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ສາລະບານ

 ບົດ ສັງ ລວມ  ແລະ  ນະ ໂຍບາຍ

ພາກທີ I ສະພາບແວດລອມຕການສຶກສາເພອທຸກຄົນ
ໝວດທີ 1: ສະພາບແວດລອມທາງດານສັງຄົມ  ແລະ ເສດຖະກິດ

1.1 ເປາໝາຍ ແລະ ຂນຕອນການພັດທະນາຂອງຊາດ
1.2 ແຜນຍຸດ ທະ ສາດ ເພອ ການ ເຕີບ ໂຕ  ແລະ ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກແຫງຊາດ
1.3 ສະພາບ ດານ ເສດຖະກິດ  ແລະ ປະຊາກອນ

ໝວດທີ 2:  ໂຄງ ປະກອບຂອງຂະແໜງການສຶກສາ

ພາກທີ II ຜົນສຳ ເລັດຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນແລະສງ ທາ ທາຍ ສຳລັບ ປີ 2004-2015
ໝວດທີ 1: ຜົນສຳ ເລັດ ຂອງ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ໃນ ທົດ ສະ ວັດ ຊຸມ ປີ 1990

1.1 ຜົນສຳ ເລັດ ຂອງ ການ ສຶກສາຂນພນຖານ
ໝວດທີ 2: ສງ ທາ ທາຍ ຂອງ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ

2.1 ການ ບັນລຸ ວຽກ ງານ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ
2.2 ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ ປະ ເດັນ ບັນຫາ ລວມຂອງ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ
2.2.1 ການ ສາງ ໂຄງ ຫາງ ການຈັດຕງກະຈາຍ ອຳນາດ ແບງ ຂນຄຸມ ຄອງ ທແທດເໝາະ   
 ແລະ  ການ ສາງ ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ຄຸມ ຄອງ ການ ສຶກສາ.
2.2.2 ຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ ຍິງ ຊາຍ
2.2.3 ຄວາມທຸກ ຍາກ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ
2.3 ສງ ທາ ທາຍ  ແລະ ປະ ເດັນ ບັນຫາ ສຳລັບ ກຸມ ເປາ ໝາຍການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ
2.3.1 ກຸມ ເປາ ໝາຍ ທີ  1: ການ ດູ ແລຮັກສາ  ແລະ ພັດທະນາ ເດັກກອນ ໄວ ຮຽນ
2.3.2 ກຸມ ເປາ ໝາຍ ທີ 2: ການ ສຶກສາ ຊນປະຖົມ
2.3.3 ກຸມ ເປາ ໝາຍ ທີ 3: ການ ສຶກສາ ຊນມັດທະຍົມ ຕນ
2.3.4 ກຸມ ເປາ ໝາຍ ທີ 4: ການ ຮູ ໜັງສື ຂອງ ຜູ ໃຫຍ
2.3.5 ກຸມ ເປາ ໝາຍ ທີ 5: ການ ສຶກສາ ນອກ ລະບົບ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ  ສີມື ແຮງ ງານ

ໝວດທີ 3: ຊັບພະຍາກອນ  ແລະ  ການ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ ການ
3.1 ການ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ ການ ໃຫ ມີ ຄວາມ ສົມ ດູ ນ

ພາກທີ III     ບັນດາຄາດໝາຍພັດທະນາ ແລະ ແຜນ ງານ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ຮອດປີ 2015
ໝວດທີ 1: ກອບຂອງແຜນປະຕິບັດງານ ແຫງ ຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

1.1 ຈຸດປະສົງ  ແລະ  ຄາດໝາຍຂອງແຜນປະຕິບັດງານ ແຫງ ຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ   
 ກັບ  ແຜນ ງານ   ແລະ  ນະ ໂຍບາຍ ໃນ ປະຈຸ ບັນ.
1.2 ຈຸດປະສົງ,  ແລະ ຄາດໝາຍອນໆ ທ ຕິດ ພັນ ກັບການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

ໝວດທີ 2: ຄາດໝາຍ  ແລະ  ບັນດາແຜນ ງານ : ການ ຂະຫຍາຍ ໂອກາດ  ແລະການ ເຂາ ຮຽນ
2.1 ແຜນງານທີ1:ການຂະຫຍາຍ ໂອກາດແລະການເຂາຮຽນໃນຊນລຽງເດັກ-ອະນຸບານ
2.2 ແຜນງານທີ 2:ການຂະຫຍາຍ ໂອກາດແລະການເຂາຮຽນໃນຊນປະຖົມ ສຶກສາ
2.3 ແຜນງານທີ 3:ການຂະຫຍາຍ ໂອກາດ  ແລະ ການເຂາຮຽນໃນຊນມັດ ທະ ຍົມ 
 ສຶກສາຕອນ ຕນ
2.4 ແຜນງານທີ 4: ການຮູ ໜັງສື ຂອງຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ
2.5 ແຜນງານທີ 5: ການພັດທະນາສີມືແຮງງານສຳລັບກຸມດອຍໂອກາດ



vi

ໝວດທີ 3: ຄາດໝາຍ  ແລະ  ບັນດາແຜນ ງານ : ການ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ
3.1 ແຜນງານທີ 6: ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ ຂອງ ການ ສຶກສາ ສາມັນ
 ຊນປະຖົມ  ແລະ ມັດທະຍົມ ຕນ.

ໝວດທີ 4: ຄາດໝາຍ  ແລະ  ບັນດາແຜນ ງານ : ການ ປັບປຸງການບໍລິຫານ  ແລະ ຄຸມຄອງ
 ການສຶກສາຂນພນຖານ

4.1 ແຜນງານທີ 7:   ການ ສາງ ຄວາມ ເຂມ ແຂງ ດານ ການບໍລິຫານ  ແລະ ຄຸມຄອງ ການສຶກສາ

ພາກທີ IV ຄວາມ ຕອງການ ດານ ຊັບພະຍາກອນ  ແລະ  ກອບ ດານ ການ ເງິນ
ໝວດທີ 1: ການ ປະ ເມີນບັນດາ ທາງ ເລືອກ ນະ ໂຍບາຍ ການ ສຶກສາ

1.1 ວິທີ ການ ສຳລັບ ການ ປະ ເມີນ ຄວາມ ໝາຍ ດານ ຊັບພະຍາກອນ

ພາກທີ V ວິທີ ຈັດຕງປະຕິບັດ.
ໝວດທີ 1:  ການ ເສີມ ສາງ ຂີດຄວາມສາມາດ ໃນ ການວາງ ແຜນ ຂນ ແຂວງ  ແລະ  ຂນ ເມືອງ.
ໝວດທີ 2:   ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ໃນ ການ ປັບປຸງລະບົບ ຂາວສານ ຂ ມູນ  ແລະ ການ ສະໜັບສະໜູນ 
 ການ ຕັດສິນ ບັນຫາ ດານ ວິຊາ ການ.
ໝວດທີ 3: ກາວ ເຂາ ສູ ຮູບ ການວາງ ແຜນ ແບບ ປະສົມ ປະ ສານ ລະຫວາງ  ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ 
 ແຫງ ຊາດ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ແລະ  ແຜ ນຍຸດ ທະ ສາດ ການ ລຶບລາງ ຄວາມທຸກ ຈົນ 
 ແຫງຊາດ( EFA / NGPES ) ຂນພະ ແນ ກສຶກສາ ປະຈຳແຂວງ  ແລະ ຫອງການ  ສຶກສາ 
 ປະຈຳ ເມືອງ.



1ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015

ບົດສັງລວມຫຍ

ແຜນປະຕິບັດງານການສຶກສາເພອທຸກຄົນ  ເປາ ໝາຍ ເພອບັນລຸຕາມ 3 ໜາ ວຽກ  ໃຫຍແຫງຊາດຄື 

1- ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ຢາງ ສະ ເໝີພາບ ໃນການເຂາຮຽນ,
2- ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ,  ແລະ
3- ການເສີມສາງຄວາມເຂມແຂງ ດານການບໍລິຫານ-ຄຸມຄອງການສຶກສາ.

ມັນ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຕອງ ມີ ການ ປະສານ ງານ ກັນ ຢາງ  ໃກສິດ  ລະຫວາງ ການຈັດ ຕງ ະຕິບັດສະຫັດສະຫວັດດານການ
ພັດທະນາ ຢູ ສ.ປ.ປ.ລາວ (MDG), ແຜນຍຸດທະສາດ ເພອການເຕີບໂຕ ແລະ ການລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກແຫງຊາດ 
(NGPES),   ແລະ  ແມນ ປະຕິ ບັດ ງານແຫງ ຊາດ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກຄົນ ເນອງຈາກວາ ບັນຫາຂອງການສຶກສາເພອ 
ທຸກຄົນ ແມນໜັກໜວງ ທ ສຸດ ໃນບັນດາເມືອງທທຸກຍາກທສຸດ. ເພອ ບັນລຸເປາ ໜາຍ ແຫງ ຊາດ ການ ສຶກສາ ເພອ  
ທຸກຄົນ  ມັນ ຮຽກຮອງ ໃຫ ມີ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ຢາງ ຕງ ໜາ ທ ສຸດເພອ ສຸມ ໃສ  ແກ ໄຂ ບັນຫາ ຕາງໆ  ໃນ ບັນດາ ເມືອງ ທ 
ທຸກ ທ ສຸດ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຊນຳທວລະບົບການສຶກສາ ທັງໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນ 
ໃນທຸກຊນ ແລະ ທຸກສາຍທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ຕະຫລອດໄລຍະ 12 ປີ ຜານມາ, ບັນດາປະເທດເພອນມິດ,  
ອົງການຜູໃຫທຶນ, ອົງການຈັດຕງສາກົນ ແລະ ອົງການທບສັງກັດລັດຖະບານ ໄດໃຫການຮວມມື ແລະຊວຍເຫລືອ 
ດານທຶນຮອນ  ແລະ ວິຊາການ ໃຫແກການສຶກສາຂນພນຖານ ເຊນ:  ການພັດທະນາຫລັກສູດ,  ວິທີການສອນ-
ການຮຽນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊການສອນ-ການຮຽນ, ການ ເພມ ປ ມ ແບບຮຽນ, ການກສາງໂຮງຮຽນ, ການສາງຕງ 
ສູນສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ອນໆ  ເຊງສງ ຜົນ ໃຫ ແກການປັບປຸງ ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂາຮຽນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ 
ແລະ ສາງ ຄວາມ ເຂມ ແຂງ ໃຫ ແກການບໍລິຫານ ຄຸມຄອງການສຶກສາດີຂນກວາເກາ. ແຕເຖິງຢາງໃດກຕາມ, ຄວາມ 
ຕງໜາ ດງກາວ ຍັງບ ທັນ ພຽງພໍ ກັບຄວາມຕອງການຂອງປະຊາຊົນບັນດາ ເຜາ. ງົບປະມານຂອງຂະແຫນງສຶກສາທຽບ 
ໃສ ຊັດ ສວນ ຂອງ GDP  ແມນ ໄດເພມຂນຕາມ ໄລຍະ ເວລາ, ແຕກໍຍັງຕ ຢູ ເມອ ທຽບ ໃສ ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ 
ພາກ ພນ. ດງ ນນ ຈງ ໄດ ສາງ ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົ ນ  ເພອ  ໃຫບັນລຸ ເປາ ໝາຍ.

ການສຶກສາເພອທຸກຄົນເພອ ຜັນຂະ ຫຽາຍການ ສຶກສາ ຊນປະຖົມຢາງ ທວ ເຖິງໃຫເຖິງປະຊາຊົນກຸ ມດອຍ 
ໂອກາດ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ; ຊຸກຍູ ສງ ເສີມ ໃຫ ຊຸມ ຊົນ ຢູ ຂນ ພນຖານ ເຂາ ຮວມ ການ ສຶກສາ ຂນ 
ພນຖານ  ແລະ ລົບລາງຄວາມບຮູຫນັງສື ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງຂອງການສຶກສາຂນພນຖານ 
ໂດຍຂະຫຍາຍໂອກາດການຮຽນ ໃຫ ແກ ເດັກ, ຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ.

 ແຜນປະຕິບັດງານ ແຫງ ຊາດການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນສຸມ ໃສ 4  ຂະ ແໜງ ການ ບູລິ ມະ ສິດ ຄື: 
1. ການ ດູ ແລຮັກສາ  ແລະ ສຶກສາ ເດັກ ກອນ ໄວ ຮຽນ.
2. ການ ສຶກສາຊນ ປະຖົມ.
3. ການ ສຶກສາ ຊນມັດທະຍົມ ສຶກສາຕອນ  ຕນ.
4. ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ພັດທະນາ ທັກ ສະສີ ມື.

ໃນ ໄລຍະ ຍາວ, ການ ສຶກສາ ທຸກ ຂນ ແລະ ທຸກສາຍຈຳ ຕອງ ໄດ ພັດທະນາ ເພອ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຢາງ ແຂງ 
ແຮງ ລຶບ ລາງ ຄວາມທຸກ ຍາກ  ແລະ ຫລຸດຜອນຄວາມ ຫລຸດໂຕນ ກັນ ດານຕາງໆ ການ ມີ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳ ເປັນ ບັນຫາ 
ັກ ອັນ ໜງ ໃນ ໄລຍະ ຜານ ມາ  ແລະ  ເປັນ ສງ ທາ ທາຍ ໃນ ອະນາ ຄົດ, ຊງ ມີ ຊາວ ໜຸມ ປະມານ 140.000 ຄົນ  ແຂງຂັນ 
ກັນ ເຂາ ຕະາດ ແຮງ ງານ ແຕລະ ປີ.ໃນການຄນຄວາ ອອກ ແບບ  ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກຄົນ 
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ໄດພິຈາ ລະນາ ເຖິງ ປະ ເດັນ ັກ ດານ   ນະໂຍບາຍດງລຸມນ:
ï ດຸນດຽງການ ພັດທະນາບັນດາຂະ ແໜງ ການຂອງ ລະບົບ ການ ສຶກສາ
ï ເພມ ດຸນດຽງ ການ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ ການ ຍອຍ ຂອງ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ
 ເງິນ ເດືອນ ຄູ ສອດຄອງ ກັບ ຊັບພະຍາກອນ ຂອງ ລັດ
ï ສງ ຈູງ ໃຈ ຕາງໆ  ໂກ ຕາ  ແລະ  ເບຽລຽງ
ï ຄວາມ ຄືບໜາ ທາງ ດານ ເສດຖະກິດ  ແລະ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດດານ ການ ເງິນ
ï ປະ ເມີນ ຄວາມ ສຽງ ທພົວພັນ ເຖິງ ທຶນຮອນ ຂອງ ລັດ ທ ມີ

ການ ດູ ແລ ຮັກສາ  ແລະ ພັດທະນາ ເດັກກອນ ໄວ ຮຽນ  (ECCD)
 
ໂຄງການ ECCD ມີ ເປາ ໜາຍ ເພອ:

ï ບັນລຸ ຄາດໝາຍ ການ ເຂາ ຮຽນ ສຳລັບ ເດັກ 3-4 ປີ ໃຫ ໄດ 11%  ໃນ ປີ 2010 ແລ ະ 17%  ໃນ ປີ 2015
ï ການ ເຂາ ຮຽນ ຂອງ ເດັກ ອາຍຸ 5 ປີ  ໃຫ ໄດ 30%  ໃນ ປີ 2010 ແລະ 55%  ໃນ ປີ 2015
ï ເຮັດໃຫ ຊັດສວນ ຂອງ  ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ (ຊຸມ ຊົນ)  ເຖິງ 20%  ໃນ ປີ 2010 ແລະ 30%  ໃນ ປີ 2015.
ï ເຮັດໃຫ ສັດສວນ ຂອງ ໂຮງຮຽນ  ອະນຸບານ ເອກະ ຊົນ   ໄດ ເຖິງ 25%  ໃນ ປີ 2010 ແລະ 30%  ໃນ ປີ 2015.

 ເພອ ບັນລຸ ເປາ ໝາຍ ດງກາວ ນ, ມັນ ຮຽກຮອງ ໃຫ ມີ ຊັບພະຍາກອນ ເພມ ເຕີມ ຕາມ ຄາດ ໜາຍ ໄດ ເພອ ຂະ ຫຍາຍ ໂອ 
ກາດ  ໃຫ ເດັກນອຍ ໃດຮັບ ການ ດູ ແລ ຮັກສາ  ແລະ ພັດທະນາ ກອນ ໄວ ຮຽນ.  ແຜນ ປະຕິບັດ ງາ ນນ ໄດ ສງ ເສີມ ການ ຂະ 
ຫຽາຍ ໂອກາດ ໃຫ ເດັກ  ອາ ຍຸ 5 ປີ  ເຂາ ຮຽນ ອະນຸບານ,  ໂດຍ ການ ສາງ ຕງ ຫອງ ຮຽນ ສະ ເພາະ ໃນ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ເພອ 
ກຽມ ເດັກ ອາຍຸ 5 ປີ ສຳ ລັບ ເຂາຮຽນ ຂນ ປ.1, ໂດຍ ສະ ເພາະ ເລງ ໃສ ຊົນ ເຜາ,  ເດັກ ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ທຸກ ຍາກ ທ ສຸດ.

ບູລິ ມະ ສິດ ແມນ ໃຫ ພັດທະນາ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ າຍ ກວາ ໂຮງ ລຽງ ເດັກ  ແລະ ການ ເຂາ ຮຽນ ໃໝໃນ ໂຮງຮຽນ 
ອະນຸບານ  ແມນ ເລງ ໃສ ເດັກ ອາຍຸ 5 ປີ າຍ ກວາ ເດັກ ທ ອາຍຸ ນອຍ ກວາ ນນ. ເພອ ເປັນ ການບັນ ເທົາ ຄາ ໃຊ ຈາຍ ຈຳ 
ນວນ ໜງ ຂອງ ງົບປະມານ ລັດ,  ໄດ ພິຈາລະນາ ທາງ ເລືອກ ເພອ ສງ ເສີມ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ຊຸມ ຊົນ ໂດຍ ການ ຊວຍ 
ເືອ ຈຳນວນ ໜງ ຈາກ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ໂດຍ ການ ອີງ ໃສ ອັດຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ ໃນ ໂຮງ ລຽງ ເດັກ  ແລະ  ໂຮງຮຽນ 
ອະນຸບານ;  ແລະ ຊັດ ສວນ ຂອງ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ຂອງ ລັດ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ ສົມ ທຽບ ກັບ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ຂອງ ເອກະ 
ຊົນ.

ການ ຂະ ຫຍາຍ ການ  ເຂາ ຮຽນ  ແລະ ຮຽນ ຈົບຊນ ປະຖົມຢາງ ທວ ເຖິງ:
ຄາດໝາຍ ັກ ທ ກວມ ເຖິງ ໃນ ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ຄື:

• ຫັນ ໂຮງຮຽນ  ມູນ ໃຫ ເປັນ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ສົມບູນ ໃຫ ໄດ 80%  ໃນ ປີ 2010.
• ສະໜອງ ໂອກາດ ໂຮງຮຽນ ັງ ໜງ ໃຫ ເດັກ  ໃນ ບານ   ທ ບ ມີ ໂຮງຮຽນ ທັງ ໜົດ  ໄດ ເຂາຮຽນ  ໃນໂຮງຮຽນ  ປະ ຖົມ ໃນ 

ປີ 2010 ( ຄິດ ສະ ເລຍ 2 ບານ   )
•  ອັດຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ ໃໝລວມ ໃຫ  ໄດ100%   ທັງ ເດັກ ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ຊາຍ   ໃນ ປີ 2010.
• ອັດຕາ ເຂາ ຮຽນ ລວມໃຫ ບັນລຸ 95,8% ( ສຳລັບ ເດັກ ຍິງ ) 97,8% ສຳລັບ ເດັກ ຊາຍ ໃນ ປີ 2010 ເຮັດ ໃຫ 

ອັດຕາ ສວນ ເຂາ ຮຽນ ລວມ ທັງ ສອງ ເພດ  ບັນລຸ 96,8%  ໃນ ປີ 2010,  ແລະ 100%  ໃນ ປີ 2015 (ຈຳນວນ 
ນັກຮຽນ ທັງ ໝົດ ຈະ ມີ 891.469 ຄົນ).

• ອັດຕາການເຂາຮຽນ ທມີປະສິດທິຜົນໃຫໄດ 89,7% (ຍິງ); 91,4% (ຊາຍ), 90,6% (ລວມ) ໃນປີ 2010 
ແລະ 97,8% ສຳລັບທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນປີ 2015.

• ຫລຸ ດອັດຕາ ຄາງ ຫອງ  ຂອງ ຂນ  ປ.1 ລົງ ໃຫ ເືອ 10% ສຳລັບ ທັງ ສອງ ເພດ ໃນ ປີ 2010 ແລະ  ໃຫ ເືອ 3%  ໃນ 
ປີ 2015.

• ຫລຸ ດອັດຕາ ປະລະການ ຮຽນ  ຂອງ ຂນ ປ.1 ລົງ ໃຫ ເືອ 5% ສຳ ັບ ທັງ ສອງ ເພດ  ໃນ ປີ 2010 ແລະ 2%  ໃນ 
ປີ 2015.
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• ຫລຸ ດອັດຕາ ປະລະ ການ ຮຽນ ຂອງ ຂນ ປ.5 ໃຫ  ເືອ 1 % ທັງ ສອງ ເພດ   ໃນ ປີ 2010.
•  ເພມ ອັດຕາ  ການ ຮຽນ  ຈົບ ຊນ ປະຖົມ  ເຖິງ 75,4% (ຍິງ ); 79,5% (ຊາຍ); 77,4% (ລວມ )  ໃນ ປີ 2010,  

ແລະ   ເຖິງ 88% (ຍິງ ); 88,3 % (ຊາຍ ); 88,1% (ລວມ) ໃນ ປີ 2015.
• ອັດຕາ ສວນ ນັກຮຽນ ຕ ຄູ ໃຫ ຮັກສາ ສະໝສະ ເໝີ ແລະ ບ ໃຫ ເກີນ 31:1 . 

ຄາດ ໝາຍ ທ ສຳຄັນ ທ ສຸດ ເພອ ບັນລຸ ເປາ ໝາຍ ຂອງ EFA  ແມນ ການ ຂະ ຫຍາຍການ ສຶກສາ ຊນ ປະ ຖົມ ທ ມີ ຄຸນ ນະ 
ພາ ບ ຢາງທວເຖິງ  ໃນ ປີ 2015, ພອມ ດວຍ ຄວາມ ສະ ເໝີພາບ ດານ ໂອກາດ  ແລະ ການ ຮຽນ ຈົບ ຊນ ເປັນ ຈຸດປະສົງ 
ໄລຍະ ກາງ. ຈຳນວນ ນັກຮຽນ ອາຍຸ ເຂາ ຮຽນ ຊນ ປະຖົມ  ຈະ ເພມຂນ ຈາກ 753.500 ຄົນ  ໃນ ປີ 2000   ເຖິງ 889.600  
ຄົນ  ໃ ນປີ 2015.

ຍັງ  ມີ ຄວາມ ຫລຸດ ໂຕນ ກັນ າຍ ລະຫວາງ ເພດ, ຊົນ ເຜາ,  ເຂດ ທຸກ  ແລະ ບ ທຸກ,  ຕົວ ເມືອງ, ຊົນນະບົດ  ແລະ ເຂດ 
ຫາງໄກ ສອກີກ  ອັດຕາ ເຂາ ຮຽນ ແລະ ອັດຕາຮຽນ ຈົບ ແມນ ເປັນ ບັນຫາ ໃຫຍ ສຳ ລັບ ເດັກນອຍ ໃນເຂດ ຊົນນະບົດ  
ແລະ  ເຂດຊົນ ເຜາ, ໂດຍ ສະ ເພາະ ເດັກ ຈາກຄອບຄົວ ທ ມີ ລາຍ ໄດ ຕ ແລະ  ເດັກ ຊົນ ເຜາ ໃນ ບັນດາ ເມືອງ  ທຸກ . 
ອາຄານ ສະຖານ ທ ໂຮງຮຽນ ໃນ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດ ຫາງ ໄກ ສອກີກ   ໂດຍ ທວ ໄປ ແມນ  ແບບ ຊວຄາວ ຂາດ ເດນ ນ  ແລະ  
ອຸປະກອນ ການ ຮຽນ, ຂາດ ນ ສະອາດ  ແລະ ຫອງ ນ   ເຊງ ເປັນ ປັດ  ໄຈ ພນຖານ ດານ ອານາ ໄມ ຂນ ພນຖານ.

ການ ສຶກສາ ຊນ ມັດ ທະ ຍົມ  ຕອນຕນ:

ຄາດໝາຍ : ັກ ຂອງ ແ ຜນປະຕິບັດ ງານ ແມນ:
ï ບັນລຸ ຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ ລະຫວາງ ຍິງ-ຊາຍ  ສຳ ລັບໂອກາດ ການ ເຂາ ຮຽນ ຊນ ມັດທະຍົມ ຕອນຕນ ໂດຍ ທວ ໄປ  

ແລະ  ໃນ ເຂດ ຊົນ ເຜາ  ແລະ ທຸກ ຍາກ ທ ສຸດ
ï ບັນລຸ ອັດຕາ ເລອນ ຊນ ຈາກ ຂນ ປ.5  ຂນ ມ.1 ໃຫ ໄດ 82,5%  ໃນ ປີ 2010 ແລະ 85%  ໃນ ປີ 2015.
ການ ຂະ ຫຍາຍການ ສຶກສາ ຊນ ປະຖົມ ເຊອມ ຍົງ  ໂດຍ ກົງ ກັບ  ຄວາມ ຕອງການ ສຳ ລັບ ການ ຮຽນ ໃນ ຊນ ມັດທະຍົມ; ປະ 
ເທດ  ເຮົາ ມີ ປະຊາກອນ ທ ໜຸມ ຊງ 43,6% ຂອງ ປະຊາກອນ ແມນ ມີ ອາຍຸ ຕ ກວາ 15 ປີ (45,2%   ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ, 
37,2%  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ ).  ແນວ ໂນມດານ ປະຊາກອນ ຊ ໃຫ ເຫັນ ເຖິງ ຂ ຈຳກັດ ກຽວ ກັບ ຊັບພະຍາກອນ ສຳ ລັບ ການ 
ສຶກສາ  ແລະ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ເພອ ຕອບ ສະໜອງ ກັບ ຄວາມ ຕອງການ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ. ການ ບັນລຸ 
ເປາ ໝາຍ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ແມນ ຂນ ກັບ ການ ຄວບ ຄຸມ ກະ ແສ ນັກຮຽນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ອັດຕາ ການ ເລອນ ຊນ 
ຈາກ ຂນ ປ.5, ມ.3  ແລະ ມ.6  ເພອ ຮຽນ ຕ. ການ ຂະ ຫຍາຍການ ສຶກສາ ຂນ ປະຖົມ ຢາງ ທວ ເຖິງ  ແລະ ການ ຫລຸດຜອນ 
ອັດຕາ ການ ຄາງ ຫອງ  ແລະ ອັດຕາ ການ ປະລະ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຂນ ປ.1  ແລະ ປ.2, ຈະ ເພມການ ເຂາ ຮຽ ນໃນ ຂນ 
ປ.5 ຢາງ ວອງ ໄວ. ຖາ ຫາກ ອັດຕາ ການ ເລອນ ຊນ ຂນ ຊນ ມັດທະຍົມ  ຫາກ ຍັງ ຮັກສາ ໄວຢູ ໃນ ລະດັບ ປັດຈຸບັນ ນ  ແລະ 
ບ ມີ ການ ຸດ ລົງ, ການ ເຂາ ຮຽນ ຊນ ມັດທະຍົມ ຕນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຂນ ມ.1 ຈະ ເພມຂຶ້ນ ຢາງ ວອງ ໄວ.

ການ ສຶກສາ ຊນ ມັດທະຍົມຕອນ ຕນ  ປົກ ຄຸມ າຍທ ສຸດ ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ  ເມືອງ ໃຫຍ  ແລະ  ເຂດ ທ ມີ ເສດຖະກິດ 
ດີ,  ແຕ ປົກ ຄຸມ ໄດ ໜອຍ ທ ສຸດ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ , ຊົນ ເຜາ ຫາງ ໄກ ສອກີກ  ແລະ  ເມືອງ ທຸກ  ເຊງ ເຮັດ ໃຫຊອງ ຫວາງ 
ດານ ໂອກາດ ເຂາ ຮຽນ ຫລຸດ ໂຕນ ກັນ າຍ ຂນ. ອັດຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ ສູງ, ຂາດ ເຂີນ ຫອງ ຮຽນ  ແລະ ຄູ ເປັນ ຜົນ ໃຫ ແກ 
ອັດຕາ ສວນ ນັກຮຽນ ຕ ຄູ ສູງ ຢູ ໃ ສ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ;  ແຕ ຫາກ ອັດຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ ຕ  ແລະ ມີ ຫອງ ຮຽນ ເືອ,  ເຮັດ ໃຫ 
ອັດຕາ ສວນ ນັກຮຽນຕ ຄູຕ ຢູ ເຂດ ຊົນນະບົດ. ຄວາມ ສະ ເໝີພາບ ຍງ-ຊາຍ ໃນ ການ ເຂາ ຮຽນ ແມນ ດ ໂຕນ ກັນ າຍ 
ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ຫາງ ໄກ ສອກີກ  ແລະ  ເຂດ ຊົນ ເຜາ,  ແຕຢູເຂດ  ຕົວ ເມືອງ ຊອງ ຫວາງ ດງກາວ ແມນ ແຄບ ເຂາ.



4 ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ:
ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ ມີ ບົດບາດ ັກ  ເພອ ບັນລຸ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ເນອງ ຈາກ ວາ ຮ ູບການ ດງກາວ 
ມີ ກົນ ໄກ ສຳ ລັບ ການ ເພມ ອັດຕາ ການ ຮູ ໜັງສື ຂອງ ຜູ ໃຫຍ  ແລະ ການ ສງ ເສີມ ການ ພັດທະນາທັກ ສະສີ ມື, ການ 
ປະກອບ ການ ດວຍຕົນ ເອງ  ແລະ ປະກອບສວນ  ໃນ ກິດຈະກຳສາງ ລາຍ ໄດ ເພມ ໃຫ ຄອບຄົວ. ສງ ທາ ທາຍ ທ ໃຫຍວງ  
ແມນ ການ ເພມ ອັດຕາການຮູ ໜັງສື ຂອງ ຜູ ໃຫຍ ໂດຍ ການ ລາຍງານ ໃຫ ໄດ າຍ ກວາ  98%   ແລະ 61%  ໂດຍ ການ 
ທົດ ສອບ ໃນ ປີ 2015. ປັດຈຸບັນມີພຽງ ແຕ 45,2% ຂອງ ປະຊາກອນ ຜູ ໃຫຍທ ຖື ວາ ຮູ ໜັງສືຂນ ພນຖານ  ປັດ  ໄຈ ຂອງ 
ການ ຮູ ໜັງສື ກວມ ເຖິງ  ສະຖານະ ທາງ ດານ ເສດຖະກິດ ປະຊາກອນ ຕົວ ເມືອງ ຊົນນະບົດ, ລະດັບ ການ ສຶກສາ, ຊົນ 
ເຜາ ( ພາສາ ທ ໃຊ ໃນ ເຮືອນ )  ແງຮຽນ ຮູ ໜັງສື ( ໃນ ລະບົບ ໂຮງຮຽນ, ນອກ ລະບົບ ໂຮງຮຽນ ື ຮຽນ ຕາມ ອັດທະຍາ 
ໄສ )  ແລະ ຈຳນວນ ປີ ທ ອອກໂຮງຮຽນ.

ໂຄງການ ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ ເລງ ໃສ 3 ກຸມ ຄື:
ï ເດັກ  ແລະ  ໄວ ໝຸ ມອາຍຸ ( 6 -14ປີ ) ທ ບ ເຄີຍ ເຂາ   ໂຮງຮຽນ ປະ ຖົມ   ແລະ  ມີ ຄວາມປະສົງ  ຢາກ ຮຽນຮູ ໜັງສື  
 ແລະ ຮຽນບຳລຸງ ວັດທະນະທຳ.
ï ກຸມ ຜູ ໃຫຍ ອາຍຸ ລະຫວາງ (15 -40ປີ) ທ ກືກ ໜັງສື ແຕ ມີ ຄວາມປະສົງ ຢາກ ຮຽນ ຮູ ໜັງສື  ແລະ 
 ບຳລຸງວັດທະ ນະ ທຳ.
ï ຊາວ ໜຸມ   ແລະ ຜູ ໃຫຍ ( 15 - 24ປີ ) ທ ຍັງ ບ ມີ ວິຊາ ຊີບ  ແນນ ອນ  ແລະ ມີ ຄວາມ ປະສົງ ຢາກ ເຂາ ຮວມ 
 ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ ຂນ ພນຖານ.

ທາ ອຽງ  ແລະ ຄວາມຮຸນ ແຮງ ຂອງ ເດັກ ອອກ ໂຮງຮຽນ ແມນ ເພມຂນ,  ແຕກົງກັນຂາມ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ໂຄງການ 
ການ ສຶກສາ ນອກ ລະບົບ ແມນ ຈຳກັດ  ແລະ ທາ ອຽງ ຂອງ ການ ເຂາ ຮວມ ຂອງ ກຸມ ເປາ ໝາຍ ແມນ ຫລຸດ ລົງ ແຕລະ ປີ.  
ແຜນ ປະຕິ ບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ  ນ ໄດ ສະ ເໜີ ໃຫ ປັບປຸງ  ການ ອອກ ແບບ ໂຄງການ  ການສຶກສານອກ ລະບົບ ໂຮງຮຽນ  
ແລະ ການຝຶກ ອົບຮົມ ທັກ ສະ ຊົນນະບົດ ໃຫ ບໍລິການ ເຖິງ ກຸມ ເປົ ້າໝາຍ ຕາງໆ.

ດານການ ເງິນ:

ຊັດ ສວນງົບປະມານ  ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ ທຽບ ໃສ ງົບປະມານ ລາຍຈາຍ ຂອງ ລັດ ທັງ ໜົດ  ຄວນ ເພມ ຈາກ 11,8%   
ເຖິງ 18% ສຳລັບ ໄລຍະ 2004-2015. ການ ເພມ ຂນດງກາວ  ແມນ ມີ ຄວາມຈຳ ເປັນ   ເພອເພມງົບປະມານ ຈາຍ 
ປົກກະຕິ    ເພອ ຮັກສາ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ຂອງ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ການ ລົງທຶນ ໃນ ການ ກສາງ  ແລະ  ບຳລຸງ ຄູ, ຄວາມ ສອດຄອງ 
ຂອງ  ັກສູດ  ແລະ  ປມ ແບບຮຽນ   ແລະ  ແວດ ລອມ ການ ສິດສອນ,  ເພອ ໃຫ ມັນ ໄດ ຮັບ ໝາ ກຜົນ ຕາມ ຄາດ ໝາ ຍ. ການ 
ເພມທຶນ ແມນ ຈຳ ເປັນ ສຳລັບ ການ ເພມ ເງິນ ເດືອນ ຂອງ ພະນັກງານ ການ ປັບປຸງ ສະພາບ  ແລະ  ເງິນ ເດືອນ ຂອງ ຄູ ມີ 
ຄວາມຈຳ ເປັນ ເພອ ສະໜັບສະໜູນ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການ ສາງ ຄູ, ການ ບັນຈຸ  ແລະ ຊັບຊອນ ຄູ  ແລະ ການ ປຸກລະດົມ 
ຂົນຂວາຍ ຄູ. ຄວາມ ສາມາດ  ແລະ ຄວາມ ຊຳນານ ຂອງ ກຳລັງ ສິດສອນ  ແລະ ໜວຍ ສາງ ັກສູດ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ 
ຕອງ ໄດ ສາງ ໃຫ ເຂມ ແຂງ ຂນ.  ເນອງ ຈາກ ອັດຕາ ສູນ ເສຍຄູ ສູງ, ສງ ຈູງ ໃຈ  ແລະ  ເງິນ ເດືອນຕ ຂອງ ຄູປະ ຖົມ, ມັນ 
ຈງ ຂາດ ເຂີນ. ຄູ ທ ຜານ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຢາງ ໜັກ ໜວງ. ການ ເພມ ເງິນ ເດືອນ ຂອງ ຄູ ແມນ ປັດ  ໄຈ ສຳຄັນ ທສຸດ ຕ 
ງົບປະມານລາຍຈາຍ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ ໃນ ອະນາ ຄົດ.  ແຜນການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ນ ສະ ເໜີ ເພມ ເງິນ ເດືອນ 
ຂອງ ຄູ ປະຖົມ ໃຫ  ໃກ ຄຽງ ກັບ ອັດຕາ ສວນ ສະ ເລຍຂອງ ເງິນ ເດືອນ ຄູ ໃນ ພາກ ພນ ຄື 2,4 ເທອ GDP ຕ ຫົວ ຄົນຕ ປີ  ໃນ ປີ 
2015.

 ເພອ ບັນລຸ ເປາ ໝາຍ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ, ຊຸມ ຊົນ, ລັດຖະບານ, ພາກ ເອກະ ຊົນ  ແລະ ຄູຮວມພັດທະນາ ຂອງ 
ສາກົນຕອງ  ບັນລຸ ຄຳໝນໝາຍ ຂອງ ຕົນໃນ ການສະໜອງ ຊັບພະຍາກອນ ທ ຈຳເປັນ  ແລະ ເຮັດ ວຽກ ຮວມ ກັນ ຢາງ ມີ 
ປະສິດທິພາບ ເພອຄ ປະກັນ ອະນາ ຄົດ ຂອງ ເດັກນອຍ ລາວ.
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ວິເຄາະທິດທາງນະໂຍບາຍໃນການສາງ ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ 
ແມນໄດ ພິຈາລະນາ ຕາມທິດທາງ ນະໂບບາຍດງຕໄປນ:

ï ດຸນດຽງການພັດທະນາຂະແໜງການຕາງໆ.
ï ດຸນດຽງການພັດທະນາຂະແໜງການຍອຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.
ï ການເພມເງິນເດືອນສອດຄອງ ກັບທຶນຮອນງົບປະມານຂອງລັດ.
ï ສງຈູງໃຈຕາງໆ (ໂຄຕາ ແລະ ເບຍລຽງ).
ï ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດດານການເງິນ.
ï ການປະເມີນຄວາມສຽງ ແລະ ທາອຽງດານທຶນຮອນງົບປະມານຂອງລັດ.

ດຸນດຽງ ການ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ ການ ຕາງໆ

ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ເປັນ ພຽງ ສວນ ໜງ ຂອງ ທິດ ທາງ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ   ຈຳຕອງ ໄດ 
ພິຈາລະນາ ຕາມເນອໃນລວມຂອງການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ທຸກຊນ ແລະ ທຸກ ຮູບແບບ ຈຳຕອງໄດຮັບ 
ການ ພັດທະນາ  ໄປຕາມ  ວິ  ໄສ  ທັດ ຍາວ ນານ ເພອ ພັດທະນາ  ໃຫ ຂະ ແໜງ ການ ດງກາວ ຕອງ ບັນລຸ ເປາ ໝາຍ  ເພອ 
ຄວາມ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ເສດຖະກິດ ຢາງ ສູງ ສຸດ, ລຶບລາງ ຄວາມ ທຸກຍາກ ແລະ  ຫລຸດຜອນ ຄວາມ ຫລຸດ ໂຕນ ກ ັນດານ 
ຕາງໆ. ນອກຈາກ ນນ , ຄວາມ ຕັດສິນ ໃຈ ໃນ ຂະ ແໜງ ການຍອຍ ອນໆ  ທ ບ ແມນ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ມີ ຜົນ 
ສະທອນ ຕ ທຶນຮອນ ງົບປະມານ  ສຳລັບ ການສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ແລະ  ການ ບັນ ລຸ ເປາ ໝາຍ ຂອງ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ 
ຄົນ,  ເມອ ການ ເລອນ ຊນຈາກ ຂນ  ປ.5 ຂນ  ມ.1 ແມນ ສວນ ໜງ ຂອງ ຄາດ ໝາຍ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ,  ແຕ ຫາກ ບ 
ແມນ ການເລອນ ຊນ  ຈາກຊນ ມັດທະຍົມຕອນ ຕນ  ຂນ  ມັດທະຍົມຕອນ ປາຍ ແລະ ມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ  ຂນ  ການ 
ສຶກສາ ຊນສູງ. ອັດຕາກາ ນ ເລອນ ຊນ ັງ ຈາກ ຈົບ  ປ.5, ຈົບ ມັດທະຍົມຕອນ ຕນ (ມ.3)  ແລະ  ມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ 
(ມ.6) ແມນ ປັດ  ໄຈ ຕັດສິນ ທ ຕອງ ໄດ ພິຈາລະນາ.

ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ໄດ ຕົກລົງ ທ ຈະ ເຮັດ ໃຫ  ອັດຕາ ເລອນ ຊນ ຈາກ  ຂນ  ປ.5 ຫາ ມ.1 ສູງ ( 85%  ໃນ ປີ 2014-15 
ທຽບ ໃສ 78,7%  ໃນ ປີ 2002/03),  ເພອ ເປີດ ທາງ ໃຫ ແກ ການ ຜັນ ຂະ ຫຍາຍການ ສຶກສາ ຂນ ພນຖານ ໂດຍ ທວ ໄປ ( 
ປະຖົມ ບວກ ກັບ ມັດທະຍົມ ຕອນຕນ ) ລະ ຫວາງ ປີ 2020  ແລະ 2025. ນອກ ຈາກ ນນ,  ໄດ ຕົກລົງ ທ ຈະ ເພມປີຮຽນ 
ອີກ 1  ຂນ  ໃນ ຊນ ມັດທະຍົມຕອນ ຕນ ເພອ ໃຫ ສອດຄອງ ກັບ ການ ສຶກສາ ຂນ ພນຖານ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ  ແລະ 
ມາດຕະຖານ ຢູ ໃນ ພາກ ພນ. ອີກ ດານ ໜງ, ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ໄດ ຕົກລົງ ຮັກສາ ໃຫ ຄົງ ທ  ອັດຕາ ການ ເລອນຊນ 
ຈາກ ຂນ  ມ.3 ຂນ  ມ.4 (85%  ໃນ ປີ 2014-15 ທຽບ ໃສ 84,4%  ໃນ ປີ 2002-03) ຍອນ 2  ເຫດຜົນ ັກ ຄື : (ກ)  ເພອ 
ີກ ເວນຈາກ ການ ພັດທະນາ ການ ສຶກສາ ຊນ ມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ  ວອງ ໄວ ໂພດ  ຊງ ຈະ ເປັນ ມູນ ຄາ ສູງ າຍ ໂພດ  
ເພອ ຈະ ໃຫ ມັນ ສອດ ຄອງ ກັບ ເປາ ໝາຍ ຂອງ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ;  ແລະ (ຂ)  ໂດຍຄຳ ໜຶງເຖິງ  ຄວາມ ຕອງການ ທ 
ຈະ ເຮັດ ໃຫ ກະ ແສ ນັກຮຽນ ຈົບ ຊນ ມັດທະຍົມ ຕນ  ເຂາ ໂຮງຮຽນ ສາງ ຄູ ລະບົບ 8+3 ຊງ ພົວພັນ ເຖິງ ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ 
ການ ສຶກສາ  ຊນ ປະຖົມ ຢາງ  ທວ ເຖິງ  ແລະ  ການ ສຶກສາ ເຕັກນິກ  ວິຊາ ຊີບ. ທາຍ ສຸດ, ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ຕົກລົງ 
ຮັກສາ ໃຫ ຄົງ ທ ອັດຕາ ການ ເລອນ ຊນ  ຈາກ ມັດທະຍົມ ປາຍ  ຂນ  ການ ສຶກສາ ຊນ ສູງ  ຊງ ປັດຈຸບັນ ນຢູ ໃນ ລະດັບ 76% 
ຈົນ ກວາ ຈະ ບັນລຸ ເປາ ໝາຍ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ.

ດຸນດຽງ ການ ພັດທະນາ ຊນຮຽນ  ແລະ ຮູບ ແບບ ການ ຮຽນ  ຂອງ  ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ.

ການ ສຶກສາ  ເພອ ທຸກ ຄົນ ກວມ ເຖິງ :
ï ການ ດູ ແລ ຮັກສາ  ແລະ ພັດທະນາ ເດັກ ກອນ ໄວ ຮຽນ,
ï ການ ສຶກສາຊນປະຖົມ,
ï ການ ສຶກສາ ຊນມັດທະຍົມ ຕນ,
ï ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ການ ຝຶກ ທັກ ສະ ວິຊາ ຊີບ.
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ເມອ ຫາກ ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ ການ ສຶກສາ ຊນປະຖົມ ຢາງ ທວ ເຖິງ  ເປັນ ຈຸດປະສົງ ັກ ຂອງ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ, 
ມັນ ມີ ການ ພົວພັນ ຢາງ ຈະ ແຈງ  ແລະ ສຳ ຄັນ ລະ ຫວາງການ ສຶກສາ ຊນ ປະຖົມ  ແລ ະ ຊນອນໆ ຂອງ ການ ສຶກສາ ເພອ 
ທຸກ ຄົນ  ແລ ະ ຮູບ ແບບ ຂອງ ການ ສຶກສາ.  ເມອ ການ ດູ ແລ ຮັກສາ  ແລ ະ ພັດທະນາເດັກ ກອນ ໄວ ຮຽນ ມີ ຜົນ ກະທົບ ເຖິງ 
ການ ຂະຫຍາຍ ໂອກາດ ການ ຮຽນ, ປະ ສິດ ທິຜົນ ພາຍ ໃນ  ແລ ະ ຜົນ ການ ຮຽນ ໃນ ຊນປະຖົມ, ມັນ ຄວນ ຈະ ຕອງ ໄດ ຮັບ 
ການ ພັດທະນາ ຕາມ ຈັງຫວະ ທ ສອດ ຄອງ ກັບການ ບັນລຸ ຈຸດປະສົງ ອນໆ  ຂອງ ການ ສຶກສາ ເພອທຸກ ຄົນ.  ເມອ ການ ພັດ 
ທະ ນາ ຊນຮຽນ ອະນຸບານ ມີມູນ ຄາ ສູງ າຍ  ແລະ  ເພອ ເປັນ ການ ຫລຸດຜອນ ລາຍ ຈາຍ ຂອງ  ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ, 
ຈງ ໄດພິຈາລະນາ  ຕົກລົງ ສງ ເສີມໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ຊຸມຊົນ  ໂດຍ ການ ຊວຍ ເືອ ຂອງ  ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ສວນ 
ໜງ. ນອກຈາກ ນຍັງ ໄດ ພິຈາລະນາ ປັດ  ໄຈ ທິດ ທາງ ັກ 2 ຢາງ ຄື:

ï ອັດຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ ຢູ ໃນ ໂຮງ ລຽງ ເດັກ  ແລະ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຊນອະນຸບານ ແລະ
ï ສັດ ສວນ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ຂອງ ລັດ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ ສົມ ທຽບ ໃສ ເອກະ ຊົນ.

ບູລິ ມະ ສິດ ແມນ ພັດທະນາ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ າຍ ກວາ ໂຮງ ລຽງ ເດັກ  ແລະ  ໃນ ໂຮງຮຽນ  ອະນຸບານ ແມນ ໃຫ ຮັບ 
ເອົາ ເດັກ ອາຍຸ 5 ປີ າຍ ກວາ ເດັກ ທ ນອຍ ກວານນ.  ໄດ ພິຈາລະນາ ຄາດໝາຍ  ທາງ ເລືອກ ສຳລັບ ເດັກ ເກ ນອາຍຸ 3-4 
ປີ  ແລະ ອັດຕາ ການ ເຂາຮຽນຂອງ ເດ ັກ   ອາ ຍຸ 5 ປີ  ໃນ ປີ 2014-15.  ເມອ ມີ ການ ພິຈາລະນາ ພັດທະນາການ ເຂາ 
ຮຽນ ຂອງ ເດັກ ອາຍຸ 5 ປີ ຢາງ ວອງ ໄວ ໃນ ເບອງຕນ, ການ ຕົກ ລົງ ຂນສຸດ ທາ ຍ  ແມນ ເຫັນ ດີ ພັດທະນາ ໃນ ລະດັບ ກາງ,  
ແຕ ກໍວອງ ໄວ ສຳລັບ ການ ເພມອັດຕາ ການ ເຂາຮຽນ ຂ ອງ ເດັກ ອາຍຸ 5 ປີ ( 50%  ໃນ ປີ 2014-15 ທຽບ ໃສ 92%  ໃນ 
ປີ 2002-03 ).

ບັນຫາ ໜງ ກ ຄື  ຈັງຫວະ ການ ພັດທະນາ ສະ ຖາ ບັນ ຂອງ ລັດ  ກັບ  ຂອງ ຊຸມ ຊົນ, ກະຊວງສຶກສາ ທິການ ໄດ ຕົກລົງ ທ ຈະ 
ບຂະຫຍາຍ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ຊຸມ ຊົນ ໄວ າຍ ສຳ ລັບ ຊຸມປີ ( 2005-09 ), ການ ສົມມຸດ ຕິ ຖານທ ວາ  ມັນຈຳ ຕອງ 
ໃຊ ເວລາ  ສຳລັບ ການ ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາ ຍການ ປະກອບສວນ ຂ ອງ ຊຸມ ຊ ົນ.  ເມອ ຫາກ ການພັດທະນາ ໂຮງຮຽນ 
ອະນຸບານ ຂອງ ລັດ ຢູ ພາຍ ໃຕ ການ ຄວບ ຄຸມ ຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລ ະ ພະແນ ກສຶກສາ ແຂວງ, ການ ສາງຕງ 
ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ຊຸມ ຊົນ  ແມນ ຂນກັບ ການ ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍ  ແລະ ຄວາມ ປະສົງ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ເຈາ  ໃນ ການ 
ປະກອບສວນ ດານ ວັດຖຸ  ແລະ ທຶນຮອນ,  ເຖິງ ແມນ ວາ ລັດຈະ ມີ ທຶນ ສົມທົບ ກັບ ໂຮງຮຽນ ດງກາວ ກໍຕາມ. ການວາງ 
ຄາດ ໝາຍ ສຳລັບຈຳນວນ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ຊຸມ ຊົນ  ແລ ະ ການ ເຂາ ຮຽນ ໃນ ໂຮງຮຽນ ດງກາວ  ແມນ ຍັງ ເປີດ ໄວ 
ເພອ ຄນ ຄວາ  ແລ ະ ຜົນສຳເລັດ ຕາງໆ ທາງ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ບັນດາ ພະ ແນກສຶກສາ ແຂວງ ຈຳ ຕອງ ໄດ 
ຕິດຕາມ ກວດກາຢາງ ໃກຊິດ.

ເມອ ຫາກວາ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ເອກະ ຊົນ ສວນ າຍ ຈະຕອງ ສາງ ຂນ ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ ທ ຮງມີ  ແລະ  ເຂດ ທ ມີ 
ຄວາມ ພໍ ໃຈ ທ ຈະ ຈາຍ ຄາ ຮຽນ,  ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ຂອງ ລັດ ສົມທຽບ ກັບ ການ ສາງຕງ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ຊຸມ ຊົນ ຈຳ 
ຕອງ ໄດ ປຶກສາ ຫາລື ກັນຢາງ ລະອຽດ ສຳລັບ ຍຸດ ທະ ສາດ ທ ໄດ ຄາດ ໄວ  ໃຫ ຍືນ ຍົງ ຍາວ ນານ  ແລະ ບ ສນ ເປືອງ ມີ ມູນ 
ຄາ ຕ.

ການ ສຶກສາ ຊນມັດທະຍົມ ຕນ  ແມນ ຄື ໄດ ເວາ ຜາ ນມາ ແລວ, ຈຸດປະສົງ ຍາວ ນານ ຄື ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ  ເປັນ ການ 
ສຶກສາຂນພນຖານ ຢາງ ທວ ເຖິງ ໃນ ທວ ປະ ເທດ.

ບັນດາ ປະ ເທດ ສວນ າຍ ໃ ນພາກ ພນ ແລະ  ໃນ ໂລກ, ການ ສື ກສາ ຂນ ພນຖານ ປະກອບ ດວຍ 9 ຂນ ຮຽນ,  ແລະ 
ກະ ຊວງສຶກສາ ທິການ ເຫັນ ຄວາມ ສຳຄັນ ຍງ ທ ຈະ ດັດ ປັບ ໃຫເຖີງມາດ ຕະຖານ ສາກົນ. ເລມ ຕນ ປີ 2010-11 , ຈະ 
ເພມຂນ ຮຽນ ທີ 9  ເຂາ ໃນ ມັດທະຍົມ ຕອນຕນ ແລະ  ໂຄງຮາງ ຂອງ ລະບົບ ການ ສຶກສາ ຈະ ກາຍເປັນ 5+4+3 ແທນທ 
ລະບົບ 5+3+3. ການ ຕັດ ສິນ ໃຈ ດງ ກາວ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຢາງ ໃຫຍວງ ໃຫ ແກ ງົບປະມານປົກກະຕິ ແລະ ລົງທຶນ 
ສຳລັບການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ, ດງ ດຽວ ກັນ ກັບ ງົບປະມານ ໃຊຈາຍທັງ ໝົດຂອງ ຂະ ແໜງ ການສຶກສາ.
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ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ ມີ ພາລະ ບົດບາດ ສຳຄັນ ັກ ຊງ ເປັນ ວິທີ ການ ທັງ ສອງ ຢາງ ເພອເພມ ອັດຕາ ການ 
ຮູ ໜັງສື ຢາງ ວອງ ໄວ, ພົວພັນ ກັບ ການ ຜັນ ຂະ ຫຍາຍການ ສຶກສາ ຊນ ປະ ຖົມ ຢາງ ທວ ເຖິງ  ແລະ  ເປ ັນວິທີ ການໜງ ສຳ 
ັບ ສງ ເສີມ ການ ພັດທະນາ ທັກ ສະສີ ມື, ການ ປະກອບ ການ ດວຍ ຕົນ ເອງ  ແລະ ກິດຈະກຳ ເສີມ ສາງ ລາຍ ໄດ. ດງ ນນ,  
ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ຈງ ຕົກລົງ: ( ກ ) ແຕລະ ປ ີຮັບ  ເອົາ ຊາວ ໜຸມທ ບ ເຄີຍ ເຂາ ໂຮງຮຽນ ຈັກ ເທອ  ື  ອອກ ໂຮງຮຽນ 
ຈຳນວນ ວງາຍ ເພອ ເຂາ ຮຽນ ັກສູດ ປະ ຖົມ ນອກ ລະບົບໂຮງຮຽນ; ( ຂ ) ແຕລະ ປີ  ຮັບ ເອົາ ຜູ ໃຫຍ ທ ກືກ ໜັງສື 
ຢາງ ວງາຍ  ເຂາ ໂຄງການລົບລາງຄວາມບ ຮູ ໜັງສື;  ແລະ ( ຄ ) ແຕລະ ປີ ຮັບ ເອົາ ຊັດ ສວນ ຈຳນວນ າຍ ຂອງ ຜູ 
ໃຫຍ ທ ກືກ ໜັງສື ແລະ ຊາວ ໜຸມ ທ ອອກ ໂຮງຮຽນ ເຂາ ໂຄງການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ ຂນ ພນຖານ ແລະ ທັກ ສະ ຊີວິດ.

ການ ເພມ ເງິນ ເດືອນ ສອດຄອງ  ກັບ ທຶນຮອນ ງົບປະມານ ຂອງ ລັດ

ການ ປັບປຸງ ສະຖານະ ພາບ ຂອງ ຄູ ແລະ  ເງິນ ເດືອນ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ທ ສຸດ  ເພອ ຊຸກຍູ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການ ສາງ  ແລະ 
ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຄູ , ການ ບັນຈຸ, ຊັບຊອນ  ແລະ  ໂດຍ ສະ ເພ າະການ ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍ . ດງ ນນ,  ໄດ ມີ ການ ພິຈາລະນາ 
ການ ເພມ ເງິນເດືອນ ຂນ ຕາງໆ ເພອ ເປັນ ການປະກອບສວນ ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍ ຄູ ຄືນ ອີກ  ໂດຍ ສອດຄອງ ກັບ  ຈັງ 
ຫວະ ການ ຂະ ຫຍາຍຕົວ ຂອງ ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກ  ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳ ປີ. ໄດ ພິຈາລະນາ  ຄາດ ໜາຍ ທາງ 
ເລືອກ  2 ຢາງ  ທເງິນ ເດືອນ ສະ ເລຍຂອງ ຄູ  ຈະ ຄອຍໆ  ເພມຂນ ເຖິງ 2 ເທອ  ຂອງ  GDP ຕ  ຫົວ ຄົນ ຕປີ ໃນ ປີ 2010 
ຖາ ທຽບ ໃສ 0,64 ເທາ  ຂອງGDP ຕ  ຫົວ ຄົນ  ໃນ ປີ 2002. ເງິນ ເດືອນ  ຂອງ ຄູ ຊນ ອນ ນອກຈາກ ຊນ ປະ ຖົມ  ແມນ 
ເພມຕາມ ອັດຕາ ສວນ ຂອງ ເງິນ ເດືອນ ຄູ ຊນ ປະຖົມ ຕາມ ອັດຕາ ສວນ ຂອງ ປີ ຖານ 2002-03.  ເຖິງ ແມນ ວາການ ວາງ 
ຄາດ ໜາຍ ຕ  ແຕ ມີ ຜົນ ກະທົບ າຍ ທ ສຸດ ຕ ງົບປະມານ ປົກກະ ຕິ  ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ  ແລະ ການ ເພມ ເງິນ 
ເດືອນ ຄ ູ  ແມນ ປັດ  ໄຈ ອັນ ໜງ ສຳຄັນ ທ ສຸດ ຂອງ  ງົບ ປະມານ ການ ໃຊ ຈາຍ ຂ ອງຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ ໃນ ອະນາ ຄົດ. 
ທາຍ ສຸດ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ໄດ ຕົກລົງ ເອົາ ທາງ ເລືອກ ດງກາວ  ເພອ ເພມ ເງິນ ເດືອນ ຂອງ ຄູ ໃຫ ໄກຄຽງ ກັບ ເງິນ 
ເດືອນ ສະ ເລຍຂອງ ຄູ  ໃນ ພາກ ພນ ຄື  2.4  ເທອ GDP ຕ ຫົວ ຄົນ  ຕ ປີ.

ສງ ຈູງ ໃຈ ຕາງໆ (  ໂກ ຕາ  ແລະ  ເບຍລຽງ ).
 
ໃນ ປີ 2002-03,   ໄດ ສະໜອງ ເບຍລຽງ ໃຫ ນັກຮຽນ ຄູ  ໃນ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄ ູຕາງໆ,  ເຕັກນິກ  ແລະ ວິຊາ ຊີບ,  ແລະ  ການ 
ສຶກສາ ຊນ ສູງ  ເຖິງ 7% ຂອງ  ງົບປະມານ ປົກກະຕິ  ຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ.  ເມອ ໄດ ພິຈາລະ ນາ  ກຽວ ກັບ ການ 
ດຜອນ ໂກ ຕາ  ແລະ  ເບຍລຽງ ແລວ, ທາຍ ສຸດ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ຕົກລົງ ດຜອນ ຈຳນວນ ເບຍລຽງ ເທອ ລະ 
ກາວ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ສຳ ລັບ ນັກຮຽນ ເຕັກນິກ - ວິຊາ ຊີບ.

ການ ຂະ ຫຍາຍຕົວ ຂອງ ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກ  ແລະ  ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ ດານ ການ ເງິນ.

ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຄວາມ ຕອງການ ດານ ຊັບພະຍາກອນ ຂອງ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ແມນ ຂນ ກັບ ທຶນຮອນ  
ງົບປະມານ ຂອງ ລັດ  ແລະ ຊັດສວນງົບປະມານ ແບງປັນ ໃຫ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ ເປັນ ັກ. ບມີ ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ 
ແຫງ ຊາດ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ອັນ ໃດ  ທ ຈະ ບ ໄດ ທົດ ສອບ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ ດານ ການ ເງິນ  ໂດຍ ເອົາ ເຂາ ໃນ 
ການ ຄາດ ຄະ ເນ  ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກ  ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳ ປີ  ທ ໄດ ປະ ເມີນ GDP  ໃນ ອະນາ ຄົດ  ແລະ ການ 
ຂະ ຫຍາຍຕົວ ຂອງ ທຶນຮອນ ງົບປະມານ ຂອງ ລັດ.

ການ ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ ຂອງ GDP ສຳລັບຊຸມ ປີ 2004-15 ແມນ ໄດ ຄາດ ຄະ ເນ ໄວ ຢູ 7% (ສົມ ມຸດ ຕິ ຖານ ທ ສູງ ). ລາຍ 
ຮັບ ຂອງ ລັດ, ບ ນັບ ທຶນ ຊວຍ ເືອ ລ າ, ຊງສູງ ເຖິງ11,5% ຂອງGDP ໃນ ປີ 2002-03 ແມນ ໄດ ຄາດ ຄະ ເນ ວາ  ຈະ 
ເພມ ຂນ ເຖິງ 20,5% ຂອງ GDP ໃນ ປີ 2014-15, ການ ເພມ ຂນ ຢາງ ແຂງ ແຮງ ແມນ ອີງ ໃສ: (ກ) ການ ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ 
ແບບ ຍືນ ຍົງ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ  ໃນ ໄລຍະ11ປີ  ຜານ ມາ, (ຂ) ທິດ ທາງ ນະ ໂຍ ບາຍ ປັບ ປຸງ  ການ ເກັບ ພາ ສີ ອາ ກອນ ຢາງ 
ຈິງ ຈັງ, (ຄ) ເພມ ການ ເກັບ ກູ ທຶນ ຄື ນ  ຈາກ ການ ບໍ ລິ ການສາ ທາ ລະ ນະ ຊົນ  ສ ະເພາະ ບາງ ຢາງ, ແລະ (ງ) ການ ເພມ 
ລາຍ ໄດ ຂອງລັດ ຈາກ ກິດ ຈະ ກຳ ຕາງໆ.
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ໂດຍອີງ ໃສ  ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ແລະ ການ ປັບ ປຸງ ລະ ບົບ ການ ບັນ ຊີ ຂອງ ລັດ, ງົບ ປະ ມານ ປົກ ກະ ຕິ ຂອງ  
ລັດ  ອາດ ເພມ ຂນ ຈາກ 9,2% ເຖິງ15% ຂອງ GDP ແລະ  ງົບ ປະ ມານ ການ ລົງ ທຶນ ຂອງ ລັດ  ຈາກ 12,7% ເຖິງ 
8,5% ຂອງ GDP. ອີກ ດານ ໜງ, ງົບ ປະ ມານ ປົກ ກະ ຕິ ຂອງ ລັດ ຈຳ ຕອງ ເພມ ຂນ ຢາງ ວງ າຍ: (ກ) ເພອ ຮັກ ສາ 
ການ ໃຊ ຈາຍ ທ ພົວ ພັນ ເຖິງ ການ ລົງ ທຶນ ໃນ ຜານ ມາ  ແລະ  ປະ ຈຸ ບັນ  ເພອ ໃຫ ໄດ ຮັບ ໝາກ ຜົນ ຊງ ຄວນ ໄດ , ແລະ (ຂ) 
ເພອ ເພມ ເງິນ ເດືອນ ໃຫ ແກ ລັດ ຖະ ກອນ. ດານ ໜງ ອີກ, ການ ລົງ ທຶນ ຈະ ບ ເພມ ຂນ ໂດຍ ໄວ ໃນ ອາ ນາ ຄົ ດ ຍອນ: (ກ) 
ການ ກູ ຢືມ ເງິນ  ແລະ  ການ ຊວຍ ເືອ ລາ  ຈາກ ຕາງ ປະ ເທດ ຈະ ດ ຜອນ ໃນ ຊັດສວນ ຂອງGDP ເມອ ປະ ເທດ ມີ ການ 
ພັດ ທະ ນາ ຂນ  ແລະ (ຂ) ຄວາມ ຕອງ ການ  ຂອງ ການ ລົງ ທຶນ ຂນ ພນ ຖານ  ຈະ ມີ ໜອຍ ລົງ.
ທາຍ ສຸດ, ສັດ ສວນ ຂອງ  ງົບ ປະ ມານ ລາຍ ຈາຍ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກ ສາ ໃນ ງົບ ປະ ມານ ລາຍ ຈາຍ ລວມ  ຂອງ ລັດ ຈະ 
ຕອງ ເພມ ຂນ  ຈາກ 11,8% ສຳ ລັບ ໄລ ຍະ ກ ານ ຄາດ ຄະ ເນ, ໂດຍ ຖື ເອົາ ວຽກ ງານ ການ ສຶກ ສາ ເປັນ ບູລິ ມາ ສິດ  ຈຳ ເປັນ  
ແລະ  ເປັນ ເສົາ ຄ ອັນ ໜງ  ໃນ 4 ເສົາ ຄ  ຂອງ ຍຸດ ທະ ສາດ ລຶບ ລາງ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ.

ໂດຍ ອີງ ໃສ  ຮູບ ແບບ ທາງ ເລືອກ ປະ ຈຸ ບັນ, ລາຍ ຈາຍ ທັງ ໝົດ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກ ສາ  ມີ ທາ ອຽງທ ຈະ ເພມ ຂນ 
ຢາງວອງ ໄວ ເຖິງ 21,5% ຂອງ  ລາຍ ຈາຍ ທັງ ໝົດ ຂອງ ລັດໃນປີ 2009-10 ແລະ 20,2% ໃນ ປີ 2014-15, ມັນຈະ 
ມີ ຊອງ ຫວາງ ຂາດ ດູນນ ສູງ ເຖິງ 6,9% ຂອງ ລາຍ ຈາຍ ທັງ ໝົ ດ ຂອງ ລັດ  ື 517 ຕ ກີບ  ໃນປີ 2009-10 ແລະ  ຈະ 
ຫລຸດລົງ ເຖິງ 2,1% ຂອງ ລາຍ ຈາຍ ທັງ ໝົດ ຂອງ ລັດ, ື 231 ຕ ກີບ  ໃນ ປີ 2014-15.
ຖາ ເປັນ ຊັດສວນ ຂອງ GDP, ງົບ ປະ ມານ ລາຍ ຈາຍ  ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກ ສາ  ຈະ ກະໂດດ  ຈາກ 2,3% ໃນ ປີ 
2002-03 ເຖິງ 4,5% ໃນ ປີ 2009-10 ແລະ 4,6% ໃນ ປີ 2004-15 . ຕົວ ເລກ ນ  ກ ບ ດ ລນ  ຈາກ ຕົ ວ ເລກ ສະ 
ເລຍ ຂອງ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ອນໆ, ແຕ ມັນ ສະ ແດງ ໃຫ ເຫັນການ ເພມ ຂນ  ຢາງວອງ ໄວ  ຊງ ມັນ ຈຳ ຕອງ ໄດ  ທົດ ສອບ ເຖິງ 
ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ  ແລະ  ຄວາມ ສາ ມາດ ໃນ ການຮັບ ເອົາ  ງົບ ປະ ມານ ດງ ກາວ.

ສວນ ໃຫຍ ແລວ, ການ ເພມ ງົບ ປະ ມານ ລາຍ ຈາຍ  ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກ ສາ  ແມນ ຍອນ ການ ປຽນ ແປງ ຂອງ  ງົບ ປະ 
ມານ ລາຍ ຈາຍ ປົກ ກະ ຕິ  ຊງ ທະ ວີ ຄູນ ຂນ ເຖິງ 10 ເທອ  ຕາມ ລາ ຄາ ຄົງ ທ, ແຕ ຫາກ ງົບ ປະ ມານ ລາຍ ຈາຍ ການ ລົງ ທຶນ  
ແມນ ຫານ ໃຫ 2. ມີ 3 ປັດ  ໄຈ  ທ ຄວບ ຄຸມ ຄາ ໃຊ ຈານຍປົກ ກະ ຕິ ຄື:

• ການ ເພມ ເງິນ ເດືອນ (ເມອ ສົມ ທຽບ ກັບ ຄາດ ໝາຍ 1,8 ເທອ ຂອງGDP ຕ ຫົວຄົນ  ຕ ປີ   ໃນ ປີ 2010-11, ຄາດ 
ໝາຍ 2 ເທອ ຂອງGDP ຕ ຫົວຄົນ  ຕ ປີ  ຈະ ຕອງ ເພມ ຄາ ໃຊ ຈາຍ ຂນ ຕມ ອີກ 148 ຕ ກີບ).

• ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ ການ ສຶກສາ ຊນປະຖົມ ໂດຍ ທວ ໄປ  ແລ ະ ການປັບປຸງ ຄຸນ ນະພາບ  ແລະ ອັດຕາ ການ ເລອນ 
ຊນຈາກ ປ.5 ຂນ ມ.1 ( ຖາ ທຽບ ໃສ ອັດ ຕາ ເລອນ ຊນຈາກ ປ.5 ຂນ ມ.1 80%  ໃນ ປີ 2014-15  ແລະ ອັດຕາ 
ເລອນ ຊນ 85%  ເພມ ຄາ ໃຊ ຈາຍ ຂນຕມ ອີກ 35 ຕກີບ ). ຄວາມ ພະຍາຍາມເພອ ຊອກ ຫາການ ພັດທະນາ       
ລະບົ ບການ ສຶກສາ  ທ ຍືນ ຍົງ ກວາ ເກາ ຄວນພິຈາລະນາ ເຖິງ ຄາດໝາຍ ທ ບ ຄວນ ຄາດ ຄະ ເນ ໄວ ສູງ ໂພດ ສຳລັບ 
ປັດ  ໄຈ  ທ ໄດ ກາວ ໄວ ຂາງ ເທິງ ນ.
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ການ ປະ ເມີນ ຄວາມ ສຽງ  ແລະ ທາ ອຽງ ດານ ທຶນຮອນ ງົບປະມານ ຂອງ ລັດ

ເພອ ປະ ເມີນ ຄວາມ ສຽງ ທ ກຽວ ພັນ ເຖິງ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ທ ສູງ ເກີນ ໄປ ສຳ ລັບລາຍ ໄດ ຂອງ ລັດ  ແລະ ຊັດ ສວນ ຂອງ 
ງົບປະມານ ລັດ ໃຫ ແກ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ,  ໄດ ມີ ການ ດຳ ເນີນ ການ ວິ ໄຈ ເຖິງ ຄວາມ ອອນ ໄຫວ  ເພອ ປະ ເມີນ ຜົນ 
ກະທົບຂອງ ການ ປຽນ ແປງ  ຊອງ ຫວາງ ຂາດ ດຸນ  ທ ຕ ສຸດ  ໃນ ສອງ ປັດ  ໄຈ ັກ.  ໃນ ປີ 2014-15, ການ ດຜອນ 
ສັດສວນ ຂນຕ ສຸດ 1% ຂອງ ຊັດສວນ ຂອງ ລາຍ ຈາຍ ງົບປະມານ ຂອງ ລັດ  ໃນ GDP  ແລະ ຊັດ ສວນ ຂອງ ລາຍ ຈາຍ 
ຂອງ ລັດ  ໃຫ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ ຈະ ມີ ການ ເພມ ຊອງ ຫວາງ ການ ຂາດດູນ ເຖິງ 205-210 ຕກີບ. 

ສະບ ໄດ ວາ: ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ, ກະຊວງ ການ ເງິນ  ແລະ ຄະນະ ກຳມະການແຜນການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ ຈຳ 
ຕອງ ໄດ ຕິດຕາມ ຢາງ ໃກຊິດ  ເຖິງ ທາ ອຽງ ຂອງ ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກ  ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳ ປີ ກອນ ຈະ ຕັດສິນ 
ໃຈ ກຽວກັບການ ເພມ ເງິນ ເດືອນ  ແລະ ຄວາມ ກາວໜາ ຂອງ ປັດ  ໄຈ ອນໆ ທ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຢາງ  ແຂງ ແຮງ ຕ ລາຍ ຈາຍ 
ຂອງ  ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ.
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ພາກທີ I
ສະພາບແວດລອມ 

ຕການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.



ພາກທີ I
ສະພາບແວດລອມ 

ຕການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.
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ໝວດທີ 1 ສະພາບແວດລອມທາງດານສັງຄົມ  ແລະ ເສດຖະກິດ

1.1  ເປາໝາຍ ແລະ ບາດກາວການພັດທະນາຂອງຊາດ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍຄງທີ 6 ຂອງພັກ ທາຍປີ 1996 ໄດວາງ ເປາໝາຍໄລຍະຍາວແຫງການພັດທະນາຂອງປະເທດ
ຊາດ, ຄືເຮັດໃຫປະເທດຊາດຫລຸດພນອອກຈາກການເປັນປະເທດດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020, ໂດຍຮັບປະກັນ 
ການເຕີບໃຫຍ ຂະຫຍາຍໂຕຢາງຕເນອງທາງດານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາດານສັງຄົມຢາງ ເໝາະ ສົມ, 
ໃນເວລາດຽວກັນນນ ກຮັບປະກັນໃນການຮັກສາໄວຊງເອກະລັກ ຂອງຊາດ ທາງດານສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ, 
ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ, ພນຖານຕາງໆ  ແມນໄດຖືກສາງຂນ ເພອການກສາງປະເທດຊາດຄື:
• ການກາວໄປສູເສດຖະກິດຕະຫລາດ ເທອ ລະ ກາວ.
• ການ ກສາງພນຖານໂຄງລາງທ ຈຳ ເປັນ ໃນ ຂອບ ເຂດທວປະເທດ ແລະ 
•  ແກ ໄຂ ຊີວິດການ ເປັນ ຢູ ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍ ຜານ ການ ຄປະກັນ ທາງດານສະບຽງອາຫານ,

ຂະຫຍາຍການບໍລິການດານສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສງແວດລອມ, ໄປຄຽງຄູກັບການເສີມ ຂະຫຍາຍ ແບບ 
ແຜນການ ດຳລົງຊີວິດອັນ ມີ ຄຸນຄາ ທາງ ດານ ວັດທະນະທຳຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜາ.

ການພັດທະນາຂອງຊາດມີ 3 ບາດກາວ, ບັນດາບາດກາວດງກາວ ມີການພົວພັນ ເຊງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ 
ມີຄວາມຈຳເປັນ ຕອງປະຕິບັດໄປພອມໆກັນ ເພອຮັບປະກັນການກາວຈາກເສດຖະກິດ ຂະໜາດ ນອຍ ກະ ແຈກ 
ກະຈາຍ ທ ອີງ ໃສ ຊົນນະບົດ  ແບບພໍ ກຸມຢູກຸມກິນ, ໄປສູເສດຖະກິດການຜະລິດ ເປັນສິນຄາ ແລະ ການບໍລິການ,  
ເຊງເປັນເງອນໄຂເພອບັນລຸ  ເປາໝາຍ ໃນປີ 2020.

ບາດກາວທີ 1: ການສາງ ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດກົນ ໄກເສດຖະກິດ ໃໝ ( NEM ) :
ໃນ ປີ 1986 ລັດຖະບານ ໄດ ຮັບຮອງ ເອົາ  ì ກົນໄກເສດຖະກິດໃໝî 
ເພອຫັນປຽນລະບົບເສດຖະກິດ ແບບລວມສູນ ໄປສູ ເສດຖະກິດຕະຫລາດ ເທ ອລະ ກາວ.

ບາດກາວທີ 2: ການຫັນປຽນໂຄງສາງ ແລະ ສາງ ຄວາມ ເຂມ ແຂງ ໃຫ ແກເສດຖະກິດ:
ລັດຖະບານ ໄດດຳເນີນການຫັນປຽນໂຄງສາງເສດຖະກິດ, ໂດຍເລງໃສ ພັດທະນາ 
ຕາໜາງ ໂທລະຄົມ  ແລະ  ຄົມມະນາຄົມຂົນສງ, ສງເສີມການ ເຊອມ ຍົງ ຂອງຊາດແລະ ພູມີພາກ 
ກາວໄປເຖິງ ການເປັນຄູຮວມເສດຖະກິດ ຢາງເຕັມສວນ ລະຫວາງ   ບັນດາ ປະ ເທດ ໃນພູມີພາກ.

ບາດກາວທີ 3: ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ  ໂດຍສຸມໃສປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ :
ການພັດທະນາແບບມີສວນຮວມໂດຍເອົາປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງລວມ ເຖິງການບັນລຸຂນ 
ພນຖານ ການຄປະກັນ ສະບຽງ ອາຫານ, ການປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ 
ການກະຈາຍອຳນາດ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ພັດທະນາ ລົງສູທອງຖນ, ເພອ ເຮັດໃຫມວນຊົນ ໄດ ມີ 
ສວນ ຮວມ ຫລາຍ ຂນ, ຈຸດປະສົງສະເພາະໜາແມນເພອ ສາງເງອນໄຂທອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນຂອບເຂດທວປະເທດ, ເຮັດໃຫປະຊາຊົນ ບັນດາເຜາເຂາເຖິງສງ ທ ພວກ ເຂົາ ເຫັນ ວາ ເປັນ 
ພນຖານ  ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຄປະກັນສະບຽງອາຫານ,  ເຂາ ເຖິງຕະຫລາດ,  ໄດ ຮັບ 
ການສຶກສາ ແລະ ການ ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ.
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1.2 ແຜນຍຸດ ທະ ສາດ ເພອ ການ ເຕີບ ໂຕ  ແລະ ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ ແຫງ ຊາດ (NGPES):
ແຜນຍຸດ ທະ ສາດ ເພອ ການ ເຕີບ ໂຕ   ແລະ  ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ ແຫງ    ຊາດ  (NGPES) ເປັນໃຈກາງ ຂອງ 
ແຜນ ງານ ບຸລິມະສິດ ພັດທະນາ  ຂອງ ລັດຖະບານ ເຊງຊອງ ແສງ  ເຖິງ ຍຸດທະສາດ  ແລະ ກອບນະໂຍບາຍສຳລັບ 
ຈັດຕງປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງ  ແລະ ຄາດໝາຍແຫງຊາດ. ວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງ NGPES  ແມນ ລຶບລາງ 
ຄວາມທຸກຍາກໂດຍຜານການເຕີບໂຕດານເສດຖະກິດຢາງແຂງ ແຮງ, ການສາງສາປະເທດຊາດແບບ ຕເນອງ ໃນ 
ທຸກດານ ແລະ ການສຸມໃສ ສະ ເພາະ ແກ ໄຂ ສະພາບ ຄວາມທຸກຍາກຢູ ບັນດາ ເມືອງ ທ ທຸກ ຍາກ ທ ສຸດ ເພອໃຫເຂົາເຈາ 
ເພມການ ປະກອບສວນເຂາ ໃນລະບົບເສດຖະກິດແຫງຊາດ.

NGPES ເລງ ໃສເສີມສາງສະພາບແວດລອມ ທເອອອຳນວຍໃຫແກການເຕີບ  ໂຕ  ແລະ ພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ. 
ການເສີມສາງ ຄວາມເຂມແຂງ  ໃຫ້ແກສະພາບແວດ ລອມດງກາວ ແມນອີງໃສ 4  ເສົາຄ ຄື:
• ເສີມສາງຄວາມເຂມແຂງແກແຜນງານ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ.
• ເສີມສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກ ສະພາບແວດລອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ.
• ປັບປຸງການຄຸມຄອງຂອງພາກລັດ.
• ການຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນ ແລະ ລາຍຮັບພນຖານແຫງຊາດ

ການ ເຊອມຍຸດທະສາດ ແມນອີງໃສ 4 ຂະແໜງການຕນຕໍຄື:

- ຂະແໜງກະສີກຳປາໄມ: 
ສຸມໃສຄປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເພມຜົນຜະລິດກະສິກຳເພອສາງລາຍຮັບ 
ແລະ ສາງຄວາມຮງມີ, ຮູບ ແບບ ກວມ ເຖິງການພັດທະນາ  ແບບຍືນຍົງ ເຂດດິນເຈຍພູ, 
ການຄຸມຄອງສງແວດລອມ, ການເຮັດໄຮຄົງທ, ການຊົນລະປະທານ ແລະ ການພັດທະນາ 
ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດຈະຕອງບັນລຸສງ ດງກາວໄປພອມໆ ກັນກັບ ການຮັບປະກັນທາແຮງ 
ດານການຜະລິດ ຂອງກະສິກຳປາ ໄມເຂດທງພຽງ ໃຫແກເສດຖະກິດຕະຫລາດ ໃຫ ສົມ ດູ ນ.

- ຂະແໜງການສຶກສາ:
ຈະຕອງບັນລຸ ເປາໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ, ໂດຍເຮັດສຳເລັດ 3 ໜາທໃຈກາງຄື: 
ການຂະຫຍາຍ ໂອກາດ ເຂາຮຽນຢາງ ທວ ເຖິງ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ 
ແລະ ການເສີມສາງຄວາມເຂມແຂງ ຂອງການບໍລິຫານການຄຸມຄອງ ການສຶກສາ.

- ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ:
ສຸມໃສກສາງ  ແລະ ປະກັນການບໍລິການດານສາທາໃນຂົງເຂດທວປະເທດ, ໂດຍເນນການ 
ປອງກັນເປັນຕນຕໍ, ການໃຫຂມູນຂາວສານກຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະສຶກສາເປັນສວນໜງ 
ຂອງ ການບໍລິການດານສາທາລະນະສຸກ, ການຂະຫຍາຍຕາໜາງສາທາລະນະສຸກໄປສູເຂດ 
ຫາງໄກສອກຫລີກ, ສງເສີມສຸຂະພາບຂອງແມ ແລະ ເດັກ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນສຳລັບໄວ 
ໜຸມສາວ, ການສັກຢາກັນພະຍາດ, ການສະໜອງນສະອາດ ແລະ ອະນາໄມສະພາບ 
ແວດລອມ ເປັນຕນ.

- ຂະແໜງຄົມມະ ນາ ຄົມ ຂົນ ສງ:
ພນຖານໂຄງລາງດານການຂົນສງເປັນສງທຈຳເປັນ ໃນການເຊອມຍົງ ຂອງຊາດ ແລະ ພູມີພາກ,  
ໂດຍຕອບສະໜອງ ໂຄງ ລາງການຂົນສງທ ຈຳ ເປັນໃຫແກປະຊາຊົນ ໃນ ເຂດ ທ ບ ມີ ເສນທາງ. 
ບູລິມະສິດ ສູງສຸດແມນ ໃຫ ປະຊາຊົນມີທາງ ເຂາ ສູ ການ ຂົນ ສງ, ຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ 
ຂົນສງ ຈະຕອງສືບຕສາງ ພັດທະນາໂຄງລາງພນຖານທວປະເທດ, ເພອການ ເຕີບ ໂຕ. ສຸມໃສ
ບັນດາເມືອງທທຸກຍາກໂດຍການພັດທະນາຕາໜາງລະບົບຖະໜົນຫົນທາງໃນເຂດຊົນນະບົດ, 
ເພອສງເສີມການ ເສອ ມຍົງຕະຫລາດ, ການທອງທຽວ, ການຄາ, ຕະຫລອດ ເຖິງການສະໜອງ 
ໄຟຟາ ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ  ແລະ  ອຸດ ສະ ຫະກຳ  ເຂດ ຊົນນະບົດ.
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1.3 ສະພາບ ທາງ ດານເສດຖະກິດ  ແລະ ປະຊາກອນ:
 ເນອທ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສວນ ຫລວງຫລາຍ   ເປັນ ເຂດຊົນນະບົດ ເຊງ ໂຄງ ສາງເສດຖະກິດ ແມນ ອີງ ໃສ່ກະສິກຳ ເປັນ 
ພນຖານ. ການປັບປຸງສະພາບສັງຄົມ ແລະ ການສາງລາຍຮັບ ໃຫແກປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ແມນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງລັດຖະບານ. ການເສອ ມຍົງ ເຂດຊົນນະບົດເຂາໃນ ເສດຖະກິດຕະຫລາດແຫງຊາດ 
ແມນເປັນຈຸດໃຈກາງ ເພອລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ ຢາງກວາງຂວາງ. ການ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ  ໃນ ແງສັງຄົມ ແລະ 
ທຳມະຊາດ ແມນຂໍກະແຈ ເພອລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫແກປະຊາຊົນຢາງ ມະຫາສານ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດ 
ການ ເປັນ ຢູຂອງສັງຄົມຢາງຍືນຍົງ.

ນັບ ແຕມີການຫັນປຽນກົນ ໄກເສດຖະກິດ ໃໝ ໃນປີ 1986, ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການໄດມີການ 
ພັດທະນາ ໃນລະດັບສູງ, ກະສິກຳຍັງຄົງແມນພນຖານຂອງເສດຖະກິດແຫງຊາດ ແລະ ກວມລາຍຮັບ 51,9% ຂອງ 
ເສດຖະກິດ. ໃນຊຸມປີຜານມາ, ອັດຕາເພມຂນຂອງ GDP ແມນ 6,2%, ລາຍຮັບສະເລຍຕຫົວຄົນ ໃນປີ 2000 
ແມນ 320 ໂດລາ ສະຫະລັດ.

ອັດຕາສວນຂອງຄວາມທຸກຍາກໄດຫລຸດລົງຈາກ 48% ໃນປີ 1990 ເປັນ 38,6% ໃນປີ 1998 ລັດຖະບານ 
ໄດກຳນົດເອົາ 47 ເມືອງ ທທຸກຍາກທສຸດ,  ເປັນບູລິມະສິດ ຂອງ NGPES. ປະຊາກອນ ໃນ ເມືອງ ເລາ ນກວມ 
ເອົາ 23,5% ຂອງ ພົນລະ ເມືອງ  ທວປະ ເທດ. ລະດັບ ຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍ ສະ ເລຍທວ ປະ ເທດແມນ 39% ( ຂອງ 
ຈຳນວນເມືອງ 142  ເມ ືອງໃນທວປະເທດ ) ແລະ 64% ໃນ 47 ເມືອງທທຸກທສຸດ,  ແລະ 38% ໃນຈຳນວນ 25 
ເມືອງທຸກ ແລະ 23% ໃນຈຳນວນເມືອງທບທຸກ.

ການມີວຽກເຮັດງານທຳແມນບັນຫາຕນຕໍໃນຊຸມປີທຜານມາ ແລະ ເປັນສງທາທາຍ ສຳລັບອະນາຄົດ,  ເຊງຄາດວາ 
ມີຊາວໜຸມ 140.000 ຄົນ ເຂາສູຕະຫລາດແຮງງານ ໃນແຕລະປີ.

ຕາມການສຳຫລວດພົນລະ ເມືອງປີ 1995, ປະຊາກອນທັງ ໝົດ ມີ 4.6 ລານຄົນ, ເພມຂນ 28% ຖາທຽບ ໃສ 
ການສຳຫລວດພົນລະ ເມືອງ ປີ 1985 ອັດຕາເພມຂນຂອງ ປະຊາກອນລະຫວາງປີ 1985 ແລະ ປີ 1995 ແມນ 
2,5% ຕປີ, ປະຊາກອນຂອງປີ 2000 ໄດຄາດຄະເນ ເຖິງ 5,35 ລານ ແລະ ຈະເພມຂນ 2 ເທາໃນ ໄລຍະບ ເຖິງ 30 
ປີຂາງໜາ. ອັດຕາເພມຂນຢາງວອງໄວຂອງປະຊາກອນມີ ຄວາມໝາຍ ອັນ ໃຫຍ ຫລວງ ໃຫ ແກຂະແໜງການສຶກສາ. 
ຈຳນວນເດັກໃນເກນອາຍຸເຂາຮຽນປະຖົມຈະເພມຈາກ 753.500 ໃນປີ 2000 ເປັນ 889.600 ໃນປີ 2015.

ການສຳຫລວດສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ ຊໃຫເຫັນວາ: ມີປະຊາກອນໜຸມ ເຊິ ງ ມີ ກຸມອາຍຸຕກວາ 15 ປີ ກວມ 
ເຖິງ 43,6% (45,2% ເຂດຊົນນະບົດ, 37,2% ຢູໃນເຂດ ຕົວເມືອງ) ປະຊາກອນໄວອອກແຮງ ງານມີ 52,9%. 
ຂະໜາດສະເລຍຂອງຄົວເຮືອນປະຈຸບັນແມນ 5,99 ຄົນ ( 5,83 ຢູຕົວເມືອງ ແລະ 6,03 ຄົນຢູຊົນນະບົດ) ປະມານ 
80% ຂອງພົນລະເມືອງອາໄສຢູເຂດຊົນນະບົດ, ອັດຕາສວນເພດແມນ 49,7% ສຳລັບເພດຊາຍ ແລະ 50,3% 
ເປັນເພດຍິງ, ສະພາບດານປະຊາກອນດງກາວ ຊໃຫເຫັນວາ: ພວກເຮົາຍັງ ຈະ ຕອງປະເຊີນບັນຫາອັນ ໜັກໜວງໃ
ນການຕອບສະໜອງໂອກາດ ທາງດານການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທມີຄຸນນະພາບສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ 
ການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທ ແທດເໝາະ ເພອສືບຕການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມເພອບັນ
ລຸເປາໝາຍແຫງຊາດ ທຄາດໝາຍໄວໃນປີ 2015.
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ການຍາຍຖນໄປຢູຕາງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ຈາກຊົນນະບົດສູຕົວເມືອງຂອງປະຊາກອນແມນຂ
ະບວນການ ທພນເດນສົມຄວນໃນທົດສະຕະວັດທຜານມາ. ການເປີດຊາຍແດນ, ຜົນກະທົບຈາກຂະບວນ 
ໂລກາພິວັດ, ຄວາມຕອງການຂອງຕະຫລາດ, ຄວາມແຕກ ໂຕນ ທາງ ດານເສດຖະກິດທມີທາອຽງ ຂະຫຍາຍກວາງ 
ລະຫວາງປະເທດ ແລະ ເຂດແຂວງພາຍໃນປະເທດ. ໄດເຮັດໃຫປະຊາກອນຍາຍຖນເພມຂນ, ມີ ຫລາຍປັດໄຈ 
ທເປັນສາຍເຫດ ໃຫການຍາຍຖນແບບທັງຖືກ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດເພມຂນ,  
ເປັນຕນແມນໄພທຳມະຊາດ, ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນທບສົມດູນ, ຂ ຈຳກັດ ທາງ ດານການສຶກສາ ແລະ 
ວຽກເຮັດງານທຳ.

ຄຸນ ລັກສະນະ  ຂອງປະຊາກອນດງກາວ ໄດຊໃຫເຫັນເຖິງຄວາມທາທາຍໃນການ ສະໜອງການສຶກສາ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມ ທມີຄຸນນະພາບ ເພອໝົດທຸກຄົນ.

ໝວດທີ 2  ໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.

ການສຶກສາໃນລະບົບ ໂຮງຮຽນ ກວມ ເອົາ 5 ຊນຮຽນ ຄື: ປະຖົມສຶກສາ 5 ປີ, ມັດທະຍົມ ສຶກສາຕອນຕນ 3 ປີ, ມັດທະຍົມ 
ສຶກສາຕອນປາຍ 3 ປີ, ການສຶກສາຊນຕນ, ຊນກາງ, ຊນສູງ 1-3 ປີ ແລະ ການ ສຶກສາ ຊນສູງ   ແລະ  ມະຫາວິທະຍາ 
ໄລ 3-7 ປີ. ປະຖົມສຶກສາແມນການສຶກສາພາກບັງຄັບ, ລັດສງເສີມເອກະຊົນ ສາງຕງໂຮງຮຽນລຽງເດັກ ແລະ 
ໂຮງຮຽນອະນຸບານ. ການສຶກສາດານ ວິຊາ ສະ ເພາະ ຫລັງຈາກ ຈົບ ຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ ຫລື ຕອນປາຍ, 
ຊງມີ 3 ສາຍ ວິຊາ ສະ ເພາະ ຄື: ສາຍວິຊາ ການ, ອາຊີວະ ແລະ ສາງຄູ. ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ 
ການສຶກສາວິຊາຊີບ/ເຕັກນິກຂນພນຖານ  ແມນ ຄຽງຄູ ແລະ  ເສີມໃຫແກການສະໜອງ ການສຶກສາສາມັນ, ການ 
ສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ (NFE) ແລະ ການ ຝຶກອົບຮົມທັກ ສະ  ກວມ ເຖິງ ການຮຽນຮູ ໜັງສື  ແລະ  ການ ຄຳນວນ 
ເລກ ຂນພນຖານ, ພອມທັງ ຫລັກສູດການຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຫລາຍຮູບ ແບບ ສຳລັບຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ. 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ຮັບຜິດຊອບການສຶກສາຊນສູງ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕການສຶກສາທັງໃນ ແລະ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນທຸກໆຊນ ແລະ ສາຍ. 
ຄຽງຄູກັບ ການສຶກສາຂອງ ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ກ ໄດສະໜອງການບໍລິການດານການສຶກສາ  ເຊນ ດຽວກັນ 
ໂດຍພາຍໃຕການຊນຳ ແລະ ກວດກາ ຈາກກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ.

ພາຍໃຕນະໂຍບາຍແບງຂນຄຸມຄອງຂອງລັດຖະບານ ຊງລິເລມໃນປີ 2000, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ກໄດມີການແບງ 
ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ແບງຂນຄຸມຄອງລະຫວາງ ພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ,  ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ.  ການ 
ແບງຂນຄຸມຄອງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສານກວມ ເຖິງ:

• ການ ຄຸມ ຄອງການວາງແຜນ.
• ການຂນງົບປະມານ ແລະ ການຄຸມຄອງການເງິນ.
• ການຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ.
• ການຄຸມຄອງວິຊາການ.
• ການຄຸມຄອງຊັບສົມບັດ,  ແລະ ການຈັດ ຊວັດຖຸອຸປະກອນ ( ລວມທັງ ການ ກສາງ ໂຮງຮຽນ ).

ນອກຈາກ ພາລະບົດບາດ  ແລະ ໜາທຮັບຜິດຊອບ ຂອງກະຊວງ, ພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການ 
ສຶກສາປະຈຳເມືອງແລວແຕລະຊຸມຊົນກ ໄດເປັນເຈາການໃນການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຊນປະຖົມ.
ບາງຄງ ການສະໜັບສະໜູນ ການປະຖົມສຶກສາຂ ອງຊຸມ ຊົນ  ກວມ ເຖິງ ການກສາງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໂຮງຮຽນ, 
ການຈາງຄູສອນ ແລະ ເງິນເດືອນຂອງຄູສອນເປັນຕນ.
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ໝວດທີ 1:  
ຜົນສຳເລັດຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ໃນທົດສະວັດ ຊຸມປີ 1990.

1.1  ຜົນສຳເລັດຂອງການສຶກສາຂນພນຖານ.

ຜົນສຳເລັດໂດຍທວໄປໃນປະເທດ ແມນໃນຂນເພງພໍໃຈ ເຖິງແມນວາາຍແຂວງຈະປະເຊີນກັບບັນຫາ ແລະ 
ຂຫຍຸງຍາກ ນາໆ ປະການຊງຈຳຕອງໄດແກໄຂໂດຍດວນ.

ï ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ໂຮງລຽງເດັກ ໄດເພມຂນຈາກ 611 ແຫງ ໃນປີ 1991-92 ເຖິງ 820 ແຫງ ໃນປີ 
2002-03 ( ສວນາຍ ແມນຢູໃນຕົວເມືອງໃຫຍ ແລະ ຊຸມຊົນທມີເສດຖະກິດດີ ).

ï ມີເດັກຈຳນວນ 25.853 ຄົນ ( ຍິງ13.592 ) ໄດເຂາໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ໂຮງລຽງເດັກ ໃນປີ 1991-92 
ສົມທຽບໃສ 38.279 ຄົນ ( ຍິງ19.592 ) ໃນປີ 2002-03.

ï ຈຳນວນໂຮງຮຽນປະຖົມ ເພມຂນຈາກ 7.148 ແຫງ ໃນປີ 1991-92 ເຖິງ 8.487 ແຫງ ( 3.468  ໂຮງຮຽນ 
ປະຖົມສົມບູນ ແລະ 5.019 ໂຮງຮຽນມູນ ) ໃນປີ 2002-03, ບໍລິການ 10.730 ບານ ໃນຈຳນວນບານ 
ທັງໝົດ 11.697 ບານ ).

ï ການເຂາຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ເພມຂນຈາກ 581.900 ຄົນ ( ຍິງ 253.751 ) ໃນປີ 1991-92 ເຖິງ 875.300 
ຄົນ, ( ຍິງ 399.570 ) ໃນປີ 2002-03 (  ໃນ ນນ 654.323 ຄົນ ຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ສົມບູນ, ຊງມີ ຍິງ 
302.419 ຄົນ, ແລະ 220.979 ຄົນ ຮຽນໃນໂຮງຮຽນມູນ, ຊງມີຍິງ 97.151 ຄົນ ). ອັດຕາສວນນັກຮຽນ 
ເຂາໂຮງຮຽນ ເປັນຍິງ 43,6% ແລະ ຊາຍ 56,4% ໃນປີ 1991-92 ແລະ 45,6% ຍິງ ແລະ 54,4% ຊາຍ 
ໃນປີ 2002-03.

ï ອັດຕາເຂາຮຽນລວມ ໃນປີ 2002-03 ແມນ 113,4% ແລະ ອັດຕາເຂາຮຽນສຸດທິ 82,5%.
ï ຈຳນວນ ຄູປະ  ຖົມ  ເພມຂນຈາກ 20.904 ຄົນ ( 8.547ຍິງ )  ໃນ ປີ 1991-92  ເຖິງ 28.571 ຄົນ (12.689ຍິງ )  

ໃນ ປີ 2002-03  ຊງ 77,5%  ແມນ ຄູ ທໄດ ມາດຖານ.
ï ອັດຕາ ສວນ  ນັກຮຽນ  ຕ  ຄູ  ແມນ 30,4:1  ໃນ ປີ  2002-03 ທຽບ ໃສ 27,8:1  ໃນ ປີ 1991-92
ï ອັດຕາ ລອດ ເືອ  ຂອງ ນັກຮຽນ ປະຖົມ  ຮຽນ ແຕ ປ.1   ຈົນ ຈົບ  ປ.5  ເພມຂນຈາກ 47,7%  ໃນ ປີ 1991-92  ເຖິງ 

66,8%  ໃນ ປີ 2002-03.
ï ປະສິດ ທິພາບ ພາຍໃນຂອງ ການ ສຶກສາ ເພມຂນຈາກ 42,8% ໃນ ປີ 1991-92  ເຖິງ 67,2%  ໃນ ປີ 2002-

03.
ï ໃນ ປ ີ 2002-03, ມີ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສຶກສາ ຕອນ ຕນ 609  ແຫງ,  ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ ສຶກສາ ຕອນປາຍ 32  

ແຫງ  ແລະ  ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ ສຶກສາສົມບູ ນ 238  ແຫງ.
ï ນັກຮຽນ ມັດທະຍົມ ຕນ  ເພມຂນ ຈາກ 88.447 ຄົນ ( 35.238ຍິງ )  ໃນ ປີ 1991-92  ເຖິງ 229.023 (97.504ຍິງ 

)  ໃນປີ 2002-03.
ï ໃນ ປີ 2002-03 ມີ ຄູ ມັດທະຍົມ ຕນ 6.043  ຄົນ ( 2.359 ຍິງ )  ແລະ 875  ຄົນ ( 369 ຍິງ )  ໃນ ໂຮງຮຽນ ມັດ 

ທະ ຍົມ ປາຍ  ແລະ 6.503 ຄົນ ( 2.907 ຍິງ)  ໃນ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍ ົມສົມບູ ນ.
ï ໃນ ໄລຍະ ປີຜານມາ, ການ ເຂາ ຮຽນ ລົບລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສື  ແລະ  ການ ສຶກສາ ຕ ເນອງ ຂອງ ເດັກ ນອຍ  ແລະ  

ຊາວ ໜຸມ ມີ ລະ ຫວາງ 25.000  ເຖິງ 30.000  ຄົນ, ກວມ ເອົາ ປະມານ 1% ຂອງ ຈຳນວນ ຜູ ໃຫຍ ທ ກືກ ໜັງສື 
ທັງ ໝົດ. ການ ເຂາ ຮຽນຕ  ຂອງ ຜູ ໃຫຍທ ຜານ ການ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສື  ແຕລະ ປີ ສະ ເລຍ 40.000 ກວາ 
ຄົນ, ກວມ1,5% ຂ ອງ ຈຳນວນ ຜູ ໃຫຍທ ກືກ ໜັງສື ທັງໝົດ. ການ ເຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ  ໃຫ ຊາວ ໜຸມ  ແລະ  ຜູ 
ໃຫຍ ກວມ  ເຖິງ ລະຫວາງ 1.000  ຫາ 3.000  ຄົນ  ໃນ ແຕລະ ປີ.
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ອີງ ຕາມ ການ ສຳ ວດພົນລະ ເມືອງ  ແລະ ການ ສຳ ວດການ ຮູ ໜັງສືທວປະເທດ, ອັດຕາ ການ ຮູ ໜັງສື ຕາມ ການ ລາຍ 
ງານ ສຳລັບ ປະຊາກອນ ອາຍຸ 15 ປີ ຂນ ໄປ ລະ ຫວາງ ປີ 1995 ຫາ 2001  ເພມ ຂນ 3,5% ສຳລັບ ຜູ ຊາຍ ( ຈາກ 
73,5%  ເຖິງ 77% )  ແລະ 13% ສຳລັບ ແມຍິງ ( ຈາກ 47,9%  ເຖິງ 60,9% ).
ໃນ ໄລຍະ 12 ປີ ຜານ ມາ,  ໂດຍ ການ ຊວຍ ເືອ ຂອງ ອົງການ ສາກົນ, ລັດຖະບານ ໄດ ມີ ຄວາມ ພະຍາຍາມ າຍ ທ 
ສຸດ  ແລ ະ ລົງທຶນ ໃສ ໂຄງການ ການສຶກສາ ເພ ອທຸກ ຄົນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ການ ປຸກ ສາງ ໂຮງຮຽນ, ການ ສາງຕງສູນ ການ 
ສຶກສາ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ ການ ຜະລິດ  ແລະ  ແຈກ ຢາຍ ປມ ແບບຮຽນ.  ເຖິງ ແມນ ວາ  ມັນ ຈະ ບ ພຽງພໍ,  ແຕ ມັນ ໄດ ສະ ແດງ 
ໃຫ ເຫັນ ເຖິງ ການ ປັບປຸງ ການ ເຂາ ເຖິງ ການ ບໍລິການ ການ ສຶກສາຂນພນຖານ.  ເຖິງ ແມນ ວາ ປະສິດທິພາບ ພາຍ ໃນ 
ຂອງ ການ ນສຶກສາ ເພມຂນ, ມັນ ຮຽກຮອງ ໃຫ ເອົາ ໃຈ ໃສ ເພມ ຂນຕມ ອີກ  ເພອ ປັບປຸງ ຄຸນ ນະພາ ບ ຂອງ ການ ສຶກສາ  
ເພອ ບັນລຸ ຄາດໝາຍ ອັດຕາ ລອດ ເືອ ຂອງ ນັກຮຽນ ປະຖົມຮຽນ ຈົນ ຈົບ ຫອງ  ປ.5  ເຖິງ 95%. ມັນ ເປັນ ທ ສັງ ເກດ ໄດ 
ວາ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ການ ສຶກສາ ຍັງ ບ ທັນ ໄດ ຕາມ ລະດັບ ທ ຄາດ ຫວັງ ໄ ວ.

ໝວດທີ 2: ບັນດາ ສງ ທາ ທາຍ ັກໆ  ຂອງ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ.

2.1 ການ ບັນ ລຸ ເປາ ໝາຍ ຂອງ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ
  ເຖິງ ແມນ ວາ, ງົບປະ ມານ ຂອງ ລັດ  ແລະ ການ ຊວຍ ເື ອ ຂອງ ຕາງປະ  ເທດໃຫ ແກ  ຂະແໜງ ການ ສຶກສາ  ໄດ ເພມ 
ຂນຢາງ ວງ າຍ ໃນ ຕນ ຊຸ ມປີ 1990,  ແຕ ມັນ ກ ຍັງ ບ ທັນ ພຽງພໍເພອ ຕອບ ສະໜອງຕາມ ຄວາມ ຕອງການ ຕົວ ຈິງ  ຂອງ 
ປະ ຊາກ ອນ. ລາຍ ຈາ ຍ ງົບປະມານ ສຳລັບຂະແໜງ ການ ສຶກສາ ຖາ ທຽບ ໃສ  ຊັດສວນ ຂອງ GDP ມີ ແນວ ໂນມທ ຈະ 
ເພມ ຂນຕາມ ໄລຍະ,  ແຕ ມັນ ຍັງ ຕ ຢູ  ຖາ ທຽບ ໃສ ມາດຕະຖານ ຂອງ ສາກົນ  ແລະ ພາກພນ. ວິທີ ທາງ ແກ ໄຂ ທ ໄດ ສະ 
ເໜີ  ໃນ ແຜນ ງານ ແຫງ ຊາດ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ສຳລັບ ປີ 2004-15  ແມນ ເພມ ງົບປະມານ ລາຍ ຈາຍ ຂອງ ລັດ 
ຂນ ຢາງ ຕ ສຸດ 3% ຂອງ GDP   ແລະ 15% ຂອງ ງົບປະມານ ລາຍ ຈາຍ ຂອງ ລັດ  ໃນ ປີ 2010  ແລະ ຢາງ ຕ ສຸດ 
4,2% ຂອງ  GDP   ແລະ 18% ຂອງ ງົບ ປະມານ ລາຍ ຈາຍຂອງ ລັດ  ໃນ ປີ 2015.

 ເປາ ໝາຍ 1:  ການ ຂະຫຍາຍ  ກິດຈະກຳ ດູ ແລ ຮັກສາ  ແລະ ພັດທະນາ ເດັກ ກອນ ໄວ ຮຽນ, ລວມທັງ 
ບັນດາ ແຜນ ພັດທະນາ ຄອບຄົວ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ສຳລັບ  ເດັກນອຍ ທ ທຸກ ຍາກ, ດອຍ 
ໂອກາດ  ແລະ  ເດັກ ພິການ.

 ໂອກາດ ການ ເຂາ ເຖິງ ໂຄງການ ດູ ແລ ຮັກສາ  ແລະ ພັດທະນາ ເດັກ ກອນ ໄວ ຮຽນ (ECCD) ຍັງ ຈຳກັດ  ແລະ ດ ໂຕນ 
ກັນ: ພ ແມ  ຜູ ປົກຄອງ ເດັກ  ສວນ ໜອຍ ທ ສຸດຝາກ ລູກ ຂອງ ຕົນ ໃນ ໂຮງ ລຽງ ເດັກ:  ໃນ ປີ 2002-03, ຈຳນວນ ທັງ ໝົດ 
ຂອງ ເດັກນອຍ  ໃນ ໂຮງ ລຽງ ເດັກ ມີ ປະມານ 2.500 ຄົນ ື ປະມານ 0,6% ຂອງ ກຸມ ເດັກ ນອຍ ດງກາວ.  ໃນ ໂຮງຮຽນ 
ອະນຸບານ, ຈຳນວນ ນັກຮຽນ ເພມ ຂນ ຕາມ ອາຍຸ: ອັດຕາ ເຂາຮຽນ ປະມານ 6% ສຳລັບ ເດັກ ເກນ ອາຍຸ 3-4 ປີ  ແລະ  
ເຖິງ 9-10% ສຳລັບ ເດັກ ອາຍຸ 5 ປີ.  ໂດຍ ລວມ ແລວ, ມີ ເດັກນອຍ ທັງ ໝົດ 36.500 ຄົນ  ໃນ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ໃນ 
ປີ 2002-03. ການ  ເຂາ ຮຽນ ຂອງ ເດັກ ຍິງ  າຍ ກວາ ເດັກ ຊາຍ ໜອຍ ໜງ. ຜານ ໄລຍະ 12 ປີ, ການ ເຂາຮຽນ ໃນ ໂຮງ 
ລຽງ ເດັກ  ແລ ະ  ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ໄດ ເພມ ຂນ  ແບບ ຈຳກັດ ທ ສຸດ  ແລະ ອັດຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ ແມນ ດລົງ ໜອຍ 
ໜງ . ອາດ ພົວພັນ ເຖິງ  ປັດ  ໄຈ ທ ງົບປະມານ ລັດ ສຳລັບ   ຂະ ແໜງ ການ ນ ບ ໄດ ເພ ມຂນພໍ ປານ ໃດ  ເມອ ຄາ ຝາກ ຮຽນ 
ຂອງ ໂຮງຮຽນ ເອກະ ຊົນ  ແມນ ສູງ  ແລະ ມີ ທາ ອຽງ ເພມ ຂນ. ເພາະສະ ນນ , ເພອ ເຮັດ ໃຫ ໂຄງການ ECCD ບັນລຸ ເຖິງ 
30% ຂອງ ເດັກນອຍ ອາ ຍຸ 5  ປີ  ໃນ ປີ 2010-11  ແລະ 55%  ໃນ ປີ 2015-16 ມັນ ຈະ ຮຽກຮອງ ໃຫ  ວາງ ຄາດ ໜາຍ  
ແລະ  ມາດ ຕະການ ທ ອາດ ຈະ ເປັນ ມູນ ຄາ ສູງ  ເພອ ສະໜອງ ໂອກາດ ໃຫ ເດັກ ເາ ນ  ໄດຮັບ ການ ດູ ແລ  ຮັກສາ  ແລະ  
ພັດທະນາ. ວິທີ ທາງ ແກ ໄຂ  ທ ໄດ ສະ ເໜີ  ແມນ ການ ເພມ  ແລະ  ສະໜອງ ໂອກາດ ການ ເຂາ ຮຽນ  ແບບ ເລືອກ ເຟນ 
ໂດຍ:

• ຊຸກຍູ ການ ປະສານ ງານ ລະຫວາງ  ລັດ, ຊຸມ ຊົນ  ແລະ ພາກ  ເອກະ ຊົນ. ລັດຖະບານ ຈະ ສາງ ຕງ ໂຮງຮຽນ ຕົວ 
ແບບ  ຢູ ຂນ ແຂວງ  ແລະ ຂນ ເມືອງ າຍ ກວາ ເກາ  ແລະ  ຊຸກຍູ ສງ ເສີມ ໃຫ ເອກະ ຊົນ  ສາງ ຕງ ໂຮງຮຽນ ຕາມ 
ໂຮງຮຽນ ອະ ນຸ ບານ ຕົວແ ບບ ເານ.



23ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015

• ປຸກລະດົມ  ຂົນຂວາ ຍຊຸມ ຊົນ  ທ ສະໜັບສະໜູນ ການ ສຶກສາ ຊນ ອະນຸບານ  ແລະ  ຊຸກຍູ ສງ ເສີມ ການ ສາງ 
ໂຮງຮຽນ ອະນຸ ບານ ຊຸມ ຊົນ.

• ສງ ເສີມ  ການ ເຂາ ເຖິງ ໂຮງຮຽນ ຊນ ອະນຸບານ ຂອງ  ເດັກ ອາຍຸ 5  ປີ,  ໂດຍ ການຈັດ ຕງ     ຫ ອງກຽມ ພິ ເສດ  ໃນ 
ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ  ເພອ ກະກຽມ  ເດັກ  ອາຍຸ 5  ປີ  ສຳ ລັບ ເຂາ ຮຽນ ຫອງ  ປ.1,  ໂດຍ ສະ ເພ າະ ເລງ ໃສ ຊົນ ເຜາ,  ເດັກ 
ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ຈາກ ຄອບຄົວ ທຸກ ທ ສຸດ.

 ເປາ ໝາຍ  ທ ີ2:
ຜັນ ຂະ ຫຍາຍ ໂອກາດ  ຢາງ ທວ ເຖິງ,  ແລະ ການ ຮຽນ ຈົບ  ຂອງ ການ ສຶກສາ ຊນ ປະຖົມ.

ເຖິງ ແມນ ວາ  ມີ ຄວາມ ຄືບ ໜາ ໃນ ການ ເຂາ ຮຽນ,  ເດັກ ຈຳນວນ ວງາຍ  ຍັງ ບ ໄດ ເຂາ ໂຮງຮຽນ  ື  ຮຽນ ບ ຈົບ ຊນ 
ປະຖົມ. ເມອ ຫາກ ພວກ ເຮົາ ມີ ຄວາມ ຫວັງ ຢາກ ໃຫ ມີ ຄວາມ ຄືບ ໜາ າຍ ກວາ ນ, ພວກ ເຮົາ ກ ບ ຄວນ ວາ ການ ສຶກສາ 
ຊນ ປະຖົມ  ຜາ ນ ໄລຍະ 12  ປີ  ນ  ມີ ຄວາມ ຄືບ ໜາ ໜອຍ ດຽວ.  ເຖິງ ປະຈຸ ບັນ ນ, ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ກຳລັງ ປະ ເຊີນ 
ໜາ ກັບ  ອັດຕາສວນ î 10% ສຸດ ທາຍ î ດານ ການ ເຂາຮຽນ ໃໝ,  ແລະ ì 20% ສຸດ ທາຍ î ດານ ການ ເຂາ ຮຽນ ລວມ, 
ຊງພວກ  ເຮົາຮູ ດີ ກັນ ວາ  ແມນ ຍາກທ ສຸດ.

ມັນ ມີ ຄວາມ ດ ໂຕນ ກັນ  າຍ ທ ສ ຸດ ລະຫວາງ ເພດ, ຊົນ ເຜາ,  ເຂດ ທຸກ  ແລະ  ບ ທຸກ, ຕົວ ເມືອງ, ຊົນນະ ບົດ  ແລະ  
ເຂດຫາງ ໄກ ສອກີກ. ສາມາດ ຄາດ ຄະ ເນ ໄດ ຢາ ງງາຍດາຍ  ສຳລັບ ອານາ ຄົດ ຕໜາ  ແມນ ຈະ ຊັກ ຊາ ກວາ ນ.  ເນອງ 
ຈາກ ວາ  ບັນຫາ ທ ຈະ ເອົາ ເດັກ ທ ດອຍ ໂອກາດ າຍ ດານ ຄື:  ເປັນ ເດັກ ຍິງ ສວນ າຍ, ຈາກ ຊົນ ເຜາ, ທ ທຸກ ຍາກ  ແລະ  ຢູ 
ຫາງ ໄ ກສອກີກ, ປະ ຊາ ຊົນ  ຢູ ກະ ແຈກ ກະ ຈາ ຍ. ສງ ທາ ທາຍ ັກ  ແມນ ການ ເລງ ໃສ  ເປາໝາຍ ກຸມ ຜູ ທ ດອຍ ໂອກາດ 
ໃນ າຍ ດານ  ແລະ   ແກ ໄຂ ຢາງ ລະອຽດ  ກຽວ ກັບ  ບັນຫາ ຕາງໆ ທ ພວກ ເຂົາ ປະ ເຊີນ ໜາ ຢູ.

ເພາະສະ ນນ,  ການ ກາວ ໄປ  ເຖິງ ການ ບັນລຸ ການ ສຶກສາ ຊນ ປະຖົມ  ຢາງ ທວ ເຖິງ (UPE) ຮຽກຮອງ ການ ເອົາ ໃຈ ໃສ ພິ 
ເສດ ທ ສຸດ  ຕ ງົບປະມານ ລາຍ ຈາຍ ປົກກະຕິ  ແລະ  ກາ ນ ລົງ ທຶນ  ຂອງ     ລັດ  ໃຫ ແກ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ,  ໂດຍ ສະ 
ເພາະ ໃນ ຊນ ປະຖົມ ສຶກສາ.ຈຳ ຕອງ ມີ ຄວາມ ພະຍາຍາມທ ສຸດ  ເພອ ຂະ ຫຍາຍ ການ ບໍ ລິການ ການ ສຶກສາ ຊນ ປະຖົມ 
ຄົບ 5 ຂນ, ຈຳ ຕອງມີການ ລົງທຶນ ເພມ  ເພອ ສະໜອງ ອາຄານສະຖານ ທ ຮຮຽນ. 

ເປາ ໝາຍ ທີ 3 : ປັບປຸງ ຜົນ ການ ຮຽນ

ການ ປັບປຸງ ຄຸນນະ ພາບ ຂອງ ການ ສຶກສາ ສວນ າຍ  ແມນ ຂນ ກັບ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ການ ຝຶກອົບ ຮົມ  ແລະ  ສາງ ຄູ, 
ຄວາມ ແທດ ເໝາະ ຂອງ ັກສູດ  ແລະ  ປມ ແບບຮຽນ, ສະພາບແວດ ລອມ ຂອງ ການ ສິດສອນ. ຄວາມ ສາມາດ  ແລະ  
ຄວາມ ຊຳ ນານ ງານ ຂອງ ກຳລັງ ສິດສອນ  ແລະ  ໜວຍງານ ພັດທະນາ ັກສູດ  ຈ ຳຕອງ ໄດ ຮັບ ການ ຍົກ ລະດັບ.  ເນອງ 
ຈາກ ອັດຕາ ການ ສູນ ເສຍຄູ ສູງ, ສງ ຈູງ  ໃຈ ຕາງໆ  ມີ ໜອຍ  ແລະ ລະ ດັບ ຂນ ເງິນເດືອນ ຂອງ ຄູ ຊນ ປະຖົມ ຕ, ຂາດ ເຂີນ 
ຄູ ທ ໄດ ຜານ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ, ຈງມີ ການ ບັນຈຸ ຄູ ສັນ ຍາ ຈາງ ທ ບ ໄດ ຜານ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຢາງ ວງາຍ,ຊງ ເປັນສາ 
ເຫດ ທ ອະທິບາຍ ເຖິງ ຄຸນ ນະພາ ບການ ສຶກສາ ຕ.

ຈຳ ຕອງ ໄດ ເອົາ ໃຈ ໃສ ເປັນ ພິ ເສດ  ຕ ງົບ ປະມານ ລາຍ ຈາຍ ປົກກະຕິ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ. ຈຳ ຕອງ ມີ ຄວາມ 
ພະຍາຍາມ   ເພອ ປັບປຸງ ຄຸນ ນະພາ ບ  ແລະ ການ ສະໜອງ ອຸ ປະກອນ ການ ສຶກສາ, ພອມ ດຽວ ກັນ ກັບ ການ ປັບປຸງ  ຄຸນ 
ນະພາ ບຂອງ ຄູ ຝຶກ ຄູ  ແລະ ັກສູດ ຝຶກ ອົບຮົມ ຄູ ເພອ ສະໜອງ ການ ສຶກສາ  ທ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບ ໃຫ ແກ ຄູ. ນອກຈາກ ນນ, 
ຄວາມ າກ າຍ ຂອງ ຊົນ ເຜາ  ເປັນ ສງ ທາ ທາຍ ສຳ ລັບ ການ ຮຽນ  ເມອ ເວາ ເຖິງ ພາສາ ທ ໃຊ ສິດສອນ ໃນ ຫອງ ຮຽນ. 
ການ ດ ຜອນ ອັດຕາ ຄາງ ຫອງ ໃນ ຊຸມ ປີຕນໆ  ຂອງ ຊນ ປະ ຖົມ ສຶກສາ (ຫອງ ປ1- ປ3)  ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ ແລະ ຈຳ ເປັນ 
ເພອ ເພມອັດຕາ ເຂາຮຽນ ໃໝ  ແລະ  ອັດ ຕາ ເຂາ ຮຽນ ສຸດ ທິ. ໄລຍະ12 ປີ ຜານມາ ຄວາມ ຄືບ ໜາດານ ນ ແມນ ມີ ໜອຍ  
ແລະ ຍັງ ຄົງ ຄາງ ເປັນ ສງ ທາ ທາຍ ັກ.
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ການ ເບີກ ຈາຍ ເງິນ ເດືອນ ຂອງ ຄູ  ຊັກ ຊາ  ກາຍ ມາ ເປັນ ບັນ ຫາ ໃຫຍຂນ, ນອກຈາກ ນນ ທາ ອຽງ  ຂອງ ອັດຕາ ສວນ ເງິນ 
ເດືອນ ຄູ  ເມອ ທຽບ ໃສ GDP ແມນ ດ ລົງ  ຊງ ເປັນ ການ ບັງຄັບ ທາງ ອອມ  ໃຫ ຄູ ຕອງ ປະລະອາ ຊີບ   ແລະ ນັກຮຽນ 
ຄູ  ຈົບ ໃໝ ຕອງ ຊອກ ສະ ແຫວ ງຫາ ອາຊີບ ໃໝ ທ ມີ ລາຍ ໄດ ດີກ ວາ, ວິທີ ທາງ ແກ ໄຂ ທ ສະ ເໜີ ໃນ ແຜນ ງານແຫງ ຊາດ 
ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ແມນ ການ ເພມ ເທອ ລະ ກາວ ເງິນ ເດືອນ ສະ ເລຍ ຂອງ ຄູ ປະຖົມ  ໃຫ ເຖິງ 2 ເທອ GDP ໃນປີ 
2010.

 ເປາ ໜາຍ ທີ 4 : ການ ດຜອນ  ອັດຕາ ຄວາ ມບ ຮູ ໜັງສື ຂອງ ຜູໃຫຍ

ຄວາມ ແຕກ ຕາງ ລະ ຫວາງ  ອັດຕາ ການ ຮູ ໜັງສື ຕາມ ການ ລາຍງານ  ແລະ ການ ທົດ ສອບ ແມນ ສູງ ທ ສຸດ (23,5%). ມີ 
ພຽງ ແຕ 45,2% ຂອງ ປະຊາກອນ ຜູ ໃຫຍ  ແມນ ຖື ໄດ ວາ ຮູ ໜັງສື ຂນ ພນຖານ  ແທນ ທ ຈະ ແມນ 68,7% ຕາມ ການ 
ລາຍງານ. ນອກຈາກ ສະຖານະ ທາງ ດານ ສັງຄົມ-ເສດຖະກິດ  ແລະ  ປະຊາກອນ  ເຂດ ຕົວ ເມືອງ-ຊົນນະ ບົດ, ປັດ  ໄຈ 
ຕັດສິນ ການ ຮູ ໜັງສື  ກວມ ເຖິງ ລະດັບ ການ ສຶກສາ ທ ໄດ ຮັບ, ຊົນ ເຜາ (ພາສາ ທ ໃຊ ໃນ ເຮືອນ ),  ແງການ ຮຽນ ຮູ ໜັງສື 
(  ໃນ ລະບົບ ໂຮງຮຽນ, ນອກ ລະບົບ ໂຮງຮຽນ  ື ອັດຕະ ຍະ ໃສ )  ແລະ ປີ ທ ໄດ ອອກ ໂຮງຮຽນ.

ການ ສຳ ວດການ ຮູ ໜັງສື ໃນ ທວ ປະ ເທດ  ຄນ ພົບ ວາການ ສຶກສາ ຊນ ປະຖົມ  ບ ສາມາດ ຮັບປະກັນ  ການ ຮູ ໜັງສື ທ ນ ຳ 
ໃຊ ໄດ ( Functional Literacy ). ພຽງ ແຕ  ໜງ  ໃນ  ສອງ ຄົນ ທ ຮຽນ ຈົບ ຊນ ປະຖົມ  ມີ ການ ຮູ ໜັງສື ຂນ ພນຖານ.  ເຊນ 
ດຽວ ກັນ, ພຽງ ແຕ 38% ຂອງ ຜູ ຮຽນຈົບ ລະດັບ III ຂອງ ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ  ຮູ ໜັງສື ຂນ ພນຖານ. ການ 
ຄນ ພົບ ດງກາວ ໄດ ຍົກ ໃຫ ເຫັນ  ບັນຫາ ໜັກ ໜວງກຽວ ກັບ  ຜົນ ການ ຮຽນ ຂອງ ການ ສຶກສາ ຊນ ປະຖົມ.

ສງ ທາ ທາຍ ັກ  ແມນ ໃຫ ບັນລຸ ກວາ 98% ອັດຕາ ການ ຮູ ໜັງສື ຂອງ ຜູ ໃຫຍ ຕາມ ການ ລາຍງານ  ແລະ 61% ຕາມ 
ການ ທົດ ສອບ  ການ ຮູ ໜັງສື ຂນ ພນຖານ ຂອງ ຜູ ໃຫຍ ໃນ ປີ 2015-16. ຄູ ສວນ ວງາຍ  ແມນ ຄູ ອາສາ ສະ ໝັກ  ທ ໄດ 
ຮັບ ສງ ຈູງ ໃຈ ບາງ ເລັກ ໜອຍ  ໃນ ໂຄງການ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສື.

ເ ປາໜາຍ  ທ ີ5 : 
 ການ ຂະ ຫຍາຍການ ບໍ ລິກາ ນ ກາ ນສຶກສາ ຂນ ພນຖານ  ແລະ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ທັກ ສະທ ຈຳ ເປັນອນໆ 
ທ ເປັນຄວາມ ຕອງການ ຂອ ງຊາວໜຸມ  ແລະ  ຜູ ໃຫຍ.

ຄອບຄົວ ທຸກ ຍາກ ໃນ ເຂດ ຊົນນະ ບົດ  ແມນ ກຳລັງ ມີ ບັນຫາ ຢາງ ໜັກ ໜວງ ໃນ ການ ເຂາ ເຖິງ  ການ ບໍລິການ  ການ ສຶກສາ 
ຂນ ພນຖານ ທ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບ  ແລະ  ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ທັກ ສະ ຊົນນະ ບົດ. ພ ແມ ຜູ ປົກຄອງ  ອາດ ຈະ ມີ ບາງ ເລັກ ໜອຍ, 
ື  ບ ມີ ການ ສຶກສາ ເລີຍ, ຊງ  ເປັນ ປັດ  ໄຈ ບງ ບອກ ເຖິງ  ລະດັບ ລາຍໄດ ຕ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ແລະ  ເປັນ ຜົນ ຕ ເນອງທ ຈຳ 
ເປັນ ຕອງ ໃຫ ລູກ ເຕາ ຂອງ ພວກເຂົາ ມີ ສວນ ໃນ ການ ຫາ ລາຍ ໄດ ໃຫ ຄອ ບຄົວ. ສວນ າຍ ພວກ ເຂົາ ເຈາ ບ ເຫັນ ຄວາມ 
ສຳຄັນ ເລີ ຍ ທ ຈະ ພະຍາຍາມ ສງ ລູກ ເຕາ ເຂາ ໂຮງຮຽນ  ຍອນ ພວກ ເຂົາ ມີ ຄວາມ ເຊອ ໝນໜອຍ ໃນ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ 
ການ ສິດສອນ  ແລະ  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ທ ຈະ ນຳ ໃຊ ມັນເພອ ປ ະ ກອບ ເປັນ ອາຊີບ ໃນ ອານາ ຄົດ.

ອີກ ປັດ ໄຈໜງ  ໃນ ການ ເຂາ ເຖິງ ການ ບໍລິການ  ການ ສຶກສາ ສຳ ລັບ  ຊາວ ຊົນນະບົດ ທຸກ ຍາກ ແມນ ຄາ ໃຊ ຈາຍ ຕາງໆ  ທ 
ກຽວຂອງ. ເຖິງ ແມນວາ ການ ສຶກສາ ພາກ ບັງຄັບ ແມນ î ບເສຍຄາî  ແຕ ໃນ ຕົວ ຈິງ  ມັນ ມີຄາ ໃຊ ຈາຍ ຕົວ ຈິງ າຍ ຢາງ. 
ເຖິງ ແມນ ວາ ເຄອງ ແບບ ນັກຮຽນ  ບ ເປັນ ການ ບັງຄັບ,  ເດັກ ຈຳ ຕອງ ນຸງ ເຄອງຮຽບ ຮອຍ ດີ  ໄປໂຮງຮຽນ  ສວນ າຍ ພ ແມ 
ຜູ ປົກຄ ອງຕອງ ແບກ ຫາບ  ຄາ ປ ມ  ແລະ  ອຸປະກອນ ການ ຮຽນ (ສໍ,ບິ ກ, ອນໆ) ອາຫານ  ແລະ  ຄາ ເດີນທາງ ອາດ ຈະ ໃຊ 
ຈາຍາຍ. ນອກຈາກຄາ ໃຊ ຈາຍ ໂດຍ ກົງ ແລວ, ການ ໃຫ ້ ລູກ ເຕາ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ເຂາໂຮງຮຽນ, ຄອບຄົວ ຕອງ ສະະ 
ລາຍ ໄດ  ທ ເດັກນອຍ ສາມາດ ຫາ ປະກອບ ໃຫ ໄດ. ມັນ ແມນ ຍອນ ສາ ຍເຫດ ດງກາວ ນ  ໃນ ເຂດຊົນນະ ບ ົດ  ເດັກນອຍ 
ຈຳນວນ ວງາຍ  ຈງ ບ ໄປ ໂຮງ ຮຽນ ໃນ ລະດູ ການ ຜະລິດ ກະສິກຳ, ຍອນ ພວກ ເຂົາ ຈຳ ຕອງ ໄດ ຊວຍ ພ- ແມ ກຽວ ເຂາ  
ແຕ ສົກ ປີຮຽນ ຊ ພັດ ຂັດ ກັບ ລະດູ ການ ຜະລິດ ກະສິກຳ.
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ເຖິງ ແມນ ວາ  ຈະ ມີ ບັນຫາ ໃນ ການ ໄປ ເຂາ ໂຮງຮຽນ,  ແຕ ມັນ ກ ບ ເປັນ ຈິງ ສະ ເໝີ ທ ຊາວ ຊົນນະບົດ ທຸກ ຍາກ  ແລະ  
ຊົນ ເຜົ ່າຈຳນວນ ໜງ  ບ ໃຫ ຄວາມ ສຳຄັນ ຂອງ ການ ສຶກສາ. ທາງ ກົງກັນຂາມ,  ໃນ ບາງ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ ບາງ ຊົນ 
ເຜາ, ຍົກ ຕົວ ຢາງ: ສາຍ ເຫດ ໜງ  ທ ສຳຄັນ ທ ສຸດ  ທ ຊາວ ໜຸມ ຕອງ ອອກ ໂຮງຮຽນ  ເພອ ຊອກ ເຮັດ ວຽກ ຫາ ເງິນ  ແມນ 
ເພອຊວຍ ເືອ ນອງນຸງຂອງ ພວກ ເຂົາ ໄດ ສືບຕການ ຮຽນ.

ໂຄງ ກາ ນ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ  ມີ 3  ກຸມ  ເປາ ໜາຍ ຄື:
1.  ເດັກ  ແລະ ຊາວ ໜຸມ  ກຸມ ອາຍຸ 6   -14ປີ  ທ ບ ມີ ໂອກາດ  ໄດ ເຂາ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ  ແລະ  ມີ ຄວາມ ປະສົງ  ຢາກ ຮຽນ 

ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສື  ແລະ  ສຶກສາ ຕ ເນອງ.
2. ຊາວ ໜຸມ  ກຸມ ອາຍຸ15-40 ປີ  ທ ຮູ ໜັງສື  ແລະ  ມີ ຄວາມ ປະສົງ ຢາກ ຮຽນຕ.
3. ຊາວ ໜຸມ   ແລະ  ຜູ ໃຫຍ ກຸມ ອາຍຸ 15-24 ປີ  ທ ບ ມີ ອາຊີບ ແນນອນ ແລະ  ມີ ຄວາມ ປະສົງ ຢາກ ເຂາ ຝຶກ ອົບຮົມ 

ວິຊາ ຊີບ ຂນພື ້ນຖານ.

ທາ ອຽງ  ແລະ  ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ  ຂອງ ນັກຮຽນ ປະລະ  ໂຮງຮຽນ ແມນ ເພມ ຂນ,  ແຕ ກົງກັນຂາມ ຄວາມ ສາ ມາດ ຂອງ  
ໂຄງການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ  ແມນ ຈຳກັດ  ແລະ  ທາ ອຽງຂອງ ການ ເຂາ ຮວມ ໂຄງການ  ຂອງ ກຸມ ເປາ ໝາຍ  
ແມນ ດ ລົງ ແຕລະ ປີ. ບັນຫາ ການ ຍົກຍາຍ ຖນ ຖານ ຂອງ ຊາວ ໜຸມ   ເພ ອ ໄປ ຊອກ ເຮັດ ວຽກ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ຊາວ ໜຸມ  
ທ ປະລະ ການ ຮຽນ, ຈາ ກຊົນນະບົດ ເຂາ ສູ ຕົວ ເມືອງ, ຮຽກຮອງ ໃຫ ມີ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ຕມ ຂນ ອີກ ໃນ ການ ປັບປຸງ 
ການ ອອກ ແບບ ໂຄງການ ສຶກສານອກ ລະບົບ ໂຮງຮຽນ  ສຳ ລັບການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ  ແລະ ທັກ ສະ ຊົນນະບົດ  ເພອ 
ໃຫ ບໍລິການ ເຖິງ ກຸມ ເປາ ໝາຍ ຕາງໆ.

ຍງ ກວາ ນນ, ຄູ ແ ລະ  ຄູ ຝຶກ  ສວນວງາຍ ແມນ ອາສາ ສະ ໝັກ  ແລະ  ຄູ ປະຖົມ ທ ໄດ ຮັບ ສງ ຈູງ ໃຈ ຕອບ ແທນ ເລັກ 
ໜອຍ  ໃນ ໄລຍະ ການ ດຳ  ເນີນ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ. ມັນ ຍັງ ເປັນ ບັນຫາ ຄົງ ຄາງ  ແລະ  ສງ ທາ ທາຍ ັກ  ສຳ ລັບ ໂຄງ ການ 
ກ.ສ.ນ  ເພອ ບໍລິການ ໃຫ ເຖິງ ເດັກ ຊົນ ເຜາ  ທ ບ ໄດ ເຂາ ໂຮງຮຽນ ຢູ ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກີກ  ໃນ ເຂດ ພູດ ອຍທ ບ ມີ ເສນ 
ທາງ  ແລະ  ໂຮງຮຽນ.

ເປາ ໝາຍ  ທີ 6: 
ເພມ ການຮຽນ ຮູ ຂອງ ບຸກຄົນ  ແລະຄອບຄົວ ກຽວ ກັບ ຄວາມ ຮູ, ທັກ ສະ  ແລະ   ຈະລິ ຍະ ທຳ ທ ຈຳ ເປັນ 
ສຳ ລັບ ການ ດຳ ລົງຊີວິດ ທ ດີ ຂນ  ແລະ  ການພັດທະນາ ທ ເໝາະ ສົມ  ແລະ  ຍືນ ຍົງ.

ຄວາມ ຈຳກັດ ດານ ການ ກະຈາຍ  ແລະ  ເຄືອ ຂາ ຍຕາໜາງສ ມວນ ຊົນ  ເປັນ ອຸປະສັກ ກີິດ ກນ ການ ເຜີຍ ແຜ ຂ ມູນ 
ຂາວສານ ພນຖານ  ແລະ  ຄວາມ ຮູ ຕາງໆ  ທ ຈຳ ເປ ັນ ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ທ ດີ ຂນ  ແລະ  ການ ພັດທະນາ ທ ເໝາະ ສົມ  
ແລະ  ຍືນ ຍົງ ໂດຍ ສະ ເພາະ ສຳ ລັບ ຜູ ທຢູ ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກີກ ແລະ  ເຂດ ພູດ ອຍ. ຍງ ໄປ ກວາ ນນ  ຄວາມ າກ າຍ 
ຂອງ ຊົນ ເຜາ  ເປັນ ສງ ທາ ທາຍ ໂດຍ ສະ ເພາະ ຕການສະ ແຫວ ງຫາ ຮຽນ ຮູ  ເມອ ເວາ ເຖິງ ພາສາທ ໃຊ ໃນ ສ ມວນຊົນ.  ເຖິງ 
ແມນ ວາ ຈະ ມີ ລາຍການ ເປັນ ພາສາ ມງ  ແລະ  ຂະມຸ,  ແຕ ມັນ ກ ຍັງ ມີ ຄວາມ ຈຳກັດ ດານ ຄຸນ ນະພາ ບ  ແລະ  ເນອ ໃນ. 
ການ ເຂາ ເຖິງ ພ -ແມ  ຜູ ປົກຄອງ  ໂດຍ ຜານ ສ ມວນ ຊົນ, ດວຍຂ ມູນ ທ ເປັນ ປະ   ໂຫຍດ  ແລະ  ວິທີ ການ ລຽງ ລູກທ ດີ, ສຸຂະ 
ພາບ  ຂອງ ເດັກ  ແລະ  ໂພ ຊະນາ ການ,  ແລະ ກິດຈະກຳ ຮຽນ ຮູ ຂອງ ເດັກ  ພາຍ ໃນ ຄອບຄົວ  ຈຳ ຕອງ ຮຽກຮອງ ໃຫ ມີ ຮູບ 
ແບບ ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ໃນ ການ ຮວມ ມື ຂອງ ບັນດາ ອົງ ກອນ ທ ກຽວຂອງ. ຕ ້ອງ ໄດ ເອົາ ໃຈ ໃສ ເປ ັນ 
ພິ ເສດ ໃນ ການ ລົງທຶນ  ເພອ ປັບປຸງ ການ ກະ ຈາຍ  ແລະ  ເຄືອຂາ ຍຕາໜາງສ ມວນ ຊົນ  ແລະ  ເຕັກ ໂນ ໂລຊີ ດານ ຂ ມູນ 
ຂາວ ສານ ໂທລະ ຄົມ (I C T).
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2.2  ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ  ປະ ເດັນ ບັນຫາ ລວມຂອງການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ.

2.2.1 ການ ສາງ ໂຄງ ຮາ ງ ການ ກະຈາຍ ອຳນາດ ແບງ ຂນ ຮັບຜິດ ຊອບ ທ ແທດ ເໝາະ ແລະ 
       ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ ການ ສຶກສາ.

ການ ກະຈາຍ ອຳນາດ  ແບງ ຂນ ຮັບຜິດຊອບ  ການ ບໍລິຫານ ຄູ ມຄອງ ການ ສຶກສາ  ເປ ັນບູລິ ມະ ສິດ ສູງ ສຸດ,  ແຕ ມີ 6  
ບັນຫາ  ທ ເປັນ ຜົນ ສະທອນ ຢາງ ແຮງ ທ ຈຳກັດ ການ ຈັດ ຕງ ປະຕິບັດການ ກະຈາຍ ອຳນາດ ແບງ ຂນ ຮັບຜິດຊອບ  ແລະ  
ການ ບັນລຸ ຄຸນ ນະພາ ບການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ. ນນ ກ ຄື:

• ຊັບພະຍາກອນ ສຳ ລັບ ການ ສຶກສາ ບ ພຽງພໍ, ການ ແບງປັນ ຊັບພະຍາກອນ ມີ ຄວາມ ດ  ໂຕນ ກັນ ລະຫວາງ 
ແຂວງ  ຕ  ແຂວງ  ແລະ  ເມືອງ  ຕ  ເມືອງ,  ແລະ  ເງິນ ເດືືອນ ຂອງ ພະນັກງານ ຕ.

• ມີ ຄວາມ ບ ສອດຄອງ ກັນ  ກຽວ ກັບ ການ ຕັດສິນ ບັນຫາ  ແລະ  ການ ປະສານ ງານ, ຢູ ຂນ ແຂວງ  ແລະ  ຂນ ເມືອງ, 
ຊງ ແມນ ຂ ຫຍຸງຍາກ ທ ສຸດ ອີກ ອັນ ນງ  ໃນ ການ ກະຈາຍ ອຳນາດ ແບງ ຂນ ຮັບຜິດຊອບ  ສຳລັບການວາງ ແຜນ 
ການ ສຶກສາ  ທ ມີ ປະສິດທິພາບ, ການ ຂນ ງົບປະມານ  ແລະ  ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ,  ເມອ ການ ຕັດສິນ ບັນຫາ ກຽວ 
ກັບ ການ ແບງປັນ ງົບປະມານ ການ ສຶກສາ  ໃຫ ແກ ພະ ແນ ກສຶກສາ ແຂວງ  ແລະ  ຫອງການ ສຶກສາ ເມືອງ  ແມນ 
ອຳນາດ ການ ປ ົກຄອງ  ແຂວງ  ເປັນ ຜູ ຕັດສິນ,  ເຖິງ ແມນ ວາ ມັນ ຈະບ ສອດ ຄອງ ກັບ   ຂ ແນະນຳ ຂອງ ກະຊວງ 
ສຶກສາ ທິການ ກຕາມ.

• ການ ຂາດ ຂ ມູນ ທ ຊັດ ເຈນ  ແລະ  ແທດ ເໝາະ  ເປັນ ອຸ ປະສັກ ໃຫ ແກ ພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳ ແຂວງ  ແລະ  ຫອງການ 
ສຶກສາປະຈຳ ເມືອງ ທ ຈະ ຕັດສິນ ໃຈ ຢາງ ຖື ກຕອງ ເໝາະ ສົມ  ໃນ ການ ພັດທະນາ ການສຶກສາ, ການວາງ ແຜນ,  
ການ ຂນ ງົບປະມານ  ແລະ  ການ ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ.

• ຂາດ ການ ກຳນົດ ພາລະ ບົດບາດ   ແລະ  ໜາ ທ ຮັບຜິດຊອບ ທ ສັດ ເຈນ  ຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ , ພະ ແນກ 
ສຶກສາ  ປະຈຳແຂວງ  ແລະ  ຫອງການ ສຶກສາ ປະຈຳເມືອງ  ກອບ ຂອງ ລະບຽບ ການ ຄຸມ ຄອງ ບ ຮັດ ຄຸມ  ແລະ  ບ 
ມີ ຂ ແນະນຳ ຕາງໆ  ສຳ ລັບ ການ ດຳ ເນີນ ວຽກ ງານ ັກ ແງຕາງໆ  ເຊນ:  ການວາງ ແ ຜນ, ການ ຂນ ງົບ ປະມານ, 
ການ ຄຸມ ຄອງ ບຸກຄະລາ ກອນ  ແລະ  ວິຊາ ສະ ເພາະ  ຊງ ເປັນ ຂ ຫຍຸງຍາກ  ສຳ ລັບ ການ ກະຈາຍ ອຳນາດ ແບງ 
ຂນ ຮັບຜິດຊອບ  ແລະ  ນະ ໂຍບາຍ ການ ສຶກສາ  ທ ມີ ບະ ສິດ ທິຜົນ ດີ ຂນ, ການ ວາງ ແຜນ, ການ ຂນ ງົບປະມານ  
ແລະ  ການ ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ.

• ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ພະນັກງານ ທອງ ຖນແມນ ຕ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຢູ ຂນ ເມືອງ,  ເຮັດ ໃຫ ພວກ ເຂົາ ບ ສາມາດ 
ປະຕິບັດ ໜາ ວຽກ ທ ໄດ ຖືກ ມອບ ໝາຍ ຕາມການ ກະຈາ ຍອຳນາດ  ຊງ ສຸດ ທາ ຍກາຍ ເປັນ ບັນຫາ ໜງ ອີກ  ທ 
ໜັກໜວງ.

• ປະ ສິດທິຜົນ  ຂອງ ການ ຊວຍ ເືອ ຕາງໆ  ມີ ຈຳກັດ.  ເບອງ  ຂອງ ຜູ ໃຫ ທຶນ, ຄວນ ມີ ການ ປະສານ ງານ  ດານ ການ 
ຊວຍ ເືອ  ທ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ກວາ ເກາ, ນອກຈາກ ສງ ອນໆ ແມນ ກວມ ເຖິງ: (ກ) ການ ອອກ ແບບ ຮວມ ກຽວ ກັບ 
ຍຸດ ທະ ສາດສະ ເພາະ ຂະ ແໜງ ການ  ເພອ ຊວຍ ເືອ ການ ສຶກສາ,  ແລະ (ຂ) ສາງ ໂຄງການ ໃໝ ໂດຍ ອີງ ໃສ 
ການ ປະ ເມີນ ຜົນ  ຂອງ ໂຄງການ ຜານ ມາ  ແລະ  ມີ ຄວາມ ເຫັນ ດີ ເປັນ ເອກະ ສັນ  ກຽວ ກັບ ຈຸດປະສົງ  ແລະ  ການ 
ປົກ ຄຸມ ຂອງ ໂຄງການ.  ເບອງ  ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ,  ເພອ ຊຸກຍູ ໃຫການ ຊວຍ ເືອ  ມີ ປະສິດ ທິຜົນ ດີ ຂນ  ໂດຍ: 
(ກ) ອອກ ແບບ ຍຸດ ທະ ສາດ  ເພອ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ ການ, ດວຍການ ຢືນ ຢັນ ບູລິ ມະ ສິດ, ຈຸດປະສົງ  ແລະ   
ແຜນ ວຽກ; (ຂ)  ໃຫ ມີ ການ ກຳ ເນີນ ການ   ທ ມີ ປະສິດ ທີ ຜົນ ຂນ ກວາ ເກາ  ເວລາ ປະ ເມີນ ໂຄງການ,  ໂດຍ ອີງ 
ໃສ ຍຸດ ທະ ສາດ ຂະ ແໜງ ການ, ບົດຮຽນ ທ ຖອນ ໄດ ຈາກ ໂຄງການ ຜານ ມາ,  ໂຄງການ ຍອຍ  ແລະ  ກິດຈະກຳ,  
ແລະ ການ ປົກ ຄຸມ ຂອງ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ໂຄງການ ຕາງໆ  ໃນ ປັດຈຸບັນ; (ຄ) ການ ປະສານ ງານ ທ ມີ ປະສິດ ທິຜົນ 
ກວາ ເກາ  ຂອງ ກົມ ຕາງໆ  ທ ມີ ສວນກຽວຂອງ ໃນ ການຈັດ ຕງ ປະຕິບັດ  ແລະ  ປະ ເມີນຜົນ ໂຄງການ.
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2.2.2 ຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ ຍິງ-ຊາຍ.

ປະຊາກອນ ຊົນ ເຜາປະ ເຊີນໜາ ກັບ ສງ ທາ ທາຍ ພິ ເສດ. ດານ ຄວາມ ຫຍຸງຍາກ ທາງ ພູມ ມີ ປະ ເທດ,  ແລະ  ວັດທະນະທຳ  
ສວນາຍ ຈຳກັດ ພວກ ເຂົາ ໃນ ການ ເຂາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ສຶກສາ  ແລະ  ສາ ທາລະນະສຸກ  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ແມນ ແມ ຍິງ  
ແລະ  ເດັກ ຍິງ  ທ ຖືກ ຈຳກັດ ໃນ ການ ເຂາ ເຖິງ ການ ບໍລິການ ດານ ສັງຄົມ.  ໃນ າຍ ຄົວ ເຮືອນ ທ ມີ ຊັບພະຍາກອນ ຈຳກັດ,  
ເດັກ ຍິງ ສວນາຍ ຈະ ເປັນຜູ ທ ຕອງ ໄດ ຢູ ເຮືອນ ຊວຍວຽກ ເຮືອນ ການຊານ  ເມອ ຫາກ ອາຍ  ື  ນອງ ຊາຍ ຂອງ ພວກ ເຂົາ 
ເຂາ ໂຮງຮຽນ.

 ເຮ ົາ ໄດ ເນນ ເຖິງ  ຄວາມ ສຳຄັນ ໃນ ການ ບັນລຸ ຄວາມ ສະ ເໝີພາບ  ຍິງ-ຊາຍ  ເປັນ ເງອນ ໄຂ ອັນ ໜງ ສຳ ລັບ ບັນລຸ ການ 
ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ. ຕອງ ກຳ ນົດບູລິ ມະ ສິດ ໃຫ ເດັກ ຍິງ ໄດ ມີ ໂອກາດ ເຂາຮຽນ  ແລະ  ຮຽນ ໃຫ ຈົບ,  ຄື ກັນ ກັບ ເດັກ ຊາຍ . 
ເພອ ເອົາ ບົດບາດ  ຍິງ -ຊາຍ  ເຂາ ໃນ ເສົາຄ î ການ ຂະ ຫຍາຍ ໂອກາດ  ແລະ  ຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບî, ຍຸດ ທະ ສາດ  ຂອງ 
ກະຊວງ ສຶກສາ  ໄດວາງອອກຄື :

• ສາງ ນະ ໂຍບາຍກຽວກັບ  ບົດບາດ  ຍິງ-ຊາຍ  ແລະ  ການ ສຶກສາ.
•  ໃຊ ຂ ມູນ  ແບງ ຕາມ ເພດ  ເປັນ ລະບົບ ຕ ເນອງ.
• ວາງ ຄາດ ໝາຍສະ ເພາະ  ເພອ ເດັກ ຍິງ  ແລະ  ແມຍິງ  ເພມ ຈາກ ຄາດ ໝາຍ ລວມ.
• ກະຕຸກ ຊຸກຍູ  ແລະ  ຝຶກ ອົມ ຮົມ ພ ແມ ຜູ ປົກຄອງ ເດັກ  ເພອ ສງ ເສີີມ ການ ສຶກສາ  ຂອງ ເດັກ ຍິງ.
•  ສງ ເສີມ ຄວາມ ຕອງການ ຂອງ ເດັກ ຍິງ  ໂດຍ ອີງ ໃສ ສງ ຈູງ ໃຈ ຮູບ ແບບ ຕາງໆ.
• ໃຫການ ຊວຍ ເຶອພິ ເສດແກ ຜູ ທ ດ ອຍ ໂອກາດ າຍ ດານ ( ເດັກ ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ຊາຍ  ຊົນ ເຜາ ທ ພິການ). 

ເພອ ເອົາ ວຽກ ງານ  ບົດບາດ  ຍິງ-ຊາຍ  ເຂາ ໃນ ເສົາຄ ìຄຸນ ນະພາ ບ  ແລະ  ຄວາມ ສອດຄ ອງî ຍຸດ ທະ ສາດ  ຂອງ 
ກະຊວງ ສຶກສາ ວາງ ອອກຄື :

• ວິ ເຄາະ  ແລະ  ກວດ ແກ  ທຸກໆ ເນອ ໃນ ທ ເປ ັນຂອດ ຈຳກັດ  ດານ ບົດບາດ  ຍິງ-ຊາຍ ໃນ ທຸກໆ  ວິຊາ ຂອງ ັກສູດ.
• ພິຈາລະນາ  ຂະ ບວນການ ສິດສອນ  ແລະ  ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ ທ ດີ ຂອງ ຄູ.
• ສາງອາຄານ ສະຖານ ທຮຮຽນ ທ ປ ອດ ໄພ  ແລະ  ຄຳ ນຶງ ເຖິງ  ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ.
•  ເອົາ ໃຈ ໃສ ພິ ເສດ ເຖິງ ຄວາມ ປອດ ໄພ  ແລະປອງ ກັນ ເດັກ ຍິງ ຈາ ກການ ເປັນ ເຫຍອຂອງ ຂະ ບວນການ ຄາມະນຸດ.

2.2.3 ຄວາມທຸກ ຍາກ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ

ສ.ປ.ປ. ລາວ  ເປັນ ປະ ເທດ ທ ມີ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ເປັນ ສວນໃຫຍ ທ ເສດຖະກິດ ອີງ ໃສ ການ ກະສິກຳ ເປັນ ຕນ ຕໍ  ບູລິ ມະ 
ສິດ ສຸດ ຍອດ ຂອງ ລັດຖະບານ  ແມນ ປັບປຸງ ສະພາບ ສັງຄົມ  ແລະ ການ ສາງ ລາຍ ຮັບ ໃນ ເຂດ ຊົນ ນະບົດ,  ແລະ  ເຊອມ 
ຍົງ  ເຂດ ຊົນນະບົດ ເຂາ ສູ ເສດຖະກິດ ການ ຕະາດ. ໄດ ຖື ເອົາ ການພັດທະ ນາ ຊົນນະ ບົດ  ເປັນ ກຸນ ແຈ ເພອ  ແລະ 
ລຶບລາງ ຄວາມທຸກ ຍາກທວ ມວນ ຊົນ  ແລະ ການ ປັບປຸງ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ  ແບບ ຍືນ ຍົງ.  ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ  ເພອ ການ 
ເຕີບ ໂຕ  ແລະ ລຶບ ລາງ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ ແຫງ ຊາດ ( NGPES )  ເປັນ ໃຈກາງ ຂອງ ວຽກ ງານ  ພັດທະນາ ປະ ເທດ ຊາດ  
ແລະ ສະທອນ ໃຫ ເຫັນ ເຖິງ ກອບ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ຍຸດທະ ສາດ   ຂອງ ລັດຖະບານ ທ ຈະ ດຳ ເນີນ ຕາມ ຈຸດປະສົງ ແລະ  
ເປາ ໝາຍ ແຫງ ຊາດ.
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ໂດຍ ອີງ ໃສ ມາດຖານ ຄວາມທຸກ ຍາກ ແຫງ ຊາດ,  ໃນ ຈຳນວນ 142  ເມືອງ  ມີ  72  ເມືອງ  ຈັດ ເປັນ ເມືອງ ທ ທຸກ (  ເບງ 
ຕາມ ແຜນ ທ ). ສວນ າຍ ເມືອງ ເລານ  ຕງ ຢູ ເຂດ ພູດ ອຍ, ການ ເຂາ ເຖິງ ຫຍຸງຍາກ  ແລະ ມີ ປະຊາກອນ ຊົນ ເຜາ  
ເປັນ ສວນ ໃຫຍ. ກົງກັນຂາມ,  ເກືອບ ທັງ ໜົດຂອງ ບັນດາ ເມືອງ ທ ຕງ ຢູ  ລຽບ ຕາມ ແຄມແມນ ຂອງ  ແລະ ກງ ສາຂາ 
ແມນຂອງ. ຊງ ມີ ເສນທາງ ເຂາ ເຖິງ  ເສນທາງ ວງ  ແລະ  ແມ ນ ັກໆ  ເປັນ ເມືອງ ທ ບ ທຸກ. ການ ເຂາ ເຖິງ  ການ ໂທລະ 
ຄົມມະນາຄົມ  ແລະ ຂົນ ສງ  ເປັນ ປັດ  ໄຈ ັກ  ທ ກີດ ກນ ການ ປົກ ຄຸມ  ການ ບໍລິການ ດານ ສັງຄົມ ຕາງໆ  ເຊນ, ການ ເຂາ 
ເຖິງ ການບໍລິການ  ດານ ສາທາລະນະ ສຸກ  ແລະ ການ ສຶກສາ ໃນ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດ ບ ມີ ເສນທາງ.

ທວ ປະ ເທດ ມີ 4.126 ບານ  ແລະ 160.592 ຄົວ ເຮືອນ  ທຢູ ໃນ ເກນ ທຸກ ຍາກ.  ໃນ ນນ 76.7% ຂອງ ຈຳນວນ ບານ ທັງ 
ໝົດ ໃນ 72 ເມືອງນ  ແມນ ທຸກ ຍາກ ແລະ 50,4% ຂອງ ຈຳນວນ ຄົວ ເຮືອນ  ແມນ ທຸກ ຍາກ  ໃນ ຈຳນວນ 18  ແຂວງ,10  
ແຂວງ  ແມນ ທຸກ ຍາກ  ຊງ ມີ ຈຳນວນ ບານ  ທ ທຸກ ຍາກ ກວມ ເຖິງ 80%. 12  ແຂວງ  ໃນ ຈຳນວນ 18  ແຂວງ  ມີ ຈຳນວນ 
ຄົວ ເຮືອນ  ທ ທຸກ ຍາກ ສູງ ກວາ 50%.  ໃນ ຈຳນວນ 72  ເມືອງ  ແລະ  ເພອ ຄວາມ ສະ ເໝີພາບ, 47  ເມືອງ  ໄດ ຖື ເປັນ ບູລິ 
ມະ ສິດ ຂອງ  NGPES. ເຖິງ ແມນ ວາ ປະຊາກອນ ທັງ ໝົດ  ໃນ ບັນດາ ເມືອງ ເາ ນ ກວມ ພຽງ ແຕ 23,5% ຂອງ ຈຳນວນ 
ປະຊາ ກອນ ທັງ ໝົດທວ ປະ ເທດ ລັດຖະບານ ໄດ ໃຫ ບູລິ ມະ ສິດ ໃນ ເຂດ ທ ມີ ລະດັບ ຄວາມທຸກ ຍາກ າຍ ທ ສຸດ.

ອີກ ດານ ໜງ, ລະດັບ ຄວາມທຸກ ຍາກ ແມນ 18,9%  ໃນ ອີກ 70  ເມືອງ ອນ  ທ ບ ທຸກ. ໂດຍ ອີງ ໃສ ຂ ມູນ ທ ໄດ ຈາກ 
ຕາຕະລາງ ຂາງ ເທິງ ນ,  ໄດ ຄິດ ໄລ ເພອ ຄາດ ຄະ ເນ ຈຳນວນ ປະຊາກອນ ທ ທຸກຍາກ ໃນ ບັນດາ 72  ເມືອງ ທຸກ   ແລະ 
ບັນດາ 70  ເມືອງ  ທ ບ ທຸກ  ຕາມ ຜົນ ຄິດ ໄລ ໃນ ອັດຕາສວນ ລະຫວາງ 10:7. ດງ ນນ, ຈຳນວນ ປະຊາກອນ ທ ທຸກ ຍາກ  
ໃນ ບັນດາ ເມືອງ ທ ບ ທຸກ  ກ ສູງ  ດງ ດຽວ ກັນ ກັບ ບັນດາ ເມືອງ ທຸກ.

ຊົນ ເຜາ ສວນາຍ ປະ ເຊີນ ໜາ ກັບ  ຂ ຫຍຸງຍາກ ໃນ ການ ສຶກສາ. ຂ ຈຳກັດ ທ ຊາວ ຊົນນະບົດ, ປະຊາກອນ ຊົນ ເຜາ  
ສວນາຍ ພົວພັນ ເຖິງ ການ ສະໜອງ.  ໂດຍ ທວໄປ,  ແຂ ວງທ ມີ ປະຊາກອນ ຊົນ ເຜາເປັນ ສວນ ໃຫຍ ແມນ ມີ ບານ ທ ບ 
ມີ ໂຮງຮຽນ າຍ  ແລະ  ມີ ໂຮງຮຽນ ມູນ າຍ  ແລະ  ຂາດ ເຂີນ ຄູ ທ ໄດ ມາດຖານ.  ເຖິງ ແມນ ວາ  ເດັກ ຊົນ ເຜາ ທ ໄດ ເຂາ 
ໂຮງຮຽນ, ອັດຕາ ການ ປະລະ ໂຮງຮຽນແມນ ສູງ າຍ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຊຸມ 2 ປີ  ທຳ ອິດ  ຂອງ ການ ເຂາ ຮຽນ. ັກ 
ສູດ ຍັງ ບ ທັນ ເລງ ໃສ ຄວາມ ຕອງການ ຂອງ ເດັກ ຊົນ ເຜາ. ຄູາຍ ຄົນ  ບ ແມນ ຄົນ ໃນ ຊຸມ ຊົນ  ທ ພວກ ເຂົາ ສອນ,  ແລະ ບ 
ສາມາດ ເວາ ພາສາ ທອງ ຖນດງກາວ,  ແລະ  ພາ ໃຫ ມີ ບັນຫາ ໃນ ການ ສສານ  ແລະ ສອນ ເດັກ ໃນ ທອງ ຖນ ນນ.

ຊາວ ໜຸຸມ ສວນວງາຍ ມັກຈະ ຍົກຍາຍ ຖນ ຖານ  ເພອ ີກ ລຽງ ຈາກ ຊີວິດ ຊາວນາ ແບບ ເພງ ໂຕ ເອງ  ແລະ  ຊອກ ຫາ  
ໂອກາດ ເພອ ໜີ ໄປສະ ແຫວ ງຫາ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ ທ ດີກ ວາ ເກາ ຢູ ແຫງ ອນ. ປະກົດ ການ ນ  ໄດ ປະ ໃຫ ບາງ ຄອບ ຄົວ  
ແລະ  ຊຸມ ຊົນ  ບມີ ແຮງ ງານ ທ ຫາວ ຫັນ  ແລະ  ແຂງ ແກນ. ມີ າຍ ຄົນ ທ ໄປ ແລວ ໄປ ເລີຍ.  ເຖິງ ແນວ ໃດ ກຕາມ,  ແຮງ 
ງານ ທ ມີ ສີມື ຕ  ແລະ ມີ ສີມື ກ ລງ ໄ ໄປ ຊອກ ຫາ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳຢູ ປະ ເທດ  ໃກ ຄຽງ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຢູ ປະ ເທດ ໄທ. 
ການ ເຄອນ ຍາຍ ແຮງ ງານ  ໄດ ກາຍ ເປັນ ຍຸດ ທະ ສາດ ສຽງ ໄພທ ສຸດ  ສຳ ລັບ ຊາວ ໜຸມ ດອຍ ໂອກາດ.
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2.3 ສງ ທາ ທາຍ ັກ  ແລະ ບັນຫາ  ສຳ ລັບ ກຸມ ເປາ ໝາຍ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ( EFA ).

ບັນ ຫາ ັກ ທ ແຜນ ງານ EFA ຕອງ ໄດ ຄຳ ນຶງ ເຖິງ  ສຳ ລັບ ແຕ ລະ ກຸມ ເປາ ໝາຍ ຂອງ EFA  ແມ ນ ໄດ ສະ ເໜີ  ໃນ ກອບ  
ລຸມ ນ. ການ ວິ  ໄຈ ສະພາບ ການ ສຶກສາ  ຂອງ ແຕ ລະ ກຸມ ເປາໝາຍ ແມ ນຢູ ໃນ ເອກະສານ ຄັດຕິດ 1. ມັນ ໄດ ກຳນົດ 
ນິຍາມ  ສຳ ລັບ ແຕ ລະ ກຸມ ເປາ ໝາຍ, ຜົນສຳ ເລັດ, ສງ ທາ ທາຍ  ແລະ ບັນຫາ ສຳ ລັບ ແຕລະ ຂະ ແໜງ ການ ຍອຍ ຂອງ 
ການ ສຶກສາ.

2.3.1 ກຸມ ເປາ ໝາຍ ທີ 1: ການ ຮັກສາ ດູ ແລ ເດັກ  ແລະ ພັດທະນາ ເດັກ ກອນ ໄວ ຮຽນ (ECCD )

ບັນຫາ ັກ ສຳ ລັບ ການ ຮັກສາ ດູ ແລ ແລະ ພັດທະນາ ເດັກ ກອນ ໄວ ຮຽນ ( ECCD)

ການ ຂະ ຫຍາຍ ໂອກາດ
1. ສະ ຖາ ບັນ ECCD , ໂຮງ ລຽງ ເດັກ  ແລະ  ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແມນ ຈຳກັດ   ແລະ ສວນາຍ ຕງ ຢູເຂດ ຕົວ 

ເມືອງ ໃຫຍ  ແລະ  ເຂດ ຊຸມ ຊົນ ທ ມີ ເສດຖະກິດ ດີ.
2. ໂຄງການ  ຮັກສາດູ ແລ ເດັກ  ແລະ ພັດທະນາ ເດັກ ກອນ ໄວ ຮຽນ ຍັງມີ ໜອຍ  ໃນ ເຂດ ຊົນນະ ບົດ  ແລະ 

ຮາງ ໄກ ສອກີກ, ໂດຍ ສະ ເພາະ ຢູ ເຂດ ຊົນ ເຜາ  ແລະ ທຸກ ຍາກ.
3. ຄາ  ໃຊຈາຍ ໂດຍ ກົງ  ສຳ ລັບ ໂຄງການ ECCD ສຳ ລັບ ພ ແມ ຜູ ປົກຄອງ  ແມນ ສູງ  ແລະ  ເກີນ ຄວາມ 

ສາມາດ ທາງ ການ ເງິນ  ຂອງ ຄອບຄົວ ທ ມີ ລາຍໄດຕ . ຄຸນ ນະພາ ບ  ແລະ  ຄວາມ ສອດ ຄອງ.
4. ຂາດ ເຂີນ ຄູ ອະນຸບານ ຢາງ ໜັກ ໜວງ ດານ ຈຳນວນ ແລະ ຄຸນ ນະພາ ບ. ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ECCD ແມນ 

ຈຳ ກັດຍອນ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ຄູ ຕ, ສວນວງາຍ ແມນ ມີ ຄວາມ ຈຳກັດ ື ບ ໄດ ຜານ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ 
ດານ ວິຊາ ການ ແລະ  ໄດ ຮັບ ຂນ ເງິນ ເດືອນ ຕ ກວາ ໝູໝົດ  ໃນ ບັນດາ ຄູ  ຊນ ຕາງໆ.

5. ຂາດ ເຂີນ ຢາງ ໜັກ ໜວງ ດານ ເຄຫະ -ສະຖານ ທ  ແລະ ອຸປະກອນ ການ ນ ແລະ ການ ຮຽນ,
ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ

6. ຂາດ ເຂີນ ງົບປະມານ ພນຖານ ແລະ ບ ສາມາດ ຂະ ຫຍາຍການ ບໍລິການ  ເຖິງ ເຂດຊົນນະບົດ ຮາງ ໄກ 
ສອກີກ.

7. ຂາດ ເຂີນ ບຸກຄະລາ ກອນ  ໃນ ພະ ແນ ກອະນຸບານຂອງ ກົມ ສາມັນ ສຶກສາ  ແລະ ສວນວງາຍ ມີວຽກ 
ລນ ມື  ແລະ ກິດຈະກຳ  ກຽວ ພັນ ກັບ ບັນດາ ໂຄງການ ຊວຍ ເືອ ຂອງ ສາກົນ.

8. ຈຳ ຕອງ ມີ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ຍຸດ ທະ ສາດ  ຢາງ ຈະ ແຈງ ສຳລັບ ການຈັດ ຕງ ປະຕິບັດ  ເພອ ເອົາ ໃຈ ໃສ ວຽກ 
ງານ ECCD  ເພອ ດຜອນ ອັດຕາ ຄາງ ຫອງ  ໃນ ຊຸມປີ ທຳ ອິດ ຂອງ ຊນ ປະຖົມ  ໂດຍສະ ເພາະ  ຊນ ປ.1

9. ພະນັກງານ ວິຊາ ການ ຢູ ຂນ ທອງ ຖນ ( ພ.ສ.ປ.ຂ , ຫ.ສ.ປ.ມ ) ຈຳ ຕອງ ໄດ ຮັບ ການ ຊວຍ ເືອ ເພອ ວາງ 
ແຜນ, ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ  ແລະ ຈັດ ຕງ ປະຕິບັດ ໂຄງການ ECCD

10. ຈຳ ຕອງ ມີນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ຍຸດ ທະ ສາດຢາງ ຈະ ແຈງ  ເພອ ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍ ການ ມີ ສວນ ຮວມຂອງ 
ຊຸມ ຊົນ ແລະ ຊຸກ ຍູ ການ ລົງທຶນ  ຂອງ ພາກ ເອກະ ຊົນ ໃນ ໂຄງການ ECCD ຢູ ຂນ ຮາກ ຖານ.
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2.3.2 ກຸມ ເປາ ໜາຍ ທີ 2: ການ ສຶກສາ ຊນ ປະຖົມ (PR)

ບັນຫາ ັກ  ສຳ ລັບ ການ ສຶກສາ ຊນ ປະ ຖົມ
ການ ຂະ ຫຍາຍ ໂອກາດ:

1. ເດັກ ເກນອາຍຸ ເຂາຮຽນຈຳນວນ ວງາຍ  ບ ໄດ ເຂາ ໂຮງຮຽນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ເດັກ ຍິງ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  
ຫາງ ໄກ ສອກີກ  ແລະ  ເຂດ ຊົນ ເຜາ.

2. ອັດຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ ແລະ ການ ຮຽນ ຈົບ ຊນຕ  ສຳ ລັບ ເດັກ ທຢູ ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກີກ  ແລະ  ເຂດ ຊົນ 
ເຜາ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ຈາກ ຄອບຄົວ ທ ມີ ລາຍ ໄດ ຕ  ແລະ  ເດັກ ຊົນ ເຜາ  ໃນ ເມືອງ ທ ທຸກ ຍາກ.

3. ໂດຍ ທວ ໄປ  ຍັງ ຂາດ ເຂີນ ອາຄານ  ໂຮງຮຽນ  ແລະ ຫອງ ຮຽນ ຢາງ ໜັກ ໜວງ. ອາຄານ ໂຮງຮຽນ ໃນ ເຂດ 
ຊົນ ນະ ບົດ ຫາງ ໄກ ສອກີກ  ໂດຍ ທວ ໄປ ສວນວງາຍ  ເປັນ ອາຄານ ຊວຄາວ  ຂາດ ອຸປະກອນ ການ 
ນ  ແລະ ການ ຮຽນ  ທັງ ຂາດ ອານາ ໄມ ຂນ ພນຖານ ເຊນ: ນ ສະ ອາດ  ແລະ ຫອງ ນ.

4. ໂຄງການ ຮຽນ ຮວມ ຂອງ ເດັກ ພິການ ເບົ າ ຍັງ ບ ທັນ ປົກ ຄຸ ມ ໄດ ຢາງ ກວາງ ຂວາງ  ຊງ ສວນ ວງາຍ ແມນ 
ມີ ແຕ ຢູ ໃນ ຕົວ ເມືອງ ໃຫຍ.

ຄຸນ ນະພາ ບ  ແລະ ຄວາມ ສອດຄອງ:
5. ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ການ ຮຽນ ຕ ແລະ ອັດຕາການຄາງຫອງ ສູງ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຊຸມ ປີ ທຳ ອິດ ຂອງ ການ 

ສຶກສາ ຊນ ປະ ຖົມ. ບັນຫານພົວພັນ ເຖິງຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ຄູ  ຊງ ເປັນ ຜົນ ຈາກ ລະບົບ ການ ສາງ ຄ ູ, ການ 
ຝຶກ ອົບຮົມ ບຳລຸງຍົກ ລະດັບ ຄູ ບ ພຽງພໍ, ຂາດ ເຂີນ ອຸປະ ກອນ ພນຖານ ສຳ ັບ ການ ຮຽນ ການ ສອນ  ແລະ 
ຊວ ໂມງ ເຂາ ຮຽນ ໜອຍ.

6. ອັດຕາ ການ ສູນ ເສຍຄູ ສູງ  ແລະ ຂາດ ເຂີນ ຄູ ມາດຖານ ຢາງ ໜັກ ໜວງ. ບັນຫາ ນ ກຽວ ພັນ ເຖິງ ເງິນເດືອນ 
ຂອງ ຄູ ຕ  ແລະ ຄູດອຍ ໂອກາດ ໃນ ການ ພັດທະນາ ອາຊີບ ຂອງ ຕົນ.

7. ເອອຍ ອີງ ໃສ ການ ປະກອບ ສວນຂອງ ຊຸມ ຊົນ ໃນ ການ ບໍລິການ ການ ສຶກສາ ຊນ ປະຖົມ ເຮັດ ໃຫ ໂອກາດ 
ຮຽນ  ແລະ ຜົນ ການ ຮຽນ  ລະຫວາງ ນັກຮຽ ນໃນ ຊຸມ ຊົນ ດອຍ ໂອກາດ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ ທ ມີ ເສດຖະກິດ ດີ  
ດ ໂຕນ ກັນ າຍ ຂນ 

8. ຂາດ ການ ປະ ເມີນ ແລະ ດັດ ປັບ  ຄວາມ ສອດຄອງ ຂອງ ັກສູດ  ຢາງ ເປັນ ປົກກະຕິ. ັກສູດ ທອງ ຖນ ບ 
ໄດ ຮັບ ການ ພັດທະນາ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ເຂດ ຊົນ ເຜາ  ທ ນັກຮຽນ ມີ ຄວາມ ຫຍຸງຍາກ ດານ ພາສາ.

ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ:
9. ລະບົບ ບໍລິ ຫານ ຄຸມ ຄອງ  ໃນ ທຸກ ຂນ ( ສູນ ກາງ,  ແຂວງ,  ເມືອງ,  ໂຮງຮຽນ ) ຍັງ ບ ທັນ ພຽງພໍ ເພອຈັດ 

ຕງ ປະຕິບັດ  ຍຸດ ທະ ສາດ ການ ກະ ຂາຍ ອຳນາດ  ແລະ  ແບງ ຂນຮັບຜິດຊອບ  ຢາງ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ. ຜູ 
ບໍລິຫານ ຍັງ ຂາດ ຄວາມ ສາມາດ  ແລະ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ເພອ ປະຕິບັດ ໜາ ທ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຕົນ ຢາງ ມີ 
ປະສິດທິຜົນ.

10. ການ ສຶກສາ ຊນ ປະຖົມ  ກວມ ເອົາ ສວນ ໃຫຍ ຂອງ ງົບປະມານ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາທັງ ໝົດ  ແຕ ສະ 
ເລຍຄາ  ໃຊຈາຍ ຕ ຫົວ ຄົນ  ແມນ ຕ ກວາ ໝູ ໝົດ  ເມອ ທຽບ ໃສ ການ ສຶກສາ ຊນ ອນໆ. ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ 
ທ ສຸດ  ຕອງ ມີ ງົບປະມານ ເພມ ເຕີ ມ ເພອ ບັນລຸ ຈຸດປະສົງ ການ ສຶກສາ ຂນ ພນຖານ ເພອ ທຸກຄົນ ທ ມີ ຄຸນ 
ນະພາ ບ  ແລະ ສະ ເໝີ ພາບ.
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T K :
M K :
M Y :
T B :
H O :

ແຜນທີ່ໝວດພາສາຊົນເຜົ່າ ແລະ ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຕາມເມືອງ

ລະດັບຄວາມທຸກ
ເມືອງ ບໍ່ທຸກ
ເມືອງ ທຸກ
ເມືອງ ທຸກທີ່ສຸດ

ລາວ- ໄຕ
ມອນ- ຂະແມ
ມົ້ງ- ອີວມຽນ
ຕີເບດ
ຫໍ້

ແຫຼງ: ປື້ມອັດລັສ ສ ປ ປ ລາວ 2000 ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ

TK
TK MK
MY TK
MY
MK TK
TBHO
TB

ແຜນທີ່ໝວດພາສາຊົນເຜົ່າ
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2.3.3 ກຸມ ເປາ ໝາຍ ທີ 3 : ການ ສຶກ ສາ ຊນ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ ( LSE ).

ບັນ ຫາ ັກ ສຳ ລັບ  ການ ສຶ ກ ສາ ຊນ ມັດ ທະ ຍົມຕອນ ຕນ
ການ ຂະ ຫຍາຍ ໂອ ກາດ:

ມີ ສະ ພາບ ກົງ ກັນ ຂາມກັນ  ລະ ຫວາງ  ການ ສຶກ ສາ  ຊນມັດ ທະ ຍົມ ຕນ  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ ແລະ ຊົນ ນະ ບົດ:
1. ການ ສຶກ ສາ ຊນ ມັດ ທະ ຍົມ ປົກ ຄຸມ ກ ວາງ ຂວາງ ທ ສຸດ ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ, ເມືອງ ໃຫຍ ແລະ ເຂດ ທ ມີ ເສດ 

ຖະ ກິດ ດີ, ແຕ ປົກ ຄຸມ ໜອຍ ທ ສຸດ  ໃນ ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກ ີກ ແລະ  ເມືອງ ທຸກ ຍາກ  ຊງ ເຮັດ ໃຫ ມີ ຄວາມ 
ດ ໂຕນກັນ າຍ ຂນ ດານ ໂອ ກາດ ການ ຮຽນ.

2. ອັດ ຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ ສູງ, ຂາດ ຫອງ ຮຽນ ແລະ ຄູ ເນອງ ຈາກ ອັດ ຕາ ສວນ ນັກ ຮຽ ນ ຕ ຄູ ສູງ  ໃນ ເຂດ ຕົວ 
ເມືອງ ໃ ຫຍ ຊງ ກົງ ກັນ ຂາມ  ອັດ ຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ ຕ ແລະ ມີ  ຫອງ ຮຽນ ເືອ ແລະ ອັດ ຕາ ສວນ ນັກ ຮຽນ 
ຕຄູ ຕ  ໃນ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດ.

3. ການ ເຂາ ຮຽ ນ ຊນ ມັດ ທະ ຍົມຕນ  ຂອງ ນັກ ຮຽນຍງ ເຂດ ຊົນ ເຜາ  ແມນ ຍິງ ໜອຍ ທ ສຸດ ແລະ ໂດຍສະ 
ເພາະ ບາງ ຊົນ ເຜາ, ມີ ຄວາມ ດ ໂຕນ ກັນ າຍ  ລະ ຫ ວາງ ເພດ າຍ ທ ສຸດ  ຢູ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດ ແລະ ເຂດ 
ຊົນ ນະ ເຜາ . ແຕ ໃນ ຂົງ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ ມີ ຄວາມ ດ ໂຕນກັນ ລະ ຫ ວາງ ເພດ ແມນ ໄດ ສະ ເໝີ ກັນ.

ຄຸນ ນະ ພາບ ແລະ  ຄວາມ ສອດ ຄອງ.
4. ຄຸນ ນະ ພາບ ຂອງ ແວດ ລອມ ການ ຮຽ ນ ທວ ໄປ ແມນ ຕ, ໂດຍ ສະ ເພາະ   ຢູ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດ ຫາງ ໄກ ສອກ 

ີກ ແລະ ເມືອງ ທຸກ ຍາກ, ບັນ ຫາ ນ ກຽວ ພັນ ເຖິງ ການ ຂາດ ເຂີນ ຄູ ທ ໄດ ຜານ ການ ຮຽນ ສາງ ຄູ, ຂາດ 
ເຂີນ  ສ   ການ ຮຽນ- ການ ສອນ  ພນ ຖານ, ອັດ ຕາ ສວນ ນັກ ຮຽນ ຕ ຄູ ສູງ ແລະ ຊວ ໂມງ ການຮຽນ ໜອຍ.

5. ຄູ ມີ ຄວາມ ຈຳ ກັດ ດານ ຄຸນ ນະ ພາບ, ບັນ ຫາ ນ ພົວ ພັນ ກັບ  ຂນ ເງິນ ເດືອນ ຕ, ການ ຊັບ ຊອນ ຄູ ບ ມີ ປະ ສິດ 
ທິ ຜ ົ ນ ແລະ ຂາດ ຄຸນ ນະ ພາບ  ໃນ ການ ກ ສາງ ຄູ, ບ ມີ ການ ບຳ ລຸງ ຍົກ ລະ ດັບ ຄູ ແລະ ຄູຂາດ ໂອ ກາດ ໃນ 
ການ ພັດ ທະ ນາ ອາ ຊີບ ຕົນ.

6. ຂາດ ຄວາມ ຕ ເນອງ ແລະ ຄວາມ ສອດ ຄອງ ກັນ  ລະ ຫວາງ ັກ ສູດ  ຂອງ ຊນ ປະ ຖົມ ແລະ ມັດ ທະ ຍົມ. 
ການ ປະ ຕິ ຮູບ ັກສູດ ອາດ ຈະ ໃຊ ໃນ ເວ ລາ ນານ  ເພອ ສະ ໜອງ ຜົນ ໃນ ການ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ແລະ 
ຄວາມ ສອດ ຄອງ ຂອງ ຜົນ ການ ຮຽນ.

ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ
7. ການ ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ ຂອງ ການ ສຶກ ສາ ຊນ ມັດ ທະ ຍົມຕອນ ຕນວອງ ໄວ ແຕ ການ ລົງ ທຶນ ບ ໄດ ໄປ ຕາມ ຈັງ 

ຫວະ, ການ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ  ຂອງ ການ ສຶກ ສາ ຊັນ ມັດ ທະ ຍົມຕອນ ຕນຮຽກ ຮອງ ງົບ ປະ ມານ ເພມ 
ເຕີມ  ຢາງ ວງ າຍຈາກ ລັດ.

8. ລະ ບົບ ບໍ ລິ ຫານ ຄຸມ ຄອງ ທຸກຂນ (  ສູນ ກາງ, ແຂວງ , ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ) ຍັງ ບ ທັນ ພຽງ ພໍ ເພື ່່່ອ ຈັດ ຕງ ປະ 
ຕິ ບັດ ຍຸດ ທະ ສາດ ການ ຂ ະ ຫຍາຍ ອຳ ນາດ ແລະ ແບງ ຂນ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຢາງ ມີ ປະ ສິດ ທິ ຜົນ , ຜູ ບໍ ລິ ຫານ 
ໃນ ພ.ສ.ປ.ຂ  ແລະ ຫ.ສ.ປ.ມ ຍັງ ຂາດ ຄວາມ ສາ ມາດ  ທ ຈະ ປະ ຕິ ບັດ ໜາ ທ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຂອງ ຕົນ  ຢາງ 
ມີ ປະ ສິດ ທິ ພາບ.

9. ລາຍ ຈາຍ  ຕ  ຫົວ ຄົນ  ຂອງ ນັກ ຮຽນ ຊນ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ ແມນ ດ ນັກ ສຶກສາ  ມະ ຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລ 5 ເທາ.
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2.3.4 ກຸມ ເປາ ໝາຍທີ 4: ການ ຮູ ໜັງສື ຂອງ ຜູ ໃຫຍ

ບັນຫາ ຫລັກ ສຳລັບ ການ ຮູ ໜັງສື ຂອງ ຜູ ໃຫຍ
ການ ຂະຫຍາຍ ໂອກາດ:

1. ມີ ຊາວ ໜຸມ ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ  ໃນ ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກຫລີກ  ແລະ  ເຂດ ຊົນ ເຜາ ບ ໄດ ເຂາ ໂຮງຮຽນ  
ແລະ ບ ຮູ ໜັງສື.  ໂຄງການ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສື  ແລະ ການສຶກສາ ຕ ເນອງ ບໍລິການ ເຖິງ ຊາວ ໜຸມ 
ທ ອອກ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ຜູ ໃຫຍ ໄດ ເປັນ ສວນ ໜອຍ.

2. ການ ເຂາ ຮວມ ໂຄງການ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສື ຂອງ ຊາວ ໜຸມ ທ ປະລະ ໂຮງຮຽນ  ແມນ ໜອຍ ທ ສຸດ  
ໃນ ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກຫລີກ  ແລະ  ເຂດ ຊົນ ເຜາ.

3. ມີ ຄວາມ ຫລຸດ ໂຕນ ກັນ ລະຫວາງ ເພດ  ໃນ ຈຳນວນ ຜູ ທ ຮູ ໜັງສື  ແລະ ລະຫວາງ ຊົນ ເຜາ.  ໃນ ບາງ ຊົນ 
ເຜາ,  ເດັກ ຍິງ  ແລະ  ແມ ຍິງ  ແມນ ໜອຍ ທ ສຸດ ໃນ ການ ເຂາ ຮວມ ໂຄງການ.

4. ການ ສະໜອງ ສູນການ ສຶກສາ ຊຸມ ຊົນ ຍັງ ຈຳກັດ  ແລະ ຍັງ ບ ທັນ ຂະຫຍາຍ ເຖິງ ຊຸມ ຊົນ ທ ທຸກ ຍາກ ທ ສຸດ.
ຄຸນ ນະພາ ບ  ແລະ ຄວາມ ສອດຄອງ

5. ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ແວດ ລ ອມການ ຮຽນ ຂອງ ການ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສື  ແລະ ການ ສຶກສາ ຕ ເນອງ 
ຍັງ ຕ  ແລະ ບ ທັນ ດັດ ປັບ ໃຫ ແທດ ເໝາະ ກັບ ຄວາມ ຕອງການ  ແລະ ຈຸດ ພິ ເສດ ຂອງ ບັນດາ ກຸມ ເປາ 
ໝາຍ  ແລະ  ເງອນ ໄຂ ຕົວ ຈິງ  ໃນ ການຈັດຕງປະຕິບັດ. ສວນ ຫລາຍ ເປັນ ໂຄງການ ອອກ ແບບ ເປັນ 
ມາດຖານ ອັນ ດຽວ  ແລະ  ໃນ ຕົວ.

6. ຂາດ ເຂີນ ຢາງ ໜັກໜວງ ຄູ ອາສາ ສະໝັກ  ແລະ ຄູ ຝຶກ ທ ທີ ຄຸນ ນະພາ ບ. ຄູ ອາສາ ສະໝັກ  ແລະ ຄູ ຝຶກ 
ຂາດ ປະສົບ ການ  ໃນ ວິທີ ການ ສິດສອນ ຜູ ໃຫຍ  ແລະ ມີ ໂອກາດ ໜອຍ ທ ຈະ ໄດ ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ 
ບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ. ມີ ຄວາມ ຈຳກັດ ທາງ ດານ ຄຸນ ນະພາ ບ  ແລະ ປະລິມານ ຂອງ ຄູ ອາສາ ສະໝັກ. 
ບັນຫາ ທ ກຽວ ພັນ ເຖິງ ສງ ຈູງ ໃຈ ມີ ໜອຍ  ແລະ  ເງິນ ອຸດ ໜູນ ຕ ທັງ ຂາດ ໂອກາດ ເພອ ພັດທະນາ ອາຊີບ 
ຂອງ ຄູ ອາສາ ສະໝັກ.

7. ຂາດ ເຂີນ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ ພນຖານ, ສ ການ ຮຽນ ເສີມ  ແລະ ຫອງ ສະໝຸດ ສຳລັບ ເສີມ ສາງ ການ ຮູ 
ໜັງສື  ໃຫ ໃຊ ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດ  ແລະ ທັກ ສະພນຖານ.

ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ
8. ການ ລົງທຶນ ໃນ  ໂຄງການ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສື  ແລະ ການ ສຶກສາ ຕ ເນອງ ຍັງ ບ ທັນ ພຽງພໍ ສົມ ທຽບ 

ໃສ ກັບ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ຂອງ ບັນຫາ.
9. ຈຳ ຕອງ ມີ ຍຸດ ທະ ສາດ ທ ຕ ເນອງ  ເພອ ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍ ການ ມີ ສວນ ຮວມ ຂອງ ກຸມ ເປາ ໝາຍ  ແລະ 

ການ ປະກອບສວນ ຂອງ ສັງຄົມ  ໃນ ການ ຕສູ ຕານ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສື  ແລະ ສະໜອງ ເງອນ ໄຂ ສຳລັບ 
ການ ລົງທຶນ  ເພມ ເຕີມ ຂອງ ລັດ  ແລະ ສັງຄົມ  ເພອ ຂະຫຍາຍ ການ ບໍລິການ  ໄປ ສູ ເຂດ ທ ພນຖານ ການ 
ສຶກສາ ຕ.

10. ຂາດ ບຸກຄະລາ ກອນ ຢູ ຂນທອງ ຖນ ພະ ແນ ກສຶກສາ ປະຈຳ ແຂວງ (ພ.ສ.ປ.ຂ), ຫອງການ ສຶກສາ 
ເມືອງ (ຫ.ສ.ປ.ມ), ພະນັກງານ ບໍລິຫານ ຂາດ ຄວາມ ສາມາດ  ເພອ ຄຸມ ຄອງ ບໍລິຫານ, ສາງ  ແລະ 
ປະສານ  ໂຄງການ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສື  ແລະ ການ ສຶກສາຕ ເນອງ.

11. ຫົວໜາ ສູນ ສຶກສາ ຊຸມ ຊົນ ຍັງ ຂາດ ຄວາມ ສາມາດ  ໃນ ການ ບໍລິຫານຄຸມ ຄອງ, ປະສານ ກິດຈະກຳ 
ຮຮຽນ  ແລະ ນຳ ໃຊ ສູນ ສຶກສາ ຊຸມ ຊົນ (ສ.ສ.ຊ).



34 ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

2.3.5 ກຸມ ເປາໝາຍ  ທີ 5: 
ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ  ໂຮງຮຽນ / ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ  ແລະ ທັກ ສະ ຊົນນະບົດ.

ບັນຫາ ັກ ສຳ ລັບ ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ/ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ  ແລະ ທັກ ສະ 
ຊົນນະບົດ

ການ ຂະ ຫຽາຍ ໂອກາດ:
1. ຈຳນວນ ເດັກ ປະລະ ໂຮງຮຽນ ເພມ ຂນ  ແຕ ຈຳນວນ ຜູ ໃຫການ ບໍລິການ  ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ 

(ກ.ສ.ນ)  ເພອຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ  ແລະ ທັກ ສະ ຊົນນະບົດ ມີ ຈຳກັດ. ໂຄງການ ກ.ສ.ນ. ແມນຖື ເປັນ 
ຍຸດທະ ສາດ  ເພອ ໃຫ ການ ບໍລິການ ເຖິງ ທ  ຕ ກຸມ ທ ບ ໄດ ເຂາ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ກຸມ ທ ຕົກ ລນຈາກ ລະບົບ 
ການ ສຶກສາ ສາມັນ. ຈຳ ຕອງ ໄດ ເອົາ ໃຈ ໃສ ເພມຂນ ເພອ ໃຫ ເດັກ  ເານ ໄດ ກັບ ຄືນ ມາສູ ລະ ບົບການ 
ສຶກສາ ແຫງ ຊາດ.

2. ຄວາມ ສອດຄອງ, ຮູບ ການ  ແລະ  ເນອ ໃນ  ຂອງ ໂ ຄງການ ກ.ສ.ນ. ຍັງ ບ ທັນ ສະທອນ ເຖິງ  ຊີວິດ ການ ເປັນ 
ຢູ ຂອງ ບັນດາ ກຸມ ເປາ ໝາຍ  ແລະ ຍັງ ບ ທັນ ສະໜອງ ທັກ ສະ  ແລະ ຄວາມ ຮູ ທ ເໜາະ ສົມ ໃຫ ພວກ ເຂົາ 
ເພອ ອຳນວຍ ໃຫ ພວກ ເຂົາ ທັນ ກັບຈັງຫວະ ຂອງ ການ ພັດທະນາທ ມີ ລັກສະນະ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ.

3. ການ ອອກ ແບບ  ແລະ ການ ສະໜອງ ໂຄງການ ຝຶກ ອົບຮົມ ທັກ ສະ ພນຖານ ນອກ ລະບົບ ໂຮງຮຽນ 
ສວນາຍ ເປັນ ໂຄງການ ແບບ ມາດຖານ ດຽວ ທ ສວນໜອຍ ຈະ ຄຳ ນຶງ ເຖິງຮູບ ການ ແລະ ສະພາບ ພິ ເສດ 
ຂອງ ກຸມ ເ ປາໝາຍ ທ ໂຄງການ ເລງ ໃສ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຊົນ ເຜາ. ຜົນ ຕ ເນອງຂອງ  ໂຄງການ 
ເານມີ ປະສິດທິ ຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຕ.

ບໍລິຫານ ຄຸມຄອງ:
4. ສງ ເສີມ ໃຫ ຫົວໜາ ສູນ ການ ສຶກສາ ຊຸ ມຊົນ ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດ ຊອບ ສູງ  ແລະ ຄວາມ ເປັນ ເ ຈາການ ຂອງ ຊຸມ 

ຊົນ ເພອ ນຳ ໃຊ ສູນ ຢາງ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ແລະ ຊຸກຍູ ໃຫ ກຸມ ເປາ ໝາຍ ເຂາ ຮວມາຍ ຂນ. ຫົວໜາ ສູນ ທ ຊຳ 
ນານ  ແມນ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ເພອ ນຳ ໃຊ ສ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ  ແລະ  ເຄອງມື ອຸປະກອນ ໃນ  ສ ູນຢາງ ເປັນ 
ປະ ໂຍດ ທສຸດ. ຄນ ຄວາ ຊັບພະຍາກອນ ທອງ ຖນ ເພອ ນຳ ໃຊ ໃຫ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ.

5. ສງ ເສີມ ການວາງ ແຜນ ແບບ ລຸມ ຂນ ເທິງ  ແລະ ການ ກະຈາຍ ອຳ ນາດ  ແລະ  ແບງ ຂນ ຮັບຜິດຊອບ ເພອ 
ສາງ ັກສູດ ທອງ ຖນ. ການ ສອນ ຄວນ ຖື ເອົາ ນັກຮຽນ ເປັນ ໃຈກາງ  ແລະ  ເນນ ໃສ ພາກ ປະຕິ ບັດ ຕົວ ຈິງ. 
ບ ຄວນ ເລງ ໃສ ແຕ ການ ຮຽນ ໜັງສື ແບບ ທວ ໄປ ( ການ ຮູ ໜັງສື  ແລະ ຄິດ ໄລ ເລກ ),  ແຕ ເອົາ ໃຈ ໃສ ທ ສຸດ 
ເຖິງ ທັກ ສະ ຊີວິດ  ແລະ ທັກ ສະ ວິຊາ ຊີບ.

6. ຍຸດ ທະ ສາດ ສຳ ລັບ ປັບປຸງ ສູນ ການ ສຶກສາ ຊຸມ ຊົນຄວນ ເລງ ໃສ ການ ສາງ ເຄືອຂາຍ ເຊອມ  ໂຍງ ກັນ 
ລະຫວາງ ສູນ ຕາງໆ; ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ສາງ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ/ການ ນຳພາ   ໃຫ ແກ ຜູ ສະໜອງການ       
ບໍ ລິ ການ ດງ ກາວ ຢູ ທຸກ ຂນ,  ຂຽນ ພາລະ ບົດບາດ  ແລະ ໜາ ທ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ເຈາ. ການ ຖອດ 
ຖອນ ບົດຮຽນ ຈາກ ໂຄງການ ກ.ສ.ນ. ຝຶກ ອົບຮົມ ທັກ ສະ ພນຖານ ສຳ ລັບ ກຸມ ດອຍ ໂອກາດ ໃນ ໂຄງການ 
ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ຜານ ມາ . ຈະ ປັບປຸງ ການ ອອກ ແບບ  ແລະ ການ ສະໜອງ ໂຄງການ ກ.ສ.ນ ຝຶກ 
ອົບຮົມ ທັກ ສະ ພນຖານ ໃນ ອານາ ຄົດ.
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� ຄວບ ຄຸມ ການ ເຂາ ໂຮງ ຮຽນ ໃນ ຊນ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ ແລະ ມັດ ທະ ຍົມ ປາຍ, ເຕັກ ນິກ ແລະ ອາ ຊີ ວະ ສຶກ ສາ ການ 
ສຶກ ສາ ຊນ ສູງ ໂດຍ ວາງ ກຳ ນົດ ຢາງ ເຂມ ງວດ ດານ ການ ສະ ໜອງ, ອາດ ບັນ ຈຸ ໄດ ໂດຍ ການ ຄວບ ຄຸມ ການ ສາງ 
ໂຮງ ຮຽນ ໃໝ, ສະ ຖາ ບັນ ໃໝ, ຂະ ຫຍາຍ ບັນ ດາ ໂຮງ ຮຽນ ແລ ະ ສະ ຖາ ບັນ ທ ມີ ຢູ ແລວ ແລະ ບັນ ຈຸ ຄູໃ ໝ ສຳ ລັບ 
ຊນ ຮຽນ ເທາ ນນ.

� ກນ ຕອງ ນັກ ຮຽນ ໃນ ທຸກ ການ ສອບ ເສັງ ຈົບ ຊນ ໂດຍ ການ ປະ ເມີນ ຕາມ ັກ ວິ ຊາ ການແ ທ, ບ ແມນອີງ ຕາມ ການ 
ວາງ ຄາດ ໝາຍ ໄວ ລວງ ໜາ, ແລະ ີກ ລຽງ ການ ເອົາ ສິນ ບົນ. ການ ປຽນ ແປງ ດງ ກາວ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ທ ສຸດ 
ເພອ ອະ ນາ ຄົດ ຂອງ ການ ສຶກ ສາ ໃນ ປະ ເທດ, ດງດຽວ ກັນ ກັບສັງ ຄົມ ທວ ໄປ.

� ອົງ ປະ ກອບ ທີ 3 ແມນ ການ ຮັດ ກຸມ  ລະ ບົບ ໂກ ຕາ ແລະ ເບຍ ລຽງ ທ ຕິດ ພັ ນ ນນ, ຍອນ ມັນ  ເປັນ ການ ຊຸກ ດັນໃຫ 
ແກ ຄວາມ ຕອງ ການ, ເບຍ ລຽງ ຈຳ ນວນ ຈຳ ກັດ ອາດ ຈະສະໜອງ ໃຫ  ແກນັກ ຮຽນ ເກງ ຈາກ ຄອບ ຄົວ ທຸກ ຍາກ 
ແລະ ກຸມ ນັກ ຮຽນ ຕົວ ແທນ ສວນ ໜອຍ (ຊົນ ເຜາ, ແມ ຍິງ) , ແຕ ຈຳ ນວນ ເບຍ ລຽງ ທັງ ໝົດ ຕອງ ຄວບ ຄຸມ ຢາງ 
ເຂມ ງວດ, ຄຽງ ຄູ ກັນ ນນ, ຄວນ ເພມ ການ ເກັບ ທຶນ ຄືນ ໂດຍກ ານ ຈຳ ກັດ ຊັດ ສວນ ຂອງ ນັກ ຮຽນ ທ ສອບ ເສັງ ເຂາ 
ທວ ໄປ ແລະ  ເພມ ຊັດສວນ ຂອງ ນັກ ຮຽນ ທ ປະ ສົງ ຈາຍ ຄາ ຮຽນ. ສຸດ ທາຍ, ຄວນ ສງ ເສີມ ການ ສຶກ ສາ ພາກ ເອ 
ກະ ຊົນ ທຸກໆ  ຊນ, ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຊນ ມັດ ທະ ຍົມ ປາຍ, ເຕັກ ນິກ ແລະ ອາ ຊີ ວະ ສຶກ ສາ, ແລະ ການ ສຶກ ສາ 
ຊນ ສູງ, ແລະ ສງ ເສີມ ໃຫ ມີ ມາດ ຕະ ການພິ ເສດ ເພອ ເພມ ການ ປຸກ ລະ ດົມ ຂົນ ຂວາຍ ຊັບ ພະ ຍະ ກອນ ທ ສະ ໜັບ 
ສະ ໜູນ ການ ສຶກ ສາ.

ໝວດ ທີ3: ຊັບພະຍາກອນ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ ການ.

3.1. ດຸນດຽງ ການ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ ການ.
ຄາດໝາຍ ສຳຄັນ ທ ສຸດ ເພອ ບັນລຸ ການ ສຶກສາ ເພອ  ທຸກ ຄົນ  ແມນ ການ ຂະຫຍາຍ ການສຶກສາ ຊນ ປະຖົມ ທ ມີ ຄຸນ 
ນະພາ ບຢາງ ທວ ເຖິງ ໃນ ປີ 2015, ໂດຍ ການ ຂະຫຍາຍ ໂອກາດຢາງ  ສະ ເໝີ ພາບ  ແລະ ການ ຮຽນ ຈົບ ຊນ ເປັນ 
ຈຸດປະສົງ ໄລຍະ ກາງ. ມັນ ເປັນວຽກ ງານ ອັນ ໃຫຍວງ ທ ສຸດ,ຊງ ກວມ ເຖິງ ການ ກສາງ ຫອງ ຮຽນ ໃໝ ຢາງ ວງ າຍ, 
ການ ສາງ ຄູ ໃໝ, ແລະ ການ ຜະລິດ ສ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ ໃໝ ເພມ. ມັນ ກວມ ທັງ ການ ແກ ໄຂ ບັນຫາ  ດານ ພູມີ ປະເທດ 
ແລະ ຄວາມ ດ ໂຕນ ກັນ ລະຫວາງ ເພດ, ການ ເຂາ ໂຮງຮຽນ ຊາ,ໂຮງຮຽນ ມູນ, ປະສິດທິພາບ ພາຍ ໃນ ຕ,   ຄຸນ ນະພາ 
ບ ແລະ ຄວາມ ສອດຄອງ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກີກ, ທຸກ ຍາກແລະ ຊຸມ ຊົນ  ຊົນ ເຜາ.

ຂະຫຍາຍ ໂອກາດ ຢາງ ສະ ເໝີ ພາບ ຈຳ ຕອງ ໄດ ເສີມ ຂະຫຍາຍ ໄປ ຍັງ  ການ ສຶກສາ ຊນອນໆ  ອີກ ນອກຈາກ ຊນປະຖົມ. 
ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ  ແລະ  ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ໃນ ການ ຮູ ໜັງສື ,  ການ ຄິດ ໄລ  ເລກ ,  ທັກ ສະ ຊີວິດ  ຊຸກ ຍູ ໂດຍ 
ກົງ ເພອ ພັດທະນາ ຊຸມ ຊົນ,ນຳ ໄປ ສູ ການ ປັບ ປຸງ ລະດັບ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ. ດງ ດຽວ ກັນ, ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ,  
ເຕັກນິກ  ແລະ  ການສຶກສາສາມັນ  ຊຸກ ຍູ ໂດຍ ກົງ ເພອ ປັບປຸງ ສະມັດ ທະ ພາບ ການ ຜະລິດ  ແລະ  ນຳ ໄປ ສູ ລະດັບ ຊີວິດ 
ການ ເປັນ ຢູ ທ ດີ ຂນ. ຈຳ ຕອງ ມີ ການ ປຽນ ແປງ ໂຄງ ສາງ ຂອງ ການ ສຶກສາ ເຕັກນິກ ວິຊາ ຊີບ  ແລະ  ຂະ ແໜງ ການ ຝຶກ 
ອົບຮົມ ຕາງໆ  ເພອ ເຮັດ ໃຫ ມັນ ແທດ ເໝາະ ກັບ ຄວາມ ຕອງການ ຂອງ ຕະາດ ແຮງ ງານ.

ການ ຂະຫຍາຍ ການ ສຶກສາ ຊນປະຖົມ ແມນ ການ ສາງ ຄວາມ ຕອງການ ໃຫ ແກ ການ ສະໜອງ ການ ສຶກສາ ຊນ 
ມັດທະຍົມ, ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ຊຸມ ຊົນ, ລັດຖະບານ, ບັນດາ ປະ ເທດ ຜູ ໃຫ ທຶນ  ແລະ  ພາກ ເອກະ ຊົນ  ການ ຂະຫຍາຍ 
ການ ສຶກສາ ຊນປະຖົມ, ມັ ດທະ ຍົມ  ແລະ  ການ ສຶກສາ ຊນສູງ ແມນ ມີ ໄລຍະ ຕ ເນອງ ກັນ.

ເພອ ີກລຽງ ຈາກ ການ ພັດ ທະ ນາ ຂະ ແໜງ ການ ໄປ ຕາມ ຄວາມ ຮຽກ ຮອງ ຕອງ ການ  ຂອງ ກະ ແສ  
ນັກ ຮຽນ ທ ຄວບ ຄຸມ ບ ໄດ  ຊງ ຈະເປັນ ຜົນ ກະ ທົບ ໃນ ການ ບັນ ຈຸ ການ ສຶກສາເພອ ທຸກ ຄົນ, ກະ ຊວງ 
ສຶກ ສາ ທິ ການ  ອາດ ມີ ຍຸດ ທະ ສາດ ດງ ຕ ໄປ ນ:
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ການ ບັນລຸ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ແມນ ຂນກັບ ການ ຕັດສິນ ທິດ ທາງ ນະ ໂຍບາຍ ຕາງໆ ທ ກຽວ ພັນ ເຖິງ ການ ສຶກສາ 
ຊນຕາງໆ  ແລະ  ຮູບ ແບບ ຂອງ ການ ສຶກສາ,  ເຊນ ການ ຄວບ ຄຸມ ກະ ແສ ນັກຮຽນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ອັດຕາ ການ ເລອນ ຊນ 
ຈາກ ຂນ ປ.5, ມ.3  ແລະ ມ6  ເພອ ຮຽນ ຕ.  ການ ຂະຫຍາຍ ການ ສຶກສາ ຊນປະຖົມ ໂດຍ ທວ ເຖິງ  ແລະ  ດ ຜອນ ອັດຕາ 
ການ ຄາງຫອງ  ແລະ  ອັດຕາ ປະ ລະການ ຮຽນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຂນ ປ.1  ແລະ ປ.2 ຈະ ເພມ ນັກຮຽນ ໃນ ຂນ ປ.5 
ຢາງ ວອງ ໄວ. ຖາ ອັດຕາ ການ ເລອນ ຊນຂນມັ ດທະ ຍົມ ຕອນຕນ ຫາກ ຮັກສາ ໄວ ຄື ດງ ປະຈຸ ບັນ  ແລະ  ອັດຕາ ການ ຄາງ 
ຫອງ ດ ລົງ, ການ ເຂາຮຽນ ຊນມັດທະຍົມ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຂນ ມ.3 ຈະ ເພມ ຂນ ໄວ ເຊນ ດຽວ ກັນ.

ດງນນບັນຫາ ຕນຕໍ ອັນ ໜງ ຄື   ໂອກາດ ເຂາຮຽນ ຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ  ແລະ ມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ,  ເຕັກນິກ  , ອາຊີວະ 
ສຶກສາ  ແລະ ການ ສຶກສາ ຊນສູງ. ປະຈຸ ບັນ, ອັດຕາ ການ ເສ ັງຈົບ ຊນ ຢູ ລະຫວາງ 90 - 95 %, ຊງ ໝາຍ ຄວາມ ວາການ 
ປະ ເມີນ ຜົນ ການ ຮຽນ ຂອງ ນັກຮຽນ  ແມນ ຍັງ ບ ທັນ ປະ ເມີນ ຖືກ ຕາມ ຄວາມ ຈິງ ແທ, ຖາ ຍັງ ໃຫ ຢູ ໃນ ລະດັບ ປະຈຸ ບັນນ, 
ຄວາມ ຕອງການ ສຳລັບ ການ ສຶກສາ ຊນມັດທະຍົມຕອນ ຕນ, ມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ,  ເຕັກນິກ ,  ອາຊີວະ ສຶກສາ ແລະ 
ການ ສຶກສາ ຊນສູງ ຈະ ຄົງ ຢູ ໃນ ລະດັບ ສູງ າຍ ເຊນ ດຽວ ກັນ.

ເຖິງ ຢາງ ໃດ, ທາງ ເລືອກ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ໂດຍ ອິງ ໃສ ໂປຣ ແກຼມສະ ເພາະ ຂະ ແໜງ ການທ ໄດ ສາງ ຂນ ເພອ  ປະ 
ເມີນ  ຄວາມ ຕອງການ  ດານ ຊັບພະຍາກອນ ຕາງໆ  ສຳລັບການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ໄດ ສະ ແດງ ໃຫ ເຫັນ ຢາງຈະ ແຈງວາ 
ປະ ເທດ ເຮົາ ບ ມີ ທຶນຮອນ ພຽງພໍ  ເພອ ຂະຫຍາຍ ການ ສຶກສາ ຊນປະຖົມຢາງ ທວ ເຖິງ,  ໃນ ເວລາ ດຽວ ກັນ ກໍ ພັດທະນາ 
ຢາງ ວອງ ໄວ ການ ສຶກສາ ຊນອນໆ  ແລະ ສາຍ ອນໆ  ໄປ ພອມໆ ກັນ. ບັນຫາ ກໍ ຄື  ການ ດຸນດຽງ ການ ພັດທະນາຂະ ແໜງ 
ການ ເພອ ີກ ລຽງ ຈາກ ການ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ ການ ໄປ ຕາມ ຄວາມ ຕອງການ ຂອງ ກະ ແສ ນັກຮຽນ ທ ຄວບ ຄຸມ ບ ໄດ ທ 
ຈະ ເປັນ ຜົນ ກະທົບ ໃນ ການ ບັນລຸ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ, ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ອາດ ມີ ຍຸດ ທະ ສາດ ດງ ຕ ໄປ ນ:

-  ຄວບ ຄຸມ ການ ເຂາຮຽນ ໃນ ຊນມັດທະຍົມ ຕອນຕນ  ແລະ  ມັດທະຍົມຕອນ ປາຍ,  ເຕັກ ນິກ , ອາຊີວະ ສຶກສາ ແລະ 
ການ ສຶກສາ ຊນສູງ  ໂດຍ ວາງ ກຳນົດ ຢາງ ເຂັມງວດ ດານ ການ ສະໜອງ. ອາດ ບັນລຸ ໄດ  ໂດຍ ຄວບ ຄຸມ ການ ສາງ 
ໂຮງຮຽນ ໃໝ/ສະ ຖາ ບັນ ໃໝ, ຂະຫຍາຍ ບັນດາ ໂຮງຮຽນ ແລະ  ສະ ຖາ ບັນ ທ ມີ ຢູ ແລວ ແລະ ບັນຸຈຄູ ໃໝ ສຳ ລັບ 
ຊນຮຽນ ເທາ ນນ.

-  ກນ ຕອງ ນັກຮຽນ ໃນ ທຸກ ການ ສອບ ເສັງຈົບ ຊນ  ໂດຍ ການ ປະ ເມີນ ຕາງມັກ ວິຊາ ການ ແທ, ບ ແມນ ອິງ ຕາມ 
ການວາງ ແຜນ ຄາດໝາຍ ໄວ ລວງ ໜາ,  ແລະ ີກ ລຽງ ຈາກ ການ ເອົາ ສິນ ບົນ. ການ ປຽນ ແປງ ດງກາວ ມີ ຄວາມ 
ຈຳ ເປັນ ທ ສຸດ  ເພອ ອະນາ ຄົດ ຂອງ ການ ສຶກສາ ໃນ ປະ ເທດ, ດງ ດຽວ ກັນ ກັບ ທວ ສັງຄົມ.

-  ອົງ ປະກອບ ທິ 3  ແມນ ການ ຮັດ ກຸມລະບົບ ໂຄ ຕາ ແລະ ເບຍລຽງ ທ ຕິດ ພັນ ກັນນນ, ຍອນ ມັນ ເປັນ ການ ຊຸກ ດັນ 
ໃຫ ແກ ຄວາມ ຕອງການ.  ເບຍລຽງ ຈຳນວນ ຈຳກັດ ອາດ ຈະ ໃຫ ນັກຮຽນ ເກງ ຈາກ ຄອງ ຄົວ ທຸກ ຍາກ  ແລະ  ກຸມ 
ນັກຮຽນ ຕົວ ແທນ ສວນ ໜອຍ( ຊົນ ເຜາ,  ແມຍິງ )  ແຕ ຈຳນວນ ເບຍລຽງ ທັງ ໝົດ ຕອງ ຄວບ ຄຸມ ຢາງ ເຂມງວດ. 
ຄຽງ ຄູ ກັນນນ, ຄວນ ເພມ ການ ເກັບ ທຶນ ຄືນ ໂດຍ ການ ຈຳກັດ ຊັດ ສວນ ຂອງ ນັກຮຽນ ທ ສອບ ເສັງ ເຂາທວ ໄປ  
ແລະ   ເພມ ຊັດສວນຂອງ ນັກຮຽນ ທ ປະສົງ ຈາຍ ຄາ ຮຽນ. ສຸດ ທາຍ, ຄວນ ສງ ເສີມ ການ ສຶກສາ ພາກ ເອກະ ຊົນ 
ທຸກໆ ຊນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຊນມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ,  ເຕັກນິກ ອາຊີວະ ສຶກສາແລະ ການ ສຶກສາ ຊນສູງ,  ສງ 
ເສີມ ໃຫ ມີ ມາດຕະການ ພິ ເສດ ເພອ ເພມການ ປຸກ ລະດົມ ຂົນຂວາຍ ຊັບພະຍາກອນ ທ ສະໜັບສະໜູນ  ການ 
ສຶກສາ.
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ໝວດທີ 1 ກອບຂອງແຜນປະຕິບັດງານ ແຫງ ຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ

1.1 ຈຸດປະສົງ  ແລະ ຄາດໝາຍຂອງ ແຜນປະຕິບັດງານ ແຫງ ຊາດການສຶກສາເພອ ທຸກຄົນ  
ກັບແຜນ ງານ  ແລະ ນະ ໂຍບາຍ ໃນ ປະຈຸ ບັນ
ວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງການສຶກສາຮອດປີ 2010 ແລະ 2020 ໄດ ເຊອມຍົງການສຶກສາກັບການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບການຕົວ ຈິງ ໃນ ປະຈຸ ບັນ. ຍຸດທະສາດ ໄດຮັບຮູຄວາມຈຳເປັນສຳລັບ ìການຂະ 
ຫຍາຍໂອກາດ ການສຶກສາແບບຕເນອງî ເພອຮັບປະກັນໃຫທຸກຄົນໄດມີໂອກາດສຶບຕການຍົກລະດັບການສຶກສາ 
ຂອງ ຕົນ ໄປ ຕາມສະພາບການ ປຽນແປງຕະຫລອດໄລຍະ ແຫງ ການດຳລົງຊິວິດຂອງຕົນ. ວິໄສທັດຍັງໄດວາງຄາດ 
ຫມາຍຢາງຈະແຈງທ ຈະ ພັດທະນາການສຶກສາທຸກ ລະດັບ ໄປ ຕາມ ທາ ອຽງ ແລະມາດຕະຖານສາກົນຢາງ ເປັນ ລະບົບ  
ແລະ ຕ ເນອງ ຊງ ກວມ ເຖິງການສາງຄວາມເຂມແຂງ ໃຫ ແກ ບົດບາດຂອງເອກະຊົນ  ໃນ ການ ສະໜອງ ການ ສຶກສາ. 
ໂດຍລວມ ແລວ, ວິໄສທັດ ຍຸດທະສາດ  ແມນການປຸກລະດົມຂະ ບວນການການສຶກສາ ເປັນ ແກນສານຂອງການພັ
ດທະນາຊັບພະ ຍາກອນມະນຸດສຳລັບການພັດທະນາປະ ເທດ ຊາດ.

ວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງ ການ ສຶກສາ ໄດສັງ ລວມນະໂຍບາຍ 11 ຂພນຖານ ທເປັນທິດຊນຳເພອ 
ພັດທະນາຂະແຫນງການສຶກສາຄື:

1. ການ ພັດທະນາ ການ ສຶກ ສາ ໃນ ຊຸມ ປີ ຕ ຫນາ ນ ຕອງ ເອົາໃຈໃສ ທັງ 2 ດານ ໄປ ພອມໆ ກັນ ຄື:  ດານ ຫນງ ແມນ 
ເອົາໃຈໃສ ສາງ ດານ ການເມືອງ ແນວ ຄິດ ແລະ ອຸດົມ ຄະຕິ ສັງຄົມ ນິຍົມ; ສາງ ໃຫ ຄົນ ລາວ ມີ ສະຕິ ກົດຫມາຍ 
ແລະ ມີ ລະບຽບ ວິ ໄນ;  ດານ ສອງ ແມນ ສາງ ໃຫ ເກງ ທາງ ວິຊາ ສະ ເພາະ, ວິຊາ ການ ເຮັດ ໃຫ ລະດັບ ການ ສຶກ ສາ 
ໃຫ ທຽບ ທັນ ກັບ ມາດ ຕະ ຖານ ສາກົນ ດເ ທ ອ ລະ ກາວ.

2. ການ ພັດທະນາ ການ ສອນ-ການ ຮຽນ ຕອງເຮັດ ຢາງ ເປັນ ລະບົບ ແລະ ຮອບ ດານ ຄື: ຄຸນ ສົມບັດ ສຶກ ສາ, ປັນຍາ 
ສຶກ ສາ, ສີ ລະ ປະ ສຶກ ສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ແຮງ ງານ ສຶກ ສາ.

3. ເອົາໃຈໃສ ພັດທະນາ ການ ສຶກ ສາ ກອນ ໄວ ຮຽນ ພອມ ທັງ ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ໂຮງ ລຽງ ເດັກ ແລະ ໂຮງ ຮຽນ 
ອະ ນຸ ບານ ໃຫ ຫລາຍ ກວ າ ເກາ.

4. ຂະຫຍາຍ ການ ສຶກ ສາ ຂນ ພນ ຖານ ຢາງ ກວ າງ ຂວາງ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມນ  ປະຕິບັດ ການ ສຶກ ສາ ຂນ ປະຖົມ 
ແບບ ບັງຄັບ, ດຳເນີນ ການ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ຫນັງສື, ບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ ການ ສຶກ ສາ ຂອງ ປະຊາຊົນ  ຕິດ ພັນ 
ກັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ  ວິຊາ ຊີບ ຂນ ພນ ຖານ, ສາງ ໃຫ ທຸກ ຄົນ ໄດ ຮັບ ການ ສຶກ ສາຢາງ  ຕ ເນອງ.

5. ເຮັດ ໃຫ ພົນລະເມືອງ ລາວ ໄດ ຮັບ ການ ສຶກ ສາ  ຂນ ມັດທະຍົມ ຕອນ ຕນ ໂດຍ ພນ ຖານ, ຂະຫຍາຍ ໂຮງຮຽນ 
ມັດທະຍົມ ຕອນ ປາຍ, ອາ ຊີວະ ສຶກ ສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຢາງ ມີ ແຜນ ການ, ສງ ເສີມ ການ ຮຽນ ທາງ 
ດານ ວິ ທະ ຍາ ສາດ, ພາສາ ຕາງ ປະເທດ ໂດຍ ສະ ເພາະ ພາສາ ອັງກິດ, ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີຂອງ ຍຸກ ສະໄຫມ ເພອ 
ຕອບ ສະຫນອງ ໃຫ ແກ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ປະເທດ.

6. ຂະຫຍາຍ ການ ສຶກ ສາ ໄປ ສູ ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກຫລີກ, ສາງ ເງອນ ໄຂ ໃຫ ລູກ ຫລານ  ຜູ ດອຍ ໂອ ກາດ ໂດຍ 
ສະ ເພາະ ແມນ ຜູ ທ ທຸກ ຍາກ ຂາດເຂີນ,  ເພດ ຍິງ, ຊົນ ເຜາ ສວນ ຫນອຍ ແລະ ຄົນ ພິການ ໄດ ຮັບ ການ ສຶກ ສາ 
ຮຮຽນ, 

7. ມີ ນະໂຍບາຍ ສງ ເສີມ ຜູ ມີ ພອນ ສະຫວັນ ເປັນ ພິເສດ ເພອ ສາງ ເຂົາ ເຈາ ເປັນ ນັກ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ແລະ ນັກ ບໍລິຫານ 
ທ ມີ ຄວາມ ສາມາດ ສູງ.

8. ການ ພັດທະນາ ການ ສຶກ ສາ ໃນ ຕ ຫນາ ນ ແມນເອົາ ຄຸນ ນະ ພາບ ເປັນຕນ ຕໍ, ສາງ ທຸກ ເງອນ ໄຂ ໃຫການສຶກສາ 
ມີ ການ ຫັນ ປຽນ ໃນ ພາກ ຕົວ ຈິງ, ເຮັດ ໃຫ ການ ສຶກ ສາ ໃນ ທຸກ ຊນ ທຸກ ສາຍ ນັບ ແຕ ອະນຸບານ  ຈົນ ເຖິງ ມະຫາ 
ວິທະຍາໄລ ມີ ຄຸນ ນະ ພາບ ດີ ຂນ.

9. ສງ ເສີມ ໃຫ ທວ ສັງຄົມ ເຂາ ຮວມ ໃນ ວຽກ ງານ ສຶກ ສາ ນັບ ມ ນັບ ກວ າງ ຂວາງ,ສາງ ເງອນ ໄຂ ແລະ ຊຸກ ຍູ ໃຫ ພາກ 
ສວນ ເອກະ ຊົນ, ພ ແມ ນັກ ຮຽນ ແລະ  ບຸກ ຄົນ ມີ ສວນ ຮວມ ໃນ ການ ພັດທະນາ ການ ສຶກ ສາ ນັບ ມ ນັບ ຫລາຍ 
ກວ າ ເກາ;   ຂະຫຍາຍ ໂຮງ ຮຽນ ພາກ ເອກະ ຊົນ  ແລະ ຖື ໂຮງ ຮຽນ ດງ ກາວ ເປັນ ພາກ ສວນ ຫນຶງ ທ ສຳຄັນ ຂອງ 
ລະບົບ ການ ສຶກ ສາ ແຫງ ຊາດ.
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10. ເອົາໃຈໃສ ພັດທະນາ ການ ບໍລິຫານ, ຄຸມ ຄອງ  ແລະ ການ ກວດ ກາ ການ ສຶກ ສາ ໃຫ ມີ ປະ ສິດທິພາບ ດີ ກວ າ ເກາ,  
11. ເອົາໃຈໃສ ການ ຮວມ ມື  ແລະ ສະແຫວງ ຫາ ການ ຊວຍ ເຫລືອ ຈາກ ຕາງ ປະເທດ ແລະ ອົງ ການ ຈັດ ຕງ ສາກົນ 

ຕາງໆ ນັບ ທັງ ບົດ ຮຽນ ແລະ ດານ ທຶນ ຮອນ.

ວິໄສທັດ ຍຸດທະສາດການສຶກສາ  ໄດກຳນົດ ວິທີ ການ ລວມຄື: 
1. ພັດທະນາ ຄູ ນັບ ທັງ ສາງ ແລະ ບຳລຸງ ຄູ ທຸກ ຊນ, ທຸກ ສາຍ, ທຸກ ວິຊາ ໃຫ ມີ ຈຳນວນ ພຽງ ພໍ ກັບຄວາມ ຕອງການ 

ທັງ ມີ ຄວາມ ຮູ, ມີ ຄວາມ ສາມາດ, ແລະ ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ຕ ຄູ ຢາງ ເຫມາະ ສົມ ເພອ ເຮັດ ໃຫ ຄູ ຮັກ ອາຊີບ ຄູ.
2. ເພມ ການ ລົງ ທຶນ ໃສ ການ ສຶກ ສາ ໃຫ ພຽງ ພໍ ກັບ ຄວາມ ຮຽກ ຮອງ ຕອງການ ອັນ ຈຳ ເປັນ. ໂດຍ ສະເພາະ ແມນ 

ການ ປຸກ ສາງ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ ປະກອບ ອຸ ປະກອນ ຮັບ ໃຊ ການ ສອນ-ການ ຮຽນ.
3. ສງ ເສີມ ການ ສຶກ ສາ ພາກ ເອກະ ຊົນ ເຮັດ ໃຫ ທຸກ ພາກ ສວນ ໃນ ສັງຄົມ ປະກອບ ສວນ ເຂາ ໃນ ການ ພັດທະນາ 

ການ ສຶກ ສາ.
4. ຂະຫຍາຍ ການ ສຶກ ສາ ໄປ ສູ ເຂດ ຊົນ ເຜາ ພູ ດອຍ ແລະ ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກຫລີກ ສອນ ພາສາ ລາວ ໃຫ ເດັກ 

ຊົນເຜາ  ດວຍ ວິທີ ການ ທ ເຫມາະ ສົມ  ທັງ ກ ສາງ ໂຮງ ຮຽນ ສາມັນ ກິນນອນ ຊົນ ເຜາ ຂນ ໃນ ບອນ ທ ຈຳ ເປັນ ເພອ 
ແນ ໃສ ເຮັດ ໃຫ ເດັກ ຊົນ ເຜາ ແລະ ຜູ ດອຍ ໂອກາດ ໄດ ຮັບ ການ ສຶກ ສາ ຮຮຽນ. ພອມ ກັນ ນນ ກ ສາງ ສູນ ກຽມ ນັກ 
ສຶກ ສາ ຊົນ ເຜາ  ເພອ ກຽມ ເຂາ ຮຽນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຢູ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕາງ ປະເທດ.

5. ຈັດ ຕງ ການ ຮຽນ ຮູ ຫນັງສື ຄວບ ຄູ ກັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ ທ ສອດ ຄອງ ກັບ ຄວາມ ຮຽກ ຮອງຕອງການ ຂອງ 
ແຕ ລະ ທອງ ຖນ ທັງ ນ ກໍ ເພອ ຍົກ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ ຂອງ ຜູ ຮຽນ ກາວ ໄປ ເຖິງ ການຫລຸດຜອນ ຄວາມ ຍາກ ຈົນ ຂອງ 
ປະຊາຊົນ ບັນດາ ເຜາ.

6. ສາງ ໂຮງ ຮຽນ ສຳລັບ ນັກ ຮຽນ ທ ມີ ພອນ ສະຫວັນ ພິເສດ  ແນ ໃສ ສາງ ນັກ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ແລະ ນັກບໍລິຫານ ທ ມີ 
ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ຕ ຫນາ.

7. ປັບປຸງ ຫລັກ ສູດ ປມ ແບບ ຮຽນ ແລະ ວິທີ ການ ສອນ-ການ ຮຽນ ແບບ ໃຫມ ເພອ ສງ ເສີມ ຫົວ ຄິດປະດິດ ສາງ ຂອງ 
ນັກ ຮຽນ ແລະ ສອດ ຄອງ ກັບ ສະພາບ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ ຂອງ ປະເທດ, ຂອງ ແຕ ລະທອງ ຖນ ພອມ ທັງ ສອດ ຄອງ 
ກັບ ທາ ອຽງ ລວມ ຂອງ ສາກົນ.

8. ຈັດ ຕງ ການ ສອນ ຫອງ ຄວບ, ຫອງ ຄູ ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມນ ຢູ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດພູ ດອຍເພອ ແນໃສ ແກ ໄຂ ບັນຫາ 
ຂາດ ຄູ, ຂາດ ຫອງ ຮຽນ ແລະ ນຳ ໃຊ ຄູ ໃຫ ສົມ ຄູ ກັບ ຈຳນວນ ນັກ ຮຽນ.

9. ຈັດ ຕງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ກຸມ ໂຮງ ຮຽນ ເພອ ຊວຍ ເຫລືອ ຊງ ກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວາງ ໂຮງ ຮຽນ ໃນ ກຸມ.
10. ປະສານ ສົມທົບ ກັບ ກຳລັງ ປະກອບ ອາວຸດ ເຂາ ໃນ ການ ສິດ ສອນ ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມນ  ສອນ ຊນປະຖົມ ແລະ 

ສອນ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ຫນັງສື ໃນ ເຂດ ຫຍຸງ ຍາກ ຫາງ ໄກ ສອກຫລີກ.
11. ສງ ເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍ ການ ສຶກ ສາ ທາງ ໄກ ແນ ໃສ ສາງ ເງອນ ໄຂ ໃຫ ພົນລະເມືອງ ລາວ ໄດ ຮຽນ ເປັນລະບົບ 

ຕ ເນອງ; ສວນ ໃນ ສະ ເພາະ ຫນາ ແມນ ເລງ ໃສ ຊຸມ ຊົນ ໃນ ເຂດ ຫຍຸງ ຍາກ ຫາງ ໄກ ສອກຫລີກ ມີ ໂອກາດ ໄດ ຮັບ 
ການ ສຶກ ສາ.

12. ປັບປຸງ ການ ບໍລິຫານ ຄຸ ມ ຄອງ ການ ສຶກ ສານັບ ແຕ ຂນ ກະຊວງ ລົງ ຮອດ ພນ ຖານ ການ ສຶກ ສາໃຫ ເປັນ 
ເອກະພາບ, ມີ ລະບຽບ ແບບ ແຜນ ແລະ ມີ ຄຸນ ນະ ພາບ ຕາມ ທິດ ຫັນ ກະຊວງ ໄປ ສູ ການ ຄຸມ ຄອງ ມະຫາ 
ພາກ, ກະຈາຍ ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ໃຫ ທອງ ຖນ ຕາມ ທິດ ທ ວາ ແຂວງ ເປັນ ຫົວ ຫນວຍ ຍຸດ ທະ ສາດ, ເມືອງ ເປັນ 
ຫົວຫນວຍ ແຜນ ການ ງົບ ປະມານ, ບານ ເປັນ ຫົວຫນວຍ ຈັດ ຕງ ປະຕິບັດ.

13. ສາງ ສງ ແວດ ລອມ ທ ດີ ທາງ ສັງຄົມ ເພອ ເປັນ ການ ກະ ຕຸກ ຊຸກ ຍູ ໃຫ ແກ ການ ສຶກ ສາ ຮຮຽນ.
14. ເພມ ທະວີ ການ ນຳ ພາ ຂອງ ຄະນະ ພັກ ແລະ ອຳນາດ ການ ປົກ ຄອງ ແຕ ລະ ຂນ ຕ ການ ພັດທະນາ ການສຶກ ສາ.
15. ສະແຫວງ ຫາ ການ ຊວຍ ເຫລືອ ຈາກ ຕາງ ປະເທດ ແລະ ອົງ ການ ຈັດ ຕງ ສາກົນ ຕາງໆ ນັບ ທັງ ດານ ການ ເງິນ 

ແລະ ບົດ ຮຽນ ໃຫ ກວ າງ ຂວາງ ກວ າ ເກາ.
16. ນຳ ເອົາ ວິ ທະ ຍາ ສາດ-ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ທ ທັນ ສະໄຫມ ແລະ ພາສາ ຕາງ ປະເທດ ເຂາ ໃນ ການ ສອນ-ການ ຮຽນ.
17. ປະຕິ ຮູບ ລະບົບ ການ ສຶກ ສາ ເປັນ ແຕ ໄລ ຍະ ເພອ ເຮັດ ໃຫ ການ ສຶກ ສາ ຂະຫຍາຍ ຕົວ ທວງ ທັນ ກັບ ຄວາມ ຮຽກ 

ຮອງ ຕອງ ກາ ນຕົົວ ຈິງ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕາງ ປະເທດ.
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ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 5 ປີ ( 2001-2005 ) ແມນໄລຍະທີ 1 ຂອງ ແຜນຍຸດທະສາດ 20 
ປີ.  ແຜນ ດັງ ກາວໄດກຳນົດຄາດຫມາຍລະອຽດແຕລະປີ ໃນໄລຍະ 5 ປີ. ແຜນໄດກຳນົດ 3  ເສົາຄ 
ການພັດທະນາ ການສຶກສາ ຄືພັດທະນາໄປ ຕາມ ສາມ ແຜນງານ ຫລັກດງນ:

1. ແຜນ ງານປັບປຸງການຂະຫຍາຍ ໂອກາດ ການເຂາຮຽນ.
2.  ແຜນ ງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ ແລະ 
3.  ແຜນ ງານປັບປຸງການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງການ ສຶກສາ.

ສາມເສົາຄ ນ ເປັນບອນອີງພນຖານໃຫແກການ ສາງແຜນງານການສຶກສາລວມທັງແຜນປະຕິບັດງາແຫງຊາດການ
ສຶກສາເພອທຸກຄົນ. ບັນດາເສົາຄ ເຫລານເປັນກອບໃຫແກແຜນປະຕິບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

1.2 ຈຸດປະສົງ  ແລະ ຄາດໝາຍອນໆ ທ ຕິ ດພັນກັບການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.
ລັດຖະບານໄດສາງແຜນງານຍຸດທະສາດມະຫາ ພາກ ແລະ ແຜນປະຕິບັດ ງານຕາງໆ  ເຊງ ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ  ແຫງຊ
າດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ  ໄດ ເອົາ ເປັນ ບອນ ອີງ  ແລະ ປະສານ ສົມທົບຊງ ກັນ  ແລະ ກັນ ຊງ ກວມ ເຖິງ: ເປາ ໝາຍ 
ສະຫັດ ສະ ຫວັດດານ ການ ພັດທະນາ ທ ພົວພັນ ເຖິງ ເປາ ໝາຍ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ.

 ເປາ ໝາຍ 2 ຂອງ ສະຫັດ ສະຫວັດ ດານ ການ ພັດທະນາ (MDG Goal 2)
ຄາດໝາຍ 3 : ຮັບປະກັນ ໃຫ ເດັກ ທຸກ ຄົນ  ໃນ ທວ ທຸກ ຫົນ ແຫງ ທັງ ຊາຍ  ແລະ ຍິງ  ສາມາດ ຮຽນ ຈົບ  ຫລັກສູດ ຊນ 
ປະຖົມ ຢາງ ທວ ເຖິງ ກັນ ພາຍ ໃນ ປີ 2015.

ຕົວ ຊບອກ
ຂ ມູນ ພນຖານ

ສຳລັບ ສປປ ລາວ
ສະພາບ
ຫລາ ສຸດ

ຄາດໝາຍ
ສຳລັບ ປີ2015

006: ອັດຕາ ເຂາ ຮຽນ ສຸດທິ ຂອງ ຊນປະຖົມ 58% (1991) 83% (2002) 98%

007:
ອັດຕາ ສວນ ນັກຮຽນ ທ ເຂາ ຮຽນ
ຊນ ປ1 ທ ສື ບຕຮຽນ ຮອດ ຊນ ປ5

48% (1991) 62% (2001) 95%

008:
ອັດຕາ ການ ຮູ ໜັງສື ໃນ ກຸມ ອາຍຸ
15-24 ປີ

79% (2001) 79% (2001) 99%

ເປາ ໝາຍ 3 ຂອງ ສະຫັດ ສະຫວັດ ດານ ການ ພັດທະນາ (MDG Goal 3)
ຄາດໝາຍ 4: ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ສະ ເໝີ ພາບ ລະຫວາງ ຍິງ- ຊາຍ  ໃນ ການ ສຶກສາ ຊນປະຖົມ ແລະ ມັດ ທະ ຍົມ  ໃຫ 
ໄດ  ພາຍ ໃນ ປີ 2005  ແລະ ຢູ ໃນ ການ ສຶກສາ ທຸກຂນ ພາຍ ໃນ ປີ 2015.

ຕົວ 
ຊບອກ

ຂ ມູນ ພນຖານ
ສຳລັບ ສປປ ລາວ

ສະພາບ
ຫລັງ ສຸດ

ຄາດໝາຍ
ສຳລັບ ປີ2015

009:
ອັດຕາສວນ ຂອງ ເດັກ ຍິງ
ຕ ເດັກ ຊາຍ  ໃນ ຊນປະຖົມ,
ມັດທະຍົມ  ແລະ ຊນສູງ
(ຈຳນວນ ເດັກ ຍິງ ຕ ເດັກ ຊາຍ
100 ຄົນ ທ ເຂາ ຮຽນ)

ປີ 1991:
ປະຖົມ 77
ມ. ຕນ 66
ມ. ປາຍ 56
ຊນສູງ 49

ປີ 2001:
ປະຖົມ 84
ມ. ຕນ74

ມ. ປາຍ 68
ຊນສູງ 58

100%

010: ອັດຕາ ສວນ  ແມຍິງ ທ ຮູ ໜັງສື
ຕ ຜູ ຊາຍ ທ ຮູ ໜັງສື ສຳລັບ
ກຸມ ອາຍຸ 15-24 ປີ

81 (1991) 90 (2001) 100%
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ແຜນຍຸດ ທະ ສາດ ເພອ ຄວາມ  ເຕີບ ໂຕ  ແລະ ລຶບລາງ ຄວາມທຸກ ຍາກ ແຫງ ຊາດ (NGPES) ລັດຖະບານ   ໂດຍ 
ສົມທົບກັບບັນດາຜູໃຫທຶນໄດສາງ ແຜນການ ແຫງ ຊາດ ເພອ ລຶບລາງ ຄວາມທຸກ ຍາ ກ.  ແຜນການ ດງກາວ ກວມ ເອົາ 
ບັນດາຂະແໜງການຕາງໆ ຄື: ສຶກສາ, ສາທາ, ຄົມມະນາ ຄົມຂົນສງ ແລະ ໂທລະ ຄົມ, ແລະ ກະສິກຳ  ເລງ ໃສ 47 
ເມືອງທຸກ ທສຸດ.

ແຜນພັດທະນາ ການ ສຶກສາ ເພອ ສຸມ  ໃສ ລຶບລາງ ຄວາມທຸກ ຍາກ ຈະ ເລງ ໃສ 47  ເມືອງ ທ ທຸກ ທ ສຸດ ໃນ ທວ ປະ ເທດ. 
ຄາດໝາຍ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ສຳລັບ 47  ເມືອງ ທຸກ ທ ສຸດ ຄື:

ຕາຕະລາງ  1: ຄາດໝາຍ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ສຳລັບ 47  ເມືອງ  ທຸກຍາກ ທ ສຸດ.

ຕົວ ຊບອກ 2010 2015 2020

ອັດຕາເຂາຮຽນລວມ  ອະນຸບານ (%) 16 22 30

ອັດຕາເຂາຮຽນສຸດທິ ປະຖົມ (%) 90 95 98

ອັດຕາເຂາຮຽນລວມ  ມັດ ທະ ຍົມ ຕອນ ຕນ (%) 63 74 85

ອັດຕາ ການ ຮູ ຫນັງສື (ອາຍຸ 15-40 ປີ)(%) 90 93 95

ອັດຕາ ການ ຮູ ຫນັງສື (ອາຍຸ 15 +)(%) 83 87 90

ກອບຍຸດ ທະ ສາດ ສຳລັບ ການ ປະຕິບັດ ງານ ເພອ ສຸມ ໃສ ລຶບລາງ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ:
ລັດຖະບານ  ຈະ ໃຫ ຄວາມ ສຳຄັນ  ຕ ຄວາມ ຮຽກຮອງ ຕອງການທເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ  ສຳລັບ 47  ເມືອງ  ເປາໝາຍ ໃນ 
ໄລຍະ 2 ປີ  ຂາງ ໜາ  ຕາມ ການສັງ ລວມ ໃນ ຕາຕະລາງ 2-4 ລຸມ ນ.

 ຕະລາງ 2:  ບູລິ ມະ ສິດ ການ ສຶກສາ ຕາມ ເມືອງການ ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂາຮຽນ
ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະ ຍາວ 1 

ບັນລຸເປາຫມາຍ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ໃນ ປີ 2015

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 1

 ເພມອັດຕາເຂາຮຽນຈົນ ສຳ ເລັດ ຊນປະຖົມ ສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ແມນ ໃນ 47 ເມືອງ  ທທຸກກວາຫມູ: 
ສງ ເສີມ ການ ສອນຫອງຄວບ. ຊຸກ ຍູ ສງ ເສີມ ການ ເຂາ ຮຽນ ຕາມ ເກນ ອາຍຸ  ແລະ ການເຂາຮຽນຂອງ 
ແມນ ຍິງ  ແລະ  ຊົນເຜາ ສວນ ຫນອຍ. ສະຫນອງ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ພິ ເສດ  ໃຫ ແກ ຄູ ສອນ ຢູ ເຂດ ຫາງ 
ໄກ ສອກ ຫລີກ  ແລະ  ເຂດ ຊົນເຜາ ສວນ ຫນອຍ. 

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 2

ຫລຸດ ຜອນ ອັດຕາ ການບຮູ ຫນັງສ ື ໂດຍສະເພາະແມນ ແມ ຍິງ  ແລະ ສງ ເສີມ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ດານ 
ສີມື ແຮງ ງານ. ນຳ ໃຊ ການ ສອນ ໃນ ລະບົບ  ແລະ ນອກ ລະບົບ ພອມທັງ ປັບປຸງ ສູນ ການ ສຶກສາ 
ຊຸມຊົນ ໃຫ ດີ ຂນ. 

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະ ຍາວ 2

ພັດທະນາ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ເສດຖະກິດ, ຫລຸດ ຜອນ ຄວາມ ແຕກ ຕາງລະ ຫວາງ ທອງຖນ ແລະ 
ລຶບລາງ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 1

 ເພມ ອັດຕາ ການ  ຮຽນຈົບ ປະຖົມ ສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ແມນ ຢູ ໃນ 47 ເມືອງ ທຸກ ກວາໝູ.  ຍົກ ສູງ 
ປະສິດທິ ພາບພາຍ ໃນໂດຍ ການຫລຸດ ຜອນ ອັດຕາ ການ ຄາງ ຫອງ  ແລະ ປະລະການ ຮຽນ; ສາງ 
ຫອງ ຮຽນ ເພມຢູ ບາງ ໂຮງ ຮຽນ. 

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 2

ຫລຸດ ຜອນ ຄວາມ ແຕກໂຕນຕາມ ຕົວຊບອກລະຫວາງ 47 ເມືອງ  ທທຸກກວາ ໝູ  ແລະ  
ສະເລຍທວປະເທດ..

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 3

ຂະຫຍາຍ ການເຂາຮຽນ ຕ ຫລັງຊນປະຖົມ ສຶກສາ: ພັດທະນາ ກຸມ ໂຮງ ຮຽນ ປະຖົມ  ແລະ ມັດທະຍົມ 
ຕອນ ຕນ. ສາງ ໂຮງ ຮຽນ  ວິຊາ ຊີບ ຢູແຕລະ ພາກ  ແລະ  ແຂ ວງທຸກ ຍາກ. ຊຸກ ຍູ ສງ ເສີມ ການ ສຶກສາ 
ພາກ ເອກະ ຊົນ.
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ຕາ ຕະລາງ 3: ບູລິ ມະ ສິດ ການ ສຶກສາຕາມ ເມື ອງ
ປັບປຸງ ຄຸນ ນະພາ ບ  ແລະ ຄວາມສອດຄອງຂອງ ການ ສຶກສາ

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະ ຍາວ 1

ພັດທະນາ ຄຸນນະພາບການ ສຶກສາ ໃຫ ໄດ ມາດ ຕະຖານ ສາກົນ ໃນ ທຸກຊນຮຽນ

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 1 

ຮັບ ປະກັນໃຫ ຄູ ສອນ ທ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບ ໄປ ສອນ ຢູ ເມືອງ  ແລະ ບານ ທຸກ ຍາກ. ສະ ຫນອງ ວິທີການ 
ສອນ ສຳລັບເດັກຊົນເຜາຊນປະຖົມ  (ປ1). ຈັດການ ຝຶກ ອົບຮົມ ການສອນ ຫອງ ຄວບເຊນ ກັນ.  

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 2 

ປັບປຸງ ສະພາບແວດລອມ ຂອງ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ ການ ເຂາເຖີງການ ບໍລິການ ອຸປະ ກອນ ເຄອ ງມື 
ຕາງໆ.. ຮັບ ປະກັນ ສະຫນອງປມແບບຮຽນໃຫ ໂຮງ ຮຽນ ທ ໄດ ຮັບ ການ ສອມແປງ ຄື ນໃຫມ. ຮັບ 
ປະກັນ ດານ ເນອ ໃນ ຂອງ ການ ສອນ ໃຫສອດ ຄອງ ກັບ ຄວາມ ຕອງການ ຂອງ ຄົນ ທຸກ ຍາກ. ເອົາໃຈໃສ 
ປັບປຸງ ຫລັກ ສູດ ການ ສອນທ ເຫັນ ວາ ມີ ຄວາມ ຫຍຸງ ຍາກ  ເພອ ໃຫ ສາມາດ ໄດ ຮັບ ປະ ໂຫຍ ດທ 
ມີ ຄວາມ ແຕກ ຕາງ ກັນ ໄປ. ສະຫນອງ ອຸປະ ກອນ ຮັບໃຊການ ສອນ-ການຮຽນທີ ສອດ ຄອງ ກັບ 
ສະພາບ ຕົວ ຈິງ ຂອງ ທອງ ຖນ. ເຮັດ ໃຫ ການ ສຶກສາມີສາຍ ກຽວພັນກັບ ຄວາມ ຕອງການ ຕົວ ຈິງ ຂອງ 
ຕະຫລາດ ແຮງ ງານ .   

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 3 

ປັບປຸງ ລະບຽບຫລັກການ ແລະ  ຍົກລະດັບວຽກງານການ ກວດ ກາ: ປະກອບ ພະນັກງານ ໃຫ ແກ ໂຮງ 
ຮຽນໂດຍ ການ ພັດທະນາ  ແລະ ສາງ ຮູບ ແບບ ການ ຈັດຕງ ພາຍ ໂຮງຮຽນໃຫມ ເພອ ປະກອບ ຄູ ເພມ 
ໃຫ ແກ ໂຮງ ຮຽນ ນອຍ  ແລະ ໂຮງຮຽນປະເພດຊຳຊາຊວຄາວ. ປະຕິ ຮູບ ລະບົບ ການ ຕິດ ຕາມ ກວດ 
ກາ    ເພອ ສາມາດ ສະໜອງລະບົບ ການ ສະ ຫນັນ ສະໜູ ນ ໃຫ ແກ ໂຮງ ຮຽນ. 

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 4 

ປັບປຸງ  ແລະ ສາງ ຄວາມ ເຂມ ແຂງ  ໃຫ ແກ ລະບົບ ການສອນຂອງ ຊນ ປະຖົມ   ແລະ ມັດທະຍົມ 
ສຶກສາ.  ໃຫ ການ ຊວຍ ເຫລືອ ແກ ການ ສາງ ຄູ ແລະ  ຝຶກ ອົບຮົມ ຄູປະຈຳການ. ປະຕິ ຮູບ ລະບົບ ການ 
ສຶກສາຄູ. ພັດທະນາ ຫລັກ ສູດ ການ ສອນ-ການ ຮຽນ  ໂດຍ ສະເພາະ ການສອນ ພາສາ ລາວໃຫແກເດັກ 
ເຜາ ສວນ ຫນອຍ  ແລະ  ແຈກ ຢາຍ ຕຳລາ ການ ສອນ ພາສາ ໃຫ ແກ ຄູ ສອນ. 

ມັນ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ  ທຈະຕອງມີການປະສານ ຢາງ ສະໜິດແໜນ ລະຫວາງ NGPES  ແລະ ແຜນ ປະຕິບັດງານ  
ແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ຍອນວາ ໃນ ເຂດ ທ ມີປັນຫາໜັກໜວງ ກຽວ ກັບການ ສຶກສາເພອທຸກຄົນ  ລວນ ແລວ 
ແຕ ແມນ ເຂດ ທ ມີຄວາມທຸກຍາກຫລາຍ ກວາ ໝູ. ໝາຍ ຄວາມ ວາ  ເພອບັນລຸເປາໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນຂອງ
ຊາດ ມັນ ຮຽກຮອງ ໃຫ ມີ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ ທ ສຸດ ໃນບັນດາ ເມືອງທທຸກທສຸດ. ດງນນ, ຍຸດທະສາດທາງການສຶກສາ 
ຂອງ NGPES  ແມນຂໍກຸນແຈຂອງແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ແຫງ ຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ແລະ  ເຊນ ດຽວ ກັນ 
ທາງກັບ, ການປະຕິບັດແຜນການ ສຶກສາ ໃນ 47 ເມືອງ ທຸກທສຸດ ແມນທັງ ເປັນການລຶບລາງ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ການບັນລຸເປາໝາຍ ຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.
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ຕາ ຕະລາງ 4: ບູລິ ມະ ສິດ ການ ສຶກສາ ຕາມ ເມືອງ
ສາງ ຄວາມ ເຂມ ແຂງ ໃຫ ແກ ການ ຄຸມ ຄອງ ການ ສຶກສາ

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະ ຍາວ 1

ພັດທະນາ ສະ ຖາບ ັນຕາມ ນະ ໂຍບາຍ ເລງໃສລຶບລາງ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ  ແລະ ການ ແບງຂນຄຸມຄອງ

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 1

ປັບປຸງກ ການ ຄຸມ ຄອງ ລະດັບສູນ ກາງ  ແລະ ລະດັບພາກ ແລະ ການ ຄຸມ ຄອງ ຕາມສາຍຂະ ແຫນງ 
ການ ສຶກສາ. ສາງ ຄວາມ ສາມາດ ໃຫ ແກ ການ ສາງ ແຜນ ການ ໃນ ທຸກ ລະດັບ ຄຸມຄອງການ ສຶກສາ ໃຫ 
ເຂມ ແຂງ (ຕົວ ຢາງ: EMIS).  

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 2

 ແຕງ ຕງຜູ ທ ມີປະສົບການດີດານ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ໃຫ ໄດເປັນຜູບໍລິຫານ  ແລະ ຜູ ອຳ ນວຍ ການ ໂຮງຮຽນ  
ແລະ ສະ ຖາ ບັນ.  ຈັດຕງການ ຝຶກ ອົບຮົມ ດານ ການ ຄຸມ ຄອງ. 

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 3

ປັບປຸງການນຳໃຊຄູ ສອນ. ປັບປຸງ ການ ຄັດ ເລືອກ ຄູ ສອນເພອ ຝຶກ ອົບຮົມ  ແລະ ຈັດ ສັນ ຄູ ສອນປະຈຳ 
ແລະ ຄູສັນຍາຈາງ ໃຫ ດີ ຂນ. ຄນ ຄວາ ຄື ນລະບົບ ໂກ ຕາ ໃນ ປັດຈຸບັນເພອ  ຈັດແບງ ຄູ ສອນ ໃຫ ແຂ ວງ,  
ເມືອງ  ແລະ   ໂຮງ ຮຽນ.  

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 4

ສງ ເສີມ ການ ມີ ສວນ ຮວມ ຂອງຊຸມຊົນເຂາໃນ ວຽກ ງານ ຂອງ ໂຮງ ຮຽນ: ສງ ເສີມ ການ ສາງ ຕງສະມາຄົມ 
ພ ແມ-ນັກ ຮຽນ ໃນ ທຸກ ຊນຮຽນ.  

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະ ຍາວ 2

ຈັດ ສັນ ຊັບພະຍາກອນ ຢາງ ມີ ປະສິດທິ ພາບ  ເພອ ຮັບ ປະກັນ ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕາມຈຸດ ປະສົງ ໄລ ຍະ ຍາວ

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 1

ປັບປຸງ ການ ນຳ ໃຊ ຊັບພະຍາກອນ ຂອງຂະ ແຫນງ ການ ສຶກສາ : ດຸນດຽງລາຍ ຈາຍ ບໍລິຫານ ແລະ 
ລົງທຶນ ແລະ  ສາງ ແຜນ ງານ ແລະ  ໂຄງ ການ ຊວຍ ເຫລືອ ຂອງ ຕາງ ປະ ເທດ ໃຫສອດ ຄອງ ກັບ 
ທຸກຂະ ແຫນງ ການ. ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ວິ ໄຈນະ ໂຍບາຍ ຈາກ ຂ ມູນ ຂາວສານ. ຈັດຕງປະຕິບັດ ການ 
ແບງຂນຄຸມຄອງພາຍໃນ ຂະ ແຫນງ ການ ສຶກສາ. ສະຫນອງ ການຝຶກອົບຮົມເພອ ສາງ ຄວາມ ເຂມແຂງ 
ໃຫແຕລະຂນ.

ຈຸດ ປະສົງ 
ໄລ ຍະສນ 2

ປັບປຸງການ ສະຫນອງ ທຶນ ໃຫ ແກ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ ສະ ຖາ ບັນ. ປັບປຸງ ການ ຄຸມ ຄອງ ດານ ການ ເງິນ 
ຂອງ  ພະແນກສຶກສາແຂວງ (PES) ແລະ ຫອງການສຶກສາເມືອງ (DEB) ໃຫ ດີ ຂນ.  ສາງ ກອງ ທຶນ 
ພັດທະນາ ການ ສຶກສາ.

NGPES ມີຄວາມສຳຄັນ ຍອນ ແຜນ ດງກາວໄດຮັບຮູວາບມີສາຍເຫດ ໜງດຽວ ຫລື ວິທີແກໄຂ ອັນ ໃດ ອັນໜງດຽວ 
ເພອລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ. ສະນນ, NGPES  ແມນ ຮູບ ແບບ ຂອງ ການ ປະສານ ງານ ຂອງ ຫລາຍຂະແຫນງການ 
ເຊງ ເຊອມ ຍົງການພັດທະນາການສຶກສາ ເຂາ ກັບ ຂະແຫນງການສຳຄັນອນໆ  ເຊງ ທັງຫມົດມີ ການພົວພັນ ແລະ 
ຊຸກຍູເຊງກັນ ແລະ ກັນ. ບົດຮຽນທຖອດຖອນໄດຈາກຍຸດທະສາດການ ຮວມມືລະຫວາງຫລາຍຂະແຫນງການນສ
າມາດປັບປຸງ ຍຸດທະສາດຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ຕະຫລອດໄລຍະຂອງການປະຕິບັດແຜນດງກາວ.

NGPES  ໄດ ເນນ ໃຫ ເຫັນ ວາ, ນອກຈາກ ການ ເພມການ ເຂາ ເຖິງ ການ ຊົມ ໃຊ ການ ບໍລິການ ຕາງໆ ທ ມີ ຄຸນນະພາ ບ 
ຢາງສະ ເໝີ ພາບ ໃຫ ປະຊາຊົນ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຜູ ທ ທຸກ ຍາກ, ລັດຖະບານ  ຈຳ ຕອງ ໄດ ຄຳນຶງ ເຖິງ ປະ ເດັນ ບັນຫາ ອນໆ 
ທ ກຳລັງ ພນ ເດນຂນ ທ ກຽວ ພັນ ເຖິງ ລະບົບ ການ ສຶກສາ. ບັນຫາ ດງກາວ ກວມ ເຖິງ: HIV/AIDS, ຢາ ເສບ ຕິດ  ແລະ  
ວິທີ ການ ຄວບ ຄຸມ,  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ດານ ຂ ມູນ ຂາວສານ  ແລະ  ການ ໂທລະຄົມ (ICT), ການ ສຶກສາ ທາງ ໄກ, ບັນຫາ  ລະ 
ເບີດ ບ ທັນ ແຕກ,  ໂຄງການ ອາຫານ ສຳລັບ ນັກຮຽນ, ປະຊາກອນ ສຶກສາ, ສຸຂະ ສຶກສາ, ຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ ຍິງ-ຊາຍ  
ແລະ  ເດັກ ດອຍ ໂອກາດ.



45ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015

ຫມວດທີ 2 ຄາດໝາຍ  ແລະ  ບັນດາແຜນ ງານ  : ການ ຂະຫຍາຍ ໂອກາດ  ແລະ ການ ເຂາ ຮຽນ

2.1 ແຜນງານ ທີ 1: ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການເຂາຮຽນ ໃນຊນລຽງເດັກ-ອະນຸບານ.
ເປາໝາຍຂອງແຜນງານນ ແມນການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂາຮຽນໃນຊນລຽງເດັກ-ອະນຸບານ, ໂດຍສະເພາະເລງ 
ໃສເດັກຍິງ, ຊົນເຜາ ແລະ ເດັກດອຍໂອກາດ. ຍຸດທະສາດຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ ແມນ ເພອເພມການເຂາຮຽນໃນຊນ 
ອະນຸບານເທອລະກາວ ເພອກຽມໃຫເດັກເຂາຮຽນ ແລະ ຮຽນໄດດີໃນ ຊນປະຖົມ. ສາງຫອງກຽມປະຖົມ (ປ.0) 
ຂນໃນຕໜາ ໂດຍການທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຍາວນານ ຂອງຊນອະນຸບານ ໂດຍອີງໃສ ຜົນຂອງ 
ການສຶກສາວິໄຈຄວາມເປັນໄປໄດຂອງຍຸດທະສາດດງກາວ.

ເນອງຈາກມີງົບປະມານຈຳກັດ, ກະຊວງສຶກສາທິການຈະສງເສີມການສາງໂຮງຮຽນອະນຸບານຂອງ ຊຸມຊົນໂດຍກາ
ນປະກອບທຶນສົມທົບ, ອຸປະກອນ ແລະ ການຊວຍເຫລືອ ດານວິຊາການໃນ ຮູບແບບດງນ:

♦ ການປະກອບທຶນສົມທົບຈຳນວນໜງ ໃນຮູບແບບເງິນເດືອນໃຫແກໜວຍງານຊຸມຊົນ.
♦ ສະຫນອງ ອຸປະກອນການຮຽນ   ຫລື   ວັດສະດຸສຳເລັດຮູບ ເພອສາງໂຮງຮຽນເຊນ: ກະເບອງ, ສັງກະສີ, 

ວົງກົບ, ບານປະຕູ ແລະ ປອງຢຽມ ເພອໃຫຊຸມຊົນປຸກສາງຫອງຮຽນ..
♦ ໃຫການຊວຍເຫລືອວິຊາການ ດານການກສາງອາຄານ ຫອງຮຽນ ແລະ ການສິດສອນ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ຈະໃຫການຊວຍເຫລືອ ໂດຍອີງໃສສັນຍາລະຫວາງ ພະແນກສຶກສາປະຈຳ ແຂວງ, ຫອງການ 
ສຶກສາປະຈຳເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ. ການປະກອບສວນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ອາດອີງໃສ ລະບົບຂອງທຶນສົມທົ
ບທໄດຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນລະຫວາງ ກະຊວງ ແລະ ຊຸມຊົນ, ພອມກັນນກະຊວງ ສຶກສາທິການຈະປະກອບທຶນສົມ
ທົບຫລາຍຂນໃນຊຸມຊົນທທຸກຍາກຫາງໄກສອກຫລີກ, ຕາມມາດຖານ ເປາໝາຍທໄດກຳນົດ.

ບູລິມະສິດຂອງການຊວຍເຫລືອ ແມນເຂດຊົນເຜາ ແລະ ື ໃນເມືອງທຸກຍາກທສຸດ. ເປາໝາຍແມນ ເລງໃສເດັກຍິງ 
ເປັນພິເສດ ແລະ ສາງຂະບວນການເພອປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ສງເສີມໃຫເດັກຍິງມີ ໂອກາດເຂາຮຽນໃນໂຮງຮຽນອ
ະນຸບານຂອງຊຸມຊົນ. ໃນກໍລະນີຂີດຄວາມສາມາດມີຈຳກັດ ແມນໃຫ ບູລິມະສິດເດັກອາຍຸ 5 ປີ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ຈະສງເສີມການພັດທະນາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໂດຍສາງກອບດານກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ ແນໃສການເປີດໂອກາດໃຫເອກະຊົນຕງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຊຸມຊົນ, ຫລຸດຜອນຂນຕອນຂໍອະນຸຍາດ, 
ຍົກເວນພາສີຂາເຂາ ສຳລັບວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການຕາງໆ ທຮັບໃຊ ການດຳເນີນງານຂອງໂຮງຮຽນ 
ດງກາວ.

ຄາດຫມາຍ:
♦ ບັນລຸອັດຕາເຂາຮຽນ ສຳຫລັບເດັກອາຍຸ 3 - 4 ປີ ໃຫໄດ 11% ໃນປີ 2010-11 ແລະ 17% ໃນປີ 2015-16.
♦ ບັນລຸອັດຕາເຂາຮຽນສຳຫລັບເດັກອາຍຸ 5 ປີ ໃຫໄດ 30% ໃນປີ 2010-11 ແລະ 55% ໃນປີ 2015-16.
♦ ຊັດສວນຂອງໂຮງຮຽນຊຸມຊົນບັນລຸເຖິງ 20% ໃນປີ 2010-11 ແລະ 30% ໃນປີ 2015-16.
♦ ຊັດສວນຂອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນບັນລຸເຖິງ 25% ໃນປີ 2010-11 ແລະ 30% ໃນປີ 2015-16.

ເພອບັນລຸຄາດໝາຍດງກາວ ຕອງສາມາດລະດົມຊັບພະຍາກອນຕາງໆ ດງນ:
♦ ແຕລະປີ ປະກອບຄູລະຫວາງ 500-700 (2004/05 - 2010/11) ແລະ 700-1000 (2011/12 -2015/16) 

ແກໂຮງຮຽນຂອງລັດແລະຊຸມຊົນ.
♦ ແຕລະປີ ສາງຫອງຮຽນໃໝ ລະຫວາງ 200-300 ຫອງ ໃນ ໂຮງຮຽນຂອງລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ.
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ຄາດໝາຍ ລຽງເດັກ-ອະນຸບານ

ຕາຕະລາງ  5: ອັດຕາເຂາຮຽນ ຊນລຽງເດັກ-ອະນຸບານ, ແລະກຽມປະຖົມ

ຕຊບອກ 2005-06 2010-11 2015-16

ຈຳນວນເດັກເຂາໂຮງລຽງເດັກ
(ກຸມອາຍຸ 0-2 ປີ)

7 .097 15.439 23.046

ອັດຕາເຂາຮຽນຊນອະນຸບານ
(ກຸມອາຍຸ 3-4ປີ)

9% 11% 17%

ອັດຕາເຂາຮຽນຫອງກຽມປະຖົມ
(ອາຍຸ 5ປີ)

17% 30% 55%

ຕາຕະລາງ 6 : ຊັດສວນຂອງການເຂາຮຽນ

 2005-06 2010-11 2015-16

ໂຮງຮຽນລັດ 70.4% 55% 40%

ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 22.1% 25% 30%

ໂຮງຮຽນຊຸມຊົນ 7.5% 20% 30%

ຕາຕະລາງ  7: ການປະກອບຄູ/ພະນັກງານ ແລະ ການກສາງຫອງຮຽນ

ສົກຮຽນ ຈຳນວນຄູ ຈຳນວນຫອງຮຽນ

2004-05 590 256

2005-06 607 241

2006-07 621 225

2007-08 708 253

2008-09 743 246

2009-10 719 204

2010-11 692 163

2011-12 904 264

2012-13 1004 287

2013-14 1021 261

2014-15 1037 235

ຈຸດປະສົງທີ 1.1 ສາງແຜນການຮັກສາດູແລເດັກ ແລະ ການພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນ
ກິດຈະກຳ:

1.1.1 ສາງນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ກຽວກັບການຮັກສາດູແລເດັກ ແລະ ການພັດທະນາເດັກ 
ກອນໄວຮຽນ ແລະ ສາງຍຸດທະສາດຍາວນານມູນຄາຕ ແລະ ຍືນຍົງ ທກວມເຖິງການສງເສີມ 
ການສາງໂຮງລຽງ ເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ.
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1.1.2 ສຶກສາວິໄຈຄວາມເປັນໄປໄດໃນການຈັດຕງຫອງກຽມປະຖົມ (ປ.0).
1.1.3 ສາງແຜນປະຕິບັດງານການພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນໄລຍະກາງ.
1.1.4 ສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ແລະ 

ຂນບານ ດານການວາງແຜນ, ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸມຄອງບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 
ìເດັກກອນໄວຮຽນî

1.1.5 ອອກລະບຽບການຄຸມຄອງເພອໃຫກະຊວງສຶກສາທິການ, ພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການ 
ສຶກສາ ປະຈຳເມືອງ ຊວຍເຫລືອຊຸມຊົນທປະສົງຢາກຕງໂຮງຮຽນລຽງ ເດັກຊຸມຊົນ ແລະ ສາງຄວາມເຂມ 
ແຂງໃຫກະຊວງທິການ, ພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ,  ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງທມີໜາທຮັບຜິດ
ຊອບຄຸມຄອງໂຮງຮຽນອະນຸບານຊຸມຊົນ.

1.1.6 ອອກລະບຽບການຄຸມຄອງຂະແໜງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ແລະ ສາງຄວາມເຂມແຂງ ໃຫຂນ 
ກະຊວງ, ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງທມີໜາທຮັບຜິດຊອບໃນການ 
ຊວຍເຫລືອ ແລະ ຄຸມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ.

 
ຈຸດປະສົງ 1.2 : ສາງໂຮງຮຽນອະນຸບານໃໝ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຮຽນທມີຢູປັດຈຸບັນ
ກິດຈະກຳ:

1.2.1 ໂດຍອີງໃສການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ  ການປຶກສາຫາລືນຳຕົວແທນຊາວບານ ເພອປະເມີນ ຄວາມ 
ຕອງການ ແລະ ເງອນໄຂ, ຊອກຮູບັນດາບານຊົນເຜາ ແລະ/ຫລື ຢູໃນບັນດາ ເມືອງທຸກຍາກທສຸດ, 
ເພອລົງທຶນສາງໂຮງຮຽນອະນຸບານຂອງລັດ (ເງອນໄຂ ກວມເຖິງຈຳນວນ ຄົວເຮືອນ, ເດັກເກນອາຍຸ 1 
- 5 ປີ )

1.2.2 ສາງ ແລະ ສອມແປງປັບປຸງອາຄານສະຖານທບັນດາໂຮງລຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານລວມທັງ 
ການສະຫນອງນສະອາດ, ວິດຖາຍ ສຳລັບ ຍິງ-ຊາຍ, ເດນຫລນທເໝາະສົມ, ແລະ ອຸປະກອນ 
ເຄອງຫລນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ຕາມວິຊາການ.

1.2.3 ສະຫນອງງົບປະມານຕາມກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ, ງົບປະມານ 
ປະຈຳປີຂອງພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງໃຫແກການ ກສາງ ແລະ 
ປັບປຸງ ປົວແປງໂຮງລຽງເດັກ ແລະ  ໂຮງຮຽນອະນຸບານຂອງລັດ.

 
ຈຸດປະສົງ 1.3  ຝຶກອົບຮົມ, ສະໜອງ ແລະ ຊັບຊອນຄູອະນຸບານເພອຕອບສະໜອງຕາມ
 ຄວາມ ຕອງການທເພມຂນ.
ກິດຈະກຳ:

1.3.1 ເພມຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນສາງຄູອະນຸບານຕາມການຄາດຄະເນໂດຍຄຳນຶງເຖິງອັດຕາປະລະ
ຂອງນັກຮຽນຄູຫລັງຈາກຮຽນຈົບ.

1.3.2 ສະໜອງທຶນການສຶກສາ ໃຫແກນັກຮຽນຄູທປະສົງຢາກເຊັນສັນຍາກັບລັດ ທຈະສອນໃນໂຮງຮຽນ 
ອະນຸບານຂອງລັດ ແລະ ຊຸມຊົນຢາງຫນອຍ 3 ປີ ຫລັງຈາກຮຽນຈົບ (ທຶນການສຶກສາ ແຕລະປີແມນອີງ 
ຕາມຈຳນວນຄວາມຕອງການຂອງຄູທຄາດຄະເນໄວ).

1.3.3 ເພມເງິນເດືອນຂອງຄູອະນຸບານ ໃຫໄດ 2 ເທາ GDP ຕຫົວຄົນໃນປີ 2010-11 (ເບງຕາມ ແຜນງານ 
ຄຸມຄອງບໍລິຫານ).

1.3.4 ສະຫນອງງົບປະມານຕາມກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງຂອງຂະແຫນງສຶກສາ, ແລະງົບປະມານ 
ປະຈຳປີຂອງພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງສຳລັບການ ສະໜອງ 
ຄູອະນຸບານ ຕາມແຜນສະເໜີຂອງແຕລະເມືອງ ແລະ ແຂວງ.
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ຈຸດປະສົງ 1.4 ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊຸມຊົນທສະຫນັບສະໜູນການ ພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນ  ແລະ 
 ການສຶກສາຊນອະນຸບານ ແລະ ສງເສີມການສາງຕງໂຮງຮຽນອະນຸບານຊຸມຊົນ.
ກິດຈະກຳ

1.4.1 ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ປຶກສາຫາລືນຳຕົວແທນຂອງຊາວບານເພອປະເມີນ ຄວາມຕອງການ 
ແລະ ເງອນໄຂ, ຊອກຮູບັນດາບານໃນເມືອງທຸກແລະບທຸກທອາດມີຄວາມສາມາດໃນການ 
ສາງຕງໂຮງຮຽນອະນຸບານຊຸມຊົນຂນຕາມສັນຍາຂອງຊຸມຊົນກັບພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ 
ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ (ເງອນໄຂກວມເຖິງຈຳນວນຄົວເຮືອນ, ເດັກເກນອາຍຸ 1-5 ປີ ).

1.4.2 ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ດຳເນີນການສຶກສາວິໄຈຄວາມເປັນໄປໄດ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ນຳ ຊຸມຊົນ
ພາຍໃຕການຊນຳຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ.

1.4.3 ວາງແຜນກສາງ ແລະ ປັບປຸງປົວແປງ ອາຄານສະຖານທ ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດ ໂດຍອີງໃສຂນ ຕອນ 
ແລະ ຫລັກການດຽວກັນກັບໂຮງຮຽນປະຖົມຊຸມຊົນ.

1.4.4 ສະຫນອງງົບປະມານຕາມກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ, ແລະ 
ງົບປະມານປະຈຳປີຂອງພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ເພອຊວຍ ເຫລືອ 
ໂຮງຮຽນອະນຸບານຊຸມຊົນ ສະໜອງອຸປະກອນກສາງ ແລະ ເຄອງມື, ເງິນສົມທົບໃຫ ແກເງິນເດືອນຂອງ 
ຄູຊຸມຊົນໃນແຕລະເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

2.2 ແຜນງານ ທີ 2: 
ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການເຂາຮຽນ ໃນຊນປະຖົມສຶກສາ
ເປາໝາຍຂອງແຜນງານນ ແມນຂະຫຍາຍ ໂອກາດການເຂາຮຽນ  ແລະ ຮຽນ ຈົບຊນ ປະຖົມ.

ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາ ຄື:
♦ ຂະຫຍາຍການ ສະໜອງໂອກາດໂດຍສາງໂຮງຮຽນມູນ ໃຫ ເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ, ສາງ ໂຮງຮຽນ 

ເພອຮອງຮັບ ເດັກຈາກບັນດາບານທບທັນມີໂຮງຮຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍບັນດາໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນທມີຢູ  
ແລວສາມາດຕອບ ສະໜອງ ຕາມ ຄວາມ ຕອງການ ຂອງ ເຂດບໍລິການຕາງໆ.

♦ ຂະຫຍາຍການສະຫນອງໂອກາດໃຫເດັກພິການເບົາເຂາຮຽນໃນໂຮງຮຽນສາມັນ  ໂດຍ ສາງ ເງອນ ໄຂ ໃຫ ເດັກ 
ເລາ ນ ຮຽນຮວມ ໃນ ໂຮງຮຽນ ທອງ ຖນ ຂອງ ເຂົາ ເຈາ.

♦ ຂະຫຍາຍສະໜອງ ໂອກາດ ໃຫ ເດັກ ທ ມີ ຄວາມ ຫຍຸງຍາກ ດານ ສັງຄົມ ເສດຖະກິດ  ໂດຍ ສາງ ຕງ ໂຮງ ຮຽນ  ແລະ  
ໂຄງການພິເສດ.

♦ ປັບປຸງ ການ ສະໜອງ ໂອກາດ ໂດຍ ການ ສອມ ແປງ ຫອງ ຮຽນ, ສະຫນອງນສະອາດ, ໄຟຟາ, ສາງ ຫອງນ  
ແລະ ປັບປຸງ ອາຄານ ສະ ຖານ ທ ຂອງ ໂຮງຮຽນ.

♦ ປັບປຸງການສະໜອ ໂອກາດເຂາຮຽນໂດຍວາງ ມາດ ຕະການ  ເພອ ສງ ເສີມຄຸນນະພາບ  ແລະ ຄວາມ 
ສອດຄອງເຊນ: ທົບ ທວນຄືນຫລັກສູດ, ສາງຫລັກສູູດທອງຖນ, ການ ສາງຄູ, ການ ຝຶກ ອົບຮົມ  ແລະ ບຳລຸງຄູ, 
ການ ສະໜອງປມ ແບບຮຽນ ໃຫ ນັກຮຽນ ທຸກ ຄົນ, ການ ສະໜອງ ປມຄູ ມື ຄູ ໃຫ ຄູ ທຸກ ຄົນ  ແລະ ອຸປະກອນການ 
ຮຽນ-ການ ສອນ  ໃຫ ທຸກ ໂຮງຮຽນ. ( ເບງແຜນງານ ກຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ )

♦ ກະຕຸກຊຸກຍູຄວາມຕອງການທາງການສຶກສາ, ໂດຍສະ ເພາະຂອງເດັກຍິງ, ເດັກຊົນເຜາ, ເດັກໃນ 
ເຂດຮາງໄກສອກຫລີກ  ແລະ  ເດັກ ດວຍ ໂອກາດ ໂດຍອີງໃສບັນດາມາດຕະການຄື: ສາງ  ແລະ ຊັບ 
ຊອນຄູຊົນເຜາໂດຍສະເພາະ ຄູເພດຍິງ, ໂຄງການອາຫານເສີມ, ສາງຫໍພັກ ສຳຫລັບ ເດັກຍິງ  ແລະ  
ເດັກ ອນໆ ທບານຢູຫາງໄກໂຮງຮຽນ, ປັບຕາຕະລາງຮຽນປະຈຳວັນ ໃຫເຂາກັບກິດຈະກຳ ຊວຍ ວຽກ 
ຄອບຄົວຂອງເດັກຍິງ, ດຳເນີນຂະ ບວນການປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍ.

♦ ສາງ ຫລັກສູດ ທອງ ຖນ ເສີມ ເພອ ຊວຍ ໃຫ ເດັກ ຊົນ ເຜາ ຮຽນ ພາສາ ລາວ ໄດ ດີ ຂນ.
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ອີງ ຕາມ ຈຳນວນ ຄົວ ເຮືອນ  ແລະ  ເດັກ ໃນ ເຂດ ບໍລິການ,  ແລະ  ໄລຍະ ຫາງ ໄກ ຂອງ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ສົມບູນ ທຢູ  ໃກ ທ 
ສຸດ ສຳລັບ ເດັກ 8 ປີ ຂນ ໄປ,   ໂຮງຮຽນ ມູນ ຈະ ຫັນ ເປັນ ໂຮງຮຽນ ມູນ ທ ມີ ຫອງ ຄວບ,  ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ທ ມີ ຫອງ 
ຄວບ ື  ໂຮງຮຽນ ສົມບູນ ຄົບ ຂນຮຽນ.
 
ສາງ ໂຮງຮຽນ ມູນ ໃໝ ື   ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ສົມບູນ ທ ມີ ຫອງ ຄວບ ເພອ ບໍລິການ 1  ເຖິງ 2 ບານ  ທ ບ ມີ ໂຮງ ຮຽນໂດຍ 
ອີງ ຕາມ ໄລຍະ ຫາງ ໄກ ລະຫວາງ ບານ ຕ ບານ. ບູລິ ມະ ສິດ ຈະ ອີງ ໃສ ຈຳນວນ  ເດັກເກນອາຍຸ  ຊນ ປະຖົມ ທັງ ໝົດ ຢູ ໃນ 
ບານ ດງກາວ.

ເນອງຈາກວາ ມີຄວາມແຕກໂຕນລະຫວາງ ການເຂາຮຽນຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກ ຊາຍ ສະ ເລຍ ເຖິງ 10% ແລະ 
ຈຳນວນເດັກທບໄດເຂາໂຮງຮຽນ,  ສວນຫລາຍ ແມນ ເດັກ ຍິງ,  ໃຊ ທຸກ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ເພອ ໃຫເດັກຍິງ  ໄດ ເຂາ 
ໂຮງຮຽນ. ເພອບັນລຸ ຄວາມສະເຫມີພາບໃນການ ເຂາຮຽນ ແລະ ການຮຽນຈົບ ຊນ,  ໂດຍ ອີງ ໃສ ມາດ ຕະການ ເລງ 
ໃສ ສງ ເສີມຄວາມຕອງການ, ຄຽງ ຄູ ກັບ ການ ປັບປຸງ ຫລັກສູດ, ການສາງຄູ ແລະ ສະຫນອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການ 
ສອນ ( ເບງ ແຜນງານທີ 2 ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດ ຄອງ )

ຄາດຫມາຍແມນ:
♦ ຫັນໂຮງຮຽນມູນ ໃຫເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ  ໃຫ ໄດ 80%  ໃນ ປີ 2010-11.
♦ ສະໜອງ ການ ເຂາ ເຖິງ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ໃນທຸກບານທ ບ ມີ ໂຮງຮຽນ ໃນ ປີ 2010/11 (ສະ ເລຍ 2 ບານ  ທ ບ ມີ 

ໂຮງຮຽນ ຕ ໂຮງຮຽນ  ໃໝ ັງ ໜງ).
♦ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທ ມີ ຢູ ແລວໃຫສາມາດ ສະໜອງ ຄວາມ ຕອງການ ໃນ ເຂດ ບໍລິການ ຕາງໆ.
♦ ຮັບນັກຮຽນ ພິການເບົາ ເຂາຮຽນ ຮວມ ໃນໂຮງຮຽນທອງ ຖນ ໃຫ ໄດ 30% ທວ ປະ ເທດ  ໃນ ປີ 2015/16
♦  ເພມຈຳນວນ ໂຮງຮຽນ ທ ມີ ການ ຮຽນ ຮວມ ໃຫ ໄດ ຢາງ ຕ 3  ໂຮງຮຽນ ໃນ ແຕລະ ເມືອງ ໃນ ປີ 2007-08  ແລະ 

ຮູບ ແບບ ການ ຮຽນ ຮວມ ໄດ ຮັບ ການ ປະຕິບັດ  ແລະ  ເສີມ ຂະຫຍາຍ ເຂາ ໃນ ການ ສຶກສາ ແຫງ ຊາດ  ແລະ ທອງ 
ຖນ.

♦  ເອົາ ຫລັກສູດ ການຮຽນ ຮວມ ເຂາ ໃນ ຫລັກສູດ ສາງ ຄູ ໃນ ປີ 2007-08.
♦ ສາງສູນ ການ ສຶກສາ ໃຫ ແກ ເດັກ ທ ມີ ບັນຫາ ດານ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ຢູ ແຕ ລະ ພາກ.
♦ ປັບປຸງປົວແປງອາຄານ, ຫອງຮຽນ ທມີ ສະພາບຊຸດໂຊມ ໃຫ ໄດ ທັງ ໝົດ ໃນ ປີ 2010-11 (ສະພາບ ຊຸດ ໂຊມ ຈະ 

ໃຫ ນິຍາມ ຕາມ ຫລັງ ໂດຍ ອີງ ໃສ ການ ສຳ ຫລວດ ໂຮງຮຽນ)
♦ ປັບປຸງອາຄານ ສະຖານ ທໂຮງຮຽນໃຫໄດ 50% ຂອງ ຈຳນວນ ໂຮງຮຽນ ທັງ ໝົດໃນປີ 2015.
♦ ສາງທຸກລະບົບ ເພອສງ ເສີມຄວາມຕອງການທາງການສຶກສາໃນປີ 2005-06 ແລະ  ໃຫ ທວ ເຖິງ ທຸກ ຄົນທ ມີ 

ຄວາມ ຕອງການຊວຍ ເຫລືອໃຫ ໄດ ໃນ ປີ 2010.
♦ ຮັບ ນັກຮຽນ ເຂາ ໃໝ ທ ໄດຜານ ອະນຸບານ ໃຫ  ເຖິງ 27,1% ( ເດັກ ຍິງ), 27,5%( ເດັກ ຊາຍ)  ແລະ 27,3% (ລວມ)  

ໃນ ປີ 2010-11,  ແລະ 50,3%( ເດັກ ຍິງ), 50,2%( ເດັກ ຊາຍ)  ແລະ 50,2% (ລວມ)  ໃນ ປີ 2015-16.
♦ ອັດຕາ ເຂາ ຮຽນ ໃໝ ລວມ  ໃຫ ໄດ 100% ທັງ  ເດັກ ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ຊາຍ  ໃນ ປີ 2010-11.
♦ ອັດຕາ ເຂາ ຮຽນ ລວມ ໃຫ  ເຖິງ 95,8% ( ເດັກ ຍິງ), 97,8%( ເດັກ ຊາຍ), 96,8% (ລວມ) ໃນ ປີ 2010-11  ແລະ 

100% (891.469ຄົນ) ທັງ ເດັກ ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ຊາຍ ໃນ ປີ 2015-16.
♦ ຫລຸດຜອນ ອັດຕາ ຄາງ ຫອງ ໃນ ຂນ ປ.1 ລົງ  ເຖິງ 10% ສຳລັບ ເດັກ ຍິງ  ແລະ ເດັກ ຊາຍ  ໃນ ປີ 2010-11  ແລະ 

3%  ໃນ ປີ 2015-16.
♦ ຫລຸດຜອນ ອັດຕາປະລະ ຂນ ປ.1 ລົງ  ເຖິງ 5% ສຳລັບ ເດັກ ຍິງ  ແລະ ເດັກ ຊາຍ  ໃນ ປີ 2010-11  ແລະ 2%  ໃນ 

ປີ 2015-16.
♦ ຫລຸດຜອນ ອັດຕາປະລະ ຂນ ປ.5 ລົງ  ເຖິງ 1% ສຳລັບ ເດັກ ຍິງ  ແລະ ເດັກ ຊາຍ  ໃນ ປີ 2010-11.
♦  ເພມອັດຕາລອດ ເຫລືອ ຂນ ປ.5  ໃຫ  ເຖິງ 79,4% ( ເດັກ ຍິງ), 77,9% ( ເດັກ ຊາຍ)  ໃນ ປີ 2010-11  ແລະ 

94,9% ( ເດັກ ຍິງ), 93% ( ເດັກ ຊາຍ)  ໃນ ປີ 2015/16.
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♦ ເພມປະສິດທິພາບ ພາຍ ໃນ ຮອດ ຂນ ປ.5  ໃຫ  ເຖິງ 81,2% ( ເດັກ ຍິງ), 80,2% ( ເດັກ ຊາຍ)  ໃນ ປີ 2010-11  
ແລະ 93,3% ( ເດັກ ຍິງ), 92,2% ( ເດັກ ຊາຍ)  ໃນ ປີ 2015-16.

♦ ເພມອັດຕາຈົບ ຊນປະຖົມ  ໃຫ  ເຖິງ 75,4% ( ເດັກ ຍິງ), 79,5% ( ເດັກ ຊາຍ)  77,4% (ລວມ) ໃນ ປີ 2010-11  
ແລະ 88% ( ເດັກ ຍິງ), 88,3% ( ເດັກ ຊາຍ)  88,1% (ລວມ) ໃນ ປີ 2015-16.

♦ ຮັກສາ  ໃຫ ຄົງ ທ ອັດຕາ ສວນ ນັກຮຽນ ຕ ຄູ ບ ໃຫ ເກີນ 31:1 .

ຄາດໝາຍຂອງປະຖົມສຶກສາ
ຕາຕະລາງ 8: ການ ເຂາ ຮຽນ, ການ ບັນຈຸ ຄູ  ແລະ  ການ ກສາງ ຫອງ ຮຽນ

ສົກຮຽນ ຈຳນວນນັກຮຽນ
ລວມ

ຈຳນວນ ຄູ 
ທຈະຕອງບັນຈຸ

ຄູ
ເພອທົດແທນ

ຈ/ນ
ຫອງຮຽນ

2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

872665
865764
857295
844647
838974
842746
852907
867869
878056
885733
888979
891469

1736
1628
1575
1435
1657
1969
2267
2340
2213
2149
2016
1993

1942
1922
1901
1871
1858
1865
1890
1918
1937
1950
1954
1957

1335
1335
1335
1335
1335
1335
1335
507
362
285
263
263

ຈຸດປະສົງ 2.1 ສາງ ເຄືອ ຂາຍກຸມໂຮງຮຽນ ເພອໃຫເດັກທມີອາຍຸ 6 ປີ ຂນໄປທັງ ໝົດໄດເຂາຮຽນ
 ໃນບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທ ມີ ຫອງ ຄວບ ື  ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ຄົບ ຂນຮຽນ  
 ຕາມ ມາດຖານຈຳນວນນັກຮຽນທ ໄດ ກຳນົດໄວຕສຸດ ແລະ ສູງສຸດ ຕຫອງຮຽນ.
ກິດຈະກຳ

2.1.1 ສາງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ ຫ ອງການສຶກສາ ປະຈຳເມືອງ ທັງ ໝົດໃນການສາງແຜນທການສຶກສາ 
(ເບງແຜນ ງານ 3 ການ ບໍລິຫານ-ຄຸມຄອງ ) ຫລັງຈາກ ການສຶກສາວິ ໄຈ ໃນບາງເມືອງຕົວຢາງ 
ຈຳນວນໜງທ ມີຈຸດພິເສດ ແຕກຕາງກັນ.

2.1.2 ດຳເນີນການສາງແຜນທການສຶກສາໃນທຸກຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ພອມທັງອອກແບບ 
ແຜນຂະຫຍາຍໄລຍະກາງ ທ ຊບງ ບັນດາໂຮງຮຽນມູນທ ຈະ ຫັນເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ, ໂຮງຮຽນ 
ທີ ່ຈະສາງໃໝເພອບໍລິການບັນດາບານທບທັນມີໂຮງຮຽນ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນທມີ ຢູ 
ແລວ ທ ຈະຂະ ຫຍາ ຍເພອຕອບສະຫນອງຄວາມຕອງການໃຫແກບັນດາ ເຂດບໍລິການຕາງໆ. ຊບງ 
ແຜນ ປະຈຳປີ ສຳ ລັບ ການ ກສາງ ໂຮງຮຽນ ໃໝ  ແລະ ການ ສອມ ແປງ ໂຮງຮຽນ ເກາ.  ແຕລະ ປີ ໃຫ ທົບ 
ທວນຄືນ  ແລະ ປັບປຸງແຜນທການສຶກສາ.

2.1.3 ສະໜອງງົບປະມານຕາມ ກອບ ຂອງ ແຜນ ງົບປະມານ ໄລຍະ ກາງຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ ແລະ 
ງົບປະມານ ປະຈຳ ປີ ຂອງພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງແລະຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ສຳລັບ 
ການກສາງ  ແລະ ສອມແປງໂຮງຮຽນ  ຫອງ ຮຽນ  ແລະ ອາຄານ ຕາມທ ມີ ການສະ ເໜີ ມາ ຈາກ ແຕລະ 
ເມືອງ  ແລະ  ແຕລະ ແຂວງ.

2.1.4 ປະຕິບັດແຜນປະຈຳ ປີ  ສຳລັບ ການກສາງ  ແລະ ສອມແປ ງໂຮງຮຽນ ຕາມ ຂນຕອນ ທ ໄດ ບງ ໄວ ໃນ 
ແຜນງານ 3 : ການ ຄຸມ ຄອງ-ບໍລິຫານ  ( ປັບປຸງ ການ ກສາງ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ການ ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ )
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ຈຸດປະສົງ 2.2 ການ ຝຶກອົບຮົມ, ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊອນຄູປະຖົມ
 ຕາມຄວາມຕອງການທ ໄດກ  ຳນົດ  ໃນແຜນທການສຶກສາປະຈຳປີ.
ກິດຈະກຳ:

2.2.1 ເພມຄວາມສາມາດ ໃຫ ສະ ຖາ ບັນ ສາງຄູູປະຖົມຕາມ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຄວາມ ຕອງການ ໂດຍ ຄຳນຶງ ເຖິງ 
ອັດຕາ ປະລະ ຂອງ ນັກຮຽນ ຄູ ເວ ລາ ຮຽນ  ແລະ ຫລັງ ຈາກຮຽນ ຈົບ.

2.2.2 ເພມເງິນເດືອນຂອງຄູປະຖົມ ໃຫໄດ 2 ເທອ GDP ຕຫົວຄົນ ໃນປີ 2010-11 (ເບງຕາມ ແຜນງານ 
ຄຸມຄອງບໍລິຫານ).

2.2.3 ສະຫນອງງົບປະມານສຳລັບ ບັນຈຸ ຄູຕາມຈຳນວນ ຄູ ປະຖົມ ທ ໄດ ສະ ເໜີ ໃຫ ແກ  ແຕລະ ເມືອງ  ແຕລະ 
ແຂວງ  ໃນກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ, ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳປີ 
ຂອງພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ.

2.2.4 ສາງ ຄວາມ ເຂມ ແຂງ ໃຫ ຫອງການ ສຶກສາ ປະຈຳເມືອງ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໜວຍ ງານ ບໍລິຫານ ກຽວ ກັບ ການ 
ບັນຈຸ  ແລະ ຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນ  ແລະ ໜວຍ ງານ ແຜນການ ໃນການຊັບຊອນຄູ  (ເບງ ຕາມ ພາລະ 
ບົດບາດ   ແລະ ໜາ ທ ຮັບຜິດຊອບຂອງຫອງການສຶກສາປະຈຳ ເມືອງ,  ແຜນ ງານ 3 ການ ບໍລິຫານ- ຄຸມ 
ຄອງ)

2.2.5 ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊອນຄູ ຕາມ ຄວາມ ຕອງການ.

ຈຸດປະສົງ 2.3  ສງ ເສີມຄວາມຕອງການສຳລັບການສຶກສາຊນປະຖົມໃນຫມູເດັກຍິງ, ຊົນເຜາ  
 ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກທ ສຸດ.
ກິດຈະກຳ

2.3.1 ດຳເນີນຂະ ບວນການ ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍໃນບັນດາບານທເຂາ ເຖິງ ການ ບໍລິການ ການສຶກສາ 
ຫຍຸງຍາກ  ແລະ ການ ເຂາຮຽນຊນປະຖົມຕ.

2.3.2 ສາງຄວາມ ເຂມ ແຂງ ໃຫຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ  ເພອສາມາດ ເຮັດການວິໄຈແບບງາຍດາຍ ກຽວ 
ກັບ ບັນຫາ ອຸປະສັກ ຕາງໆທ ເປັນ ຜົນ ກະທົບໃຫການເຂາ ເຖິງ  ແລະ ການ ເຂາ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ສາງ 
ມາດ ຕະການ ເພອ ສງ ເສີມ ການ ເຂາ ເຖິງ  ແລະ ການ ເຂາຮຽນ ຂອງ ເດັກ.

2.3.3 ສາງລະບົບ ເພອ ເລງ ໃສສງເສີມຄວາມ ຕອງການ,  ໂດຍ ສະ ເພາະເດັກຍິງ, ເດັກຍິງຊົນເຜາ, ເດັກ 
ໃນຄອບຄົວທຸກຍາກທ ສຸດ ໃຫ ໄດເຂາຮຽນຫລາຍຂນ ໂດຍອີງ ໃສ ບັນດາມາດຕະການ ທ ກວມ ເຖິງ: 
ການ ບັນຈຸ ຄູຊົນເຜາ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມຍິງ, ໂຄງການອາຫານເສີມ, ທຶນສົມທົບ ປຸກ ສາງຫໍພັກຍິງ ແລະ  
ເດັກອນໆ ທບານຢູໃກໂຮງຮຽນ, ດັດປັບຕາຕະລາງການຮຽນໃຫແທດ ເໝາະກັບລະດູການຜະລິດກະ
ສິກຳ ແລະ ກິດຈະກຳ ໃນຊົນນະບົດອນໆ ດັດປັບຕາຕະລາງ ຮຽນປະຈຳວັນໃຫເຂາກັບກິດຈະກຳຊວຍ
ວຽກຄອບຄົວຂອງເດັກຍິງ, ອນໆ... 

2.3.4 ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ແນ ໃສ ເພອສງເສີມຄວາມຕອງການຕາມ ຜົນ 
ການວິໄຈຂອງຫອງການສຶກສາເມືອງ.

2.3.5 ສະຫນອງງົບປະມານຕາມກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ, ແລະ ງົບ 
ປະມານ ປະຈຳປີຂອງ ພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ສຳລັບການປະຕິບັດ 
ມາດ ຕະການ ເລງ ໃສ ສງ ເສີມ ຄວາມ ຕອງການ ໃນແຕລະເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

ຈຸດປະສົງ 2.4 ປັບປຸງການເຂາຮຽນຂອງເດັກທມີຄວາມຕອງການພິເສດໃນທຸກໆ ແຂວງ 
 ໃຫ ໄດ ຮຽນ ຈົບ  ຊນປະຖົມ ຕ ສຸດ.
ກິດຈະກຳ:

2.4.1 ສາງຕງລະບົບ ແບບ ງາຍດາຍ  ແລະ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ໃນ ບັນດາ ໂຮງຮຽນ ທ ໄດ ກຳນົດ ໄວ  ໃນທວ ປະເທດ  
ເພອ ໃຫ ເດັກ ພິການ ເບົາ  ໄດ ເຂາ ເຖິງ ການ ຮຽນ ທ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບ.

2.4.2 ຮັກສາ  ແລ ະ ສາງຄວາມ ເຂມ ແຂງ ໃຫ ແກ ບັນ ດາ ໂຮງຮຽນ ຮຽນ ຮວມ,  ໂດຍ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ເພມເຕີມ 
ສຳລັບ ບັນດາ ເມືອງ  ແລະ  ໂຮງຮຽນ.



52 ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

2.4.3  ເພມຈຳນວນ ໂຮງຮຽນ ທ ມີ ໂຮງຮຽນຮຽນ ຮວມ ຈາກ 110  ເຖິງ 142  ເມືອງ ( ທຸກໆ  ເມືອງ )  ໃນ ປີ 2007,  
ໂດຍ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຜູອຳນວຍການ, ຄູ ໃນ ໂຮງຮຽນຮຽນ ຮວມ  ໃໝ ຢູ ເມືອງ ໃໝ. ຊອກ ຮູຢູ ຂນ ບານ  
ເດັກ ທ ມີ ຄວາມ ຕອງການ ພິ  ເສດ  ແລະ  ເອົາ ພວກ ເຂົາ  ເຂາ ຮຽນ.

2.4.4  ເພມ ຈຳນວນໂຮງຮຽນ ຮຽນ ຮວມ ຈາກ 367  ໃຫ ໄດ 514 ຫລັງ (ຕ ສຸດ 3  ໂຮງຮຽນ ຕ ເມືອງ)  ແລະ  
ໂຮງຮຽນ ພິ ເສດ 3 ຫລັງ ( ສຳລັບ  ເດັກ ພິການ ຫູ  ແລະ ພິການ ຕາ ).

2.4.5 ປັບປຸງ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ການ ຮຽນ ຮວມ,  ໂດຍ ປັບປຸງ ຄຸນ ນະພາ ບ ຂອງສະພາບ ແວດ ລອມການ ສອນ-
ການ ຮຽນ, ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ການ ຊຸກຍູ  ແລະ  ການ ຄຸມ ຄອງ ບໍລິຫານ.

2.4.6 ຊຸກຍູ  ແລະ ຝຶກ ອົບຮົມ ຢາງ ພຽງພໍ ໃຫ ຜູອຳນວຍການ, ຫົວໜາ ວິຊາ ການ ຄູ  ເພອ ໃຫ ພວກ ເຂົາ ສະໜອງ 
ການ ຝຶກ ອົບຮົມ  ແລະ  ໃຫການ ຊວຍ ເຫລືອ ຄູ ຢາງ ເປັນ ປົກກະຕິ. ສະໜອງ ການ ບຳລຸງ ວິຊາ ການ ໃຫ ບັນ 
ຄູ ໃນ ບັນດາ ໂຮງຮຽນ ຮຽນ ຮວມ.

2.4.7 ສະໜອງ ການ ຊວຍ ເຫລືອ  ແລະ ການ ຝຶກອົບຮົມຄູ ຝຶກ ການ ຮຽນ ຮວມ ຂນ ແຂວງ,  ເມືອງ  ແລະ ບັນດາ ຄູ 
ກຽວ ກັບ ບັນດາ ວິທີ ການເຮັດ ໃຫ ພ ແມ ຜູ ປົກຄອງ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ ມີ ສວນ ຮວມ.

2.4.8 ຊຸກຍູ ພ ແມ ຜູ ປົກຄອງ  ໃຫ ມີ ຄວາມ ຕງໜາ ໃນ ການ ປະກອບສວນ  ແລະ ອູມຊູ ຊວຍ ເຫລືອລູກ ຂອງ ເຂົາ 
ເຈາ  ໂດຍ ການ ເຂາຮວມ ການ ປະຊຸມ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ  ໂຮງຮຽນ ສຳລັບ ການ ເຜີຍ ແຜ ກຽວ ກັບ ສິດທິ 
ເດັກ  ແລະ ການ ຮຽນ ຮວມ  ແລະ ຊວຍ ເຫລືອ ຄູ  ໃນ ການ ຊອກ ຮູ ເດັກ ທ ມີ ຄວາມ ຕອງ ການ ພິ ເສດ  ເພອ 
ໃຫ ພວກ ເຂົາ ໄດ   ເຂາໂຮງຮຽນ.

2.4.9 ດັດ ປັບ  ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາ ຮູບ ການ ຮຽນ ຮວມ ຢາງ ຕງໜາ  ແລະ ກວາງຂວາງ.
2.4.10 ປັບປຸງ ການ ປະກອບສວນ ຂອງ ພ ແມຜູ ປົກຄອງ ໃນ ການ ສະໜອງ ຂ ມູນ ຕາງໆ ຕ ກັບ ສະພາບ ແວດ ລອມ 

ຂອງການ ຮຽນ ຂອງ ລູກ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ເຈາ.
2.4.11 ຫລຸດ ຜອນ ອັດຕາ ການ ເສັງ ຕົກ  ແລະ ອັດຕາ ປະລະ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ໂດຍ ການ ປັບປຸງ ການ ພົວພັນ 

ລະຫວາງ ເດັກ ທ ມີ ຄວາມ ຕອງການ ພິ ເສດ  ແລະ  ອນໆ  ໃນ ກິດຈະກຳ ການ ຮຮຽນ ຂອງ ພວກ ເຂົາ. ເປັນ 
ຕນ  ການ ຊວຍ ເຫລືອ ລະຫວາງ ເດັກ ດວຍ ກັນ  ແລະ ການ ໃຫການ ປຶກສາ ໃຫ ເດັກ ເພອ ເພມທະວີ ການ 
ຮວມ ມື ກັບ ໂຄງການ ຟນຟູ ຄົນ ພິການ ຢູ ຂນທອງ ຖນ.

2.4.12 ສະໜອງ ປມ ແບບຮຽນ , ຄູ ມືຄູ  ໃນ ການ ໃຊ ວິທີ ການ ຮຽນ ທ ເໝາະ ສົມ  ແລະ ອຸປະກອນ ການ ສອນ ເພອ 
ຕອບ ສະໜອງ ຄວາມ ຕອງການ ທ ແຕກ ຕາງ ກັນ ຂອງ ເດັກ ເຫລານ.

2.4.13  ເພ ມການຜະລິດ  ແລະ  ນຳ ໃຊ ອຸປະກອນການ ສອນ ທ ມີ ປະສິດທິພາບ  ແລະ ມີຄຸນ ນະພາ ບ  ໃນ ບັນດາ 
ໂຮງຮຽນ ຮຽນ ຮວມ.

2.4.14 ຈັດຕງກອງ ປະຊຸມ ຖອດ ຖອນ ບົດຮຽນ ຢູຂນ ເມືອງ,  ແຂວງ  ແລະ ສູນ ກາງ.
2.4.15 ສາງ ຕົວ ຊວັດ ສຳລັບ ການ ວັດ ຜົນ ການ ສຶກສາ ແບບຮຽນ ຮວມ ທ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບ.

ຈຸດປະສົງ 2.5 ເພມການ ເຂາ ຮຽນຂອງ ເດັກ ທ ມີ ຄວາມ ຫຍຸງຍາກ ທາງ ດານ ສັງຄົມ  ເສດຖະກິດ 
 ໃຫ ້ ໄດເຂາຮຽນ  ແລະ ຮຽນ ຈົບຊນ ປະຖົມຕ ສຸດ.
ກິດຈະກຳ.

2.5.1. ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍ ສັງຄົມ, ມູນ ນິທິ, ອົງ ກອນ ທ ບ ຫວັງ ຜົນ ກຳ ໄລ, ອົງການ ທ ບ ສັງກັດ ລັດ ຂອງ ສາກົນ  
ເພອ ໃຫ ທຶນ ການ ສຶກສາ ແກ ນັກຮຽນ ທ ທຸກ ຍາກ ທ ສຸດ  ເພອ ໃຫ ພວກ ເຂົາ ໄດ ສືບຕ ຮຽນ  ໃນ ໂຮງຮຽນ ທອງ 
ຖນຂອງ ເຂົາ ເຈາ.

2.5.2 ປັບປຸງ ໂຮງຮຽນກິນນອນ ເດັກກຳພາທ ມີ ຢູ ແລວ  ໂຮງຮຽນ (SOS)  ແລະ ຂະຫຍາຍ ໂຮງຮຽນ ເດັກ ກຳພາ  
ໃຫ ໄດ ຕ ສຸດ 1 ຫລັງ ຢູ ພາກ ເໜືອ.

2.5.3 ສາງ, ຮັບຮອງ  ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດ  ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ  ເພອ ລຶບລາງ ແຮງງານເດັກ  ແລະ 
ການ ຄາ ເດັກ  ແລະ  ແມຍິງ.

2.5.4 ສາງ ຈຸດ ຮັບຮອງ  ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດ  ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ  ເພອ ຄວບ ຄຸມ ຢາ ເສບ ຕິດ,  ໂດຍ 
ສະ ເພາະ  ບັນຫາ ຂອງ ຊາວ ໜຸມ ທ ຕິດ ຢາ ເສບ ຕິດ  ແລະ  ໂຄງການ ປນປົວຕັດ ຢາ ເສບ ຕິດ ຕາງໆ.

2.5.5  ໃຫການ ສຶກສາ ເດັກ ທ ຖືກ ຄວບ ຄຸມ ໃນ ສະຖານ ດັດ ສາງ.
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2.3  ແຜນ ງານ  ທີ 3: 
ການຂະ ຫຍາຍ ໂອກາດ  ແລະ ການ ເຂາ ຮຽນ ໃນ ຊນມັດທະຍົມຕອນ  ຕນ . 
ເປາ ໝາຍ ຂອງ ແຜນ ງານ ຍອຍ ນ ແມນ ເພອ ເພ ມການຂະຫຍາຍ ໂອກາດ  ແລະ ການ ເຂາ ຮຽນ  ແລະ ຮຽນ ຈົບໃນ  
ຊນມັດທະຍົມ ຕນ, ຄຽງຄູ ກັບ ການລົບລາງຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວາງ ເພດ ແລະ ສງເສີມການ ເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 
ຊົນເຜາ ແລະ ເດັກທທຸກຍາກທ ສຸດ.

ປັດຈຸບັນ, ອັດຕາ ການເລອນຊນທ ເພມຂນຢາງ ວອງ ໄວຂອງ ນັກຮຽນປະຖົມຂນມັດທະຍົມຕອນຕນ, ມັດທະຍົມ  
ຕອນຕນ  ຂນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະອາຊີວະສຶກສາ ມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ ຂນມະຫາວິທະຍາ ໄລ  ແລະ ການ 
ສຶກສາຊນສູງ ໄດສາງຄວາມກົດດັນໃຫແກການກສາງຄູ,  ແລະ ການບັນຈຸຄູປະຖົມ  ເຊງ ເປັນ ບັນຫາ  ຕ ເປາໝາຍຂອງ 
ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ,  ເຊງຊັບພະຍາກອນ ໃນ ປັດຈຸບັນ  ແລະ ອະນາຄົດ  ແມນມີ ຈຳກັດ.  ການເລອນຊນ ຈາກ 
ຊນໜງ ໄປ ສູອີກຊນໜງ  ແມນ ແຜ ຂະ ຫາຍ ຕາມ ຄວາມ ຕອງການ  ເຊງຕິດ ພັນ ກັບ ອັດຕາ ເສັງ ຈົບ ຊນທ ສູງ ຫລາຍ,  
ແລະ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຜົນ ການ ຮຽນ ຂອງ ນັກຮຽນ ເກີນ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ  ແລະ ບ ມີ ການ ເລືອກ ເຟນນັກຮຽນ. ດງນນ ຍຸດ 
ທະ ສາດ ຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ ແມນ ຈະ ບ ເປີດ ກວາງ ການ ສຶກສາມັດ ທະ ຍົມ ຕອນຕນ ຮອດ ປີ 2015  ແຕ ຈະ ເພມການ 
ເຂາ ເຖິງ  ແລະ ການ ຮຽນ ຈົບ ຊນຂອງ ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕນ  ເທອ ລະ ກາວ.

ບູລິມະສິດຄວນໃຫແກການເຂາຮຽນ ຂອງເດັກຍິງ, ເດັກຊົນເຜາ ແລະ ເດັກທຸກ ຍາກທ ສຸດ, ເພາະວາມັນ ມີຄວາມ 
ຈຳເປັນ ໃຫ ມີ ນັກຮຽນ ເຫລານຫລາຍ  ເພອ ບັນຈຸ ນັກຮຽນ ຄູ ເຫລານ  ແລະ ຫລຸດຜອນ ຄວາມ ແຕກ ໂຕນ ກັນ  ໃນ ການ 
ເຂາ ເຖິງ ການ ສຶກສາຊນປະຖົມ.

ຄາດຫມາຍແມນ:
♦ ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາງເດັກ ຍິງ/ຊາຍ ໃນການເຂາຮຽນ ໃນຊນ ມັດທະຍົມຕນ, ໂດຍ ທວໄປ ແລະ 

ໃນເຂດຊົນເຜາ ແລະ  ເຂດທຸກຍາກທສຸດ.
♦ ບັນລຸອັດຕາເລອນຊນທວ ປະ ເທດ ຈາກ ປໍ5 ຂນ ມໍ 1 ໃຫໄດ 82,5% ໃນປີ 2010-11 ແລະ 85% ໃນປີ 

2015-16.
ຄາດໝາຍ ມັດທະ ຍົມຕອນຕນ
ຕາຕະລາງ 9: ການ ເຂາ ຮຽນ, ການ ບັນຈຸ ຄູ ແລະ ການ ກສາງຫອງຮຽນ

ສົກຮຽນ
ຈ/ນ

ນັກຮຽນລວມ
ຈ/ນ

ຄູທຈະຕອງບັນຈຸ
ຈ/ນ

ຫອງຮຽນທຕອງການ

2004-05 251 .625 1015 328

2005-06 262.500 1092 360

2006-07 277.715 1319 472

2007-08 298.147 1603 611

2008-09 313.890 1493 531

2009-10 321.501 1219 364

2010-11 414.924 5023 2462

2011-12 421.109 1178 150

2012-13 430.609 1337 230

2013-14 450.031 1792 471

2014-15 479.666 2281 719

2015-16 514.186 2560 837
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ຈຸດປະສົງ 3.1    ສາງ ເຄືອ ຂາຍກຸມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕນເພອ ເພມການເຂາຮຽນຂອງເດັກຊົນ ເຜາ 
ຊົນເຜາ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫາງໄກສອກຫລີກ ແລະ ມີ 
ມາດ ຕະການ ເພອຮອງຮັບຄວາມຕອງການເຂາຮຽນຕຂອງນັກຮຽນຈົບ ຊນປະຖົມ.
ກິດຈະກຳ

3.1.1 ສາງ ຄວາມ ສາມາດ ໃຫ ພະ ແນ ກສຶກສາ ປະຈຳແຂວງທຸກໆ ແຂວງ  ເພອ ສາງແຜນທການສຶກສາສຳລັບ 
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕນ ( ເບງແຜນງານທີ 3 ການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ) ພາຍຫລັງທ ໄດ ດຳເນີນການ 
ທົດລອງສຶກສາວິ ໄຈ ຢູໃນ 2 - 3 ແຂວງ.

3.1.2 ປະຕິບັດຕາມແຜນທການສຶກສາ ສຳລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕນໃນທຸກໆແຂວງ, ສາງ ແຜນ 
ພັດທະນາໄລຍະກາງ ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕນທຊບງ ໂຮງຮຽນ ທ ມີ ຢູທຈະ ຂະຫຍາຍ  
ແລະ ສາງໃໝ (ມ.ຕນ  ແລະ ມ.ປາຍ)  ໂດຍ ອີງ ໃສ ບູລິ ມະ ສິດ ຄວາມ ຕອງການ ຂອງ ເດັກ ຊົນ ເຜາ,  ເດັກ 
ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ທ ທຸກ ຍາກ ທ ສຸດ. ຊບງ ແຜນການ ກສາງ  ແລະ ສອມ ແປງ ໂຮງຮຽນ ປະຈຳ ປີ,  ແຕລະ ປີ 
ໃຫ ທົບ ທວນ  ແລະ ປັບປຸງ ແຜນ ທ ການ ສຶກສາ ດງກາວ.ໃນບອນ ທຈຳເປັນຮີບດວນເປັນຕນ ເຂດຊົນ
ເຜາສວນນອຍຂອງເດັກຍິງ ແລະ  ເດັກຈາກຄອບຄົວ ທທຸກຍາກ ກຳນົດແຜນການກສາງສອມແປງ 
ບຳລຸງຮັກສາໂຮງຮຽນປະຈຳປີ ພອມກັນນນ ກປັບປຸງໃຫທັນສະພາບການຢູເລອຍໆ.

3.1.3 ສະໜອງງົບປະມານຕາມ ກອບ ແຜນ ງົບປະມານ ໄລຍະ ກາງຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ, ແລະ ງົບປະ 
ມານ  ປະຈຳ ປີ ຂອງສຶກສາແຂວງ, ສຳລັບ ການ ກສາງ  ແລະ ສອມ ແປງ ໂຮງຮຽນ ຕາມ ຈຳນວນ ອາຄານ  
ແລະ ຫອງ ຮຽນ ທ ແຕລະ ແຂວງ ໄດ ສະ ເໜີ .

3.1.4 ປະຕິບັດແຜນກສາງ  ແລະ ສອມແປງ ອາຄານຫອງຮຽນປະຈຳປີ ຕາມ ຂນຕອນ ທ ໄດ ບງ ໄວ ໃນ ແຜນ 
ງານ ທີ 3 ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ (ປັບປຸງ ການ ກສາງ  ແລະ ຄຸມ ຄອງ ໂຮງຮຽນ).

ຈຸດປະສົງ 3.2 ການ ຝຶກອົບຮົມ, ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊອນຄູມັດທະຍົມ  
 ຕາມຄວາມຕອງການທ ໄດກ  ຳນົດ ໃນແຜນທການສຶກສາປະຈຳປີ.
ກິດຈະກຳ

3.2.1 ເພມຄວາມສາມາດ ໃຫ ສະ ຖາ ບັນ ສາງຄູ ູມັດທະຍົມຕອນຕນຕາມ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຄວາມຕອງ 
ການໂດຍ ຄຳນຶງ ເຖິງ ອັດຕາ ປະລະ ຂອງ ນັກຮຽນ ຄູ ເວ ລາ ຮຽນ  ແລະ ຫລັງ ຈາກຮຽນ ຈົບ.

3.2.2 ເພມເງິນເດືອນຂອງຄູມັດທະຍົມ ຕອນຕນ ໃຫໄດ 2,64  ເທອ GDP ຕຫົວຄົນ ໃນປີ  2010-11 (ເບງ 
ຕາມແຜນງານຄຸມຄອງບໍລິຫານ).

3.2.3 ສະຫນອງງົບປະມານສຳລັບ ບັນຈຸ ຄູຕາມຈຳນວນ ຄູ ມັດທະຍົມຕອນ ຕນ ທ ໄດ ສະ ເໜີ ໃຫ ແກ ແຕລະ  
ແຂວງ  ໃນກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ ຂອງຂະ ແໜງການສຶກສາ, ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີ 
ຂອງພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ.

3.2.4 ສາງ ຄວາມ ເຂມ ແຂງ ໃຫ ພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳ ແຂວງ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໜວຍ ງານ ບໍລິຫານກຽວ ກັບ ການ 
ບັນຈຸ  ແລະ ຄຸມຄອງ ບຸກຄະລາກອນ  ແລະ ໜວຍ ງານ ແຜນການ ໃນການ ຊັບຊອນຄູ  ( ເບງຕາມ ພາລະ 
ບົດບາດ ແລະໜາ ທ ຮັບຜິດຊອບຂອງສຶກສາ ແຂວງ,  ແຜນ ງານ 3 ການບໍລິຫານ-ຄຸມ ຄອງ )

3.2.5 ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊອນຄູ ຕາມ ຄວາມ ຕອງການ.

ຈຸດປະສົງ 3.3 ຫລຸດຜອນ ອັດຕາ ປະລະ  ໃນຊນມັດທະຍົມ ຕນ   
 ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ແລະ  ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກຫລີກ.
ກິດຈະກຳ

3.3.1 ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງຂອງການ ສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕນ ( ເບງແຜນງານ 2 
ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ ).

3.3.2 ສາງຄວາມ ເຂມ ແຂງ ໃຫສຶກສາ ແຂວງ  ເພອສາມາດ ເຮັດການວິໄຈແບບ ງາຍດາຍກຽວ ກັບ ບັນຫາ 
ອຸປະສັກ  ໃຫ ແກ ການ ຮຽນ ຈົນ ຈົບ ຊນສຳລັບ ຍິງ ໜຸມ  ແລະ ຊາຍ ໜຸມ ໃນ ຊນ ມັດທະຍົມ ຕນ,   ແລະ 
ສາງມາດ ຕະການ ເພອ ສງ ເສີມ ການຮຽນ ຈົບ ຊນຂອງ ພວກ ເຂົາ ເຈາ.
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3.3.3 ສາງລະບົບ ເພອ ເລງ ໃສສງເສີມການຮຽນ ຈົບ ຊນມັດທະຍົມ ຕນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະເດັກຍິງ, ເດັກຍິງ 
ຊົນເຜາ, ເດັກ ໃນຄອບຄົວທຸກຍາກທ ສຸດ ໂດຍອີງ ໃສ ບັນດາມາດຕະການ ທ ກວມ ເຖິງ: ການ ບັນຈຸ 
ຄູຊົນເຜາ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມຍິງ, ໂຄງການອາຫານເສີມ, ທຶນສົມທົບ ປຸກ ສາງຫໍພັກຍິງ ແລະ ເດັກອນໆ 
ທບານຢູໃກໂຮງຮຽນ, ດັດປັບຕາຕະລາງການຮຽນໃຫແທດເຫມາະກັບລະດູການ ຜະລິດກະສິກຳ ແລະ 
ກິດຈະກຳ ໃນຊົນນະບົດ ອນໆ.

3.3.4 ສາງ  ແລະ   ຈັດຕງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ  ແນ ໃສເພອສງເສີມການ ຮຽນ ຈົບ ຊນ ຕາມ ຜົນ ການ 
ວິໄຈ ຂອງສຶກສາ ແຂວງ.

3.3.5 ສະຫນອງງົບປະມານຕາມກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ ຂອງຂະແຫນງສຶກສາ, ແລະ ງົບປະມານ 
ປະຈຳປີຂອງສຶກສາແຂວງ, ສຶກສາເມືອງສຳລັບການປະຕິບັດ ມາດ ຕະການ ເລງ ໃສ ສງ ເສີມ ການຮຽນ 
ຈົບ ຊນ ໃນແຕລະແຂວງ.

ຈຸດປະສົງ 3.4  ເພມການເຂາຮຽນຂອງນັກຮຽນພິການ.
ກິດຈະກຳ

3.4.1 ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄູ ຢູບາງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຕນ, ມັດທະຍົມ ປາຍ ທົດ ລອງເພອ ເອົານັກຮຽນ 
ພິການ ເບົາ ເຂາຮຽນຮວມ.

3.4.2 ປະກອບ ອຸປະກອນ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ວັດຖຸ ອນໆ  ໃຫ ໂຮງຮຽນ ມ.ຕນ  ແລະ ມ.ປາຍ  ທ ມີ ການ 
ຮຽນ ຮວມ ຂອງ ເດັກຕາມຄວາມຕອງການຂອງ ນັກຮຽນພິການ.

3.4.3 ໂຄສະນາຂົນຂວາຍ ເພອຊວນ ໃຫພແມ ຜູປົກຄອງນັກຮຽນພິການ ເບົາ ໃຫສງລູກຕົນ ໄປ ເຂາຮຽນ 
ໂຮງຮຽນ ຮຽນ ຮວມ ພາຍຫລັງ ຈັດການ ກວດກາ ສຸຂະພາບ  ແລະ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ພະນັກງານ ຂອງ 
ໂຮງຮຽນ ດງກາວ.

3.4.4 ປະເມີນຜົນໂຮງຮຽນທົດລອງດງກາວ ແລະ ສາງ ແຜນຂະຫຍາຍຕາມຜົນ ສະຫລຸບ ດງກາວ.
3.4.5 ສະໜອງ ງົບປະມານ ຕາມ ກອບ ຂອງແຜນງົບປະມານ ໄລຍະ ກາງຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ  ແລະ ງົບ 

ປະມານ  ປະຈຳ ປີ ຂອງ ສຶກສາແຂວງ, ສຳລັບການຂະຫຍາຍແຜນການຮຽນຮວມ ໃນ ແຕລະແຂວງ.

ແຜນງານ ທີ 4: ການຮູ ໜັງສື ຂອງຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ.

ໂຄງການການ ສຶກສານ ອກລະບົບ  ໂຮງຮຽນຕາງໆ  ໄດ ຮັບຮອງ ເປັນ ຍຸດ ທະ ສາດ ສຳລັບ ການ ສະໜອງ ບໍລິການ ການ 
ສຶກສາ ໃຫ ແກ ກຸມ ຄົນທ ບ ໄດ ເຂາ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ຕົກ ຫລນ ຈາກ  ສາມັນ ສຶກສາ ມັນ ຮຽກ ຮອງ ໃຫ ເອົາ ໃຈ ໃສ ຫລາຍ ຂນ 
ຕມ  ເພອ ເຮັດ ໃຫ ກຸມ ຄົນ ເຫລານ  ໄດ ກັບເຂາ ສູ ລະບົບ ການ ສຶກສາ ແຫງ ຊາດ.

ພົວພັນ ກັບ ບັນຫາ ດງກາວ,  ເນອ ໃນ ແລະ ຮູບ ແບບ ຂອງ ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ  ໂຮງຮຽນຕອງ ສະທອນ ໃຫ ເຫັນ ເຖິງ 
ຄວາມ  ແທດ ເໝາະ ຂອງ ມັນ ກັບ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ ຂອງ ກຸມ ເປາ ໝາຍ,  ເພອ ສະໜ ອງທັກ ສະສີ ມື ທ ເໝາະ ສົມ  ແລະ ຂ 
ມູນ ຂາວສານ ຕາງໆ  ເພອ ໃຫ ພວກ ເຂົາ  ເຈານຳທັນ ຈັງຫວະ ຂອງ ການ ພັດທະນາ  ແລະ  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ.

ປັດຈຸບັນ  ໂຄງການ ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ, ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ທັກ ສະ ສີ ມື ພນຖານ ສວນ ຫລາຍ ບ ໄດ ຄຳນຶງ 
ເຖິງ ສະພາບ ແວດ ລອມ ຕົວ ຈິງ  ແລະ ຈຸດ ພິ ເສດ ຂອງ ກຸມ ເປາ ໝາຍ ບໍລິການ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ໃນ ຊຸມ ຊົນຊົນ ເຜາ. ດງນນ, 
ປະສິດທິ ຜົນ  ແລະ ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ມັນ ຈງ ຕ.

ຫົວໜາສູນ ການສຶກສາ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ  ຊຸມ ຊົນ ຕອງ ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ສູງ  ເພອ ນຳ ໃຊ ສູນ ດງກາວ ໃຫ ເປັນ ປະ 
ໂຫຍ ດ ສູງ ສຸດ  ແລະ  ສງ ເສີມ ໃຫ ກຸມ ເປາ ໝາຍ ໄດ ເຂາ ຮຽນ  ໃຫຫລາຍ, ມັນ ຮຽກຮອງ ໃຫ ຫົວໜາ ສູນການ ສຶກສາ ຊຸມ 
ຊົນ ຕອງ ມີ ຄວາມ ຊຳນິຊຳ ນານ ໃນ ການ ນຳ ໃຊ ອຸປະກອນ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ  ແລະ ເຄອງມື ຕາງໆ. ຄນຄວາ ເບງ 
ຊັບພະຍາກອນ ທອງ ຖນ ເພອ ນຳ ໃຊ ໃຫ  ເປັນປະ ໂຫຍ ດ.
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ສງ ເສີມການວາງ ແຜນແຕ ລຸມ ຂນ ເທິງ  ແລະ ການ ກະຈາຍ ອຳນາດ  ແບງ ຂນຮັບຜິດຊອບ  ໃນ ການ ສາງ ຫລັກສູດ ທອງ 
ຖນ. ການ ສິດສອນ ຄວນຖືເອົາ ນັກຮຽນ ເປັນ ໃຈກາງ  ໂດຍ ການ ເຮັດ ຕົວ ຈິງ. ບ ຄວນ ເລງ ໃສ ແຕ ການ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ 
ຮູ ໜັງສືພນຖານ ທວ ໄປ (ຮູ ໜັງສື  ແລະ ການ ຄິດ ໄລ ເລກ),  ແຕ ຄວນ ເອົາ ໃຈ ໃສ ພິ ເສດ  ເຖິງ ວິຊາ ຊີບ  ແລະ ທັກ ສະ ຊີວິດ 
ແບບ ຍືນ ຍົງ ກວມ ເຖິງ ຂ ມູນ ຂາວສານ  ແລະ ຄວາມ ຮູ ທ ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດກຽວ ກັບ ການ ລຽງ ລູກ ທ ດີ,  ໂພຊະ ນາ ການ ຂອງ 
ເດັກ, ກິດຈະກຳ ການ ຮຽນ ຮູ ພາຍ ໃນ ຄອບຄົວ ສຳລັບ ເດັກ ອາຍຸ 0 ຫາ 5 ປີ, ສຸຂະພາບ ໄວ ຈະ ເລີ ນພັນ  ແລະ ການ ປອງ 
ກັນ ພະຍາດ ທາງ ເພດ ສຳພັນ  ແລະHIV/AIDS  ແລະ ຄວາມ ຮູ ເພອ ຊີວິດ, ບັນຫາ ຄວາມ ສຽງ ທ ຈະ ຖືກ  ເປັນ ເຫຍອ ຂອງ 
ຂະ ບວນການ ຄາ ມະນຸດ  ແລະ ການ ສວຍ ໃຊ ແຮງ ງານ ເດັກ ໃນ ຮູບແບບທ ຊວ ຮາຍ ທ ສຸດ, ຢາ ເສບ ຕິດ, ການ ທຳລາຍ 
ສງ ແວດ ລອມ  ແລະ ຄວາມ ຮູ ອນໆ ທ ຈະ ເປັນ ຜົນ ກະທົບ ທາງ ລົບ  ແກ ກຸມ ເປາ ໝາຍ.

ສຳລັບ ຍຸດ ທະ ສາດ ການ ປັບປຸງ ສູນ ການສຶກສາ ຊຸມ ຊົນ ຄວນ ເລງ ໃສ ການ ເຊອມ ຍົງ  ແລະ ປະສານ ງານ ລະຫວາງ ສູນ 
ຕາງໆ, ການ ຝຶກ ອົບຮົ ມສາງ ຂີດ ຄວາມ ສາມ າດ ການ ນຳພາ ໃຫ ແກ ຜູ ໃຫ ບໍລິການ ຫລັກ ທຸກຂນ  ແລະ  ໃຫ ມີ ພາລະ 
ບົດບາດ  ແລະ ໜາ ທ ຮັບຜິດຊອບ ຢາງ ຈະ ແຈງ. ການ ຖອດ ຖອນ ບົດຮຽນ ຈາກ ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ 
ການຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ ໃຫ ແກ ຜູ ດອຍ ໂອກາດ  ໃນ ໂຄງ ການ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ທ ປະຕິບັດ ຜານ ມາ, ຈະ ເປັນ ການ 
ປັບປຸງ ການ ສາງ ໂຄງການ  ແລະ ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ  ໂຮງຮຽນ ໃນຕໜາ.

ເປາໝາຍຂອງແຜນງານ ແມນເພມໂອກາດການຮຽນຮູສຳລັບເດັກນອຍທບໄດເຂາໂຮງຮຽນ, ຊາວໜຸມທ ປະລະ 
ການຮຽນ, ເພອເປັນການປະກອບສວນເຂາໃນການເພມອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງ ຜູໃຫຍ ແລະ ຫລຸດຜອນ 
ຄວາມທຸກຍາກ. ເຖິງປັດຈຸບັນນ, ພວກເຮົາຍັງບທັນໄດ ເອົາໃຈໃສເທາທຄວນຕເດັກທປະລະ ໂຮງຮຽນ ແລະ 
ເດັກທບໄດເຂາໂຮງຮຽນປະຖົມ. ບັນດາ ເດັກເຫລານຈະກາຍເປັນກຸມຜູກືກໜັງສືຢາງ ຫລວງຫລາຍ. ເພອ 
ແກໄຂບັນຫາດງກາວ ກະຊວງສຶກສາທິການມີຈຸດປະສົງສາງລະບົບການສຶກສາ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນທແນໃສການ 
ລຶບລາງຄວາມບຮູໜັງສື, ລະບົບດງກາວຈະເປັນວິທີການທມີປະສິດທິ ຜົນໃນການຍົກອັດຕາຮູໜັງສືຂອງຜູໃຫຍ 
ແລະ ຫລຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກ,  ໄປຄຽງຄູການຂະຫຍາຍ ການສຶກສາຊນປະຖົມຢາງທວເຖິງ. ດງນນ, ກະຊວງ 
ສຶກສາທິການມີຍຸດທະສາດສຸມໃສ 2 ກຸມ ດອຍ ໂອກາດເປາໝາຍຄື: 

1. ເດັກທປະລະການຮຽນ ແລະ ເດັກບເຄີຍເຂາໂຮງຮຽນປະຖົມ.
2. ຜູໃຫຍທກືກໜັງສື ທບເຄີຍເຂາໂຮງຮຽນປະຖົມ ຫລື ອອກໂຮງຮຽນປະຖົມ ແຕຂນຕນໆ ແລະ ຢາກຮູໜັງສື.

ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແມນເລງໃສເດັກຍິງ, ເດັກຊົນເຜາ ແລະ ເດັກທທຸກຍາກທສຸດ ຂອງສອງກຸມ 
ເປາໝາຍເທິງນ, ເພອປະຕິບັດຍຸດທະສາດດງກາວ ກະຊວງຈະທົບທວນນະໂຍບາຍ ຂອງ ການສຶກສານອກລະບົບ 
ໂຮງຮຽນຄືນ ແລະ ຍຸດທະສາດ ການຝຶກອົບຮົມພະນັງງານ ກ.ສ.ນ, ຄູຝຶກ ແລະ ຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ, 
ສາງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນໃຫສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ, ອົບຮົມຄູ  ປະຖົມເພອສອນຫອງລົບລາງແລະ ຈັດຂະບວ
ນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ ໃຫ ປະກອບສວນເຂາໃນໂຄງການສຶກສານອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ 
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕາງໆ.

ຄາດໝາຍແມນ:
1. ແຕລະປີຮັບເອົາ 2% ຂອງຜູໃຫຍທກືກໜັງສື ແລະ 20% ຂອງເດັກທປະລະການຮຽນຊນ ປະຖົມ ໃຫເຂາຮຽ

ນໃນຫລັກສູດຊນປະຖົມ ການ ສຶກສານອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ.
2. ແຕລະປີ ຮັບເອົາ 2% ຂອງຜູໃຫຍ ທກືກໜັງສື ເຂາຮຽນຫອງລົບລາງ.
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ຕາຕະລາງ 10: ຄາດໝາຍການສຶກສານອກລະບົບ: ການເຂາຮຽນ ແລະ ອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງຜູໃຫຍ

ສົກຮຽນ ຈ/ນ
ຜູຮຽນທັງໝົດ

ອັດຕາການຮູໜັງສື 
ຕາມການລາຍງານ

ອັດຕາການຮູໜັງສື
ຕາມການທົດສອບ

2004-05 104.540  -  -

2005-06 103.585 80,7% 47,0%

2006-07 102.756 83,3% 48,0%

2007-08 102.082 85,8% 49,2%

2008-09 101.493 88,4% 50,4%

2009-10 100.936 90,6% 51,8%

2010-11 100.402 92,5% 53,3%

2011-12 99.830 93,9% 54,9%

2012-13 99.221 95,2% 56,6%

2013-14 98.634 96,3% 58,2%

2014-15 98.095 97,5% 59,7%

2015-16 98.076 98,8% 61,3%

ຈຸດປະສົງ 4.1 ສາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ ສຶກສານ ອກລະບົບ ທລະອຽດ.
ກິດຈະກຳ:

4.1.1 ຮວມມືກັບສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ, ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານສຶກສາເມືອງ ແລະ ນັກເດີນສຳຫລວດ ເພອເກັບ 
ກຳຂມູນທຊັດເຈນຖືກຕອງ ແລະ ສະຖິຕິຂອງຜູກືກໜັງສືໃນການສຳຫລວດ ພົນລະເມືອງປີ 2005.

4.1.2 ສາງລະບົບຖານຂມູນຜູກືກໜັງສື, ປັບປຸງລະບົບຖານຂມູນເປັນປະຈຳ ແລະ ວິໄຈຂມູນສະຖິຕິ ດງ 
ກາວ.

4.1.3 ທົບທວນບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງການສຶກສານອກ ລະບົບ 
ທມີຢູ.

4.1.4 ສາງແຜນການລະອຽດ ແລະ ທເປັນໄປໄດ  ແລະ ສອດຄອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ.
4.1.5 ສາງມາດຖານ, ໜາວຽກທເປັນມາດຕະຖານ, ຍຸດທະສາດໃນການຝຶກອົບຮົມ, ບຳລຸງຍົກ ລະດັບ

ບຸກຄະລາກອນຂອງການສຶກສານອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ, ຄູຝຶກ ແລະ ຫົວໜາສູນການ ສຶກສາຊຸມຊົນ 
ໃນແຕລະຂນ.

4.1.6 ບັນຈຸ ແລະ ຊັບຊອນພະນັກງານ ແລະ ຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນຕາມຄວາມ ຕອງການ.

ຈຸດປະສົງ 4.2 ຂົນຂວາຍ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອຳນາດການປົກຄອງ ເພອຈັດຕງການ ໂຄສະນາ 
 ປຸກລະດົມຊຸກຍູຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ ໃຫເຂາຮວມໃນໂຄງການ ການສຶກສານອກ 
 ລະບົບ ໂຮງຮຽນເພອລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ແລະ ການຝຶກ ອົບຮົມທັກສະວິຊາຊີບຕາງໆ.
ກິດຈະກຳ:

4.2.1 ປັບປຸງໂຄງຮາງ ການຈັດຕງ ແລະ ຂະຫຍາຍສະມາຊິກ ຂອງຄະນະກຳມາທິການ  ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ 
ແລະ ກອງເລຂາເພອໃຫກວມເຖິງກຳມະການ ຈາກບັນດາກະຊວງ ັກຕາງໆ ທກຽວຂອງ ແລະ ພາຍໃຕ 
ການຊນຳໂດຍກົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນຂນສູນກາງ, ເຈາແຂວງໃນຂນແຂວງ, ເຈາເມືອງ ໃນຂນ 
ເມືອງ ແລະ ນາຍບານໃນຂນບານ.
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4.2.2 ຂຽນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທຮັບຜິດຊອບ ຂອງຄະນະກຳມະການ ຢາງຈະແຈງ, ການ ສຶກສາ 
ເພອທຸກຄົນ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກກຳມະການແຕລະຂນໃຫສອດຄອງກັບ ແຜນປະຕິບັດງານ ແຫງ 
ຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

4.2.3 ສາງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂມແຂງຂອງກອງເລຂາຂອງຄະນະກຳມາທິການ ການສຶກສາ 
ເພອທຸກຄົນ ເພອບັນຊາ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ ແຕລະໄລຍະ.

4.2.4 ສາງແຜນປະຕິບັດງານສະເພາະ, ໃນແຕລະຂນເພອບັນລຸຄາດໝາຍທໄດກຳນົດແຕລະ ໄລຍະ.
4.2.5 ສາງຂະບວນການ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະປູກຈິດສຳນຶກຢູຂນພນຖານເພອຊຸກຍູໃຫເດັກ, ຊາວໜຸມ 

ແລະ ຜູໃຫຍ ໄດເຂາຮວມ ໃນໂຄງການລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕາງໆ 
ຂອງການສຶກສານອກລະບົບ  ໂຮງຮຽນ. ໂດຍສະເພາະ ໃນໝູເດັກຍິງ ໃນເຂດຊົນເຜາ.

4.2.6 ຈັດຕງກິດຈະກຳ ການຮຽນ - ການສອນ ທຟົດຟນ ແລະ ດຶງດູດຄວາມ ສົນ ໃຈໃນລະດັບທອງຖນ, 
ໂດຍຮວມມື ຢາງສະໜິດແໜນກັບຜູຮວມງານທສຳຄັນອນໆ.

ຈຸດປະສົງ 4.3 ທົບທວນ, ສາງ ແລະ ຜະລິດຫລັກສູດຂນສູນກາງ ແລະ ທອງຖນ ໃຫພຽງພໍ  
 ແລະ ແທດເໝາະກັບ ຄວາມຕອງການສະເພາະ ຂອງບັນດາກຸມເປາໝາຍ.
ກິດຈະກຳ :

4.3.1 ປະເມີນ, ດັດແກຫລັກສູດຂອງການສຶກສານອກລະບົບ ໂຮງຮຽນທໃຊຢູປັດຈຸບັນໃຫ ສອດຄອງ ກັບ 
ສະພາບການຕົວຈິງ.

4.3.2 ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສາງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງບຸກຄະລາກອນການສຶກສາລະດັບ ທອງຖນ ເພອໃຫສາ
ມາດສາງຫລັກສູດທອງຖນສະເພາະ ທແທດເໝາະກັບຄວາມ ຕອງການຂອງກຸມ ເປາໝາຍ.

4.3.3 ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຮຽນຮູຂອງກຸມເປາໝາຍແຕລະໄລຍະ ເພອປັບປຸງ ຫລັກສູດ 
ໃຫເໝາະສົມ.

4.3.4 ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ໃຫ ມວນຊົນປະກອບສວນເຂາໃນການພິມປມແບບຮຽນ,  ອຸປະກອນການສອນ-
ການຮຽນ

4.3.5 ເພມການຜະລິດປມຄູມືຄູ, ປມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການສອນ-ການຮຽນ ຕາມຄວາມ ຕອງການ 
ຂອງກຸມເປາໝາຍ.

4.3.6 ສາງລະບົບທມີປະສິດທິພາບ ເພອການແຈກຢາຍ ອຸປະກອນການສອນ-ການຮຽນ ໃຫເຖິງຜູຮຽນ 
ໃນບັນດາກຸມເປາໝາຍ.

ຈຸດປະສົງ 4.4 ສາງລະບົບມາດຕະຖານ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນ: 
 ຄູຝຶກ, ຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ຄູສອນການສຶກສາ ນອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ.
ກິດຈະກຳ:

4.4.1 ສາງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຍົກລະດັບຄູຝຶກ ຂອງຄູຝຶກສຶກສານອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ ເພອໃຫ 
ເຂົາເຈາ ສາມາດຈັດຕງການຝຶກອົບຮົມຢາງຕເນອງ ແລະ ເປັນລະບົບໃຫແກຫົວໜາສູນການ ສຶກສາ 
ຊຸມຊົນຕາມ ຄວາມຕອງການ.

4.4.2 ຜະລິດ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມຢາງພຽງພໍໃຫແກສູນພາກ ການສຶກສານອກລະບົບ ປະຈຳ 
ແຕລະພາກ.

4.4.3 ຝຶກອົບຮົມຄູນິເທດການສຶກສານອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ, ແລະ ສາງຕງເຄືອຂາຍສຳລັບ ການຊວຍ ເຫລືອ 
ແລະ ຊນຳວິຊາການ.

4.4.4 ສາງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ສາງເຄືອຂາຍ ສູນການ ສຶກສາຊຸມ
ຊົນເພອໃຫພວກເຂົາສາມາດຊວຍເຫລືອຊງກັນ ແລະ ກັນໃນການ ດຳເນີນກິດຈະກຳ ການຮຽນ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມ.
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4.4.5 ເພມເງິນຊຸກຍູ ແລະ ສງຈູງໃຈໃຫແກຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ເງິນເດືອນ ໃຫແກ 
ບຸກຄະລາກອນ ການສຶກສານອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູຝຶກ.

4.4.6 ສງ ເສີມ ໃຫບັນດາຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນໄດຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບ ຢາງ 
ເປັນລະບົບ ແລະ ຕເນອງ.

4.4.7 ໂດຍຜານເຄືອຂາຍ, ນຳໃຊ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະກຳສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ ຢາງມີປະສິດ ທິຜົນ.
4.4.8 ນຳໃຊວິທີການສິດສອນ ແບບມີຜູຊວຍຄູ ແລະ ຜູດຳເນີນການທມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການ ສຶກສາ 

ນອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ, ຄັດເລືອກຄູ (ເງອນໄຂສຳຄັນຄື: ລະດັບການ ສຶກສາ, ດີແທແມນ ຜູທຈົບໂຮງຮຽນ 
ວິຊາຊີບຕາງໆ ) ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິທີການສິດສອນ ທແທດເໝາະ ກັບກຸມເປາໝາຍຂອງພວກເຂົາ.

ຈຸດປະສົງ 4.5 ສາງລະບົບການສຶກສານອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ ສຳລັບ ເດັກ ທ ບ ໄດ ເຂາໂຮງຮຽນ ປະຖົມສາມັນ
ກິດຈະກຳ:

4.5.1 ດຳເນີນການວິໄຈຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ ຂອງ ການ ສາງລະບົບການສຶກສານອກລະບົບສຳລັບ ເດັກທ ປະລະ 
ການຮຽນ ແລະ ເດັກທບໄດເຂາໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນ ( ຊອກ ຮູກຸມ ເປາໝາຍ, ຄວາມ ຕອງການທ 
ແທ ຈິງ, ການ ກຽມ ການ ຕາງໆ ກອນການຮຽນປະຈຳວັນ ).

4.5.2 ດຳເນີນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊຸມ  ແລະ ປູກ ຈິດ ສຳນຶກ ເຖິງ ຄວາມ ສຳຄັນ ຂອງ ການ ສຶກສາ ແກພ ແມຜູ 
ປົກຄອງ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຜູ ທ ມີ ການ ສຶກສາ ຕ  ເຊງຢູ ຫາງ ໄກ ໂຮງຮຽນ  ໃນ ຊຸມຊົນ ຕົວຢາງບາງຈຳນວນ 
ທມີຈຳນວນ ເດັກປະລະ ແລະ ເດັກທບ ໄດ ເຂາ ໂຮງຮຽນຫລາຍ ແລະ ທົດລອງການສິດສອນຕາມໂຄງ
ການຫລັກສູດທ ໄດສາງຂນໃນ ບາງເມືອງ ຕົວຢາງ.

4.5.3 ເອົາທັກສະຊີວິດ ແລະ ກຽມທັກສະວິຊາຊີບເຂາໃນສອນ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສື  ແລະ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ 
ນອກລະບົບ  ເຊງບ ຄວນ ຈະ ເປັນ ການ ສິດສອນ ການ ຮູ ໜັງສື ພນຖານ ໂດຍ ທວ ໄປ ( ການ ຮຽນໜັງສື 
ແລະ ຄິດໄລເລກ ). ຫລັກສູດ ການ ຮຽນ ບຄວນ ກາຍ ແບບຮຽນຂນພນຖານທວ ໄປ  ແຕ ຄວນ ຖື ນັກຮຽນ 
ເປັນ ໃຈກາງ  ແລະ  ເນນພາກ ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ , ກະ ຕຸນ ໃຫນັກຮຽນຄິດ ເປັນ  ແລະ ຮູ ເພງ ຕົນ ເອງ.

4.5.4 ດັດແກຫລັກສູດປະຖົມສຶກສານອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ ທັງຂອງກະຊວງ ທ ມີ ຢູ ແລະ ຂອງບັນດາອົງການ 
ຈັດຕງສາກົນຕາງໆ ທ ໄດ ສາງ ໄວ.

4.5.5 ບໍ ລິການການຮຽນ-ການສອນທປັບ ປຽນ ໄດໃຫ ແທດ ເໝາະເງອນໄຂຕົວຈິງຂອງ ຜູ ຮຽນ ແລະ ສາງ ເງອນ 
ໄຂ ໃຫພແມຜູປົກຄອງໃນການຈັດຕງ, ຕິດຕາມການ ບໍລິການ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ.

4.5.6 ຮັບປະກັນການຮັບຮອງ (ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ)  ໃຫຜູຈົບການສຶກສານອກລະບົບ ເພອໃຫ ເຂົາເຈາ 
ໄດ ສືບຕ ການຮຽນ  ແລະ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຕາງໆ.

4.5.7  ເຊອມ ຍົງຢາງ  ໃກ ຊິດກັບ ໂຄງການ ຝຶກອົບຮົມທັກສະວິຊາຊີບຊົນນະບົດ, ໃຫການຊວຍ ເຫລືອແກຄອບ 
ຄົວ  ໃນ ຮູບ ແບບ ໃດ ໜງ,  ໂດຍຜານການສງເສີມກິດຈະກຳສາງລາຍຮັບ,  ແມນ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ສຳລັບ 
ໂຄງການການສຶກສານອກລະບົບ ແກຄອບຄົວທຸກຍາກ ທສຸດ.

4.5.8 ປະເມີນຜົນ ແລະ ວາງແຜນຂະຫຍາຍໂຄງການທົດລອງຕາມ ຜົນ ສະຫລຸບ.
4.5.9 ສາງ ແລະ ປັບປຸງປົວແປງ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນໃຫແກສູນສຶກສາຊຸມຊົນ ຕາມແຜນ ການຂະຫຍາຍ, 

ໂດຍສະເພາະໃນ 47 ເມືອງທຸກຍາກທສຸດ.
4.5.10 ກະ ຕຸນ ໃຫ້ຊຸມ ຊົນປະກອບສວນ ໃນການຈັດຕງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸມຄອງບັນດາກິດຈະກຳ ຂອງ 

ການສຶກສານອກລະບົບ ໂຮງຮຽນ.
4.5.11 ສະໜອງງົບປະມານຕາມ ກອບ ແຜນ ງົບປະມານ ໄລຍະ ກາງຂອງ ແຜນການ ສຶກສາ  ແລະ ງົບປະມານ 

ປະຈຳ ປີ ຂອງ ສຶກສາ ( ແຜນ ງານ 3 ການ ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ) ເພອສະໜອງ ທຶນ ໃຫໂຄງການທົດລອງ 
ແລະ ພັດທະນາໃນແຕລະແຂວງ.
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ຈຸດປະສົງ 4.6  ການສະໜອງການສຶກສາຊນປະຖົມ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນໃຫແກເດັກ ແລະ
  ຊາວໝຸມໃນເຂດດອຍໂອກາດ.
ກິດຈະກຳ:

4.6.1 ສຶກສາວິໄຈຄວາມເປັນໄປໄດໃນການຫັນໂຮງຮຽນມູນເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນແບບນອກລະບົບ 
(ລະບົບ ບຳລຸງຊນປະຖົມ ລະດັບ I,II, ແລະ III) ສຳຫລັບເດັກ ແລະຊາວໜຸມໃນເຂດດອຍໂອກາດທບ
ສາມາດເຂາເຖິງໂຮງຮຽນສົມບູນໃນບາງແຂວງທົດລອງ.

4.6.2 ກົມການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ, ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ 
ທຖືກຄັດເລືອກສາງໂຄງການທົດລອງ ຕາມຜົນຂອງການສຶກສາວິໄຈຄວາມເປັນໄປໄດ, ຄາດໝາຍ 
ແຫງຊາດ ແລະ ແຂວງ, ແລະ ການປະເມີນຄວາມຕອງການຂອງກຸມເປາໝາຍ.

4.6.3 ຝຶກອົບຮົມບັນດາຄູຈາກໂຮງຮຽນມູນທຖືກຄັດເລືອກ ກຽວກັບຮູບແບບການສຶກສາ ນອກລະບົບໂຮງ 
ຮຽນ, ວິທີການສິດສອນໂດຍເນນໃສຫລັກພາສາສາດ ແລະ ຊົນເຜາວິທະຍາ, ພູມສັນຖານ ແລະ ຊີວິດ 
ການເປັນຢູ, ການພັດທະນາຫລັກສູດທອງຖນ ( ໂດຍຄຳໜຶງເຖິງການດັດປຽນຫລັກສູດຕາມຈຸດພິເສດ
ທອງຖນຂອງນັກຮຽນແລະ ກິດຈະກຳການຜະລິດຂອງພວກເຂົາເຈາ ໂດຍສະເພາະດານກະສິກຳ ).

4.6.4 ປະກອບການຝຶກອົບຮົມພັດທະນາທັກສະສີມື ແລະ ກິດຈະກຳຂອງສູນການສຶກສາຊຸມຊົນໃຫຫລາຍ 
ສຸດຄວາມສາມາດ ໃນເຂດທບມີສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນເຫລານຈະເຮັດບົດບາດເປັນ ສູນ 
ການສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ທຶນຮອນຄວນສຸມໃສໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນເຫລານ.

4.6.5 ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ແລະ ບັນດາຄູໃນໂຮງຮຽນທຖຶກຄັດເລືອກນ ກະກຽມແຜນ ການສອນຕາມ 
ຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

4.6.6 ສະໜອງງົບປະມານຕາມກອບຂອງແຜນງົບປະມານໃຊຈາຍໄລຍະກາງ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳປີ ເພອ 
ສະໜອງທຶນຮອນສຳຫລັບການທົດລອງ ໃນການສະໜອງການສຶກສາຊນ ປະຖົມແບບນອກລະບົບ 
ໂຮງຮຽນ ໃຫແກເດັກ ແລະ ຊາວໜຸມໃນເຂດດອຍໂອກາດ.

4.6.7  ຈັດຕງປະຕິບັດ ແລະ ຊນຳຢາງໃກສິດການທົດລອງສະໜອງການສຶກສາຊນປະຖົມແບບ ນອກລະບົບ 
ໂຮງຮຽນ ໃຫແກເດັກ ແລະ ຊາວໜຸມ ໃນບັນດາໂຮງຮຽນທຖືກຄັດເລືອກ.

4.6.8 ກົມການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ, ບັນດາພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາ 
ປະຈຳເມືອງ ທຖືກຄັດເລືອກ ຄຸມຄອງຕິດຕາມຢາງໃກສິດ ແລະ ບັນທຶກວິທີການຈັດຕງປະຕິບັດ 
ໂຄງການ ທົດລອງ ສຳຫລັບການປະເມີນຜົນ.

4.6.9 ປະເມີນຜົນ, ວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການໃນການຂະຫຍາຍໂຄງການດງກາວໃນເມືອງ ແລະ 
ແຂວງອນຕາມດຳລັດຂອງລັດຖະມົນຕີ.

4.6.10 ຊຸກຍູປະຕິບັດດຳລັດຂອງລັດຖະມົນຕີ ໃນການຫັນໂຮງຮຽນມູນໃຫເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ໂດຍ
ຮູບແບບການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ.

ຈຸດປະສົງ 4.7  ເພມອັດຕາ ການ ຮູ ໜັງສື ຂອງ ປະຊາກອນ ຜູ ໃຫຍ.
ກິດຈະກຳ:

4.7.1 ປະ ເມີນ ຫລັກສູດ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສື ສຳລັບ ຊາວ ໜຸມ  ແລະ ຜູ ໃຫຍ ທ ມີ ຢູ ປັດຈຸບັນ.
4.7.2 ວາງ ແຜນ ຂະຫຍາຍ ໂຄງການ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສືສຳລັບ ຊາວ ໜຸມ  ແລະ ຜູ ໃຫຍ ຕາມ ຜົນ ສະຫລຸບ.
4.7.3 ສາງ  ື ປົວ ແປງ,  ແລະ  ປະກອບ ເຄອງມື ອຸປະກອນ ໃຫສູນການ ສຶກສາ ຊຸມ ຊົນ ຕາມ ແຜນ.
4.7.4 ສາງ ຂະ ບວນການ ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍ ຊຸມ ຊົນ ທ ມີ ຜູ ໃຫຍ ກືກ ໜັງສື ຈຳນວນ ຫລາຍ  ແລະ ດຳ ເນີນ ການ 

ຮຽນ-ການ ສອນ ຕາມ ຫລັກສູດ ທ ໄດ ສະ ເໜີ ເຖິງ ຄວາມ ຕອງການ ຂອງ ກຸມ ເປາ ໝາຍ.
4.7.5 ສະໜອງ ງົບປະມານຕາມ ກອບ ແຜນ ງົບປະມານ ໄລຍະ ກາງຂອງ ແຜນການ ສຶກສາ  ແລະ ງົບປະມານ 

ປະຈຳ ປີ ຂອງ ສຶກສາ ( ແຜນ ງານ 3 ການ ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ) ສຳລັບສະໜອງ ທຶນ ໃຫໂຄງການລົບ ລາງ 
ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງສື ຂອງແຕລະແຂວງ.

4.7.6  ໃຫ ຊຸມ ຊົນ  ໄດ ປະກອບ ສວນເຂາ ໃນ ກິດຈະກຳ ຕາງໆ.
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2.5 ແຜນງານທີ 5: ແຜນງານພັດທະນາທັກສະສີມືໃຫແກກຸມດອຍໂອກາດ.
ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຮວມກັບກິດຈະກຳສະໜັບສະໜູນອນໆເຊນ: ( ການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊ,ີ 
ການພັດທະນາການຜະລິດ, ການພັດທະນາການ ເຊອມ ຍົງຕະຫລາດຈຳໜາຍ...) ມີຄວາມຈຳ ເປັນ ສຳລັບ ຄວາມ 
ຫລາກຫລາຍ ໃນ ການ ຊຸກຍູ ໃຫການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ເພມ ສະມັດ ຕະພາບ ຂອງການຜະລິດ.  
ໂຄງການ ຈະ ສຸມ  ໃສເພອຊວຍເຫລືອ ເຂດຊົນນະບົດທທຸກຍາກເພອ ສາງຄວາມຫລາກ ຫລາຍ ໃຫ ແກ ກິດຈະກຳ ເສີມ 
ສາງ ລາຍ ໄດ ແລະ ຄອຍໆ ຫລຸດພນອອກຈາກກິດຈະກຳ ສາງ ລາຍ ໄດ ທ ຕ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ ລະ ກາວ.
ສຳລັບເຂດຊົນນະບົດ,  ເປາ ໝາຍຂອງການຝຶກ ອົບຮົມສີມືແຮງງານແມນເພອ ປະກອບສວນ ໃນ ການສາງ ງານ ໃຫ ຜູ 
ປະກອບ ການ ດວຍຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາ ຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດນອຍ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ, ຈະປັບປຸງການຮວມມືກັບບັນດາ ຜູ ທ ມີ ສວນ ຮວມ ຫລັກ, ຢາງ ສະໜິດ ແໜນ  ແລະ ກົມກຽວ 
ເພອປັບປຸງການຄຸມຄອງການບໍລິຫານດານການເງິນ, ລະບົບຂາວສານຂມູນ, ການປະເມີນຜົນ, ບຸກຄະລາກອນ 
ແລະ ປະສິດ ທະ ພາບ ຂອງ ການຜະລິດ. ເພອໃຫບູລິ ມະ ສິດ ແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ ທມີປະສິດທິພາບ, 
ກະຊວງສຶກສາທິການກຳລັງ ສາງກົນໄກ, ລະບຽບການ, ສງຈູງໃຈ ແລະ ການ ຄວບຄຸມເພອ ປັບປຸງການຄຸມຄອງ ໃນ 
ສະຖາບັນການສຶກສາເຕັກນິກວິຊາຊີບ. ຊຸມ ຊົນ ຈະ ໄດ ຮັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານໂດຍຜານໜວຍ ຝຶກອົບຮົມ 
ເຄອນທ.

ດງນນ, ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແມນຈະສຸມ ໃສຊາວໜຸມ, ໂດຍສະເພາະແມນພວກທປະລະ 
ການຮຽນ, ແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຊົນເຜາໃນບັນດາ ເມືອງທ ທຸກຍາກທສຸດ, ທ ມີ ຈຸດ ປະສົງ ຢາກ ຮຽນ ຮູ ທັກສະວິຊາຊີບ 
ເພອສາງລາຍຮັບ ໃຫ ແກ ຕົນ ເອງ.

ເພອປະຕິບັດຍຸດທະສາດ, ກະຊວງສຶກສາຈະຮວມກັບພາກສວນກຽວຂອງເພອສາງນະໂຍບາຍ  ແລະຍຸດທະສາດ  
ແຫງ ຊາດ ສຳລັບ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃຫ ທັນ ການ ກັບສງທາທາຍຕາງໆ ຂອງການຮຽນ ຮູຕະຫລອດຊີວິດ. ນະໂຍບາຍ 
ການຄຸມຄອງພາຍໃນແມນ ພົວພັນ ເຖິງ ລະບົບການຈັດຕງ, ການບັນຈຸບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄຸມ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນ 
ມະນຸດ, ການວາງຄາດໝາຍ, ການວາງແຜນງົບປະມານ, ການເງິນ ແລະ ການຄວບ ຄຸມການປະຕິບັດ ງານ.

ຄາດໝາຍແມນ:
ແຕລະປີຈະຮັບ 2% ຂອງຈຳນວນຜູ ໃຫຍ ທ ກືກ ໜັງສື ແລະ 3% ຂອງ ຈຳນວນຊາວ ໜຸມ ທປະລະ ການຮຽນຊນປະຖົມ, 
ເຂາຮຽນໃນໂຄງການຝຶກອົບຮົມ  ທັກ ສະວິຊາຊີບພນຖານ ແລະ ທັກ ສະ ຊີວິດ.

ຈຸດປະສົງ 5.1  ເພອ ປັບປຸງ ແລະ ສາງ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ທັກ ສະ ຊົນນະບົດໃຫແກກຸມ ຜູດອຍ 
ໂອກາດ.
ກິດຈະກຳ:

5.1.1 ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ຄູຮວມງານສັງຄົມສາງນະໂຍບາຍ  ແລະ ຍຸດ ທະ ສາດ ແຫງ ຊາດສຳລັບການ ຝຶກ 
ອົບຮົມ ເພອທັນ ການ ກັບສງທາທາຍຕາງໆ ຂອງການຮຽນ ຮູຕະຫລອດຊີວິດ.

5.1.2 ສາງນະໂຍບາຍ ແລະ ສງຈູງໃຈທ ເໝາະ ສົມ ເພອສງເສີມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຕອບ ສະໜອງ 
ທຶນຮອນປົກກະຕິ ໃຫແກບັນດາສະຖາບັນ ເຕັກ ນິກ ແລະ ວິຊາຊີບເພອພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຕາມ ຄ
ວາມຕອງການຂອງບັນດາກຸມເປາໝາຍ ແລະ ຕະຫລາດແຮງງານ. ຊອກທຶນຈາກຫລາຍແຫລງ ແລະ  
ເນນການຝຶກ ອົບຮົມ ດານ ເຕັກ ນິກວິຊາ ຊີບ ເປັນການລົງທຶນ.

5.1.3 ສະໜອງການຝຶກ ອົບຮົມທມີຄຸນນະພາບ ເພອສາງຄວາມເຊອໝນໃຫແກຜູເຂາຮັບການຝຶກອົບຮົມ 
ບັນດາ ຫົວໜວຍ ທຸລະ ກິດ ແລະ ອົງການທໃຫທຶນ ໃນ ຄວາມ ສາມາດຂອງຜູໃຫການບໍລິການ  ການ 
ຝຶກອົບຮົມ  ເພອ ທາ ຍທອດ ທັກ ສະ ສະ ເພາະໃນແຕລະ ທອງຖນ ແລະ ຂົງເຂດ.
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5.1.4 ສາງລະບົບຂາວສານຂມູນທ ແນນອນ ແລະ ເຂາ ເຖິງ ໄດງາຍດາຍຈາກບັນດາຂະແໜງອຸດສາ ຫະກຳ, 
ອົງການ ຜູ ໃຊ ແຮງ ງານ, ຊຸມຊົນ, ຜູ ບໍລິການ ການ ສຶກສາ  ແລະ ຝຶກ ອົບຮົມ ຂອງ ທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ 
ເອກະຊົນ,  ແລະ ການ ບໍລິການ ຕາງໆ ກວມ ເຖິງຂ ມູນ ກຽວ ກັບວິຊາ ຊີບ  ແລະ ການ ໃຫການ ປຶກສາ  ແນະ 
ແນວ  ວິຊາ ຊີບ.

5.1.5 ສາງຕງ ກອບຂອງ ລະບົບ ມາດຖານ ຄຸນ ວຸດ ທິ  ແລະ ການ ທຽບ ເທາ ແຫງຊາດ. ສງນແມນ ຄວາມຈຳ 
ເປັນ, ເພອປະເມີນທັກສະສວນບຸກຄົນ ( ທ ໄດ ຮັບ ຈາກ ໂຄງການ ຝຶກ ອົບຮົມ, ປະສົບການ ື ກອນ 
ການ ຮຽນ ຮູ) ຕາມກອບມາດຖານ ແຫງ ຊາດ ທ ໄດ ກຳນົດ ໄວດານ ຄວາມ ສາມາດ  ເພອບັນຈຸ ໜາ ວຽກ  
ແລະ ຄວນກວມ ເຖິງ ໃນ ລະບົບໂຮງຮຽນ, ນອກລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ ອັດຕະຍາ  ໄສ. ລະບົບ ການ 
ສອບ ເສັງ ແລະ ການ ໃຫ ຄຸນ ວຸດ ທິ ຕອງ ຄຳນຶງ ເຖິງ ການ ປັບ ປຽນ ໄດ ງາຍ ໃນ ການ ກັບ ເຂາ-ອອກ ຈາກ 
ລະບົບການສຶກສາເພອ ຮຽນ ຮູ ຕະຫລອດ ຊີວິດ.

5.1.6 ສາງສາຍພົວພັນລະຫວາງຜູ ໃຊ ແຮງ ງານ ແລະ ຜູບໍລິການ ການຝຶກອົບຮົມ ເພອປັບປຸງລະບົບການ 
ຝຶກອົບຮົມ ທກຽວພັນ ເຖິງທັກສະ, ການສົມທົບ ງົບປະມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ  ເພອ ໃຫ ໄດ ຕາມ ຄວາມ 
ຕອງການ ຂອງ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ.

5.1.7 ກະຈາຍອຳນາດ ໃນ ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ: ຊອກ ຮູຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນເຂດ ທອງຖນ ເຊນ: 
ນາຍຊາງຊຳນານງານ, ນັກທຸລະກິດທອງຖນ, ວິຊາ ການ ສງ ເສີມ ການ ປູກຝັງ ລຽງສັດ, ຊາວນາທມີປະສົບ 
ການ, ບຸກຄົນຕົວແບບຢູໃນບານ,  ເຈາ ກົກ ເຈາ ເຫລາ ແລະ ຊອກຫາວິທີການ  ໃນ ການຮວມມື ແລະ ຮູບ 
ແບບເພອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການ ບໍລິການ ການຝຶກອົບຮົມສີມືທັກ ສະໃຫກຸມ ເປາ ໝາຍທ 
ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ທ ສຸດ.

ຈຸດປະສົງ 5.2 ປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງທກຽວຂອງທໃຫການບໍລິການ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາ ຊີບ 
ແລະ ທັກ ສະຊົນນະບົດ ແລະ ການ ບໍລິການ ການ ເງິນ ຈຸນລະພາກ ໃຫ ແກ ກຸມ ຜູ ດອຍ ໂອກາດ.
ກິດຈະກຳ:

5.2.1  ເສີມຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ທັກ ສະຊົນນະບົດເຂາໃນ ແຜນ ງານ ຍຸດ ທະ ສາດ ການ 
ເຕີບ ໂຕ  ແລະ ລຶບລາງ ຄວາມທຸກ ຍາກ ແຫງ ຊາດ.  ແຜນ ງານ ຍຸດ ທະ ສາດດງກາວ, ເປັນພນຖານ ສຳລັບ
ການປະເມີນຄວາມຕອງການດານການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ ສຳລັບ ກຳລັງແຮງງານ ທ ສອດຄອງ ກັບບູລິ 
ມະ ສິດ ການພັດທະນາຂອງ ລັດຖະບານ ໃນທົດສະວັດໜາ.

5.2.2 ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການປະສານງານການສະໜອງ ການຝຶກອົບຮົມຂອງ ບັນດາຂະແໜງ 
ການຕາງໆ ຂອງລັດ.

5.2.3 ສາງລະບົບຂມູນຂາວສານດານ ຕະຫລາດແຮງງານ, ເປັນສງຈຳເປັນ ເພອ ຊບງ  ແລະ ປະເມີນລະບົບ 
ການສຶກສາ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ.

5.2.4 ສາງນະໂຍບາຍ ແລະ ສງຈູງໃຈໃຫແກບັນດາອົງການຈັດຕງທບສັງກັດລັດ ແລະ ອົງກອນບໍລິການການ 
ຝຶກອົບຮົມ ທ ບ ສັງກັດ ລັດ ອນໆ.

5.2.5 ສາງກົນໄກປະສານງານລະຫວາງ ບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດ ເພອປັບປຸງລະບົບການສຶກສາ ເຕັກນິກ 
ແລະ ວິຊາຊີບ, ສາງກົນໄກທມີປະສິດທິຜົນເພອພັດທະນາລະບົບການສຶກສາເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ, ສງ 
ເສີມການປະສານງານລະຫວາງ ຂະ ແໜງ ການ  ຂອງ ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໂດຍ ຜານສະພາທ ປຶກສາ 
ອະ ຊີວະ ສຶກສາແຫງຊາດ. ສະພາ ທ ປຶກສາ ອະ ຊີວະ ສຶກສາແຫງຊາດ  ເປັນ ຜູ ດຳ ເນີນ ການ ປະສານ ງານ  
ແລະ ຮວມມື ລະຫວາງບັນດາກະຊວງຫລັກ ແລະ ຂະແໜງການ ອນໆ ທ ໃຫການບໍລິການການຝຶກ 
ອົບຮົມໂດຍສະເພາະ ລະຫວາງອົງການຜູຕາງໜາ ຜູ ໃຊ ແຮງ ງານ  ແລະ ຜູ ອອກແຮງງານ. ສາງ ພາລະ 
ບົດບາດ ແລະ ໜາທຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາທ ປຶກສາ ອະ ຊີວະ ສຶກສາແຫງຊາດໃຫຈະແຈງ ແລະ 
ຈັດຕງປະຕິບັດ.
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5.2.6 ສງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທຸລະກິດ ແລະ ສຳລັບ ຜູ ປະກອບ ການດວຍຕົນເອງ, ສງເສີມ ແລະ 
ພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ກາງເພອສາງວຽກເຮັດງານທຳ. ເສີມສາງຄວາມເຂມ ແຂງ ໃຫ 
ໜວຍ ບໍລິການ  ແລະ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນ ຈຸນລະພາກ ເພອ ບໍລິການກຸມເປາໝາຍ.

5.2.7 ສະໜອງ ທຶນ ກູ ຢືມ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ, ທຶນກູຢືມສຳລັບ ກິດຈະກຳ ເສີມ ສາງ ລາຍ ໄດ  ແລະ ທຶນ ກູ 
ຢືມສຳລັບ ພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນອຍ, ຂະໜາດກາງ.

5.2.8 ສງເສີມ ແລະ ສາງຕງກອງທຶນພັດທະນາບານຢູເຂດຊົນນະບົດເພອໃຫກຸມດອຍໂອກາດ ເຂາເຖິງ 
ການບໍລິການ ການ ເງິນ ຈຸນລະພາກ.

5.2.9 ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕງມະຫາຊົນ, ບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕງທບສັງກັດລັດ ເພອສາງ 
ຄູມືຝຶກ ອົບຮົມ ມາດຕະຖານ ກຽວ ກັບລະບົບທະນາຄານບານ.

5.2.10 ສາງ ແລະ ຝຶກ ອົບ ຮົມຊາວບານເພອຄຸມຄອງກອງ ທຶນ ພັດທະນາ ບານ ຢາງມີປະສິດທິຜົນ  ແລະ 
ຂະຫຍາຍ ເຄືອ ຂາຍ ດງກາວ ຢູ ທອງ ຖນ ຕາງໆ.

5.2.11 ສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫແກສະຖາບັນການ ເງິນ ຈຸນລະພາກ ແຫງ ຊາດ ເພອສາງ ກົດໝາຍ   ແລະ 
ນະໂຍບາຍ  ເພອ ສງ ເສີມການບໍລິການການ ເງິນ ຈຸນລະພາກ.

ໝວດທີ 3 ຄາດໝາຍ  ແລະ  ບັນດາແຜນ ງານ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ: 
           ການ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ.

3.1 ແຜນງານ 6: ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງຂອງການ ສຶກສາ ສາມັນ ຊນປະຖົມ 
 ແລະ ມັດທະຍົມຕນ.
ເປາ ໝາ ຍຂອງແຜນງານ ແມນເພອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງຂອງການ ສຶກສາ ສາມັນ ຊນປະຖົມ 
ແລະ ມັດທະຍົມຕນ. ການພັດທະນາ ຄຸນ ນະພາບຂອງການ ສຶກສາ ສາມັນ ຊນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕນ 
ຍັງພົບ ຂຫຍຸງຍາກຫລາຍ ຢາງ. ລະບົບການສາງຄູບທັນມີ ການ ປະສານສົມທົບ ກັນ, ການ ວາງແຜນ ແລະ 
ການຮັບຮອງມາດຕະຖານ ຄຸນ ວຸດ ທິຍັງຈຳກັດ,  ໂຄງ ສາງ ຂອງຄູຍັງມີ ຄວາມຂາດເຂີນ ໃນ ທວປະ ເທດ. ໂດຍສະເພາະ 
ແມນ ຄູ ວິຊາ ຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ.  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ຢູເຂດຫາງໄກ ແລະ ເຂດ ຊົນເຜາ ຍັງຂາດເຂີນຄູ, 25% 
ຂອງ ຄູ ປະຖົມ ທັງ ໝົດ ຍັງບທັນໄດມາດຖານ. ຄວາມ ຮູ ພາສາ ລາວ ຂອງເດັກຊົນເຜາ ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ ຍັງຕ  ແຕ 
ຫາກ ເປັນ ພາສາ  ທ ໃຊ ສຳລັບສອນ. ຄວາມຊຳ ນານໃນວິທີການສອນ ແບບ ໃໝ  ໂດຍເອົາເດັກເປັນໃຈກາງຍັງຕ ແລະ 
ຍັງ ຂາດ ຫລັກສູດທ ເໝາະ ສົມ ທ ຄຳນຶງ ເຖິງ ຮູບ ແບບ ຕາງໆ ຂອງ ການ ຮຽນ ຮູ ້ຂອງ ເດັກ. ຍັງ ຂາດປມແບບຮຽນສຳລັບ 
ຄູ  ແລະ ນັກຮຽນ. ໂຮງ ຮຽນຫລາຍແຫງຍັງຂາດນ ແລະ ບ ມີຫອງນ. ຫອງສະໝຸດໃນບັນດາສະ ຖາ ບັນສາງຄູ ມີ 
ປມຈຳນວນ ຈຳກັດ. ຄູຝຶກ ຈຳນວນ ຫລາຍບມີປະສົບການ ດານການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມຄູ ສວນຫລາຍແມນຍັງ 
ເນນ ໃສດານທິດສະດີ ແລະ ບພົວພັນກັບພາກ ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຫອງ ຮຽນ.

ຄາດໝາຍ ແມນ :
• ປັບປຸງການບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ  ແລະ ການ ປະສານ ງານ ຂອງ ລະບົບ ກສາງ  ແລະ ບຳລຸງ ຄູ.
• ສາງ ຫລັກສູດ ສາງ ຄູ ທ ເລິກ ເຊງຮອບດານ  ແຕ ປັບ ປຽນ ໄດ.
• ສາງ ຂີດ ຄວາມ ສາມ າດ ໃຫ ຄູ ຝຶກ  ທັງ ໝົດ  ໂດຍ ຜານ ໂຄງການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຄູ ຝຶກ ຄູ ທ ແທດ ເໝາະ ກັບ ຮູບ ແບບ 

ຕາງໆ ຂອງ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຄູ.
• ປັບປຸງ ຂີດ ຄວາມ ສາມ າດ ໃນ ການ ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ  ໂດຍ ຜານ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ການ 

ບໍລິການ ຄຸມ ຄອງ.
• ສະໜອງ ຂ ມູນ,  ເຮັດ ການ ວິ ໄຈ ສຳລັບ  ການຈັດຕງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຍົກ ລະດັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຄູ  ແລະ 

ສະຖານະ ພາບ ຂອງ ຄູ (TTEST).
•  ເພມການ ບັນຈຸ ຄູ  ແລະ ອັດຕາ ການລອດ ເຫລືອຂອງ ຄູ  ແລະ ປັບປຸງ ສະຖານະ ພາບ ຂອງ ຄູ ດວຍ ສງ ຈູງ ໃຈ 

ຕາງໆ.
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ຄາດໝາຍ ການ ສາ ງຄູ ຕາຕະລາງ ທີ 11 : ການ ເຂາ ຮຽນ ໃນ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ

ສົກຮຽນ
ຈຳນວນ ນັກຮຽນລວມ ເຂາ 

ຮຽນ  ໃນ ລະບົບ
5+4

ຈຳນວນ ນັກຮຽນລວມ ເຂາ 
ຮຽນ  ໃນ ລະບົບ

8+3

ຈຳນວນ ນັກຮຽນລວມ
 ເຂາ ຮຽນ  ໃນ ລະບົບ
11+1  ແລະ 11+3

2004-05 582 1689 9851

2005-06 816 2386 10963

2006-07 1076 3268 12673

2007-08 1366 4254 14418

2008-09 1693 5374 16198

2009-10 2009 6690 17882

2010-11 2292 8258 19287

2011-12 2486 4955 11455

2012-13 2644 7460 18006

2013-14 2786 9160 20692

2014-15 2940 10224 12400

2015-16 3113 10980 20323

ຄາດໝາຍ ການ ສາ ງຄູ ຕາຕະລາງ ທີ 12 : ນັກຮຽນຄູ ຈົບ ຈາກ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ

ສົກຮຽນ
ຈ/ນນັກຮຽນຄູ
ລວມ  ທ ຈະຈົບ 
ລະບົບ 5+4

ຈ/ນນັກຮຽນຄູ
ລວມ   ທ ຈະຈົບ 
ລະບົບ 8+3

ຈ/ນ ນັກຮຽນຄູ
ລວມ  ທ ຈະຈົບ 
ລະບົບ 11+1

ຈ/ນນັກຮຽນຄູ
ລວມ   ທ ຈະຈົບ
 ລະບົບ 11+3

ຈ/ນນັກຮຽນຄູ
ລວມ  ທ ຈະຈົບ 
ທຸກໆ ລະບົບ

2004-05 66 507 1480 1605 3658

2005-06 98 716 1730 1748 4292

2006-07 136 981 2131 1970 5218

2007-08 180 1276 2445 2211 6113

2008-09 234 1612 2755 2453 7054

2009-10 289 2007 3025 2678 8000

2010-11 344 2477 3208 2864 8893

2011-12 373 1486 0 2062 3921

2012-13 397 2238 3588 2561 8784

2013-14 418 2748 3844 2996 10007

2014-15 441 3067 153 2203 5864

2015-16 467 3294 3880 2743 10384
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ຈຸດປະສົງ 6.1 ປັບປຸງການບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ  ແລະ ການ ປະສານ ງານ ຂອງ  ລະບົບ ກສາງແລະບຳລຸງ ຄູ.
ກິດຈະກຳ:

6.1.1 ສາງ  ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາ ແຜນ ສາງຄູ ແຫງ ຊາດ (NTEP).
6.1.2 ພັດທະນາ ການ ບໍລິການຄຸມ ຄອງ ສະ ຖາ ບັນ ຂອງ ກົມ ສາງ ຄູ, ຊງ ຈະ ນຳ ໄປ ສູ ການ ປັບປຸງການ ບໍລິຫານ 

ຄຸມ ຄອງ  ແລະ ປະສານ ງານຂອງ ລະບົບສາງຄ.
6.1.3 ສາງ ໂຄງ ສາງ ໃໝ ສຳລັບ ກົມ ສາງ ຄູກວມ ເຖິງ 4 ພະ ແນ ກ : ພະ ແນ ກສາງ ຄູ ໃນ ລະບົບ, ພະ ແນ ກບຳລຸງ 

ແລະຍົກ ລະດັບ ຄູ, ພະ ແນ ກປະ ເມີນ ຜົນ ແລະປະສານ ງານແລະພະ  ແນ ກບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ.
6.1.4 ສາງ ຖານ ຂ ມູນ  ໃຫ ພະ ແນ ກປະ ເມີນ ຜົນ  ແລະ ປະສານ ງານ, ກຽວ ກັບ ຂ ມູນ ດານ ປະລິມານ  ແລະ ຄຸນ 

ນະພາ ບ ຂອງ ການ ກສາງ  ແລະ ບຳລຸງ ຄູ,  ເພອ ຊຸກຍູ ການ ທົບ ທວນຄືນ ນະ ໂຍບາຍ  ຄູ,  ແຜນການ  ແລະ  
ໂຄງການ ຕາງໆ.

6.1.5 ສາງ  ແລະ ລິ ເລມ ລະບົບ ປະສານ ງານ ແຫງ ຊາດ, ຊງ ກວມ ເຖິງ : ການຈັດຕງກອງ ປະຊຸມ ປຶກສາ ຫາລື 
ລະຫວາງ ພາກ ຕາງໆ  ໂດຍ ອີງ ຕາມ ເຂດ ບໍລິການ ຂອງ ແຕ ລະສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ,  ແລະ ປະກອບ ດວຍ ຜູ 
ຕາງ ໜາ ຈາກສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ, ສຶກສາ ແຂວງ, ສຶກສາ ເມືອງ  ແລະ ສູນ ພັດທະນາ ຄູ, ຄະນະກຳມະການ 
ທ ປຶກສາ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ  ເພອ ໃຫ ມີ ຕົວ ແທນ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ເຂາ ຮວມ ໃຫກວາງຂວາງ ຕມ.

6.1.6 ສາງຕງຄະນະ ກຳມະການ ທ ປຶກສາ ການ ສາງ ຄູ ແຫງ ຊາດ (NTEAB)  ແລະ ສາງ ຄວາມ ເຂມ ແຂງ ໃຫ 
ແກ ບົດບາດ  ແລະ ການ ປະຕິບັດ ງານ ຂອງ NTEAB.

6.1.7 ທົບ ທວນຄືນ ພາລະ ບົດບາດ  ແລະ ໜາ ທ ຮັບຜິດຊອບ  ແລະ ລະບຽບ ການ ຂອງ NTEAB,  ໃຫ ສອດຄອງ 
ກັບ ມາດ ຕະການ ອນໆ ທ ຈະ ນຳ ໄປ ສູ ການ ປັບປຸງ ການ ປະສານ ງານ  ແລະ ການ ບໍລິການ ຄຸມ ຄອງ ການ 
ສາງ ຄູ.

6.1.8 ສາງ ພາລະ ບົດບາດ, ໜາ ທ ຮັບຜິດຊອບ  ແລະ ຂີດ ຄວາ ມສາມາດ ພາຍ ໃນ ກົມ ສາງ ຄູ  ແລະ NTEAB 
ສຳລັບ ວາງ ແຜນ ສາງ ຄູ ໃໝ  ເພອ ໃຫ NTEAB ພິຈາລະນາ.

6.1.9 ສາງ ເຄືອ ຄາຍ ປະສານ ງານ ສຳລັບ ໜວຍ ປະສານ ງານ ພັດທະນາ ວິຊາ ການ (PDC), ກວມ ເຖິງ ພາລະ 
ບົດບາດ ທ ຈະ ແຈງ, ລະບຽບ ການ ສຳລັບ PDC  ແລະ ກົນ ໄກ ສຳລັບ ການ ປະສານ ງານ.

6.1.10 ຊຸກຍູ ການ ສາງ  ແລະ ລິ ເລມລະບົບສາງຄູ ໃໝ ື ທ ໄດ ປັບປຸງ ດັດ ແກ.
6.1.11 ສາງ  ແລະ ລິ ເລມລະບົບ ການ ຮັບປະກັນ ຄຸນ ວຸດ ທິຂອງ ຄູ  ໂດຍ ອີງ ໃສ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ, ພາຍ  ໃຕ ການ 

ຊນຳ ຂອງ ກົມສາງ ຄູ.
6.1.12 ສາງ  ແລະ ລິ ເລມ ລະບົບການ ທຽບ ເທາ  ແລະ ການຢງຢືນຄຸນ ວຸດ ທິຂອງ ຄູ, ພາຍ ໃຕ ການ ບໍລິຫານ ຄຸມ 

ຄອງ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ, ສຳລັບ ທັງ ການສງຄູ ໃນ ລະບົບ  ແລະ ລະບົບ ບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ ຄູ, ພອມ ທັງ 
ກວມ ເຖິງ ການ ໃຫ ທະບຽນ ຜູ ໃຫການ ບໍລິການ ຍົກ ລະດັບ ຄູ.

6.1.13 ສາງ  ແລະ ລິ ເລມລະບົບ ການ ອອກ ໃບ ທະບຽນ  ແລະ ການ ຂນທະບຽນ ຂອງ ຜູ ໃຫການ ບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ 
ຄູ, ການ ຮາງ ກອບ ກົດໝາຍສຳລັບ ການ ອອກ ໃບ ທະບຽນ  ແລະ ຂນທະບຽນ ຂອງ ຜູ ໃຫ ບໍລິການ ບຳລຸງ 
ຍົກ ລະດັບ ຄູ.

6.1.14 ສາງມາດຖານ  ແລະ ລະບຽບ ການ ສຳລັບ ການ ຮັບປະກັນ ຄຸນ ວຸດ ທິຂອງ ຄູ  ແລະ ການ ຢງຢືນ ຫລັກສູດ 
ຂອງ ຜູ ຂນທະບຽນ ບໍລິການ ການ ບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ ຄູ.

6.1.15 ສາງລະບົບ  ການ ຊນຳ ຊວຍ ເື ອຄູ  ໃນ ຂນ ໂຮງຮຽນ ສຳລັບ ຊວຍ ເືອ ນັກຮຽນ ຄູ  ແລະ ຄູ ຮຽນ ຈົບໃໝ ທ 
ຖືກ ຊັບຊອນ ໃນ ໂຮງຮຽນ.

6.1.16 ສາງຂ ແນະນຳ ສຳ ລັບ ລະບົບ ການ ຊນຳ ຊວຍ  ເື ອຄູ  ແລະສຳລັບ ໂຄງການ ບັນຈຸ ຄູ ຈົບ ໃໝ. 
6.1.17 ສາງ ລະບຽບ ການ  ແລະ ມາດຖານ,  ເຊງກວມ : ການ ຄັດ ເລືອກ ນັກຮຽນ ຄູ  ໂດຍ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ, ການ 

ຄັດ ເລືອກ ຄູ ສອນ ໂດຍ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ  ແລະ ການ ຄັດ ເລືອກ ຄູ ໂດຍ  ໂຮງຮຽນ :
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ຈຸດປະສົງ 6.2  ສາງ ຫລັກສູດ ສາງ ຄູ ທ ເລິກ ເຊງຮອບດານ  ແຕ ປັບ ປຽນ ໄດ.
ກິດຈະກຳ:

6.2.1 ສາງຕງທິມງານ ພັດທະນາ ຫລັກສູດ  ແລະ ອຸປະກອນ ການ ສິດສອນ (CMDT).
6.2.2 ອອກ ແບບ  ແລະ ປະ ເມີນ ຄວາມ ຕອງການ ຂອງຄູ (TNA).
6.2.3 ປຶກສາ ຫາລື  ແລະ ກະກຽມ ການ ສາງມາດຕະຖານປະກາດ ສະ ນີຍະ ບັດ ຄວາມ ຊຳນານ ງານ ຂອງ ຄູ  ແຫງ 

ຊາດ ( Charter of National Teacher Competencies)
6.2.4 ປຶກສາ ຫາລື  ແລະ ກະກຽມ ຂ ແນະນຳ ໃຫ ແກ ການ ອອກ  ໃບປະກາດ ສະ ນິຍະ ບັດ ໃຫ ແກ ຄູ  ແລະ  
 ນຳ ສງ ໃຫ NTEAB ຮັບຮອງ ເປັນ ທາງ ການ.
6.2.5 ອອກ ແບບ  ແລະ ສາງ ຖານ ຂ ມູນ, ລະບົບການ ບັນທຶກ  ແລະ ລາຍ ງານ,  ແລະ ໂຄງ ສາງ ໃນ ການ ຊຸກຍູ  

ເພອ ຮັບປະກັນ ການ ຄຸມ ຄອງ ຖານ ຂ ມູນ ຢາງ ທັນ ການ.
6.2.6 ຝຶກ ອົບຮົມ ພະນັ ກງານ ກົມສາງຄ ູໃນການ ຄຸມ ຄອງ ຖານ ຂ ມູນ (ກົມ ແຜນການ  ແລະ ການ ຮວມ ມື, 
 ພະແນ ກສຶກສາແຂວງ  ແລະ ວິທະຍາ ໄລ ສາງ ຄູ).
6.2.7 ທົບ ທວນຄືນ  ແລະ ດັດ ແກ ຫລັກສູດ ສາງຄູ  ໃນ ປັດຈຸບັນ ທ ໃຊ ໃນ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ ຕາງໆ ເພອ ເຮັດ ໃຫ 

ມັນ ແທດ ເໝາະ ກັບ ການ ກະກຽມ ນັກຮຽນ ໃຫ ເປັນ ຄູ.  ເອົາ ໃຈ ໃສ ເປັນ ພິ ເສດ  ໂດຍ ສະ ເພາະຄວາມ 
ຕອງການຄູ ເພດ ຍິງ  ແລະ ຄູ ຊົນ ເຜາ  ເຊງຈະ ກວມ ເອົາ ທັງບົດ ປະເມີນ  ຜົນ ຫລັກສູດ  ຂອງ EQIP 1

6.2.8 ທົບ ທວນ  ແລະ ດັດ ແກ ຫລັກສູດ ບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ ຄູ ສຳລັບ ຄູ ປະຖົມ ທ ບ ໄດ ມາດຕະຖານ,  ໂດຍ ເອົາ 
ໃຈ ໃສ ຄູ ເພດ ຍິງ  ແລະ ຄູ ຊົນ ເຜາ  ເຊງກວມ ເຖິງ ການ ສາງ ອຸປະກອນ ການ ຮຽນ ການ ສອນ ທ ສາມາດ 
ໃຫການ ບໍລິການ ບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ ຄູ ໂດຍ ນຳ ໃຊ ລະບົບການ ສຶກສາ ທາງ ໄກ.

6.2.9 ທົບ ທວນ  ແລະ ດັດ ແກ ຫລັກສູດຝຶກ ອົບຮົມ  ນັກວິຊາການຄູ (Academic Teachers)  ແລະ ທ ປຶກສາ 
ດານ ວິຊາ ຄູ (Pedagogical Advisor). ສາງ ຫລັກສູດ ຝຶກ ອົບຮົມ PDCs .

6.2.10 ສາງ ຂ ແນະນຳ  ເພອ ຊຸກຍູ ການ ບຳລຸງ  ແລະ ຍົກ ລະດັບຄູ ປະຖົມ, ຄູ ມັດທະຍົມ ຕນ  ແລະ 
ຄູ ມັດທະຍົມ ປາຍ ໃນ ກຸມ ໂຮງຮຽນ, ຂນ ເມືອງ ຫລື ຂນ ແຂວງ  ເພອ ສງ ເສີມ ບົດຮຽນ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ທ ດີ,  
ເລງ ໃສ ປັບປຸງ ໂຮງຮຽນ, ປັບ ປຽນ   ໃຫ ແທດ ເໝາະ ກັບ ຄວາມ ຕອງການ ຂອງ ທອງ ຖນ.

6.2.11 ທົບ ທວນ  ແລະ ດັດ ແກ ຫລັກສູດ ຝຶກ ອົບຮົມ ຜູອຳ ນວຍ ການໂຮງຮຽນ ປະຖົມ  ແລະ ມັດ ທະ ຍົມ  ເລງ 
ໃສ ການ ປັບປຸງ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ການ ສຶກສາ ຢູ ໃນ ໂຮງຮຽນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມນ ໃຫ ຄຳນຶງເຖິງ ຄວາມ 
ຕອງການ ຂອງ ເດັກ ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ຊົນ ເຜາ.

6.2.12 ສາງ ຫລັກສູດ ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ ສຳລັບ ພະນັກງານ ອາ ວຸ ໂສ ຢູ ໃນ ສະ ຖາບັນ  ສາງ ຄູ ຊງ 
ຈະ ເປັນ ການ ປັບປຸງການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ,  ແລະ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ນັກຮຽນ ຈົບ ຈາກ 
ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ  ແລະ  ຮັບປະກັນ ການ ສາງ ນະ ໂຍບາຍ ບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍ  ແລະ ຍຸດ ທະ ສາດ ເພອ ດຶງ 
ດູດ ນັກຮຽນ ຊົນ ເຜາ.

6.2.13 ສາງ, ຜະລິດ  ແລະ  ແຈກ ຢາຍ ອຸປະກອນ ຕາງໆ  ໃຫ ຄູ ທັງ ໝົດ ທ ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ,   ເຊງກວມ ເຖິງ ປມຄູ 
ມື ຫລັກສູດ, ປມ ແບບຮຽນ ຂອງ ວິທະຍາ ໄລ ສາງ ຄູ, ອຸປະກອນ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຕາງໆ  ໃຫ ແກສູນ ບຳລຸງ 
ຄູ, ຄູນິ ເທດ (PA)  ແລະ ວິຊາ ການ ຄູ (AT). ຜະລິດ ອຸປະກອນ  ແລະ ສະໜອງ ຢາງ ພຽງພໍ ຕາມ ຈຳນວນ  
ສຳລັບການ ຊຸກຍູ ການ ປະຕິບັດງານຂອງ  ແຕ ລະ ຫລັກສູດ.

6.2.13 ສາງ ໜວຍ ງານ ສຳລັບ ຮຽບຮຽງ  ແລະ ກວດ ແກ ສຳລັບ ແຕ ລະ ຫລັກສູດການ ສອນ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ,  ໂດຍ 
ຄັດ ເລືອກ ຈາກ ຄູ ສອນ  ໃນ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ, ຄະນະ ສຶກສາສາດ, ສູນພັດທະນາ ຄູ, ບັນດາ ກົມ  ແລະ 

 ສະ ຖາ ບັນ ອນໆ ທ ກຽວ ຂອງ.
6.2.15 ສະໜອງ ການ ຊຸກຍູ ຊວຍ ເຫລືອ   ແລະ ຝຶກ ອົບຮົມທ ເໝາະ ສົມ   ໃຫແກ ທິມງານຮຽບຮຽງ   ແລະ
 ກວດ ແກ ຫລັກສູດຕາງໆ.
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ຈຸດປະສົງ 6.3  ສາງ ຂີດ ຄວາມ ສາມ າດ ໃຫ ຄູ ຝຶກ ທັງ ໝົດ  ໂດຍ ຜານ ໂຄງການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຄູ ຝຶກ 
 ທ ແທດ ເໝາະ ກັບ  ຮູບ ແບບ ຕາງໆ ຂອງ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຄູ.
ກິດຈະກຳ:

6.3.1 ອອກ ແບບ ໂຄງການສຶກສາຊນປຣິນ ຍາ ໂທ ( ຮຽນ 5  ເດື ອນ  ຢູສະ ຖາ ບັນ ຕາງປະ ເທດ ) ກວມ ເຖິງ ການ 
ສຶກສາວິ ໄຈ ທ ເຊອມ ຍົງ ກັບ ການ ສາງ ຄູ ຢູ ສ ປປ ລາວ.

6.3.2 ຄັດ ເລືອກ ສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກສາ ຕາງປະ ເທດ ເພອຮັບ ເອົາ ນັກຮຽນ ປຣິນຍາ ເອກ 10 ຄົນ  ແລະ ຄັດ ເລືອກ 
ເອົາ ນັກຮຽນ ປຣິນຍາ ເອກ 10 ຄົນ ຈາກ ສະຖາ ບັນ ສາງ ຄູ ຕາງໆ, ທ ມີ ຄວາມ ສາມ າດ ຮຽນ ຕ ປຣິນຍາ ເອກ  
ແລະ ຄວາມ ສາມາດ ດານ ພາສາ ຕາງ ປະ ເທດ ຕາມ ມາດຖານ.

6.3.3 ສາງ ພະນັກງານ ວິ ຊາ ການ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ.
6.3.4  ຍົກລະດັບ ການ ໃຫການ ປຶກສາ ດານ ວິຊາ ຄູ  ໂດຍ ຜານ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ.
6.3.5 ຍົກ ລະດັບ ຄວາມ ສາມາດ  ຂອງ ຄູ ຝຶກ ສູນ ບຳລຸງ ຄູ.
6.3.6 ຍົກ ລະດັບ ຄວາມ ສາມາດ  ຂອງ ໂຄງການ ຊຸກ ຍູ ກຸມ ຄູວິຊາ ການ ( AT ). 
6.3.7 ສາງ  ແລະ  ດຳ ເນີນ ໂຄງການ ທົດ ລອງ  ຊນປຣິນຍາ ຕຣີ.
6.3.8 ປັບປຸງ ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ   ໃນ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ  ໂດຍ ການ ແລກ ປຽນ ບົດຮຽນ ເຊງກັນ  ແລະ ກັນ ກັບ ສະ 

ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ ບັນດາ ປະ ເທດ ໃກ ຄຽງ.
6.3.9 ສະຖາບັນສາງຄູຈະໄດຮັບຜິດຊອບໃນການຍົກລະດັບ ແລະ ບຳລຸງຄູບໄດມາດຖານ.

ຈຸດປະສົງ 6.4 ປັບປຸງ ຂີດ ຄວາມ ສາມ າດ ໃນ ການ ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ  ໂດຍ ຜານ 
 ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ບໍລິການ ຄຸມ ຄອງ.
ກິດຈະກຳ:

6.4.1 ປັບປຸງ ການ ຄຸມ ຄອງ ບໍລິຫານ  ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ ຕາງໆ  ໂດຍ ຜານ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ການ ຄຸມຄອງ 
ບໍລິຫານ  ແລະ ການ ຊວຍ ເືອກັບ ທຢູ ບັນດາ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ. 

6.4.2 ສຸກ ຍູ ການ ປະຕິບັດ ລະບົບ ການ ຄຸມຄອງ ບໍລິຫານ  ແລະ ປະສານ ງານ ແບບ ໃໝ.
6.4.3  ນຳ  ໃຊລະບົບການຢງຢືນ ຄຸນ ວຸດ ທິ  ແລະ ປະກາດ ສະ ນີຍະ ບັດ ພາຍ ໃຕ ການຄຸ ມຄອງ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ 

ສາງ ຄູ ດານ ການ ບຳລຸງ  ແລະ  ຍົກ ລະດັບ, ກວມ ເຖິງ ການຢງຢືນ ປະສົບ ການ ກອນ ການ ຮຽນ.
6.4.4 ປະຕິບັດ ໂຄງການ ທົດ ລອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ  ແລະ  ບຳລຸງ ຄູ ໃຫ ແກຄູ ບັນຈຸ  ໃໝ .

ຈຸດປະສົງ 6.5 ສະໜອງ ຂ ມູນ ຜົນ ວິ ໄຈ ສຳລັບ ໃຊ ໃນ ການຈັດຕງປະຕິບັດ ໂຄງການຍົກ ລະດັບ 
 ການ ຝຶກອົບຮົມ ຄູ  ແລະ ສະຖານະ ພາບ ຂອງ ຄູ (TTEST).
ກິດຈະກຳ:

6.5.1 ດຳ ເນີນ, ສຳ ເລັດ  ແລະ  ຈັດ ພິ ມບົດ ວິ ໄຈ  6 ຫົວ ຂ  ຄື: 
ï ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ຄູ ທ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຮູບ ແບບ ຕາງໆ  ເພອ ປອນ ເຂາ ໃນ TNA
ï ປະສິດທິພາບ ຂອງກຸມ ໂຮງຮຽນ ໃນ ປະຈຸ ບັນ, ຮູບ ການ ຂອງ ກິດຈະກຳ  ແລະ ທາ ແຮງ ສຳລັບ ການ 

ຂະຫຍາຍ.
ï ສາຍ ເຫດ ຂອງ ນັກຮຽນຄູ ທ ຮຽນຈົບບ ເຂາ ເປັນ ຄູ.
ï ກິດຈະກຳ ການ ສຶກສາ ຕ ເນອງ ໃນ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ ຕາງໆ  ແ ລະ ທາ ແຮງ ສຳລັບ ການ ຂະຫຍາຍ.
ï ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ນັກຮຽນ ກຽວ ກັບ ພາສາ ລາວ  ແລະ  ເລກ ເພອ ປະ ເມີນ ປະສິດທິພາບ ຂອ ງ 

ໂຄງການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຄູ ຮູບ ແບບ ຕາງໆ.
ï  ເດັກນອຍ ຊົນ ເຜາ ທ ເຂາ ໂຮງຮຽນ ໃໝ ທ ບ ຮູ ພາສາ ລາວ.
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6.5.2 ດຳ ເນີນ ການ ສຶກສາວິ ໄຈ ທ ເຊອມ ຍົງ ການ ສະໜອງ -  ແລະ - ຄວາມ ຕອງການຂອງ ການ ສາງ ຄູ, ກ ວມ 
ເຖິງການ ນຳ ໃຊ  ແລະ ຄວາມ ຕອງການ ດານ ອາຄານສະຖານ ທ,  ແລະ  ການ ບັນຈຸ,  ແລະ  ການລອດ 
ເືອຂອງ ຄູ ໃນ ອາຊີບ ຄູ. ການ ສຶກສາວິ ໄຈ ກວມ ເຖິງ: ການ ວິ ໄຈ  ແລະ ການ ເພມ ຂ ມູນ ໃຫ ແກ ບົດ ວິ 
ໄຈ ຜານ ມາ ຂອງການ ສະໜອງ -  ແລະ - ຄວາມ ຕອງການຂອງ ການ ສາງ ຄູຢູ ແຕລະ ຂນ, ຄາດ ຄະ ເນ 
ຄວາມ ຕອງການ ຂອງ ຄູ ສອນໃນ ສະ ຖາ ບັນ ສາງຄູ  ແລະ ຄູ ຝຶກ ຮອດ  ປີ 2015 ທັງ ໃນ ລະບົບ ສາງ ຄູ  ແລະ 
ລະບົບບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ ຄູ; ການ ນຳ ໃຊ  ແລະ  ຄວາມ ຕອງການ ກຽວ ກັບ ອາຄານ ສະຖານ ທ  ຂອງ ສະ ຖາ 
ບັນ ສາງ ຄູ  ແລະ ສູນ ພັດທະນາ ຄູ;  ເງອນ ໄຂ ສຳລັບ ຄັດ ເລືອກ ນັກຮຽນຄູ,  ແລະ ສາງ ຂ ແນະນຳ ເພອ ທົບ 
ທວນ ື ທົດ ແທນ ລະບົບ ໂກ ຕາ ສຳລັບ ທຶນ ການ ສຶກສາ  ແລະ ວິທີ ການ ຄັດ ເລືອກ.

ຈຸດປະສົງ 6.6: ເພມການ ບັນຈຸ ຄູ  ແລະ ອັດຕາ ການລອດ ເຫລືອຂອງ ຄູ  ແລະ 
 ປັບປຸງ ສະຖານະ ພາບ ຂອງຄູ ດວຍ ສງ ຈູງ ໃຈ ຕາງໆ.
ກິດຈະກຳ

6.6.1 ຝຶກ ອົບຮົມ ດານ ການ ຄູມຄອງ ບໍລິຫານ ເພອ ໃຫ ເຂາ ໃຈ ຢາງ ເລິກ ເຊງ ກຽວກັບ ສະພາບ ການ ເງິນ ຂອງ ຂະ 
ແໜງ ການ ສຶກສາ ໃນ ປັດຈຸ ບັນ  ແລະ ການ ປຽນ ແປງຕາງໆ.

6.6.2 ສາງ ບົດ ລາຍ ງານ ກຽວ ກັບ ຂ ສະ ເໜີ ແນະ ນະ ໂຍບາຍ ສຳລັບ ສງຈູງ ໃຈຄູ,  ເຊງກວມ ເຖິງ ເງິນ   ເດ ືອນ ຄູ, 
ການ ພັດທະນາ ອາຊີບ ຄູ, ພາລະກິດ   ແລະ ຂ ສະ ເໜີ ແນະ ຕາງໆ  ເພື ່ອ ປັບປຸງ ການ ສະໜອງ ຄູ.

6.6.3 ປະຕິບັດ ຂ ສະ ເໜີ ແນະ  ດານນະ ໂຍບາຍ ສຳລັບ ສງຈູງ ໃຈຄູ,  ເຊງກວມ ເຖິງ  ເງິນ    ເດ ືອນຄູ, ການ ພັດທະນາ 
ອາຊີບ ຄູ;

6.6.4 ຊຸກ ຍູ ການ ປະຕິບັດ,  ການ ບັນຈຸ  ແລະ ການ ຮັກສາ ຈຳນວນ ຄູ.

ຈຸດປະສົງ 6.7 ສັບຊອນ ຄູ ທ ຜານ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ  ແລະ ຄູ ອາຊີ ບ ຢາງມີ ປະສິດທິ ຜົນ.
ກິດຈະກຳ:

6.7.1 ສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກສາ  ຈະ ປຽນ ແປງ ໂຄງ ປະກອບ ການ ຄຸມຄອງ  ໂດຍ ມີ ການ ເຂາຮວມ ຂອງ ຜູຕາງໜາ 
ຈາກ ຊຸມ ຊົນ,  ພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳ ແຂວງ, ຫອງການ ສຶກສາປະຈຳ ເມືອງ  ແລະ ນັກທຸລະກິດ.

6.7.2  ກົມ ສາງ ຄູ ຈະ ຮັບຜິດຊອບ ລວມ ການ ບໍລິຫານ ຄຸ ມຄອງ  ແລະ ການ ປະສານ ງານ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຄູ  ແລະ 
ຈະ ກະກຽມ ວິ ໄສ ທັດ,  ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ ປະຕິບັດ ງານ ສຳລັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຄູ.

6.7.3 ກົມ ສາງ ຄູ ໄດ ສາງຕງໜວຍ ປະ ເມີນ ຜົນ ການ ສາງ ຄູ  ເພື ່ອປະ ເມີນ ປະສິດທິພາບ ຂອງ ໂຄງການ ສາງ ຄູ.
6.7.4 ພິມ ມາດຖານ ຄູ ແຫງ ຊາດ  ແລະ  ຂ ແນະນຳສຳລັບ ການ ຢງຢືນ ຄຸນວຸດ ທິຂອງຄູ .
6.7.5  ທົບ ທວນຄືນ ໂຄງການສາງ ຄູ  ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ  ເພື ່ອ ເພມພາກ ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ ໃນ ການ ສອນ າຍ 

ຂນ.
6.7.6 ການສັບຊອນ ຄູ ຈະ ອິງ ໃສ ຄວາມ ຕອງການ ດານ ວິຊາ ສອນ  ແລະ ວິຊາ ສະ ເພາະ ຂອງຄູ.
6.7.7 ບຸລິ ມາ ສິດ ຂອງການ ສັບຊອນ ຄູ ຈະ ອີງ ໃສ ຄວາມ ຕອງການ ຂອງ  ໂຮງຮຽນ ໃນ ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກີກ  

ແລະ  ເຂດ ຊົນ ເຜາ,  ແລະ   ໂຮງຮຽນ ມູນເຂດ ຊົນນະບົດ.
6.7.8  ເນນ ໃສ ການ ສັບຊອນ ຄູ  ເພດຍິງ  ແລະ ຄູ ຊົນ ເຜາ.
6.7.9 ຄູ ຈົບ ໃໝ ຈະ ໄປສະ ເໜີ ຕົວ ໂດຍ ກົງ ຢູ ໂຮງຮຽນ ທ ມີ ຕຳ ແໜ ງຄູ ຫວາງ,  ແລະ ທັງຄູຈົບ ໃໝ  ແລະ  ຄູ ບຳລຸງ 

ໃໝ ຕອງ ໄດ ຜານ ການ ທົດ ສອບງານ 1 ປີ.
6.7.10 ລະບົບ ພັດທະນອາຊີບ,  ເງິນ ເດືອນ  ແລະ  ສງ ທ ຈູງ ໃຈ ສຳລັບ ຄູ ຈະ ຖືກ ຄນຄວາ  ແລະ  ສາງ ເປັນ ບົດ ສະ 

ເໜີ ຢາງ ຈິງຈັງ.
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ຈຸດປະສົງ 6.8: ປັບປຸງຄຸນ ນະພາ ບ ຂອງ ການ ສາງ ຄູ ໃນ ລະບົບ.
ກິດຈະກຳ :

6.8.1 ການ ຮັບ ເອົາ ນັກຮຽນ ຄູ  ເຂາ ໃນ ໂຄງການ ກສາງ ຄູ  ໃນ ລະບົບ ແມນ ຈະ ອີງ ໃສ ຄວາມ ສາມ າດ  ແລະ ລະບົບ 
ການ ໃຫ ໂກ ຕາ ຈະ ໄດ ຍຸດຕິ.

6.8.2  ໂຄງການ ກສາງ ຄູ  ໃນ ລະບົບ ຈະ ເພມການ ເນນ ໃສ ການ ປະຕິບັດ ການ ສອນ ຕົວ ຈິງທ ເນນ ໃສ ວິທີ ການ 
ສອນ  ແບບ ເອົາ ເດັກ ເປັນ ໃຈກາງ.

6.8.3 ຈະ ຮັກສາ ລະບົບ ສາງ ຄູ 5+4  ແລະ 8+3  ໄວ  ແລະ ຈະຂະຫຍາຍ ຈົນ ກວາ ຄູ  ໃນ ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກຫລີກ  
ແລະ  ເຂດ ຊົນ ເຜາ ມີ ພຽງພໍ.

6.8.4 ສາງ ໂຄງການ ກສາງ ຄູ ທົດ ລອງ ສຳລັບ ນັກຮຽນ ທ ເຄີຍ ຈົບ ຊນປະຖົມ ມາ ບຳລຸງ 1 ປີ  ເພອ ເຂາ ຮຽນ ຕ 
ລະບົບ 8+3.

6.8.5 ລະບົບ ກສາງ ຄູ 11+1 ສຳລັບ ສາງ ຄູ ປະຖົມ ຈະ ປຽນ ເປັນ 11+2  ໃນ ປີ 2008-09  ແລະ 11+3  ໃນ ປີ 
2012-13.

6.8.6 ຫລັກສູດ ສາມັນ ສຶກສາ  ແລະ ຫລັກສູດ ກສາງ ຄູ ໃນ ລະບົບ ຈະ ໃຫ ສອດຄອງ ກັນ  ແລະ ສະທອນ ເຖິງ 
ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ.

6.8.7 ກສາງ, ປັບປຸງ   ແລະ ຍົກ ລະດັບ ເຄອງມື ອຸປະກອນ ການ ສິດສອນ  ຢູສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ ພາຍ ໃຕ ໂຄງການ 
EQIP II.

6.8.8 ຄູ ຈຳນວນ 60 ຄົນ ຈະ ໄດ ຮັບ ຄຸນ ວຸດ ທິ ປຣິນຍາ ໂທ  ແລະ ຈຳນວນ 10 ຄົນ ຈະ ໄດ ຮັບ ວຸດ ທິ ປຣິນຍາ 
ເອກ ພາຍ ໃຕ ໂຄງການ TTEST.

6.8.9  ໂຄງການ TTEST ຈະ ສະໜອງ ພະນັກງານ 48 ຄົນ ຊງ ຜານ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ 56 ວັນ  ເພອ ເປັນ ຄູ ຝຶກ 
ຂອງ ຄູ ຝຶກ ຄູ (TOT),  ແລະ 60 ວັນ  ສຳລັບ ພະນັກງານ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ.

ຈຸດປະສົງ 6.9: ປັບປຸງຄຸນ ນະພາ ບ ຂອງ ການບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ ຄູ.
ກິດຈະກຳ :

6.9.1 ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຍົກ ລະດັບ ຄູ  ຈະ ໄດຮັບ ການ ຢງຢືນ, ພິຈາລະນາ ຍົກ ລະດັບ  ແລະ ການ ສະ ສົມຄະ ແນນ 
ໜວຍ ກິດ  ເຊງຈະ ນຳ ໄປ ສູ ການ ໃຫ ໃບ ປະກາດ ສະ ນິຍະ ບັດ ແກ ຄູ.

6.9.2  ສະ ຖາ ບັນສາງ ຄູ ຈະ ຮັບຜິດຊອບ ການ ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງການ ບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ ຄູ ບ ໄດ ມາດຕະຖານ. 
6.9.3 ບູລິ ມະ ສິດແມນ ບຳລຸງ ຄູ, ຍົກ ລະດັບ ຄູ ບ ໄດ ມາດຕະຖານ ໃນ ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກຫລີກແລະເຂດ ຊົນ ເຜາ.
6.9.4 ຄູ ສອນ ໃໝ ທ ຈະ ຖືກ ບັນຈຸ ເຂາ ໃນ ສະ ຖາ ບັນ ສາງ ຄູ ຈະ ຕອງ ມີ ປະສົບ ການ ສອນ ໂຮງຮຽນ ສາມັນ ຢາງ 

ໜອຍ 5 ປີ  ແລະ ຄູ ສອນ ໃນ ປັດຈຸ ບັນ ຈຳ ຕອງ ໃຫ ໄດ ມີ ປະສົບ ການ ດງກາວ  ເຊນດຽວ ກັນ.
6.9.5 ຄູ ປະຖົມ ບ ໄດ ມາດຕະຖານ  ໃນ 9  ແຂວງ  ໂຄງການ EQIP II ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ ຈະ ໄດ ຮັບ ການ 

ບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ ຈາກ ໂຄງການ ບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ ຄູ.
6.9.6 ຄູ ສອນ ໃນ 9  ແຂວງ  ໂຄງການ EQIP II ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ ຈະ ໄດ ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ.
6.9.7 ສະໜອງ ການ ບຳລຸງ ເພມ  ໃຫ ແກ ຄູ ຝຶກ ສູນ ບຳລຸງ ຄູ ທ ບ ໄດ ມາດຕະຖາ ນ ໂດຍ ສະ ເພາະຄູ ຝຶກ ເພດຍິງ.
6.9.8 ຄນຄວາ ການ ນຳ ໃຊ ການ ສຶກສາ ທາງ ໄກ ສຳລັບ ການ ບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ ຄູ.
6.9.9 ສະໜອງ  ເຄອງມື ອຸປະກອນ ສຳລັບ ສູນ ບຳລຸງ ຄູ 9 ສູນ ຂອງ ໂຄງການ EQIP II.
6.9.10  ໂຄງການ TTEST ຈະ ຝຶກ ອົບຮົມ 28 ມ x 2 ຄງ  ໃຫ ແກ ຄູ ຝຶກ    ບຳລຸງ ຍົກ ລະດັບ ຄູ ຈຳນວນ 108 ຄົນ.
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ຈຸດປະສົງ 6.10:   ສະໜອງ ສ ການ ຮຽນ ທ ດັດ ປັບ ເຂາ ກັບ ສະພາບ ທອງ ຖນ.
ກິດຈະກຳ :

6.10.1 ສາງຕງຄະນະ ກຳມະການ ເພອ ອະນຸມັດ ຫລັກສູດ  ແລະ ສ ການ ສອນ (CACIM). ສະ ຖາ ບັນ ຄນຄວາ 
ວິທະຍາສາດ ການ ສຶກສາ ແຫງຊາດ (NRIES) ຈະ ໃຫການ ຊວຍ ເຫລືອ ດານ ວິຊາ ການ ໃຫ ໜວຍ ງານ 
ດງກາວ.

6.10.2  ສະໜອງ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ໃຫ ແກ ນັກວິຊາການ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ຄນຄວາ ວິທະຍາສາດ ການ ສຶກສາ ແຫງ 
ຊາດ  ໃນ ການ ຄຸມ ຄອງ ການ ພິມ ປມ ແບບຮຽນ ພາຍ ໃຕ ໂຄງການ EDP II.

6.10.3 ຄຸມ ຄອງ ຕິດຕາມການ ແຈກ ຢາຍປມ ແບບຮຽນ  ແລະ ປອນ ຂ ມູນ ໃຫ ແກ ພະ ແນ ກສະຖິຕິ ຂອງ ກະຊວງ 
ສຶກສາ ທິການ.

6.10.4  ໂດຍ ການ ຊຸກ ຍູ ຂອງ  ໂຄງການ EDP II, NRIES ຈະ ປະ ເມີນ ຄືນ  ແລະ ທົບ ທວນຄືນ ື ສາງ ປມ 
ແບບຮຽນ  ແລະ ຄູ ມື ຄູ ສຳລັບ ວິຊາ ພາສາ ລາວ, ຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດ  ແລະ ສັງຄົມ ສາດ, ສຶກສາ 
ພົນລະ ເມືອງ,  ສິລະ ປະ ດົນຕີ, ພະລະສຶກສາ, ສິລະ ປະ ຫັດຖະກຳ. ພິມ  ແລະ  ແຈກ ຢາຍ ປມ ແບບຮຽນ 
ປະມານ 2.2 ລານ  ເຫລມ  ແລະ ປມຄູ ມື ຄູ 197.000  ເຫລມ.

6.10.5  ໂດຍການ ຊຸກຍູ ຂອງ ອົງ ກອນ ສະຫະ ປະຊາ ຊາດ, ອົງການ ບ ສັງກັດ ລັດ  ແລະ ອົງການທກຽວ ຂອງ, ສາງ  
ແລະ  ແຈກ ຢາຍ ສ ການ ຮຽນ ເພມກຽວ ກັບ ທັກ ສະ ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ  ໄວ ຈະ ເລີ ນພັນ  ແລະ HIV/AIDS, 
ສຸຂະ ສຶກສາ  ແລະ ການ ສຶກສາ ເພອ ການ ພັດທະນາ  ແບບ ຍືນ ຍົງ ໃຫ ແກ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ.

6.10.6 ສາງ ແຜນ  ສຳລັບ ການ ສາງ ຫລັກສູດ.
6.10.7 ສາງ ເຄືອ ຂາຍ ຂນ ທອງ ຖນ ສຳລັບ ການ ຄຸມ ຄອງ ຕິດຕາມ  ແລະ ລາຍ ງານ ກຽວ ກັບ ການ ສາງ  ແລະ ນຳ 

ໃຊ ຫລັກສູດ ທອງ ຖນ.
6.10.8 ສາງ ນະ ໂຍບາຍ ກຽວ ກັບ ການ ສອນ ພາສາ ຕາງປະ ເທດ  ແລະ ICT  ໃນ ໂຮງຮຽນ.
6.10.9 ສາງ ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ ໃຫ ແກ ບັນດາ ຄູ ສອນ  ໃນ ກຸມ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ຄູ ນິ ເທດ ຂນ  ເມືອງ  ໃນ ການ ສາງ 

ຫລັກສູດທອງ ຖນ. ສາງ ໜວຍ ພັດທະນາ ຫລັກສູດ ທອງ ຖນ ຢູ ຫອງການ ສຶກສາ ເມືອງ.
6.10.10  ເສີມ ຂະຫຍາຍ  ແລະ  ເຜີຍ ແຜ ວິທີ ການ ສອນ ແບບມຸງ ປະສົບ ການ (CLE) ສຳລັບ ສອນ ພາສາ ລາວ ໃຫ 

ເດັກ ຊົນ ເຜາ.
6.10.11 ຄຸມ ຄອງ ຕິດຕາມ ປມ ແບບຮຽນ  ໃນ ຫລັກສູດ ສວນ ກາງ ກຽວ ກັບ ເນອ ໃນ ດານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ຈຸດປະສົງ 6.11: ປັບປຸງຄຸນ ນະພາ ບ ຂອງ ການ ສາງ ຄູ ໃນ ລະບົບ.
ກິດຈະກຳ :

6.11.1 ສາງຕງພະ ແນ ກປະ ເມີນ ຜົນ ຢູ ສ.ວ.ສ.ຊ ດວຍ ການ ຊວຍ ເຫລືອ ຈາກ ໂຄງການ EDP II.
6.11.2  ພະ ແນ ກປະ ເມີນ ຜົນ ຈະ ສາງ  ແລະ ດຳ ເນີນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ການ ຮຽນ (ASLO)  ເພອ ປະ ເມີນ ຄຸນ 

ນະພາ ບຂອງ ການ ສຶກສາ ຊນປະຖົມ  ແລະ ສະພາບ ການ ຮຮຽນ, ຄຸມ ຄອງ ຕິດຕາມ ມາດຕະຖານ ຂອງ 
ການ ສຶກສາ  ແລະ ທັກ ສະ ຄວາມ ສາມາດ ຂນພນຖານ.

6.11.3 ສາງ  ແລະ  ແຈກ ຢາຍ ສ ສະໜັບສະໜູນ  ແລະ ໜວຍ ສ ຝຶກ ອົບຮົມ ຕາງໆ  ໃຫ ແກ ໂຮງຮຽນ,  ແລະ ຝຶກ 
ອົບຮົມ ຄູ ນິ ເທດ  ແລະ ຄູ ກຽວ ກັບ ວິທີການປະ ເມີນ ຜົນ ຕາງໆ.

6.11.4 ຊຸກຍູ ການ ນຳ ໃຊ ຂ ມູນ ກຽວ ກັບ ຜົນ ການ ຮຽນ ຮູ ຂອງ ນັກຮຽນ.
6.11.5 ຂ ມູນ ດງກາວ ຈະ ໃຊ ໃນ ການ ຊຸກຍູ ການ ສາງ ນະ ໂຍບາຍ.
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ຈຸດປະສົງ 6.12:   ປັບປຸງການ ບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ  ແລະ ຊນຳຂອງ ບັນດາ ໂຮງຮຽນ.
ກິດຈະກຳ :

6.12.1 ຝຶກ ອົບຮົມ ຫົວໜາ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ  ແລະ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ  ໃນ ການ ບໍລິຫານຄຸມ ຄອງ ຢູ 9  ແຂວງ  ຂອງ 
ໂຄງການ EQIP II.

6.12.2 ຝຶກ ອົບຮົມ ຄູ  ຈຳນວນ 15.000 ຄົນ, ຜູອຳ ນວຍ ການໂຮງຮຽນ 2.500 ຄົນ  ແລະ ສະມາຊິກ ໃນ  ຊຸ ມຊົນ 
7.500 ຄົນ  ເພອ ສາງ ແຜນການ ເພມຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ໂຮງຮຽນແລະຊຸມ ຊົນ  ແລະ ປັບປຸງ ການ ເຂາ ຮຽນ  
ໂດຍ ສະ ເພາະ ຂອງ ເດັກ ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ຊົນ ເຜາ.

6.12.3 ສະໜອງ ເຄອງມື ອຸປະກອນ ໃຫ ແກ 12 ສູນ ສຶກສາ ນິ ເທດ ( ໃນ ຈຳນວນ 18 ສູນ ) ຂອງ ໂຄງການ EQIP 
II.

6.12.4  ໂຄງການ EQIP II ຈະ ສາງ ສູນຊັບພະຍາກອນຂອງ ກຸມ ໂຮງຮຽນ 115  ແຫງ.
6.12.5 ການ ຊນຳ ດານ ການ ສອນ ຈະ ໄດ ຮັບ ການ ປັບປຸງ  ໂດຍ ຜານ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ.  ໂຄງການ TTEST ຈະ 

ຝຶກ ອົບຮົມ ຄູ ນິ ເທດ (PA)  ໃໝ 636 ຄົນ  ແລະ ສຳລັບ ທົດ ແທນ ຕມ ອີກ 550 ຄົນ  ແລະ ສາງ ຫລັກສູດ 
ໃໝ ເພອ ປັບປຸງ ປະສິດ ທິພາ ບ  ແລະ ມູນ ຄາ ຂອງ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຄູ ນິ ເທດ.

6.12.6 ຂີດ ຄວາມ ສາມ າດຂອງ ຄູ ວິຊາ ສະ ເພາະ (AT)  ເພອ ຊຸກຍູ ຊວຍ ເຫລືອ ກຸມ ໂຮງຮຽນ ຈະ ໄດ ຮັບ ການ 
ປັບປຸງ.  ໂຄງການ TTEST ຈະ ໃຫການ ຝຶກ ອົບຮົມ 10 ວັນ ໃຫ ແກ ຄູ ວິຊາ ສະ ເພາະ 700 ຄົນ.

6.12.7 ຂະຫຍາຍ ລະບົບ ກຸມ ໂຮງຮຽນ  ເພອ ກວມ ເອົາ ກຸມ ໂຮງຮຽນ ໃໝ. ການ ເອົາ ໂຮງຮຽນ ຫາງ ໄກ ສອກຫລີກ 
ເຂາ ກຸມ ໂຮງຮຽນ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ.

ຈຸດປະສົງ 6.13:   ການ ຂະຫຍາຍ ການ ສງ ເສີມ ສຸຂະພາບ ໃນ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ (HPS)  
 ໂດຍ ການ ຮວມ ມື ກັບ ກະຊວງ ສາທາລະນະ ສຸກ  ແລ ະ ອົງການທ ກຽວຂອງ.
ກິດຈະກຳ :

6.13.1 ສາງໜວຍ ງານ ລະດັບ ຊາດ ສຳລັບ ການ ສງ ເສີມ ສຸຂະພາບ ໃນ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ (HPS NTF)  ເພອ ເຮັດ 
ວຽກ ຢາງ ໄກ ສິດ ກັບ ບັນດາ ອົງການ ທ ເຮັດ ວຽກ ກຽວ ກັບ ການ ສງ ເສີມ ສຸຂະພາບ ໃນ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ຈັດ 
ກອງ ປະຊຸມ ເປັນ ປົກກະຕິ ລະຫວາງ ສະມາຊິກ ຂອງ ໜວຍ ງານ  ເພອ ປະ ເມີນ ຄວາມ ຄືບ ໜາ ຂອງ ການ 
ຂະຫຍາຍ ວຽກ ງານ ດງກາວ ເຂາ ສູ ໂຮງຮຽນ. ສາງ ຍຸດ ທະ ສາດ ສຳລັບ ການຈັດຕງປະຕິບັດ, ຄຸມ ຄອງ 
ຕິດຕາມ/ຊຸກຍູ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ຂອງ ວຽກ ງານ ດງກາວ.

6.13.2 ສາງ  ແລະ ຂະຫຍາຍ ເຄືອ ຂາຍ ຂນ ແຂວງ, ຂນ ເມືອງ  ໂດຍ ຜານ ການ ສາງ ທີ ມງານ ວິຊາ ການ ຮວມ.
6.13.3 ປັບປຸງ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ  ໂດຍ ຜານ ການ ທົບ ທວນຄືນ ຫົວ ບົດ ກຽວ ກັບ ສຸຂະພາບ  ໃນ ວິຊາ ຮຽນ ìໂລກ 

ອອມ ຕົວ ເຮົາî  ແລະ ປມຝຶກ ຫັດ ຂອງ ຂນ ປ.1-ປ.3 ພອມ ທັງ ຄູ ມື ຄູ.
6.13.4 ທົບ ທວນຄືນ ຫລັກສູດ ສາງ ຄູ ລະບົບ (11+1, 8+3, 5+4)  ເພອ ຮັບປະກັນສອດ ແຊກ ເນອ ໃນ ກຽວ ກັບ 

ສຸຂະພາບ ເຂາ ໃນ ຫລັກສູດ  ແລະ ສອດຄອງ ກັບ ຫລັກສູດ ສາມັນ ສຶກສາ.
6.13.5 ປັບປຸງ ການ ອອກ ແບບ ປຸກ ສາງ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ປັບປຸງ ໂຮງຮຽນ ທ ມີ ຢູ ແລວ ເພອ ສາງ ແວດ ລອມ ສະຖານ 

ທ  ສະອາດ ມີ ອະນາ ໄມ ດີ, ສາງ ວິດຖາຍ, ຊຸກຍູ ສງ ເສີມ ກິດຈະກຳ ທຳ ຄວາມ ສະອາດ  ແລະ ຄຸນ ນະພາ 
ບຂອງ ອາຫານ  ໃນ ໂຮງຮຽນ.

6.13.6 ສະໜອງ  ແລະ ຈັດການ ການ ບໍລິຫານ ສຸຂະພາບ ຕາງໆ (ກິດຈະກຳ ຖາຍ ພະຍາດ  ແມກາ ຝາກ  ແລະ 
ສຸຂະພາບ ປາກ).

6.13.7 ສະໜອງ ເຂາ ກິນ  ແລະ ອາຫານ ເສີມ ສຳລັບ ເດັກ ນັກຮຽນ ໃນ ເຂດ ທຸກ ຍາກ ທ ສຸດ.
6.13.8 ຊຸກຍູ ການ ປະກອບສວນ ຂອງ ສະມາຄົມພ ແມ-ນັກຮຽນ  ໃນ ກິດຈະກຳ ສງ ເສີມ ສຸຂະພາບ  ໃນ ໂຮງຮຽນ.
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ໝວດທີ 4: ຄາດໝາຍ  ແລະ ບັນດາ ແຜນ ງານ: ການ ສາງຄວາມເຂມແຂງ ດານ ການບໍລິ ຫານ 
  ແລະ ຄຸມຄອງການສຶກສາຂນພນຖານ

4.1 ແຜນງານທີ  7: 
ການ ສາງຄວາມເຂມແຂງ ດານ ການບໍລິຫານ  ແລະ ຄຸມຄອງການສຶກສາ.
ເປາ ໝາຍ ຂອງແຜນງານນ ແມນເພອເພມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ ການວາງ ແຜນ, ການບໍລິຫານ  ແລະ ຄຸມຄອງ. 
(   ເບງ ໃນເອກະສານ ການ ສຶກສາຂນພນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ).

ຄາດໝາຍແມນ:
• ສາງກອບ ແຜນ ງົບປະມານ ໄລຍະ ກາງ ສຳລັບຂະແໜງການສຶກສາ (MTEF) ທ ສາມາດ ດຳ ເນີນ ການ ໄດ ຢາງ 

ຊາ ໃນ ຕນ ປີ 2006. MTEF ຕອງ ແຍກ ອອກ ເປັນ ແຕລະ ແຂວງ ເພອ ຮັບປະກັນ ໃຫ ແຕລະ ແຂວງ ສະໜອງ  ງົບ 
ປະມານ ໃຫ ແກ ວຽກ ງານ ສຶກສາ ຕາມ ຈຸດປະສົງ ແຫງ ຊາດ  ແລະ ບັນດາ ຄາດໝາຍ ຂອງ ແຕລະ ແຂວງ.

• ທົດ ລອງ, ຢງຢືນ  ແລະ ນຳ ໃຊ ລະບົບ ຄຸມຄອງຂາວສານ ການ ສຶກສາ (EMIS) ຢູ ໃນ ທຸກ ພະ ແນ ກສຶກສາ ແຂວງ, 
ຫອງການ ສຶກສາ ປະຈຳເມືອງ  ແລະ ບັນດາ ໂຮງຮຽນ ໃນ ປີ 2006.

• ທົດ ລອງ, ຢງຢືນ  ແລະ ນຳ ໃຊ ການສາງ ແຜນ ທ ການ ສຶກສາ, ການວາງ ແຜນ  ແລະ ການ ສາງ ງົບປະມານ ໃນ 
ທຸກ ພະ ແນ ກສຶກສາ ແຂວງ, ຫອງການ ສຶກສາ ເມືອງ  ແລະ ບັນດາ ໂຮງຮຽນ ໃນ ປີ 2006.

• ທົດ ລອງ, ຢງຢືນ  ແລະ ນຳ ໃຊ ວິທີຄຸ ້ມຄອງ ບຸກຄະ ລາກ ອນ ໃນ ທຸກ ພະ ແນ ກສຶກສາ ແຂວງ, ຫອງການ ສຶກສາ 
ເມືອງ,  ແລະ ບັນດາ ໂຮງຮຽນ  ໃນ ປີ 2008.

• ທົດ ລອງ, ຢງຢືນ  ແລະ ນຳ ໃຊ ວິທີ ການ ຄຸມ ຄອງ ການກສາງ  ແລະ ການຈັດ ຊອຸປະກອນ ໃນ ທຸກ ພະ ແນ ກສຶກສາ 
ແຂວງ, ຫອງການ ສຶກສາ ເມືອງ  ແລະ ບັນດາ ໂຮງຮຽນ ໃນ ປີ 2006.

• ທົດ ລອງ, ຢງຢືນ  ແລະ ນຳ ໃຊ ວິທີ ການ ຄຸມ ຄອງ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ລັດ ໃນ ທຸກ ພະ ແນ ກສຶກສາ ແຂວງ, ຫອງການ 
ສຶກສາ ເມືອງ  ແລະ ບັນດາ ໂຮງຮຽນ ໃນ ປີ 2008.

• ສາງ ຂີດ ຄວາມ ສາມາ ດ ຢາງ ເປັນ ປົກກະຕິ  ໃຫທຸກ ພະ ແນ ກສຶກສາ ແຂວງ, ຫອງການ ສຶກສາ ເມືອງ  ແລະ 
ພະນັກງານ ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ  ຕາມ ວິຊາ ການ ຂອງ ພວກ ເຂົາ.

ເງອນ ໄຂສຳຄັນ ທ ສຸດ ເພອ ຜົນສຳ ເລັດ  ຂອງ ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ ການ ສຶກສາ ເພອ 
ທຸກ ຄົນ ມີ 2 ຢາງ ຄື:

•  ໄດ ຮັບ ຄວາມ ເຫັນ ດີ ອະນຸມັດ ຈາກ ຄະນະ ກຳມະການ  ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ (CPI)  ແລະ ກະຊວງ 
ການ ເງິນ  ໃນ ການ ສະໜອງ ງົບປະມານ ເພມ ໃຫ ແກ ການ ໃຊຈາຍ ສຳລັບ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ ( ໃຫໄດ 15%  
ໃນ ປີ 2009/10  ແລະ 18%  ໃນ ປີ 2014/15 )  ແລະ

• ການ ມີກົນ ໄກ ສຳລັບ ການ ດຸນດຽງ ງົບປະມານ ລະຫວາງ  ແຂວງ  ແລະ  ເມືອງ (ຊາ ສຸດ  ໃນ ປີ 2006).

ຈຸດປະສົງ 7.1 : ສາງກອບແຜນງົບປະມານ ໄລຍະ ກາງ ສຳລັບຂະແໜງການສຶກສາ (MTEF).
ກິດຈະກຳ:

7.1.1 ກຳນົດຮາງ ຂອງ MTEF,  ເຊງກວມ ເຖິງ ບັນຊີ ຂອງ ບັນດາແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ, 
ປະເພດຂອງການໃຊຈາຍ, ແຫລງທຶນ ແລະ ອນໆ. ສາງ  ແລະ ຢງຢືນ ການ ນຳ ໃຊພາຍໃນ (ຂະແໜງ 
ການສຶກສາ) ແລະ ຈາກພາຍນອກ (ຄະນະກຳມະການ ແຜນການ  ແລະ  ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, 
ຜູໃຫທຶນ ແລະ ໂຄງການ), ຮັບປະກັນ ຄວາມຕເນອງສອດຄອງກັບແຜນ ການ 5 ປີ 2006/10 ຂອງ ຂະ 
ແໜງ ການສຶກສາ  ແລະ  ແຍກ ເປັນ ແຕລະ ແຂວງ.

7.1.2 ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານອະ ວຸ ໂສຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ພະແນກສຶກສາແຂວງ  ໃນ ການນຳໃຊ 
MTEF
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7.1.3 ສາງ ຄວາມ ສອດຄອງ ກອບຂອງແຜນການ  ແລະ  ງົບປະມານຂອງ ພະ ແນ ກສຶກສາ ແຂວງ ກັບ MTEF  
ເປັນ ແຕລະ ແຂວງ.

7.1.4 ແຕລະປີ ທົບ ທວນ  ແລະ ປັບປຸງ MTEF  ໃຫ ທັນ ກັບສະພາບ.

ຈຸດປະສົງ 7.2 :  ປັບປຸງ ແລະ  ເສີມຂະຫຍາຍລະບົບຂມູນການ ຄຸມ ຄອງ ການສຶກສາ (EMIS).
ກິດຈະກຳ:

7.2.1 ກຳນົດ ຂ ມູນ ທຕອງການ ໃນ ຂນ ພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ, ໂຮງຮຽນ 
ແລະ ບານ ( ເຊງກວມ ເຖິງຂມູນດານງົບປະມານ ແລະ ການບໍລິການຄຸມ ຄອງ ການເງິນ, ບຸກຄະລາ 
ກອນ, ວິຊາສະ ເພາະ, ການກສາງ ໂຮງຮຽນ ແລະ ການປະມູນ).

7.2.2 ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການ ສຶກສາປະຈຳເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ 
ສຳລັບ ການເກັບກຳ ແລະ ວິໄຈຂມູນ.

7.2.3 ສະໜອງ ເຄອງມື, ອຸປະກອນສຳລັບ ສາງລະບົບ EMIS ດວຍ ຄອມ ພິວ ເຕີ
7.2.4 ສາງ  ແລະ ຕິດຕງລະບົບ EMIS ທ ທັນ ການ.
7.2.5 ດຳ ເນີນ ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບພະນັກງານພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳ ເມືອງ 

ແລະ ໂຮງຮຽນ  ໃນ ການ ເກັບ ກຳ ຂ ມູນ  ແລະ ວິ ໄຈ.
ຈຸດປະສົງ 7.3 ສາງ ແລະ  ເສີມ ຂະຫຍາຍ  ການສາງແຜນການຂນ ພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ 
 ແລະ ຫອງການ ສຶກສາປະຈຳ ເມືອງ.
ກິດຈະກຳ:

7.3.1 ສາງ ບົດ ກໍລະນີສຶກສາກຽວ ກັບການວິໄຈສະພາບການ, ຊງ ກວມ ເຖິງທຕງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ໝູບານ 
ແລະ ເຂດບໍລິການຕາງໆ ຢາງ ຫລາກ ຫລາຍ  ເພອ ເປັນ ຕົວແບບໃນຂນ ພະ ແນ ກສຶກສາແຂວງ ແລະ 
ຫອງການສຶກສາເມືອງ.

7.3.2  ໂດຍອີງ ໃສ ບົດກໍລະນີສຶກສາດງກາວ, ອອກແບບວິທີການທເປັນມາດຕະຖານສຳລັບ ພະ ແນ ກສຶກສາ 
ແຂວງ  ແລະ ຫອງການສຶກສາເມືອງ ໃນການສາງແຜນທການສຶກສາ ແລະ ການວາງ ແຜນ  ແລະ ສາງ 
ຂ ແນະນຳ ສຳລັບການສາງ ແຜນ ຂອງ ພະ ແນ ກສຶກສາ ປະຈຳແຂ ວງ, ຫອງການ ສຶກສາປະຈຳ ເມືອງ.

7.3.3 ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການ ສຶກສາປະຈຳເມືອງ ໃນການວິໄຈ 
ສະພາບການ, ການສາງແຜນທການສຶກສາ ແລະ ການສາງແຜນການ.

7.3.4 ສາງ ແຜນ ສຳລັບທຸກໆ ພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ, ຈັດຕງ 
ປະຕິບັດ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ.

ຈຸດປະສົງ 7.4 ປັບປຸງການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ງົບປະມານການເງິນ
ກິດຈະກຳ:

7.4.1 ທົບ ທວນຄືນ ຮາງ ແບບ ຟອມງົບປະມານ ທ ຫລາກ ຫລາຍ  ເພອ ເປັນ ຕົວແບບໃຫ ພະ ແນ ກສຶກສາ 
ປະຈຳແຂວງ, ຫອງການ ສຶກສາປະຈຳເມືອງ ເພອໃຫສອດຄອງກັບ MTEF.

7.4.2 ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການ ສຶກສາປະຈຳເມືອງ ໃນການຂນ 
ງົບປະມານ ແລະ ບໍລິຫານຄຸມຄອງການເງິນ,  ເຊງກວມ ເຖິງການບັນຊີ ແລະ ການ ລາຍງານ.

7.4.3 ສາງແຜນງົບປະມານ ທ ໄດ ທົບ ທວນຄືນ ຂອງ ທຸກໆ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາ 
ປະຈຳເມືອງ, ຈັດຕງປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
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ຈຸດປະສົງ 7.5 ປັບປຸງການບໍລິຫານຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນ
ກິດຈະກຳ:

7.5.1 ທົບ ທວນຄືນ ແລະ ດັດແກຄູມືກຽວກັບວຽກງານ  ແລະ ລະບຽບ ັກການ  ໃນ ຂນພະ ແນ ກສຶກສາ 
ປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ຕາມ ແນວທາງ ຂອງ ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງ 
ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ  ເຊງ ເປັນຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ພະ ແນ ກສຶກສາ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການ 
ສຶກສາປະຈຳເມືອງ.

7.5.2 ທົບ ທວນ ແລະ ດັດແກລະບຽບການຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ໂດຍສະເພາະການບັນຈຸ  ແລະ ສັບຊອນຄູ,  
ແລະ  ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ພະ ແນ ກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາ ປະຈຳເມືອງ ຕາມ 
ຂນຄຸມຄອງ.

ຈຸດປະສົງ 7.6 ປັບປຸງການຄຸມ ຄອງ ການ ປຸກສາງ ໂຮງຮຽນ ແລະ ການປະມູນ.
ກິດຈະກຳ:

7.6.1 ປັບປຸງກອບຂອງກົດລະບຽບຫລັກການກຽວກັບການກສາງພນຖານ, ການປະມູນຈັດຊຈັດຈາງ.
7.6.2 ເສີມສາງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາ 

ປະຈຳເມືອງ ໃນການຄຸມຄອງການປະມູນ, ການກສາງພນຖານ, ການເກັບກຳຂມຸູນ ແລະ 
ສາງແຜນທການສຶກສາ, ການນຳ ໃຊໂຮງຮຽນຕົວ ແບບ, ການຕິດຕາມກວດກາ.

7.6.3 ດັດປັບວິທີການ ແລະ ຫລັກການໃນການປະມູນໃຫງາຍດາຍໃນທຸກລະດັບ.
7.6.4 ທົດລອງລະບົບຊນຳ  ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການກສາງ.
7.6.5 ດັດປັບການວາງແຜນ, ການປະມູນຈັດຊຈັດຈາງ ແລະ ການກສາງພນຖານ.

ຈຸດປະສົງ 7.7 ປັບປຸງການຄຸມຄອງຊັບສົມບັດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ກິດຈະກຳ:

7.7.1 ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ໃນການ 
ຂນບັນຊີ ແລະ ຄຸມຄອງຊັບສົມບັດຂອງລັດ  ໂດຍ ອີງ ຕາມແບບຟອມໃໝ ໃນການຂນບັນຊີ ແລະ 
ຄຸມຄອງ ຊັບສົມບັດຂອງໂຮງຮຽນ.



ພາກທີ IV
ຄວາມ ຕອງການ ດານ 
ຊັບພະຍາກ ອນ  ແລະ 
ຂອບ ດານ ການ ເງິນ.



ພາກທີ IV
ຄວາມ ຕອງການ ດານ 
ຊັບພະຍາກ ອນ  ແລະ 
ຂອບ ດານ ການ ເງິນ.
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ໝວດ  ທີ 1: ປະ ເມີນ ທາງ ເລືອກ  ກຽວ ກັບ ທິດ ທາງ  ນະ ໂຍບາຍ ການ ສຶກສາ

1.1 ວິທີ ການ ສຳ ລັບ ປະ ເມີນ ຄວາມ ຕອງການ ດານ ຊັບພະຍາກອນ ( EFAMOD )
ການ ບັນລຸ ເປາ ໝາຍ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ແລະ,  ໂດຍ ທວ  ໄປ ການ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ ການ ຕາງໆ ແບບ ຍືນຍົງ  
ແມນ ຂນ ກັບ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ເສດ ຖະກິດ  ແລະ ການ ເພມຂນ ຂອງ ງົບປະມານ ລັດ. ໂດຍ ສະ ເພາະ ຖາ ຈະ ເພມ ເງິນ 
ເດືອນ ຂອງ ບຸກຄະລາ ກອນ ການ ສຶກສາ ເທອ ລະ ກາວ ໃຫ ທຽບ ເທາ ກັບ ລະດັບສະເລຍ ໃນ ເຂດ ພາກ ພນ. ປັດ  ໄຈ ອນໆ  
ທ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ. ເຊນການ ພັດ ທະນາ ECCD, ອັດຕາເລອນຊນຂນ ມັດທະຍົມຕນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ, 
ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ, ການສຶກສາຊນສູງ ກມີຜົນກະທົບ ຢາງແຮງ ຕງົບປະມານລາຍຈາຍ ຂອງ 
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຈຳ ຕອງໄດທົດສອບເພອຄວາມ ເປັນໄປໄດ.

ເພອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດໃນການບັນລຸເປາໝາຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ໃນປີ 2015, 
ໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ບັນຫາຂຫຍຸງຍາກດານການຄຸມຄອງການເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຈງໄດສາງໂປຣ
ແກຣມຈຳລອງຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງການ (EFAMOD). EFAMOD ແມນອອກແບບຕາມສະພາບ
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ຮູບແບບການສຶກສາ ແລະ ອີງໃສຈຸດປະສົງ ແລະ ໂຄງການການ ສຶກສາເພອທຸກຄົນ. 
EFAMOD ກວມເອົາລະບົບການ ສຶກສາໂດຍທວໄປ, ແຕມັນຈະລົງເລິກລາຍ ລະອຽດຢາງສັດເຈນສຳລັບ 5 
ຂະແໜງການຍອຍ ຂອງ ການສຶກສາໝົດທຸກຄົນ (ອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕນ, ລົບລາງຄວາມ ບຮູໜັງສື 
ແລະ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ)

EFAMOD:
EFAMOD ກວມເຖິງການຄາດຄະເນຕາງໆ ທພົວພັນຊງກັນ ແລະ ກັນຄື:

• ການຄາດຄະເນປະຊາກອນຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ
• ການຄາດຄະເນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີ, ງົບປະມານ ແຫງຊາດ ແລະ ລາຍຈາຍ 

ຈາກທຶນຮອນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ, ທຶນກູຢືມ ແລະ ທຶນ ຊວຍ ເືອລາ )
• ການຄາດຄະເນການເຂາຮຽນໃນທຸກຊນຮຽນ ແລະ ທຸກສາຍວິຊາ
• ການຄາດຄະເນເຄືອຂາຍຂອງໂຮງຮຽນ ( ອີງຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ກຽວພັນ ເຖິງການຫັນໂຮງຮຽນ 

ມູນເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ, ສາງຕງໂຮງຮຽນໃໝ່ ເພອບໍລິການ ບັນດາບານທບມີໂຮງຮຽນ, ແລະ ການ
ຂະຫຍາຍປັບປຸງປົວແປງໂຮງຮຽນ ສົມບູນ ແລະ ກຸມ ໂຮງຮຽນ ).

• ການຄາດຄະເນຈຳນວນຂນຮຽນ, ຫອງຮຽນ, ຄູ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ ກຽວພັນເຖິງ ການເພມຂນ 
ຂອງການເຂາຮຽນ ແລະ ຜົນຂອງການຂະຫຍາຍ ເຄືອຂາຍຂອງໂຮງຮຽນ ຊນປະຖົມ.

• ການຄາດຄະເນການສາງຄູ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຍົກລະດັບຄູ (ໂດຍອີງໃສຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໜາຍ 
ຂອງໂຄງການ EQIPII/TTEST ແລະ ຄວາມຕອງການ ສຳລັບການ ຂະຫຍາຍ )

• ການຄາດຄະເນປມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມືຄູທຕອງການ.
• ການຄາດຄະເນງົບປະມານລາຍຈາຍປົກກະຕິ ( ເງິນເດືອນຂອງຄູ ແລະ ພະນັກງານ ບໍລິຫານ, ລາຍຈາຍອນໆ 

ນອກຈາກ ເງິນເດືອນ, ກວມເຖິງມູນຄາທພົວພັນເຖິງການ ກະຈາຍອຳນາດ ແລະ ແບງຂນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ການເສີມສາງຂີດຄວາມສາມາດ ) ແລະ ງົບປະມານລາຍ ຈາຍການລົງທຶນ. 

• ການຄາດຄະເນ ດານການເງິນ ( ທຶນພາຍໃນ, ທຶນຕາງປະເທດ, ທຶນຊວຍເືອລາ, ທຶນ ກູຢືມ ).

EFAMOD   ອີກ 2 ໂປຣແກຣມ ຈະຖືກສາງຂນ:
• ໂປຣແກຣມສຳັບຂນແຂວງ, ຊງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ຈະໄດຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃນການນຳໃຊ 

ເພອກຳນົດຄາດໝາຍຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ໃນເວລາສາງແບບປະຕິບັດງານລະດັບແຂວງ ສຳລັບການ 
ສຶກສາເພອທຸກຄົນ.
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• ໂປຣແກຣມສຳລັບຂນສູນກາງ ເພອກຳນົດຍຸດທະສາດ ແລະ ຄາດໝາຍສຳລັບບັນດາ ເມືອງ 3 ປະເພດຄື: 
(ກ) ເມືອງທຸກຍາກທສຸດ (47 ເມືອງ); (ຂ) ເມືອງທຸກ (25 ເມືອງ); ແລະ (ຄ) ເມືອງບ ທຸກ (10 ເມືອງ)

ໂປຣແກຣມຈຳລອງສາງຂນເພອ:
1. ວິ ໄຈເບງການດຳເນີນງານຂອງລະບົບການສຶກສາທວໄປໃນປະຈຸບັນ.
2. ຄາດຄະເນ ການພັດທະນາທເປັນໄປໄດ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບການສຶກສາ ທວໄປ ແລະ ລົງເລິກລາ

ຍລະອຽດຂອງຂະແໜງການຍອຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.
3. ຊອກຮູຄວາມເປັນໄປໄດສຳລັບປັບປຸງການດຳເນີນງານ ຂອງລະບົບການສຶກສາທວໄປໂດຍ ການນຳໃຊຊັບ

ພະຍາກອນຢາງມີປະສິດທິຜົນທສຸດ.
4. ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດເພອບັນລຸເປາໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ດານຊັບ 

ພະຍາກອນມະນຸດ, ອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມຕອງການດານການເງິນ ແລະ ຊອງຫວາງ ຂາດດຸນ.
5. ຄາດຄະເນຄວາມຕອງການດານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ປັດ ໄຈ ອນໆ ໃນອະນາຄົດ ເພອບັນລຸ ເປາໝາຍ 

ແລະ ຄາດໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ; ແລະ
6. ກຳນົດບູລິມາສິດເພອຈັດຕງປະຕິບັດແຜນງານ

ສຳຄັນກວາໝູໝົດ, EFAMOD ໄດເປັນເຄອງມື ທມີປະສິດທິພາບສຳລັບການປຶກສາຫາລື ລະຫວາງ ຜູທມີສວນຮ
ວມໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນກຽວກັບ: (ກ) ການພັດທະນາແຜນ ປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົ
ນໃນອານາຄົດ; (ຂ) ເປາໝາຍການພັດທະນາການສຶກສາແຫງຊາດ; (ຄ) ຄວາມ ຕອງການດານການເງຶນສຳລັບຊຸ
ມປີ 2003-2015; (ງ) ຊອງຫວາງຂາດດຸນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ ໃນການດຜອນລາຍຈາຍ; (ຈ) ກຳນົດຄວາມ 
ຕອງການດານການເງິນ.

EFAMOD ໃຊໂປຣແກຣມ EXCEL ຊງປະກອບດວຍ 28 ຕາຕະລາງ ກວມທຸກຂະແໜງຂອງ ການ ສຶກສາຊງມີ: 
ສາມັນສຶກສາຄື: ລຽງເດັກອະນຸບານ, ຊນປະຖົມ, ຊນມັດທະຍົມຕນ, ຊນມັດທະຍົມປາຍ; ການສຶກສານອກລະບົບ 
ໂຮງຮຽນຄື: ການລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ແລະ ການຝຶກ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະຂນພນຖານ; ອາຊີວະສຶກສາ 
ແລະ ການສຶກສາຊນສູງຄື: ເຕັກນິກແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ; ການສາງຄູຄື: ການສາງຄູໃນລະບົບ 
ແລະ ການບໍລິຫານຂະແໜງການ. ສຳຄັນທສຸດຄື ຕາຕະລາງເານເຊອມຍົງຊງກັນ ແລະ ກັນ ດວຍສົມມຸດຖານ 
ແລະ ຄາດໝາຍໃນຕາຕະລາງຂມູນ ພນຖານ ( DBA ) ແລະ ຄາດໜາຍ (TARG)

EFAMOD ສາງຈາກຕົວບງຊ ແລະ ຜົນໄດຮັບ ຂອງແຕລະຂະແໜງການຍອຍ ຂອງການ ສຶກສາ ຊງ ເປັນຜົນຈາກ
ການກຳນົດທາງເລືອກໃນຕາຕະລາງຄາດໝາຍ ( TARG ). ບັນດາຄາດໝາຍໃນທາງ ເລືອກທກຳນົດເປັນເຄອງມື 
ສຳລັບການປຶກສາຫາລືລະຫວາງຜູສາງນະໂຍບາຍ ແລະ ພະນັກງານ ອາວຸໂສ ເພອດັດປັບ ແລະ ເຫັນດີກຽວກັບຄ
າດໝາຍທາງເລືອກ ແລະ ຄວາມເປັນ ໄປໄດຂອງມັນ.

ປັດ ໄຈປຽນແປງ ( DBA ແລະ TARG )
ປັດ ໄຈປຽນແປງໃນ EFAMOD ໄດແບງອອກເປັນ 4 ປະເພດ. (ກ) ສົມມຸດຕິຖານ; (ຂ) ຄາດໝາຍ; (ຄ) ປັດ 
ໄຈຕັດສິນ; ແລະ (ງ) ຜົນໄດຮັບ. ປັດ ໄຈຕາງໆ ທໃຊໃນ EFAMOD ແມນໄດກຳນົດໃນຕາຕະລາງ DBAF 
ຊງຊບອກເຖິງ: (ກ) ຄຸນຄາຕາມການສັງເກດ ໃນຊຸມປີຜານມາ, ກວມເຖິງປີການ; (ຂ) ຄຸນຄາ ຄາດຫວັງໃນປີ 2010 
ແລະ 2015. ຄຸນຄາທຄາດຫວັງເານມີຄື: (ກ) ສົມມຸດຕິຖານ, ເມອ ຫາກເປັນ ປັດ ໄຈພາຍນອກ ( ປະຊາກອນ, 
ປັດໃຈດານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການເງິນ) ແລະ/ື ບຂນ ກັບການຕັດສິນ ຂອງລັດຖະບານ, (ຂ) 
ຄາດໝາຍຕາງໆ ບາງສວນ ື ທັງໝົດທຂນກັບ ກະຊວງສຶກສາ ທິການ, (ງ) ປັດ ໄຈຕາງໆ ເມອຫາກມີການປຽນແປງ 
ທ ຄວມຄຸມໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ, ເຊນການ ເພມປີຮຽນ ອີກໜງປີ ໃນຊນມັດທະຍົມຕນ, ນຳໃຊພາສາທອງຖ
ນເພອຊວຍໃນ ການສິດສອນ ເດັກຊົນ ເຜາ, ການດັດແກັກສູດອນໆ, ເຖິງແນວ ໃດກຕາມ,ສົມມຸດຕິຖານສຳລັບ ກ
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ະຊວງສຶກສາທິການອາດຈະເປັນການຄາດໝາຍຂອງກະຊວງອນໆ ເຊນກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄະນະກຳມະການ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ຕາຕະລາງ DBA ເຮັດໃຫຜູນຳໃຊ ສາມາດສາງທາງ ເລືອກໂດຍເອົາຄຸນຄາຄາດ 
ໝາຍເກືອບທັງໝົດ ທກຽວພັນ ກັບຕາຕະລາງ TARG , ຊງປະກອບດວຍປັດ ໄຈັກໆ. ຕາຕະລາງ TARG 
ແມນອອກແບບເພອຊວຍໃຫ ຜູສາງນະໂຍບາຍສາງທາງເລືອກ ດວຍຕົນເອງ ທກວມເອົາ ປັດ ໄຈທສຳຄັນທສຸດ 
ເທານນ.

ປະຊາກອນ ( POP)
ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ ແຕປີ 1996-2010 ແມນໄດມາຈາກ î ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ ເກນ 
ອາຍຸເຂາໂຮງຮຽນໃນສປປລ î ໄລຍະປະເມີນຜົນການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ໃນປີ 2000. ນັບແຕ ປີ 2010 ເຖິງ 
ປີ 2020 ແມນອີງໃສສົມ ມຸດຕິຖານສອງຢາງຄື: (ກ) ອັດຕາການເກີດຂອງແຕລະປີ ດລົງ 0,1%, ແລະ (ຂ) 
ອັດຕາການຕາຍຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດແມນບມີການປຽນແປງ.

ການຄາດຄະເນຂມູນດານເສດຖະກິດການເງິນ ( ECOFIN ):
ສຳລັບໄລຍະປີ 2002-04, ການຄາດຄະເນແມນໄດຈາກກອບງົບປະມານໄລຍະກາງຂອງຂະແໜງ ການສຶກສາ 
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ. ຂມູນແມນດັດປັບຍອນຂມູນດານການເງິນໃນໂປຣແກຣມ ຈຳລອງແມນ ໄດຄາດຄະເ
ນເປັນມູນຄານັບແຕປີ 2005, ການຄາດຄະເນ GDP ແມນອີງໃສຂມູນ ທສະໜອງໃຫໂດຍກະຊວງການເງິນ ແລະ 
ຄະນະກຳມະການ ແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ.

ການຄາດຄະເນ ECOFIN  ແມນ ອີງ ໃສ 9 ປັດ ໃຈ ຄື: 
1. ຄວາມ ຄາດ ຫວັງ ຂອງ ອັດຕາ ເຕິີບ ໂຕ ຂອງ ເສດ ຖະກິດ (ຄາດ ໝາຍ  ແລະ  ສົມມຸດ ຕິ ຖານ)
2. ຊັດ ສວນ ຂອງ ທຶນຮອນ ທັງ ໝົດຂອງ ລັດ, ນອກຈາກທຶນ ຊວຍ ເືອ ລາ, ທ ພົວພັນ ເຖິງ GDP ( ຄາດ ໝາຍ  ແລະ  

ສົມມຸດ ຕິ ຖານ)
3. ຊັດ ສວນຂອງ ທຶນ ຊວຍ ເືອ ລາ ທ ພົວພັນ ເຖິງGDP ( ຄາດ ໜາຍ   ແລະ ສົມມຸດ ຕິ ຖານ)
4. ຊັດ ສວນຂອງງົບປະມານ ລາຍ ຈາຍປົກກະຕິ ຂອງ ລັດ ທ ພົວພັນ ເຖິງGDP ( ຄາດ ໝາຍ   ແລະ ສົມມຸດ ຕິ ຖານ)
5. ຊັດ ສວນ ຂອງ ງົບປະມານ ການ ລົງທຶນ ຂອງ ລັດ ທ ພົວພັນ ເຖິງ GDP (ຄາດ ໝາຍ   ແລະ ສົມມຸດ ຕິ ຖານ)
6. ຊັດ ສວນ ຂອງ  ແຜນການ ລົງທຶນ ຂອງ ລັດ (PIP) ທ ເປັນ ການ ລົງທຶນ ພາຍ ໃນ ( ປັດ  ໄຈ ຕັດສິນ ແລະ  ຄາດ ໝາຍ)
7. ຊັດ ສວນ ຂອງ ງົບປະມານ ລາຍ ຈາຍ ຂອງ ລັດ ໃຫ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ (ປັດ  ໄຈ ຕັດສິນແລະ ຄາດ ໝາຍ)
8. ຊັດ ສວນ ຂອງ ແຜນການ ລົງທຶນ ຂອງ ລັດ (PIP) ສຳ ລັບ ການ ສຶກສາ(ປັດ  ໄຈ ຕັດສິນ)
9. ຊັດ ສວນ ຂອງ ແຜນການ ລົງທຶນ ຂ ອງລັດ  ທ  ເປັນ ທຶນ ຂອງ ຕາງປະ ເ ທດ ( ທຶນ ຊວຍ ເືອ ລາ, ທຶນ ກູ ຢືມ ) ຄາດ 

ໝາຍ  ຂອງ ບັນດາ ປັດ ໃຈ ດງ ນ  ແມນ ມີ ຢູ ໃນ  ຕາຕະລາງ î DBA ì  ແລະ î Scenario .ì

1.2 ນະ ໂຍບາຍ ທາງ ເລືອກ ທີ ໄດ ພິຈາລະນາ
ໄດ ສາງ ທາງ ເລືອກ ຈຳນວນ ໜງ  ເພອ ປະ ເມີນ ປະ ໂຍບາຍ ທາງ ເລືອກ  ທ ກຽວ ພັນ ເຖິງ ປັດ  ໄຈ ຕາງໆ  ທ ເປັນ ຜົນ ກະທົບ 
ໂດຍ ກົງ  ກຽວ ກັບ ຊັບພະຍາກ ອນທ ຕອງການ, ດງຕ ໄປ ນ:

• ການ ເພມ ຂນ ເງິນ ເດືອນ.
• ການ ພັດທະນາ ການ ສຶກສາ  ຊນ ອະນຸບານ.
• ອັດຕາ ເລອນ ຊນ ຈາກ ຂນ ປ.5 ຂນ ມ.1, ຈາກ ຂນ ມ.3 ຂນ ມ.4  ແລະ ຂນ  ມ.6 ຂນ ຮຽນ ຕ.
• ການ ເພມອີກ ຂນ ຮຽນ ໜງ ໃນ ຊນ ມັດທະຍົມ ຕນ.
• ລະບົບ ເບຍລຽງ  ແລະ  ໂກ ຕາ.
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ທາງ ເລືອກ ທັງ ໝົດນ  ແມນ ອີງ ໃສ ສົມມຸດ ຕິ ຖານ ຮວມ ກັນ  ກຽວກັບ ສະພາບ ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກ  ແລະ ການ ເງິນ 
ດງ ຕ ໄປ ນ:

• ອັດຕາ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ GDP  ໃນ ແຕລະ ປີ ແມນ 7%  ເລມ ຕນ ຈາກ ປີ 2004 ( ສົມມຸດ ຕິ ຖານ ຂອງ ຄະນະ 
ກຳມະການ ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງ ທຶນ ).

• ທຶນຮອນ ຂອງ ລັດ ທັງໝົດ, ບ ນັບ ທຶນ ຊວຍ ເືອ ລາ ເຖິງ 20,5% ຂອງ GDP  ໃນ ປີ 2015-16,  ເພອ ທຽບ ໃສ 
ອັດຕາ ສະ ເລຍ 12%  ໃນ ປີ 2001  ແລະ 2002.

• ອັດຕາ ສວນ ຂອງ ງົບປະມານ ລາຍ ຈາຍ ຂອງ ລັດ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ ເຖິງ 15%  ໃນ ປີ 2010-11  ແລະ 
18%  ໃນ ປີ 2015-16.

ສຳ ລັບ ພິຈາລະນາ ແຕລະ ປັດ  ໄຈ ປຽນ ແປງ  ໄດ ພິຈາລະນາ 3 ທາງ ເລືອກ ຄື: ທາງ ເລືອກ ທີ 1 : ຕ, ທາງ ເລືອກ  ທີ 2:  
ປານ ກາງ  ແລະ ທາງ ເລືອກ ທີ 3: ສູງ, ທາງ ເລືກ ທີ 2 ເປ ັນທາງ ເລືອກ ສຸດ ທາຍ  ທ ໄດ ເຫັນ ດີ  ໂດຍ ລັດຖະມົນຕີ  ແລະ 
ກອງ ປະຊຸມ ຜູ ບໍລິຫານ ການ ສຶກສາ ທວ ປະ ເທດ   ໃນ ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2004. ຄວາມ ເຫັນ ດີ ເປັນ ເອກະສັນ,  ແມນ ອີງ 
ໃສ ຄວາມ ອອນ ໄຫວ ທ ໄດ ສະ ແດງ ໃຫ ເຫັນ ເ ຖິງຜົນ ກະທົບ ບາງ ເລັກ ໜອຍ ຕ ຄາດ ໝາຍ ັກ ຂອງ ງົບປະມານ ລາຍ ຈາຍ 
ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ  ແລະ ຊອງ ຫວາງ ຂາດ ດຸນຂອງ ແຕລະ ຂະ ແໜງ ການ.

 ໄດ ມີ ການ ພິຈາລະນາ ເຖິງ ການ ປຽນ ແປງ ດານ ປັດ  ໄຈ ແວດ ລອມ ດານ ການ ເງິນ, ຊງ ນຳ ໄປ ສູ ການ ປະ ເມີນ ຄວາມ ສຽງ 
ຕາງໆ ທ ກຽວ ຂອງ ກັບ ການ ສະໜອງ ທຶນ ໃຫ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ ຖາ ຫາກ ວາ ງົບປະມານ ລາຍ ຈາຍ ປົກກະຕິ  ແລະ 
ຊັດ ສວນ ຂອງ ງົບປະມານ ລາຍ ຈາຍ ຂອງ ລັດ ທັງ ໝົດ ແບງປັນ ໃຫ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ ຕ ກວາ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຊງ 
ເອນວາ ìການ ປະ ເມີນ ຄວາມ ສຽງî

 ເຖິງ ແມນ ວາ ຄາດໝາຍ ໃນ EFAMOD  ໄດ ກຳນົດ ສຳລັບ ປີ 2010-11  ແລະ 2015-16, ການ ວິ ໄຈ ແມນ  ໃຊ ກຳນົດ 
ເວລາ ອັນ ດຽວ ກັນ ໃນ ການ ປະ ເມີນ ທຸກໆ ທາງ ເລືອກ,  ແຕ ຈະ ໃຊ ສົກຮຽນ 2009-10  ແລະ 2014-15  ໃນ ພາກ ທີ I  
ເຖິງ III  ແລະ V ອີງ ຕາມ ລະບົບ ການວາງ ແຜນ 5 ປີ ຂອງ ລັດຖະບານ, ຄວາມ ແຕກ ຕາງ ລະຫວາງ ຄາດໝາຍ ສຳລັບ 
ປີ 2010-11  ແລະ 2009-10  ແລະ 2015-16  ແລະ 2014-15  ແມນ ຜິດ ດຽງ ກັນ ໜອຍ ດຽວ. ຈຸດ ດີ ຂອງ ການ ຮັກສາ 
ປີ 2010-11  ແລະ 2015-16  ແມນ ຄາດໝາຍ ເປັນ ຕົວ ເລກ ມົນ ຕາມ ທ ໄດ ອະທິບາຍ ກອນ ໜານ.

ບັນດາ ຄາດ ໝາຍ
 ຕົວຈິງ ຄາດໝາຍ

ເສດຖະກິດ - ການເງິນ(ECOFIN) 2002-03 2010-11 2015-16

ອັດຕາເພມ ຂອງ GDP 6.6% 7.0% 7.0%

ລາຍຮັບ ຍົກເວນການຊວຍເືອລາ / GDP ( % ) 13.1% 18.0% 20.5%

ການຊວຍເືອລາ / GDP ( % ) 1.4% 2.0% 1.5%

ລາຍຈາຍປົກກະຕິຂອງລັດ / GDP ( % ) 7.8% 15.0%

ລາຍຈາຍລົງທຶນຂອງລັດ / GDP ( % ) 10.9% 9.0% 8.5%

ລາຍຈາຍສຶກສາທັງໝົດ / ລາຍຈາຍ ຂອງລັດທັງໝົດ ( % ) 12.9% 15.0% 18.0%

ຊນອະນຸບານ

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 3 & 4 ປີ ( ເພດຍິງ) 6.1% 11.0% 17.0%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 3 & 4 ປີ ( ເພດຊາຍ) 5.7% 11.0% 17.0%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 3 & 4 ປີ 5.9% 10.4% 15.8%
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ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 5 ປີ ( ເພດຍິງ) 9.5% 30.0% 55.0%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 5 ປີ ( ເພດຊາຍ) 8.9% 30.0% 55.0%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 5 ປີ 9.2% 27.4% 50.0%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 3 ຫາ 5 ປີ ( ເພດຍິງ) 7.2% 16% 27%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 3 ຫາ 5 ປີ ( ເພດຊາຍ) 6.8% 16% 27%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 3 ຫາ 5  ປີ 7.0% 16% 27%

ຊັດສວນຂອງນັກຮຽນອະນຸບານໃນໂຮງຮຽນຊຸມຊົນ 0.0% 20.0% 30.0%

ຊັດສວນຂອງນັກຮຽນອະນຸບານໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0.0% 25.0% 30.0%

ອັດຕາເຂາຮຽນໃໝລວມ

ເພດຍິງ 88.5% 100.0% 100.0%

ເພດຊາຍ 97.5% 100.0% 100.0%

ໂຮງຮຽນປະຖົມ

ຊັດສວນການປຽນໂຮງຮຽມູນ ເປັນໂຮງຮຽນສົມບູນ 80.0% ສຳເລັດ

ສະເລຍຈຳນວນບານຕໂຮງຮຽນໃໝ ໜງັງ 2 2

ອັດຕາເລອນຊນ

ຈົບ ປ5 ຮຽນຕ ມ1 ( ເພດ ຍິງ ) 73.1% 80.7% 85.0%

ຈົບ ປ5 ຮຽນຕ ມ1 ( ເພດ ຊາຍ ) 78.9% 83.3% 85.0%

ຈົບ ປ5 ຮຽນຕ ມ1 ( ລວມ ) 76.3% 82.1% 84.5%

ຈົບ ມ3  ຮຽນຕ ມ4 ( ເພດ ຍິງ ) 79.9% 85.0% 85.0%

ຈົບ ມ3 ຮຽນຕ ມ4 ( ເພດ ຊາຍ ) 80.8% 85.0% 85.0%

ຈົບ ມ3 ຮຽນຕ ມ4 ( ລວມ ) 84.4% 85.0% 85.0%

ຈົບ ມ6 ຮຽນຕ ສະຖາບັນຕາງໆ 76.0% 76.0% 76.1%

ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ

ຊັດສວນຄົນກືກໜັງສືເຂາຮຽນບຳລຸງປະຖົມ 2.0% 2.0%

ຊັດສວນເດັກປະລະ ປ1 ແລະ ປ2 ເຂາຮຽນບຳລຸງປະຖົມ 20.0% 20.0%

ຊັດສວນຄົນກືກໜັງສື ເຂາຮຽນລົບລາງ 2.0% 2.0%

ຊັດສວນຄົນກືກໜັງສື ເຂາຮຽນອົບຮົມວິຊາຊີບ 2.0% 2.0%

ຊັດສວນເດັກປະລະ ປ1 ແລະ ປ2 ເຂາອົບຮົມວິຊາຊີບ 3.0% 3.0%

ຄູສອນ

ອັດຕາການສູນເສຍຄູສອນ 6.7% 5.0% 5.0%

ຊນປະຖົມ

ສະເລຍນັກຮຽນຕຫອງ 30.1 30.1

ສະເລຍຄູສອນຕຫອງ 1.0 1.0
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ຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ

ສະເລຍນັກຮຽນຕຫອງ 40.0 40.0

ສະເລຍຄູສອນຕຫອງ 1.75 1.75

ເງິນເດືອນ ຄູ - ພະັກງານ 2002 2010 ອັດຕາສວນ 

 ເງິນເດືອນຄູ ເງິນເດືອນຄູ ຕເງິນເດືອນ

 ຕGDPຕຄົນ ຕGDPຕຄົນ ຄູປະຖົມ

ອະນຸບານ 0.61 2.00 1.00

ປະຖົມ 0.61 2.00 1.00

ມັດທະຍົມຕອນຕນ 0.81 2.64 1.32

ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ 0.80 0.40

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 1.02 3.32 1.66

ອາຊີວະ ແລະ ເຕັກນິກ 1.02 3.32 1.66

ສາງຄູ 1.04 3.40 1.70

ສະຖາບັນຊນສູງ 1.94 3.80 1.90

ພະນັກງານບໍລິຫານ 1.03 3.36 1.68

ມູນຄາການໃຊຈາຍປົກກະຕິຕນັກຮຽນບນັບເງິນເດືອນ 
(X1000ກີບ) 2010 2015

ຊນປະຖົມ

ບົວລະບັດ ແລະ ສອມແປງ 80 130

ປມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການສິດສອນ 110 160

ເບຍລຽງ ແລະ ການຊວຍເືອຕາງໆ 20 30

ຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ

ບົວລະບັດ ແລະ ສອມແປງ 80 130

ປມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການສິດສອນ 150 200

ເບຍລຽງ ແລະ ການຊວຍເືອຕາງໆ 30 50
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ເບຍລຽງ

ສະຖາບັນສາງຄູ 2002 2010 2015

% ນັກຮຽນຈົບ ລະບົບ 5+4 100.0% 100.0% 100.0%

%ນັກຮຽນຈົບ ລະບົບ 8+3 23.0% 33.5% 40.0%

% ນັກຮຽນຈົບ ລະບົບ 11+1 44.0% 41.5% 40.0%

% ນັກຮຽນຈົບ ລະບົບ 11+3 56.0% 46.2% 40.0%

ສະເລຍເບຍລຽງຕໍນັກສຶກສາໃນສະຖາບັນສາງຄູ (X000) 830.3 1150.5 1426.7

ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ 2002 2015

% ນັກຮຽນເບຍລຽງໃນ ເຕັກນິກລະບົບ 8+3 54.0% 10.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງໃນ ໂຮງຮຽນພະຍາບານລະບົບ 11+2 31.0% 10.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງໃນ ອາຊີວະລະບົບ 5+4 0.0% 0.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງ ໂຮງຮຽນສິລະປະລະບົບ 8+4 77.0% 10.0%

% ນັກຮຽເບຍລຽງໃນ ເຕັກນິກລະບົບ 11+3 30.0% 10.0%

ສະເລຍເບຍລຽງຕນັກສຶກສາໃນໂຮງຮຽນເຕັກນິກແລະອາຊີວະ 
(X000) 280.1 216.9 140.5

ການສຶກສາຊນສູງ 2002 2015

% ນັກຮຽນເບຍລຽງໃນ ເຕັກນິກລະບົບ 11+3 1.4% 5.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງໃນ ວິທະຍາສາດພນຖານ 43.3% 10.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງບນັບຄະນະ ວິສະວະກຳສາດແລະ ແພດສາດ 36.3% 10.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງ ໃນຄະນະ ວິສະວະກຳສາດ 10.5% 10.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງ ໃນຄະນະ ແພດສາດ 91.1% 10.0%

ສະເລຍເບຍລຽງຕນັກສຶກສາໃນສະຖາບັນຂອງລັດ (X000) 314.3 271.0 208.4

ຈຳນວນນັກສຶກສາເບຍລຽງທັງໝົດ 17,218 31,301 27,493



84 ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ



2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

ປີຖານ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ

ລຽງເດັກ - ອະນຸບານ

ລຽງເດັກ

ຈຳນວນນັກຮຽນ  2,541  3,880  5,478  7,097  8,854  10,619  12,170  13,814  15,439  16,970  18,492  20,013  21,531  23,046 

ອະນຸບານ

ຈຳນວນນັກຮຽນ  36,438  42,221  49,439  56,582  63,468  71,793  80,683  88,506  95,409  107,055  120,471  133,799  147,038  160,168 

ສັດສວນນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນລັດ ( % ) 79.6% 76.6% 73.5% 70.4% 67.3% 64.2% 61.2% 58.1% 55.0% 52.0% 49.0% 46.0% 43.0% 40.0%

ສັດສວນນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ( % ) 20.4% 20.9% 21.5% 22.1% 22.7% 23.3% 23.8% 24.4% 25.0% 26.0% 27.0% 28.0% 29.0% 30.0%

ສັດສວນນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນຊຸມຊົນ ( % ) 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% 17.5% 20.0% 22.0% 24.0% 26.0% 28.0% 30.0%

ຈຳນວນຄູ ແລະພະນັກງານຕອງການເພີ້ມໃນປີ, ລັດ & ຊຸມຊົນ ( % )  489  590  607  621  708  743  719  692  904  1,004  1,021  1,037  1,050 

ຈຳນວນຫອງ ຕອງການເພີ້ມໃນປີ, ລັດ & ຊຸມຊົນ ( % )  213  256  241  225  253  246  204  163  264  287  261  235  209 

ຊັ້ນປະຖົມ

ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ (ເພດຍິງ )  89,500  89,806  89,834  89,863  89,155  89,061  89,739  89,895  89,313  89,977  87,164  87,253  87,267  87,199 

ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ (ເພດຊາຍ )  103,246  102,638  101,673  100,612  98,516  96,782  95,979  94,572  92,368  93,095  90,269  90,429  90,522  90,555 

ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ  875,300  876,220  872,665  865,764  857,295  844,647  838,974  842,746  852,907  867,869  878,056  885,733  888,979  891,469 

% ນັກຮຽນປະຖົມໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 2.0% 2.1% 2.3% 2.4% 2.5% 2.6% 2.8% 2.9% 3.0% 3.2% 3.4% 3.6% 3.8% 4.0%

ຈຳນວນຄູທັງໝົດທີ່ຕອງການບັນຈຸໃໝ ໃນແຕລະປີ  2,337  1,736  1,628  1,575  1,435  1,657  1,969  2,267  2,340  2,213  2,149  2,016  1,993 

ໃນນັ້ນເພື່ອທົດແທນຄູທີ່ສູນເສຍ  1,931  1,956  1,942  1,922  1,901  1,871  1,858  1,865  1,890  1,918  1,937  1,950  1,954  1,957 

ຈຳນວນຫອງ ທີ່ຕອງການສາງໃໝໃນແຕລະປີ  2,706  1,335  1,335  1,335  1,335  1,335  1,335  1,335  507  362  285  263  263 

ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ (ເພດຍິງ )  38,220  39,363  40,847  43,566  46,693  51,105  52,444  52,541  52,915  54,339  56,582  60,484  65,582  69,192 

ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ (ເພດຊາຍ )  49,123  49,991  51,974  54,516  58,246  62,793  62,270  60,319  59,135  59,496  61,269  64,963  69,248  71,812 

ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ  229,117  241,540  251,625  262,500  277,715  298,147  313,890  321,501  414,924  421,109  430,609  450,031  479,666  514,186 

ຈຳນວນຄູທັງໝົດທີ່ຕອງການບັນຈຸໃໝ ໃນແຕລະປີ  1,057  1,015  1,092  1,319  1,603  1,493  1,219  5,023  1,178  1,337  1,792  2,281  2,560 

ຈຳນວນຫອງ ທີ່ຕອງການສາງໃໝໃນແຕລະປີ  362  328  360  472  611  531  364  2,462  150  230  471  719  837 

ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ

ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ  105,624  104,540  103,585  102,756  102,083  101,493  100,936  100,402  99,830  99,221  98,634  98,095  98,076 

ອັດຕາການຮູໜັງຂອງຜູໃຫຍຈາກການສອບຖາມ 80.8% 83.4% 86.0% 88.5% 90.7% 92.6% 94.1% 95.3% 96.5% 97.7% 98.9%

ອັດຕາການຮູໜັງຂອງຜູໃຫຍຈາກການສອບເສງ 47.1% 48.1% 49.2% 50.5% 51.8% 53.4% 55.0% 56.6% 58.2% 59.8% 61.4%

ການສາງຄູ

ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ  9,506  10,813  12,122  14,165  17,018  20,117  23,484  26,989  30,474  29,024  33,415  37,184  28,614  36,693 

ຈຳນວນນັກຮຽນເສງຈົບ  3,026  3,350  3,658  4,292  5,218  6,150  7,146  8,163  9,135  8,656  9,958  11,102  6,424  11,300 

ຈຳນວນຄູທັງໝົດທີ່ຕອງການບັນຈຸໃໝ ໃນແຕລະປີ  134  147  205  273  316  363  409  452 -92.1  515  464 -253.9  588 

ຈຳນວນຫອງ ທີ່ຕອງການສາງໃໝໃນແຕລະປີ  44  44  68  95  103  112  117  116 0  146  126 0  269 

ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ

ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ  119,236  136,409  153,888  167,986  178,655  187,544  196,950  209,615  140,639  154,392  162,693  239,770  250,501  259,265 

ຈຳນວນຄູທັງໝົດທີ່ຕອງການບັນຈຸໃໝ ໃນແຕລະປີ  874  931  855  768  734  784  942 -2189.4  808  623  3,314  884  828 

ຈຳນວນຫອງ ທີ່ຕອງການສາງໃໝໃນແຕລະປີ  366  383  327  268  241  261  340 -1406.1  297  179  1,662  231  189 

ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ

ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ  19,955  24,131  27,478  30,996  35,042  38,976  42,617  45,727  48,037  47,160  50,265  53,592  42,572  48,616 



2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

ປີຖານ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ

ການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ຈຳນວນນັກຮຽນລວມໃນສະຖາບັນຂອງລັດ  18,410  19,537  20,775  23,048  26,801  31,373  36,586  42,213  47,900  53,672  59,363  65,317  50,515  59,778 

ຈຳນວນນັກຮຽນລວມໃນສະຖາບັນຂອງເອກະຊົນ  6,860  7,882  8,766  9,903  11,521  13,401  15,458  17,576  19,582  21,444  23,343  25,407  18,955  22,407 

ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ  25,270  27,420  29,540  32,951  38,323  44,774  52,044  59,789  67,482  75,116  82,707  90,724  69,470  82,185 

ງົບປະມານການໃຊຈາຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ (ລານກີບ)

ການໃຊຈາຍປົກກະຕິ (ລານກີບ)

ໃນວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງ (ລານກີບ)  38,199  49,268  60,085  71,453  80,938  92,605  102,047  114,014  120,795  124,499  131,440  138,460  145,560 

ໃນຊັ້ນຮຽນປະຖົມ (ລານກີບ)  9,805  13,766  18,358  23,624  29,927  37,054  44,592  52,433  58,695  65,605  72,390  79,003  85,385 

ໃນຊັ້ນຮຽນອະນຸບານ (ລານກີບ)  205,092  242,372  280,375  320,011  359,530  403,655  459,217  515,008  557,583  599,200  640,915  681,132  722,180 

ໃນຊັ້ນຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (ລານກີບ)  70,934  95,026  121,657  153,077  191,117  230,092  266,011  383,509  414,366  449,422  496,560  557,896  628,743 

ໃນການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ( ລານກີບ)  32,564  36,447  40,739  45,443  50,470  55,909  61,817  68,229  70,553  72,988  75,539  78,258  81,181 

ໃນສະຖາບັນສາງຄູ (ລານກີບ)  13,288  17,063  22,607  30,516  40,276  52,164  66,245  82,437  80,320  98,521  115,662  97,263  125,561 

ລວມການໃຊຈາຍປົກກະຕິສຳລັບແຜນ EFA (ລານກີບ)  331,683  404,674  483,737  572,670  671,319  778,874  897,881  1,101,616  1,181,517  1,285,735  1,401,067  1,493,551  1,643,050 

ໃນຊັ້ນຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ລານກີບ)  32,278  48,441  66,213  84,832  104,447  126,150  152,130  114,306  132,696  147,430  228,477  250,404  271,275 

ໃນຊັ້ນຮຽນ ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ (ລານກີບ)  15,232  19,773  24,933  31,043  37,541  44,191  50,682  56,629  57,479  63,842  70,553  57,070  67,789 

ໃນການສຶກສາຊັ້ນສູງ (ລານກີບ)  10,878  14,237  18,569  24,634  32,437  42,109  53,638  66,754  79,488  93,147  108,201  94,636  112,424 

ລວມການໃຊຈາຍປົກກະຕິທັງໝົດ (ລານກີບ)  201,410  428,270  536,393  653,538  784,632  926,681  1,083,928  1,256,378  1,453,319  1,571,976  1,714,654  1,939,738  2,034,120  2,240,098 

ໃນນັ້ນໃຊຈາຍຄາເບັ້ຽລຽງ (ລານກີບ)  15,441  17,322  19,019  21,404  24,742  28,395  32,252  36,087  39,625  40,355  44,047  47,374  35,996  42,891 

%ການໃຊຈາຍຄາເບັ້ຽລຽງໃນການໃຊຈາຍປົກກະຕິ (ລານກີບ) 7.67% 4.04% 3.55% 3.28% 3.15% 3.06% 2.98% 2.87% 2.73% 2.57% 2.57% 2.44% 1.77% 1.91%

ການໃຊຈາຍເຂົ້າໃນການລົງທຶນ (ລານກີບ)

ໃນວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງ (ລານກີບ)  2,080  2,080  2,080  2,080  2,080  2,080  2,080  2,080  2,080  2,080  2,080  2,080  2,080 

ໃນຊັ້ນຮຽນອະນຸບານ (ລານກີບ)  7,669  8,849  8,187  7,487  8,112  7,653  6,144  4,718  7,597  7,935  6,848  5,767  4,685 

ໃນຊັ້ນຮຽນປະຖົມ (ລານກີບ)  97,666  59,265  59,538  59,824  60,123  60,436  60,763  61,106  38,106  34,397  32,610  32,408  32,830 

ໃນຊັ້ນຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (ລານກີບ)  27,054  25,808  28,023  34,630  42,906  39,573  31,380  145,249  24,399  28,983  42,350  56,486  64,047 

ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ( ລານກີບ)  5,963  5,925  5,901  5,881  5,863  1,030  1,029  1,027  1,026  1,025  428  428  428 

ໃນສະຖາບັນສາງຄູ ( ລານກີບ )  3,716  3,724  5,558  7,582  8,199  8,867  9,212  9,163  450  11,428  9,872  450  20,650 

ລວມການໃຊຈາຍປົກກະຕິສຳລັບແຜນ EFA (ລານກີບ)  142,068  103,569  107,206  115,403  125,202  117,558  108,528  221,263  71,578  83,768  92,107  95,539  122,639 

ໃນຊັ້ນຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ລານກີບ)  23,443  24,943  22,558  19,918  18,883  20,335  25,026  (68,742)  20,920  15,053  95,400  20,863  18,949 

ໃນຊັ້ນຮຽນ ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ( ລານກີບ )  5,274  4,430  5,187  6,343  6,121  5,640  4,873  3,832  1,415  7,275  7,502  1,595  12,131 

ໃນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ( ລານກີບ )  13,269  13,892  14,544  41,076  43,005  45,025  47,140  49,355  22,002  23,035  24,117  25,250  26,436 

ລວມການໃຊຈາຍລົງທຶນທັງໝົດ ( ລານກີບ )  298,146  186,133  148,914  151,576  184,820  195,291  190,639  187,647  207,787  117,993  131,212  221,206  145,327  182,235 

% ການໃຊຈາຍທັງໝົດຂອງແຜນ EFA ຕໍ່ການໃຊຈາຍຂອງຂະແໜງ 
ການສຶກສາທັງໝົດ 77.1% 74.2% 73.4% 71.0% 71.0% 70.3% 69.7% 79.6% 74.1% 74.2% 69.1% 72.9% 72.9%

ຊອງຫວາງດານການເງິນ

ຄາດຄະເນລາຍຮັບທັງໝົດເຂົ້າໃນຂະແໜງການສຶກສາ  499,556  532,974  567,389  602,708  685,680  778,653  882,714  999,059  1,129,007  1,290,347  1,471,541  1,674,772  1,902,448  2,157,219 

ຄາດຄະເນຄວາມຕອງການລາຍຈາຍທັງໝົດ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ  499,556  614,404  685,307  805,113  969,452  1,121,973  1,274,568  1,444,025  1,661,106  1,689,969  1,845,866  2,160,944  2,179,448  2,422,333 

ຄາດຄະເນຊອງຫວາງຂຂອງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈາຍ (ລານກີບ)  - -81,430 -117,918 -202,405 -283,771 -343,320 -391,854 -444,966 -532,099 -399,622 -374,325 -486,172 -277,000 -265,115

ຄາດຄະເນ % ລາຍຈາຍຂອງຂະແໜງສຶກສາຕໍ່ລາຍຈາຍທັງໝົດ 11.78% 14.04% 15.20% 17.35% 18.93% 19.87% 20.50% 21.01% 22.07% 20.43% 20.32% 21.68% 19.93% 20.21%

ຄາດຄະເນ % ລາຍຈາຍຂອງຂະແໜງສຶກສາຕໍ່ລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນ 2.33% 2.69% 2.82% 3.11% 3.49% 3.78% 4.01% 4.25% 4.57% 4.34% 4.43% 4.85% 4.57% 4.75%



ພາກທີ V
ຍຸດທະສາດສຳລັບການຈັດຕງ 

ປະຕິບັດ ແຜນ ປະ ຕິບັດງານແຫງຊາດ 
ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ.



ພາກທີ V
ຍຸດທະສາດສຳລັບການຈັດຕງ 

ປະຕິບັດ ແຜນ ປະ ຕິບັດງານແຫງຊາດ 
ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ.
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ໝວດ ທີ1:  
ການສາງ ຂີດ ຄວາມ ສາ ມາດ ໃຫ ແກ ການ ວາງ ແຜນ  ຂນ ແຂວງ ແລະ ຂນ ເມືອງ.

ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ຈຳ ຕອງ ໄດ ວາງ ແຜນ ແລະ ຈັດ ຕັງ ປະ ຕິ ບັດ ຢູ ຂນ ແຂວງ ແລະ  ຕອງກວມ ເອົາ ແຜນ ຂອງ ເມືອງ  
ທ ກວມ ເຖິງ ຄາດ ໝາຍ ແລະ  ກິດ ຈະ ກຳ ສະ ເພາະ. ເຖິງ ແນວ ໃດ ກ ຕາມ, ຂນ ແຂວງ  ກ ຍັງ ຂາດ ຂ ແນະ ນຳ, ຂ ມູນ ແລະ  
ທັກ ສະ  ທ ຈຳ ເປັ ນ ເພອ ສາງ ບົດ ວິ ໄຈ ສະ ພາບ ການ ສຶກ ສາ, ກຳ ນົດ ຄາດ ໝາຍ ຂອງ ການນ ພັດ ທະ ນາ ຂນ ແຂວງ ໂດຍ 
ສອດ ຄອງ ກັບ ຄາດ ໝາຍ ແຫງ ຊາດ ແລະ ຄາດ ໝາຍ ສະ ເພາະ ຂອງ ເມືອງ ຕາງໆ, ອອກ ແບບ ກິດ ຈະ ກຳ ແນ ໃສ ບັນລຸ 
ຄາດ ໝາຍ ຂອງ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ແລະ  ສາງ ແຜນ ການ ຂອງ ແຂວງ, ແບງ ປັນ ງົບ ປະ ມານ ໃຫ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກ ສາ 
ສອດ ຄອງ ກັບ ແຜນ ການ ຄຸມ ຄອງຕິດ ຕາມ ແລະ ຈັດ ຕງ ປະ ຕິ ບັດ ແຜນ ການ ຕາງໆ ແລະ  ທົບທວນ ຄືນ ແຜນ ດງ ກາວ.

ເພອ ອອກ ແບບ ແລະ ຈັດ ຕງ ການ ປະ ຕິ ບັດ ແຜນ EFA  ຂນ ແຂວງ, ຈຳ ຕອງ ປະ ຕິ ບັດ ບາດ ກາວ ຕາງໆ ດງຕ ໄປ ນ:
✓ ດຳ ເນີນ ການ ວິ ໄຈສະພາບການ ສຶກ ສາ ໃນ  18  ແຂວງ.
✓ ໂດຍ ອີງ ໃສ ໂຄງ ສາງ ຂອງ ໂປ ຼ ແກຼມ EFAMOD ຂນ ສູນ ກາງ, ອອກ ແບບ ໂປຼ ແກຼມຂອງແຂວງ ເພອ ກຳ ນົດ ຄາດ 

ໝາຍ ຂອງ ແຂວງ ສຳ ລັບ ແຜນ ການ 5 ປີ ( 2 ແຜນ ການ ) ໃນ ໄລ ຍະ ທ ຈະ  ປະ ຕິ ບັດ ແຜນ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ແ ຫງ 
ຊາດການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ( ຄາດ ໝາຍ ເລງ ໃສ ແຜນການ 5  ປີ  ໄລ ຍະ ສອງ ). ຄາດ ໝາຍ ດງ ກາວ ຕອງ 
ສອດ ຄອງ ກັບ ຄາດ ໝາຍ ຂອງ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ແຫງ ຊາດ, ແລະ ເປັນ ເອ ກະ ສັນ ໃນ ແ ຕ ລະ ແຂວງ ລະ 
ຫວາງ ເຈາ ແຂວງ  ແລະ ທີມ ງານ ຂອງ ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ປະຈຳແຂວງ.

✓ ອອກ ແບບ ແລະ ທົດ ລອງ ການ ສາງ ແຜນ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ຂອງ ແຂວງ
✓ ສາງ ຂ ແນະ ນຳ ເພອ ສາງ ແຜນ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ລະ ດັບ ແຂວງ.
✓ ຝຶກ ອົບ ຮົບ ຮົມ ທີມງານ ຂນ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນ ການ ວາງ ແຜນ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ການ ເຮັດ ແຜນ ທ 
 ການ ສຶກ ສາ.
✓ ສາງ ແຜນ ການ ສຶກ ສາ ເພອ  ທຸກ ຄົນ ສຳ ລັບ ທຸກໆ  ແຂວງ (18 ແຂວງ ທວ ປະ ເທດ) ໂດຍ ການ ຊວຍ ເືອຂອງ ບຸກ 

ຄະ ລະ ກອນ ແລະ ຄູຝຶກຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ໃນ ການ ວາງ ແຜນ ການ ສຶກ ສາ.
✓ ຕິດ ຕາມ ການ ສາງ ແຜນ ຂອງແ ຂວງ ແລະ ທົບທວນ ຄືນ ແຜນ ການຂອງ ແຂວງ.
✓ ທົບ ທວນ ຄືນ ຂ ແນະ ນຳ ສຳ ລັບ ວາງ ແຜນ ການ ສຶກ ສາ ທຸກ ຄົນ ຂນແຂວງ.

1.1 ດຳ ເນີນ ການ ວິ ໄຈ ສະ ພາບ ການ ສຶກ ສາ ໃນ 18 ແຂວງ.
✓ ທົດ ລອງ ການ ວິ ໄຈ ສະ ພາບ ການ ສຶກ ສາ ຢູ ແຂວງ ໜງ, ໃນ ໄລ ຍະ ການຝຶກ ອົບ ຮົມ ຄູ ຝຶກ ແລະ ສາງ ຂ ແນະ ນຳ ສຳ 

ລັບ ການ ວິ ໄຈ ສະ ພາບ ການ ( ເບງກອບ 1 ).
✓ ດຳ ເນີນ ການ ວິ ໄຈ ສະ ພາບ ການ ສຶກ ສາ ຢູ  18 ແຂວງ ໂດຍ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົບ ພະ ນັກ ງານ ວິ ຊາ ການ ຂອງ ພະ ແນກ 

ສຶກ ສາປະຈຳ ແຂວງ ກັບ ທ ໂດຍ ຄູ ຝຶກ.
✓   ເກັບ ຂ ມູນ ທຈະໄດ ນຳ ໃຊ ເວ ລາ ອອກແບບ ໂປຼ ແກຼມ ຈຳ ລອງ ສຳ ລັບ ແຂວງ.

1.2 ອອກແບບ ໂປຼ ແກຼມ ຈຳ ລອງ ສຳ ລັບ ແຂວງ (PSM) ແລະ ກຳ ນົດ ຄາດ ໝາຍ ຂອງ ແຂວງ.
✓  ອອກແບບ ໂປຼ ແກຼມ ທົດ ລອງອັນ ໜງ.
✓ ອອກ ແບບ PSM ຂອງ 18 ແຂວງ ແລະ  ຮູບ ແບບ ທາງ ເລືອກ, ໂດຍ ອີງ ໃສ ຄາດ ໝາຍ ຕນ ຕໍ ຂອງ ແຂວງ,  

ໂດຍການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກັບທ  ພະ ນັກງານ ວິ ຊາ ການ ຂອງ  ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ແຂວງ  ໂດຍ ຄູ ຝຶກ.
✓ ກວດ ກາ ຄວາມ ສອດ ຄອງ ຂອງ ຮູບ ແບບ ທາງ ເລືອກ ຂອງ ແຂວງ ແລະ ຄາດ ໝາຍຮູບ ແບບ ທາງ ເລືອກ ການ ສຶກ 

ສາ ເພອ ທຸກ ຄົ ນ ແຫງ ຊາດ ແລະ ຕົກ ລົງ ເ ຫັນ ດີ ກັບ ຮູບ ແບບ ທາງ ເລືອກ ຂອງ ແຂວງ ແລະ ຄາດ ໝາຍ ຕນ ຕໍ ( 
ກອງ ປະ ຊຸມ ຂນ ສູນ ກາງ).
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ກອບ 1: ເນອ ໃນ ການ ວິ ໄຈ ສະ ພາບ ການ

ການ ວິ ໄຈ ສະ ພ າບ ການ ຄວນ ດຳ ເນີນ ຢູ ແຕ ລະ ເມືອງ ທ ຂນ ກັບ ແຂວງ ແລະ ກວມ ເອົາ ທວ ແຂວງ . ສຳລັບ ກ ານ 
ສຶກ ສາ ທຸກ ຊນ ແລະ ສາຍ ຂອງ ການ ສຶກ ສາ ພາຍ ໃຕ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ, ມັນ ຄວນກວມ ເອົາ

1. ການ ປະ ເມີນ ໂອ ກາດ ແລະ ການ ເຂາ  ຮຽນ, ຕາມ ຊນ ຮຽນ ແລະ ສາຍ ຂອງການ ສຶກ ສາ ( ອະ ນຸ ບານ, 
ຊນ ປະ ຖົມ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ ແລະ ການ ສຶກ ສານ ອກລະ ບົບ ໂຮງ ຮຽນ ), ແຍກ ຕາມ ເພດ ແລະ  ຊົນ ເຜາ ( 
ແຍກ ລະ ອຽດ ເທາ ໃດ ຍງ ດີ ).

2. ການ ປ ະ ເມີນ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ພາຍ ໃນ, ຜົນ ການ ຮຽນ ແລະ ອັດ ຕາ ການ ເລອນ ຊນ  ຈາກ ຊນ ອະ ນຸ ບານຂນ 
ປະ ຖົມ ແລະ ຈາກ ຊນ ປະ ຖົມ ຂນ ຊນ ມັດ ທະ ຍົມ ຕ ນ, ແຍກ ຕາມ ເພດ ແລະ ຊົນ ເຜາ.

3. ແຜນ ທ ການ ສຶກ ສາ ພອມ ດວຍ ຄຸນ ລັກ ສະ ນະ ຂອງ ອາ ຄານ ສະ ຖານ ທ ( ສະ ພາບ ແລະ  ຄວາມ ຕອງ 
ດານ ອຸ ປະ ກອນ ສຳ ລັບການປົວ ແປງ ) ແລະ ເຄອງ ມື, ບງ ບ ອກ ເຖິງ ທ ຕງ  ແລະ ບານ ທ ບ ມີ ໂຮງ ຮຽນ 
ແລະ ການ ເຂາ ເຖິງ ໂຮງ ຮຽນ. ແຜນ ທ ການ ສຶກ ສາ ຂອງ ແຂວງ ຄວນ ບງ ບອກ ເຖິງ ປະ ຊາ ກອນ ເກນ ອາ ຍຸ 
ເຂາ  ຮຽນໃນ ທຸກ ບານ, ກວມເຖິງ ບັນ ດາ ບານ ທ ບ ໄດ ຮັບ ການ ບໍ ລິ ການ ື ໄດ ຮັບ ການ ບໍ ລິ ການ ສວນ ໃດ 
ສວນໜງ. ສຳລັບແຕ ລະໂຮງ ຮຽ ນ, ຖານ ຂ ມູນ ຂອງ ແຜນ ທ ການ ສຶກ ສາ ຄວນ ບງ ບອກ ເຖິງ ພະ ນັກ ງານ 
ຄູ ສອນ( ໄດ ຜານ ການ ຝຶກ ອົບ ຮ ົມ ື ບ ໄດ ຜານ; ໄດ ມາດ  ຖານ  ື ບ ໄດ ມາດ  ຖານ ); ອັດຕາ ສະ ເລຍ 
ນັກ  ຮຽນ ຕ ຄູ ແລະ  ຂະ ໜາດ ຂອງຫອງ ຮຽນ; ຈຳ ນວນ ແລະ ການ ເຂາ ຮຽນ ໃນ ຫອງ ຮຽນ ຄວ ບ,  ອນໆ . ອຸ 
ປະ ກອນ ການ ສິດ ສອນ ແລະ ປມແບບ ຮຽ ນທ ມີ.

4. ການ ວິ ໄຈ ລາຍ ຈາຍ, ງົບ ປະ ມານ ລາຍ ຈາຍ ປົກ ກະ ຕິ ແລະ ລົງ ທຶນ, ຕາມ ລະ ດັບ ເສດ ຖະ ກິດ, ຊນ ການ 
ສຶກ ສາ ແລະ ແງ ທຶນ.

1.3 ອອກ ແບບ ທົດ ລອງ  ການ ສາງ ແຜນ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ຂອງ ແຂວງ ( PD P), 
ຂຽນ ຂ ແນະ ນຳ ກຽວ ກັບ PDP ແລະ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຄູ ຝຶກ.
✓ ຄັດ ເລືອກ  ແຂວງ ທົດ ລອງ  ທ ມີ ເມືອງ ທຸກ ຍາກ ທ ສຸດ ແລະ ເມືອງ ທຸກ , ແລວ ອອກ ແບບ ທົດ ລອງ PDP, ໂດຍ ຄຳ 

ນຶງ ເຖິງ  ຄາດ ໝາຍ ການ ສຶກ ສາເພອ ທຸກ ຄົນ  ຂອງ ແຂວງ ພອມ ທັງ ຄາດ ໝາຍ ຂອງ ເມືອງ ເປາ ໝາຍ NGPES.
✓ ຂຽ ນ ຂ ແນະ ນຳ ສຳລັບ ກາ ນອອກ ແບບ PDP.
✓ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຄູ ຝຶກ.

1.4 ຝຶກ ອົບ ຮົມ ທີມ ງານ ຂນ ແຂວງ ແລະ ຂນ ເມືອງ ໃນ ການ ວາງ ແຜນ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ການ 
ສາງ PDP ໃນ 18 ແຂວງ.

✓ ຝຶກ ອົບ ຮົ ມ  ຫົວ ໜາ ພະ ແນກ ສ ຶກ ສາປະຈຳ ແຂວງ ແລະ ຫອງ ການ ສຶກ ສາປະຈຳ ເມື ອງ, ຂະ ແໜງ ແຜນການ 
ຂອງ ພະ ແນ ກສຶກ ສາປະຈຳແຂວງ, ແລະ ພະ ນັກ ງານ ວິ ຊາ ການ ອນໆ ໃນ ການ ອອກ ແບບ PDP ການ ສຶກ ສາ 
ເພອ ທຸກ ຄົນ ແລະ ຂະ ແໜງ  ແຜນ ການ  ຂອງ ຫອງ ການ ສຶກ ສາປະຈຳ  ເມືອງ.

✓ ອອກ ແບບ ແຜນ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ສຳລັບ ທັງ ໝົດ 18 ແຂວງ.

1.5 ຕິດ ຕາມ  ການ ສາງແຜນ ການ ສຶກ ສາ ຂອງ ພະ ແນ ກສຶກສາ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ທົບ ທວນ ຄືນ  
ຄາດ ໝາຍ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ຂອງ ແຂວງ ແລະ PDP.
✓ ປະ ເມີນ ຕົວ ບງ ຊ ແຕ ລະ ປ ີ ( ເບງ ໝວດ 2, ດານ ລຸມ) ແລະ  ສົມ ທຽບ ໃສ ຄາດ ໝາຍ.
✓ ວິ ໄຈ ສາຍ ເຫດ ທ ບສາມາດ ບັນ ລຸ ຄາດ ໝາຍ ໄດ.
✓ ອອກ ແບບ ມາດ ຕະ ການ ສຳ  ລັບ ແກ ໄຂ.
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1.6 ທົບ ທວນ ຄືນ ຂ ແນະ ນຳ ສຳ ັບ ການ ວາງ ແຜນ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ຢູ ຂນ ແຂວງ.
✓ ການ ປະ ເມີນ PDP  ຊຸດ ທຳ ອິດ  ແລະ ທົບ ທວນ ຄືນ ຂ ແນະ ນຳ.

ກອບ 2: ເນອ ໃນ ຂອງ ແຜນ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ຂອງ ແຂວງ.

ແຜນ ຂອງ ແຂວງ  ຄວນ ເລງ ໃສ ການ ບັນ ລຸ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ຢູ ໃນ ແຂວງ ແລະ ກວມ ເອົາ ທຸກ ຈຸດ ປະ ສົງ 
ແລະ  ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ທ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບ ແຂວງ, ເຊນ ດຽວ ກັນ ກັບ ຈຸດ ປະ ສົງ ແລະ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ຂອງ 
NGPES, ຖ າ  ຫາກເພມ ເຕີມ ໃຫ ແກ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ. ໂດຍ ອີງ ໃສ ຄາດ ໝາຍ ແຫງ ຊາດ, ຈງ ກຳ ນົດ 
ຄາດ ໝາຍ ຂອງ ແຂວງ .
ຊນ ອະນຸ ບານ
- ສາງ ໂຮງ ຮຽນ ອ ະ ນຸ ບານ ໃໝ ແລະ ປັບ ປຸງ ໂຮງ ຮຽນ ທ ມີ ຢູ່ ແລວ.
- ປຸກ ລະ ດົມ ຂົນ ຂວາຍ ຊຸມ ຊົນ  ທ ສະ ນັບ ສະ ໜູນ ECCD  ແລະ ການ ສຶກ ສາ ຊນ ອະ ນຸ ບານ ແລະ  ສງ ເສີມ 

ສາງ ໂຮງ ຮຽນ ອະ ນຸ ບານ  ຊຸມ ຊົນ.
ການ ສຶກ ສາ ຊນ ປະ ຖົມ.
- ໂດຍ ອີງໃສ ແຜນ ທ ການ ສຶກ ສາ ຂອງ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ສາງ ເຄືອ ຂາຍ ໂຮງ ຮຽນ ເພອ ສະ ໜອງ ໃຫ ແກ 

ເດັກ ນອຍເກນ ອາ ຍຸຮຽນ ທຸກ ຄົນ ໄດ ເຂາ ໂຮງ ຮຽນ ປະ ຖົມ ສົມ ບູນ ທ ສອນ ຫອງ ຄວບ ື ສອນ ສະ ເພາະ ຂນ.
- ບັນ ຈຸ ແລະ  ຊັບ ຊອນ ຄູ  ສອດ ຄອງ ຕາມ ຄວາມ ຕອງການ ດງ  ທ ບງ ບອກ ໃນ ແຜນ ທ ການ ສຶກ ສາປະ ຈຳ ປີ.
- ສງ ເສີມ ຄວາມ ຕອງການ ສຳລັບ ເດັກ ຍິງ, ຊົນ ເຜາ  ແລະ ຄອບຄົວ ທຸກ ຍາກ ທ ສຸດ.
- ປັບ ປຸງ ໂອ ກາດ ຂອງ ເດັກ ທ ມີ ຄວາມ ຕອງ ການ ພິ ເສດ ໄດ ເຂາ ຮຽນ ໃນ ໂຮງ ຮຽ ນທອງ ຖນ.
ການ ສຶກ ສາ  ຊນ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ
- ໂດຍ ອີງ ໃສ ແຜນ ທ ການ ສຶກ ສາ ຂອງ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ສາງ ເຄືອ ຂາຍ ຂອງ ໂຮງ ຮຽນ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ ເພອ 

ເພມ ການ ເຂາ ຮຽນ ຂອງ ເດັກ ຊົນ ເຜາ, ເດັກ ຍິງ, ເດັກ ຈາກ ຊົນ ນະ ບົດ ແລະ ຫາງ ໄກ ສອກ ີກ ແລະ ເລືອກ 
ເຟນ ການ ສະ ໜອງ ຄວາມ ຕອງ ການຂອງ ນັກ ຮຽນ ຈົບ ຂນ ປ.5 ຕາມ ຄາດ ໝາຍ ຂອງ ແຂວງ.

- ບັນ ຈຸ  ແລະຊັບ ຊອນ ຄູ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ ຕາມ ຄວາມ ຕອງ ການ ດງ ທ ບງ ບອກ ໃນ ແຜນ ທ ການ ສຶກ ສາ ປະ ຈຳ ປີ.
- ດ ຜອນ ອັດ ຕາ ປະ ລະ ການ ຮຽນ ຊນ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຂົງ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດ ແລະຫາງ ໄກ  

ສອກ ີກ  ອອກ ແບບ ລະ ບົບ ເພອ ສງ ເສີມ ການ ລອດ ເືອ ໃນ ຊນ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ, ໂດຍ ສະ ເພາະ ເດັກ ຍິງ, 
ຊົນ ເຜາ ແລະ ເດັກ ທຸກ ຍາກ ທ ສຸດ ໂດຍ ອີງ ໃສ ມາດ ຕະ ການທ ກວມ ເຖິງ: ບັນ ຈຸ ຄ ູ ຊົນ ເຜາ, ໂດຍ ສະ ເພາະ 
ແມ ຍິງ; ໂຄງ ການ ອາ ຫານ ເສີມ; ທຶນ ສົມ ທົບ ການ ປຸກ ສາງ ຫໍ ພັກ ສຳ ັບ ແມ ຍິງ ແລະ ເດັກ ອນໆ ທ ຢູ ບານ 
ໄກ ຈາກ ໂຮງ ຮຽນ , ດັດ ປັບ ຕາ ຕະ ລາງ ປີ ຮຽນ ໃຫ ເຂາ ຈງ ຫວະ ຂອງ ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດອນໆ ອອກ 
ແບບ ແລະ ຈັດ ຕງ ປະ ຕິ ບັດ ແຕ ລະ ແຂວງ ແນ ໃສ ສງ ເສີມ ການ ລອດ ເືອ ຕາມ ການ ຮວມ ໃຈ ຂອງ ພະແນກ 
ສຶກ ສາ ປະຈຳແຂວງ.

ເພມ ການ ເຂາ ຮຽນ ຂອງ ເດັກ ພິ ການ.
ໃນ ແຕ ລະ ແຂວງ, ຄວນ ຄັດ ເລືອກ ໂຮງ ຮຽນ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ ແຫງ ໜງ ແລະ  ປະ ກອບ ອຸ ປະ ກອນ ສຳ ລັບ ການ ຮຽນ 

ຮວມ ຂອງ ເດັກ ພິ ການ ເບົາ. ສງ ເສີມ ການ ປຸກ ລະ ດົມ ຂົນ ຂວາຍ ເພອ ຊຸກ ຍູ ໃຫ ຜູ ປົກ ຄອງ ເດັກ ພິ ການ ເບົາ 
ໃຫ ໄປ ຈອງ ບອນ  ແລະ  ເອົາ ລູກ ຂອງ ຕົນ ເຂາ ຮຽນ.

ການ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງ ສື ຂອງ ຊາວ ໜຸມ  ແລະ  ຜູ ໃຫຍ.
- ຈັດ ຕງ ຂະ ບວນ ການ ປຸກ ລະ ດົມ ຂົນ ຂວາຍ ເພອ ລະ ດົມ ເດັກ, ໂດຍ ສະ ເພາະ ເດັກ ຍິງ ຊົນ ເຜາ, ຊາວ ໜຸມ 

ແລະ ຜູ ໃຫຍ ເຂາ ຮວມ ຂະ ບວນ ການ ລົບ ລາງ ຄວາມ ບ ຮູ ໜັງ ສື ໃນ ໂຄງ ການ  ການ ສຶກ ສາ ນອກ ລະ ບົບ 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ວິ ຊາ ຊີບ ຕາ ງໆ.

- ສາງ /ປົວ ແປງ ແລະ ປະ ກອບ ເຄອງ ມື ໃຫ ແກ ສູນ ການ ສຶກ ສາ ຊຸມ ຊົນ ຕາມ ແຜນ ການ ຂະ ຫຍາຍ.
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ການ ພັດ ທະ ນາ ທັກ ສະ ສີມື.
- ວາງ ແຜນ  ແລະ  ປະ ຕິ ບັດ ການ ເຝິກ ອົບ ຮົມ ທັກ ສະ  ສີ ມື ໃຫ ແກ ຊາວ ໜຸມ, ໂດຍ ສະ ເພາະ ຜູ ທ ໄດ ອອກ ໂຮງ 

ຮຽນ, ແມ ຍິງ ແລະ ເດັກ ຍິງ ໃນ ຊົນ ເຜາ ເພອ ຮຽນ ຮູ ທັກ ສະ ສຳ ັບ ກິດ ຈະ ກຳ ສາງ ລາຽ ໄດ ເພມ.
ຄຸນ ນະ ພາບ ແລະ ຄວາມ ສອດ ຄອງ
- ການ ສັບ ຊອນ ຄູ ທ ຜານ ການ ເຝິກ ອົບ ຮົມ ຢາງ ມີ ປະ ສິດ ທິ ຜົນ.
- ສັບ ຊອນ ຄູ ໂດຍ ອິງ ໃສ ຄວາມ ຕອງ ການ ທາງ ດານ ວິ ຊາ ສອນ ແລະ ວິ ຊາ ສະ ເພາະ ຂອງ ຄູ ໃຫ ບູ ລິ ມະ ສິດ 

ແກ ່ ໂຮງ ຮຽນ ໃນ ເຂດ ຫາງ ໄກ ສອກ ີກ ແລະ ຊົນ ນະ ບົດ ແລະ ໂຮງ ຮຽນ ມູນ  ໃນ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດ.
ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ  ຂອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຍົກ ລະ ດັບ ຄູ
- ຝຶກອົບ ຮົມ ຄູ ທ ບ ໄດ ມາດ  ຖານ ( EQIPII ), ຜານ ສູນ ບຳ ລຸງ ຄູ ( TUP), ສາງ ຄູ ( EQIPII)
- ການ ສະ ໜອງ ສ ການ ຮຽນ ແລະ ດັດ ປັບ ເຂາ ສະ ພາບ ທອງ ຖນ.
- ສາງ ຂີດ ຄວາມ ສາ ມາດ ໃຫ ຄູ ໃນ ປະ ຖົມ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ ຄູ ນິ ເທດ ຂນ ເມືອງ ໃນ ການ ສາງ ັກ ສູດ ຂນ ທອງ 

ຖນ. ສາງ ໜວຍ ງານ ພັດ ທະ ນາ ັກ ສູດ ທອງ ຖນ ຢູ ຫອງ ການ ສຶກ ສາ ເມືອງ.
- ປັບ ປຸງ ການ ບໍ ລິ ຫານ ຄຸມ ຄອງ ແລະ ການ ຊ ນຳ ໂຮງ ຮຽນ.
- ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຫົວ ໜາ ໂຮງຮຽນ ປະ  ຖົມ ແລະ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ ໃນ ການນ ຄຸມ ຄອງ ບໍ ລິ ຫານ ໂຮງ ຮຽນ -ຝຶກ ອົບ 

ຮົມ ຄູ, ຫົວ ໜາ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ  ສະ ມາ ຊິກ ຊຸມຊົນ  ເພອ ສາງ ແຜນ ໂຮ ງ ຮຽນ ແລະ  ຊຸມ ຊົນ ເພອ ເພ ມ ຄຸນ 
ນະ ພາບ ແລະ ປັບ ປຸງ ການ ເຂ າ ຮຽນ ໂດຍ ສະ ເພາະ ນັກ ຮຽນ ຍິງ ແລະ ຊົນ ເຜາ ສາງ -ສາງຕງ ສູນ ຊັບ ພະ 
ຍາ ກອນ ກຸມ ໂຮງ ຮຽນ.

ການ ບໍ ລິ ການ ແລະ  ຄຸມ ຄອງ ສຶກ ສາ
- ປັບ ປຸງ ການ ຄຸມ ຄອງ ງົບ ປະ ມານ ແລະ ການ ເງິນ.
- ຝຶກ ອົບ ຮົມ  ພະ ນັກ ງານ ພະ ແນກ ສຶກ ສາປະ ຈຳ ແຂວງ ແລະ  ຫ ອງ ການ ສຶກ ສາ ປະຈຳເມືອງ  ໃນ ການ ຂນ 

ງົບ ປະ ມານ ແລະ ການ ຄຸມ ຄອງ ການ ເງິນ, ກວມ ເຖິງ ການ ບັນ ຊີ ແລະ ການ ລາຍ ງານ.
- ສາງ ງົບ ປະ ມານ  ທ ໄດ ທົບ ທວນ ແລວ  ສຳ ລັບ ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ປະຈຳແຂວງ ແລະ  ຫອງ ການ ສຶກ ສາ 

ປະຈຳເມືອງ, ສອດ ຄອງ ກັບ MTEF ແລະ PDP.
ປັບ ປຸງ ການ ສາງ ໂຮງຮຽນ ແລະ ການ ປະ ມູນ.
- ສາງ ຂີດ ຄວາມ ສາ ມາດ ໃຫ ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ແຂວງ ແລະ ຫ ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ເມືອງ ໃນ ການ ຄຸມ ຄອງ ການ 

ປະ ມູນ; ການ ກ ສາງ; ເກັບ ກຳ ຂ ມູນ ແລະ  ສາງ ແຜນ ທ ການ ສຶກ ສາ; ນຳ ໃຊ ໂຮງ ຮຽ ນ ຕົວ ແບບ; ຊ ນຳ 
ແລະ ຕິດ ຕາມ.
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ໝວດ ທີ 2:  
ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ເພອ ປັບປຸງລະ ບົບ ຂ ມູນ ຂ າວ ສານ ແລະ ການ ຕັດ ສິນ ວິ ຊາ ການ

2.1ລະ ບົບ ຂ ມູນ ຂາວ ສານ ການ ສຶກ ສາ (EMIS)
EMIS ແມນ ມີ ສວນ ກຽວ ຂອງ ກັບ  ທຸກໆ  ກິດ ຈະ ກຳ ເລງ ໃສ  ການ ວາງ ແຜນ, ການ ຈັດ ຕງ ປະ ຕິ ບັດ, ການ ຄຸມຄອງ 
ຕິດ ຕາມ ແລະ  ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ແຜນ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ, ຂນ ແຂວງ, ຂນ ເມືອງ  ແລະ ຂນ ໂຮງ ຮຽນ. ການ ດັດ 
ປັບ EMIS ເພອ ຜະ ລິດ ຂ ມູນ ທ ຈຳ ເປັນ ໃນ ໄລ ຍະ ຂນ ຕອນ ຂອງ ຂະ ບວນ ການ ທັງ ໝົດ ແລະ ການ ເກັບ ກຳ ຂ ມູນ ທ ມີ 
ຄວາມ ຕອງ ການ ສຳ ລັບ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ແມນ ການ ກຽ ມ ການ ທ ຈຳ ເປັນ ແລະ ຮີບ ດວນ ທ ສຸດ.

ທຸກໆ ໂຄງ ການ ທ ໄດ ຮັບ ທຶນ ຈາກ ຕາງ ປະ ເທດ ກວມ ເຖິງ ອົງ ປະ ກອບ ື ກິດ ຈະ ກຳ ສຳ ັບ ປັບ ປຸງ EMIS, ໂດຍ ສະ 
ເພາະ ໂຄງ ການ EDP2, BGEP, TTEST, EQUIP II, ໂຄງ ການ ຂອງ ຝ ລງ ແລະ EC ຍົກ ເວນ EDP2, ທຸກໆ ໂຄງ 
ການ ທ ເລງ ໃສ ປັບ ປຸງ EMIS ເຂດ ເປາ ໝາຍ  ຂອງໂຄງ ການ ( ແຂວງ /ເມືອງ ). ຄວາມ ສອດ ຄອງ ແລະ ການ ປະສານ 
ງານ ລະ ຫວາງ ໂຄງ ການ ເາ ນ ແມນ ສຳ ຄັນ ທ ສຸດ.

ຄື ດງ ກິດ ຈະ ກຳ ໜງ ຂອງ ການ ປະ ສານ ງານ ຂອງ ຜູ ໃຫ ທຶນ ແລະ ການ ວາງ ແຜນ ແບບ ຮູບ ການ  ພັດ ທະ ນາ ຂະ ແໜງ ການ 
ຄົບ ຊຸດ ( SWAP ), ໄດ ສະ ເໜີ ໃຫ ອອກ ແບບ ແຜນ ການລະອຽດ ສຳ ລັບ ການ ປັບ ປຸງ EMIS, ໂດຍກ ານ ຮວມ ມື ຢາງ 
ໃກ ຊິດ ລະ ຫວາງ ກະ ຊວ ງສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ອົງ ການ ຜູ ໃຫ ທຶນ, ໂດຍ ອີງ ຕາມ ແຜນ ງານ ແລະ ທຶນ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 
ຂອງ ໂຄງ ການ ແລະ ຄວາມ ຕ ອງ ການ ຂອງ ແຜນ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ.

2.2.  ບັນ ດາ ຕົວ ບງ ຊ ( ຄຸມ ຄອງ ຕິດ ຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ )
ໄດ ມີ ບັນ ຊີ  ບັນ ດາ ຕົວ ບງ ຊ ຕາງໆ ຢູ  ໃນລະ ດັບ ຊາດ ແລະ  ລະດັບ ແຂວງ ແລະ ຄຸນ ຄາ ຄາດ ຄະ ເນ ຂອງ ຕົວ ບງ ຊ ທັງ 
ໝົດ ແມນ ຄິດ ໄລ ຢູ ໃນ ໂປ ຣ ແກ ຣມ EFAMOD. ບັນ ດາ ຕົວ ບງ ຊ ກວມ ເຖິງ:

ຊນ ອະ ນຸ ບານ
✓ ອັດ ຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ 3- 5 ປີ,  ແຍກຕາມ ເພດ

ປະ ຖົມ
✓ ອັດ ຕາ ເຂາ ຮຽນ ໃໝ ໃນ ຊນ ປະ ຖົ ມ ທ  ໄດຜານ ຊນ ອະ ນຸ ບານ,  ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ ໃໝ ລວມ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ ໃໝ ສຸດ ທິ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕ າ ການ ເຂາ ຮຽນ ລວມ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ ສຸດ ທິ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ການ ຄາງ ຫອງ, ຕາມ ຂນ, ຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ການ ປະ ລະ, ຕາມ ຂນ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ການ ລອດ ເືອ ຮອດ ປ5, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ພາຍ ໃນ , ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ການ ຮຽນ ຈົບ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ສວນ ນັກ ຮຽນ  ຕ ຄູ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ % ຂອງ ຄ ູ ທ ໄດ ມາດ ຖານ ວິ ຊາ ສະ ເພາະ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ % ຂອງ ຄູ ທ ມີ ຄຸນ ວຸດ ທິ ສຳ ັບ ສອນ ຊນ ປະ ຖົມ, ແຍກຕາມ ເພດ 
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ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ
✓ ອັດ ຕາ ເລອນ ຊນ ຂນ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ເຂາ ຮຽນ ລວມ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕ າ ເຂາ ຮຽນ ສຸດ ທິ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ຄາງ ຫອງ, ຕາມ ຂນ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ປະ ລະ, ຕາມ ຫອງ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ສວນ ນັກ ຮຽນ- ຄູ, ແຍກຕາມ ເພດ

ການ ສຶກ ສາ ນອກ ລະ ບົບ ໂຮງຮຽນ
✓ ອັດ ຕາ ຮູ ໜັງ ສື ຕາມ ການ ລາຍ ງານ 15- 59 ປີ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ຮູ ໜັງ ສື ຕາມ ການ ທົດ ສອບ 15- 59 ປີ, ແຍກຕາມ ເພດ

ຕົວ ບງ ຊ ການ ສຶກ ສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ຂນ ເມືອງ ອາດ ລວມມີ:
ຊນ ອະ ນຸ ບານ
✓ ອັດ ຕາ ການ ເຂາ ຮຽນ 3- 5 ປີ, ແຍກຕາມ ເພດ

ຊນ ປະ ຖົມ
✓ ຈຳ ນວນ ເຂາ ຮຽນ ໃໝ ໃນ ຊນ ປະ ຖົ ມ ທ ຜານ  ຊນ ອະ ນຸ ບານ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ຈຳ ນວນ ເຂາ ຮຽນ ໃໝ ຕາມ ອາ ຍຸ ແລະ ເພດ
✓ ຈຳ ນວນ ເຂາ ຮຽ ນ ທັງ ໝົດ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ຈຳ ນວນ ເຂ າ ຮຽນ ຕາມ ເກນ ອາ ຍຸ ເຂາ ຮຽນ ທາງ ການ, ແຍກຕາມ ເພດ ( 6- 10 ປ ີ )
✓ ອັດ ຕາ ການ ຄາງ ຫອງ, ຕາມ ຂນ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ການ ປະ ລະ, ຕາມ ຂນ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ການ ລອດ ເືອ ຮອດ ປ 5, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ພາຍ ໃນ , ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ການ ຮຽນ ຈົບ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ສວນ ນັກ ຮຽນ ຕ ຄູ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ % ຂອງ ຄ ູ ທ ໄດ ມາດ ຖານ ວິ ຊາ ສະ ເພາະ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ % ຂອງ ຄູ ທ ມີ ຄຸນ ວຸດ ທິ ສຳ ລັບ ສອນ ຊນ ປະ ຖົມ, ແຍກຕາມ ເພດ

ມັດ ທະ ຍົມຕນ
✓ ອັດ ຕາ ເລອນ ຊນ ຂນ ມັດ ທະ ຍົມ ຕນ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ຈຳ ນວນ ເຂາ ຮຽນ ທັງ ໝົດ,   ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ຈຳ ນວນ ເຂາ ຮຽນ ຕາມ ເກນ ອາ ຍຸ ເຂາ ຮຽນ ທາ ງ ການ, ແຍກຕາມ ເພດ (11- 13 ປີ)
✓ ອັດ ຕາ ຄາງ ຫອງ, ຕາມ ຂນ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ປະ ລະ, ຕາມ ຫອງ, ແຍກຕາມ ເພດ
✓ ອັດ ຕາ ສວນ ນັກ ຮຽນ- ຄູ, ແຍກຕາມ ເພດ

ການ ສຶກ ສາ ນອກ ລະ ບົບ ໂຮງ ຮຽນ
 ✓ ຈຳ ນວນ ຜູ ໃຫຍ ທ ບ ຮູ ໜັງ ສື (15- 59 ປີ), ແຍກຕາມ ເພດ
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2.3.  ກອບ ແຜນ ງົບປະມານ ໄລຍະ ກາງ MTEF(  ແຫງ ຊາດ  ແລະ ບັນດາ ແຂວງ)
EFAMOD  ເປັນ ເຄອງມື ທ ມີ ປະສິດທິພາບ ໃນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ນະ ໂຍບາຍ ທາງ ເລືອກ ເພອ ການ ຕັດສິນ 
ໃຈ ດານ ວິຊາ ການ  ແລະ ຄວາມ ຍືນ ຍົນ ຂອງ ຍຸດ ທະ ສາດ ເພອ ບັນລຸ ເປາ ໜາຍ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ,  ແຕມັນບ 
ແມນ ອັນ ດຽວ ກັນ ກັບ ງົບປະມານ. ຕອງ ໄດ ປະ ເມີນ ເບງ ການ ແບງ ປັນ ງົບປະມານ ປະຈຳ ປີ ຕາມຊນ ຂອງ ການ ສຶກສາ,  
ເປາ ໝາຍ, ປະ ເພດ ຂອງ ລາຍ ຈາຍ  ແລະ  ແງງົບປະມານ ເພອ ສະໜັບສະໜູນ ຄວາມ ຕອງການ ຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ 
ທິການ ໃຫ ແກ ກະຊວງ ການ ເງິນ  ແລະ ຄະນະ ກຳມະ ການ ຮວມ ມື  ແລະ ການ ລົງທຶນ  ແລະ ຮັບປະກັນ ເພອ ປອງ ກັນ 
ງົບປະມານ ໃຫ ແກ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ ໂດຍ ສະ ເພາະ ສຳ ລັບ ແຜນ ງານ ຕາງໆ  ຂອງ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ. ຮາງ 
ງົບປະມານ ແບບ ເກາ, ຢູ ຂນ ສູນ ກາງ  ແລະ ຂນ ແຂວງ ບ ສາມາດ ຊ ໃຫ ເຫັນ ໄດ ຊັບພະຍາກອນ ທ ມີ  ື ຄວນ ຈະ 
ແບງປັນ ໃຫ ແຜນ ງານ  ແລະ  ໂຄງການ ຍອຍ ຂອງການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົ ນ, ຍອນ ວາ ມັນ ບ ໄດ ຈັດ ປະ ເພດ ຂອງ ລາຍ 
ຈາຍ ເປັນ ຊນ,  ເປາ ໝາຍ  ແລະ  ລາຍ ຈາຍ ຕົວ ຈິງ  ແລະ  ແງທຶນ.

ກອບ ແຜນ ງົບປະມານ ໄລຍະ ກາງ  ແມນ ໂປຣ ແກຣມງົບປະມານ ທ ກວມ ເອົາ ກິດຈະ ກຳ ທັງ ໜົດຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ 
ທິການ, ຊງ ກວມ ເຖິງ ບັນດາ ກິດຈະກຳ ທ ກຽວ ພັນ ເຖິງ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ. ສຳ ລັບ ແຕລະ ແຜນ ງານ,  ໂຄງການ 
ຍອຍ  ແລະ ກິດຈະກຳ, MTEF ບງ ບອກ ລາຍ ຈາຍ ເປັນ ປະ ເພດ ຂອງ ລາຍ ຈາຍ  ແລະ  ແງທຶນ,  ແລະ ກວມ ເຖິງ ຕົວ 
ບງ ຊ ຜົນ ໄດ ຮັບ. MTEF ກວມ ເຖິງ າຍ ປີ ຕ ເນອ ງກັນ:  ໃນ ກໍລະນີ ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ,ອາດ ຈະ ກວມ ເອົາ 5 ປີ ສອດຄອງ 
ກັບ ແຜນການ 5 ປີ ( 2005-09  ແລະ 2010-14), ື  ໄ ລຍະ ສນ ກວາ  ເປັນ 3 ປີ  ເວ ລາ ອອກ ແບບ ຮາງ ງົບປະມານ.

ເນອງ ຈາກ ວາ  ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ  ຄວນ ບງ ບອກ ຄາດ ໝາຍ ຂອງ ແຂວງ, MTEF ຄວນ ຈະ ສາງ ເປັນ ຮາງ 
ດຽວ ກັນ  ໃນ ຂນ ແຂວງ.  ເຮັດ ດງ ນຈງ ຮັບປະກັນ ຄວາມ ສອດຄອງ ດານ ການ ເງິນ PDP  ແລະ ຮັບປະກັນ ຄວາມ 
ຕອງການດານ ທຶນຮອນ  ແລະ ບ ໃຫ ແຂວງ ໃດ ຂາດ ເຂີນຊັບ ພະຍາກອນ ສຳ ລັບ ບັນລຸ PDP ຂອງ ພວກ ເຂົາ.
MTEF ຂນ ສູນ ກາງ  ແລະ  ແຂວງ ເປ ັນ ເຄອງມື ທ ມີ ປະ ໂຫຍດ ເພອ ຊວຍ ໃຫ ຜູ ຕັດສິນ ບັນ ຫາ ກຽວ ກັບ ການ ແບງປັນ 
ງົບປະມານ. ມັນ ເປັນ ປະ ໂຫຍດສຳ ລັບ ການ ເຈລະຈາ ປຶກສາ ຫາລື ລະຫວາງ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ບັນດາ ຜູ ໃຫ 
ທຶນ ແກ ການ ສຶກສາ ກຽວ ກັບ ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດ ໜາຍ ຂອງ ແຂວງ  ແລະ  ເມື  ອງ ເປາ ໝາຍ ຂອງ ໂຄງການ ໃໝ່.

2.4 ການ ປະສານ ງານ ຂອງ ຜູ ໃຫ ທຶນ  ແລະ ຮູບ ການ ພັດທະນາຂະ ແໜງ ການ ແບບ ຮອບດານ (SWAP)
ຕາມ ຄວາມ ຄາດ ຫວັງ ຂອງ  ຂະໜາດ ຊອງ ຫວາງ ຂາດ ດຸນດານ ການ ເງິນ, ຄວາມ ຕອງ ການ ຂອງ ທຶນ ຈາກ ຕາງປະ ເທດ  
ຈງ ເປ ັນປັດ ໃຈ ອັນ ຈຳ ເປັນ ທ ສຸດ  ໃນ ການຈັດ ຕງ ປະຕິບັດ ແຜນ ງານ ແຫງ ຊາດ  ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ໃນ  ສ.ປ.ປ 
ລາວ  ຕອງ ໄດ ອາ  ໄສ ຢາງ ສູງ  ການ ປະກອບ ສວນ ທຶນ ຈາກ ຕາງປະ ເທດ າຍ ສົມຄວນ  ແລະ  ເປ ັນປົກກະຕິ.  ເຖິງ ແນວ 
ໃດ ກຕາມ ການ ຕົກລົງ ຍາວ ນານ ກັບ ຜູ ໃຫ ທຶນ ແມນ ອີງ ໃສ ຮູບ ການ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ ການ ຮອບດານ ( SWAP ).
SWAP ຮຽກຮອງ ບາດກາວ ດງ ນ:

• ອອກ ແບບ  ແລະ ຕົກລົງ ກັບ ຜູ ໃຫ ທຶນ ກຽວ ກັບ ຍຸດ ທະ ສາດ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ (SDS), ຊງ ການ ສຶກສາ 
ເພອ ທຸກ ຄົນ ຈະ ເ ປັນ ອົງປະກອບສວນ ໃຫຍກວາ ໝູໝົດ.  ເຄອງມື ທ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບ ການ ສາງ SDS ຄວນ ໃຊ 
EFAMDD  ເນອງ ຈາກ ວາ ມັນ ແບງ ອອກ ເປັນ ຂະ ແໜງ ການ ຈຳລອງ ທ ເຊອມ ຍົງ ເຂາ ກັບ  ການ ຄາດ ຄະ ເນ 
ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກ  ແລະ ການ ເງິນ,  ເຊງອ ະນຸຍາດ ໃຫ ພວກ ເຮົາທົບ ທວນ  ແລະ ວິ  ໄຈຄວາມ ອອນ ໄຫວ 
ເປັນ ໄລຍະ ( ເບງ ວິ  ໄຈ ທິດ ທາງ ນະ ໂຍບາຍ ທາງ ເລືອກ ທ ໄດ ພິຈາລະນາ)

• ອອກ ແບບ  ແລະ ຕົກ ລົງ ກັບ ຜູ ໃຫ ທຶນ ກຽວ ກັບ MTEF ສຳ ັບ ຂະ  ແໜງ ການ ສຶກສາ.
• ຈັດ ຕງ ກອງ ປະຊຸມ ເປັນ ໄລຍະ ກັບ ກະ ຊວງ ສຶກສາ ທິການ ເພອ ປະ ເມີນ ຄວາມ ຄືບ ໜາ ຂອງ ຜົນສຳ ເລັດ  ແລະ ປຶ 

ກສາ ກຽວ ກັບ ທຶນ ທ ຕອງການ ໃນ ອານາ ຄົດ.
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ກົມ ແຜນການ  ແລະ ການ ຮວມ ມື ໄດ ເລມ ຕນ ອອກ ແບບ SDS. ມັນ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນທ ສຸດ ທ SDS ຕອງ ກວມ ທັງ 
ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ  ກາ ນສຶກສາ ເພອ ທຸ ກຄົນ ທ ລັດຖະມົນຕີ ວາການ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ນາ ຍົກ 
ລັດຖະມົນຕີ ໄດ ຮັບຮອງ ເອົາ ແລວ  ຖາ ເອົາ ຮູບ ການ  ແລະ/ື  ເລືອກ ເອົາ ຄາດ ໝາຍ ທາງ ເລືອກ ທ ແຕກ ຕາງ ຈາກ ການ 
ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ຈະ ນຳ ຜົນ ໃນ ການ ສງ ສັນຍານ ທ ຂັດ ແຍງ ກັນ ໃຫ ແກ ຂນ ເທິງ  ແລະ  ເຮັດ ໃຫການ ປະກອບສວນ 
ຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ອອນ ແອ ລົງ.

ໝວດ ທີ 3:  ກາວ ເຂາ ສູ ຮູບ ການວາງ ແຜນ ແບບ ປະສົມ ປະ ສານ ລະຫວາງ  ແຜນ 
ປະຕິບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ  ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ແລະ  ແຜ ນຍຸດ ທະ ສາດ ການ ລຶບລາງ 
ຄວາມທຸກ ຈົນ ແຫງ ຊາດ ( EFA /  NGPES ) ຂນພະ ແນ ກສຶກສາ ປະຈຳແຂວງ  ແລະ 
ຫອງການ  ສຶກສາ ປະຈຳ ເມືອງ.

3.1 ຄຸນ ລັກສະນະ ຫລັກ ຂອ ງການວາງ ແຜນ ຂນ ແຂວງ  ແລະ  ເມືອງ:
• ການວາງ ແຜນ ຂນ ແຂວງ ຄວນ ຖື ເປັນ ຄະ ບວນການ ຕ ເນືອງ,  ແນ ໃສ ການ ປັບປຸງ  ແລະ  ເຈາະ ເລິກ ບັນຫາ.
• ການວາງ ແຜນ ຂນ ແຂວງ ຄວນ ກວມ ເອົາ ທຸກໆ ເມືອງ (ທຸກ ທ ສຸດ, ທຸກ  ແລະ ບ ທຸກ)  ແລະ  ເລມຕນ ຈາກ ການ ວິ 

ໄຈ ສະພາບ ການ ສຶກສາ ຢູ ຂນ ເມືອງ  ແລະ ຂ ສະ ເໜີ ເພອ ໃຫ ບູລິ ມະ ສິດ ໃນ ການ ປະຕິບັດ ການ ຕາມ ໂຮງຮຽນ, 
ບານ  ແລະ  ເມືອງ, ຕາມຊນການ ສຶກສາ  ແລະ ຕາມ ແຜນ ງານ ຫລັກ.

• ການວາງ ແຜນ ຂນ ແຂວງ ຄວນ ສອດຄອງ ກັບ ການ ຂນງົບປະມານ ຂອງ ແຂວງ ໃນ ໄລຍະ ສນ (ປະຈຳປີ)  ແລະ  
ໄລຍະ ກາງ (5ປີ), ຊງ ຈະ ນຳ ໄປ ສູ ການ ສາງ  ໂປຣ ແກຣມ( ແຜນການ)ຄິດ ໄລ ງົບປະມານ ແບບ ງາຍ ດາຍ ຂອງ 
ແຂວງ  ແລະ ກອບ ງົບປະມານ ລາຍ ຈາຍ ໄລຍະ ກາງ (MTEF) ທ ຮັບຮອງ ໂດຍ ເຈາ ແຂວງ  ແລະ ພະ ແນ ກການ 
ເງິນ ຂອງ ແຂວງ  ແລະ ຄະນະ ກຳມະການ ແຜນການ   ແລະ  ການ ລົງທຶນ.

• ການວາງ ແຜນ ງົບປະມານ  ແລະ MTEF ຂອງ ແຂວງ ຄວນ ຈະ ກວມ ເອົາ ທຸກໆ ກິດຈະ ກຳ ທ ສະໜັບສະ ໜູນ 
ທຶນຮອນ ຈາກ ຂນສູນ ກາງ,  ເຊນ ດຽວ ກັນ ກັບ ທຶນຮອນ ສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ໂຄງການ ຕາງໆ  ແລະ ອົງການ ທ ບ 
ສັງກັດ ລັດ.

• ການວາງ ແຜນ ຂອງ ແຂວງ ຄວນ ຈະ ກວມ ເອົາ ທຸກໆ ກິດຈະກຳ ພາກ ສຶກສາ ຂອງ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ການ ລຶບລາງ 
ຄວາມທຸກ ຍາກ ແຫງ ຊາດ ໃນ ບັນ ດາ ເມືອງ ທ ທຸກ ຍາກ ທ ສຸດ.

3.2 ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ  ແລະ  ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ການ ລຶບລາງ
ຄວາມທຸກ ຍາກ ແຫງ ຊາດ (EFA  ແລະ NGPES).

 ໃນ ເມອ ຍຸດ ທະ ສາດ NGPES ຂົງ ເຂດ ທ I ຂອງ ພາກ ການ ສຶກສາ ສຳ ຫລັບ ບູລິ ມະ ສິດ ໃນ ກອບ ການ ພັດທະນາ ຂອງ 
ບັນດາ ອົງການ ຈັດຕງສາກົນ (UNDAF)  ໃນ ປີ 2005-2006  ແມນ ສວນ ຫລາຍ ກຽວ ພັນ ເຖິງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ 
ທວ ໄປ, ຍຸດ ທະ ສາດ ຂົງ ເຂດ ທ II ຂອງ ການ ຂະຫຍາຍ ໂອກາດ ການ ເຂາ ຮຽນ ໃນ ຊນປະຖົມ ສຶກສາ ຢາງ ມີ ຄຸນ ນະພາ 
ບ  ແມນ ໝວດ ໜງ ຂອງ ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ.  ໂດຍ ທວ ໄປ ແລວ ທຸກໆ ຈຸດປະສົງ  ໂຄງການ  
ແລະ ກິດຈະກຳຂອງ ພາກ ສຶກສາ  ແມນ ໄດ ມີ ຢູ ໃນ ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ (EFANPA)  
ແລວ.  ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ການ ສຶກສາ ເພ ອທຸກ ຄົນ ຂອງ ແຂວງ ຄວນ ແລະ ຈຳ ຕອງ ກວມ ເອົາ ທຸກໆ ເມືອງ, ບ ວາ ຈະ ເປັນ 
ເມືອງ ທຸກ ທ ສຸດ, ທຸກ ຫລື ບ ທຸກ.



95ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015

ດງນນ EFA  ແລະ NGPES  ແມນ ສອດຄອງ ກັນ ຊງ ປະກອບ ດວຍ ກິດຈະກຳ ອັນ ດຽວ ກັນ ຢູ ບັນດາ ເມືອງ ທ ທຸກ ທ 
ສຸດ.  ໃນ ເມືອ ການວາງ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ແມນ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ແຂວງ ຕາມ ມະຕິ ຂອງ ການ ແບງ ຂນຄຸມ ຄອງ 
ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ, ປະ ເດັນ ຂອງ ການ ໃຫ ບຸລິມະສິດ ໃນ ການ ແບງປັນ ງົບປະມານ ໃຫ ແກ ບັນດາ ເມືອງ ຕາງໆ ພາຍ 
ໃນ ແຂວງ ຄວນ ຈະ ຕອງ ໄດ ມີ ການ ປະ ເມີນ  ແລະ  ແກ ໄຂ ຢູ ຂນ ແຂວງ, ຕາມ ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ  ແລະ ງົບປະມານ ການ 
ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ ຂອງ ແຂວງ ແລະ MTEF  ໃນ ໄລຍະ ກາງ.

3.3 ການ ເຂາ ສູ ການວາງ ແຜນ ແບບ ປະສົມ ປະສານ EFA / NGPES ຂອງ ແຂວງ:
ດງ ທ ໄດ ຊ ໃຫ ເຫັນ ຄວາມ ສອດຄອງ  ແລະ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ໃນ ການວາງ ແຜນ ແບບ ປະສົມ ປະສານ EFA / NGPES  
ໃນ ຂນພະ ແນ ກສຶກສາ ປະຈຳ ແຂວງ  ແລະ ຫອງການ ສຶກສາ ປະຈຳ ເມືອງ. ການ ພັດທະນາ ຮູບ ແບບ ຂອງ ການວາງ 
ແຜນ ດງກາ ວທ ມີ ຄວາມ ຄືບ ໜາ ຢູ ຂນພະ ແນ ກສຶກສາ ປະຈຳ ແຂວງ  ແລະ ຫອງການ ສຶກສາ ປະຈຳ ເມືອງ ບ ພຽງ ແຕ 
ສອດຄອງ ກັບ ການວາງ ແຜນ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ ການ (SWAP)  ແບບ ຍາວ ນານ ຢູ ຂນສູນ ກາງ ເທາ ນນ  ແຕ ມັນ ມີ 
ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ໃນ ເຊງປະຕິບັດ ການ ຕົວ ຈິງ; ມັນ ເປັນ ການ ປອນ ຂ ມູນ ໃຫ ຂະ ບວນການວາງ ແຜນ SWAP  ແລະ 
ຊວຍ ເຮັດ ໃຫ ແຜນ ດງກາວ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ ດີ ຂນກວາ ເກາ  ໂດຍ ການ ສງ ເສີມ ການ ປະສນສົມທົບ ກັນ ລະ ຫວາງ 
ກິດຈະກຳ ຂອງ ບັນດາ  ໂຄງການ ຕາງ ໆ   ແລະ ບັນດາອັງກາ ນທ ບ ສັງກັດ ລັດ ຢູ ຂນທອງ ຖນ. ຂະ ບວນການວາງ ແຜນ 2  
ແບບ ນີຕອງ ມີ ຜົນ ກະທົບ  ແລະ ຊຸກ ຍູ ຊງ ກັນ ແລະ ກັນ.

 ແຜນການ ຂອງ ພະ ແນ ກສຶກສາ ປະຈຳ ແຂວງ  ແລະ ຫອງ ຫານ ສຶກສາ ປະຈຳ ເມືອງ ຄວນ ຈະ ກຳນົດ ຄາດໝາຍ ຈາກ 
ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ແຫງ ຊາດ ການ ສຶກສາ ເພອ ທຸກ ຄົນ. ອາດ ເຮັດ ໄດ ໂດຍ ການ ອອກ ແບບ ໂປຣ ແກຣມ EFAMOD. 
ຄຽງ ຄູ ກັນນນ, ຄວນ ຄນ ຄວ ເບງ ເງອນ ໄຂ ສຳ ຫລັບ ການ ອອກ ແບບ MTEF ຂອງ ແຂວງ ກຽວ ກັບ ຈຸດປະສົງ ທ ມຸງ ໝາຍ 
ເພອ ເຮັດ ໃຫການ ວາງ ແຜນ  ແລະ ງົບ ປະມານ ສອດຄອງ ກັນ.
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