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ຄໍານາໍ 
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ສກົຮຽນ 2019-2020 ແມິ່ ນເປັນການ

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄລຍະສຼຸດທ ັ້າຍ ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ VIII (2016-
2020), ຊຶິ່ ງເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າມຜີນົສໍາເລດັຫ າຍດ ັ້ານ ບໍິ່ ວິ່ າຈະເປັນດ ັ້ານການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາແຕິ່  ຊັ ັ້ນອະນຼຸບານ ຈນົຮອດ
ມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ປະສດິທພິາບພາຍໃນຂອງການສກຶສາ ກໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຼຸງດຂີຶ ັ້ນເທ ິ່ ອລະກ ັ້າວ. ນອກຈາກ
ນັ ັ້ນ ລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແຕິ່ ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິິ່ ນກໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຼຸງດຂີຶ ັ້ນ 
ໂດຍໄດ ັ້ມກີານປັບປຼຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງໃຫ ັ້ເໝາະສມົກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ, ການຄຼຸ ັ້ມຄອງແຜນການ, ງບົປະ 

ມານ, ການຄຼຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນຂິ່ າວສານ ແລະ ວຽກງານຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ກໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຼຸງໃຫ ັ້
ເປັນລະບບົດກີິ່ ອນເກົິ່ າ. ວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ບໍິ່ ວິ່ າຈະເປັນກລິາກາຍຍະກາໍມວນຊນົ, ກລິາໃນໂຮງຮຽນ ກໍິ່ ຄ ກິ
ລາ-ກາຍຍະກໍາອາຊບີ ກໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການຮິ່ ວມມ ຈາກສງັຄມົ ແລະ ຊຼຸມຊນົຫ າຍຂຶ ັ້ນ ອນັເຮດັໃຫ ັ້ວຽກງານດັິ່ ງກິ່ າວໄດ ັ້ຮບັ
ການພດັທະນາດຂີຶ ັ້ນເທ ິ່ ອລະກ ັ້າວ.  

ເຖງິຢິ່ າງໃດກໍິ່ ຕາມ, ຄຽງຄູິ່ ກບັດ ັ້ານຕັ ັ້ງໜັ້າທີິ່ ກິ່ າວມານັ ັ້ນ ກໍິ່ ຍງັມສີິິ່ ງທ ັ້າທາຍຫ າຍຢິ່ າງທີິ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່
ແກ ັ້ໄຂໃນສະເພາະໜັ້າ ແລະ ຍາວນານ ໂດຍສະເພາະຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາຕໍິ່ າ, ການປະລະ
ການຮຽນ ຂອງນກັຮຽນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ, ບນັຫາຄວາມແຕກໂຕນກນັໃນການພດັທະນາການສກຶສາຢູິ່ ໃນ
ແຕິ່ ລະທັ້ອງຖິິ່ ນ, ປະສດິທພິາບໃນການນໍາໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທີິ່ ມຈີາໍກດັ ແລະ ອ ິ່ ນໆ. 

ເພ ິ່ ອແກ ັ້ໄຂບນັຫາຂໍ ັ້ຫຍຼຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍທີິ່ ເປັນອຼຸປະສກັຕໍິ່ ການພດັທະນາການສກຶສາໃນໄລຍະ
ຜິ່ ານມາ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ພດັທະນາ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX 

(2021-2025) ທີິ່ ສອດຄິ່ ອງກບັບູລມິະສດິໃນການພດັທະນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫິ່ ງຊາດ, ໂດຍໄດັ້ກໍານດົບນັ 
ດາບູລມິະສດິທີິ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຼຸມໃສິ່ ແກ ັ້ໄຂໃນໄລຍະ 5 ປີ ຕໍິ່ ໜ ັ້າ ເປັນຕົ ັ້ນແມິ່ ນ ການປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການຮຽນ
ການສອນ, ການປັບປຼຸງປະສດິທພິາບໃນການນໍາໃຊ ັ້ຊັບັພະຍາກອນທີິ່ ມ ີ ແລະ ການສັ້າງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຄວາມເປັນເຈົ ັ້າການຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາທຼຸກຂັ ັ້ນ. 

ເພ ິ່ ອເປັນການຜນັຂະຫຍາຍບູລມິະສດິດັິ່ ງກິ່ າວ, ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົ 
ຮຽນ 2020-2021 ຈຶິ່ ງໄດ ັ້ກໍານດົບນັດາຈຼຸດປະສງົ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກຈຼຸດສຼຸມ ສໍາລບັແຕິ່ ລະຂະແໜງການ
ຍິ່ ອຍ. ລວມທງັວຽກຈຼຸດສຼຸມທີິ່ ບນັດາພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ຫັ້ອງການສກຶສາທິ
ການ ແລະ ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ ແລະ ສະຖານການສກຶສາຕິ່ າງໆ ທີິ່ ຈະຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. 

ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, ໃນນາມການນໍາຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າຈຶິ່ ງຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ບນັດາຜູ ັ້ບໍລຫິານ
ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທຼຸກລະດບັແຕິ່ ສູນກາງງຮອດທັ້ອງຖິິ່ ນ ລວມທງັຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນທຼຸກ
ຂັ ັ້ນ, ທຼຸກຊັ ັ້ນ, ທຼຸກສາຍໃນທົິ່ ວປະເທດ ຈົິ່ ງນໍາເອາົບນັດາຈຼຸດປະສງົ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຼຸດສຼຸມ ລວມທງັມະຕິ
ຂອງກອງປະຊຼຸມ ທີິ່ ກໍານດົໃນເອກະສານແຜນການສະບບັນີ ັ້ ເປັນບິ່ ອນອງີໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍອອກ
ເປັນແຜນກດິຈະກໍາລະອຽດ ເພ ິ່ ອໄປຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນຂັ ັ້ນຂອງຕນົໃຫ ັ້ປະກດົຜນົເປັນຈງິຕາມພາລະບດົບາດຂອງ
ໃຜລາວ. ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ, ກໍິ່ ໃຫ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່ ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ສະຫ ຼຸບລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າໃຫ ັ້ກະ 
ຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຊາບເປັນປົກກະຕ ິໃນແຕິ່ ລະໄລຍະ. 

ລດັຖະມນົຕ ີ
 

  



v 

ຄໍາຂອບໃຈ 

ກມົແຜນການ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃນນາມຄະນະຮບັຜດິຊອບເນ ັ້ອໃນຂອງບດົສະຫ ຼຸບຜນົ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2019-2020  ແລະ ຮບັຜດິ
ຊອບສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2020-2021, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 
ແລະ ຮູ ັ້ບຼຸນຄຼຸນເປັນຢິ່ າງຍິິ່ ງຕໍິ່ ບນັດາກມົ, ສູນ, ສະຖາບນັ, ຫັ້ອງການ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະ 
ຄອນຫ ວງ, ສະຖາບນັການສກຶສາຕິ່ າງໆ ຕະຫ ອດເຖງິບຼຸກຄນົທີິ່ ໄດ ັ້ສະໜອງຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັທີິ່ ມີ
ຄຼຸນຄິ່ າເຂົ ັ້າໃນເນ ັ້ອໃນຂອງເອກະສານສະບບັນີ ັ້. 

ພເິສດ, ຂໍສະແດງຄວາມຮູ ັ້ບຼຸນຄຼຸນຕໍິ່ ຄະນະນໍາກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ຜູ ັ້ແທນກອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍ
ລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທຼຸກທິ່ ານ ທີິ່ ໄດ ັ້ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັ; ຂໍ ັ້ສະເໜແີນະນໍາທີິ່ ມຄີວາມໝາຍ; ເປັນປະ 
ໂຫຍດຕໍິ່ ເນ ັ້ອໃນບດົສະຫ ຼຸບ ແລະ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ສະບບັນີ ັ້. 

ເອກະສານທີິ່ ມຄີວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັສະບບັນີ ັ້ ຈະໄດ ັ້ນໍາອອກແຈກຢາຍ ແລະ ເຜຍີແຜິ່ ໄດ ັ້ ກໍິ່ ຍ ັ້ອນໄດ ັ້ຮບັ
ການສະໜບັສະໜນູທາງດ ັ້ານການເງນິ ໃນການຈດັພມິຈາກສະຫະພາບເອຣີບົ (European Union) ປະຈາໍ ສປປ 
ລາວ. ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, ໃນນາມຕາງໜັ້າໃຫ ັ້ກມົແຜນການ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ 
ຮູ ັ້ບຼຸນຄຼຸນຢິ່ າງລົ ັ້ນເຫ  ອ ຕໍິ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ (European Union) ປະຈາໍ ສປປ ລາວ ທີິ່ ໃຫ ັ້ທນຶສະໜບັສະໜນູອນັ
ລໍ ັ້າຄິ່ າໃນການຈດັພມິເອກະສານສະບບັນີ ັ້. 

 ກມົແຜນການ 
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ພາກທ ີI 
ຜນົສໍາເລດັຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ 

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2019-2020 

 

I. ພາກສະເໜ ີ

ເຖງິວິ່ າສກົຮຽນ 2019-2020 ເປັນປີສຼຸດທ ັ້າຍໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 
ແລະ ກລິາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII (2016-2020), ແຕິ່ ກໍິ່ ຍງັເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າມບີາງນະໂຍບາຍ, ຍຼຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຼຸດສຼຸມ 
ທີິ່ ກາໍນດົຢູິ່ ໃນແຜນດັິ່ ງກິ່ າວ ຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢິ່ າງເຕມັສິ່ ວນ ອນັເນ ິ່ ອງມາຈາກສະພາບທີິ່  ສປປ ລາວ 
ເຮາົກໍາລງັປະເຊນີກບັຂໍ ັ້ຫຍຼຸ ັ້ງຍາກທາງການເງນິ ຍ ັ້ອນໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດ
ອກັເສບປອດ ໂຄວດິ 19. ເຖງິຢິ່ າງໃດກໍິ່ ຕາມ, ລດັຖະບານ ເວົ ັ້າລວມ, ເວົ ັ້າສະເພາະ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ກໍິ່ ຍງັສ ບຕໍິ່ ສຼຸມທຼຸກຊບັພະຍາກອນທີິ່ ມ ີ ເຂົ ັ້າໃສິ່ ການຂະຫຍາຍການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ, ສົິ່ ງເສມີການເຂົ ັ້າເຖງິການ
ສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ເອາົໃຈໃສິ່ ໃນການປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການສກຶສາ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ເດກັມຄີວາມພ ັ້ອມສ ບຕໍິ່ ຮຽນໃນ
ຊັ ັ້ນທີິ່ ສູງຂຶ ັ້ນໄປ, ພັ້ອມທງັປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບຂອງການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ, ສົິ່ ງເສມີການສ ັ້າງສມີ  ແຮງງານ ແລະ 
ນກັວຊິາການ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງສງັຄມົ, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່
ລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາ ແຕິ່ ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິິ່ ນ ແລະ ສົິ່ ງເສມີໃຫ ັ້ປະຊາຊນົທຼຸກເພດທຼຸກ
ໄວ ຫນັມາໃສິ່ ໃຈການອອກກາໍລງັກາຍເພ ິ່ ອສຼຸຂະພາບ ແລະ ສົິ່ ງເສມີໃຫ ັ້ຜູ ັ້ທີິ່ ມພີອນສະຫວນັດ ັ້ານກລິາ-ກາຍຍະກໍາ 
ໃຫ ັ້ກາຍເປັນນກັກລິາອາຊບີ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ສ ບຕໍິ່ ກໍານດົ 15 ຄາດໝາຍຫ ກັ ເພ ິ່ ອຕດິຕາມເຖງິ
ຄວາມຄ ບໜັ້າ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2019-2020. ລາຍ
ລະອຽດຂອງຄວາມຄ ບໜັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກຈຼຸດສຼຸມຕິ່ າງໆ, ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍໃນການ 
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ວທິກີານແກ ັ້ໄຂບນັຫາຕິ່ າງໆ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ຂ ັ້າງລຼຸິ່ ມນີ ັ້: 

1. ຜນົສໍາເລດັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ສກົຮຽນ 2019-2020
1.1. ຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 15 ຄາດໝາຍ 

ຜິ່ ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2019-2020  
ສະແດງໃຫັ້ເຫນັໄດ ັ້ ໃນຈາໍນວນ 15 ຄາດໝາຍຫ ກັທີິ່ ກໍານດົໄວ ັ້ໃນແຜນປີຜິ່ ານມາ ມ ີ6 ຄາດໝາຍທີິ່ ສາມາດບນັລຼຸໄດ ັ້
ຕາມແຜນ, 3 ຄາດໝາຍ ທີິ່ ມຄີວາມກ ັ້າວໜັ້າ ເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ ແລະ 6 ຄາດໝາຍ ທີິ່ ບໍິ່ ສາມາດບນັລຼຸໄດ ັ້ຕາມ
ແຜນ, ດັິ່ ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນີ ັ້: 

➢ ຄາດໝາຍທີິ່ ບນັລຼຸ 
1) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ຈາກ 79,4% ເປັນ 82,7% (ຄາດໝາຍ: 80%); 
2) ຈາໍນວນເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນ ຂອງເດກັ 5 ປີ ສູງກວິ່ າ 60% ເພີິ່ ມຈາກ 135 ເມ ອງ ເປັນ 142 ເມ ອງ 

(ຄາດໝາຍ: 140 ເມ ອງ); 
3) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນສຼຸດທຊິັ ັ້ນປະຖມົ ບນັລຼຸໄດ ັ້ 99% (ຄາດໝາຍ: 99%); 
4) ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ຂອງນກັຮຽນຂັ ັ້ນ ປ.1 ຫ ຼຸດລງົຈາກ 8,4% ເປັນ 6,3% (ຄາດໝາຍ: 8%); 
5) ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົ ຫ ຼຸດລງົຈາກ 3,8% ເປັນ 3,1% (ຄາດໝາຍ: 3,5%); 
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6) ສົິ່ ງເສມີທຼຸກເພດ, ທຼຸກໄວ ເຂົ ັ້ ັ້າຮິ່ ວມຫດັກາຍຍະບໍລຫິານ, ການອອກກໍາລງັກາຍ ແລະ ການຫ ິ ັ້ນກລິາເພ ິ່ ອກາຍ
ຍະກໍາ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 26% ເປັນ 30% (ຄາດໝາຍ: 30%). 

➢ ຄາດໝາຍທີິ່ ມຄີວາມກ ັ້າວໜັ້າເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ 
1) ອດັຕາລອດເຫ  ອຮອດ ປ.5 ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 82,0% ເປັນ 82,1% (ຄາດໝາຍ: 83%); 
2) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 82,8% ເປັນ 83,3% (ຄາດໝາຍ: 84%); 
3) ນກັຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນເຂົ ັ້າຮຽນຕໍິ່ ສາຍອາຊວີະສກຶສາເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 3,3% ເປັນ 3,8%  

(ຄາດໝາຍ: 5%). 

➢ ຄາດໝາຍທີິ່ ບໍິ່ ປິ່ ຽນແປງ ແລະ ຖດົຖອຍ 

1) ອດັຕາປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ຂັ ັ້ນ ປ.1 ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 6,3% ເປັນ 6,4% (ຄາດໝາຍ: 6%); 
2) ອດັຕາປະລະຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົ ຄງົທີິ່ ຢູິ່ ທີິ່  4,3 % (ຄາດໝາຍ: 4%); 
3) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ຄງົທີິ່ ຢູິ່ ທີິ່  54,8% (ຄາດໝາຍ: 56%); 
4) ຈາໍນວນເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາປະລະຊັ ັ້ນປະຖມົ ຕໍິ່ າກວິ່ າ 6% ຫ ຼຸດລງົຈາກ 118 ເມ ອງ ເປັນ 112 ເມ ອງ  

(ຄາດໝາຍ: 123 ເມ ອງ); 
5) ອດັຕາປະລະນກັຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ເພີິ່ ມຈາກ 9,5% ເປັນ 10,3% (ຄາດໝາຍ: 9%); 
6) ສົິ່ ງເສມີນກັຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ສ ບຕໍິ່ ຮຽນທງັພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ 56,6%1. 

1.2. ສງັລວມຜນົສໍາເລດັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງແຕິ່ ລະຂະແໜງການຍິ່ ອຍໂດຍຫຍໍ ັ້. 
1.2.1. ຂະແໜງການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ:  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຍງັສ ບຕໍິ່ ຂະຫຍາຍຕາໜິ່ າງການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ເປັນບູລມິະສດິໃຫ ັ້
ແກິ່ ເດກັນ ັ້ອຍ ໃນການເສມີສ ັ້າງພດັທະນາການ ແລະ ກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃຫັ້ເດກັ ກິ່ ອນເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ, 
ເຊິິ່ ງໃນທຼຸກປີ ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານຈະເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ (ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ) ເຊິິ່ ງລດັຖະບານ ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່ ສົິ່ ງເສມີ
ເອກະຊນົລງົທນຶຊິ່ ວຍໃນການພດັທະນາການສກຶສາ. ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານມທີງັໝດົ 
3.496 ແຫິ່ ງ, ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນເຖງິ 64 ແຫິ່ ງ ທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ, ໃນນີ ັ້ ໂຮງຮຽນລດັເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນເຖງິ 11 ແຫິ່ ງ ແລະ ເອກະຊນົ
ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນເຖງິ 53 ແຫິ່ ງ. ໃນທົິ່ ວປະເທດ ມນີກັຮຽນໃນທຼຸກຮູບແບບການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນທງັໝດົເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 
243.960 ຄນົ ເປັນ 249.357 ຄນົ2 ເຊິິ່ ງໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 3-5 ປີ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 59% ເປັນ 
61,3%, ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ ກໍິ່ ເພີິ່ ມຈາກ 79,4% ເປັນ 82,7%. ໃນຂະນະດຽວກນັ, ໃນ 40 ເມ ອງ
ດ ັ້ອຍໂອກາດທາງການສກຶສາ ກໍິ່ ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າມທີິ່ າອິ່ ຽງທີິ່ ດຂີຶ ັ້ນ, ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 3-5 ປີ ໄດ ັ້ເພີິ່ ມຈາກ 
43,3% ເປັນ 46,6% ແລະ ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ ກໍິ່ ເພີິ່ ມຈາກ 66,2% ເປັນ 70,8% ເຊິິ່ ງໃນຈາໍນວນ 
40 ເມ ອງນັ ັ້ນ, ຍງັເຫ  ອພຽງ 6 ເມ ອງທີິ່ ຍງັມອີດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ ຕໍິ່ າກວິ່ າ 60% ຄ : ເມ ອງເຊໂປນ, ເມ ອງ
ນອງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; ເມ ອງກະລມຶ ແຂວງເຊກອງ; ເມ ອງໂຂງ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ເມ ອງສານໄຊ ແຂວງອດັ 
ຕະປ  ແລະ ເມ ອງຮົິ່ ມ ແຂວງໄຊສມົບູນ. ສິ່ ວນທາງດ ັ້ານຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 3-5 ປີ 
ແລະ ເດກັ 5 ປີ ເຫນັວິ່ າມຄີວາມສະເໝພີາບ ເຊິິ່ ງດດັສະນຢູີິ່ ລະຫວິ່ າງ 0,99 - 1. ຄຽງຄູິ່ ກນັນັ ັ້ນ ການສກຶສາກິ່ ອນໄວ

 
1ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົປີ 2018 ແມິ່ ນ 65.655 ຄນົ, ນກັຮຽນເຂົ ັ້າສາຍຕິ່ າງໆ 31.856 ຄນົ ແລະ ນກັຮຽນຈບົມປາຍ ໄປຮຽນຕິ່ າງປະເທດ 
4.662 ຄນົ (ສງັລວມແຕິ່ ເດ ອນກນັຍາ 2019 ເຖງິ ມຖີຼຸນາ 2020). 
2
 ຕວົເລກທງັສອງສກົຮຽນນີ ັ້ແມິ່ ນໄດ ັ້ນບັເອາົ ເດກັໃນກຼຸິ່ ມຫ ິ ັ້ນເຂົ ັ້ານໍາ ສກົຮຽນ 2018-19 ເກນອາຍຼຸ  3-5 ປີ ມ ີ3.576 ຄນົ ແລະ ສກົຮຽນ 
2019-20 ມ ີ3.508 ຄນົ. 
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ຮຽນ ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່ ການສົິ່ ງເສມີວຽກງານນໍ ັ້າ ແລະ ສຼຸຂະອະນາໄມ ມາຮອດປີ 2020 ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານຈາໍນວນ 
1.317 ແຫິ່ ງ ມອີິ່ າງລ ັ້າງມ -ຖູແຂ ັ້ວ 954 ແຫິ່ ງ ສາມາດປະຕບິດັກດິຈະກໍາລ ັ້າງມ -ຖູແຂ ັ້ວ ທຼຸກມ ັ້ (ວນັຈນັ-ວນັສຼຸກ 
ແລະ ຖ ກປະເມນີຈາໍນວນ 228 ແຫິ່ ງ ມໂີຮງຮຽນຖ ກຈດັລະດບັ 3 ດາວ ຈາໍນວນ 8 ແຫິ່ ງ, 2 ດາວ 20 ແຫິ່ ງ ແລະ 
1 ດາວ ຈາໍນວນ 46 ແຫິ່ ງ. ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ ຈາໍນວນ 1.732 ແຫິ່ ງ ມວີດິຖິ່ າຍ (ຖ ກນໍາໃຊ ັ້) ແລະ ໄດ ັ້ສະໜອງນໍ ັ້າ
ໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານຈາໍນວນ 1.968 ແຫິ່ ງ. 

1.2.2. ການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ 

ຂະແໜງການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ແມິ່ ນຂະແໜງການໜຶິ່ ງທີິ່ ມຄີວາມສໍາຄນັທີິ່ ສຼຸດ ໃນການກຽມຄວາມພ ັ້ອມ
ໃຫັ້ເດກັ ເພ ິ່ ອມທີກັສະພ ັ້ນຖານໃຫັ້ສາມາດສ ບຕໍິ່ ຮຽນໃນຊັ ັ້ນທີິ່ ສູງຂຶ ັ້ນໄປ. ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ສະພາບການ
ພດັທະນາການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົເຫນັວິ່ າມທີິ່ າອິ່ ຽງທີິ່ ດເີມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ຫ າຍປີຜິ່ ານມາ, ລດັຖະບານໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່ ຊຼຸກຍູ ັ້
ຕດິຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ປັບປຼຸງຫ ກັສູດ, ພັ້ອມທງັຝຶກອບົຮມົຄູໃນການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດສະບບັປັບປຼຸງໃໝິ່  ຂັ ັ້ນ 
ປ.1 ແລະ ປ.2 ລວມທງັໄດ ັ້ສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຼຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການສດິສອນ ໃຫ ັ້ແກິ່ ບນັດາໂຮງຮຽນ
ປະຖມົໃນທົິ່ ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມ ອງທີິ່ ທຼຸກຍາກ. ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, ໃນສກົຮຽນ 2019-20, ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນ
ສຼຸດທຄິງົທີິ່ ຢູິ່  99% ແລະ ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງປະຖມົມທີິ່ າອິ່ ຽງດຂີຶ ັ້ນ ເຊິິ່ ງຫ ຼຸດລງົຈາກ 3,8% ເປັນ 3,1%. ສິ່ ວນດດັ 
ຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ- ຊາຍໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ກໍິ່ ມຄີວາມສະເໝພີາບກນັຢູິ່ ທີິ່  0,98. ແຕິ່ ໃນຂະນະດຽວກນັ 
ຍງັເຫນັວິ່ າ ບາງຄາດໝາຍມທີິ່ າອິ່ ຽງຖດົຖອຍ, ອດັຕາປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົແມິ່ ນ 4,3% ເຫນັວິ່ າ
ເທົິ່ າເດມີເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ. ເຖງິແມິ່ ນວິ່ າອດັຕາປະລະໃນທົິ່ ວປະເທດຈະຄງົທີິ່  ທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ, ແຕິ່ ເມ ິ່ ອເບິິ່ ງ
ລງົຮອດຂັ ັ້ນເມ ອງ ເຫນັວິ່ າມທີິ່ າອິ່ ຽງຖດົຖອຍ ສະແດງໃຫັ້ເຫນັໄດ ັ້ ຈາໍນວນເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາປະລະຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ
ຕໍິ່ າກວິ່ າ 6% ຫ ຼຸດຈາກ 118 ເມ ອງ ເປັນ 112 ເມ ອງ ເຊິິ່ ງຄາດໝາຍໄດ ັ້ວາງໄວ ັ້ 123 ເມ ອງ. 

1.2.3. ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ (ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນປາຍ) 
ສກົຮຽນ 2019-2020 ເຖງິວິ່ າໄດ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມດັທະຍມົອອກຕ ິ່ ມຈາໍນວນ 24 ແຫິ່ ງ ໃນ

ທົິ່ ວປະເທດ ອນັເຮດັໃຫ ັ້ມຈີາໍນວນໂຮງຮຽນທງັໝດົ 1.816 ແຫິ່ ງ ແຕິ່ ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ 
ແລະ ຕອນປາຍ ພດັຫ ຼຸດລງົເຖງິ 25.126 ຄນົ ຖັ້າທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ. ແຕິ່ ເນ ິ່ ອງຈາກ ຈາໍນວນປະຊາກອນໃນເກນ
ອາຍຼຸ 11-14 ປີ ແມິ່ ນຫ ຼຸດຈາກປີທີິ່ ຜິ່ ານມາ ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ
ຈາກ 82,8% ເປັນ 83,3%. ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບລະຫວິ່ າງຍງິ-ຊາຍໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ຢູິ່ ທີິ່  0,97. 

ຄຽງຄູິ່ ກບັການເຂົ ັ້າຮຽນທີິ່ ມທີິ່ າອິ່ ຽງດຂີຶ ັ້ນນັ ັ້ນ ເຫນັວິ່ າປະສດິທພິາບພາຍໃນມທີິ່ າອິ່ ຽງທດົຖອຍ ເຫນັໄດ ັ້ຈາກ
ອດັຕາປະລະຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ທີິ່ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 9,5% ເປັນ 10,3% ທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ. ໂດຍສະເພາະເມ ິ່ ອ
ທຽບໃນຂັ ັ້ນເມ ອງ ມເີຖງິ 116 ເມ ອງ ທີິ່ ມອີດັຕາປະລະຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນຍງັສູງກວິ່ າຄາດໝາຍທີິ່ ວາງໄວ ັ້ 
7,5% (ຄາດໝາຍ 2020), ສູງກວິ່ າໝູິ່ ແມິ່ ນເມ ອງ ໄຊຈາໍພອນ ສູງເຖງິ 24,28% ຖດັລງົມາແມິ່ ນເມ ອງສະໝັ້ວຍ 
21,92% ແລະ ເມ ອງ ເລົິ່ າງາມ 20,41% ແຂວງ ສາລະວນັ. ສິ່ ວນອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍຍງັ
ຄງົທີິ່ ຢູິ່  54,8% ແລະ ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບລະຫວິ່ າງ ຍງິ-ຊາຍ ໃນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ເຫນັວິ່ າ ເດກັຊາຍ
ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຫ າຍກວິ່ າເດກັຍງິ ເຫນັໄດ ັ້ຈາກດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຢູິ່ ທີິ່  0,9. ໂດຍລວມແລ ັ້ວເຫນັວິ່ າ ບນັຫາອດັຕາ
ປະລະຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາແມິ່ ນສ ບຕໍິ່ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ແຕິ່ ການແກ ັ້ໄຂບນັຫາດັິ່ ງກິ່ າວ ຍງັບໍິ່ ທນັປະຕບິດັດເີທົິ່ າທີິ່ ຄວນ ແລະ 
ສາຍເຫດທີິ່ ແທ ັ້ຈງິຂອງການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການສກຶສາວໄິຈຢິ່ າງມວີທິະຍາສາດ ແລະ 
ເປັນລະບບົເທ ິ່ ອ.  
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1.2.4. ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ  
ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ການຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບໍິ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ບໍາລຼຸງຍກົລະດບັ

ການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ ແມິ່ ນໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢິ່ າງຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ ວປະເທດ 

ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ຈາໍນວນປະຊາກອນກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍໃນເກນ ອາຍຼຸ 6-14 ປີ ແລະ ອາຍຼຸ 15-40 ປີ ທີິ່ ບໍິ່ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາ
ຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍໃນເກນ ອາຍຼຸ 15-35 ປີ ທີິ່ ຍງັຮຽນບໍິ່ ຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ ແມິ່ ນມທີິ່ າອຽງຫ ຼຸດລງົເມ ິ່ ອ
ທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ. ມາຮອດປັດຈຼຸບນັ ສາມາດປະກາດຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນບໍາລຼຸງໄດ ັ້ 147 ເມ ອງ ແລະ  
ປະກາດເປັນແຂວງຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນບໍາລຼຸງ 10 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ຄຽງຄູິ່ ກບັການ
ຂະຫຍາຍໂອກາດການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຍງັໄດ ັ້ປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບໄປພ ັ້ອມກນັ ໂດຍໄດ ັ້ພດັທະນາຫ ກັສູດ, ຕໍາລາ
ຮຽນ ແລະ ສະໜອງອຼຸປະກອນ, ສ ິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ສະຖານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນທຼຸກຂັ ັ້ນ; ລວມທງັ
ປັບປຼຸງວທິກີານສດິສອນ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັດ ັ້ານປະສດິທພິາບ ແລະ ສາມາດ
ເຊ ິ່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າກບັສາຍວຊິາຊບີອາຊວີະສກຶສາໄດ ັ້. 

1.2.5. ການສກຶສາຄູ 

ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ການຮບັນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນຄູໃນພາກປົກກະຕຂິອງທຼຸກຊັ ັ້ນທຼຸກສາຍ ໃນສະຖາບນັ
ສ ັ້າງຄູ 16 ແຫິ່ ງ ໄດ ັ້ຫ ຼຸດຕວົເລກລງົ ແຕິ່ ການຍກົລະດບັວຼຸດທກິານສກຶສາໃນພາກປົກກະຕ ິແລະ ພາກພກັສິ ັ້ນປີຮຽນ 
ແມິ່ ນເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ. ການຄດັເລ ອກນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນຄູ ທງັໃນແຜນ ແລະ ສອບເສງັຄດັເລ ອກ ໄດ ັ້ປະຕບິດັຕາມມະຕກິອງ
ປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານສະຖານການສ ັ້າງຄູປະຈາໍປີ 2019 ໂດຍໃຫັ້ສະຖານການສ ັ້າງຄູທຼຸກແຫິ່ ງ ປະຕບິດັແຜນຮບັ
ນກັຮຽນນກັສກຶສາຄູຕາມອດັຕາສິ່ ວນສອບເສງັ 80%, ຕວົເລກແບິ່ ງປັນ 20% ເຊິິ່ ງໃນນັ ັ້ນ 10% ໄດ ັ້ຮບັເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ
ໂດຍແມິ່ ນແຂວງເປັນຜູ ັ້ຄດັເລ ອກ ແລະ ອກີ 10% ແມິ່ ນວທິະຍາໄລຄູເປັນຜູ ັ້ເລ ອກໂດຍອງີຕາມຜນົການສອບເສງັ
ຄດັເລ ອກເຂົ ັ້າຮຽນ. ຈາກແຜນຕວົເລກຮບັນກັຮຽນ ແລະ ພະນກັງານເຂົ ັ້າຮຽນຄູ ຈາໍນວນ 4.145 ຄນົ, ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັຕວົຈງິແມິ່ ນ 3.139 ຄນົ, ຍງິ 2.041 ຄນົ (ເຊິິ່ ງຫ ຼຸດແຜນ 24,27%). ມນີກັຮຽນຄູທີິ່ ຮຽນຢູິ່ ໃນປີສຼຸດທ ັ້າຍ
ຂອງສກົຮຽນ 2019-2020 ປະມານ 3.100 ຄນົ3 ເຊິິ່ ງຄາດວິ່ າຈະເປັນນກັຮຽນຈບົສໍາລບັສກົຮຽນດັິ່ ງກິ່ າວ. 
ນອກຈາກການຂະຫຍາຍໂອກາດແລ ັ້ວ ຍງັໄດ ັ້ປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບ ໂດຍການພດັທະນາເນ ັ້ອໃນຄູິ່ ມ ການຍກົລະດບັຄູ 
ສກຶສານເິທດຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ, ຝຶກອບົຮມົວຽກງານສກຶສານເິທດ (ໂມດຼຸນ 1) ໃຫັ້ແກິ່ ຄູສກຶສານເິທດຂັ ັ້ນແຂວງ, 
ວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ. 

1.2.6. ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ 
ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ທງັພາກລດັ  ແລະ ເອກະຊນົ ທີິ່ ຂຶ ັ້ນກບັການຄຼຸ ັ້ມຄອງ

ທາງດ ັ້ານວຊິາການຂອງກມົອາຊວີະສກຶສາ ມທີງັໝດົ 89 ແຫິ່ ງ, ມພີະນກັງານ-ຄູອາຈານ ທງັໝດົ 4.249 ຄນົ, ຍງິ 
1.531 ຄນົ ແລະ ມນີກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທງັໝດົ 52.252; ຍງິ 23.194 ຄນົ. ສະຖານອາຊວີະສກຶສາທີິ່ ຂຶ ັ້ນກບັ 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ພາກລດັ ມທີງັໝດົ 25 ແຫິ່ ງ, ມພີະນກັງານ-ຄູອາຈານທງັໝດົ 2.165 ຄນົ, ຍງິ 
823 ຄນົ ແລະ ມນີກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທງັໝດົ 34.606 ຄນົ; ຍງິ 13.589 ຄນົ. ມນີກັຮຽນທີິ່ ຮຽນຢູິ່ ໃນປີສຼຸດທ ັ້າຍ
ຂອງສກົຮຽນ 2019-2020 ປະມານ 16.000 ຄນົ ເຊິິ່ ງຄາດວິ່ າຈະເປັນນກັຮຽນຈບົສໍາລບັສກົຮຽນດັິ່ ງກິ່ າວ.  
ມສີະຖານອາຊວີະສກຶສາພາກເອກະຊນົ ທງັໝດົ 67 ແຫິ່ ງ, ມພີະນກັງານຄູອາຈານທງັໝດົ 2.084 ຄນົ, ຍງິ 708 
ຄນົ ແລະ ມນີກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທງັໝດົ 17.646 ຄນົ; ຍງິ 9.605 ຄນົ. ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ ຍງັໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່ ຂະຫຍາຍ
ພ ັ້ນຖານໂຄງລິ່ າງ ແລະ ປະກອບອຼຸປະກອນເຕກັນກິ, ສ ິ່ ການຮຽນ-ການສອນໃຫັ້ສະຖານອາຊວີະສກຶສາຈາໍນວນໜຶິ່ ງ, 

 
3 ເນ ິ່ ອງຈາກຍງັບໍິ່ ສາມາດເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນນກັຮຽນຈບົຕວົຈງິໃນສກົຮຽນ 2019-20 ໄດ ັ້. ດັິ່ ງນັ ັ້ນ ຈິິ່ ງໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ຕວົເລກຄາດຄະເນ ເຊິິ່ ງແມິ່ ນຈາໍ
ນວນນກັຮຽນຄູໃນປີສຼຸດທ ັ້າຍຂອງສກົ 2019-20 ເປັນນກັຮຽນທີິ່ ຈະຈບົ. 
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ຍກົລະດບັໃຫ ັ້ພະນກັງານຄູອາຈານທາງດ ັ້ານລະດບັວຊິາສະເພາະລະດບັປະລນິຍາໂທ, ປະລນິຍາຕ ີ ແລະ ຊັ ັ້ນສູງຢູິ່
ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ ຈາໍນວນ 325 ຄນົ, ຍງິ 152 ຄນົ; ໄດ ັ້ຝຶກອບົຮມົວຊິາສະເພາະໃຫັ້ຄູອາຈານ ແລະ 
ພະນກັງານຈາໍນວນ 883 ຄນົ, ຍງິ 330 ຄນົ, ຝຶກອບົຮມົດ ັ້ານວຊິາຄູໃຫ ັ້ຄູສອນຈາໍນວນ 1.016 ຄນົ, ຍງິ 391 ຄນົ; 
ໄດ ັ້ພດັທະນາຫ ກັສູດວຊິາຊບີໄດ ັ້ຈາໍນວນ 41 ຫ ກັສູດ ແລະ ທບົທວນຫ ກັສູດວຊິາຊບີ 20 ຫ ກັສູດ. 

1.2.7. ວຽກງານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ 
ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຍງັສ ບຕໍິ່ ໃຫ ັ້ທນຶການສກຶສາ ສໍາລບັນກັຮຽນ

ເກັິ່ ງ ແລະ ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ ໃນສດັສິ່ ວນ 20% ຂອງແຜນຮບັນກັສກຶສາທງັໝດົ ແລະ ອກີ 80% ແມິ່ ນຜິ່ ານການ
ສອບເສງັຄດັເລ ອກ ແລະ ຈິ່ າຍຄິ່ າຮຽນດ ັ້ວຍຕນົເອງ. ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ນກັສກຶສາທີິ່ ເຂົ ັ້າໃໝິ່ ໃນການສກຶສາ
ຊັ ັ້ນສູງ ລວມທງັປະລນິຍາເອກ, ປະລນິຍາໂທ ແລະ ປະລນິຍາຕ ີ ໃນ 5 ມະຫາວທິະຍາໄລ ມຈີາໍນວນທງັໝດົ 
11.039 ຄນົ4 ແລະ ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົໃນ 5 ມະຫາວທິະຍາໄລ ມ ີ39.277 ຄນົ. ພ ັ້ອມນີ ັ້ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ
ຍງັໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາຫ ກັສູດ, ສົິ່ ງເສມີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ, ການບໍລກິານວຊິາການໃຫັ້ແກິ່ ສງັຄມົ, ສ ັ້າງຂອບ
ວຼຸດທກິານສກຶສາຊັ ັ້ນສູງແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ບນັຈຼຸລດັຖະກອນຄູ. 

1.2.8. ວຽກງານກລິາ - ກາຍຍະກາໍ (ລະດບັສູງ, ມວນຊນົ, ກລິາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວຽກງານໂອລມິປິກ) 
ຂະແໜງການຍິ່ ອຍກລິາ-ກາຍະກໍາ ເປັນຂະແໜງການຍິ່ ອຍໜຶິ່ ງຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ  

ທີິ່ ເຮດັໜັ້າທີິ່ ໃນການສົິ່ ງເສມີການອອກກໍາລງັກາຍຂອງທົິ່ ວປວງຊນົລາວ ລວມທງັເຮດັໜັ້າທີິ່ ສົິ່ ງເສມີກລິາອາຊບີ. ໃນ
ສກົຮຽນຜິ່ ານມາ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງຂະບວນການອອກກໍາລງັກາຍໃນວນັສໍາຄນັຕິ່ າງໆ ໂດຍໄດ ັ້ສມົທບົກບັສະຫະພນັກລິາ
ແຫິ່ ງຊາດ ຈດັການແຂິ່ ງຂນັກລິາລະດບັນາໆຊາດ, ແຂິ່ ງຂນັກລິາປະຈາໍປີ, ຊງິຂນັຜູ ັ້ນໍາ ພກັ-ລດັ ແລະ ສະຫ ອງວນັສໍາ
ຄນັຂອງຊາດ, ດັິ່ ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນີ ັ້:  

1) ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັກລິາ ທີິ່ ມຊີາຍແດນຕດິຈອດກນັ (ປະເທດບ ັ້ານໃກ ັ້ເຮ ອນຄຽງ)ຄ : ສປ. ຈນີ, ສສ. 
ຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ ມຈີາໍນວນ 13 ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ; 

2) ສົິ່ ງນກັກລິາຄົນພິການ ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂັນຄັດເລ ອກນກັກລິາຄນົພິການ ມາດຕະຖານລະດັບສາກນົ
(Qualification Event IPC) ເພ ິ່ ອສະສົມຄະແນນ ໃຫ ັ້ນກັກລິາຄົນພກິານຜູ ັ້ທີິ່ ເກັິ່ ງ ໄດ ັ້ມເີງ  ິ່ ອນໄຂເຂົ ັ້າ
ຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັລະດບັສາກນົ ບນັລຼຸໄດ ັ້ 8 ປະເພດກລິາ ພ ັ້ອມທງັນກັກລິາຄນົພກິານ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມແຂິ່ ງຂນັ 
ຄດັເລ ອກທງັໝດົ 30 ຄັ ັ້ງ ໃນຈາໍນວນ 12 ປະເທດ; 

3) ປັບປຼຸງນຕິກິໍາລຼຸິ່ ມກດົໝາຍ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫ ັ້ບນັລຼຸໄດ ັ້ 07 ສະບບັ ແລະ ປັບປຼຸງ ປຶັ້ມຄູິ່ ມ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ
ມວນຊນົ ຈາໍນວນ 18 ປະເພດ ກລິາ; 

4) ສໍາເລດັການສ ັ້າງຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕດັສນິກລິາລະດບັຊາດ ຈາໍນວນ 7 ປະເພດກລິາ ຄ :  
ກລິາມວຍ, ມວຍສາກນົ, ຢູໂດ, ເປຕງັ, ບານເຕະ, ເທຄວນັໂດ ແລະ ກະຕໍ ັ້ ແລະ ສໍາເລດັການສ ັ້າງຄູິ່ ມ ຕົ ັ້ນ
ສະບບັສໍາລບັຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕດັສນິ ຈາໍນວນ 14 ສະບບັ; 

5) ສໍາເລດັການຝຶກອບົຮມົຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການການກລິາລະດບັຊາດໃນ 9 ປະເພດກລິາ ຈາໍນວນ 148 ທິ່ ານ;  
6) ຜູ ັ້ບໍລຫິານການກລິາລະດບັສູງຈາໍນວນ 289 ຄນົໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ; ຄູຝຶກກລິາ ຈາໍນວນ 252 ຄນົ;  

ກໍາມະການຕດັສນິຈາໍນວນ 463 ຄນົ; ນກັກລິາພອນສະຫວັນ ຈາໍນວນ 161 ຄນົ; ນກັກລິາທມີຊາດຈາໍນວນ 
957 ຄນົ, ນກັວຊິາການກລິາທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັການຍກົລະດບັ ຈາໍນວນ 16 ຄນົ; 

 
4
 ຈາໍນວນນກັຮຽນມດັທະຍມົປາຍ ທີິ່ ເຂົ ັ້າໃໝິ່ ໃນ 5 ມະຫາວທິະຍາໄລ ຊັ ັ້ ັ້ນປະລນິຍາຕ ີມຈີາໍນວນ 10.087 ຄນົ 
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7) ສໍາເລດັການເຂົ ັ້າຮິ່ ວມແຂິ່ ງງານມະຫາກໍາກລິາຊເີກມຄັ ັ້ງທ ີ 30 ທີິ່ ປະເທດຟີລບິປິນເປັນເຈົ ັ້າພາບ, ມ ີ 25  
ປະເພດກລິາເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ ສາມາດຍາດໄດ ັ້ 1 ຫ ຽນຄໍາ, 5 ຫ ຽນເງນິ, 29 ຫ ຽນທອງ ລວມທງັໝດົ 35 ຫ ຽນ  
ຈດັຢູິ່ ໃນອນັດບັທ ີ10 ໃນ 11 ປະເທດເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ; 

8) ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັກລິາໃນລະດບັອານຼຸພາກພ ັ້ນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ຕາມການເຊ ັ້ອເຊນີ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ
ຈາໍນວນທງັໝດົ 71 ຄັ ັ້ງ, ມ ີ26 ປະເພດກລິາ ມຜູີ ັ້ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 851 ຄນົ, ສາມາດຍາດໄດ ັ້ 18 
ຫ ຽນຄໍາ, 24 ຫ ຽນເງນິ ແລະ 47 ຫ ຽນທອງ ພເິສດເດັິ່ ນກວິ່ າໝູິ່ ແມິ່ ນ ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັກລິາຊງິແຊມ
ໂລກຄ : ກລິາ ວໍຫວຽດນາມ ສາມາດຍາດໄດ ັ້ 1 ຫ ຽນຄໍາ, 2 ຫ ຽນເງນິ, 16 ຫ ຽນທອງ ຢູິ່ ປະເທດກໍາປູເຈຍ; 
ກລິາເປຕງັຍາດໄດ ັ້ 3 ຫ ຽນເງນິ ຢູິ່ ປະເທດກໍາປູເຈຍ. ແຂິ່ ງຂນັກລິາລະດບັອານຼຸພາກພ ັ້ນຄ : ກລິາບານເຕະຍງິ 
ລຼຸ ັ້ນອາຍຼຸ 19 ປີ ສາມາດຍາດໄດ ັ້ 1 ຫ ຽນຄໍາ ໃນລາຍການຊງິຂນັບານເຕະເຈົ ັ້າຊວີດິຢູິ່ ປະເທດບງັກາລາເທດ, U-

15 AFF ສາມາດຍາດໄດ ັ້ 1 ຫ ຽນເງນິ, ກລິາແລິ່ ນ-ລານ ສາມາດຍາດໄດ ັ້ 1 ຫ ຽນຄໍາໃນລາຍການໄທແລນ 
ໂອເພນັ, ສາມາດຍາດໄດ ັ້ 1 ຫ ຽນເງນິ ແລະ 1 ຫ ຽນທອງ; 

9) ສໍາເລດັການເຂົ ັ້າຮິ່ ວມແຂິ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນ ອາຊຽນ ຄັ ັ້ງທ ີ11 ທີິ່ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ, ມ ີ5 ປະເພດກລິາ
ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ, ສາມາດຍາດໄດ ັ້ 1 ຫ ຽນເງນິ ແລະ 7 ຫ ຽນທອງ ຈດັຢູິ່ ອນັດບັທ ີ8 ໃນ 10 ປະເທດເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ. 

1.2.9. ການບໍລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາ 
ວຽກງານບໍລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ເປັນປັດໄຈຕດັສນິ ເພ ິ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ລະບບົການສກຶສາ

ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຼຸງດຂີຶ ັ້ນ ບໍິ່ ວິ່ າຈະເປັນການຄຼຸ ັ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນ, ຄຼຸ ັ້ມຄອງຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານ, ຄຼຸ ັ້ມ
ຄອງການເງນິ ກໍິ່ ຄ ຄຼຸ ັ້ມຄອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນນະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ໃນສກົ 
ຮຽນຜິ່ ານມາ ໄດ ັ້ມຫີ າຍກດິຈະກໍາທີິ່ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເພ ິ່ ອປັບປຼຸງລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາ 
ແຕິ່ ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິິ່ ນ ເຊັິ່ ນ:  

1) ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸງ ນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍ ແລະ ປະກາດໃຊ ັ້ ຈາໍນວນ 21 ສະບບັ; 
2) ໄດ ັ້ສໍາເລດັການບນັຈຼຸບຼຸກຄະລາກິ່ ອນໃໝິ່  ຕາມຕວົເລກທີິ່ ລດັຖະບານໄດ ັ້ສະໜອງໃຫັ້ ຄ  1.040 ຕວົເລກ ໃນ

ນີ ັ້ ມບໍີລຫິານຈາໍນວນ 30 ຕວົເລກ; 

3) ໄດ ັ້ສ ັ້າງແຜນຍຼຸດທະສາດການພດັທະນາຄູ ແລະ ບຼຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ຮອດປີ 2025 ໄດ ັ້ຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ັ້; 

4) ໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະຢູິ່  40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ
ສາມສ ັ້າງ ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ; 

5) ໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ການຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານໃຫັ້ແກິ່ ບນັດາເມ ອງ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ມຄີວາມຍຼຸດຕທໍິາ 
ເທົິ່ າທຽມ ເພ ິ່ ອແນໃສິ່ ຫ ຼຸດຜິ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ; 

6) ໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາໃນຫວົຂໍ ັ້ ການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ
ໃຫ ັ້ແກິ່ ຄະນະກມົ ແລະ ຫວົໜັ້າພະແນກ ຂັ ັ້ນກະຊວງ ແລະ ຮອງພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ 
ໃນທົິ່ ວປະເທດ; 

7) ປັບປຼຸງລະບບົການຄຼຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນຂິ່ າວສານ ເປັນຕົ ັ້ນແມິ່ ນຖານຂໍ ັ້ມູນຕດິຕາມການນໍາໃຊ ັ້ການຊິ່ ວຍເຫ  ອທາງ
ການເພ ິ່ ອການພດັທະນາ (ODA), ຖານຂໍ ັ້ມູນຄຼຸ ັ້ມຄອງແຜນການ ແລະ ການເງນິ ແລະ ຖານຂໍ ັ້ມູນຄຼຸ ັ້ມຄອງ
ບຼຸກຄະລາກອນ; 
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8) ໄດ ັ້ສ ັ້າງຕັ ັ້ງໂທລະພາບສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຊິ່ ອງ 8 (Lao ESTV) ແລະ ໄດ ັ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນຜິ່ ານດາວ
ທຽມ ແລະ ທາງອອນລາຍ; 

1.3. ຂໍ ັ້ມູນດ ັ້ານການເຂົ ັ້າຮຽນ ໃນສກົຮຽນ 2018-19 ແລະ 2019-20 

1.3.1. ຈາໍນວນຫ ັ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນກັຮຽນ 

ຕາຕະລາງທ ີ1 : ຈາໍນວນຫ ັ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນກັຮຽນພາກລດັ 

ລ/ດ  

2018-2019 2019-2020 

ຫັ້ອງ
ຮຽນ 

ໂຮງ ຄູ ນກັ ຫັ້ອງ
ຮຽນ 

ໂຮງ ຄູ ນກັ 

ຮຽນ ສອນ ຮຽນ ຮຽນ ສອນ ຮຽນ 

1 ລັ້ຽງເດກັ 374   6.156 377   6.095 

2 ອານຼຸບານ 5.657 2.923 7.739 140.097 5.716 2.934 7.609 141.639 

3 ກຽມປະຖມົ 2.335  2.496 45.008 2.316  2.468 45.406 

4 ປະຖມົສກຶສາ 32.074 8.570 33.533 717.853 31.128 8.517 32.214 704.605 

5 ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ 12.312 897 26.228 426.822 12.509 901 24.678 412.015 

6 ມດັທະຍມົຕອນປາຍ 5.840 34 12.272 211.686 5.772 34 11.387 199.821 

7 ມດັທະຍມົສມົບູນ  748    762   

ແຫ ິ່ ງຂໍ ັ້ມູນ:ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ຕາຕະລາງທ ີ2: ຈາໍນວນຫ ັ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນກັຮຽນພາກເອກະຊນົ 

ລ/ດ  

2018-2019 2019-2020 

ຫັ້ອງ
ຮຽນ 

ໂຮງຮຽນ ຄູສອນ ນກັຮຽນ 
ຫັ້ອງ
ຮຽນ 

ໂຮງຮຽນ ຄູສອນ ນກັຮຽນ 

1 ລັ້ຽງເດກັ 593   9.052 670   10.124 

2 ອານຼຸບານ 1.732 509 3.818 39.875 1.880 562 4.097 42.399 

3 ກຽມປະຖມົ 11  17 196 11  15 186 

4 ປະຖມົສກຶສາ 1.918 284 2.358 52.806 2.098 305 2.529 55.961 

5 ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ 591 64 1.186 16.034 644 66 1.245 17.135 

6 ມດັທະຍມົຕອນປາຍ 197  395 5.308 222  429 5.753 

7 ມດັທະຍມົສມົບູນ  49    53   

ແຫ ິ່ ງຂໍ ັ້ມູນ:ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

1.3.2. ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃນແຕິ່ ລະຊັ ັ້ນການສກຶສາ 

ຕາຕະລາງທ ີ3: ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃນແຕິ່ ລະຊັ ັ້ນການສກຶສາ 
 2018-2019 2019-2020 
 ລວມ ຍງິ ຊາຍ ລວມ ຍງິ ຊາຍ 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນ ກຼຸິ່ ມ ອາຍຼຸ 3 - 5 ປີ (%) 59,0 59,1 58,8 61,3 61,3 61,3 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນ ກຼຸິ່ ມ ອາຍຼຸ 5 ປີ (%) 79,4 79,5 79,4 82,7 82,5 82,8 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝິ່ ສຼຸດທຊິັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ (%) 98,2 97,9 98,4 98,5 98,4 98,6 
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ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນສຼຸດທຊິັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ (%) 99,1 98,8 99,3 98,9 98,7 99,0 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝິ່ ລວມຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ (%) 109,2 107,8 110,4 108,8 107,7 109,8 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ (%) 108,2 107,0 109,4 106,5 105,4 107,5 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມມດັທະຍມົຕອນຕົັ້ນ (%) 82,8 81,2 84,3 83,3 81,9 84,6 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມມດັທະຍມົຕອນປາຍ (%) 54,8 52,0 57,5 54,8 52,0 57,5 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ (%) 70,9 68,8 73,0 71,3 69,3 73,2 

ແຫ ິ່ ງຂໍ ັ້ມູນ:ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

1.3.3. ຂໍ ັ້ມູນກິ່ ຽວກບັປະສດິທພິາບພາຍໃນ  
1.3.3.1. ຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ 

ຮູບພາບທ ີ 1: ອດັຕາເລ ິ່ ອນຂັ ັ້ນ, ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ແລະ ອດັຕາປະລະ ໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ສກົຮຽນ 2017-18, 
2018-19  ແລະ 2019-20 

ຮູບພາບທ ີ1 ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວິ່ າ ໃນ 3 
ປີທີິ່ ຜິ່ ານມາ ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງໃນຊັ ັ້ນປະ 

ຖມົມທີິ່ າອິ່ ຽງຫ ຼຸດລງົ ໃນຂະນະທີິ່
ອດັຕາປະລະ ມທີິ່ າອິ່ ຽງເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ. ແຕິ່
ຖັ້າເບິິ່ ງທງັສອງອດັຕາລວມກນັ ເຫນັ
ວິ່ ານກັຮຽນທີິ່ ຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ແລະ ປະລະ 
ຫ ຼຸດຈາກ 8,1% ໃນປີ 2018 ມາເປັນ 
7,4% ໃນປີ 2020 ເຊິິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້
ອດັຕາເລ ິ່ ອນຂັ ັ້ນ-ຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົ ເພີິ່ ມ
ຂຶ ັ້ນເຖງິ 0,7%. ເຊິິ່ ງການເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງ
ການເລ ິ່ ອນຂັ ັ້ນ ແລະ ຫ ຼຸດລງົຂອງການ
ຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ໄດ ັ້ສົິ່ ງຜນົໃຫ ັ້ອດັຕາລອດ
ເຫ  ອໃນຊັ ັ້ນປະຖມົເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ. ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ບຕໍິ່ ສມົທບົກບັທຼຸກພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
ບນັດາວຽກງານທີິ່ ຊຼຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ການເລ ິ່ ອນຂັ ັ້ນເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຕ ິ່ ມ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດບນັລຼຸການຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົໄດ ັ້ 100% ເຊິິ່ ງເປັນ
ພ ັ້ນຖານໃນການບນັລຼຸເປົັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ. 

ເຖງິຢິ່ າງໃດກໍິ່ ຕາມ, ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ເຖງິແມິ່ ນວິ່ າອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາຫ ຼຸດລງົຈາກ 
3,8% ເປັນ 3,1% ທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ, ແຕິ່ ໃນຂັ ັ້ນເມ ອງ ຍງັເຫນັວິ່ າ ຄວາມແຕກໂຕນກນັລະຫວິ່ າງເມ ອງ ຍງັມສູີງ.
ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງສູງກວິ່ າໝູິ່  ແມິ່ ນເມ ອງກະລ ມ ແຂວງເຊກອງ 14,74%, ຖດັມາແມິ່ ນເມ ອງໄຊສະຖານ ແຂວງ 
ໄຊຍະບູລ ີ12,89% ແລະ ເມ ອງດກັຈງຶ ແຂວງເຊກອງ 12,47%.  

ໃນທາງກງົກນັຂ ັ້າມເຫນັວິ່ າ ອດັຕາປະລະຊັ ັ້ນປະຖມົຍງັຄງົທີິ່ ຢູິ່  4,3% ທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ, ເມ ິ່ ອເບິິ່ ງລງົເຖງິ
ຂັ ັ້ນເມ ອງ ຈະເຫນັວິ່ າອດັຕາປະລະຊັ ັ້ນປະຖມົສູງກວິ່ າ 6% ມເີຖງິ 37 ເມ ອງ ແລະ ສູງກວິ່ າໝູິ່  ແມິ່ ນເມ ອງນອງ, 
ເມ ອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 19,49%, 16,65% ຕາມລໍາດບັ ແລະ ຖດັມາ ແມິ່ ນເມ ອງ ຕະໂອ ັ້ຍ ແຂວງ
ສາລະວນັ 13,5%.  
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1.3.3.2. ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ 

ຮູບພາບທ ີ2: ອດັຕາເລ ິ່ ອນຂັ ັ້ນ, ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ແລະ ອດັຕາປະລະ ໃນຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ ສກົຮຽນ 2017-18, 2018-19  
ແລະ 2019-20 

ຈາກຮູບພາບທ ີ 2 ຂ ັ້າງນີ ັ້ ສະແດງໃຫັ້
ເຫນັເຖງິ ອດັຕາກະແສນກັຮຽນຢູິ່ ໃນ
ຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ ນບັແຕິ່  ປີ 2018 ຫາ 
2020. ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ, ບນັຫາທີິ່ ຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງຢູິ່
ໃນຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ ທີິ່ ບໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການແກ ັ້ໄຂ
ໄດ ັ້ດເີທົິ່ າທີິ່ ຄວນ ແມິ່ ນອດັຕາປະລະ 
ເຊິິ່ ງຈາກຮູບພາບ ແມິ່ ນເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 
9,2% ໃນປີ 2018 ເປັນ 10,3% ໃນປີ 
2020. ຄຽງຄູິ່ ກນັນັ ັ້ນ ການຄ ັ້າງຫ ັ້ອງກໍິ່
ຍງັມລີກັສະນະຄງົທີິ່  ບໍິ່ ສາມາດປະຕ ິ

ບດັໄດ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ ຈິິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການເລ ິ່ ອນຂັ ັ້ນຫ ຼຸດລງົ ແລະ ການລອດເຫ  ອກໍິ່ ຍິິ່ ງຕໍິ່ າ. ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, ບນັຫາທີິ່ ເຮາົຄວນສຼຸມໃສິ່ ແກ ັ້
ໄຂໃນຕໍິ່ ໜ ັ້າ ຄ ການແກ ັ້ໄຂບນັຫາການປະລະໃນຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ ເຮດັແນວໃດໃຫັ້ສາມາດຮກັສານກັຮຽນໃຫັ້ຢູິ່ ໃນລະບບົ 
ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ພວກເຂາົສາມາດຮຽນຈບົຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ ເຊິິ່ ງໄດ ັ້ຖ ກກໍານດົເປັນການສກຶສາພາກບງັຄບັ ໃນກດົໝາຍການສກຶສາ 
ແລະ ຍງັໃຫ ັ້ສາມາດບນັລຼຸເປົັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົອກີດ ັ້ວຍ. 

ຮູບພາບທ ີ3: ອດັຕາເລ ິ່ ອນຂັ ັ້ນ, ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ແລະ ອດັຕາປະລະ ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ສກົຮຽນ 2017-
18, 2018-19  ແລະ 2019-20 

ສໍາລບັການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນ
ປາຍ ແມິ່ ນມລີກັສະນະໃກ ັ້ຄຽງກບັ ຊັ ັ້ນ 
ມ.ຕົ ັ້ນ ຄ ໃນສກົຮຽນທີິ່ ຜິ່ ານມາ ການ
ປະລະເພີິ່ ມສູງຂຶ ັ້ນທຼຸກປີ, ຈາກປີ 2018 
ຫາ 2020 ອດັຕາປະລະ ແມິ່ ນເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ
ເຖງິ 1,7%. ເຖງິແມິ່ ນວິ່ າ ການສກຶສາ
ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ບໍິ່ ແມິ່ ນການ
ສກຶສາພາກບງັຄບັ ແຕິ່ ລດັ ຖະບານເອງ 
ກໍິ່ ໄດ ັ້ສົິ່ ງເສມີໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີິ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນ 
ມ. ຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ໄປຮຽນຕໍິ່ ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ

ຕອນປາຍ ຄຽງຄູິ່ ກບັການໄປຮຽນຕໍິ່ ໃນສາຍອາຊວີະ ເພ ິ່ ອເປັນພ ັ້ນຖານທີິ່ ດ ີແລະ ມຄີຼຸນນະພາບ ສໍາລບັການຮຽນໃນ
ຊັ ັ້ນທີິ່ ສູງຂຶ ັ້ນໄປ ແລະ ອອກສູິ່ ຕະຫ າດແຮງງານ. ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ບຕໍິ່ ປັບປຼຸງ 
ການຄຼຸ ັ້ມຄອງປະສດິ ທພິາບພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະໃນໂຮງຮຽນ ເພ ິ່ ອເຮດັແນວໃດ ໃຫ ັ້ເດກັນ ັ້ອຍທີິ່ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນແລ ັ້ວ 
ສ ບຕໍິ່ ຮຽນຈນົຈບົການສກຶສາຢິ່ າງມປີະສດິທພິາບ. 

2. ແຜນງບົປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
 ແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ 2020 ຂອງຂະແໜງສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັຮອງຈາກສະພາແຫິ່ ງຊາດ ແລະ 
ແຈ ັ້ງການຈາກກະຊວງການເງນິໃນເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນມທີງັໝດົ: 4.192,88 ຕ ັ້ກບີ ເທົິ່ າກບັ 2,36% ທຽບໃສິ່  GDP ແລະ ເທົິ່ າ
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ກບັ 11,74% ທຽບກບັລາຍຈິ່ າຍລດັຖະບານ. ໃນນີ ັ້ ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ:ິ 3.484,91 ຕ ັ້ກບີ (ລາຍຈິ່ າຍວຊິາ
ການ: 95,01 ຕ ັ້ກບີ) ແລະ ງບົປະມານການລງົທນຶ: 707,96 ຕ ັ້ກບີ (ໃນນີ ັ້ມງີບົປະມານລງົທນຶພາຍໃນ: 152,26 ຕ ັ້
ກບີ ແລະ ລງົທນຶຕິ່ າງປະເທດ: 555,70 ຕ ັ້ກບີ). ງບົປະມານທງັໝດົນີ ັ້ ສູນກາງຄຼຸ ັ້ມຄອງ: 1.310,55 ຕ ັ້ກບີ (ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດ) ແລະ ທ ັ້ອງຖິິ່ ນຄຼຸ ັ້ມຄອງ 2.882,70 ຕ ັ້ກບີ (ພະແນກສກຶສາ
ທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ 3 ມະຫາວທິະຍາໄລ).  
 ຍ ັ້ອນການແຜິ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ 19 ໃນປີ 2020 ນີ ັ້, ດັິ່ ງນັ ັ້ນ ລດັຖະບານຈຶິ່ ງໄດ ັ້ສຼຸມງບົປະມານເຂົ ັ້າ
ໃສິ່ ໃນການແກ ັ້ບນັຫາດັິ່ ງກິ່ າວ. ໃນຂະນະດຽວກນັ ສະພາບເສດຖະກດິກໍິ່ ຝ ດເຄ ອງ ເຮດັໃຫ ັ້ລດັຖະບານຕດັສນິໃຈ 
ປັບປຼຸງແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ ໂດຍໄດ ັ້ຫ ຼຸດລາຍຈິ່ າຍຂອງບນັດາຂະແໜງການຕິ່ າງໆ ທງັສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ. 
ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, ແຜນງບົປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈຶິ່ ງໄດ ັ້ປັບປຼຸງຫ ຼຸດລງົຈາກ 4.192,88 ຕ ັ້ກບີ ເປັນ 
3.744,06 ຕ ັ້ກບີ5 ຊຶິ່ ງເທົິ່ າກບັ 11,3% ທຽບໃສິ່ ລາຍຈິ່ າຍລດັຖະບານ (ອງີໃສິ່ ມະຕຂິອງສະພາແຫິ່ ງຊາດສະບບັເລກ
ທ ີ02/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ25/6/2020). 

3. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ເຖງິວິ່ າກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ມກີານກໍານດົວຽກງານຈຼຸດສຼຸມທີິ່ ເປັນບູລມິະສດິ ເພ ິ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະ 
ຕບິດັ ແນໃສິ່ ໃຫ ັ້ບນັລຼຸບນັດາຄາດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີິ່ ກໍານດົໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
2019-2020 ກໍິ່ ຄ ຄາດໝາຍທີິ່ ສະພາແຫິ່ ງຊາດຮບັຮອງ, ແຕິ່ ກໍິ່ ຍງັມຫີ າຍບນັຫາທີິ່ ຍງັຄງົຄ ັ້າງ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນ 
ການປະລະການຮຽນໃນແຕິ່ ລະຊັ ັ້ນຮຽນທີິ່ ມທີິ່ າອຽງສູງຂຶ ັ້ນທຼຸກປີ ອນັເນ ິ່ ອງມາຈາກສາຍເຫດ ແລະ ປັດໄຈດັິ່ ງນີ ັ້: 

1) ຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ ັ້າການຂອງຜູ ັ້ດູແລເດກັ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຍງັຕໍິ່ າ 
ທງັນີ ັ້ ກໍິ່ ຍ ັ້ອນຂາດການຝຶກອບົຮມົທາງດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ການບໍລຫິານຄຼຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ; 

2) ຄຼຸນນະພາບການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາຕໍິ່ າ ໂດຍສະເພາະທກັສະການອິ່ ານ, ການຂຽນພາສາລາວ ແລະ ທກັ
ສະການຄດິໄລິ່ ເລກພ ັ້ນຖານ ຍງັເປັນບນັຫາທີິ່ ຕ ັ້ອງສ ບຕໍິ່ ແກ ັ້ໄຂໃນຊຼຸມປີຕໍິ່ ໜ ັ້າ; 

3) ລະບບົການປະເມນີຄູສອນ ຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້ຖ ເອາົຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນທີິ່ ຄູສດິສອນ ເປັນເງ  ິ່ອນໄຂສໍາຄນັ ແລະ 
ການລງົຕດິຕາມຂອງຄູສກຶສານເິທດຈາໍນວນໜຶິ່ ງແມິ່ ນໄປກວດກາການແຕິ່ ງບດົສອນຂອງຄູ ແທນທີິ່ ຈະໄປ
ຮິ່ ວມໂມງສອນ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ການແນະນໍາ ຫ   ນເິທດການສອນ;  

4) ບນັຫາການຮຽນຈບົແລ ັ້ວບໍິ່ ມວີຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ການຫ ຼຸດລງົຂອງໂກຕ ັ້າລດັຖະກອນ ກໍິ່ ເປັນສາເຫດໜຶິ່ ງ
ທີິ່ ເຮດັເດກັບໍິ່ ຢາກຮຽນຕໍິ່ ; 

5) ໂຮງຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍຕັ ັ້ງຢູິ່ ຫິ່ າງໄກຈາກກຼຸິ່ ມບ ັ້ານ ເຮດັໃຫ ັ້ເດກັຢູິ່ ໃນຄອບຄວົທຼຸກຍາກບໍິ່ ສາມາດ
ໄປຮຽນໄດ ັ້ ຍ ັ້ອນຂາດຫໍພກັ ແລະ ຂາດທນຶການສກຶສາ; 

6) ຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ ັ້າການຕໍິ່ ວຽກງານທີິ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານວຊິາການ ແລະ  
ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາຈາໍນວນໜຶິ່ ງຍງັຈາໍກດັ. ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, ຄວນມລີະບບົການປະເມນີທີິ່ ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ 
ມປີະສດິທພິາບ. 

4. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ສກົຮຽນ 2020-2021 ໃນຂງົເຂດຕິ່ າງໆ 

4.1. ຈຼຸດປະສງົ 
1) ເພ ິ່ ອສ ບຕໍິ່ ສົິ່ ງເສມີ ແລະ ຂະຫຍາຍການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນໃຫັ້ກວ ັ້າງຂວາງ ພ ັ້ອມທງັຮບັປະກນັດ ັ້ານຄຼຸນນະພາບ; 

 
5 ຕວົເລກງບົປະມານລງົທນຶທ ັ້ອງຖິິ່ ນຄຼຸ ັ້ມຄອງ ທີິ່  ຖ ກເລ ິ່ ອນຈິ່ າຍຍງັບໍິ່ ຊດັເຈນ 
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2) ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ໂດຍແນໃສ່ໃຫ ັ້ນກັຮຽນທ ່ ຮຽນຈບົແຕ່ລະຂັ ັ້ນ 
ສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ ັ້ ຕາມຈດຸປະສງົຂອງຫ ກັສູດ; 

3) ເພ ່ ອຍກົສູງຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຫ ງັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົໃຫັ້ດ ຂຶ ັ້ນ 
ໂດຍເນັ ັ້ນໃສ່ການສ ັ້າງສ ມ ແຮງງານ ແລະ ນກັວຊິາການ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງ 
ການຂອງສງັຄມົ; 

4) ສົ່ ງເສ ມໃຫັ້ປະຊາຊນົທຸກເພດທຸກໄວຫນັມາໃສ່ໃຈການອອກກໍາລງັກາຍເພ ່ ອສຸຂະພາບ ແລະ ສົ່ ງເສ ມໃຫັ້ຜູ ັ້ທ ່
ມ ພອນສະຫວນັດ ັ້ານກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫ ັ້ກາຍເປັນນກັກລິາອາຊ ບ; 

5) ເພ ່ ອສ ບຕໍ່ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກ່ລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາແຕ່ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິ່ ນ. 

4.2. ຄາດໝາຍຫ ກັ 

1) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປ  ໃນຊັ ັ້ນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍໃນທົ່ ວປະເທດໃຫັ້ເພ ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 
82,7% ໃຫັ້ບນັລຸສູງກວ່າ 83%; 

2) ເປ ເຊນັນກັຮຽນເຂົ ັ້າໃໝ່ ປ. 1 ທ ່ ຜ່ານ ອະນຸບານ 3 ຫ   ຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ ຫ   ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫ ິ ັ້ນ ໃຫ ັ້ເພ ່ ມ
ຂຶ ັ້ນຈາກ 69,8% ໃຫັ້ໄດ ັ້ສູງກວ່າ 70%; 

3) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝ່ລວມ ປ. 5 ໃຫ ັ້ບນັລຸສູງກວ່າ 99%; 
4) ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ອດັຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນກັຮຽນ ປ. 1 ຫ ຸດລງົ, ແຕ່ບ່ໍໃຫ ັ້ເກ ນ 6,4%; 
5) ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົຕາມກະແສນກັຮຽນ ໃຫ ັ້ເພ ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 79,8% ເປັນ 80%;  
6) ອດັຕາການເລ ່ ອນຊັ ັ້ນ ປ. 5 ຫາ ມ. 1 ໃຫ ັ້ເພ ່ ມຈາກ 85,1% ບນັລຸໄດ ັ້ 85,5%;  
7) ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ອດັຕາປະລະຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົຫ ຸດລງົ, ແຕ່ບ່ໍໃຫ ັ້ເກ ນ 4,3%; 
8) ດດັຊະນ ຄວາມສະເໝ ພາບຍງິ-ຊາຍ ອດັຕາການເລ ່ ອນຊັ ັ້ນ ປ. 5 ຫາ ມ. 1 ໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ ລະຫວ່າງ 0,97-

1,03; 

9) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝ່ລວມ ມ. 4 ໃຫ ັ້ເພ ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 71,6% ເປັນ 72%; 
10) ສູ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາປະລະຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ບ່ໍໃຫ ັ້ເພ ່ ມຂຶ ັ້ນເກ ນ 10,3%; 
11) ລບົລ ັ້າງຄວາມບ່ໍຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາລະດບັຕ່າງໆໃຫັ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຢູ່ນອກໂຮງຮຽນ

ໃຫັ້ໄດ ັ້ 30.000 ຄນົ; 
12) ຄູຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 10% ຂອງຈາໍນວນຄູທງັໝດົ; 
13) ນກັຮຽນທ ່ ຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນຕໍ່ ໃນສາຍອາຊ ວະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊ ບ ບ່ໍໃຫ ັ້ຫ ຸດ 

3,2%;  
14) ສົ່ ງເສ ມໃຫັ້ນກັສກຶສາທ ່ ສະໝກັເຂົ ັ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວທິະຍາໄລ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, 

ເທກັໂນໂລຊ , ວສິາວະກໍາ ແລະ ຄະນດິສາດໃຫັ້ໄດ ັ້ປະມານ 2.500 ຄົນົ; 

15) ສ ບຕໍ່ ສົ່ ງເສ ມມວນຊນົທຸກເພດ, ທຸກໄວ ເຂົ ັ້າຮ່ວມການຫດັກາຍຍະບໍລຫິານ, ການອອກກໍາລງັກາຍ ແລະ ການ
ຫ ິ ັ້ນກລິາເພ ່ ອສຸຂະພາບ, ເຂົ ັ້າຮ່ວມການສ ັ້າງຂະບວນການເຄ ່ ອນໄຫວຈດັກດິຈະກໍາການແຂ່ງຂນັກລິາປະຈາໍປ , 
ກລິາວນັບຸນປະເພນ  ແລະ ກລິາວນັບຸນສໍາຄນັຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກນົ ໃຫ ັ້ເພ ່ ມຈາກ 30% ເປັນ 34% 
ຂອງພນົລະເມ ອງລາວ. 
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4.3. ວຽກຈດຸສຸມ 

1) ສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍຫັ້ອງກຽມປະຖມົຢູ່ບນັດາເມ ອງທຸກຍາກ ແລະ ເມ ອງທ ່ ມ ເດກັຊນົເຜົ່ າຫ າຍ ພ ັ້ອມທງັສ ບຕໍ່  
ສະໜອງກຸ່ມຫ ິ ັ້ນໃນຊຸມຊນົ ແລະ ການສອນຄວບອາຍຸ ເພ ່ ອກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃຫັ້ເດກັດັ່ ງກ່າວກ່ອນເຂົ ັ້າຮຽນ ຊັ ັ້ນ
ປະຖມົສກຶສາ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັອງົການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ ນ; 

2) ສມົທບົກບັທຸກພາກສ່ວນທ ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນການຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກ່ຄູສອນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ໃນການນໍາໃຊ ັ້ 
ຫ ກັສູດໃໝ່; 

3) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກ່ລະບບົນເິທດການສກຶສາໃນແຕ່ລະຊັ ັ້ນການສກຶສາ; 
4) ສຸມໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ໂດຍສຸມໃສ່ການຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ 

ໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ  ອຄູສອນ; 
5) ເຜ ຍແຜ່ນຕິກິໍາກ່ຽວກບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນ ພ ັ້ອມຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃຫ ັ້ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມ

ຫ ກັວຊິາການ. 
6) ປັບປຸງວທິ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການເລ ່ ອນຂັ ັ້ນແບບຕໍ່ ເນ ່ ອງໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມ ຄຸນນະພາບ; 
7) ຍກົລະດບັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງທ ່ ອ ງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ; 
8) ສ ບຕໍ່ ສະໜອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊ ບຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານໃຫັ້ຜູ ັ້ໃຫຍ່ ແລະ ຊາວໝຸ່ມ ໃຫ ັ້ກວ ັ້າງ 

ຂວາງ; 
9) ການຮບັນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນຄູ ໃຫ ັ້ເນັ ັ້ນໃສ່ສາຍທ ່ ຍງັຂາດເຂ ນຄູ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ນກັຮຽນເກັ່ ງໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນ

ໃນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູຕ່າງໆ ພ ັ້ອມປັບປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສກຶສາສາດຂອງ
ມະຫາວທິະຍາໄລຕ່າງໆ; 

10) ສ ບຕໍ່ ສະໜອງການສກຶສາສາຍອາຊ ວະສກຶສາທ ່ ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຫ າກຫ າຍ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັຄວາມ
ຕ ັ້ອງການຂອງຜູ ັ້ໃຊ ັ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ ັ້ປະກອບການໃນແຕ່ລະທັ້ອງຖິ່ ນ; 

11) ຍກົສູງຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ ໂດຍຖ ເອາົວຽກງານປະກນັຄຸນນະພາບເປັນສໍາຄນັ; 
12) ພຈິາລະນາເພ ່ ມການຮບັນກັສກຶສາເຂົ ັ້າຮຽນໃນລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ ໂດຍສະເພາະໃນຄະນະວຊິາທ ່ ມ ຄວາມ

ພ ັ້ອມດ ັ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພ ່ ອພ ັ້ອມຮບັນກັຮຽນທ ່ ບ່ໍສາມາດໄປສກຶສາຢູ່
ທ ່ ຕ່າງປະເທດ; 

13) ກະກຽມການຈດັການແຂ່ງຂນັມະຫາກໍາກລິາແຫ່ງຊາດຄ ນໃໝ່ ພ ັ້ອມທັງັສຸມໃສ່ການຄົ ັ້ນຫານກັກລິາທ ່ ມ   
ພອນສະຫວນັໃນແຕ່ລະປະເພດ ເພ ່ ອສ ັ້າງເປັນນກັກລິາອາຊ ບ; 

14) ສ ບຕໍ່ ປັບປຸງປະສດິທພິາບໃນການຄຸ ັ້ມຄອງຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທາງການສກຶສາ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ງບົປະມານ
ຂອງຂະແໜງການໃຫັ້ມ ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ; 

15) ສ ບຕໍ່ ປັບປຸງລະບບົຂໍ ັ້ມູນດ ັ້ານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ລະບບົການຕດິຕາມ, ປະເມ ນຜນົ ແລະ ການລາຍງານ
ຢູ່ທຸກລະດບັ;  

16) ສ ບຕໍ່ ປັບປຸງນຕິກິໍາ, ປັບປຸງຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງໃນແຕ່ລະຂັ ັ້ນໃຫ ັ້ເໝາະສມົ; 
17) ສຸມໃສ່ການເຜ ຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາລຸ່ມກດົໝາຍ ລວມທງັແຜນ

ພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິທງັ
ລະດບັສູນກາງ ແລະ ລະດບັທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ທງັພາຍໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ຂະແໜງການອ ່ ນໆ ທ ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ. 
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ພາກທ ີII ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍ
ສກົຮຽນ 2020-2021 ຂອງ 10 ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ  

 

ພາກທ ີII 
ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 

2020-2021 ຂອງ 10 ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ 
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I. ຂະແໜງການຍິ່ ອຍການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ 

 

1.1. ຜນົສໍາເລດັ  
1.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່ າທຽມ 

ໃນຊຼຸມປີຜິ່ ານມາ ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫັ້ແກິ່ ເດກັນ ັ້ອຍ ໃນການເສມີສ ັ້າງພດັທະນາການ ແລະ ກຽມຄວາມ
ພ ັ້ອມ ໃນຊັ ັ້ນການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ແມິ່ ນມກີານຂະຫຍາຍຕວົທີິ່ ດຂີຶ ັ້ນເທ ິ່ ອລະກ ັ້າວ. ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ເຊິິ່ ງ
ເປັນປີສຼຸດທ ັ້າຍໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII (2016-2020) 
ເຫນັວິ່ າ ເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ສກົຮຽນ 2018-19 ໃນທົິ່ ວປະເທດ ມຫີ ັ້ອງລ ັ້ຽງເດກັ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ 80 ແຫິ່ ງ (ປັດຈຼຸບນັມ ີ 1.047 
ຫ ັ້ອງ), ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ 64 ແຫິ່ ງ (ປັດຈຼຸບນັມ ີ3.496 ແຫິ່ ງ), ສິ່ ວນຫັ້ອງກຽມປະຖມົ ແມິ່ ນຫ ຼຸດລງົຈາກ
ປີຜິ່ ານມາ 19 ແຫິ່ ງ. ຄຽງຄູິ່ ກບັການສະໜອງການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນໃນຮູບແບບດັິ່ ງກິ່ າວແລ ັ້ວ, ການຮຽນຜິ່ ານການ
ຫ ິ ັ້ນ ກໍິ່ ໄດ ັ້ສ ບຕໍິ່ ສະໜອງໃນເຂດທີິ່ ບໍິ່ ມເີງ  ິ່ອນໄຂໃນການຂະຫຍາຍຫັ້ອງກຽມ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ ເຊິິ່ ງເມ ິ່ ອ
ທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ ເຮດັໃຫ ັ້ ມເີດກັນ ັ້ອຍໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນໃນຮູບແບບຕິ່ າງໆ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນເຖງິ 5.397 ຄນົ (ຈາກ 243.960 
ເປັນ 249.357 ຄນົ7). 

ຮູບພາບທ ີ 4: ການເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງເດກັໃນຊັ ັ້ນການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ຂອງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ລະຫວິ່ າງ 
ສກົຮຽນ 2018-19 ແລະ 2019-20 

 
ແຫ ິ່ ງຂໍ ັ້ມູນ:ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ຄຽງຄູິ່ ກບັການລງົທນຶ ໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດ ໃນການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ຂອງລດັຖະບານ 
ແລ ັ້ວ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍິ່ ຍງັມນີະໂຍບາຍສົິ່ ງເສມີພາກເອກະຊນົ ໃນການລງົທນຶເຂົ ັ້າໃນຊັ ັ້ນການສກຶສາ 
ດັິ່ ງກິ່ າວຢິ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ ເຊິິ່ ງເຫນັໄດ ັ້ຈາກການເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງນກັຮຽນໃນພາກເອກະຊນົ ສູງເຖງິ 3.586 ຄນົ ກວມເອາົ
ຫ າຍກວິ່ າ 50% ຂອງນກັຮຽນເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນທງັໝດົ (ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນທງັໝດົ 5.397 ຄນົ ທຽບໃສິ່ ສກົຮຽນຜິ່ ານມາ). ມາຮອດປີ 
2020 ແມິ່ ນມນີກັຮຽນເອກະຊນົ ກວມເອາົ 21,1% ທຽບໃສິ່ ນກັຮຽນທງັໝດົ ເທົິ່ າກບັ 52.709 ຄນົ. ຜິ່ ານການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັຂ ັ້າງເທງິນັ ັ້ນ, ໃນທົິ່ ວປະເທດ ໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັອາຍຼຸ 3-5 ປີ ບນັລຼຸໄດ ັ້ 61,3% ແລະ 

 
7
 ນບັທງັເດກັໃນກຼຸິ່ ມຫ ິ ັ້ນ 
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ເດກັອາຍຼຸ 5 ປີ ບນັລຼຸໄດ ັ້ 82,7% ໃນສກົຮຽນ 2019-20 ເຊິິ່ ງໃນນັ ັ້ນ, ທງັເດກັຍງິ ແລະ ເດກັຊາຍກໍິ່ ມຄີວາມສະເໝພີາບ
ກນັໃນການເຂົ ັ້າຮຽນ ສະແດງອອກຜິ່ ານດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິຊາຍ ເທົິ່ າກບັ 1. ເມ ິ່ ອເບິິ່ ງພ ິເສດ ໃນ 40 ເມ ອງ 
ບູລມິະສດິຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາແລ ັ້ວ, ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 
ປີ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນເຖງິ 4,6% (ຈາກ 66,2% ເປັນ 70,8%) ແລະ ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 3-5 ປີ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ 2,8% (ຈາກ 
43,8% ເປັນ 46,6%). ໃນນັ ັ້ນ, ມເີຖງິ 33 ເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນພົ ັ້ນເດັິ່ ນທີິ່ ສຼຸດ ເຊິິ່ ງມ ີ
ເມ ອງຮຼຸນ ແຂວງອຼຸດມົໄຊ (ເພີິ່ ມ 24,4% ບນັລຼຸໄດ ັ້ 80,5%), ເມ ອງໄຊບວົທອງ ແລະ ເມ ອງບວົລະພາ ແຂວງຄໍາມິ່ ວນ 
(ເພີິ່ ມ 16,4% ບນັລຼຸໄດ ັ້ 70% ແລະ 15,6% ບນັລຼຸໄດ ັ້ 60,8% ຕາມລໍາດບັ) ແລະ ເມ ອງ ພະລານໄຊ ແຂວງສະຫວນັ
ນະເຂດ (15,5% ບນັລຼຸໄດ ັ້ 75%) ເຊິິ່ ງທງັ 4 ເມ ອງເຫ ົິ່ ານີ ັ້ ກໍິ່ ລ ັ້ວນແລ ັ້ວແຕິ່ ມອີດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນ ຂອງເດກັ 5 ປີ ຕໍິ່ າກວິ່ າ 
60% ໃນສກົຮຽນຜິ່ ານມາ. 

ເຖງິຢິ່ າງໃດກໍິ່ ຕາມ, ຄຽງຄູິ່ ກບັຜນົສໍາເລດັດັິ່ ງດິ່ າວ ກໍິ່ ຍງັສງັເກດເຫນັວິ່ າ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການສກຶສາ ກິ່ ອນ
ໄວຮຽນຍງັຄງົມຄີວາມແຕກໂຕນກນັລະຫວິ່ າງເມ ອງ ໂດຍສະເພາະຢູິ່ ບນັດາເມ ອງທີິ່ ຢູິ່ ໃກ ັ້ຊາຍແດນຫວຽດນາມ, ເຂດທີິ່
ມຊີນົເຜົິ່ າສິ່ ວນໜັ້ອຍ ແລະ ເມ ອງພູດອຍ ເຊິິ່ ງຍງັມອີດັຕາດັິ່ ງກິ່ າວຕໍິ່ າ ເປັນຕົ ັ້ນ ເມ ອງກະລມຶ ແຂວງເຊກອງ, ເມ ອງນອງ
, ເມ ອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ອ ິ່ ນໆ. ຈາກສະຖຕິໃິນສກົຮຽນ 2019-2020 ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ຈາໍນວນເມ ອງ 
ທີິ່ ມອີດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ ຕໍິ່ າກວິ່ າ 60% ຍງັເຫ  ອ 6 ເມ ອງ, ຫ ຼຸດລງົ 7 ເມ ອງເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ສກົຮຽນຜິ່ ານ
ມາ ເຊິິ່ ງສິ່ ວນໃຫຍິ່ ແມິ່ ນເມ ອງຈາກແຂວງພາກໃຕ ັ້.  ຮູບພາບທ ີ5 ລຼຸິ່ ມນີ ັ້ ຍງັສະແດງໃຫັ້ເຫນັອກີວິ່ າ ໃນບນັດາ 6 ເມ ອງ
ນັ ັ້ນ ມ ີ4 ເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາດັິ່ ງກິ່ າວເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ແຕິ່ ອກີ 2 ເມ ອງແມິ່ ນມອີດັຕາດັິ່ ງກິ່ າວຫ ຼຸດລງົ ແລະ ຍງັຫ ຼຸດລງົຕໍິ່ າກວິ່ າ 60% 
ຈາກສກົຮຽນທີິ່ ຜິ່ ານມາ ແມິ່ ນບນັລຼຸ 60% ແລ ັ້ວ (ເມ ອງຮົິ່ ມ ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ເມ ອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສກັ).  

ຕາຕະລາງທ ີ4: ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົ ັ້າຮຽນ ສໍາລບັການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ສກົຮຽນ 2018-19 ແລະ 
2019-20 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ ສກົຮຽນ 2018 -2019 ສກົຮຽນ 2019 -2020 
 

ດດັຊະນ ີ

ຄວາມສະເໝພີາບ 

 
ດດັຊະນ ີ

ຄວາມສະເໝພີາບ 

ຫັ້ອງລ ັ້ຽງເດກັ 967  1.047  

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນອະນຼຸບານ 7.389  7.596  

ຈາໍນວນຫັ້ອງກຽມ 2.346  2.310  

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ລ ັ້ຽງ
ເດກັ, ອະນຼຸບານ, ກຽມປະຖມົ 
ແລະ ກຼຸິ່ ມຫ ິ ັ້ນ) 

243.960  249.357  

(ຍງິ: 121.199)  (ຍງິ: 23.594)  

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 0-2 ປີ 4,8% 0,95 5,2% 0,94 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 3-4 ປີ 
(%) 47,8% 1,01 49,9% 1,01 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 3-5 ປີ 
(%) 59,0% 1,00 61,3% 1,00 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ 
(%) 

79,4% 1,01 82,7% 1,00 

ແຫ ິ່ ງຂໍ ັ້ມູນ:ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
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ຮູບພາບທ ີ5: ເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ ຕິ່ ໍາກວິ່ າ 60% ໃນສກົຮຽນ 2019-20 (ສມົທຽບອດັຕາ
ລະຫວິ່ າງ 2018-19 ແລະ 2019-20) 
 

 
ແຫ ິ່ ງຂໍ ັ້ມູນ:ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

1.1.2. ຄຼຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ ອງ 
ການປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບຂອງການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ແມິ່ ນເປັນວຽກງານໜຶິ່ ງທີິ່ ສໍາຄນັ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ເດກັມ ີ 

ພດັທະນາການທີິ່ ດ ີໂດຍລດັຖະບານໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່  ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ນກັວຊິາການ ດ ັ້ານການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ 
ໄດ ັ້ມໂີອກາດປັບປຼຸງຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງຕນົ ໂດຍສະເພາະວຽກງານລ ັ້ຽງເດກັ, ອະນຼຸບານ, 
ການກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ການສົິ່ ງເສມີສຼຸຂະພາບ, ສຼຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການ ເຊິິ່ ງມກີດິຈະ
ກໍາທີິ່ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເປັນຕົ ັ້ນແມິ່ ນ ໄດ ັ້ທດົລອງນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານຄຼຸນນະພາບການສກຶສາສໍາລບັຊັ ັ້ນອະນຼຸບານສກຶ
ສາ, ຫັ້ອງກຽມປະຖມົ ແລະ ກຼຸິ່ ມຮຽນຜິ່ ານການຫ ິ ັ້ນ; ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ການແນະນໍາ ການນໍາໃຊ ັ້ແຜນການລ ັ້ຽງດູສກຶສາອບົຮມົ
ເດກັອາ ຍຼຸ  3-36 ເດ ອນ ໂດຍມຫີ ກັສູດ, ແຜນຈດັປະສບົການຊັ ັ້ນອະນຼຸບານສກຶສາ, ຫັ້ອງກຽມປະຖມົ ແລະ ການສອນ
ຫັ້ອງຄວບອາຍຼຸ (3-5 ປີ) ໃຫ ັ້ແກິ່ ຄູສອນຈາໍນວນ 256 ຄນົ, ໄດ ັ້ຮບັການແນະນໍາ ການນໍາໃຊ ັ້ແຜນການລ ັ້ຽງດູສກຶສາ
ອບົຮມົເດກັອາຍຼຸ 3-36 ເດ ອນ ໃຫ ັ້ແກິ່ ວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ຈາກພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ 
ກລິາແຂວງ ແລະ ໜິ່ ວຍງານການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ຈາກຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ. ນອກນັ ັ້ນ, ກໍິ່ ໄດ ັ້
ມກີານປັບປຼຸງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູິ່ ມ ຄູອກີຈາໍນວນໜຶິ່ ງ. 

1.1.3. ການບໍລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງ 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ສ ບຕໍິ່ ເອາົໃຈໃສິ່ ໃນການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ບໍລຫິານແຕິ່ ລະຂັ ັ້ນ 

ນບັແຕິ່ ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິິ່ ນ ໂດຍໄດ ັ້ ມກີານສະໜອງການຝຶກອບົຮມົໃນຫວົຂໍ ັ້ຕິ່ າງໆ ໃຫ ັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ 
ກໍິ່ ຄ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ເຊັິ່ ນ: ໄດ ັ້ຝຶກອບົຮມົ ກິ່ ຽວກບັການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ໃຫ ັ້ແກິ່ ຜູ ັ້
ບໍລຫິານການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ, ຝ ກອບົຮມົວຽກງານສົິ່ ງເສມີສຼຸຂະພາບ, ສຼຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນສະ 
ຖານການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ໃຫ ັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຈາໍນວນໜຶິ່ ງ. ພ ັ້ອມດຽວກນັນີ ັ້ ກໍິ່ ໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາ
ເຄ ິ່ ອງມ  ແລະ ນຕິກິໍາຕິ່ າງໆ ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການພດັທະນາການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ. 
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1.2. ບັນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ການສະໜອງຄູມຈີາໍກດັ ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ໂອກາດເຂົ ັ້າເຖງິການພດັທະນາເດກັກິ່ ອນໄວຮຽນຍງັຈາໍກດັ ໂດຍສະເພາະຢູິ່
ບນັດາເມ ອງທີິ່ ຢູິ່ ເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ; 

2) ຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ ຍງັຂາດການວາງແຜນໄລຍະຍາວ ໃນການຂະຫຍາຍການ
ສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ໃຫ ັ້ຮອງຮບັກບັສະພາບການສກຶສາພາຍໃນເມ ອງ, ສະຖານການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ສິ່ ວນ
ຫ າຍ ຍງັບໍິ່ ທນັມແີຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນຂອງຕນົເອງ; 

3) ນຕິກິໍາທີິ່ ໃຊ ັ້ໃນການຄຼຸ ັ້ມຄອງສະຖານການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນພາກເອກະຊນົ ຍງັບໍິ່ ທນັໄດ ັ້ກໍານດົເນ ັ້ອໃນ 
ລະອຽດ ແລະ ຄບົຖັ້ວນ; 

4) ຜູ ັ້ບໍລຫິານຂັ ັ້ນໂຮງຮຽນຫ າຍແຫິ່ ງຂອງສະຖານການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ຍງັບໍິ່ ທນັໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົການ
ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານການບໍລຫິານ-ຄຼຸ ັ້ມຄອງ, ບຼຸກຄະລາກອນທີິ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານການສກຶສາ ກິ່ ອນໄວ
ຮຽນ ແຕິ່ ລະຂັ ັ້ນຍງັບໍິ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ ແລະ ປະສບົການດ ັ້ານການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນຫ າຍ ແລະ ເລກິເຊິິ່ ງ;  

5) ອາຄານ ແລະ ສະຖານທີິ່  ຍງັບໍິ່ ທນັໄດ ັ້ມາດຕະຖານ, ສະພາບແວດລ ັ້ອມຂອງຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນຍງັບໍິ່ ທນັ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກິ່ ການຮຽນການສອນ, ພັ້ອມກນັນັ ັ້ນ ເຄ ິ່ ອງຫ ິ ັ້ນຕິ່ າງໆ ໃນຫັ້ອງ ແລະ ນອກຫັ້ອງ
ຮຽນ ມບໍີິ່ ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ; ການແຈກຢາຍປຶັ້ມຮຽນຊັ ັ້ນອະນຼຸບານສກຶສາ ບໍິ່ ຄບົຖັ້ວນຕາມການກໍານດົ
ຂອງຫ ກັສູດ ແລະ ບໍິ່ ທົິ່ ວເຖງິ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ; 

6) ຄູສອນຈໍານວນໜຶິ່ ງ ຍງັບໍິ່ ທນັເອາົໃຈໃສິ່  ຕໍິ່ ການສດິສອນ ດູແລເບິິ່ ງແຍງເດກັ;  
7) ການລງົຕດິຕາມ ຊຼຸກຍູ ັ້ຊິ່ ວຍເຫ  ອຄູສອນ ຂອງວຊິາການ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ຍງັບໍິ່ ທນັຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ ແລະ ບໍິ່ ທນັ

ມຄູີສກຶສານເິທດ ການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ. 

1.3. ແຜນວຽກບຼຸລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1.3.1. ຈຼຸດປະສງົ 

1) ເພ ິ່ ອຂະຫຍາຍການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນໄປຍງັບນັດາເມ ອງ ທີິ່ ມອີດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຕໍິ່ າ; 
2) ເພ ິ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ເດກັໄດ ັ້ກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນທຼຸກດ ັ້ານກິ່ ອນເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ແລະ ເພ ິ່ ອຫ ຼຸດອດັຕາການ

ຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ແລະ ປະລະ ຂັ ັ້ນປ.1; 
3) ເພ ິ່ ອສະໜອງສິິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນການສອນ ແລະ ສຼຸຂະອະນາໄມ ໃນຊັ ັ້ນການສກຶສາກິ່ ອນ

ໄວຮຽນ ໃຫ ັ້ພຽງພໍຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານ; 
4) ສົິ່ ງເສມີບຼຸກຄນົ, ນຕິບິຼຸກຄນົ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດລງົທນຶໃສິ່ ການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ. 

1.3.2. ຄາດໝາຍ 

1) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັອາຍຼຸ 0-2 ປີໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 6,16%; 
2) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັອາຍຼຸ 3 - 5 ປີ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 63%; 
3) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັອາຍຼຸ 5 ປີ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 83%; 
4) ເປີເຊນັນກັຮຽນເຂົ ັ້າໃໝິ່  ປ.1 ທີິ່ ຜິ່ ານ ອະນຼຸບານ 3 ຫ   ຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ ຫ   ກຼຸິ່ ມຮຽນຜິ່ ານການຫ ິ ັ້ນ ໃຫ ັ້ບນັລຼຸ 

71%; 
5) ຈາໍນວນເມ ອງທີິ່ ບນັລຼຸອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ ສູງກວິ່ າ 60 %ໃຫັ້ໄດ ັ້ສູງກວິ່ າ 145 ເມ ອງ. 
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1.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸມ 

1) ສ ບຕໍິ່ ຂະຫຍາຍການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນໃນຮູບແບບໃດໜຶິ່ ງຕາມຄວາມເໝາະສມົກບັທ ັ້ອງຖິິ່ ນ ແລະ ສ ບຕໍິ່ ສະ
ໜອງຄູໃຫ ັ້ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ; ພ ັ້ອມທງັຍກົລະດບັຄວາມສາມາດທາງດ ັ້ານການຈດັການຮຽນ-ການ
ສອນໃຫັ້ຄູ ແລະ ຜູ ັ້ດູແລເດກັ; 

2) ໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶໃຫ ັ້ແກິ່ ຊຼຸມຊນົໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈຄວາມສໍາຄນັຂອງການສ ກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ, ສົິ່ ງເສມີໃຫ ັ້ພໍິ່
ແມິ່ -ຜູ ັ້ປົກຄອງ ຊຼຸກຍູ ັ້ໃນວຽກງານການຮຽນຮູ ັ້ຂອງເດກັ ເພ ິ່ ອກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນການຮຽນໃຫັ້ມຄີຼຸນນະພາບ. 
ພ ັ້ອມທງັ ສົິ່ ງເສມີການມສີິ່ ວນຮິ່ ວມ ຂອງທຼຸກພາກສິ່ ວນ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ໃນການພດັທະນາການສກຶ
ສາກິ່ ອນໄວຮຽນ; 

3) ປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ໂດຍຜິ່ ານການສ ັ້າງໂຮງລ ັ້ຽງເດກັ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານຕວົແບບ
ຂັ ັ້ນເມ ອງ/ນະຄອນ; 

4) ປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການລ ັ້ຽງດູ-ສກຶສາອບົຮມົເດກັ ອາຍຼຸ 3-36 ເດ ອນ ໂດຍມຫີ ກັສູດ ແລະ ມາດຕະຖານຄຼຸນ
ນະພາບການບໍລຫິານ ເປັນບິ່ ອນອງີໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; 

5) ສະໜອງອາຫານທິ່ ຽງທີິ່ ມໂີພຊະນາການທີິ່ ດ ີ ໃນສະຖານການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ຕາມເງ  ິ່ອນໄຂທີິ່ ເໝາະສມົ
ກບັແຕິ່ ລະທັ້ອງຖິິ່ ນ; 

6) ສະໜອງອຼຸປະກອນ ແລະ ສິິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫັ້ແກິ່ ໂຮງລ ັ້ຽງເດກັ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ ຕວົແບບ
ຂັ ັ້ນເມ ອງ; 

7) ພດັທະນາຖານເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ ການເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ການເລ ິ່ ອນ ຕາມແຕິ່ ລະຂັ ັ້ນ ແລະ ຊັ ັ້ນຮຽນ ຂອງການສກຶສາ 
ກິ່ ອນໄວຮຽນ; 

8) ສົິ່ ງເສມີເດກັຍງິ ແລະ ເດກັຊາຍ ລວມທງັເດກັທີິ່ ມຄີວາມບກົຜິ່ ອງ ໄດ ັ້ຮບັການກຽມຄວາມພ ັ້ອມກິ່ ອນເຂົ ັ້າຮຽນ
ຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ແລະ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການເຄ ິ່ ອນໄຫວກດິຈະກໍາທີິ່ ໂຮງຮຽນຈດັຂຶ ັ້ນ ຢິ່ າງເທົິ່ າທຽມ; 

9) ສ ບຕໍິ່ ສ ັ້າງມາດຕະຖານຄຼຸນນະພາບຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ຄູິ່ ມ ແນະນໍາການນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານ ສໍາລບັການສກຶສາ 
ກິ່ ອນໄວຮຽນ; 

10) ຍກົສູງຄຼຸນນະພາບ ການບໍລຫິານ-ຄຼຸ ັ້ມຄອງ ສະຖານການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ໂດຍ
ສະເພາະໃນ 40 ເມ ອງດ ັ້ອຍໂອກາດ; 

11) ພດັທະນາລະບບົການກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານການສກຶສາກິ່ ອນ
ໄວຮຽນທຼຸກຮູບແບບ; 

12) ສົິ່ ງເສມີຄຼຸນນະພາບການບໍລຫິານ-ຄຼຸ ັ້ມຄອງ ວຽກງານນໍ ັ້າ, ສຼຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນສະຖານການ
ສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ; 

13) ສ ັ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ຄູິ່ ມ ນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານ ໃນການບໍລຫິານ-ຄຼຸ ັ້ມຄອງສະຖານການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ 
ແລະ ປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການຄຼຸ ັ້ມຄອງການນໍາໃຊ ັ້ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ; 

14) ລງົຕດິຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊິ່ ວຍເຫ  ອຄູສອນຫັ້ອງກຽມໃນ 5 ເມ ອງ ພາຍຫ ງັຝຶກອບົຮມົການແນະນໍາ ການນໍາໃຊ ັ້
ຫ ກັສູດຫ ັ້ອງກຽມ; 

15) ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸງການສກຶສາທເິທດການສ ກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ; 
16) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານການບໍລຫິານການ-ຄຼຸ ັ້ມຄອງໃຫັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ; 
17) ລງົຕດິຕາມຊຼຸກຍູ ັ້ວຽກອາຫານກາງວນັ, ການກນິຢາຂ ັ້າແມິ່ ທ ັ້ອງຂັ ັ້ນໂຮງຮຽນໃນແຕິ່ ລະເມ ອງ.  
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II. ຂະແໜງການຍິ່ ອຍປະຖມົສກຶສາ 
 

2.1. ຜນົສໍາເລດັ 

2.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່ າທຽມ 

ໃນໄລຍະຜິ່ ານມາ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່  ໃຫ ັ້ບູລມິະສດິແກິ່ ການຂະຫຍາຍໂອກາດ 
ໃນການເຂົ ັ້າເຖງິຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ຢິ່ າງທົິ່ ວເຖງິ ແລະ ເທົິ່ າທຽມ ໂດຍຜິ່ ານການຮິ່ ວມມ ກບັຫ າຍພາກສິ່ ວນລວມທງັພາກ
ລດັເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ແລະ ຄູິ່ ຮິ່ ວມພດັທະນາໃນການປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການສກຶສາ, ສະໜອງສິິ່ ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກ, ປັບປຼຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ປັບປຼຸງພດັທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລິ່ າງໃຫ ັ້ເປັນທີິ່ ດງຶ
ດູດຂອງນກັຮຽນຫ າຍຂຶ ັ້ນ. ໃນປີ 2020 ມໂີຮງຮຽນປະຖມົພາກລດັທີິ່ ມນໍີ ັ້າໃຊ ັ້ ແລະ ວດິຖິ່ າຍ (WASH) ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 
69,6% ເປັນ 72,1% ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖມົທີິ່ ມນໍີາໃຊ ັ້ຕະຫ ອດປີ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກປີຜິ່ ານມາຈໍານວນ 185 ແຫິ່ ງ (ຈາກ 
4.529 ເປັນ 4.714 ແຫິ່ ງ) ກວມເອາົ 53,4% ທຽບໃສິ່ ຈາໍນວນໂຮງຮຽນທງັໝດົ.  

ເນ ິ່ ອງຈາກໄດ ັ້ມກີານສມົທບົກບັຊຼຸມຊນົ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ເພ ິ່ ອຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ລະດມົໃຫັ້
ເດກັໃນເກນອາຍຼຸ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົຢິ່ າງທົິ່ ວເຖງິ ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ໃນປີ 2020 ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝິ່ ສຼຸດທຊິັ ັ້ນ
ປະຖມົ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ຈາກ 98,2% ເປັນ 98,5% ສິ່ ວນອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນສຼຸດທ ິແມິ່ ນຍງັຄງົທີິ່ ປະມານ 99%. ຮູບພາບທ ີ6 
ລຼຸິ່ ມນີ ັ້ ສະແດງໃຫັ້ເຫນັ ການສມົທຽບອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນສຼຸດທໃິນຊັ ັ້ນປະຖມົ ລະຫວິ່ າງ ສກົຮຽນ 2018-19 ແລະ 2019-
2020. ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ໃນທົິ່ ວປະເທດ ມ ີ8 ແຂວງທີິ່ ມອີດັຕາດັິ່ ງກິ່ າວຫ ຼຸດລງົ, ມ ີ1 ແຂວງເທົິ່ າເດມີ ແລະ 9 ແຂວງທີິ່ ເພີິ່ ມ
ຂຶ ັ້ນ ແລະ ແຂວງທີິ່ ຫ ຼຸດລງົຫ າຍກວິ່ າໝູິ່ ແມິ່ ນແຂວງຄໍາມິ່ ວນ (ຫ ຼຸດລງົ ເກ ອບ 4%). ສິ່ ວນທາງດ ັ້ານຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-
ຊາຍ ຖ ວິ່ າໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາມຄີວາມສະເໝພີາບສູງ ສະແດງອອກຜິ່ ານດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ເທົິ່ າ 
1,00. ຄຽງຄູິ່ ກບັການສກຶສາພາກລດັ, ການສກຶສາພາກເອກະຊນົ ກໍິ່ ໄດ ັ້ປະກອບສິ່ ວນຫ າຍສມົຄວນເຂົ ັ້າໃນການ
ພດັທະນາການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ. ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົພາກເອກະຊນົກວມ 7,4% ຂອງຈາໍ
ນວນນກັຮຽນທງັໝດົ, ທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ 0,5%. 

ຮູບພາບທ ີ6: ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນສຼຸດທຊິັ ັ້ນປະຖມົໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ທົິ່ ວປະເທດ ສມົທຽບສກົ ຮຽນ 2018-2019 
ແລະ 2019-2020 
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2.1.2. ປະສດິທພິາບພາຍໃນ 

ໃນສກົຮຽນ 2018-2019 ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າປະສດິທພິາບພາຍໃນຂອງການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ແມິ່ ນພບົບນັຫາ 
ພໍສມົຄວນ ທງັອດັຕາປະລະທີິ່ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະ ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງທີິ່ ຍງັສູງ ຈິິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາລອດເຫ  ອຮອດຂັ ັ້ນ ປ.5  
ຫ ຼຸດລງົ. ມາເຖງິສກົຮຽນ 2019-2020, ເນ ິ່ ອງຈາກໄດ ັ້ມກີານສຼຸມໃສິ່  ແລະ ແກ ັ້ໄຂບາງບນັຫາ ເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາກະແສ
ນກັຮຽນມທີິ່ າອິ່ ຽງດຂີຶ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນ ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງໃນຊັ ັ້ນປະຖມົ ເຊິິ່ ງຫ ຼຸດຈາກ 3,8% ເປັນ 3,1%. ເມ ິ່ ອ
ສງັເກດໃນຂັ ັ້ນເມ ອງ ເຫນັວິ່ າ ຈາໍນວນເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນມ ີ44 ເມ ອງ ເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ (74 
ເມ ອງ) ແລະ ເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງສູງທີິ່ ສຼຸດໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ແມິ່ ນເມ ອງກະລມຶ ແຂວງເຊກອງ (ເພີິ່ ມ
ຈາກ 13,9% ເປັນ 14,7%) ຖດັມາແມິ່ ນເມ ອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລ ີ (ຫ ຼຸດຈາກ 16,4% ເປັນ 12,9%) 
ແລະ ເມ ອງດາກຈງຶ ແຂວງເຊກອງ (ຫ ຼຸດຈາກ 14,1% ເປັນ 12,5%). ແຕິ່ ທີິ່ ໜ ັ້າສງັເກດ ໃນສກົຮຽນນີ ັ້ແມິ່ ນ ເມ ອງ
ນອງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ມອີດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງຊັ ັ້ນປະຖມົຫ ຼຸດລງົເຖງິ 20,5% (ຈາກ 23,1% ເປັນ 2,6%) ເຊິິ່ ງ
ສາເຫດແມິ່ ນເນ ິ່ ອງຈາກ ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໄດ ັ້ລງົຕດິແທດກບັໂຮງຮຽນ ເພ ິ່ ອຈດັການເລ ິ່ ອນຂັ ັ້ນແບບຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ ແລະ 
ບໍາລຼຸງນກັຮຽນອິ່ ອນໃຫັ້ສາມາດເລ ິ່ ອນຂຶ ັ້ນຫ ັ້ອງໄດ ັ້ ແຕິ່ ການເລ ິ່ ອນຂັ ັ້ນດັິ່ ງກິ່ າວ ກໍິ່ ບໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັປະກນັເຖງິຄຼຸນນະພາບຂອງ
ການຮຽນຂອງນກັຮຽນໄດ ັ້ ເຊິິ່ ງຍງັເປັນສິິ່ ງທ ັ້າທາຍທີິ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການແກ ັ້ໄຂຢິ່ າງຮບີດິ່ ວນ. ຄ ດັິ່ ງທີິ່ ຜິ່ ານມາ ການຄ ັ້າງ
ຫ ັ້ອງສູງທີິ່ ສຼຸດແມິ່ ນຢູິ່ ໃນຂັ ັ້ນ ປ.1, ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງໃນຂັ ັ້ນ ປ.1 ເຖງິຈະສູງກວິ່ າ
ຂັ ັ້ນອ ິ່ ນ ແຕິ່ ກໍິ່ ໄດ ັ້ຫ ຼຸດລງົເຖງິ 2,1% (ຈາກ 8,4% ເປັນ 6,3%). ເມ ິ່ ອເບິິ່ ງຂັ ັ້ນເມ ອງ ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າຈາໍນວນເມ ອງທີິ່ ມີ
ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ປ.1 ສູງກວິ່ າ 14% ຍງັເຫ  ອພຽງ 11 ເມ ອງ ຫ ຼຸດລງົ 9 ເມ ອງທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ. ສິ່ ວນເມ ອງນອງ 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ທີິ່ ມອີດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ປ.1 ສູງທີິ່ ສຼຸດໃນປີຜິ່ ານມາ, ມາຮອດປີນີ ັ້ ແມິ່ ນຫ ຼຸດລງົເຖງິ 34,1% 
(ຈາກ 38,7% ເປັນ 4,6%). 

ຮູບພາບທ ີ7: ເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງຂັ ັ້ນ ປ.1 ສູງກວິ່ າ 14% 
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ເຫນັໄດ ັ້ຈາກສະຖຕິວິິ່ າ ການຄ ັ້າງຫ ັ້ອງໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ມທີິ່ າອິ່ ຽງຫ ຼຸດລງົ, ແຕິ່ ໃນຂະນະດຽວກນັ ອດັຕາ
ປະລະພດັບໍິ່ ມທີິ່ າອິ່ ຽງທີິ່ ດຂີຶ ັ້ນ ເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ. ອດັຕາປະລະການຮຽນຢູິ່ ຊັ ັ້ນປະຖມົແມິ່ ນ 4,3% ເມ ິ່ ອທຽບ 
ໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາແມິ່ ນຍງັເທົິ່ າເກົິ່ າ ບໍິ່ ມກີານເໜງັຕງີ. ເມ ິ່ ອເບິິ່ ງລະອຽດໃນທຼຸກເມ ອງ ເຫນັວິ່ າ ເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ແຕິ່ ປີ 2018 
ຮອດປະຈຼຸບນັ, ມ ີ28 ເມ ອງ ທີິ່ ອດັຕາດັິ່ ງກິ່ າວສ ບຕໍິ່ ຫ ຼຸດລງົ, ມ ີ35 ເມ ອງ ທີິ່ ສ ບຕໍິ່ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະ 85 ເມ ອງ ທີິ່ ມກີານ
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ເໜງັຕງີໃນລະຫວິ່ າງ 2 ສກົຮຽນ. ໃນສກົຮຽນຜິ່ ານມາ, ຈາໍນວນເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາປະລະຊັ ັ້ນປະຖມົສູງກວິ່ າ ຫ   ເທົິ່ າ 
6% ມ ີ30 ເມ ອງໃນທົິ່ ວປະເທດ, ແຕິ່ ເມ ິ່ ອມາເຖງິສກົຮຽນ 2019-2020 ພດັຍິິ່ ງເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນເປັນ 37 ເມ ອງ. ຮູບພາບ
ທ ີ 8 ລຼຸິ່ ມນີ ັ້ ສະແດງໃຫັ້ເຫນັເມ ອງທີິ່ ມກີານປິ່ ຽນແປງຂອງອດັຕາປະລະຊັ ັ້ນປະຖມົຄ : ມ ີ 15 ເມ ອງ ທີິ່ ປີຜິ່ ານມາ  
ມອີດັຕາດັິ່ ງກິ່ າວຕໍິ່ າກວິ່ າ 6% ແຕິ່ ພດັມາເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນໃນປີ 2020 ແລະ ມ ີ22 ເມ ອງ ທີິ່ ມອີດັຕາຫ ຼຸດລງົ ແຕິ່ ຍງັສູງກວິ່ າ 
6% ໃນປິ 2020. 

ຮູບພາບທ ີ8: ເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາປະລະ ສູງກວິ່ າ 6% ທຽບລະຫວິ່ າງ 2018-19 ແລະ 2019-20 
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ການປະລະຢູິ່ ຊັ ັ້ນປະຖມົສິ່ ວນຫ າຍນັ ັ້ນແມິ່ ນຢູິ່ ໃນຂັ ັ້ນ ປ.1 ເຊິິ່ ງເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ ແມິ່ ນເພີິ່ ມຈາກ 6,3% 
ເປັນ 6,4% ແລະ ເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາປະລະ ປ.1 ສູງກວິ່ າໝູິ່ ແມິ່ ນເມ ອງນອງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ສູງເຖງິ 24,2%, 
ເມ ອງບວົລະພາ ແຂວງຄໍາມິ່ ວນ 23,7%, ເມ ອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 20,9%. ທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາມເີຖງິ 
66 ເມ ອງທີິ່ ອດັຕາປະລະ ປ.1 ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຫ າຍທີິ່ ສຼຸດແມິ່ ນເມ ອງທຼຸລະຄມົ ແຂວງວຽງຈນັ (ເພີິ່ ມຈາກ 
3,7% ເປັນ 19,5%), ຖດັມາແມິ່ ນເມ ອງນອງ (ເພີິ່ ມຈາກ 11,1% ເປັນ 24,2%) ແລະ ເມ ອງຊະນະສມົບູນ 
ແຂວງຈາໍປາສກັ (ເພີິ່ ມຈາກ 2% ເປັນ 10,1%). ຖັ້າສງັເກດກໍລະນຂີອງເມ ອງນອງ, ເຫນັວິ່ າ ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ໃນຂັ ັ້ນ 
ປ.1 ໄດ ັ້ຫ ຼຸດລງົເຖງິ 34,1% ທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ ເນ ິ່ ອງຈາກມກີານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການເລ ິ່ ອນຂັ ັ້ນແບບຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ ແຕິ່ ມນັ
ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ກວດກາຄ ນວິ່ າຍ ັ້ອນສາເຫດອນັໃດຈິິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ ອດັຕາປະລະ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນເຖງິ 13,1% ໝາຍ
ຄວາມວິ່ າ ສູນເສຍນກັຮຽນອອກໄປຈາກລະບບົ ໃນສກົຮຽນ 2019-2020.  

ຈາກອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງໃນຊັ ັ້ນປະຖມົທີິ່ ຫ ຼຸດລງົ ແລະ ອດັຕາປະລະເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນເລກັໜັ້ອຍນັ ັ້ນ ຈິິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ໃນ
ສກົຮຽນ 2019-2020 ອດັຕາລອດເຫ  ອຮອດ ປ.5 ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ຈາກ 82% ເປັນ 82,1% ແລະ ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົ
ຕາມກະແສຮຼຸິ່ ນນກັຮຽນ ສູງຂຶ ັ້ນເລກັໜັ້ອຍເປັນ 79,9%. ເຖງິແນວໃດກໍິ່ ຕາມ, ເຫນັວິ່ າທາງດ ັ້ານປະສດິທພິາບພາຍ
ໃນຂອງການຄຼຸ ັ້ມຄອງລະບບົການສກຶສາ ຍງັມຄີວາມແຕກໂຕນກນັລະຫວິ່ າງເມ ອງ ແລະ ຍງັມກີານເໜງັຕງີລະຫວິ່ າງ
ປີ ຂ ັ້ອນຂ ັ້າງສູງໃນບາງເມ ອງ. ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, ເພ ິ່ ອແກ ັ້ໄຂບນັຫາດັິ່ ງກິ່ າວ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ລວມທງັພະແນກ
ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່ ຊີ ັ້ນໍາຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ/
ນະຄອນ ໃຫ ັ້ເພີິ່ ມທະວຄີວາມເອາົໃຈໃສິ່ ແກ ັ້ໄຂບນັຫາຕິ່ າງໆ ທີິ່ ສະແດງໃຫັ້ເຫນັໃນອດັຕາຕິ່ າງທີິ່ ໄດ ັ້ກິ່ າວມາຂ ັ້າງເທງິ

15 ເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາປະລະຊັ ັ້ນ
ປະຖມົ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນກາຍ 6% ໃນ
ປີ 2020 

22 ເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາປະລະຊັ ັ້ນປະຖມົ 
ຫ ຼຸດລງົຈາກປີ 2019 ແຕິ່ ຍງັສູງກວິ່ າ 6% 
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ນັ ັ້ນ ໂດຍເນັ ັ້ນໜກັໃຫັ້ການຊຼຸກຍູ ັ້, ຊິ່ ວຍເຫ  ອຢິ່ າງໃກ ັ້ຊດິໃນການປະຕບິດັໜັ້າທີິ່ ຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ
ສອນເປັນປະຈາໍ ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ ກໍິ່ ຍງັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່ ໃກ ັ້ຊດິຕດິແທດ ກບັຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ 
ເພ ິ່ ອເພີິ່ ມທະວແີກ ັ້ໄຂບນັຫາການປະລະ ແລະ ຄ ັ້າງຫ ັ້ອງຂອງນກັຮຽນ. 

ຕາຕະລາງທ ີ5: ຕວົຊີ ັ້ບອກຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ 2018-2019 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 2019-2020 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນ (ຫ ັ້ອງ) 33.991 33.226 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ຄນົ) 770.683 760.566 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝິ່ ສຼຸດທ ິ(%) 98,1 98,5 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນສຼຸດທ ິ(%) 99,0 98,9 
ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝິ່ ລວມ (%) 109,1 108,8 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມ (%) 108,2 106,5 
ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ປ 1 (%) 8,4 6,3 

ອດັຕາປະລະ ປ 1 (%) 6,3 6,4 

ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ (%) 3,8 3,1 
ອດັຕາປະລະ (%) 4,3 4,3 

ອດັຕາລອດເຫ  ອຮອດ ປ.5 (%) 82,0 82,1 
ສດັສິ່ ວນນກັຮຽນເອກະຊນົທຽບໃສິ່ ນກັຮຽນທງັ
ໝດົ (%) 

7 7,4 

ແຫ ິ່ ງຂໍ ັ້ມູນ:ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

2.1.3. ຄຼຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ ອງ 

➢ ດ ັ້ານຫ ກັສູດ 

ໃນສກົຮຽນ 2019-2020, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຮິ່ ວມກບັບນັດາຄູິ່ ຮິ່ ວມພດັທະນາ ແລະ ພາກ 
ສິ່ ວນຕິ່ າງໆທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່ ສ ບຕໍິ່ ປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການສກຶສາໃນຊັ ັ້ນປະຖມົໃຫັ້ດຂີຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ສອດ
ແຊກບາງຫ ກັສູດທີິ່ ເຫນັວິ່ າມຄີວາມຈາໍເປັນ ໃຫ ັ້ເດກັນ ັ້ອຍໃນຊັ ັ້ນປະຖມົໄດ ັ້ຮຽນຮູ ັ້ ເຊັິ່ ນ: ຫ ກັສູດລະເບດີບໍິ່ ທນັແຕກ
ວຽກງານສົິ່ ງເສມີສຼຸຂະພາບ, ວຽກງານເພດສກຶສາ ແລະ ທກັສະຊວີດິ. ສໍາລບັການສະໜອງປຶັ້ມ ກໍິ່ ໄດ ັ້ສໍາເລດັການ 
ຮຽບຮຽງ ແລະ ຈດັພມິປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູິ່ ມ ຄູ ໃນຂັ ັ້ນ ປ.1, ປ.2 ແລະ ປ.3 ຈາໍນວນໜຶິ່ ງ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ກໍິ່ ໄດ ັ້
ສໍາເລດັການສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນໃໝິ່  ໃຫ ັ້ນກັຮຽນຂັ ັ້ນ ປ.1 ຈາໍນວນ 1 ຊຼຸດ ຕໍິ່  1 ຄນົ, ຄູິ່ ມ  ຄູ ແລະ ອຼຸປະກອນຕິ່ າງໆ 
ໃຫ ັ້ແກິ່ ຄູໃນທົິ່ ວປະເທດໃນຂັ ັ້ນ ປ.1. ສິ່ ວນໃນຂັ ັ້ນ ປ.2 ແມິ່ ນໄດ ັ້ສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນໃໝິ່  ແລະ ຄູິ່ ມ ຄູວຊິາ
ຄະນດິສາດ ໃນທົິ່ ວປະເທດ ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົກິ່ ຽວກບັຫ ກັສູດໃໝິ່ ດັິ່ ງກິ່ າວ. ພ ັ້ອມດຽວກນັ ກໍິ່ ຍງັໄດ ັ້ມີ
ການຮຽບຮຽງ ແລະ ຈດັພມິປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູິ່ ມ ຄູຝຶກເວົ ັ້າພາສາລາວ ຂັ ັ້ນ ປ.1 ຈາໍນວນ 1.370 ຫວົ ພ ັ້ອມທງັ
ລງົຕດິຕາມການຮຽນ-ການສອນ ຢູິ່ ໃນ 4 ແຂວງທດົລອງ ເພ ິ່ ອເປັນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາກິ່ ຽວກບັ ການນໍາໃຊ ັ້ພາສາລາວ
ສໍາລບັເດກັຊນົເຜົິ່ າ ເຊິິ່ ງເຫນັວິ່ າເປັນສາເຫດໜຶິ່ ງຂອງການຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ແລະ ການປະລະໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ. 

➢ ດ ັ້ານບຼຸກຄະລາກອນ 

ໃນການປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການສກຶສາ, ຜູ ັ້ບໍລຫິານ ແລະ ຄູສອນ ເປັນປັດໄຈຫ ກັ ທີິ່ ຕດັສນິດ ັ້ານຄຼຸນນະພາບ
ຂອງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄຼຸ ັ້ມຄອງໃນໂຮງຮຽນ. ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, ໃນສກົຮຽນຜິ່ ານມາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາ ຮິ່ ວມກບັຄູິ່ ຮິ່ ວມພດັທະນາ ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່ ສະໜບັສະໜນູ, ຕດິຕາມ ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິິ່ ນໃນດ ັ້ານ
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ຕິ່ າງໆ ຄ : ໄດ ັ້ມກີານປະເມນີ ແລະ ຕລີາຄາຕໍາແໜິ່ ງວຊິາການຄູຈາໍນວນໜຶິ່ ງຈາກຂັ ັ້ນສູນກາງ; ໃນຂັ ັ້ນ ປ.1 ຄູສອນໄດ ັ້
ຮບັການຝຶກອບົຮມົຫ ກັສູດໃໝິ່ ໃນຂອບເຂດທົິ່ ວປະເທດ; ຄູສອນ ປ.2 ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົວຊິາຄະນດິສາດ 
ຕາມຫ ກັສູດໃໝິ່  ແລະ ໄດ ັ້ຖອດຖອນບດົຮຽນຈາໍນວນໜຶິ່ ງ; ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ 88 ເມ ອງ ບູລມິະສດິ 
ໄລຍະທ ີ1 ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົກິ່ ຽວກບັການບໍລຫິານ-ຄຼຸ ັ້ມຄອງທີິ່ ເນັ ັ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ (SBM) ສະໜບັສະໜນູ 
ໂດຍໂຄງການ GPE II . ສໍາລບັວຽກງານສກຶສານເິທດ ກໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການເອາົໃຈໃສິ່ ຫ າຍຂຶ ັ້ນ ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັ  
ສະໜນູຈາກອງົການ UNICEF ໃນການຝຶກອບົຮມົຄູນເິທດໃນ 9 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ (ໂມດູນ 1), ສໍາເລດັການປັບປຼຸງ 
ແລະ ຮຽບຮຽງຄ ນໃໝິ່  ກິ່ ຽວກບັ ເອກະສານຄູິ່ ມ ການຝຶກອບົຮມົຄູສກຶສານເິທດ ຊັ ັ້ນປະຖມົ ໂມດູນ 2 ແລະ ສໍາເລດັ
ການຝຶກອບົຮມົຄູນເິທດໃນແຂວງ ຜົ ັ້ງສາລ,ີ ຫວົພນັ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ນອກນັ ັ້ນ, ຄູສກຶສານເິທດ ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ
ຂອງອງົການ ບກີວົ ຢູິ່ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ສາລະວນັ ກໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັຝຶກອບົຮມົກິ່ ຽວກບັການເກບັກໍາ  
ຂໍ ັ້ມູນໃນການລງົຕດິຕາມການສອນຂອງຄູ ທີິ່ ຜິ່ ານການຝຶກອບົຮມົຫ ກັສູດໃໝິ່  ປ.1 (ໂປ ແກມ KOBO). 

➢ ດ ັ້ານຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ 

ການສອບເສງັນກັຮຽນເກັິ່ ງສກົຮຽນ 2019-2020 ແມິ່ ນແຂວງຮບັຜດິຊອບຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 16 ແຂວງ ແລະ 
1 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ (ແຂວງຫວົພນັບໍິ່ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ) ເຊິິ່ ງມນີກັຮຽນເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັຄັ ັ້ງນີ ັ້ທງັໝດົ 
697 ຄນົ, ຍງິ 466 ຄນົ, ການສອບເສງັມ ີ3 ວຊິາຄ : ວຊິາພາສາລາວ, ຄະນດິສາດ ແລະ ໂລກອ ັ້ອມຕວົເຮາົ. ຜິ່ ານ
ການສອບເສງັສາມາດສະຫ ຼຸບໄດ ັ້ດັິ່ ງນີ ັ້: ຄະແນນຕໍິ່ າສຼຸດຂອງການສອບເສງັທງັ 3 ວຊິາ ແມິ່ ນຄະແນນ 0, ຄະແນນສູງ
ສຼຸດ ວຊິາພາສາລາວ 9,7; ຄະນດິສາດ 9,3 ແລະ ໂລກອ ັ້ອມຕວົເຮາົ ແມິ່ ນສາມາດຍາດໄດ ັ້ຄະແນນເຕມັ 10 ຊຶິ່ ງໄດ ັ້
ຈາກນກັສອບເສງັແຂວງເຊກອງ, ໃນນັ ັ້ນ ມຈີາໍນວນນກັສອບເສງັທີິ່ ໄດ ັ້ຄະແນນ 7 ຂຶ ັ້ນໄປ 61 ຄນົ ເທົິ່ າກບັ 8,76% 
ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ ັ້ນຈາກສກົຜິ່ ານມາ 2,46%. ສິ່ ວນວຽກງານກິ່ ຽວກບັການວເິຄາະຂໍ ັ້ມູນ ການປະເມນີຜນົສໍາເລດັຂອງນກັຮຽນ 
(SEA-PLM) ແລະ ການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ຂັ ັ້ນ ປ.5 ໃນທົິ່ ວປະເທດແມິ່ ນບໍິ່ ທນັໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
ສາເຫດເນ ິ່ ອງຈາກ ການລະບາດຂອງພະຍາດປອດອກັເສບ COVID-19. 

2.1.4. ການບໍລຫິານ ແລະ ການຄຼຸ ັ້ມຄອງ 
ໃນປີ 2020 ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ມກີານປຶກສາຫາລ ກບັພາກສິ່ ວນກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ິ່ ອປັບປຼຸງ 

ຂໍ ັ້ຕກົລງົວິ່ າດ ັ້ວຍການນເິທດການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ; ໄດ ັ້ສໍາເລດັປັບປຼຸງ ແລະ ພດັທະນາຄູິ່ ມ 
ປະກນັຄຼຸນນະພາບການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ສໍາລບັຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ. ນອກນັ ັ້ນ, ຂໍ ັ້ຕກົລງົ ວິ່ າດ ັ້ວຍມາດຕະຖານນໍ ັ້າ 
ແລະ ສຼຸຂະອະນາໄມໃນສະຖານການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມນັສກຶສາ, ຄູິ່ ມ ການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ເຄ ິ່ ອນໄຫວກຼຸິ່ ມ
ໂຮງຮຽນປະຖມົໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງ ແລະ ເຜຍີແຜິ່ ຢິ່ າງເປັນທາງການໃຫັ້ແກິ່ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ/
ນະຄອນຫ ວງ ເພ ິ່ ອເປັນບິ່ ອນອງີ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາຂັ ັ້ນເມ ອງ, ຂັ ັ້ນໂຮງ 
ຮຽນ ແລະ ຄູ ໃນຂອບເຂດທົິ່ ວປະເທດ.  

ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການບໍລຫິານ-ຄຼຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນມປີະສດິທະພາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົດຂີຶ ັ້ນ, ໃນປີ 2020 
ລດັຖະບານໄດ ັ້ສ ບຕໍິ່ ສະໜອງເງນິບໍລຫິານສະຖານການສກຶສາສໍາລບັຊັ ັ້ນປະຖມົ ລວມທງັຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ. ແຕິ່ ການ
ສະໜອງເງນິດັິ່ ງກິ່ າວ ແມິ່ ນບໍິ່ ໄດ ັ້ຕາມແຜນ ເນ ິ່ ອງຈາກສະພາບການເງນິຂອງລດັຖະບານມຄີວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາກ ຍ ັ້ອນຜນົ
ກະທບົຈາກ ພະຍາດໂຄວດິ 19. 

ເຖງິຢິ່ າງໃດກໍິ່ ຕາມ ລດັຖະບານກໍິ່ ຍງັຕ ັ້ອງການ ການຊິ່ ວຍເຫ  ອ ແລະ ການຮິ່ ວມມ ຈາກອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ, 
ຄູິ່ ຮິ່ ວມພດັທະນາທງັພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ ໃນການປັບປຼຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລິ່ າງ, ການບໍລຫິານ-ຄຼຸ ັ້ມຄອງ, ການຈດັ 
ການຮຽນ-ການສອນ, ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ນກັຮຽນມຜີນົການຮຽນດຂີຶ ັ້ ັ້ນເທ ິ່ ອລະກ ັ້າວ. 
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2.2. ບັນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ເຖງິວິ່ າລດັຖະບານ ແລະ ຄູິ່ ຮິ່ ວມພດັທະນາ ໄດ ັ້ສຼຸມທງັການຊິ່ ວຍເຫ  ອທາງດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ດ ັ້ານງບົປະ 
ມານ ເຂົ ັ້າໃສິ່ ການພດັທະນາການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ມຄີຼຸນນະພາບ ແຕິ່ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບີດັຕວົຈງິ  
ກໍິ່ ປັດສະຈາກບໍິ່ ໄດ ັ້ກບັບນັຫາ ແລະ ສີິ່ ງທ ັ້າທາຍທີິ່ ເກດີຂຶ ັ້ນໃນໄລຍະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ດັິ່ ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນີ ັ້:  

1) ການປະເມນີຄູສອນທັ້າຍປີ ເນັ ັ້ນໃສິ່ ການແຕິ່ ງບດົສອນຫ າຍເກນີໄປ ແລະ ບໍິ່ ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນໜກັໃສິ່ ຜນົການຮຽນ
ຂອງນກັຮຽນເທົິ່ າທີິ່ ຄວນ; 

2) ໂຮງຮຽນສິ່ ວນຫ າຍເປັນໂຮງຮຽນມູນ, ໂຮງຮຽນຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ບ ັ້ານຢູິ່ ຫິ່ າງໄກໂຮງຮຽນສມົບູນ; 
3) ການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົຍງັຢູິ່ ກະແຈກກະຈາຍ, ບໍິ່ ມອີາຊບີຄງົທີິ່ , ຮອດລະດູການຜະລດິຈາໍເປັນຕ ັ້ອງ 

ເອາົລູກຫ ານອອກໄປອາໄສຢູິ່ ໄຮິ່ ຢູິ່ ສວນນໍາ ເຮດັໃຫ ັ້ຮຽນບໍິ່ ຄບົຫ ກັສູດ ແລ ັ້ວກໍິ່ ປະລະການຮຽນ; 
4) ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນຈາໍນວນໜຶິ່ ງ ຂາດຄວາມເປັນເຈົ ັ້າການໃນການປະຕບິດັໜັ້າທີິ່  ໂດຍສະ

ເພາະຢູິ່ ເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ; 
5) ຄູຈາໍນວນໜຶິ່ ງຍງັບໍິ່ ເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ພບົຄວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາກໃນການສອນຫ ກັສູດໃໝິ່  ປ.1 ແລະ ຄະນດິສາດ ປ.2; 
6) ການລງົຕດິຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ ຂອງຄູສກຶສານເິທດ ແລະ ຜູ ັ້ບໍລຫິານຂັ ັ້ນແຂວງ/ຂັ ັ້ນເມ ອງ ຍງັບໍິ່ ທນັເປັນລະບບົຕໍິ່

ເນ ິ່ ອງ ແລະ ບໍິ່ ໄດ ັ້ດເີທົິ່ າທີິ່ ຄວນເນ ິ່ ອງຈາກງບົປະມານມຈີາໍກດັ;  
7) ການສະໜອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ສໍາລບັຊັ ັ້ນປະຖມົຍງັຊກັຊ ັ້າ ບໍິ່ ທນັກບັສະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; 
8) ການປະສານງານລະຫວິ່ າງ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ/ຊຼຸມຊນົ ຍງັບໍິ່ ທນັໄດ ັ້ດເີທົິ່ າທີິ່

ຄວນ. 

2.3. ແຜນວຽກບຼຸລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
2.3.1. ຈຼຸດປະສງົ 

1) ເພ ິ່ ອປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ໃນຊັ ັ້ນປະຖມົໃຫັ້ດຂີຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັຫ ຼຸດຜິ່ ອນອດັຕາປະລະ ແລະ 
ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ; 

2) ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ເດກັທີິ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົມຄີວາມຮູ ັ້, ມຄີວາມສາມາດ, ທກັສະໃນການອິ່ ານ, ການຂຽນໄດ ັ້ 
ແລະ ຄດິໄລິ່ ເລກຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານໄດ ັ້; 

3) ເພ ິ່ ອປັບປຼຸງລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງໂດຍເນັ ັ້ນໃສິ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ. 

2.3.2. ຄາດໝາຍ 

1) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝິ່ ສຼຸດທຊິັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ໃຫ ັ້ບນັລຼຸໄດ ັ້ສູງກວິ່ າ 99%;  
2) ຫ ຼຸດຜິ່ ອນອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ຂອງນກັຮຽນ ປ.1 ໃຫ ັ້ຍງັເຫ  ອຕໍິ່ າກວິ່ າ 6%; 
3) ຫ ຼຸດຜິ່ ອນອດັຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນກັຮຽນ ປ.1 ໃຫ ັ້ຍງັເຫ  ອຕໍິ່ າກວິ່ າ 6%; 
4) ຫ ຼຸດຜິ່ ອນອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາໃຫ ັ້ຍງັເຫ  ອຕໍິ່ າກວິ່ າ 3%;  
5) ຫ ຼຸດຜິ່ ອນອດັຕາປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາໃຫ ັ້ຍງັເຫ  ອຕໍິ່ າກວິ່ າ 4%; 
6) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃໝິ່  ປ.5 ໃຫ ັ້ບນັລຼຸ 100%; 
7) ອດັຕາລອດເຫ  ອ ຮອດ ປ.5 ໃຫ ັ້ບນັລຼຸສູງກວິ່ າ 82,5%;  
8) ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົຕາມກະແສນກັຮຽນໃຫັ້ບນັລຼຸໄດ ັ້ 81%; 
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9) ເປີເຊນັຂອງນກັຮຽນ ປ.3 ທີິ່ ບນັລຼຸມາດຕະຖານການຮຽນຮູ ັ້ວຊິາພາສາລາວ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 50% ແລະ ວຊິາຄະນດິ 
ສາດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 30%. 

2.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸມ 

1) ສ ບຕໍິ່ ເອາົໃຈໃສິ່ ໃຫ ັ້ນກັຮຽນຍງິ ແລະ ນກັຮຽນຊາຍ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາດ ັ້ວຍຄວາມເທົິ່ າທຽມກນັ ໂດຍບໍິ່

ເລ ອກເພດ, ເຜົິ່ າ, ສາດສະໜາ, ຖານະທາງສງັຄມົ ບໍິ່ ວິ່ າຢູິ່ ໃນຕວົເມ ອງ ກໍິ່ ຄ ຊນົນະບດົ ລວມທງັນກັ ຮຽນທີິ່ ມີ
ຄວາມຕ ັ້ອງການຊິ່ ວຍເຫ  ອພເິສດ; 

2) ສ ບຕໍິ່ ສມົທບົກບັອໍານາດການປົກຄອງທັ້ອງຖິິ່ ນ ເພ ິ່ ອປຼຸກລະດມົພໍິ່ ແມິ່ ຜູ ັ້ປົກຄອງ ໃຫ ັ້ຮບັຮູ ັ້ຄວາມໝາຍຄວາມ
ສໍາຄນັຂອງການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ, ເອາົໃຈໃສິ່ ສົິ່ ງລູກຫ ານຂອງຕນົມາຮຽນໃຫັ້ເປັນປົກກະຕພິ ັ້ອມທງັຕດິ 
ຕາມການຮຽນຂອງລູກເວລາຢູິ່ ບ ັ້ານ; 

3) ສ ັ້າງຕັ ັ້ງກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ຄູໄດ ັ້ມໂີອກາດລະດມົສະໝອງ, ແລກປິ່ ຽນບດົຮຽນນໍາກນັ ແລະ ສ ບຕໍິ່ ປັບປຼຸງ 
ລະບບົກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນຄ ນໃໝິ່  ພ ັ້ອມທງັຈດັກອງປະຊຼຸມຝຶກອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ຄູິ່ ມ  ແນະນໍາການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ 
ເຄ ິ່ ອນໄຫວກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນປະຖມົ; 

4) ສ ບຕໍິ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການຮຽນ-ການສອນຕາມໂຄງການຫ ກັສູດຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍາ 
ນດົໄວ ັ້ພ ັ້ອມທງັປະເມນີການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນກັຮຽນ; 

5) ກວດກາຄ ນຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນໃນການດໍາເນນີການສດິສອນຫັ້ອງຄວບໂດຍສະເພາະບນັ 
ດາໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບູນ, ດໍາເນນີການປະເມນີຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈນັຍາບນັຂອງຄູປະຖມົ ແລະ 
ຍກົລະດບັໃຫ ັ້ແກິ່ ຄູປະຈາໍການໂດຍສະເພາະຜູ ັ້ທີິ່ ບໍິ່ ໄດ ັ້ມາດຖານ; 

6) ສະໜອງອຼຸປະກອນ/ສ ິ່ ການຮຽນການສອນ ແລະ ສິິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລບັນກັຮຽນພກິານ ແລະ 
ເດກັທີິ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການພເິສດ; 

7) ສະໜອງນໍ ັ້າໃຊ ັ້ ແລະ ຫ ັ້ອງນໍ ັ້າແຍກຍງິ-ຊາຍໃຫັ້ແກິ່ ໂຮງຮຽນປະຖມົໃຫັ້ທົິ່ ວເຖງິທງັໃນເທດສະບານ ແລະ 
ຊນົນະບດົ ທີິ່ ມເີງ  ິ່ອນໄຂທີິ່ ເໝາະສມົ. ສ ບຕໍິ່ ປຼຸກລະດມົຊຼຸມຊນົປະກອບສິ່ ວນໃນການສົິ່ ງເສມີສຼຸຂະອະນາໄມ, 
ໂພຊະນາການ, ສຼຸຂະພບິານ ແລະ ປັບປຼຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມໃນໂຮງຮຽນ; 

8) ສມົທບົກບັພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ
ເມ ອງ/ນະຄອນ ພ ັ້ອມທງັຄູສກຶສານເິທດ ໃຫ ັ້ລງົຕດິຕາມ ແລະ ຊຼຸກຍຼຸ ັ້ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ 
ໂດຍສະເພາະຢູິ່ ໂຮງຮຽນທີິ່ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຕໍິ່ າ; 

9) ສົິ່ ງເສມີການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາພາສາລາວ ແລະ ຄະນດິສາດ ໂດຍສະເພາະໃນຂັ ັ້ນ ປ.1 ແລະ ປ.2 
ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີິ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົ ສາມາດກຼຸ ັ້ມຕນົເອງ ອິ່ ານອອກ, ຂຽນເປັນ ແລະ ຄດິໄລິ່ ເລກຂັ ັ້ນ
ພ ັ້ນຖານໄດ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ; 

10) ລງົຕດິຕາມການປະຕບິດັການຮຽນ-ການສອນຫ ກັສູດໃໝິ່ ; 
11) ສ ບຕໍິ່ ທບົທວນຄ ນລະບຽບການ ແລະ ວທິກີານສອນຫັ້ອງຄວບ ແລະ ການຮຽນຮິ່ ວມ ພ ັ້ອມທງັຖອດຖອນ

ບດົຮຽນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; 
12) ປັບປຼຸງ ແລະ ພດັທະນາຄູິ່ ມ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ (ຄພສບ) 

ສໍາລບັຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ; 
13) ປັບປຼຸງເຄ ິ່ ອງມ  ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານການວດັຜນົແບບຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ, ທດົລອງ, ເຜຍີແຜິ່  ແລະ ຝຶກອບົຮມົ 

ວທິກີານນໍາໃຊ ັ້; 
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14) ສ ັ້າງ, ພດັທະນາເຄ ິ່ ອງມ ປະເມນີຄູສກຶສານເິທດຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ຄູິ່ ມ ການນເິທດພາຍໃນຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການ
ໂຮງຮຽນປະຖມົ; 

15) ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາຄູິ່ ມ ກິ່ ຽວກບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ິ່ ອນໄຫວກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນຕວົແບບ; 
16) ຕດິຕາມ ແລະ ຮິ່ ວມມ ກບັສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ ໃນການພດັທະນາຫ ກັສູດໃໝິ່ ຊັ ັ້ນປະ 

ຖມົ, ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູິ່ ມ ຄູ ຂັ ັ້ນ ປ.3. 
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III. ຂະແໜງການຍິ່ ອຍມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ 

 

3.1. ຜນົສໍາເລດັ  
3.1.1. ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່ າທຽມ 

ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ (ມ.ຕົ ັ້ນ) ເປັນຂະແໜງການຍິ່ ອຍໜຶິ່ ງທີິ່ ເປັນບຼຸລມິະສດິ ເຊິິ່ ງເປັນການສກຶ
ສາພາກບງັຄບັເຊັິ່ ນດຽວກບັການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ. ສໍາລບັການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາຊັ ັ້ນ
ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ, ລດັຖະບານ ກໍິ່ ຄ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຮິ່ ວມກບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ, 
ຮິ່ ວມກບັບນັດາຄູິ່ ຮິ່ ວມພດັທະນາ, ອໍານາດການປົກຄອງຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິິ່ ນ ແລະ ພາກສິ່ ວນເອກະຊນົ ໄດ ັ້ປັບປຼຸງສະພາບ
ແວດລ ັ້ອມໂຮງຮຽນ, ສ ັ້າງ ແລະ ສ ັ້ອມແປງໂຮງຮຽນ, ຫ ັ້ອງຮຽນ, ຫໍພກັຄູ, ຫໍພກັນກັຮຽນໃຫັ້ແກິ່ ບນັດາໂຮງຮຽນ
ມດັທະຍມົໃນເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ ພ ັ້ອມທງັຊຼຸກຍູ ັ້ສົິ່ ງເສມີ ແລະ ສະໜອງສິິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອ ິ່ ນໆ ເຊັິ່ ນ: 
ຫ ັ້ອງນໍ ັ້າ, ລະບບົນໍ ັ້າໃຊ ັ້ໃນໂຮງຮຽນຈາໍນວນໜຶິ່ ງ, ສະໜອງເງນິເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງໃຫ ັ້ແກິ່ ນກັຮຽນທີິ່ ທຼຸກຍາກດ ັ້ອຍໂອກາດ, 
ເດກັຍງິຊນົເຜົິ່ າ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ເຂາົເຈົ ັ້າໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາຫ າຍຂຶ ັ້ນ.  

ແຕິ່ ເຖງິຢິ່ າງໃດກໍິ່ ຕາມ, ເຫນັວິ່ າການເຂົ ັ້າຮຽນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ຍງັມລີກັສະນະຄງົທີິ່ . ໃນສກົຮຽນ 
2019-2020, ອດັຕາເລ ິ່ ອນຊັ ັ້ນຂຶ ັ້ນ ມ.1 ທຽບໃສິ່ ນກັຮຽນທີິ່ ຈບົ ປ.5 ແມິ່ ນເທົິ່ າເດມີ ທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ (87,9%) 
ໝາຍຄວາມວິ່ າ ມນີກັຮຽນປະມານ 12% (ປະມານ 13.900 ຄນົ) ທຽບໃສິ່ ນກັຮຽນຈບົ ປ.5 ໃນສກົຮຽນ 2018-
2019 ທີິ່ ບໍິ່ ໄປຮຽນຕໍິ່  ມ.1 ໃນສກົຮຽນ 2019-20. ສໍາລບັການເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ເຫນັວິ່ າ
ທາງດ ັ້ານຈາໍນວນນກັຮຽນ ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ຫ ຼຸດລງົຈາກປີຜິ່ ານມາ (ຈາກ 442.856 ຄນົ ເປັນ 429.150 
ຄນົ), ແຕິ່ ເນ ິ່ ອງຈາກ ຈາໍນວນປະຊາກອນອາຍຼຸ 11-14 ປີ ຫ ຼຸດລງົຫ າຍ ຈິິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ
ຕອນຕົ ັ້ນ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 82,8% ເປັນ 83,3%. ສິ່ ວນທາງດ ັ້ານຄວາມສະເໝພີາບລະ ຫວິ່ າງເພດໃນການເຂົ ັ້າຮຽນ 
ກໍິ່ ເຫນັວິ່ າເດກັຍງິ ແລະ ເດກັຊາຍໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ເທົິ່ າທຽມກນັຫ າຍຂຶ ັ້ນ. ຮູບພາບທ ີ9 ລຼຸິ່ ມນີ ັ້ 
ສະແດງໃຫັ້ເຫນັອດັຕາເລ ິ່ ອນຊັ ັ້ນໃນລະດບັແຂວງ ປຽບທຽບລະຫວິ່ າງສກົຮຽນ 2018-2019 ແລະ 2019-2020.  

ຮູບພາບທ ີ9: ອດັຕາເລ ິ່ ອນຊັ ັ້ນ ປ.5 ຂຶ ັ້ນ ມ.1 ໃນລະດບັແຂວງ ສກົຮຽນ 2018-2019 ແລະ 2019-2020 
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ເມ ິ່ ອເບິິ່ ງອດັຕາເລ ິ່ ອນຊັ ັ້ນ ປ.5 ຂຶ ັ້ນ ມ.1 ໃນລະດບັແຂວງເຫນັວິ່ າ ມ ີ 9 ແຂວງທີິ່ ມອີດັຕາດັິ່ ງກິ່ າວຫ ຼຸດລງົ ແລະ 9 
ແຂວງ ທີິ່ ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ. ແຕິ່ ຖັ້າເບິິ່ ງຈາໍນວນຂອງນກັຮຽນເຂົ ັ້າໃໝິ່  ມ.1 ນັ ັ້ນ, ເຮາົຈະເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ທີິ່
ມອີດັຕາເລ ິ່ ອນຊັ ັ້ນຫ ຼຸດເປັນອນັດບັ 2 ມຈີາໍນວນນກັຮຽນເຂົ ັ້າໃໝິ່ ຫ ຼຸດລງົຈາກປີຜິ່ ານມາຫ າຍທີິ່ ສຼຸດ (ຫ ຼຸດລງົ 1.234 
ຄນົ). ໃນທາງກງົກນັຂ ັ້າມ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ທີິ່ ມອີດັຕາເລ ິ່ ອນຊັ ັ້ນເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນເຖງິ 2,4% ແຕິ່ ມນີກັຮຽນເຂົ ັ້າໃໝິ່ ຫ ຼຸດ
ລງົເປັນອນັດບັທ ີ2 ຮອງຈາກແຂວງສະຫວນັນະເຂດ (ຫ ຼຸດ 623 ຄນົ). ສະນັ ັ້ນ, ຈິິ່ ງເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ໃນການວເິຄາະກິ່ ຽວ
ກບັການເລ ິ່ ອນຊັ ັ້ນຂຶ ັ້ນ ມ.1 ກໍິ່ ຄ ການເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃນຊັ ັ້ນ ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ເຮາົມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ວເິຄາະ
ທງັທາງດ ັ້ານອດັຕາ ແລະ ທາງດ ັ້ານຈາໍນວນ ເນ ິ່ ອງຈາກວິ່ າ ການຫ ຼຸດ ຫ   ເພີິ່ ມຂອງນກັຮຽນ ລ ັ້ວນແຕິ່ ມຜີນົຕໍິ່ ການຈດັ
ສນັຊບັພະຍາກອນຕິ່ າງໆ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ເປັນຕົ ັ້ນແມິ່ ນການຈດັສນັຫ ັ້ອງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ.  

ຕາຕະລາງທ ີ6: ຕວົຊີ ັ້ບອກໃນຊັ ັ້ນ ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ 2018-2019 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 2019-2020 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນ (ຫ ັ້ອງ) 12.903 13.153 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ຄນົ) 442.856 429.150 

ອດັຕາເລ ິ່ ອນຊັ ັ້ນຂອງນກັຮຽນຈບົ ປ.5 ຂຶ ັ້ນ
ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ (%) 

87,9 87,9 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມ (%) 82,8 83,3 

ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ (%) 1,2 1,2 

ອດັຕາປະລະ (%) 9,5 10,3 
ອດັຕາລອດເຫ  ອຮອດ ມ.4 (%) 71,5 68,9 
ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນມ.4 ຕາມກະແສຮຼຸິ່ ນນກັຮຽນ (%) 67,2 65,2 
ແຫ ິ່ ງຂໍ ັ້ມູນ:ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

3.1.2. ປະສດິທພິາບພາຍໃນ 

 ເຖງິວິ່ າໃນໄລຍະຜິ່ ານມາ ທງັພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ຄູິ່ ຮິ່ ວມພດັທະນາ ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່ ຊຼຸກຍູ ັ້, ສົິ່ ງເສມີ ແລະ 
ປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການສກຶສາໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນຢິ່ າງໜກັໜິ່ ວງກໍິ່ ຕາມ, ແຕິ່ ຈາກຂໍ ັ້ມູນສະຖຕິໃິນຕາຕະລາງຂ ັ້າງ
ເທງິນີ ັ້ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ການສກຶສາໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນກໍາລງັພບົກບັຄວາມທັ້າທາຍສູງ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນທາງດ ັ້ານ 
ປະສດິທພິາບພາຍໃນ ໃນການຄຼຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາ. ຈາກຕາຕະລາງສງັເກດໄດ ັ້ວິ່ າ ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ແລະ ອດັຕາ
ປະລະໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນມທີິ່ າອິ່ ຽງເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ອນັເປັນສາເຫດໃຫັ້ອດັຕາລອດເຫ  ອຮອດ ມ.4 ແລະ ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນ 
ມ.4 ຫ ຼຸດລງົ ເຊິິ່ ງເປັນສິິ່ ງທ ັ້າທາຍຫ າຍຕໍິ່ ການບນັລຼຸຄາດໝາຍ 4.1 ຂອງເປົັ້າໝາຍພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ.  
 ໃນສກົຮຽນ 2019-2020, ອດັຕາປະລະໃນຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ຈາກ 9,5% ເປັນ 10,3% ແລະ ໃນ
ຂັ ັ້ນ ມ.1 ເພີິ່ ມຈາກ 11,3% ເປັນ 12,3%. ຮູບພາບທ ີ10 ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວິ່ າ ມ ີ6 ແຂວງ ທີິ່ ມອີດັຕາປະລະຊັ ັ້ນ
ມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ຫ ຼຸດລງົ ແລະ ມ ີ12 ແຂວງທີິ່ ມອີດັຕາດັິ່ ງກິ່ າວເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ສກົຮຽນຜິ່ ານມາ. ເມ ິ່ ອເບິິ່ ງຂໍ ັ້ມູນ
ໃນລະດບັເມ ອງ ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ມ ີ84 ເມ ອງ ທີິ່ ມອີດັຕາປະລະເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ເຊິິ່ ງໃນນັ ັ້ນ ມ ີ19 ເມ ອງ ທີິ່ ນອນໃນ 40 ເມ ອງ
ດ ັ້ອຍໂອກາດທາງການສກຶສາ. ເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາປະລະເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນຫ າຍທີິ່ ສຼຸດຄ : ເມ ອງລ ັ້ອງແຈ ັ້ງ ແຂວງໄຊສມົບູນ (ຈາກ 
4,7% ເປັນ 14,2%) ແລະ ເມ ອງໄຊຈາໍພອນ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ (ຈາກ 15,8% ເປັນ 24,3%) ເຊິິ່ ງທງັສອງເມ ອງ 
ນອນຢູິ່ ໃນ 40 ເມ ອງບູລມິະສດິ. ສິ່ ວນເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາປະລະຫ ຼຸດລງົຫ າຍທີິ່ ສຼຸດ ແມິ່ ນເມ ອງຈາໍປາສກັ, ແຂວງຈາໍປາ
ສກັ (ຈາກ 21,5% ເປັນ 11,9%), ຖດັມາແມິ່ ນ ເມ ອງປາກທາ ແຂວງບໍິ່ ແກ ັ້ວ (ຈາກ 14,4% ເປັນ 5,0%). 
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ຮູບພາບທ ີ10: ອດັຕາປະລະຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ ສກົຮຽນ 2018-19 ແລະ 2019-20 

 

 
ແຫ ິ່ ງຂໍ ັ້ມູນ:ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

3.1.3. ຄຼຸນນະພາບການສກຶສາ 
ຄຽງຄູິ່ ກບັການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ປັບປຼຸງປະສດິທພິາບພາຍໃນໃນການຄຼຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາແລ ັ້ວ, ການ

ປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການສກຶສາເວົ ັ້າລວມ ເວົ ັ້າສະເພາະທາງດ ັ້ານຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ກໍເປັນອກີບນັຫາໜຶິ່ ງ 
ທີິ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການເອາົໃຈໃສິ່ ເປັນພເິສດ ເນ ິ່ ອງຈາກ ມນັຈະເປັນພ ັ້ນຖານໃຫັ້ນກັຮຽນທີິ່ ຈບົຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ ສ ບຕໍິ່ ຮຽນ 
ໃນຊັ ັ້ນທີິ່ ສູງຂຶ ັ້ນໄປ. ໃນ ປີ 2019, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົສໍາເລດັດ ັ້ານການ
ຮຽນຂອງນກັຮຽນຂັ ັ້ນ ມ.4 (ASLO M4) ໃນກຼຸິ່ ມຕວົຢິ່ າງ 180 ໂຮງຮຽນໃນທົິ່ ວປະເທດ (ນກັຮຽນ 4.096 ຄນົ, 
ຄູ 710 ຄນົ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ 180 ຄນົ) ເຊິິ່ ງໃນການປະເມນີ ແມິ່ ນປະກອບມທີງັແບບທດົສອບ ແລະ 
ແບບສອບຖາມ. ຈາກຜນົການປະເມນີລະດບັຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນຂັ ັ້ນ ມ.4 ໃນ 3 ວຊິາ: ພາສາລາວ-
ວນັນະຄະດ,ີ ຄະນດິສາດ ແລະ ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຫນັໄດ ັ້ຜນົການປະເມນີຄ ດັິ່ ງນີ ັ້:  

➢ ວຊິາພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ:ີ 
ຮູບສະແດງນີ ັ້ ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວິ່ າ ມພີຽງ
ແຕິ່  1% ຂອງ ກຼຸິ່ ມຕວົຢິ່ າງ ທີິ່ ມຜີນົການຮຽນ
ໃນລະດບັເກັິ່ ງຫ າຍ, 27,8% ແມິ່ ນຢູິ່ ໃນ
ລະດບັເກັິ່ ງ; 62,5% ມຄີວາມສາມາດໃນ
ລະດບັພ ັ້ນຖານ ແລະ 9,6% ທີິ່ ຍງັຢູິ່ ໃນ
ລະດບັຕໍິ່ າກວິ່ າລະດບັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ. 
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➢ ວຊິາຄະນດິສາດ 

ສໍາລບັຜນົການຮຽນວຊິາຄະນດິສາດ ເຫນັໄດ ັ້
ວິ່ າ ມພີຽງແຕິ່  0,6% ຂອງນກັຮຽນທີິ່ ມຜີນົ
ການຮຽນໃນລະດບັເກັິ່ ງ, ໃນຂະນະທີິ່ ມ ີ
5,8% ທີິ່ ຖ ກຈດັຢູິ່ ໃນ ລະດບັພ ັ້ນຖານ; ໃນ
ຂະນະທີິ່  ນກັຮຽນສິ່ ວນໃຫຍິ່  ຄ  ປະມານ 
92,2% ທີິ່ ມຄີວາມສາມາດຕໍິ່ າກວິ່ າລະດບັ
ພ ັ້ນຖານ. 

 

 

 

 

➢ ວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ 

• ມນີກັຮຽນພຽງແຕິ່ ປະມານ 1% ຢູິ່ ໃນລະດບັ
ເກັິ່ ງ;  

• ມນີກັຮຽນພຽງ 49,8% ແມິ່ ນຢູິ່ ໃນລະດບັ
ພ ັ້ນຖານ; ແລະ  

• ມນີກັຮຽນເກ ອບ 50% ທີິ່ ມຄີວາມ
ສາມາດຕໍິ່ າກວິ່ າລະດບັພ ັ້ນຖານ. 

 

 

 

 

ຈາກຜນົການປະເມນີ ALSO ມ.4 ທີິ່ ກິ່ າວມານີ ັ້, ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ຄວາມຮູ ັ້ຂອງນກັຮຽນ ມ.4 ແມິ່ ນຢູິ່ ໃນ
ລະດບັຕໍິ່ າກວິ່ າຄາດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນວຊິາຄະນດິສາດ ແລະ ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ. ນອກນັ ັ້ນ, ຈາກການ
ວເິຄາະຂໍ ັ້ມູນຍງັເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ຄວາມສໍາເລດັທີິ່ ແຕກຕິ່ າງກນັນັ ັ້ນແມິ່ ນເກດີຈາກຫ າຍໆປັດໄຈທີິ່ ແຕກຕິ່ າງກນັ ເປັນຕົ ັ້ນ
ແມິ່ ນ ເສດຖະກດິຄອບຄວົ, ລະດບັການສກຶສາຂອງຜູ ັ້ປົກຄອງ, ການມປຶີັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຼຸປະກອນເປັນຂອງຕນົ
ເອງ ແລະ ການເຂົ ັ້າຮຽນຖ ກເກນອາຍຼຸ. ແຕິ່ ປັດໄຈທີິ່ ເຫນັວິ່ າພົ ັ້ນເດັິ່ ນທີິ່ ສຼຸດທີິ່ ສາມາດສ ັ້າງຄວາມແຕກຕິ່ າງໄດ ັ້ຄ : ຄູ
ສອນ, ອໍານວຍການ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ຄູສອນທີິ່ ໃຫ ັ້ນກັຮຽນໄດ ັ້ມສີິ່ ວນຮິ່ ວມໃນກດິຈະກໍາ, ໄດ ັ້ຖາມ-ຕອບ, ໄດ ັ້ເຮດັ
ບດົຝຶກຫດັ, ໄດ ັ້ເຮດັວຽກບ ັ້ານ ແລະ ຄູກວດຄ ນວຽກບ ັ້ານ, ໄດ ັ້ມກີານປະຕບິດັຕວົຈງິ ແມິ່ ນນກັຮຽນຈະມຜີນົການ
ຮຽນດກີວິ່ ານກັຮຽນທີິ່ ບໍິ່ ໄດ ັ້ມກີານປະຕບິດັດັິ່ ງກິ່ າວ. ນອກຈາກນີ ັ້ແລ ັ້ວ, ຜນົການວເິຄາະຍງັສະແດງໃຫັ້ເຮາົເຫນັອກີ
ວິ່ າ ຄູ ມ.4 ເກ ອບ 50% ບໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົຫ ກັສູດ ແລະ ການສອນໃນວຊິາທີິ່ ຕນົສອນ, ຫ າຍກວິ່ າ 50% ທີິ່
ບໍິ່ ເຄຍີເຫນັຄູສກຶສານເິທດ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນເຂົ ັ້າຮິ່ ວມໂມງສອນ ແລະ ໃຫ ັ້ການແນະນໍາຕນົ ແລະ ຜູ ັ້ອໍາ
ນວຍການໂຮງຮຽນກວິ່ າ 20% ທີິ່ ບໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົກິ່ ຽວກບັ 7ໜັ້າວຽກຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານ.  

ສະນັ ັ້ນ, ການປະເມນີນກັຮຽນຂັ ັ້ນ ມ.4 ໃນຄັ ັ້ງນີ ັ້ ຈິິ່ ງສະແດງໃຫັ້ເຮາົເຫນັວິ່ າ ຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນເປັນ
ບນັຫາທີິ່ ສະສມົມາຢິ່ າງເປັນລະບບົ. ນກັຮຽນມພີ ັ້ນຖານຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ທກັສະທີິ່ ຈາໍເປັນບໍິ່ ໜກັແໜັ້ນ ມາແຕິ່ ຊັ ັ້ນ
ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ທງັເປັນການກະກຽມທີິ່ ບໍິ່ ພຽງພໍ ເພ ິ່ ອສ ບຕໍິ່ ໄປຍງັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນ
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ສູງ ກໍຄ ການປະກອບອາຊບີໃນອະນາຄດົ. ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, ຜນົການປະເມນີນກັຮຽນໃນຄັ ັ້ງນີ ັ້ ຈິິ່ ງເປັນປະໂຫຍດຢິ່ າງສູງໃນ
ການວາງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ເພ ິ່ ອແນໃສິ່ ປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການຮຽນໃນທຼຸກຊັ ັ້ນທຼຸກສາຍ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນ
ໃນຊັ ັ້ນການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ. 

3.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ຄຽງຄູິ່ ກບັການສົິ່ ງເສມີໃຫ ັ້ເດກັໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ເລັິ່ ງໃສິ່ ປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບຂອງການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນ
ມດັທະຍມົຕົ ັ້ນເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນນັ ັ້ນ, ເຫນັວິ່ າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບີດັຕວົຈງິ ກໍິ່ ຍງັພບົບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍໃນຫ າຍດ ັ້ານ, 
ດັິ່ ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນີ ັ້: 

1) ສະພາບແວດລ ັ້ອມຂອງໂຮງຮຽນບໍິ່ ເໝາະສມົ, ຂາດສິິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕິ່ າງໆ ເປັນຕົ ັ້ນແມິ່ ນບໍິ່ ມ ີ
ລະບບົນໍ ັ້າສະອາດ ແລະ ວດິຖິ່ າຍບໍິ່ ພຽງພໍ, ບໍິ່ ມຫໍີພກັທີິ່ ປອດໄພ ແລະ ຫ ັ້ອງຮຽນແອອດັ; 

2) ຜູ ັ້ບໍລຫິານໂຮງຮຽນຈາໍນວນໜຶິ່ ງ ຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່ ຕດິຕາມ ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ການສອນຂອງຄູ; 
3) ການສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ, ອຼຸປະກອນການທດົລອງ, ອຼຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ ຊັ ັ້ນມດັທະ 

ຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນໃຫ ັ້ແກິ່ ນກັຮຽນບໍິ່ ພຽງພໍ ແລະ ໂຮງຮຽນຫ າຍແຫິ່ ງບໍິ່ ມຫີ ັ້ອງທດົລອງວທິະຍາສາດ, ຫ ັ້ອງ
ສະໝຼຸດ; 

4) ຢູິ່ ເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີຄູສອນບໍິ່ ພຽງພໍ, ຄູສອນຜູ ັ້ໜຶິ່ ງໄດ ັ້ສອນຫ າຍຕໍາລາ ຄູສອນບໍິ່ ຖ ກຕາມວຊິາສະເພາະ 
ທີິ່ ຮຽນ ແລະ ມໂີຮງຮຽນຫ າຍແຫິ່ ງຍງັໃຊ ັ້ຄູອາສາສອນຊິ່ ວຍ; 

5) ການລງົຕດິຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ ຂອງຂະແໜງການທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ, ນເິທດຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຫ ັ້ອງ 
ການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ຍງັບໍິ່ ປົກກະຕ,ິ ບໍິ່ ຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ ແລະ ບໍິ່ ທົິ່ ວເຖງິ. 

3.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ສກົຮຽນ 2020-2021 
3.3.1. ຈຼຸດປະສງົ 

1) ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ນກັຮຽນທຼຸກຄນົ ໄດ ັ້ສ ບຕໍິ່ ຮຽນຈນົຈບົຫ ກັສູດຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ຢິ່ າງມຄີຼຸນນະພາບ; 
2) ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນທຼຸກແຫິ່ ງ ໄດ ັ້ຮບັການສດິສອນຄບົທຼຸກວຊິາທີິ່ ກໍານດົໃນຫ ກັສູດ

ພ ັ້ອມທງັຮບັປະກນັດ ັ້ານຄຼຸນນະພາບ; 
3) ສ ັ້າງໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີິ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ ມຄີວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານດ ັ້ານວທິະຍາສາດ ເພ ິ່ ອກະ 

ກຽມເຂົ ັ້າຮຽນຕໍິ່ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ. 
3.3.2. ຄາດໝາຍຫ ກັ 

1) ອດັຕາການເລ ິ່ ອນຊັ ັ້ນ ປ.5 ຫາ ມ.1 ໃຫ ັ້ບນັລຼຸໄດ ັ້ 87% 

2) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃໝິ່  ມ.4 ໃຫ ັ້ບນັລຼຸໄດ ັ້ 72% 

3) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ບນັລຼຸ ສູງກວິ່ າ 84% 

3.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸມ 

1) ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸງນຕິກິໍາຕິ່ າງໆທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ; 
2) ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸງໂຮງຮຽນ, ຫັ້ອງຮຽນ, ຫໍພກັຄູ-ນກັຮຽນ, ຫັ້ອງນໍ ັ້າ ແຍກຍງິ-ຊາຍ ພ ັ້ອມທງັປັບປຼຸງລະບບົນໍ ັ້າ

ສະອາດໃຫັ້ເຂດຈຼຸດສຼຸມ ທີິ່ ຢູິ່ ຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ບິ່ ອນທີິ່ ມເີງ  ິ່ອນໄຂ; 
3) ອອກຂໍ ັ້ສອບ ແລະ ສ ັ້າງຄງັສອບເສງັນກັຮຽນເກັິ່ ງຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນລະດບັຊາດ; 
4) ສະໜອງເງນິເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງໃຫ ັ້ແກິ່ ນກັຮຽນທີິ່ ທຼຸກຍາກ, ເດກັຍງິ, ຊນົເຜົິ່ າດ ັ້ອຍໂອກາດດ ັ້ວຍງບົປະມານຂອງລດັ; 
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5) ຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ; 
6) ຝຶກອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ຄູິ່ ມ  ມາດຕະຖານດ ັ້ານນໍ ັ້າ ແລະ ສຼຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນຕາມຮູບແບບສາມດາວ; 
7) ຕດິຕາມ, ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນວຽກງານສົິ່ ງເສມີສຼຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ, ວຽກງານເພດສກຶ

ສາ, ສຼຸຂະພາບຈະເລນີພນັ ແລະ ທກັສະຊວີດິ; 
8) ຕດິຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນວຽກງານການໃຫັ້ຄວາມຮູ ັ້ກິ່ ຽວກບັອນັ 

ຕະລາຍຂອງລະເບດີບໍິ່ ທນັແຕກ; 
9) ຕດິຕາມ, ຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ ການຮຽນ-ການສອນພາສາຕິ່ າງປະເທດ; 

10) ສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູິ່ ມ ຄູຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ (ຂັ ັ້ນ ມ.1-ມ.4) ແລະ ສ ິ່ ການຮຽນການ
ສອນ, ອຼຸປະກອນຫັ້ອງທດົລອງວທິະຍາສາດ, ອຼຸປະກອນຫັ້ອງສອນຄອມພວິເຕ,ີ ຫ ັ້ອງຝຶກປະຕບິດັ, ປຶັ້ມອິ່ ານ
ເສມີເຂົ ັ້າຫ ັ້ອງສະໝຼຸດໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ທຼຸກຄນົໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ຢິ່ າງທົິ່ ວເຖງິ; 

11) ຈດັການຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ຄູປະຈາໍການຂັ ັ້ນ ມ.1-ມ.4 ວຊິາຄະນດິສາດ, ພາສາລາວ, ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ 
ແລະ ພາສາອງັກດິ (ສະບບັປັບປຼຸງ); 

12) ພດັທະນາຄູິ່ ມ ແນະນໍາການນເິທດພາຍໃນໃຫັ້ແກິ່ ຄູປະຈາໍການ ມຄີວາມສາມາດເຮດັການນເິທດພາຍໃນໂຮງ 
ຮຽນ ດ ັ້ວຍຕນົເອງ; 

13) ເຜຍີແຜິ່  ແລະ ລງົຊຼຸກຍູ ັ້ ໃນການສ ັ້າງກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ;  
14) ລງົປະເມນີຜູ ັ້ບໍລຫິານໂຮງຮຽນທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ ກິ່ ຽວກບັການບໍລຫິານຄຼຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ; 
15) ປຼຸກລະດມົໃຫັ້ຜູ ັ້ປົກຄອງສົິ່ ງລູກຫ ານເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນໃຫັ້ຖ ກຕາມເກນ ພ ັ້ອມທງັເອາົໃຈໃສິ່ ຕດິຕາມຜນົການ

ຮຽນຂອງລູກຕນົເອງ. 
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IV. ຂະແໜງການຍິ່ ອຍມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ 

 

4.1. ຜນົສໍາເລດັ 

4.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່ າທຽມ 

ໃນຊຼຸມປີຜິ່ ານມາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່ ສ ບຕໍິ່ ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫັ້ແກິ່ ນກັຮຽນ ທີິ່
ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນຕໍິ່ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ (ມ.ປາຍ), ຄຽງຄູິ່ ການການ
ຮຽນ-ການສອນລະບບົສາມນັປົກກະຕ,ິ ກມົສາມນັສກຶສາ ຍງັໄດ ັ້ສໍາເລດັການທດົລອງກິ່ ຽວກບັ ການຈດັການຮຽນ
ການສອນ ຫ ັ້ອງຮຽນສາມນັວຊິາຊບີ ຢູິ່ ໃນໂຮງຮຽນສາມນັກນິນອນຊນົເຜົິ່ າ ໃນ 4 ແຂວງຄ : ແຂວງ ອຼຸດມົໄຊ, ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ, ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງຄໍາມິ່ ວນ. ໂດຍມຈີຼຸດປະສງົເພ ິ່ ອຮບັປະກນັ ໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີິ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັ 
ທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ທີິ່ ບໍິ່ ສາມາດຮຽນຕໍິ່ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ສາມາດປະກອບອາຊບີໃດໜຶິ່ ງຕາມສາຍວຊິາຊບີທີິ່ ໄດ ັ້
ຮຽນ ແລະ ເພ ິ່ ອຜນັຂະຫຍາຍຜນົສໍາເລດັ ຂອງການທດົລອງໄປສູິ່ ແຂວງຕິ່ າງໆທີິ່ ມຄີວາມພ ັ້ອມໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິ
ບດັການຮຽນ-ການສອນສາມນັວຊິາຊບີ. ໃນສກົຮຽນ 2019-2020, ອດັຕາເລ ິ່ ອນຊັ ັ້ນຂຶ ັ້ນ ມ.5 ທຽບໃສິ່ ນກັຮຽນ
ຈບົ ມ.4 ໃນທົິ່ ວປະເທດແມິ່ ນ 82,4% ຫ ຼຸດລງົ 2,5% ແລະ ອດັຕາເລ ິ່ ອນຊັ ັ້ນຈາກ ມ.4 ເຂົ ັ້າສາຍອາຊວີະສກຶສາ 
ແມິ່ ນ 3,8% ເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ 0,5% ເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ.  

ຕາຕະລາງທ ີ7 : ຕວົຊີ ັ້ບອກຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ 2018-2019 2019-2020 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນ (ຫ ັ້ອງ) 6.037 13.153 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ຄນົ) 216.994 429.150 

ອັດຕ າ ເລ ິ່ ອນຊັ ັ້ນຂອ ງນັກຮຽນຈົບມ .4  ຂຶ ັ້ນ
ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ (%) 84,9 82,4 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມ (%) 54,8 54,8 

ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ (%) 0,6 0,6 

ອດັຕາປະລະ (%) 8,1 8,8 
 ແຫ ິ່ ງຂໍ ັ້ມູນ:ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ຮູບພາບທ ີ11 ລຼຸິ່ ມນີ ັ້ ສະແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິ ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໃນແຕິ່ ລະແຂວງ 
ແລະ ທົິ່ ວປະເທດ ເຊິິ່ ງໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ທົິ່ ວປະເທດຍງັມອີດັຕາດັິ່ ງກິ່ າວເທົິ່ າເດມີ ທີິ່  54,8% ແຕິ່ ເມ ິ່ ອເບິິ່ ງ
ໃນລະດບັແຂວງ ຈະເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ມ ີ2 ແຂວງ ທີິ່ ໃນປີຜິ່ ານມາສູງກວິ່ າລະດບັຊາດ ແຕິ່ ມາເຖງິປີ 2019-2020 ອດັຕາ
ດັິ່ ງກິ່ າວຫ ຼຸດລງົ ແລະ ຕໍິ່ າກວິ່ າສະເລິ່ ຍທົິ່ ວປະເທດ ຄ  ແຂວງໄຊຍະບູລ ີ(ຈາກ 58,9% ເປັນ 54,6% ແລະ ບໍລຄໍິາ
ໄຊ 57,2% ເປັນ 53%). ໃນການເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍນີ ັ້ ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວິ່ າງຍງິ-
ຊາຍ ແມິ່ ນຍງັບໍິ່ ສູງເທົິ່ າທີິ່ ຄວນ, ເພດຊາຍ ຈະໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຫ າຍກວິ່ າເພດຍງິ ສະແດງໃຫັ້ເຫນັຜິ່ ານ ດດັຊະນຄີວາມສະເໝີ
ພາບຍງິ-ຊາຍ ເທົິ່ າ 0,9 ນັ ັ້ນໝາຍຄວາມວິ່ າ ນກັຮຽນຊາຍ 10 ຄນົ ທີິ່ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ຈະມນີກັຮຽນ
ຍງິທີິ່ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນ 9 ຄນົ.  
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ຮູບພາບທ ີ11: ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃນຊັ ັ້ນ ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ສກົຮຽນ 2019-2020 

 
ແຫ ິ່ ງຂໍ ັ້ມູນ:ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

4.1.2. ປະສດິທພິາບພາຍໃນ 

ຈາກຂໍ ັ້ມູນທີິ່ ສະແດງໃຫັ້ເຫນັຢູິ່ ຂ ັ້າງເທງິ ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນ
ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍໂດຍລວມແມິ່ ນບໍິ່ ປິ່ ຽນແປງ, ໃນຂະນະດຽວກນັ ທາງດ ັ້ານປະສດິທພິາບພາຍ
ໃນມທີິ່ າອິ່ ຽງຖດົຖອຍລງົ ເຫນັໄດ ັ້ຈາກອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງທີິ່ ປະຕບິດັໄດ ັ້ເທົິ່ າເດມີ ຄ  0,6% ແລະ ອດັຕາປະລະເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ
ຈາກ 8,1% ເປັນ 8,8%. ເມ ິ່ ອເບິິ່ ງຂໍ ັ້ມູນແລ ັ້ວ ອດັຕາປະລະແມິ່ ນມທີິ່ າອິ່ ຽງເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນມາຕະຫ ອດ ຈາກ 5,8% ໃນປີ 
2017 ມາເປັນ 8,8% ໃນປີ 2020. ໃນລະດບັແຂວງ ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ມເີຖງິ 13 ແຂວງໃນທົິ່ ວປະເທດ ທີິ່ ມອີດັຕາ
ປະລະເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ເຊິິ່ ງຫ າຍສຼຸດຢູິ່ ແຂວງສາລະວນັ ເພີິ່ ມຈາກ 8,4% ເປັນ 12,1%. ໃນລະດບັເມ ອງ, ເຫນັວິ່ າ ມເີຖງິ 
98 ເມ ອງ ທີິ່ ມອີດັຕາດັິ່ ງກິ່ າວເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ ເຊິິ່ ງເພີິ່ ມຫ າຍທີິ່ ສຼຸດແມິ່ ນ ເມ ອງບາຈຽງຈະເລນີສຼຸກ ແຂວງຈາໍປາສກັ ຈາກ 
2,8% ເປັນ 15,7%, ເມ ອງນອງ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຈາກ 7,2% ເປັນ 19,7% ພ ັ້ອມທງັເປັນເມ ອງທີິ່ ມອີດັຕາ
ປະລະຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ສູງທີິ່ ສຼຸດ. 

ຈາກຂໍ ັ້ມູນທີິ່ ກິ່ າວມາ ເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າ ການເຂົ ັ້າຮຽນຕໍິ່ ໃນຊັ ັ້ນທີິ່ ສູງຂຶ ັ້ນຂອງນກັຮຽນທີິ່ ຈບົ ມ.4 ຍງັເປັນສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ
ພໍສມົຄວນ, ເຊິິ່ ງນກັຮຽນທີິ່ ຈບົ ມ.4 ແລ ັ້ວໄປຮຽນຕໍິ່  ລວມແລ ັ້ວມ ີ 86,2% (ໄປຕໍິ່ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍມ ີ
82,4% ແລະ ໄປຕໍິ່ ສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແມິ່ ນມ ີ3,8%). ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຍງັຕ ັ້ອງໄດ ັ້
ສມົທບົກບັທຼຸກພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງເພ ິ່ ອກະຕຼຸກຊຼຸກຍູ ັ້ ໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນ
ປາຍ, ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ ແກ ັ້ໄຂບນັຫາການປະລະໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໃຫ ັ້ຫ ຼຸດລງົໃນແຕິ່ ລະເຂດ. 

4.1.3. ຄຼຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ ອງ 
ຄຽງຄູິ່ ກບັການຂະຫຍາຍໂອກາດ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍິ່ ໄດ ັ້ສຼຸມໃສິ່ ເພ ິ່ ອປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການ

ຮຽນ-ການສອນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ, ໂດຍສມົທບົກບັ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນ 
ຫ ວງ ແລະ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ ເອາົໃຈໃສິ່ ລງົຊຼຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມຂະບວນການຮຽນ-ການ
ສອນຢິ່ າງເປັນປົກກະຕ,ິ ເອາົໃຈໃສິ່ ຕດິຕາມການປະເມນີຕໍາແໜິ່ ງວຊິາການຄູ (ຄູທີິ່ ໄດ ັ້ນາມມະຍດົ ຄູປະສບົການ), 
ຊຼຸກຍູ ັ້ການສອບເສງັນກັຮຽນເກັິ່ ງຂັ ັ້ນເມ ອງ, ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ການສອບເສງັຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ, ພ ັ້ອມທງັສ ັ້າງ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ວຽກງານການນເິທດພາຍໃນໂຮງຮຽນ. ຄຽງຄູິ່ ກບັການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດແຫິ່ ງຊາດແລ ັ້ວ ກະຊວງ
ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ມກີານຊຼຸກຍູ ັ້, ສົິ່ ງເສມີໃຫ ັ້ມຫີ ກັສູດທ ັ້ອງຖິິ່ ນ, ຫ ກັສູດສອດແຊກອ ິ່ ນໆ ເຂົ ັ້າໃນການຮຽນ
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ການສອນທີິ່ ສອດຄິ່ ອງກບັແຕິ່ ລະວຊິາ, ແຕິ່ ລະສະພາບທັ້ອງຖິິ່ ນ ແລະ ເໝາະສມົກບັຜູ ັ້ຮຽນ. ຈນົມາຮອດໄລຍະຕົ ັ້ນ
ພາກຮຽນທ ີ2 ກາງເດ ອນ ມນີາ ປີ 2020 ກໍິ່ ໄດ ັ້ມຄໍີາສັິ່ ງໃຫ ັ້ປິດໂຮງຮຽນ ຍ ັ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດຈຼຸລະໂລກ
ສາຍພນັໃໝິ່  ໂຄວດິ-19 ເຮດັໃຫ ັ້ບໍິ່ ໄດ ັ້ມກີານຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນ.  

ພັ້ອມກນັນັ ັ້ນ, ກໍິ່ ໄດ ັ້ມກີານລງົຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີ ຫ ັ້ອງທດົລອງວທິະຍາສາດ ວຊິາຟີຊກິສາດ, 
ເຄມສີາດ ແລະ ຊວີະວທິະຍາ ພ ັ້ອມທງັອຼຸປະກອນເຄ ິ່ ອງທດົລອງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຄ ິ່ ອງປະຈກັຕາ ທີິ່ ສະໜອງໃຫັ້
ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທີິ່ ມຄີວາມພ ັ້ອມໃນ 18 ແຂວງ. ການສອບເສງັແຂິ່ ງຂນັນກັຮຽນເກັິ່ ງແມິ່ ນໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງ  
ປະຕບິດັໃນຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັ ັ້ນແຂວງ. ເນ ິ່ ອງຈາກວິ່ າປີນີ ັ້ ປະເທດເຮາົ ແລະ ທົິ່ ວໂລກ ປະສບົບນັຫາການແຜິ່ ລະບາດ
ຂອງພະຍາດຈຼຸລະໂລກສາຍພນັໃໝິ່  ໂຄວດິ-19 ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈຶິ່ ງໄດ ັ້ໂຈະການຈດັສອບເສງັ
ແຂິ່ ງຂນັນກັຮຽນເກັິ່ ງລະດບັຊາດ.  

4.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ຄູສອນ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການ ຍງັບໍິ່ ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງການນເິທດພາຍໃນໄດ ັ້ຢິ່ າງມປີະສດິທພິາບ; 
2) ຍ ັ້ອນຂາດງບົປະມານ, ດັິ່ ງນັ ັ້ນ ຄູສກຶສານເິທດ ຈຶິ່ ງບໍິ່ ສາມາດລງົຕດິຕາມ, ກວດກາ, ຊຼຸກຍູ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ

ຂອງຄູປະຈາໍການ ຢິ່ າງເປັນປົກກະຕ;ິ 
3) ຄູປະຈາໍການບໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົຢິ່ າງທົິ່ ວເຖງິ; 
4) ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສິ່ ວນຫ າຍຂາດຄູສອນໃນບາງວຊິາ ເຊັິ່ ນ: ວຊິາ ພ ັ້ນຖານວຊິາຊບີ, ວຊິາເຕກັໂນໂລຊຂໍີ ັ້ມູນ

ຂິ່ າວສານ ແລະ ການສ ິ່ ສານ, ວຊິາ ພະລະສກຶສາ, ວຊິາ ສລິະປະສກຶສາ, ວຊິາ ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ 
ວຊິາພາສາອງັກດິ, ດັິ່ ງນັ ັ້ນ ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ຄູສອນບໍິ່ ຖ ກຕາມວຼຸດທ ິແລະ ວຊິາສະເພາະທີິ່ ຮຽນມາ; 

5) ນກັຮຽນຢູິ່ ບນັດາເມ ອງເຂດຊາຍແດນ ແລະ ເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ ຍງັມກີານປະລະຫ າຍ ອນັເນ ິ່ ອງມາຈາກ
ການອອກໄປຊິ່ ວຍວຽກຄອບຄວົ ແລະ ຊອກຫາວຽກເຮດັງານທໍາ. 

4.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
4.3.1. ຈຼຸດປະສງົ 
 ເພ ິ່ ອສ ັ້າງໂອກາດໃຫັ້ນກັຮຽນ, ຊາວໜຼຸິ່ ມມຄີຼຸນສມົບດັ, ມຄີວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານວຊິາຊບີທີິ່ ພຽງພໍ ເພ ິ່ ອເຂົ ັ້າສູິ່ ຕະຫ າດ
ແຮງງານ ແລະ ປະກອບການ ພ ັ້ອມທງັສ ບຕໍິ່ ຮຽນໃນສາຍວຊິາຊບີ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ. 

4.3.2. ຄາດໝາຍຫ ກັ 

1) ເພີິ່ ມອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍໃຫັ້ໄດ ັ້ 55%; 

4.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸມ 

1) ປະເມນີຄູສກຶສານເິທດ ເພ ິ່ ອສ ັ້າງເປັນຄູສກຶສານເິທດທດົແທນ; 
2) ສ ັ້າງຂໍ ັ້ຕກົລງົ ແລະ ສ ັ້າງຄູິ່ ມ ກິ່ ຽວກບັມາດຕະຖານໃນການສ ັ້າງໂຮງຮຽນຕວົແບບ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນຕວົ

ແບບ; 
3) ສ ັ້າງຮິ່ າງປະເມນີການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລບັຄູປະຈາໍການ, ຄູທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັຕໍາແໜິ່ ງວຊິາການ ແລະ ການປະເມນີ

ການສດິສອນຂອງຄູຊັ ັ້ນທະຍມົສກຶສາ ໂດຍອງີໃສິ່ ມາດຖານການສດິສອນຂອງຄູສອນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ; 
4) ສ ັ້າງຄູິ່ ມ ແນະນໍາສາຍວຊິາຊບີ ສໍາລບັນກັຮຽນທີິ່ ກໍາລງັຈະຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ເຂາົເຈົ ັ້າ

ຮູ ັ້ຈກັສາຍວຊິາຮຽນທີິ່ ຈະໄປຮຽນຕໍິ່  ໃນການສກຶສາສາຍອາຊວີະ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 
5) ປັບປຼຸງຄູິ່ ມ  ການນໍາໃຊ ັ້ເຄ ິ່ ອງທດົລອງວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ; 
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6) ສມົທບົກບັສະຖາບນັວທິະຍາສາດການສກຶສາ, ສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ, ໂຮງຮຽນເຕກັນກິວຊິາຊບີ ເພ ິ່ ອ
ພດັທະນາ, ປັບປຼຸງ ແລະ ຮຽບຮຽງ ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູິ່ ມ ຄູສໍາລບັຫ ັ້ອງຮຽນສາຍສາມນັວຊິາຊບີ ທງັ
ຫ ກັສູດແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ຫ ກັສູດທ ັ້ອງຖິິ່ ນ ໃຫ ັ້ເໝາະສມົກບັທິ່ າແຮງ ແລະ ອາຊບີໃນຊຼຸມຊນົທ ັ້ອງຖິິ່ ນ ເພ ິ່ ອ
ປະກອບເຂົ ັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານ; 

7) ຂະຫຍາຍຫັ້ອງຮຽນສາມນັວຊິາຊບີ ໄປສູິ່ ໂຮງຮຽນຊນົເຜົິ່ າຢູິ່ ບນັດາແຂວງ ທີິ່ ມຄີວາມພ ັ້ອມໃນການຈດັການ
ຮຽນ-ການສອນວຊິາຊບີ; 

8) ສໍາຫ ວດຄວາມພ ັ້ອມຂອງໂຮງຮຽນເປົັ້າໝາຍທີິ່ ຈະສ ັ້າງເປັນໂຮງຮຽນຕວົແບບ; 
9) ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸງເຄ ິ່ ອງມ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການປະຕບິດັໜັ້າທີິ່ ວຽກງານຂອງຄູ, ຄູສກຶສາ 

ນເິທດ ແລະ ຄູທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັຕໍາແໜິ່ ງວຊິາການຄູ; 
10) ທດົລອງການນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານການສອນ ສໍາລບັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ; 
11) ເຜຍີແຜິ່ ມາດຕະຖານການສອນໃຫັ້ຄູທຼຸກຄນົ ໃນແຕິ່ ລະວຊິາ ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ, ຜູ ັ້ອໍານວຍການ, 

ຫັ້ອງການສກຶສາ ແລະ ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ ແລະ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ; 
12) ຝຶກອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ ມາດຕະຖານການສອນໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ວຊິາການຫັ້ອງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາເມ ອງ ແລະ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ; 
13) ລງົຕດິຕາມການຮຽນການສອນ, ການປະຕບິດັຫ ກັສູດ ແລະ ການປະເມນີຕໍາແໜິ່ ງວຊິາການຄູໃນຊັ ັ້ນມດັທະ 

ຍມົສກຶສາຕອນປາຍ; 
14) ພດັທະນາຫ ກັສູດວຊິາຊບີໃຫ ັ້ເໝາະສມົກບັທິ່ າແຮງ ແລະ ອາຊບີໃນຊຼຸມຊນົທ ັ້ອງຖິິ່ ນ ເພ ິ່ ອປະກອບເຂົ ັ້າໃນ

ການຮຽນ-ການສອນວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ; 
15) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ຄູປະຈໍາການ ໃຫ ັ້ມຄີວາມສາມາດໃນການເຮດັການນເິທດພາຍໃນໂຮງຮຽນດ ັ້ວຍຕນົ

ເອງຢິ່ າງມຄີຼຸນນະພາບ; 
16) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ບໍລຫິານໂຮງຮຽນກິ່ ຽວກບັການຄຼຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານ, ການຮຽນ-ການສອນວຊິາ

ຊບີໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ; 
17) ປັບປຼຸງຫ ກັສູດທີິ່ ມ ີແລະ ວຊິາທີິ່ ສອນ (60% ສໍາລບັສາຍສາມນັ, 40% ສໍາລບັ ອາຊວີະສກຶສາ ຫ   ການສກຶ

ສານອກໂຮງຮຽນ).ໂດຍການຮິ່ ວມມ ລະຫວິ່ າງ ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ສວສ, ສູນການຮຽນຮູ ັ້ຊຼຸມ
ຊນົ ແລະ ສູນພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ; 

18) ພດັທະນາສ ິ່ ການຮຽນ-ການສອນສໍາລບັຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາ ໂດຍການຮິ່ ວມມ ລະຫວິ່ າງ ສວສ, ສູນຮຽນຮູ ັ້
ຊຼຸມຊນົ, ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ກມົສາມນັສກຶສາ; 

19) ກວດແກ ັ້ ແລະ ຮບັຮອງການພດັທະນາສ ິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລບັຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາ ໂດຍການຮິ່ ວມ
ມ ລະຫວິ່ າງ ສວສ, ສູນການຮຽນຮູ ັ້ຊຼຸມຊນົ, ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ກມົສາມນັສກຶສາ; 

20) ທບົທວນຄ ນ, ພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງຄູິ່ ມ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດສາມນັວຊິາຊບີ 60% ແລະ 40%. 
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V. ຂະແໜງການຍິ່ ອຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

 

5.1. ຜນົສໍາເລດັ 

5.1.1. ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່ າທຽມ 

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເປັນວຽກງານສໍາຄນັ ທີິ່ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄຽງຄູິ່ ການສກຶສາສາຍສາມນັ. ໃນສກົ 
ຮຽນ 2019-2020 ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບໍິ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ບໍາລຼຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຈບົ
ຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ ຢິ່ າງຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ ວປະເທດ ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ຈາໍນວນປະຊາກອນກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍ
ໃນເກນ ອາຍຼຸ 6-14 ປີ ແລະ ອາຍຼຸ 15-40 ປີ ທີິ່ ບໍິ່ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍໃນເກນອາຍຼຸ 
15-35 ປີ ທີິ່ ຍງັຮຽນບໍິ່ ຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ ແມິ່ ນມທີິ່ າອຽງຫ ຼຸດລງົເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ປີຜິ່ ານມາ. ເຊິິ່ ງຜນົສໍາເລດັໃນ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານ, ດັິ່ ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນ:ີ 

1) ໄດ ັ້ສໍາເລດັການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບໍິ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  ໃຫັ້ກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍອາຍຼຸ  
6-14 ປີ ຢູິ່ ເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ເຂດບໍິ່ ມໂີຮງຮຽນ ຈາໍນວນ 2.558 ຄນົ, ຍງິ 1.377 ຄນົ ທຽບໃສິ່ ຄາດ 
ໝາຍທີິ່ ວາງໄວ ັ້ 3.000 ຄນົ ແມິ່ ນບນັລຼຸໄດ ັ້ 85,26%; 

2) ໄດ ັ້ສໍາເລດັການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍ ໄວໝຼຸິ່ ມ ແລະ ຜູ ັ້ໃຫຍິ່  ອາຍຼຸ 15-40 ປີ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນ 

ລບົລ ັ້າງຄວາມບໍິ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ບໍາລຼຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົ ເຊິິ່ ງມຜູີ ັ້ຮຽນຈບົຈາໍນວນ 6.554 ຄນົ
ຍງິ 3.716 ຄນົ ເທົິ່ າກບັ 81,92% ເທົິ່ ານັ ັ້ນ; 

3) ຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ບໍາລຼຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນໃຫ ັ້ກບັກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍໄວ    
ໜຼຸິ່ ມ ແລະ ຜູ ັ້ໃຫຍິ່  ອາຍຼຸ 15-35 ປີ ຈາໍນວນ 16.762 ຄນົ, ຍງິ 7.354 ຄນົ; ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ, ກໍິ່ ໄດ ັ້ດໍາເນນີ
ການປະກາດຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນບໍາລຼຸງທົິ່ ວເມ ອງ ແລະ ທົິ່ ວແຂວງ ດັິ່ ງນີ ັ້: 1) ປະກາດຈບົຊັ ັ້ນ
ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນບໍາລຼຸງທົິ່ ວເມ ອງ ໄດ ັ້ສໍາເລດັ 12 ເມ ອງ; 2) ປະກາດຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນ
ຕົ ັ້ນບໍາລຼຸງທົິ່ ວແຂວງ ໄດ ັ້ສໍາເລດັ 4 ແຂວງ (ແຂວງຫວົພນັ, ຄໍາມິ່ ວນ ອຼຸດມົໄຊ, ວຽງຈນັ); ໃນປະຈຼຸບນັຈາໍນວນ
ເມ ອງທີິ່ ປະກາດເປັນເມ ອງຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນບໍາລຼຸງແມິ່ ນເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນເປັນ 147 ເມ ອງ ແລະ ປະກາດ
ເປັນແຂວງຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນບໍາລຼຸງແມິ່ ນເພີິ່ ມເປັນ 10 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ; 

4) ຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນບໍາລຼຸງ, ຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໃຫ ັ້ກບັພະນກັງານ,  
ທະຫານ, ຕໍາຫ ວດ ແລະ ປະຊາຊນົທົິ່ ວໄປ ຢູິ່  16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ໄດ ັ້ຈາໍນວນ 4.563 
ຄນົ; ຍງິ 1.506 ຄນົ. 

5.1.2. ວຽກງານສົິ່ ງເສມີວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ 

ໃນຂອບເຂດທົິ່ ວປະເທດ ມກີຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍໃນຂອບເຂດ ຈາໍນວນ 2.946 ຄນົ; ຍງິ 1.856 ຄນົ ໄດ ັ້ຮບັການ
ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານໃນສາຂາຕິ່ າງໆ ທຽບເປັນເປີເຊນັປະຕໄິດ ັ້ 98,2% (ທຽບໃສິ່ ແຜນ 3.000 ຄນົ); 
ເມ ິ່ ອທຽບທາງດ ັ້ານຄວາມເທົິ່ າທຽມກນັທາງດ ັ້ານໂອກາດ ໃນການໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ລະຫວິ່ າງເພດຍງິ 
ແລະ ຊາຍ ເຫນັວິ່ າ ຈາໍນວນເພດຍງິ ມໂີອກາດໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານນອກໂຮງຮຽນ ຫ າຍກວິ່ າ
ເພດຊາຍ ເນ ິ່ ອງຈາກວິ່ າ ບາງສາຂາວຂິາຊບີນັ ັ້ນ ແມິ່ ນແທດເໝາະກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງເພດຍງິຫ າຍກວິ່ າ. 

5.1.3. ຄຼຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ ອງ 
ການປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ກໍິ່ ເປັນອກີວຽກງານໜຶິ່ ງທີິ່ ສໍາຄນັ ຄຽງຄູິ່ ກບັການຂະຫຍາຍ

ໂອກາດໃນການເຂົ ັ້າຮຽນໃຫັ້ທົິ່ ວເຖງິ ແລະ ເທົິ່ າທຽມ. ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນການປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບ ການຮຽນ-ການ
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ສອນຜູ ັ້ໃຫຍິ່ , ສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ກບັ ບຼຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄູສອນ ກິ່ ຽວກບັການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ
ການຮຽນ ແລະ ຝຶກອບົຮມົກິ່ ຽວກບັທກັສະວຊິາຊບີສະເພາະ. ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ໄດ ັ້ພດັທະນາຫ ກັສູດ,  
ຕໍາລາຮຽນ ແລະ ສະໜອງອຼຸປະກອນ, ສ ິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ສະຖານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນທຼຸກຂັ ັ້ນ; ລວມ
ທງັປັບປຼຸງວທິກີານສດິສອນ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັດ ັ້ານປະສດິທພິາບ ແລະ ໃຫ ັ້
ຍບັເຂົ ັ້າໃກ ັ້ກບັຄຼຸນນະພາບຂອງການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ ເທ ິ່ ອລະກ ັ້າວ ແລະ ສາມາດເຊ ິ່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າກບັສາຍວຊິາຊບີ
ອາຊວີະສກຶສາໄດ ັ້, ດັິ່ ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນີ ັ້: 

1) ຫ ກັສູດວຊິາຊບີສາຂາວຊິາປຼຸງແຕິ່ ງອາຫານ ແລະ ຂຽນປ ັ້ມແບບຮຽນ ສໍາລບັວຊິາຊບີຊິ່ າງໄມ ັ້, ຕດັຫຍບິ ແລະ 
ລ ັ້ຽງສດັ ໃນລະດບັປະກາສະນຍີະບດັລະດບັ 1 ແລະ 2 ຫ   C 1 ແລະ C 2 ແມິ່ ນໄດ ັ້ຮບັການອະນຼຸມດັນໍາໃຊ ັ້
ຢິ່ າງເປັນທາງການ; 

2) ໄດ ັ້ສໍາເລດັຂຽນປ ັ້ມອິ່ ານເສມີ ສໍາລບັວຊິາຊບີ ການນປູກຝັງ, ລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ປຼຸງແຕິ່ ງອາຫານ ລວມທງັໝດົ
ຈາໍນວນ 14 ເລ ິ່ ອງ; ພັ້ອມທງັຈດັພມິ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫັ້ບນັດາສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຂັ ັ້ນຕິ່ າງໆ; 

3) ເສມີສ ັ້າງທກັສະດ ັ້ານວຊິາຊບີ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົຄູຝຶກວຊິາຊບີນອກໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ແກິ່ ຄູຝຶກວຊິາຊບີນອກ
ໂຮງຮຽນ ຂັ ັ້ນແຂວງ ຈາໍນວນ 32 ທິ່ ານ; ໃນຈາໍນວນ 4 ສາຂາວຊິາຊບີ ຄ : ຕດັຫຍບິ, ປຼຸງແຕິ່ ງອາຫານ, ປູກຝັງ 
ແລະ ລ ັ້ຽງສດັ. 

5.1.4. ການບໍລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງ 
ສໍາລບັການບໍລຫິານຄຼຸ ັ້ມຄອງວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແມິ່ ນໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສິ່ ໃນການວາງແຜນເພ ິ່ ອ

ປັບປຼຸງ ແລະ ພດັທະນາ ໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ິ່ ອນໄຫວຂອງສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແຕິ່ ລະ
ຂັ ັ້ນ, ພດັທະນານຕິກິໍາທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ ລວມເຖງິການປັບ 
ປຼຸງລະບຽບ, ຫ ກັການທີິ່ ເປັນການສົິ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ 

ແລະ ປະສດິທຜິນົ ດຂີຶ ັ້ນເທ ິ່ ອລະກ ັ້າວ ເປັນຕົ ັ້ນແມິ່ ນ: 

1) ທບົທວນຄ ນພາລະບດົບາດການເຄ ິ່ ອນໄຫວຂອງສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍສຼຸມໃສິ່ ພດັທະນາໃຫັ້
ສູນການເປັນສູນແຫິ່ ງການຮຽນຮູ ັ້, ເປັນສູນກາງໃນການຮບັ-ສົິ່ ງຂໍ ັ້ມູນຂິ່ າວສານຂອງຊຼຸມຊນົ ແລະ ເປັນສະ 
ຖານການຝຶກຝົນ ແລະ ພດັທະນາທກັສະອາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ໃຫັ້ກບັຊຼຸມຊນົ ແລະ ສງັຄມົ; 

2) ສ ັ້າງນຕິກິໍາທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນດັິ່ ງນີ ັ້: 1. ສໍາເລດັດໍາລດັວິ່ າດ ັ້ວຍການຮຽນຮູ ັ້ 
ຕະຫ ອດຊວີດິ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັອະນຼຸມດັປະກາດນໍາໃຊ ັ້ຢິ່ າງເປັນທາງການ; 2. ສໍາເລດັຮິ່ າງຂໍ ັ້ຕກົລງົວິ່ າດ ັ້ວຍລະບຽບ
ການຄຼຸ ັ້ມຄອງສູນຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີພາກເອກະຊນົ; 

3) ໄດ ັ້ສງັລວມຂໍ ັ້ມູນສະຖຕິກິິ່ ຽວກບັບຼຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄສູອນ ສໍາລບັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

ເຊິິ່ ງປະກອບມປີະເພດ: ຄູສອນອາສາສະໝກັ, ຄູສອນຮບັເຊນີ, ຄູສອນເຄ ິ່ ອທີິ່ , ຜູ ັ້ຊິ່ ວຍຄູສອນເຄ ິ່ ອນທີິ່  ແລະ 
ຄູສອນວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ຊຶິ່ ງມທີງັໝດົ 11.754 ຄນົ, ຍງິ 5.875 ຄນົ.  

4) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ກບັຜູ ັ້ບໍລຫິານ ແລະ ພະນກັງານ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃນດ ັ້ານການພດັທະນາ
ການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ, ການນໍາໃຊ ັ້ ແລະ ວເິຄາະຂໍ ັ້ມູນ ທີິ່ ເກບັກໍາໄດ ັ້ເພ ິ່ ອການວາງແຜນກດິຈະກາໍ ແລະ ສະຫ ຼຸບ
ລາຍງານ; 

5) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ບຼຸກຄະລາກອນ ຂະແໜງການການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 
ໃນການນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານຄຼຸນນະພາບການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເຊັິ່ ນ: ການລງົເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ, ການວເິຄາະ 
ແລະ ສະຫ ຼຸບສງັລວມຂໍ ັ້ມູນ ຕາມຕວົຊີ ັ້ບອກທີິ່ ກໍານດົໄວ ັ້. 
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5.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ຄຽງຄູິ່ ກບັຜນົສໍາເລດັທີິ່ ກິ່ າວມາຂ ັ້າງເທງິນີ ັ້ກໍິ່ ຍງັມຫີ າຍບນັຫາ, ຂໍ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ ຢູິ່ ໃນແຕິ່ ລະແຜນ
ງານກໍິ່ ມສີາຍເຫດເກດີຂຶ ັ້ນ ຍ ັ້ອນອກີບນັຫາໜຶິ່ ງເກາະກິ່ າຍກນັເປັນລກັສະນະເປັນຕິ່ ອງໂສ ັ້ ທີິ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຼຸມຄວາມ 
ພະຍາຍາມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຊອກຫາວທິແີກ ັ້ໄຂ ໃນສກົຮຽນຕໍິ່ ໄປ, ມລີາຍລະອຽດດັິ່ ງລຼຸິ່ ມນີ ັ້: 

1) ການບໍາລຼຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ໃຫັ້ກບັກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍເດກັນ ັ້ອຍ ອາຍຼຸ 6-14 ປີ ແລະ ຜູ ັ້ໃຫຍິ່  ອາຍຼຸ 
15-40 ປີ ບໍິ່ ສາມາດບນັລຼຸຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ຂໍ ັ້ມູນພ ັ້ນຖານຄວາມຕ ັ້ອງການໃນການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຍງັ
ບໍິ່ ທນັເກບັກໍາທົິ່ ວເຖງິ ມາຈາກສາເຫດ ດັິ່ ງນີ ັ້: 1. ການວາງແຜນເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນບໍິ່ ທນັສອດຄິ່ ອງກບັສະ ພາບ
ຄວາມເປັນຈງິ, ການວເິຄາະຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ປະເມນີ ຍງັບໍິ່ ເລກິເຊິິ່ ງ ແລະ ກມົກຽວກນັ ໃນຂັ ັ້ນແຂວງ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ 
ແລະ ສູນກາງ; 2. ຍ ັ້ອນສະພາບຄວາມທຼຸກຍາກ ເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາຊນົຖຶ ເອາົການທໍາມາຫາກນິສໍາຄນັກວິ່ າວຽກ
ງານການສກຶສາ; 3. ອາຄານສະຖານທີິ່ ໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ຍງັບໍິ່ ດງຶດູດຄວາມສນົ ໃຈໃຫັ້ກຼຸິ່ ມ
ເປົັ້າໝາຍເຂົ ັ້າຮຽນ; 

2) ຂະບວນການກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຍງັບໍິ່ ທນັເຮດັເປັນ
ລະບບົຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ, ການປະສານສມົທບົກນັລະຫວິ່ າງ ຂັ ັ້ນແຂວງ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂະແໜງການທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຍງັ
ບໍິ່ ດເີທົິ່ າທີິ່ ຄວນ ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການລາຍງານຂໍ ັ້ມູນ ບໍິ່ ຊດັເຈນ, ບໍິ່ ທນັຕາມກໍານດົເວລາ ແລະ ການຮບັປະກນັດ ັ້ານ
ຄຼຸນນະພາບບໍິ່ ທນັສູງ;  

3) ການຈດັການຮຽນ-ການສອນບໍາລຼຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຢູິ່ ບາງ
ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ ຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້ປະຕບິດັຕາມຫ ກັສູດທີິ່ ກໍານດົໄວ ັ້, ຄູສອນບໍິ່ ຖກຶກບັວຼຸດທກິານສກຶສາ ແລະ ວຊິາຮຽນ; 

4) ລະບບົການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນສະຖຕິ ິການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຼຸງໃຫ ັ້ເປັນລະບບົ ແລະ ຍງັ
ບໍິ່ ທນັສອດຄ ັ້ອງກບັສະພາບເງ  ິ່ອນໄຂຕວົຈງິ ແລະ ຍງັບໍິ່ ທນັເຊ ິ່ ອມເຂົ ັ້າກບັລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນສກຶສາ ແລະ ກລິາ; 

5) ຄູສອນ ແລະ ບຼຸກຄະລາກອນ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ມຈີາໍນວນຈາໍກດັ ແລະ ບາງຈາໍນວນທີິ່ ມ ີກໍິ່ ຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້
ຮບັການຝຶກອບົຮມົ ກິ່ ຽວກບັວທິກີານສດິສອນ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ສໍາລບັກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍນອກ
ໂຮງຮຽນ ຢິ່ າງຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ; 

6) ການສະໜອງສ ິ່ ການຮຽນ-ການສອນ, ອຼຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ ສໍາລບັວຽກງານບໍາລຼຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ ແລະ 
ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ສາຂາຕິ່ າງໆ ຍງັບໍິ່ ພຽງພໍ ແລະ ຈາໍນວນທີິ່ ສະໜອງໄປແລ ັ້ວກໍິ່ ຍງັນໍາໃຊ ັ້ບໍິ່ ທນັແທດເໝາະ
ກບັສະພາບເງ  ິ່ອນຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງທັ້ອງຖິິ່ ນ; 

7) ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນທົິ່ ວປະເທດ ຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການງບົປະມານບໍລຫິານ ຍ ັ້ອນວິ່ າຂາດການເກບັກໍາ
ສະຕຖິຄູິສອນຕໍິ່ ຫວົໜິ່ ວຍນກັຮຽນ ແລະ ສູນກໍິ່ ຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການຂຶ ັ້ນລະຫດັຢູິ່ ສູນສະຖຕິແິຫິ່ ງຊາດ. 

5.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
5.3.1. ຈຼຸດປະສງົ 

1) ເພ ິ່ ອຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫັ້ປະຊາກອນກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍ ອາຍຼຸ 6-14 ປີ ແລະ 15-40 ປີ ທີິ່ ບໍິ່ ທນັຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົ 
ແລະ 15-30 ປີ ທີິ່ ບໍິ່ ຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ ທີິ່ ພາດໂອກາດໃນການສກຶສາ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການສກຶສາ
ຢິ່ າງທົິ່ ວເຖງິ, ເທົິ່ າທຽມກນັ, ມຄີຼຸນນະພາບ ແລະ ສົິ່ ງເສມີການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ ສໍາລບັທຼຸກຄນົ; 

2) ສົິ່ ງເສມີໃຫ ັ້ປະຊາຊນົກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ທກັສະອາຊບີ ເພ ິ່ ອປັບ 
ປຼຸງຄຼຸນນະພາບຊວີດິ ໃຫັ້ດຂີຶ ັ້ນ; 

3) ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັຄຼຸນນະພາບຂອງວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມມາດຕະຖານຄຼຸນນະພາບ
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ທີິ່ ກໍານດົໄວ ັ້. 
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5.3.2. ຄາດໝາຍຫ ກັ 

1) ລບົລ ັ້າງຄວາມບໍິ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ບໍາລຼຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ສໍາລບັກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍ ອາຍຼຸ 6-14 ປີ 
ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 3.000 ຄນົ; 

2) ບໍາລຼຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ໃຫ ັ້ກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍ ອາຍຼຸ 15-40 ປີ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 12.000 ຄນົ; 
3) ບໍາລຼຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ສໍາລບັກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍ ອາຍຼຸ 15-35 ປີ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 28.000 

ຄນົ; 
4) ບໍາລຼຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 5.000 ຄນົ; 
5) ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ໃຫ ັ້ກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຈາໍນວນ 4.000 ຄນົ; 
6) ຝຶກອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ປ ັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູິ່ ມ ຄູ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍບໍາລຼຸງ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 80 ຄນົ; 

7) ຝຶກອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົ ັ້າໃນລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົ ໃຫ ັ້ກບັບຼຸກຄະລາກອນຂອງສູນ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 40 ຄນົ; 

8) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານວຊິາຊບີ ແລະ ການສອນວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ໃຫ ັ້ແກິ່ ຄູຝຶກຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ 
ຂັ ັ້ນເມ ອງ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 40 ຄນົ; 

9) ປັບປຼຸງຫ ກັສູດບໍາລຼຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັ
ໂດຍພ ັ້ນຖານ; 

10) ສ ັ້າງຫ ກັສູດວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ສາຂາໃໝິ່  ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 2 ສາຂາວຊິາ; 
11) ສ ັ້າງລະບຽບການ ກິ່ ຽວກບັການຜນັຂະຫຍາຍວຽກງານການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ໂດຍພ ັ້ນຖານ. 

5.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸມ 

1) ສ ບຕໍິ່ ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນເດກັນ ັ້ອຍກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍອາຍຼຸ 6-14 ປີ ແລະ ອາຍຼຸ 15-40 ປີ ທີິ່ ບໍິ່ ມໂີອກາດ ເຂົ ັ້າເຖງິການ
ສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍໃນເກນ ອາຍຼຸ 15-35 ປີ ທີິ່ ຍງັຮຽນບໍິ່ ຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ ແລະ ສ ບຕໍິ່ ຈດັ
ຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຕາມຄາດໝາຍທີິ່ ວາງໄວ ັ້ຢິ່ າງມຄີຼຸນນະພາບ; 

2) ພດັທະນາສະຖານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ເປັນທີິ່ ຈງູໃຈແກິ່ ຜູ ັ້ຮຽນໂດຍການປັບປຼຸງອາຄານສະຖານທີິ່ , ສ ັ້າງສະ 
ພາບແວດລ ັ້ອມທີິ່ ເປັນທີິ່ ດງຶດູດ ແລະ ສະໜອງສິິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ; 

3) ສົິ່ ງເສມີການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫ ັ້ກບັສູນຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີພາກເອກະຊນົ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍ
ທີິ່ ຢູິ່ ໃນເຂດຕວົເມ ອງ ດ ັ້ວຍການຮິ່ ວມກນັສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ຂອງພາກລດັ ໃນການ
ວາງແຜນດໍາເນນີກດິຈະກໍາຕິ່ າງໆຮິ່ ວມກນັ; 

4) ພດັທະນາລະບບົການຄຼຸ ັ້ມຄອງສະຖິຕ ິຂໍ ັ້ມູນຂິ່ າວສານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ເປັນແບບອອນລາຍ 
ແລະ ສາມາດເຊ ິ່ ອມເຂົ ັ້າກບັລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນສະຖິຕ ິສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໂດຍສມົທບົກບັສູນສະຖຕິ ິຕາມ
ມະຕຂິອງກອງປະຊຼຸມປະຈາໍປີ 2019 ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ວາງອອກ; 

5) ສ ັ້າງ, ປັບປຼຸງ ແລະ ພດັທະນາ ລະບຽບການທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ  ແລະ  ລວມ
ທງັການສ ັ້າງລະບຽບການປະເມນີ, ການຮບັຮູ ັ້, ການຢັັ້ງຢ ນ, ທຽບເທົິ່ າ ແລະ ທຽບໂອນ ຜນົການຮຽນຮູ ັ້ຕະ 
ຫ ອດຊວີດິ; 

6) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ກບັຄູສອນ ແລະ ບຼຸກຄະລາກອນ ທີິ່ ສດິສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ເປັນ 
ຕາມລະບຽບການ ແລະ ໂຄງຮິ່ າງຫ ກັສູດແຕິ່ ລະວຊິາ ແລະ ພ ັ້ອມທງັ ຊຼຸກຍູ ັ້, ຕດິຕາມ ການຊບັຊ ັ້ອນຄູສອນ
ໃຫັ້ຖ ກກບັວຼຸດທກິານສກຶສາ ແລະ ສາຂາທີິ່ ໄດ ັ້ຮຽນມາ; 
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7) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ກບັຜູ ັ້ບໍລຫິານ ແລະ ບຼຸກຄະລາກອນກິ່ ຽວກບັວຽກງານກວດກາ, ເຄ ິ່ ອງມ ຕດິຕາມ 
ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກຈຼຸດສຼຸມ ແລະ ແຜນກດິຈະກໍາໃຫ ັ້ບນັດາສູນການສກຶສານອກໂຮງ 
ຮຽນທຼຸກຂັ ັ້ນ; 

8) ໂຄສະນາ ແລະ ເຜຍີແຜິ່  ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍຜິ່ ານສ ິ່ ຕິ່ າງໆ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ປະຊາຊນົ, ອໍານາດການ
ປົກຄອງຮບັຮູ ັ້, ເຂົ ັ້າໃຈຫ າຍຂຶ ັ້ນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄວາມສໍາຄນັຕໍິ່ ວຽກງານການສກຶສາ; 

9) ສະໜອງສ ິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຼຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ ຢິ່ າງພຽງພໍ ແລະ ແທດເໝາະກບັການດໍາເນນີກດິ 
ຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ຂອງແຕິ່ ລະທັ້ອງຖິິ່ ນ; 

10) ປັບປຼຸງລະບຽບການບໍລຫິານ-ຄຼຸ ັ້ມຄອງ ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແຕິ່ ລະຂັ ັ້ນ ແລະ ລວມເຖງິການຂຶ ັ້ນເລກ
ລະຫດັ ແລະ ເງນິບໍລຫິານຕໍິ່ ຫວົໜິ່ ວຍນກັຮຽນ ຂອງສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 
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VI. ຂະແໜງການຍິ່ ອຍການສກຶສາຄູ 

 

6.1. ຜນົສໍາເລດັ  
6.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່ າທຽມ 

ໃນສກົຮຽນ 2019-2020, ການຮບັນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນຄູພາກປົກກະຕ ິຂອງທຼຸກຊັ ັ້ນທຼຸກສາຍ ໃນສະຖາບນັ
ສ ັ້າງຄູ 16 ແຫິ່ ງໄດ ັ້ຫ ຼຸດຕວົເລກລງົ ແຕິ່ ການຍກົລະດບັວຼຸດທກິານສກຶສາ ໃນພາກປົກກະຕ ິແລະ ພາກພກັສິ ັ້ນປີຮຽນ 
ແມິ່ ນເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນ. ການຄດັເລ ອກນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນຄູ ທງັໃນແຜນ ແລະ ສອບເສງັຄດັເລ ອກ ໄດ ັ້ປະຕບິດັຕາມມະຕກິອງ
ປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານສະຖານການສ ັ້າງຄູ ປະຈາໍປີ 2019 ໂດຍເຫນັດໃີຫ ັ້ສະຖານການສ ັ້າງຄູທຼຸກແຫິ່ ງປະຕບິດັແຜນຮບັ
ນກັຮຽນນກັສກຶສາຄູສໍາລບັສກົຮຽນ 2019-2020 ຢິ່ າງເຂັ ັ້ມງວດ ຕາມອດັຕາສິ່ ວນສອບເສງັ 80%, ຕວົເລກ
ແບິ່ ງປັນ 20%, ໃນນັ ັ້ນ 10% ໄດ ັ້ຮບັເບັ ັ້ຍລ ັ້ຽງໂດຍແມິ່ ນແຂວງເປັນຜູ ັ້ຄດັເລ ອກ ແລະ ອກີ 10% ແມິ່ ນວທິະຍາໄລ
ຄູເປັນຜູ ັ້ເລ ອກ ໂດຍອງີຕາມຜນົການສອບເສງັຄດັເລ ອກເຂົ ັ້າຮຽນ. ຈາກແຜນຕວົເລກຮບັນກັຮຽນ ແລະ ພະນກັງານ
ເຂົ ັ້າຮຽນຄູ ຈາໍນວນ 4.145 ຄນົ, ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິແມິ່ ນ 3.139 ຄນົ, ຍງິ 2.041 (ຫ ຼຸດແຜນ 24,27%). 

ຕາຕະລາງທ ີ8: ນກັຮຽນທີິ່ ເຂົ ັ້າຮຽນໃນແຕິ່ ລະສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສກຶສາສາດ ສກົຮຽນ 2019-2020 

ສາຍການຮຽນ ຕວົເລກໃນແຜນ ຕວົເລກຮບັຕວົຈງິ 
ຄູອານຼຸບານ 390 441 
ຄູປະຖມົ 390 388 

ຄູມດັທະຍມົ 840 575 

ຄູອານຼຸບານຮຽນຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງປົກກະຕ ິ 220 108 

ຄູປະຖມົຮຽນຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງປົກກະຕ ິ 220 127 
ຄູມດັທະຍມົຮຽນຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງປົກກະຕ ິ 275 145 
ຄູອານຼຸບານຮຽນພກັສິ ັ້ນປີ 240 281 
ຄູປະຖມົຮຽນພກັສິ ັ້ນປີ 420 466 
ວທິະຍາໄລສງົ 180 66 
ວທິະຍາໄລພາລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ 270 154 
ຄະນະສກຶສາສາດ 4 ແຫິ່ ງ 700 542 
ລວມທງັໝດົ 4.145 3.139 

ແຫ ິ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ກມົສ ັ້າງຄູ 

6.1.2. ວຽກງານຄຼຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ ອງ 
ໃນສກົຮຽນ 2019-2020, ໄດ ັ້ມກີານປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບໃນກໍິ່ ສ ັ້າງ ແລະ ບໍາລຼຸງຄູໃນຫ າຍດ ັ້ານ ທງັຢູິ່ ພາຍໃນ

ສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາຕິ່ າງໆ ເປັນຕົ ັ້ນແມິ່ ນ ໄດ ັ້ຝຶກອບົຮມົ-ແນະນໍາ ການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດສ ັ້າງ
ຄູອະນຼຸບານ ລະດບັປະລນິຍາຕ ີສະບບັປັບປຼຸງໃໝິ່ ; ພດັທະນາປຶັ້ມຄູິ່ ມ ການສອນຫັ້ອງຄວບ;  ຄູິ່ ມ ການສອນພາສາລາວ
ໃຫັ້ເດກັຊນົເຜົິ່ າ. ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກໍິ່ ໄດ ັ້ຝຶກອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູິ່ ມ ຄູ ທຼຸກວຊິາໃນຫ ກັສູດຊັ ັ້ນ
ປະຖມົສກຶສາຂັ ັ້ນ ປ.1 ສະບບັປັບປຼຸງໃໝິ່  ໃຫ ັ້ແກິ່ ຄູ ຂັ ັ້ນ ປ.1 ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູິ່ ມ ຄູ ວຊິາ
ຄະນດິສາດຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ປີທ ີ2 ສະບບັປັບປຼຸງໃໝິ່  ໃຫ ັ້ແກິ່ ຄູສອນ ປ.2 ໃນທົິ່ ວປະເທດທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະ
ຊນົ, ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ຝຶກອບົຮມົກິ່ ຽວກບັການສກຶສາການສອນໃຫັ້ຄູອາຈານ ສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດໃນບນັດາ
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ວທິະຍາໄລຄູ  ແລະ ຂະແໜງພດັທະນາຄູທົິ່ ວປະເທດ. ສໍາເລດັການພດັທະນາຄູິ່ ມ ວທິກີານສອນ ທີິ່ ຄໍານງຶເຖງິຄວາມ
ສະເໝພີາບລະຫວິ່ າງຍງິ-ຊາຍ ເຂົ ັ້າໃນກດິຈະກໍາການສອນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ວສິະວະກໍາ
ສາດ ແລະ ຄະນດິສາດ (STEM Education) ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ ແລະ ຝຶກອບົຮມົຄູຝຶກຂັ ັ້ນແຂວງ
ທົິ່ ວປະເທດ ແລະ ຄູສອນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ ຮິ່ ວມກບັອງົການ UNESCO Bangkok; 

ເພ ິ່ ອແນໃສິ່ ການປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບຂອງການສດິສອນຢູິ່ ໂຮງຮຽນສາມນັຕິ່ າງໆ,ກມົສ ັ້າງຄູ ແລະ ກມົສາມນັສກຶ
ສາ ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການ ຢູນເີຊບັ ຍງັໄດ ັ້ພດັທະນາເນ ັ້ອໃນຄູິ່ ມ ການຍກົລະດບັຄູສກຶສານເິທດຊັ ັ້ນ
ປະຖມົສກຶສາ; ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກິ່  ຄູສກຶສານເິທດຂັ ັ້ນເມ ອງ, ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູອກີດ ັ້ວຍ. 

ຄູອາຈານ ຈາໍນວນ 55 ຄນົໄດ ັ້ຍກົລະດບັວຼຸດທກິານສກຶສາ ຢູິ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດໃນລະດບັຕິ່ າງໆ ຄ : 
ຊັ ັ້ນສູງ 3 ຄນົ, ປະລນິຍາຕ ີ14 ຄນົ, ປະລນິຍາໂທ 30 ຄນົ, ປະລນິຍາເອກ 8 ຄນົ. 

6.1.3. ວຽກງານບໍລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງ 
1) ວທິະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ, ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລສລີະປະສກຶສາ ໄດ ັ້ປະກາດເປັນ

ວທິະຍາໄລປອດຢາເສບຕດິໃນສກົຮຽນ 2019; 
2) ສາມາດຮບັຮອງຕໍາແໜິ່ ງວຊິາການຄູປະຈາໍປີ 2018 ໃຫ ັ້ແກິ່ ຄູສອນໃນວທິະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ ແລະ ວທິະຍາ

ໄລສງົ 02 ແຫິ່ ງ ຈາໍນວນ 71 ຄນົ, ຍງິ 34 ຄນົ. ຕໍາແໜິ່ ງຜູ ັ້ຊິ່ ວຍອາຈານ 49 ຄນົ, ຍງິ 24 ຄນົ ແລະ  
ຕໍາແໜິ່ ງອາຈານ 22 ຄນົ (ຍງິ 10 ຄນົ); 

3) ສໍາເລດັການສກຶສາ-ສໍາຫ ວດທດັສະນະ ແລະ ຄວາມເພິິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັສກຶສາ ເພ ິ່ ອວເິຄາະ-ປະເມນີຄວາມຮູ ັ້
ວຊິາສະເພາະ, ທກັສະການສອນຂອງຄູອາຈານ, ຊອກຫາບນັຫາ ແລະ ເພ ິ່ ອກໍານດົທດິທາງໃນການປັບປຼຸງ; 

4) ສໍາເລດັການສະເໜຂໍີຍກົສະຖານະພາບຂອງວທິະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ ເປັນສະຖາບນັການສກຶສາຄູ. ໃນນີ ັ້ ໄດ ັ້
ຜິ່ ານການລງົກວດກາແລ ັ້ວ 02 ແຫິ່ ງ ແລະ ລໍຖັ້າ ການຮບັຮອງ; 

5) ສໍາເລດັການຕດິຕາມ-ກວດກາ ວຽກງານປະກນັຄຼຸນນະພາບ ໃນວທິະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ ແລະ ວທິະຍາໄລສງົ 
02 ແຫິ່ ງ; 

6) ສໍາເລດັການປັບປຼຸງຖານຂໍ ັ້ມູນ ລະບບົ TEMIS ແລະ ເວບໄຊ ຮິ່ ວມກບັວທິະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ, ວທິະຍາໄລ
ສງົ 02 ແຫິ່ ງ, ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ; 

7) ສໍາເລດັການປະເມນີຄຼຸນນະພາບຄູພະລະສກຶສາ, ຄູສລີະປະສກຶສາ ແລະ ຕດິຕາມການຮຽນ-ການສອນວຊິາ
ພະລະສກຶສາ, ວຊິາສລີະປະສກຶສາ ຢູິ່ ໃນວທິະຍາໄລຄູ 8 ແຫິ່ ງ.  

6.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ວຼຸດທກິານສກຶສາຂອງຄູຈາໍນວນໜຶິ່ ງ ໃນແຕິ່ ລະຊັ ັ້ນຮຽນ ຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານວຊິາຊບີຄູທີິ່ ກໍານດົໄວ ັ້; 
2) ການຝຶກອບົຮມົຄູຍງັບໍິ່ ມປີະສດິທພິາບສູງ, ກນົໄກຮບັປະກນັການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແບບຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ ຍງັບໍິ່

ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ການເກບັກໍາສະຖຕິຄູິທີິ່ ເຂົ ັ້າຮບັການບໍາລຼຸງແຕິ່ ລະຄັ ັ້ງ ຍງັບໍິ່ ກງົກບັຕວົເລກທີິ່ ເຂົ ັ້າຮບັການຝຶກ
ອບົຮມົຕວົຈງິ; 

3) ໂຕເລກການສະໜອງຄູຈາໍກດັ, ການສະໜອງຄູບໍິ່ ພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນເຂດທີິ່ ຢູິ່ ຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ  
ຈຶິ່ ງເປັນສາຍເຫດເຮດັໃຫ ັ້ມກີານນໍາໃຊ ັ້ຄູທີິ່ ບໍິ່ ຖ ກກບັວຼຸດທ ິ ແລະ ສາຍວຊິາສະເພາະທີິ່ ຮຽນຈບົ; ໃນຂະນະ
ດຽວກນັ ຄູທີິ່ ຈບົໃໝິ່ ທີິ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຼຸນນະພາບ ບໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການບນັຈຼຸ; 

4) ການຈດັສນັຄູຄ ນໃໝິ່  ເພ ິ່ ອແກ ັ້ໄຂບນັຫາ ຄູເຫ  ອບໍິ່ ພໍ ລະຫວິ່ າງໂຮງຮຽນຕໍິ່ ໂຮງຮຽນ, ລະຫວິ່ າງເມ ອງ ແລະ 
ແຂວງ ຍງັພບົຄວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາກ; 
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5) ການປະສານງານລະຫວິ່ າງວທິະຍາໄລຄູ ກບັໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນໃນການນໍາໃຊ ັ້ອຼຸບປະ 
ກອນເຄ ິ່ ອງທດົລອງ ຍງັບໍິ່ ທນັໄດ ັ້ດເີທົິ່ າທີິ່ ຄວນ. 

6.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
6.3.1. ຈຼຸດປະສງົ 

1) ເພ ິ່ ອສ ບຕໍິ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແກ ັ້ໄຂຂໍ ັ້ຄງົຄ ັ້າງໃນແຕິ່ ລະວຽກຈຼຸດສຼຸມ ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 
ແລະ ກລິາ 5 ປີ (2016-2020) ໃຫ ັ້ສອດຄິ່ ອງກບັວໄິສທດັຮອດປີ 2030 ແລະ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງ 
ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ (2021-2025); 

2) ເພ ິ່ ອປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບຂອງການສກຶຊັ ັ້ນປະຖມົ ທີິ່ ກໍາລງັເລັິ່ ງໃສິ່ ການປັບປຼຸງທກັສະການອິ່ ານ, ການຂຽນ ແລະ 
ການຄດິໄລິ່ ເລກພ ັ້ນຖານ ຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ໂດຍເນັ ັ້ນໃສິ່ ການຝຶກອບົ ຮມົຄູປະຈາໍການ, ສ ັ້າງ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ວຽກງານສກຶສານເິທດ ແລະ ການພດັທະນາກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ; 

3) ເພ ິ່ ອຫ ຼຸດຜິ່ ອນການສ ັ້າງຄູໃນສາຍວຊິາທີິ່ ຄູເຫ  ອ, ເນັ ັ້ນໃສິ່ ການສ ັ້າງຄູໃນສາຍທໍາມະຊາດ ແລະ ການຍກົລະດບັ
ຄູປະຈາໍການໃຫັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມວີຼຸດທຖິ ກຕ ັ້ອງກບັວຊິາທີິ່ ສອນ. 

6.3.2. ຄາດໝາຍຫ ກັ 

1) ຮບັນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນສາຍສ ັ້າງຄູໃນສກົ 2020-2021 ຈາໍນວນ 2.750 ຄນົ; 
2) ຈດັຕັ ັ້ງການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການໃນການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດປະຖມົສກຶສາສະບບັປັບປຼຸງໃໝິ່  ຂັ ັ້ນ ປ.2 ທຼຸກໆ

ວຊິາ ແລະ ປ.3 ວຊິາຄະນດິສາດ ທົິ່ ວປະເທດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 100% ແລະ ສ ັ້າງຄູສກຶສານເິທດຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ໃຫ ັ້
ໄດ ັ້ 70%; 

3) ຍກົຖານະວທິະຍາໄລຄູໃຫ ັ້ເປັນສະຖາບນັການສກຶສາຄູ ຢິ່ າງໜັ້ອຍ 2 ແຫິ່ ງ. 

6.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸມ 

1) ສ ບຕໍິ່ ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ແນວຄວາມຄດິ ກິ່ ຽວກບັຄວາມສະເໝພີາບ ແລະ ຄວາມເທົິ່ າທຽມ ເຂົ ັ້າ
ໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູແຕິ່ ລະສາຍ; 

2) ສ ບຕໍິ່ ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ແນວຄວາມຄດິ ກຽວກບັຄວາມສະເໝພີາບ ແລະ ຄວາມເທົິ່ າທຽມ ເຂົ ັ້າ
ໃນຫ ກັສູດການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ໃນທຼຸກໆໂມດູນ; 

3) ສ ບຕໍິ່ ປັບປຼຸງຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູ ທຼຸກລະດບັ-ສາຂາ ທງັລະບບົປົກກະຕ ິແລະ ລະບບົຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ; 
4) ສ ບຕໍິ່ ຕດິຕາມການປັບປຼຸງເຄ ອຂິ່ າຍການຮິ່ ວມມ ລະຫວິ່ າງບນັດາສະຖານການສ ັ້າງຄູ ແລະ ການພດັທະນາວ ິ

ຊາຊບີແບບຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ ໃນຮູບແບບການສກຶສາການສອນ (Lesson Study) ຮິ່ ວມກນັລະຫວິ່ າງ ວທິະຍາໄລຄູ
, ໂຮງຮຽນປະຖມົສາທດິ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖມົໃນເຄ ອຂິ່ າຍ; 

5) ສ ບຕໍິ່ ແລກປິ່ ຽນບດົຮຽນທາງດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍ ບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈລະຫວິ່ າງວທິະຍາໄລຄູດ ັ້ວຍກນັ, ມະຫາວທິະຍາໄລຕິ່ າງໆ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ; 

6) ຖອດຖອນບດົຮຽນ ກິ່ ຽວກບັວຽກງານການຝຶກຫດັວຊິາຊບີຄູ ຂອງບນັດາສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ 16 ແຫິ່ ງ ແລະ 
ປັບປຼຸງຄູິ່ ມ  ການຝຶກຫດັວຊິາຊບີຄູ; 

7) ອອກຂໍ ັ້ແນະນໍາ ການນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານການສອນຂອງຄູ ພ ັ້ອມທງັ ຕດິຕາມ-ປະເມນີ ຜນົການນໍາໃຊ ັ້ມາດ 
ຕະຖານດັິ່ ງກິ່ າວ; 
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8) ຕດິຕາມການດໍາເນນີ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນຫ ກັສູດພະລະສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ຢູິ່ ວທິະຍາໄລຄູປາກເຊ ແລະ 
ວທິະຍາໄລຄູຄງັໄຂ ພ ັ້ອມທງັປະເມນີຫ ກັສູດດັິ່ ງກິ່ າວ; 

9) ສ ບຕໍິ່ ປັບປຼຸງລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ນຕິກິໍາກິ່ ຽວກບັ ການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແບບຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ ສໍາລບັການບໍາລຼຸງ
ຄູປະຈາໍການ ແລະ ການສກຶສານເິທດ; 

10) ດໍາເນນີການວໄິຈພາກປະຕບິດັ (Action Research) ກິ່ ຽວກບັຜນົການຮຽນການສອນໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶ
ສາ ດ ັ້ວຍການຮິ່ ວມມ ລະຫວິ່ າງ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ແລະ ພາກສິ່ ວນທີິ່
ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 

11) ຝຶກອບົຮມົການປະດດິ ສ ິ່ -ອຼຸປະກອນ ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ຄູສອນຄະນດິສາດ ແລະ ວທິະຍາສາດທໍາມະ
ຊາດ ໃນວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖມົ ຮິ່ ວມກບັອງົການ SEAMEO RECSAM; 

12) ສ ບຕໍິ່ ຍກົລະດບັ ຄູສກຶສານເິທດ ຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ທົິ່ ວປະເທດ (ຕາມຫ ກັສູດ 2 ໂມດູນ) ພ ັ້ອມທງັລງົຕດິ 
ຕາມ-ຊິ່ ວຍເຫ  ອ ແລະ ປະເມນີ ການລງົປະຕບິດັວຽກຕວົຈງິ ຂອງຄູສກຶສານເິທດ ຂັ ັ້ນເມ ອງ; 

13) ແນະນໍາການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ປີທ ີ 2 ສະບບັປັບປຼຸງໃໝິ່  (ທຼຸກວຊິາ) ແລະ ຄະນດິສາດ ຊັ ັ້ນ
ປະຖມົສກຶສາປີທ ີ3 ໃຫ ັ້ຄູສອນ ປ.2 ແລະ ປ.3 ໃນທົິ່ ປະເທດ; 

14) ຝຶກອບົຮມົວທິກີານສອນຫັ້ອງຄວບອາຍຼຸເດກັ 3-5 ປີ ໃຫ ັ້ແກິ່ ຄູສອນຢູິ່ ບ ັ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ການສກຶ
ສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃນເມ ອງເປົັ້າໝາຍຂອງອງົການ SVA ໃນ ແຂວງຫ ວງພະບາງ; 

15) ສ ບຕໍິ່ ພດັທະນາຄູິ່ ມ ວທິເີຮດັວຽກຂອງໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖມົສາທດິ; 
16) ປຶກສາຫາລ ກິ່ ຽວກບັ ສູນແຫິ່ ງການພດັທະນາວຊິາຊບີ CPD ຂອງວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກິ່ ຄູ

ອາຈານ ໃນວທິະຍາໄລຄູ ໃນການໃຫັ້ບໍລກິານດ ັ້ານວຊິາການໃຫັ້ແກິ່ ຊຼຸມຊນົ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານການສກຶ
ສານເິທດ; 

17) ສ ບຕໍິ່ ຕດິຕາມ ແລະ ປະສານກບັພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ກິ່ ຽວກບັການສະເໜ ີ ຂໍຍກົສະຖານະພາບຂອງ
ວທິະຍາໄລຄູ ເປັນສະຖາບນັການສກຶສາຄູ; 

18) ຖອດຖອນບດົຮຽນ ກິ່ ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານການປະກນັຄຼຸນນະພາບ ພາຍໃນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ 
ແລະ ລງົຕດິຕາມ-ກວດກາ ການປະກນັຄຼຸນນະພາບພາຍໃນວທິະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ ແລະ ວທິະຍາໄລສງົ 02 
ແຫິ່ ງ ປະຈາໍຮຽນ 2019-2020; 

19) ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ການປັບປຼຸງສູນແຫິ່ ງການພດັທະນາ ເພ ິ່ ອກ ັ້າວສູິ່  ສູນແຫິ່ ງຄວາມເປັນເລດີ ໃນ
ສາຂາວຊິາຄູໃດໜຶິ່ ງ ຂອງວທິະຍາໄລຄູແຕິ່ ລະແຫິ່ ງ; 

20) ປະເມນີຂໍ ັ້ແຂິ່ ງຂນັຮກັຊາດພດັທະນາ (3 ຂໍ ັ້ແຂິ່ ງຂນັ ແລະ 8 ຂໍ ັ້ແຂິ່ ງຂນັຂອງວທິະຍາໄລຄູ); 
21) ປັບປຼຸງ ຄູິ່ ມ  ການຕດິຕັ ັ້ງ, ນໍາໃຊ ັ້ ແລະ ບໍາລຼຸງຮກັສາເວບໄຊບດົຮຽນເອເລກັໂຕ ນກິ ສາຍສ ັ້າງຄູ; 
22) ສ ັ້າງນຕິກິໍາວິ່ າດ ັ້ວຍການອອກໃບອະນຼຸຍາດການສອນໃຫັ້ແກິ່ ຄູ; 
23) ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານສ ັ້າງຄູໄລຍະທັ້າຍຂອງແຜນງານ 05 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII; 
24) ຍກົລະດບັຄູສອນໃນສາຍສາມນັ ທີິ່ ສອນບໍິ່ ຖ ກວຼຸດທ ິແລະ ບໍິ່ ຖ ກວຊິາສະເພາະ ດ ັ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ; 
25) ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນຄູທີິ່ ຮຽນຈບົຈາກວທິະຍາໄລຄູ ທີິ່ ຖ ກບນັຈຼຸໃນໂຮງຮຽນສາມນັຂອງເມ ອງ, ແຂວງໃນເຂດບໍລ ິ

ການ ແລະ ຂະແໜງການອ ິ່ ນໆ ເພ ິ່ ອສກຶສາ, ປະເມນີຄວາມຕ ັ້ອງການຄູ ແລະ ຄຼຸນນະພາບຂອງນກັສກຶສາຄູທີິ່
ຜະລດິອອກສູິ່ ສງັຄມົ; 

26) ປັບປຼຸງນຕິກິໍາ ກິ່ ຽວກບັການຄດັເລ ອກນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍສ ັ້າງຄູ. 
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VII. ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ 

 

7.1. ຜນົສໍາເລດັ  
7.1.1. ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່ າທຽມ 

ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ມສີະຖານອາຊວີະສກຶສາທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ທີິ່ ຂຶ ັ້ນກບັການຄຼຸ ັ້ມຄອງທາງ
ດ ັ້ານວຊິາການຂອງກມົອາຊວີະສກຶສາມທີງັໝດົ 92 ແຫິ່ ງ, ມພີະນກັງານ-ຄູອາຈານ ທງັໝດົ 4.263 ຄນົ, ຍງິ 1.532 
ຄນົ ແລະ ມນີກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທງັໝດົ 52.252 ຄນົ, ຍງິ 23.194 ຄນົ, ເຊິິ່ ງແຍກພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ຄ : 1) 
ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ພາກລດັທີິ່ ຂຶ ັ້ນກບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ມທີງັໝດົ 25 ແຫິ່ ງ, ມພີະນກັງານ-ຄູ
ອາຈານ ທງັ ໝດົ 2.179 ຄນົ, ຍງິ 824 ຄນົ ແລະ ມນີກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທງັໝດົ 34.606 ຄນົ; ຍງິ 13.589 ຄນົ
, 2) ສະຖານອາຊວີະສກຶສາພາກເອກະຊນົທີິ່ ຂຶ ັ້ນກບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ມທີງັໝດົ 67 ແຫິ່ ງ, ມີ
ພະນກັງານ-ຄູອາຈານ ທງັໝດົ 2.084 ຄນົ, ຍງິ 708 ຄນົ (ຄູປະຈາໍການ 1.098 ຄນົ ແລະ ຄູຮບັເຊນີ 845 ຄນົ) 
ແລະ ມນີກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທງັໝດົ 17.646 ຄນົ; ຍງິ 9.605 ຄນົ. ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາອາຊວີະ
ສກຶສາໃນ 1 ປີຜິ່ ານມາ ມຜີນົສໍາເລດັດັິ່ ງນີ ັ້:  

1) ສໍາເລດັການຂະຫຍາຍພ ັ້ນຖານໂຄງລິ່ າງໃຫ ັ້ບນັດາສະຖານອາຊວີະສກຶສາຕິ່ າງໆຈາໍນວນໜຶິ່ ງ ເຊັິ່ ນ: ການກໍິ່ ສ ັ້າງ 
ໂຮງຊິ່ າງ, ອາຄານຮຽນ, ຫໍພກັ, ຕະຂິ່ າຍໄຟຟັ້າ, ນໍ ັ້າປະປາ ແລະ ຮົ ັ້ວ ຂອງວທິະຍາໄລ ເຕກັນກິ ລາວ-ເຢຍລະ
ມນັ, ວທິະຍາເຂດບ ັ້ານ ຊຽງດາ ພາຍໃຕ ັ້ທນຶສະໜບັສະໜູນຂອງໂຄງການສະໜບັສະໜູນການເງນິອາຊວີະ
ສກຶສາ (VEFF) ແລະ ທນຶສມົທບົຂອງໂຄງການຂອງລດັຖະບານ; 

2) ສໍາເລດັການກໍິ່ ສ ັ້າງໂຮງແຮມຝຶກພາກປະຕບິດັ ຂອງວທິະຍາໄລເຕກັນກິ ແຂວງວຽງຈນັ, ວທິະຍາເຂດເມ ອງ
ວງັວຽງ ພາຍໃຕ ັ້ໂຄງການ ທກັສະກິ່ ຽວກບັວຽກງານທິ່ ອງທິ່ ຽວ ລາວ/029; 

3) ສໍາເລດັການສ ັ້າງສູນຮຽນຮູ ັ້ດ ັ້ານພະລງັງານແສງຕາເວນັ ຮິ່ ວມກບັບໍລສິດັ ຣາດຊະບູລກີຣຼຸບ ທີິ່ ວທິະຍາໄລເຕກັ 
ນກິ ແຂວງຄໍາມິ່ ວນ; 

4) ສໍາເລດັການປັບປຼຸງ ແລະ ສ ັ້ອມແປງຫໍພກັນກັຮຽນ, ຫໍພກັຄູ ແລະ ກໍິ່ ສ ັ້າງຫ ັ້ອງການຂະແໜງປູກຝັງຂອງໂຮງ 
ຮຽນວຊິາຊບີ ແຂວງໄຊສມົບູນ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ການລງົຝຶກງານຂອງນກັຮຽນປີສຼຸດທ ັ້າຍ ຂອງ 4 ວທິະຍາໄລ;  

5) ຍກົລະດບັສູນຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ນໍ ັ້າບາກ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ເປັນໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີແບບປະສມົ 
ນໍ ັ້າບາກ ແຂວງຫ ວງພະບາງ; 

6) ສະໜອງອຼຸປະກອນເຕກັນກິ, ສ ິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຟີນເີຈໃີຫ ັ້ແກິ່  08 ວທິະຍາໄລໂດຍການສະໜບັ
ສະໜນູຈາກໂຄງການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ໄລຍະ 2 (SSTVET); 

7) ສໍາເລດັການ ສ ັ້າງສູນຮຽນຮູ ັ້ດ ັ້ານການກະສກິໍາແບບຍ ນຍງົໃຫ ັ້ແກິ່  ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງຄໍາ
ມິ່ ວນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີແບບປະສມົ ແຂວງເຊກອງ ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການຊິ່ ວຍເຫ  ອຈາກອງົການ 
TICA; 

8) ສໍາເລດັການສ ັ້ອມແປງໂຮງຝຶກງານສາຂາຊິ່ າງໄມ ັ້ ຂອງສະຖາບນັພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ໂດຍການສະໜບັ
ສະໜນູຈາກໂຄງການຮິ່ ວມມ ລາວ-ເຢຍລະມນັ. 

7.1.2. ຄຼຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ ອງ 
ເພ ິ່ ອເປັນການປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບຂອງການສດິສອນ ຢູິ່ ບນັດາສະຖານອາຊວີະສກຶສາຕິ່ າງໆ, ກມົອາຊວີະສກຶ

ສາ ໂດຍສມົທບົກບັພາກສິ່ ວນຕິ່ າງໆທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງໄດ ັ້ທບົທວນ, ປັບປຼຸງ ແລະ ພດັທະນາຫ ກັສູດການຮຽນ-ການ
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ສອນຈາໍນວນໜຶິ່ ງເຊັິ່ ນ: ໄດ ັ້ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາຫ ກັສູດວຊິາຊບີຈາໍນວນ 41 ຫ ກັສູດ; ສໍາເລດັການທບົທວນ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດວຊິາຊບີ ຈາໍນວນ 20 ຫ ກັສູດ ແລະ ພດັທະນາຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນແບບຄວບ
ຄູິ່  (DCT) ເຊິິ່ ງໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທດົລອງຢູິ່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 4 ແຫິ່ ງ. ນອກນັ ັ້ນ ກໍິ່ ໄດ ັ້ພດັທະນາຮູບແບບການ
ຮຽນ-ການສອນແບບເນັ ັ້ນສະມດັຖະພາບ (CBT) ສາຂາວຊິາ ອາຫານການໂຮງແຮມ ແລະ ການທິ່ ອງທິ່ ຽວ, ເຊິິ່ ງຈດັ
ຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 17 ແຫິ່ ງ. 

ເພ ິ່ ອປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບການສດິສອນ ຢູິ່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາຕິ່ າງໆ, ໄດ ັ້ມກີານຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັ
ໃຫ ັ້ພະນກັງານຄູ-ອາຈານທາງດ ັ້ານວຊິາສະເພາະ ແລະ ວທິກີານສດິສອນ  ຢູິ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດຈາໍນວນຫ າຍ
ສມົຄວນຄ : ລະດບັປະລນີຍາໂທ 37 ຄນົ, ປະລນີຍາຕ ີ 178 ຄນົ ແລະ ຊັ ັ້ນສູງ 110 ຄນົ; ຝຶກອບົຮມົ ດ ັ້ານວຊິາ
ສະເພາະໃຫັ້ພະນກັງານ-ຄູອາຈານ ຢູິ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ ຈາໍນວນ 883 ຄນົ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ ວຊິາຄູໃຫ ັ້ຄູ
ສອນຈາໍນວນ 1.016 ຄນົ. 

7.1.3. ການບໍລຫິານ  ແລະ ການຄຼຸ ັ້ມຄອງ 
ເພ ິ່ ອປັບປຼຸງລະບບົການຄຼຸ ັ້ມຄອງວຍກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ ໄດ ັ້

ສມົທບົກບັທຼຸກພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ປັບປຼຸງກດົໝາຍວິ່ າດ ັ້ວຍອາຊວີະສກຶສາ ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ດໍາເນນີການເຜຍີແຜິ່ ຢິ່ າງ
ກວ ັ້າງຂວາງ. ຄຽງຄູິ່ ກນັນັ ັ້ນກໍິ່ ໄດ ັ້ມກີານປັບປຼຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງ ຊຼຸກຍູ ັ້ບນັດາສະຖານອາຊວີະສກຶສາຈາໍນວນໜຶິ່ ງ 
ເປັັ້ນຕົ ັ້ນແມິ່ ນສໍາເລດັການປັບປຼຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງຂອງວທິະຍາໄລເຕກັນກິປາກປິ່ າສກັ, ວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາ
ຊບີແຂວງຫ ວງພະບາງ, ວທິະຍາໄລ ເຕກັນກິລາວ-ເຢຍລະມນັ, ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງຈາໍປາສກັ, 
ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແຂວງຄໍາມິ່ ວນ, ວທິະຍາໄລ ເຕກັນກິ-ກະສກິໍາດງົຄໍາຊ ັ້າງ, ວທິະຍາໄລເຕກັນກິສບັພະ
ວຊິາ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ແບບປະສມົ ແຂວງບໍິ່ ແກ ັ້ວ. 

7.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ຄຽງຄູິ່ ກບັຜນົສໍາເລດັໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ບນັດາກດິຈະກໍາຕິ່ າງໆທີິ່ ໄດ ັ້ກິ່ າວມາຂ ັ້າງເທງິນັ ັ້ນ ຍງັມບີນັຫາ 
ແລະ ຂໍ ັ້ຄງົຄ ັ້າງທີິ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປັບປຼຸງ ແລະ ແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ແທດເໝາະກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິດັິ່ ງນີ ັ້: 

1) ຫ ກັສູດວຊິາຊບີຈາໍນວນໜຶິ່ ງຍງັບໍິ່ ທນັປັບປຼຸງ ໃຫ ັ້ທນັກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ; 
2) ອຼຸປະກອນເຕກັນກິ ແລະ ສ ິ່ ການສອນຈາໍນວນໜຶິ່ ງ ຍງັບໍິ່ ທນັສະໄໝຕໍິ່ ກບັການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ັ້ານ

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ;ີ 
3) ການປະສານງານກບັສະຖານປະກອບການ ແລະ ພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຍງັບໍິ່ ທນັເລກິເຊິິ່ ງ ແລະ ຮິ່ ວມມ ຢິ່ າງ

ກວ ັ້າງຂວາງ; 
4) ພ ັ້ນຖານໂຄງລິ່ າງທາງດ ັ້ານອນິເຕເີນດັຢູິ່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ຍງັບໍິ່ ທນັມຄີວາມພ ັ້ອມທີິ່ ຈະນໍາ ໃຊ ັ້ ICT ເຂົ ັ້າ

ໃນການບໍລຫິານ-ຈດັການ ຂໍ ັ້ມູນ-ຂິ່ າວສານ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ; 

5) ຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ພະນກັງານ, ຄູອາຈານ ຈາໍນວນໜຶິ່ ງ ຍງັຂາດປະສບົການໃນການບໍລຫິານຄຼຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການສດິ 
ສອນ. 

7.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
7.3.1. ຈຼຸດປະສງົ 

1) ສົິ່ ງເສມີ ແລະ ຂະຫຍາຍການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງນກັຮຽນທີິ່ ຈບົມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ແລະ ມດັທະຍມົປາຍ ເຂົ ັ້າຮຽນ
ສາຍອາຊວີະສກຶສາໃນຮູບແບບຕິ່ າງໆໃຫັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ; 
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2) ເພີິ່ ມການເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ປັບປຼຸງລະບບົການເຂົ ັ້າເຖງິການຮຽນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ໃຫ ັ້ເທົິ່ າທຽມກນັສໍາລບັ
ນກັຮຽນຍງິ, ຊນົເຜົິ່ າ ແລະ ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດຈາກເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ ດ ັ້ວຍການໃຫັ້ທນຶການສກຶສາ; 

3) ຍກົລະດບັສະມດັຖະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ໃຫ ັ້ທນັສະໄໝ ແລະ ແທດເໝາະ
ກບັການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ັ້ານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ;ີ  

4) ປັບປຼຸງຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາ ທີິ່ ມຢູີິ່ ແລ ັ້ວ ແລະ ສ ັ້າງຫ ກັສູດໃໝິ່  ໃຫ ັ້ສອດຄິ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງ 
ຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ເຊ ິ່ ອມໂຍງກບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ; 

5) ຍກົລະດບັສະມດັຖະພາບການຄຼຸ ັ້ມຄອງ-ບໍລຫິານ, ການຈດັການຮຽນ-ການສອນຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານ ແລະ ຄູ
ສອນໃນສະຖານອາຊວີະສກຶສາ; 

6) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງການຮິ່ ວມມ ລະຫວິ່ າງພາກທຼຸລະກດິ ແລະ ພາກສິ່ ວນອ ິ່ ນ ໃຫ ັ້ມສີິ່ ວນຮິ່ ວມໃນການພດັ 
ທະນາມາດຕະຖານອາຊບີ, ພດັທະນາຫ ກັສູດ, ສ ິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ໃຫ ັ້ນບັມ ັ້
ນບັຫ າຍຂຶ ັ້ນ; 

7) ສ ັ້າງນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍ ເພ ິ່ ອຄຼຸ ັ້ມຄອງອາຊວີະສກຶສາ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 

7.3.2. ຄາດໝາຍຫ ກັ 

1) ຮບັນກັຮຽນເຂົ ັ້າໃນລະບບົຕິ່ າງໆ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 16.000 ຄນົ. 
2) ຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການທງັພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດໃຫັ້ໄດ ັ້ 660 ເທ ິ່ ອຄນົ. 
3) ສົິ່ ງພະນກັງານ ແລະ ຄູອາຈານໄປຍກົລະດບັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 300 ຄນົ. 

7.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸມ 
 

1) ສ ບຕໍິ່ ປັບປຼຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ພ ັ້ນຖານໂຄງລິ່ າງຂອງສະຖານອາຊວີະສກຶສາ; 
2) ສ ບຕໍິ່ ສະໜອງອຼຸປະກອນເຕກັນກິ ແລະ ສ ິ່ ການຮຽນ-ການສອນໃຫັ້ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ; 
3) ປັບປຼຸງ ແລະ ພດັທະນາຫ ກັສູດວຊິາຊບີໃຫ ັ້ສອດຄິ່ ອງກບັ ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ; 
4) ສົິ່ ງເສມີການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງນກັຮຽນຈບົມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ, ມດັທະຍມົປາຍ, ນກັຮຽນຊນົເຜົິ່ າ, ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ, 

ຜູ ັ້ຢູິ່ ເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ນກັຮຽນຍງິ ເຂົ ັ້າເຖງິອາຊວີະສກຶສາ; 
5) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ການປະສານງານລະຫວິ່ າງສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການ; 
6) ຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ບໍລຫິານ ແລະ ຄູສອນວຊິາຊບີໃຫ ັ້ມຄີຼຸນນະພາບ, ມຄີວາມສາມາດພຽງພໍ ໃນການຄຼຸ ັ້ມ

ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ຈດັການຮຽນ-ການສອນ; 
7) ສ ບຕໍິ່ ສ ັ້າງນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍທີິ່ ເຫນັວິ່ າມຄີວາມຈາໍເປັນ. 
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VIII. ຂະແໜງການຍິ່ ອຍການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ 
 

8.1. ຜນົສໍາເລດັ  
8.1.1. ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່ າທຽມ 

ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຍງັສ ບຕໍິ່ ໃຫ ັ້ທນຶການສກຶສາ ແກິ່ ນກັຮຽນເກັິ່ ງ 
ແລະ ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ ໃນສັດສິ່ ວນ 20% ຂອງແຜນຮັບນກັສຶກສາທັງໝົດ ແລະ ອີກ 80% ແມິ່ ນຜິ່ ານການ
ສອບເສງັຄດັເລ ອກ ແລະ ຈິ່ າຍຄິ່ າຮຽນດ ັ້ວຍຕນົເອງ. ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ນກັສກຶສາທີິ່ ເຂົ ັ້າໃໝິ່ ໃນການສກຶ
ສາຊັ ັ້ນສູງ ລວມທງັປະລນິຍາເອກ, ປະລນິຍາໂທ ແລະ ປະລນິຍາຕ ີໃນ 5 ມະຫາວທິະຍາໄລ ມຈີໍານວນ ທງັໝດົ 
11.039 ຄນົ  ແລະ ຈໍານວນນກັຮຽນທງັໝດົໃນ 5 ມະຫາວທິະຍາໄລ ມ ີ39.277 ຄນົ. ພ ັ້ອມນີ ັ້ ການສກຶສາຊັ ັ້ນ
ສູງຍງັໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາຫ ກັສູດ, ສົິ່ ງເສມີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ, ການບໍລກິານວຊິາການ ໃຫ ັ້ແກິ່ ສງັຄມົ, ສ ັ້າງ
ຂອບວຼຸດທກິານສກຶສາຊັ ັ້ນສູງແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ບນັຈຼຸລດັຖະກອນຄູ. 

8.1.2. ຄຼຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ ອງ 
ຄຽງຄູິ່ ກບັການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່ າທຽມກນັ ໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາຫ ກັສູດ, ສົິ່ ງເສມີການຄົ ັ້ນ 

ຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ, ການບໍລກິານວຊິາການ ໃຫ ັ້ແກິ່ ສງັຄມົ, ເຮດັວຽກງານປະກນັຄຼຸນນະພາບ, ສ ັ້າງຂອບວຼຸດທກິານ
ສກຶສາຊັ ັ້ນສູງແຫິ່ ງຊາດ, ບນັຈຼຸລດັຖະກອນຄູ ຊ ິ່ ງໄດ ັ້ຮບັຜນົສໍາເລດັທີິ່ ພົ ັ້ນເດັິ່ ນຄ : ສໍາເລດັການຂໍອະນຼຸມດັນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັ 
ສູດທງັໝດົ 54 ຫ ກັສູດ (ອະນຼຸປະລນິຍາ 3 ຫ ກັສູດ, ປະລນິຍາຕ ີ43 ຫ ກັສູດ, ປະລນິຍາໂທ 05 ຫ ກັສູດ, ລງົເລກິ
ຂະແໜງ 01 ຫ ກັສູດ, ຊິ່ ຽວຊານຂັ ັ້ນໜຶິ່ ງ 01 ຫ ກັສູດ ແລະ ຊິ່ ຽວຊານຂັ ັ້ນສອງ 01 ຫ ກັສູດ). ໄດ ັ້ຈດັສົິ່ ງພະນກັງານ  
ແລະ ຄູ-ອາຈານ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເປົັ້າໝາຍໂຄງການ SSHEP ທງັ 04 ແຫິ່ ງ ໄປຍກົລະດບັຢູິ່ ພາຍໃນ ແລະ 
ຕິ່ າງປະເທດ ທງັໝດົ 100 ຄນົ, ຍງິ 53 ຄນົ. ໃນນັ ັ້ນ, ຮຽນຫ ກັສູດປະລນິຍາໂທຢູິ່ ພາຍໃນ (ມະຫາວທິະຍາໄລແຫິ່ ງ
ຊາດ) ຈາໍນວນ 53 ຄນົ, ຍງິ 34 ຄນົ, ຮຽນຫ ກັສູດປະລນິຍາໂທຢູິ່ ຕິ່ າງປະເທດ 25 ຄນົ, ຍງິ 11 ຄນົ ແລະ ຮຽນ
ຫ ກັສູດປະລນິຍາເອກຢູິ່ ຕິ່ າງປະເທດ ຈາໍນວນ 22 ຄນົ, ຍງິ 08 ຄນົ. 

8.1.3. ການບໍລຫິານ ແລະ ຄູ ັ້ມຄອງ 
1) ສໍາເລດັການສ ັ້າງ (ຮິ່ າງ) ກດົໝາຍວິ່ າດ ັ້ວຍການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ຊຶິ່ ງຍກົລະດບັຈາກດໍາລດັວິ່ າດ ັ້ວຍການສກຶສາຊັ ັ້ນ

ສູງ ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກກອງປະຊຼຸມລດັຖະບານ ເພ ິ່ ອກະກຽມສະເໜຕີໍິ່ ກອງປະຊຼຸມສະໄໝສາ ມນັ
ເທ ິ່ ອທ ີ10 ຂອງສະພາແຫິ່ ງຊາດ ຊຼຸດທ ີVIII; 

2) ສໍາເລດັການປັບປຼຸງດໍາລດັວິ່ າດ ັ້ວຍຕໍາແໜິ່ ງວຊິາການຄູ ຢູິ່ ສະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ຊຶິ່ ງຖ ກຮບັຮອງຈາກລດັ 
ຖະບານ ເອກະສານສະບບັເລກທ ີ03/ລບ, ລງົວນັທ ີ10 ມງັກອນ 2020; 

3) ສໍາເລດັການປະກາດການແຂິ່ ງຂນັເອາົທນຶການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ ສໍາລບັຄູ-ອາຈານ ຈາໍນວນ 41 ຫວົຂໍ ັ້ 
ແລະ ທນຶກດິຈະກໍານອກຫ ກັສູດ ເພ ິ່ ອນະວດັຕະກໍາສໍາລບັນກັສກຶສາຈາໍນວນ 15 ຫວົຂໍ ັ້ ໃນ 04 ມະຫາ 
ວທິະຍາໄລເປົັ້າໝາຍ ພາຍໃຕ ັ້ການສະໜບັສະໜນູຂອງໂຄງການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ວຽກງານ ການ
ສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ໄລຍະສອງ (SSHEP). ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ຍງັໄດ ັ້ດໍາເນນີການຊຼຸກຍູ ັ້-ສົິ່ ງເສມີໃຫ ັ້ຄູ-ອາຈານໃນຢູິ່
ສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ເພ ິ່ ອຍາດແຍິ່ ງເອາົທນຶຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ ຈາກພາກສິ່ ວນຕິ່ າງໆ ເປັນຕົ ັ້ນແມິ່ ນ: 
ທນຶລດັຖະບານ, ທນຶພາກສິ່ ວນອຼຸດສະຫະກໍາ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ແລະ ອ ິ່ ນໆ; 

4) ສໍາເລດັການປັບປຼຸງມາດຕະຖານຫ ກັສູດແຫິ່ ງຊາດໃນລະດບັອະນຼຸປະລນິຍາຮອດປະລນິຍາເອກ; 
5) ສໍາເລດັການສ ັ້າງຂໍ ັ້ຕກົລງົວິ່ າດ ັ້ວຍປະກາສະນຍີະບດັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 
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6) ສໍາເລດັການຢັັ້ງຢ ນປະກາສະນຍີະບດັ ໃຫ ັ້ແກິ່ ນກັສກຶສາທີິ່ ຈບົຈາກສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ໃນ ສປປ ລາວ 
ຈາໍນວນ 210 ຄນົ ແລະ ທຽບວຼຸດທກິານສກຶສາທີິ່ ຈບົຈາກສະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງຢູິ່ ຕິ່ າງປະເທດ ຈາໍນວນ 
90 ຄນົ; 

7) ໄດ ັ້ດໍາເນນີການສ ັ້າງຖານຂໍ ັ້ມູນລະບບົຄຼຸ ັ້ມຄອງມະຫາວທິະຍາໄລຂອງ ສປປ ລາວ (LUMS) ຢູິ່  4 ມະຫາ
ວທິະຍາໄລ ເພ ິ່ ອເປັນຊິ່ ອງທາງໃນການເຜຍີແຜິ່ ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ, ການຄຼຸ ັ້ມຄອງການເງນິ, ການຄຼຸ ັ້ມ
ຄອງພະນກັງານ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ພະນກັງານ; 

8) ໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອກະສານ ເພ ິ່ ອສ ັ້າງນຕິກິໍາຄຼຸ ັ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນ ຜິ່ ານສ ິ່ ເອເລກັໂຕຣນກິ (E-learning) 

ໃນສະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ສໍາເລດັໂດຍພ ັ້ນຖານ. 

8.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ເນ ິ່ ອງຈາກຜນົກະທບົ ຈາກການແຜິ່ ລະບາດຂອງເຊ ັ້ອຈຼຸລະໂລກສາຍພນັໃໝິ່  COVID-19 ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການ
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານແມິ່ ນບໍິ່ ສາມາດດໍາເນນີໄປຕາມແຜນການທີິ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ ຊຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ເກດີເປັນບນັຫາ ແລະ 
ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ ດັິ່ ງນີ ັ້: 

1) ການສະເໜຂໍີອະນຼຸມດັເປີດສອນບາງຫ ກັສູດເຫນັວິ່ າ ຍງັບໍິ່ ທນັມຄີວາມພ ັ້ອມທາງດ ັ້ານບຼຸກຄະລາກອນ ແລະ 
ສິິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ;  

2) ການຢັັ້ງຢ ນວຼຸດທກິານສກຶສາໃຫ ັ້ຜູ ັ້ທີິ່ ຮຽນຈບົຢູິ່ ພາຍໃນ ແລະ ການທຽບວຼຸດທກິານສກຶສາໃຫ ັ້ຜູ ັ້ທີິ່ ຮຽນຈບົ
ຈາກຕິ່ າງປະເທດພບົຄວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາກ ເປັນຕົ ັ້ນແມິ່ ນ: ການທຽບວຼຸດທກິານສກຶສາໃຫ ັ້ຜູ ັ້ທີິ່ ຮຽນຈບົຈາກຕິ່ າງ 
ປະເທດ ຍງັບໍິ່ ທນັມນີຕິໍາກໍາ ແລະ ຖານຂໍ ັ້ມູນລວມໃນການຄຼຸ ັ້ມຄອງ; 

3) ການຊຼຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງທຼຸກແຫິ່ ງ ມກີານປະເມນີຕນົເອງ 01 ຄັ ັ້ງຕໍິ່ ປີ ຍງັບໍິ່ ທນັສາມາດປະຕ ິ
ບດັໄດ ັ້ຢິ່ າງທົິ່ ວເຖງິ; 

4) ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ຍງັບໍິ່ ທນັຕອບສະໜອງໄດ ັ້
ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານເທົິ່ າທີິ່ ຄວນ, ຍ ັ້ອນວິ່ າການຈດັການຮຽນ-ການສອນຍງັຂາດພາກປະ 
ຕບິດັຕວົຈງິ ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ນກັສກຶສາບໍິ່ ມຄີວາມຊໍານານດ ັ້ານການເຮດັຕວົຈງິ ແລະ ແນວຄດິສ ັ້າງສນັ; 

5) ການຮິ່ ວມມ ແລກປິ່ ຽນນກັສກຶສາສິ່ ວນໃຫຍິ່  ແມິ່ ນສົິ່ ງອອກຫ າຍກວິ່ າຮບັເອາົ ເນ ິ່ ອງຈາກງບົປະມານບໍິ່ ທນັຕອບ
ສະໜອງໄດ ັ້ຢິ່ າງພຽງພໍ, ບໍິ່ ມຫີ ກັສູດສາກນົຫ າກຫ າຍ ພາໃຫ ັ້ການເຄ ິ່ ອນໄຫວແລກປິ່ ຽນນກັສກຶສາ (Student 

Mobility) ມຂີອບເຂດຈາໍກດັ; 
6) ທດິທາງການສົິ່ ງເສມີໃຫ ັ້ສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ວຊິາການ ບໍິ່

ທນັຊດັເຈນເທ ິ່ ອ; 
7) ການເຜຍີແຜິ່  ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດຍງັບໍິ່ ທນັກວ ັ້າງຂວາງ ຍງັບໍິ່ ມຜີນົໄດ ັ້ຮບັຢິ່ າງຈະແຈ ັ້ງ

ໃຫ ັ້ແກິ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

8.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
8.3.1. ຈຼຸດປະສງົ 

ສ ບຕໍິ່ ພດັທະນາຂະແໜງການຍິ່ ອຍສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ໃຫ ັ້ໄປຕາມວໄິສທດັຮອດປີ 2030 ຍຼຸດທະສາດຮອດປີ
2025 ແລະ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025). 
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8.3.2. ຄາດໝາຍຫ ກັ 

1) ຮບັນກັຮຽນເຂົ ັ້າໃນຮຽນໃນສາຍ ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເທກັໂນໂລຊ,ີ ວສິາວະກໍາ ແລະ ຄະນດິສາດ 
(STEM) ໃຫັ້ໄດ ັ້ 4.000 ຄນົ8. 

2) ມາດຕະຖານຫ ກັສູດແຫິ່ ງຊາດການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຼຸງ ແລະ ໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ໃນປີ 2021; 
3) ສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງທຼຸກໆແຫິ່ ງ ຕ ັ້ອງມກີານປະເມນີຕນົເອງຢິ່ າງໜັ້ອຍ 1 ຄັ ັ້ງຕໍິ່ ປີ; 

8.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸມ 

1) ສ ບຕໍິ່ ຊີ ັ້ນໍາການກໍິ່ ສ ັ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລິ່ າງຢູິ່ ມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັນະເຂດ; 
2) ພດັທະນາການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງໃຫ ັ້ມສີິ່ ວນຮິ່ ວມ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ; 
3) ສ ບຕໍິ່ ສົິ່ ງເສມີພະນກັງານຄູ-ອາຈານໄປຍກົລະດບັປະລນິຍາໂທ, ປະລນິຍາເອກຢູິ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ; 
4) ປັງປຼຸງຫ ກັສູດໃຫັ້ມຄີຼຸນນະພາບທົິ່ ວສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ, ເນັ ັ້ນການສ ັ້າງຫ ກັສູດທີິ່ ເປັນທິ່ າແຮງ, ສ ັ້າງຫ ກັ 

ສູດໃໝິ່ ໃຫ ັ້ສອດຄິ່ ອງກບັສະພາບຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; 
5) ສ ບຕໍິ່ ຮິ່ ວມມ ກບັອງົການ ຈດັຕັ ັ້ງຕິ່ າງໆທງັພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ; 
6) ສ ບຕໍິ່ ປະເມນີວທິະຍາໄລຕິ່ າງໆທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ເພ ິ່ ອຍກົສະຖານະເປັນສະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນ

ສູງ; 
7) ສ ັ້າງຂໍ ັ້ຕກົລງົວິ່ າດ ັ້ວຍການສອບເສງັເຂົ ັ້າຮຽນສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 
8) ສ ບຕໍິ່ ປັບປຼຸງຂໍ ັ້ຕກົລງົວິ່ າດ ັ້ວຍການຮບັຮູ ັ້ວຼຸດທກິານສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ;  
9) ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ຮບັຮອງ ຄູິ່ ມ ການຄຼຸ ັ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນຜິ່ ານສ ິ່ ທາງການສກຶສາ (E-learning) ຂອງ

ສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 
10) ເຜຍີແຜິ່ ດໍາລດັວິ່ າດ ັ້ວຍຕໍາແໜິ່ ງວຊິາການຄູສອນ ຢູິ່ ສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; ຂໍ ັ້ຕກົລງົວິ່ າດ ັ້ວຍປະກາສະນີ

ຍະບດັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ແລະ ຂໍ ັ້ຕກົລງົວິ່ າດ ັ້ວຍມາດຕະຖານຫ ກັສູດແຫິ່ ງຊາດ (ສະບບັປັບປຼຸງ); 
11) ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົິ່ ງເສມີ ໃຫ ັ້ສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງທີິ່ ມທີິ່ າແຮງ ເພ ິ່ ອກ ັ້າວໄປເຖງິຄວາມເປັນເຈົ ັ້າຕນົເອງ; 
12) ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງສະຖາບນັເຕກັໂນໂລຊ;ີ 
13) ປຶກສາຫາລ ຂໍຄວາມຊິ່ ວຍເຫ  ອຈາກອງົການໄຈກາ ເພ ິ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ຄະນະວສິະວະກໍາສາດ,  

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດ; 
14) ຕດິຕາມການສ ັ້າງສູນແຫິ່ ງຄວາມເປັນເລດີ ໃຫ ັ້ມະຫາວທິະຍາໄລ 04 ແຫິ່ ງ ທີິ່ ມໃີຫ ັ້ເກດີປະສດິທພິາບ,  

ປະສດິທຜິນົ. 

❖ ວຽກງານກດິຈະການນກັສກຶສາ 
1. ຜນົສໍາເລດັ 

1) ສໍາເລດັການຈດັສົິ່ ງນກັສກຶສາໄປຮຽນຕໍິ່ ຕິ່ າງປະເທດຈາໍນວນ 4.662 ຄນົ; 
2) ສໍາເລດັການສງັລວມນກັສກຶສາລາວຮຽນຈບົຈາກຕິ່ າງປະເທດທງັໝດົ 472 ຄນົ. 

  

 
8 ຂ ໍ້ ມນູຈາກການຄາດຄະເນແຜນ 5 ປີຄັ ັ້ງທ ີ9(2021-2025) ຂອງຂະແໜງການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ 
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2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ການປະຕບິດັທນຶການສກຶສາກບັຕິ່ າງປະເທດສກົຮຽນ 2020-2021 ໄດ ັ້ເລ ິ່ ອນໄປຕາມສະພາບຂອງ
ແຕິ່ ລະປະເທດທີິ່ ໃຫ ັ້ທນຶການສກຶສາໃນຮູບແບບຕິ່ າງໆ ເນ ິ່ ອງຈາກຜນົກະທບົຂອງພະຍາດໂຄວດິ 
(COVID-19);  

2) ການສ ັ້າງ  ແລະ ປັບປຼຸງນຕິກິໍາວິ່ າດ ັ້ວຍການກໍານດົຫ ກັການ  ແລະ ລະບຽບການຄຼຸ ັ້ມຄອງຄຼຸ ັ້ມຄອງທນຶ
ການສກຶສາສາກນົ ແລະ ການເອາົພນົລະເມ ອງລາວໄປຮຽນຕິ່ າງປະເທດ, ລະບຽບການຄຼຸ ັ້ມຄອງນກັສກຶ
ສາຕິ່ າງ ປະເທດມາຮຽນຢູິ່ ລາວ  ແລະ ຢູິ່ ພາຍໃນປະເທດຍງັບໍິ່ ສໍາເລດັ; 

3) ຂໍ ັ້ມູນທນຶການສກຶສາໄປຮຽນຢູິ່ ຕິ່ າງປະເທດ ນອກຈາກ ສສ. ຫວຽດນາມ  ແລະ ສປ. ຈນີ ຍງັມຈີາໍກດັ; 

4) ຈາໍນວນພະນກັງານ, ນກັສກຶສາລາວໄປຮຽນຕິ່ າງປະເທດຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້ຜິ່ ານກະຊວງສກຶສາທກິານ  ແລະ 
ກລິາ, ໃນຊິ່ ວງໄລຍະພະຍາດໂຄວດິ-19 ລະບາດ ແມິ່ ນພບົຄວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາກໃນການເກບັກໍາສະຖຕິ ິ 
ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງນກັສກຶສາລາວທີິ່ ຮຽນຢູິ່ ຕິ່ າງປະເທດ; 

5) ມນີກັສກຶສາຈາໍນວນໜຶິ່ ງ ໄປຮຽນບໍິ່ ມຂໍີ ັ້ຕກົລງົຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ  ແລະ ກລິາ  ແລະ ໄລຍະ 
ຮໍິ່ າຮຽນຢູິ່ ປະເທດດັິ່ ງກິ່ າວ ຍງັບໍິ່ ລາຍງານໃຫັ້ສະຖານທດູ  ແລະ ກງົສູນລາວຮບັຊາບ. 

3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ສ ບຕໍິ່ ສ ັ້າງ  ແລະ ປັບປຼຸງນຕິກິໍາຕິ່ າງໆ;  
2) ຖອດຖອນບດົຮຽນ  ແລະ ວາງແຜນວຽກງານຄຼຸ ັ້ມຄອງນກັສກຶສາ  ແລະ ທນຶການສກຶສາ; 
3) ປະເມນີຜນົການສໍາຫ ວດຕດິຕາມການຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຂອງຜູ ັ້ຮຽນຈບົຢູິ່  04 ມະຫາວທິະຍາໄລ; 

4) ພດັທະນາລະບບົການຄຼຸ ັ້ມຄອງນກັສກຶສາລາວຢູິ່ ຕິ່ າງປະເທດ ເພ ິ່ ອເຊ ິ່ ອມໂຍງກບັບນັດາສະຖານທດູ, 

ສະຖານກງົສູນລາວ ທີິ່ ມນີກັສກຶສາຮຽນຢູິ່ ; 
5) ສ ັ້າງຖານຂໍ ັ້ມູນເພ ິ່ ອເຊ ິ່ ອມໂຍງກບັອງົການທີິ່ ຕາງໜັ້າລດັຖະບານລາວ ໄປປະຈາໍການຢູິ່ ບນັດາປະ ເທດ

ຕິ່ າງໆກິ່ ຽວກບັການຄຼຸ ັ້ມຄອງນກັສກຶສາລາວ; 

6) ຕດິຕາມສະພາບການຮຽນ-ການດໍາລງົຊວີດິຂອງນກັສກຶສາຢູິ່ ບາງປະເທດທີິ່ ມເີງ  ິ່ອນໄຂ ເຊັິ່ ນ: ຢູ
ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສສ. ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ.ຈນີ; 

7) ສ ບຕໍິ່ ພດັທະນາສູນບໍລກິານນກັສກຶສາໃຫ ັ້ເປັນແຫ ິ່ ງສະໜອງຂໍ ັ້ມູນຂິ່ າວສານການສກຶສາ; 
8) ສ ບຕໍິ່ ຮິ່ ວມມ   ແລະ ຍາດແຍິ່ ງທນຶການສກຶສາໃຫ ັ້ນກັສກຶສາລາວໄປຮຽນຕິ່ າງປະເທດ; 
9) ປັບປຼຸງວທິກີານ, ມາດຕະການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຄດັເລ ອກເອາົນກັສກຶສາລາວໄປຮຽນທີິ່ ຕິ່ າງປະເທດເພ ິ່ ອ

ຮບັປະກນັດ ັ້ານຄຼຸນນະພາບ; 
10) ສ ບຕໍິ່ ວຽກງານການຕດິຕາມຜູ ັ້ຮຽນຈບົທີິ່ ເປັນກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍຈາກ 04 ມະຫາວທິະຍາໄລ ໂດຍປັບປຼຸງ

ແບບ ສອບຖາມ ໃຫ ັ້ດກີວິ່ າເກົິ່ າຕາມບນັຫາທີິ່ ໄດ ັ້ພບົພໍ ັ້ເວລາລງົໄປເຜຍີແຜິ່ ຕວົຈງິ; 
11) ສ ບຕໍິ່ ສມົທບົກບັຂະແໜງການຕິ່ າງໆຂອງພາກລດັ ໃນການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນກິ່ ຽວກບັຄວາມຕ ັ້ອງການ 

ພະນກັງານ ເພຶິ່ ອເປັນບິ່ ອນອງີໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຮຽນຈບົຈາກຕິ່ າງປະເທດໃນການຊອກວຽກ; 
12) ພດັທະນາສູນບໍລກິານນກັສກຶສາໃຫ ັ້ເປັນແຫລິ່ ງຂໍ ັ້ມູນຂິ່ າວສານການສກຶສາ ເປັນຕົ ັ້ນຂໍ ັ້ມູນກິ່ ຽວກບັທນຶ 

ແລະ ແຫ ິ່ ງທນຶການສກຶສາ. 
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IX. ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ 
 

9.1. ກລິາມວນຊນົ 

9.1.1. ຜນົສໍາເລດັ 

1) ສໍາເລດັການໂຄສະນາເຜຍີແຜິ່  ນຕິກິໍາລຼຸິ່ ມກດົໝາຍກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ມຈີາໍນວນ 06 ສະບບັ ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ບໍລຫິານ
ການຄຼຸ ັ້ມຄອງ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ຈາໍນວນ 18 ແຂວງ ມຈີາໍນວນພນົເຂົ ັ້າຮິ່ ວມທງັໝດົ 90 ຄນົ ຍງິ 35 
ຄນົ; 

2) ສໍາເລດັການສົິ່ ງເສມີທຼຸກເພດ, ທຼຸກໄວ ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ ການຫດັກາຍຍະບໍລຫິານ, ການອອກກໍາລງັກາຍ, ການຫ ິ ັ້ນ
ກລິາ ແລະ ການສ ັ້າງຂະບວນການ ຈດັກດິຈະກາໍການແຂິ່ ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍມວນຊນົປະຈາໍປີ, ການແຂິ່ ງ 
ຂນັກລິາປະເພນ ີ ແລະ ຈດັການແຂິ່ ງຂນັກລິາ ເພ ິ່ ອສະເຫ ມີສະຫ ອງວນັສໍາຄນັຕິ່ າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກນົ 

ຈາໍນວນທງັໝດົ 1.947.720 ຄນົ ເທົິ່ າກບັ 30 %; 
3) ສໍາເລດັການເຜຍີແຜິ່  ດ ັ້ານນຕິກິໍາ ກິ່ ຽວກບັປຶັ້ມຄູິ່ ມ  ກາໍມະການຕດັສນິ, ຄູຝຶກ ແລະ ປຶັ້ມກດົລະບຽບ, ກະຕກິາ

ກລິາ ຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ຈາໍນວນ 18 ປະເພດກລິາ ມຈີາໍນວນພນົເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ 72 ຄນົ, ຍງິ 11 ຄນົ;  
4) ສໍາເລດັການກໍິ່ ສ ັ້າງ, ບໍາລຼຸງ, ສໍາມະນາ, ຝຶກອບົຮມົ ຍກົລະດບັຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ວຊິາການ, ວທິະຍາສາດການກລິາ-

ການແພດ, ກໍາມະການຕດັສນິ, ຄູຝຶກ ແລະ ນກັກລິາກາຍຍະກໍາມວນຊນົແຕິ່ ລະປະເພດກລິາ ຢູິ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ/
ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງມຈີາໍນວນ 48 ຄນົ, ຍງິ 20 ຄນົ, ຢູິ່ ຕິ່ າງປະເທດ 15 ຄນົ, ຍງິ 6 ຄນົ; 

5) ສໍາເລດັການບໍາລຼຸງ, ຝຶກອບົຮມົ, ຍກົລະດບັ ກໍາມະການຕດັສນິ, ຄູຝຶກ ແລະ ນກັກລິາຄນົພກິານ ທມີຊາດ
ລາວ ລະດບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ມຈີາໍນວນ 10 ປະເພດກລິາ ຈາໍນວນ 52 ຄນົ, ຍງິ 14 ຄນົ (2019-
2020); 

6) ສໍາເລດັ ການສ ັ້າງຕັ ັ້ງໜິ່ ວຍກລິາ ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ/ກຼຸິ່ ມບ ັ້ານ, ສະໂມສອນກລິາ ຂັ ັ້ນເມ ອງ, ສະໂມສອນກລິາຂັ ັ້ນແຂວງ/
ນະຄອນຫ ວງ ໃນຈາໍນວນໜິ່ ວຍກລິາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ/ກຼຸິ່ ມບ ັ້ານ ມ ີ1.425 ໜິ່ ວຍກລິາ; 

7) ສໍາເລດັ ການສ ັ້າງຕັ ັ້ງສະໂມສອນກລິາຄນົພກິານ 18 ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ໃນທົິ່ ວປະເທດ ມຈີໍານວນ 12
ປະເພດກລິາ ແລະ ສ ັ້າງຕັ ັ້ງສະໂມສອນ; 

8) ສໍາເລດັຈດັການແຂິ່ ງຂນັກລິາປະຈໍາປີ ມຈີໍານວນຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ 1.084 ຄນົ, ຍງິ 370 ຄນົ; ຈດັການແຂິ່ ງຂນັ
ກລິາປະເພນ ີມຈີໍານວນຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ 107.474 ຄນົ, ຍງິ 7.872 ຄນົ, ຈດັການແຂິ່ ງຂນັກລິາເພ ິ່ ອສະເຫ ມີ
ສະຫ ອງວນັສໍາຄນັຕິ່ າງໆ ມຜູີ ັ້ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ 151.138 ຄນົ, ຍງິ 123.062 ຄນົ;  

9) ສໍາເລັດ ການເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂັນກລິາ ທີິ່ ມຊີາຍແດນຕິດຈອດກນັ (ປະເທດບ ັ້ານໃກ ັ້ເຮ ອນຄຽງ) ມ ີ
ປະເທດ ສປ.ຈນີ, ສສ.ຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ ມຈີາໍນວນ 13 ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ມຈີາໍນວນຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ
ທງັໝດົ 115 ຄນົ, ຍງິ 35 ຄນົ; 

10) ສໍາເລດັ ການສົິ່ ງນກັກລິາຄນົພກິານ ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັ ຄດັເລ ອກນກັກລິາຄນົພກິານ ມາດຕະຖານລະ 
ດບັສາກນົ (Qualification Event IPC) ເພ ິ່ ອສະສມົຄະແນນ ໃຫ ັ້ນກັກລິາຄນົພກິານຜູ ັ້ທີິ່ ເກັິ່ ງ ໄດ ັ້ມເີງ  ິ່ອນ 
ໄຂເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັລະດບັສາກນົ ໄດ ັ້ 8 ປະເພດກລິາ. 

9.1.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ການຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍ ນຕິກິໍາລຼຸິ່ ມກດົໝາຍ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ຢູິ່ ບນັດາແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງ ຍງັບໍິ່ ຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັໄດ ັ້ດເີທົິ່ າທີິ່ ຄວນ; 
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2) ບຼຸກຄະລາກອນ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານຂະແໜງ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ຍງັມໜີ ັ້ອຍ ແລະ ຈາໍກດັ; 
3) ອຼຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ ຂະແໜງກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ຢູິ່ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິິ່ ນ ຍງັມຈີາໍນວນຈາໍກດັ; 
4) ຂາດນຕິກິໍາລຼຸິ່ ມກດົໝາຍກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ກິ່ ຽວກບັການຄຼຸ ັ້ມຄອງ ຫວົໜິ່ ວຍທຼຸລະກດິ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນ

ຊນົ ແລະ ນຕິກິໍາລຼຸິ່ ມກດົໝາຍ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ກິ່ ຽວກບັມາຕະຖານ (ຄຼຸນນະພາບ) ຂອງກລິາ-ກາຍຍະກາໍ
ມວນຊນົ; 

5) ການສະໜອງງບົປະມານ ຍງັບໍິ່ ທນັສອດຄິ່ ອງ ແລະ ບໍິ່ ພຽງພໍກບັໜັ້າວຽກ ຂອງຂະແໜງກລິາ-ກາຍຍະກໍາ
ມວນຊນົ (ຕໍິ່ ຄາດໝາຍຕວົຊີ ັ້ວດັ, ຕໍິ່ ໜ ັ້າວຽກຈຼຸດສຼຸມ ແລະ ໜັ້າວຽກກດິຈະກໍາ ຕວົຊີ ັ້ບອກ) ທີິ່ ຕ ັ້ອງການຕວົ
ຈງິຕໍິ່ ໜ ັ້າວຽກແຜນບູລມິະສດິ ຂອງຂະແໜງກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ; 

6) ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ພບົກບັ ສະພາບພະຍາດ ໂຄວສິ 19 (Covid-19) ລະບາດ ແລະ ໄພທໍາມະຊາດ. 

9.1.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ໂຄສະນາມວນຊນົທຼຸກເພດ, ໄວເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການຫດັກາຍຍະບໍລຫິານ, ອອກກໍາລງັກາຍ ແລະ ຫ ິ ັ້ນກລິາໃຫ ັ້ເປັນ

ປົກກະຕ ິບນັລຼຸໄດ ັ້ 34% ຂອງປະຊາກອນ;  
2) ສ ັ້າງຕັ ັ້ງໜິ່ ວຍກລິາ, ສະໂມສອນກລິາ ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ/ກຼຸິ່ ມບ ັ້ານ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ, ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນນະຄອນຫ ວງ ໃຫ ັ້

ບນັລຼຸໄດ ັ້ 31%; 
3) ປຼຸກລະດມົໃຫັ້ຄອບຄວົ ມາອອກກໍາລງັກາຍ ແລະ ຫ ິ ັ້ນກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 11%; 
4) ສົິ່ ງເສມີຄນົພກິານທຼຸກເພດ, ທຼຸກໄວ ອອກມາຫດັກາຍຍະບໍລຫິານ ອອກກໍາລງັກາຍ, ຫ ິ ັ້ນກລິາ ແລະ ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ

ການຈດັການແຂິ່ ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາຄນົພກິານ ປະຈາໍປີ, ການແຂິ່ ງຂນັກລິາຄນົພກິານ ເພ ິ່ ອສະເຫ ມີສະ 
ຫ ອງ ວນັສໍາຄນັຕິ່ າງໆຂອງຊາດ-ສາກນົ ແລະ ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມງານແຂິ່ ງຂນັກລິາ ໃນລະດບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ໃຫ ັ້
ບນັລຼຸໄດ ັ້ 11% ຂອງຄນົພກິານທົິ່ ວປະເທດ;  

5) ຈດັການແຂິ່ ງຂນັກລິາປະເພນ ີ ແລະ ຈດັການແຂິ່ ງຂນັກລິາເພ ິ່ ອສະເຫ ມີສະຫ ອງ ວນັສໍາຄນັຕິ່ າງໆຂອງຊາດ
ສາກນົ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ, ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ບນັດາ ກະຊວງ, ບໍລສິດັ, ໂຮງຈກັໂຮງງານ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 12 ຄັ ັ້ງ; 

6) ຈດັການແຂິ່ ງຂນັກລິາປະຈາໍປີ ຢິ່ າງເປັນປົກກະຕ ິ ລະຫວິ່ າງເມ ອງຕໍິ່ ເມ ອງ, ແຂວງຕໍິ່ ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ ວ
ປະເທດ 1 ຄັ ັ້ງຕໍິ່ ປີ; ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັກລິາ ທີິ່ ມຊີາຍແດນຕດິຈອດກນັ (ປະເທດບ ັ້ານໃກ ັ້ເຮ ອນຄຽງ) 
ແລະ ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັກລິາ ລະດບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ 1 ຄັ ັ້ງຕໍິ່ ປີ; 

7) ຈດັການແຂິ່ ງຂນັ ກລິາຄນົພກິານ ທົິ່ ວປະເທດ ຄັ ັ້ງທ ີ3 ປີ 2021; 
8) ສ ັ້າງນຕິກິໍາ ລຼຸິ່ ມກດົໝາຍ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ຈາໍນວນ 02 ສະບບັ ຄ  1). ຂໍ ັ້ຕກົລງົ ການຄຼຸ ັ້ມຄອງຫວົໜິ່ ວຍທຼຸລະ

ກດິ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍມວນຊນົ; 2). ນຕິກິໍາ ລຼຸິ່ ມກດົໝາຍ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ກິ່ ຽວກບັມາດຕະຖານ ກລິາ-ກາຍ
ຍະກໍາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ, ກລິາພ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ກລິາສດັ; 

9) ປັບປຼຸງ ນຕິກິໍາລຼຸິ່ ມກດົໝາຍ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫ ັ້ບນັລຼຸໄດ ັ້ 07 ສະບບັ ແລະ ປັບປຼຸງ ປຶັ້ມຄູິ່ ມ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ
ມວນຊນົ ຈາໍນວນ 18 ປະເພດ ກລິາ; 

10) ສ ັ້າງ, ບໍາລຼຸງ, ສໍາມະນາ, ຝຶກອບົຮມົ ຍກົລະດບັ ຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ວຊິາການ, ວທິະຍາສາດການກລິາ-ການແພດ,  
ກໍາມະການຕດັສນິ, ຄູຝຶກ ແລະ ນກັກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ແຕິ່ ລະປະເພດ ຢູິ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ, ຂັ ັ້ນນະຄອນ
ຫ ວງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ໃຫ ັ້ບນັລຼຸໄດ ັ້ 100 ຄນົ (2020-2021) ແລະ ໄປບໍາລຼຸງ, ຝຶກອບົຮມົຍກົລະດບັຢູິ່
ຕິ່ າງປະເທດ ໃຫ ັ້ບນັລຼຸໄດ ັ້ 10 ຄນົ (2020-2021); 
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11) ບໍາລຼຸງຍກົລະດບັ ກໍາມະການຕດັສນິ, ຄູຝຶກ ແລະ ນກັກລິາຄນົພກິານ ທມີຊາດລາວ ລະດບັພາກພ ັ້ນ ແລະ 
ສາກນົ ໃຫ ັ້ບນັລຼຸໄດ ັ້ 10 ປະເພດກລິາ; 

12) ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັ ຄດັເລ ອກນກັກລິາຄນົພກິານ ມາດຕະຖານ ລະດບັສາກນົ (Qualification Event 

IPC) ເພ ິ່ ອສະສມົຄະແນນໃຫັ້ນກັກລິາຄນົພກິານ ຜູ ັ້ທີິ່ ເກັິ່ ງ ໄດ ັ້ມເີງ  ິ່ອນໄຂເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັລະດບັສາ 
ກນົ ມ ີ10 ປະເພດກລິາ; 

13) ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມແຂິ່ ງຂນັໃນລະດບັ ອາຊຽນ (ASEAN) ໃຫັ້ບນັລຼຸໄດ ັ້ 10 ປະເພດກລິາ, ລະດບັເອເຊຍ (ASIA) ໃຫັ້
ບນັລຼຸໄດ ັ້ 6 ປະເພດກລິາ ແລະ ລະດບັສາກນົ ພາຣາແຣມປິກເກມ (IPC) International paralympic 

committee ໃຫັ້ບນັລຼຸໄດ ັ້ 04 ປະເພດກລິາ (2020-2021); 
14) ສະໜອງ ອຼຸປະກອນກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ໂດຍຕດິພນັກບັວຽກງານ 03 ສ ັ້າງ ໃຫ ັ້ບ ັ້ານ/ກຼຸິ່ ມບ ັ້ານ, ເມ ອງ

ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງ; ໃຫັ້ບນັລຼຸໄດ ັ້ 01 ແຂວງ (2020-2021); 
15) ສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ຫວົໜິ່ ວຍທຼຸລະກດິກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົປະເພດຕິ່ າງໆ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງ ການເຄ ິ່ ອນໄຫວຂອງ

ຫວົໜິ່ ວຍທຼຸລະກດິ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົປະເພດຕິ່ າງໆ ໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບຫ ກັການກດົໝາຍ 
ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 

16) ກວດກາ, ຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ແລະ ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ-ສະຖຕິ ິວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ. 

9.2. ກີລິາລະດບັສູງ 
9.2.1. ຜນົສໍາເລດັ  

1) ສໍາເລດັການປັບປຼຸງກດົໝາຍວິ່ າດ ັ້ວຍກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ສະບບັປັບປຼຸງ ປີ 2012 ແລະໄດ ັ້ຖ ກປະກາດນໍາໃຊ ັ້
ຢິ່ າງເປັນທາງການໃນຂອບເຂດທົິ່ ວປະເທດ ສະບບັເລກທ ີ74/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ25 ພະຈກິ 2019; 

2) ສໍາເລດັການທາບທາມຄໍາເຫນັຮິ່ າງດໍາລດັວິ່ າດ ັ້ວຍກອງທນຶກລິາ-ກາຍຍະກໍາ, ປັດຈຼຸບນັຢູິ່ ໃນຂັ ັ້ນກະຊວງຍຼຸດ 
ຕທໍິາເພ ິ່ ອລໍຖັ້ານໍາສະເໜຕີໍິ່ ກອງປະຊຼຸມລດັຖະບານ; 

3) ສໍາເລດັການສ ັ້າງ ແລະ ທາບທາມຮິ່ າງນຕິກິໍາວິ່ າດ ັ້ວຍການຄຼຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົິ່ ງເສມີວຽກງານກລິາລະດບັສູງ
ຈໍານວນ 3 ສະບບັຄ : ດໍາລດັວິ່ າດ ັ້ວຍກລິາ-ອາຊບີ, ຂໍ ັ້ຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕວີິ່ າດ ັ້ວຍເຄ ິ່ ອງແບບກລິາທມີ
ຊາດ ແລະ ຂໍ ັ້ຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕວີິ່ າດ ັ້ວຍການບໍລຫິານຄຼຸ ັ້ມຄອງລະບບົຈດັການແຂິ່ ງຂນັ; 

4) ສໍາເລດັການກໍານດົເປົັ້າໝາຍແຂວງທີິ່ ມທີິ່ າແຮງໃນການສ ັ້າງສູນຝຶກກລິາແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ໂຮງຮຽນພອນສະ 
ຫວນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາ; 

5) ສໍາເລດັການໂຮມສູນຝຶກກລິາແຫິ່ ງຊາດ (ສເີກດີ), ໂຮງຮຽນພອນສະຫວນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ພະແນກ
ວິທະຍາສາດການກລິາ ກມົກລິາລະດັບສູງ ຂຶ ັ້ນເປັນສະຖາບັນກລິາ-ກາຍຍະກໍາແຫິ່ ງຊາດ ປະກອບມ:ີ  
ສໍານກັສະຖາບນັ, ພາກວຊິາກລິາ-ກາຍຍະກໍາ, ສູນຝຶກກລິາແຫິ່ ງຊາດ, ສູນວທິະຍາສາດການກລິາ ແລະ  
ໂຮງຮຽນພອນສະຫວນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາ; 

6) ສໍາເລດັການປະຕບິດັໂຄງການຮິ່ ວມມ ລາວ-ໄທ ພາຍໄຕ ັ້ໂຄງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຼຸດດ ັ້ານການ
ກລິາ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງການໄປທດັສະນະສກຶສາຢູິ່ ຕິ່ າງປະເທດ, ການຝຶກອບົຮມົຫ ກັສູດ ວທິະຍາສາດການກລິາ, ຜູ ັ້
ບໍລຫິານສະໜາມກລິາ, ມຜູີ ັ້ຈບົການສກຶສາລະດບັປະລນິຍາເອກດ ັ້ານການກລິາ ຈໍານວນ 2 ຄນົ, ປະລນິຍາ
ໂທ 4 ຄນົ; 



56 

7) ສໍາເລດັການສ ັ້າງຫ ກັສູດສ ັ້າງ ຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕດັສນິກລິາລະດບັຊາດ ຈໍານວນ 7 ປະເພດກລິາ ຄ : 
ກລິາມວຍ, ມວຍສາກນົ, ຢູໂດ, ເປຕງັ, ບານເຕະ, ເທຄວນັໂດ ແລະ ກະຕໍ ັ້ ແລະ ສໍາເລດັການສ ັ້າງຄູິ່ ມ ຕົ ັ້ນ
ສະບບັສໍາລບັຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕດັສນິ ຈາໍນວນ 14 ສະບບັ; 

8) ສໍາເລດັການຝຶກອບົຮມົຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການການກລິາລະດບັຊາດ ຄ : ຄູຝຶກກລິາກະຕໍ ັ້ ຈາໍນວນ 15 ຄນົ 
ກໍາມະການຕດັສນິກລິາກະຕໍ ັ້ ຈາໍນວນ 15 ຄນົ, ຄູຝຶກກລິາມວຍສາກນົ ຈາໍນວນ 23 ຄນົ, ກລິາເປຕງັຈາໍນວນ 
30 ຄນົ, ຄູຝຶກກລິາເທຄວນັໂດ ຈາໍນວນ 24 ຄນົ, ກໍາມະການຕດັສກິລິເທຄວນັໂດ ຈາໍນວນ 19 ຄນົຄູຝຶກ
ກລິາຢູໂດ ຈາໍນວນ 15 ຄນົ, ກໍາມະການຕດັສນິກລິາຢູໂດຈາໍນວນ 11 ຄນົ, ຄູຝຶກກລິາຕາຣາເຕໂດ ຈາໍນວນ 15 
ຄນົ; 

9) ສໍາເລດັການຍກົລະດບັ ແລະ ສ ັ້າງບຼຸກຄະລາກອນ ແລະ ນກັກລິາ ໂດຍສມົທບົກບັຄະນະກໍາມະການກລິາ 
ໂອແລມປິກແຫິ່ ງຊາດລາວ, ສະຫະພັນກິລາແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງຢູິ່ ພາຍໃນ ແລະ 
ຕິ່ າງປະເທດ 2.138 ຄນົ; 

10) ສມົທບົກບັບນັດາສະຫະພນັກລິາແຫິ່ ງຊາດ ຄດັເລ ອກ ແລະ ຈດັບຼຸລມິະສດິປະເພດກລິາ ທີິ່ ຈະໄດ ັ້ຮບັການ
ສົິ່ ງເສມີເປັນກລິາອາຊບີໃນຕໍິ່ ໜ ັ້າ ມຄີ  ປະເພດກລິາປາຍແຫ ມ ປະກອບດ ັ້ວຍ: ກລິາມວຍ, ມວຍສາກນົ, ຢູ
ໂດ, ເປຕງັ, ບານເຕະ, ເທຄວນັໂດ, ກະຕໍ ັ້, ວູຊູ, ກາຣາເຕໂດ, ປັນຈກັສລີດັ, ຍກົນໍ ັ້າໜກັ, ຍງິທະນ,ູ ແລິ່ ນ-
ລານ, ມວຍປໍັ້າ, ເທນັນດິ, ປິງປອງ, ລດົຖບີ; 

11) ສໍາເລັດການເຂົ ັ້າຮິ່ ວມແຂິ່ ງງານມະຫາກໍາກລິາຊີເກມຄັ ັ້ງທີ 29 ທີິ່ ປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ຄັ ັ້ງທີ 30 ທີິ່  
ປະເທດຟີລບິປິນສາມາດ ຍາດໄດ ັ້ 1 ຫ ຽນຄໍາ, 5 ຫ ຽນເງນິ, 29 ຫ ຽນທອງ; 

12) ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັກລິາໃນລະດບັອານຼຸພາກພ ັ້ນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ສາມາດຍາດໄດ ັ້ 18 ຫ ຽນຄໍາ, 24 
ຫ ຽນເງນິ ແລະ 47 ຫ ຽນທອງ; 

13) ໄດ ັ້ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ສມົທບົກບັບນັດາສະຫະພນັກລິາແຫິ່ ງຊາດ ຈດັການແຂິ່ ງຂນັກລິາປະຈາໍປີ, ຈດັການແຂິ່ ງ ຂນັ
ຊີງຂນັລາງວນັທິ່ ານຜູ ັ້ນໍາພກັ-ລດັ, ວນັສໍາຄນັຕິ່ າງໆ ຂອງຊາດ ແລະ ຮບັເປັນເຈົ ັ້າພາບຈດັການແຂິ່ ງຂນັຊງີ
ແຊ ັ້ມລະດບັນາໆຊາດເຊັິ່ ນ: ລະດບັອາຊຽນ, ລະດບັອາຊີ ແລະ ລະດບັໂລກ ຊຶິ່ ງປະກອບມປີະເພດກລິາ
ບານເຕະ, ດອກປີກໄກິ່ , ເປຕງັ, ຍງິປ ນ; 

14) ໄດ ັ້ເປັນໃຈກາງປະສານງານດ ັ້ານເຕກັນກິຈດັການແຂິ່ ງຂນັ ກບັແຂວງຊຽງຂວາງ ຈດັງານມະຫາກໍາກລິາແຫິ່ ງ
ຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີXI, ໄດ ັ້ສໍາເລດັການສ ັ້າງ ແລະ ຈດັພມິກດົລະບຽບການແຂິ່ ງຂນັຈໍານວນ 28 ປະເພດກລິາ ແລະ 
ໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ລະບບົໄອທທີີິ່ ທນັສະໄໝຮບັໃຊ ັ້ການຈດັການແຂິ່ ງຂນັ; 

15) ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ສມົທບົກບັແຂວງຊຽງຂວາງກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມດ ັ້ານເຕກັນກິຈດັການແຂິ່ ງຂນັງານມະຫາກໍາ
ກລິາແຫິ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີXI; 

16) ສໍາເລດັປັບປຼຸງຄ ນ ການຈດັຕັ ັ້ງຂອງບນັດາສະຫະພນັກລິາແຫິ່ ງຊາດຈໍານວນໜຶິ່ ງ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ມຄີວາມເໝາະສມົ 
ແລະ ແທດເໝາະກບັສະພາບການເຄ ິ່ ອນໄຫວວຽກງານພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກໍາໃນປະຈຼຸບນັ; 

17) ສໍາເລດັການສ ັ້າງເຄ ິ່ ອງມ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົວຽກງານກລິາລະດບັສູງ ພ ັ້ອມໄດ ັ້ຮບັຮອງຕວົຊີ ັ້ບອກຂັ ັ້ນ
ພ ັ້ນຖານກລິາລະດບັສູງຈາໍນວນ 27 ຕວົຊີ ັ້ບອກ; 

18) ໄດ ັ້ບູລະນະສ ັ້ອມແປງອາຄານສະຖານທີິ່  ຂອບເຂດສະໜາມກລິາແຫິ່ ງຊາດ ຫ ກັ 16;  
19) ນກັຮຽນກລິາພອນສະຫວນັ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ລະດບັປະເທດ ສາມາດຍາດໄດ ັ້

ລາງວນັລວມ 30 ຫ ຽນຄໍາ, 23 ຫ ຽນເງນິ ແລະ 16 ຫ ຽນທອງ. 
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9.2.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ການສະໜອງງບົປະມານ ຍງັບໍິ່ ທນັເໝາະສມົກບັວຽກງານຈຼຸດສຼຸມ, ກດິຈະກໍາ ແລະ ໂຄງການທີິ່ ກໍານດົຕວົຈງິ
ນອກນັ ັ້ນ ການແຈ ັ້ງຕວົເລກງບົປະມານມຄີວາມຊກັຊ ັ້າ ເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບໍິ່ ຖ ກຕາມກໍານດົໃນ
ແຜນການທີິ່ ວາງໄວ ັ້; 

2) ບຼຸກຄະລາກອນກລິາ ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານພດັທະນາກລິາ ຢູິ່ ບນັດາສະຫະພນັກລິາແຫິ່ ງ
ຊາດບນັດາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ຍງັມຈີາໍກດັດ ັ້ານຈາໍນວນ ແລະ ຄຼຸນນະພາບ; 

3) ພ ັ້ນຖານໂຄງລິ່ າງການກລິາ ແລະ ອຼຸປະກອນການກລິາທີິ່ ມຢູີິ່  ມສີະພາບຊຼຸດໂຊມ ແລະ ບໍິ່ ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໄດ ັ້
ຢິ່ າງມປີະສດິທພິາບ; 

4) ສະພາບການແຜິ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ຫ າຍກດິຈະກໍາ ໂດຍສະເພາະກດິຈະກໍາທີິ່ ເລ ິ່ ອນ
ຈດັຕັ ັ້ງໃນປີ 2019 ທີິ່ ຈະມາຈດັຕັ ັ້ງໃນໄຕມາດ 1 ແລະ 2 ຂອງປີ 2020 ໄດ ັ້ຖ ກໂຈະ ເເລະ ເລ ິ່ ອນການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ ເຮດັໃຫ ັ້ບໍິ່ ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ຕາມໄລຍະເວລາທີິ່ ກໍານດົໄວ ັ້. 

9.2.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ສ ັ້າງນຕິກິໍາບໍລຫິານ-ຄຼຸ ັ້ມຄອງວຽກງານກລິາລະດບັສູງ ເຊັິ່ ນ: ກອງທນຶພດັທະນາກລິາ, ດໍາລດັວິ່ າດ ັ້ວຍກລິາ

ອາຊບີ, ຂໍ ັ້ຕກົລງົວິ່ າດ ັ້ວຍການຄຼຸ ັ້ມຄອງການຈດັການແຂິ່ ງຂນັ ແລະ ເຄ ິ່ ອງແບບກລິາ-ກາຍຍະກໍາທມີຊາດ; 

2) ພດັທະນາບຼຸກຄະລາກອນການກລິາ ໄລຍະສັ ັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຢູິ່ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ; 

3) ກະກຽມ ແລະ ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັກລິາໃນລະດບັອານຼຸພາກພ ັ້ນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ໂດຍສະເພາະ
ການເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັກລິາລະດບັສາກນົໃນນາມຂອງປະເທດ SEA Games ຄັ ັ້ງທ ີXXXI ປີ 2021 ທີິ່

ເມ ອງຮາໂນຍ ສສ. ຫວຽດນາມ ແລະ ກລິາຫາດຊາຍຄັ ັ້ງທ ີXI ເມ ອງໄຮນານ, ປະເທດ ສປ.ຈນີ; 
4) ຈດັການແຂິ່ ງກລິາພາຍໃນ ໃຫ ັ້ເປັນລະບບົທຽບເທົິ່ າໄດ ັ້ມາດຕະຖານສາກນົ; 
5) ປະກອບອຼຸປະກອນການຝຶກຊ ັ້ອມ ແລະ ແຂິ່ ງຂນັຕາມມາດຕະຖານຂອງສະຫະພນັ ຫ   ສະມາຄມົກລິາຂອງ

ສາກນົກໍານດົ; 
6) ໂຄງການສ ັ້າງສູນຝຶກກລິາຢູິ່ ແຂວງທີິ່ ມສີະໜາມກລິາແລ ັ້ວ ແລະ ສ ັ້າງໂຮງຮຽນພອນສະຫວນັກລິາ 2 ແຫິ່ ງ ຢູິ່

ພາກເໜ ອ ແລະ ພາກໃຕ ັ້; 
7) ບູລະນະ, ປົກປັກຮກັສາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ສະໜາມກລິາທີິ່ ມແີລ ັ້ວໃຫ ັ້ເກດີປະໂຫຍດສູງສຼຸດ; 
8) ສ ັ້າງຮູບແບບການບໍລຫິານໃຫັ້ກບັອງົການຄຼຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານກລິາລະດບັສູງ;  
9) ສ ັ້າງລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນກລິາລະດບັສູງ; 

10) ປະກອບບຼຸກຄະລາກອນປະຕບິດັງານປະຈໍາ ໃນສະຫະພນັກລິາທີິ່ ເປັນປະເພດກລິາຫ ກັ ແລະ ກລິາປາຍ
ແຫ ມ; 

11) ສະໜບັສະໜນູງບົປະມານບໍລຫິານໃຫັ້ກບັສະຫະພນັກລິາແຫິ່ ງຊາດ ທີິ່ ເປັນປະເພດກລິາປາຍແຫ ມ; 
12) ເພີິ່ ມທະວກີານພວົພນັຮິ່ ວມມ ກບັປະເທດເພ ິ່ ອມດິສາກນົ ເພ ິ່ ອຍາດແຍິ່ ງການຊິ່ ວຍເຫ  ອ; 
13) ຮິ່ ວມມ ກບັສາກນົເພ ິ່ ອຍາດແຍິ່ ງທນຶການຊິ່ ວຍເຫ  ອ; 
14) ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົວຽກງານກລິາລະດບັສູງ. 
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9.3. ກລິາໃນໂຮງຮຽນ 

9.3.1. ຜນົສໍາເລດັ: 
1) ໄດ ັ້ສມົທບົກບັພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງ ສາລະວນັ ໃນການຢັັ້ງຢ ນການເປັນເຈົ ັ້າພາບກລິາ

ນກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົິ່ ວປະເທດ ຄັ ັ້ງທ ີ7 ແລະ ໄດ ັ້ແຈ ັ້ງການໃຫັ້ບນັດາແຂວງຊາບກິ່ ຽວກບັການເລ ິ່ ອນ
ການຈດັງານຈາກປີ 2020 ເປັນປີ 2022; 

2) ສໍາເລດັເຂົ ັ້າຮິ່ ວມແຂິ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນອາຊຽນ ຄັ ັ້ງທີ 11 ທີິ່ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ, ມ ີ5 ປະເພດກລິາຄ : 
ແລິ່ ນ-ລານ, ລອຍນໍ ັ້າ, ກະຕໍ ັ້, ດອກປີກໄກິ່  ແລະ ປັນຈກັສລິດັ ຜນົການເຂົ ັ້າຮິ່ ວມສາມາດຍາດໄດ ັ້ 1 ຫ ຽນເງນິ 
ແລະ 7 ຫ ຽນທອງ, ຈດັຢູິ່ ອນັດບັທ ີ8 ໃນ 10 ປະເທດເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ; 

3) ຊຼຸກຍູ ັ້ສົິ່ ງເສມີການສ ັ້າງຂະບວນການຈດັກດິຈະກໍາການແຂິ່ ງຂນັພະລະສກຶສາ-ກລິາ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ສະຖາບນັການສກຶສາຕິ່ າງໆ ເພ ິ່ ອສົິ່ ງເສມີການຮຽນ-ການສອນ ພະລະສກຶສາ ແລະ ຂໍິ່ ານບັຮບັຕ ັ້ອນວນັສໍາ 
ຄນັຕິ່ າງໆຂອງຊາດ ຢິ່ າງມບີນັຍາກາດຟົດຟ ັ້ນມິ່ ວນຊ ິ່ ນ; 

4) ສໍາເລດັຈດັການແຂິ່ ງຂນັກລິາບານເຕະເຍາົວະຊນົ ແລະ ງານບຼຸນວນັເດກັນ ັ້ອຍລະດບັນກັຮຽນປະຖມົສກຶສາ
ທົິ່ ວປະເທດ ໂດຍການສະໜບັໜຼຸນຈາກອງົການໂລກອວຍພອນ. ຜນົການເຂົ ັ້າຮິ່ ວມແຂິ່ ງຂນັ ແຂວງສະຫວນັ
ນະເຂດ ສາມາດຍາດໄດ ັ້ອໍາດບັ 1, ແຂວງ ອດັຕະປ  ອນັດບັ 2, ອນັດບັ 3 ແຂວງ ຄໍາມິ່ ວນ ແລະ ອນັດບັ 4 
ແຂວງ ຫວົພນັ; 

5) ສມົທບົກບັ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ປະຕບິດັໂຄງການທດົສອບຄວາມສມົບູນທາງກາຍຍະພາບຂອງນກັ 
ຮຽນ ອາຍຼຸ 7-14 ປີ ໃນ 4 ໂຮງຮຽນຂອງເມ ອງຈນັທະບູລ ີແລະ ເມ ອງສງັທອງ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ; 

6) ສໍາເລດັຈດັກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ ຂຽນໂຄງການບານເຕະສໍາລບັໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ 36 ແຫິ່ ງໃນ 
ສປປລາວ ເພ ິ່ ອນໍາສະເໜຂໍີທນຶສະໜບັສະໜນູນໍາ ສະຫະພນັບານເຕະນາໆຊາດຂອງຟີຟິ່ າ; 

7) ສໍາເລດັການແຂິ່ ງຂນັກລິາມດິຕະພາບ ແລະ ສລິະປະ-ວນັນະຄະດ ີ5 ແຂວງພາກເໜ ອ (ຫ ວງນໍ ັ້າທາ, ອຼຸດມົໄຊ
, ຜົ ັ້ງສາລ,ີ ຫ ວງພະບາງ, ບໍິ່ ແກ ັ້ວ) ແລະ ແຂວງດຽນບຽນ ສສ.ຫວຽດນາມ ໂດຍການເປັນເຈົ ັ້າພາບຂອງແຂວງ
ບໍິ່ ແກ ັ້ວ ມຄີະນະນໍາ, ຄູຝຶກ ແລະ ນກັກລິາເຂົ ັ້າຮິ່ ວມທງັໝດົ 238 ຄນົ, ຍງິ 54 ຄນົ; 

8) ຮິ່ ວມກບັ ບໍລສິດັ ນວິຈບິເຊງັ ຈາໍກດັ ລງົແນະນໍາເຕກັນກິການຝຶກຊ ັ້ອມແລິ່ ນ 31 ຂາສາມກັຄ ີພ ັ້ອມທງັມອບ
ອຼຸປະກອນ ແລະ ງບົປະມານບໍລຫິານທມິ ໃຫ ັ້ແກິ່ ໂຮງຮຽນທີິ່ ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມກດິຈະກໍາ ມ ີ4 ໂຮງຮຽນຄ : ປະຖມົ
ບ ັ້ານທົິ່ ງ, ປະຖມົປາກເຊ, ມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ແກ ັ້ວສໍາພນັ ແລະ ມດັທະຍມົສມົບູນ ບ ັ້ານກາງ ແຂວງຈາໍປາສກັ. 

9.3.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ການຈດັການແຂິ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົິ່ ວປະເທດ ແມິ່ ນບໍິ່ ສາມາດຈດັໄດ ັ້ຕາມວາລະຂອງການ
ຈດັງານ ອນັເນ ິ່ ອງມາຈາກບນັຫາລວມຫ າຍດ ັ້ານ; 

2) ໃນການເຂົ ັ້າຮິ່ ວມແຂິ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນອາຊຽນ ຍງັເປັນບນັຫາທີິ່ ແກ ັ້ໄຂບໍິ່ ທນັໄດ ັ້ເປັນຕົ ັ້ນແມິ່ ນດ ັ້ານງບົປະ 
ມານຮບັໃຊ ັ້ພບົຄວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາກ, ຊກັຊ ັ້າບໍິ່ ທິ່ ວງທນັກບັການຄດັເລ ອກ ແລະ ການເກບັຕວົຝຶກຊ ັ້ອມຂອງນກັ
ກລິາ; 

3) ການເຄ ິ່ ອນໄຫວກດິຈະກໍາແຂິ່ ງຂນັກລິາ ຢູິ່ ບາງທ ັ້ອງຖິິ່ ນຍງັບໍິ່ ທນັເປັນຂະບວນໃຫຍິ່  ແລະ ກວ ັ້າງຂວາງ ເນ ິ່ ອງ
ຈາກງບົປະມານຮບັໃຊ ັ້ບໍິ່ ພຽງພໍ. 
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9.3.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ສ ບຕໍິ່ ສມົທບົກບັພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງສາລະວນັ ກະກຽມທາງດ ັ້ານວຊິາການ, ການກໍິ່  ສ ັ້າງ

ພ ັ້ນຖານໂຄງລິ່ າງສະໜາມຝຶກຊ ັ້ອມ ແລະ ສະໜາມແຂິ່ ງຂັນ ເພ ິ່ ອກຽມຈດັງານມະຫາກໍາກລິານກັຮຽນ
ມດັທະຍມົສກຶສາທົິ່ ວປະເທດ ຄັ ັ້ງທ ີ7 ທີິ່ ຄາດວິ່ າຈະຈດັຂຶ ັ້ນໃນປີ 2022; 

2) ຈດັກອງປະຊຼຸມກະກຽມວຽກກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົິ່ ວປະເທດຄັ ັ້ງທ ີ7 ຮິ່ ວມກບັແຂວງສາລະວນັ 
ໃນແຜນປີ 2021; 

3) ກະກຽມເຂົ ັ້າຮິ່ ວມແຂິ່ ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັ ັ້ງທີ 12 ທີິ່ ປະເທດຟິລິບປິນ ຈະຈດັຂຶ ັ້ນໃນເດ ອນ 
ກໍລະກດົ ປີ 2020 ແລະ ສ ບຕໍິ່ ກະກຽມເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນອາຊຽນ ຄັ ັ້ງທ ີ13 ໃນປີ 2021; 

4) ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຂຽນໂຄງການກະກຽມສະເໜຮີບັເປັນເຈົ ັ້າພາບກລິານກັຮຽນອາຊຽນ ຄັ ັ້ງທ ີ16 ປີ 2024; 
5) ຊຼຸກຍູ ັ້ສົິ່ ງເສມີບນັດາແຂວງ ສ ັ້າງຂະບວນການເຄ ິ່ ອນໄຫວກດິຈະກໍາແຂິ່ ງຂນັພະລະສກຶສາ-ກລິາໃນໂຮງຮຽນ 

ໃນລະດບັຕິ່ າງໆ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ;  
6) ສົິ່ ງເສມີການສ ັ້າງສະໂມສອນກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ໃນໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ; 
7) ລງົສໍາຫ ວດ ແລະ ເກບັກໍາສະຖຕິສິະໜາມກລິາໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົິ່ ວປະເທດ; 
8) ຈດັກອງປະຊຼຸມຖອດຖອນບດົຮຽນຂອງຄະນະບໍລຫິານງານສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັລາວ. 

9.4. ວຽກງານ ກລິາໂອລມີປິກ 

9.4.1. ຜນົສໍາເລດັ  
1) ສໍາເລດັການສມົທບົກບັຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫິ່ ງຊາດລາວ ໃນການນໍາສະເໜສີ ັ້າງຕັ ັ້ງຫ ັ້ອງການ

ປະສານງານຕ ັ້ານສານຕ ັ້ອງຫ ັ້າມໃນກລິາ ທີິ່ ສງັກດັຢູິ່ ຫ ັ້ອງການ ລອລ;  
2) ຜູ ັ້ບໍລຫິານກລິາ-ກາຍຍະກໍາຢູິ່ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິິ່ ນ ແລະ ຜູ ັ້ບໍລຫິານສະຫະພນັກລິາແຫິ່ ງຊາດ ຈາໍນວນ 230 ຄນົ ໄດ ັ້

ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມກອງປະຊຼຸມຖອດຖອນບດົຮຽນ ໃນວຽກງານການພດັທະນາບຼຸກຄະລາກອນ; 
3) ສໍາເລດັການເຜຍີແຜິ່ ຄວາມຮູ ັ້ທົິ່ ວໄປກິ່ ຽວກບັຜນົຮ ັ້າຍຂອງການໃຊ ັ້ສານຕ ັ້ອງຫ ັ້າມໃນກລິາ ໃຫ ັ້ບນັດາສະຫະ 

ພນັກລິາແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ນກັກລິາທມີຊາດກິ່ ອນການເຂົ ັ້າຮິ່ ວມກລິາຊເີກມ ຄັ ັ້ງທ ີ31 ທີິ່ ປະເທດຟີລບິປິນ; 
4) ສໍາເລດັການຈດັຝຶກອບົຮມົວຽກງານການພດັທະນາບຼຸກຄະລາກອນກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ລະດບັຊາດ ແລະ ລະ 

ດບັທ ັ້ອງຖິິ່ ນໄດ ັ້ທງັໝດົ 110 ຄນົ;  
5) ສໍາເລດັການຈດັກດິຈະກໍາແລິ່ ນ-ຍິ່ າງ ເພ ິ່ ອສຼຸຂະພາບ ສະເຫ ມີສະຫ ອງວນັໂອແລມປິກສາກນົ ຄບົຮອບ 125 

ປີ ມມີວນຊນົເຂົ ັ້າຮິ່ ວມທງັໝດົ ປະມານ 4.000 ກວິ່ າຄນົ;  
6) ສໍາເລັດການຈດັການແຂິ່ ງຂັນ ເຕັ ັ້ນເຊຍລີດດິ ັ້ງ (ມລິິນດ ັ້າ ລີດດິ ັ້ງ ຄອນເທດສ) ຊິງຂັນປະທານ ຄອລ  

ປະຈໍາປີ 2019 ໃນວນັທ ີ29 ພະຈກິ 2019 ທີິ່ ສູນການຄ ັ້າລາວໄອເຕກັມໍ ມ ີ10 ທມິເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັ 
ແລະ ມຜູີ ັ້ຊມົປະມານ 3 ພນັກວິ່ າຄນົ. 

9.4.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ຄວາມຮບັຮູ ັ້ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈຂອງບນັດານກັສໍາມະນາກອນ ຕໍິ່ ກບັກດົໝາຍກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ຍຼຸດທະສາດ
ການພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຍງັບໍິ່ ເລກິເຊິິ່ ງເທົິ່ າທີິ່ ຄວນ. ອກີຢິ່ າງໜຶິ່ ງ ຄາດໝາຍໃນການວາງມາດຖານ 
ແລະ ຕວົຊີ ັ້ວດັຂ ັ້ອນຂ ັ້າງສູງ ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການພດັທະນາກລິາ ບນັລຼຸໄດ ັ້ຍາກ ໃນປີ 2020; 

2) ຄະນະນໍາຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິິ່ ນ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັ ັ້ນແຂວງ ຍງັຖ ວຽກງານການພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ບໍິ່ ເປັນ
ບນັຫາສໍາຄນັເທົິ່ າທີິ່ ຄວນ, ບໍິ່ ເຂົ ັ້າໃຈໃນວຽກງານການພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກໍາຢິ່ າງແທ ັ້ຈງິ; 
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3) ໂຄງຮິ່ າງການຈດັຕັ ັ້ງບາງສະຫະພນັກລິາແຫິ່ ງຊາດຍງັບໍິ່ ທນັສມົບູນ ຂາດຄວາມຊໍານານໃນການບໍລຫິານ, ຂາດ
ພະນກັງານປະຈາໍການ ແລະ ພະນກັງານຍງັຂາດຄວາມຮູ ັ້ທາງດ ັ້ານພາສາຕິ່ າງປະເທດ, ການຍາດແຍິ່ ງເອາົທນຶ
ຊິ່ ວຍເຫ  ອຈາກສາກນົເພ ິ່ ອມາພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກາໍຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້ເທົິ່ າທີິ່ ຄວນ; 

4) ບນັຫາການອະນຼຸມດັງບົປະມານບໍິ່ ເປັນໄປຕາມການກໍານດົໄວ ັ້ ເຮດັໃຫ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຊກັຊ ັ້າ; 
5) ດ ັ້ານວຽກງານຕ ັ້ານສານຕ ັ້ອງຫ ັ້າມໃນກລິາ ແມິ່ ນຍງັຂາດບຼຸກຄະລາກອນທີິ່ ພວົພນັກບັພາກສິ່ ວນຕິ່ າງໆ ທີິ່ ກິ່ ຽວ 

ຂ ັ້ອງ ໂດຍສະເພາະກບັສາກນົ ຍງັມບີຼຸກຄະລາກອນບໍິ່ ພຽງພໍ ແລະ ພາລະບດົບາດເປັນບິ່ ອນອງີໃນການ ເຄ ິ່ ອນ
ໄຫວ ຍງັບໍິ່ ທນັຖ ກຮບັຮອງ ຈິິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການເຄ ິ່ ອນໄຫວມຄີວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາກ. 

9.4.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ສ ບຕໍິ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກອງປະຊຼຸມກິ່ ຽວກບັການສະເໜໂີຄງການ, ການດໍາເນນີເອກະສານ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນໃຫັ້

ຜູ ັ້ບໍລຫິານສະຫະພນັກລິາແຫິ່ ງຊາດ ປະເພດໂອແລມປິກ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງກລິາອ ິ່ ນໆທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 
2) ສ ບຕໍິ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາຮິ່ ວມມ ກບັຕິ່ າງປະເທດ 2 ກດິຈະກໍາຄ : ຕ ັ້ອນຮບັຄະນະຜັູ້ ູແທນຈາກປະ 

ເທດ ສະຫະພາບມຽນມາດ, ໄປເຄ ິ່ ອນໄຫວແລກປິ່ ຽນບດົຮຽນດ ັ້ານວຽກງານຕ ັ້ານສານຕ ັ້ອງໃນກລິາ ທີິ່ ກມົ
ໃຫຍິ່ ກລິາ ກະຊວງວດັທະນະທໍາ, ທິ່ ອງທິ່ ຽວ ແລະ ກລິາ (ຮິ່ າໂນ ັ້ຍ), ສສ. ຫວຽດນາມ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັ; 

3) ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົດ ັ້ານການບໍລຫິານຈດັການໃຫັ້ພະນກັງານວຊິາການວຽກງານກລິາ-ກາຍະກາໍ 
ຂັ ັ້ນແຂວງ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ 9 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ັ້; 

4) ໄປແລກປິ່ ຽນບດົຮຽນໃນການກະກຽມເປັນ ເຈົ ັ້າພາບ ກລິາຊເີກມ ໃນປີ 2021 ທີິ່ ຄະນະກໍາມະການ 
ໂອແລມປິກແຫິ່ ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດກໍາປູເຈຍ. 

  



61 

X. ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ການບໍລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາ 
 

10.1. ວຽກງານຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ 

10.1.1. ຜນົສໍາເລດັ  
1) ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸງນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍ ແລະ ປະກາດໃຊ ັ້ 21 ສະບບັ; 
2) ໃນສກົຮຽນ 2020 ຂະແໜງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຮບັຕວົເລກລດັຖະກອນຄູ ແລະ ບໍລຫິານທງັ

ໝດົ 1.040 ຕວົເລກ ໃນນີ ັ້ ມບໍີລຫິານຈາໍນວນ 30 ຕວົເລກ, ໃນຂະນະດຽວມພີະນກັງານ, ລດັຖະກອນທີິ່
ສູນເສຍໃນຮູບການຕິ່ າງໆ ຈາໍນວນ 2.195 ຄນົ; 

3) ພະນກັງານໄດ ັ້ຮບັການສບັຊ ັ້ອນ ແລະ ຍກົລະດບັ ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ ປະຈາໍປີ 2020 ຄ : ຍກົລະດບັ
ພາຍໃນປະເທດ 108 ຄນົ, ຍງິ 44 ຄນົ; ຍກົລະດບັຕິ່ າງປະເທດ 29 ຄນົ, ຍງິ 12 ຄນົ; ສບັຊ ັ້ອນພາຍໃນ
ປະເທດ 24 ຄນົ, ຍງິ 7 ຄນົ; ສບັຊ ັ້ອນຕິ່ າງປະເທດ 70 ຄນົ, ຍງິ 3 ຄນົ; ເຄ ິ່ ອນໄຫວວຽກຢູິ່ ຕິ່ າງປະເທດ: 
135 ຄນົ, ຍງິ 53 ຄນົ; 

4) ສໍາເລດັການສ ັ້າງແຜນຍຼຸດທະສາດການພດັທະນາຄູ ແລະ ບຼຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາ ຮອດປີ 2025 ໄດ ັ້ຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ັ້;  

5) ສໍາເລດັການສ ັ້າງແຜນການກໍິ່ ສ ັ້າງຄູ ຮອດປີ 2025 ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄິ່ ອງຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຄູຕວົຈງິ; 
6) ສໍາເລດັການສບັຊ ັ້ອນ ແລະ ຈດັສນັຄູ ໂດຍເລັິ່ ງໃສິ່  40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການຍກົສູງຄຼຸນນະພາບການ

ສກຶສາໃນເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ; 
7) ສໍາເລດັຂໍ ັ້ຕກົລງົ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫນັໃສິ່ ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍຈາໍນວນ 23 ສະບບັ 

ແລະ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ປະກອບຄໍາເຫນັໃສິ່ ບນັດາສະມາຄມົ ແລະ ມູນນທິ ິຈາໍນວນ 10 ສະບບັ; 
8) ສໍາເລດັການປັບປຼຸງ ດໍາລດັວິ່ າດ ັ້ວຍການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ິ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ແລະ ສະຖາບນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາ. 
➢ ການຈດັສນັຄູ ແລະ ການຄດິໄລິ່ ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບໃນການຈດັສນັຄູໃນຊັ ັ້ນປະຖມົ (R2) 

ໃນສະພາບທີິ່ ການບນັຈຼຸຄູໃໝິ່ ມຈີາໍກດັນັ ັ້ນ, ການຈດັສນັ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ບຼຸກຄະລາກອນທາງການສກຶສາ ທີິ່ ມຢູີິ່
ຢິ່ າງມປີະສດິທພິາບ ຈິິ່ ງເປັນວຽກງານໜຶິ່ ງທີິ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນ ແລະ ຮບີດິ່ ວນ. ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, ພາຍໃຕ ັ້ການສະໜບັສະໜນູ
ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົທາງດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ງບົປະມານ ໃນການສ ັ້າງເຄ ິ່ ອງມ ຊິ່ ວຍໃນວຽກງານດັິ່ ງກິ່ າວນີ ັ້ ຈິິ່ ງໄດ ັ້
ມກີານຄດິໄລິ່ ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບໃນການຈດັສນັຄູໃນຊັ ັ້ນປະຖມົຂຶ ັ້ນ ເພ ິ່ ອຊິ່ ວຍຜູ ັ້ບໍລຫິານໃນຂັ ັ້ນເມ ອງ
ຕດັສນິໃຈໃນການຈດັສນັຄູ ໃຫ ັ້ມຄີວາມສະເໝພີາບລະຫວິ່ າງໂຮງຮຽນພາຍໃນເມ ອງຂອງຕນົ. ໃນນີ ັ້, ດດັຊະນີ
ຄວາມສະເໝພີາບໃນການຈດັສນັຄູ ຫ   R2 ແມິ່ ນຕວົຊີ ັ້ບອກເຖງິ ການພວົພນັກນັລະຫວິ່ າງ ຈາໍນວນນກັຮຽນ ແລະ ຄູ
ສອນ. ຍິິ່ ງເມ ອງໃດມຄີິ່ າດັິ່ ງກິ່ າວໃກ ັ້ 1 ນັ ັ້ນໝາຍຄວາມວິ່ າ ເມ ອງນັ ັ້ນໆມກີານຈດັສນັຄູໃນແຕິ່ ລະໂຮງຮຽນພາຍໃນ
ເມ ອງຢິ່ າງມຄີວາມສະເໝພີາບກນັທີິ່ ສຼຸດ. ໃນປີ 2017-18, ມທີງັໝດົ 44 ເມ ອງໃນ 148 ທີິ່ ມຄີິ່ າ R2 ສູງກວິ່ າ 0,8. 
ມາຮອດສກົຮຽນ 2018-19, ແມິ່ ນເພີິ່ ມຂຶ ັ້ນມາເປັນ 56 ເມ ອງ (ຈາກຄາດໝາຍ 50 ເມ ອງ) ແລະ ໃນປີ 2019-20 
ເພີິ່ ມມາເປັນ 83 ເມ ອງ (ຈາກຄາດໝາຍ 60 ເມ ອງ). ເຊິິ່ ງໃນນັ ັ້ນກໍິ່ ເຫນັວິ່ າ ມຫີ າຍເມ ອງທີິ່ ປະຕບິດັໄດ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ ໃນ
ຂະນະທີິ່ ບາງເມ ອງກໍິ່ ຫ ຼຸດລງົ. ຈາກຜນົສໍາເລດັດັິ່ ງກິ່ າວ ເຮາົເຫນັໄດ ັ້ວິ່ າພາຍໃຕ ັ້ການລງົຊຼຸກຍູ ັ້ຂອງຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ  
ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງນັ ັ້ນ, ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງໃນທົິ່ ວປະເທດ ແມິ່ ນມຄີວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈຫ າຍຂຶ ັ້ນຕໍິ່ ກບັວທິກີານຈດັສນັຄູ ໃຫ ັ້ມຄີວາມສະເໝພີາບ ເຊິິ່ ງນັ ັ້ນເປັນບາດກ ັ້າວໃໝິ່ ອນັສໍາຄນັໃນການນໍາໃຊ ັ້
ບຼຸກຄະລາກອນທີິ່ ມຢູີິ່ ຢິ່ າງຈາໍກດັ ໃຫ ັ້ເກດີປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງສຼຸດ.  
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10.1.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ການບນັຈຼຸລດັຖະກອນໃໝິ່  ພບົບນັຫາຫຍຼຸ ັ້ງຍາກ ເນ ິ່ ອງຈາກຕວົເລກ (ໂກຕ ັ້າ) ທີິ່ ລດັຖະບານອະນຼຸມດັ ມຈີາໍ
ນວນໜັ້ອຍ, ຈາໍນວນຄູທີິ່ ຈບົໃໝິ່  ແລະ ຄູອາສາສະໝກັມຈີາໍນວນຫ າຍ, ຄູທີິ່ ຈບົໃໝິ່ ບໍິ່ ທນັໄດ ັ້ຮບັການບນັຈຼຸ
ຫ າຍເທົິ່ າທີິ່ ຄວນ ຍ ັ້ອນວິ່ າ ແຕິ່ ລະພາກສິ່ ວນສຼຸມໃສິ່ ບນັຈຼຸຄູອາສາສະໝກັທີິ່ ສອນໄດ ັ້ຫ າຍປີ; 

2) ການລງົຕດິຕາມການສບັຊ ັ້ອນ ແລະ ຈດັສນັຄູ ຍງັປະຕບິດັບໍິ່ ທນັໄດ ັ້ທົິ່ ວເຖງິ ເນ ິ່ ອງຈາກງບົປະມານມຈີາໍກດັ; 
3) ການສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸງນຕິກິໍາຍງັມລີກັສະນະຊກັຊ ັ້າ ແກິ່ ຍາວ ເນ ິ່ ອງຈາກວິ່ າງບົປະມານມຈີາໍກດັ ພ ັ້ອມທງັບຼຸກ

ຄະລາກອນ ຍງັຂາດປະສບົການໃນວຽກງານດັິ່ ງກິ່ າວ. 

10.1.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ຕດິຕາມການຈດັສນັຄູຈາກບິ່ ອນເຫ  ອໄປບິ່ ອນທີິ່ ບໍິ່ ພໍ ໂດຍເລັິ່ ງໃສິ່  40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການຍກົສູງ

ຄຼຸນນະພາບການສກຶສາ ໃນເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຂະຫຍາຍທົິ່ ວປະເທດ; 
2) ປັບປຼຸງຄງັຂໍ ັ້ສອບເສງັຄດັເລ ອກລດັຖະກອນຂອງຂະແໜງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຄັ ັ້ງທ ີII; 
3) ປະເມນີລດັຖະກອນທົິ່ ວສໍານກັ ແລະ ພາກສິ່ ວນອ ັ້ອມຂ ັ້າງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ; 
4) ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸງນຕິກິໍາຂອງຂະແໜງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ທີິ່ ຖ ກຮບັຮອງ ຈາໍນວນ 41 ສະບບັ; 
5) ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າປະກອບຄໍາເຫນັໃສິ່ ບນັດາກດົໝາຍ, ນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍ, ສະມາຄມົ, ມູນນທິ ິແລະ ອ ິ່ ນໆ; 
6) ປັບປຼຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ກໍານດົຕໍາແໜິ່ ງງານ ຂະແໜງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັຕາມ

ແຜນທີິ່ ກໍານດົໄວ ັ້; 
7) ປັບປຼຸງລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນ PMIS ແລະ ອບັເດດຂໍ ັ້ມູນພະນກັງານ-ລດັຖະກອນທົິ່ ວຂະແໜງການສກຶສາ. 

10.2. ວຽກງານການພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ 
10.2.1. ຜນົສໍາເລດັ  

1) ສໍາເລດັການສ ັ້າງຫ ກັສູດ, ສ ິ່ ການຝຶກອບົຮມົ ການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ໄດ ັ້ຈດັການ
ຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກິ່ ຄະນະກມົ, ຫວົໜັ້າພະແນກບໍລຫິານຂອງກມົ ແລະ ຄະນະພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ 
ກລິາແຂວງ 3 ຄັ ັ້ງ ຈາໍນວນ 70 ທິ່ ານ; 

2) ສໍາເລດັການຝຶກອບົຮມົຄູຝຶກຮິ່ ວມກບັ SEAMEO RETRAC ກິ່ ຽວກບັພາວະຄວາມເປັນຜູ ັ້ນໍາ ແລະ ການ
ບໍລຫິານໂຮງຮຽນຈາໍນວນ 32 ຄນົ; 

3) ສໍາເລດັການຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ບໍລຫິານໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕວົແບບ ໃນທົິ່ ວປະເທດ ຮິ່ ວມກບັ SEAMEO 
INNOTEC ກິ່ ຽວກບັພາວະຄວາມເປັນຜູ ັ້ນໍາທາງດ ັ້ານການສດິສອນ (ດ ັ້ານວຊິາການ) ຈາໍນວນ 31 ຄນົ; 

4) ສໍາເລດັການຝຶກອົບົຮມົໃຫ ັ້ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນປະຖມົ 40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍສາມສ ັ້າງ ຈາໍນວນ 47 ທິ່ ານ; 
5) ສໍາເລດັການຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ 40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍສາມສ ັ້າງ ທີິ່ ຕດິພນັກບັ

ວຽກງານສາມສ ັ້າງໃນ 18 ແຂວງ ຈາໍນວນ 59 ຄນົ; 
6) ສໍາເລດັການລງົຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ແນະນໍາຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ ແລະ ຄພສບ ໃນການສ ັ້າງແຜນ

ພດັທະນາໂຮງຮຽນ ກິ່ ຽວກບັການຄຼຸ ັ້ມຄອງທີິ່ ເນັ ັ້ນໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ  ຈາໍນວນ 19 ເມ ອງ ໃນຈາໍນວນ 9 
ແຂວງ; 

7) ສໍາເລດັການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາຂັ ັ້ນເມ ອງ 148 ເມ ອງ ທີິ່ ຜິ່ ານການຝຶກອບົຮມົ ການ
ບໍລຫິານທີິ່ ເນັ ັ້ນໃສິ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ (SBM) ໃນປີ 2017; 
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8) ສໍາເລດັການລງົເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນເພ ິ່ ອເຮດັການວໄິຈ ຮູບແບບການສອນຂອງຄູປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົໃນທົິ່ ວ
ປະເທດ; 

9) ສໍາເລດັການລງົເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ຜູ ັ້ທີິ່ ຜິ່ ານການຝຶກອບົຮມົວຽງງານການບໍລຫິານການສກຶສາ
ຂັ ັ້ນເມ ອງ ໃນ 03 ແຂວງພາກກາງ ຄ : ນະຄອນຫ ວງ, ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງ ໄຊສມົບູນ;  

10) ຈດັກອງປະຊຼຸມຂຽນເນ  ັ້ອໃນປະຫວດັການສກຶສາແຕິ່ ລະໄລຍະ ຮິ່ ວມກບັຄະນະນໍາອາວຼຸດໂສກະຊວງສກຶສາ 
ທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ສໍາເລດັກອງປະຊູມຜິ່ ານເນ ັ້ອໃນພາກທີິ່  1 ໂດຍໄດ ັ້ຮບັເງນິສະໜບັສະໜນູ
ຊິ່ ວຍເຫລ ອຈາກພາກສິ່ ວນເອກະຊນົຈາໍນວນໜຶິ່ ງ. 

10.2.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ການສ ັ້າງນຕິກິໍາມາດຕະຖານເງ  ິ່ອນໄຂຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາແຕິ່ ລະລະດບັ, ມາດຖານເງ  ິ່ອນໄຂຄູຝຶກມ ອາ 
ຊບີ, ມາດຖານເງ  ິ່ອນໄຂຄດັເລ ອກຜູ ັ້ທີິ່ ຈະເຂົ ັ້າຮບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ເຄ ິ່ ອງມ ປະເມນີຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ
ຍງັບໍິ່ ທນັໄດ ັ້ສໍາເລດັ ແລະ ບໍິ່ ທນັໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງຈາກກະຊວງ; 

2) ຂດີຄວາມສາມາດຂອງຄູຝຶກຫ ກັຂອງ ສພບ ຍງັຈາໍກດັ, ດັິ່ ງນັ ັ້ນ ຈຶິ່ ງໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ວທີະຍາກອນທີິ່ ມາຈາກພາກ 
ສິ່ ວນອຶິ່ ນທີິ່ ມປີະສບົການໃນການເຮດັວຽກຕວົຈງິ ຫລ  ຮຽນຈບົໃນຫວົຂໍ ັ້ດັິ່ ງກິ່ າວ. 

10.2.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ສ ບຕໍິ່ ຝຶກອບົຮມົການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ໃຫ ັ້ແກິ່ ຫວົໜັ້າຂະແໜງສະຖຕິ-ິແຜນການ, 

ຫວົໜັ້າຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ແລະ ຫວົໜັ້າໜິ່ ວຍງານສະຖຕິ-ິແຜນການໃນທົິ່ ວປະເທດ; 
2) ສ ບຕໍິ່ ສ ັ້າງນຕິກິໍາມາດຕະຖານເງ  ິ່ອນໄຂຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາແຕິ່ ລະລະດບັ, ມາດຖານເງ  ິ່ອນໄຂຂອງຄູ

ຝຶກມ ອາຊບີ, ມາດຖານເງ  ິ່ອນໄຂຄດັເລ ອກຜູ ັ້ທີິ່ ຈະເຂົ ັ້າຮບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ເຄ ິ່ ອງມ ປະເມນີຜູ ັ້ບໍລຫິານ
ການສກຶສາ;  

3) ຝຶກອບົຮມົວຽກງານຄຼຸ ັ້ມຄອງ-ບໍລຫິານໂຮງຮຽນໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ, ປະຖມົ ແລະ 
ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນໃນທົິ່ ວປະເທດ; 

4) ຝຶກອບົຮມົວຽກງານບໍລຫິານ-ຄຼຸ ັ້ມຄອງ ໃຫ ັ້ຫວົໜັ້າໜິ່ ວຍງານຂອງຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ 
ໃນ 18 ແຂວງ 148 ເມ ອງ, 3 ຊຼຸດ (ພາກເໜ ອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ັ້); 

5) ຝຶກອບົຮມົຜູ ັ້ອໍານວຍການວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ, ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ ັ້ຈດັການຝຶກ
ອບົຮມົສໍາລບັສູນພດັທະນາຄູ ແລະ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ; 

6) ລງົຊຼຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມຫວົໜັ້າກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ 40 ເມ ອງທີິ່ ຕດິພນັກບັວຽກ 3 ສ ັ້າງ ພາຍຫ ງັທີິ່ ໄດ ັ້ຜິ່ ານ
ການຝຶກອບົຮມົວຽກງານຄຼຸ ັ້ມຄອງ-ບໍລຫິານໂຮງຮຽນ; 

7) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ຄູຝຶກ ຂອງສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ ກິ່ ຽວກບັການຄຼຸ ັ້ມຄອງ 
ແລະ ບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ໂດຍການຮິ່ ວມມ ກບັສະຖາບນັຂອງປະເທດສງິກະໂປ, ຊເີມວລແີທກ SEAMEO 

RETRAC ແລະ SEAMEO INNOTEC; 
8) ສ ບຕໍິ່ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ການຮິ່ ວມມ ທາງດ ັ້ານວຊິາການຮິ່ ວມກບັມະຫາວທິະຍາໄລສນີກັ

ຄະລນິວໂິຣດ SEAMEO INNOTECH ແລະ NIEM; 
9) ສມົທບົກບັກມົຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ ສ ັ້າງແຜນຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ; 

10) ປັບປຼຸງຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາຂັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ອະນຼຸບານສກຶສາ; 
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11) ພດັທະນາ ຫ ກັສູດ ແລະ ສ ິ່  ການຝຶກອບົຮມົໃໝິ່  ກິ່ ຽວກບັວຽກງານກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ວຽກງານຈດັ
ຕັ ັ້ງ-ພະນກັງານ ແລະ ຫ ກັສູດການຄຼຸ ັ້ມຄອງການເງນິ, ຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາຂັ ັ້ນ 
ວທິະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ; 

12) ສ ັ້າງຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົພະນກັງານເຂົ ັ້າສງັກດັລດັຖະກອນໃໝິ່ . 

10.3. ວຽກງານສະຖຕິ ິແລະ ແຜນການ 

10.3.1. ຜນົສໍາເລດັ 

1) ຮິ່ ວມເຮດັວຽກກບັ ສພບ ໃນການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງວຽກງານການສ ັ້າງແຜນ ໃຫ ັ້ແກິ່ ພະນກັ ງານບໍລຫິານ
ຂັ ັ້ນຄະນະກມົ, ຄະນະພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ; 

2) ສໍາເລດັການສ ັ້າງເຄ ິ່ ອງມ ໃນການສ ັ້າງແຜນ ແລະ ງບົປະມານ ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ;  
3) ສໍາເລດັການເຜຍີແຜິ່ ແຜນຍຼຸດທະສາດການພດັທະນາລະບບົຂໍ ັ້ມູນຂິ່ າວສານຄຼຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ

2018-2022 (LESMIS), ມາດຕະຖານການຄຼຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນຂະແໜງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ  
ນຕິກິໍາທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ດ ັ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ; 

4) ສໍາເລດັການເຜຍີແຜິ່ ຍຼຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຼຸດແຫິ່ ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ຄວາມ
ຄ ບໜັ້າຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຼຸດທະສາດ ໃຫ ັ້ແກິ່ ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຼຸດຂັ ັ້ນ
ສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ ໃນຂອບເຂດທົິ່ ວປະເທດ; 

5) ປັບປຼຸງຖານຂໍ ັ້ມູນຕດິຕາມການນໍາໃຊ ັ້ການຊິ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ິ່ ອການພດັທະນາ (ODA) ໂດຍພ ັ້ນຖານ; 

6) ສໍາເລດັການປັບປຼຸງ ແລະ ຮບັຮອງ ໂຄງສ ັ້າງວຽກງານຄະນະປະສານງານແຜນງານ (FG) ຂອງໜິ່ ວຍງານວຊິາ
ການຂະແໜງການສກຶສາ; 

7) ສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຼຸມ ຄັ ັ້ງທ ີ VIII ຂອງຄະນະກໍາມາທກິານແຫິ່ ງຊາດ ເພ ິ່ ອການພດັທະນາຊບັພະຍາ
ກອນມະນຼຸດ ປະຈາໍປີ 2020 ພ ັ້ອມທງັເຜຍີແຜິ່ ມະຕ,ິ ຊຼຸກຍູ ັ້ການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃຫ ັ້ແກິ່
ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຼຸດ ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ; 

8) ສໍາເລດັການສ ັ້າງຖານຂໍ ັ້ມູນ ການຄຼຸ ັ້ມຄອງແຜນການ ແລະ ການເງນິ (PBMIS) ລວມທງັ ໂມດູນ ການສ ັ້າງ
ແຜນປະຈາໍປີິ່ ທີິ່ ມກີານຄດິໄລິ່ ມນູຄິ່ າ (ACSEP). 

10.3.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ພະນກັງານທີິ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານສະຖຕິ-ິແຜນການຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງມກີານຍກົຍ ັ້າຍ ແລະ 
ຊບັຊ ັ້ອນໄປຢູິ່  ຂະແໜງການອ ິ່ ນ ຫ   ຮບັໜັ້າທີິ່ ໃໝິ່  ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການເຮດັວຽກງານບໍິ່ ຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ; 

2) ຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານສະຖຕິຢູິິ່ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຍງັຈາໍກດັເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມຊດັເຈນຂອງ 
ຂໍ ັ້ມູນມໜີ ັ້ອຍ; 

3) ຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານທີິ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກສະຖຕິ ິແລະ ແຜນການ ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ 
ຍງັຈາໍກດັ; 

4) ຄະນະຮບັຜດິຊອບວຽກງານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຼຸດແຕິ່ ລະຂະແໜງການ, ແຕິ່ ລະແຂວງ/ 
ນະຄອນຫ ວງ ຍງັບໍິ່ ມຄີວາມຮບັຮູ ັ້ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈເລກິເຊິິ່ ງ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຼຸດທະສາດການພດັທະນາ
ຊບັ ພະຍາກອນມະນຼຸດແຫິ່ ງຊາດ ຮອດປີ 2025; 

5) ແຜນກດິຈະກໍາຂອງບາງໜິ່ ວຍຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອງໂຄງການ ບໍິ່ ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ຕາມແຜນ ຍ ັ້ອນ
ຂາດການວາງແຜນທີິ່ ດ.ີ 
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10.3.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ສ ບຕໍິ່ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງວຽກງານການສ ັ້າງແຜນໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ບໍລຫິານ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການ ທງັລະດບັສູນ

ກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ; 
2) ເຜຍີແຜິ່ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ  5 ປີຄັ ັ້ງທ ີ9 (2021-2025) ແລະ ແຜນວຽກຈຼຸດ

ສຼຸມແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2020-2021, ລວມທງັມະຕກິອງ
ປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫີານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍປີ 2019-2020; 

3) ສ ບຕໍິ່ ພດັທະນາຖານ ການຊິ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ິ່ ອການພດັທະນາ (ODA); 

4) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານການວເິຄາະຂໍ ັ້ມູນທີິ່ ມາຈາກຫ າຍແຫ ິ່ ງ ແລະ ການເຜຍີແຜິ່ ຂໍ ັ້ມູນ; 
5) ປັບປຼຸງລະບບົຂໍ ັ້ມູນການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໂດຍການສມົທບົກບັຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ/

ນະຄອນ ລງົສມົທບົ ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນປະຈໍາປີ; 
6) ສ ບຕໍິ່ ຈດັກອງປະຊຼຸມ ຄັ ັ້ງທ ີ VIII ຂອງຄະນະກໍາມາທກິານແຫິ່ ງຊາດ ເພ ິ່ ອການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ

ມະນຼຸດປະຈາໍປີ 2020, ພ ັ້ອມທງັເຜຍີແຜິ່ , ຊຼຸກຍູ ັ້ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃຫ ັ້ແກິ່ ຄະນະກໍາມະ
ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຼຸດ ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ; 

7) ສ ບຕໍິ່ ຍາດແຍິ່ ງການຊິ່ ວຍເຫ  ອຈາກບນັດາຄູິ່ ຮິ່ ວມພດັທະນາຕິ່ າງໆ ພ ັ້ອມທງັປັບປຼຸງກນົໄກການປະສານງານຕິ່ າງໆ. 

10.4. ວຽກງານການເງນິ 

10.4.1. ຜນົສໍາເລດັ  
1) ສໍາເລດັການສ ັ້າງ ແລະ ຮບັຮອງນໍາໃຊ ັ້ປຶັ້ມຄູິ່ ມ ການປະກອບເອກະສານຂໍເບກີຈິ່ າຍ ແລະ ສະຫ ຼຸບລາຍຈິ່ າຍການ

ເງນິຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ; 
2) ສໍາເລດັໂດຍພ ັ້ນຖານການປັບປຼຸງຂໍ ັ້ຕກົລງົ ວິ່ າດ ັ້ວຍການແບິ່ ງຂັ ັ້ນຄຼຸ ັ້ມຄອງການປະມູນຈດັຊ ັ້-ຈດັຈ ັ້າງດ ັ້ວຍທນຶ 

ຂອງລດັ ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃຫັ້ສອດຄິ່ ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ຄໍາແນະນໍາປະຕບິດັກດົໝາຍ
ສະບບັໃໝິ່ ; 

3) ສໍາເລດັການຝຶກອບົຮມົສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງວຽກງານການຄຼຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານ, ການກວດກາການເງນິ, ການ
ບນັຊ,ີ ການຄຼຸ ັ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ ັ້ຊບັສນິ, ການປະມູນຈດັຊ ັ້-ຈດັຈ ັ້າງດ ັ້ວຍທນຶຂອງລດັ ແລະ ການກໍິ່ ສ ັ້າງສ ັ້ອມແປງ 
ໃຫັ້ພະນກັງານການເງນິພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ, ເມ ອງ/ນະຄອນ ໃນທົິ່ ວ 
ປະເທດ ແລະ ໄດ ັ້ລງົຕດິຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້, ແນະນໍາ, ວຽກງານກວດກາຫ ງັການຈິ່ າຍ ຢູິ່ ແຂວງ ແລະ ເມ ອງຕາມເປົັ້າ
ຫມາຍທີິ່ ໄດ ັ້ກໍານດົ; 

4) ຊູກຍູ ັ້, ແນະນໍາ, ຝ ກອບົຮມົຄ ນ ໃນການນໍາໃຊ ັ້ປຶັ້ມຄູິ່ ມ ວທິກີານຄດິໄລິ່ ຈດັສນັງບົປະມານ ໃຫ ັ້ພະແນກສກຶ
ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ສໍາລບັພາກລາຍຈິ່ າຍບໍລຫິານປົກກະຕ ິ (ພາກ 62) ແລະ ພາກ
ດດັສມົສົິ່ ງເສມີ ແລະ ບໍາລຼຸງ (ພາກ 63) ໃຫັ້ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ ໃຫ ັ້ມຄີວາມ
ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຍຼຸດຕທໍິາ; 

5) ສໍາເລດັການສ ັ້າງໂປ ແກ ມສໍາເລດັຮູບ, ລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນການສ ັ້າງແຜນ ແລະ ງບົປະມານ (PBMIS) ຕາມ 
ສາລະບານງບົປະມານ ແລະ ແຍກຕາມຂະແໜງການຍິ່ ອຍຂອງຂະແໜງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ; 

6) ສໍາເລດັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ຈດັສນັແຜນງບົປະມານ ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນທຼຸກຊັ ັ້ນ, ທຼຸກສາຍ ຕາມແຜນດດັແກ ັ້ງບົ 
ປະມານທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັ ແລະ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ນໍາສະເໜ ີເພ ິ່ ອຂໍນໍາໃຊ ັ້ງບົປະມານໂຄງການ GPE II ເພີິ່ ມຕ ິ່ ມໃຫ ັ້ການສກຶ
ສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານພາກບງັຄບັ; 
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7) ຝຶກອບົຮມົເພີິ່ ມຕ ິ່ ມໃນການນໍາໃຊ ັ້ໂປ ແກມສ ັ້າງບນັຊເີງນິເດ ອນ ຕາມການສະເໜຂີອງບາງແຂວງ ເພ ິ່ ອສ ັ້າງ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ພະນງັານການເງນິຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໃນການປະຕບິດັຕວົຈງິໃຫ ັ້ມຄີວາມເອກະພາບ 

ໃນທົິ່ ວຂະແໜງການ;  
8) ລງົຕດິຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ ບນັດາ 35 ຫວົໜິ່ ວຍການເງນິທີິ່ ຂຶ ັ້ນກບັ ໃນວຽກງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັຊແີຫິ່ ງລດັ 

ໃຫ ັ້ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ດໍາເນນີການບນັທກຶບນັຊຢີິ່ າງຖ ກຕ ັ້ອງ ຄບົຖັ້ວນຕາມລະບຽບຫ ກັການທີິ່ ໄດ ັ້ກໍານດົ; 
9) ສໍາເລດັການສງັລວມບນັຊຊີບັສນິຂອງລດັ ທີິ່ ສູນກາງຄຼຸ ັ້ມຄອງ ສົິ່ ງໃຫ ັ້ກະຊວງການເງນິ ຕາມແຈ ັ້ງການສະບບັ 

ເລກທ ີ0010/ກງ ລງົວນັທ ີ03 ມງັກອນ 2020; 
10) ລງົຕດິຕາມຊຼຸກຍູ ັ້ ການປະຕບິດັໜັ້າທີິ່ ວຽກງານຂອງ ພະນກັງານວຊິາການ ທີິ່ ລງົເຄ ິ່ ອນໄຫວວຽກງານສ ັ້າງຢູິ່  

ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິານະຄອນຫ ວງ ແລະ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງສງັທອງ. 

10.4.2. ບນັຫາ ແລະ ສີິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ເນ ິ່ ອງຈາກສະພາບວກິດິຂອງພະຍາດ COVID-19 ເຮດັໃຫ ັ້ການອະນຼຸມດັລາຍຈິ່ າຍງບົປະມານມຄີວາມ
ຫຍຼຸ ັ້ງຍາກ, ຊກັຊ ັ້າ ແລະ ບໍິ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ຕາມແຜນທີິ່ ໄດ ັ້ກໍານດົ; ການດດັແກ ັ້ແຜນງບົປະມານ 6  ເດ ອນ
ທັ້າຍປີ ແລະ ງບົປະມານໃນພາກ 62 ແລະ ພາກ 63 ໄດ ັ້ຖ ກຕດັລງົ 30% ຂອງແຜນການປີ ທີິ່ ກະຊວງການ
ເງນິອະນຼຸມດັໃຫ ັ້; 

2) ການປະຕບິດັແຜນການຈດັຊ ັ້ ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນ, ການຈດັພມິປຶັ້ມແບບຮຽນ, ສ ິ່ ການຮຽນການສອນ ມຄີວາມ
ຊກັຊ ັ້າ ເນ ິ່ ອງຈາກມກີານຕດັແຜນງບົປະມານ ແລະ ອວິ່ າຍມານໍາໃຊ ັ້ງບົປະມານຂອງໂຄງການ GPE Covid-
19 ເພ ິ່ ອດໍາເນນີການຈດັພມິ; 

3) ການຈດັສນັງບົປະມານ ເພ ິ່ ອໂອນເງນິບໍລຫິານສະຖານການສກຶສາປະຈາໍປີ 2020 ມຄີວາມຊກັຊ ັ້າກວິ່ າແຜນ 
ການທີິ່ ໄດ ັ້ກໍານດົ ບໍິ່ ສາມາດໂອນໃຫັ້ໂຮງຮຽນກິ່ ອນໄລຍະໄຂສກົຮຽນ 2020-2021, ຍ ັ້ອນຖ ກຕດັແຜນງບົ 
ປະມານລງົ ແລະ ການອະນຼຸມດັງບົປະມານຍງັມຄີວາມຊກັຊ ັ້າ; 

4) ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ທາງດ ັ້ານຄຼຸນນະພາບສໍາລບັວຽກງານການປຼຸກສ ັ້າງຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ  
ກລິາ ເຫນັວິ່ າຍງັມຊີິ່ ອງຫວິ່ າງ, ບໍິ່ ທນັເຂັ ັ້ມງວດ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງວຽກງານກໍິ່ ສ ັ້າງ ຍງັບໍິ່
ເປັນລະບບົ ບາງແຂວງລາຍງານ ບາງແຂວງຍງັບໍິ່ ທນັລາຍງານ ເຮດັໃຫ ັ້ພະແນກຄຼຸ ັ້ມຄອງອອກແບບກໍິ່ ສ ັ້າງ-
ສ ັ້ອມແປງ ຕດິຕາມໄດ ັ້ຍາກ; 

5) ການສະຫ ຼຸບສງັລວມບນັຊທີີິ່ ດນິ ເພ ິ່ ອລາຍງານໃຫັ້ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຍງັ
ບໍິ່ ທນັສໍາເລດັ ເນ ິ່ ອງຈາກການສງັລວມທີິ່ ດນິຈາກສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິິ່ ນຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້ຄບົຖັ້ວນ.  

10.4.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ສ ັ້າງແຜນພດັທະນາວຽກງານງບົປະມານ-ການເງນິ ການບນັຊ,ີ ການຄຼຸ ັ້ມຄອງຊບັສນິ ແລະ ການຈດັ

ຊ ັ້-ຈດັຈ ັ້າງດ ັ້ວຍທນຶຂອງລດັ, ການກໍິ່ ສ ັ້າງສ ັ້ອມແປງຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃຫັ້ສອດຄິ່ ອງຕາມ
ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທີິ່ ຖ ກຮບັຮອງຢິ່ າງມປີະສດິທຜິນົ; 

2) ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າລະດມົຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ນໍາສະເໜ ີການປັບປຼຸງປຶັ້ມຄູິ່ ມ  ການນໍາໃຊ ັ້ເງນິບໍລຫິານສະຖານການສກຶ
ສາ ແລະ ການແຈກຢາຍເງນິ ໃຫັ້ມຄີວາມສອດຄິ່ ອງ ແລະ ຍຼຸດຕທໍິາ; 
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3) ຕດິຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ ໃຫັ້ຂັ ັ້ນພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ເປັນເຈົ ັ້າການນໍາສົິ່ ງແຜນຂໍ
ງບົປະມານເງນິບໍລຫິານສະຖານການສກຶສາໃຫ ັ້ກມົການເງນິໄດ ັ້ຕາມກໍານດົເວລາ ໂດຍຜິ່ ານການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົ
ໂປ ແກມ ເງນິ SBG ທີິ່ ໄດ ັ້ຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແລ ັ້ວ; 

4) ຝຶກອບົຮມົກິ່ ຽວກບັການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົໂປ ແກມການສ ັ້າງແຜນຄາດຄະເນງບົປະມານ (PBMIS) ໃຫັ້ພະນກັ 
ງານວຊິາການການເງນິຂອງພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ເມ ອງ/ນະຄອນ, ມະຫາ 
ວທິະຍາໄລ ແລະ ບນັດາຫວົໜິ່ ວຍການເງນິທີິ່ ຂຶ ັ້ນກບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ; 

5) ລງົຊຼຸກຍູ ັ້, ແນະນໍາ ແລະ ຕດິຕາມການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົໂປແກຣມເງນິບໍລຫິານສະຖານການສກຶສາ ໃຫ ັ້ພະແນກ
ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ ໃນຂອບ
ເຂດທົິ່ ວປະເທດ; 

6) ລງົກວດກາການຈິ່ າຍງບົປະມານ ການບນັຊໃີຫ ັ້ຫວົໜິ່ ວຍການເງນິທີິ່ ຂຶ ັ້ນກບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ; 
7) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ໃຫັ້ຫວົໜິ່ ວຍການເງນິຕິ່ າງໆ ທາງດ ັ້ານວຽກງານງບົປະມານ, ການກວດກາການເງນິ, 

ການບນັຊ,ີ ການຄຼຸ ັ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ ັ້ຊບັສນິ, ການປະມູນຈດັຊ ັ້ ຈດັຈ ັ້າງດ ັ້ວຍທນຶຂອງລດັ ແລະ ການກໍິ່ ສ ັ້າງສ ັ້ອມ 
ແປງ ໃຫ ັ້ສອດຄິ່ ອງຕາມກດົໝາຍ, ລະບຽບການຕິ່ າງໆ ທີິ່ ໄດ ັ້ກໍານດົຢິ່ າງເປັນລະບບົຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ; 

8) ສ ບຕໍິ່ ໃນການສ ັ້າງປຶັ້ມຄູິ່ ມ ລະບບົບນັຊອີງົການຈດັຕັ ັ້ງລດັ ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ຄູິ່ ມ ຄຼຸ ັ້ມ 
ຄອງການເງນິ-ການບນັຊ ີສໍາລບັບນັດາໂຄງການທີິ່ ເປັນເງນິກູ ັ້ຢ ມ ແລະ ຊິ່ ວຍເຫ  ອລ ັ້າ ຈາກທະນາຄານພດັທະ 
ນາອາຊ ີ(ADB) ໃຫ ັ້ສໍາເລດັຕາມຄາດໝາຍ; 

9) ສ ບຕໍິ່ ການປັບປຼຸງນຕິກິໍາ ແລະ ການສ ັ້າງປຶັ້ມຄູິ່ ມ  ກິ່ ຽວກບັວຽກງານການຄຼຸ ັ້ມຄອງອອກແບບ, ການກໍິ່ ສ ັ້າງ ແລະ 
ສ ັ້ອມແປງ ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັຕາມລະດບັຄາດໝາຍ; 

10) ຕດິຕາມຊຼຸກຍູ ັ້ວຽກງານການເຄ ິ່ ອນໄຫວວຽກງານສາມສ ັ້າງ ຕາມການແບິ່ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນແຂວງ/ນະ 
ຄອນຫ ວງ, ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ. 

10.5. ວຽກງານຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

10.5.1. ຜນົສໍາເລດັ  
1) ສໍາເລດັຈດັກອງປະຊຼຸມວຽກງານກວດກາຂອງອງົຄະນະພກັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍປີ 2019; 
2) ໄດ ັ້ຕດິຕາມ, ກວດກາ ການບໍລຫິານຄຼຸ ັ້ມຄອງ ຕໍິ່ ກບັການນໍາພາວຽກງານກວດກາ ຈາໍນວນ 9 ແຂວງ; 
3) ໄດ ັ້ຮບັຄໍາຮ ັ້ອງຄໍາສະເໜຈີາໍນວນ 27 ສະບບັ, ແກ ັ້ໄຂແລ ັ້ວ 10 ສະບບັ, ມອບໃຫັ້ພາກສວິ່ ນອ ິ່ ນດໍາເນນີການ

ແກ ັ້ໄຂ 12 ສະບບັ, ກໍາລງັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ 5 ສະບບັ;  
4) ດໍາເນນີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວຽກງານຕ ັ້ານການສໍ ັ້ລາດບງັຫ ວງ ເຂົ ັ້າໃນຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ສາຍສ ັ້າງຄູ,  

ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ໄດ ັ້ຈດັກອງປະຊຼຸມຈາໍນວນ 2 ຄັ ັ້ງ ເພ ິ່ ອປຶກສາຫາລ ຂັ ັ້ນຕອນ, ວທິີ
ການ ແລະ ງບົປະມານຕິ່ າງໆ; 

5) ລງົຕດິຕາມ ກວດກາການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ໜັ້າທີິ່ , ຂອບເຂດສດິ ແລະ ກວດສອບບດົສະຫ ຼຸບຂາດຕວົ 
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫິ່ ງລດັ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2018 ຂອງບນັດາຫວົໜິ່ ວຍການເງນິ 35 ຫວົ
ໜິ່ ວຍ ທີິ່ ຂຶ ັ້ນກບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສໍາເລດັ 15 ເປົັ້າໝາຍ; 

6) ສໍາເລດັປັບປຼຸງເຄ ິ່ ອງມ ກວດກາພກັ, ກວດກາລດັ ແລະ ໄດ ັ້ພດັທະນາ, ປັບປຼຸງເຄ ິ່ ອງມ ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ, ວເິຄາະ 
ແລະ ລາຍງານຜນົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
5 ປີ 2016-2020 ຕາມ 10 ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ; 
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7) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການນໍາໃຊ ັ້ເຄ ິ່ ອງມ ກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ໃຫ ັ້ແກິ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນ
ເມ ອງທົິ່ ວປະເທດ ຈາໍນວນ 226 ທິ່ ານ, ຍງິ 43 ທິ່ ານ; 

8) ສໍາເລດັການຕດິຕາມຄວາມຄ ບໜັ້າ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ 
ກລິາທົິ່ ວປະເທດ ປະຈາໍປີ 2018 ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ຍຼຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຼຸດສຼຸມຂອງ
ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍໄຕມາດ ທ ີ3 ແລະ 4 ຂອງສກົຮຽນ 2019-2020 
ສໍາລບັຂັ ັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ ັ້ນແຂວງ; 

9) ສໍາເລດັສ ັ້າງບດົວພິາກ ລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ແລະ ສ ັ້າງເຄ ິ່ ອງມ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົຄວາມຄ ບໜັ້າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຼຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຼຸດສຼຸມປະຈາໍໄຕມາດ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ໂປຣ
ແກຣມ KOBO; 

10) ສໍາເລດັສ ັ້າງເຄ ິ່ ອງມ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຕວົຊີ ັ້ບອກແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ 
2016-2020 ສໍາລບັຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ບໍລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງ; 

11) ສໍາເລດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ທດົລອງນໍາໃຊ ັ້ເຄ ິ່ ອງມ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຕວົຊີ ັ້ບອກແຜນພດັທະນາ
ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ 2016-2020 ສໍາລບັຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ການສກຶສາຄູ, ອາຊວີະສກຶ
ສາການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ແລະ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາ; 

12) ສໍາເລດັກໍານດົແຜນປະຕບິດັງານ ປະຈາໍປີ 2020 ຂອງຄະນະປະສານງານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການຄຼຸ ັ້ມຄອງ
ບໍລຫິານ, ແຜນການ, ການເງນິ ແລະ ຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງຂະແໜງການສກຶ
ສາ ແລະ ກລິາ ຮິ່ ວມກບັ EU ແລະ JICA; 

13) ສໍາເລດັໂດຍພ ັ້ນຖານ ການດໍາເນນີການປະເມນີສະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົສໍາລບັຂັ ັ້ນກະຊວງ, ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ. 

 

10.5.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ຂະບວນການຂໍຖອນງບົປະມານຊກັຊ ັ້າ ມຫີ າຍກດິຈະກໍາຍງັບໍິ່ ທນັໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານ; ບາງກດິຈະກໍາທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັ
ງບົປະມານແລ ັ້ວ ແຕິ່ ຍງັບໍິ່ ທນັໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເນ ິ່ ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19; 

2) ນຕິກິໍາກິ່ ຽວກບັວຽກງານກວດກາຍງັບໍິ່ ທນັຄບົຖັ້ວນ, ອນັທີິ່ ມແີລ ັ້ວຈາໍນວນໜຶິ່ ງເນ ັ້ອໃນບໍິ່ ທນັຮດັກຼຸມ, ການ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເຊ ິ່ ອຊມຶບໍິ່ ທນັເລກິເຊິິ່ ງ, ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບໍິ່ ເຂັ ັ້ມງວດ; ການຜນັຂະຫຍາຍນຕິກິໍາຍງັຊກັຊ ັ້າ ແລະ ບໍິ່
ທນັແທດເໝາະຕວົຈງິ; 

3) ພະນກັງານກວດກາ ຈາໍນວນໜຶິ່ ງ ຄວາມຮູ ັ້-ຄວາມສາມາດ ດ ັ້ານວຽກງານຕດິຕາມ, ກວດກາ  ແລະ ປະເມນີ
ຜນົຍງັຈາໍກດັ, ຍງັບໍິ່ ທນັເປັນມ ອາຊບີ, ສິ່ ວນຫລາຍແມິ່ ນທງັຮຽນທງັເຮດັຕວົຈງິ; 

4) ຍງັມໜີ ັ້າວຽກຈາໍນວນໜຶິ່ ງ ທີິ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍງັບໍິ່ ທນັສໍາເລດັ ເຊັິ່ ນ: ການສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸງນຕິກິໍາກິ່ ຽວກບັ
ການຕດິຕາມ, ກວດກາ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນປະກດົການຫຍໍ ັ້ທໍ ັ້ໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ; 
ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ຜູ ັ້ບໍລຫິານ ແລະ ພະນກັງານກວດກາ; ຮບັແຈ ັ້ງຊບັສນິ ແລະ ລາຍຮບັຂອງ 
ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນອ ັ້ອມຂ ັ້າງກະຊວງ. 

10.5.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ສ ບຕໍິ່ ປັບປຼຸງຄູິ່ ມ  ວທິເີຮດັວຽກຂອງກມົ, ນຕິກິໍາກິ່ ຽວກບັວຽກງານກວດກາລດັ, ວຽກງານສະກດັກັ ັ້ນ-ແກ ັ້ໄຂ

ປະກດົການຫຍໍ ັ້ທໍ ັ້ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ພະນກັງານກວດກາທຼຸກຂັ ັ້ນ ໃຫ ັ້ສອດຄິ່ ອງກບັລະບຽບ
ການ; 
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2) ຕດິຕາມກວດກາ ປະເມນີຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາອ ັ້ອມຂ ັ້າງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ; 
3) ກວດກາການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ໜັ້າທີິ່  ແລະ ສດິ ຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ພະແນກສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາແຂວງ 9 ແຂວງ; 
4) ກວດກາການບໍລຫິານ-ຄຼຸ ັ້ມຄອງວທິະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ; ແລະ ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ 4 ແຫິ່ ງ; 
5) ສະຫ ຼຸບ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນວຽກງານກວດກາລດັ ແລະ ວຽກງານຕ ັ້ານສະກດັກັ ັ້ນວຽກງານຫຍໍ ັ້ທໍ ັ້ໃນ

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາທົິ່ ວປະເທດ; 
6) ລງົຕດິຕາມຊຼຸກຍູ ັ້ ພະນກັງານລງົກໍິ່ ສ ັ້າງພ ັ້ນຖານທີິ່ ຕດິພນັວຽກງານສາມສ ັ້າງໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ; 
7) ປັບປຼຸງລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນຂິ່ າວສານເພ ິ່ ອການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ; 
8) ກວດສອບພາຍໃນ 35 ຫວົໜິ່ ວຍການເງນິ ທີິ່ ຂຶ ັ້ນກບັກະຊວງສກຶສທກິານ ແລະ ກລິາ; 
9) ຕດິຕາມກວດກາຜນົຂອງການກວດສອບຂອງອງົການກວດສອບແຫິ່ ງລດັ ແລະ ຜນົການກວດສອບພາຍໃນ; 

10) ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ  ແລະ ຜິ່ ານບດົລາຍງານການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ
ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍປີ ແລະ 5 ປີ (2016-2020); 

11) ສ ບຕໍິ່ ສງັລວມຜນົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ຍຼຸດທະສາດ ແລະ ວຽກ
ຈຼຸດສຼຸມ ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍໄຕມາດ; 

12) ສງັລວມຜນົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມະຕຂິອງກອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ 
ແລະ ກລິາ ທົິ່ ວປະເທດ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2019; 

13) ແນະນໍາການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນຂິ່ າວສານ ແລະ ວທິກີານກວດກາການສກຶສາໃຫ ັ້ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນ
ເມ ອງ ທົິ່ ວປະເທດ; 

14) ທດົລອງ ແລະ ປັບປຼຸງເຄ ິ່ ອງມ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຕວົຊີ ັ້ບອກແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 
ກລິາ 5 ປີ 2016-2020 ສໍາລບັຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ບໍລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງ; 

15) ທບົທວນເຄ ິ່ ອງມ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຕວົຊີ ັ້ບອກຂອງຂະແໜງການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ. 
 

10.6. ວຽກງານພວົພນັຕິ່ າງປະເທດ 

10.6.1. ຜນົສໍາເລດັ  
1) ສໍາເລດັການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັສອນພາສາຫວຽດຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ໃຫ ັ້ນກັສກຶສາກິ່ ອນໄປສກຶສາ

ຕໍິ່  ທີິ່  ສສ.ຫວຽດນາມ; 
2) ສໍາເລດັການຮິ່ ວມມ ກບັຍີິ່ ປຼຸິ່ ນ ໃນການຍາດແຍິ່ ງທນຶ JDS (2021 ຈນົເຖິງ 2024) ແລະ ທນຶຊິ່ ວຍເຫ  ອ

ໂຄງການປັບປຼຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມຂອງໂຮງຮຽນຢູິ່ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ັ້ຈາໍນວນ 37 ແຫິ່ ງ; 
3) ສໍາເລດັການສ ັ້າງແຜນຮິ່ ວມມ ກບັ ສ ເກາົຫ  ີໃນການສ ັ້າງຫ ກັສູດພາສາເກາົຫ  ີ ເຂົ ັ້າໃນການສດິສອນໃນຊັ ັ້ນ

ມດັທະຍມົ ໄລຍະເວລາ 04 ປີ (2019-2023); 
4) ສໍາເລດັການຮິ່ ວມມ ກບັ ສປ.ຈນີ ຮບັເອາົໂຄງການສະໜອງອຼຸປະກອນຫໍສະໝຼຸດໃຫັ້ແກິ່ ໂຮງຮຽນ 3 ແຫິ່ ງ ທີິ່  

ແຂວງຊຽງຂວາງ; 
5) ຮິ່ ວມມ ກບັອງົການ SEAMEO, ASEAN, ASEM, GMS, ACMECS, CLV, CLMV, LMI ແລະ ຂອບ

ການຮິ່ ວມມ  ອາຊ-ີອາເມລກິາລາຕນິ (FEALAC), ການຮິ່ ວມມ ໃນຂອບລຼຸິ່ ມແມິ່ ນໍ ັ້າຂອງ, ແມິ່ ນໍ ັ້າລ ັ້ານຊ ັ້າງ 
ແລະ ອ ິ່ ນໆ ໄດ ັ້ຮບັທນຶການສກຶສາ ລະດບັປະລນິຍາເອກ 1 ທນຶ, ໂທ 6 ທນຶ, ໄດ ັ້ຮບັທນຶຝຶກອບົຮມົດ ັ້ານການ
ສດິສອນຄະນດິສາດ, ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ດ ັ້ານເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ວຊິາຊບີ ຢູິ່ ໃນ ບນັດາສູນຊແີມວ
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ຕິ່ າງໆ ໃຫ ັ້ແກິ່ ຄູອາຈານ ຈາໍນວນ 56 ທິ່ ານ, ພະນກັງານ ແລະ ຄູ 9 ທິ່ ານ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົດ ັ້ານພາວະ
ການເປັນຜູ ັ້ນໍາ; 

6) ຍາດແຍິ່ ງໄດ ັ້ທ ນແລກປິ່ ຽນ ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ JENESSYs ຈາໍນວນ 58 ທນຶ ແລະ ຮບັນກັສກຶສາ ໂຄງ 
ການ YSS ປະເທດມະເລເຊຍ ມາແລກປິ່ ຽນຈດັກດິຈະກໍາພດັທະນາຊຼຸມຊນົ ຈາໍນວນ 80 ຄນົ; 

7) ໄດ ັ້ເຊນັສນັຍາຮິ່ ວມມ  ໃນຂອບຮິ່ ວມມ  ຫ າຍຝິ່ າຍ 1 ສະບບັ ກິ່ ຽວກບັ ໂຄງການສຼຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ 
ໂດຍຮິ່ ວມມ ກບັ ຊແີມວ INNOTECH ແລະ GIZ FIT for School. 

10.6.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ງບົປະມານສໍາລບັການເຂົ ັ້າຮິ່ ວມປະຊຼຸມ, ສໍາມະນາ ແລະ ຝ ກອບົຮມົ ຢູິ່ ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ແມິ່ ນຈາໍກດັ 
ເຮດັໃຫ ັ້ການຍາດແຍິ່ ງເອາົການຊິ່ ວຍເຫ  ອຈາກສາກນົ ແມິ່ ນໄດ ັ້ຈາໍກດັ; 

2) ຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດທາງດ ັ້ານພາສາຕິ່ າງປະເທດຂອງພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ ຈາໍນວນໜ ິ່ ງ ແມິ່ ນມຈີາໍ ກດັ 
ເຮດັໃຫ ັ້ບໍິ່ ສາມາດປະກອບຄໍາເຫນັ ແລະ ຍາດແຍິ່ ງເອາົການຊິ່ ວຍເຫ  ອ ມາພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 
ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຢິ່ າງມປີະສດິທພິາຍ ແລະ ປະສດິທຜິນົ; 

3) ການສະຫ ຼຸບລາຍງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ສນັຍາ ຂອງບາງອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົບໍິ່ ສງັກດັລດັຖະບານແມິ່ ນບໍິ່
ທນັຕາມກໍານດົເວລາ ເຮດັໃຫ ັ້ບໍິ່ ສາມາດສະຫ ຼຸບສງັລວມ ໃຫັ້ຂັ ັ້ນເທງິໄດ ັ້ທນັເວລາ. 

10.6.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ສ ບຕໍິ່ ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມກອງປະຊຼຸມຕິ່ າງໆຕາມການເຊນີ ເຊັິ່ ນ: ກອງປະຊຼຸມລດັຖະມນົຕສີກຶສາອາຊຽນຄັ ັ້ງ 11 ແລະ 

ກອງປະຊຼຸມປິິ່ ນອ ັ້ອມ ທີິ່ ປະເທດ ສງິກະໂປ; ກອງປະຊຼຸມເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີິ່ ອາວຼຸໂສກລິາອາຊຽນຄັ ັ້ງທ ີ 10 ທີິ່ ປະເທດ 

ສງິກະໂປ ແລະ ກອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານສູນຊແີມວຕິ່ າງໆ; 

2) ຈດັກອງປະຊຼຸມສະຫ ຼຸບລາຍງານປະຈາໍປີຂະແໜງການສກຶສາ-ກລິາ ໃນຂອບການຮິ່ ວມມ  ສອງຝິ່ າຍ, ຫ າຍ
ຝິ່ າຍ (ອາຊຽນ-ຊມີວ); ກອງປະຊຼຸມກລິາອາຊຽນ ( ASEAN Sports SEA Forum ); 

3) ເຜຍີແຜິ່ ວຽກງານໃນກອບຮິ່ ວມມ ຊແີມວ ເພ ິ່ ອສະເຫ ມີສະຫ ອງວນັຄບົຮອບການສ ັ້າງຕັ ັ້ງອງົການຊແີມວ ຄບົ 
ຮອບ 55 ປີ ແລະ ສະເຫ ມີສະຫ ອງວນັສ ັ້າງຕັ ັ້ງອາຊຽນຄບົຮອບ 53 ປີ ແລະ ວນັສ ັ້າງຕັ ັ້ງກລິາອາຊຽນ, ກອງ
ປະຊຼຸມຖອດຖອນບດົຮຽນການຮຽນ-ການສອນພາສາຝຣັິ່ ງ ໃນຂະແໜງການສກຶສາຂອງລາວໃນອະນາຄດົ; 

4) ເຜຍີແຜິ່ ນຕິກິໍາວຽກງານອງົການ, ສະມາຄມົ ແລະ ມູນນທິ ິທີິ່ ໃຫ ັ້ການຊິ່ ວຍເຫ  ອໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 
ກລິາ; ຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກິ່ ບຼຸກຄະລາກອນຂະແໜງການການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຂັ ັ້ນແຂວງ ທີິ່ ເຮດັວຽກຮິ່ ວມມ 
ກບັຕິ່ າງປະເທດ ກິ່ ຽວກບັການເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈໃນການຮິ່ ວມມ ; 

5) ທບົທວນຄ ນບນັດາຂັ ັ້ນຕອນໃນການຂໍອະນຼຸມດັວຊີາ, ອານຼຸມດັໄປຕິ່ າງປະເທດ ຂອງພະນກັງານລດັຖະກອນ
ອ ັ້ອມຂ ັ້າງ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນຂໍອະນຼຸມດັເຊນັ MOU; 

6) ກະກຽມຕ ັ້ອນຮບັຄະນະຜູ ັ້ແທນກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກໍິ່ ສ ັ້າງຫວຽດນາມ ເພ ິ່ ອກະກຽມເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈໃນການຮິ່ ວມມ ; ຄະນະຜູ ັ້ແທນຈາກພະແນກສກຶສາແຂວງ ຈຼຸງຈອງນາມ, ສ.ເກາົຫ  ີ ມາຝຶກອບົຮມົ 
ICT; ຄະນະຜູ ັ້ແທນໃນການແລກປິ່ ຽນທາງດ ັ້ານວຊິາການ ຈາກປະເທດໄທ; 

7) ສ ບຕໍິ່ ເຊນັສນັຍາວິ່ າດ ັ້ວຍການຮິ່ ວມມ  ລະຫວິ່ າງ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສປປ ລາວ ກບັ ກະຊວງ
ສກຶສາຂອງ ສປ.ຈນີ, ພະແນກສກຶສາແຂວງຢຼຸນນານ ແລະ ພາກສິ່ ວນຕິ່ າງໆຂອງ ສປ.ຈນີ; 
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8) ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນຄູຫວຽດນາມສອນຢູິ່  11 ແຂວງໃນທົິ່ ວປະເທດ, ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນັຍາ ແລະ 
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການຂອງອງົການການບໍິ່ ສງັກດັລດັຖະບານ ເພ ິ່ ອສະຫ ຼຸບຕລີາຄາ ແລະ ຖອດຖອນ
ບດົຮຽນ. 

10.7. ວຽກງານພດັທະນາຊຼຸມຊນົເຂດອາຊຕີາເວນັອອກສິ່ ຽງໃຕ ັ້ 
10.7.1. ຜນົສໍາເລດັ 

1) ສໍາເລດັຈດັກອງປະຊຼຸມສາກນົ ເພ ິ່ ອວາງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນທີິ່  ຕັ ັ້ງຢູິ່ ເຂດຊາຍແດນລະຫວິ່ າງປະເທດ 
ສະມາຊກິຊແີມວໃນຫວົຂໍ ັ້ “ແກ ັ້ໄຂອຼຸປະສກັເພ ິ່ ອຮິ່ ວມກນັພດັທະນາ”; 

2) ສໍາເລດັການລງົປະເມນີຄວາມຕ ັ້ອງການແບບມສີິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຄູ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຼຸມຊນົທີິ່ ແຂວງຫວົພນັ, ບໍິ່
ແກ ັ້ວ, ຈາໍປາສກັ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ; 

3) ສໍາເລດັທດົສອບກດິຈະກໍາປູກຈດິສໍານກຶນກັຮຽນ ໃນການຮກັການຮຽນ ຢູິ່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ 
ບ ັ້ານ ນໍ ັ້າສງັ, ເມ ອງສງັທອງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ; 

4) ສໍາເລດັຈດັກອງປະຊຼຸມຝຶກອບົຮມົໃນຫວົຂໍ ັ້: ການນໍາໃຊ ັ້ໂປ ແກມ CSPro ເພ ິ່ ອເຂົ ັ້າໃນການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ
ວຽກງານວທິະຍາສາດທາງດ ັ້ານປະລມິານ ເພ ິ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ພະນກັງານພາຍໃນສູນ, ນກັຄົ ັ້ນ 
ຄວ ັ້າຈາກຄະນະວທິະຍາສາດສງັຄມົ, ວທິະຍາສາດ ທໍາມະຊາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ນກັ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຈາກສະຖາບນັກະສກີາໍ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈວທິກີານເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນໂດຍການນໍາໃຊ ັ້ໂປ ແກມເຂົ ັ້າມາຊິ່ ວຍ
ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ທນັການ ແລະ ທນັສະໄໝ; 

5) ສໍາເລດັລງົໄປເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນກິ່ ຽວກບັວຽກງານ ຂອງໂຄງການ STEM ທີິ່ ມະຫາວທິະຍາໄລຈາໍປາສກັ ແລະ 
ໂຮງຮຽນຕດິຊາຍແດນຕິ່ າງປະເທດທີິ່  ແຂວງ ຈາໍປາສກັ; 

6) ສໍາເລດັຈດັກອງປະຊຼຸມໃນຫວົຂໍ ັ້: “ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການເປັນຄູິ່ ຮິ່ ວມງານ ລະຫວິ່ າງ ໂຮງຮຽນ 
ແລະ ຊຼຸມຊນົ ເພ ິ່ ອການສກຶສາທີິ່ ມຄີຼຸນນະພາບ ແລະ ການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ ທີິ່  SEAMEO CED, 
ນະຄອນ ຫ ວງວຽງຈນັ ມຜູີ ັ້ແທນເຂົ ັ້າຮິ່ ວມທງັໝດົ 26 ຄນົ.  

10.7.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ງບົປະມານຍງັຈາໍກດັ ເພ ິ່ ອຈະສາມາດເຄ ິ່ ອນໄຫວໃນລະດບັພາກພ ັ້ນ; ບາງກອງປະຊຼຸມບໍິ່ ສາມາດເຂົ ັ້າຮິ່ ວມ
ຕາມການເຊນີຈາກບນັດາສູນຊແີມວ; 

2) ຊບັພະຍາກອນມະນຼຸດບໍິ່ ພຽງພໍ ແລະ ບໍິ່ ທນັຄບົຕາມພາລະບດົບາດຂອງສູນ. 

10.7.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ລງົຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາ ລະຫວິ່ າງ ນກັສກຶສາຈາກມະຫາວທິະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດ ກບັນກັຮຽນຢູິ່ ໂຮງຮຽນ

ທີິ່ ເປັນເປົັ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາ ທີິ່ ຢູິ່ ໃກ ັ້ຊາຍແດນປະເທດສະມາຊກິຊແີມວ; 
2) ລງົເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນກິ່ ຽວກບັໂຄງການ ການນໍາໃຊ ັ້ອຼຸປະກອນເອເລກັໂທຣນກິ ໃນໄວໜຼຸິ່ ມອາຊ-ີປາຊຟິີກ ຢູິ່ ນະ 

ຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ, ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; 
3) ປະສານງານ ແລະ ຂຶ ັ້ນແຜນຝຶກອບົຮມົຮິ່ ວມກບັສູນ SEAMEO QITEP in Mathematics, SEAMEO 

QITEP in Science ໃຫັ້ແກິ່ ຄູອາຈານທີິ່ ຢູິ່ ໃນໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາຢູິ່ ໂຮງຮຽນໃກ ັ້ຊາຍແດນຕິ່ າງ 
ປະເທດ; 
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4) ຈດັຝ ກອບົຮມົໂຄງການ ໂຮງຮຽນຕດິຊາຍແດນ, ອອກແບບການຝ ກອບົຮມົນໍາບນັດາສູນພາກພ ັ້ນ ແລະ 
ກະກຽມບດົສະເໜໂີຄງການຕໍິ່ ກອງເລຂາ SEAMEO; 

5) ຂຽນແຜນໂຄງການວໃິຈ ການຮຽນຮິ່ ວມ ເພ ິ່ ອສະເໜຕີໍິ່ ກອງປະຊຼຸມທີິ່ ຈະຈດັຂ  ັ້ນທີິ່  ບາງກອກ ປະເທດໄທ ປີ 
2020; 

6) ກະກຽມສະຫ ຼຸບຜນົການເກບັກາໍຂໍ ັ້ມູນເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງໂຄງການ Digital Kid ໃນການທດົລອງແບບສອບ
ຖາມ, ຈດັກອງປະຊຼຸມເພ ິ່ ອລາຍງານຕໍິ່ ບນັດາສະມາຊກິ ສູນ SEAMEO CED; 

7) ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມກອງປະຊຼຸມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າດ ັ້ານນະໂຍບາຍຂອງສູນຊແີມວ, ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ພະນກັງານ 
ແລະ ກອງປະຊຼຸມວຊິາການນໍາບນັດາປະເທດສະມາຊກິຊແີມວ ແລະ ກອງເລຂາຊແີມວ ປະຈາໍປີ 2020; 

8) ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມກອງປະຊຼຸມສະພາຜູ ັ້ບໍລຫິານ ອງົການລດັຖະມນົຕອີາຊຕີາເວນັອອກສິ່ ຽງໃຕ ັ້; 
9) ຈດັກອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານສູນຊແີມວ ຊອີດີ ີຄັ ັ້ງທ ີ3 ປະຈາໍປີ 2020; 

10) ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມກອງປະຊຼຸມເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີິ່ ຜູ ັ້ອາວຼຸໂສ ຄັ ັ້ງທ ີ42 (HOM); 
11) ຈດັກອງປະຊຼຸມວາງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນທີິ່ ຕັ ັ້ງຊາຍແດນຕິ່ າງປະເທດ; 
12) ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນກິ່ ຽວກບັການມສີິ່ ວນຮິ່ ວມ ຂອງຄະນະພດັທະນາການສກຶສາ ເຂົ ັ້າໃນວຽກງານພດັທະນາການ

ສກຶສາຢູິ່ ຕາມໂຮງຮຽນທີິ່ ຕດິຢູິ່ ຊາຍແດນ; 
13) ຈດັກອງປະຊຼຸມປະຈາໍປີຂອງສູນຊແີມວ ຊອີດີ ີ ຮິ່ ວມກບັຄະນະຮບັຜດິຊອບໂຄງການໂຮງຮຽນທີິ່ ຕດິຊາຍ

ແດນຕິ່ າງປະເທດ; 
14) ລງົຈດັຕັ ັ້ງເຄ ິ່ ອນໄຫວກດິຈະກໍາຢູິ່ ໂຮງຮຽນຕດິຊາຍແດນຮິ່ ວມກບັບນັດາມະຫາວທິະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດ, ກບັ

ບນັດາສະມາຊກິຊແີມວ; 
15) ລງົເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນການສກຶສາຢູິ່ ຊຼຸມຊນົຊນົນະບດົ ຢູິ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ ເພ ິ່ ອປະເມນີຄວາມຕ ັ້ອງການ

ພດັທະນາດ ັ້ານການສກຶສາ, ຄວາມຮູ ັ້ທາງພູມປັນຍາທ ັ້ອງຖິິ່ ນ. 

10.8.  ວຽກງານຫ ັ້ອງການເລຂາຄະນະກາໍມາທກິານ ແຫິ່ ງຊາດລາວເພ ິ່ ອອຼຸຍແນດັສະໂກ 

10.8.1. ຜນົສໍາເລດັ 

1) ສໍາເລດັການຮິ່ ວມເຮດັວຽກກບັຫ ັ້ອງການອຼຸຍແນສໂກພາກພ ັ້ນ ປະຈາໍບາງກອກ ກິ່ ຽວກບັການປະກອບຄໍາ
ເຫນັໃສິ່ ຮິ່ າງຍຼຸດທະສາດ ຂອງອງົການອຼຸຍແນສໂກ ສໍາລບັ ສປປ ລາວ ໄລຍະປີ 2020-2021; 

2) ສໍາເລດັການຊໍາລະປະກອບສິ່ ວນເຂົ ັ້າໃນພນັທະສະມາຊກິ ແລະ ສນົທສິນັຍາຕິ່ າງໆ ປະຈາໍປີ 2019; 
3) ສໍາເລດັການເຂົ ັ້າຮິ່ ວມກອງປະຊຼຸມໃຫຍິ່  ແລະ ໃນກອງປະຊຼຸມໃຫຍິ່ ຄັ ັ້ງທ ີ40, ເຊິິ່ ງໄດ ັ້ລາຍງານສະພາບ ການ

ຂອງ ສປປລາວ ພ ັ້ອມທງັຮບັຟັງ ແລະ ປຶກສາຫາລ  ບນັດາຍຼຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ກດິຈະກໍາຕິ່ າງໆ ໃນ
ຂງົ ເຂດວຽກງານອຼຸຍແນສໂກ; 

4) ສໍາເລດັການປະສານງານກບັສູນມລໍະດກົໂລກ ໃນການນໍາສະເໜຄີ ນ “ພູມປັນຍາສລິະປະລາຍນາກຂອງເຊ ັ້ອ
ຊາດລາວ” ເຂົ ັ້າເປັນມລໍະດກົວດັທະນະທໍາທີິ່ ບໍິ່ ເປັນວດັຖຼຸ ໃນປີ 2021; 

5) ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຄໍາແນະນໍາ  ແລະ ສະໜອງຂໍ ັ້ມູນ ກິ່ ຽວກບັການປະສານງານວຽກວດັທະນະທໍາ  ແລະ ວຽກງານອ ິ່ ນໆ 
ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັອຼຸຍແນສໂກ ໃຫ ັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ຈະໄປປະຈາໍການຢູິ່ ສະຖານເອກອກັຄະລດັຖະທດູແຫິ່ ງ ສປປ ລາວ 
ປະຈາໍ ປາຣີ, ປະເທດຝຣັິ່ ງ; 
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6) ຊຼຸກຍູ ັ້ບນັດາໂຮງຮຽນເຄ ອຂິ່ າຍ ເພ ິ່ ອຄວາມເຂົ ັ້າໃຈລະຫວິ່ າງຊາດ ASPnet ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມກອງປະຊຼຸມອອນລາຍ 
ໃນຫວົຂໍ ັ້ຕິ່ າງໆ ທີິ່ ອງົການອຼຸຍແນສໂກຈດັຂຶ ັ້ນໃນໄລຍະການແຜິ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ສົິ່ ງຕໍິ່  
ຂໍ ັ້ມູນຂິ່ າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ ັ້ຕິ່ າງໆ ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັອຼຸຍແນສໂກ ໃຫ ັ້ແກິ່ ໂຮງຮຽນເຄ ອຂິ່ າຍ; 

7) ລງົຕດິຕາມ ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນເຄ ອຂິ່ າຍ ເພ ິ່ ອຄວາມເຂົ ັ້າໃຈລະຫວິ່ າງ
ຊາດ ASPnet 33 ແຫິ່ ງ ໃນ 5 ແຂວງ: ແຂວງຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ຫວງພະບາງ, ຈາໍປາສກັ  ແລະ ນະຄອນ 
ຫ ວງວຽງຈນັ. 

10.8.2. ບນັຫາ ແລະ ສີິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ກນົໄກໃນການຕດິຕາມເອາົບດົລາຍງານກບັບນັດາພະນກັງານຈາກພາກສິ່ ວນຕິ່ າງໆ ທີິ່ ທາງຫ ັ້ອງການ ຄລອ 
ໄດ ັ້ນໍາສົິ່ ງໄປຮິ່ ວມກອງປະຊຼຸມ ຫ   ຝຶກອບົຮມົໃນລະດບັພາກພ ັ້ນ  ແລະ ສາກນົ ຍງັບໍິ່ ທນັຄິ່ ອງຕວົ ເຮດັໃຫ ັ້ບໍິ່
ສາມາດສງັລວມຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນຂອງແຕິ່ ລະກອງປະຊຼຸມ ເພ ິ່ ອລາຍງານໃຫັ້ຂັ ັ້ນເທງິຊາບ; 

2) ອຼຸປະກອນ ແລະ ສິິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕິ່ າງໆທີິ່ ຮບັໃຊ ັ້ວຽກງານ ແມິ່ ນບໍິ່ ພຽງພໍກບັຄວາມຕ ັ້ອງການ ເຊັິ່ ນ: 
Internet (ຊ ັ້າ)  ແລະ ໂຕະຕັິ່ ງພະນກັງານ; 

3) ຫ າຍພາກສິ່ ວນຍງັບໍິ່ ທນັເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ກໍາໄດ ັ້ພາລະບດົບາດຂອງຫັ້ອງການ ຄລອ ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການປະສານງານ
ກບັ ພາກສິ່ ວນຕິ່ າງໆ ບາງຄັ ັ້ງກໍິ່ ຍງັມຄີວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ຊກັຊ ັ້າ; 

4) ບນັດາກະຊວງຕິ່ າງໆ ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັຂະແໜງວຊິາສະເພາະຂອງອຼຸຍແນສໂກ ຍງັບໍິ່ ເຫນັຄວາມສໍາຄນັເທົິ່ າທີິ່
ຄວນ ໃນການຂຶ ັ້ນແຜນງບົປະມານ ເພ ິ່ ອເຂົ ັ້າຮິ່ ວມກອງປະຊຼຸມລະດບັພາກພ ັ້ນ  ແລະ ສາກນົ ທີິ່ ອງົການອຼຸຍ
ແນສໂກຈດັຂຶ ັ້ນໃນທຼຸກໆປີ; 

5) ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາບໍິ່ ໄປຕາມແຜນການທີິ່ ກໍານດົໄວ ັ້ ເນ ິ່ ອງຈາກທຼຸກໆປີແມິ່ ນແຈ ັ້ງເພດານງບົປະມານ
ຊກັຊ ັ້າ ເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາພບົຄວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາກ; 

6) ພະນກັງານຈາໍນວນໜຶິ່ ງຍງັມຂີດີຈາໍກດັດ ັ້ານພາສາຕິ່ າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາສາຝຣັິ່ ງ; 
7) ບຼຸກຄະລາກອນບໍິ່ ເຄຍີໄດ ັ້ຮບັທນຶຝຶກອບົຮມົຈາກກະຊວງ, ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ບຼຸກຄະລາກອນສິ່ ວນໜຶິ່ ງມຄີວາມຮູ ັ້

ຄວາມສາມາດພຽງພໍກບັວຽກງານ. 

10.8.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ປະສານງານ  ແລະ ຮິ່ ວມເຮດັວຽກກບັຫ ັ້ອງການອຼຸຍແນສໂກພາກພ ັ້ນ ປະຈາໍບາງກອກ ເພ ິ່ ອປັບປຼຸງຄູິ່ ມ   ກິ່ ຽວກບັ

ຂອບແຜນງານຂອງໂຮງຮຽນຜາສຼຸກ “Happy School”  ແລະ ສ ບຕໍິ່ ຂະຫຍາຍໂຄງການໂຮງຮຽນຜາສຼຸກ ໄປ
ຍງັໂຮງຮຽນເຄ ິ່ ອຂິ່ າຍ ເພ ິ່ ອຄວາມເຂົ ັ້າໃຈລະຫວິ່ າງຊາດ ທີິ່ ຍງັບໍິ່ ທນັເຂົ ັ້າຮິ່ ວມໂຄງການດັິ່ ງກິ່ າວ; 

2) ລງົຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນເຄ ອຂິ່ າຍ ເພ ິ່ ອຄວາມເຂົ ັ້າໃຈອນັດລີະຫວິ່ າງຊາດ 
ASPnet ໃນ ສປປ ລາວ (5 ແຂວງ); 

3) ຈດັກອງປະຊຼຸມເຜຍີແຜິ່ ແນວຄວາມຄດິ ກິ່ ຽວກບັການສກຶສາພນົລະເມ ອງໂລກ (GCED) ໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ອໍານວຍ
ການ ແລະ ຄູສອນແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ບໍລຄໍິາໄຊ; 

4) ຈດັກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ  ກິ່ ຽວກບັການພດັທະນາສວນທໍລະນສີາດ (Geopark) ໃນ ສປປ ລາວ; 
5) ຈດັກອງປະຊຼຸມຝຶກອບົຮມົການມສີິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຊາວໜຼຸິ່ ມ ໃນການປົກປັກຮກັສາມລໍະດກົ ໃນ ສປປ ລາວ; 
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6) ຈດັກອງປະຊຼຸມຝຶກອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ຄູິ່ ມ   ການເປັນສະມາຊກິໂຮງຮຽນເຄ ອຂິ່ າຍ ເພ ິ່ ອຄວາມເຂົ ັ້າໃຈລະຫວິ່ າງ
ຊາດ ASPnet ແລະ ປ ັ້ມຄູິ່ ມ ມລໍະດກົໃນມ ຊາວໜຼຸິ່ ມ ໃຫ ັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນຈາກໂຮງຮຽນ 
ASPnet ໃນ ສປປ ລາວ; 

7) ຈດັກອງປະຊຼຸມຖອດຖອນບດົຮຽນປະຈາໍປີ ຂອງໂຮງຮຽນເຄ ອຂິ່ າຍ ເພ ິ່ ອຄວາມເຂົ ັ້າໃຈລະຫວິ່ າງຊາດ 
ASPnet ໃນ ສປປ ລາວ, ທີິ່  ີນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ; 

8) ຄຼຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການຮິ່ ວມມ ລະຫວິ່ າງ ຄະນະກໍາມາທກິານ
ແຫິ່ ງຊາດ ເພ ິ່ ອອຼຸຍແນສໂກ ລາວ-ເກາົຫ :ີ ສົິ່ ງເສມີເປົັ້າໝາຍການສກຶສາແບບຍ ນຍງົ-ເປົັ້າໝາຍທ ີ4 (Bridge 

Laos Project); 
9) ດໍາເນນີໂຄງການສໍາຫ ວດເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ກິ່ ຽວກບັສະພາບລວມ, ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ບູລມິະສດິຂອງຄະນະກໍາມາທິ

ການແຫິ່ ງຊາດ ເພ ິ່ ອອຼຸຍແນສໂກ ໃນບນັດາປະເທດອາຊຕີາເວນັອອກ ແລະ ອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ັ້ ພາຍໃຕ ັ້
ການສະໜບັສະໜນູ ຂອງຄະນະກໍາມາທກິານແຫິ່ ງຊາດເກາົຫ  ີເພ ິ່ ອອຼຸຍແນສໂກ ປະຈາໍປີ 2020-2021. 

10.9. ວຽກງານ ໄອຊທີ ີ

10.9.1. ຜນົສໍາເລດັ  
1) ສໍາເລດັການປັບປຼຸງລະບບົເຄ ອຂິ່ າຍຂອງຂະແໜງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເພ ິ່ ອເຊ ິ່ ອມຈອດອາຄານອ ັ້ອມ

ຂ ັ້າງສໍານກັກະຊວງ 9 ຈຼຸດ, ສູນໄອຊທີ ີ18 ແຂວງ, ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົອ ັ້ອມຂ ັ້າງ 26 ແຫິ່ ງ ແລະ ພະແນກ
ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ແຂວງ 18 ແຂວງ ໃນທົິ່ ວປະເທດ ໂດຍໄດ ັ້ຕໍິ່ ສນັຍາການຊມົໃຊ ັ້
ອນິເຕເີນດັ ແລະ ສາຍເຊົິ່ າ ກບັບໍລສິດັ ສະກາຍໂທລະຄມົ ແລະ ເຊນັສນັຍາການນໍາໃຊ ັ້ອນິເຕເີນດັໃໝິ່ ເພີິ່ ມ 
ໜຶິ່ ງສາຍ ກບັບໍລສິດັ ສະຕາໂທລະຄມົ (ຢູນເິທວ); 

2) ສໍາເລດັການປັບປຼຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໂດຍສມົທບົກບັ
ພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ໃຫ ັ້ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໄດ ັ້ຢິ່ າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ທົິ່ ວເຖງິ ທງັຢູິ່ ໃນຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນ
ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ ເຊັິ່ ນ: ລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນສ ັ້າງແຜນ ແລະ ງບົປະມານ (PBMIS), ລະບບົຈດັເກບັເອກະສານແບບ 
ເອເລກັໂຕ ນກິ (EDOCS), ລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນກິ່ ຽວກບັຄວາມສິ່ ຽງຕໍິ່ ໄພພບິດັ (RISKRAPPS); 

3) ສໍາເລດັການສະເໜ ີແລະ ເປີດນໍາໃຊ ັ້ ອເີມວ ຂອງລດັຖະບານ (mail.gov.la) ສໍາລບັຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ 
ແລະ ກລິາ ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຂັ ັ້ນກມົຂຶ ັ້ນໄປ ຈາໍນວນທງັໝດົ 120 ຜູ ັ້ຊມົໃຊ ັ້; 

4) ສໍາເລດັການປັບປຼຸງເວບັໄຊຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ (www.moes.edu.la) ພ ັ້ອມທງັນໍາເອາົ
ຂິ່ າວສານ ແລະ ຂໍ ັ້ມູນ ທີິ່ ເປັນປະໂຫຍດລງົໃສິ່ ເວບັໄຊ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຊມົໃຊ ັ້ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິ ໄດ ັ້ຢິ່ າງສະດວກ 
ແລະ ວິ່ ອງໄວ; ປະຈຼຸບນັມເີວບັໄຊລວມ ແລະ ຍິ່ ອຍຂອງບນັດາກມົ, ຫັ້ອງການ, ສະຖາບນັ, ສູນ ແລະ  
ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ທົິ່ ວປະເທດ ລວມ 69 
ເວບັໄຊ; 

5) ສໍາເລດັການລເິລີິ່ ມຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ນະວດັຕະກໍາໄອຊທີ ີ ເພ ິ່ ອສົິ່ ງ 
ເສມີການອິ່ ານພາສາລາວ, ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການຮຽນຮູ ັ້ຂິ່ າວສານອ ິ່ ນໆ ໂດຍການຮິ່ ວມມ ກບັອງົ ການ 
Aide Et Action Laos ຢູິ່  18 ໂຮງຮຽນ ໃນ 5 ເມ ອງຂອງແຂວງວຽງຈນັ ແລະ 7 ໂຮງຮຽນ ໃນ 2 ເມ ອງ 
ຂອງແຂວງອຼຸດມົໄຊ; 
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6) ສໍາເລດັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໃິຈ ແລະ ການສະໜອງຫັ້ອງຄອມພວີເຕ ີ ແລະ ລະບບົການ
ຮຽນແບບທນັສະໄໝ 1 ຫ ັ້ອງໃຫ ັ້ແກິ່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນ ຈນັສະຫວິ່ າງ ໂດຍການຮິ່ ວມມ ລະຫວິ່ າງ 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ບໍລສິດັສະກາຍຄອມ ສ. ເກາົຫ ;ີ 

7) ສໍາເລດັການຝຶກອບົຮມົ ການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົຈດັເກບັເອກະສານແບບເອເລກັໂຕຣນກິ (edocs) ໃຫັ້ແກິ່ ຫ ັ້ອງ 
ການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ 40 ເມ ອງ ເປົັ້າໝາຍ 3 ສ ັ້າງ; 

8) ສໍາເລດັການພດັທະນາ ແລະ ສະເໜຕີໍິ່ ອງົການກອຍກາ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ ໂດຍຜິ່ ານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທນຶ, ໂຄງການສະໜອງຫັ້ອງຮຽນຄອມພວິເຕ ີແລະ ລະບບົໄອຊທີ ີທີິ່ ທນັສະໄໝໃຫັ້ແກິ່ ໂຮງຮຽນລດັ 
ໃນ ສປປ ລາວ ຮິ່ ວມກບັ ບໍລສິດັສະກາຍຄອມ ສ. ເກາົຫ .ີ 

10.9.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ການໃຫັ້ການຮິ່ ວມມ ຈາກພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຍງັບໍິ່ ທນັມປີະສດິທຜິນົເທົິ່ າທີິ່ ຄວນ ໂດຍສະເພາະການພດັ 
ທະນາເນ ັ້ອຫາແບບເອເລກັໂຕ ນກິ ລງົໃສິ່ ລະບບົ ແລະ ລວມໄປເຖງິການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົ E-learning ທີິ່ ໄດ ັ້
ພດັທະນາຂຶ ັ້ນມາແລ ັ້ວ; 

2) ການຝຶກອບົຮມົການຊມົໃຊ ັ້ລະບບົໄອຊທີຕີິ່ າງໆທີິ່ ພດັທະນາຂຶ ັ້ນ ຍງັບໍິ່ ໄດ ັ້ເຕມັເມດັເຕມັໜິ່ ວຍເນ ິ່ ອງຈາກຂາດ
ງບົປະມານສະໜບັສະໜນູ; 

3) ທກັສະຄວາມສາມາດ ຂອງພະນກັງານວຊິາການທາງດ ັ້ານໄອຊທີ ີ ທງັຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ ຍງັບໍິ່ ສູງ,  
ບໍິ່ ທນັມຄີວາມຊິ່ ຽວຊານ, ເຮດັໃຫ ັ້ການປະຕບິດັໜັ້າທີິ່ ຍງັພບົຄວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ບາງຄັ ັ້ງບໍິ່ ສາມາດແກ ັ້ໄຂ
ບນັຫາເອງໄດ ັ້ ຕ ັ້ອງອາໄສ ບໍລສິດັທີິ່ ປຶກສາທາງນອກ; 

4) ຂາດງບົປະມານໃນການບໍາລຼຸງຮກັສາຢິ່ າງເປັນປົກກະຕ ິ ບນັດາພ ັ້ນຖານໂຄງລິ່ າງໄອຊທີ ີ ທງັຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ (ງບົປະມານສ ັ້ອມແປງ-ປິ່ ຽນຖິ່ າຍອຼຸປະກອນໄອຊທີທີີິ່ ຈາໍເປັນ). 

10.9.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ສ ບຕໍິ່ ກະກຽມຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ໂຄງການສກຶສາທາງໄກ ໂດຍທນຶຊິ່ ວຍເຫ  ອລ ັ້າຂອງ ສປ.ຈນີ; 
2) ສ ບຕໍິ່ ປັບປຼຸງ ແລະ ພດັທະນາ ລະບບົເວບັໄຊ ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບຂຶ ັ້ນຕ ິ່ ມ 

ໂດຍສະເພາະ ການປັບປຼຸງທາງດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນທີິ່ ເປັນປະໂຫຍດໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ັ້ຊມົໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ຫ າຍທີິ່ ສຼຸດ; 
3) ສ ບຕໍິ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ພ ັ້ອມທງັຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ລະບບົການຮຽນການສອນ ແລະ ການຄຼຸ ັ້ມຄອງ

ບໍລຫິານໂຮງຮຽນແບບເອເລກັໂຕ ນກິ ທີິ່ ພດັທະນາພາຍໃຕ ັ້ໂຄງການປັບປຼຸງລະບບົ ການຮຽນ-ການສອນແບບ
ເອເລກັໂຕ ນກິ ທນຶກູ ັ້ຢ ມບໍິ່ ມດີອກເບ ັ້ຍ ຈາກປະເທດໂອຕ ດິ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ; 

4) ສ ບຕໍິ່ ສ ັ້າງທກັສະ ແລະ ຄວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານ ທາງດ ັ້ານໄອຊທີ ີໃຫ ັ້ແກິ່ ຄູສອນ ແລະ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ 
ສ ັ້າງວຊິາການໄອຊທີ ີຂອງຂະແໜງການ ທງັສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ ໃຫ ັ້ເປັນຜູ ັ້ຊິ່ ຽວຊານທາງດ ັ້ານໄອຊທີ;ີ 

5) ສ ບຕໍິ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ນະວດັຕະກໍາໄອຊທີ ີ ເພ ິ່ ອສົິ່ ງເສມີການອິ່ ານ
ພາສາລາວ, ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການຮຽນຮູ ັ້ຂິ່ າວສານອ ິ່ ນໆ ໄລຍະທ ີ2 ໂດຍການຮິ່ ວມມ ກບັອງົການ 
Aide Et Action Laos; 

6) ສ ບຕໍິ່ ພດັທະນານຕິກິໍາທີິ່ ຈາໍເປັນສໍາລບັການພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ໄອຊທີ ີສໍາລບັການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃຫ ັ້
ສໍາເລດັ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນ ນະໂຍບາຍ, ຍຼຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພດັທະນາໄອຊທີ ີສໍາລບັການສກຶສາ ແລະ 
ກລິາ. 
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10.10. ວຽກງານສາມສ ັ້າງ 
10.10.1. ຜນົສໍາເລດັ  

1) ສໍາເລດັການເຜຍີແຜິ່ ມາດຕະຖານ 3 ສ ັ້າງ ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ພະນກັງານ, 

ຄູ-ອາຈານສອນ ຢູິ່ ບນັດາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ຮິ່ າງເຄ ິ່ ອງມ ປະເມນີມາດຕະຖານ 3 ສ ັ້າງ; 
2) ສໍາເລດັການສົິ່ ງພະນກັງານລງົກໍິ່ ສ ັ້າງຮາກຖານຢູິ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງໄລຍະ 02 ປີ 18 ທິ່ ານ, ຖ ກແຕິ່ ງຕັ ັ້ງ

ເປັນຮອງຫວົໜັ້າພະແນກ 18 ທິ່ ານ, ເມ ອງ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ໄລຍະ 09 ເດ ອນ 120 ທິ່ ານ; 
3) ໄດ ັ້ລງົຊຼຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມພະນກັງານລງົກໍິ່ ສ ັ້າງຮາກຖານຂັ ັ້ນແຂວງ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ, ຂັ ັ້ນກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ພ ັ້ອມທງັສະໜອງ

ວດັຖຼຸ-ອຼຸປະກອນໃຫັ້ແກິ່ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ ພາຍໃຕ ັ້ໂຄງການຍກົສູງຄຼຸນ
ນະພາບການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ;  

4) ສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຼຸມຖອດຖອນບດົຮຽນການຫນັເອາົພະນກັງານລງົກໍິ່ ສ ັ້າງຮາກຖານ 2 ຄັ ັ້ງຕໍິ່ ປີ; 
5) ສໍາເລດັການປະເມນີ ແລະ ຍ ັ້ອງຍໍ ການປະຕບິດັໜັ້າທີິ່ ຂອງພະນກັງານລງົກໍິ່ ສ ັ້າງຮາກຖານ ໄລຍະ 09 ເດ ອນ

ຜນົການປະເມນີມ ີ62 ສະຫາຍ ຖ ກປະເມນີໄດ ັ້ປະເພດດຫີ າຍ ແລະ ອກີ 58 ສະຫາຍ ແມິ່ ນປະເພດດ,ີ ບໍິ່ ມີ
ປະເພດກາງ ແລະ ປະເພດອິ່ ອນ. 

10.10.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ການລງົຊຼຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານ 3 ສ ັ້າງ ແລະ ການລງົຊຼຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມ
ພະນກັງານລງົກໍິ່ ສ ັ້າງຮາກຖານ ຍງັບໍິ່ ທນັເປັນລະບບົຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ ເນ ິ່ ອງຈາກວິ່ າງບົປະມານຍງັມຈີາໍກດັ; 

2) ງບົປະມານຮບັໃຊ ັ້ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ປັບປຼຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລິ່ າງ ແລະ ສິິ່ ງທີິ່ ເອ ັ້ອອໍານວຍໃຫັ້ແກິ່ ການຮຽນ
ການສອນ ຍງັບໍິ່ ພຽງພໍ ເຊັິ່ ນ: ອຼຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ອາຄານ ແລະ ຫ ັ້ອງຮຽນບໍິ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ, ບໍິ່
ມຫີ ັ້ອງສະໝຼຸດ, ບໍິ່ ມຫີ ັ້ອງນໍ ັ້າທີິ່ ສະອາດ ແລະ ອ ິ່ ນໆ; 

3) ການສະໜອງງບົປະມານອດັຕາກນິ ແລະ ນໍ ັ້າມນັລດົ ໃຫ ັ້ພະນກັງານລງົກໍິ່ ສ ັ້າງຮາກຖານຍງັຊກັຊ ັ້າ, ບໍິ່ ສາມາດ
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັງບົປະມານທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັອະນຼຸມດັໄດ ັ້ 100% ເນ ິ່ ອງຈາກ ການຂຶ ັ້ນແຜນຝຶກອບົຮມົຂັ ັ້ນແຂວງ, 
ເມ ອງ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ຍງັຊກັຊ ັ້າ ບໍິ່ ທິ່ ວງທນັເວລາປິດສກົງບົປະມານ; 

4) ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັສົິ່ ງພະນກັງານລງົກໍິ່ ສ ັ້າງຮາກຖານ ຊຼຸດທ ີ 2 
ໄລຍະ 01 ປີ ຊກັຊ ັ້າ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ການສ ບຕໍິ່ ວຽກງານບໍິ່ ຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ. 

10.10.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ສ ບຕໍິ່ ສ ັ້າງເຄ ິ່ ອງມ  ແລະ ຝຶກອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ເຄ ິ່ ອງມ ປະເມນີມາດຕະຖານ 3 ສ ັ້າງຂອງຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ ໃຫ ັ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບໂຄງການຍກົສູງຄຼຸນນະພາບການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 40 ເມ ອງເຂດຫິ່ າງໄກ
ສອກຫ ກີ, ໃນຂັ ັ້ນ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ 
ກລິາເມ ອງ; 

2) ສ ບຕໍິ່ ຈດັກດິຈະກໍາຍາມພກັໂຮງຮຽນ ແລະ ກດິຈະກໍາຊຼຸກຍູ ັ້ການຮຽນ-ການສອນຕິ່ າງໆ ທີິ່ ຕດິພນັກບັການ
ແຂິ່ ງຂນັຮກັຊາດ ແລະ ພດັທະນາ ແລະ ປະຕບິດັ 3 ຂໍ ັ້ແຂິ່ ງຂນັຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໂດຍ
ປະສານສມົທບົກບັສະຖານການສກຶສາ, ຜູ ັ້ປະກອບການ, ສະມາຄມົການສກຶສາພາກເອກະຊນົ ສມົທບົກບັ
ອງົການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເພ ິ່ ອຍ ັ້ອງຍໍພາກສິ່ ວນທີິ່ ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມຂະບວນການຮກັຊາດ ແລະ ພດັທະນາ
ຢູິ່ ແຕິ່ ລະກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ, ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ; 
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3) ສ ບຕໍິ່ ລງົຕດິຕາມຊຼຸກຍູ ັ້ ການຮຽນ - ການສອນ ຂອງຄູຢູິ່ ໂຮງຮຽນພາຍໃນກຼຸິ່ ມຢິ່ າງເປັນປົກກະຕ,ິ ໂຄສະນາປຼຸກ 
ລະດມົຂນົຂວາຍ ແລະ ປະສານສມົທບົລະຫວິ່ າງໂຮງຮຽນກບັຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ, ອງົການ
ປົກຄອງທັ້ອງຖິິ່ ນ ແລະ ຜູ ັ້ປົກຄອງ ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງການສກຶສາ ໂດຍການຕດິຕາມ
ເກບັກໍາສະຖຕິເິດກັໃນເກນອາຍຼຸເຂົ ັ້າຮຽນ, ອດັຕາການປະລະ, ຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ; 

4) ສ ບຕໍິ່ ຊຼຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມການນໍາໃຊ ັ້ງບົປະມານການຄຼຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບໍລຫິານຂອງຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ 
ກລິາເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕິ່ າງໆ ໃຫ ັ້ຖ ກຕາມຈຼຸດປະສງົເປົັ້າໝາຍ, ຊຼຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມການຂຶ ັ້ນແຜນ, ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ ແລະ ການສະຫ ຼຸບລານງານແຜນງບົປະມານຝຶກອບົຮມົ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ພະນກັງານບໍລຫິານ
ຄູ-ອາຈານຂັ ັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ທິ່ ວງທນັຕາມກໍານດົເວລາ; 

5) ສ ບຕໍິ່ ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນບນັດາໂຮງຮຽນ ເພ ິ່ ອສ ັ້າງຕັ ັ້ງກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ຕາມມາດຕະຖານທີິ່

ວາງອອກ; 

6) ສ ບຕໍິ່ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານວຊິາການໃຫັ້ພະນກັງານໄອທໃີຫ ັ້ແກິ່ ໜິ່ ວຍງານສະຖຕິ ິ ແລະ ແຜນການ ກໍິ່ ຄ 
ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດສ ັ້າງແຜນທີິ່ ການສກຶສາໄດ ັ້; 

7) ສ ບຕໍິ່ ຝຶກອບົຮມົກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃຫັ້ພະນກັງານລງົກໍິ່ ສ ັ້າງຮາກຖານຊຼຸດ ທ ີ2 ໄລຍະ 01 ປີ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທິ
ຜນົກວິ່ າເກົິ່ າໂດຍເນັ ັ້ນການປະຕບິດັຕວົຈງິໃຫ ັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ; 

8) ລງົຊຼຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມພະນກັງານລງົກໍິ່ ສ ັ້າງຮາກຖານຢູິ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ 1 ຄັ ັ້ງຕໍິ່ ປີ ; 

9) ຈດັກອງປະຊຼຸມສະຫ ຼຸບຖອດຖອນບດົຮຽນການຫນັເອາົພະນກັງານລງົກໍິ່ ສ ັ້າງຮາກຖານ 02 ຄັ ັ້ງຕໍິ່ ປີ, ປະເມນີ 
ແລະ ຍ ັ້ອງຍໍພະນກັງານລງົກໍິ່ ສ ັ້າງຮາກຖານ ໄລຍະ 2 ປີ ຊຼຸດທ ີ1 ແລະ ໄລຍະ 1 ປີ ຊຼຸດທ ີ2; 

10) ຄດັເລ ອກພະນກັງານລງົກໍິ່ ສ ັ້າງຮາກຖານ ຊຼຸດທ ີ3 ໄລຍະ 1 ປີ ແລະ 2 ປີ. 
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XI. ການສກຶສາຮຽນຮິ່ ວມ 

 

11.1. ຜນົສໍາເລດັ  
ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ມໂີຮງຮຽນສາມນັກນິນອນຊນົເຜົິ່ າທງັໝດົ 23 ແຫິ່ ງ ຂຶ ັ້ນກບັກະຊວງສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາ 02 ແຫິ່ ງ, ຂຶ ັ້ນກບັແຂວງ 15 ແຫິ່ ງ ແລະ ຂຶ ັ້ນກບັເມ ອງ 06 ແຫິ່ ງ. ມນີກັຮຽນທງັໝດົ 8.874 ຄນົ
ຍງິ 3.987 ຄນົ. ໂຮງຮຽນສກຶສາພເິສດ 2 ແຫິ່ ງ ມນີກັຮຽນທງັໝດົ 169 ຄນົ; ນກັຮຽນພກິານຕາເຂົ ັ້າຮຽນຮິ່ ວມໃນ
ໂຮງ ຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນເພຍວດັ ທງັໝດົຈາໍນວນ 4 ຄນົ  ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດໃນຄະນະສກຶສາ
ສາດ, ຄະນະອກັສອນສາດ, ຄະນະວສິະວະກາໍສາດ ພາກວຊິາໄອທ ີ (IT) ແລະ ຄະນະນຕິສິາດ ແລະ ລດັຖະສາດ 
ຈາໍນວນ 9 ຄນົ; ໄດ ັ້ສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຼຸມຖອດຖອນບດົຮຽນປະຈາໍປີ 2019 ໃນກອງປະຊຼຸມດັິ່ ງກິ່ າວ ຜູ ັ້ອໍາ
ນວຍການໂຮງຮຽນສາມນັກນິນອນຊນົເຜົິ່ າ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນສກຶສາ ພເິສດ.  

11.2. ບນັຫາ ແລະ ສິິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

1) ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັທີິ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນເດກັຍງິ, ເດກັຊນົເຜົິ່ າ  ແລະ ເດກັພກິານ ໃນ
ເຂດຊນົນະບດົຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີຕາມເກນອາຍຼຸ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນສາຍສາມນັສກຶສາ ແລະ ໂຮງ ຮຽນ
ສກຶສາພເິສດມຈີາໍກດັ ໃນນັ ັ້ນ ກຼຸິ່ ມເດກັພກິານເບາົ-ໜກັໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນຮິ່ ວມ  ແລະ ເຂົ ັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນສກຶສາ
ພເິສດມຈີາໍນວນໜັ້ອຍກວິ່ າໝູິ່ ; 

2) ຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ພະນກັງານວຊິາການ ໃນຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິິ່ ນ  ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຍງັຈາໍນວນຫ າຍ ບໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັ
ການຝຶກອບົຮມົວຽກງານການການສກຶສາຮຽນຮິ່ ວມ ແລະ ການສກຶສາສະເພາະດ ັ້ານ (ການສກຶສາພເິສດ); 

3) ຜູ ັ້ບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ຍງັມຄີວາມກງັວນົໃຈທີິ່ ຈະຮບັເອາົເດກັພກິານ ເຂົ ັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ເນ ິ່ ອງ
ຈາກສິ່ ວນໃຫຍິ່ ບໍິ່ ມປີະສບົການ  ແລະ ບໍິ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົວຽກງານນີ ັ້ມາກິ່ ອນ ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ມເີດກັພກິານ
ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນມຈີາໍນວນຈາໍກດັ, ເດກັພກິານໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນເປັນຈາໍນວນຫ າຍ ແມິ່ ນເຂດທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັການຊິ່ ວຍເຫ  ອ
ຈາກສາກນົເທົິ່ ານັ ັ້ນ; 

4) ສະພາບແວດລ ັ້ອມ ການຮຽນ-ການສອນ  ແລະ ສິິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແກິ່ ເດກັພກິານໃນສະຖານການ
ສກຶສາມຈີາໍກດັ; 

5) ການໃຫັ້ນະໂຍບາຍຕໍິ່ ເດກັທີິ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ, ເດກັພກິານ ໃນລະດບັນະໂບາຍ ຫ   ນຕິກິໍາ ຍງັບໍິ່ ທນັມກີານກໍາ ນດົ
ຈະແຈ ັ້ງ  ແລະ ກວ ັ້າງຂວາງ; 

6) ປະສບົການ  ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານທຼຸກຂັ ັ້ນ ຕໍິ່ ວຽກງານການສກຶສາຮຽນຮິ່ ວມ  ແລະ ການ
ສກຶສາສະເພາະດ ັ້ານ (ການສກຶສາພເິສດ) ຍງັບໍິ່ ທນັກວ ັ້າງຂວາງ ຍ ັ້ອນທງັຮຽນ-ທງັປະຕບິດັ; 

7) ການຮບັຮູ ັ້ສດິ ແລະ ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈເຖງິຄວາມສາມາດຂອງຄນົພກິານ  ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງການສກຶສາ
ຮຽນຮິ່ ວມ ແລະ ການສກຶສາສະເພາະດ ັ້ານ (ການສກຶສາພເິສດ) ຂອງບຼຸກຄນົ, ຄອບຄວົ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງຕິ່ າງໆ 
ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ  ແລະ ສງັຄມົ ຍງັບໍິ່ ເລກິເຊິິ່ ງ; 

8) ນກັຮຽນຊນົເຜົິ່ າຈາໍນວນບໍິ່ ໜ ັ້ອຍ ທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັທນຶຂອງລດັຖະບານ ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນໃນຂັ ັ້ນ ມ.1 (ໃໝິ່ ) ໃນໂຮງ ຮຽນ
ສາມນັກນິນອນຊນົເຜົິ່ າ ບໍິ່ ສາມາດເວົ ັ້າ ແລະ ອິ່ ານພາສາລາວໄດ ັ້ດ ີ ເຮດັໃຫ ັ້ການຮຽນການສອນຂອງຄູໃນ
ໂຮງຮຽນສາມນັກນິນອນຊນົເຜົິ່ າພບົຄວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາກ. 
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11.3. ແຜນວຽກບູລມິະສດິ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 
1) ປະຊຼຸມຖອດຖອນບດົຮຽນປະຈາໍປີ 2021 ໃນການຄຼຸ ັ້ມຄອງ-ບໍລຫິານໂຮງຮຽນສາມນັກນິນອນຊນົເຜົິ່ າ, ໂຮງ 

ຮຽນສກຶສາພເິສດ ແລະ ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ; 
2) ສ ບຕໍິ່  ກໍານດົພາລະບດົບາດຂອງຄະນະເຄ ິ່ ອຂິ່ າຍການສກຶສາຮຽນຮິ່ ວມ ຂັ ັ້ນສູນກາງ, ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນ 

ເມ ອງ; 
3) ສ ບຕໍິ່ ພດັທະນາຫ ກັສູດ ແລະ ເນ ັ້ອໃນບດົຮຽນ ສໍາລບັນກັຮຽນພກິານຫູ-ປາກ; 

4) ທບົທວນ ແລະ ປັບປຼຸງຄໍາແນະນໍາ ກິ່ ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການສກຶສາຮຽນຮິ່ ວມຂອງນກັຮຽນພກິານ; 

5) ພດັທະນາປຶັ້ມຄູິ່ ມ ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນສະຖຕິຂິອງນກັຮຽນພກິານ; 

6) ພດັທະນາຄູິ່ ມ ແນະນໍາການນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ຕກົລງົ ວິ່ າດ ັ້ວຍການຄຼຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານໂຮງຮຽນສກຶສາພເິສດ; ເຜຍີແຜິ່
ກິ່ ຽວກບັຂໍ ັ້ຕກົລງົ ວິ່ າດ ັ້ວຍການຄຼຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານໂຮງຮຽນສກຶສາພເິສດ ໃຫ ັ້ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ
ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ, ໂຮງຮຽນສກຶສາພເິສດ ແລະ ພາກສິ່ ວນທີິ່
ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 

7) ຝຶກອບົຮມົສ ັ້າງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນສາມນັກນິນອນຊນົເຜົິ່ າ  ແລະ ໂຮງຮຽນສກຶສາພເິສດ ໃຫ ັ້ກາຍເປັນ
ໂຮງຮຽນຕວົແບບ ດ ັ້ານການຄຼຸ ັ້ມຄອງ-ບໍລຫິານ, ດ ັ້ານວຊິາການ  ແລະ ດ ັ້ານວດັທະນາທໍາຂອງຊນົເຜົິ່ າ; 

8) ສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້ມແຂງ ໃຫ ັ້ແກິ່  ຄູສອນນກັຮຽນພກິານຕາ ສໍາລບັໂຮງຮຽນສກຶສາພເິສດ ແຂວງຫ ວງພະບາງ; 
9) ຖອດຖອນບດົຮຽນ ປະຈາໍປີ 2021 ໃນການຄຼຸ ັ້ມຄອງ-ບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ວຽກງານສົິ່ ງເສມີອາຫານ ແລະ 

ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ (ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ); 
10) ສ ັ້າງກນົໄກ ການປະສານງານພາຍໃນຂະແໜງການສກຶສາ, ລະຫວິ່ າງ ຂະແໜງການ ແລະ ຄູິ່ ຮິ່ ວມພດັທະນາ

ຕາມຮູບແບບກນົໄກໜຶິ່ ງດຽວຂອງຫ າຍຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະຕາມຍຼຸດທະສາດແຫິ່ ງຊາດດ ັ້ານໂພຊະນາ
ການ (4 ມາດຕະການຂອງຂະແໜງການສກຶສາ); 

11) ລງົຕດິຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຄຼຸ ັ້ມຄອງ-ບໍລຫິານ ວຽກງານອາຫານທິ່ ຽງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ສົິ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິໍາໃນສະຖານສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ; 

12) ຈດັກອງປະຊຼຸມວທິະຍາສາດກິ່ ຽວກບັການຮຽນ-ການສອນ ວຽກງານໂພຊະນາການໃນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ຊຽງ
ຂວາງ, ປາກເຊ ແລະ ຫ ວງນໍ ັ້າທາ. 
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ພາກທ ີIII: ການເງນິຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
 

I. ສະພາບການເງນິສໍາລບັຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປີ 2020 

ໃນປີ 2020 ສະພາແຫິ່ ງຊາດ ໄດ ັ້ອະນຼຸມດັງບົປະມານໃຫັ້ແກິ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທງັໝດົ ຈາໍນວນ 
4.098,10 ຕ ັ້ກບີ (ອງີໃສິ່ ມະຕຂິອງສະພາແຫິ່ ງຊາດສະບບັເລກທ ີ22/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ18/11/2019). ໃນຂະນະດຽວ
ກນັ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ມແີຜນລາຍຮບັວຊິາການອກີ ຈາໍນວນ 95,01 ຕ ັ້ກບີ ຈຶິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ມີ
ງບົປະມານ ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນທງັໝດົ 4.192,88 ຕ ັ້ກບີ ຊຶິ່ ງເທົິ່ າກບັ 2,36% ທຽບໃສິ່  GDP ແລະ ເທົິ່ າກບັ 11,74% ທຽບ
ກບັລາຍຈິ່ າຍລດັຖະບານ. ໃນນີ ັ້, ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ:ິ 3.484,91 ຕ ັ້ກບີ ແລະ ງບົປະມານການລງົທນຶ: 
707,96 ຕ ັ້ກບີ (ງບົປະມານລງົທນຶພາຍໃນ: 152,26 ຕ ັ້ກບີ ແລະ ລງົທນຶຕິ່ າງປະເທດ: 555,70 ຕ ັ້ກບີ). ງບົປະມານ
ທງັໝດົນີ ັ້ ສູນກາງຄຼຸ ັ້ມຄອງ: 1.310,55 ຕ ັ້ກບີ (ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດ) ແລະ 
ທ ັ້ອງຖິິ່ ນຄຼຸ ັ້ມຄອງ 2.882,70 ຕ ັ້ກບີ (ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ 3 ມະຫາວທິະຍາໄລ).   

ຍ ັ້ອນການແຜິ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ 19 ໃນປີ 2020 ນີ ັ້, ດັິ່ ງນັ ັ້ນ ລດັຖະບານຈຶິ່ ງໄດ ັ້ສຼຸມງບົປະມານເຂົ ັ້າ
ໃສິ່ ໃນການແກ ັ້ບນັຫາດັິ່ ງກິ່ າວ. ໃນຂະນະດຽວກນັສະພາບເສດຖະກດິກໍິ່ ຝ ດເຄ ອງ ເຮດັໃຫ ັ້ລດັຖະບານຕດັສນິໃຈ 
ປັບປຼຸງແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ ໂດຍໄດ ັ້ຫ ຼຸດລາຍຈິ່ າຍຂອງບນັດາຂະແໜງການຕິ່ າງໆ ທງັສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ. 
ດັິ່ ງນັ ັ້ນ, ແຜນງບົປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈຶິ່ ງໄດ ັ້ປັບປຼຸງຫ ຼຸດລງົຈາກ 4.192,88 ຕ ັ້ ກບີ ເປັນ 
3.744,06 ຕ ັ້ກບີ ຊຶິ່ ງເທົິ່ າກບັ 11,3% ທຽບໃສິ່ ລາຍຈິ່ າຍລດັຖະບານ (ອງີໃສິ່ ມະຕຂິອງສະພາແຫິ່ ງຊາດສະບບັເລກທ ີ
02/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ25/6/2020). ເບິິ່ ງລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລຼຸິ່ ມນີ ັ້: 

ປະເພດລາຍຈິ່ າຍ 

(ຫວົໜິ່ ວຍ ຕ ັ້ ກບີ) 
ແຜນງບົປະມານເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ 

ແຜນງບົປະມານທີິ່ ໄດ ັ້
ປັບປຼຸງແລ ັ້ວ 

ງບົປະມານ 

ທີິ່ ຖ ກຕດັລງົ 

ງບົປະມານທງັໝດົ 4.192,88 3.744,06 448,82 

ງບົປະມານບໍລຫິານ 3.484,91 3.065,40 419,51 

ເງນິເດ ອນ (ພາກ 60) 2.630,74 2.312,84 317,90 

ເງນິອຼຸດໜນູ (ພາກ 61) 362,80 348,49 14,31 

ເງນິບໍລຫິານ ແລະ ຊ ັ້ໃໝິ່  (ພາກ 
62 ແລະ 66) 

336,89 287.16 49,74 

ເງນິດດັສມົ-ສົິ່ ງເສມີ (ພາກ 63) 154,48 116,92 37,56 

ງບົປະມານລງົທນຶ (ພາກ 67) 707,96 678,66 29,30 

 

➢ ການສະໜອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ  
ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແມິ່ ນງບົປະມານສິ່ ວນໜຶິ່ ງທີິ່ ຢູິ່ ໃນບ ັ້ວງເງນິບໍລຫິານປົກກະຕທິີິ່ ບໍິ່ ແມິ່ ນເງນິເດ ອນຂອງ

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ເຊິິ່ ງໃນແຕິ່ ລະປີ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາໄດ ັ້ມກີານສະໜອງເງນິດັິ່ ງກິ່ າວ
ໃຫັ້ແກິ່ ສະຖານການສກຶສາໃນຊັ ັ້ນຕິ່ າງໆ ນບັແຕິ່ ການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນຮອດຊັ ັ້ນອາຊວີະສກຶສາ ຕາມມູນຄິ່ າຫວົ 
ໜິ່ ວຍທີິ່ ກໍານດົ. ໃນປີ 2020, ອງີຕາມແຜນອະນຼຸມດັເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງງບົປະມານບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແມິ່ ນ 
115.378.810.000 ກບີ. ແຕິ່ ເນ ິ່ ອງຈາກຂໍ ັ້ຈາໍກດັທາງດ ັ້ານການເງນິ ຍ ັ້ອນຜນົກະທບົຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ 
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ໂຄວດິ 19, ລດັຖະບານຈຶິ່ ງໄດ ັ້ອອກແຈ ັ້ງການດດັແກ ັ້ງບົປະມານ ສະບບັເລກທ ີ1918/ກງ, ລງົວນັທ ີ17/07/2020 
ໂດຍໃຫັ້ຕດັງບົປະມານອອກ 30% ຂອງມູນຄິ່ າທີິ່ ອະນຼຸມດັໃນເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ. ດັິ່ ງນັ ັ້ນ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ຈຶິ່ ງໄດ ັ້ພຈິາລະນາຕດັມູນຄິ່ າຫວົໜິ່ ວຍຂອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນລງົໃນແຕິ່ ລະຊັ ັ້ນການສກຶສາດັິ່ ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນີ ັ້: 

 

ຫວົໜິ່ ວຍ ກບີ 
ຈາໍນວນ
ນກັຮຽນ 

ມູນຄິ່ າຫວົ
ໜິ່ ວຍເກົິ່ າ 

ມູນຄິ່ າຫວົ
ໜິ່ ວຍ

ປັບປຼຸງໃໝິ່  

ແຜນອະນຼຸມດັປີ 

2020 
ມູນຄິ່ າລວມ 

 1.585.454     115.378.810.000 75.883.970.000 

ການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ 136.663 50.000 30.000 6.833.150.000 4.099.890.000 

ຂັ ັ້ນກຽມປະຖມົ 45.984 50.000 30.000 2.299.200.000 1.379.520.000 

ການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ 737.484 70.000 50.000 51.623.880.000 36.874.200.000 

ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ
ຕອນຕົັ້ນ 

432.880 80.000 50.000 34.630.400.000 21.644.000.000 

ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ
ຕອນປາຍ 

216.264 70.000 40.000 15.138.480.000 8.650.560.000 

ການສກຶສາຊັ ັ້ນອາຊວີະ 

(ອາຊວີະທີິ່ ຂຶ ັ້ນກບັແຂວງ) 
16.179 300.000 200.000 4.853.700.000 3.235.800.000 

 

II. ຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານການເງນິສໍາລບັປີ 2021 
ອງີໃສິ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຼຸດທະສາດ ທີິ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ 

ຄັ ັ້ງທ ີ IX (2021-2025) ແລະ ແຜນງານບູລມິະສດິ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2020-2021. ໃນປີງບົປະມານ 2021 ທົິ່ ວ
ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານທງັໝດົ 4.277.149 ລ ັ້ານກບີ9 ຊຶິ່ ງມລີາຍລະອຽດ
ດັິ່ ງນີ ັ້: 

ປະເພດລາຍຈິ່ າຍ ມູນຄິ່ າ (ລ ັ້ານກບີ) 

ງບົປະມານທງັໝດົ 4.277.149 

ເງນິເດ ອນ (ພາກ 60) 2.645.180 

ເງນິອຼຸດໜນູ (ພາກ 61) 364.350 

ເງນິບໍລຫິານ (ພາກ 62) 336.244 

ເງນິດດັສມົ-ສົິ່ ງເສມີ (ພາກ 63) 206.423 

ເງນິຊ ັ້ໃໝິ່  (ພາກ 66) 16.580 

ງບົປະມານລງົທນຶ (ພາກ 67) 708.372 

 

  

 
9 ແຜນການເງນິຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ: ສມົມຼຸດຖານງບົປະມານເທົິ່ າເດມີ 
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ພາກທ ີIV: ກນົໄກການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

 
 

I. ມາດຕະການໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

1) ໃຫັ້ແຕິ່ ລະພາກສິ່ ວນ/ແຕິ່ ລະຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ນໍາເອາົວຽກງານຈຼຸດສຼຸມນີ ັ້ໄປຜນັຂະຫຍາຍເປັນແຜນ ປະຕບິດັ
ງານລະອຽດໂດຍກໍານດົກດິຈະກໍາ, ຜນົໄດ ັ້ຮບັ, ໄລຍະຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ງບົປະມານຮບັ
ໃຊ ັ້; 

2) ໃຫັ້ແຕິ່ ລະກມົ/ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ຈດັກອງປະຊຼຸມພາຍໃນທຼຸກໆເດ ອນ ແລະ ທຼຸກໆສາມເດ ອນ, 6 ເດ ອນ 
ເພ ິ່ ອຕດິຕາມ ຄວາມຄ ບໜັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນກດິຈະກໍາຂອງຕນົ; 

3) ໃຫັ້ບນັດາບນັດາກມົ/ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ເອາົໃຈໃສິ່ ຊີ ັ້ນໍາພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເພ ິ່ ອແນະນໍາ 
ບນັດາເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນການຫນັເອາົກດິຈະກໍາໄປຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; 

4) ໃຫັ້ບນັດາບນັດາກມົ/ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ເອາົໃຈໃສິ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມະຕຂິອງກອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານ ການ
ສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍປີ 2019 - 2020 ດ ັ້ວຍຄວາມຮບັຜດິຊອບສູງ; 

5) ໃຫັ້ກມົແຜນການ ແລະ ກມົກວດກາ ເອາົໃຈໃສິ່ ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ຕດິຕາມ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມະຕສິະພາ 
ແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ຄາດໝາຍສູ ັ້ຊນົຂອງແຕິ່ ລະແຂວງ ໂດຍອງີໃສິ່ ມະຕສິະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ. 

II. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ 

1) ໃຫັ້ແຕິ່ ລະຂະແໜງການຍິ່ ອຍ, ແຕິ່ ລະກມົ, ຫ ັ້ອງການ, ສູນ, ສະຖາບນັ ແລະ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ
ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ລາຍງານຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂອງຕນົ ໃນທຼຸກໆ 3 ເດ ອນ ໃຫ ັ້ແກິ່
ຫ ັ້ອງການກະຊວງ, ກມົແຜນການ ແລະ ກມົກວດກາ. ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ, ໃຫ ັ້ກມົກວດກາ ສມົທບົກບັເຄ ອຂິ່ າຍ
ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໃນແຕິ່ ລະຂັ ັ້ນ ເປັນຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານປະຈາໍປີ ພ ັ້ອມທງັ ຕດິຕາມຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານ
ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2019-2020 ແລະ ລາຍງານໃຫັ້ແກິ່ ການນໍາກະຊວງສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາ ທຼຸກໆ 6 ເດ ອນ; 

2) ໃຫັ້ກມົແຜນການ ສງັລວມຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນຂອງແຕິ່ ລະພາກສິ່ ວນ ເພ ິ່ ອລາຍງານໃຫັ້ແກິ່ ການນໍາຂອງ
ກະຊວງຮບັຊາບ ພ ັ້ອມທງັລາຍງານໃຫັ້ແກິ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ສະພາບແຫິ່ ງຊາດຮບັຊາບ
ເປັນແຕິ່ ລະໄລຍະ; 

3) ໃຫັ້ກມົແຜນການສມົທບົກບັກມົກວດກາ ກະກຽມສະຫ ຼຸບ ແລະ ຕລີາຄາຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັ 
ທະນາຂະແໜງການສກຶສາປະຈາໍສກົຮຽນ 2020-2021 ເພ ິ່ ອລາຍງານຢູິ່ ກອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ
ປະຈາໍປີ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ     

 ເລກທ ີ4 0 9 9 /ສສກ 

         ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ14  SEP  2020 

 

ມະຕ ິ
ກອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທົິ່ ວປະເທດ ປະຈາໍສກົຮຽນ 

2019-2020 

 

- ອງີຕາມ ດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວິ່ າດ ັ້ວຍການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ເຄ ິ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ສະບບັເລກທ ີ253/ນຍ, ລງົວນັທ ີ26 ພດຶສະພາ 2020. 

- ອງີຕາມ ຂໍ ັ້ຕກົລງົວິ່ າດ ັ້ວຍການແຕິ່ ງຕັ ັ້ງຄະນະຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮິ່ ວມກອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານ ການສກຶສາ 
ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2019-2020, ສະບບັເລກທ ີ2934/ສສກ, ລງົວນັທ ີ21 ກໍລະກດົ 2020. 

- ອງີຕາມ ມະຕກິອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2018-2019 ສະບບັເລກທ ີ4259/
ສສກ, ລງົວນັທ ີ26 ສງິຫາ 2019. 
 

ກອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທົິ່ ວປະເທດ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2019-2020 ໄດ ັ້ຈດັຂຶ ັ້ນໃນວນັ
ທ ີ27-28 ສງິຫາ 2020 ທີິ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ພາຍໃຕ ັ້ການເປັນປະທານຂອງ ທິ່ ານ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງ ສກຶ
ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ບນັດາທິ່ ານຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເປັນປະທານຮິ່ ວມ, ມີ
ຜູ ັ້ແທນເຂົ ັ້າຮິ່ ວມທງັໝດົ 121 ທິ່ ານ, ຍງິ 35 ທິ່ ານ.  

ກອງປະຊຼຸມໄດ ັ້ຮບັຟັງບດົລາຍງານຜນົສໍາເລດັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ສກົຮຽນ 2019-2020, ຄາດໝາຍສູ ັ້ຊນົ ແລະ ແຜນວຽກບູລມິະສດິສໍາລບັສກົຮຽນ 2020-2021, ແຜນວຽກຈຼຸດ
ສຼຸມ 4 ເດ ອນ (ເດ ອນກນັຍາ-ທນັວາ 2020), ຮບັຟັງບດົລາຍງານໂດຍຫຍໍ ັ້ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 
ກລິາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ IX (2021-2025), ຜນົການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຂັ ັ້ນ ມ.4, ຜນົການຕດິຕາມ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທົິ່ ວປະເທດປະຈາໍສກົຮຽນ 2018-2019 
ແລະ ຫວົຂໍ ັ້ທີິ່ ສໍາຄນັອ ິ່ ນໆອກີຈໍານວນໜຶິ່ ງ. 

ຜິ່ ານການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ພຈິາລະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫນັຢິ່ າງເລກິເຊິິ່ ງ ຕໍິ່ ເນ ັ້ອໃນຂອງເອກະສານຕິ່ າງໆ ທີິ່ ໄດ ັ້ສະ 

ເໜ ີກອງປະຊຼຸມໄດ ັ້ຕກົລງົເຫນັດຮີບັຮອງເອາົເປັນມະຕຂິອງກອງປະຊຼຸມ ດັິ່ ງນີ ັ້: 

1. ເຫນັດເີປັນເອກະພາບຕໍິ່ ບດົລາຍງານ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 
2019-2020. ຊຶິ່ ງໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາ 15 ຄາດ ໝາຍຫ ກັທີິ່ ກາໍນດົໃນມະຕິ
ສະພາແຫິ່ ງຊາດ ເລກທ ີ20/ສພຊ ລງົວນັທ ີ18 ພະຈກິ 2019 ເຫນັວິ່ າ ມ ີ6 ຄາດໝາຍທີິ່ ສາມາດບນັລຼຸໄດ ັ້ຕາມ
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ແຜນ, ມ ີ3 ຄາດໝາຍທີິ່ ມຄີວາມກ ັ້າວໜັ້າເມ ິ່ ອທຽບໃສິ່ ສກົຮຽນຜິ່ ານມາ, ແຕິ່ ມ ີ6 ຄາດໝາຍທີິ່ ບໍິ່ ສາມາດບນັລຼຸ
ໄດ ັ້ ທງັມລີກັສະນະທດົຖອຍ. ກອງປະຊຼຸມເຫນັດຮີບັຮອງເອາົຄາດໝາຍສູ ັ້ຊນົສໍາລບັສກົຮຽນ 2020-2021 ຊຶິ່ ງ
ມທີງັໝດົ 15 ຄາດໝາຍ ທີິ່ ສອດຄິ່ ອງກບັຄາດໝາຍຫ ກັຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກ ິລາ 5 
ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025). 

2. ເຫນັດເີປັນເອກະພາບຮບັຮອງເອາົແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ IX (2021-
2025) ພ ັ້ອມທງັມອບໃຫ ັ້ກມົແຜນການນາໍໄປປັບປຼຸງບາງເນ ັ້ອໃນ, ພາຍຫ ງັປັບປຼຸງສໍາເລດັແລ ັ້ວຈິິ່ ງນາໍໄປຈດັພມິ, 
ເຜຍີແຜິ່  ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດັິ່ ງກິ່ າວໃຫ ັ້ທົິ່ ວເຖງິ. ໃຫ ັ້ແຕິ່ ລະພາກສິ່ ວນທງັສູນກາງ ແລະ 
ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ ນາໍເອາົເນ ັ້ອໃນຈດິໃຈແຜນດັິ່ ງກິ່ າວ ໄປຜນັຂະຫຍາຍເປັນແຜນປະຕບິດັງານ/ເປັນໂຄງການ ປະຈາໍປີ
ຂອງຕນົໃຫ ັ້ລະອຽດ. 

3. ເຫນັດຮີບັຮອງເອາົຜນົການປະເມນີ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ຂັ ັ້ນ ມ.4 (ASLO 2019), ພ ັ້ອມທງັມອບໃຫ ັ້
ສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ ສ ບຕໍິ່ ເຜຍີແຜິ່ ຜນົການປະເມນີດັິ່ ງກິ່ າວ ໃຫ ັ້ກວ ັ້າງຂວາງ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ທຼຸກ
ພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງນາໍເອາົຂໍ ັ້ແນະນາໍຈາກຜນົການປະເມນີ ໄປສ ັ້າງເປັນແຜນບູລມິະສດິຂອງຕນົ ໃນການ
ປັບປຼຸງຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ.  

4. ເຫນັດຮີບັຮອງເອາົບາງວຽກງານໃນການປັ້ອງກນັ ແລະ ຕອບໂຕ ັ້ກບັການລະບາດພະຍາດອກັເສບປອດ ຈາກເຊ ັ້ອ
ຈຼຸລະໂຣກສາຍພນັໃໝິ່  (Covid-19) ດັິ່ ງນີ ັ້: 
4.1 ໃຫັ້ແຕິ່ ລະພາກສິ່ ວນ ໂດຍສະເພາະຢູິ່ ຂັ ັ້ນໂຮງຮຽນ ເອາົໃຈໃສິ່ ປະຕບິດັວຽກງານສຼຸຂະອະນາໄມ, ປະຕບິດັ

ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກດິໃນການລ ັ້າງມ , ໃສິ່ ໜ ັ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ປະຕບິດັໄລຍະຫິ່ າງ; 
4.2 ໃຫັ້ແຕິ່ ລະແຂວງ ແລະ ເມ ອງສົິ່ ງເສມີການນໍາໃຊ ັ້ຊິ່ ອງທາງການຮຽນ-ການສອນ ຜິ່ ານຊິ່ ອງໂທລະພາບສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ ຊິ່ ອງ 8 (Lao ESTV) ລວມທງັ ທາງສ ິ່ ອອນລາຍ; 

4.3 ມອບໃຫັ້ສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ ສມົທບົກບັພາກສິ່ ວນຕິ່ າງໆທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ສ ບຕໍິ່ ພດັທະ 

ນາສ ິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ເອເລກັໂຕຣນກິ ແລະ ຜະລດິລາຍການໂທລະພາບສກຶສາ ແລະ ກລິາ; 
4.4 ມອບໃຫັ້ກມົການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ແລະ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ສມົທບົກບັມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ວທິະຍາໄລ

ຕິ່ າງໆ ພຈິາລະນາເພີິ່ ມການຮບັນກັສກຶສາເຂົ ັ້າຮຽນໃນລະດບັຕິ່ າງໆ ໂດຍສະເພາະໃນຄະນະວຊິາທີິ່ ມຄີວາມ
ພ ັ້ອມດ ັ້ານບຼຸກຄະລາກອນ ແລະ ສິິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕິ່ າງໆ ເພ ິ່ ອຮອງຮບັກບັນກັຮຽນທີິ່ ບໍິ່ ສາມາດໄປ 
ສກຶສາຢູິ່ ທີິ່ ຕິ່ າງປະເທດ. 

5. ເຫນັດຮີບັຮອງເອາົວຽກງານການຂະຫຍາຍການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ດັິ່ ງນີ ັ້: 

5.1 ມອບໃຫັ້ກມົການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ສມົທບົກບັອງົການປົກຄອງທັ້ອງຖິິ່ ນ ສຼຸມໃສິ່ ຂະຫຍາຍຫັ້ອງກຽມ
ປະ ຖມົຢູິ່ ບນັດາເມ ອງທຼຸກຍາກ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ ພ ັ້ອມທງັສ ບຕໍິ່ ສະໜອງກຼຸິ່ ມຫ ິ ັ້ນໃນ
ຊຼຸມຊນົ ແລະ ການສອນຄວບອາຍຼຸ ເພ ິ່ ອກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃຫັ້ເດກັດັິ່ ງກິ່ າວກິ່ ອນເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ; 

5.2 ມອບໃຫັ້ກມົການສກຶສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ສ ບຕໍິ່ ສມົທບົກບັພະແນກສກຶສາທກີານ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ 
ຫ ັ້ອງ ການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ສ ບຕໍິ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຮງຮຽນອະນຼຸບານຕວົແບບຢູິ່ ບນັດາເມ ອງ
ທີິ່ ມເີງ  ິ່ອນໄຂ. 

6. ເຫນັດຮີບັຮອງເອາົວຽກງານການສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ແລະ ພດັທະນາກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ດັິ່ ງນີ ັ້: 
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6.1 ມອບໃຫັ້ກມົສາມນັສກຶສາ ສ ບຕໍິ່ ພດັທະນານຕິກິໍາກິ່ ຽວກບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ພ ັ້ອມທງັເຜຍີແຜິ່  ແລະ 
ຊຼຸກຍູ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃຫ ັ້ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມຫ ກັວຊິາການ; 

6.2 ໃຫັ້ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ສມົທບົກບັ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ
ເມ ອງ/ນະຄອນ ສ ບຕໍິ່ ເຜຍີແຜິ່  ແລະ ຝຶກອບົຮມົ ກິ່ ຽວກບັວຽກງານການສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ແລະ ພດັທະນາກຼຸິ່ ມ
ໂຮງຮຽນ ຢິ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ; 

6.3 ໃຫັ້ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ ຈດັຕັ ັ້ງກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ກະກຽມຈດັຕັ ັ້ງກຼຸິ່ ມ
ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ທີິ່ ມກີານເຄ ິ່ ອນໄຫວເຕມັຮູບແບບ ແລະ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມຫ ກັການທີິ່ ກໍານດົ ຢິ່ າງໜັ້ອຍໃຫັ້
ໄດ ັ້ເມ ອງລະ 1 ກຼຸິ່ ມ, ພັ້ອມທງັໃຫ ັ້ລງົຕດິຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ລາຍງານຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິ

ບດັໃຫັ້ຂັ ັ້ນເທງິຮບັຊາບເປັນແຕິ່ ລະໄລຍະ. 

7. ເຫນັດຮີບັຮອງເອາົວຽກງານການປະເມນີຄູສອນ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ດັິ່ ງນີ ັ້: 

7.1 ມອບໃຫັ້ກມົຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ ທບົທວນຄ ນ ມາດຖານ/ຄູິ່ ມ  ການປະເມນີຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການ
ໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ເນັ ັ້ນໃສິ່ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນເປັນຫ ກັ, ພ ັ້ອມທງັເຜຍີແຜິ່  ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃຫ ັ້ທົິ່ ວ
ເຖງິ; 

7.2 ມອບໃຫັ້ກມົຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ ສມົທບົກບັພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ດໍາເນນີການປະເມນີການປະຕບິດັ
ໜັ້າທີິ່ ຂອງຄູ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໂດຍອງີໃສິ່ ມາດຕະຖານ/ຄູິ່ ມ ສະບບັປັບປຼຸງໃໝິ່  ໂດຍໃຫັ້ເລີິ່ ມທດົ
ລອງຢູິ່  40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ. 

8. ເຫນັດຮີບັຮອງເອາົວຽກງານການປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບໃນການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ດັິ່ ງນີ ັ້: 

8.1 ມອບໃຫັ້ສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ ສມົທບົກບັກມົສາມນັສກຶສາ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຄ ນກິ່ ຽວກບັ
ການຈດັເວລາໃສິ່ ວຊິາຮຽນໃນຂັ ັ້ນ ປ. 1 ແລະ ປ. 2 ໂດຍສະເພາະວຊິາພາສາລາວ ແລະ ຄະນດິສາດ, ພ ັ້ອມ
ທງັອອກຂໍ ັ້ແນະນໍາລະອຽດ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ຄູສອນສຼຸມໃສິ່ ການສອນທກັສະການອິ່ ານອອກຂຽນໄດ ັ້ ແລະ ການຄດິ 
ໄລິ່ ເລກຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ. 

8.2 ໃຫັ້ແຕິ່ ລະເມ ອງ ສມົທບົກບັອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ເພ ິ່ ອ
ສບັຊ ັ້ອນຄູທີິ່ ມປີະສບົການ ສອນດ-ີສອນເກັິ່ ງ ໄປສດິສອນຢູິ່  ປ. 1 ແລະ ປ. 2.  

8.3 ໃຫັ້ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ສມົທບົກບັຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ
ເມ ອງ/ນະຄອນ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງຕັ ັ້ງໂຄງການທດົລອງ “ອ ັ້າຍ/ເອ ັ້ອຍຊິ່ ວຍນ ັ້ອງໃນການສອນໜງັສ ” ແນໃສິ່ ປັບ 

ປຼຸງຜນົການອິ່ ານອອກຂຽນໄດ ັ້ຂອງນກັຮຽນປະຖມົສກຶສາ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຢິ່ າງໜັ້ອຍ ເມ ອງລະໂຄງການ.  
8.4 ມອບໃຫັ້ກມົສາມນັສກຶສາ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປັບປຼຸງ ນຕິກິໍາກິ່ ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການເລ ິ່ ອນຂັ ັ້ນແບບ

ຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງ ພ ັ້ອມທງັເຜຍີແຜິ່ ນຕິກິໍາດັິ່ ງກິ່ າວໃຫັ້ທົິ່ ວເຖງິ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຖ ກຕ ັ້ອງຕາມ
ຫ ກັການ ແລະ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນມຄີຼຸນນະພາບ; 

8.5 ມອບໃຫັ້ກມົສ ັ້າງຄູ ສມົທບົກບັພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ສ ັ້າງຄວາມ
ເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກິ່ ລະບບົນເິທດການສກຶສາໃນແຕິ່ ລະຊັ ັ້ນການສກຶສາ ໃຫ ັ້ສອດຄິ່ ອງກບັຫ ກັສູດການຮຽນ-
ການສອນໃຫມິ່ ໂດຍມອບໃຫັ້ຄະນະສກຶສາສາດ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູຕິ່ າງໆ ໃນທົິ່ ວປະເທດເປັນຜູ ັ້ໃຫ ັ້
ບໍລກິານ;  
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8.6 ມອບໃຫັ້ກມົສ ັ້າງຄູ, ກມົກລິາມວນຊນົ, ພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ສມົທບົກບັທຼຸກພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວ 

ຂ ັ້ອງ ໃນການຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກິ່ ຄູສອນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ໃນການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝິ່  ແລະ ຈດັຝຶກອບົຮມົ

ວທິສີດິສອນໃຫັ້ແກິ່ ຄູອາສາສະໝກັ; 

8.7 ໃຫັ້ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ສມົທບົກບັ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ
ເມ ອງ/ນະຄອນ ສຼຸມໃສິ່ ການຕດິຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ໃຫ ັ້ການຊິ່ ວຍເຫ  ອໃນການປະຕບິດັໜັ້າທີິ່ ຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍ
ການໂຮງຮຽນ ແລະ ການສດິສອນຂອງຄູ ໂດຍໃຫັ້ມກີານລາຍງານຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ໃຫ ັ້ແກິ່ ຂັ ັ້ນຄຼຸ ັ້ມ
ຄອງຂອງຕນົ ຢິ່ າງເປັນປົກກະຕ;ິ 

9. ເຫນັດຮີບັຮອງເອາົວທິກີານແກ ັ້ໄຂການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ດັິ່ ງນີ ັ້: 

9.1 ໃຫັ້ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ ລງົສມົທບົກບັຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ 
ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນນກັຮຽນທີິ່ ມຄີວາມສິ່ ຽງທີິ່ ຈະອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ນກັຮຽນທີິ່ ປະລະການຮຽນ ເພ ິ່ ອປຼຸກລະ 

ດມົ ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ ໃຫ ັ້ພວກດັິ່ ງກິ່ າວໄດ ັ້ສ ບຕໍິ່ ເຂົ ັ້າຮຽນຈນົຈບົການສກຶສາພາກບງັຄບັ; 

9.2 ໃຫັ້ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ສມົທບົກບັຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ລງົຕດິຕາມ ແລະ ລະດມົນກັ 

ຮຽນຜູ ັ້ທີິ່ ຍງັບໍິ່ ທນັມາລງົທະບຽນຮຽນ ໃຫ ັ້ມາລງົທະບຽນ ແລະ ສ ບຕໍິ່ ຮຽນຈນົຈບົ, ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກໍິ່
ມອບໃຫັ້ຄູສອນເອາົໃຈໃສິ່ ສອນບໍາລຼຸງໃຫ ັ້ພວກດັິ່ ງກິ່ າວ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ຮຽນທນັກບັໝູິ່ ເພ ິ່ ອນພາຍໃນຫັ້ອງ. 

10. ເຫນັດຮີບັຮອງເອາົວຽກງານການປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບຂອງສກຶສາຫ ັງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ດັິ່ ງນີ ັ້: 

10.1 ມອບໃຫັ້ກມົສ ັ້າງຄູ ຮິ່ ວມກບັບນັດາສະຖາບນັສ ັ້າງຄູຕິ່ າງໆ ແລະ ຄະນະສກຶສາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ 
ຄົ ັ້ນ ຄວ ັ້າການຮບັນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນຄູໂດຍໃຫັ້ເນັ ັ້ນໃສິ່ ສາຍທີິ່ ຍງັຂາດເຂນີຄູ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ນກັ 
ຮຽນເກັິ່ ງໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນໃນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ພ ັ້ອມປັບປຼຸງການປະສານງານລະຫວິ່ າງສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ແລະ  
ຄະນະສກຶສາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລຕິ່ າງໆ; 

10.2 ມອບໃຫັ້ກມົອາຊວີະສກຶສາ ສ ບຕໍິ່ ສມົທບົກບັພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ສະໜອງການສກຶສາສາຍອາຊວີະສກຶ
ສາທີິ່ ມຄີຼຸນນະພາບ ແລະ ຫ າກຫ າຍ ເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄິ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຜູ ັ້ໃຊ ັ້ແຮງງານ ແລະ  
ຜູ ັ້ປະກອບການໃນແຕິ່ ລະທັ້ອງຖິິ່ ນ; 

10.3 ມອບໃຫັ້ກມົການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ສມົທບົກບັມະຫາວທິະຍາໄລຕິ່ າງໆ ເອາົໃຈໃສິ່ ຍກົສູງຄຼຸນນະພາບຂອງການ
ສກຶສາລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ ໂດຍຖ ເອາົວຽກງານປະກນັຄຼຸນນະພາບເປັນສໍາຄນັ; 

10.4 ມອບໃຫັ້ມະຫາວທິະຍາໄລຕິ່ າງໆ ເອາົໃຈໃສິ່ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ ແລະ ໃຫ ັ້ບໍລກິານດ ັ້ານວຊິາການ ໂດຍ
ສອດຄິ່ ອງກບັຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງສງັຄມົ. 

11. ເຫນັດຮີບັຮອງເອາົວຽກງານຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ດັິ່ ງນີ ັ້:  

11.1 ມອບໃຫັ້ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ສມົທບົກບັ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍທີິ່ ຢູິ່ ເຂດ
ຫິ່ າງໄກສອກຫ ກີ ໂດຍສະເພາະຊາວໜຼຸິ່ ມຜູ ັ້ຕກົຫ ົິ່ ນ ແລະ ດ ັ້ອຍໂອກາດໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາຫ າຍຂຶ ັ້ນ ໂດຍ
ສະເພາະແມິ່ ນການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີທີິ່ ແທດເໝາະກບັທ ັ້ອງຖິິ່ ນ; 
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11.2 ມອບໃຫັ້ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ສມົທບົກບັສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາພາຍ
ໃນແຂວງ ຈດັຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານໃຫັ້ແກິ່ ຊາວໜຼຸິ່ ມ ແລະ ຜູ ັ້ທີິ່ ສນົໃຈອ ິ່ ນໆ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ກຼຸິ່ ມ
ໂຮງຮຽນ ເປັນບິ່ ອນຝຶກອບົຮມົ. 

12. ເຫນັດຮີບັຮອງເອາົວຽກງານການຄຼຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊນົ ດັິ່ ງນີ ັ້: 

12.1 ມອບໃຫັ້ກມົນຕິກິໍາ ແລະ ປະກນັຄຼຸນນະພາບການສກຶສາ ສມົທບົກບັທຼຸກພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ລວມທັງັ
ສະມາຄມົການສກຶສາພາກເອກະຊນົ ທບົທວນ, ປັບປຼຸງລະບຽບການ ແລະ ນຕິກິໍາຕິ່ າງໆ ທີິ່ ເຫນັວິ່ າບໍິ່ ສອດ 

ຄິ່ ອງ ແລະ ເໝາະສມົ ທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການອະນຼຸມດັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງ, ການຄຼຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊນົ ແລະ 
ການຄຼຸ ັ້ມຄອງຄູສອນ ໂດຍສະເພາະຄູຕິ່ າງປະເທດ. 

13. ເຫນັດຮີບັຮອງເອາົວຽກງານກລິາ-ກາຍະກາໍ ດັິ່ ງນີ ັ້: 

13.1 ມອບໃຫັ້ກມົກລິາລະດບັສູງ ສມົທບົກບັແຂວງຊຽງຂວາງ ຈດັກອງປະຊຼຸມລະດບັຊາດ ເພ ິ່ ອຄົ ັ້ນຄວ ັ້າປຶກສາ
ຫາລ  ວນັເວລາ ໃນການຈດັງານມະຫາກໍາກລິາແຫິ່ ງຊາດຄັ ັ້ງທ ີXI ເພ ິ່ ອສະເໜຕີໍິ່ ລດັຖະບານ; 

13.2 ມອບໃຫັ້ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ສມົທບົກບັບນັດາສະຫະພນັກລິາພາຍໃນ
ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມເພີິ່ ມເຕມີ ເພ ິ່ ອເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັມະຫາກໍາກລິາແຫິ່ ງຊາດ 
ທີິ່ ຄາດວິ່ າຈະສາມາດເປີດຂຶ ັ້ນໃນ ທ ັ້າຍປີ 2020 ນີ ັ້; 

13.3 ມອບໃຫັ້ກມົກລິາມວນຊນົ, ພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ສມົທບົກບັພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ
ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈດັກອງປະຊຼຸມ ເພ ິ່ ອຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລ  ກິ່ ຽວກບັວນັເວລາໃນການຈດັການ
ແຂິ່ ງຂນັກລິາຄນົພກິານທົິ່ ວປະເທດຄັ ັ້ງທ ີIII, ພັ້ອມທງັມອບໃຫັ້ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/
ນະຄອນຫ ວງ ສ ບຕໍິ່ ກະກຽມນກັກລິາເພ ິ່ ອເຂົ ັ້າຮິ່ ວມການແຂິ່ ງຂນັດັິ່ ງກິ່ າວ; 

13.4 ມອບໃຫັ້ກມົແຜນການ ພຈິາລະນາຈດັສນັງບົປະມານລງົທນຶຂອງລດັບ ັ້ວງສູນກາງຄຼຸ ັ້ມຄອງ ເພ ິ່ ອສມົທບົໃສິ່
ການກໍິ່ ສ ັ້າງສະໜາມເປີດ-ປິດງານກລິານກັຮຽນ ທີິ່ ແຂວງສາລະວນັ. 

14. ເຫນັດຮີບັຮອງເອາົວຽກງານການບໍລຫິານ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງ ດັິ່ ງນີ ັ້: 

14.1. ໃຫັ້ແຕິ່ ລະພາກສິ່ ວນເອາົໃຈໃສິ່  ສ ບຕໍິ່ ອບົຮມົການເມ ອງແນວຄດິດ ັ້ວຍຫ າຍວທິ,ີ ຫ າຍຮູບແບບ ໃຫ ັ້ແກິ່ ພະ 
ນກັງານ, ຄູອາຈານ, ນກັຮຽນ, ນກັສກຶສາ ທີິ່ ຢູິ່ ພາຍໃຕ ັ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ໂດຍຖ ເອາົການເຜຍີແຜິ່
ບນັດາມະຕຄໍິາສັິ່ ງ ແລະ ລະບຽບການຕິ່ າງໆ ທີິ່ ທາງກະຊວງ ກໍິ່ ຄ ທາງລດັຖະບານວາງອອກ ໃຫັ້ເລກິເຊິິ່ ງ 
ແລະ ທົິ່ ວເຖງິ; 

14.2. ມອບໃຫັ້ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ ສ ບຕໍິ່ ປັບປຼຸງລະບບົຂໍ ັ້ມູນການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໂດຍໃຫັ້ຫ ັ້ອງ 
ການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ ລງົສມົທບົ ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນການ
ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນປະຈາໍປີ ໃຫ ັ້ທນັເວລາ ພ ັ້ອມຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງຊດັເຈນ; 

14.3. ມອບໃຫັ້ກມົນຕິກິໍາ ແລະ ປະກນັຄຼຸນນະພາບການສກຶສາ ສມົທບົກບັ ພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ສ ບຕໍິ່ ປັບປຼຸງ
ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາລຼຸິ່ ມກດົໝາຍຕາມແຜນທີິ່ ວາງໄວ ັ້ ພ ັ້ອມທງັເຜຍີແຜິ່  ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ໃຫ ັ້ທົິ່ ວເຖງິ ທງັລະດບັສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິິ່ ນ, ທງັພາຍໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ຂະແໜງການອ ິ່ ນໆທີິ່

ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 



88 

14.4. ມອບໃຫັ້ກມົຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ ສມົທບົກບັທຼຸກພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ສ ບຕໍິ່ ປັບປຼຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງ 
ແລະ ປັບປຼຸງຕໍາແໜິ່ ງງານ ໃນແຕິ່ ລະຂັ ັ້ນໃຫ ັ້ສອດຄິ່ ອງກບັຄວາມເປັນຈງິ; 

14.5. ມອບໃຫັ້ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ສມົທບົກບັສມົທບົກບັກມົຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ 
ພະນກັງານ ແລະ ກມົວຊິາການທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພດັທະນາແຜນສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານວຊິາການ 
ແລະ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນທຼຸກລະດບັ; 

14.6. ມອບໃຫັ້ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ສມົທບົກບັກມົວຊິາການທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
ສບຶຕໍິ່ ປັບປຼຸງຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົທີິ່ ມໃີນປັດຈຼຸບນັ ໂດຍເນັ ັ້ນໃສິ່ ພາກຕວົຈງິເປັນຫ ກັ ແລະ ສ ັ້າງຫ ກັສູດໃໝິ່ ທີິ່

ເຫນັວິ່ າມຄີວາມຈາໍເປັນ ໃຫ ັ້ສອດຄິ່ ອງກບັຕວົຈງິ ພາຍຫ ງັຝຶກອບົຮມົໄປແລ ັ້ວ ໃຫ ັ້ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້, 
ພ ັ້ອມທງັສ ບຕໍິ່ ດໍາເນນີການການຝຶກອບົຮມົຕາມແຜນດັິ່ ງກິ່ າວໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງ; 

14.7. ມອບໃຫັ້ຫ ັ້ອງການກະຊວງ, ກມົແຜນການ ແລະ ຂະແໜງການຍິ່ ອຍທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງ ລງົເຜຍີແຜິ່  ແລະ ເຊ ິ່ ອມ
ຊມຶຜນັຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທົິ່ ວປະເທດ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2019-
2020 ນີ ັ້ ໃຫ ັ້ແກິ່ ບນັດາແຂວງ ແລະ ສະຖານການສກຶສາທີິ່ ຂຶ ັ້ນກບັ; ພັ້ອມທງັມອບໃຫັ້ພະແນກສກຶສາທິ
ການ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ສ ບຕໍິ່ ລງົເຜຍີແຜິ່ ໃຫ ັ້ແກິ່ ເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນໃຫັ້ທົິ່ ວເຖງິ ແລະ 
ເລກິເຊິິ່ ງ. ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ມອບໃຫັ້ທຼຸກພາກສິ່ ວນທີິ່ ກິ່ ຽວຂ ັ້ອງນໍາເອາົມະຕດິັິ່ ງກິ່ າວ ໄປຜນັຂະຫຍາຍໃຫັ້
ເປັນແຜນການລະອຽດ ເພ ິ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັຜນົດ;ີ 

15. ມອບໃຫ ັ້ກມົກວດກາ ສມົທບົກບັເຄ ອຂິ່ າຍຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໃນແຕິ່ ລະຂັ ັ້ນ ເປັນຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບການ
ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານປະຈາໍປີ ພ ັ້ອມທງັ ຕດິຕາມຜນົການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຼຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2019-2020 ແລະ ລາຍງານໃຫ ັ້
ແກິ່ ການນາໍກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ທຼຸກໆ 6 ເດ ອນ. 

 

ກອງປະຊຼຸມໄດ ັ້ຮບັກຽດກິ່ າວປິດ ໂດຍ ທິ່ ານ ລດັຖະມນົຕ ີ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃນເວລາ
13:00 ໂມງ ຂອງວນັທ ີ28 ສງິຫາ 2020. 

 

ລດັຖະມນົຕ ີ
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