498236,498236,498236,498    219,097219,097219,097219,097    

ລວມລວມລວມລວມ    185,016185,016185,016185,016    269,943269,943269,943269,943    283,510283,510283,510283,510    331,287331,287331,287331,287    317,086317,086317,086317,086    

5.5.5.5. ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ    

5.15.15.15.1 ສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມ::::    

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 5 ປ ີ(2011-2015) ມຜີນົສໍາເລດັຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ ນ: 

ວຽກງານລບົລາ້ງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສ ື ແລະ ຈບົຊັນ້ປະຖມົບໍາລຸງໂດຍສະເພາະແມ່ນການເພີ່ ມອດັຕາການຮູໜ້ງັສປືະຊາ

ກອນ 15-40 ປີ ແລະ 15 ປຂີຶນ້ໄປ, ສາມາດປະກາດຈບົຊັນ້ປະຖມົບໍາລຸງທົ່ ວແຂວງໄດ ້ 17 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ 

ແລະ ປະກາດຈບົຊັນ້ປະຖມົບໍາລຸງທົ່ ວປະເທດ. 



78 

    

ການຈດັການຮຽນ-ການສອນລບົລາ້ງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສ ືແລະ ບໍາລຸງຈບົຊັນ້ປະຖມົໃຫແ້ກ່ເດກັທີ່ ປະລະການຮຽນ

ແລະ ເດກັເກນອາຍຸທີ່ ບ່ໍມໂີອກາດເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ຊຶ່ ງເປນັວຽກໜຶ່ ງທີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃຫບູ້ລິ

ມະສດິ ໂດຍໄດຈ້ ັດັສນັງບົປະມານເພື່ ອພດັທະນາຫຼກັສູດ, ພມິປຶມ້ແບບຮຽນ ແລະ ສະໜອງເງນິອຸດໜນູໃຫແ້ກ່ຄູອາ

ສາສະໝກັ. ນອກຈາກນັນ້ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຈ້ດັການຮຽນ-ການສອນ ເດກັເກນອາຍຸ 6-14 ປ ີທີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົຢູ່

ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍ່ໄດສ້ະໜອງຄູສອນເຄື່ ອນທີ່  ໃຫແ້ກ່ເຂດດັ່ ງກ່າວ. 

ວຽກງານການບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ແລະ ຕອນປາຍ ກໍ່ໄດຈ້ດັຕັງ້ການຮຽນ-ການ

ສອນ ຢ່າງເປນັຂະບວນ. ວຽກງານຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານ ກໍ່ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫປ້ະຊາ

ຊນົຢູ່ເຂດຈດຸສຸມພດັທະນາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານໃຫປ້ະຊາຊນົກຸ່ມເປົາ້ໝາຍສໍາເລດັໃນ 7 ສາຂາວຊິາ

ຄ:ື ລຽ້ງໄກ່, ລຽ້ງປາ, ປູກເຫດັ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຕດັຫຍບິ, ເສມີສວຍ ແລະ ຊ່າງໄມ.້ 

ເຖງິວ່າໄດມ້ຜີນົສໍາເລດັຫຼາຍດາ້ນ ແຕ່ຍງັມສີິ່ ງທາ້ທາຍຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ແກໄ້ຂໃນຊຸມປຕ່ໍີໜາ້

ເຊັ່ ນ:  

1) ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ສູນການຮຽນຮູຊຸ້ມຊນົ ບ່ໍທນັສາ້ງຂຶນ້ໄດຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ

ຈຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ານດໍາເນນີກດິຈະກາໍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ກະແຈກກະຈາຍບ່ໍເຂົາ້ສູ່ລະບບົ ຄຸນນະພາບບ່ໍສູງ. 

2) ການສະໜອງງບົປະມານສໍາລບັວຽກງານຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານສກຶສານອກ

ໂຮງຮຽນຍງັບ່ໍພຽງພໍ ແລະ ຊກັຊາ້ເຊັ່ ນ: ເງນິອຸດໜນູຄູອາສາສະໝກັຍງັຕ່ໍາ, ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນຂອງສູນການ

ສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງດວ້ຍຮູບແບບຄດິໄລ່ຕາມຫວົໜ່ວຍນກັຮຽນບ່ໍທນັໄດປ້ະຕບິດັ, ເງນິ

ນະໂຍບາຍອຸດໜນູຄູສອນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນກໍ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດປ້ະຕບິດັ. 

3) ອາຄານສະຖານທີ່ , ພືນ້ຖານວດັຖຸ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊ ້ສໍາລບັສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນປະຈາໍພາກ,

ສູນຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ສູນການຮຽນຮູຊຸ້ມຊນົ ແມ່ນຂາດເຂນີຫຼາຍ ແລະ ບ່ໍໄດຕ້າມມາດຕະຖານ. 

ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຫດ້ຂີຶນ້ຈ ຶ່ ງໄດກ້າໍນດົຈດຸປະສງົ, ຄາດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 

ວຽກຈດຸສຸມ ແຕ່ປ ີ2016-2020 ໄວດ້ັ່ ງນີ:້ 

5.25.25.25.2 ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    

- ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫເ້ດກັນອ້ຍທຸກຄນົທີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເດກັທີ່ ອອກໂຮງຮຽນໄດມ້ໂີອກາດໄດຮ້ຽນ

ບໍາລຸງຈນົຈບົຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ສບືຕ່ໍຮຽນໃນຊັນ້ມດັທະຍມົ. 

� ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ    

1) ຈດັຕັງ້ການສອນບໍາລຸງໃຫເ້ດກັທີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົ ອາຍຸ 6-14 ປ ີ ທີ່ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ

ບາ້ນທີ່ ບ່ໍມໂີຮງຮຽນປະຖມົ ໃຫໄ້ດ ້15,000 ຄນົ. 

2) ຈດັຕັງ້ການຮຽນລບົລາ້ງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສ ື(ລະດບັ 1) ໃຫໄ້ດ ້30,000 ຄນົ; ຈບົປະຖມົບໍາລຸງໃຫໄ້ດ ້20,000

ຄນົ). 

3) ຈດັຕັງ້ການສອນບໍາລຸງຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ໃຫໄ້ດ ້300,000 ຄນົ, ມດັທະຍມົຕອນປາຍໃຫໄ້ດ ້15,000 ຄນົ 

4) ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານໃຫຊ້າວໜຸ່ມລວມທງັຜູ່ພກິານ ທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂໃຫໄ້ດ ້20,000 ຄນົ. 

5) ສາ້ງຕັງ້ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັນ້ແຂວງໃຫໄ້ດ ້2 ແຂວງ ທີ່ ບ່ໍທນັມສູີນແຂວງ. 

6) ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫມ້ສູີນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັນ້ເມອືງທຸກເມອືງ ໃນທົ່ ວປະເທດ. 

7) ສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ບໍາລຸງມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ໃຫປ້ະຊາຊນົອາຍຸ 15-35 ປ ີ ແລະ ສາມາດປະກາດຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົ

ຕອນຕົນ້ບໍາລຸງທົ່ ວປະເທດໃນປ ີ2020. 
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8) ຍກົລະດບັສູນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ (ຫຼກັ 8) ໃຫເ້ປນັສະຖາບນັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 

9) ພດັທະນາສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຫເ້ປນັສູນແຫ່ງການຮຽນຮູ.້ 

5.35.35.35.3 ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ::::    

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນການສກຶສາເພື່ ອທຸກຄນົລວມທງັຜູ່ພກິານໂດຍເນັນ້ໃສ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
1) ເດກັໃນເກນອາຍຸ 6-14 ປທີີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮຽນໃນຊັນ້ປະຖມົ ຫຼ ື ປະລະການຮຽນກ່ອນຈບົປະຖມົ ໃນເຂດຫ່າງໄກ

ສອກຫຼກີບ່ໍມໂີຮງຮຽນປະຖມົ.  
2) ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ່ໃຫຍ່ ໃນເກນອາຍຸ 15-45 ປ.ີ 
3) ຊາວໝຸ່ມ ແລະ ຜູ່ໃຫຍ່ ໃນເກນອາຍຸ 15-35 ປທີີ່ ຮຽນບ່ໍຈບົມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ແລະ ຕອນປາຍ. 
4) ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ່ໃຫຍ່ ໃນເກນອາຍຸ 15 ປຂີຶນ້ໄປ. 

5.45.45.45.4 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ....    

ມ ີ7 ຍຸດທະສາດ ທີ່ ຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຈດຸປະສງົ ແລະ ການຄາດໝາຍໃນການພດັທະນາການ

ສກຶສານອກຮງຮຽນ, ດັ່ ງລາຍລະອຽດຕ່ໍໄປນີ:້ 

5.4.15.4.15.4.15.4.1 ຍຸດທະສາດ 1:ຍຸດທະສາດ 1:ຍຸດທະສາດ 1:ຍຸດທະສາດ 1:    ສົ່ ງເສມີການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ກຸ່ມເປົາ້ສົ່ ງເສມີການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ກຸ່ມເປົາ້ສົ່ ງເສມີການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ກຸ່ມເປົາ້ສົ່ ງເສມີການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝໝໝໝ

າຍຜຸ່ທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ, ຜູ່ທຸກຍາກ, ເພດຍງິ, ຊນົເຜົ່ າ, ຜູ່າຍຜຸ່ທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ, ຜູ່ທຸກຍາກ, ເພດຍງິ, ຊນົເຜົ່ າ, ຜູ່າຍຜຸ່ທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ, ຜູ່ທຸກຍາກ, ເພດຍງິ, ຊນົເຜົ່ າ, ຜູ່າຍຜຸ່ທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ, ຜູ່ທຸກຍາກ, ເພດຍງິ, ຊນົເຜົ່ າ, ຜູ່ພກິານໄດຮ້ບັການສກຶສາທີ່ ມຄີວາມສະເໝີພກິານໄດຮ້ບັການສກຶສາທີ່ ມຄີວາມສະເໝີພກິານໄດຮ້ບັການສກຶສາທີ່ ມຄີວາມສະເໝີພກິານໄດຮ້ບັການສກຶສາທີ່ ມຄີວາມສະເໝພີາບພາບພາບພາບ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ 

ເທົ່ າທຽມ ເທົ່ າທຽມ ເທົ່ າທຽມ ເທົ່ າທຽມ     

� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

- ເພື່ ອລບົລາ້ງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສ ື ແລະ ບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນເພດຍງິ, ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຜູ່ພກິານ ແນໃສ່ສໍາເລດັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນ

ຕົນ້ພາກບງັຄບັ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ: ວຽກຈດຸສຸມ: ວຽກຈດຸສຸມ: ວຽກຈດຸສຸມ:     

1. ຂະຫຍາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຂົາ້ສູ່ໝູ່ ບາ້ນທີ່ ບ່ໍມໂີຮງຮຽນ ແລະ ບາ້ນທີ່ ບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂສາ້ງເປນັໂຮງຮຽນ

ປະຖມົສມົບູນ. 

2. ເກບັກາໍສະຖຕິຂໍິມູ້ນບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍເດກັໃນເກນອາຍຸ 6-14 ປທີີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮຽນ ແລະ ເດກັປະລະການ

ຮຽນກ່ອນຈບົຊັນ້ປະຖມົ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີແລວ້ຈດັຕັງ້ການຮຽນ - ການສອນ ຕາມສະພາບເງ ື່ອນໄຂ, 

ຄວາມຕອ້ງການຂອງເດກັໂດຍນາໍໃຊກ້ານສອນຫຼາຍຮູບແບບ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຈາກທອ້ງຖິ່ ນ, ຊຸມຊນົ ແລະ

ສງັຄມົ. 

3. ສາ້ງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່ການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃຫທຸ້ກ

ຄນົເຂົາ້ເຖງິ. 

4. ປຸກສາ້ງ, ສອ້ມແປງ ແລະ ປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມສູນການຮຽນຮູຊຸ້ມຊນົ, ຫອ້ງຮຽນຊຸມຊນົ ແລະ ບ່ອນ

ພກັຂອງຄູໂດຍຊຸມຊນົເປນັເຈົາ້ການ. 

5. ສະໜອງເງນິເບຍ້ລຽ້ງໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນດອ້ຍໂອກາດຊັນ້ປະຖມົນອກໂຮງຮຽນ ໂດຍທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້. 
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5.4.25.4.25.4.25.4.2 ຍຸດທະສາດ 2: ຍຸດທະສາດ 2: ຍຸດທະສາດ 2: ຍຸດທະສາດ 2: ປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ----ການສອນສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນການສອນສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນການສອນສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນການສອນສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອໃຫຄຸ້ນນະພາບຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໄດຕ້າມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶສານອກໂຮງ

ຮຽນ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາຫຼກັສູດ, ປືມ້ແບບຮຽນ, ປືມ້ຄູ່ມຄູືສໍາລບັ ບໍາລຸງຍກົລະດບັຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະ

ຍມົ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານທຸກຊັນ້ຮຽນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານການ

ສກຶສາແຫ່ງຊາດ ສາມາດທຽບເທົ່ າທຽບກບັການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັການພດັທະນາເສດ

ຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

2. ສະໜອງປຶມ້ແບບຮຽນ, ຄູ່ມຄູື, ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີ່ ຈາໍເປນັແກ່ຜູ່ຮຽນທົ່ ວໄປ ແລະ ຜູ່ຮຽນທີ່ ມ ີ

ຄວາມຕອ້ງການພເິສດໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ. 

3. ຝກຶອບົຮມົຜູ່ບໍລຫິານ ແລະ ຄູສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮ່ວມຢູ່ສູນການສກຶສານອກ

ໂຮງຮຽນຂັນ້ຕ່າງໆ. 

4. ພດັທະນາລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ແລະ ຝກຶອບົຮມົ ໃຫບຸ້ກຄະລາກອນການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ. 

5. ສາ້ງນຕິກິາໍກ່ຽວກບັການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ສິ່ ງຈງູໃຈຕ່າງໆທີ່ ເໝາະສມົຕໍ່ ຄູສອນນອກໂຮງຮຽນ, ສະ

ໜອງເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອຸດໜນູໃຫຄູ້ສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຢ່າງເໝາະສມົ. 

6. ນາໍໃຊ ້ICT ເພື່ ອຍກົສູງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ. 

5.4.35.4.35.4.35.4.3 ຍຸດທະສາດ 3: ສົ່ ງເສມີການບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງຍຸດທະສາດ 3: ສົ່ ງເສມີການບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງຍຸດທະສາດ 3: ສົ່ ງເສມີການບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງຍຸດທະສາດ 3: ສົ່ ງເສມີການບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ        

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອໃຫຊ້າວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ່ໃຫ່ຍລວມທງັຜູ່ພກິານໄດຍ້ກົລະດບັການສກຶສາສູງຂຶນ້ ແລະ ພດັທະນາວຊິາຊບີ

ຕນົເອງ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ - ການສອນທຸກຊັນ້ຕາມມາດຕະຖານຫຼກັສູດທີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກິ

ລາວາງອອກ. 

2. ສາ້ງລະບຽບການໃນການບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາໃນຫຼາຍຮູບແບບ. 

3. ບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາໃຫຊ້າວໜູ່ ມໃນຖນັແຖວລດັຖະກອນ, ກາໍມະກອນ, ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫຼວດ

ໃຫຈ້ບົຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ແລະ ຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ. 

4. ພດັທະນາທກັສະວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງ

ທອ້ງຖິ່ ນໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຕດິພນັກບັການຍກົລະດບັການສກຶສາ. 

5. ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີໃຫກຸ່້ມເປົາ້ໝາຍ ໄດສ້ບືຕ່ໍບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ໃຫສໍ້າເລດັໃນປີ

2020. 

6. ຊຸກຍູ ້ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫກຸ່້ມເປົາ້ໝາຍຊາວໜຸ່ມ, ຜູ່ໃຫຍ່, ຜູ່ດອ້ຍໂອກາດ, ພາດໂອກາດ ແລະ ກຸ່ມສນົໃຈໄດ ້

ຍກົລະດບັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍບໍາລຸງ. 

7. ສາ້ງຕັງ້ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັນ້ຕ່າງໆໃຫສ້າມາດຈດັຕັງ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວກດິ

ຈະກາໍ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄດ.້ 
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5.4.45.4.45.4.45.4.4 ຍຸດທະສາດ 4: ສົ່ ງເສມີການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານຄວບຄູ່ກບັການຮຽນຮູໜ້ງັສືຍຸດທະສາດ 4: ສົ່ ງເສມີການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານຄວບຄູ່ກບັການຮຽນຮູໜ້ງັສືຍຸດທະສາດ 4: ສົ່ ງເສມີການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານຄວບຄູ່ກບັການຮຽນຮູໜ້ງັສືຍຸດທະສາດ 4: ສົ່ ງເສມີການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານຄວບຄູ່ກບັການຮຽນຮູໜ້ງັສ ື   ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ບໍາລຸງຍກົບໍາລຸງຍກົບໍາລຸງຍກົບໍາລຸງຍກົ

ລະດບັການສກຶສາລະດບັການສກຶສາລະດບັການສກຶສາລະດບັການສກຶສາ    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອໃຫຜູ່້ຮຽນສາມາດມວີຊິາອາຊບີໃດໜຶ່ ງນາໍໄປປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງຕນົໃຫດ້ຂີຶນ້. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ສາ້ງໂອກາດໃຫຊ້າວໜຸ່ມ, ຜູ່ໃຫຍ່ ລວມທງັຄນົພກິານໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ຂັນ້ພືນ້ຖານທີ່ ແທດ

ເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ສອດຄອງກບັເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ່າແຮງຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສາມາດ

ເຊື່ ອມຕ່ໍ ແລະ ທຽບໂອນກບັລະບບົອາຊວີະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ. 

2. ສາ້ງລະບບົປະກນັຄຸນນະພາບວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົປະກນັຄຸນນະພາບວຊິາຊບີ

ຂັນ້ພືນ້ຖານ. 

3. ສາ້ງລະບຽບການທຽບເທົ່ າ-ທຽບໂອນຜນົການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີລະຫວ່າງນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນໂຮງ

ຮຽນ 

4. ຊຸກຍູ ້ແລະ ປະສານສມົທບົພາກສ່ວນທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອປະ

ກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນວຽກງານວຊິາຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານ. 

5.4.55.4.55.4.55.4.5 ຍຸດທະສາດ 5ຍຸດທະສາດ 5ຍຸດທະສາດ 5ຍຸດທະສາດ 5::::    ພດັທະນາສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພດັທະນາສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພດັທະນາສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພດັທະນາສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ    ເປນັສູນແຫ່ງການຮຽນຮູ ້ເປນັສູນແຫ່ງການຮຽນຮູ ້ເປນັສູນແຫ່ງການຮຽນຮູ ້ເປນັສູນແຫ່ງການຮຽນຮູ ້   ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫທຸ້ກຄນົສົ່ ງເສມີໃຫທຸ້ກຄນົສົ່ ງເສມີໃຫທຸ້ກຄນົສົ່ ງເສມີໃຫທຸ້ກຄນົ

ໄດຮ້ຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິໄດຮ້ຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິໄດຮ້ຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິໄດຮ້ຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ....    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການ ສາມາດປບັຕວົເຂົາ້ກບັ

ສະພາບການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຂອງສງັຄມົ.  

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ສາ້ງນະໂຍບາຍ, ກນົໄກ ແລະ ວທິກີານຕ່າງໆ ເພື່ ອພດັທະນາສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຫເ້ປນັສູນແຫ່ງ

ການຮຽນຮູ.້ 

2. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍສະເໜ ີສາ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການລະດບັຊາດ ກ່ຽວກບັການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ. 

3. ສາ້ງແຜນດໍາເນນີງານ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ. 

4. ພດັທະນາຮູບແບບຂອງການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິໃນວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 

5. ພດັທະນາສື່ ໂຄສະນາວທິະຍຸ, ໂທລະພາບ, ສສືິ່ ງພມິ, ສື່ ເອເລກັໂທນກິ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ແທດເໝາະກບັກຸ່ມເປົາ້

ໝາຍ. 

6. ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ໃຫກຸ່້ມເປົາ້ໝາຍຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິໂດຍ ຜ່ານທາງວທິະ

ຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ສື່ ໂຄສະນາຕ່າງໆ. 

7. ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງສະຖານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫເ້ປນັແຫ່ຼງບໍລກິານຂໍມູ້ນຂ່າວສານການສກຶສາຕະ

ຫຼອດຊວີດິ. 

8. ສາ້ງຄູ່ມໃືນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ. 

5.4.65.4.65.4.65.4.6 ຍຸດທະສາດ 6: ສົ່ ງເສມີການສກຶສາຕາມອດັຕະຍາໄສຍຸດທະສາດ 6: ສົ່ ງເສມີການສກຶສາຕາມອດັຕະຍາໄສຍຸດທະສາດ 6: ສົ່ ງເສມີການສກຶສາຕາມອດັຕະຍາໄສຍຸດທະສາດ 6: ສົ່ ງເສມີການສກຶສາຕາມອດັຕະຍາໄສ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການຮຽນທາງໄກການຮຽນທາງໄກການຮຽນທາງໄກການຮຽນທາງໄກ    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອເປດີໂອກາດໃຫຜູ່້ທີ່ ມພີອນສະຫວນັພເິສດດາ້ນໃດໜຶ່ ງສາມາດຮຽນຮູ ້ ແລະ ສະສມົປະສບົການຕາມອດັ

ຕະຍາໄສ ຫຼ ືສາມາດຮຽນທາງໄກ. 
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� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ສາ້ງລະບຽບການ, ກນົໄກ, ເງ ື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານກ່ຽວກບັ ການຮບັຮູ,້ ການຮບັຮອງ ແລະ ຢັງ້ຢນືຜນົການ

ຮຽນຮູຕ້າມອດັຕະຍາໄສ, ການຮຽນທາງໄກ, ການສກຶສາຜ່ານສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິ (e-learning) ແລະ ອື່ ນໆ. 

2. ສາ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຄົນ້ຄວາ້ການຮບັຮອງ ແລະ ຢັງ້ຢນືຜນົຂອງການຮຽນຮູຕ້າມອດັຕະຍາໄສ. 

3. ສາ້ງລະບບົຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນຮູຕ້າມອດັຕະຍາໄສ. 

5.4.75.4.75.4.75.4.7 ຍຸດທະສາດ 7: ຍຸດທະສາດ 7: ຍຸດທະສາດ 7: ຍຸດທະສາດ 7: ປບັປຸງຄຸນນະພາບ ການບໍລຫິານປບັປຸງຄຸນນະພາບ ການບໍລຫິານປບັປຸງຄຸນນະພາບ ການບໍລຫິານປບັປຸງຄຸນນະພາບ ການບໍລຫິານ----ຄຸມ້ຄອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຄຸມ້ຄອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຄຸມ້ຄອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຄຸມ້ຄອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອໃຫກ້ານບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຂົາ້ສູ່ລະບບົ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຜູ່ບໍລຫິານ, ພະນກັງານວຊິາການ ແລະ ຄູສອນໃນວຽກງານບໍລຫິານ-ຄຸມ້

ຄອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 

2. ສມົທບົກບັກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ເພື່ ອພຈິາລະນາໃຫຄູ້ອາສາສະໝກັຜູ່ທີ່ ຫາ້ວຫນັໃນການປະຕບິດັໜາ້

ທີ່  ໄດບ້ນັຈເຸປນັລດັຖະກອນຄູ ແລະ ສບືຕ່ໍປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ. 

3. ນາໍໃຊ ້ICT ເຂົາ້ໃນການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ນບັທງັການເກບັກາໍສະຖຕິ.ິ 

4. ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຄຸມ້ຄອງຖານຂໍມູ້ນຂ່າວສານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫເ້ອກະພາບກນັທົ່ ວປະ

ເທດສາມາດນາໍໃຊເ້ຂົາ້ກບັລະບບົຖານຂໍມູ້ນຂອງ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 

5.55.55.55.5 ຄາດຄະເນງບົປະມານຄາດຄະເນງບົປະມານຄາດຄະເນງບົປະມານຄາດຄະເນງບົປະມານ    

ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ, ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນງບົປະມານເພື່ ອ

ຮບັໃຊວ້ຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແຕ່ນີຮ້ອດປ ີ2020 ມດີັ່ ງນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 26: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຕາຕະລາງ 26: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຕາຕະລາງ 26: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຕາຕະລາງ 26: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ    

(ຫວົໜ່ວຍ: ລາ້ນກບີ) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

ເງນິອຸດໜນູຄູອາສາ 9,658 9,948 10,246 10,554 10,870 

ງບົປະມານຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄູ 906 906 906 906 906 

ງບົປະມານສໍາລບັອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ລວມບໍລຫິານ 11,564 11,854 12,153 12,460 12,777 

ການກໍ່ ສາ້ງສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 8,446 8,555 8,665 8,774 8,884 

ລວມລງົທນຶ 8,446 8,555 8,665 8,774 8,884 

ລວມ 20,010 20,409 20,817 21,234 21,661 

6.6.6.6. ການສກຶສາຄູການສກຶສາຄູການສກຶສາຄູການສກຶສາຄູ    

6.16.16.16.1 ສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມ    

ໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜ່ງການສກຶສາ 2011-2015 ທີ່ ຜ່ານມາ, ໜຶ່ ງໃນບນັດາຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງນະໂຍບາຍ

ການສາ້ງຄູແມ່ນການບນັຈຄູຸໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ. ດັ່ ງນັນ້, ແຜນພດັ

ທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍສາ້ງຄູແຕ່ປ ີ2016-2020 ຈຶ່ ງມເີປົາ້ໝາຍເລັ່ ງໃສ່ແກໄ້ຂບນັຫາຫຼກັ ແລະ ບນັຫາທີ່ ຈະກະທບົ

ຕ່ໍວຽກງານການສາ້ງຄູໃນປະເທດໃນຊ່ວງໄລຍະແຜນການ 5 ປຕ່ໍີໜາ້. ແຜນຍຸດທະສາດການສາ້ງຄູ (TESAP 2011-
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2015)ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດວ້ຍຜນົສໍາເລດັເປນັຢ່າງດ ີ ເປນັຕົນ້ແມ່ນໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມແກໄ້ຂບນັຫາການ

ຂາດຄູໂດຍເພີ່ ມປະລມິານການສາ້ງຄູອະນຸບານ, ການສາ້ງຄູປະຖມົ, ລວມທງັການສາ້ງຄູມດັທະຍມົໃນລາຍວຊິາທີ່

ຂາດແຄນຄູ.ພອ້ມນັນ້, ກໍ່ໄດມ້ໂີຄງການສະເພາະໃນການຮບັໃຊກ້ານສາ້ງຄູອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່ເຂດ

ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ. ຫຼກັສູດສາ້ງຄູໄດມ້ກີານປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາຄນືໃໝ່; ການສາ້ງຄູອະນຸບານ, ຄູປະຖມົ ແລະ ຄູ

ມດັທະຍມົແມ່ນໄດມ້ຫຼີກັສູດຫຼາຍລະດບັ, ແຕ່ຊັນ້ກາງຈນົເຖງິປະລນິຍາຕ.ີ ພເິສດສໍາລບັການສາ້ງຄູມດັທະຍມົລະດບັ

ປະລນິຍາຕແີມ່ນໄດມ້ກີານຫນັທດິຈາກການສາ້ງຄູມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ແລະ ການສາ້ງຄູມດັທະຍມົຕອນປາຍເປນັ

ການສາ້ງຄູມດັທະຍມົທີ່ ສາມາດສອນໄດແ້ຕ່ ມ1-ມ7.  

ພອ້ມນັນ້ ກໍ່ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ບໍາລຸງຍກົລະດບັວຸດທກິານສກຶສາໃຫແ້ກ່ຄູປະຈາໍການນບັມືນ້ບັສູງຂຶນ້; ລວມທງັ

ໄດມ້ກີານລເິລີ່ ມຈດັຕັງ້ທດົລອງ ແລະ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫຄູ້ສາມນັທີ່ ປະຈາໍການແລວ້, ລວມທງັຄູໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູໄດ ້

ມໂີອກາດພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງຕນົແບບຕ່ໍເນື່ ອງ. ນບັແຕ່ສກົຮຽນ 2010-2011 ຫາ 2014-2015 ສາມາດກໍ່ ສາ້ງຄູ

ໄດຈ້າໍນວນທງັໝດົ 43,230 ຄນົ. 

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    27272727: : : : ຈາໍນວນນກັສກຶສາຈາໍນວນນກັສກຶສາຈາໍນວນນກັສກຶສາຈາໍນວນນກັສກຶສາຄູຄູຄູຄູທງັໝດົໃນແຕ່ລະປີທງັໝດົໃນແຕ່ລະປີທງັໝດົໃນແຕ່ລະປີທງັໝດົໃນແຕ່ລະປ ີ   

ຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກ    2020202010101010----11111111    2020202011111111----12121212    2020202012121212----13131313    2020202013131313----14141414    2020202014141414----11115555    

ຈາໍນວນພະນກັງານ ແລະ ຄູສອນ 1,143 1,227 1,218 1,436 1,759 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູອະນຸບານທງັໝດົ 1,209 1,939 3.664 4,901 4,839 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູປະຖມົທງັໝດົ 1,968 2,688 4,452 5,739 5,401 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ 11,475 14,129 12,169 10,589 9,468 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູມດັທະຍມົປາຍ 4,118 5,823 5,716 5,238 3,628 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູມດັທະຍມົ    975 3,444 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູພະລະສກຶສາທງັໝດົ 642 998 1,127 928 824 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູສລິະປະສກຶສາທງັໝດົ 549 524 626 492 552 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ກມົສາ້ງຄູ 

ຕາຕະລາງ 28ຕາຕະລາງ 28ຕາຕະລາງ 28ຕາຕະລາງ 28: : : : ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູທີ່ ຈບົໃນແຕ່ລະປີຈາໍນວນນກັຮຽນຄູທີ່ ຈບົໃນແຕ່ລະປີຈາໍນວນນກັຮຽນຄູທີ່ ຈບົໃນແຕ່ລະປີຈາໍນວນນກັຮຽນຄູທີ່ ຈບົໃນແຕ່ລະປ ີ   

ຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກຕວົຊີບ້ອກ    2020202010101010----11111111    2020202011111111----12121212    2020202012121212----13131313    2020202013131313----14141414    2020202014141414----11115555    

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູອະນຸບານ 925 603 1,037 2,028 1,928 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູປະຖມົ 1,192 749 1,506 2,195 2,101 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ 4,810 5,429 4,701 3,158 3,144  

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູມດັທະຍມົປາຍ 597 689 1,479 1,391 1,454 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູພະລະສກຶສາ  194 377 277 313 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູສລິະປະສກຶສາ 67 97 188 122 139 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ກມົສາ້ງຄູ 

ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ໃນລາຍງານການຕດິຕາມກວດກາແຜນຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວໃນປ ີ 2013 ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັບນັຫາ

ຂໍຄ້ງົຄາ້ງຫຼາຍດາ້ນເຊິ່ ງຈາໍເປນັຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ແກໄ້ຂຕື່ ມ ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ ຕ່ໍໜາ້ຄແືຕ່ປ ີ2016-2020 ເປນັ

ຕົນ້ວ່າ ຍງັມຄີວາມຈາໍເປນັໃຫກ້ານຝກຶອບົຮມົຕື່ ມໃຫແ້ກ່ຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາ ໃນດາ້ນການເກບັກາໍຂໍມູ້ນຄວາມຕອ້ງ

ການຄູ ແລະ ຈາໍນວນນກັຮຽນໃນແຕ່ລະບາ້ນໃຫມ້ຄີວາມຊດັເຈນເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການຄູມີ

ຄວາມຊດັເຈນຂຶນ້. ນອກຈາກນັນ້ກໍ່ ຍງັເຫນັວ່າຍງັມຄີວາມຈາໍເປນັຫຼາຍ ໃນການຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງ

ຄູໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊເີຂົາ້ໃນການສດິສອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນາໍໃຊອ້ນິເຕີ
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ເນດັ ມາເປນັເຄຶ່ ອງມຊ່ືວຍເຂົາ້ໃນການສດິສອນ ໃນສະພາບເງ ື່ອນໄຂທີ່ ພວກເຮາົຍງັຂາດເຂນີອຸປະກອນ ກໍ່ ຄສືື່ ການ 

ຮຽນ-ການສອນ ບ່ໍພຽງພໍໃນຫຼາຍແຫ່ງໃນປະຈບຸນັ. ບນັຫາຫຼກັທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂໃນໄລຍະປ ີ2016-2020 ມດີັ່ ງ

ນີ:້ 

1. ການແຈກຢາຍ ແລະ ການບນັຈສຸບັຊອ້ນຄູໃນທົ່ ວລະບບົບ່ໍທນັສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິ ໂດຍສະ

ເພາະການສະໜອງຄູຍງັບ່ໍພຽງພໍໃນເຂດບາ້ນຊນົເຜົ່ າ, ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ການສະໜອງຄູສໍາລບັວຊິາທີ່ ຂາດ

ເຂນີຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ. 

2. ຫຼກັສູດສາ້ງຄູຍງັບ່ໍທນັກມົກຽວກບັຫຼກັສູດການສກຶສາເດກັກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາຍສາມນັສກຶສາ. 

3. ຄຸນນະພາບຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາຄູທີ່ ຈບົຈາກສະຖາບນັສາ້ງຄູກໍ່ ຍງັບ່ໍທນັບນັລຸໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ 

ເນື່ ອງຈາກວ່າຄຸນນະພາບການສອນຂອງຄູໃນສະຖາບນັກໍ່ ຍງັມລີກັສະນະຈາໍກດັ. 

4. ການພດັທະນາອາຊບີຄູແບບຕ່ໍເນື່ ອງ ໂດຍຜ່ານການຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍການ (INSET) ຍງັບ່ໍທນັເນັນ້ໜກັໃສ່

ສະມດັຖະພາບ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການຝກຶອບົຮມົຂອງຄູ. 

5. ຂາດສະມດັຖະພາບຄູທີ່ ຄບົຊຸດແຍກຕາມລະດບັ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການປະເມນີຜນົງານຂອງຄູ. 

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສໍາລບັວຽກງານການສາ້ງຄູແມ່ນຈະເນັນ້ໃສ່ແກໄ້ຂບນັຫາ

ແຕ່ລະດາ້ນຕາມທີ່ ໄດສ້ະເໜມີາເທງິນັນ້. ເຖງິວ່າຈະມແີຜນທີ່ ເນັນ້ໃສ່ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນກໍ່ ຕາມ ແຕ່ມາຮອດປະ

ຈບຸນັນີກ້ໍ່ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດປະຕບິດັໃຫບ້ນັລຸຜນົໄດ ້ຍອ້ນວ່າຈດຸເລັ່ ງຂອງຈດຸປະສງົ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເປົາ້ໝາຍເພື່ ອປບັ

ປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສາ້ງຄູຍງັບ່ໍສອດຄ່ອງກນັເທົ່ າໃດກບັການປບັປຸງຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

ສະນັນ້, ຈ ຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ສະເພາະຕໍ່ ການແກໄ້ຂບນັຫານີ.້ ການຍກົລະດບັຄຸນວຸດທກິານສກຶ

ສາຂອງຄູ ກໍ່ ບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າຈະສາມາດນາໍໄປສູ່ການປບັປຸງຜນົການຮຽນ-ການສອນໃຫໄ້ດດ້ສີະເໝໄີປ. 

ການເຊື່ ອມໂຍງຍຸດທະສາດ, ການລງົທນຶ ແລະ ເປົາ້ໝາຍໃນການສາ້ງຄູ ກບັການປບັປຸງຜນົການຮຽນຂອງນກັ

ຮຽນແມ່ນວຽກງານຈດຸສຸມຂອງແຜນການສາ້ງຄູສໍາລບັປ ີ 2016-2020. ການປບັປຸງຄວາມຮູ ້ ແລະ ວຸດທກິານສກຶສາ

ຂອງຄູຈະມຄີວາມໝາຍສໍາຄນັໜອ້ຍຖາ້ວ່າບ່ໍປບັປຸງຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນໄປຄຽງຄູ່ກນັ. ຖາ້ນກັຮຽນບ່ໍມຄີວາມຮູ ້

ແລະທກັສະສໍາຄນັກໍ່ ຈະບ່ໍສາມາດເຮດັໃຫລ້າວເຮາົກາ້ວເຂົາ້ສູ່ຂະບວນການແຂ່ງຂນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິກບັສາກນົໄດ.້ 

ເພື່ ອສບືຕ່ໍພດັທະນາ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ, ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສາ້ງຄູ, ໃນໄລຍະ 5 ປ ີ ຕ່ໍໜາ້ ກະ

ຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດກ້າໍນດົຈດຸປະສງົ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

6.26.26.26.2 ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    

ຈດຸປະສງົລວມຂອງແຜນການສາ້ງຄູແມ່ນເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບ, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ບໍາລຸງ

ຄູ ເພື່ ອເຮດັໃຫນ້ກັສກຶສາຄູ ແລະ ຄູຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສາມນັໄດມ້ກີານກະກຽມເປນັຢ່າງດ ີ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕອ້ງການ ການຮຽນຮູຂ້ອງນກັຮຽນຢູ່ໃນສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສາຍວຊິາຊບີທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ.  

ເພື່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົລວມດັ່ ງກ່າວ ຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

- ປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຫຼກັສູດສາ້ງຄູ ແລະ ຫຼກັສູດຝກຶອບົຮມົຄູປະຈໍາການເພື່ ອຕອບສະໜອງໃຫແ້ກ່

ຄວາມຕອ້ງການໃນການຮຽນຮູຂ້ອງນກັຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນສາມນັ. 

- ພດັທະນາລະບບົການພດັທະນາອາຊບີຄູແບບຕ່ໍເນື່ ອງ, ສະໜອງການຝກຶອບົຮມົຄູໃຫມ້ຄຸີນນະພາບເທົ່ າທຽມ

ກນັທງັໃນຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ. 

- ພດັທະນາລະບບົການບໍາລຸງຄູປະຈາໍການແບບຄບົຊຸດ ເພື່ ອເປນັການສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ຄູໃນການພດັທະນາ

ສະມດັຖະພາບທີ່ ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຢ່າງເປນັກາ້ວໆ ບນົເສັນ້ທາງສາຍອາຊບີ. 
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- ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຍກົລະດບັສະຖາບນັສາ້ງຄູໃຫເ້ປນັສູນບໍລກິານດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ

ຕາມສາຂາວຊິາທີ່ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ.້ 

- ປບັປຸງເງ ື່ອນໄຂຂອງການເປນັຄູມອືາຊບີເຊັ່ ນ: ການພດັທະນາມາດຕະຖານສະມດັຖະພາບຄູ ໃນໂຮງຮຽນສາ

ມນັ, ຄູໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູໃນນັນ້ລວມທງັຄຸນສມົບດັ ແລະ ຈນັຍາບນັຂອງຄູ. 

� ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020ຄາດໝາຍຮອດປ ີ2020::::    

1) ນກັຮຽນຄູໃໝ່ທີ່ ຄດັເລອືກໂດຍຜ່ານການສອບເສງັເຂົາ້ສະຖາບນັສາ້ງຄູໃຫກ້ວມເອາົ 70% ແລະ ສ່ວນອກີ

30% ແມ່ນນກັຮຽນຄູໃໝ່ທີ່ ແຂວງເປນັຜູ່ຄດັເລອືກ ແລະ ລດັຖະບານເປນັຜູ່ໃຫທ້ນຶ. 

2) 95% ຂອງຈາໍນວນນກັຮຽນຄູທີ່ ມສີນັຍາ ແລະ ໄດຮ້ບັທນຶການສກຶສາໄດຮ້ບັການບນັຈ.ຸ 

3) ພາຍໃນປ ີ2020 ຄູໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູຈະຕອ້ງບນັລຸມາດຕະຖານທາງດາ້ນວຊິາຊບີດັ່ ງນີ:້ 

• ຄູອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົ: ຄູຊັນ້ກາງ: 35%; ຄູຊັນ້ສູງ: 50%; ຄູປະລນິຍາຕ:ີ 15%. 

• ຄູມດັທະຍມົຕອນຕົນ້: ຊັນ້ກາງ: 3%, ຊັນ້ສູງ: 57%; ປະລນິຍາຕ:ີ 40%. 

• ຄູມດັທະຍມົຕອນປາຍ: ຊັນ້ສູງ: 4%; ປະລນິຍາຕ:ີ 95% ແລະ ປະລນິຍາໂທ: 1%. 

• ສະຖາບນັສາ້ງຄູ: ຄູຊັນ້ສູງ: 5%, ຄູປະລນິຍາຕ:ີ 51%; ຄູປະລນິຍາໂທ: 39% ແລະ ຄູປະລນິຍາເອກ: 5%. 

4) ອດັຕາສ່ວນນກັຮຽນຄູຕ່ໍຄູໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໃຫໄ້ດ ້15:1. 

5) ການແບ່ງພາລະບດົບາດຂອງສະຖາບນັສາ້ງຄູ ພາຍໃນປ ີ 2020 ໂດຍໃຫມ້ກີານກ່ຽວພນັກບັການສາ້ງສູນແຫ່ງ

ການພດັທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປນັເລດີ. 

• ສະຖາບນັສາ້ງຄູ 3 ຫາ 5 ແຫ່ງ ເຮດັໜາ້ທີ່ ສາ້ງຄູເພື່ ອສອນຫອ້ງກຽມ ແລະ ອະນຸບານ. 

• ສະຖາບນັສາ້ງຄູ 5 ຫາ 6 ແຫ່ງ ເຮດັໜາ້ທີ່ ຝກຶອບົຮມົ ຄູປະຖມົລະດບັປະລນິຍາຕ.ີ 

• ສະຖາບນັສາ້ງຄູ 6 ຫາ 7 ແຫ່ງ ເຮດັໜາ້ທີ່ ຝກຶອບົຮມົຄູມດັທະຍມົໃນລະດບັປະລນິຍາຕສີະເພາະບາງວຊິາ

ໂດຍອງີຕາມທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມພອ້ມຂອງສະຖາບນັສາ້ງຄູ. 

• ສະຖາບນັສາ້ງຄູແຕ່ລະແຫ່ງມໂີຮງຮຽນສາທດິທີ່ ຂຶນ້ກບັຕນົ ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານກາໍນດົພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່

ໄວຢ່້າງລະອຽດເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

• ສະຖາບນັສາ້ງຄູແຕ່ລະແຫ່ງມຂີດີຄວາມສາມາດທີ່ ຈະໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາອາຊບີຄູແບບ

ຕ່ໍເນື່ ອງໃຫແ້ກ່ຄູສອນສາມນັສກຶສາ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍການ. 

6) ສະຖາບນັສາ້ງຄູ 2 ຫາ 3 ແຫ່ງໄດຮ້ບັນາມມະຍດົເປນັສູນແຫ່ງການພດັທະນາ (Center of Development) ຫຼື

ສູນແຫ່ງຄວາມເປນັເລດີ (Center of Excellence) ໂດຍອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂມາດຕະຖານທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ 

7) ລະບບົການບໍາລຸງຄູປະຈາໍການແບບຄບົຊຸດໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້ ແລະ ໄດມ້ກີານກາໍນດົການຝກຶອບົຮມົທີ່

ສອດຄ່ອງກບັເສັນ້ທາງສາຍອາຊບີ ແລະ ມກີານປະສມົປະສານການຝກຶອບົຮມົທີ່ ເນັນ້ພາກປະຕບິດັຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ

ທງັຢູ່ໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ. 

6.36.36.36.3 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ    

ມ ີ5 ຍຸດທະສາດ ທີ່ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຈດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍໃນການໃນການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ 

ພດັທະນາຄູ, ດັ່ ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

6.3.16.3.16.3.16.3.1 ຍຸດທະສາດ 1: ຍກົຄຸນນະພາບຂອງຫຼກັສູດສາ້ງຄູໃຫສູ້ງຂຶນ້ຍຸດທະສາດ 1: ຍກົຄຸນນະພາບຂອງຫຼກັສູດສາ້ງຄູໃຫສູ້ງຂຶນ້ຍຸດທະສາດ 1: ຍກົຄຸນນະພາບຂອງຫຼກັສູດສາ້ງຄູໃຫສູ້ງຂຶນ້ຍຸດທະສາດ 1: ຍກົຄຸນນະພາບຂອງຫຼກັສູດສາ້ງຄູໃຫສູ້ງຂຶນ້    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກມົກຽວກບັຫຼກັສູດໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກມົກຽວກບັຫຼກັສູດໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກມົກຽວກບັຫຼກັສູດໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກມົກຽວກບັຫຼກັສູດ

ສາຍສາມນັສາຍສາມນັສາຍສາມນັສາຍສາມນັ. . . .     

���� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  
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- ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຫຼກັສູດສາ້ງຄູຢູ່ໃນທຸກລາຍວຊິາ, ເປນັຕົນ້ແມ່ນສອດຄ່ອງ

ກບັຄວາມຕອ້ງການການຮຽນຮູຕ້າມຫຼກັສູດສາມນັ ແລະ ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ພອ້ມທງັສາ

ມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ.  

���� ວຽກຈດຸສຸມ: ວຽກຈດຸສຸມ: ວຽກຈດຸສຸມ: ວຽກຈດຸສຸມ:     

1. ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະວຊິາການກ່ອນການເປດີກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ື ກ່ຽວກບັຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຫຼກັສູດ

ສາ້ງຄູ  ແລະ ຫຼກັສູດສາຍສາມນັ. 

2. ເປດີກອງປະຊຸມສະພາທີ່ ປກຶສາການສາ້ງຄູໂດຍມຕີວົແທນເຂົາ້ຮ່ວມຈາກກມົສາ້ງຄູ, ວທິະຍາໄລຄູທຸກແຫ່ງ, 

ຄະນະສກຶສາສາດລວມໄປເຖງິສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ ເພື່ ອຮ່ວມກນັທບົທວນຫຼກັສູດ

ສາ້ງຄູເພີ່ ມເຕມີ ແລະ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການປປັປຸງເນືອ້ໃນທງັຮບັປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງ

ກບັຫຼກັສູດປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ແລະ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງໂຮງຮຽນດັ່ ງກ່າວ. 

3. ພດັທະນາແຫ່ຼງຮຽນຮູຂ້ອງທຸກສາຍວຊິາໃນຫຼກັສູດສາ້ງຄູ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຫຼກັສູດສາຍສາມນັທີ່ ໄດຮ້ບັການ

ປປັປຸງ (ແຫ່ຼງຮຽນຮູດ້ຽວກນັນີສ້າມາດນາໍໃຊສໍ້າລບັຫຼກັສູດບໍາລຸງຄູຢູ່ສະຖາບນັສາ້ງຄູໄດເ້ຊັ່ ນດຽວກນັ). 

4. ທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງຫຼກັສູດສາ້ງຄູທຸກລະບບົໂດຍເນັນ້ສະມດັຖະພາບ, ລວມທງັທກັສະຄວາມສາມາດ

ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການອ່ານ-ການຂຽນ ແລະ ການຄດິໄລ່ເລກຢູ່ໃນຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັຫຼກັສູດ

ການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົທີ່ ໄດຮ້ບັການປປັປຸງ. 

5. ຮບັປະກນັການຮຽນ-ການສອນຢູ່ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໂດຍເນັນ້ເອາົນກັຮຽນເປນັໃຈກາງ ແລະ ນາໍໃຊ ້ICT ເຂົາ້

ໃນການຮຽນ-ການສອນ. 

6. ພດັທະນາການຮຽນຮູແ້ບບບູລະນາການ ແລະ ການຮຽນຮ່ວມລວມທງັຮູບແບບຂອງການຮຽນທີ່ ຕດິພນັກບັ

ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິໃນການກໍ່ ສາ້ງຄູປະຖມົ ລະບບົ 9+3 ເພື່ ອໃຫສ້າມາດປະຕບິດັການສດິສອນໃນສະພາບ

ການສກຶສາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີໄດ.້ 

7. ຂະຫຍາຍເວລາ ແລະ ລະບບົການຝກຶຫດັວຊິາຊບີ ເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນຄູສາມາດປະຕບິດັການສອນຕວົຈງິຢູ່ໃນ

ໂຮງຮຽນສາມນັ ຫຼ ື ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສາທດິຫຼາຍຂຶນ້. ກມົສາ້ງຄູສມົທບົກບັວທິະຍາໄລຄູຄົນ້ຄວາ້ການສາ້ງຕັງ້

ຄະນະວຊິາການເພື່ ອພດັທະນາໂຄງການທດົລອງການຝກຶຫດັວຊິາຊບີແບບໃໝ່, ທງັນີເ້ພື່ ອເປນັການບໍລຫິານ

ຈດັການ ແລະ ປະເມນີຜນົການສກຶສາທດົລອງການຝກຶຫດັສອນຕວົຈງິ. 

6.3.26.3.26.3.26.3.2 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ    2: ຍກົຄຸນນະພາບການສອນໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູໃຫສູ້ງຂຶນ້2: ຍກົຄຸນນະພາບການສອນໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູໃຫສູ້ງຂຶນ້2: ຍກົຄຸນນະພາບການສອນໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູໃຫສູ້ງຂຶນ້2: ຍກົຄຸນນະພາບການສອນໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູໃຫສູ້ງຂຶນ້    

� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

- ເພື່ ອປບັປຸງມາດຕະຖານການສອນຢູ່ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູໂດຍການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ການພດັທະນາ

ທກັສະທາງດາ້ນວຊິາຊບີໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຄູ ລວມໄປເຖງິຍຸດທະສາດໃນການຄດັເລອືກພະນກັງານໃໝ່ທີ່

ປະກອບດວ້ຍວຸດທກິານສກຶສາທີ່ ເໝາະສມົເຂົາ້ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ. 

- ເພື່ ອປບັປຸງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມການຮຽນຮູຢູ່້ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ. 

 

� ວຽກຈດຸສຸມ: ວຽກຈດຸສຸມ: ວຽກຈດຸສຸມ: ວຽກຈດຸສຸມ:     

1. ພດັທະນາທກັສະຄວາມຮູວ້ຊິາຄູໃຫແ້ກ່ຄູ-ອາຈານ ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູໃນການຈດັຕັງ້ ການສອນ-ການຮຽນ

ຮ່ວມໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການຮຽນຮູທ້ີ່ ຫຼາກຫຼາຍ (ນກັຮຽນຊນົເຜົ່ າ, ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ເດກັທີ່ ມ ີ

ຄວາມຕອ້ງການພເິສດ) ແລະ ການກະກຽມສື່ ການຮຽນ-ການສອນເພື່ ອຮບັໃຊຈ້ດຸປະສງົດັ່ ງກ່າວ. 

2. ສາ້ງຕັງ້ໂຮງຮຽນສາທດິທີ່ ຂຶນ້ກບັສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແນໃສ່ຮບັໃຊກ້ານທດົລອງ ແລະ ຮບັຮອງຢ່າງເປນັທາງ

ການກ່ຽວກບັຮູບແບບ ແລະ ນະວດັຕະກາໍການສອນທີ່ ດ.ີ ກາໍນດົພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ການບໍລຫິານ

ຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນແຫ່ງດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ. 
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3. ຍກົລະດບັເນືອ້ໃນຄວາມຮູລ້າຍວຊິາ ແລະ ເນືອ້ໃນວທິສີດິສອນລາຍວຊິາໃຫແ້ກ່ຄູ-ອາຈານສອນໃນສະຖາ

ບນັສາ້ງຄູຢູ່ໃນຂອບເຂດຫຼກັສູດຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ການສອນອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວ, ຄະນດິສາດ, ວທິະຍາ

ສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ວທິະຍາສາດສງັຄມົ. 

4. ເພີ່ ມຈາໍນວນພະນກັງານຄູ-ອາຈານໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ທີ່ ມວຸີດທກິານສກຶສາໃນລະດບັສູງໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ໂດຍ

ຊຸກຍູໃ້ຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄປຍກົລະດບັການສກຶສາປະລນິຍາໂທ ແລະ ປະລນິຍາເອກຢ່າງໜອ້ຍໃຫໄ້ດປ້ລີະ 30 ຄນົ. 

5. ສບືຕ່ໍຝກຶອບົຮມົການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງທດົລອງສອນສໍາລບັວຊິາ ຊວີະສາດ, ຟຊິກິ ແລະ ເຄມໃີຫມ້ປີະສດິທພິາບ. 

6. ປບັປຸງຂດີຄວາມສາມາດດາ້ນພາສາອງັກດິ, ດາ້ນ IT, ດາ້ນການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈໃຫບຸ້ກຄະລາກອນໃນສະຖາບນັ

ສາ້ງຄູ ເພື່ ອດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫຄູ້ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູມຄີວາມກະຕລືລືົນ້ໃນ

ການເວົາ້, ການຂຽນ, ການບໍລກິານໃຫຄໍ້າປກຶສາຢູ່ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫຄູ້ໄດຮ້ບັຕໍາແໜ່ງ

ວຊິາການຫຼາຍຂຶນ້. 

7. ພດັທະນາຊຸດມາດຕະຖານສະມດັຖະພາບຂອງຄູ ໃຫແ້ກ່ຄູອາຈານໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມ

ຕ່ໍເນື່ ອງຂອງການພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງຄູສອນ ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູທງັຮບັປະກນັການປະຕບິດັຕາມຫຼກັຈນັ

ຍາບນັຂອງຄູ. 

8. ສາ້ງເຄອືຂ່າຍການພວົພນັຮ່ວມມກືບັສະຖາບນັສາ້ງຄູ ຢູ່ໃນບນັດາປະເທດອາຊຽນ ເພື່ ອແລກປ່ຽນທດັສະນະ

ກ່ຽວກບັແນວຄວາມຄດິ, ຫຼກັສູດ  ແລະ ຄວາມເປນັໄປໄດໃ້ນການຈດັກດິຈະກາໍແລກປ່ຽນນກັຮຽນ  ແລະ 

ພະນກັງານ. 

9. ນາໍໃຊ ້ICT ເພື່ ອຍກົສູງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ. 

6.3.36.3.36.3.36.3.3 ຍຸດທະສາດ 3: ສະໜອງການບໍາລຸງຄູໃຫເ້ປນັລະບບົ ເພື່ ອພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແບບຕ່ໍເນື່ ອງຍຸດທະສາດ 3: ສະໜອງການບໍາລຸງຄູໃຫເ້ປນັລະບບົ ເພື່ ອພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແບບຕ່ໍເນື່ ອງຍຸດທະສາດ 3: ສະໜອງການບໍາລຸງຄູໃຫເ້ປນັລະບບົ ເພື່ ອພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແບບຕ່ໍເນື່ ອງຍຸດທະສາດ 3: ສະໜອງການບໍາລຸງຄູໃຫເ້ປນັລະບບົ ເພື່ ອພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແບບຕ່ໍເນື່ ອງ    

� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

- ເພື່ ອຮບັປະກນັການສະໜບັສະໜນູຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ເປນັລະບບົໃຫແ້ກ່ຄູ ດວ້ຍຮູບການຕ່າງໆ, ແນໃສ່ເຮດັ

ໃຫຄູ້ສາມາດພດັທະນາຄວາມສາມາດດາ້ນວຊິາຊບີເປນັກາ້ວໆ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັເສັນ້ທາງສາຍອາຊບີຂອງ

ຕນົ. 

- ເພື່ ອເຮດັໃຫລ້ະບບົການຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍການມຄຸີນນະພາບ ແລະ ປະສດິທພິາບຫຼາຍຂຶນ້. 

- ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງກມົສາ້ງຄູ, ກມົອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ, ກມົມດັທະຍມົ

ສກຶສາ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ຄູຝກຶທີ່ ມຢູ່ີໃນທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ດໍາເນນີການຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍ

ການໃຫແ້ກ່ຄູ-ອາຈານ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ດໍາເນນີການສໍາຫຼວດຄວາມຕອ້ງການໃນການຝກຶອບົຮມົສໍາລບັຄູຝກຶຂອງຄູປະຈາໍການທຸກໆຄນົ, ແນໃສ່ພດັ

ທະນາແຜນການພດັທະນາວຊິາຊບີແບບຕ່ໍເນື່ ອງໃຫແ້ກ່ເຂາົເຈ ົາ້ ເພື່ ອໃຫກ້າຍເປນັຄູຝກຶຫຼກັແຫ່ຼງ. 

2. ສາ້ງກນົໄກການຮ່ວມມກືນັລະຫວ່າງກມົສາ້ງຄູ, ກມົອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ, ກມົມດັທະຍມົສກຶສາ, 

ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ ແລະ ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໃນການພດັທະນາຫຼກັສູດຝກຶອບົຮມົຄູປະ

ຈາໍການໃນທຸກລະດບັຊັນ້ຮຽນ, ພອ້ມທງັກາໍນດົພາລະບດົບາດທີ່ ເປນັອນັສະເພາະຂອງສູນພດັທະນາຄູ ແລະ

ຄູສກຶສານເິທດ. 

3. ພດັທະນາຊຸດມາດຕະຖານສະມດັຖະພາບຂອງຄູ ໃຫແ້ກ່ຄູຜູ່ທີ່ ຫາກໍ່ ເລີ່ ມຕົນ້ສດິສອນ, ຄູທີ່ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄູ

ຫຼກັແຫ່ຼງເພື່ ອຮບັປະກນັການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແບບຕ່ໍເນື່ ອງ ທງັຮບັປະກນັໃຫພ້ວກເຂາົເຈ ົາ້ປະຕບິດັຕາມ

ຫຼກັຈນັຍາບນັຂອງຄູ. 

4. ພດັທະນາລະບບົການຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍການທີ່ ເນັນ້ໂຮງຮຽນເປນັຫຼກັ ເຊິ່ ງສະໜບັສະໜນູໂດຍໂຮງຮຽນ,

ກຸ່ມໂຮງຮຽນ, ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງ ແລະ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະ
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ຄອນຫຼວງ ໂດຍສຸມໃສ່ຫວົຂໍຕ່້າງໆ ເຊັ່ ນ: ການສອນພາສາລາວສໍາລບັຄູຊນົເຜົ່ າ, ການສອນຫດັອ່ານ, ການ

ສອນຄະນດິສາດ, ວທິະຍາສາດ, ການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການສອນຫອ້ງຄວບ. 

5. ພດັທະນາເຄອືຂ່າຍວຊິາຊບີຄູລະຫວ່າງບນັດາໂຮງຮຽນໃກຄ້ຽງ ແລະ ລະຫວ່າງບນັດາຄູດວ້ຍກນັ ເພື່ ອປະຕບິດັ

ການບໍາລຸງຄູປະຈາໍການທີ່ ເນັນ້ໃນຂັນ້ໂຮງຮຽນເປນັຫຼກັ ແລະ ຂັນ້ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ເພື່ ອເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສາມາດເຮດັ

ວຽກຮ່ວມກນັເພື່ ອປບັປຸງການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍຜ່ານການປະຕບິດັການສກຶສາການສອນ (Lesson study). 

6. ພດັທະນາຍຸດທະສາດການປະຕບິດັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ໂມດູນຮບັໃຊກ້ານຝກຶອບົຮມົ ໄລຍະສັນ້ຢ່າງມຈີດຸ

ປະສງົສະເພາະເຊັ່ ນ: ການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ, ການພດັທະນາສື່ ການຮຽນ-ການສອນໂດຍນາໍໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຢູ່ີໃນທອ້ງຖິ່ ນ, ພາສາອງັກດິ ແລະ ໄອທເີພື່ ອເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງຄວາມຮູທ້າງສື່ ອເີລກັໂທຣນກິ. 

7. ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງຄູໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໃນການເຮດັວຽກກບັຄູຝກຶຫຼກັແຫ່ຼງ ແລະ ຄູສກຶສານເິທດ

ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູຜູ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູໃນການປະຕບິດັຫຼກັສູດຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ປບັປຸງ, 

ການຮຽນຮູຂ້ອງນກັຮຽນ ໂດຍອງີໃສ່ຫຼກັສູດທີ່ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງແລວ້. 

8. ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ຄູຝກຶຫຼກັແຫ່ຼງ ແລະ ຄູຝກຶຂອງຄູປະຈາໍການ, ຄູສກຶສານເິທດ ເພື່ ອພດັທະນາ

ຫຼກັສູດຝກຶອບົຮມົຄູປະຈາໍການ, ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການປະຕບິດັການຮຽນ-

ການສອນ ຕາມຄວາມຕອ້ງການອນັຈາໍເປນັຂອງວຽກງານໃນການຝກຶອບົຮມົຄູ. 

9. ເອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັລະບບົການໃຫຄໍ້າປກຶສາ, ການສະໜບັສະໜນູ, ການປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ການກວດກາ

ຊີນ້າໍ ໃຫແ້ກ່ຄູຜູ່ທີ່ ຫາກໍ່ ເລີ່ ມຕົນ້ສດິສອນ. 

6.3.46.3.46.3.46.3.4 ຍຸດທະສາດ 4: ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັ ້ຍຸດທະສາດ 4: ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັ ້ຍຸດທະສາດ 4: ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັ ້ຍຸດທະສາດ 4: ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນກ່ຽວກບັມາດຕະຖານມແຂງໃຫແ້ກ່ການປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນກ່ຽວກບັມາດຕະຖານມແຂງໃຫແ້ກ່ການປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນກ່ຽວກບັມາດຕະຖານມແຂງໃຫແ້ກ່ການປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນກ່ຽວກບັມາດຕະຖານຂອງຜູ່ຂອງຜູ່ຂອງຜູ່ຂອງຜູ່

ຮຽນຈບົຈາກສະຖາບນັສາ້ງຄູຮຽນຈບົຈາກສະຖາບນັສາ້ງຄູຮຽນຈບົຈາກສະຖາບນັສາ້ງຄູຮຽນຈບົຈາກສະຖາບນັສາ້ງຄູ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການປບັປຸງການບໍລຫິານຈດັການໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູການປບັປຸງການບໍລຫິານຈດັການໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູການປບັປຸງການບໍລຫິານຈດັການໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູການປບັປຸງການບໍລຫິານຈດັການໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອຮບັປະກນັການຮບັຮອງວຸດທຜູ່ິຮຽນຈບົຈາກສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໂດຍໃບຢັງ້ຢນືວຸດທທິີ່ ມມີາດຕະຖານ. 

- ເພື່ ອປບັປຸງຂດີຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຂອງຜູ່ບໍລຫິານສະຖາບນັສາ້ງຄູ (ຜູ່ອໍານວຍການ ແລະ 

ບຸກຄະລາກອນທີ່ ສໍາຄນັ) ໂດຍຜ່ານການຈດັຕັງ້ຝກຶອບົຮມົທີ່ ເໝາະສມົ. 

- ເພື່ ອກະກຽມບຸກຄະລາກອນດາ້ນການສດິສອນ ແລະ ຮບັປະກນັການເຊື່ ອມໂຍງກບັລະບບົການສກຶສາຢູ່ໃນ

ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ: ວຽກຈດຸສຸມ: ວຽກຈດຸສຸມ: ວຽກຈດຸສຸມ:     

1. ພດັທະນາຊຸດມາດຕະຖານສະມດັຖະພາບຂອງຄູໃຫແ້ກ່ຄູຜູ່ທີ່ ຫາກໍ່ ເລມີຕົນ້ສດິສອນ, ຄູທີ່ ຊ່ຽວຊານ, ຄູຫຼກັ

ແຫ່ຼງຢູ່ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ເພື່ ອຮບັປະກນັການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແບບຕ່ໍເນື່ ອງ ທງັຮບັປະກນັໃຫພ້ວກເຂາົ

ເຈ ົາ້ປະຕບິດັຕາມຫຼກັຈນັຍາບນັຂອງຄູໃຫສໍ້າເລດັໃນປີ 2017. 

2. ພດັທະນາລະບບົການຕດິຕາມຄຸນນະພາບຂອງຫຼກັສູດໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໂດຍປະສານງານກບັສູນປະກນັ

ຄຸນນະພາບການສກຶສາ, ກມົກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ. ກາໍນດົນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີຄູໃນສະຖາບນັ

ສາ້ງຄູໃຫໄ້ດຮ້ບັການພດັທະນາຕນົເອງຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ. ຈດັຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັວຽກງານບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ໂດຍມໃີບຢັງ້ຢນືເພື່ ອປບັປຸງຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູ່ບໍລຫິານສະຖາບນັສາ້ງຄູ (ຜູ່ອໍານວຍການ ແລະ ພະນກັ

ງານຫຼກັແຫ່ຼງ)ໃຫສໍ້າເລດັພາຍໃນປ ີ2018. 

3. ພດັທະນາລະບບົການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນຂອງສະຖາບນັສາ້ງຄູ ເຊິ່ ງມກີານເຊື່ ອມໂຍງກບັລະບບົ

ການຮບັຮອງວຸດທກິານສກຶສາເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ຕ່ລະສະຖາບນັສາ້ງຄູ ມສ່ີວນຮບັຜດິຊອບໃນການພດັທະ

ນາຄຸນນະພາບຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທີ່ ຮຽນຈບົ. 
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4. ປບັປຸງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ສູນພດັທະນາຄູຂັນ້ແຂວງເພື່ ອສະໜບັສະໜນູກດິ

ຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນແບບຕັງ້ໜາ້ເຊັ່ ນ: ຫອ້ງທດົລອງ, ແຫ່ຼງຮຽນຮູໃ້ນຫອ້ງສະໝຸດ, ອຸປະກອນ ໄອທີ

ແລະ ຫໍພກັສໍາລບັນກັສກຶສາຄູ. 

5. ກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂໃນການຮບັຮອງສະຖາບນັສາ້ງຄູໃດໜຶ່ ງທີ່ ມຜີນົສໍາເລດັສູງ ໃຫສ້າມາດກາຍເປນັສູນກາງແຫ່ງ

ການພດັທະນາກໍ່ ຄກືາຍເປນັສູນກາງແຫ່ງຄວາມເປນັເລດີໃນດາ້ນໃດໜຶ່ ງ. 

6. ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເພື່ ອຍກົລະດບັວທິະຍາໄລຄູຈາໍນວນໜຶ່ ງຂຶນ້ເປນັສະຖາບນັສາ້ງຄູ ຫຼ ືເປນັມະຫາວທິະຍາໄລສາ້ງຄູ 

7. ສາ້ງລະບຽບການເພື່ ອອອກໃບອະນຸຍາດການສອນໃຫແ້ກ່ຄູທີ່ ມຄຸີນສມົບດັຄບົຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ 

ວາງແຜນຍກົລະດບັວຸດທຂິອງຄູຢ່າງເປນັລະບບົ ໂດຍຜ່ານແຜນການການພດັທະນາວຊິາຊບີແບບຕ່ໍເນື່ ອງທີ່

ອອກແບບໃຫບ້ນັລຸຕາມຈດຸປະສງົດັ່ ງກ່າວ. 

8. ຈດັກອງປະຊຸມປະຈາໍປຜູ່ີບໍລຫິານສະຖາບນັສາ້ງຄູ, ກອງປະຊຸມສະມາຄມົຄູລາວ, ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ ປກຶ

ສາການສາ້ງຄູ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການວາງແຜນວຽກງານສາ້ງຄູໃນຕ່ໍໜາ້. 

9. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນກລິາ ໃຫແ້ກ່ສະຖາບນັສາ້ງຄູເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັກລິາມະຫາວທິະຍາໄລ. 

10. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນສລິະປະ - ວນັນະຄະດໃີຫແ້ກ່ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີວດັທະນະທໍາຂອງ

ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເພື່ ອແລກປ່ຽນວດັທະນະທໍາກບັບນັດາປະເທດອາຊຽນ. 

6.3.56.3.56.3.56.3.5 ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ 5555: ວາງແຜນ: ວາງແຜນ: ວາງແຜນ: ວາງແຜນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄຸມ້ຄອງກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການຄຸມ້ຄອງກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການຄຸມ້ຄອງກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການຄຸມ້ຄອງກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການສະໜອງຄູໃຫມ້ກີານປະສານງານການສະໜອງຄູໃຫມ້ກີານປະສານງານການສະໜອງຄູໃຫມ້ກີານປະສານງານການສະໜອງຄູໃຫມ້ກີານປະສານງານ

ເປນັຢ່າງດພີອ້ມທງັມກີານຄດັເລອືກເອາົນກັຮຽນທີ່ ໄດຕ້າມມາດຕະຖານເຂົາ້ຮຽນຄູ.ເປນັຢ່າງດພີອ້ມທງັມກີານຄດັເລອືກເອາົນກັຮຽນທີ່ ໄດຕ້າມມາດຕະຖານເຂົາ້ຮຽນຄູ.ເປນັຢ່າງດພີອ້ມທງັມກີານຄດັເລອືກເອາົນກັຮຽນທີ່ ໄດຕ້າມມາດຕະຖານເຂົາ້ຮຽນຄູ.ເປນັຢ່າງດພີອ້ມທງັມກີານຄດັເລອືກເອາົນກັຮຽນທີ່ ໄດຕ້າມມາດຕະຖານເຂົາ້ຮຽນຄູ.    

� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

- ເພື່ ອຮບັປະກນັຕອບສະໜອງຄູໃຫບ້ນັລຸໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຄູ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູທີ່ ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກ

ສອກຫຼກີແນໃສ່ຮບັປະກນັການສະໜອງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນຮູໃ້ຫນ້ກັຮຽນທຸກຄນົ. 

- ເພື່ ອຄດັເລອືກນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນຄູໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການຄູໂດຍເລີ່ ມຈາກຂັນ້ໂຮງຮຽນຂຶນ້ມາຢ່າງໜອ້ຍໃນທຸກໆ 2 ປ,ີ ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງ

ການຄູທງັພາກລດັ-ເອກະຊນົ ໂດຍອງີໃສ່ຖານຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງພດັທະນານຕິກິາໍສໍາລບັສະຖາບນັ

ສາ້ງຄູ ກ່ຽວກບັແຜນຮບັນກັຮຽນຄູ. 

2. ດຸ່ນດຽງລະຫວ່າງແຜນຮບັນກັຮຽນຄູກບັແຜນບນັຈຄູຸໃໝ່ ຢູ່ໃນແຕ່ລະຄະນະວຊິາ ແລະ ພາກວຊິາ ເພື່ ອ

ສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຄູໃນແຕ່ລະວຊິາ  ແລະ ໃນແຕ່ລະປີ. 

3. ຮບັປະກນັລະບບົການສອບເສງັຄດັເລອືກ ເອາົນກັຮຽນທີ່ ໄດມ້າດຕະຖານເຂົາ້ຮຽນຄູ, ພອ້ມນັນ້ ກໍ່ ຄດັເລອືກ

ຜູ່ທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶການສກຶສາເຂົາ້ຮຽນຄູຕາມໂກຕາໃຫຖ້ກືຕາມມາດຕະຖານ, ເງ ື່ອນໄຂ, ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ

ເປນັຕວົແທນໃຫແ້ກ່ແຂວງ/ເມອືງ, ທງັຮບັປະກນັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດບ້ນັຈເຸຂົາ້ເປນັຄູ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງ

ການຄູພາຍຫຼງັທີ່ ຮຽນຈບົ. 

4. ສມົທບົກບັສະຖາບນັພດັທະນາຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາ ໃນການຈດັຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາຂັນ້

ແຂວງ/ເມອືງ ແລະ ຂັນ້ໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກບັການເກບັກາໍຂໍມູ້ນການສກຶສາຢູ່ພາຍໃນບາ້ນ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູ

ໃຫແ້ກ່ການກະກຽມວາງແຜນຄວາມຕອ້ງການຄູ, ລວມທງັການຄາດຄະເນແຜນຮບັນກັຮຽນຄູໃນຕ່ໍໜາ້. 

6.46.46.46.4 ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ    

ໂດຍອງີໃສ່ນະໂຍບາຍ ໄດກ້ໍານດົຄາດໝາຍການກໍ່ ສາ້ງຄູໃນແຕ່ລະປ ີ ລວມທງັການຄາດຄະເນງບົປະມານທີ່

ຕອ້ງການ ແຕ່ນີຮ້ອດປ ີ2020 ດັ່ ງນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 29: ຕາຕະລາງ 29: ຕາຕະລາງ 29: ຕາຕະລາງ 29: ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນ ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ    

  2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ຈາໍນວນນກັຮຽນໃນແຜນ 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

ຈາໍນວນນກັຮຽນນອກແຜນ 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 

ລວມຈາໍນວນນກັຮຽນເຂົາ້ໃໝ່ທງັໝດົ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

ຈາໍນວນນກັຮຽນຄູເຂົາ້ໃໝ່ແຍກຕາມສາຍຈາໍນວນນກັຮຽນຄູເຂົາ້ໃໝ່ແຍກຕາມສາຍຈາໍນວນນກັຮຽນຄູເຂົາ້ໃໝ່ແຍກຕາມສາຍຈາໍນວນນກັຮຽນຄູເຂົາ້ໃໝ່ແຍກຕາມສາຍ    

ຄູອະນຸບານ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ຄູປະຖມົສກຶສາ 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

ຄູມດັທະຍມົສກຶສາ 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 

ຄູພະລະສກຶສາ 180 180 180 180 180 

ຄູສລິະປະສກຶສາ 150 150 150 150 150 

ລວມຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົລວມຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົລວມຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົລວມຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ    25,37325,37325,37325,373    21,37321,37321,37321,373    17,80017,80017,80017,800    16,00016,00016,00016,000    16,00016,00016,00016,000    

ຕາຕະລາງ 30: ຕາຕະລາງ 30: ຕາຕະລາງ 30: ຕາຕະລາງ 30: ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັການກໍ່ ສາ້ງຄູສໍາລບັການກໍ່ ສາ້ງຄູສໍາລບັການກໍ່ ສາ້ງຄູສໍາລບັການກໍ່ ສາ້ງຄູ    (ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)    

 
2016 2017 2018 2019 2020 

ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ 7,612 6,412 5,340 4,800 4,800 

ເບຍ້ລຽ້ງ 18,269 15,389 12,816 11,520 11,520 

ງບົປະມານຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄູ 2,741 2,451 2,176 2,094 2,253 

ງບົປະມານສໍາລບັອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

ງບົປະມານສໍາລບັນກັຮຽນຝກຶຫດັ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

ລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານ    48,62148,62148,62148,621    44,25244,25244,25244,252    40,33240,33240,33240,332    38,41438,41438,41438,414    38,57338,57338,57338,573    

ການກໍ່ ສາ້ງຫໍພກັຄູ ແລະ ນກັຮຽນ 3,200 3,200 6,400 6,400 6,400 

ການກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງທດົລອງ 0 3,200 6,400 6,400 6,400 

ລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶ    3,2003,2003,2003,200    6,4006,4006,4006,400    12,80012,80012,80012,800    12,80012,80012,80012,800    12,80012,80012,80012,800    

ລວມລວມລວມລວມ    51,82151,82151,82151,821    50,65250,65250,65250,652    53,13253,13253,13253,132    51,21451,21451,21451,214    51,37351,37351,37351,373    

7.7.7.7. ວຽກງານວຽກງານວຽກງານວຽກງານອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ    

7.17.17.17.1 ສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມ    

ພາຍໃຕກ້ານຮ່ວມມຈືາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັ່ ນ: ລດັຖະບານ, ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ລດັຖະບານເຢຍລະມນັ ແລະ ລດັຖະບານ ສ. ເກາົຫຼ,ີ ວຽກງານອາຊວີະສກຶ

ສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີໄດຮ້ບັການພດັທະນາດຂີຶນ້ໃນແຕ່ລະປ ີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດລ້ງົທນຶເຂົາ້ໃນການສາ້ງພືນ້

ຖານໂຄງລ່າງ ໃຫແ້ກ່ບນັດາສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາໃນທົ່ ວປະເທດ. ມາຮອດປີ 2015 ມສີະຖາບນັອາຊວີະທີ່ ຢູ່ພາຍ

ໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ທງັໝດົ 23 ແຫ່ງ ມ:ີ ສະຖາບນັ 02 ແຫ່ງ, ວທິະຍາໄລ 08 

ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ 05 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີແບບປະສມົ 06 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນວຊິາ

ຊບີແບບປະສມົ 02 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາພາກເອກະຊນົ ຈາໍນວນ 76 ແຫ່ງ. ສະຖາບນັທີ່ ຂຶນ້ກບັກະ

ຊວງ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນ ຈາໍນວນ 23 ແຫ່ງ. 

ເຖງິວ່າຈະມກີານລງົທນຶເຂົາ້ໃນການປບັປຸງພືນ້ຖານ ໂຄງລ່າງ ແລະ ປບັປຸງຫຼກັສູດກໍ່ ຕາມແຕ່ສະພາບການຮບັນກັ

ຮຽນ-ນກັສກຶສາ ແມ່ນຍງັບ່ໍຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງແທຈ້ງິ. ການເຂົາ້ຮຽນໃນ

ສາຍອາຊວີະສກຶສາ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເຂົາ້ຮຽນໃນຂະແໜງບໍລກິານ, ຖດັລງົມາແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ, ສ່ວນຂະ

ແໜງກະສກິາໍ ຊຶ່ ງເປນັຂະແໜງທີ່ ຕະຫຼາດແຮງງານມຄີວາມຕອ້ງການສູງ ສດັສ່ວນການເຂົາ້ຮຽນພດັມໜີອ້ຍ ໂດຍສະ
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ເພາະຢູ່ສະຖາບນັການສກຶສາພາກເອກະຊນົແມ່ນບ່ໍມເີລຍີ. ບາງສາຍເຫດ ທີ່ ເຮດັໃຫກ້ານພດັທະນາວຽກງານອາຊວີະ

ສກຶສາບ່ໍໄດດ້ມີດີັ່ ງນີ:້ 

- ການແນະນາໍວຊິາຊບີ ບ່ໍທນັເລກິເຊິ່ ງ, ທົ່ ວເຖງິ ແລະ ບ່ໍເປນັລະບບົ. 

- ການສາ້ງຫຼກັສູດຂຶນ້ໃໝ່ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ຍງັບ່ໍທນັຫຼາກຫຼາຍ. 

- ເບຍ້ລຽ້ງນກັຮຽນອາຊວີະສກຶສາຍງັຕ່ໍາ ແລະ ບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມລະບອບເບຍ້ລຽ້ງໃໝ່. 

- ຂາດການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມ ື ລະຫວ່າງສະຖາບນັພາກລດັ ກບັສະຖາບນັທີ່ ຂຶນ້ກບັກະຊວງອື່ ນ

ລວມທງັສະຖາບນັການສກຶສາພາກເອກະຊນົ. 

- ການລງົທນຶຂອງລດັໃສ່ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຍງັມຈີາໍນວນຈາໍກດັ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ

ອງີໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 

- ຂາດແບບແຜນພດັທະນາສນິເຊື່ ອເພື່ ອການສກຶສາທີ່ ຍນືຍງົ. 

ເພື່ ອສບືຕ່ໍພດັທະນາ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶ

ອບົຮມົວຊິາຊບີ, ໃນໄລຍະ 5 ປ ີຕ່ໍໜາ້ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດກ້າໍນດົຈດຸປະສງົ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກ

ງານຈດຸສຸມ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

7.27.27.27.2 ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ::::    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ 

- ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົສາຍສາມນັໃຫເ້ຂົາ້ຮຽນໃນສາຍວຊິາຊບີໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 

- ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຈາກສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົມທີກັສະ ແລະ 

ສມີແືຮງງານທີ່ ຜູ່ປະກອບການຍອມຮບັໄດ.້ 

� ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ    

- ສາ້ງຕັງ້ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແລະ ສູນຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫມ້ຢູ່ີໃນທຸກໆແຂວງຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແຫ່ງ. 

- ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫໄ້ດ ້60% ຂອງນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົ

ສາຍສາມນັ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ສົ່ ງເສມີເພດຍງິໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 

7.37.37.37.3 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ    

ມ ີ8 ຍຸດທະສາດ ທີ່ ຈະຕອ້ງໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຈດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍຂາ້ງເທງິນີ:້ 

7.3.17.3.17.3.17.3.1 ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ 1: 1: 1: 1: ກໍ່ ສາ້ງກໍ່ ສາ້ງກໍ່ ສາ້ງກໍ່ ສາ້ງ, , , , ປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງອາຊວີະສກຶສາຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງອາຊວີະສກຶສາຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງອາຊວີະສກຶສາຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງອາຊວີະສກຶສາ    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົາ້ຮຽນຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ເທົ່ າທຽມ ແລະ ສອດຄ່ອງ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນອາຊວີະສກຶສາ/ສູນຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ພອ້ມທງັ ສະໜອງອຸປະກອນ

ການຮຽນ-ການສອນທີ່ ດ.ີ 

2. ຂະຫຍາຍສາຂາອາຊບີທີ່ ເປນັທ່າແຮງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 

3. ສາ້ງຕັງ້ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີໃນບນັດາແຂວງ ແລະ ເມອືງບ່ອນທີ່ ມທ່ີາແຮງ. 

4. ພດັທະນາການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີສໍາລບັຜູ່ດອ້ຍໂອກາດ. 

5. ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍບນັດາໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ, ສູນຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ສູນພດັທະນາສມີ ື

ແຮງງານທີ່ ມຢູ່ີແລວ້; ຍກົລະດບັໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີໃນບາງແຂວງທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂຄວາມສາມາດເປັນ

ວທິະຍາໄລເພື່ ອສະໜອງການຝກຶອບົຮມົໃນລະດບັຕ່າງໆ ດວ້ຍຫຼາຍຮູບແບບຕາມຂອບວຸດທວິຊິາຊບີ. 
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7.3.27.3.27.3.27.3.2 ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ 2: 2: 2: 2: ສົ່ ງເສມີສງັຄມົສົ່ ງເສມີສງັຄມົສົ່ ງເສມີສງັຄມົສົ່ ງເສມີສງັຄມົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ພາກສ່ວນທຸລະກດິປະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາພາກສ່ວນທຸລະກດິປະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາພາກສ່ວນທຸລະກດິປະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາພາກສ່ວນທຸລະກດິປະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ 

ອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີ    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອປຸກລະດມົສງັຄມົ, ພາກສ່ວນທຸລະກດິມສ່ີວນຮ່ວມໃນການພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາ

ຊບີ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ປຸກລະດມົ, ຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີຊຸມຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ, ຜູ່ປະກອບການປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັ

ທະນາອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ. 

2. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫສ້ະພາທີ່ ປກຶສາ, ພດັທະນາສມີ ືແລະ ໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊບີ. 

3. ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມພືາກລດັ-ເອກະຊນົໃນການພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ 

(PPP).    

7.3.37.3.37.3.37.3.3 ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ 3: 3: 3: 3: ປບັປຸງຮູບແບບອາຊວີະສກຶສາປບັປຸງຮູບແບບອາຊວີະສກຶສາປບັປຸງຮູບແບບອາຊວີະສກຶສາປບັປຸງຮູບແບບອາຊວີະສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນດາ້ນຕ່າງໆ, ສົ່ ງ

ເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງບນັດາພາກສ່ວນເສດຖະກດິໃນການພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການເຊື່ ອມ

ໂຍງພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ປບັປຸງຮູບແບບການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຕາມຂອບວຸດທວິຊິາຊບີ . 

2. ນາໍເອາົວຊິາເຕກັໂນໂລຊກີານສື່ ສານ, ວຊິາຄວາມຮູດ້າ້ນການປະກອບການ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພາສາອງັກດິ

ເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດອາຊວີະສກຶສາ. 

3. ສາ້ງປຶມ້ຄູ່ມ,ື ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນສໍາລບັການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີໃນຮູບແບບຕ່າງໆໂດຍ

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜຸ່ຈາ້ງງານ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານຫຼກັສູດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອບວຸດທກິານ

ສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູ່ຈາ້ງງານ. 

7.3.47.3.47.3.47.3.4 ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ 4: 4: 4: 4: ກໍ່ ສາ້ງກໍ່ ສາ້ງກໍ່ ສາ້ງກໍ່ ສາ້ງ, , , , ບໍາລຸງຄູບໍາລຸງຄູບໍາລຸງຄູບໍາລຸງຄູ, , , , ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນອາຊວີະສກຶສາພດັທະນາບຸກຄະລາກອນອາຊວີະສກຶສາພດັທະນາບຸກຄະລາກອນອາຊວີະສກຶສາພດັທະນາບຸກຄະລາກອນອາຊວີະສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີ....    

� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

- ເພື່ ອຍກົລະດບັການສກຶສາໃຫແ້ກ່ຄູສອນ, ບຸກຄະລາກອນສາຍອາຊວີະສກຶສາໃຫໄ້ດທ້ງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ

ຄຸນນະພາບ, ມສີະມດັຖະພາບພຽງພໍໃນການຈດັຕັງ້ການຮຽນ-ການສອນໃນສາຂາອາຊບີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ບໍາລຸງຄູອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີໃນລະດບັຕ່າງໆ. 

2. ປບັປຸງສະຖາບນັພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ. 

3. ສາ້ງຕາໜ່າງ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົຮ່ວມມ ືກບັພາຍໃນພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 

7.3.57.3.57.3.57.3.5 ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ 5: 5: 5: 5: ປະກນັຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາປະກນັຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາປະກນັຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາປະກນັຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນດາ້ນຕ່າງໆ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ປບັປຸງມາດຖານຄູ ແລະ ຜູ່ບໍລຫິານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີ. 

2. ປບັປຸງມາດຖານສະຖານອາຊວີະສກຶສາ. 
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3. ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາມາດຖານອາຊບີ. 

4. ພດັທະນາການທດົສອບ, ການທຽບໂອນຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການ.. 

7.3.67.3.67.3.67.3.6 ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ 6: 6: 6: 6: ພດັທະນາຂໍມ້ນູພດັທະນາຂໍມ້ນູພດັທະນາຂໍມ້ນູພດັທະນາຂໍມ້ນູ----ຂ່າວສານອາຊວີະສກຶສາຂ່າວສານອາຊວີະສກຶສາຂ່າວສານອາຊວີະສກຶສາຂ່າວສານອາຊວີະສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ    

� ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົ:     

- ເພື່ ອສກຶສາ, ວໄິຈຄວາມຕອ້ງການຝກຶອບົຮມົ, ສົ່ ງເສມີການແນະນາໍວຊິາຊບີ ແລະ ການແນະນາໍການປະກອບ

ອາຊບີ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ປບັປຸງລະບບົຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານອາຊວີະສກຶສາ. 

2. ສກຶສາ-ວໄິຈ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຝກຶອບົຮມົ. 

3. ໂຄສະນາປະຊາສໍາພນັແນະແນວວຊິາຊບີ, ແນະແນວການປະກອບອາຊບີ ແລະ ຕດິຕາມຜູ່ຮຽນຈບົ. 

7.3.77.3.77.3.77.3.7 ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ 7: 7: 7: 7: ປບັປຸງກງົຈກັການຄຸມ້ຄອງສາຍອາຊວີະສກຶສາປບັປຸງກງົຈກັການຄຸມ້ຄອງສາຍອາຊວີະສກຶສາປບັປຸງກງົຈກັການຄຸມ້ຄອງສາຍອາຊວີະສກຶສາປບັປຸງກງົຈກັການຄຸມ້ຄອງສາຍອາຊວີະສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີ    

� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

- ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ອງົກອນຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ. 

2. ຍກົລະດບັທາງດາ້ນການບໍລຫິານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງໃຫແ້ກ່ຜູ່ບໍລຫິານອາຊວີະສກຶສາ. 

7.3.87.3.87.3.87.3.8 ຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທ ີ   8:8:8:8:    ສາ້ງນະໂຍບາຍສາ້ງນະໂຍບາຍສາ້ງນະໂຍບາຍສາ້ງນະໂຍບາຍ, , , , ເຄື່ ອງມຄຸືມ້ຄອງອາຊວີະສກຶສາເຄື່ ອງມຄຸືມ້ຄອງອາຊວີະສກຶສາເຄື່ ອງມຄຸືມ້ຄອງອາຊວີະສກຶສາເຄື່ ອງມຄຸືມ້ຄອງອາຊວີະສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີອບົຮມົວຊິາຊບີ    

� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

- ເພື່ ອປບັປຸງເຄື່ ອງມໃືນການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງອາຊວີະສກຶສາ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1.1.1.1. ປບັປຸງຂໍກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີ. 

2.2.2.2. ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ປບັປຸງຂໍກ້ໍານດົ, ກດົລະບຽບກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍຕ່ໍຄູອາຊວີະສກຶສາ. 

3.3.3.3. ປບັປຸງຂໍກ້າໍນດົກດົລະບຽບໃນການໃຊຈ່້າຍ ແລະ ການລງົທນຶໃນການພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົ

ວຊິາຊບີ. 

7.47.47.47.4 ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ    

ໂດຍອງີໃສ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ, ແຕ່ນີຮ້ອດປ ີ2020 ຄາດວ່າຈະມນີກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນອາຊີ

ວະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີທີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຄຸມ້ຄອງທງັໝດົ ແລະ ຄາດຄະເນງບົປະມານທີ່

ຕອ້ງການຮບັໃຊວ້ຽກງານດັ່ ງກ່າວດັ່ ງນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 31: ຕາຕະລາງ 31: ຕາຕະລາງ 31: ຕາຕະລາງ 31: ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນ ໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ        

ອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາອາຊວີະສກຶສາ    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ຈາໍນວນນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃນຫຼກັສູດວຊິາຊບີລະດບັ 1 ແລະ 2 3,800 3,300 3,000 2,600 2,400 

ຈາໍນວນນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ຫຼກັສູດ 9+3 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 

ຈາໍນວນນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ຫຼກັສູດ 12+2 ແລະ 12+3 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 

ນກັຮຽນທງັໝດົ (ບ່ໍລວມນກັຮຽນໃນຫຼກັສູດ ວຊິາຊບີລະດບັ 1 

ແລະ 2) 
34,500 39,000 43,000 48,000 51,000 
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ຕາຕະລາງ 32: ຕາຕະລາງ 32: ຕາຕະລາງ 32: ຕາຕະລາງ 32: ຄາດຄະເນຄາດຄະເນຄາດຄະເນຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັອາຊວີະສກຶສາສໍາລບັອາຊວີະສກຶສາສໍາລບັອາຊວີະສກຶສາສໍາລບັອາຊວີະສກຶສາ    (ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)    

 
2016 2017 2018 2019 2020 

ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ 17,234 19,410 21,436 24,060 25,658 

ເບຍ້ລຽ້ງ 40,356 47,381 53,637 62,031 68,354 

ງບົປະມານຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄູ 3,287 3,298 3,284 3,356 3,284 

ງບົປະມານສໍາລບັອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 

ງບົປະມານສໍາລບັນກັຮຽນຝກຶຫດັ 5,485 6,363 7,238 8,368 9,191 

ລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານ    76,56276,56276,56276,562    86,65286,65286,65286,652    95,79495,79495,79495,794    108,014108,014108,014108,014    116,687116,687116,687116,687    

ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງຫອ້ງຮຽນ 7,500 7,422 4,536 10,302 7,500 

ການກໍ່ ສາ້ງຫໍພກັຄູ ແລະ ນກັຮຽນ 6,400 9,600 9,600 9,600 9,600 

ການກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງທດົລອງ 0 16,000 16,000 16,000 16,000 

ລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶ    13,90013,90013,90013,900    33,02233,02233,02233,022    30,13630,13630,13630,136    35,90235,90235,90235,902    33,10033,10033,10033,100    

ລວມລວມລວມລວມ    90,46290,46290,46290,462    119,674119,674119,674119,674    125,930125,930125,930125,930    143,916143,916143,916143,916    149,787149,787149,787149,787    

8.8.8.8. ການສກຶສາຊັນ້ສູງການສກຶສາຊັນ້ສູງການສກຶສາຊັນ້ສູງການສກຶສາຊັນ້ສູງ    

8.18.18.18.1 ສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມ    
ໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ ໂດຍລວມແລວ້ເຫນັວ່າ ການສກຶສາຊັນ້ສູງໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົດພໍີສມົຄວນທາງດາ້ນ

ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນດາ້ນການຮຽນ-ການສອນ, ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ການບໍລກິານວຊິາການ ແລະ 

ການອະນຸລກັຮກັສາວດັທະນະທໍາຂອງຊາດ ຊຶ່ ງເປນັພາລະກດິຫຼກັຂອງການສກຶສາຊັນ້ສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ມະຫາ

ວທິະຍາໄລ. ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ ພກັ-ລດັຖະບານ ເວົາ້ລວມ, ເວົາ້ສະເພາະກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່

ໃນການລງົທນຶໃສ່ການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ຢູ່ມະຫາວທິະຍາໄລ 4 ແຫ່ງທີ່ ຂຶນ້ກບັກະຊວງ, ລວມທງັມນີະໂຍບາຍ

ສົ່ ງເສມີໃຫຜູ່້ສະໜອງການສກຶສາ ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ໄດດໍ້າເນນີການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ ອພດັທະນາການສກຶ

ສາຊັນ້ສູງໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ມາຮອດປະຈບຸນັລດັຖະບານໄດລ້ງົທນຶໃສ່

ການພດັທະນາການສກຶສາຊັນ້ສູງເປນັຈາໍນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ມກີານສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງ 5 ມະຫາ ວທິະຍາໄລຂອງ

ລດັໃນນັນ້ມກີານກໍ່ ສາ້ງອາຄານໃໝ່, ປະກອບວດັຖຸອຸປະກອນເພື່ ອ ຮບັໃຊກ້ານຮຽນການສອນ ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາ

ສາດ ແລະ ການບໍລກິານວຊິາການ. ນອກນັນ້, ຍງັໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັພາຍ

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ເຊັ່ ນ: ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ທະນາຄານໂລກ, ອງົການ 

KOICA, ອງົການ JICA, ອງົການ SEAMEO RIHED ແລະ ອງົການອື່ ນໆເຫລົ່ ານີເ້ປນັຕົນ້. 

ໃນສກົຮຽນ 2014-2015 ມນີກັສກຶສາເຂົາ້ຮຽນໃນມະຫາວທິະຍາໄລ 5 ແຫ່ງຈາໍນວນ 36,728 ຄນົ (ຍງິ

16,087 ຄນົ), ມພີະນກັງານ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ທີ່ ເຮດັວຽກ ແລະ ສດິສອນຢູ່ 5 ມະຫາວທິະຍາໄລ ທີ່ ຂຶນ້ກບັກະ

ຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈາໍນວນ 2,935 ຄນົຍງິ 1,221 ຄນົ ເທົ່ າກບັ 41.60% ໃນນັນ້ ມລີະດບັປະລນິຍາ

ເອກ ຈາໍນວນ 135 ຄນົ, ຍງິ 29 ຄນົ; ລະດບັປະລນິຍາໂທຈາໍນວນ 935 ຄນົ, ຍງິ 297 ຄນົ; ລະດບັປະລນິຍາຕ ີ

1,534 ຄນົຍງິ 759 ຄນົ; ລະດບັອະນຸປະລນິຍາ 156 ຄນົ, ຍງິ 92 ຄນົ ແລະ ລະດບັຊັນ້ກາງລງົມາຈາໍນວນ 175 

ຄນົ, ຍງິ 44 ຄນົ. ພອ້ມກນັນັນ້, ມ ີສາດສະດາຈານ 07 ຄນົ ແລະ ຮອງສາດສະດາຈານ 171 ຄນົ, ຍງິ 31 ຄນົ. ມີ

ຫຼກັສູດການສກຶສາຊັນ້ສູງທງັໝດົ 456 ຫຼກັສູດ (ຫຼກັສູດລະດບັອະນຸປະລນິຍາ 19 ຫຼກັສູດ, ລະດບັປະລນິຍາຕ ີ

352 ຫຼກັສູດ, ລະດບັປະລນິຍາໂທ 66 ຫຼກັສູດ ແລະ ລະດບັປະລນິຍາເອກ 2 ຫຼກັສູດ, ຊ່ຽວຊານຂັນ້ຫນຶ່ ງ 9 ຫຼກັ

ສູດ, ຊ່ຽວຊານຂັນ້ສອງ, ລງົເລກິຂະແໜງວຊິາ 2 ຫຼກັສູດ). 
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ເຖງິວ່າການພດັທະນາການສກຶສາຊັນ້ສູງໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົດັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງິກໍ່ ຕາມ ແຕ່ວ່າດາ້ນຄວາມຕອ້ງ

ການຕວົຈງິແລວ້ເຫນັວ່າ ຍງັບ່ໍທນັຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ ຊຶ່ ງບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ ຂອງການພດັ

ທະນາການສກຶສາຊັນ້ສູງໃນປດັຈບຸນັ ສງັລວມໄດຄ້ດືັ່ ງນີ:້  

ການວາງແຜນການສກຶສາຊັນ້ສູງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍງັບ່ໍທນັສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ

ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ບນັດາສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງທງັພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ບ່ໍໄດອ້ງີ

ໃສ່ການສກຶສາຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ໃນການພດັທະນາສາຂາວຊິາຮຽນ. ຜູ່ເຂົາ້ຮຽນສ່ວນຫຼາຍ ສນົໃຈ

ແຕ່ສາຂາວຊິາທີ່ ຕນົຄດິວ່າຈະສາມາດຊອກຫາວຽກເຮດັງານທໍາໄດງ່້າຍ ແລະ ມລີາຍໄດດ້ ີຊຶ່ ງເຮດັໃຫມ້ປີະກດົການເຫຼອື

-ບ່ໍພໍ. 

ຫຼກັສູດການສກຶສາຊັນ້ສູງ ແລະ ປຶມ້ແບບຮຽນ ຍງັບ່ໍທນັສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງຂອງຕະຫຼາດແຮງ

ງານ. ຜນົການສໍາຫຼວດຜູ່ໃຊແ້ຮງງານ ແລະ ນກັສກຶສາທີ່ ຮຽນຈບົຈາກສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ໃນປີ 2014 ໄດຊ້ີ ້

ໃຫເ້ຫນັວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງຜູ່ຮຽນຈບົ ທີ່ ເຂົາ້ເຮດັວຽກຍງັບ່ໍທນັຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູ່ໃຊແ້ຮງ

ງານ. ຜູ່ຮຽນຈບົຍງັຂາດທກັສະດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ດາ້ນການວໄິຈ, ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ທກັສະໃນການເຮດັ

ວຽກ.  

ພະນກັງານ ແລະ ຄູອາຈານທີ່ ສດິສອນຢູ່ໃນສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ບ່ໍວ່າທງັພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ

ຍງັມວຸີດທກິານສກຶສາຕ່ໍາ. ການວາງຄາດໝາຍອດັຕາສ່ວນຂອງຄູທີ່ ສອນຢູ່ໃນສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ໂດຍສະ

ເພາະລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລໃຫໄ້ດ ້ 1:6:3 ຍງັບ່ໍສາມາດບນັລຸໄດຈ້ນົຮອດປດັຈບຸນັ. ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ

ພາກເອກະຊນົ ສ່ວນຫຼາຍຍງັຂາດເຂນີຄູສອນ ແລະ ໄດເ້ຊືອ້ເຊນີຄູສອນຈາກສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງຂອງລດັມາ

ຊ່ວຍສອນ. 

ຄວາມສາມາດໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງພະນກັງານ-ຄູອາຈານໃນສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ຍງັມຂີດີ

ຈາໍກດັ. ນອກນັນ້, ທນຶສະໜບັສະໜນູ, ວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍສິ່ ງຈງູໃຈ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຍງັບ່ໍ

ທນັພຽງພໍ. ສະນັນ້, ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານກາໍນດົນະໂຍບາຍທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການ

ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ.  

ງບົປະມານທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກລດັຖະບານ ແມ່ນຮບັໃຊແ້ຕ່ສະເພາະວຽກງານບໍລຫິານຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້

ສູງ ແລະ ເງນິເດອືນຂອງພະນກັງານ ເປນັສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ຍງັບ່ໍພຽງພໍ ສໍາລບັຮບັໃຊກ້ານພດັທະນາວຽກງານວຊິາການຊຶ່ ງ

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດມ້າຈາກລາຍຮບັວຊິາການຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງເອງ. 

ນຕິກິາໍເພື່ ອຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຊັນ້ສູງຍງັບ່ໍທນັຄບົຊຸດ. ການປະສານງານລະຫວ່າງອງົການບໍລຫິານການສກຶສາຊັນ້

ສູງ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງທງັພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົກໍ່ ຍງັບ່ໍໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ. ນອກນັນ້, ຂດີຄວາມສາ

ມາດໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ, ການວາງແຜນ, ການນາໍພາ ຂອງຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາຊັນ້ສູງຍງັຈາໍກດັ. ການສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາຊັນ້ສູງ ແລະ ຄູອາຈານໃນສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັ ເພື່ ອ

ສົ່ ງເສມີຄວາມເປນັເຈົາ້ຕນົເອງ ຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ໂດຍສະເພາະໃນລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ. 

ການເກບັກາໍສະຖຕິ,ິ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການລາຍງານປະຈາໍປຍີງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊເ້ພື່ ອ

ເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການວາງແຜນພດັທະນາການສກຶສາຊັນ້ສູງ. ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາລະບບົ

ຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານການສກຶສາຊັນ້ສູງເພື່ ອເກບັກາໍສະຖຕິທິາງດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ລວມທງັຜູ່ບໍລຫິານ, ພະນກັງານ

, ຄູ-ອາຈານ, ນກັສກຶສາ, ດາ້ນການເງນິພອ້ມທງັສາ້ງລະບບົລາຍງານປະຈາໍປໃີນຂະແໜງການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

ເພື່ ອສບືຕ່ໍແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາຊັນ້ສູງ, ໃນໄລຍະ 5 ປ ີຕ່ໍໜາ້ກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດກ້າໍນດົຈດຸປະສງົ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມໃຫມ້ກີານພດັທະນາ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 
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8.28.28.28.2 ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    

1) ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງການພດັທະ

ນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສາມາດແຂ່ງຂນັ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົໄດ.້ 

2) ສະໜອງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ການພດັທະນາເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກາໍໃຫແ້ກ່ປະເທດຊາດ. 

3) ປບັປຸງລະບບົການປກົຄອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຊັນ້ສູງ.  

� ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ    

1) ຮອດປ ີ2020 ໃຫມ້ນີກັສກຶສາທີ່ ເຂົາ້ຮຽນໃນສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງທງັໝດົ 200,000 ຄນົ ທງັພາກລດັ

ແລະ ເອກະຊນົ (ໃນນັນ້ ຢູ່ 5 ມະຫາວທິະຍາໄລຂອງລດັ ໃຫມ້ ີຈາໍນວນ 45,000 ຄນົ). 

2) ອດັຕາສ່ວນແມ່ຍງິເຂົາ້ຮຽນ ໃນການສກຶສາຊັນ້ສູງໃຫໄ້ດ ້ 45% ຂອງຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົຢູ່ສະຖາບນັການ

ສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

3) ມຫຼີກັສູດວຊິາສະເພາະທີ່ ສອນພາສາຕ່າງປະເທດ 5 ຫຼກັສູດ. 

4) ເປເີຊນັຜູ່ຮຽນຈບົການສກຶສາຊັນ້ສູງມວີຽກເຮດັງານທໍາ 85%. 

5) ສາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລເຕກັໂນໂລຊ ີ1 ແຫ່ງ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລເອກະຊນົ 1 ແຫ່ງ. 

6) ຍກົລະດບັຄູອາຈານສອນໃນແຕ່ລະວຊິາໃຫໄ້ດສ້ດັສ່ວນ 1:6:3. 

7) ທຸກສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ມໜ່ີວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດຈ້ດັຕັງ້ການປະເມນີພາຍໃນ ແລະ 

ພາຍນອກ. 

8) ມນີຕິກິາໍເພື່ ອຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຊັນ້ສູງຄບົຊຸດ. 

9) ມຜີນົງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ພມິເຜຍີແຜ່ໃນວາລະສານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

8.38.38.38.3 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ    

ມ ີ6 ຍຸດທະສາດທີ່ ຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຈດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍ ດັ່ ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

8.3.18.3.18.3.18.3.1 ຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທ ີ   1. 1. 1. 1. ພດັທະນາການສກຶສາຊັນ້ສູງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານພດັທະນາການສກຶສາຊັນ້ສູງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານພດັທະນາການສກຶສາຊັນ້ສູງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານພດັທະນາການສກຶສາຊັນ້ສູງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ    

ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ----ສງັຄມົແຫ່ງຊາດສງັຄມົແຫ່ງຊາດສງັຄມົແຫ່ງຊາດສງັຄມົແຫ່ງຊາດ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: 

- ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ເຖງິ ການສກຶສາຊັນ້ສູງຢ່າງເປນັທໍາ 

- ການປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພືນ້ຖານ ໂຄງລ່າງ ຂອງການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ: 

1. ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງທີ່ ເປນັບູລມິະສດິຂອງຂະແໜງການ

ໂດຍສະເພາະມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລເຕກັໂນໂລຊ.ີ 

2. ທບົທວນຄນື ແລະ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາຊັນ້ສູງໂດຍສະເພາະນກັ

ຮຽນເກັ່ ງທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ, ເພດຍງິ, ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຜູ່ທຸກຍາກ ດວ້ຍການສະໜອງທນຶການສກຶສາ ແລະ ຄົນ້

ຄວາ້ກ່ຽວກບັການສາ້ງລະບບົການກູຢ້ມືທນຶການສກຶສາ. 

3. ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງທຸກແຫ່ງສາ້ງຫອ້ງການໃຫຄໍ້າປກຶສາທາງດາ້ນການປະກອບອາຊບີ 

4. ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນ ແລະ ອດັຕາການຮຽນຈບົຂອງນກັສກຶສາໃນຂະແໜງບູລມິະສດິເຊັ່ ນ: ວສິະວກິາໍສາດ, ວິ

ທະຍາສາດ, ວຊິາເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ກະສກິາໍເປນັຕັນ້ ໂດຍອງີໃສ່ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ  ແລະ 

ທອ້ງຖິ່ ນ. 
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5. ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ການໃນການພດັທະນາການສກຶສາຊັນ້ສູງ 

ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ. 

6. ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງທຸກແຫ່ງ ຮ່ວມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ດໍາເນນີການສກຶສາຕດິຕາມນກັສກຶສາ

ທີ່ ຮຽນຈບົ ແລະ ການສໍາຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ່ຈາ້ງງານເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການວາງແຜນປບັປຸງປະສດິທິ

ພາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງການກໍ່ ສາ້ງ. 

7. ສໍາຫຼວດຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ ອສະໜອງການວາງແຜນຂອງການສກຶສາຊັນ້ສູງໂດຍການຮ່ວມມກືບັພາກສ່ວນ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

8. ດດັສມົກະແສການເຂົາ້ຮຽນຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັທ່າ

ອ່ຽງຄວາມຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົຂອງປະເທດ

ຊາດ. 

9. ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ພດັທະນາສູນບໍລກິານນກັສກຶສາ. 

8.3.28.3.28.3.28.3.2 ຍຸດທະສຍຸດທະສຍຸດທະສຍຸດທະສາດທ ີ2: ການປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນາດທ ີ2: ການປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນາດທ ີ2: ການປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນາດທ ີ2: ການປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ----ການສອນການສອນການສອນການສອນ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: 

- ການປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນຂອງການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ: 

1. ປບັປຸງມາດຖານການຄດັເລອືກນກັສກຶສາເຂົາ້ຮຽນໃຫແ້ທດເໝາະ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຜູ່້ເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍການສກຶສາ

ຊັນ້ສູງທີ່ ມຄຸີນນະພາບ. 

2. ປບັປຸງຫຼກັສູດການສກຶສາຊັນ້ໃຫໄ້ປຕາມມາດຕະຖານຫຼກັສູດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫ່ງຊາດ. 

3. ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງທຸກແຫ່ງ ທບົທວນຄນື ແລະ ຍກົລະດບັຫຼກັສູດ ແລະ ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ

ຮ່ວມກບັຜູ່ຈາ້ງງານ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານຫຼກັສູດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫ່ງ

ຊາດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູ່ຈາ້ງງານ. 

4. ສະໜອງ ແລະ ປບັປຸງສີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຂ້ະແໜງການທີ່ ເປນັບູລມິະສດິ (ສາ້ງຫອ້ງສະມຸດເອ

ເລກັໂຕຣນກິ, ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທາງອນີເຕເີນດັ, ຫອ້ງທດົລອງ ແລະ ຫອ້ງປະຕບິດັງານສໍາລບັວຊິາກະສກິາໍ ແລະ ວິ

ທະຍາສາດ, ເທກັໂນໂລຊ,ີ ວສິາວະກາໍ ແລະ ຄະນດິສາດ (STEM). 

5. ສາ້ງສູນແຫ່ງຄວາມເປນັເລດີ ສໍາລບັຂະແໜງການບູລມິະສດິ ຢູ່ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

6. ຍກົລະດບັຄວາມຮູ ້ ແລະ ເຕກັນກິການສດິສອນໃຫແ້ກ່ຄູ (ລວມທງັ ໄອທ)ີ ໂດຍຜ່ານການຝກຶອບົຮມົໃນ

ຫອ້ງຮຽນ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົທາງໄກ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂະແໜງການບູລມິະສດິ. 

7. ພດັທະນາກນົໄກການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

8. ປບັປຸງຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ ອເຮດັໃຫຜູ່້ຮຽນຈບົມທີກັສະ ແລະ ຄວາມຮູຕ້າມທີ່ ຜູ່ປະກອບການ

ແລະ ພາກສ່ວນອຸດສາຫະກາໍມຄີວາມຕອ້ງການ. ພອ້ມນັນ້ມຄີວາມຮູດ້າ້ນການບໍລຫິານ, ການປະກອບການ,

ມຄີວາມເປນັຜູ່ນາໍ ແລະ ມຄີວາມຮູດ້າ້ນພາສາຕ່າງປະເທດຕື່ ມ. 

9. ນາໍໃຊ ້ICT ເພື່ ອຍກົສູງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ. 

8.3.38.3.38.3.38.3.3 ຍຸດທະສາດ 3: ສະໜບັສະໜນູການຄົນ້ຄວາ້ວິຍຸດທະສາດ 3: ສະໜບັສະໜນູການຄົນ້ຄວາ້ວິຍຸດທະສາດ 3: ສະໜບັສະໜນູການຄົນ້ຄວາ້ວິຍຸດທະສາດ 3: ສະໜບັສະໜນູການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ການພດັທະນາເຕກັໂນໂລຍີທະຍາສາດ, ການພດັທະນາເຕກັໂນໂລຍີທະຍາສາດ, ການພດັທະນາເຕກັໂນໂລຍີທະຍາສາດ, ການພດັທະນາເຕກັໂນໂລຍ ີ   ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການບໍລກິານການບໍລກິານການບໍລກິານການບໍລກິານ

ທາງດາ້ນວຊິາການ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການພດັທະນາເສດຖະກດິທາງດາ້ນວຊິາການ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການພດັທະນາເສດຖະກດິທາງດາ້ນວຊິາການ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການພດັທະນາເສດຖະກດິທາງດາ້ນວຊິາການ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການພດັທະນາເສດຖະກດິ----ສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: 

- ເພີ່ ມຄວາມສາມາດ ໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, ສາ້ງນະວດັຕະກາໍທາງດາ້ນເຕກັໂນໂລຊີ

ແລະ ການບໍລກິານທາງດາ້ນວຊິາການ. 



98 

    

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ: 

1. ຈດັຝກຶອບົຮມົວທິກີານວໄິຈ ແລະ ພມິເຜຍີແຜ່ຜນົການວໄິຈສໍາລບັນກັຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈຢູ່ໃນສະຖາບນັການສກຶ

ສາຊັນ້ສູງ. 

2. ນາໍສະເໜຕ່ໍີລດັຖະບານ ພຈິາລະນາກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ສໍາລບັການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ

ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ. 

3. ຊຸກຍູສ້ະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງທຸກແຫ່ງໄດສ້າ້ງຕັງ້ສູນວໄິຈ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ. 

4. ຮ່ວມມກືບັພາກສ່ວນອຸດສະຫະກາໍໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ນະວດັຕະກາໍໂດຍນາໍໃຊຮູ້ບ

ແບບ ການຮ່ວມມພືາກລດັ-ເອກະຊນົ (PPPs) ແລະ ສົ່ ງເສມີການສາ້ງສູນບົ່ ມເພາະທາງດາ້ນທຸລະກດິ. 

5. ເພີ່ ມງບົປະມານຈາກລດັຖະບານ ແລະ ອງົການທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ສໍາລບັການຄົນ້ຄວາ້ວທິຍິາສາດ, ເທກັ

ໂນໂລຊ,ີ ແລະ ນະວດັຕະກາໍ. 

6. ສົ່ ງເສມີການເຜຍີແຜ່ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດລງົໃນວາລະສານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

7. ສະໜບັສະໜນູການໃຫບໍ້ລກິານທາງດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການໃຫແ້ກ່ສງັຄມົ ໂດຍອງີຕາມຜນົການວໄິຈ ເພື່ ອ

ເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການວາງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

8. ທບົທວນຄນືລະບຽບຕ່າງໆເພື່ ອກາໍນດົ ແລະ ໃຫຂໍ້ສ້ະເໜແີນະຕ່າງໆ ໃນການຫຸຼດຜ່ອນອຸປະສກັໃຫກ້ານຄົນ້

ຄວາ້ວໄິຈ. 

8.3.48.3.48.3.48.3.4 ຍຸດທະສາດທ ີ4: ປບັປຸງລະບບົການປະກນັຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາຊັນ້ສູງຍຸດທະສາດທ ີ4: ປບັປຸງລະບບົການປະກນັຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາຊັນ້ສູງຍຸດທະສາດທ ີ4: ປບັປຸງລະບບົການປະກນັຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາຊັນ້ສູງຍຸດທະສາດທ ີ4: ປບັປຸງລະບບົການປະກນັຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາຊັນ້ສູງ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: 

- ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງລະບບົປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ: 

1. ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ສາ້ງຕັງ້ໜ່ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບ ແລະ ຈດັການປະເມນີພາຍໃນ. 

2. ສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການປະກນັຄຸນນະພາບຄບົຊຸດລວມທງັ ການປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

3. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ອງົກອນປະກນັຄຸນນະພາບໃນສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະ

ຊນົ. 

4. ສາ້ງຕັງ້ສະພາຮບັຮອງການປະກນັຄຸນນະພາບໃນສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

5. ສາ້ງຕັງ້ສະພາສາຂາວຊິາສະເພາະ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ປະເມນີ ມາດຕະຖານຂອງສາຂາວຊິາຮຽນທີ່ ເປນັບູລມິະ

ສດິ. 

8.3.58.3.58.3.58.3.5 ຍຸດທະສາດທ ີ5: ປບັປຸງການປກົຄອງຍຸດທະສາດທ ີ5: ປບັປຸງການປກົຄອງຍຸດທະສາດທ ີ5: ປບັປຸງການປກົຄອງຍຸດທະສາດທ ີ5: ປບັປຸງການປກົຄອງ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ການສກຶສາຊັນ້ສູງຄຸມ້ຄອງ ການສກຶສາຊັນ້ສູງຄຸມ້ຄອງ ການສກຶສາຊັນ້ສູງຄຸມ້ຄອງ ການສກຶສາຊັນ້ສູງ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: 

- ສາ້ງລະບບົການປກົຄອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທີ່ ດຂີອງໃນການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

- ສະໜບັສະໜນູການສາ້ງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຢູ່ໃນກມົການສກຶສາຊັນ້ສູງ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້

ສູງທຸກແຫ່ງ ໃຫມ້ລີະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການ ຕດັສນິໃຈ ແລະ ການວາງແຜນ. 

- ເພີ່ ມງບົປະມານຈາກພາກລດັ ແລະ ອງົການທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານໃຫແ້ກ່ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ: 

1. ທບົທວນຄນືລະບບົການໃຊຈ່້າຍເງນິ ແລະ ການລງົທນຶໃນການສກຶສາຊັນ້ສູງ ພອ້ມທງັພດັທະນານຕິກິາໍທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງໃຫສ້ອດຄ່ອງ. 
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2. ປບັປຸງ ແລະ ຮບັຮອງນຕິກິາໍກ່ຽວກບັ ການປກົຄອງໃນສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຄວາມເປນັເຈົາ້ຕນົ

ເອງຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ທາງດາ້ນວຊິາການ, ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ການເງນິ, ການສບັ

ຊອ້ນພະນກັງານ ແລະ ການຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ. 

3. ສາ້ງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງນກັສກຶສາທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

4. ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງທຸກແຫ່ງ ທບົທວນຄນື ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະ

ນຸດ ແລະ ວາງແຜນຍກົລະດບັຄູ ໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກບັຄວາມຕອ້ງການຕາມຕໍາແໜ່ງ

ງານ. 

5. ພດັທະນາລະບບົການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ໃນສາຍການສກຶສາຊັນ້ສູງ ແລະ ນາໍໃຊໄ້ອຊທີເີຂົາ້ໃນການ 

ຮຽນ-ການສອນ, ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ການຮຽນທາງໄກ ແລະ ການລງົທະບຽນຂອງນກັສກຶສາ. 

8.3.68.3.68.3.68.3.6 ຍຸດທະສາດທ ີ6: ການເພີ່ ມຍຸດທະສາດທ ີ6: ການເພີ່ ມຍຸດທະສາດທ ີ6: ການເພີ່ ມຍຸດທະສາດທ ີ6: ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ການຮ່ວມມທືງັພາຍໃນການຮ່ວມມທືງັພາຍໃນການຮ່ວມມທືງັພາຍໃນການຮ່ວມມທືງັພາຍໃນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕ່າງປະເທດຕ່າງປະເທດຕ່າງປະເທດ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ: 

- ສະໜບັສະໜນູການຮ່ວມມພືາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ ອປບັປຸງຜນົການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສາ້ງໃຫ ້

ການສກຶສາຊັນ້ສູງໄດເ້ຮດັວຽກເພື່ ອສງັຄມົ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ: 

1. ສະໜບັສະໜນູການແລກປ່ຽນດາ້ນວຊິາການ, ແລກປ່ຽນຄູ, ນກັຮຽນ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກ

ພືນ້ ແລະ ສາກນົດາ້ນການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

2. ຮ່ວມມລືະຫວ່າງສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງພາຍໃນ ແລະ ຮ່ວມມກືບັສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງຕ່າງປະ

ເທດໃນການພດັທະນາຫຼກັສູດ ແລະ ການໂອນໜ່ວຍກດິ ເພື່ ອສາ້ງພະລງັແຮງສງັລວມຮ່ວມກນັ ແລະ ປບັ

ປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຮບັຮູວຸ້ດທກິານສກຶສາຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. 

3. ເພີ່ ມການຮ່ວມມກືບັສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ຂອງປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ ໃນການສາ້ງໂຄງ

ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຮ່ວມກນັ. 

4. ເຂົາ້ຮ່ວມໃນເຄອືຂ່າຍການສກຶສາຊັນ້ສູງ ຂອງພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ເພື່ ອຮ່ວມມດືາ້ນການສກຶສາຊັນ້ສູງ ແລະ

ການປະກນັຄຸນນະພາບ.  

8.48.48.48.4 ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ    

ຕາຕະລາງ 33: ຕາຕະລາງ 33: ຕາຕະລາງ 33: ຕາຕະລາງ 33: ຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນຄາດຄະເນການເຂົາ້ຮຽນ ໃນມະຫາວທິະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ໃນມະຫາວທິະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ໃນມະຫາວທິະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ໃນມະຫາວທິະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ        

    
2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

ລວມຈາໍນວນນກັຮຽນເຂົາ້ໃໝ່ 9,000 10,000 11,000 12,000 12,500 

ລວມຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ສະເພາະ 5 ມະຫາວທິະຍາ 

ໄລ) 
36,000 38,000 39,000 42,000 45,000 

ຕາຕະລາງ 34: ຕາຕະລາງ 34: ຕາຕະລາງ 34: ຕາຕະລາງ 34: ຄາດຄາດຄາດຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັມະຫາວທິະຍາໄລຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັມະຫາວທິະຍາໄລຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັມະຫາວທິະຍາໄລຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັມະຫາວທິະຍາໄລ    (ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)    

 
2016 2017 2018 2019 2020 

ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ 19,765 20,879 21,246 23,580 25,280 

ເບຍ້ລຽ້ງ 17,250 18,221 18,542 20,579 22,063 

ງບົປະມານຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄູ 2,886 2,866 2,752 2,891 2,942 

ງບົປະມານສໍາລບັອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ງບົປະມານສໍາລບັການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 



100 

    

ລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານ    64,90164,90164,90164,901    66,96666,96666,96666,966    67,53967,53967,53967,539    72,04972,04972,04972,049    75,28575,28575,28575,285    

ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງຫອ້ງຮຽນ 4,058 6,855 2,985 13,671 10,472 

ການກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງທດົລອງ 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

ການສາ້ງຕັງ້ມະຫາວທິະຍາໄລເທກັໂນໂລຊ ີ - 21,410  21,410  21,410  21,410  

ການກໍ່ ສາ້ງມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັນະເຂດ 25,000  50,000  50,000  50,000  50,000  

ການປບັປຸງມະຫາວທິະຍາໄລສຸພານຸວງົ - 5,000  5,000  5,000  5,000  

ການສາ້ງຕັງ້ສູນ SEAMEO - 15,000  10,000  10,000  5,000  

ລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶ        45,058 45,058 45,058 45,058         114,265 114,265 114,265 114,265         105,395 105,395 105,395 105,395         116,081 116,081 116,081 116,081         107,882 107,882 107,882 107,882     

ລວມລວມລວມລວມ    109,959109,959109,959109,959    181,230181,230181,230181,230    172,934172,934172,934172,934    188,130188,130188,130188,130    183,166183,166183,166183,166    

9.9.9.9. ການບໍລຫິານການບໍລຫິານການບໍລຫິານການບໍລຫິານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ    

9.19.19.19.1 ສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມ::::    

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດມ້ກີານປະຕຮູິບລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຂະແໜງການ ເພື່ ອ

ແນໃສ່ປບັປຸງປະສດິທຜິນົໃນການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໃຫໄ້ດດ້ກີວ່າເກົ່ າ, ພອ້ມທງັໄດມ້ນີະໂຍບາຍການແບ່ງຂັນ້

ຄຸມ້ຄອງໂດຍອງີໃສ່ນະໂຍບາຍ 3 ສາ້ງ, ໄດປ້ບັປຸງລະບບົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານຂໍມູ້ນດາ້ນການສກຶສາ, ຂໍມູ້ນບຸກ

ຄະລາກອນ ແລະ ຂໍມູ້ນດາ້ນການເງນິ. ໄດປ້ບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫມ້ກີານສອດຄ່ອງ

ກວ່າເກົ່ າ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັໄດປ້ບັປຸງຂັນ້ຕອນໃນການຕດັສນິໃຈ ໂດຍຜ່ານການປກຶສາຫາລ ືແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ

ພາຍໃຕກ້ນົໄກ ຄະນະປະສານງານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູດາ້ນວຊິາການ (Focal Groups). ພາຍໃຕບ້ນັດາໂຄງການ

ທີ່ ໄດຮ້ບັງບົປະມານຈາກຜູ່ໃຫທ້ນຶຕ່າງໆ, ຜ່ານມາວຽກງານການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໄດມ້ກີານປບັປຸງຂຶນ້ຫຼາຍຢ່າງ 

ແລະ ກໍ່ ເຫນັໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງເກດີຂຶນ້. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຍງັມບີາງປະເດນັບນັຫາທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງແກ ້

ໄຂເພື່ ອປບັປຸງລະບບົການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົໃນໄລຍະຍາວ ຂອງຂະແໜງການ. 

ໃນປດັຈບຸນັ, ລດັຖະບານມນີະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງແຕ່ສູນກາງລງົສູ່ທອ້ງຖິ່ ນ, ແຕ່ວ່າຂດີ

ຄວາມສາມາດຂອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ (ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ) ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປບັປຸງຕື່ ມເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທກັສະ ແລະ ຄວາມສາມາດດາ້ນວຊິາການຂອງພະນກັ

ງານ. ຕອ້ງໄດມ້ກີານຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດານຕິກິາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອປະຕຮູິບ

ລະບບົການວາງແຜນການ, ແຜນງບົປະມານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໃຫໄ້ດດ້ກີວ່າເກົ່ າ. ມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ຕອ້ງສາ້ງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນສາຍພວົພນັທາງຍຸດທະສາດລະຫວ່າງບນັດາກມົບໍລຫິານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ ຂອງກະຊວງ

ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເຊັ່ ນ: ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ, ກມົແຜນການ, ກມົການເງນິ ແລະ ກມົກວດກາເປນັຕົນ້

ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານວາງແຜນທີ່ ອງີໃສ່ສະພາບຕວົຈງິ, ການສາ້ງແຜນງບົປະມານທີ່ ມລີກັສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ການຕດິ

ຕາມ ມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກນັຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂອບນະໂຍບາຍ ຂອງຂອບພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ. ສາຍ

ພວົພນັທາງຍຸດທະສາດນີຄ້ວນຈະໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ໂດຍຜ່ານຄະນະຮບັຜດິຊອບປະສານງານ - ສະໜບັສະໜນູ ວຽກ

ງານແຜນການ, ງບົປະມານ ແລະ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຫຼ ືຄະນະຮບັຜດິຊອບປະສານງານ-ສະໜບັສະໜນູວຽກ

ງານບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ.  

ໃນປດັຈບຸນັນີ,້ ຄວາມສາມາດຂັນ້ສະຖາບນັ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ຈະດໍາເນນີການຕດິຕາມ ການປະຕບິດັວຽກງານ

ຂອງຂະແໜງການ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂອບປະເມນີຜນົການປະຕບິດັວຽກງານຂອງຂອບພດັທະນາຂະແໜງການ

ສກຶສາແມ່ນບ່ໍພຽງພໍ. ປະສດິທຜິນົຂອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊຄູ້ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດປ້ບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້

ກວ່າເກົ່ າ. ການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂັນ້ສະຖາບນັ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງການ

ສກຶສາ ແມ່ນຍງັຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດຍ້ກົລະດບັຂຶນ້ເພື່ ອໃຫສ້າມາດສໍາເລດັພາລະໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ 

ໃນການຝກຶອບົຮມົບນັດາຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາຕ່າງໆ. ບ່ໍມລີະບບົທີ່ ແນ່ນອນໃນການປະເມນີຜູ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ 
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ແລະ ຄູ; ບາງນຕິກິາໍທີ່ ມຢູີແລວ້ກໍ່ ບ່ໍເໝາະສມົ ຫຼ ື ບ່ໍໄດນ້າໍໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເລຍີ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັວ່າດວ້ຍ

ລດັຖະກອນຄູຍງັບ່ໍປະກດົຜນົເປນັຈງິ. ຈາກປະເດນັທີ່ ກ່າວມານີ ້ ຈ ຶ່ ງໃຫເ້ກດີມບີນັຫາທີ່ ຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ແກໄ້ຂໃນ

ໄລຍະ 5 ປຕ່ໍີໜາ້ ເຊັ່ ນ: 

- ຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານກ່ຽວກບັການວໄິຈສະພາບການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ການວາງແຜນການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາຍງັຕ່ໍາ. 

- ຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານຍງັບ່ໍເຊື່ ອມໂຍງກນັເທົ່ າທີ່ ຄວນ ຊຶ່ ງ

ສ່ວນໜຶ່ ງແມ່ນມາຈາກລະບບົການແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງພາຍໃນຂະແໜງການຍງັບ່ໍຊດັເຈນ. 

- ການວເິຄາະ ແລະ ການກາໍນດົຕໍາແໜ່ງງານຂອງພະນກັງານໃນບາງພາກສ່ວນຍງັບ່ໍເໝາະສມົ ແລະ ຈະແຈງ້ຈຶ່ ງ

ເຮດັໃຫກ້ານບນັຈ ຸແລະ ສບັຊອ້ນບ່ໍທນັສອດຄ່ອງກບັການກາໍນດົຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ມຂໍີຫ້ຍຸງ້ຍາກໃນການຕດິ

ຕາມກວດກາການເຮດັວຽກງານຂອງພະນກັງານ. 

- ການບນັຈ ຸແລະ ສບັຊອ້ນຄູ ໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນຍງັບ່ໍທນັສອດຄ່ອງ ແລະ ຂາດປະສດິທຜິນົ. 

- ລະບບົການຕດິຕາມ ປະເມນີຜນົຍງັບ່ໍທນັເປນັລະບບົຄບົຊຸດ, ບຸກຄະລາກອນທີ່ ເຮດັວຽກຕດິຕາມ-ກວດກາ

ແລະ ປະເມນີຜນົຍງັມຂີດີຈາໍກດັເຄື່ ອງມຮືບັໃຊຕ້ດິຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຍງັບ່ໍທນັໄດມ້າດຕະຖານ

ແລະ ທນັສະໃໝ, ສິ່ ງເອືອ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ວຽກງານການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ

ທຸກຂັນ້ຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ. 

- ຕວົຊີບ້ອກທີ່ ສໍາຄນັ ກ່ຽວກບັຜນົການປະຕບິດັວຽກງານເພື່ ອໃຫເ້ປັນບ່ອນອງີໃນການຕດິຕາມຜນົງານຂອງ

ຂະແໜງການຢ່າງເປັນປກົກະຕຍິງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການພດັທະນາເທື່ ອ. 

- ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາບາງໂຄງການ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການພດັທະນາການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ. 

- ການສາ້ງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຍງັບ່ໍໄດອ້ງີໃສ່ຫຼກັຖານ ແລະ ຜນົການສກຶສາວໄິຈຢ່າງເປນັລະບບົ 

- ຜູ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຍງັບ່ໍສາມາດບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນຂອງໂຮງຮຽນໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນເພື່ ອຍກົ

ລະດບັຜນົການຮຽນໃຫໄ້ດໃ້ນລະດບັສູງສຸດ. 

- ການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາຍງັບ່ໍທນັກວາ້ງຂວາງ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ

ຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ. 

ເພື່ ອສບືຕ່ໍພດັທະນາ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວຽກ

ງານສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຕ່ໍໜາ້ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດກ້ໍານດົຈດຸປະສງົ ແລະ ວຽກງານ

ຈດຸສຸມ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

9.29.29.29.2 ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    

- ເພື່ ອໃຫຂ້ະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ມກີານເກບັກາໍ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ

ປະສດິທຜິນົ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການວາງແຜນການ, ການສາ້ງແຜນງບົປະມານ ແລະ ມກີານຕດິ ຕາມທີ່

ເປນັລະບບົ ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

- ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ງົຈກັການຈດັຕັງ້ແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທີ່  ແລະ 

ສະພາບຄວາມເປນັຈງິຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ. 

- ເພື່ ອໃຫຂ້ະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາມຂໍີມູ້ນທີ່ ເປນັຫຼກັຖານອາ້ງອງີ ໃຫແ້ກ່ການສາ້ງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ. 

- ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການດາ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານການສກຶສາທີ່ ມ ີ

ຄຸນນະພາບໃຫຜູ່້ບໍລຫິານການສກຶສາທຸກຂັນ້. 
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9.39.39.39.3 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ    

ມ ີ 8 ຍຸດທະສາດ ທີ່ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຈດຸປະສງົການພດັທະນາການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ດັ່ ງນີ:້ 

9.3.19.3.19.3.19.3.1 ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ປບັປຸງລຍຸດທະສາດທ ີ 1: ປບັປຸງລຍຸດທະສາດທ ີ 1: ປບັປຸງລຍຸດທະສາດທ ີ 1: ປບັປຸງລະບບົການສາ້ງແຜນການະບບົການສາ້ງແຜນການະບບົການສາ້ງແຜນການະບບົການສາ້ງແຜນການ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ແຜນງບົປະມານມຄີວາມສອດຄ່ອງກນັແຜນງບົປະມານມຄີວາມສອດຄ່ອງກນັແຜນງບົປະມານມຄີວາມສອດຄ່ອງກນັແຜນງບົປະມານມຄີວາມສອດຄ່ອງກນັເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອ

ຮບັປະກນັໃຫກ້ານນາໍໃຊງ້ບົປະມານມປີະສດິທພິາບຮບັປະກນັໃຫກ້ານນາໍໃຊງ້ບົປະມານມປີະສດິທພິາບຮບັປະກນັໃຫກ້ານນາໍໃຊງ້ບົປະມານມປີະສດິທພິາບຮບັປະກນັໃຫກ້ານນາໍໃຊງ້ບົປະມານມປີະສດິທພິາບ    

� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

- ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານສາ້ງແຜນງບົປະມານຮບັໃຊນ້ະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາການສກຶສາ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ: 

1. ພດັທະນາເຄື່ ອງມໃືນການສາ້ງແຜນການທີ່ ມກີານຄດິໄລ່ມູນຄ່າໃຫສໍ້າເລດັ ແລະ ທດົລອງນາໍໃຊເ້ລີ່ ມແຕ່ສກົ

ຮຽນ 2016-2017 ເປນັຕົນ້ໄປ. 

2. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງກ່ຽວກບັວຽກງານແຜນການ ແລະ ງບົປະມານ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານທຸກຄນົທີ່ ຮບັຜດິ ຊອບ

ວຽກງານວາງແຜນ ແລະ ງບົປະມານຢ່າງໜອ້ຍປລີະຄັງ້. 

3. ສາ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການ ການສາ້ງແຜນການ ແລະ ແຜນງບົປະມານ ຢູ່ທຸກຂັນ້ຄຸມ້ຄອງເພື່ ອຕດິຕາມ, ກວດ

ກາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ ແລະ ງບົປະມານ, ຮບັປະກນັຄວາມກມົກນືກນັຂອງແຜນ

ປະຈາໍປ ີແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານ ແລະ ການໃຊຈ່້າຍສໍາລບັແຜນ ຊຶ່ ງສໍາເລດັໃນປ ີ2016 ແລະ ປບັປຸງ

ໄປແຕ່ລະໄລຍະເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ. 

4. ປບັປຸງກນົໄກ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ  ແລະ ງບົປະມານ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມພາລະບດົບາດ, ຂອບເຂດ

ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ . 

9.3.29.3.29.3.29.3.2 ຍຸດທະສາດທ ີ2: ປບັປຸງລະບບົການບໍລຫິານຍຸດທະສາດທ ີ2: ປບັປຸງລະບບົການບໍລຫິານຍຸດທະສາດທ ີ2: ປບັປຸງລະບບົການບໍລຫິານຍຸດທະສາດທ ີ2: ປບັປຸງລະບບົການບໍລຫິານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາ ໂດຍນາໍໃຊ ້ກລິາ ໂດຍນາໍໃຊ ້ກລິາ ໂດຍນາໍໃຊ ້ກລິາ ໂດຍນາໍໃຊ ້ICTICTICTICT    ເພື່ ອໃຫ ້ເພື່ ອໃຫ ້ເພື່ ອໃຫ ້ເພື່ ອໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັ ສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນການພດັທະນາການສກຶສາສອດຄ່ອງກບັ ສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນການພດັທະນາການສກຶສາສອດຄ່ອງກບັ ສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນການພດັທະນາການສກຶສາສອດຄ່ອງກບັ ສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນການພດັທະນາການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ    

� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

- ເພື່ ອເຮດັໃຫລ້ະບບົການບໍລຫິານການຄຸມ້ຄອງທນັສະໄໝ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນການ

ພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

1. ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ປະກອບບຸກຄະລາກອນບໍລຫິານຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃຫສ້ອດ

ຄ່ອງກບັການພດັທະນາການສກຶສາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພອ້ມທງັປບັປຸງພາລະບດົບາດ ແລະ ຄູ່ມໃືນການເຮດັ

ວຽກຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃຫເ້ໝາະສມົ ໃຫສໍ້າເລດັໃນປ ີ2016. 

2. ທບົທວນຕໍາແໜ່ງງານຢູ່ຂັນ້ກມົ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກິ

ລາເມອືງຄນືໃໝ່ໃຫສ້ມົບູນ. ພອ້ມກນັນັນ້ ກໍ່ ກາໍນດົຕໍາແໜ່ງງານຂັນ້ໂຮງຮຽນໃຫຮ້ດັກຸມ ໃຫສໍ້າເລດັໃນປີ

2016. 

3. ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງບນັດານຕິກິາໍຕ່າງໆທີ່ ຈາໍເປນັ. 

4. ຂະຫຍາຍລະບບົເຄອືຂ່າຍອນິເຕເີນດັ ແລະ ອນິຕຣາເນດັ ເພື່ ອເຊື່ ອມຕ່ໍກບັບນັດາແຂວງ ແລະ ເມອືງ ເພື່ ອໃຫ ້

ສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູ ໃຫສໍ້າເລດັໃນປ ີ2020. ພອ້ມທງັພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງລະບບົຊອບແວ 

ແລະ ຮາດແວຮບັໃຊກ້ານຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານແບບເອເລກັໂຕນກິທີ່ ເປນັລະບບົໃໝ່ ແລະ ປບັປຸງລະບບົເກົ່ າທມີ ີ

ຢູ່ແລວ້ເຊັ່ ນ: EMIS, PMIS, FMIS, TMIS ໃຫລ້ວມສູນ. 

5. ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການ ICT ທງັຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. 
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9.3.39.3.39.3.39.3.3 ຍຸດທະສາດທ ີ3: ປບັປຸງລະບບົການຄຸມ້ຄອງ, ການນາໍໃຊຄູ້ຍຸດທະສາດທ ີ3: ປບັປຸງລະບບົການຄຸມ້ຄອງ, ການນາໍໃຊຄູ້ຍຸດທະສາດທ ີ3: ປບັປຸງລະບບົການຄຸມ້ຄອງ, ການນາໍໃຊຄູ້ຍຸດທະສາດທ ີ3: ປບັປຸງລະບບົການຄຸມ້ຄອງ, ການນາໍໃຊຄູ້    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສກຶສາບຸກຄະລາກອນສກຶສາບຸກຄະລາກອນສກຶສາບຸກຄະລາກອນສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາໃນແຕ່ລະກລິາໃນແຕ່ລະກລິາໃນແຕ່ລະກລິາໃນແຕ່ລະ

ຂັນ້ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຂັນ້ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຂັນ້ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຂັນ້ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ    

� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

- ເພື່ ອເຮດັໃຫລ້ະບບົການຄຸມ້ຄອງ, ການນາໍໃຊຄູ້ ແລະ ບຸກຄະລະກອນມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຍນືຍງົ. 

- ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານບນັຈ ຸ ແລະ ສບັຊອ້ນລດັຖະກອນບໍລຫິານໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັການກາໍນດົຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ

ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງອງົການຈດັຕັງ້. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ::::    

1. ປບັປຸງລະບບົການບນັຈ,ຸ ສບັຊອ້ນ ແລະ ນາໍໃຊບຸ້ກຄະລາກອນບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ  ລດັ

ຖະກອນຄູຕາມຕໍາແໜ່ງງານທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ຫພ້ຽງພໍ ໃຫສໍ້າເລດັໃນປ ີ2017. 

2. ພດັທະນາ, ປບັປຸງ ແລະ ນາໍໃຊລ້ະບບົ PMIS ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນສກຶສາແຕ່ສູນ

ກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫສໍ້າເລດັພາຍໃນປ ີ2016. 

3.3.3.3. ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຄຸມ້ຄອງຫອ້ງການແບບເອເລກັໂຕຣນກິພາຍໃນສໍານກັກະຊວງສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາໃຫສໍ້າເລດັໃນປ ີ2016.    

9.3.49.3.49.3.49.3.4 ຍຸດທະສາດ 4: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົການກວດກາ, ຕດິຕາມຍຸດທະສາດ 4: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົການກວດກາ, ຕດິຕາມຍຸດທະສາດ 4: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົການກວດກາ, ຕດິຕາມຍຸດທະສາດ 4: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົການກວດກາ, ຕດິຕາມ----ປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການປະກນັຄຸນການປະກນັຄຸນການປະກນັຄຸນການປະກນັຄຸນ

ນະພາບທົ່ ວຂະແໜງການສກຶສານະພາບທົ່ ວຂະແໜງການສກຶສານະພາບທົ່ ວຂະແໜງການສກຶສານະພາບທົ່ ວຂະແໜງການສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາ.ກລິາ.ກລິາ.ກລິາ.    

� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

- ເພື່ ອໃຫມ້ຂໍີມູ້ນອາ້ງອງີໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ສາ້ງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນແຕ່ລະ

ປ.ີ 

� ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:ວຽກຈດຸສຸມ:    

� ວຽກງານກວດກາວຽກງານກວດກາວຽກງານກວດກາວຽກງານກວດກາ----ຕດິຕາມຕດິຕາມຕດິຕາມຕດິຕາມ    

1. ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໃຫຄ້ບົຊຸດທຸກຂະແໜງການຍ່ອຍ ໃຫສໍ້າເລດັ

ພາຍໃນປ ີ2019 ໂດຍອງີໃສ່ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ທີ່ ໄດປ້ບັປຸງໃໝ່ ແລະ ການກາໍນດົພາລະບດົບາດ ແລະ 

ຕໍາແໜ່ງງານຢູ່ໃນແຕ່ລະຂັນ້ແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ. 

2. ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາເຄື່ ອງມ ື ການຕດິຕາມ ກວດກາ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ກວດສອບບນັຊພີາຍໃນໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການໃນເງ ື່ອນໄຂໃໝ່. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ບຸກຄະລາກອນທີ່ ເຮດັວຽກ

ງານການກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ທຸກຂັນ້ໃຫມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດເໝາະສມົກບັໜາ້ທີ່ . 

3. ປບັປຸງພາລະບດົບາດ, ສາ້ງຕັງ້ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ກວດກາໃຫທ້ົ່ ວເຖງິຮາກຖານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ

ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ນຕິກິາໍກ່ຽວກບັວຽກງານຕດິຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ວຽກງານຕາ້ນການສໍ ້

ລາດບງັຫຼວງໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ, ທົ່ ວເຖງິ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງ. 

4. ຕອບສະໜອງງບົປະມານ ແລະ ສິ່ ງເອືອ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ທຸກຂັນ້. 

� ວຽກງານການປະກນັຄຸຸນນະພາບ:ວຽກງານການປະກນັຄຸຸນນະພາບ:ວຽກງານການປະກນັຄຸຸນນະພາບ:ວຽກງານການປະກນັຄຸຸນນະພາບ:    

1. ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົປະກນັຄຸນນະພາບໃຫຄ້ບົຊຸດທຸກຂະແໜງການຍ່ອຍ ໃຫສໍ້າເລດັພາຍໃນປີ 

2018 ໂດຍອງີໃສ່ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ທີ່ ໄດປ້ບັປຸງໃໝ່ ແລະ ການກາໍນດົພາລະບດົບາດ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ

ງານຢູ່ໃນແຕ່ລະຂັນ້ແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ. 

2. ດໍາເນນີການປະກນັຄຸນນະພາບໃນສະຖານການສກຶສາຮອດປີ 2020 ໃຫໄ້ດດ້ັ່ ງນີ:້ ການສກຶສາກ່ອນໄວ

ຮຽນໃຫໄ້ດ ້1,000 ແຫ່ງ, ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາໃຫໄ້ດ ້4,000 ແຫ່ງ, ຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ແລະ ຕອນ

ປາຍໃຫໄ້ດ ້ 100%, ການສກຶສາສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັນ້ສູງປະເມນີພາຍໃນໃຫໄ້ດ ້
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100% ແລະ ປະເມນີພາຍນອກໃຫໄ້ດ ້50% ສະຖາບນັສາ້ງຄູປະເມນີພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃຫໄ້ດ ້

100% ຂອງວທິະຍາໄລທງັໝດົ. 

3. ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາເຄື່ ອງມປືະກນັຄຸນນະພາບ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການໃນເງ ື່ອນໄຂໃໝ່. 

4. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ເຮດັວຽກງານການປະກນັຄຸນນະພາບທຸກຂັນ້ໃຫມ້ຄີວາມ

ຮູຄ້ວາມສາມາດສມົຄູ່ກບັໜາ້ທີ່ . 

5. ປບັປຸງພາລະບດົບາດ, ສາ້ງຕັງ້ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ປະກນັຄຸນນະພາບ ໃຫທ້ົ່ ວເຖງິຮາກຖານການສກຶສາ

ແລະ ກລິາ. 

6. ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ນຕິກິາໍກ່ຽວກບັວຽກງານການປະກນັຄຸນນະພາບໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ, ທົ່ ວເຖງິ ແລະ ເລກິ

ເຊິ່ ງ.    

9.3.59.3.59.3.59.3.5 ຍຸດທະສາດ 5: ປບັປຸງຍຸດທະສາດ 5: ປບັປຸງຍຸດທະສາດ 5: ປບັປຸງຍຸດທະສາດ 5: ປບັປຸງ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບບົການບໍລຫິານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບບົການບໍລຫິານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບບົການບໍລຫິານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບບົການບໍລຫິານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຄຸມ້ຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຄຸມ້ຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຄຸມ້ຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ

ຕ່າງປະເທດຕ່າງປະເທດຕ່າງປະເທດຕ່າງປະເທດ....    

� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

- ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືຂອງບນັດາໂຄງການມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງ

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ.    

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ    

1. ພດັທະນາຖານຂໍມູ້ນຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (ODA) ໃຫສ້າມາດນາໍໃຊໄ້ດໃ້ຫ ້

ສໍາເລດັໃນປ ີ2016. 

2. ປບັປຸງກນົໄກໃນການບນັຈເຸອາົໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (ODA) ໃໝ່ເຂົາ້ໃນແຜນ

ໂດຍຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານເຂົາ້ໃສ່ກ່ອນທີ່ ຈະມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍອງີໃສ່ບູລມິະສດິຂອງລດັຖະ

ບານ ທີ່ ກາໍນດົໃນແຜນພດັທະນາການສກຶສາ. 

3. ປບັປຸງນຕິກິາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ການຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (ODA) ເພື່ ອໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

4. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ບຸກຄະລາກອນໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຕ່າງປະ

ເທດ. 

9.3.69.3.69.3.69.3.6 ຍຸດທະສາດ 6: ການຄົນ້ຄວາ້ຍຸດທະສາດ 6: ການຄົນ້ຄວາ້ຍຸດທະສາດ 6: ການຄົນ້ຄວາ້ຍຸດທະສາດ 6: ການຄົນ້ຄວາ້    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ວໄິຈວໄິຈວໄິຈວໄິຈ    ໃນປະເດນັທີ່ ເປນັບນັຫາທາງດາ້ນນະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາວຽກໃນປະເດນັທີ່ ເປນັບນັຫາທາງດາ້ນນະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາວຽກໃນປະເດນັທີ່ ເປນັບນັຫາທາງດາ້ນນະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາວຽກໃນປະເດນັທີ່ ເປນັບນັຫາທາງດາ້ນນະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາວຽກ

ງານສກຶງານສກຶງານສກຶງານສກຶ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ....    

� ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົ:    

- ເພື່ ອໃຫຂ້ະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາມຂໍີມູ້ນທີ່ ເປນັຫຼກັຖານອາ້ງອງີ ໃຫແ້ກ່ການສາ້ງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ    

1. ພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນໃນການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້-ວໄິຈນະໂຍບາຍການສກຶສາ

ແລະ ກລິາ. 

2. ພດັທະນາເຄອືຂ່າຍດາ້ນການຄົນ້ຄວາ້-ວໄິຈໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ, ສາ້ງຖານຂໍມູ້ນຂອງການວໄິຈໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ

ແລະ ເລກິເຊີ່ ງ. 

3. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ສູນວໄິຈການສກຶສາ-ກລິາ ເພື່ ອກະກຽມສາ້ງເປນັສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ວໄິຈ

ນະໂຍບາຍການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃຫສໍ້າເລດັໃນປ ີ2017. 

4. ດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ວໄິຈໃນແຕ່ລະປກ່ີຽວກບັບນັຫາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປະເດນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັນະໂຍ

ບາຍ ແລະ ປະເດນັບນັຫາສໍາຄນັທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020. 
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5. ປບັປຸງພາລະບດົບາດ, ສາ້ງຕັງ້ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ການວໄິຈການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃຫທ້ົ່ ວເຖງິຮາກຖານການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

6. ຕອບສະໜອງງບົປະມານ ແລະ ສິ່ ງເອືອ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ວໄິຈທຸກ

ຂັນ້.    

9.3.79.3.79.3.79.3.7 ຍຸດທະສາດ 7: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົກຍຸດທະສາດ 7: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົກຍຸດທະສາດ 7: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົກຍຸດທະສາດ 7: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົການຝກຶອບົຮມົານຝກຶອບົຮມົານຝກຶອບົຮມົານຝກຶອບົຮມົ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຍກົລະດບັຜູ່ຍກົລະດບັຜູ່ຍກົລະດບັຜູ່ຍກົລະດບັຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາບໍລຫິານການສກຶສາບໍລຫິານການສກຶສາບໍລຫິານການສກຶສາແລະ ແລະ ແລະ ແລະ 

ກລິາ ເພື່ ອໃຫກ້າຍເປນັຜູ່ກລິາ ເພື່ ອໃຫກ້າຍເປນັຜູ່ກລິາ ເພື່ ອໃຫກ້າຍເປນັຜູ່ກລິາ ເພື່ ອໃຫກ້າຍເປນັຜູ່ບໍລຫິານມອືາຊບີບໍລຫິານມອືາຊບີບໍລຫິານມອືາຊບີບໍລຫິານມອືາຊບີ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    

- ເພື່ ອສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫຜູ່້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທຸກຂັນ້ໃຫມ້ຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດ

ທາງດາ້ນການວາງແຜນການ, ແຜນງບົປະມານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ. 

- ເພື່ ອເຮດັໃຫລ້ະບບົການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ    

1. ຄົນ້ຄວາ້ຫຼກັສູດການຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້ສໍາລບັຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ຜູ່ບໍລຫິານສະຖານການສກຶສາ

ໃຫສໍ້າເລດັຢ່າງໜອ້ຍ 5 ຫຼກັສູດ ພາຍໃນປີ 2016.ພອ້ມກນັນັນ້ກໍ່ ຄົນ້ຄວາ້ຫຼກັສູດໄລຍະຍາວລະດບັປະລນິ

ຍາຕດີາ້ນການບໍລຫິານການສກຶສາ ໃຫແ້ກ່ຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາຂັນ້ຕ່າງໆ ໃຫທ້ນັໄດເ້ປດີພາຍຫຼງັປ ີ2020. 

2. ສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫວ້ທິະຍາກອນ (ຄູຝກຶ) ທີ່ ເປນັແກນຫຼກັໃນການຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຜູ່ບໍລຫິານການສກຶ

ສາໃຫໄ້ດ ້20 ຄນົ ພາຍໃນປີ 2016. 

3. ປບັປຸງຫຼກັສູດບໍລຫິານການສກຶສາໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ. 

4. ຈດັຕັງ້ການຝກຶອບົຮມົວຽກງານບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ໂດຍຖເືອາົການບໍລຫິານທີ່ ເນັນ້ໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫຼກັ

(SBM) (ຫຼກັສູດບ່ໍເກນີ 2 ອາທດິ) ໃຫແ້ກ່ຜູ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນສາມນັຢ່າງໜອ້ຍໃຫໄ້ດປີ້ລະ 20%

ຂອງຈາໍນວນຜູ່ອໍານວຍການສະຖານການສກຶສາແຕ່ລະຊັນ້ການສກຶສາ. 

5. ຝກຶອບົຮມົດາ້ນການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາໃຫແ້ກ່ຜູ່ບໍລຫິານການສກຶສາຂັນ້ກະຊວງ, ພະແນກ

ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ຫອ້ງການສກຶສາ ແລະ ກລິາເມອືງຫຼກັສູດບ່ໍເກນີ 3 ເດອືນໃຫໄ້ດປ້ລີະ 3 ຊຸດ

, ຊຸດລະ 35 ຄນົ. 

9.3.89.3.89.3.89.3.8 ຍຸດທະສາດ 8: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫວ້ຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານຍຸດທະສາດ 8: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫວ້ຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານຍຸດທະສາດ 8: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫວ້ຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານຍຸດທະສາດ 8: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫວ້ຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານ    

� ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    

- ເຮດັໃຫສ້ື່ ໂຄສະນາຂ່າວສານການສກຶສາ ເປນັກະບອກສຽງ ແລະ ເຄື່ ອງມອືນັແຫຼມຄມົໃນການເຜຍີແຜ່ຜນົ

ງານທາງດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ພອ້ມທງັຕອບໂຕປ້ະກດົການຫຍໍທໍ້ ້ ຫຼ ື ຫາງສຽງທີ່ ບ່ໍດຕ່ໍີຂງົເຂດສກຶສາ

ແລະ ກລິາໃຫກ້ວາ້ງຂວາງທົ່ ວເຖງິ. 

- ໃຫມ້ນີກັວຊິາການຊ່ຽວຊານດາ້ນສື່ ມວນຊນົຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາຢ່າງພຽງພໍ. 

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ    

1. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ບໍລຫິານໃຫແ້ກ່ວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານຂອງຂະແໜງສກຶສາ

ແລະ ກລິາ ໃຫມ້ຄີວາມກາ້ວໜາ້ວ່ອງໄວ ທນັສະໄໝ ແລະ ກວາ້ງໄກ ຮບັໃຊສ້ງັຄມົຢ່າງທົ່ ວເຖງິ. 

2. ສາ້ງເຄື່ ອຂ່າຍໂຄສະນາຂ່າວສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຮອບດາ້ນປະຈາໍບນັດາກມົກອງ, ສະຖາບນັ ແລະ ສູນ

ຕ່າງໆອອ້ມຂາ້ງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ,ຫອ້ງການສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາເມອືງ, ສະຖາບນັ, ໂຮງຮຽນ, ສະໂມສອນກລິາໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
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3. ປບັປຸງລາຍການໂທລະພາບສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ໜງັສພືມິສກຶສາ-ກລິາລາຍວນັ, ວາລະສານ ແລະ ສິ່ ງພມິ

ຕ່າງໆ, ສາ້ງຫອ້ງສະຕູດໂີອສໍ້າລບັຈດັລາຍການວທິະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເພື່ ອໃຫມ້ສີະຖານວີິ

ທະຍຸ ແລະ ສະຖານໂີທລະພາບຂອງສກຶສາ-ກລິາເອງ. 

4. ສະໜອງສິ່ ງເອືອ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ຈາໍເປນັຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່ວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານ. 

5. ເສມີຂະຫຍາຍການພວົພນັຮ່ວມມກືບັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ເພື່ ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍ

ເຫຼອື. 

9.49.49.49.4 ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ    

ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆໃນການປບັປຸງວຽກງານບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນງບົປະມານ ແຕ່ນີຮ້ອດປ ີ2020 ມດີັ່ ງນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 35:ຕາຕະລາງ 35:ຕາຕະລາງ 35:ຕາຕະລາງ 35:    ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັການບໍລຫິານຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັການບໍລຫິານຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັການບໍລຫິານຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັການບໍລຫິານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ    (ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)(ລາ້ນກບີ)    

 
2016 2017 2018 2019 2020 

ງບົປະມານບໍລຫິານປກົກະຕ ິ 85,333 86,500 87,667 88,833 90,000 

ງບົປະມານສໍາລບັການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ 31,782 31,782 31,782 31,782 31,782 

ງບົປະມານສໍາລບັວຽກງານນເິທດ 30,720 30,720 30,720 30,720 30,720 

ງບົປະມານສໍາລບັການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ 31,782 31,782 31,782 31,782 31,782 

ງບົປະມານສໍາລບັການຈດັຊືໃ້ໝ່ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

ງບົປະມານສໍາລບັການຝກຶອບົຮມົຜູ່ບໍລຫິານ 10,923 11,072 11,221 11,371 11,520 

ລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານ    202,541202,541202,541202,541    203,857203,857203,857203,857    205,173205,173205,173205,173    206,489206,489206,489206,489    207,805207,805207,805207,805    

ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງຫອ້ງການ 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 

ການກໍ່ ສາ້ງຕກຶກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 2,500 15,000 15,000 15,000 15,000 

ການກໍ່ ສາ້ງສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ 0 10,000 10,000 10,000 10,000 

ລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶ    10,96010,96010,96010,960    33,46033,46033,46033,460    33,46033,46033,46033,460    33,46033,46033,46033,460    33,46033,46033,46033,460    

ລວມລວມລວມລວມ    213,501213,501213,501213,501    237,317237,317237,317237,317    238,633238,633238,633238,633    239,949239,949239,949239,949    241,265241,265241,265241,265    

10.10.10.10. ກິກິກິກລິາລາລາລາ----ກາຍກາຍກາຍກາຍຍະຍະຍະຍະກາໍກາໍກາໍກາໍ    

10.110.110.110.1 ສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມສະພາບລວມ    

ກລິາ-ກາຍຍະກາໍລາວໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງແຕ່ສູນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ ນ, ໄດປ້ະກອບສ່ວນ

ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນສງັຄມົ, ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ, ພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ວຽກງານປອ້ງກນັຊາດປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ. ກລິາ-ກາຍຍະກາໍໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນ

ການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງປະເທດເຮາົ ກບັບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິສາກນົ, ເຮດັໃຫຖ້ານະບດົບາດຂອງລາວສູງເດັ່ ນຂຶນ້

ໃນເວທພີາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ, ມາຮອດປະຈບຸນັ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ໄດຖ້ກືສບັຊອ້ນໃຫເ້ຈື່ ອຈ່ານເຂົາ້ສູ່ສງັຄມົຕວົຈງິ

ຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນທຸກຂງົເຂດ, ທຸກສໍານກັງານອງົການ, ຄຸມ້ບາ້ນ, ສະຖານທີ່ ຊຸມຊນົລວ້ນແຕ່ມຂີະບວນການຫຼິນ້ກ ິ

ລາ-ກາຍຍະກາໍ ຕາມຄວາມສາມາດຕວົຈງິຂອງແຕ່ລະບ່ອນ, ເວົາ້ໄດວ່້າ: “ບ່ອນໃດມຊຸີມຊນົບ່ອນນັນ້ມກີລິາ-ກາຍຍະ

ກາໍເກດີຂຶນ້” ພເິສດ: ຜນົສໍາເລດັອນັໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປວງຊນົລາວທງັຊາດແມ່ນ ສປປ.ລາວ ເຮາົສາມາດຈດັງານແຂ່ງຂນັ

ມະຫາກາໍກລິາ-ກາຍຍະກາໍລະດບັອາຊຽນເປນັປະຫວດັສາດເຊັ່ ນ: ງານມະຫາກາໍກລິາຊເີກມຄັງ້ທີ່  25 ໃນປ2ີ009 

ແລະ ງານມະຫາກາໍກລິາມະຫາວທິະຍາໄລອາຊຽນ ຄັງ້ທີ່  16 ໃນປ ີ2012. 

ເຖງິວ່າພາບລວມວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກາໍມກີານຂະຫຍາຍຕວົກວາ້ງຂວາ້ງ ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕວົດັ່ ງກ່າວຍງັບ່ໍ

ທນັເຂົາ້ເຖງິທຸກຊຸມຊນົ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ, ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ໃນຂະແໜງການກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ແຕ່ສູນກາງລງົເຖງິທອ້ງ

ຖິ່ ນບ່ໍທນັເຂັມ້ແຂງ; ມາດຕະຖານການພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກໍາລາວຍງັບ່ໍທນັສມົບູນ; ບຸກຄະລາກອນດາ້ນກລິາ-
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ກາຍຍະກາໍ ຍງັຈາໍກດັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ ການນາໍໃຊພ້ືນ້ຖານໂຄງລ່າງຍງັບ່ໍມປີະສດິທຜິນົສູງ, 

ອຸປະກອນກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຍງັຈາໍກດັບ່ໍທນັຕອບສະໜອງໄດເ້ທົ່ າທີ່ ຄວນ. 

10.210.210.210.2 ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    

- ພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວມສຸີຂະພາບເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ,

ມຄີວາມເສຍສະຫຼະ, ອດົທນົ ແລະ ມນີໍາ້ໃຈກລິາ-ກາຍຍະກາໍທີ່ ຜ່ອງໃສ ກຽມພອ້ມປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະ

ນາປະເທດຊາດ. 

- ກລິາ-ກາຍຍະກາໍໄດຮ້ບັການພດັທະນາຢ່າງແຂງແຮງ, ມຄຸີນນະພາບ, ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວາ້ງຂວາງແຕ່

ສູນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ ນ, ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງອະນຸພາກພືນ້, ພາກພືນ້ ແລະ  ສາກນົ. 

10.310.310.310.3 ຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍຄາດໝາຍ    

 ກລິາກລິາກລິາກລິາ----ກາຍຍະກາໍມວນຊນົກາຍຍະກາໍມວນຊນົກາຍຍະກາໍມວນຊນົກາຍຍະກາໍມວນຊນົ    

1) ສົ່ ງເສມີມວນຊນົທຸກເພດ, ທຸກໄວໃນສງັຄມົເຂົາ້ຮ່ວມການອອກກາໍລງັກາຍ ແລະ ການຫຼິນ້ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ

ປກົກະຕໃິຫໄ້ດ ້30% ຂອງປະຊາກອນ ໃນປ ີ2020. 

2) ສົ່ ງເສມີການເຄື່ ອນໄຫວກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຂອງສະໂມສອນໃນລະດບັບາ້ນ/ກຸ່ມບາ້ນ, ເມອືງໃຫໄ້ດ ້ 30% 

ຂອງບາ້ນ/ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ເມອືງ ໃນປ ີ2020. 

3) ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ຄີອບຄວົໄດຫຼ້ິນ້ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ 10% ຂອງຄອບຄວົໃນປ ີ2020 ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

4) ສົ່ ງເສມີຄນົພກິານໃຫອ້ອກກາໍລງັກາຍ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການແຂ່ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍຄນົພກິານແຕ່

ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫໄ້ດ ້10% ຂອງຈາໍນວນຄນົພກິານທງັໝດົຮອດປີ 2020. 

5) ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິາໍກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານກລິາກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ແລະ 

ສະໜອງນຕິກິາໍໃຫບ້ນັດາແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ. 

6) ບໍາລຸງຍກົລະດບັວຊິາການຂະແໜງກລິາມວນຊນົ ແລະ ອບົຮມົຄູຝກຶ ກາໍມະການຕດັສນິລະດບັຊຸມຊນົ, ບາ້ນ, 

ເມອືງ ແລະ ແຂວງ. 

7) ສົ່ ງເສມີດາ້ນອຸປະກອນກລິາຮບັໃຊກ້ານຈດັກດິຈະກາໍຫດັກາຍ, ການອອກກາໍລງັກາຍຂອງມວນຊນົ ແລະ ການ

ແຂ່ງຂນັກລິາກາຍຍະກາໍມວນຊນົ, ຍຸວະຊນົ ຢູ່ຂັນ້ບາ້ນ, ເມອືງ ແລະ ແຂວງ. 

 ພະລະສກຶສາພະລະສກຶສາພະລະສກຶສາພະລະສກຶສາ, , , , ສລິະປະສກຶສາສລິະປະສກຶສາສລິະປະສກຶສາສລິະປະສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ----ກາຍຍະກາໍໃນໂຮງຮຽນກາຍຍະກາໍໃນໂຮງຮຽນກາຍຍະກາໍໃນໂຮງຮຽນກາຍຍະກາໍໃນໂຮງຮຽນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາສະຖາບນັການສກຶສາສະຖາບນັການສກຶສາສະຖາບນັການສກຶສາ : : : :    

1) ຈດັຕັງ້ການຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາ ແລະ ວຊິາສລິະປະສກຶສາ ໃຫໄ້ດ ້90% ຂອງໂຮງຮຽນສາມນັ

ທົ່ ວປະເທດ 

2) ສະໜອງຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ຄູສລິະປະສກຶສາໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນປະຖມົ, ມດັທະຍມົ, ສະຖາບນັການສກຶສາ

ໂດຍຂັນ້ພືນ້ຖານຄ:ື  

- ສະໜອງຄູພະລະສກຶສາໃຫຊ້ັນ້ປະຖມົຢ່າງໜອ້ຍໃຫໄ້ດ ້ 1.752 ຄນົ; ຊັນ້ມດັທະຍມົຢ່າງໜອ້ຍໃຫໄ້ດ ້

2.132 ຄນົ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາ ຢ່າງໜອ້ຍ 244 ຄນົ. 

- ສະໜອງຄູສລິະປະສກຶສາໃຫຊ້ັນ້ປະຖມົຢ່າງໜອ້ຍໃຫໄ້ດ ້ 1.763 ຄນົ; ຊັນ້ມດັທະຍມົຢ່າງໜອ້ຍ 

2.683 ຄນົ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາ 244 ຄນົ. 

3) ຈດັຕັງ້ການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາສກຶສາປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ

ຕອນປາຍ, ອາຊວີະສກຶສາ, ການສກຶສາຊັນ້ສູງ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໃຫໄ້ດ ້

90% ຂຶນ້ໄປ. 

4) ປະກາດ ແລະ ຮບັຮອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາປອດຢາເສບຕດິໃຫໄ້ດ ້ 90%, ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາໃຫໄ້ດ ້

95%. 
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5) ຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີດາ້ນວຊິາການໃນການຂະຫຍາຍຫຼກັສູດທອ້ງຖິ່ ນໃນຂັນ້ເມອືງໃຫໄ້ດ ້ 48.64% ໃນທົ່ ວປະ

ເທດ. 

6) ເຖງິປ ີ2020 ນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົ 70%, ຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ 80% ແລະ ນກັສກຶສາໃນສະຖາບນັການ

ສກຶສາຕ່າງໆ 55% ໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວພະລະສກຶສາ-ກລິາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ. 

7) ຈດັງານແຂ່ງຂນັມະຫາກາໍກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົ່ ວປະເທດໃຫເ້ປນັປກົກະຕ ິ3 ປຕ່ໍີຄັງ້ 

8) ເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນສາມນັອາຊຽນເປນັປກົກະຕ ິ1 ຄັງ້ຕ່ໍປ.ີ 

 ກລິາກລິາກລິາກລິາ----ກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍສາຍສູງສາຍສູງສາຍສູງສາຍສູງ::::    

� ການສາ້ງບຸກຄະລາກອນດາ້ນການກລິາການສາ້ງບຸກຄະລາກອນດາ້ນການກລິາການສາ້ງບຸກຄະລາກອນດາ້ນການກລິາການສາ້ງບຸກຄະລາກອນດາ້ນການກລິາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ນກັກລິານກັກລິານກັກລິານກັກລິາ----ກາຍຍະກາໍພອນສະຫວນັ ກາຍຍະກາໍພອນສະຫວນັ ກາຍຍະກາໍພອນສະຫວນັ ກາຍຍະກາໍພອນສະຫວນັ     

1) ເຖງິປ ີ2020 ຈະສາ້ງຄູຝກຶໃຫໄ້ດ ້650 ຄນົ ໃນນີມ້ ີຄູຝກຶລະດບັຕົນ້ 400 ຄນົ, ຄູຝກຶລະຊາດ 150 ຄນົ

ແລະ ຄູຝກຶລະດບັສາກນົ 100 ຄນົ, ສາ້ງກາໍມະການຕດັສນີໃຫໄ້ດ ້720 ຄນົ, ກາໍມະການ ລະດບັເມອືງ

450 ຄນົ, ກາໍມະການລະດບັແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 150 ຄນົ, ກາໍມະການ ລະດບັຊາດ 80 ຄນົ ແລະ 

ກາໍມະການລະດບັສາກນົ 40 ຄນົ. 

2) ເຖງິປີ 2020 ຈະສູຊ້ນົສາ້ງນກັກລິາ-ກາຍຍະກາໍທີ່ ມພີອນສະຫວນັ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບແຕ່ລະລຸນ້ອາຍຸໃນທົ່ ວ

ປະເທດໃຫໄ້ດຈ້າໍນວນ 1,800-2,200 ຄນົຄ:ື ນກັກລິາ-ກາຍຍະກາໍລຸນ້ 14 ປ ີ600-700 ຄນົ, ລຸນ້ 16 

ປ ີ500-600 ຄນົ, ລຸນ້ 18 ປີ 400-500 ຄນົ ແລະ ລຸນ້ 20 ປ ີ300-400 ຄນົ. 

 ກລິາກລິາກລິາກລິາ----ກາຍຍະກາໍເພື່ ອການແຂ່ງຂນັພາຍໃນກາຍຍະກາໍເພື່ ອການແຂ່ງຂນັພາຍໃນກາຍຍະກາໍເພື່ ອການແຂ່ງຂນັພາຍໃນກາຍຍະກາໍເພື່ ອການແຂ່ງຂນັພາຍໃນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕ່າງປະເທດຕ່າງປະເທດຕ່າງປະເທດ: : : :     

• ການແຂ່ງຂນັພາຍໃນປະເທດການແຂ່ງຂນັພາຍໃນປະເທດການແຂ່ງຂນັພາຍໃນປະເທດການແຂ່ງຂນັພາຍໃນປະເທດ::::    

1) ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອດໍາເນນີການແຂ່ງຂນັງານມະຫາກາໍກລິາແຫ່ງຊາດ, ງານ

ມະຫາກາໍກລິາມະຫາວທິະຍາໄລ-ອະຊວີະສກຶສາ ແລະ ງານມະຫາກາໍກລິານກັຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶ

ສາໃຫເ້ປນັປກົກະຕ ິ3 ປ ີຕ່ໍຄັງ້ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

2) ການແຂ່ງຂນັບຸນມະໂຫລານກລິາຄນົພກິານໃຫເ້ປນັປກົກະຕ ິ3 ປຕ່ໍີຄັງ້. 

• ການເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັຢູ່ຕ່າງປະເທດການເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັຢູ່ຕ່າງປະເທດການເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັຢູ່ຕ່າງປະເທດການເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັຢູ່ຕ່າງປະເທດ::::    

1) ລະດບັຊເີກມສູຊ້ນົໃຫໄ້ດໃ້ນລະດບັທ ີ6-7 ໃນ 11 ປະເທດ. 

2) ລະດບັເອຊຽນເກມສູຊ້ນົໃຫນ້ກັກລິາ-ກາຍຍະກາໍຍາດຫຼຽນຄໍາໃຫໄ້ດ ້2-3 ຫຼຽນຄໍາ (ໃນ 45 ປະເທດ). 

3) ລະດບັໂອແລມປກິເກມສູຊ້ນົໃຫມ້ສີອງປະເພດກລິາ-ກາຍຍະກາໍໄດຜ່້ານການຄດັເລອືກເຂົາ້ຮ່ວມການ

ແຂ່ງຂນັກລິາໂອແລມປກິສາກນົ, ສູຊ້ນົຍາດໃຫມ້ຫຼີຽນທອງ 1-2 ຫຼຽນ. 

4) ເຂົາ້ຮ່ວມກລິາເສມີສາ້ງຄວາມສໍາພນັ. 

 ກລິາກລິາກລິາກລິາ----ກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍອາຊບີອາຊບີອາຊບີອາຊບີ::::        

1) ສູຊ້ນົໃຫປ້ະເພດກລິາທີ່ ເປນັປາຍແຫຼມກາຍເປນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍອາຊບີເຊັ່ ນ: ກລິາບານເຕະ, ກລິາຕ່ໍສູປ້ອ້ງ

ກນັໂຕ ແລະ ປະເພດກລິາທີ່ ມທ່ີາແຮງ. 

 ກລິາໂອແລມປກິກລິາໂອແລມປກິກລິາໂອແລມປກິກລິາໂອແລມປກິ    

1) ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫໄ້ດເ້ຂົາ້ເປນັຄະນະບໍລຫິານງານໃນຄະນະກາໍມະທກິານໂອແລມປກິສາກນົ, ອາຊ ີ ແລະ ສະ

ຫະພນັກລິາສາກນົ. 

2) ສາ້ງກາໍມະການຕດັສນິບາງປະເພດກລິາ ໃຫສ້າມາດເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຕດັສນິລະດບັຊເີກມ, ເອຊຽນເກມ

ແລະ ໂອແລມປກິເກມ. 

3) ຍກົລະດບັຄູຝກຶລາວໃຫເ້ປນັຄູຝກຶລະດບັອະນຸພາກພືນ້, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົຊື່ ງມຄີວາມສາມາດຮບັໃຊ ້

ເປນັຄູຝກຶພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດ. 

4) ສາ້ງ ແລະ ຍກົລະດບັຜູ່ບໍລຫິານກລິາ-ກາຍຍະກາໍແຕ່ລະຂັນ້ ເພື່ ອເຊື່ ອມໂຍງອາຊຽນ ແລະ ສາກນົ. 
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10.410.410.410.4 ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ    

10.4.110.4.110.4.110.4.1 ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສົ່ ງເສມີວຽກງານກລິາຍຸດທະສາດທ ີ1: ສົ່ ງເສມີວຽກງານກລິາຍຸດທະສາດທ ີ1: ສົ່ ງເສມີວຽກງານກລິາຍຸດທະສາດທ ີ1: ສົ່ ງເສມີວຽກງານກລິາ----ກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍກາຍຍະກາໍມວນຊນົໃຫກ້ວາ້ງຂວາງມວນຊນົໃຫກ້ວາ້ງຂວາງມວນຊນົໃຫກ້ວາ້ງຂວາງມວນຊນົໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ::::    

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ    

� ກລິາກລິາກລິາກລິາ----ກາຍຍະກາໍຂັນ້ພືນ້ຖານກາຍຍະກາໍຂັນ້ພືນ້ຖານກາຍຍະກາໍຂັນ້ພືນ້ຖານກາຍຍະກາໍຂັນ້ພືນ້ຖານ    

1. ຈດັຕັງ້, ສົ່ ງເສມີໜ່ວຍກລິາ-ກາຍຍະກາໍຂອງຊຸມຊນົ, ລະດບັບາ້ນ, ເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ. 

2. ສາ້ງໃຫມ້ສີະຖານທີ່ ຫຼ ິນ້ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, ສະໜອງອຸປະກອນອອກກາໍລງັກາຍໃນຊຸມຊນົ, ລະດບັບາ້ນ, ລະ

ດບັເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ. ສະຫງວນ ແລະ ຈດັສນັທີ່ ດນິໄວໃ້ຫເ້ປນັສະໜາມສາທາລະນະ ຫຼ ື

ສາ້ງເດີ່ ນກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ປະເພດຕ່າງໆ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວຮບັໃຊກ້ານອອກກາໍລງັກາຍຂອງມວນຊນົ. 

3. ຖເືອາົວຽກກລິາ-ກາຍຍະກາໍມວນຊນົ ເປນັພາຫະນະປະກອບສ່ວນເພື່ ອປກົປກັຮກັສາສຸຂະພາບຂອງຄນົໃນ

ຊຸມຊນົ, ສາ້ງພະນກັງານບໍລຫິານ ວຊິາການເພື່ ອຮບັໃຊກ້ລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຂັນ້ພືນ້ຖານໃຫສູ້ນກາງ ແລະ ທອ້ງ

ຖິ່ ນ. 

4. ຫນັເອາົການໂຄສະນາປະຊາສໍາພນັ, ເຜຍີແຜ່ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກາໍມວນ

ຊນົ. 

5. ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານອອກກາໍລງັກາຍໃນບນັດາສໍານກັງານ, ອງົການ, ບໍລສິດັ, ໂຮງຈກັ, ໂຮງງານເພື່ ອແນໃສ່ຜ່ອນ

ຄາຍ, ປກົປກັຮກັສາສຸຂະພາບ ຂອງບນັດາພະນກັງານ ແລະ ກາໍມະກອນຜູ່ອອກແຮງງານ. 

6. ສົ່ ງເສມີໃຫບ້ນັດາສໍານກັງານ, ອງົການ, ແຂວງ, ນະຄອນ, ເມອືງ, ບາ້ນ, ບໍລສິດັ, ໂຮງຈກັ, ໂຮງງານໄດມ້ກີານ

ເຄື່ ອນໄຫວແຂ່ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ແລະ ພດັປ່ຽນກນັເປນັເຈົາ້ພາບໃນແຕ່ລະປ.ີ 

7. ສົ່ ງເສມີພາກເອກະຊນົມສ່ີວນຮ່ວມສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ແຕ່ສູນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ ນ. ໂດຍ

ມນີະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີທີ່ ເໝາະສມົເຊັ່ ນ: ໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາ ແລະ ອື່ ນໆຕາມແຕ່ລະກໍ່ ລະນ.ີ 

8. ສົ່ ງເສມີການອອກກາໍລງັກາຍທົ່ ວປະເທດໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ ຟດົຟືນ້. 

9. ຊຸກຍູທ້ອ້ງຖິ່ ນສະຫງວນເນືອ້ທີ່ ດນິ ແລະ ປກົປກັຮກັສາສະຖານທີ່ ອອກກາໍລງັກາຍ ແລະ ຫຼິນ້ກລິາ-ກາຍຍະ

ກາໍ ໃຫສໍ້າເລດັ 2016-2017. 

� ກລິາກລິາກລິາກລິາ----ກາຍຍະກາໍພືນ້ເມອືງກາຍຍະກາໍພືນ້ເມອືງກາຍຍະກາໍພືນ້ເມອືງກາຍຍະກາໍພືນ້ເມອືງ::::    
1. ສົ່ ງເສມີກລິາ-ກາຍຍະກາໍພືນ້ເມອືງຕາມທ່າແຮງຂອງຊຸມຊນົ, ຂອງບາ້ນ, ຂອງເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນ

ຫຼວງຕາມປະເພນຈີດຸພເິສດຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ ມກີານອອກກາໍລງັກາຍ, ການຝກຶແອບ ແລະ ການແຂ່ງຂນັ

ໃຫຖ້ກຶຕອ້ງ ຕາມລະບຽບຫຼກັການ. 

2. ສົ່ ງເສມີກລິາ-ກາຍຍະກາໍພືນ້ເມອືງທີ່ ມກີດົລະບຽບອນັແນ່ນອນ ເຂົາ້ໃນງານມະຫາກາໍກລິາ-ກາຍຍະກາໍແຫ່ງ

ຊາດ ແລະ ສາມາດອອກໄປແຂ່ງຂນັຢູ່ຕ່າງປະເທດ. 

� ກລິາກລິາກລິາກລິາ----ກາຍຍະກາໍສໍາລບັ ຊາວໜຸ່ມກາຍຍະກາໍສໍາລບັ ຊາວໜຸ່ມກາຍຍະກາໍສໍາລບັ ຊາວໜຸ່ມກາຍຍະກາໍສໍາລບັ ຊາວໜຸ່ມ,,,,    ເພດຍງິເພດຍງິເພດຍງິເພດຍງິ,,,,    ຜູ່ຜູ່ຜູ່ຜູ່ອາຍຸສູງອາຍຸສູງອາຍຸສູງອາຍຸສູງ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຄນົພກິານຄນົພກິານຄນົພກິານຄນົພກິານ::::    
1. ສົ່ ງເສມີຊາວໜຸ່ມ, ເພດຍງິ, ຜູ່ອາຍຸສູງ ແລະ ຄນົພກິານຫນັມາອອກກາໍລງັກາຍ ແລະ ຫຼິນ້ກລິາ-ກາຍຍະກາໍໃຫ ້

ກວາ້ງຂວາງ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. 

2. ເອາົໃຈໃສ່ສາ້ງ, ຈດັສນັສະຖານທີ່ , ອຸປະກອນກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານອອກກາໍລງັກາຍຝກຶຊອ້ມ

ແລະ ແຂ່ງຂນັສໍາລບັຊາວໜຸ່ມ, ເພດຍງິ, ຜູ່ອາຍຸສູງ ແລະ ຄນົພກິານ. 

3. ເຂົາ້ຮ່ວມການເຄື່ ອນໄຫວແຂ່ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຊາວໜຸ່ມ, ເພດຍງິ, ຜູ່ອາຍຸສູງ ແລະ ຄນົພກິານຢູ່ພາຍໃນ

ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

4. ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງຫຼກັສູດ, ປືມ້ຕໍາລາ, ກດົລະບຽບ, ກະຕກິາກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ປະເພດຕ່າງໆໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັການ

ແຂ່ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍ. 
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10.4.210.4.210.4.210.4.2 ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ສົ່ ງເສມີວຽກງານພະລະສກຶສາຍຸດທະສາດທ ີ 2: ສົ່ ງເສມີວຽກງານພະລະສກຶສາຍຸດທະສາດທ ີ 2: ສົ່ ງເສມີວຽກງານພະລະສກຶສາຍຸດທະສາດທ ີ 2: ສົ່ ງເສມີວຽກງານພະລະສກຶສາ, , , , ສລິະປະສກຶສາສລິະປະສກຶສາສລິະປະສກຶສາສລິະປະສກຶສາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ກລິາກລິາກລິາກລິາ----ກາຍຍະກາໍໃນໂຮງຮຽນກາຍຍະກາໍໃນໂຮງຮຽນກາຍຍະກາໍໃນໂຮງຮຽນກາຍຍະກາໍໃນໂຮງຮຽນ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ 

ສະຖາບນັການສກຶສາສະຖາບນັການສກຶສາສະຖາບນັການສກຶສາສະຖາບນັການສກຶສາ....    

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ    

1. ກໍ່ ສາ້ງ, ປບັປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັການສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ. 

2. ກໍ່ ສາ້ງ, ປບັປຸງ, ບູລະນະພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການຮຽນ-ການສອນ. 

3. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາພະລະສກຶສາ, ສລິະປະສກຶສາ ໃນທຸກຊັນ້ທຸກສາຍໃຫທ້ົ່ ວ

ເຖງິ. 

4. ສະໜອງວດັຖຸອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ຕາມຫຼກັສູດທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນແຕ່ລະຊັນ້ຮຽນ ໂດຍຂັນ້ພືນ້

ຖານ. 

5. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼກັສູດ, ການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາສກຶສາປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົໃນໂຮງຮຽນ

ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ, ໂຮງຮຽນເຕກັນກິວຊິາຊບີ, ວທິະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລທງັພາກລດັ 

ແລະ ເອກະຊນົ. 

6. ສົ່ ງເສມີທກັສະຊວີດິໃນການປອ້ງກນັສິ່ ງເສບຕດິ ແລະ ປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນໂຮງຮຽນສາມນັ, ອາຊວີະສກຶສາ 

ແລະ ການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

7. ສົ່ ງເສມີ ແລະ ອະນຸລກັພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

8. ສົ່ ງເສມີຂະບວນການແຂ່ງຂນັກລິາ ແລະ ສລິະປະນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາໃຫດ້ຂີຶນ້, ຈດັຕັງ້ງານມະຫາກາໍກລິານກັ

ຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົ່ ວປະເທດຕາມກາໍນດົການ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນອາຊຽນ  ແລະ

ສາກນົ. 

9. ປບັປຸງການບໍລຫິານ, ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ແລະ ເພີ່ ມທະວກີານພວົພນັຮ່ວມ

ມພືາຍໃນ-ສາກນົ. 

10.4.310.4.310.4.310.4.3 ຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທີຍຸດທະສາດທ ີ   3: ສົ່ ງເສມີກລິາ3: ສົ່ ງເສມີກລິາ3: ສົ່ ງເສມີກລິາ3: ສົ່ ງເສມີກລິາ----ກາຍຍະກາໍອາຊບີໃຫ ້ກາຍຍະກາໍອາຊບີໃຫ ້ກາຍຍະກາໍອາຊບີໃຫ ້ກາຍຍະກາໍອາຊບີໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງມຄີວາມເຂັມ້ແຂງມຄີວາມເຂັມ້ແຂງມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ    

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ    

1. ເລີ່ ມແຕ່ສກົປ ີ2016-2017 ປບັປຸງສູນຝກຶກລິາແຫ່ງຊາດ (ສເີກດີ) ຂຶນ້ເປນັສະຖາບນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ໂດຍ

ປະກອບມ:ີ ສູນວທິະຍາສາດການກລິາ, ວທິະຍາໄລກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, ສູນຝກຶກລິາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຮງຮຽນ

ພອນສະຫວນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍ. 

2. ໃນສກົປ ີ 2018-2019 ສາ້ງຕັງ້ໂຮງຮຽນພອນສະຫວນັກລິາ - ກາຍຍະກາໍຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ ສໍາລບັແຂວງທີ່ ມທ່ີາ

ແຮງ 

3. ຊຸກຍູທ້ອ້ງຖິ່ ນຈດັຕັງ້ສູນຝກຶແອບກລິາ-ກາຍຍະກາໍພອນສະຫວນັຂອງບາງປະເພດກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຕາມທ່າ

ແຮງຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ເລີ່ ມ ສກົປ ີ2018-2019 ເປນັຕົນ້ໄປ. 

4. ພດັທະນາການບໍລຫິານຈດັການແຂ່ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ ສູງຂຶນ້ ເລັ່ ງໃສ່ສາ້ງບຸກຄະລາ

ກອນດາ້ນການຈດັການແຂ່ງຂນັ, ກາໍມະການຄຸມ້ຄອງການແຂ່ງຂນັ, ກາໍມະການຕດັສນິ ໄປສູ່ລະດບັພາກພືນ້ 

ແລະ ສາກນົ ເພື່ ອສາ້ງທ່າແຮງໃຫແ້ກ່ຊາດ. 

5. ພດັທະນານກັກລິາ-ກາຍຍະກາໍເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັໃຫນ້ບັມືສູ້ງຂຶນ້ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ການສາ້ງນກັກລິາ-ກາຍຍະ

ກາໍທີ່ ເປນັປາຍແຫຼມ, ຄູຝກຶ, ຜູ່ບໍລຫິານການກລິາ-ກາຍຍະກາໍໃຫໄ້ດທ້ງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ. 

6. ເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມກືບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ເພື່ ອພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກາໍລາວ. 

7. ຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊສ້ະໜາມກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ມແີລວ້ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງສຸດເພື່ ອການພດັ

ທະນາກລິາ-ກາຍຍະກາໍລາວ. 
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8. ສບືຕ່ໍປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່ໍນກັກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, ຄູຝກຶທມີຊາດ ທີ່ ມຜີນົງານ ແລະ ຜູ່ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການ

ພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກາໍລາວໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ. 

9. ໃຫມ້ນີະໂຍບາຍໃນການນາໍໃຊໄ້ຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາ ຕໍ່ ຜູ່ລງົທນຶດາ້ນກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ແລະ ການແຂ່ງຂນັລະດບັ

ຊາດ. 

10. ສົ່ ງເສມີບາງປະເພດກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ທີ່ ເປນັທ່າແຮງຂອງລາວ ເພື່ ອພດັທະນາໄປເປນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍອາຊບີ

ໃນຕ່ໍໜາ້. 

11. ສມົທບົກບັມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາ້ງຕັງ້ຄະນະວຊິາວທິະຍາສາດກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາ

ໄລແຫ່ງຊາດ ສກົປ ີ2016-2017. 

12. ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊພ້ືນ້ຖານໂຄງລ່າງກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ທີ່ ມແີລວ້ໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດ.    

10.4.410.4.410.4.410.4.4 ຍຸດທະສາດທ ີ4: ຍຸດທະສາດທ ີ4: ຍຸດທະສາດທ ີ4: ຍຸດທະສາດທ ີ4: ສົ່ ງເສມີສົ່ ງເສມີສົ່ ງເສມີສົ່ ງເສມີວຽກງານກລິາໂອແລມປກິວຽກງານກລິາໂອແລມປກິວຽກງານກລິາໂອແລມປກິວຽກງານກລິາໂອແລມປກິ    

� ວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມວຽກຈດຸສຸມ    

1. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຜູ່້ບໍລຫິານກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ  ສະຫະພນັກລິາແຫ່ງຊາດສູ່ໂອ

ແລມປກິ. 

2. ຍກົລະດບັຄູຝກຶ, ກາໍມະການຕດັສນິ ແລະ ນກັກລິາເພື່ ອກະກຽມເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັໂອແລມປກິ, ພາກ

ພືນ້, ອະນຸພາກພືນ້ ແລະ  ສາກນົ. 

3. ສມົທບົກບັບນັດາກມົວຊິາການ, ສະຫະພນັກລິາແຫ່ງຊາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການຂອງໂອແລມປກິ

ໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ  ແລະ  ມປີະສດິທຜິນົ. 

4. ສມົທບົກບັກມົແຜນການ, ບນັດາກມົວຊິາການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ຊອກຫາແຫ່ຼງທນຶ

ພດັທະນາກລິາສູ່ໂອແລມປກິໂດຍຜ່ານກຸ່ມ 5 ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 

5. ສບືຕ່ໍຄົນ້ຄວາ້ ປບັປຸງບນັດານຕິກິາໍ, ລະບຽບກະຕກິານການແຂ່ງຂນັກລິາໂອແລມປກິເພື່ ອຍກົລະດບັຄວາມ

ສາມາດໃຫແ້ກ່ສະຫະພນັກລິາໂອແລມປກິ. 

6. ເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມ ື ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນໃນການພດັທະນາກລິາສູ່ໂອແລມປກິກບັບນັດາປະເທດ

ເພື່ ອນມດິ ແລະ ສາກນົ. 

7. ສມົທບົກບັພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງປບັປຸງບນັດານຕິກິາໍທີ່ ເປນັການຈາໍກດັ ແລະ ກດີຂວາງໃນການພດັທະ

ນາກລິາລາວເວົາ້ລວມເວົາ້ສະເພາະກລິາສູ່ໂອແລມປກິ. 

8. ສມົທບົກບັພາກສ່ວນຕ່າງໆເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈປະເມນີການພດັທະນາກລິາລາວ ສູ່ໂອແລມປກິເພື່ ອບນັລຸຄາດ

ໝາຍໃນຍຸດທະສາດການພດັທະນາກລິາລາວເຖງິປີ 2020. 
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10.510.510.510.5 ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ    

ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງ ໃໆນການປບັປຸງວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, ຄາດ

ຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນງບົປະມານ ແຕ່ນີຮ້ອດປ ີ2020 ມດີັ່ ງນີ:້ 

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    36: ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັວຽກງານກລິາ36: ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັວຽກງານກລິາ36: ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັວຽກງານກລິາ36: ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິສໍາລບັວຽກງານກລິາ----ກາກາກາກາຍຍຍຍຍະກາໍຍະກາໍຍະກາໍຍະກາໍ    

ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ 2016 2017 2018 2019 2020 

ງບົປະມານຊືໃ້ໝ່ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ງບົປະມານບໍລຫິານປກົກະຕ ິ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງນກັກລິາ, ກໍາມະການ ແລະ ຄູຝກຶ 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200 

ລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານລວມບໍລຫິານ    38,20038,20038,20038,200    38,20038,20038,20038,200    38,20038,20038,20038,200    38,20038,20038,20038,200    38,20038,20038,20038,200    

ການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງສໍາລບັກລິາ-ກາຍຍະກາໍ 5,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶລວມລງົທນຶ    5,0005,0005,0005,000    30,00030,00030,00030,000    30,00030,00030,00030,000    30,00030,00030,00030,000    30,00030,00030,00030,000    

ລວມລວມລວມລວມ    43,20043,20043,20043,200    68,20068,20068,20068,200    68,20068,20068,20068,200    68,20068,20068,20068,200    68,20068,20068,20068,200    

 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ສະໜບັສະໜນູສະໜບັສະໜນູສະໜບັສະໜນູສະໜບັສະໜນູການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັພມິພມິພມິພມິໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍ    

ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດອດົອດົອດົອດົສະຕຣາລ ີແລະ ສະຕຣາລ ີແລະ ສະຕຣາລ ີແລະ ສະຕຣາລ ີແລະ ສະຫາສະຫາສະຫາສະຫາພາບພາບພາບພາບເອຣີບົເອຣີບົເອຣີບົເອຣີບົ    


