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ພາກທີ 1  
ສະຫຼຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພດັທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສກຶສາ  

ແຕ່ປີ 2011 –  2015 

I. ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ 
2011 –  2015   

1) ຜົນສ າເລັດ 
ບນົພ ັ້ນຖານຂອງການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາວຽກງານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາ ໃນໄລຍະ 4 ປີ ຜ່ານມາ (ສກົປີ 

2010/2011 ເຖງິ 2013/14) ກມົພະລະແລະສລິະປະສກຶສາ ໄດ ັ້ມຜີນົສ າເລດັ ທາງດ ັ້ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ບນັດາຄາດໝາຍຕ່າງໆ ສ າລບັວຽກງານພະລະສກຶສາ, ສລິະປະສກຶສາ, ສກຶສາປັ້ອງກນັ ຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມ
ສະຫງບົ, ວຽກງານຕ ັ້ານສິ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີວຽກງານຫຼກັສູດທ ັ້ອງ ຖິ່ ນ, ດັ່ ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ ັ້: 
1.1. ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດ 

ກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ມວີທິະຍາໄລທີ່ ຂ ັ້ນກບັ 2 ແຫ່ງຄ : ວທິະຍາໄລ ພະລະສກຶສາ ແລະວທິະຍາໄລສລິະ
ປະສກຶສາ.ໃນວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ໄດ ັ້ມລີະບບົການກ ່ ສ ັ້າງຄູ ລະດບັຊັ ັ້ນສູງ 11+3, 12+2 ແລະ ລະບບົຕ ່ ເນ ່ ອງຊັ ັ້ນສູງ ( 
11+3+1 ) ແລະ ປະລນິຍາຕ ີ(11+3+1+2), ສ່ວນວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ມລີະບບົກ ່ ສ ັ້າງຄູຊັ ັ້ນກາງ 9+3, ຊັ ັ້ນສູງ 12+2 
ແລະ ລະບບົຕ ່ ເນ ່ ອງຊັ ັ້ນສູງ, ສ່ວນປະລນິຍາຕມີພີຽງຊຸດດຽວໄດ ັ້ເປີດສອນເພ ່ ອຍກົລະດບັໃຫ ັ້ຄູ. 

ໄລຍະແຕ່ປີ 2010-2011 ເປັນຕົ ັ້ນມາ ວທິະຍາໄລ 2 ແຫ່ງໄດ ັ້ພດັທະນາ, ປັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສາມາດເປີດ ສອນ 
ແລະ ຮບັນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນໃນລະບບົຕ່າງໆ ດຂີຶ ັ້ນເປັນລ າດບັ ເພ ່ ອສ ັ້າງຄູອອກໄປສອນໃນໂຮງຮຽນສາມນັ ແລະ ສະຖາບນັການ
ສກຶສາແຫ່ງຕ່າງໆດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້:  
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1) ແຕ່ສກົຮຽນ 2010-2014 ສາມາດສ ັ້າງນກັຮຽນຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ຍກົລະດບັຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ ັ້ບ ລຫິານ ແຕ່ລະ
ລະດບັ ແລະ ບນັຈຊຸບັຊ ັ້ອນໄດ ັ້ດັ່ ງນີ ັ້: 

ລ/ດ ລະບບົຮຽນ ລຸ ັ້ນທ ີ ປີຮບັເຂົ ັ້າ ປີຈບົອອກ 
ຈ/ນນກັສກຶສາເຂົ ັ້າຮຽນ ຈ/ນນກັສກຶສາຮຽນຈບົ 

ໝາຍເຫດ 
ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ 

1 ຊັ ັ້ນສູງ (11+3) 
 

2010-2011 2012-2013 180 24 172 24 ລຸ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ 

2 ຊັ ັ້ນສູງ(12+2) 
1 2011-2012 2012-2013 209 31 205 30 

 
2 2012-2013 2013-2014 297 53 277 51 

 
3 2013-2014 2014-2015 312 26 

   

3 ຊັ ັ້ນສູງຕ ່ ເນ ່ ອງ 

1 2008-2009 2008-2009 111 15 111 15 
 

2 2009-2010 2009-2010 151 13 150 13 
 

3 2010-2011 2010-2011 259 51 254 51 
 

4 2011-2012 2011-2012 268 60 263 60 
 

5 2012-2013 2012-2013 180 43 173 42 
 

6 2013-2014 2014-2015 95 15 
  

ເພີ່ ມປີຮຽນ 

4 ປະລນິຍາຕຕີ ່ ເນ ່ ອງ 
1 2011-2012 2012-2013 139 22 135 21 

 
2 2012-2013 2013-2014 145 38 130 36 

 
3 2013-2014 2015-2016 80 11 

  
ເພີ່ ມປີຮຽນ 

 
2) ແຕ່ສກົຮຽນ 2010-2014 ສາມາດສ ັ້າງນກັຮຽນຄູສລິະປະດນົຕຼ,ີ ສລິະປະກ າ, ຍກົລະດບັຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ ັ້ບ ລຫິານ

ແຕ່ລະໆດບັ ແລະ ບນັຈຊຸບັຊ ັ້ອນໄດ ັ້ດັ່ ງນີ ັ້: 

ລ/ດ ລະບບົຮຽນ ລຸ ັ້ນທ ີ ປີຮບັເຂົ ັ້າ ປີຈບົອອກ ຈ/ນນກັສກຶສາເຂົ ັ້າຮຽນ ຈ/ນນກັສກຶສາຮຽນຈບົ ໝາຍເຫດ 
ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ 

1 ຊັ ັ້ນກາງ (9+3) 

1 2010-2011 2012-2013 118 94 109 90   
2 2011-2012 2013-2014 35 25 34 24   
3 2012-2013 2014-2015 59 51       
4 2013-2014 2015-2016 84 79       

2 ຊັ ັ້ນສູງ(12+2) 
1 2011-2012 2012-2013 82 62 79 61   
2 2012-2013 2013-2014 90 67 88 65   
3 2013-2014 2014-2015 86 64       

3 
ຊັ ັ້ນສູງຕ ່ ເນ ່ ອງ 
(8+3+2) 

1 2008-2009 2009-2010 116 87 108 82   
2 2009-2010 2010-2011 147 88 142 88   
3 2010-2011 2011-2012 138 98 138 98   
4 2011-2012 2012-2013 105 83 105 83   

5 2012-2013 2014-2015 89 64 
  

ເພີ່ ມປີຮຽນແລະ 
ເປັນລຸ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ 

4 
ປະລນິຍາຕຕີ ່ ເນ ່ ອງ 

(8+3+2+3) 
1 2011-2012 2013-2014 51 32 49 31  ລຸ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ 
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3) ການບນັຈ ຸແລະ ສບັຊ ັ້ອນຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ຄູສລິະປະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ 

ລ/ດ ແຂວງ 
ຈ/ນຄູພະລະ&ສິລະປະສຶກສາສົກປີ 2013-2014 

ລວມ ພະລະ ສິລະປະດົນຕຣີ ສິລະປະກ າ ຄູວິຊາເລືອກ 
ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ 

ລວມ: 3,305 1,112 1,702 274 307 258 250 195 1,072 385 

1 ຜົັ້ງສາລ ີ 145 88 62 26 26 25 8 8 49 29 

3 ຫຼວງນ ັ້າທາ 51 19 32 2 11 10 8 7 - - 

2 ບ ໍ່ແກ້ວ 87 22 52 7 13 5 22 10 - - 
8 ຫົວພັນ 593 165 229 20 26 26 - - 338 119 
7 ຊຽງຂວາງ 64 19 48 6 12 9 4 4 - - 
4 ອຸດົມໄຊ 206 21 119 5 8 6 16 10 63 - 
5 ຫຼວງພະບາງ 235 80 133 16 17 15 32 30 53 19 
6 ໄຊຍະບູລີ 196 68 144 23 29 25 21 20 2 - 
9 ວຽງຈັນ 158 42 98 9 15 12 10 8 35 13 

10 
ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ 

232 106 158 46 43 37 31 23 - - 

11 ບ ລິຄ າໄຊ 43 16 29 4 10 10 2 - 2 2 
12 ຄ າມ່ວນ 61 43 29 20 13 12 12 10 7 1 
13 ສະຫວັນນະເຂດ 592 234 240 54 20 19 23 21 309 140 
14 ສາລະວັນ 115 69 29 7 23 20 27 16 36 26 
15 ຈ າປາສັກ 341 58 189 22 10 7 17 16 125 13 
16 ເຊກອງ 59 34 19 2 13 12 7 6 20 14 
17 ອັດຕະປື 105 27 44 4 18 8 10 6 33 9 
18 ໄຊສົມບູນ 22 1 22 1 - - - - - - 

 
4) ການພດັທະນາ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄດ ັ້ກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງພ ັ້ນຖານວດັຖຸອາຄານສະຖານທີ່  ແລະ ສະ ໜອງ

ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ເພ ່ ອຮອງຮບັການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ, ວທິະ ຍາໄລສລິະ
ປະສກຶສາ ຄ : 
 ວິທະຍາໄລພະລະສກຶສາ: ໄດ ັ້ສ າເລດັການປຸກສ ັ້າງຫ ພກັນກັຮຽນ 3 ຊັ ັ້ນ 1 ຫຼງັ, ກ ່ ສ ັ້າງອາຄານຮຽນໃໝ່ 3 ຊັ ັ້ນ 1 

ຫຼງັ, ສ ັ້ອມແປງເດີ່ ນບານເຕະ, ແລ່ນ-ລານແລະອດັສະຈນັ, ກ ່ ສ ັ້າງຕ ່ ເຕມີເດີ່ ນກລິາໃນຮົ່ ມ, ສ ັ້ອມແປງຫ ພກັ ນກັສກຶສາ 
ແລະ ສ າຫຼວດອອກແບບ, ບຸກເບກີ, ສ ັ້າງຮົ ັ້ວອ ັ້ອມດນິໃໝ່ເພ ່ ອກຽມສ ັ້າງສະຖາບນັພະລະສກຶສາ ຢູ່ບ ັ້ານໂພນຄ າ, 
ເມ ອງນາຊາຍທອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

 ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ: ໄດ ັ້ສ າເລດັການກ ່ ສ ັ້າງຫ ັ້ອງການ ແລະ ຫ ັ້ອງຮຽນລວມ, ສ ັ້າງອາຄານຮຽນໃໝ່ 4 ຊັ ັ້ນ 1 
ຫຼງັ, ສ າຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງຫ ສະໝຸດ, ສ າຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງອາຄານຫ ັ້ອງຄອມ ພວິເຕ,ີ ຫັ້ອງ
ແລ໋ບ ແລະ ຫ ັ້ອງອຸປະກອນ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງສະໂມສອນ 1 ຫຼງັ. 

5) ໄດ ັ້ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງກດິຈະກ າທກັສະຊວີດິກ່ຽວກບັຜນົຮ ັ້າຍຂອງສິ່ ງເສບຕດິ, ຕ ັ້ານປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ ແລະ ປັບປຸງ ກາຍະ
ພາບຕາມ 5 ຫຼກັມູນການສກຶສາ: 
- ສາມາດສ ັ້າງຄູເຝິກເດກັອາສາສະໝກັຕ ັ້ານສິ່ ງເສບຕດິໄດ ັ້ 105 ຄນົ ແລະ ສາມາດສ ັ້າງເດກັອາສາສະໝກັໃນ ໂຮງຮຽນ

ໄດ ັ້ 1,255 ນ ັ້ອງ ເພ ່ ອເປັນແບບຢ່າງນ າພາໝູ່ ເພ ່ ອນຫ່າງໄກສິ່ ງເສບຕດິ ແລະ ຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໃນໂຮງຮຽນ ກ ຄ 
ຊຸມຊນົ. 

- ໂດຍຕດິພນັກບັວຽກງານ 3 ສ ັ້າງ ກ ່ ຄ ສ ັ້າງບ ັ້ານພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 3 ຂ ັ້ແຂ່ງຂນັຂອງກະຊວງ ວາງ
ອອກ ໄດ ັ້ສ ັ້າງໂຄງການເພ ່ ອສ ັ້າງໂຮງຮຽນສຂີຽວປອດຢາເສບຕດິ ເຊິ່ ງມາຮອດປີນີ ັ້ສາມາດສ ັ້າງໂຮງຮຽນມດັ ທະຍມົຕວົ
ແບບປອດຢາເສບຕດິ 3 ສກົຮຽນຕດິຕ ່ ກນັ (2011-2014) ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໄດ ັ້ຈ ານວນ 241 ແຫ່ງ, ພ ັ້ອມ
ທງັຈດັຕັ ັ້ງພທິຍີ ັ້ອງຍ ຢ່າງສມົກຽດໃຫ ັ້ແກ່ຄະນະຮບັຜດິຊອບ ແລະ ໂຮງຮຽນດັ່ ງກ່າວສ າເລດັ ແລ ັ້ວໃນຂອບເຂດທົ່ ວ
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ປະເທດ ອນັໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ຂະບວນດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ຟົດຟ ັ້ນ ແລະ ແຂ່ງຂນັກນັຫຼາຍຂຶ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ. ສງັລວມແລ ັ້ວມາຮອດປະຈຸ
ບນັ ສາມາດສ ັ້າງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫ ັ້ເປັນໂຮງຮຽນ ປອດຢາເສບຕດິໄດ ັ້ທງັໝດົ 819 
ແຫ່ງ.  

- ປັບປຸງກາຍະພາບດ ັ້ານພະລະສກຶສາໃຫ ັ້ວທິະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງແລະ ໂຮງຮຽນສາມນັ 16 ແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະ 
ເທດ ເພ ່ ອຍກົລະດບັຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດໃຫ ັ້ແກ່ຄູ-ອາຈານທີ່ ສດິສອນວຽກງານພະລະ ແລະ ສລິະ ປະສກຶສາ. 

6) ຂະບວນການຈດັການຮຽນ-ການສອນສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ, ໂຮງຮຽນ 
ເຕກັນກິວຊິາຊບີ, ວທິະຍາໄລ, ມະຫາວທິະຍາໄລທງັພາກລດັແລະ ເອກະຊນົ, ຜ່ານການລງົຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ແລະ 
ການລາຍງານແຕ່ລະສກົຮຽນໄດ ັ້ມນີກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນວຊິາດັ່ ງກ່າວເພີ່ ມຂຶ ັ້ນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ເປັນຂະບວນການພົ ັ້ນເດັ່ ນ. 
ລ/ດ ໂຮງຮຽນ 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ 

1 ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ 31,352 13,910 62,170 28,463 108,571 50,977 66,749 31,181 

2 
ເຕກັນກິວຊິາຊບີ, ວທິະຍາໄລ-
ມະຫາວທິະຍາໄລທງັພາກລດັ ແລະ 
ເອກະຊນົ 

8,467 4,079 12,312 6,497 8,186 3,737 13,926 6,743 

 
ລວມທັງໝົດ 39,819 17,989 74,482 34,960 116,757 54,714 80,675 37,924 

 
1.2. ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງ 

1.2.1. ໄດ ັ້ພດັທະນາຫຼກັສູດ, ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶັ້ມຄູ່ມ ໃນການຮບັໃຊ ັ້ແກ່ການກ ່ ສ ັ້າງຄູ ແລະ ການອບົຮມົ ຍກົລະດບັ
ຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໃນລະບບົ ແລະ ຊັ ັ້ນຮຽນຕ່າງໆ ຕາມທດິປະຕຮູິບລະບບົ ການສກຶສາແຫ່ງ
ຊາດເຊັ່ ນ: 

1) ໄດ ັ້ສ າເລດັການທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງຫຼກັສູດຊັ ັ້ນສູງຄູພະລະສກຶສາ. 
2) ໄດ ັ້ປັບປຸງໂຄງສ ັ້າງຫຼກັສູດຕ ່ ເນ ່ ອງຊັ ັ້ນສູງ ແລະ ປະລນິຍາຕ ີ ພ ັ້ອມທງັປ່ຽນລະບບົຮຽນຈາກ 1 ປີເປັນ 2 ປີ ແລະ 

ຊັ ັ້ນປະລນິຍາຕຈີາກ 2 ປີເປັນ 3 ປີ. 
3) ໄດ ັ້ລງົເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ເພ ່ ອກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫຼກັສູດປະລນິຍາຕສີາຍພະລະສກຶສາ ຢູ່ ວທິະຍາໄລ

ຄູຫຼວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສກັ. 
4) ສ າເລດັການທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງຫຼກັສູດຄູສລິະປະສກຶສາຊັ ັ້ນກາງ, ຊັ ັ້ນສູງ ແລະ ຫຼກັສູດຊັ ັ້ນສູງຕ ່ ເນ ່ ອງ. 
5) ຫຼກັສູດປະລນິຍາຕຄູີສາຍພະລະສກຶສາ ແລະ ສາຍສລິະປະສກຶສາ ສ າລບັສອນ ມ1-ມ7 ໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງ ແລະ ຈດັ

ຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນສກົຮຽນ 2014-2015. 
6) ມຄີວາມພ ັ້ອມໂດຍພ ັ້ນຖານໃນການເປີດການຮຽນ-ການສອນລະດບັປະລນິຍາຕີ ສກົຮຽນ 2014-15 ສ າລບັ

ວທິະຍາໄລ 2 ແຫ່ງ. 
7) ສ າເລດັການທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງຄ ນເນ ັ້ອໃນຫຼກັສູດ ແລະ ປຶັ້ມຄູ່ມ ວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັ ຄວາມ

ສະຫງບົຮ່ວມກບັກະຊວງປັ້ອງກນັປະເທດ ແລະ ກະຊວງປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ເພ ່ ອຮບັໃຊ ັ້ການ ຮຽນ-ການ
ສອນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ, ໂຮງຮຽນເຕກັນກິວຊິາຊບີ, ວທິະຍາໄລ-ມະຫາວທິະຍາ ໄລທງັພາກລດັ 
ແລະ ເອກະຊນົ. 

8) ໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນສ າລບັຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ແຕ່ ປ3-ປ5 ດ ັ້ວຍການ ຮ່ວມມ ກບັ
ຊຸມຊນົພດັທະນາຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນໂດຍອງີໃສ່ຫຼກັສູດແຫ່ງຊາດເປັນຫຼກັໂດຍສອດແຊກເນ ັ້ອໃນ ທ ັ້ອງຖິ່ ນເຂົ ັ້າໃນ
ບດົຮຽນທີ່ ມແີລ ັ້ວ ຫຼ  ປ່ຽນເນ ັ້ອໃນວຊິາການຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນແທນບດົທີ່ ມແີລ ັ້ວ ປະຈບຸນັ ຫຼກັສູດດັ່ ງກ່າວໄດ ັ້
ຂະຫຍາຍໄປໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດມທີງັໝດົ 18 ແຂວງ, 48 ເມ ອງ ແລະ 1,176 ໂຮງຮຽນ. 

9) ໄດ ັ້ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນພະລະສກຶສາຈ ານວນໜຶ່ ງ ໃຫ ັ້ແກ່ໂຮງຮຽນເປົັ້າໝາຍຕວົແບບ ແລະ 
ໃນເຂດບ ັ້ານ 3 ສ ັ້າງເຊັ່ ນ: ບານເຕະ 419ໜ່ວຍ, ບານສົ່ ງ 60ໜ່ວຍ, ກະຕ ັ້ 60ໜ່ວຍ, ບານບ ັ້ວງ 32ໜ່ວຍ, ຕາ
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ໜ່າງບານເຕະ 32ດາງ, ຕາໜ່າງບານສົ່ ງ 50ດາງ, ຕາໜ່າງກະຕ ັ້ 50ດາງ, ໝາກຫວດີ 181ໜ່ວຍ, ຈວຍ 16ຊຸດ, 
ເສ ັ້ອຄູເຝິກບານເຕະ 20 ຜ ນ ປຶັ້ມຂຽນ 7,800 ຫວົ, ໄມ ັ້ເທນັນສິ 50 ອນັ ແລະ ລູກເທນັນສິ 200 ໜ່ວຍ. 

10) ສະໜອງສ ່ ການຮຽນ-ການສອນ(CD)ວຊິາສລິະປະດນົຕຼເີຊັ່ ນ:ແຄນ, ຊ , ຂມິ, ລະນາດ, ປີອາໂນ ຈ ານວນ 679 
ແຜ່ນ ແລະ ວຊິາສິລິະປະກ າເຊັ່ ນ: ວຊິາແຕ ັ້ມຮູບຕາມແບບ, ແຕ ັ້ມຕາມໃຈ, ແຕ ັ້ມຕາມຫວົບດົ, ແຕ ັ້ມປະດບັປະດາ
, ແກະສະຫຼກັ, ປັັ້ນ, ສ ັ້າງສນັງານສລິະປະ ແລະ ພາບພມິຈ ານວນ600ແຜ່ນ. ພ ັ້ອມ ນີ ັ້ກ ່ ໄດ ັ້ສະໜອງອຸປະກອນສ າ
ລບັວຊິາສລິະປະກ າໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນເປົັ້າໝາຍຕວົແບບ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນເຂດ ບ ັ້ານ 3 ສ ັ້າງ ຈ ານວນ 15 ໂຮງຮຽນໆ
ລະ 3 ຊຸດ. 

11) ຈດັພມິເອກະສານການສອນວຊິາສລິະປະດນົຕຼ ີ ແລະ ສລິະປະກ າ 14 ວຊິາ ຈ ານວນ 13,000 ຫວົ; ພມິປຶັ້ມ
ຫຼກັສູດ ແລະ ປຶັ້ມຄູ່ມ  ວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ, ໂຮງຮຽນ
ເຕກັນກິວຊິາຊບີ, ວທິະຍາໄລ-ມະຫາວທິະຍາໄລ ຈ ານວນ 11,000 ຫວົ; ພມິປຶັ້ມຫຼກັສູດທ ັ້ອງ ຖິ່ ນ, ຄູ່ມ  ຄູ ແລະ 
ແບບຮຽນ ຈ ານວນ 6,542 ຫວົ. 

12) ໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກ່ພະນກັງານ ແລະ ຄູສອນໃນຂັ ັ້ນກມົ, ຂັ ັ້ນແຂວງ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ວທິະຍາ ໄລຄູ 8 
ແຫ່ງດ ັ້ວຍການຈດັເຝິກອບົຮມົເຊັ່ ນ: ເຝິກອບົຮມົຄວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານກ່ຽວກບັການຕດິຕາມ-ປະເມນີ ຜນົໃຫ ັ້
ພະນກັງານໃນກມົແລະວທິະຍາໄລຂຶ ັ້ນກບັ ໄດ ັ້ 17 ຄນົ, ເຝິກອບົຮມົໃຫ ັ້ຄູສອນກ່ຽວກບັວທິສີດິສອນ ວຊິາ
ພະລະສກຶສາ, ວຊິາສກຶສາປກຊ-ປກສ ໄດ ັ້ 64 ຄນົ, ເຝິກອບົຮມົວທິສີດິສອນວຊິາສລິະປະກ າໄດ ັ້ 83 ຄນົ, 
ເຝິກອບົຮມົວທິສີດິສອນວຊິາສລິະປະດນົຕຣໄີດ ັ້ 54 ຄນົ, ເຝິກອບົຮມົການຟັ້ອນລ າວງົລາວ ມາດຕະ ຖານໄດ ັ້ 94 
ຄນົ, ເຝິກອບົຮມົການນ າໃຊ ັ້ເຄ ່ ອງດນົຕຼພີ  ັ້ນເມ ອງແລະດນົຕຼສີາກນົໄດ ັ້50ຄນົ. 

13) ໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງກ່ຽວກບັການພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ດ ັ້ວຍ ການ
ເຝິກອບົຮມົໃຫ ັ້ຄູສອນ, ພະນກັງານຮບັຜດິຊອບຂັ ັ້ນແຂວງ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊນົ. 

14) ໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ເດກັອາສາສະໝກັຕ ັ້ານສິ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນ ກ່ຽວ ກບັວຽກ
ງານຄຸ ັ້ມຄອງບ ລຫິານ, ວຽກງານໄອທ ີແລະ ການສ ັ້າງປຶັ້ມກາຕຸນໃນການອະນຸລກັຮກັສາສິ່ ງແວດ ລ ັ້ອມ.  

15) ພະນກັງານ, ຄູ-ອາຈານ ຢູ່ວທິະຍາໄລທງັ 2 ແຫ່ງ ກ ໄດ ັ້ຮບັການເຝິກອບົຮມົແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກພາຍ ຫຼງັໄດ ັ້
ຮບັການແຕ່ງຕັ ັ້ງຕ າແໜ່ງ. 

1.3. ແຜນງານບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
1) ໄດ ັ້ສກຶສາອບົຮມົວຽກງານການເມ ອງ-ແນວຄດິໃຫ ັ້ພະນກັງານພາຍໃນກມົ ແລະ ວທິະຍາໄລຂຶ ັ້ນກບັ ຢ່າງເປັນ 

ປົກກະຕ,ິ ມກີານສ່ອງແສງລາຍງານປະຈ າອາທດິ, ເດ ອນ, 3 ເດ ອນ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງເຜຍີແຜ່ປາຖະກະຖາ ເນ ່ ອງ ໃນ
ໂອກາດວນັສ າຄນັຕ່າງໆ, ໄດ ັ້ກ ານດົລະບອບລະບຽບວາລະດ າເນນີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ວຽກງານ ແລະ ປະຕບິດັ
ລະບອບລວມສູນປະຊາທປິະໄຕຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ. 

2) ໄດ ັ້ດ າເນນີການແຕ່ງຕັ ັ້ງຄະນະຮບັຜດິຊອບຄົ ັ້ນຄວ ັ້າປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງພາຍໃນກມົ ແລະ ວທິະຍາໄລ ຂຶ ັ້ນກບັ 
ແລະ ແຕ່ງຕັ ັ້ງພະນກັງານດ າລງົຕ າແໜ່ງປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັພາລະບດົບາດໜັ້າທີ່ ຂອງຕນົ, ສ່ວນຂັ ັ້ນ
ທ ັ້ອງຖິ່ ນກ ່ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງການຈດັຕັ ັ້ງຂະແໜງຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍງານຂັ ັ້ນເມ ອງ. 

3) ສ າເລດັການສ ັ້າງຄູ່ມ  ວທິເີຮດັວຽກຂອງກມົ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຕາມພາລະບດົບາດ. 
4) ໄດ ັ້ສ ັ້າງນຕິກິ າ ເພ ່ ອຮບັໃຊ ັ້ວຽກງານພະລະ ແລະ ສລິະລະສກຶສາເຊັ່ ນ: ຂ ັ້ຕກົລງົວ່າດ ັ້ວຍການອະນຸມດັສ ັ້າງຕັ ັ້ງ 

ສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັລາວ ພ ັ້ອມທງັແຕ່ງຕັ ັ້ງຄະນະບ ລຫິານງານ ແລະ ກດົລະບຽບໃນການຈດັຕັ ັ້ງ ເຄ ່ ອນ
ໄຫວຂອງສະຫະພນັ; ຄ າສັ່ ງກ່ຽວກບັການປະຕບິດັຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນພະລະ ແລະ ສລິະປະ ສກຶສາ; 
ລະບຽບການຈດັການແຂ່ງຂນັກລິາໃນໂຮງຮຽນ, ຄ າສັ່ ງກ່ຽວກບັການຕ ັ້ານ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນສິ່ ງເສບ ຕດິໃນຂະແໜ
ງການສກຶສາ; ຂ ັ້ຕກົລງົວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງຄູພະລະສກຶສາ, ຄູສລິະປະສກຶສາ ແລະ ນກັສກຶ ສາ; ຄ າສັ່ ງກ່ຽວກບັ
ການຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນວຊິາສກຶສາ ປກຊ-ປກສ ແລະ ຄ າສັ່ ງກ່ຽວກບັການສ ັ້າງ ໂຮງຮຽນຕວົແບບດ ັ້ານ
ພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ. 
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5) ໄດ ັ້ລງົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານການຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາ, ວຊິາສລິະປະສກຶ
ສາ ແລະ ວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສາມນັ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ ບ ັ້ານສາມສ ັ້າງ 
ເລີ່ ມແຕ່ສກົຮຽນ 2011-12 ເປັນຕົ ັ້ນມາ ເຊິ່ ງສາມາດເກບັກ າໄດ ັ້ດ ັ້ານກນົໄກການຈດັຕັ ັ້ງ, ດ ັ້ານ ບຸກຄະລາກອນ, ດ ັ້ານ
ວຊິາສະເພາະ ແລະ ງບົປະມານຮບັໃຊ ັ້ເພ ່ ອເປັນການປັບປຸງວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ໃຫ ັ້ມ ີຄຸນນະພາບ. 

1.4.ວຽກງານພົວພັນແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ 
ໄດ ັ້ພວົພນັ ແລະ ຮ່ວມມ ກບັບນັດາປະເທດເພ ່ ອນມດິ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ເພ ່ ອຍາດແຍ່ງເອາົການ 

ຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ ັ້ານບດົຮຽນ ແລະ ທນຶຮອນມາຮບັໃຊ ັ້ການພດັທະນາວຽກງານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາເຊັ່ ນ: 
- ຮ່ວມມ ກບັ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລກປ່ຽນທາງດ ັ້ານວຊິາການ ລະຫວ່າງ ມະຫາວທິະຍາໄລສ ັ້າງຄູພະລະ ສກຶສາ, 

ມະຫາວທິະຍາໄລສ ັ້າງຄູສລິະປະສກຶສາ ຮ່າໂນ ັ້ຍ ສສ.ຫວຽດນາມກບັ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລ
ສລິະປະສກຶສາ. 

- ຮ່ວມມ ກບັ ປະເທດໄທ (ອງົການ ສພຣTica) ໃນໂຄງການພດັທະນາ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ແລະ 
ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ, ຊຶ່ ງໄດ ັ້ຮບັການຊ່ວຍເຫຼ ອດ ັ້ານການຍກົລະດບັໃຫ ັ້ຄູ-ອາຈານ, ອຸປະກອນການ ຮຽນ-
ການສອນ ແລະ ອ ່ ນໆ, ພວມສ ບຕ ່ ໂຄງການໄລຍະ II. 

- ຮ່ວມມ ກບັອງົການນ ັ້າໃຈນກັກລິາ (Spirit of Soccer) ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການຮຽນຮູ ັ້ເລ ່ ອງ 
ອນັຕະລາຍຂອງລະເບດີບ ່ ທນັແຕກໂດຍຜ່ານກລິາບານເຕະສ າລບັໂຮງຮຽນປະຖມົແລະມດັທະຍມົສກຶສາໃນ
ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄລຍະ Iມູນຄ່າທນຶຊ່ວຍເຫຼ ອ 95,025$ ແລະ ໄລຍະ II ມູນຄ່າ 200,000$. 

- ຮ່ວມກບັ ອງົການຊາຍຟັນລາວ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການສົ່ ງເສມີວຽກງານພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໃນ
ໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາສ າລບັເດກັນ ັ້ອຍລາວ, ໂດຍມຈີດຸທດົລອງຢູ່ 2 ເມ ອງຂອງນະຄອນຫຼວງຄ  : ເມ  ອງໄຊທານ ີ
ແລະ ເມ ອງປາກງ  ່ມ ມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼ ອ 82,688$ ອດົສະຕາລ.ີ  

- ຮ່ວມມ ກບັສູນອບົຮມົຮ່ວມພດັທະນາ (PADETC) ພດັທະນາເດກັອາສາໃນການຮຽນຮູ ັ້ຈາກການປະຕ ິບດັຕວົ
ຈງິໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ແລະ ຊຸມຊນົໃນ 6 ແຂວງ(ຊຽງຂວາງ,ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລ,ີ ຄ າມ່ວນ, ອຸດມົໄຊ 
ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ) ມູນຄ່າ 163,000,000 ກບີ. 

- ຮ່ວມມ ກບັສະມາຄມົພດັທະນາທກັສະຊວີດິ “ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການປັ້ອງກນັຢາເສບຕດິ, ສດິທຄິວາມສະເ
ໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ ແລະ ສົ່ ງເສມີພູມປັນຍາທ ັ້ອງຖິ່ ນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົໃນ 5 ແຂວງ ( ອຸດມົໄຊ, 
ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຄ າມ່ວນ ແລະບ ລຄິ າໄຊ )” ມູນຄ່າ 90,000$ ໂຄງການດັ່ ງກ່າວໄດ ັ້ສ າເລດັ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແລ ັ້ວ. 

- ຮ່ວມມ ກບັອງົການ NCA ປະຈ າລາວ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການປູກຈດິສ ານກຶກ່ຽວກບັຜນົຮ ັ້າຍຂອງການ
ຄ ັ້າມະນຸດ ແລະ ສິ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມກບັຊຸມຊນົອ ັ້ອມຂ ັ້າງ ທີ່ ແຂວງບ ່ ແກ ັ້ວ, ໂຄງການ
ດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດ ັ້ມອບໃຫ ັ້ແຂວງເປັນຜູ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. 

- ຮ່ວມມ ກບັສະຫະພນັກລິາໝາກເສກິອາຊ ີນ າເອາົການຮຽນຮູ ັ້ກ່ຽວກບັກລິາໝາກເສກິເຂົ ັ້າໃນໂຮງຮຽນສາ ມນັສກຶ
ສາ. 

- ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມສ າມະນາ ແລະ ເຜຍີແຜ່ກ່ຽວກບັວຽກງານພະລະສກຶສາລາວໃຫ ັ້ແກ່ບນັດາສະມາຊກິ ອາຊຽນ 5 
ປະເທດ ບວກຍີ່ ປຸ່ນ ເພ ່ ອກຽມໃຫ ັ້ແກ່ການເຂົ ັ້າຮ່ວມເປັນປະຊາຄມົອາຊຽນ. 

2) ບັນຫາ ແລະ ສິໍ່ງທ້າທາຍ  
- ການຮບັນກັສກຶສາຄູພະລະແລະ ສລິະປະຍງັຈ າກດັ ເຮດັໃຫ ັ້ຈ ານວນຄູທີ່ ຈບົອອກໄປບ ່ ພຽງພ ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການ. 
- ການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນສາມນັຍງັບ ່ ໄປຕາມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຄບົ

ຖັ້ວນຕາມຫຼກັສູດ. 



ແຜນພດັທະນາວຽກງານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາ 5 ປີຄັ ັ້ງທ ີVIII 2016-2020(chantha)7 
 

- ການສບັຊ ັ້ອນໜັ້າທີ່ ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບວຽກງານພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຖ ກປັບປ່ຽນເລ ັ້ອຍໆ ເຮດັ
ໃຫ ັ້ການບ ລຫິານຈດັການດ ັ້ານວຊິາການພບົຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ບ ່ ຕ ່ ເນ  ່ ອງ. 

- ການປະຕບິດັດ າລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວ່າດ ັ້ວຍການສກຶສາອບົຮມົວຽກງານສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງ ກນັຄວາມ
ສະຫງບົ ແລະ ຂ ັ້ຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ີວ່າດ ັ້ວຍການຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ັ້ດ ີເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 

- ການຜນັຂະຫຍາຍມະຕຄິ າສັ່ ງກ່ຽວກບັການເພີ່ ມທະວກີານສະກດັກັ ັ້ນ ແລະ ຕ ັ້ານສິ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ແກ ັ້ໄຂ
ປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ໃນສງັຄມົຈາກແຂວງຫາເມ ອງ ແລະ ຈາກເມ ອງຫາໂຮງຮຽນຍງັບ ່ ທນັໄດ ັ້ປະຕບິດັຢ່າງ ທົ່ ວເຖງິ. 

- ງບົປະມານໃນການຜນັຂະຫຍາຍຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນໃນຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງຍງັມຄີວາມຂາດເຂນີ, ຫຼາຍໂຮງຮຽນທີ່ ມ ີ
ຫຼກັສູດແລ ັ້ວຍງັມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເຊັ່ ນ: ບາງຫວົຂ ັ້ແມ່ນອາໄສຜູ ັ້ອາວຸໂສ, ຜູ ັ້ຊ ານຊິ ານານໃນຊຸມ
ຊນົມາຊ່ວຍສອນ ແລະ ອ ່ ນໆ. 

3) ສາຍເຫດ ແລະ ບົດຮຽນທີໍ່ຖອດຖອນໄດ້ 
ສາຍເຫດ: 
1. ຜູ ັ້ບ ລຫິານການສກຶສາແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ຍງັບ ່ ທນັເຫນັຄວາມສ າຄນັຂອງວຽກງານພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ຈຶ່ ງ ເຮດັ

ໃຫ ັ້ການປະຕບິດັຫຼກັມູນພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ັ້ດເີທົ່ າທີ່ ຄວນ. 
2. ກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງສາຍຕັ ັ້ງສາຍຂວາງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາຍງັບ ່

ທນັໄດ ັ້ດເີທົ່ າທີ່ ຄວນ ແລະ ບ ່ ທນັກມົກຽວກນັ. 
3. ຂງົເຂດວຽກງານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາ ຍງັບ ່ ມລີະບບົການນເິທດຂອງຂະແໜງການແລະໜ່ວຍງານສະເພາະ. 
ບົດຮຽນທີໍ່ຖອດຖອນໄດ້: 
1) ຄວນເພີ່ ມທະວຄີວາມເຂົ ັ້າໃຈໃຫ ັ້ຜູ ັ້ບ ລຫິານການສກຶສາຂັ ັ້ນຕ່າງໆກ່ຽວກບັຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງການປະຕບິດັ 

5 ຫຼກັມູນການສກຶສາຂອງພກັໃຫ ັ້ເລກິເຊິ່ ງກວ່າເກົ່ າ. 
2) ເພ ່ ອແກ ັ້ໄຂບນັຫາຂອດຂາດຄູຄວນຂະຫຍາຍການສ ັ້າງຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໃຫ ັ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ, ພ ັ້ອມ

ນັ ັ້ນກ ່ ຄວນກະຕຸກຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ນກັສກຶສາຈາກວທິະຍາໄລຄູແຫ່ງຕ່າງໆ ໃຫ ັ້ຫນັມາຮຽນວຊິາເລ ອກໃນ 2 ວຊິາດັ່ ງກ່າວໃຫ ັ້
ຫຼາຍຂຶ ັ້ນ, ພ ັ້ອມທງັນ າໃຊ ັ້ເຂາົເຈ ົ ັ້າໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັຜນົດ.ີ 

3) ຄວນມງີບົປະມານໃນລະດບັອນັຈ າເປັນ ເພ ່ ອລງົທນຶໃສ່ການອບົຮມົຄູ, ການສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, 
ການລງົສ ັ້າງຈດຸທດົລອງໃນແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ການລງົຊຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມວຽກງານດັ່ ງກ່າວ. 

4) ຄວນເອາົໃຈໃສ່ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ, ລວມທງັອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ, ສງັຄມົ ແລະ 
ຊຸມຊນົ 

ພາກທີ 2 
ວິໄສທັດການພັດທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສກຶສາ ຮອດປີ 2030  

ແລະ ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 
 
I. ວິໄສທັດການພັດທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສກຶສາ ຮອດປີ 2030  

1. ວິໄສທັດ: 
ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ມສຸີຂະພາບສມົບູນແຂງແຮງ, ສະຫງວນຮກັຄວາມງາມ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍມູນເຊ ັ້ອ 
ວດັທະນະທ າອນັດງີາມຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ເອກະລກັຂອງຊາດ. 

2. ພາລະກິດ: 
1. ວາງແຜນພດັທະນາວຽກງານພະລະສກຶສາ,ສລິະປະສກຶສາ, ສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ 

ຕ ັ້ານສິ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນທົ່ ວຂະແໜງການສກຶສາທງັພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ; 
2. ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງບນັດານຕິກິ າ ເພ ່ ອຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ທີ່ ຕນົຮບັ ຜດິຊອບ; 



ແຜນພດັທະນາວຽກງານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາ 5 ປີຄັ ັ້ງທ ີVIII 2016-2020(chantha)8 
 

3. ສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ່ ອສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາຫຼກັສູດ ວຊິາພະລະສກຶສາ, ສລິະປະສກຶສາ, ສກຶສາ 
ປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຮບັໃຊ ັ້ສາຍສາມນັສກຶສາ, ສາຍສ ັ້າງຄູ, ສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ 
ມະຫາວທິະຍາໄລ; 

4. ຊຸກຍູ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາພະລະສກຶສາ, ສລິະປະກ າ, ສລິະປະດນົຕ ີ ແລະ ສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັ
ຄວາມສະຫງບົ ຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ ແຫ່ງຕ່າງໆ ທງັພາກລດັ ແລະ 
ເອກະຊນົ; 

5. ຊີ ັ້ນ າ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ, ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ແລະ ປະສານສມົທບົການ ສ ັ້າງຄູ
ພະລະສກຶສາ, ຄູສລິະປະສກຶສາ ກບັບນັດາວທິະຍາໄລຄູແຫ່ງຕ່າງໆ; 

6. ບ າລຸງ ແລະ ຍກົລະດບັຄູພະລະສກຶສາ, ຄູສລິະປະສກຶສາ, ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບວຽກງານສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັ
ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຕ ັ້ານສິ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນ; 

7. ຊີ ັ້ນ າ, ຊຸກຍູ ັ້ຂະບວນການເຄ ່ ອນໄຫວເຝິກແອບ, ແຂ່ງຂນັກລິາ, ສລິະປະວນັນະຄະດ ີແລະ ຕ ັ້ານສິ່ ງເສບ ຕດິໃນ
ໂຮງຮຽນ; 

8. ສ ັ້າງປຶັ້ມ ແລະ ພດັທະນາປຶັ້ມອ່ານເສມີ ເພ ່ ອຕ ັ້ານສິ່ ງເສບຕດິ, ຕ ັ້ານການຄ ັ້າມະນຸດ, ສົ່ ງເສມີອະນຸລກັ ຮກັສາສລິະ
ປະວດັທະນະທ າ, ພູມປັນຍາທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ສົ່ ງເສມີສດິທເິດກັ ແລະ ສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ດໃີນ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມ
ຊນົ; 

9. ຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາແລະພດັທະນາເຄ ່ ອງມ ໃນການກວດກາ, ຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ແລະ ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ວຽກງານ
ພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ; 

3. ທິດທາງລວມ: 
1. ສ ັ້າງຊບັພະຍາກອນມະນຸດດ ັ້ານພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບຮອບດ ັ້ານກຽມ ພ ັ້ອມຮບັ

ໃຊ ັ້ຊາດ ແລະ ຮບັໃຊ ັ້ສງັຄມົ. 
2. ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ ັ້ມພີະລະນາໄມສມົບູນແຂງແຮງ, ພດັທະນາທາງດ ັ້ານຮ່າງກາຍ, ຈດິໃຈ, 

ອາລມົ, ສງັຄມົ, ມສຸີນທະລ,ີ ສະຫງວນຄວາມງາມ, ຮກັສາມູນເຊ ັ້ອວດັທະນະທ າອນັດງີາມ ຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ-ຂອງ
ຊາດ. 

3. ສ ັ້າງຄູ ແລະ ນກັວຊິາການບຸກຄະລາກອນດ ັ້ານພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ຕອບສະໜອງ ໃຫ ັ້ ແກ່
ໂຮງຮຽນ, ສະຖາບນັການສກຶສາທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 

4. ສ ັ້າງສະຖານການສກຶສາໃຫ ັ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ ສຂີຽວປອດສິ່ ງເສບຕດິ. 
II. ຍຸດທະສາດວຽກງານພະລະສຶກສາ ແລະ ສລິະປະສຶກສາ ຮອດປີ 2025 

1. ກ ່ ສ ັ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັການສ ັ້າງຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ. 
2. ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາພະລະສກຶສາ, ສລິະປະສກຶສາ ໃນທຸກຊັ ັ້ນທຸກສາຍໃຫ ັ້ ທົ່ ວເຖງິ. 
3. ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ ສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ - ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໃນໂຮງ ຮຽນ

ສາມນັ, ໂຮງຮຽນອາຊວີະສກຶສາ, ສະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະ
ຊນົ. 

4. ສົ່ ງເສມີທກັສະຊວີດິໃນການປັ້ອງກນັສິ່ ງເສບຕດິ ແລະປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ ໃນໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາ. 
5. ສົ່ ງເສມີແລະອະນຸລກັພູມປັນຍາທ ັ້ອງຖິ່ ນຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
6. ສົ່ ງເສມີຂະບວນການແຂ່ງຂນັພະລະ ແລະ ສລິະປະ ນກັຮຽນນກັສກຶສາໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ, ຈດັຕັ ັ້ງງານມະຫາກ າ ກລິາ

ນກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົ່ ວປະເທດຕາມກ ານດົການ ແລະ ເຂົ ັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນ ອາຊຽນ. 
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ພາກທີ 3 
ແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ 2016 –  2020 

 
1. ບ່ອນອງີ :  

- ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການສກຶສາແຫ່ງ ສປປລາວ (ສະບບັປັບປຸງ) ສະບບັເລກທ ີ04/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ3 ກ ລະກດົ 2007. 
- ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍກລິາ-ກາຍະກ າ (ສະບບັປັບປຸງ) ສະບບັເລກທ ີ077/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ6 ກ ລະກດົ 2012. 
- ແຜນຍຸດທະສາດການສກຶສາແຕ່ປີ 2001 - 2020 ທີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາວາງອອກ. 
- ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການຮບັຮອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຍຸດທະສາດການພດັທະນາກລິາ-ກາຍະກ າ ແຕ່ນີ ັ້ເຖງິປີ 2020 ສະບບັເລກທ ີ

289/ລບ, ລງົວນັທ ີ28 ຕຸລາ 2013. 
2. ເປົັ້າໝາຍລວມ 

ພດັທະນາວຽກງານພະລະສກຶສາ, ສລິະປະສກຶສາ ແລະ ກລິາໃນໂຮງຮຽນ ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ນກັຮຽນນກັສກຶສາ ມີ
ສຸຂະພາບພະລານາໄມສມົບູນແຂງແຮງ, ມຄີວາມສວີໄິລທາງດ ັ້ານຈດິໃຈ, ມສູີນທະລ,ີ ສະຫງວນຄວາມງາມ, ຮກັສາ ມູນເຊ ັ້ອ
ວດັທະນະທ າອນັດງີາມຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ-ຂອງຊາດ ກຽມພ ັ້ອມຮບັໃຊ ັ້ຊາດ ແລະ ຮບັໃຊ ັ້ສງັຄມົ. 
3. ທິດທາງລວມ 

1. ພດັທະນາວຽກງານພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ຕດິພນັກບັ 3 ລກັສະນະ ແລະ 5 ຫຼກັມູນການສກຶສາ ຂອງ
ລາວ, ຮບັປະກນັທາງດ ັ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງໃນທຸກຊັ ັ້ນທຸກສາຍທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 

2. ສົ່ ງເສມີການຮຽນ-ການສອນພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໂດຍຕດິພນັກບັການເຄ ່ ອນໄຫວກດິຈະກ າ 
ພະລະສກຶສາ, ກລິາ-ກາຍຍະກ າ ແລະ ສລິະປະວນັນະຄະດ ີໃນໂຮງຮຽນທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 

3. ສົ່ ງເສມີການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ໃນໂຮງຮຽນມດັທະ ຍມົສກຶ
ສາ, ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 

4. ຕ ັ້ານ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນສິ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ຕ່າງໆ ໃນໝູ່ ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ,   ພະນກັງານ
ຄູ-ອາຈານ. 

5. ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີການຮຽນຮູ ັ້ ກ່ຽວກບັມູນເຊ ັ້ອຶວດັທະນະທ າອນັດງີາມ ແລະ ພູມປັນຍາທີ່ ເປັນເອກະລກັ ຂອງ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ. 
4. ຄາດໝາຍລວມ 

1. ສະໜອງຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ຄູສລິະປະສກຶສາໃຫ ັ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖມົ, ມດັທະຍມົ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ໂດຍຂັ ັ້ນ
ພ ັ້ນຖານ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 

2. ບ າລຸງສ ັ້າງ ແລະ ຍກົລະດບັຄູ ແລະ ນກັວຊິາການດ ັ້ານພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໃຫ ັ້ມລີະດບັ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບສູງ. 

3. ສະໜອງວດັຖຸອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼກັສູດທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້ໃນແຕ່ລະຊັ ັ້ນຮຽນໂດຍຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ. 
4. ກ ່ ສ ັ້າງ, ປັບປຸງ, ບູລະນະພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ັ້ແກ່ການຮຽນ-ການສອນ. 
5. ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາຫຼກັສູດ, ເອກະສານຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ. 
6. ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ຊຸມຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການພດັທະນາວຽກງານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ. 

5. ຄາດໝາຍສູຊ້ົນສະເພາະ ແລະ ແຜນງານບລູິມະສິດ 
5.1. ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າຮຽນ 

- ຍກົຖານະ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ເປັນສະຖາບນັພະລະສກຶສາ. 
- ສ ັ້າງເງ  ່ອນໄຂໃຫ ັ້ແກ່ການຍກົຖານະ ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ເປັນສະຖາບນັສລິະປະສກຶສາ ໃນສະຖານທີ່  ທີ່ ເໝາະ

ສມົໃນເຂດນະຄອນຫຼວງ. 



ແຜນພດັທະນາວຽກງານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາ 5 ປີຄັ ັ້ງທ ີVIII 2016-2020(chantha)10 
 

- ສ ັ້າງເງ  ່ອນໄຂເພ ່ ອເປີດສອນຫຼກັສູດປະລນິຍາໂທ ວຊິາພະລະສກຶສາ, ຊັ ັ້ນສູງ ແລະ ປະລນິຍາຕຄູີກລິາສະເພາະ ດ ັ້ານ. 
- ສ ັ້າງຕັ ັ້ງສາຍວຊິາພະລະສກຶສາ ແລະ ວຊິາສລິະປະສກຶສາ ໃນວທິະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຈ າປາ

ສກັ. 
- ສ ັ້າງສູນເຝິກສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຢູ່ເຂດບ ັ້ານໂພນຄ າ ເມ ອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈນັ. 
- ສ ັ້າງອາຄານ ICT, ສ ັ້າງຫ ັ້ອງສະໝຸດ, ສ ັ້ອມແປງອາຄານຫ ພກັຄູ-ນກັສກຶສາ,  ສາງເກບັມ ັ້ຽນອຸປະກອນໃນ ວທິະ ຍາໄລ

ພະລະສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ. 
- ສ ັ້າງຫ ັ້ອງເຝິກທກັສະວຊິາຊບີຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ຄູສລິະປະສກຶສາ. 
- ກ ່ ສ ັ້າງສ ັ້ອມແປງເດີ່ ນຮົ່ ມກລິາກາຍຍະກ າ, ອາຄານຮຽນ, ສະໜາມກລິາບານເຕະ, ຮ່ອງແລ່ນ-ລານ ຢູ່ວທິະຍາໄລ 

ພະລະສກຶສາ. 
- ສ ັ້າງຫ ັ້ອງວາງສະແດງມູນເຊ ັ້ອ ແລະ ວາງສະແດງຜນົງານ, ຫ ັ້ອງວທິະຍາສາດການກລິາ, ຫ ັ້ອງທດົລອງໃນວທິະ ຍາໄລ

ພະລະສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ. 
- ສ ັ້າງຫ ັ້ອງຮຽນສ າລບັວຊິາສລິະປະດນົຕຣ ີແລະ ສລິະປະກ າ ໃນວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ. 
- ຮບັນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນໃນ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ຕາມແຜນແບ່ງປັນຂອງ ກະຊວງ

ສກຶສາທກິານແລະ ກລິາ. 
- ປະຕບິດັຫຼກັສູດວຊິາພະລະສກຶສາ, ວຊິາສລິະປະສກຶສາ, ສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໃນຊັ ັ້ນ 

ມດັທະຍມົສກຶສາ, ອາຊວີະສກຶສາ, ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິ. 
- ສົ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍໝວດເດກັອາສາສະໝກັຮ່ວມພດັທະນາ ເພ ່ ອນຊ່ວຍເພ ່ ອນ ຕ ັ້ານສິ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນ. 
- ຊຸກຍູ ັ້, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ, ມດັທະຍມົສກຶສາປອດຢາເສບຕດິ ທງັພາກລດັ ແລະ 

ເອກະຊນົ. 
- ຊຸກຍູ ັ້, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຂະຫຍາຍການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການຮຽນ-ການສອນຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ. 
- ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງສະໂມສອນກລິາ-ກາຍຍະກ າ ໃນໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 
- ຊຸກຍູ ັ້, ສົ່ ງເສມີການແຂ່ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກ າ ນກັຮຽນໃນລະດບັຕ່າງໆທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

5.2. ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງ 
- ຍກົລະດບັຄູສອນໃນ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ, ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ແລະ ຄູສອນພະລະສກຶສາ, ຄູສລິະປະສກຶ

ສາໃນໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
- ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນສາມນັທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະ

ຊນົ. 
- ສ ັ້າງ, ພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼກັສູດພະລະສກຶສາ, ສລິະປະສກຶສາ ແຕ່ລະຊັ ັ້ນແຕ່ລະສາຍໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ. 
- ປັບປຸງ, ພດັທະນາຫຼກັສູດວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ, ອາຊວີະ ສກຶສາ, 

ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 
- ປັບປຸງຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ. 
- ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາ. 
- ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງໂຮງຮຽນຕວົແບບດ ັ້ານພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ, ໂຮງຮຽນຕວົແບບປອດສິ່ ງເສບຕດິໃນ ໂຮງຮຽນ

ສາມນັສກຶສາ ແລະ ອາຊວີະສກຶສາ. 
- ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ວໄິຈ, ປະເມນີຫຼກັສູດ ແລະ ຜນົສ າເລດັການຈດັການຮຽນ-ການສອນພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໃນ

ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ, ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາ. 
5.3. ແຜນງານປັບປຸງວຽກງານບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ 

- ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິແຕ່ລະໄລຍະ. 
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- ປັບປຸງພາລະບດົບາດ, ໜ ັ້າທີ່ , ກ ານດົຕ າແໜ່ງງານ, ສບັຊ ັ້ອນບຸກຄະລາກອນ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັກງົຈກັການບ ລ ິຫານຄຸ ັ້ມ
ຄອງ. 

- ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິ າ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັພາລະບດົບາດຂອງກມົ. 
- ຜນັຂະຫຍາຍມະຕຄິ າສັ່ ງ ແລະ ນຕິກິ າຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັວຽກງານພະລະສກຶສາ, ສລິະປະສກຶສາ, ສກຶສາປັ້ອງກນັ ຊາດ-

ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ວຽກງານຕ ັ້ານສິ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແຕ່ສູນກາງລງົ ຮອດທ ັ້ອງຖິ່ ນ. 
- ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ບຸກຄະລາກອນພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ແຕ່ຂັ ັ້ນສູນກາງຮອດທ ັ້ອງຖິ່ ນ. 
- ສ ບຕ ່ ກ ່ ສ ັ້າງພະນກັງານວຊິາການລະດບັປະລນິຍາຕ,ີ ປະລນິຍາໂທ, ປະລນິຍາເອກຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
- ຈດັງານມະຫາກ າກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົ່ ວປະເທດ ຄັ ັ້ງທ ີVI ປີ 2017 ຢູ່ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ແລະ ຄັ ັ້ງທ ີVII ປີ 

2020 ຢູ່ແຂວງສາລະວນັ. 
- ເຂົ ັ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊກິກລິານກັຮຽນສາມນັອາຊຽນ, ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັຕາມກ ານດົການ ແລະ ຕາມການເຊ ັ້ອ ເຊນີ. 
- ສ ັ້າງຂະບວນການພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໃນໂຮງຮຽນເພ ່ ອສະເຫຼມີສະຫຼອງວນັສ າຄນັຕ່າງໆຂອງຊາດ. 
- ສະເຫຼມີສະຫຼອງວນັສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ຄບົຮອບ 40 ປີ ໃນປີ 2018 ແລະ ວທິະຍາໄລສລິະປະ ສກຶສາ 

ຄບົຮອບ 35 ປີ ໃນປີ 2017. 
- ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງກ່ຽວກບັວຽກງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການປະຕບິດັຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນວຊິາ

ພະລະສກຶສາ, ວຊິາສລິະປະສກຶສາ, ວຊິາສກຶສາປກຊ-ປກສ, ວຽກງານຕ ັ້ານສິ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼກັສູດ
ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບຂັ ັ້ນກມົ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. 

- ປະເມນີຄຸນນະພາບການກ ່ ສ ັ້າງຄູຂອງ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ. 
- ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການນ າໃຊ ັ້ຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ຄູສລິະປະສກຶສາ ໃນໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາ, ອາຊວີະສກຶ

ສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 
6. ຕົວຊີັ້ບອກຫຼກັ 
6.1. ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າຮຽນ 

1. ມສີະຖາບນັພະລະສກຶສາເກດີຂຶ ັ້ນ 1 ແຫ່ງ. 
2. ມຫຼີກັສູດ, ບຸກຄະລາກອນ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ກຽມພ ັ້ອມເປີດສອນລະດບັປະລນິຍາໂທພະລະສກຶສາ. 
3. ມຫຼີກັສູດ, ບຸກຄະລາກອນ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ກຽມສ ັ້າງສະຖາບນັສລິະປະສກຶສາ. 
4. ຮບັນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ລະບບົຊັ ັ້ນສູງ ຮອດປີ 2020 ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຈ ານວນ 1,850 ຄນົ, ປະລນິຍາຕີ

ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 80 ຄນົ. 
5. ຮບັນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ລະບບົຊັ ັ້ນກາງ ຮອດປີ 2020 ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຈ ານວນ 250 ຄນົ, ປະລນິຍາ

ຕ(ີສາຍສາມນັ)ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 680 ຄນົ, ປະລນິຍາຕ(ີສາຍສ ັ້າງຄູ) ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 570 ຄນົ. 
6. ອດັຕາລອດເຫຼ ອຂອງນກັສກຶສາແຕ່ລະລະບບົຈາກວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ 95% ແລະ ວທິະຍາໄລ ສລິະປະ ສກຶສາ 

95% 
7. ສະໜອງຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ກລິາ-ກາຍຍະກ າ ໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 0.5%, ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ 1-2 ຄນົຕ ່

ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາ 1-2 ຄນົຕ ່  1 ແຫ່ງ. 
8. ສະໜອງຄູສລິະປະດນົຕຼ ີແລະ ສລິະປະກ າໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົ 0.1% ຄນົຕ ່ ໂຮງຮຽນ, ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ   1-2 ຄນົ

ຕ ່ ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາ 1-2 ຄນົຕ ່ ແຫ່ງ. 
9. ສະໜອງຫ ັ້ອງເຝິກທກັສະດ ັ້ານສລິະປະດນົຕຣ,ີ ສລິະປະກ າໃນວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 12 ຫ ັ້ອງ. 
10. ສະໜອງຫ ັ້ອງເຝິກທກັສະໃນວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 2 ຫ ັ້ອງ ແລະ ມສີະໜາມຈດັການຮຽນ-ການ ສອນດ ັ້ານ

ພະລະສກຶສາກາງແຈ ັ້ງ ແລະ ໃນຮົ່ ມ. 
11. ປະຕບິດັຫຼກັສູດພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະ

ຊນົໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິ. 
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12. ຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແຕ່ປີ 2015-2020 ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 90% ຂຶ ັ້ນ
ໄປຂອງຈ ານວນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ, ອາຊວີະສກຶສາ, ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 

13. ຮບັຮອງວທິະຍາໄລຄູເປັນໂຮງຮຽນຕວົແບບຕ ັ້ານ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນຢາເສບຕດິໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 2-3 ແຫ່ງ. 
14. ຊຸກຍູ ັ້ການຜະລດິທີ່ ໄດ ັ້ຈາກການນ າໃຊ ັ້ຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນໃຫ ັ້ກາຍເປັນສນິຄ ັ້າ. 
15. ຊຸກຍູ ັ້, ສົ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 2-4 ເມ ອງຕ ່ ແຂວງ. 

6.2. ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງ 
1. ຜູ ັ້ບ ລຫິານ ແລະ ວຊິາການ ໄດ ັ້ຮບັການຍກົລະດບັດ ັ້ານທດິສະດກີານເມ ອງ ແລະ ວຊິາການ. 
2. ຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາທາງດ ັ້ານຄວາມຮູ ັ້, ດ ັ້ານທກັສະ ແລະ ເຕກັນກິການ ສອນ. 
3. ຫຼກັສູດພະລະສກຶສາ, ສລິະປະສກຶສາ, ສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ. 
4. ສະໜອງສ ່  ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາ, ວຊິາສລິະປະດນົຕຼ ີແລະ ວຊິາ ສລິະປະກ າ

ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມຫຼກັສູດ. 
5. ສະໜອງຫຼກັສູດ, ປຶັ້ມຄູ່ມ ຄູວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ, ອາຊວີະ

ສກຶສາ, ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົຢ່າງພຽງພ . 
6. ໄດ ັ້ຮບັອຸປະກອນການອອກກ າລງັກາຍ ແລະ ການຫຼິ ັ້ນກລິາ-ກາຍຍະກ າອນັຈ າເປັນຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຈາກພາກລດັ ແລະ 

ເອກະຊນົ. 
7. ໂຮງຮຽນເປົັ້າໝາຍຕວົແບບດ ັ້ານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາດຂີຶ ັ້ນ. 

6.3. ແຜນງານປັບປຸງວຽກງານບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
1. ປະກາດ ແລະ ຮບັຮອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາປອດຢາເສບຕດິ ຮອດປີ 2020 ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 85%, ຊັ ັ້ນປະຖມົ ສກຶສາ

ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 95%. 
2. ຮ່ວມມ ກບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົຂະຫຍາຍວຽກງານເດກັອາສາສະໝກັເພ ່ ອນຊ່ວຍເພ ່ ອນຕ ັ້ານຢາເສບຕດິໃນຊັ ັ້ນ

ມດັທະຍມົສກຶສາໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 120 ໝວດ. 
3. ການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາ, ວຊິາສລິະປະສກຶສາ ແລະ ວຊິາສກຶສາ ປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັ ຄວາມ

ສະຫງບົໄດ ັ້ຮບັການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົໃນໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາ, ອາຊວີະສກຶສາ, ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ໃນຂອບເຂດ
ທົ່ ວປະເທດໃຫ ັ້ໄດ ັ້ສກົຮຽນລະ 1 ຄັ ັ້ງ. 

4. ໄດ ັ້ທ າການວໄິຈ ແລະ ປະເມນີຫຼກັສູດ, ຜນົສ າເລດັການຈດັການຮຽນ-ການສອນພະລະແລະສລິະປະສກຶສາ ໃນ
ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ, ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາ. 

5. ໂຮງຮຽນເປົັ້າໝາຍທີ່ ຈະສ ັ້າງເປັນຕວົແບບດ ັ້ານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາ ໄດ ັ້ຮບັການຕດິຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ ສກົຮຽນ
ລະ 1 ຄັ ັ້ງ. 

 ຄາດໝາຍຜົນໄດຮ້ັບແຕລ່ະປີ 

ຕົວຊີັ້ບອກ 
ປີຖານ  
2013-14 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ຈ ານວນສະຖາບນັພະລະສກຶສາຖ ກສ ັ້າງຂຶ ັ້ນ       1 
ຈ ານວນນກັຮຽນຄູພະລະສກຶສາລະບບົຊັ ັ້ນສູງ (12+2) 482 770 1,050 1,250 1,450 1,650 1,850 
ຈ ານວນນກັຮຽນຄູພະລະສກຶສາລະບບົປະລນິຍາຕ(ີ12+4) 0    40 80 120 
ຈ ານວນຄູພະລະສກຶສາທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຍກົລະດບັຊັ ັ້ນສູງ 789 824 974 1,124 1,274 1,424 1,574 
ຈ ານວນຄູພະລະສກຶສາທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຍກົລະດບັປະລນິຍາຕ ີ 265 346 426 506 586 666 746 
ຈ ານວນນກັຮຽນຄູສລິະປະສກຶສາ ລະບບົຊັ ັ້ນກາງ (9+3) 143 223 323 443 623 823 1,073 
ຈ ານວນນກັຮຽນຄູສລິະປະສກຶສາ ລະບບົຊັ ັ້ນສູງ(12+2) 167 247 327 0 0 0 0 
ຈ ານວນນກັສກຶສາຄູສລິະປະປະລນິຍາຕ ີ(12+4) ມ1-ມ7 0    80 160 240 
ຈ ານວນນກັຮຽນຄູສລິະປະປະລນິຍາຕ ີ(12+4)ສາຍສ ັ້າງຄູ 0 0 80 100 120 120 150 
ຈ ານວນຄູພະລະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ 29       
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ຈ ານວນຄູພະລະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ 1,702       
ຈ ານວນຄູພະລະສກຶສາໃນສະຖາບນັການສກຶສາ         
ຈ ານວນຄູສລິະປະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ 6       
ຈ ານວນຄູສລິະປະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ 557       
ຈ ານວນຄູສລິະປະສກຶສາໃນສະຖາບນັການສກຶສາ         
ຈ ານວນຫ ັ້ອງເຝິກທກັສະດ ັ້ານສລິະປະດນົຕຣ,ີ ສລິະປະກ າໃນ 
ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 

0      3 

ຈ ານວນຫ ັ້ອງເຝິກທກັສະໃນວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ 0      2 
ຈ ານວນສະໜາມຈດັການຮຽນ-ການສອນດ ັ້ານພະລະສກຶສາ 
ກາງແຈ ັ້ງ ແລະ ໃນຮົ່ ມ  

      2 

ຈ ານວນໂຮງຮຽນທີ່ ໄດ ັ້ປະຕບິດັຫຼກັສູດພະລະສກຶສາ       75% 
ຈ ານວນໂຮງຮຽນທີ່ ໄດ ັ້ປະຕບິດັຫຼກັສູດສລິະປະສກຶສາ       55% 
ຈ ານວນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ, ອາຊວີະສກຶສາ, ການສກຶ 
ສາຊັ ັ້ນສູງທງັພາກລດັແລະເອກະຊນົທີ່ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການ 
ສອນວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

      90% 

ຈ ານວນວທິະຍາໄລຄູທີ່ ຖ ກຮບັຮອງເປັນຕວົແບບໃນການຕ ັ້ານ 
ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນຢາເສບຕດິ 

0 2 4 2 2 10 10 

ຈ ານວນເມ ອງທີ່ ໄດ ັ້ຂະຫຍາຍຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນ 90 96 100 102 106 109 202 
ຈ ານວນຜູ ັ້ບ ລຫິານ ແລະ ວຊິາການວຽກງານພະລະແລະ ສລິະ
ປະສກຶສາທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການເຝິກອບົຮມົ 

50% 60%  70%  80% 95% 

ຈ ານວນຄູພະລະສກຶສາ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາທາງດ ັ້ານ 
ຄວາມຮູ ັ້, ດ ັ້ານທກັສະ ແລະ ເຕກັນກິການສອນ 

20%  30%  50%  70% 

ຈ ານວນຄູສລິະປະສກຶສາ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາທາງດ ັ້ານ 
ຄວາມຮູ ັ້, ດ ັ້ານທກັສະ ແລະ ເຕກັນກິການສອນ 

20%  30%  50%  70% 

ຈ ານວນໂຮງຮຽນທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-
ການສອນພະລະສກຶສາ 

0.5% 10%  30%   50% 

ຈ ານວນໂຮງຮຽນທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-
ການສອນວຊິາສລິະປະດນົຕຼ ີ

 5%  10%   20% 

ຈ ານວນໂຮງຮຽນທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-
ການສອນວຊິາສລິະປະກ າ 

 5% 10% 20% 30% 40% 50% 

ຈ ານວນໂຮງຮຽນທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການສະໜອງຫຼກັສູດ, ປຶັ້ມຄູ່ມ ຄູ 
ວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

80% 90%   90%  100% 

ຈ ານວນໂຮງຮຽນທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຕດິຕາມແລະ ພດັທະນາເປັນ 
ໂຮງຮຽນຕວົແບບດ ັ້ານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາ 

34       

ຈ ານວນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົທີ່ ໄດ ັ້ປະກາດແລະຮບັຮອງເປັນ 
ໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕດິ 

54.81% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 

ຈ ານວນໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ໄດ ັ້ປະກາດແລະຮບັຮອງເປັນໂຮງ 
ຮຽນປອດຢາເສບຕດິ 

0% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 

ຈ ານວນໝວດເດກັອາສາສະໝກັເພ ່ ອນຊ່ວຍເພ ່ ອນຕ ັ້ານຢາເສບ
ຕດິໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາທີ່ ໄດ ັ້ຂະຫຍາຍ 

107 110 111 113 115 117 120 

ຈດັການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົ່ ວປະເທດ    100%   100% 
ເຂົ ັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນອາຊຽນ  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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7. ແຜນງານຈຸດສຸມ 
1. ເຝິກອບົຮມົຜູ ັ້ບ ລຫິານ, ວຊິາການ ແລະ ຄູສອນ ເພ ່ ອພດັທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ. 
2. ພດັທະນາຫຼກັສູດ, ປຶັ້ມແບບຮຽນແລະປຶັ້ມຄູ່ມ ຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໃນ

ວທິະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມນັ. 
3. ຊຸກຍູ ັ້ການສ ັ້າງແລະຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນຕວົແບບດ ັ້ານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາໃຫ ັ້ໄດ ັ້ແຂວງລະ 2 ແຫ່ງ. 
4. ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນສລິະປະດນົຕຣແີລະສລິະປະກ າໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາທົ່ ວປະ ເທດ. 
5. ປັບປຸງຫຼກັສູດ, ປຶັ້ມຄູ່ມ ຄູເພ ່ ອຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ໃນ

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍ, ເຕກັນກິວຊິາຊບີ, ວທິະຍາໄລແລະມະຫາວທິະຍາໄລ. 
6. ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາ

ບນັການສກຶສາແຫ່ງຕ່າງໆທງັພາກລດັແລະເອກະຊນົໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 90% ຂຶ ັ້ນໄປໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
7. ເຝິກອບົຮມົຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບວຽກງານສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົແຕ່ສູນກາງລງົຮອດທ ັ້ອງຖິ່ ນ. 
8. ສ ັ້າງນຕິກິ າເພ ່ ອຄຸ ັ້ມຄອງການບ ລຫິານຈດັການວຽກງານສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົແຕ່ຂັ ັ້ນ ສູນກາງລງົ

ຮອດທ ັ້ອງຖິ່ ນ. 
9. ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາເປັນໂຮງຮຽນເຂັ ັ້ມແຂງປອດຢາເສບຕດິໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 95% ໃນຂອບເຂດ ທົ່ ວ

ປະເທດ. 
10. ຂະຫຍາຍການຮຽນ-ການສອນຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນແຕ່ລະແຂວງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 2-4 ເມ ອງ. 
11. ພດັທະນາເຄ ່ ອງມ ຮບັໃຊ ັ້ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາ, ວຊິາສລິະ

ປະສກຶສາ ສ າລບັຊັ ັ້ນປະຖມົ, ມດັທະຍມົ ແລະ ວຊິາສກຶສາ ປກຊ-ປກສ ສ າລບັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົປາຍ, ເຕກັນກິ-ວຊິາ
ຊບີ, ວທິະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ. 

12. ສ ັ້າງລະບບົຂ ັ້ມູນຂ່າວສານວຽກງານພະລະສກຶສາແລະສລິະປະສກຶສາ, ຈດັວາງຮູບແບບຖານຂ ັ້ມູນເພ ່ ອສາມາດ ເຊ ່ ອມ
ເຂົ ັ້າກບັຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຂອງກະຊວງ. 

13. ຈດັການແຂ່ງຂນັງານມະຫາກ າກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົ່ ວປະເທດໃນສກົປີ 2016-2017 ແລະ ສກົປີ 2019-
2020. 

14. ເຂົ ັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນອາຊຽນຕາມກ ານດົການ ແລະ ຕາມການເຊ ັ້ອເຊນີ. 
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ພາກທີ 4 
ຂອບການເງິນ 

 
1. ຄາດຄະເນຂອບໃຊ້ຈ່າຍການເງນິ: 

ລ/ດ ກດິຈະກ າ 
ງບົປະມານແຕ່ລະປີ 

ໝາຍເຫດ 
2016 2017 2018 2019 2020 

I ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າ
ຮຽນ 

14,938,000,000 11,488,000,000 5,488,000,000 4,488,000,000 4,488,000,000  

1 ສັ້າງອານຄານ ICT 5,000,000,000           
2 ສັ້າງຫ ສະໝຸດ 5,000,000,000           
3 ສັ້າງຫ ັ້ອງເຝິກທກັສະວຊິາຊບີຄູພະລະ 300,000,000           
4 ສັ້າງຫ ັ້ອງວທິະຍາສາດການກລິາ   1,000,000,000         
5 ສັ້າງຫ ັ້ອງວາງສະແດງມູນເຊ ັ້ອ 150,000,000           
6 ສັ້າງສູນສກຶສາປກຊ-ປກສ   5,000,000,000         
7 ສັ້ອມແປງອາຄານຮຽນ   1,000,000,000         
8 ສັ້ອມແປງຫ ພກັພະນກັງານ     1,000,000,000       
9 ສັ້າງຫ ັ້ອງຮຽນສລິະປະກ າ ແລະ ສລິະປະດນົຕຣ ີໃຫ ັ້ໂຮງ 

ຮຽນຕວົແບບດັ້ານພະລະແລະ ສລິະປະສກຶສາ 4,488,000,000 4,488,000,000 4,488,000,000 4,488,000,000 4,488,000,000   
II ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ 

ຄວາມສອດຄ່ອງ 3,082,750,000 3,066,750,000 3,074,750,000 3,812,750,000 2,818,750,000  

10 ເຝິກອບົຮມົວຊິາຄູ ແລະ ວຊິາສະເພາະໃຫ ັ້ຄູໃນ
ວທິະຍາໄລ ພະລະສກຶສາ 34,000,000 36,000,000         
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11 ເຝິກອບົຮມົການນ າໃຊ ັ້ລະບບົ ICT ໃຫັ້ພະນກັງານ ແລະ 
ຄູສອນໃນວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ     52,000,000 56,000,000 58,000,000   

12 ເຝິກອບົຮມົພາສາອງັກດິໃຫ ັ້ພະນກັງານ ແລະ ຄູສອນໃນ 
ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ 36,000,000 38,000,000 42,000,000 44,000,000 46,000,000   

13 ທດັສະນະສກຶສາ ແລະແລກປ່ຽນບດົຮຽນດັ້ານວຊິາການ 
ຢູ່ວທິະຍາໄລຄູຄງັໄຂແຂວງຊຽງຂວາງ   54,000,000         

14 ທດັສະນະສກຶສາ ແລະແລກປ່ຽນບດົຮຽນດັ້ານວຊິາການ 
ຢູ່ມະຫາວທິະຍາໄລສັ້າງຄູກລິາກາຍຍະກ າ ຮ່າໂນ່ຍ ສສ.
ຫວຽດນາມ 48,000,000 48,000,000 48,000,000       

15 ພດັທະນາຫຼກັສູດພະລະສກຶສາ ລະບບົ 12+2     96,000,000       
16 ພດັທະນາຫຼກັສູດພະລະສກຶສາ ລະບບົ 11+3+2     86,000,000       
17 ພດັທະນາຫຼກັສູດພະລະສກຶສາ ລະບບົ 11+3+2+3     86,000,000       
18 ສັ້າງຫຼກັສູດຊັ ັ້ນປະລນິຍາໂທວຊິາພະລະສກຶສາ-ກລິາ       98,000,000     
19 ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈກ່ຽວກບັວຽກງານພະລະສກຶສາ-ກລິາໃນໂຮງ 

ຮຽນມດັທະຍມົ   76,000,000         
20 ເຝິກອບົຮມົວທິສີດິສອນພະລະສກຶສາ ແລະວທິກີານສ ັ້າງ 

ໂຮງຮຽນຕວົແບບດັ້ານພະລະສກຶສາໃຫ ັ້ຄູສອນ
ພະລະສກຶສາ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000  

21 ເຝິກອບົຮມົການສ ັ້າງ ແລະ ຜະລດິສ ່ ການຮຽນ-ການສອນ 
ວຊິາພະລະສກຶສາໂດຍໃຊັ້ໂປຣແກຣມຄອມພວິເຕ ີແລະ 
ວດັຖຸໃນທັ້ອງຖິ່ ນທີ່ ມມີາໝນູໃຊ ັ້ 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000  

22 ສັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານວທິສີດິສອນສລິະປະສກຶສາ 
ໃຫ ັ້ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົແລະ ມດັທະຍມົໃນ ທົ່ ວ 
ປະເທດ 250,600,000 250,600,000 250,600,000 250,600,000 250,600,000  

23 ເຝິກອບົຮມົທກັສະວຊິາສລິະປະສກຶສາໃຫ ັ້ຄູສອນທົ່ ວປະ 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000  
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ເທດ 

24 ພດັທະນາ, ປັບປຸງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶັ້ມຄູ່ມ ຮບັໃຊ ັ້ 
ການຮຽນ-ການສອນພະລະສກຶສາໃນວທິະຍາໄລ ພະລະ 
ສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000   

25 ແນະນ າການນ າໃຊ ັ້ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມ ຄູວຊິາພະລະ 
ສກຶສາ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000   

26 ສົ່ ງເສມີການຈດັການຮຽນ-ການສອນພະລະສກຶສາໃນໂຮງ 
ຮຽນສາມນັ, ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000   

27 ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນພະລະສກຶສາໃຫ ັ້ 
ໂຮງຮຽນຕວົແບບດັ້ານພະລະສກຶສາ, ວທິະຍາໄລ ພະລະ 
ສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູແຫ່ງຕ່າງໆ 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000   

28 ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການວຊິາສລິະປະດນົຕຣ ີ
ໃຫ ັ້ ໂຮງຮຽນຕວົແບບດັ້ານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາ 225,370,000 225,370,000 225,370,000 225,370,000 225,370,000   

29 ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການວຊິາສລິະປະກ າ ໃຫ ັ້
ໂຮງ ຮຽນຕວົແບບດັ້ານພະລະແລະສລິະປະສກຶສາ 248,000,000 248,000,000 248,000,000 248,000,000 248,000,000   

30 ສັ້າງສ ່ (CD)ການຮຽນ-ການວຊິາສລິະປະກ າ ແລະ ສລິະ 
ປະດນົຕຣສີ າລບັຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000   

31 ສັ້າງປຶັ້ມແບບຮຽນວຊິາສລິະປະກ າ ແລະ ສລິະປະດນົຕຣ ີ
ສ າລບັຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ 248,000,000 248,000,000 248,000,000 248,000,000 248,000,000   

32 ສັ້າງປຶັ້ມແບບຮຽນວຊິາສລິະປະກ າ ແລະສລິະປະດນົຕຣ ີ
ສ າລບັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ 250,780,000 250,780,000 250,780,000 250,780,000 250,780,000   

33 ສັ້າງປຶັ້ມແບບຮຽນວຊິາສລິະປະກ າ ແລະ ສລິະປະດນົຕຣ ີ
ຕາມຫຼກັສູດສ ັ້າງຄູມ1-ມ7 252,000,000 252,000,000 252,000,000 252,000,000 252,000,000   

34 ສັ້າງສ ່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ CD 100,000,000   100,000,000       
35 ກອງປະຊຸມປັບປຸງຫຼກັສູດ ແລະ ປຶັ້ມຄູ່ມ  ວຊິາສກຶສາ     150,000,000       
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ປກຊ-ປກສແຕ່ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ມ5-ມ7 

36 ກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ ແລະ ຮບັຮອງເນ ັ້ອໃນຫຼກັສູດ 
ແລະປຶັ້ມຄູ່ມ ວຊິາສກຶສາປກຊ-ປກສ ແຕ່ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ 
ສກຶສາຕອນປາຍ ມ5-ມ7       100,000,000     

37 ພມິປຶັ້ມຫຼກັສູດ ແລະ ປຶັ້ມຄູ່ມ  ວວິຊິາສກຶສາປກຊ-ປກສ 
ມ5-ມ7 ສະບບັປັບປຸງ ແລະ ປະກາດນ າໃຊ ັ້       300,000,000     

38 ກອງປະຊຸມປັບປຸງຫຼກັສູດ ແລະ ປຶັ້ມຄູ່ມ  ວຊິາສກຶສາ 
ປກຊ-ປກສ ໃນໂຮງຮຽນເຕກັນກິວຊິາຊບີ, ວທິະຍາໄລ-
ມະຫາວທິະຍາໄລ       100,000,000     

39 ກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ ແລະ ຮບັຮອງເນ ັ້ອໃນຫຼກັສູດ 
ແລະ ປຶັ້ມຄູ່ມ ວຊິາສກຶສາ ປກຊ-ປກສ ໃນໂຮງຮຽນເຕກັ 
ນກິວຊິາຊບີ, ວທິະຍາໄລ-ມະຫາວທິະຍາໄລ       100,000,000     

40 ພມິປຶັ້ມຫຼກັສູດ ແລະ ປຶັ້ມຄູ່ມ  ວຊິາສກຶສາປກຊ-ປກສ ໃນ
ໂຮງຮຽນເຕກັນກິວຊິາຊບີ, ວທິະຍາໄລ-ມະຫາວທິະ ຍາ
ໄລ ສະບບັປັບປຸງ ແລະ ປະກາດນ າໃຊ ັ້       200,000,000     

41 ພດັທະນາຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນເຂົ ັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນໃນ
ວທິະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ 150,000,000 100,000,000  100,000,000   

III ແຜນງານບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 4,390,000,000 29,085,000,000 4,074,000,000 4,994,000,000 33,005,000,000  
42 ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈດັຕັ ັ້ງຈາກ 5 ຫັ້ອງການ 13 ໜ່ວຍ 

ງານ ເປັນ 7 ຫັ້ອງການ 17 ໜ່ວຍງານ       21,000,000     
43 ປັບປຸງປຶັ້ມຄູ່ມ ວທິເີຮດັວຽກຂອງວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ       58,000,000     
44 ຍກົຖານະວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາເປັນສະຖາບນັພະລະ 

ສກຶສາ         30,000,000   
45 ຈດັງານສະເຫຼມີສະຫຼອງວນັສ ັ້າງຕັ ັ້ງວທິະຍາໄລ

ພະລະສກຶສາຄບົຮອບ 40 ປີ     69,000,000       
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46 ຈດັເຝິກອບົຮມົຜູ ັ້ບ ລຫິານບຸກຄະລາກອນທາງພະລະສກຶສາ 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000   
47 ເຂົ ັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂນັງານກລິານກັຮຽນອາຊຽນ 2,000,000,000 2,200,000,000 2,500,000,000 2,800,000,000 3,000,000,000   
48 ຈດັງານມະຫາກ າກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົທົ່ ວປະເທດ   25,000,000,000     28,000,000,000   
49 ພດັທະນານກັຮຽນຜູ ັ້ທີ່ ມພີອນສະຫວນັທາງດ ັ້ານພະລະ 

ສກຶສາ, ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ມກີານດ າເນນີການແຂ່ງຂນັກລິາພາຍ ໃນ
ໂຮງຮຽນ, ການຈດັການແຂ່ງຂນັກລິາລະຫວ່າງໂຮງ ຮຽນ 
ແລະ ການແຂ່ງຂນັກລິາຕາມຄວາມສາມາດຂອງ ນກັຮຽນ
ໃນລະ ດບັຊາດ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000   

50 ຈດັກອງປະຊຸມຄບົຄະນະຜູ ັ້ບ ລຫິານສະຫະພນັກລິານກັ 
ຮຽນສາມນັລາວ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000   

51 ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາຄວາມຮູ ັ້ການຈດັການຮຽນພະລະ 
ສກຶສາໂດຍໃຊັ້ການສ າມະນາ, ໂຄສະນາຂ່າວສານ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000   

52 ຈດັກອງປະຊຸມສ າມະນາການຈດັການຮຽນ-ການສອນ 
ພະລະສກຶສາ, ເຝິກອບົຮມົການເຮດັວໄິຈເພ ່ ອພດັທະນາ 
ການຮຽນ-ການສອນພະລະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນສາມນັ
ໂດຍ ໃຊ ັ້ພູມປັນຍາທ ັ້ອງຖິ່ ນ 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000   

53 ຈດັເຝິກອບົຮມົຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບວຽກງານສກຶສາ ປກຊ-
ປກສ ແຕ່ສູນກາງລງົຮອດທັ້ອງຖິ່ ນ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000   

54 ລງົສ າຫຼວດສະຖານທີ່ ການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາ 
ສກຶສາປກຊ-ປກສໃນທົ່ ວປະເທດ 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000   

55 ກອງປະຊຸມປະຈ າປີວຽກງານສກຶສາ ປກຊ-ປກສ ຮ່ວມ
ກບັ ປກຊ-ປກສ ແຂວງທົ່ ວປະເທດ 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000   

56 ທດັສະນະສກຶສາແລກປ່ຽນບດົຮຽນທາງດ ັ້ານວຊິາການ 
ປກຊ-ປກສ ຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ 65,000,000   65,000,000   65,000,000   

57 ກອງປະຊຸມປັບປຸງນຕິກິ າ ປກຊ-ປກສ  ຄ ນໃໝ່   60,000,000         
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58 ຮບັຮອງວທິະຍາໄລຄູທງັພາກລດັແລະເອກະຊນົເປັນໂຮງ 
ຮຽນຕວົແບບຕັ້ານ ແລະສະກດັກັ ັ້ນຢາເສບຕດິ 220,000,000           

59 ປະກາດ ແລະ ຮບັຮອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ 
ປອດຢາເສບຕດິ 120,000,000 135,000,000 170,000,000 185,000,000 100,000,000   

60 ປະກາດ ແລະ ຮບັຮອງໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາປອດ 
ຢາເສບຕດິ 70,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 150,000,000   

61 ຂະຫຍາຍໝວດເດກັອາສາສະໝກັເພ ່ ອນຊ່ວຍເພ ່ ອນ 
ຕ ັ້ານຢາເສບຕດິໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ 65,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000   

62 ຮບັຮອງວທິະຍາໄລຄູເປັນໂຮງຮຽນຕວົແບບຕ ັ້ານ 
ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນຢາເສບຕດິ 60,000,000 50,000,000 50,000,000 70,000,000 70,000,000   

63 ຈດັກອງປະຊຸມຖອດຖອນບດົຮຽນການປະຕບິດັຫຼກັ
ສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 150,000,000 100,000,000  150,000,000 100,000,000  

64 ຂະຫຍາຍຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນຂັ ັ້ນເມ ອງໃນຂອບເຂດທົ່ ວ
ປະເທດ 300,000,000 200,000,000  100,000,000 100,000,000  

65 ລງົຕດິຕາມຊຸກຍູ ັ້ການປະຕບິດັຫຼກັສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນ 80,000,000 60,000,000  70,000,000 80,000,000  
66 ຈດັງານພບົປະແລກປ່ຽນກ່ຽວກບັການປະຕບິດັຫຼກັ

ສູດທ ັ້ອງຖິ່ ນ 300,000,000   200,000,000   
67 ວໄິຈ ແລະ ປະເມນີຫຼກັສູດການຈດັການຮຽນ-ການສອນ 

ໃນວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ, ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ 60,000,000     80,000,000     
68 ວໄິຈ ແລະ ປະເມນີຫຼກັສູດການຈດັການຮຽນ-ການສອນ 

ພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນສາມນັ   100,000,000     150,000,000   
69 ຕດິຕາມການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາ, 

ວຊິາສລິະປະສກຶສາ ແລະວຊິາສກຶສາ ປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງ 
ກນັຄວາມສະຫງບົໃນປະຖມົ ແລະມດັທະຍມົ   120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000   
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70 ຕດິຕາມການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາ, 
ວຊິາສລິະປະສກຶສາ ແລະວຊິາສກຶສາ ປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງ 
ກນັຄວາມສະຫງບົໃນອາຊວີະ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000   

  ລວມທງັໝດົ 22,410,750,000 43,639,750,000 12,936,750,000 13,294,750,000 40,311,750,000   
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ພາກທີ 5 
ຂອບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

 
 

ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາທດິທາງ, ຄາດໝາຍສູ ັ້ຊນົ ທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນແຜນພດັທະນາວຽກງານ 
ພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໃຫ ັ້ສ າເລດັຜນົນັ ັ້ນ, ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະສານສມົທບົກນັຢ່າງ     
ແໜັ້ນແຟັ້ນ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫ ັ້ແຕ່ລະ ພາກສ່ວນດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 

1. ກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຮ່າງຄ າສັ່ ງແນະນ າ ແລະ ເຜຍີແຜ່ກ່ຽວ ກບັ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາສະບບັນີ ັ້. 

2. ກມົພະລະແລະສລິະປະສກຶສາຮບັຜດິຊອບຊີ ັ້ນ າທາງດ ັ້ານວຊິາການໃນການພດັທະນາວຽກງານພະລະສກຶສາ ແລະ 
ສລິະປະສກຶສາ ໂດຍປະສານງານກບັບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ. 

3. ກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ມໜີ ັ້າທີ່ ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ ກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ, ພາກສ່ວນ 
ເສດຖະກດິ, ອ ານາດການປົກຄອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ອງົການຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອຍາດແຍ່ງເອາົ 
ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ ັ້ານທນຶຮອນ ແລະ ດ ັ້ານວຊິາການ ເພ ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາວຽກງານພະລະ 
ແລະ ສລິະປະສກຶສາ. 

4. ບນັດາກມົກອງທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ, ແຕ່ຂັ ັ້ນສູນກາງ, ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ, 
ບນັດາສະຖາບນັການສກຶສາທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ຈນົຮອດອ ານາດການປົກຄອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ມໜີ ັ້າທີ່  ຜນັ
ຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດສະບບັນີ ັ້ ໂດຍສ ັ້າງເປັນແຜນແມ່ບດົ, ແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ມີ
ການກ ານດົກດິຈະກ າ, ຄາດໝາຍ, ແຜນງບົປະມານ, ມາດຕະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະອຽດຂອງຕນົ, ຫນັລງົ 
ຮາກຖານຢ່າງເຂັ ັ້ມແຂງ ເພ ່ ອຊຸກຍູ ັ້ຂະບວນການວຽກງານພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ. 

5. ອງົການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ໃນແຕ່ລະຂັ ັ້ນມໜີ ັ້າທີ່ ຊີ ັ້ນ າ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ປະ
ເມນີຜນົ ແລະ ລາຍງານຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົເອງ, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຍ ັ້ອງຍ  
ຊມົເຊຍີການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ບຸກຄນົດເີດັ່ ນ. 

6. ແຫ່ຼງທນຶໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ແມ່ນໄດ ັ້ມາຈາກງບົປະ 
ມານຂອງລດັ, ການປະກອບສ່ວນຈາກພາກສ່ວນເສດຖະກດິອ ່ ນໆ, ການປະກອບສ່ວນຂອງອງົການຈດັຕັ ັ້ງ 
ສງັຄມົ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຈາກການຊ່ວຍເຫຼ ອລ ັ້າ, ການກູ ັ້ຢ ມ ແລະ ການລງົທນຶຂອງຕ່າງປະເທດ. 

 
          ຫົວໜ້າກມົ 

 


