ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບົດສະຫຼຸບການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ປະຈໍາປີ 2020
ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2021 ຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2020
ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 11-12 ກຸມພາ 2021
ທີີ່ ແຂວງຄໍາມ່ວນ
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ເລກທີ 5325 /ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2020

ຂໍັ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັງັ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົີ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2020
- ອີງຕາມ ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 253/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2020;
- ອີງຕາມ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2020;
ມາດຕາ 01: ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວປະ
ເທດປະຈໍາປີ 2020 ຄັັ້ງວັນທີ 28-30 ທັນວາ 2020 ທີື່ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ດັື່ງມີລາຍຊລ
ື່ ຸ່ມນີັ້:
1.1.
1.
2.
3.
4.
5.

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີັ້ນໍາລວມປະກອບມີ 5 ທ່ານ:
ທ່ານ ນາງ ແສງເດອນ ຫຼັ້າຈັນທະບນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສສກ
ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສີຣິພົງພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສສກ
ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສສກ
ທ່ານ ສົມພ ພົງສາ ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສສກ
ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

1.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ຄະນະຮັບຜິດຊອບເນືັ້ອໃນກອງປະຊຸມໃນປະກອບມີ 30 ທ່ານ:
ທ່ານ ປອ. ບຸນປັນ ໄຊມຸນຕຣີ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ
ທ່ານ ປອ ນາງ ດາລາວອນ ກິດຕິພັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ
ທ່ານ ສີທອງ ສີຂາວ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ
ທ່ານ ຫົວໜ້າຂະແໜງການຍ່ອຍ (10 ຂະແໜງການຍ່ອຍ)
ທ່ານ ນາງ ຄໍາປະເສີດ ກິດຕິຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ
ທ່ານ ມະອາລີ ວໍລະບຸດ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ,
ຜູ້ອໍານວຍການສນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ທ່ານ ເລຂາລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ທ່ານ ສີໄມ ພັບບຸດສີ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ, ກົມແຜນການ
ທ່ານ ນ. ດາວວຽງ ພົງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ທ່ານ ຄໍາຟອງ ສົມມາລາ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸູ້ມຄອງໂຄງການ
ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ຈັນທະນົງເດດ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ, ກົມແຜນການ
ທ່ານ ສຸພາບ ຄນວິໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກຄົັ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ, ຫ້ອງການກະຊວງ

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ii

ເປັນປະທານ
ເປັນຄະນະ
ເປັນຄະນະ
ເປັນຄະນະ
ເປັນຄະນະ
ເປັນຫົວໜ້າ
ເປັນຮອງ
ເປັນຮອງ
ເປັນຄະນະ
ເປັນຄະນະ
ເປັນຄະນະ
ເປັນຄະນະ
ເປັນຄະນະ
ເປັນຄະນະ
ເປັນຄະນະ
ເປັນເລຂາ
ເປັນເລຂາ

13. ທ່ານ ນາງ ພຸດສະຫວາດ ວົງພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ກົມກວດກາ
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍເລຂາ
14. ທ່ານ ອຸດົມ ກົງແສງດາລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ, ກົມແຜນການ
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍເລຂາ
15. ພະນັກງານວິຊາການພະແນກຄົນ
ັ້ ຄວ້າ-ສັງລວມ, ຫ້ອງການ 2 ທ່ານ
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍເລຂາ
16. ພະນັກງານວິຊາການກົມແຜນການ 4 ທ່ານ
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານເນັ້ອໃນກອງປະຊຸມ ມີໜ້າທີສ
ື່ ັງລວມເນັ້ອໃນບົດສະຫຼຸບປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ແຜນ
ປະຈໍາປີ 2011 ໂດຍໃຫູ້ມີການປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລ, ປະສານສົມທົບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ສນຕ່າງໆ ແລະ ພະແນ
ກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໃນທົື່ວປະເທດ ແລະ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ກະກຽມບົດຕ່າງໆ ທີື່ຈະນໍາສະເໜີຢໃ່ ນກອງປະຊຸມຕະຫຼອດເຖິງແຈກຢາຍເອກະສານຕ່າງໆ ແລະ ທັງຮັບຜິດຊອບ
ເປັນກອງເລຂາກອງປະຊຸມ, ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພື່ອລາຍງານຕໍື່
ຄະນະນາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
1.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານ-ການເງິນ ປະກອບມີ 10 ທ່ານ:
ທ່ານ ປອ ອານຸລົມ ວິໄລພອນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ
ເປັນຫົວໜ້າ
ທ່ານ ພົມມະແສງ ທິບພະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ, ຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ
ເປັນຮອງ
ທ່ານ ລອນພັນ ເພົາັ້ ດາວັນ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ, ຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ
ເປັນຮອງ
ທ່ານ ຫັດສະດີ ວັດທະນາ ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ, ຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ
ເປັນຄະນະ
ທ່ານ ນາງ ວຽງຄອນ ວັນທານຸວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ, ຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ ເປັນຄະນະ
ທ່ານ ສົມພອນ ໂສດາ ພະນັກງານວິຊາພະແນກບໍລິຫານ, ຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ
ເປັນຄະນະ
ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ພະແນກການເງິນ, ຫ້ອງການ 4 ທ່ານ
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານ-ການເງິນ ມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານຮັບ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ
ການໃຊູ້ຈ່າຍເງິນຮັບໃຊູ້ກອງປະຊຸມດັື່ງກ່າວໃຫູ້ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮັບຊາບ.
ຄະນະຮັບຜິດຊອບພິທີການ ປະກອບມີ 32 ທ່ານ:
ທ່ານ ວິລະວັດ ເທບພິທັກ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ
ເປັນຫົວໜ້າ
ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເເຂວງ ຄໍາມ່ວນ
ເປັນຮອງ
ທ່ານ ນາງ ມະລິພອນ ສຸລິຍາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກເລຂານຸການ-ພິທີການ, ຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ ເປັນຄະນະ
ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸູ້ມຄອງຊັບສົມ
ບັດ, ຮອງພະນແນກສົື່ງເສີມຄວມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຂອງຫ້ອງ
ການ 3 ທ່ານ ລວມ 7 ທ່ານ,
ເປັນຄະນະ
5. ທ່ານ ເລຂາຮອງລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ, ໃກູ້ຊິດຄະນະນໍາກະຊວງ 1 ທ່ານ ລວມ 3 ທ່ານ ເປັນຄະນະ
6. ທ່ານ ພະແນກນະໂຍບາຍ-ຍ້ອງຍໍ ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ລວມ 2 ທ່ານ
ເປັນຄະນະ
7. ທ່ານ ວິຊາການ ພະແນກເລຂານຸການ-ພິທີການ ລວມ 3 ທ່ານ
ເປັນຄະນະ
8. ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮມ
ຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ 3 ທ່ານ
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກ
9. ພະນັກງານຂັບລົດບໍລິຫານກອງປະຊຸມ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກ
10. ພະນັກງານຂັບລົດຄະນະລັດຖະມົນຕີ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກ
11. ນັກຂ່າວໂທລະພາບ ແລະ ຫນັງສພີມ ລວມ 3 ທ່ານ;
ຄະນະຮັບຜິດຊອບພິທີການມີໜ້າທີື່ປະຊຸມປຶກສາຫາລ, ຈັດແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ປະສານງານກັບພາກ
ສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມສະຖານທີື່ຈັດກອງປະຊຸມປະຊຸມ, ພິມ ແລະ ແຈກຢາຍບັດເຊີນ, ປະດັບປະດາ
ແລະ ເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ນແຂກເຂົັ້າຮ່ວມລາບງານຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮັບຊາບ.
1.4.
1.
2.
3.
4.
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1.5. ເປົັ້າໝາຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກອບດ້ວຍ
ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະກອບມີ 39 ທ່ານ:
ທ່ານ ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລ 5 ແຫ່ງ;
ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ ລວມ 18 ພາກສ່ວນ;
ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການສໍານັກພິມສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກໍາມາທິການສຶກສາສົງສນກາງລວມ 2
ທ່ານ;
4. ບັນດາສນ, ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ສະພາທີື່ປກ
ຶ ສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຫ້ອງການທີື່ປຶກສາ
ການສຶກສາຊັັ້ນສງ ລວມ 6 ທ່ານ;
5. ທ່ານ ປະທານ 3 ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ (ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ກໍາມະບານ, ຊາວຫນຸ່ມ) ລວມ 3 ທ່ານ.
6. ພະນັກງານຂັບລົດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ 5 ແຫ່ງ ລວມ 5 ທ່ານ.

1.5.1.
1.
2.
3.

1.5.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງປະກອບມີ 07 ທ່ານ:
ປະທານຄະນະກໍາມະທິການວັດທະນາທໍາສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ;
ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄົັ້ນຄ້ວາສັງລວມສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ;
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ;
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ;
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

1.5.3. ບັນດາທີີ່ປຶກສາທດສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາປະຈໍາຢ່ 3 ປະເທດ ປະກອບມີ 03 ທ່ານ:
1. ທ່ານ ທີື່ປຶກສາທດດ້ານການສຶກສາ-ວັດທະນະທໍາ, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາ
ສ.ສ ຫວຽດນາມ;
2. ທ່ານ ທີື່ປຶກສາທດດ້ານການສຶກສາ-ວັດທະນະທໍາ, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາ
ສປ ຈີນ;
3. ທ່ານ ທີື່ປຶກສາທດດ້ານການສຶກສາ-ວັດທະນະທໍາ, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທດແຫ່ງ ສປປ ລາວປະຈໍາ
ຣາຊະອານາຈັກໄທ.
ສໍາລັບ ອັດຕາກິນ, ຄ່າທີພ
ື່ ັກ ແລະຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເດີນທາງໄປ-ກັບຈາກນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ເເຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ອັດຕາກິນ, ຄ່າທີພ
ື່ ັກໃນໄລຍະກອງປະຊຸມຂອງທ່ານທີປ
ື່ ຶກສາທດ ຝ່າຍ
ສຶກສາ-ວັດທະນະທໍາ ລວມທັງໄລຍະມັ້ປະຊຸມ ແມ່ນມອບໃຫູ້ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທດທີື່ຜກ
ູ້ ່ຽວປະຈໍາການ
ເປັນຝ່າຍຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ.
1.5.4. ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກບັນດາແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງແຂວງ ເຈົັ້າພາບ ປະກອບມີ 72
ທ່ານ:
1. ທ່ານ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ;
2. ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ 18 ທ່ານ;
3. ທ່ານ ຮອງເຈົັ້າເມອງ ຜູ້ຊີັ້ນໍາວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເມອງ 10 ເມອງ ໃນ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ;
4. ບັນດາພະແນກການຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ 7 ພາກສ່ວນ;
5. ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ 10 ເມອງ ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ;
6. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເເຂວງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງພາຍໃນພະແນກສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈໍານວນ 9 ທ່ານ;
7. ພະນັກງານຂັບລົດຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງນະຄອນຫຼວງ 17 ທ່ານ.
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1.5.5. ອາດີດການນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະກອບດ້ວຍ 3 ທ່ານ
ລວມຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມລວມທັງໝົດ 200 ທ່ານ
ມາດຕາ 02: ງົບປະມານຮັບໃຊູ້ກອງປະຊຸມມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
ຄ່າບໍລິຫານກອງປະຊຸມ, ອັດຕາກິນ, ຄ່າທີື່ພັກ ແລະ ຄ່າເດີນທາງ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ຜູ້ແທນຈາກກະຊວງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ, ບັນດາເມອງພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເເມ່ນນໍາໃຊູ້ງົບ
ປະມານພາກ 63 (ລາຍຈ່າຍດັດສົມສົື່ງເສີມ ແລະ ບໍາລຸງ) ຂອງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ປະຈໍາປີ 2020.
ມາດຕາ 03: ໃຫູ້ຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ, ກົມ, ຫ້ອງການທຽບເທົື່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈົື່ງພ້ອມກັນປະຕິບັດຕາມ
ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ຕາມໜ້າທີື່ຂອງໃຜລາວ.
ມາດຕາ 04: ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ.
ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນສົີ່ງ:
1. ຄະນະລັດຖະມົນຕີ
2. ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
3. ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ເເລະ ສນ ພາຍໃນກະຊວງ ພາກສ່ວນລະ
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ
5. ພວກກ່ຽວທ່ານລະ
6. ເກັບມ້ຽນ

v

3 ສະບັບ
2 ສະບັບ
1 ສະບັບ
1 ສະບັບ
1 ສະບັບ
2 ສະບັບ

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ປະຈໍາປີ 2020
ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍປະຈໍາປີ 2021

I.

ພາກສະເໜີ

ປີ 2020 ເປັນປີທີື່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ເຮົາ ກໍາລັງປະເຊີນກັບການລະບາດຂອງພະ
ຍາດອັກເສບປອດ ໂຄວິດ 19, ອັນເຮັດໃຫູ້ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ໃນປະເທດເຮົາປະສົບກັບຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກ. ລັດຖະບານໄດູ້ນໍາໃຊູ້ງົບປະມານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອໄປຮັບມກັບພະຍາດດັື່ງກ່າວ, ດັື່ງນັັ້ນ ງົບປະມານ
ທີື່ຂະແໜງການຕ່າງໆ ລວມທັງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີື່ໄດູ້ຮັບອະນຸມັດໃນເບັ້ອງຕົັ້ນ ຈຶື່ງໄດູ້ຖກຕັດຮອນ
ລົງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນງົບປະມານບໍລຫ
ິ ານທີື່ບແ
ໍື່ ມ່ນເງິນເດອນ ອັນເຮັດໃຫູ້ມຫ
ີ ຼາຍກິດຈະກໍາທີກ
ື່ ໍື່ນົດໄວູ້ໃນແຜນ ບໍື່
ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດູ້. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍື່ຍງັ ສບຕໍສ
ື່ ຸມທຸກຊັບພະຍາ
ກອນທີື່ມີເຂົັ້າໃສ່ບັນດາບລິມະສິດຕ່າງໆ ເພື່ອສົື່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນຖານ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ເພື່ອໃຫູ້ເດັກມີຄວາມພ້ອມສບຕໍຮ
ື່ ຽນໃນຊັັ້ນທີສ
ື່ ງຂຶັ້ນໄປ, ພ້ອມທັງປັບປຸງຄຸນນະພາບ
ຂອງການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພັ້ນຖານ, ສົື່ງເສີມການສ້າງສີມແຮງງານ ແລະ ນັກວິຊາການ ເພື່ອໃຫູ້ສາມາດຕອບສະໜອງ
ໄດູ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງການສຶກສາ
ແຕ່ສນກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ສົື່ງເສີມໃຫູ້ປະຊາຊົນທຸກເພດທຸກໄວ ຫັນມາໃສ່ໃຈການອອກກໍາລັງກາຍເພື່ອສຸຂະ
ພາບ ແລະ ສົື່ງເສີມໃຫູ້ຜທ
ູ້ ີື່ມີພອນສະຫວັນດ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫູ້ກາຍເປັນນັກກິລາອາຊີບ ພ້ອມຕິດຕາມຄວາມ
ຄບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຜບ
ູ້ ໍລິຫານການຶສຶກສາທົື່ວປະເທດ ປະຈໍາສົກປີ 2019.
ເຖິງວ່າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາປີ 2020 ໄດູ້ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່
ກໍມີຫຼາຍບັນຫາທີື່ຍັງເປັນສິື່ງທ້າທາຍ ທີື່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແກູ້ໄຂໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ດັື່ງລາຍລະອຽດ
ຂ້າງລຸ່ມນີັ້:
1. ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບາງນິຕິກໍາຍັງມີຄວາມລ້າຊ້າ ອັນເຮັດໃຫູ້ການປະຕິບັດບາງວຽກງານຢ່ທ້ອງຖິື່ນຍັງມີ
ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ບໍື່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ;
2. ຄສອນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຈໍານວນໜຶື່ງ ຍັງຖເບົາຕໍື່ຈັນຍາບັນຂອງວິຊາຊີບຕົນ ແລະ
ໜ້າທີື່ ທີື່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍ;
3. ຂອດການປະສານງານລະຫວ່າງສາຍຕັັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງໃນການຄຸູ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້
ຮັບການແກູ້ໄຂ;
4. ສະພາບການຫຼຸດຈໍານວນຕົວເລກການບັນຈຸລັດຖະກອນຄໃໝ່ ຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ລະບົບການສຶກສາໃນສະ
ເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ. ດັື່ງນັັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕ້ອງມີກົນໄກໃນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ
ປົກປູ້ອງຕົວເລກລັດຖະກອນຄ ເພື່ອໃຫູ້ແຕ່ລະໂຮງຮຽນມີຄສອນພຽງພໍກັບຫຼັກການທີື່ໄດູ້ກໍານົດ.
5. ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຕໍື່າ ຍັງສບຕໍື່ເປັນສິື່ງທ້າທາຍ ທີື່ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງຊອກຫາສາຍ
ເຫດທີື່ແທູ້ຈິງ ແລະ ຊອກວິທີແກູ້ໄຂທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ຮີບດ່ວນ.
6. ການຮ່ວມມກັບບັນດາຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການສ້າງສີມແຮງ
ງານ ຍັງເປັນວຽກທີື່ຈະຕ້ອງໄດູ້ສບຕໍື່ເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອສົື່ງເສີມວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ.
ເພື່ອແກູ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີັ້, ໃນປີ 2021 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຈະ
ໄດູ້ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາດັື່ງນີັ້:
1. ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການປະຕິຮບລະບົບການສຶກສາສາຍສາມັນສຶກສາ ລວມທັງການແຍກສາຍຮຽນ
ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍອອກເປັນສອງສາຍ ຕາມທີື່ໄດູ້ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025;
2. ສຶກສາເຖິງສາຍເຫດທີື່ພາໃຫູ້ນັກຮຽນປະລະການຮຽນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຕໍື່າ;
3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫູ້ແກ່ການສຶກສານິເທດຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງ, ຂັັ້ນກຸ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ
ຂັັ້ນໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງຈັດຕັັ້ງຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການ ໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບ;
4. ເກັບກໍາຂໍັ້ມນໂຮງຮຽນທີື່ມີຈໍານວນນັກຮຽນໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະໃນເທດສະບານເມອງ ເພື່ອພິຈາລະນາໂຮມ
ເຂົັ້າກັນກັບໂຮງຮຽນທີື່ຢ່ໃກູ້ຄຽງ ແນໃສ່ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊູ້ຄ;
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5. ໃຫູ້ບລິມະສິດບັນຈຸຄໃໝ່ເຂົັ້າໃນໂຮງຮຽນທີື່ມີແຕ່ຄອາສາສະໝັກສິດສອນຢ່ ແລະ ການຈັດສັນຄຄນໃໝ່ໃຫູ້
ເນັັ້ນໃສ່ການຈັດສັນຄພາຍໃນກຸ່ມເປັນຫຼັກ;
6. ຈັດກອງປະຊຸມໃນໄລຍະພັກສິນ
ັ້ ປີຮຽນ ໂດຍໃຫູ້ເນັັ້ນໃສ່ການເຜີຍແຜ່ມະຕິຄໍາສັື່ງຂອງລັດຖະບານ ກໍຄ ຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງໃຫູ້ເນັັ້ນໃສ່ການສຶກສາອົບຮົມການເມອງ ແນວຄິດ ແລະ ຈັນຍາ
ບັນ, ຈັນຍາທໍາຂອງຖັນແຖວຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄອາຈານດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ໃຫູ້ເລິກເຊິື່ງ ແລະ ທົື່ວເຖິງ;
7. ປັບປຸງ ນິຕິກໍາທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນເຊັື່ນ: ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສໍາລັບປະທານກຸ່ມ, ນິຕິກໍາ
ກ່ຽວກັບການສະໜອງງົບປະມານໃຫູ້ແກ່ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງສນການສກ
ສານອກໂຮງຮຽນແຕ່ລະຂັັ້ນ, ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການປະເມີນຄ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ນິຕິກໍາ
ກ່ຽວກັບການກໍານົດວາລະ (ສະໄໝ) ຂອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ ອື່ນໆ;
8. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງ ລວມທັງການຄຸູ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ງົບປະ
ມານ ເພື່ອໃຫູ້ການນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີື່ມີຈໍາກັດ ເກີດປະໂຫຍດສງສຸດ;
9. ສົມທົບກັບກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອຊອກວິທີທາງທີື່ເປັນເອກະພາບ ໃນການແກູ້ໄຂບັນຫານິຕິກໍາທີື່ເຫັນວ່າຍັງບໍື່
ສອດຄ່ອງກັນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການແຕ່ງຕັັ້ງ ແລະ ຍົກຍ້າຍບຸກຄະລາກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ການອອກ
ຮັບນະໂຍບາຍອຸດໜນບໍານານ ແລະ ອື່ນໆ;
10. ສບຕໍື່ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານໃນແຕ່ລະຂັັ້ນ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃຫູ້ໄປ
ຕາມທິດກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
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I.
1.

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

ຜົນສໍາເລັດ
1) ສໍາເລັດການພັດທະນານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ກຽມນໍາສະເໜີຂໍຜ່ານ
ການນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
2) ເນັ້ອໃນແຜ່ນພິກປຸກລະດົມຊຸມຊົນວຽກງານສົື່ງເສີມສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມບົກ
ຜ່ອງໜ້າທີື່ການຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ທັງ 7 ບົດ ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ, ຈັດພິມຈໍານວນ 308 ຊຸດ ແລະ ແຈກ
ຢາຍໃຫູ້ທີມງານປຸກລະດົມຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ. ຈັດພິມປຶັ້ມຕິດຕາມການປຸກລະດົມຊຸມຊົນສໍາ
ລັບທີມງານປຸກລະດົມຂັັ້ນບ້ານ ຈໍານວນ 2.000 ຫົວ ພ້ອມທັງແຈກຢາຍ. ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຄນໃຫູ້ແກ່
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ອາສາສະມັກສາທາລະນະສຸກຂັັ້ນບ້ານ ຈໍານວນ 1.080 ຄົນ ຢໃ່ ນ
270 ບ້ານ 14 ເມອງ ໃນ 5 ແຂວງ ຂອງໂຄງການ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຜຮ
ູ້ ັບຜິດຊອບຫີບ
ເຄື່ອງຫຼິັ້ນ ຈໍານວນ 270 ຄົນ (1 ຄົນ/ບ້ານ) ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄນ;
3) ສໍາເລັດການຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມຕົັ້ນສະບັບແຜນການລ້ຽງດ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມເດັກອາຍຸ 3-36 ເດອນ
ຈໍານວນ 1.300 ຫົວ, ສະໜອງປຶັ້ມດັື່ງກ່າວໃຫູ້ແກ່ໂຮງລ້ຽງເດັກ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທົື່ວປະເທດ,
ພ້ອມທັງອົບຮົມຄຝຶກ ກ່ຽວກັບແຜນການລ້ຽງດ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມເດັກອາຍຸ 3-36 ເດອນໃຫູ້ແກ່ວິຊາການ
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຂັັ້ນແຂວງ ຈໍານວນ 28 ທ່ານ. ພ້ອມທັງ ສໍາເລັດການກໍານົດຮບແບບການສົື່ງເສີມ
ການເບິື່ງແຍງລ້ຽງດເດັກໃນຊັັ້ນລ້ຽງເດັກ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານການບໍລິການໃນການເບິື່ງແຍງລ້ຽງດເດັກໃນ
ຊັັ້ນລ້ຽງເດັກ(ສະບັບຮ່າງ);
4) ສໍາເລັດການຮຽບຮຽງປຶັ້ມສໍາລັບໃຊູ້ໃນການຈັດການຮຽນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ຈັດພິມຕົັ້ນສະບັບປຶັ້ມ
ແຜນຈັດປະສົບການ, ປຶັ້ມຄ່ມຄ, ປຶັ້ມຮຽກຊື່ ແລະ ປຶັ້ມບັນທຶກພັດທະນາການນັກຮຽນ, ປຶັ້ມຕິດຕາມ
ພັດທະນາການນັກຮຽນ ຈໍານວນ 72.500 ຫົວ ແລະ ປຶັ້ມຮຽນສໍາລັບຊັັ້ນອະນຸບານ 1,2,3 ຈໍານວນ
350.013 ຫົວ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງສໍາເລັດການພັດທະນາຕົວແບບສກ
ື່ ານຮຽນ-ການສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ຈໍາ
ນວນ 4 ຊຸດ ເພື່ອສະໜອງໃຫູ້ຄສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການສົື່ງເສີມການກຽມຄວາມພ້ອມ
ກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສໍາລັບນັກຮຽນຊົນເຜົື່າ;
5) ສໍາເລັດການສ້າງປັ້ມຄ່ມຄຝຶກ ແລະ ປັ້ມຄ່ມແນະນໍາວີທີສອນເພີື່ມເຕີມ ສໍາລັບຜູ້ດແລເດັກຂອງກຸ່ມພັດທະນາ
ເດັກໃນຊຸມຊົນ, ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ຈໍານວນ 73 ຄົນ ທີື່ຄຸູ້ມຄອງກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ
ແລະ ຜູ້ດແລເດັກ ຈໍານວນ 146 ຄົນ ໃນ 10 ເມອງ ຂອງ 4 ແຂວງ ຂອງໂຄງການ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ຜູ້ດແລເດັກ ຍັງໄດູ້ຮັບການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼອ ຈາກວິຊາການ
ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ໄດູ້ຮັບເງິນອຸດໜນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 73 ບ້ານ ຍັງໄດູ້ຮັບເງິນຊັ້ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ
4.800.000 ກີບ/ປີ/ບ້ານ;
6) ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ເປີດໂຕວີດີໂອລາຍການໂທລະພາບ ສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ເລື່ອງ ‘ເຮອນຂອງ
ຂ້ອຍ’ ຈໍານວນ 10 ຕອນ;
7) ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫຼອ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການສົື່ງເສີມການຂະຫຍາຍໂອກາດ ໃນການ
ກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ກຸ່ມ
ຮຽນຜ່ານການຫຼິັ້ນ ຢ່ໃນ 9 ເມອງ ຂອງ 5 ແຂວງ;
8) ສໍາເລັດການ ລົງເກັບຂໍັ້ມນໃນການຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຫຼັກສດລ້ຽງເດັກຢ່ 9 ເມອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
9) ສໍາເລັດການຂຽນບົດສອນ ແລະ ປຶັ້ມຄມ
່ ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການອ່ານສໍາລັບເດັກອາຍຸ 5 ປີ, ຝຶກອົບ
ຮົມໃຫູ້ແກ່ຄຝຶກ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫູ້ຄສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ຄສອນອະນຸບານ 3, ຜອ
ູ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ
214 ໂຮງຮຽນ, ວິຊາການຂັັ້ນເມອງ 48 ເມອງໃນ 9 ແຂວງເປົັ້າໝາຍໃນການນໍາໃຊູ້ປຶັ້ມຄມ
່ ການກຽມຄວາມ
ພ້ອມດ້ານການອ່ານສໍາລັບເດັກອາຍຸ 5 ປີ;
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10) ສໍາເລັດການສ້າງມາດຕະຖານການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນຖານ ແລະ ແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບຊັັ້ນອະນຸບານສຶກສາ (ສະບັບ
ຮ່າງ) ແລະ ການສ້າງມາດຕະຖານໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານຕົວແບບ (ສະບັບຮ່າງ);
11) ໄດູ້ເຜີຍແຜ່ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ແລະ ສາມັນສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 9230/ສມ, ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2019 ໃຫູ້ແກ່ຜູ້ບລ
ໍ ິຫານການສຶກສາ
ແລະ ວິຊາການ ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຂັັ້ນແຂວງໃນທົື່ວປະເທດ ຈໍານວນ 54 ຄົນ;
12) ສໍາເລັດການປັບປຸງຕົັ້ນສະບັບ ແລະ ຈັດພິມປຶັ້ມຄ່ມແນະນໍາການປະເມີນມາດຕະຖານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາ
ໄມໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈໍານວນ 4.220 ຫົວ ພ້ອມທັງແຈກຢາຍໃຫູ້ທຸກໆເມອງ ໃນ 7
ແຂວງ;
13) ສໍາເລັດການພັດທະນາເຄື່ອງມຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;
ສໍາເລັດການສ້າງຄ່ມແນະນໍາການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີື່ຖກຫຼັກໂພຊະນາການ ແລະ ປອດໄພ
(ສະບັບຮ່າງ);
14) ສໍາເລັດການສ້າງປຶັ້ມຄມ
່ ແນະນໍາການສ້າງຕັັ້ງ, ອະນຸຍາດ ແລະ ຍຸບເລີກ ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນເອ
ກະຊົນ (ສະບັບຮ່າງ). ໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານນາໆຊາດ ຈໍານວນ 4 ແຫ່ງ ໄດູ້ອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງ
ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດູ້ລົງຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານເອກະຊົນ
ຈໍານວນ 19 ແຫ່ງ ໃນ 4 ເມອງ ຂອງ 3 ແຂວງ;
15) ຜບ
ູ້ ໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ວິຊາການຂັັ້ນເມອງ, ຜອ
ູ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນອະນຸບານ ໃນທຸກເມອງ ຂອງ 13
ແຂວງ ໄດູ້ຮັບການຊີແ
ັ້ ຈງ ແລະ ປະເມີນວຽກງານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໂດຍນໍາໃຊູ້ຮບແບບ 3 ດາວ ໃນ
ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;
16) ໄດູ້ສະໜອງປຶັ້ມຮວບຮວມຕົວຢ່າງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການລ້າງມເປັນກຸ່ມໃນສະຖານການສຶກສາ
ກ່ອນໄວຮຽນ ຢ່ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 4.520 ຫົວ ແລະ ປມ
ັ້ ຄ່ມສໍາລັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານສົື່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ພ້ອມວີດີໂອ ຈໍານວນ 7.000
ຫົວ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫູ້ໂຮງຮຽນອະນຸບານໃນທົື່ວປະເທດ;
17) ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຈໍານວນ 1.362 ແຫ່ງ ໃນ 56 ເມອງ ຂອງ 6 ແຂວງ ໄດູ້ຮັບການປະເມີນວຽກງານນໍັ້າ
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ທຸກເມອງມີຖານຂໍັ້ມນວຽກງານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໂດຍນໍາໃຊູ້ຮບແບບ 3
ດາວ;
18) ສະໜອງອ່າງ/ຮາງລ້າງມເປັນກຸ່ມ ຈໍານວນ 247 ໃຫູ້ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
19) ສໍາເລັດການພັດທະນາ ປຶັ້ມບັນທຶກການຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງເດັກ ອາຍຸ 2-5 ປີ ທີື່ມີຄວາມບົກຜ່ອງໜ້າທີື່
ການ ພ້ອມທັງແນະນໍາການນໍາໃຊູ້ ໃຫູ້ແກ່ທີມງານວິຊາການຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ສໍາເລັດ
ການກັື່ນຕອງສຸຂະພາບດ້ານການແພດ ສໍາລັບເດັກອາຍຸ 2-5 ປີ ຈໍານວນ 732 ຄົນ, ຍິງ 336 ຄົນ ໃນ 3
ເມອງ 3 ແຂວງ ຈະໄດູ້ຮັບການກັື່ນຕອງສຸຂະພາບດ້ານການແພດ;
20) ສໍາເລັດການຄັດເລອກ ແລະ ຮັບຮອງຕໍາແໜ່ງຄປະສົບການ ວິຊາຄອະນຸບານ ຈໍານວນ 1 ຄົນ;
21) ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານ-ຄຸູ້ມຄອງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ປະຈໍາສົກຮຽນ 20192020 ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມປະຈໍາສົກຮຽນ 2020-2021 ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ.

2.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານລ້ຽງເດັກຍັງມີຂໍັ້ຈໍາກັດ;
2) ງົບປະມານໃນການພັດທະນາ ແລະ ທົດລອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນ
ຖານ ແລະ ແຫ່ງຊາດ ຍັງມີຈໍາກັດ;
3) ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານວິຊາການ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສນກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນ ຍັງມີຂອບເຂດຈໍາກັດ;
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4) ການລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼອຄສອນ ຂອງວິຊາການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ ຍັງບໍື່ທັນຕໍື່ເນື່ອງ ແລະ ບໍື່
ທັນມີຄສຶກສານິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.

3.

ວຽກບລິມະສິດ

1) ສບຕໍໃື່ ນການສ້າງຫຼັກສດ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບຊັັ້ນລ້ຽງເດັກ;
2) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການນິເທດ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃຫູ້ແກ່ວິຊາການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ;
3) ສບຕໍໃື່ ນການພັດທະນາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນຖານ ແລະ ແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບຊັັ້ນອະນຸ
ບານສຶກສາ;
4) ປັບປຸງປຶັ້ມຄມ
່ ຊີແ
ັ້ ຈງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ;
5) ພັດທະນາຄມ
່ ແນະນໍາ ແລະ ວີດີໂອກ່ຽວກັບການປະເມີນວຽກງານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໂດຍນໍາໃຊູ້ຮບ
ແບບ 3 ດາວ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;
6) ສ້າງມາດຕະຖານການບໍລິການໃນການເບິື່ງແຍງ, ລ້ຽງດ ແລະ ສົື່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ໄລຍະຕົັ້ນຂອງເດັກໃນຊັັ້ນ
ລ້ຽງເດັກ;
7) ສ້າງວີດີໂອກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ສບຕໍສ
ື່ ້າງວີດີໂອລາຍການໂທ
ລະພາບສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນເລື່ອງ “ເຮອນຂອງຂ້ອຍ’’ ໄລຍະ 2;
8) ຈັດກອງປະຊຸມແນະນໍາການຄຸມ
ູ້ ຄອງວຽກງານກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ ໃຫູ້ແກ່ຜອ
ູ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ
ປະຖົມສຶກສາ ຈໍານວນ 73 ແຫ່ງ;
9) ແນະນໍາການນໍາໃຊູ້ຫຼັກສດ ແລະ ແຜນຈັດປະສົບການຫ້ອງກຽມປະຖົມ ໃຫູ້ແກ່ຄສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ
ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມທີື່ມີຫ້ອງກຽມຂຶັ້ນກັບ;
10) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ວຊ
ິ າການການສຶກສາກ່ອນໄວຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ ໃນການສ້າງແຜນພັດ
ທະນາ ແລະ ແຜນຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;
11) ປຸກສ້າງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງນໍັ້າ ສໍາລັບກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ພ້ອມທັງ
ສ້ອມແປງຫ້ອງກຽມປະຖົມທີື່ຊຸດໂຊມ;
12) ສບຕໍຈ
ື່ ັດຕັັ້ງການປະເມີນວຽກງານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໂດຍນໍາໃຊູ້ຮບແບບ 3 ດາວ ໃນສະຖານການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ວິຊາການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງກ່ຽວກັບການສ້າງຖານຂໍັ້
ມນວຽກດັື່ງກ່າວ;
13) ລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;
14) ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອຄສອນຢ່ບ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ກ່ຽວກັບ
ການສອນຫ້ອງຄວບອາຍຸ 3-5 ປີ;
15) ການລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອ ການຈັດຕັັ້ງຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫຼິັ້ນ ແລະ ກຸ່ມພັດ
ທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ.
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II. ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ
1.

ຜົນສໍາເລັດ

1) ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການສອບເສັງຈົບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020;
2) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຄຝຶກຫຼັກແຫຼື່ງ ແລະ ຄຝຶກຂັັ້ນແຂວງ, ຝຶກອົບຮົມຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄສຶກສາ
ນິເທດ ແລະ ຄສອນ ປ.2 ໃນການນໍາໃຊູ້ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄ່ມຄ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂັັ້ນ ປ.2 ທົື່ວປະເທດ;
3) ສໍາເລັດ ການສ້າງຄ່ມການຈັດຕັັັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ ໄດູ້ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ ໃຫູ້ແກ່
ຄະນະພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງສາມັນສຶກສາ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ;
4) ສໍາເລັດ ໂຄງຮ່າງຄ່ມແນະນໍາ ການວັດຜົນແບບຕໍື່ເນື່ອງ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
5) ສໍາເລັດ ການກໍານົດເອົາເນັ້ອໃນເພດສຶກສາ, ທັກສະຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ເຂົັ້າໃນຫຼັກສດ ສະບັບ
ປັບປຸງໃໝ່ ວິຊາ ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ຂັັ້ນ ປ.3;
6) ສໍາເລັດການສ້າງປຶັ້ມແບບຮຽນ, ຄ່ມຄ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄ ກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍື່ທັນ
ແຕກ;
7) ສໍາເລັດ ການສ້າງປຶັ້ມຄ່ມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄ ກ່ຽວກັບການແນະນໍາຄວາມຮູ້ພະຍາດວໍັ້ ເພື່ອສອນສອດແຊກ
ເຂົັ້າໃນວິຊາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
8) ສໍາເລັດ ການຝຶກອົບຮົມການປະເມີນໂຮງຮຽນ ດ້ານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຮບແບບ 3 ດາວ ໃນໂຮງ
ຮຽນປະຖົມ 3 ແຂວງຄ: ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
9) ສໍາເລັດ ການປັບປຸງ ແລະ ຮຽບຮຽງຄນໃໝ່ ກ່ຽວກັບເອກະສານຄມ
່ ການຝຶກອົບຮົມຄສຶກສານິເທດ ຊັັ້ນປະ
ຖົມສຶກສາ ໂມດນ 2;
10) ສໍາເລັດການຍົກລະດັບຄສຶກສານິເທດ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂມດນ 1 ຈໍານວນ 9 ແຂວງ ແລະ ສໍາເລັດ ທັງ 2
ໂມດນ ມີ 3 ແຂວງ ຄ: ແຂວງ ຜົັ້ງສາລີ, ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ;
11) ສໍາເລັດ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄ່ມ ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນຖານ ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
12) ສໍາເລັດ ຊຸດເຄື່ອງມລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ ຫຼັກສດໃໝ່ ຂັັ້ນ ປ.1;
13) ສໍາເລັດຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ສໍາລັບສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ
ສາມັນສຶກສາ ໄດູ້ຖກຮັບຮອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ໃຫູ້ແກ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ;
14) ສໍາເລັດຂໍັ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
15) ສໍາເລັດການທົດສອບນັກຮຽນ ປ.3-ປ.5 ຕາມມາດຕະຖານ ອ່ານອອກ, ຂຽນໄດູ້ ແລະ ຄິດໄລ່ເປັນ.

2.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ

ສາເຫດທີື່ພາໃຫູ້ມີຂໍັ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບໍື່ບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນວຽກບລິມະສິດທີື່ຜ່ານມາ ແມ່ນຍ້ອນຂາດງົບປະ
ມານໃນການສະໜັບສະໜນເຊັື່ນ:
1) ການສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ໂຮງຮຽນຕົວແບບ, ກຸ່ມໂຮງຮຽນ, ມາດຕະຖານການສິດສອນຂອງຄ, ສ້າງ
ແລະ ປັບປຸງ ຄ່ມ, ຮ່າງປະເມີນ ກ່ຽວກັບການວັດຜົນແບບຕໍື່ເນື່ອງ, ຄສຶກສານິເທດ, ຄສອນ, ຜູ້ອໍານວຍການ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັັ້ນບ້ານ;
2) ໂຮງຮຽນຈໍານວນຫຼາຍ ຍັງເປັນໂຮງຮຽນມນ ແລະ ເປັນໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ, ຢ່ຫ່າງໄກຈາກໂຮງຮຽນ
ສົມບນ ແລະ ຍັງມີການສອນຫ້ອງຄວບ ທີື່ມີຫຼາຍຂັັ້ນຮຽນ;
3) ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຍັງຢ່ແບບກະແຈກກະຈາຍ, ບໍື່ມີອາຊີບຄົງທີື່, ຮອດລະດການຜະລິດຈໍາເປັນ
ຕ້ອງເອົາລກຫຼານໄປເຮັດວຽກນໍາ ຫຼ ອາໄສຢ່ນໍາພີື່ນ້ອງ ເຮັດໃຫູ້ຮຽນບໍື່ຄົບຫຼັກສດ ແລະ ປະລະການຮຽນ;
4) ຫຼັກສດໃໝ່ ປ.1 ແລະ ປ.2 ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃຫູ້ແກ່ຄ ຍ້ອນວ່າການແນະນໍາເຕັກນິກການສອນໃນບົດໜຶື່ງ
ກວມເອົາຫຼາຍໆບົດ ຫຼາຍໆກິດຈະກໍາ.
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3.

ວຽກບລິມະສິດ

1) ຊີັ້ນໍາການຈັດຕັັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາທົື່ວປະເທດ;
2) ສົງື່ ເສີມການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ຂັັ້ນ ປ.1 ແລະ ປ.2 ໃຫູ້ອ່ານອອກ
ຂຽນໄດູ້ ແລະ ສາມາດຄິດໄລ່ເລກ 4 ປະການໄດູ້ ໃນຂັັ້ນພຶັ້ນຖານ;
3) ສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ-ຄຸູ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ຄຸູ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນ, ຄຸູ້ມ
ຄອງການສອນພາສາຕ່າງປະເທດ, ມາດຕະຖານໂຮງຮຽນຕົວແບບ, ສ້າງຄ່ມກ່ຽວກັບສຶກສານິເທດ ແລະ ກຸ່ມ
ໂຮງ ຮຽນຕົວແບບ ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
4) ສະໜອງອຸປະກອນ/ສກ
ື່ ານຮຽນການສອນ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບນັກຮຽນພິການ ແລະ
ເດັກທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ;
5) ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນຫຼັກສດໃໝ່ ແລະ ການປະເມີນ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ
ຄ;
6) ກວດຄນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສິດສອນຫ້ອງຄວບ ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຮງຮຽນປະ
ຖົມສົມບນ ແລະ ທົບທວນຄນ ລະບຽບການພ້ອມທັງຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ;
7) ສະໜອງເບູ້ຍລ້ຽງໃຫູ້ແກ່ນັກຮຽນປະຖົມ ທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ທຸກຍາກ;
8) ສ້າງເຄື່ອງມ ແລະ ປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຄສຶກສານິເທດ;
9) ຕິດຕາມການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ;
10) ສ້າງຄ່ມວິທີປະຕິບັດວຽກຂອງຄະນະບໍລິຫານງານກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ;
11) ທົດລອງການນໍາໃຊູ້ຄ່ມວິທີປະຕິບັດວຽກ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ;
12) ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງ ຄ່ມວິທີປະຕິບັດວຽກຂອງຄະນະບໍລິຫານງານກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ;
13) ຝຶກອົບຮົມໃຫູ້ແກ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມອງ;
14) ຝຶກອົບຮົມໃຫູ້ແກ່ ຄະນະບໍລິຫານງານກຸ່ມໂຮງຮຽນ;
15) ຕິດຕາມຊ່ວຍເຫຼອການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ວຽກກຸ່ມໂຮງຮຽນ;
16) ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຸ່ມໂຮງຮຽນໃນລະດັບແຂວງ;
17) ຈັດກອງປະຊຸມ ຮຽບຮຽງ ຄ່ມການວັດຜົນແບບຕໍື່ເນື່ອງ;
18) ທົດລອງໃຊູ້ ແລະ ປັບປຸງ ຄ່ມການວັດຜົນແບບຕໍື່ເນື່ອງ;
19) ຮັບຮອງການນໍາໃຊູ້ ຄ່ມການວັດຜົນແບບຕໍື່ເນື່ອງ;
20) ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊູ້ຄ່ມການວັດຜົນແບບຕໍື່ເນື່ອງ ໃຫູ້ແກ່ຄຝຶກ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ;
21) ແຂວງ ແລະ ເມອງ ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊູ້ຄ່ມການວັດຜົນແບບຕໍື່ເນື່ອງໃຫູ້ແກ່ຄສອນ;
22) ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການວັດຜົນແບບຕໍື່ເນື່ອງ;
23) ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການວັດຜົນແບບຕໍື່ເນື່ອງ;
24) ປັບປຸງຄມ
່ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
25) ການສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນຕົວແບບສາຍສາມັນ;
26) ທົດລອງການນໍາໃຊູ້ຄ່ມວິທີປະຕິບັດວຽກ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານກຸ່ມໂຮງຮຽນຕົວແບບສາຍສາມັນ;
27) ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງ ຄ່ມວິທີປະຕິບັດວຽກ ຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານກຸ່ມໂຮງຮຽນຕົວແບບສາຍສາມັນ;
28) ຝຶກອົບຮົມໃຫູ້ແກ່ຄະນະບໍລິຫານງານກຸ່ມໂຮງຮຽນຕົວແບບສາຍສາມັນ;
29) ຕິດຕາມຊ່ວຍເຫຼອການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ວຽກກຸ່ມໂຮງຮຽນຕົວແບບສາຍສາມັນ;
30) ການສ້າງຂໍັ້ຕົກລົງ ແລະ ຄ່ມແນະນໍາ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການສິດສອນຂອງຄສາຍສາມັນ;
31) ທົດລອງການນໍາໃຊູ້ ຄ່ມແນະນໍາກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການສິດສອນຂອງຄສາຍສາມັນ;
32) ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງ ຄ່ມແນະນໍາກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການສິດສອນຂອງຄສາຍສາມັນ;
33) ເຜີຍແຜ່ ຄ່ມແນະນໍາກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການສິດສອນຂອງຄສາຍສາມັນ ໃຫູ້ແກ່ຂັັ້ນແຂວງ;
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34) ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ມາດຕະຖານການສິດສອນຂອງຄສາຍສາມັນ;
35) ຕິດຕາມ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ວຽກງານສົື່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ, ເພດສຶກສາ ແລະ
ອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍື່ທັນແຕກ;
36) ສບຕໍື່ ຝຶກອົບຮົມ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະ
ນາໄມໃນໂຮງຮຽນ ໃນຮບແບບ 3 ດາວ;
37) ສະໜອງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ລວມທັງການສະໜອງນໍັ້າໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍສະ
ເພາະຢເ່ ຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ;
38) ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ກ່ຽວກັບ ລະບຽບການ, ວິທີການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ການຮຽນຮ່ວມ.
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III. ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
1.

ຜົນສໍາເລັດ

1) ສໍາເລັດການຊີັ້ນໍາການສອບເສັງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020;
2) ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານສາມັນສຶກສາ ປະຈໍາປີ ຈໍານວນຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ
106 ທ່ານ, ຍິງ 28 ທ່ານ;
3) ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສະໜອງເບູ້ຍລ້ຽງ ດ້ວຍງົບປະມານ
ລັດຖະບານ;
4) ລັດຖະບານສະໜອງເງິນເບູ້ຍລ້ຽງໃຫູ້ແກ່ນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ທີື່ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ,
ເດັກຍິງຊົນເຜົື່າ ຈໍານວນ 1.000 ຄົນ ໃນ 40 ເມອງສາມສ້າງ;
5) ສໍາເລັດການລົງເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ນ ແລະ ສະໜອງເບູ້ຍລ້ຽງໃຫູ້ແກ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ,
ເດັກຍິງຊົນເຜົື່າ ຈໍານວນ 2.400 ຄົນ ໃນ 8 ແຂວງ ເປົັ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາເພື່ອການ
ຈ້າງງານ (EESDP). ປະມນການກໍື່ສ້າງໂຮງຮຽນ, ສ້າງຫໍພັກນັກຮຽນໃຫູ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໃນ
ແຂວງ ແລະ ເມອງເປົັ້າໝາຍ;
6) ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍໍາຂໍມ
ັ້ ນນັກຮຽນທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ຈໍານວນ 40 ເມອງ ເພື່ອສະໜອງເບູ້ຍລ້ຽງ ແກ່ນັກຮຽນຂັັ້ນ ປ.1 ຈໍານວນ 1.000 ຄົນ ແລະ ຂັັ້ນ ມ.1 ຈໍາ
ນວນ 1.000 ຄົນ ເພື່ອສະໜອງເບູ້ຍລ້ຽງດ້ວຍງົບປະມານຂອງລັດ;
7) ສໍາເລັດການສ້າງຄ່ມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ໄດູ້ແຈກຢາຍໃຫູ້ແຕ່ລະແຂວງ;
8) ສໍາເລັດການຮັບຮອງຄທີື່ໄດູ້ຮັບຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄ ວິຊາຄະນິດສາດ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ ແລະ ວິຊາພມ
ສາດ 1 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ;
9) ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກໍາໃນຕໍື່ໜ້າກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປູ້ອງກັນ
ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດເຂດຮ້ອນທີື່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເພີື່ມເຕີມ ຈໍານວນຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 130 ທ່ານ;
10) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊູ້ປຶັ້ມຄ່ມເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເພດສຶກສາ ໃຫູ້ແກ່ຄສອນຈໍານວນ
133 ຄົນ, ໃນ 3 ເມອງເປົັ້າໝາຍ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການແພລນ
ສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຊາຍຟັນ;
11) ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃນໂຮງຮຽນ ໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຂັັ້ນແຂວງ,
ຂັັ້ນເມອງ, ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄສອນ ໃນ 9 ຕົວເມອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
12) ສໍາເລັດການລົງປະເມີນ ການທົດລອງນໍາໃຊູ້ປຶັ້ມຄ່ມການສອນເພດສຶກສາ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ທີື່ແຂວງບໍື່
ແກູ້ວ ແລະ ກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນການປະເມີນ ການນໍາໃຊູ້ປຶັ້ມຄ່ມເພດສຶກສາ ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກ
ສາ ຂອງແຂວງບໍື່ແກູ້ວ ຈໍານວນ 40 ທ່ານ;
13) ສໍາເລັດການຮັບຮອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ສອດແຊກຄວາມຮູ້ພະຍາດວໍັ້ ເຂົັ້າໃນຫຼັກສດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ຄສອນ ທີື່ເມອງໄຊຍະບລີ ແລະ
ເມອງ ປາກລາຍ, ແຂວງ ໄຊຍະບລີ ຈໍານວນ 120 ທ່ານ;
14) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫູ້ແກ່ຄສອນພາສາອັງກິດຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ພາຍໃຕູ້ການຊ່ວຍເຫຼອຈາກອົງການ
(ELI) ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ຈໍານວນ 140 ຄົນ, ຍິງ 78 ຄົນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 125 ຄົນ, ຍິງ 60
ຄົນ;
15) ສໍາເລັດການສ້າງມາດຕະຖານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມແຫ່ງຊາດ. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂັັ້ນແຂວງ 91 ທ່ານ ໄດູ້
ຖອດຖອນບົດຮຽນ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບກ່ຽວກັບມາດຕະຖານນໍາັ້ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ສໍາລັບສະຖານການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ;
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16) ສໍາເລັດການສ້າງປຶັ້ມແບບຮຽນ, ຄ່ມຄ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄ ກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍື່ທັນແຕກ
ເຊິື່ງນໍາໄປໃຊູ້ທົດລອງສອນ ຢ່ໃນໂຮງຮຽນ 3 ແຂວງ ເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ (ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ).

2.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ

ສາເຫດທີື່ພາໃຫູ້ມີຂຄ
ໍັ້ ົງຄ້າງ ແລະ ບໍບ
ື່ ັນລຸຜົນສໍາເລັດ ໃນວຽກບລິມະສິດ ທີື່ຜ່ານມາ ແມ່ນຍ້ອນຂາດງົບປະມານໃນການສະໜັບສະໜນ ເຊັື່ນ:
1) ການສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ໂຮງຮຽນຕົວແບບ, ມາດຕະຖານການສິດສອນຂອງຄ ແລະ ຄມ
່ ແນະນໍາກ່ຽວ
ກັບສຶກສານິເທດ ຂັັ້ນເມອງ;
2) ສໍາລັບການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ພາຍຫຼັງໄດູ້ມອບຄມ
່ ແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວກຸ່ມ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ໃຫູ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລູ້ວ ຍັງບໍທ
ື່ ັນມີຂມ
ໍັ້ ນ
ກ່ຽວກັບ ການສ້າງກຸມ
່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ;
3) ໂຮງຮຽນຈໍານວນຫຼາຍ ຍັງບໍື່ທັນໄດູ້ຮັບການສະໜອງຫ້ອງທົດລອງ ພ້ອມຄອມພິວເຕີ, ສກ
ື່ ານຮຽນ-ການ
ສອນ ແລະ ອຸປະກອນທີື່ຈໍາເປັນໃຫູ້ແກ່ການສອນວິຊາພຶັ້ນຖານວິຊາຊີບ.

3.

ວຽກບລິມະສິດ

1) ຈັດຕັັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ (ມ.4) ເອກະພາບທົື່ວປະເທດ;
2) ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການສະໜອງເງິນເບູ້ຍລ້ຽງ ແລະ ຖານຂໍັ້ມນສາຍສາມັນ;
3) ສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານໂຮງຮຽນຕົວແບບ, ມາດຕະຖານການສິດສອນຂອງຄ, ສ້າງ
ຄມ
່ ກ່ຽວກັບສຶກສານິເທດ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນຕົວແບບ ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ;
4) ສຶກສາ ສາຍເຫດທີື່ພາໃຫູ້ນັກຮຽນປະລະ ແລະ ຄຸຸນນະພາບການສຶກສາຕໍື່າໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ;
5) ສະໜອງທຶນເບູ້ຍລ້ຽງໃຫູ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ດ້ວຍງົບປະມານຂອງລັດ;
6) ສ້າງຮ່າງປະເມີນການຮຽນ-ການສອນ ຄປະຈໍາການ, ຄສຶກສານິເທດ, ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄທີື່ໄດູ້ຮັບຕໍາ
ແໜ່ງວິຊາການ ແລະ ການປະເມີນການສິດສອນຂອງຄຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານການສິດ
ສອນຂອງຄສອນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ;
7) ສ້າງເຄື່ອງມມາດຕະຖານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ ຕາມຮບແບບສາມດາວ ພ້ອມທັງຈັດການຝຶກ
ອົບຮົມໃຫູ້ແກ່ຄຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ;
8) ຕິດຕາມ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານສົື່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ, ເພດສຶກສາ, ສຸຂະ
ພາບຈະເລີນພັນ, ທັກສະຊີວິດ ແລະ ອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍທ
ື່ ັນແຕກ;
9) ຕິດຕາມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຮຽນ-ການສອນ ພາສາຕ່າງປະເທດ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ;
10) ສະໜອງປັ້ມແບບຮຽນ (ຂັັ້ນ ມ.1-ມ.4), ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ອຸປະກອນ, ຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ,
ຫ້ອງຝຶກປະຕິບັດ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດໃນໂຮງຮຽນ (ໂຄງການ EESDP);
11) ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊູ້ປັ້ມຄ່ມແນະນໍາໃນການສ້າງກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຝຶກອົບຮົມໃຫູ້ແກ່ພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ;
12) ຕິດຕາມ ຊ່ວຍເຫຼອການຈັດຕັັ້ງ-ປະຕິບັດ ການສ້າງກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ;
13) ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັັ້ງ-ປະຕິບັດ ການສ້າງກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ;
14) ສ້າງມາດຕະຖານການສອນສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ;
15) ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງ-ປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫຼັກສດ, ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄ, ການນໍາໃຊູ້
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມທົດລອງວິທະຍາສາດຕ່າງໆ ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມ;
16) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫໍພັກຄ-ນັກຮຽນ ໃຫູ້ເຂດຈຸດສຸມທີື່ມໂີ ຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
ທີື່ຢຫ
່ ່າງໄກສອກຫຼີກ.
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IV. ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
1.

ຜົນສໍາເລັດ

1) ສໍາເລັດການລົງຊີັ້ນໍາການສອບເສັງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ປະຈໍາປີ 2020;
2) ສໍາເລັດການຂະຫຍາຍຫ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບຈາກ 3 ແຂວງ ອອກເປັນ 11 ແຂວງ ທີື່ມຄ
ີ ວາມພ້ອມໃນ
ການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາຊີບ;
3) ສໍາເລັດ ການພັດທະນາຫຼັກສດ ສາມັນວິຊາຊີບ ລະດັບ (C3) ຈໍານວນ 7 ສາຂາ ວິຊາອາຊີບ ໂດຍເນັັ້ນພາກ
ທິດສະດີ 20% ແລະ ພາກປະຕິບັດ 80% ຈາກ ລາຍວິຊາ ມາເປັນ ໂມດນ ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີ
ທີ 5;
4) ສໍາເລັດການສ້າງນິຕກ
ິ ໍາ ຂໍຕ
ັ້ ົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງນັກຮຽນສາມັນສຶກສາ ທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວແລກ
ປ່ຽນວຽກງານສຶກສາ-ກິລາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ຢຕ
່ ່າງປະເທດ, ຂໍຕ
ັ້ ົກລົງວ່າດ້ວຍການເຂົັ້າຮຽນຕໍຊ
ື່ ັັ້ນມັດທະ
ຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ຄມ
່ ແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ (ສໍາເລັດຂັັ້ນ
ກົມ ແລະ ລໍຖ້າຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະນໍາກະຊວງ ແລະ ອະນຸມັດຮັບຮອງ);
5) ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຕັດສິນ ແລະ ຮັບຮອງຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທີື່ສະເໜີຂໍຕໍາແໜ່ງ
ວິຊາການ ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ໄດູ້ຄທີື່ໄດູ້ຮັບຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄ ຈໍານວນທັງໝົດ 6 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ
(ໃນນັັ້ນມີ ວິຊາ ຊີວະສາດ 1 ຄົນ, ຟີຊິກສາດ 1 ຄົນ, ປະຫວັດສາດ 1 ຄົນ ແລະ ພມສາດ 2 ຄົນ);
6) ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຕັດສິນ ແລະ ຮັບຮອງຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທີສ
ື່ ະເໜີຂໍຕໍາແໜ່ງວິ
ຊາການ ປະຈໍາ ສົກຮຽນ 2019-2020 ຈໍານວນ 6 ທ່ານ (ວິຊາ ພາສາລາວ 3 ທ່ານ, ວິຊາ ຄະນິດສາດ 1
ທ່ານ, ວິຊາ ເຄມີສາດ 1 ທ່ານ ແລະ ວິຊາ ສິລະປະກໍາ 1 ທ່ານ);
7) ພັດທະນາຂໍັ້ສອບເສັງນັກຮຽນເກັື່ງ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສົກຮຽນ 2020-2021;
8) ສໍາເລັດການສະໝອງເຄື່ອງປະຈັກຕາ, ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໃຫູ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ໃນ 40 ເມອງສາມສ້າງ ຈໍານວນ 21 ແຫ່ງ ແລະ ອີກ 4 ແຫ່ງ ແມ່ນໂຮງຮຽນ ຂອງໂຄງການໄຈກາ (JICA);
9) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊູ້ເຄື່ອງປະຈັກຕາ, ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໃຫູ້ແກ່ຄອາຈານ
ຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບນໃນ 40 ເມອງສາມສ້າງ ເຊິື່ງມີຜເູ້ ຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 111 ຄົນ, ຍິງ 48 ຄົນ;
10) ສໍາເລັດການສ້າງເຄື່ອງມໃນການລົງສໍາຫຼວດ ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອການຮ່ວມມໃນການປະຕິບັດແຜນ
ງານການສຶກສາ ສາມັນວິຊາຊີບ;
11) ສໍາເລັດການລົງສໍາຫຼວດວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອກໍານົດຄວາມອາດສາມາດ ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ,
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທີື່ຈະຮ່ວມມກັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຢ່ໃນ 8 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ
(EESDP);
12) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ປຶັ້ມຄມ
່ ເສີມຄວາມຮກ
ູ້ ່ຽວກັບເພດສຶກສາ ໃຫູ້ແກ່ຄສອນວິຊາສຶກ
ສາພົນລະເມອງ, ວິຊາ ຊີວະສາດ ແລະ ວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຂມ
ໍັ້ ນຂ່າວສານໃນ 3 ເມອງເປົັ້າໝາຍ ຂອງແຂວງ
ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການແພລນສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຊາຍ
ຟັນ;
13) ສໍາເລັດການແປ, ຈັດພິມ ແລະ ຈັດສົື່ງປັ້ມແບບຮຽນ ວິຊາ ຄະນິດສາດ, ວິຊາ ຟີຊິກສາດ, ວິຊາ ເຄມີສາດ
ແລະ ວິຊາ ຊີວະສາດ ໃຫູ້ແກ່ ໂຮງຮຽນຫ້ອງສອງພາສາ ລາວ-ຝຣັື່ງ;
14) ສໍາເລັດການສະໜອງອຸປະກອນໄອຊີທີ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ໃຫູ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 4 ແຫ່ງ (ຫ້ອງສອງ
ພາສາ ລາວ-ຝຣັື່ງ);
15) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫູ້ຄສອນຫ້ອງສອງພາສາ ລາວ-ຝຣັື່ງ ຈໍານວນ 47 ຄົນ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ອຸປະ
ກອນໄອຊີທີ ເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ;
16) ສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງການສອບເສັງພາສາຝຣັື່ງ (DELF) ໃຫູ້ແກ່ນັກຮຽນ ຊັັ້ນ ມ.7 ຈໍານວນ 63 ຄົນ.
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2.

ສາເຫດທີື່ພາໃຫູ້ມີຂໍັ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບໍື່ບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນວຽກບລິມະສິດທີື່ຜ່ານມາ ແມ່ນຍ້ອນຂາດງົບປະມານ
ໃນການສະໜັບສະໜນ ເຊັື່ນ:
1) ການສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ໂຮງຮຽນຕົວແບບ, ກຸ່ມໂຮງຮຽນ, ມາດຕະຖານການສິດສອນຂອງຄ, ສ້າງຄ່
ມ, ຮ່າງປະເມີນ ກ່ຽວກັບ ຄສຶກສານິເທດ, ຄສອນ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ;
2) ການປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຄນິເທດ, ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນສາມັນວິຊາຊີບໃນ
11 ແຂວງ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ;
3) ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງຍັງຂາດອຸປະກອນຮັບໃຊູ້ການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍສະເພາະ ວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ໄອຊີທີ (ຫ້ອງທົດລອງອຸປະກອນທົດລອງ ແລະ ຄອມພິວເຕີ).

ວຽກບລິມະສິດ

3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

ຈັດຕັັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ເອກະພາບທົື່ວປະເທດ;
ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອດບົດຮຽນປະຈໍາປີ ວຽກງານສາມັນສຶກສາ;
ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນວິຊາຊີບ;
ພັດທະນາຫຼັກສດ ສາມັນວິຊາຊີບລະດັບ (C. 3) ຈໍານວນ 7 ສາຂາ ວິຊາຊີບ ໂດຍເນັັ້ນພາກທິດສະດີ 20%
ແລະ ພາກປະຕິບັດ 80% ຈາກ ລາຍວິຊາ ມາເປັນ ໂມດນ ສໍາລັບ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6;
ສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານໂຮງຮຽນຕົວແບບ, ມາດຕະຖານການສິດສອນ ຂອງຄ, ສ້າງ
ຄ່ມກ່ຽວກັບສຶກສານິເທດ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນຕົວແບບ ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
ສ້າງຮ່າງປະເມີນການຮຽນ-ການສອນຄປະຈໍາການ, ຄສຶກສານິເທດ, ຜອ
ູ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄທີື່ໄດູ້ຮັບຕໍາ
ແໜ່ງວິຊາການ ແລະ ການປະເມີນການສິດສອນຂອງຄ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານການ
ສິດສອນຂອງຄສອນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
ສ້າງຄ່ມແນະນໍາ ສາຍວິຊາຊີບ ສໍາລັບນັກຮຽນທີື່ຈະຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ເພື່ອໃຫູ້ເຂົາເຈົັ້າ
ຮູ້ຈັກສາຍວິຊາຮຽນທີື່ຈະໄປຮຽນຕໍື່ໃນ ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ;
ສ້າງມາດຕະຖານການສອນ ສໍາລັບ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
ປັບປຸງຄ່ມແນະນໍາ ການນໍາໃຊູ້ເຄື່ອງປະຈັກຕາ ແລະ ເຄື່ອງທົດລອງ ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ;
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ ໃນການແຍກສາຍວິຊາຮຽນ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ເປັນ 2 ສາຍ ຄ: ສາຍ
ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ;
ສຶກສາຫາສາເຫດ ທີື່ພາໃຫູ້ນັກຮຽນປະລະ ແລະ ຄຸຸນນະພາບການສຶກສາຕໍື່າ ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ;
ລົງຕິດຕາມການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງຄສຶກສານິເທດ;
ສ້າງຄ່ມແນະນໍາ ເພື່ອປະເມີນໂຮງຮຽນຕົວແບບ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ມາດຕະຖານການສິດສອນຂອງ
ຄຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ;
ສົມທົບກັບສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ, ໂຮງຮຽນເຕັກ
ນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ, ໃນການປັບປຸງ ແລະ ຮຽບຮຽງ ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄ່ມຄ ສໍາລັບ ຫ້ອງຮຽນສາຍ
ສາມັນວິຊາຊີບ ທັງຫຼັກສດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫຼັກສດອາຊີວະສຶກສາ ໃຫູ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ເພື່ອ
ປະກອບເຂົັ້າໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນຫ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບຂັັ້ນພຶັ້ນຖານ;
ປະເມີນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫຼັກສດ, ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄ, ການນໍາໃຊູ້
ອຸ ປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດຕ່າງໆ ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ;
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນ
ຫ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;

12

17) ປະສານສົມທົບກັບ ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ
ແລະ ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພື່ອປັບປຸງ ຫຼັກສດ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບຫ້ອງ
ຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ;
18) ປະສານສົມທົບກັບ ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ
ແລະ ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ກວດແກູ້ ແລະ ຮັບຮອງ ຫຼັກສດ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ
ສໍາລັບຫ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ.

13

V.
1.

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ຜົນສໍາເລັດ

1) ສໍາເລັດການພັດທະນາລະບົບເກັບກໍາສະຖິຕິຂມ
ໍັ້ ນ ສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍສ້າງເປັນລະບົບ
ເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ນແບບອອນລາຍ ທີື່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົັ້າກັບລະບົບຖານຂໍມ
ັ້ ນ ຂອງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
2) ສໍາເລັດການຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງຕໍເື່ ນື່ອງ ເພື່ອ
ໃຫູ້ສບຕໍເື່ ກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີື່ຮຽນບໍື່ຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມ, ພ້ອມທັງສບຕໍຈ
ື່ ັດການ
ຮຽນ - ການສອນ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ (ລົບລ້າງຄວາມບໍຮ
ື່ ໜ
ູ້ ັງສ, ປະຖົມບໍາລຸງ, ມັດທະຍົມບໍາລຸງ)
ໄດູ້ສໍາເລັດ ຈໍານວນ 24.228 ຄົນ;
3) ສໍາລັບການປັບປຸງພາລະບົດບາດການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນນັັ້ນ
ໄດູ້ສົບທົບກັບກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມນິຕິກໍາ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ ເພື່ອສບຕໍື່ຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວ
ກັບຕໍາແໜ່ງງານຄນ ແລະ ຈໍານວນບຸກຄາລາກອນ ແລະ ຄສອນທີື່ປະຈໍາຢ່ສນແຕ່ລະຂັັ້ນ ຄາດວ່າຈະໄດູ້ນໍາ
ສະເໜີເພື່ອຂໍອະນຸມັດ ຈາກຄະນະນໍາກະຊວງ ໃນເດອນກຸມພາ 2021;
4) ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 6-14 ປີ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ໃຫຍ່ ອາຍຸ 15-40 ປີ ທີື່
ກກໜັງສ ແລະ ປະລະການຮຽນ ຈໍານວນ 6.554 ຄົນ, ຍິງ 2.563 ຄົນ; ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ໃຫຍ່ອາ
ຍຸ 15-35 ປີ ທີື່ປະລະການຮຽນ ແລະ ຮຽນບໍື່ຈົບຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຈໍານວນ 18.709 ຄົນ, ຍິງ
9.113 ຄົນ ແລະ ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີື່ຮຽນບໍື່ຈົບຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ແບ່ງເປັນ ມ.5, ມ.6, ມ.7) ຈໍານວນ
4.623 ຄົນ, ຍິງ 1.548 ຄົນ;
5) ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃຫູ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ອາຍຸ 6-14 ປີ (ເດັກນ້ອຍ) ທີື່ບໍື່ໄດູ້ຮຽນຈົບຊັນ
ັ້ ປະຖົມ ແລະ
ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາ ໄດູ້ສໍາເລັດຈໍານວນ 2.558 ຄົນ, ຍິງ 1.177 ຄົນ;
6) ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃຫູ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ອາຍຸ 15-40 ປີ (ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່) ທີື່ກກໜັງສ ແລະ ຜູ້
ປະລະການຮຽນ ໄດູ້ສໍາເລັດຈໍານວນ 3.710 ຄົນ, ຍິງ 1.352 ຄົນ;
7) (ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 6-14 ປີ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ໃຫຍ່ ອາຍຸ 15-40 ປີ ໄດູ້ສໍາເລັດການຮຽນ-ການ
ສອນລົບລ້າງຄວາມບໍື່ຮູ້ໜັງສ ແລະ ບໍາລຸງຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ພຽງແຕ່ ຈໍານວນ 6.268 ຄົນ);
8) ສໍາເລັດຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫູ້ກັບພະນັກງານ,
ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນທົື່ວໄປ ຢສ
່ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ (ໃນ
16 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ມີຜູ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍບໍາລຸງ ທັງໝົດ 1.879 ຄົນ,ຍິງ
642 ຄົນ;
9) ສໍາເລັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ໄດູ້ຮັບອະນຸມັດປະກາດນໍາໃຊູ້ຢ່າງເປັນທາງການ;
10) ສໍາເລັດ ຮ່າງ ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸູ້ມຄອງສນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບພາກເອກະຊົນ;
11) ສໍາເລັດການສ້າງຫຼັກສດວິຊາຊີບສາຂາວິຊາປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຂຽນປັ້ມແບບຮຽນ ສໍາລັບວິຊາຊີບຊ່າງໄມູ້,
ຕັດຫຍິບ ແລະ ລ້ຽງສັດ ໃນລະດັບປະກາສະນີຍະບັດ ລະດັບ 1 ແລະ 2 (C1, C2) ແລະ ໄດູ້ອະນຸມັດນໍາ
ໃຊູ້ຢ່າງເປັນທາງການ;
12) ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຢ່ 2 ແຂວງ: ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ
ສະຫວັນນະເຂດ ໃນການນໍາໃຊູ້ເຄື່ອງມຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຕາມຕົວຊີັ້ບອກ (53 ຕົວຊີັ້ບອກ) ແລະ ການ
ປະເມີນຕົວເອງຂອງສນຂັັ້ນຕ່າງໆ (7 ມາດຕະຖານ ແລະ 28 ຕົວຊີັ້ວັດ).

2.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6-14 ປີ ຍັງມີຈໍານວນຫຼາຍ ປະລະການຮຽນ ແລະ ຈໍານວນໜື່ງບໍໄື່ ດູ້ເຂົັ້າຮຽນ
ໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
2) ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໄວໜຸ່ມ, ຜໃູ້ ຫຍ່ ທີື່ພາດໂອກາດ ອາຍຸ 15-40 ປີ ຍັງມີຈໍານວນຫຼາຍ ປະລະການຮຽນຊັັ້ນປະ
ຖົມບໍາລຸງ ແລະ ຈໍານວນໜຶື່ງບໍື່ໄດູ້ເຂົັ້າຮຽນ (ຍັງກກໜັງສ);
14

3) ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໄວໜຸ່ມ, ຜູ້ໃຫຍ່ ຈໍານວນຫຼາຍທີື່ປະລະການຮຽນ ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ;
4) ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມ ຍັງບໍື່ສງ;
5) ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພັ້ນຖານໃຫູ້ກັບກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ຍັງບໍື່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ບໍື່ແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ບໍື່ທັນມີຫຼາກ
ຫຼາຍສາຂາວິຊາ;
6) ການເກັບກໍາ ແລະ ການລາຍງານດ້ານຂໍັ້ມນສະຖິຕິຕ່າງໆ ຍັງບໍື່ທັນຊັດເຈນ, ບໍື່ເປັນລະບົບ ແລະ ຊັກຊ້າ;
7) ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຍັງຈໍາກັດ ເຊັື່ນ: ເງິນບໍລິຫານຕໍື່ຫົວໜ່ວຍນັກຮຽນຍັງບໍື່ທັນ
ໄດູ້ຮັບ, ເງິນອຸດໜນຄອາສາສະໝັກຍັງຕໍື່າ ແລະ ການສະໜອງຍັງຊັກຊ້າ;
8) ສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງຍັງບໍື່ໄດູ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຕາມລະບຽບການ ແລະ ພາລະບົດ
ບາດທີື່ກໍານົດໄວູ້;
9) ຄສອນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຈໍານວນຫຼາຍ ຍັງບໍື່ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບທັກສະການສິດສອນ
ຜູ້ໃຫຍ່ ທີື່ເໝາະສົມ;
10) ການສະໜອງສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊູ້ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຍັງບໍື່ພຽງພໍ.

3.

ວຽກບລິມະສິດ
1) ສບຕໍື່ເກັບກໍາຂໍັ້ມນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫູ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍເດັກນ້ອຍ (6-14ປີ) ໃຫູ້ບັນລຸ
5.000 ຄົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ, ຜໃູ້ ຫຍ່ (15-40 ປີ) ທີື່ກກໜັງສ ແລະ ປະລະການຮຽນ ໃຫູ້ບັນລຸ 8.000 ຄົນ.
2) ສບຕໍເື່ ກັບກໍາຂໍັ້ມນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ຊາວໜຸ່ມ (15-35 ປີ) ທີປ
ື່ ະລະການຮຽນ ແລະ ຮຽນບໍຈ
ື່ ບ
ົ ຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ແລູ້ວຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫູ້ບັນລຸ 28.000 ຄົນ ແລະ ສຊ
ູ້ ົນປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະ
ຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ບໍາລຸງ ທົື່ວແຂວງໃຫູ້ໄດູ້ 3 ແຂວງ ທີຍ
ື່ ັງເຫຼອ;
3) ຊຸກຍ,ູ້ ສົື່ງເສີມໃຫູ້ອໍານາດການປົກຄອງຂັັ້ນເມອງ ສົມທົບກັບ ອໍານາດການປົກຄອງຂັັ້ນບ້ານ ສໍາຫຼວດ ແລະ
ເກັບກໍາຂໍັ້ມນປະຊາກອນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ທີື່ປະລະການຮຽນ, ບໍື່ໄດູ້ເຂົັ້າຮຽນ
ແລະ ກກໜັງສ. ຊຸກຍ,ູ້ ສົື່ງເສີມໃຫູ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບອໍາ
ນາດການປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ ເພື່ອແກູ້ໄຂບັນຫາຜຮ
ູ້ ຽນປະລະການຮຽນ ແລະ ກກໜັງສ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
4) ເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຊາວໜຸ່ມ, ຜໃູ້ ຫຍ່ ທີຕ
ື່ ົກຫຼົື່ນ, ຜທ
ູ້ ີື່ບໍື່ໄດູ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ ຢເ່ ຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ
ີ
ແລະ ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານອາຊີບ ໃຫູ້ໄດູ້ 4.000 ຄົນ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພັ້ນຖານ ໃຫູ້
ແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິື່ນ;
5) ສ້າງລະບຽບ, ຫຼັກການ ໃນການຮັບຮູ້ເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ການນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງການ
ສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ (ສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ);
6) ສົື່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໃຫູ້ໄດູ້ຖກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດ້ວຍຫຼາຍຮບແບບ (ທັງໃນຮບແບບການສຶກ
ສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮຕ
ູ້ າມອັດທະຍາໄສ);
7) ຊຸກຍ,ູ້ ສົື່ງເສີມ ຂະບວນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທົື່ວປະເທດ;
ປັບປຸງຫຼັກສດການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຕາມມາດຕະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫູ້ຍັບເຂົັ້າໃກູ້
ກັບສາຍສາມັນສຶກສາ, ພາກພນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ;
8) ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຮ່ວມມ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ
ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ (ສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ) ສໍາລັບການຈັດການ
ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພັ້ນຖານ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວູ້ໃນຫຼັກສດ;
9) ສບຕໍື່ພັດທະນາຫຼັກສດວິຊາຊີບຂັັ້ນພັ້ນຖານ ໃຫູ້ມີຫຼາກຫຼາຍສາຂາວິຊາ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ
ຂອງທ້ອງຖິື່ນ.
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10) ສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊູ້ ລະບົບສະຖິຕິຖານຂໍັ້ມນ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫູ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍື່ເຂົັ້າກັບລະບົບຖານ
ຂໍັ້ມນສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
11) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ຜູ້ບໍລິຫານສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ດ້ານການບໍລິຫານ-ຄຸູ້ມຄອງ ຫຼາຍຂຶັ້ນ;
12) ເພີື່ມການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫູ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ;
13) ເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ນ ແລະ ສະໜອງ ວັດຖຸປະກອນ, ສສ
ື່ ິື່ງພິມ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີື່ຮັບໃຊູ້ໃນ
ການຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການຮຽນ-ການສອນໃຫູ້ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມ.
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VI. ການສຶກສາຄ
1.

ຜົນສໍາເລັດ

1) ສໍາເລັດການປັບປຸງໂຄງສ້າງຫຼັກສດສ້າງຄສີລະປະສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 12+4 ແລະ ໄດູ້ຄົັ້ນຄວ້າ
ການສ້າງຫຼັກສດສ້າງຄສີລະປະສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບຕໍື່ເນື່ອງ 2 ປີ; ພ້ອມນີັ້ ຍັງໄດູ້ສໍາເລັດການ
ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການພັດທະນາຫຼັກສດສ້າງຄສີລະປະ ຮ່ວມກັບ ສສ. ຫວຽດນາມ;
2) ສໍາເລັດການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼອໃຫູ້ແກ່ຄອະນຸບານ ແລະ ຄສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ໃນການຈັດການຮຽນ-ການ
ສອນຫ້ອງຄວບອາຍຸເດັກ 3-5 ປີ ຢ່ບ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ຄສອນໃນເມອງເປົັ້າໝາຍຂອງອົງການ SVA ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສອນຫ້ອງຄວບທີື່
ແຂວງຫຼວງພະບາງ;
3) ສໍາເລັດການຮ່າງຂອບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຫົວຂໍັ້ກ່ຽວກັບການວິໄຈພາກປະຕິບັດ (Action Research)
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ລະບົບການສະໜັບສະໜນຄ ເພື່ອຍົກລະດັບຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ;
4) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຄສຶກສານິເທດ ຊັັ້ນປະຖົົມສຶກສາ (ໂມດນ 2) ໃນ 3 ແຂວງ: ຜົັ້ງສາລີ, ຫົວພັນ ແລະ
ຊຽງຂວາງ, ຈໍານວນທັງໝົດ 92 ຄົນ (ຍິງ 21 ຄົນ), ນອກນີັ້ ຍັງມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຶກສານິເທດຂັັ້ນ
ແຂວງ ຈໍານວນ 8 ຄົນ (ຍິງ 4 ຄົນ) ແລະ ຄອາຈານໃນວິທະຍາໄລຄ 8 ຄົນ (ຍິງ 3 ຄົນ), ລວມທັງໝົດ
118 ຄົນ (ຍິງ 28 ຄົນ);
5) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມເຂັັ້ມ ໃຫູ້ແກ່ຄສອນຊັັ້ນອະນຸບານ ຈໍານວນ 473 ຄົນ (ເປັນຍິງທັງໝົດ) ກ່ຽວກັບ
ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການອ່ານຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ;
6) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາສີລະປະດົນຕີ ແລະ
ວິຊາສີລະປະກໍາ ໃຫູ້ແກ່ຄສອນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາທີື່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບລີ ທັງໝົດ 90
ຄົນ (ຍິງ 65 ຄົນ);
7) ສໍາເລັດການລົງແນະນໍາທັກສະການສອນໃຫູ້ຄສອນຊ່ວຍວິຊາພະລະສຶກສາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ທີື່ບໍື່
ມີຄສອນວິຊາພະລະສຶກສາ ຢ່ 10 ເມອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ຢ່ 5 ເມອງ ແຂວງວຽງຈັນ ລວມຈໍານວນ
ທັງໝົດ 133 ຄົນ (ຍິງ 12 ຄົນ);
8) ສໍາເລັດການສຶກສາ-ວິໄຈ ສະພາບຂອບນິຕິກໍາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບຄ ແລະ ຮ່າງແຜນພັດ
ທະນາ ແລະ ປັບປຸງນິຕກ
ິ ໍາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄ ໃນ ສປປ ລາວ;
9) ສໍາເລັດການປະເມີນວຽກງານການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນວິທະຍາໄລຄ 8 ແຫ່ງ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ 2
ແຫ່ງ ປະຈໍາປີ 2020;
10) ສໍາເລັດການປັບປຸງຖານຂໍັ້ມນນັກສຶກສາ ໃນລະບົບ TEMIS ແລະ ລະບົບການລາຍງານທາງສະຖິຕິຕ່າງໆ
ໂດຍສະເພາະສະຖິຕິນັກສຶກສາທີື່ຈົບໄປໃນແຕ່ລະປີ, ພ້ອມທັງກົນໄກລະບົບການຕິດຕາມນັກສຶກສາຄທີື່ຈົບ
ໄປແຕ່ລະປີ;
11) ສໍາເລັັດການລົງປະເມີນວິທະຍາໄລຄປອດຢາເສບຕິດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ຢ່ວິທະຍາໄລຄ 8 ແຫ່ງ
ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສີລະປະສຶກສາ; ພ້ອມກັນນີັ້, ໄດູ້ສໍາເລັດການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ໃຫູ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັັ້ນວິທະຍາໄລຄປອດຢາເສບຕິດ ສົກຮຽນ 2019-2020 ຄ: ວິທະຍາໄລຄຫຼວງພະ
ບາງ, ວິທະຍາໄລຄຄັງໄຂ, ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລຄດົງຄໍາຊ້າງ ແລະ ວິທະຍາໄລສີລະປະສຶກ
ສາ;
12) ສໍາເລັດການແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານກິດຈະການນັກສຶກສາ
ຂອງ 3 ພາກສ່ວນຄ: ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລສີລະປະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລຄດົງຄໍາຊ້າງ;
13) ການນໍາໃຊູ້ຫຼັກສດຊັັ້ນປະຖົມຂັັ້ນ ປ.2 ແລະ ປຶັ້ມແບບຮຽນ-ຄ່ມຄ ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງ
ໃໝ່ ພ້ອມທັງໄດູ້ຮັບປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄ່ມຄແຕ່ລະວິຊາຢ່າງທົື່ວເຖິງ; ສາມາດສ້າງຄສຶກສານິເທດຊັັ້ນປະຖົມ
ສຶກສາຂັັ້ນເມອງຊຸດໃໝ່ ພາຍໃນ 9 ແຂວງ ຊຶື່ງປະຈຸບັນແມ່ນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມໄປແລູ້ວ 3 ແຂວງ;
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14) ພັດທະນາເອກະສານຮັບໃຊູ້ການຮຽນ-ການສອນ ຕາມໂຄງການຫຼັກສດສ້າງຄພະລະສຶກສາສອນໄດູ້ແຕ່ ມ.1
ຮອດ ມ.7 ຂອງກົມສ້າງຄ.

2.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ການລະດົມຄອາສາສະໝັກໃນບັນຊີ 2 ເພື່ອມາຍົກລະດັບ ຍັງມີສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະການເປີດ
ສອນສາຂາວິຊາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ຊຶື່ງປະຈຸບັນໂຕເລກທີື່ມາສະເໜີເຂົັ້າຮຽນຍົກລະດັບ ຍັງຕໍື່າກວ່າໂຕເລກໃນ
ແຜນຫຼາຍ;
2) ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ,
ເຮັດໃຫູ້ຫຼາຍໜ້າວຽກຈຸດສຸມ ຍັງບໍື່ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ຕາມ;
3) ວຽກງານການສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍັ້ມນຄ ທີື່ຈົບຈາກສະຖາບັນສ້າງຄແຕ່ລະແຫ່ງ ຍັງມີຂໍັ້ຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ສິື່ງທ້າ
ທາຍຫຼາຍຢ່າງ ຊຶື່ງຍັງບໍື່ສາມາດຍາດໄດູ້ຜົນຮັບຕາມແຜນທີື່ກໍານົດໄວູ້;
4) ລະບົບການເກັບກໍາ ແລະ ສະໜອງຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບການບໍາລຸງຄປະຈໍາການ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄ
ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຍັງບໍື່ເປັນລະບົບດຽວກັນ;
5) ການສົື່ງບົດລາຍງານຕ່າງໆຈາກວິທະຍາໄລຄ ສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງຫຼັ້າຊ້າ ແລະ ບໍື່ທັນຕາມກໍານົດການ; ສໍາລັບການລາຍ
ງານໂຕເລກການຮັບນັກສຶກສາໂຕຈິງໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ນີັ້ ຍັງບໍື່ສາມາດສັງລວມໄດູ້ທັງໝົດ ເນື່ອງຈາກ
ຍັງມີບາງສະຖາບັນສ້າງຄ ຍັງບໍື່ສາມາດລາຍງານໄດູ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

3.

ວຽກບລິມະສິດ

1) ປັບປຸງຫຼັກສດສ້າງຄມັດທະຍົມ 6 ສາຂາ: ຄເຄມີສາດ, ຄຊີວະສາດ, ຄຟີຊິກສາດ, ຄຄະນິດສາດ, ຄພາສາ
ລາວ ແລະ ຄພາສາອັງກິດ;
2) ສບຕໍື່ພັດທະນາຫຼັກສດສ້າງຄປະຖົມ ຮ່ວມກັບແຜນງານ BEQUAL;
3) ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສດຄລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ພາຍໃຕູ້ການສະໜັບສະໜນ
ຂອງອົງການ UNESCO;
4) ພັດທະນາເອກະສານປະກອບການຮຽນ - ການສອນ ໃນຫຼັກສດຄພະລະ ແລະ ຄສີລະປະສຶກສາ (ສອນໄດູ້
ແຕ່ ມ.1 - ມ.7 );
5) ຈັດກອງປະຊຸມຄົັ້ນຄວ້າສ້າງສະມັດຖະພາບລາຍວິຊາ ໃນຫຼັກສດສີລະປະສຶກສາລະບົບຕໍື່ເນື່ອງ 2 ປີ;
6) ຄົັ້ນຄວ້າ, ປະເມີນ, ຕີລາຄາ ກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງຜູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄ ໃນວິທະຍາໄລຄ 8 ແຫ່ງ
ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ 2 ແຫ່ງ;
7) ສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ມາດຕະຖານການສອນຂອງຄຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
8) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ຄສອນຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ຄອາຈານໃນວິທະຍາໄລຄ ກ່ຽວກັບທັກສະການຜະລິດ
ສ-ື່ ອຸປະກອນ ການສອນວິຊາຄະນິດສາດ, ການສອນພາສາລາວສໍາລັບເດັກຊົນເຜົື່າ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບ.
9) ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອຄສອນຢ່ບ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ກ່ຽວກັບ
ການສອນຫ້ອງຄວບອາຍຸເດັກ 3-5 ປີ.
10) ປັບປຸງເນັ້ອໃນ ຮ່າງສັງເກດການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ
GPE III;
11) ຝຶກອົບຮົມແນະນໍາການນໍາໃຊູ້ຫຼັກສດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັັ້ນ ປ.3 ແລະ ຫຼັກສດວິຊາຄະນິດສາດ ຂັັ້ນ ປ.4 ສະ
ບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃຫູ້ແກ່ຄສອນ ຂັັ້ນ ປ.3 ແລະ ປ.4 ທົື່ວປະເທດ;
12) ຈັດກອງປະຊຸມຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄຊັັ້ນປະຖົມ
ແລະ ຄຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ;
13) ຈັດກອງປະຊຸມຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຸຍາດການສອນຂອງຄ;
14) ຈັດຝຶກອົບຮົມວິທີສິດສອນວິຊາພະລະສຶກສາ ໃຫູ້ແກ່ຄສອນວິຊາພະລະສຶກສາ ໃນວິທະຍາໄລຄທົື່ວປະເທດ;
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15) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ຄສອນປະຖົມສຶກສາດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາສີລະປະດົນຕີ, ສີລະປະ
ກໍາ 2 ແຂວງພາກເໜອ: ແຂວງບໍື່ແກູ້ວ ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍັ້າທາ;
16) ສບຕໍື່ປັບປຸງລະບົບຖານເກັບກໍາຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບຄປະຈໍາການໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ;
17) ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການບໍາລຸງຄປະຈໍາການ ເພື່ອສົື່ງເສີມການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍື່ເນື່ອງ;
18) ສບຕໍຝ
ື່ ຶກອົບຮົມຄສຶກສານິເທດ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ (ໂມດນ 2) ໃນ 6 ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ
ວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ແລະ ອັດຕະປ ຈໍານວນ 231 ຄົນ; ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄສຶກສາ
ນິເທດ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ (ໂມດນ 1) ໃນ 9 ແຂວງ: ຫຼວງນໍັ້າທາ, ບໍແ
ື່ ກູ້ວ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບລີ, ບໍລິຄໍາ
ໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ໄຊສົມບນ;
19) ຄົັ້ນຄວ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຶກສານິເທດ ຊັັ້ນມັທະຍົມສຶກສາ ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ EESDP;
20) ສບຕໍື່ດໍາເນີນການວິໄຈພາກປະຕິບັດ (Action Research) ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ລະບົບ
ສະໜັບສະໜນຄ ເພື່ອປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ພາຍໃຕູ້ການສະໜັບສະ
ໜນໂດຍອົງການ UNESCO;
21) ລົງຕິດຕາມກວດກາວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບປະຈໍາປີ 2021;
22) ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແລະ ທົບທວນຄນການສ້າງສນ
ແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດຂອງສະຖາບັນສ້າງຄ;
23) ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄນກ່ຽວກັບການສ້າງສນແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ສນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດຂອງ
ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄ;
24) ຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍັ້ມນຂອງນັກສຶກສາທີື່ຮຽນຈົບຈາກວິທະຍາໄລຄ;
25) ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍື່ສ້າງໂຮງຮຽນສາທິດ ໃນວິທະຍາໄລຄ 4 ແຫ່ງ: ວິທະຍາໄລຄຫຼວງນໍັ້າທາ, ວິທະຍາ
ໄລຄຫຼວງພະບາງ, ວິທະຍາໄລຄຄັງໄຂ ແລະ ວິທະຍາໄລຄດົງຄໍາຊ້າງ;
26) ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມຮູ້ກັບທີື່ກ່ຽວກັບການສ້າງວິທະຍາໄລຄປອດຢາເສບຕິດໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ.
27) ສ້າງແຜນວາດອົງປະກອບແນວຄວາມຄິດ (Teacher policy outline and framework) ສໍາລັບແຜນພັດ
ທະນານິຕິກໍາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄ ໃນ ສປປ ລາວ;
28) ປັບປຸງລະບຽບ-ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບການຄັດເລອກນັກສຶກສາເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍສ້າງຄ.
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VII. ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ
1.

ຜົນສໍາເລັດ
1) ຊຸກຍກ
ູ້ ານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ຮບແບບຕ່າງໆ ໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ;
2) ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສດວິຊາຊີບຈໍານວນ 41 ຫຼັກສດ, ພັດທະນາຮບແບບການຮຽນ-ການສອນ
ແບບເນັັ້ນສະມັດຖະພາບ (CBT) ໄດູ້ຮັບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 17 ແຫ່ງ, ພັດທະນາຮບ
ແບບການຮຽນ-ການສອນແບບຄວບຄ່ (DCT) ໄດູ້ຮັບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 4 ແຫ່ງ;
3) ການປັບປຸງລະບົບຖານຂໍັ້ມນ ອາຊີວະສຶກສາ, ຄມ ແລະ ເຄື່ອງມການແນະນໍາວິຊາຊີບ ແລະ ໃຫູ້ຄໍາປຶກສາ
ດ້ານອາຊີບ ພ້ອມເຄື່ອງມໂຄສະນາຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ຄ່ມ ແລະ ເຄື່ອງມການຕິດຕາມນັກສຶກສາຮຽນ
ຈົບໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ;
4) ສ້າງ, ພັດທະນາຄມ
່ ແລະ ເອກະສານການຮຽນ (Lernning Element) ໃຫູ້ໄດູ້ ຈໍານວນ 28 ວິຊາ;
5) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສດຄ: ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດອອນລາຍ, ການສ້າງເວັບໄຊ Web
application ແລະ ການສ້າງຮບແບບທຸລະກິດ ຂອງສນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ລາວ-ອິນເດຍ;
6) ການຈັດຕັັ້ງການຝຶກອົບຮົມ ດ້ານວິຊາການໃຫູ້ຜບ
ູ້ ໍລິຫານ/ຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ແລະ ຫົວໜ້າ/ຮອງ
ຫົວໜ້າພະແນກ, ວິຊາການ ແລະ ຄ ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ SSTVET, ໂຄງການ ລາວ/029, ອົງການ TICA;
7) ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂອງວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ໄດູ້ 9 ແຫ່ງ;
8) ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫູ້ສໍາເລັດ ປີ 2020; ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕກ
ິ ໍາ
ລຸ່ມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມ ໃນການຄຸູ້ມຄອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ.

2.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອຸປະກອນເຕັກນິກຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາຈໍານວນໜຶື່ງຍັງບໍື່ທັນໄດູ້ຮັບການປັບ
ປຸງ;
2) ຫຼັກສດວິຊາຊີບຈໍານວນໜຶື່ງຍັງບໍື່ທັນປັບປຸງ ທ່ວງທັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ;
3) ອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ສື່ການສອນຈໍານວນໜຶື່ງ ຍັງບໍທ
ື່ ັນສະໄໝກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານວິທະຍາ
ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
4) ການປະສານງານກັບສະຖານປະກອບການ ແລະ ພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ ຍັງບໍທ
ື່ ັນເລິກເຊິື່ງ ແລະ ຮ່ວມມຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ;
5) ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານອິນເຕີເນັດຢ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາຍັງບໍື່ທັນມີຄວາມພ້ອມທີື່ຈະນໍາໃຊູ້ ICT ເຂົັ້າ
ໃນການບໍລິຫານ-ຈັດການ ຂໍັ້ມນ-ຂ່າວສານ ແລະ ນໍາໃຊູ້ເຂົັ້າໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ;
6) ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ຄອາຈານ ຈໍານວນໜຶື່ງຍັງຂາດປະສົບການໃນການບໍລິຫານຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ການສິດ
ສອນ.

3.

ແຜນບລິມະສິດ
1) ສບຕໍື່ຮ່ວມມກັບ ບໍລິສັດທີື່ປຶກສາສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກໍື່ສ້າງຂອງ ສປ ຈີນ ເພື່ອດໍາເນີນໂຄງການກໍື່ສ້າງ
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກການລົດໄຟລາວ;
2) ສບຕໍສ
ື່ ້າງສນຮຽນຮກ
ູ້ ະສິກໍາແບບຍນຍົງ ທີື່ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງໄຊຍະບລີ, ໂຮງ
ຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງບໍແ
ື່ ກູ້ວ ແລະໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງອັດຕະປ;
3) ສບຕໍື່ສົມທົບກັບກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ແລະ ສະພາການຄ້າ ວິໄຈ, ສໍາຫຼວດ ແລະ ສ້າງ
ລະບົບຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ ແລະ ການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາຂອງນັກສຶກສາທີື່ຮຽນຈົບຈາກສະ
ຖານອາຊີວະສຶກສາ;
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4) ສົື່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການເຂົັ້າຮຽນຂອງນັກຮຽນທີື່ຈົບມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ ເຂົັ້າຮຽນ
ສາຍອາຊີວະສຶກສາໃນຮບແບບຕ່າງໆໃຫູ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ;
5) ເພີື່ມການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການເຂົັ້າເຖິງການຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫູ້ເທົື່າທຽມກັນ ສໍາລັບ
ນັກຮຽນຍິງ, ຊົນເຜົື່າ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ດ້ວຍການໃຫູ້ທຶນການສຶກສາ;
6) ຍົກລະດັບສະມັດຖະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ໃຫູ້ທັນສະໄໝ ແລະ ແທດເໝາະ
ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
7) ປັບປຸງຫຼັກສດອາຊີວະສຶກສາ ທີື່ມີຢ່ແລູ້ວ ແລະ ສ້າງຫຼັກສດໃໝ່ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະ
ຫຼາດແຮງງານ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ;
8) ຍົກລະດັບສະມັດຖະພາບການຄຸູ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄ
ສອນໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ;
9) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຮ່ວມມລະຫວ່າງພາກທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໃຫູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະ
ນາມາດຕະຖານອາຊີບ, ພັດທະນາຫຼັກສດ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫູ້ນັບມັ້ນັບ
ຫຼາຍຂຶັ້ນ;
10) ສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ເພື່ອຄຸູ້ມຄອງອາຊີວະສຶກສາ ໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
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VIII. ການສຶກສາຊັັ້ນສງ
1.

ຜົນສໍາເລັດ

1) ສໍາເລັດການປັບປຸງມາດຕະຖານຫຼັກສດແຫ່ງຊາດລະດັບຕ່າງໆ ຄນໃໝ່;
2) ສໍາເລັດການພັດທະນາຫຼັກສດລາຍວິຊາການປະກອບກິດຈະການ ເພື່ອສອນຢ່ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ;
3) ສໍາເລັດການສ້າງປັ້ມຄ່ມການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍພັ້ນຖານ ວີຊາພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ການຮວ່ມມ ແລະ
ທັກສະສະແດງ ອອກໃຫູ້ແກ່ 4 ມະຫາໄລ ເພື່ອເອົາເຂົັ້າຫຼັກສດ ການຮຽນ-ການສອນ;
4) ສໍາເລັດການຂໍອະນຸມັດນໍາໃຊູ້ຫຼັກສດປັບປຸງ ໃຫູ້ແກ່ສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສງ ລະດັບປະລີນຍາຕີ 13 ຫຼັກ
ສດ ແລະ ລະດັບປະລີນຍາໂທ 2 ຫຼັກສດ;
5) ສໍາເລັດການອະນຸມັດສ້າງຫຼັກສດສ້າງໃໝ່ ໃຫູ້ແກ່ສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສງ ຫຼັກສດ ປະລິນຍາຕີ 10 ຫຼັກສດ
ແລະ ປະລິນຍາໂທ 3 ຫຼັກສດ;
6) ສໍາເລັດການປະເມີນວຽກງານການປະກັນຄຸນນະພາບ ການປະເມີນຕົນເອງ ຈໍານວນ 8 ແຫ່ງ ແລະ ປະເມີນ
ພາຍນອກ ຈໍານວນ 5 ແຫ່ງ;
7) ສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສງ 8 ແຫ່ງໄດູ້ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ປັບປຸງ ໜ່ວຍງານປະກັນຄຸນນະພາບ;
8) ພະນັກງານ-ຄອາຈານ ໄດູ້ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະຈໍານວນ 15 ທ່ານ ພາຍໃຕູ້ການສະໜັບສະໜນໂຄງ
ການ SSHEP II;
9) ຄສອນຈໍານວນ 59 ທ່ານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດູ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄ;
10) ສໍາເລັດການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາຈໍານວນ 14 ສະບັບ.

2.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊັ້ອຈຸລະໂລກໂຄວິດ ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຊັັ້ນສງ ບໍື່ສາ
ມາດປະຕິບັດໄດູ້ຕາມແຜນ ທີື່ກໍານົດ;
2) ຕົວເລກນັກສຶກສາທີື່ເຂົັ້າຮຽນການສຶກສາຊັັ້ນສງ ຫຼຸດລົງ ທຽບຕາມແຜນທີື່ວາງໄວູ້;
3) ຄວາມເປັນເຈົັ້າຕົນເອງທາງດ້ານການເງິນ ຂອງສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສງ ຍັງເປັນສິື່ງທ້າທາຍ;
4) ນີຕິກໍາການຄຸູ້ມຄອງການສຶກສາຊັັ້ນສງຍັງບໍື່ທັນຄົບຊຸດ;
5) ການຍົກລະດັບພະນັກງານ ແລະ ຄອາຈານໃຫູ້ໄດູ້ຕາມເກນ 1:6:3 ບໍື່ທັນບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ;
6) ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຍັງບໍື່ທັນກວ້າງຂວາງ, ບໍື່ມີຜົນໄດູ້ຮັບຢ່າງຈະແຈູ້ງ
ໃຫູ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ;
7) ການບັນຈຸ ແລະ ຊັບຊ້ບຊ້ອນພະນັກງານ ຍັງບໍື່ທັນສອດຄ່ອງ ແລະ ຖກຕ້ອງຕາມວິຊາສະເພາະທີື່ໄດູ້ຮຽນມາ.

3.

ວຽກບລິມະສິດ
1) ສບຕໍລ
ື່ ົງປະເມີນຄວາມພ້ອມ ຂອງວິທະຍາໄລພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຍົກລະດັບເປັນສະຖາບັນການ
ສຶກສາຊັັ້ນສງ;
2) ກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານປັນຍາປະດິດຢ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ;
3) ກະກຽມຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການສ້າງຕັັ້ງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ຄະນະ
ວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ;
4) ກະກຽມສ້າງຄ່ມສດຄິດໄລ່ໃນການສະໜອງທຶນການສຶກສາໃນສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດຢ່ 4 ມະຫາໄລ;
5) ສບຕໍື່ສົື່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ທີື່ມະຫາວິທະຍາໄລ
4 ແຫ່ງ ແລະ ສນບໍລິການນັກສຶກສາໄປຕ່າງປເທດໃຫູ້ເກີດປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
6) ສໍາຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ໃຊູ້ແຮງງານ ແລະ ຕິດຕາມການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ຂອງນັກສຶກສາທີື່ຈົບຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ເພື່ອນໍາມາປັບປຸງຫຼັກສດ;
7) ສບຕໍື່ສົື່ງເສີມການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ຢ່ສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສງ;
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8) ສົື່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫູ້ສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສງມີການປະເມີນຕົນເອງ;
9) ສບຕໍື່ສົື່ງເສີມສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສງ ມີການຮ່ວມມກັບສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ ຢ່ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ;
10) ສບຕໍື່ຄົັ້ນຄວ້າເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍື່ລັດຖະບານ ໃນການອະນຸມັດໃຫູ້ບາງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງ ເຮັດການທົດ
ລອງການເປັນເຈົັ້າການໃນການຄຸູ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນດ້ວຍຕົນເອງ.

❖

ວຽກງານກິດຈະການນັກສຶກສາ

1.

ຜົນສໍາເລັດ
1) ປັບປຸງຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ພ້ອມດ້ວຍການກໍານົດ
ຕໍາແໜ່ງງານ; ປັບປຸງພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແຕ່ປີ 2021-2025 ຂອງສນບໍລິ
ການນັກສຶກສາ;
2) ປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ການເອົາພົນລະເມອງລາວ ໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ
ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸູ້ມຄອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາລາວໄປສຶກສາຢ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກສຶກ
ສາຕ່າງປະເທດມາຮຽນຢ່ ສປປ ລາວ;
3) ຄັດເລອກຜູ້ສະໝັກທຶນການສຶກສາ ທີື່ສອງລັດຖະບານໄດູ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັນ ເຊັື່ນ: ປະເທດ ສປ.ຈີນ, ສສ.
ຫວຽດນາມ, ມົງໂກລີ, ກຍບາ, ກໍາປເຈຍ, ຮົງກາລີ;
4) ຈັດສົື່ງນັກສຶກສາທີື່ໄດູ້ຮັບທຶນລັດຖະບານ ສສ.ຫວຽດນາມ ສົກປີ 2020-2021 ຈໍານວນ 470 ຄົນ;
5) ສັງລວມຂໍັ້ມນນັກສຶກສາທີື່ໄປຮຽນ ແລະ ສໍາເລັດການສຶກສາກັບຈາກຕ່າງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດວິຊາຮຽນ, ລະ
ດັບການສຶກສາທີື່ໄປຮຽນ ແລະ ອາຊີບກ່ອນໄປຮຽນ 10 ປີ (ປີ 2010-2019);
6) ສັງລວມລາຍຊື່ນັກສຶກສາລາວກັບຄນໄປຮຽນຕໍື່ທີື່ ສສ ຫວຽດນາມຈໍານວນ 10.376 ຄົນ.

2.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ບໍື່ສາມາດຈັດສົື່ງນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍື່ຕ່າງປະເທດ ຕາມທີື່ໄດູ້ເຊັນສັນຍາກັບບັນດາປະເທດໃຫູ້ທຶນ ຍ້ອນການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19;
2) ການແຈູ້ງທຶນການສຶກສາຂອງບາງປະເທດທີື່ແຈູ້ງມາ ມີເວລາສັັ້ນໃນການສົື່ງແບບຟອມສະໝັກທຶນ ແລະ ບາງ
ຂະແໜງການ, ບໍລິສັດເອກະຊົນບາງແຫ່ງ ໄດູ້ເຊັນສັນຍາໂດຍກົງກັບບັນດາປະເທດທີື່ໃຫູ້ທຶນ ແລະ ເຮັດໃຫູ້
ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການຄຸູ້ມຄອງ, ສະຖານທດ/ກົງສຸນໃຫຍ່ ບໍື່ສາມາດເກັບກໍາໄດູ້ ແລະ ແກູ້ໄຂສະພາບ
ການບໍື່ທ່ວງທັນ ເວລາມີບັນຫາເກີດຂຶັ້ນກັບນັກສຶກສາ;
3) ນັກສຶກສາຈໍານວນໜື່ງ ຖກບຸກຄົນບໍດ
ື່ ີ ໂຄສະນາຕວະໄປຮຽນ ໂດຍໄດູ້ເສຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຫຼາຍ, ເວລາມີບັນຫາ
ເກີດຂຶັ້ນ ພໍື່ແມ່ພວກກ່ຽວໄດູ້ເຂົັ້າມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອຈາກກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ;
4) ການເກັບກໍາສະຖິຕິນັກສຶກສາລາວ ຮຽນຢ່ຕ່າງປະເທດ ມີການຄາດເຄື່ອນ ຍ້ອນນັກສຶກສາຈໍານວນໜຶື່ງຈົບມາ
ແລູ້ວ ບໍື່ມາສະເໜີຕົວ, ຈໍານວນໜຶງື່ ໄດູ້ທຶນສບຕໍື່ ກໍື່ບໍື່ໄດູ້ລາຍງານສະຖານທດລາວ ແລະ ຈໍານວນໜຶື່ງໄປຮຽນ
ໂດຍບໍມ
ື່ ີເອກະສານທາງການ.

3.

ວຽກບລິມະສິດ
1) ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກິດຈະການນັກສຶກສາ ແລະ ແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍື່ໜ້າ;
2) ຄົັ້ນຄວ້າທຶນການສຶກສາສາກົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແຈູ້ງທຶນໃຫູ້ຖກກຸ່ມເປົັ້າ
ໝາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກການສະໝັກທຶນ, ຄົັ້ນຄວ້າຄັດເລອກຜູ້ສະໝັກ ແລະ ຈັດສົື່ງຜູ້ໄດູ້ຮັບທຶນໄປ
ຮຽນຕ່າງປະເທດ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະປະເພດທຶນ. ຈັດຕັັ້ງໂອູ້ລົມນັກສຶກສາກ່ອນໄປຮຽນ ພາຍໃຕູ້ທຶນ
ຮ່ວມມລະຫວ່າງລັດຖະບານ;
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3) ຕິດຕາມ ດແລນັກສຶກສາລາວຢຕ
່ ່າງປະເທດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບສະຖານທດ, ສະຖານກົງສຸນ ແລະ ການ
ຈັດຕັັ້ງນັກສຶກສາ ຢຕ
່ ່າງປະເທດ;
4) ປັບປຸງວຽກງານສະຖິຕິນັກສຶກສາລາວ ທີື່ຮຽນຢ່ຕ່າງປະເທດໃຫູ້ຊັດເຈນກວ່າເກົື່າ;
5) ຕິດຕາມນັກສຶກສາລາວ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຄຸູ້ມຄອງນັກສຶກສາກັບກະຊວງ ແລະ ສະຖານການສຶກ
ສາ ຢ່ປະເທດໃກູ້ຄຽງບ່ອນທີື່ມີນັກສຶກສາລາວຈໍານວນຫຼາຍ;
6) ຕິດຕາມ ຜູ້ຮຽນສໍາເລັດການສຶກສາ ຈາກ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສ້າງຖານຂໍັ້ມນທີື່ຢ່ເອເຣັກໂທນິກ ຂອງ
ນັກສຶກສາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼອ ການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ ທີື່ມີລະບົບເຊື່ອມສານກັບລະບົບຂໍັ້ມນຂ່າວສານ
ຕະຫຼາດແຮງງານ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ;
7) ປັບປຸງວຽກງານຂໍັ້ມນຂ່າວສານ, ເວັບໄຊ ແລະ ການເກັບມ້ຽນເອກະສານແບບເອເລັກໂທນິກ ໃຫູ້ທັນສະໄໝ
ແລະ ແທດເໝາະກັບວຽກງານຕົວຈິງ;
8) ພັດທະນາສນບໍລິການນັກສຶກສາ ໃຫູ້ເປັນແຫຼື່ງຂໍັ້ມນຂ່າວສານການສຶກສາ ເປັນຕົັ້ນຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບທຶນການ
ສຶກສາ, ຫຼັກສດ ແລະ ສະຖານການສຶກສາທີື່ມີຢ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
9) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ທີື່ຈໍາເປັນ ເຊັື່ນ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ການເອົາພົນລະ
ເມອງລາວໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸູ້ມຄອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາລາວໄປສຶກ
ສາຢ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດມາຮຽນຢ່ ສປປ ລາວ;
10) ຮ່ວມມກັບສະຖານທດປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ໃຫູ້ທຶນການສຶກສາ ໃນການແຈູ້ງທຶນ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ທຶນ
ການສຶກສາ ແລະ ຄັດເລອກເອົາຜູ້ະໝັກ ໄປຮຽນທຶນດັື່ງກ່າວ.
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IX. ກິລາ - ກາຍຍະກໍາ
9.1. ກິລາມວນຊົນ, ພະລະ ແລະ ສີລະປະ
1.

ຜົນສໍາເລັດ

1) ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໃນການຄຸູ້ມຄອງກິດຈະກໍາກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນຈໍາ
ນວນ 03 ສະບັບ;
2) ການຈັດກິດຈະກໍາຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ ອອກກໍາລັງກາຍເຕັັ້ນເອໂຣບິກ ຫຼິັ້ນກິລາປະຈໍາປີ 2019. ສົື່ງເສີມ
ການສ້າງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຈັດກິດຈະກໍາ ການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂັັ້ນພັ້ນຖານ, ກິລາ-ກາຍະກໍາ
ພັ້ນເມອງ ແລະ ກິລາ-ກາຍະກໍາຄົນພິການ ປະຈໍາປີ; ການຈັດກິດຈະກໍາຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ ອອກກໍາລັງກາຍ
ເຕັັ້ນເອໂຣບິກ ຫຼິັ້ນກິລາປະຈໍາປີ 2019;
3) ກະກຽມຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການທົື່ວປະເທດຄັັ້ງທີ III ທີື່ແຂວງຊຽງຂວາງ;
4) ສໍາເລັດການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ 6 ປະເພດກິລາ ເພື່ອຄັດເລອກເອົານັກກິລາຄົນພິການທີມຊາດ
ລາວ ກະກຽມເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາຣາເກມຄັັ້ງທີ X ທີື່ປະເທດ ຟີລິບປິນ ແລະ ງານແຂ່ງຂັນ
ກິລາພາຣາແລມປິກເກມຄັັ້ງທີ XVI ທີື່ປະເທດຍິື່ປຸ່ນ;
5) ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນຜູ້ບໍລິຫານ, ວິຊາການກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ, ກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂັັ້ນພັ້ນຖານ ແລະ
ກິລາພັ້ນເມອງ, ກິລາສັດ, ກິລາ-ກາຍຍະກໍາເພື່ອສຸຂະພາບ, ກິລາ-ກາຍຍະກໍາຄົນພິການ ຈໍານວນໜຶື່ງຢ່ປະເທດ
ສປ ຈີນ, ອິນເດຍ, ມາເລເຊຍ, ຟິນແລນ, ອົດສະຕາລີ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຍີື່ປຸ່ນ;
6) ສໍາເລັດການສົື່ງວິຊາການ, ຄຝຶກ ແລະ ນັກກິລາຄົນພິການ ຈໍານວນໜຶື່ງເຂົັ້າຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ເຂົັ້າ
ສນຝຶກຊ້ອມ ກິລາຍົກນໍັ້າໜັກ, ລອຍນໍັ້າ, ແລ່ນ-ລານ ທີື່ປະເທດຍີື່ປຸ່ນ;
7) ສ້າງຜູ້ບໍລິຫານ, ວິຊາການ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄຝຶກ, ແພດກາຍຍະບໍາບັດ ແລະ ນັກກິລາຄົນພິການ ຈໍານວນ
ທັງໝົດ 481 ຄົນ, ຍິງ 186 ຄົນ ພາຍໃຕູ້ໂຄງການພັດທະນາກິລາຄົນພິການ;
8) ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍະກໍາມວນຊົນ ແລະ ກິລາຄົນພິການ ຢ່ຕ່າງປະເທດ ສາມາດຍາດໄດູ້ຄ: 2
ຫຼຽນເງິນກິລາຍົກນໍັ້າໜັກ, 1 ຫຼຽນເງິນລອຍນໍັ້າ, 2 ຫຼຽນທອງແລ່ນ-ລານ, ແລະ ອື່ນໆ ເຊິື່ງສາມາດທໍາສະຖິຕິ
ໄດູ້ດີຂຶັ້ນ;
9) ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສ້າງ, ຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງປຶັ້ມຄ່ມຄວິຊາພະລະສຶກສາ ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການ
ສຶກສາຊັັ້ນສງ;
10) ສໍາເລັດການລົງສົມທົບກັບແຂວງສາລະວັນ ທົບທວນບັນດາໜ້າວຽກທີື່ຈະສບຕໍື່ກະກຽມການຈັດງານມະຫາ
ກໍາກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົື່ວປະເທດ ທີື່ແຊວງສາລະວັນ;
11) ບັນດາແຂວງ, ເມອງ, ໂຮງຮຽນ ສໍາເລັດການຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນພະລະສຶກສາ-ກິລາ ແລະ ສີລະປະ
ປະຈໍາປີ ແລະ ສ້າງຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ຢ່າງມີບັນຍາກາດຟົດຟັ້ນມ່ວນ
ຊື່ນ.

2.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ການຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງກິດຈະກໍາກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຢ່ບັນດາ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມອງ/ນະຄອນ ບໍື່ທັນໄດູ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໄດູ້ດີເທົື່າທີື່ຄວນ;
2) ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງມີລັກສະນະຊັກຊ້າ,
ກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງໃນຂະແໜງກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນຢ່ຂັັ້ນແຂວງ, ໜ່ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂັັ້ນເມອງ/ນະ
ຄອນຈໍານວນໜຶື່ງຍັງບໍື່ທັນເຂັັ້ມແຂງ, ຈໍານວນບຸກຄະລາກອນບໍື່ທັນພຽງພໍກັບໜ້າວຽກ;
3) ການນໍາໃຊູ້ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງຍັງບໍື່ມີປະສິດທິຜົນສງ, ອຸປະກອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນຍັງຈໍາກັດ, ໂຄງລ່າງ
ພັ້ນຖານທີື່ມີຢ່ ໃນທຸກລະດັບຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງທີື່ດີຂຶັ້ນກ່ວາເກົື່າ;
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4) ການສະໜອງງົບປະມານທີື່ຈັດສັນໃຫູ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ໃນຂັັ້ນແຂວງ,
ຂັັ້ນເມອງ ຍັງຈໍາກັດ;
5) ການເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັັ້ງທີ 12 ທີື່ປະເທດຟິລິບປິນ ບໍື່ໄດູ້ຖກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍ້ອນ
ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫູ້ການແຂ່ງຂັນຖກເລື່ອນ;
6) ຄສອນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ຍັງບໍື່ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ, ວິຊາ
ສີລະປະດົນຕີ ແລະ ສີລະປະກໍາ ຢ່າງທົື່ວເຖິງ ເນື່ອງຈາກງົບປະມານມີຈໍາກັດ.

3.

ວຽກບລິມະສິດ

1) ສບຕໍສ
ື່ ົື່ງເສີມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ, ຄອບຄົວເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ຈັດກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນ
ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນປະຈໍາປີ, ໃນວັນບຸນປະເພນີ ແລະ ໃນວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ-ສາກົນ;
2) ສົື່ງເສີມສ້າງຕັັ້ງສະໂມສອນກິລາ ຢ່ຂັັ້ນບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານ, ຂັັ້ນເມອງ, ຂັັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ພ້ອມທັງສ້າງຂະ
ບວນການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນ;
3) ສົື່ງເສີມ ຄົນພິການລາວ ອອກມາຫຼິັ້ນກິລາ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ ປະຈໍາປີ ແລະ ໃນວັນ
ສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງໃຫູ້ໄດູ້ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການທົື່ວປະເທດ ແລະ
ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການລະດັບສາກົນ;
4) ສບຕໍຈ
ື່ ັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2020 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງກິດຈະກໍາກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ. ສ້າງ, ປັບປຸງ
ນິຕກ
ິ ໍາລຸ່ມກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຈໍານວນ 04 ສະບັບ;
5) ສບຕໍື່ຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມປັ້ມຄ່ມກົດລະບຽບ, ກະຕິກາ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຈໍານວນ 18 ປະເພດ
ກິລາ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫູ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
6) ຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ, ວິຊາການ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄຝຶກ, ວິທະຍາສາດການແພດກິລາ-ກາຍ
ຍະກໍາມວນຊົນ ຢ່ພາຍໃນປະເທດໃຫູ້ໄດູ້ 882 ຄົນ ໃນຈໍານວນ 22 ປະເພດກິລາ ແລະ ໃນລະດັບສາກົນ
ໃຫູ້ໄດູ້ 10 ຄົນ ໃນຈໍານວນ 10 ປະເພດກິລາ;
7) ຊຸກຍູ້, ສົື່ງເສີມບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມອງ, ນະຄອນ, ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ
ບໍລິສັດ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາພັ້ນເມອງປະເພນີ, ແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆ ຊິງຂັນການນໍາ
ຂັັ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ;
8) ສົື່ງເສີມ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງ ການເຄື່ອນໄຫວກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ປະເພດຕ່າງໆ
ໃຫູ້ຖກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ ແລະ ກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
9) ຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການທົື່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ III ທີື່ແຂວງຊຽງຂວາງ;
10) ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ, ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ ໃນລະດັບຊິງແຊມ
ທະວີບ, ຊິງແຊມໂລກ ແລະ ການແຂ່ງຂັນລາຍເກັບຄະແນນຕ່າງໆ;
11) ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາຣາເກມຄັັ້ງທີ X ທີື່ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ງານແຂ່ງຂັນກິລາພາຣາ
ແລມປິກເກມ ຄັັ້ງທີ XVI ໃນປີ 2021 ທີື່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ປະເທດຍິື່ປຸ່ນ;
12) ສບຕໍື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາກິລາຄົນພິການ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫູ້ແກ່ຊ່ຽວຊານ
ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ຄຝຶກ ກິລາກິລາຄົນພິການ ໃນ ສປປ ລາວ;
13) ສບຕໍື່ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສາລະວັນ ກະກຽມທາງດ້ານວິຊາການ, ການກໍື່ສ້າງ
ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງສະໜາມຝຶກຊ້ອມ ແລະ ແຂ່ງຂັນ ເພື່ອກຽມຈັດງານມະຫາກໍາກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກ
ສາທົື່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ 7 ທີື່ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶັ້ນໃນປີ 2022;
14) ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັັ້ງທີ 12 ທີື່ປະເທດຟິລິບປິນ ທີື່ໄດູ້ເລື່ອນຈາກ ປີ 2020 ມາເປັນປີ
2021;
15) ສບຕໍື່ສະເໜີຂໍອະນຸມັດພິຈາລະນາ ການຮັບເປັນເຈົັ້າພາບກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັັ້ງທີ 16;
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16) ຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມບັນດາແຂວງ ສ້າງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນພະລະສຶກສາ-ກິລາໃນໂຮງຮຽນ
ແລະ ສີລະປະ ໃນລະດັບຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
17) ທົບທວນເງື່ອນໄຂການປະເມີນວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ເປັນສນແຫ່ງການພັດທະນາ.

9.2. ວຽກງານກິລາລະດັບສງ
1.

ຜົນສໍາເລັດ

1) ສໍາເລັດການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ສະບັບປີ 2012, ເຊິື່ງໄດູ້ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະ
ພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ສະໄໝທີ XIII ສະບັບເລກທີ 074/ສພຊ, ຄັັ້ງວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019 ແລະ ລັດຖະ
ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ ປະກາດໃຊູ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ (ສະບັບປັບປຸງ), ສະບັບເລກທີ
026/ປປທ, ລົງວັນທີ 6 ມັງກອນ 2020;
2) ສໍາເລັດການສ້າງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຂັັ້ນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍສະ
ເໜີຕໍື່ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໃນການປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງກັບນິຕິກໍາອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນສະເໜີເຂົັ້າກອງປະຊຸມ
ລັດຖະບານ;
3) ສໍາເລັດການສ້າງຮ່າງນິຕິກໍາໃໝ່ເພື່ອຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ສົື່ງເສີມວຽກງານກິລາລະດັບສງຈໍານວນ 3 ສະບັບ;
4) ສໍາເລັດ ແລະ ຈັດພິມ ລະບຽບການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ ຈໍານວນ 28 ປະເພດ ເພື່ອຮັບໃຊູ້ໃນງານມະຫາກໍາ
ກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ XI ຢ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຈົັ້າພາບ;
5) ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ວຽກງານກິລາລະດັບສງທົື່ວປະເທດ
ແລະ ການນໍາໃຊູ້ລະບົບ IT ສໍາລັບລົງທະບຽນເຂົັ້າຮ່ວມງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ XI;
6) ສໍາເລັດການກະກຽມງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ XI ທີື່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕ່ຕ້ອງໄດູ້ເລື່ອນອອກໄປ
ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ໂຄວິດ-19;
7) ສໍາເລັດຍົກລະດັບການໂຮມສນຝຶກກິລາແຫ່ງຊາດ (ສີເກີດ), ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ
ພະແນກວິທະຍາສາດການກິລາ ກົມກິລາລະດັບສງ ຂຶັ້ນເປັນສະຖາບັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ປະກາດສ້າງຕັັ້ງ
ສະຖາບັນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 15/06/2020;
8) ສໍາເລັດການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ປັບປຸງສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດຈໍານວນ 8 ສະຫະພັນ ຄ: ເທຄວັນໂດ, ຣັກບີັ້, ໝາກ
ເສິກ, ຊອຟເທັນນິດ, ດອກປີກໄກ່, ກ໋ອຟ, ບານບ້ວງ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງສະຫະພັນກິລາເຄື່ອງບິນເບົາ;
9) ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຄຝຶກກິລາເທຄວັນໂດລະດັບຊາດ ຈໍານວນ 38 ຄົນ, ກໍາມະການຕັດສິນກິລາຢໂດ
ແລະ ກິລາເທຄວັນໂດລະດັບຊາດ ຈໍານວນ 37 ຄົນ, ກໍາມະການຕັດສິນກິລາກະຕໍັ້ລະດັບຊາດ ຈໍານວນ 16
ຄົນ, ຄຝຶກກິລາຢໂດລະດັບຊາດ ຈໍານວນ 17 ຄົນ;
10) ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົມທົບກັບບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລປະຈໍາປີ, ຈັດການແຂ່ງຂັນຊິງ
ຂັນລາງວັນຜູ້ນໍາພັກ-ລັດ, ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ຮັບເປັນເຈົັ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ ຊິງແຊູ້ມ
ລະດັບນາໆຊາດ ເຊັື່ນ: ລະດັບອາຊຽນ, ລະດັບອາຊີ ແລະ ລະດັບໂລກ ຊຶື່ງປະກອບມີປະເພດກິລາ ຄ: ບານ
ເຕະ, ແລ່ນ-ລານ, ເບສະບອນ, ດອກປີກໄກ່, ປິື່ງປ່ອງ, ເທຄວັນໂດ, ບານສົື່ງ, ລັກບີັ້, ອີສະປອດ, ເປຕັງ, ລົດ
ຖີບ, ກ໋ອຟ, ຢໂດ ແລະ ກາຣາເຕໂດ;
11) ສໍາເລັດການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ຍິງ-ຊາຍ ທົື່ວປະເທດ ເພື່ອຂໍື່ານັບຮັບຕ້ອນວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ 2020
(ຄົບຮອບ 45 ປີ);
12) ສໍາເລັດການແຂ່ງຂັນກິລາດອກປີກໄກ່ທົື່ວປະເທດ ປະເພດທີມຄັັ້ງທີ 2 ຊິງຂັນທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ
ສປປ ລາວ;
13) ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໃນລະດັບອານຸພາກພັ້ນ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຕາມການເຊັ້ອເຊີນ ມີຈໍານວນທັງ
ໝົດ 10 ຄັັ້ງ, ມີ 7 ປະເພດກິລາ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 137 ເທື່ອຄົນ;
14) ຊີນ
ັ້ ໍາ-ນໍາພາການຍົກລະດັບ ແລະ ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ນັກກິລາ ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການກິລາ
ໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງຢ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
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15)

16)

17)

18)
19)

20)
21)

22)

2.

ເທດ: ຜບ
ູ້ ໍລິຫານການກິລາລະດັບສງໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຈໍານວນ 169 ຄົນ, ຍິງ 40 ຄົນ; ຄຝຶກກິລາຈໍາ
ນວນ 252 ຄົນ, ຍິງ 96 ຄົນ; ກໍາມະການຕັດສິນ ຈໍານວນ 463 ຄົນ, ຍິງ 192 ຄົນ; ນັກກິລາທີມຊາດ ຈໍາ
ນວນ 1.644 ຄົນ, ຍິງ 588 ຄົນ;
ໄດູ້ສົມທົບກັບບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດຄັດເລອກ ແລະ ຈັດບລິມະສິດປະເພດກິລາທີື່ຈະໄດູ້ຮັບການ
ສົື່ງເສີມເປັນກິລາອາຊີບໃນຕໍື່ໜ້າມີຄ: ປະເພດກິລາປາຍແຫຼມ ເປັນຕົັ້ນ ກິລາມວຍລາວ, ມວຍສາກົນ, ຢໂດ,
ເປຕັງ, ບານເຕະ, ເທຄວັນໂດ, ກະຕໍັ້, ວຊ, ກາຣາເຕໂດ, ປັນຈັກສີລັດ, ຍົກນໍັ້າໜັກ, ຍິງທະນ, ແລ່ນ-ລານ,
ມວຍປໍັ້າ, ເທັນນິດ, ປິງປອງ;
ສໍາເລັດການປຶກສາຫາລເບັ້ອງຕົັ້ນຂອງໂຄງການຮ່ວມມ ລາວ-ໄທ ໄລຍະເວລາ 3 ປີ (2020-2022) ກ່ຽວ
ກັບການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານວິທະຍາສາດການກິລາລະດັບສງ ເຊັື່ນ: ຄຝຶກກິລາ, ນັກວິທະຍາສາດ
ການກິລາ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນກິລາ;
ສໍາເລັດການຂໍອະນຸມັດເອົາຄົນເຊັ້ອຊາດລາວ ມາເປັນນັກກິລາທີມຊາດລາວ 2 ຄົນ ຄ: ທ້າວ Walter
Warawud Puriboon Sanoi ນັກກິລາມວຍສາກົນ ເຊັ້ອຊາດລາວ ສັນຊາດອາເມລິກາ ແລະ ນາງ Fanny
Marie COUVET ນັກກິລາລົດຖີບ ເຊັ້ອຊາດລາວ ສັນຊາດຝຼັື່ງ;
ສໍາເລັດການສ້າງຮບແບບເວບໄຊ ແລະ ລະບົບຖານຂໍັ້ມນຂອງກົມກິລາລະດັບສງ ເພື່ອຈະດໍາເນີນການຈັດຊັ້,
ຈັດຈ້າງ ໃນການສ້າງເວັບໄຊູ້ ແລະ ລະບົບຖານຂໍັ້ມນຂອງກົມກິລາລະດັບສງໃນຂັັ້ນຕໍື່ໄປ;
ໄດູ້ຮັກສາ, ບລະນະສ້ອມແປງ ອາຄານສະຖານທີື່, ອຸປະກອນຮັບໃຊູ້ການຝຶກຊ້ອມ ຂອງສະໜາມກິລາແຫ່ງ
ຊາດ (ຫຼັກ 16) ແລະ ສະຖາບັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ (ສີເກີດ) ແລະ ປະກອບເອກະສານຂໍອອກໃບຕາດິນ ຂອງ
ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 3 ຕອນ ທີື່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
ໄດູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການກໍື່ສ້າງສະໜາມກິລາເບສບອນ ໃນເນັ້ອທີື່ 3 ເຮັກຕາ
ໂດຍໄດູ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼອຈາກທະນາຄານເດກ GDB ຈາກ ສ.ເກົາຫຼ;ີ
ໄດູ້ຊີັ້ນໍາ-ນໍາພາ ການຍົກລະດັບ ແລະ ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກ
ແຫ່ງຊາດລາວ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫູ້ບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາແຂວງ ທົື່ວປະເທດ ມີ: 1) ສໍາ
ເລັດຈັດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານການກິລາ ໃຫູ້ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຈໍານວນ
33 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ; 2) ສໍາເລັດຈັດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານການກິລາໃຫູ້ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງເຊກອງ ມີຜູ້
ເຂົັ້າຮ່ວມ 45 ທ່ານ ມາຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ສະຫະພັນກິລາແຂວງ ແລະ ສຶກສາ
ເມອງ; ແລະ 3) ສໍາເລັດຈັດຝຶກອົບຮົມກິລາບານສົື່ງຊາຍໂຄງການກອງທຶນ OS ຢ່ສນກາງ ແລະ ແຂວງ
ທ້ອງຖິື່ນ ມີຈໍານວນຄຝຶກເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 86 ຄົນ;
ສໍາເລັດຈັດກິດຈະກໍາ ແລ່ນ-ຍ່າງ, ຂີື່ລົດຖີບມວນຊົນ, ກິລາພັ້ນເມອງ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໂອແລມປິກ
ສາກົນ ຄົບຮອບ 126 ປີ ທີື່ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 27/07/2020 ມີມວນຊົນ
ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 1.655 ຄົນ.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ການສະໜອງງົບປະມານ ຍັງບໍື່ທັນເໝາະສົມກັບວຽກງານຈຸດສມ, ກິດຈະກໍາ ແລະ ຈໍານວນທີື່ກໍານົດຕົວຈິງ
ນອກນັັ້ນ ການແຈູ້ງງົບປະມານມີຄວາມຊັກຊ້າ ເຮັດໃຫູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບໍື່ຖກຕາມກໍານົດໃນແຜນການທີື່
ວາງໄວູ້;
2) ບຸກຄະລາກອນກິລາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາກິລາ ຢ່ບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງ
ຊາດ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຍັງມີຈໍາກັດດ້ານຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ;
3) ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງການກິລາ ແລະ ອຸປະກອນການກິລາທີື່ມີຢ່ ມີສະພາບຊຸດໂຊມ ແລະ ບໍື່ສາມາດນໍາໃຊູ້ໄດູ້ຢ່າງ
ມີປະສິດທິພາບ;
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4) ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຫຼາຍກິດຈະກໍາ ໂດຍສະເພາະກິດຈະກໍາທີື່
ເລື່ອນຈັດຕັັ້ງໃນປີ 2019 ທີື່ຈະມາຈັດຕັັ້ງໃນ ໄຕມາດ 1 ແລະ 2 ຂອງປີ 2020 ໄດູ້ຖກໂຈະ ແລະ ເລື່ອນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເຮັດໃຫູ້ບໍື່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດູ້ຕາມໄລຍະເວລາທີື່ກໍານົດໄວູ້;
5) ການເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນເກມຫາດຊາຍ ຄັັ້ງທີ XI ທີື່ເມອງ Sanya ສ.ປ ຈີນ ປີ 2020 ບໍື່ໄດູ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍ້ອນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫູ້ການແຂ່ງຂັນຖກເລື່ອນ;
6) ການເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຄັດເລອກ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກຄັັ້ງທີ XXXII ປີ 2020 ທີື່ເມອງ
ໂຕກຽວ ປະເທດຍີປຸ່ນ ບໍື່ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍ້ອນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫູ້
ການແຂ່ງຂັນຖກເລື່ອນ;
7) ງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ XI ທີື່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕ່ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ
ຈາກເຊັ້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ( COVID-19 ) ຈຶື່ງໄດູ້ເລື່ອນການແຂ່ງຂັນອອກໄປ ຕາມແຈູ້ງ
ການຂອງຫ້ອງວ່າການສນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 07/ຫສພ, ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2020.
3.
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ວຽກບລິມະສິດ
ສ້າງຮ່າງນິຕິກໍາໃໝ່ເພື່ອຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ສົື່ງເສີມວຽກງານກິລາລະດັບສງ ເຊັື່ນ: ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າ
ດ້ວຍເຄື່ອງແບບກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊູ້ສະໜາມ
ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບສງ;
ກະກຽມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກດ
ົ ໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2019 ຢຂ
່ ັັ້ນສນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິື່ນທົື່ວປະເທດ;
ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນການກິລາ ໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ທັງຢ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
ກະກຽມ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໃນລະດັບອານຸພາກພັ້ນ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະການ
ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລະດັບສາກົນ ງານມະຫະກໍາກິລາ sea Games ຄັັ້ງທີ XXXI ປີ 2021 ທີື່ເມອງຮ່າ
ໂນູ້ຍ ປະເທດ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ແລະ ກິລາຫາດຊາຍ ຄັັ້ງທີ VI ເມອງ Sanya ປະເທດ ສປ ຈີນ;
ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາພາຍໃນປະຈໍາປີ ຊິງຂັນທ່ານຜູ້ນໍາພັກລັດ ແລະ ວັນ
ສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ໃຫູ້ເປັນລະບົບ ແລະ ໄດູ້ມາດຕະຖານທຽບເທົື່າສາກົນ;
ສບຕໍື່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂອງບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ;
ສ້າງສນຝຶກກິລາຢ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ໂດຍສະເພາະແຂວງທີື່ມີສະໜາມກິລາລະດັບຊາດແລູ້ວ ແລະ ສ້າງໂຮງຮຽນ
ພອນສະຫວັນກິລາ 2 ແຫ່ງ ຢ່ພາກເໜອ ແລະ ພາກໃຕູ້;
ບລະນະ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊູ້ສະໜາມກິລາທີື່ມີແລູ້ວໃຫູ້ເກີດປະໂຫຍດສງສຸດ;
ສ້າງຄ່ມການປະສານງານ ວຽກງານກິລາລະດັບສງ ໃຫູ້ກັບອົງການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານກິລາລະດັບສງ;
ສ້າງລະບົບຖານຂໍັ້ມນກິລາລະດັບສງ;
ປະກອບບຸກຄະລາກອນປະຕິບັດງານປະຈໍາ ໃນສະຫະພັນກິລາທີື່ເປັນປະເພດກິລາຫຼັກ ແລະ ກິລາປາຍແຫຼມ;
ສະໜັບສະໜນງົບປະມານບໍລິຫານໃຫູ້ກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ທີື່ເປັນປະເພດກິລາປາຍແຫຼມ;
ເພີື່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມກັບປະເທດເພື່ອນມິດສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອ;
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນວຽກງານກິລາລະດັບສງ.
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X.

ຂະແໜງການບໍລຫ
ິ ານ - ຄຸມ
ູ້ ຄອງ

10.1. ວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ
1.
1)
2)
3)
4)
5)

ຜົນສໍາເລັດ
ໄດູ້ຊີັ້ນໍາເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ມະຕິ, ຄໍາສັື່ງ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດວາງ
ອອກໃຫູ້ແກ່ສະມາຊິກພັກ ພະນັກງານໃຫູ້ທົື່ວເຖິງ ແລະ ເລິກເຊິື່ງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
ສໍາເລັດການປາຖະກະຖາ ວັນສະຖາປານາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ
ແລະ ວັນຄ້າຍວັນເກີດ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຄົບຮອບ 100 ປີ;
ສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັັ້ນຂອງພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ, ສະຫຼຸບຂໍັ້
ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ, 4 ບຸກ ແລະ 5 ເປັນເຈົັ້າຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ;
ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັັ້ງທີ IX;
ໄດູ້ຊີັ້ນໍາວຽກງານປູ້ອງກັນຊາດ-ປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນການປູ້ອງກັນໃນວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ, ໄລຍະ
ການກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັັ້ນ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມສະຫງົບໂດຍພັ້ນຖານ,
ວຽກປູ້ອງກັນພາຍໃນໃຫູ້ເຂັັ້ມແຂງ ພ້ອມທັງສບຕໍື່ແກູ້ໄຂສະພາບບັນຫາປະກົດການຫຍໍັ້ທໍັ້ຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢ່າງມີຄາດໝາຍ ແລະ ມີຈຸດສຸມ.

2.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ການຈັດຕັັ້ງເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຂອງການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນສນກາງ, ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ສະຖານ
ການສຶກສາຈໍານວນໜຶື່ງຍັງເຮັດບໍື່ທັນໄດູ້ດີ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າຊອກຮຮ
ູ້ ໍື່າຮຽນມະຕິຄໍາສັື່ງຂອງພັກ, ລະບຽບ
ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊູ້ໜ້າທີວ
ື່ ຽກງານຂອງພະນັກງານ-ຄອາຈານຍັງບໍທ
ື່ ັນສາມາດ
ກໍາໄດູ້ຢ່າງເລິກເຊິື່ງ;
2) ການເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນຂັັ້ນຕ່າງໆ ຍັງ
ປະຕິບັດບໍື່ທັນໄດູ້ດີເທົື່າທີື່ຄວນ.

3.

ວຽກບລິມະສິດ
ເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັັ້ງທີ IX ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ມະຕິ
XI ຂອງສນກາງພັກ;
ຝຶກອົບຮົມວຽກງານກໍື່ສ້າງພັກ ແລະ ຂະຫຍາຍພັກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ການກໍື່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັັ້ມ
ແຂງ, ໜັກແໜູ້ນ ມີຄຸນນະພາບ;
ເຊື່ອມຊຶມບັນດາເອກະສານ, ມະຕິ, ຄໍາສັື່ງ, ແຜນນະໂຍບາຍຕ່າງ ຂອງພັກ ໃຫູ້ບັນດາຮາກຖານພັກ ທີື່ຂຶັ້ນກັບ
ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫູ້ 3 ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ໃຫູ້ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມສິດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ພາລະ
ບົດບາດ 3 ດີ, 4 ບຸກ ແລະ 5 ເປັນເຈົັ້າ;
ສະຫຼຸບ 3 ຂໍັ້ແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕິດພັນກັບຄໍາຂວັນຮັກຊາດ-ພັດທະນາ.

1)
2)
3)
4)
5)

10.2. ວຽກງານຫ້ອງການ
1.

ຜົນສໍາເລັດ
1) ໄດູ້ລິເລີື່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນໍາໃຊູ້ລະບົບຫ້ອງການແບບທັນສະໄໝ (e-office) ຂອງລັດຖະບານ;
2) ໄດູ້ປັບປຸງພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການ ແລະ ສັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຫ້ອງການກະຊວງ ຕາມພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງໃໝ່ຂອງຫ້ອງການ;
3) ສໍາເລັດການປັບປຸງ ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ
ການຄຸູ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
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4) ໄດູ້ສບຕໍື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍົກສງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຢ່ 40 ເມອງ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ
ີ , ຈັດກອງ
ປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຫັນເອົາພະນັກງານລົງກໍື່ສ້າງຮາກຖານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແລະ ຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມ ພະນັກງານລົງກໍື່ສ້າງຮາກຖານຕາມທິດ 3 ສ້າງ ໃນ 18 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
5) ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຮ່າງ) ເຄື່ອງມປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານສາມສ້າງຂອງຂະ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
6) ຊຸກຍ,ູ້ ຕິດຕາມ ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕກ
ິ ໍາຂອງລັດຖະບານ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຕິຂອງ
ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; ຄົັ້ນຄວ້າ-ສັງລວມຄໍາສະເໜີຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໝາຍເລກ 1520, ໝາຍເລກ 1516 ຂອງລັດຖະບານ ແລະ 156 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ;
7) ສໍາເລັດໂດຍພັ້ນຖານການຮ່າງຍຸດທະສາດ ແຜນການຕອບໂຕູ້ສຸກເສີນຕໍື່ໄພພິບັດ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ;
8) ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາຮັບເອົາທຶນໂຄງການຕອບໂຕູ້ພະຍາດປອດອັກເສບຈາກເຊັ້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່
(COVID-19) ຮ່ວມກັບກອງທຶນສາກົນເພື່ອການສຶກສາ ໂດຍຜ່ານອົງການອຸຍນີເຊບ ລວມມນຄ່າ 7 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ;
9) ສໍາເລັດການແບ່ງປັນ ແລະ ມອບຮັບ ອຸປະກອນເພື່ອປູ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ໃຫູ້ 17 ແຂວງ ເພື່ອ
ແຈກຢາຍໃຫູ້ບັນດາໂຮງຮຽນເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ເຈວລ້າງມ, ສະບ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກ
ອຸນຫະພມ ລວມເປັນມນຄ່າ 652.660.600 ກີບ;
10) ລົງຕິດຕາມການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ປະເມີນສະພາບຄວາມປອດໄພ ພາຍຫຼັງເປີດຮຽນຄນ ແລະ
ທົດລອງນໍາໃຊູ້ເຄື່ອງມ GIS ແພດຟອມ ທີື່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ຫຼວງພະບາງ;
11) ສໍາເລັດປະສານງານເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ນສະຖິຕິ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 2016-2018 ເພື່ອກະກຽມ
ໃສ່ຮ່າງເນັ້ອໃນແຜນດໍາເນີນງານເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວຽກແມ່-ເດັກ ໃນແຜນພັດທະນາຂະ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IV (2021-2025);
12) ສບຕໍື່ປັບປຸງສັນຍາການເຊົື່າ, ທວງໜີັ້ສິນການສໍາປະທານຂອງສະຫະພັນກິລາຕ່າງໆ ແລະ ແກູ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງທີື່
ດິນ, ຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຈັດສັນພາຫະນະ ທີື່ຂຶັ້ນກັບການຄຸູ້ມຄອງຂອງສໍານັກກະຊວງ;
13) ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົື່ວປະເທດ 2 ຄັັ້ງ, ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກ
ງານຫ້ອງການປະຈໍາປີ, ຈັດກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານ ການບໍລິຫານ-ຄຸູ້ມຄອງ ເອກະສານທາງ
ການ, ວຽກງານ-ເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ, ວຽກງານປູ້ອງກັນ-ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນ
ຟູ້າອາກາດ, ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ວຽກງານຄົັ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ, ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດຢຸດໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍື່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 9;
14) ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະພາທີື່ປຶກສາ ການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສະໄໝທີ IX ປະຈໍາປີ 2020 ໄດູ້ຮັບຮອງເອົາ
ຮ່າງນິຕກ
ິ ໍາວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າຮຽນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ
ແລະ ການປັບປຸງບັນດານິຕກ
ິ ໍາທີື່ບທ
ໍື່ ັນສອດຄ່ອງ.
15) ລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສດ ຂອງສະຖານການສຶກສາເອກະຊົນ
ຈໍານວນ 5 ແຂວງ: ແຂວງບໍແ
ື່ ກູ້ວ, ແຂວງຫຼວງນໍັ້າທາ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ.
ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງຄອະນຸບານ ການລົງເກັບກໍາຂໍັ້ມນຢໂ່ ຮງຮຽນອະນຸບານພາກເອກະ
ຊົນ ຈໍານວນ 3 ແຂວງຄ: ແຂວງຈໍາປາສັກ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
16) ຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຮງຮຽນທີື່ໄດູ້ເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ບໄໍື່ ດູ້ເຂົັ້າເປັນສະ
ມາຊິກຂອງສະມາຄົມ ແລູ້ວແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະປະສານງານຮັບຜິດຊອບຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ປະຈໍາພາກໄດູ້ສໍາເລັດ.
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ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ການບໍລິຫານຈັດການ, ການປະສານງານ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ການຮັກສາອານາໄມຄວາມສະອາດ, ການ
ບລະນະສ້ອມແປງອາຄານ, ການສະໜອງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຟີນິເຈີ ໃຫູ້ພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆໃນບາງວຽກຍັງຊັກຊ້າ;
ການຕອບສະໜອງພາຫະນະຮັບໃຊູ້ໄປວຽກທາງລັດຖະການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງຍັງບໍື່ພຽງພໍ ເນື່ອງຈາກ
ວ່າ ຈໍານວນພາຫະນະມີຈໍານວນໜ້ອຍ, ເກົື່າແກ່ຊຸດໂຊມ ແລະ ມີການສ້ອມແປງເລັ້ອຍໆ;
ສະຖານທີື່ເກັບມ້ຽນເອກະສານມີຈໍາກັດ ບໍື່ພຽງພໍກັບບໍລິມາດເອກະສານທີື່ມີຢ່ໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ໃນການຄຸູ້ມຄອງເອກະສານໃຫູ້ເປັນລະບົບ ແລະ ສາມາດຊອກຫາງ່າຍ;
ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຂອງພະນັກງານຈໍານວນໜຶື່ງ ໃນການຄຸູ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຍັງຈໍາກັດ ເນື່ອງ
ຈາກວ່າ ບຸກຄະລາກອນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍ;
ການຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ແກູ້ໄຂຂໍຂ
ັ້ ັດແຍ່ງທີດ
ື່ ິນ ທີື່ຂຶັ້ນກັບການຄຸູ້ມຄອງຂອງສໍານັກກະຊວງ ບາງບ່ອນ
ຍັງຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ເນື່ອງຈາກເປັນບັນຫາລະອຽດອ່ອນ ແລະ ພົວພັນເຖິງຫຼາຍພາກສ່ວນ;
ສະພາບບັນຫາໃນການຄຸູ້ມຄອງ, ການຈັດເກັບພາສີ ແລະ ອາກອນປະເພດຕ່າງໆ ຢສ
່ ະຖານການສຶກສາພາກ
ເອກະຊົນທຸກຊັັ້ນ ທຸກລະດັບ ຍັງບໍື່ທັນມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.
ວຽກບລິມະສິດ
ສບຕໍື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນໍາໃຊູ້ລະບົບຫ້ອງການແບບທັນສະໄໝ (e-office) ຂອງລັດຖະບານ;
ສບຕໍື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍົກສງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຢ່ 40 ເມອງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຈັດກອງ
ປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຫັນເອົາພະນັກງານລົງກໍື່ສ້າງຮາກຖານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
2 ຄັັ້ງຕໍື່ປີ ແລະ ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມພະນັກງານລົງກໍື່ສ້າງຮາກຖານຕາມທິດ 3 ສ້າງ ໃນ 18 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
2 ຄັັ້ງຕໍື່ປີ; ປະເມີນມາດຕະຖານ 3 ສ້າງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົື່ວປະເທດ 2 ຄັັ້ງ, ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກ
ງານຫ້ອງການປະຈໍາປີ;
ສບຕໍື່ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການ, ເອກະ
ສານທາງການ, ວຽກງານສາຍດ່ວນ ແລະ ຄ່ມການປະຕິບັດວຽກງານການຂໍຂຶັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທີື່ຕິດພັນ
ກັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ຊຸກຍູ້ຕດ
ິ ຕາມການຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກໍາຂອງລັດຖະບານ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຕິຂອງ
ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; ຄົັ້ນຄວ້າ-ສັງລວມຄໍາສະເໜີຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໝາຍເລກ 1520, ໝາຍເລກ 1516 ຂອງລັດຖະບານ ແລະ 156 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ;
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕອບໂຕູ້ສຸກເສີນ ແລະ ໂຄງການຕອບໂຕູ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19; ກອງປະຊຸມຖອດ
ຖອນບົດຮຽນວຽກງານຄຸູ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ;
ສບຕໍື່ແກູ້ໄຂບັນຫາຂໍັ້ຂັດແຍ່ງທີື່ດິນ, ການເຊົື່າສໍາປະທານສະໜາມກິລາຕ່າງໆ, ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດູ້ໂຄງການປັບປຸງສະໜາມກິລາເຈົັ້າອານຸວົງ;
ຈັດກອງປະຊຸມສະພາທີື່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ປະຈໍາປີ 2021; ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ
ພາກເອກະຊົນ ປະຈໍາປີ 2021; ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕກ
ິ ໍາການເກັບຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າບໍລິການຢໂ່ ຮງຮຽນເອ
ກະຊົນ; ກອງປະຊຸມປັບປຸງນິຕກ
ິ ໍາກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ;
ລົງຕິດຕາມການປະຕິບັດກົດລະບຽບ, ຫຼັກການ ຂອງສະຖານການສຶກສາເອກະຊົນ ທີື່ຍັງເຮັດບໍໄື່ ດູ້ດີ ເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນການເປີດການຮຽນ-ການສອນ ກ່ອນໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດ, ການເປີດສອນທົດລອງ, ການສ້າງຕັັ້ງໂຮງຮຽນ
ໃກູ້ຄຽງກັນ ແລະ ການເກັບຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ.
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10.3. ວຽກງານຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
1.
1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

ຜົນສໍາເລັດ
ສໍາເລັດການຄັດເລອກ ແລະ ຈັດສັນພະນັກງານລົງກໍື່ສ້າງຮາກຖານໃນ 40 ເມອງເປົັ້າໝາຍ ຊຸດທີ 2 ເປັນ
ໄລຍະເວລາ 12 ເດອນ ປີ 2020;
ຍົກລະດັບ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາປີ 2020 ເຊັື່ນ: ຍົກລະດັບພາຍໃນ
ປະເທດ 108 ຄົນ, ຍິງ 44 ຄົນ; ຍົກລະດັບຕ່າງປະເທດ 29 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ; ສັບຊ້ອນພາຍໃນປະເທດ
24 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ; ສັບຊ້ອນຕ່າງປະເທດ 70 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ; ເຄື່ອນໄຫວວຽກຢ່ຕ່າງປະເທດ 135 ຄົນ,
ຍິງ 53 ຄົນ;
ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຄ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິ
ລາ ຮອດປີ 2025 ໄດູ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊູ້ ສະບັບເລກທີ 1081/ສສກ, ລົງວັນທີ 13 ມີນາ 2020
(ພິມເປັນປຶັ້ມຄ່ມ ຈໍານວນ: 2077 ເຫຼັັ້ມ).
ສ້າງແຜນການກໍື່ສ້າງຄ ຮອດປີ 2025 ເພື່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຄຕົວຈິງ;
ສໍາເລັດການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ລັດຖະກອນຄ ແລະ ບໍລິຫານທັງໝົດ ສໍາລັບປີ 2020 ຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວປະເທດ ຈໍານວນ 1.040 ຕົວເລກ;
ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດສັນຄ ໂດຍເລັື່ງໃສ່ 40 ເມອງເປົັ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການຍົກສງຄຸນ
ນະພາບການສຶກສາໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍເມອງສາມາດຈັດສັນຄ ຈາກບ່ອນທີື່ເຫຼອ ໄປຫາ
ບ່ອນທີື່ບໍື່ພໍ ໂດຍສະພາະຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເຮັດໃຫູ້ຈໍານວນຄເຫຼອຫຼຸດລົງ 96 ຄົນ, ຈາກ 622 ຄົນ ເປັນ 526
ຄົນ (15,43%) ແລະ ຈໍານວນຄບໍື່ພໍ ຫຼຸດລົງ 104 ຄົນ, ຈາກ 2.015 ຄົນ ເປັນ 2.001 ຄົນ (4,94%);
ສໍາເລັດການປັບປຸງ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແລະ ສະຖາບັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ;
ສັງລວມບຸກຄະລາກອນ ຕາມກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂອງສໍານັກກະຊວງ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
ສໍາເລັດກອງປະຊຸມປັບປຸງພາລະບົດບາດ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

2.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ການບັນຈຸລັດຖະກອນພົບບັນຫາຫຍຸູ້ງຍາກເນື່ອງຈາກວ່າ ຕົວເລກ (ໂກຕ້າ) ທີື່ລັດຖະບານອະນຸມັດ ມີຈໍາ
ນວນໜ້ອຍ, ຈໍານວນຄທີື່ຈົບໃໜ່ ແລະ ຄອາສາສະໝັກ ມີຈໍານວນຫຼາຍ, ຄທີຈ
ື່ ົບໃໝ່ບທ
ໍື່ ັນໄດູ້ຮັບການບັນຈຸ
ຫຼາຍເທົື່າທີຄ
ື່ ວນ ຍ້ອນວ່າ ແຕ່ລະພາກສ່ວນແມ່ນສຸມໃສ່ບັນຈຸຄອາສາສະໝັກທີສ
ື່ ອນໄດູ້ຫຼາຍປີ;
2) ການລົງຕິດຕາມການສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດສັນຄ ຍັງປະຕິບັດບໍື່ທັນໄດູ້ທົື່ວເຖິງ ເນື່ອງຈາກງົບປະມານມີຈໍາກັດ;
3) ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ຍັງມີລັກສະນະຊັກຊ້າ ແກ່ຍາວ ເນື່ອງຈາກວ່າງົບປະມານມີຈໍາກັດ ພ້ອມທັງບຸກ
ຄະລາກອນ ຍັງຂາດປະສົບການໃນວຽກງານດັື່ງກ່າວ.

3.

ວຽກບລິມະສິດ
ຕິດຕາມການຈັດສັນຄຈາກບ່ອນເຫຼອ ໄປບ່ອນທີື່ບໍື່ພໍ ໂດຍເລັື່ງໃສ່ 40 ເມອງເປົັ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການຍົກສງ
ຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຂະຫຍາຍທົື່ວປະເທດ;
ປັບປຸງຄັງຂໍັ້ສອບເສັງຄັດເລອກລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັັ້ງທີ II;
ປະເມີນລັດຖະກອນທົື່ວສໍານັກ ແລະ ພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫູ້ສໍາເລັດຕາມແຜນທີື່
ກໍານົດໄວູ້;
ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍັ້ມນ PMIS ແລະ ອັບເດດຂໍັ້ມນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທົື່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ.

1)
2)
3)
4)
5)
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10.4. ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)
13)
14)

15)

2.

ຜົນສໍາເລັດ
ປັບປຸງຄ່ມວິທີເຮັດວຽກຂອງກົມ, ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາລັດ, ວຽກງານສະກັດກັນ
ັ້ -ແກູ້ໄຂປະກົດ
ການຫຍໍັ້ທໍັ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານກວດກາທຸກຂັັ້ນ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ;
ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງ ປະຈໍາປີ 2019;
ສໍາເລັດການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ຈໍານວນ 9 ພາກສ່ວນ;
ຕິດຕາມ ກວດກາການບໍລິຫານ-ຄຸູ້ມຄອງຂອງຜູ້ບໍລິການຕໍື່ກັບການນໍາພາວຽກງານກວດກາ ຈໍານວນ 9 ແຂວງ
ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍານວນ 2 ແຫ່ງ;
ໄດູ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຄໍາສະເໜີຈໍານວນ 27 ສະບັບ, ແກູ້ໄຂແລູ້ວ 10 ສະບັບ, ມອບໃຫູ້ພາກສວ່ນອື່ນ 12 ສະບັບ,
ກໍາລັງຄົັ້ນຄວ້າ 5 ສະບັບ;
ຄົັ້ນຄວ້າບາງເນັ້ອໃນທີື່ຈໍາເປັນຂອງວຽກງານຕ້ານການສໍັ້ລາດບັງຫຼວງ ເຂົັ້າໃນຫຼັກສດການຮຽນ-ການສອນ ສາຍ
ສ້າງຄ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ;
ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີື່ມແຕ່ຫົວທີ ຈໍານວນ 27 ໂຄງການ;
ໄດູ້ຕິດຕາມກວດກາ ການແກູ້ໄຂຜົນຂອງການກວດສອບໃນສົກປີຜ່ານມາ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ
ມີຈໍານວນ 24 ບັນຫາ, ແກູ້ໄຂສໍາເລັດ 7 ບັນຫາ, ແກູ້ໄຂບໍື່ທັນຂາດຕົວ 12 ບັນຫາ ແລະ ຍັງບໍື່ທັນໄດູ້ແກູ້ໄຂ
5 ບັນຫາ;
ລົງກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາສົກປີ 2018 ຂອງບັນ
ດາຫົວໜ່ວຍການເງິນ ສໍາເລັດ 15 ຫົວໜ່ວຍ;
ສໍາເລັດປັບປຸງເຄື່ອງມກວດກາພັກ, ກວດກາລັດ ແລະ ປັບປຸງເຄື່ອງມການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ XIII 2016-2020 ຕາມ 10 ຂະແໜງ
ການຍ່ອຍ;
ຕິດຕາມຄວາມຄບໜ້າ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວປະ
ເທດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ມີທັງໝົດ 44 ຂໍັ້ ໃນນີັ້ 21 ຂັັ້ນກະຊວງ, 3 ແຂວງ ແລະ 1 ເມອງ;
ສໍາເລັດການປັບປຸງເຄື່ອງມ ແລະ ສັງລວມ ຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງ
ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018;
ສໍາເລັດສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການຂຽນບົດລາຍງານ ຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ປະຈໍາປີ ໃຫູ້
ກັບທີມງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂັັ້ນກະຊວງ;
ສໍາເລັດການກໍານົດແຜນປະຕິບດ
ັ ງານປະຈໍາປີ 2020 ຂອງຄະນະປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜນ ການຄຸູ້ມ
ຄອງ, ບໍລິຫານ, ແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ອົງການໄຈກາ;
ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊູ້ຖານຂໍມ
ັ້ ນດ້ວຍລະບົບໂປແກມ KOBO ໃຫູ້ກັບເຄອຂ່າຍຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜົນ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນກະຊວງ ແລະ ທົດລອງສ້າງເຄື່ອງມຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ປະຈໍາໄຕມາດ ໂດຍນໍາໃຊູ້ໂປຣແກມ KOBO.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ຂະບວນການອະນຸມັດງົບປະມານປະຈໍາປີ 2020 ແມ່ນຊັກຊ້າ, ມີບາງກິດຈະກໍາໄດູ້ຮັບແຕ່ນໍັ້າມັນ, ບາງກິດ
ຈະກໍາໄດູ້ຮັບແຕ່ເງິນສົດ ແມ່ນບໍື່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໄດູ້;
2) ກິດຈະກໍາຈໍານວນໜຶື່ງຂອງງົບປະມານປີ 2019 ປະຕິບັດຍັງບໍື່ທັນສໍາເລັດ ຊຶື່ງກິດຈະກໍາດັື່ງກ່າວ ແກ່ຍາວ
ເວລາ ເປັນໜ້າວຽກສະເພາະ, ຕິດພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ; ພ້ອມດຽວ
ກັນນັັ້ນ ປັດສະຈາກບໍື່ໄດູ້ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານກວດກາ;
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3) ຍັງມີໜ້າວຽກຈໍານວນໜຶື່ງ ທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍທ
ື່ ັນສໍາເລັດ ເຊັື່ນ: ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕກ
ິ ໍາກ່ຽວກັບ
ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະກັດກັັ້ນປະກົດການຫຍໍທ
ັ້ ໍັ້ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ຜູ້ບລ
ໍ ິຫານ ແລະ ພະນັກງານກວດກາ; ຮັບແຈູ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ.
3.
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

ວຽກບລິມະສິດ
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜບ
ູ້ ໍລິຫານການສຶກສາອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ຈໍານວນ 10 ພາກສ່ວນ;
ກວດກາການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ,ື່ ສິດ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ 9 ແຂວງ, ກວດກາການບໍລິຫານ-ຄຸູ້ມຄອງ
ວິທະຍາໄລຄ 8 ແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ 4 ແຫ່ງ ແລະ ກວດກາການໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລິມ
ື່ ແຕ່ຫົວ
ທີ;
ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານກວດກາ ປະຈໍາປີ ທົື່ວປະເທດ;
ລົງຊຸກຍູ້ພະນັກງານລົງກໍື່ສ້າງພັ້ນຖານທີື່ຕິດພັນວຽກງານສາມສ້າງໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ຈັດກອງປະຊຸມປັບປຸງລະບົບຖານຂໍັ້ມນຂ່າວສານ ເພື່ອການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ;
ລົງກວດສອບພາຍໃນ ຈໍານວນ 35 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕິດຕາມຜົນການກວດສອບຂອງອົງການກວດສອບ
ແຫ່ງລັດ;
ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ເຄື່ອງມ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານການຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜົນໃຫູ້ແກ່ທີມງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂັັ້ນສນກາງ; ການນໍາໃຊູ້ລະບົບຖານຂໍມ
ັ້ ນຂ່າວສານ
ແລະ ວິທີການກວດກາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫູ້ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ ທົື່ວປະເທດ;
ດໍາເນີນການແຈູ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີື່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄຸູ້ມ
ຄອງ.

10.5. ວຽກງານແຜນການ
1.
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

ຜົນສໍາເລັດ:
ສໍາເລັດເກັບສະຖິຕິການສຶກສາ, ວິໄຈ-ວິເຄາະຂໍັ້ມນ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສະໜອງ
ຂໍັ້ມນ;
ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພື່ອທົບທວນວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງກົມແຜນການ;
ສໍາເລັດການສ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ
ເຜີຍແຜ່ໃຫູ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂັັ້ນຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກຂັັ້ນສນກາງ, ພະແນກສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ 18 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ ບາງເມອງ;
ປະສານງານໃນການອອກແບບແຜນງານ/ໂຄງການ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຄວາມຄບໜ້າໂຄງການ ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບແຜນງານ/ໂຄງການ; ສ້າງລະບົບຖານຂໍັ້ມນ, ແຜນທີື່ ແລະ
ການສະຫຼຸບລາຍງານການຄຸູ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ແລະ ເປັນກອງ
ເລຂາ ແລະ ຜູ້ປະສານງານຫລັກ ກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຂອງຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESWG) ສໍາລັບປີ 2020.
ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຄັັ້ງທີ
IX ປະຈໍາປີ 2020 ໃນເດອນ ກຸມພາ 2021 ທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ການບັນຈຸ-ສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ນັກສຶກສາເຂົັ້າຮຽນ ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາ
ວິທະຍາໄລພາກລັດ ໃນທົື່ວປະເທດ ຂອງສົກຮຽນ 2019-2020, ສ້າງແຜນວຽກຈຸດສຸມປະຈໍາສົກຮຽນ
2020-2021.
ສໍາເລັດກອງປະຊຸມ ຮັບຮອງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງສນກາງ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ປີ 2021-2025 ພາກເໜອ, ພາກກາງ,
ພາກໃຕູ້ ແລະ 28 ພາກສ່ວນ ກະຊວງ ຫຼ ອົງການທຽບເທົື່າ;
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8) ໂຄງການການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE) ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພື່ອການສຶກສາໄລຍະສອງ (GPE
II) ສໍາເລັດການກະກຽມປິດໂຄງການ ໃນເດອນ ມິຖຸນາ 2021 ແລະ ຕໍື່ອາຍຸໄລຍະທີ 1 ຂອງແຜນງານປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົັ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນຖານ ຢ່ ສປປ ລາວ (BEQUAL)
ຕື່ມອິກ 22 ເດອນ ແລະ ເພີື່ມມນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼອ 13.800.000 AUD, ເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ
ຈໍານວນ 9.969.120 ໂດລາສະຫະລັດ;
9) ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນຮ່ວມມສາກົນເພື່ອການສຶກສາໄລຍະ 3, ມນຄ່າປະມານ 47 ລ້ານໂດລາ; ສໍາເລັດ
ການເຊັນສັນຍາບົດທຶກສັນຍາດ້ານການເງິນ ໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລຄ 8 ແຫ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ມນຄ່າ
ທັງໝົດ 17.890.577 ໂດລາສະຫະລັດ ພາຍໃຕູ້ການຊ່ວຍເຫຼອຈາກລັດຖະບານຢີື່ປຸ່ນ ແລະ ຮັບຮອງການ
ຊ່ວຍເຫຼອຈາກລັດຖະບານ ສ ເກົາຫຼີ ເພື່ອປຸກສ້າງສະຖາບັນເກົາຫຼີ ທີື່ ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼວງພະບາງ ໃນມນ
ຄ່າປະມານ 2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
2.
1)
2)
3)
4)

5)
6)

3.
1)
2)
3)
4)

5)

ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
ການດັດແກູ້ແຜນງົບປະມານ ຈາກກະຊວງການເງິນໃຫູ້ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຖກດັດແກູ້
ຫຼຸດລົງ 30% ຢ່ຂັັ້ນສນກາງຂອງພາກ 62 ແລະ 63 ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ 10% ຂອງພາກ 63;
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕິ ຢ່ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຍັງຈໍາກັດ ເຮັດ
ໃຫູ້ຄວາມຊັດເຈນຂອງຂໍັ້ມນມີໜ້ອຍ;
ພະນັກງານທີື່ຮັບຜິດຊອບແຜນການ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ ມີການຍົກຍ້າຍ ແລະ ສັບຊ້ອນຜັດປ່ຽນໄປ
ຢ່ຂະແໜງການອື່ນ ຈຶື່ງເຮັດໃຫູ້ການເຮັດວຽກບໍື່ຕໍື່ເນື່ອງ;
ການສັງລວມຕົວເລກການຊ່ວຍເຫຼອ ODA ບໍື່ມີຄວາມຊັດເຈນ ເນື່ອງຈາກແຜນງານ/ໂຄງການບໍື່ສາມາດສະ
ໜອງໃຫູ້ໄດູ້ຕົວເລກທີື່ແນ່ນອນ ຊຶື່ງອາດເປັນຜົນມາຈາກການລາຍງານຕົວເລກລົງທຶນໃຫູ້ແກ່ລັດຖະບານໃນ
ການຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼອຕໍື່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ບໍື່ຊັດເຈນ;
ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ກໍື່ເປັນຜົນກະທົບຕໍກ
ື່ ິດຈະກໍາຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ ໃນມນຄ່າການ
ຊ່ວຍເຫຼອ;
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ/ໂຄງການ ບໍື່ສາມາດປະຕິບັດບາງກິດຈະກໍາຕາມແຜນທີື່ວາງໄວູ້ ແລະ ຫຼາຍກິດ
ຈະກໍາ ຕ້ອງໄດູ້ເລື່ອນໄປໃນປີຕໍື່ໄປ ເນື່ອງຈາກມີການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ແລະ ໄພພິບັດ ແລະ
ແຜນປະຈໍາປີຂອງໂຄງການ ຍັງບໍື່ທັນໄດູ້ຮັບອະນຸມັດຈາກທະນາຄານໂລກ.
ວຽກບລິມະສິດ
ສບຕໍື່ເກັບສະຖິຕິການສຶກສາ, ວິໄຈ-ວິເຄາະຂໍັ້ມນ ສົກຮຽນ 2020-2021, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສະໜອງຂໍັ້ມນ;
ສບຕໍື່ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພື່ອທົບທວນວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ຂອງກົມແຜນການ ແລະ
ສ້າງແຜນຈຸດສຸມປະຈໍາປີ 2022;
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025);
ສ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2020-2021
ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ປະຈໍາປີ
2022;
ສບຕໍື່ ປະສານງານໃນການອອກແບບແຜນງານ/ໂຄງການ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວາມຄບໜ້າໂຄງການ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບແຜນງານ/ໂຄງການ; ສ້າງລະບົບຖານຂໍັ້ມນ, ແຜນທີື່
ແລະ ການສະຫຼຸບລາຍງານການຄຸູ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ແລະ
ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ຜູ້ປະສານງານຫຼັກ ກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຂອງຂະແ
ໜງ ການສຶກສາ (ESWG) ສໍາລັບປີ 2021; ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນຮ່ວມມສາກົນເພື່ອການສຶກສາໄລຍະ
3 ມນຄ່າປະມານ 47 ລ້ານໂດລາ;
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6) ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຄັງັ້ ທີ X ປະຈໍາປີ
2021;
7) ຈັດກອງປະຊຸມການບັນຈຸ-ສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ນັກສຶກສາເຂົັ້າຮຽນວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ພາກລັດ ໃນທົື່ວປະເທດຂອງສົກຮຽນ 2020-2021, ສ້າງແຜນວຽກຈຸດສຸມປະຈໍາສົກຮຽນ 2021-2022.

10.6. ວຽກງານການເງິນ
1.
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

ຜົນສໍາເລັດ
ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດູ້ຮັບງົບປະມານ (ເບັ້ອງຕົັ້ນ) ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດ: 4.193,26 ຕັ້ກີບ
ເທົື່າກັບ 2,36% ຂອງ GDP ແລະ ເທົື່າກັບ 11,88% ຂອງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ. ພາຍຫຼັງ ມີການດັດແກູ້
ງົບປະມານ 6 ເດອນທ້າຍປີ, ງົບປະມານໄດູ້ຮັບການອະນຸມັດລວມທັງໝົດ: 3.971,55 ຕັ້ກີບ ເທົື່າກັບ
2,23% ຂອງ GDP ແລະ ເທົື່າກັບ 11,25% ຂອງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ, ມີງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິ:
3.292,51 ຕກ
ັ້ ີບ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນ: 679,05 ຕກ
ັ້ ີບ. ໃນນັັ້ນ, ສນກາງຄຸູ້ມຄອງລວມທັງໝົດ:
1.195,36 ຕັ້ກີບ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນຄຸູ້ມຄອງລວມທັງໝົດ: 2.776,19 ຕັ້ກີບ (ລາຍລະອຽດ ມີຕາຕະລາງ 1);
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ສະເພາະກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີທັງໝົດ: 449,02 ຕັ້ກີບ ເທົື່າກັບ
95% ທຽບໃສ່ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ບໍື່ລວມຕົວເລກພາກລົງທຶນ
ຕ່າງປະເທດ), ໃນນີັ້ມີ: ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ: 105,70 ຕັ້ກີບ ເທົື່າກັບ 99% ທຽບໃສ່ແຜນງົບປະ
ມານບໍລິຫານປົກກະຕິ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ລາຍຈ່າຍລົງທຶນພາຍໃນ: 78,54 ຕກ
ັ້ ີບ ເທົື່າ
ກັບ 99,71% ທຽບໃສ່ແຜນງົບປະມານການລົງທຶນພາຍໃນ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ພາຍຫຼັງ
ປິດບັນຊີງົບປະມານທ້າຍປີ 2020 (ກວດກາສນໂມງ), ງົບປະມານຍັງຄ້າງເບີກຈ່າຍຈາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
ຈໍານວນເງິນທັງໝົດ: 65,94 ຕັ້ກີບ;
ການສະໜອງເງິນບໍລຫ
ິ ານສະຖານການສຶກສາ ໄດູ້ຄິດໄລ່ຕາມຫົວໜ່ວຍນັກຮຽນ ສໍາລັບຊັັ້ນລ້ຽງເດັກອະນຸ
ບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມ ແມ່ນ 50.000 ກີບ/ຄົນ/ປີ; ຊັັ້ນປະຖົມ: 70.000 ກີບ/ຄົນ/ປີ, ຊັັ້ນມັດທະຍົມ:
60.000 ກີບ/ຄົນ/ປີ, ແລະ ອາຊີວະສຶກສາທີື່ຂຶັ້ນກັບແຂວງ: 200.000 ກີບ/ຄົນ/ປີ, ລວມເປັນເງິນທັງໝົດ
ຈາກງົບປະມານລັດ: 74,55 ຕກ
ັ້ ີບ, ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີງົບປະມານເພີື່ມຕື່ມໃຫູ້ ຊັັ້ນອະນຸບານ, ຫ້ອງກຽມປະ
ຖົມ ແລະ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຈາກ ໂຄງການ GPEII: 30,58 ຕກ
ັ້ ີບ ແລະ ຈາກ ຢນິເຊບ ບ້ວງເງິນ GPECovid: 13,29 ຕກ
ັ້ ີບ;
ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມນໍາໃຊູ້ໂປຼແກຼມ ການຄຸູ້ມຄອງຂໍັ້ມນງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິ (RBMIS) ໃຫູ້ບັນ
ດາຫົວໜ່ວຍການເງິນທີື່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ, ນະຄອນ ແລະ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ ທົື່ວປະເທດ
ໂດຍນໍາໃຊູ້ງົບປະມານທັງໝົດຈໍານວນເງິນ: 1.061,00 ລ້ານກວ່າກີບ, ໃນນັັ້ນ ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ
ຈາກສະຫະພາບເອີລົບຈໍານວນເງິນ 456,00 ລ້ານກວ່າກີບ, ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ 567 ທ່ານ ຍິງ
212 ທ່ານ;
ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງການນໍາໃຊູ້ປຶັ້ມຄ່ມແນະນໍາ ການປະກອບເອກະສານສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍເງິນ
ແລະ ການສະຫຼຸບລາຍງານການເງິນ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊູ້ ໄມໂກຼຊອບເອັກແຊວ ໃຫູ້ພະນັກງານການເງິນຢ່ກະຊວງການເງິນ 1 ຄັັ້ງ ມີຄຝຶກຈາກ
ກົມການເງິນ 2 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ: 22 ຄົນ ເປັນຍິງ 6 ຄົນ, ໂດຍນໍາໃຊູ້ງົບປະມານຂອງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
ໄດູ້ຈັດສັນງົບປະມານລັດຖະບານ ໃນການຈັດພິມປຶັ້ມແບບຮຽນ, ຄມ
່ ຄ, ຈັດຊອ
ັ້ ຸປະກອນຮັບໃຊູ້ການຮຽນ
ການສອນ, ປະກອບເຄື່ອງຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ແລະ ອື່ນໆ ເປັນຈໍານວນເງິນ: 24,21 ຕກ
ັ້ ີບ. ພ້ອມ
ກັນນັັ້ນ, ຍັງໄດູ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼອ ຈາກໂຄງການຕອບໂຕູ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນການຈັດພິມປຶັ້ມ ແລະ ຄ່າ
ຂົນສົື່ງ ເປັນຈໍານວນເງິນ: 20,04 ຕກ
ັ້ ີບ ລວມເປັນເງິນທັງໝົດປະມານ: 44,25 ຕກ
ັ້ ວ່າກີບ;
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8) ຈັດສັນງົບປະມານເພື່ອຊັ້ສັງກະສີແກູ້ໄຂວຽກງານໄພພິບັດ ລວມທັງໝົດ: 2,97 ຕັ້ກີບ ມີຈໍານວນສັງກະສີທັງ
ໝົດ: 97.059 ແຜ່ນ ແລະ ໄດູ້ມອບເຄື່ອງເຂົັ້າສາງຄົບຖ້ວນແລູ້ວ.
9) ສໍາເລັດການປິດບັນຊີງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ບັນຊີຊັບສິນປະຈໍາປີ 2020 ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍການເງິນ
ທີື່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍພັ້ນຖານ.
2.
1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

3.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ການປະຕິບັດວິໄນທາງດ້ານແຜນການ ການເງິນຍັງບໍື່ທັນເຂັັ້ມງວດເທົື່າທີື່ຄວນ, ການສົື່ງແຜນງົບປະມານປະ
ຈໍາປີ ແລະ ແຜນດັດແກູ້ 6 ເດອນທ້າຍປີ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທີື່ຂຶັ້ນກັບສນກາງ ແລະ ພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຍັງມີບາງພາກສ່ວນຊັກຊ້າ;
ການປິດບັນຊີງົບປະມານທ້າຍປີ (ສະຫຼຸບສນໂມງ) ມີບາງຫົວໜ່ວຍການເງິນທີື່ຂຶັ້ນກັບສນກາງ ຍັງບໍື່ທັນເອົາ
ໃຈໃສ່ດໍາເນີນການປິດສະຫຼຸບ ສັງລວມຂໍັ້ມນເຂົັ້າຕາມແບບຟອມລາຍງານ ໃຫູ້ສໍາເລັດຕາມກໍານົດເວລາ, ຈຶື່ງ
ເຮັດໃຫູ້ການສົື່ງບົດສະຫຼຸບ ສັງລວມລາຍງານຕໍື່ກະຊວງການເງິນມີຄວາມຊັກຊ້າ;
ການໂອນເງິນບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາໃຫູ້ແຕ່ລະແຂວງ ແມ່ນຊັກຊ້າບໍື່ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ເປັນ
ຜົນກະທົບຕໍື່ການໂອນເງິນຂອງໂຄງການທີື່ໃຫູ້ເພີື່ມຕື່ມ ມີຄວາມຊັກຊ້າຂຶັ້ນຕື່ມ;
ການມອບລາຍຮັບຄ່າບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານວິຊາການ ມີການປັບປ່ຽນຢກ
່ າງປີປະຕິບັດງົບປະມານ (ໄດູ້ເປີດບັນຊີ
ຮອງຮັບລາຍຮັບວິຊາການລວມສນຢສ
່ ນກາງ) ເຮັດໃຫູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນງວດສຸດທ້າຍ ພົບຄວາມຫຍຸູ້ງ
ຍາກ ແລະ ຊັກຊ້າ. ການມອບລາຍຮັບວິຊາການ (ຄ່າບໍລິການ) ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍການເງິນ ຂຶັ້ນກັບສນ
ກາງ, ຍັງມີບາງຫົວໜ່ວຍບໍທ
ື່ ັນມອບເງິນເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເປັນຈໍານວນເງິນ: 705,62 ລ້ານກີບ ຕາມ
ແຜນງົບປະມານທີື່ຖກຮັບຮອງ;
ການສະຫຼຸບລາຍງານດ້ານການເງິນ ຕາມປະຕິທິນງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນການ
ໃຊູ້ຈ່າຍງົບປະມານເປັນແຕ່ລະງວດ, 6 ເດອນ, 9 ເດອນ ແລະ ປະຈໍາປີ (ປິດສະຫຼຸບບັນຊີງົບປະມານປະຈໍາ
ປີ) ຍັງບາງຫົວໜ່ວຍການເງິນ ບໍື່ທັນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາ;
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ້ານການບັນຊີແຫ່ງລັດ ໂດຍລວມແມ່ນຍັງບໍື່ທັນສໍາເລັດ ໃນການສ້າງບົດລາຍງານການ
ເງິນແບບຄົບຊຸດ, ຊຶື່ງຍັງບໍື່ທັນບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້;
ການຄຸູ້ມຄອງບັນຊີຊັບສິນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຍັງບໍທ
ື່ ັນເປັນລະບົບ ຄົບຖ້ວນຕາມຂະບວນການທີື່ໄດູ້ກໍາ
ນົດອອກ. ການອອກໃບຕາດິນ ຫຼ ໃບມອບກໍາມະສິດນໍາໃຊູ້ທດ
ີື່ ິນ ຍັງຈະຕ້ອງໄດູ້ສບຕໍດ
ື່ ໍາເນີນການຢ່ແຕ່ລະ
ຂັັ້ນໃຫູ້ສໍາເລັດຜົນ;
ບຸກຄະລາກອນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເງິນ-ການບັນຊີ ມີບາງພາກສ່ວນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ ຍັງບໍື່ທັນສົມຄ່ກັນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຍັງບໍື່
ທັນສງ;
ງົບປະມານໃນການຈັດພິມປມ
ັ້ ແບບຮຽນ, ປຶັ້ມຄມ
່ ຄ ໃຫູ້ນັກຮຽນທຸກຊັັ້ນຮຽນສາຍສາມັນສຶກສາ ຍັງບໍທ
ື່ ັນ
ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ. ການແຈກຢາຍຍັງບໍທ
ື່ ັນທ່ວງທັນຕາມກໍານົດເວລາ, ອຸປະກອນການຮຽນ-ການ
ສອນຕ່າງໆຍັງຂາດເຂີນ, ແຈກຢາຍຮອດໂຮງຮຽນຊ້າ ແລະ ຍັງບໍທ
ື່ ັນມີລະບົບ ຕິດຕາມປມ
ັ້ ແບບຮຽນ-ແຜນ
ຄວາມຕ້ອງການຍັງບໍທ
ື່ ັນຊັດເຈນ.

ວຽກບລິມະສິດ
1) ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາ, ຄໍາສັື່ງ, ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງລະບຽບການ, ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸູ້ມຄອງງົບປະ
ມານ, ການກວດກາການເງິນ, ການບັນຊີ, ການຄຸູ້ມຄອງ-ນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ, ການປະມນຈັດຊັ້ ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນ
ຂອງລັດ ແລະ ການອອກແບບ, ກໍື່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
2) ຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງປຶັ້ມຄ່ມການສະໜອງເງິນບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ ໃຫູ້ສໍາເລັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການ
ເພື່ອການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມເທົື່າທຽມ ໃຫູ້ບັນລຸໄດູ້ຕາມກໍານົດ;
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3) ສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ-ຄ່ມຄ ສໍາລັບການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນຖານ, ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫູ້ໄດູ້ຕາມ
ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງທາງດ້ານງົບປະມານທີື່ໄດູ້ຮັບ;
4) ຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ການນໍາໃຊູ້ລະບົບໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ຄ: ການຄຸູ້ມຄອງຊັບສິນ ໂດຍສະເພາະການເກັບກໍາຂໍັ້ມນ
ການອອກໃບຕາດິນຖາວອນ, ເກັບກໍາສະຖິຕິປຶັ້ມແບບຮຽນ-ຄ່ມຄ, ບັນຊີເງິນເດອນ, ເງິນບໍລິຫານສະຖານ
ການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງແຜນງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິ ຂອງທົື່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫູ້
ມີປະສິດທິພາບ;
5) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານທາງດ້ານງົບປະມານ, ການກວດກາການເງິນ, ການບັນຊີ ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ,
ການຄຸູ້ມຄອງ-ນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ, ການປະມນຈັດຊັ້ ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ການກໍື່ສ້າງສ້ອມແປງ ໃຫູ້
ສອດຄ່ອງ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີື່ໄດູ້ກໍານົດຢ່າງເປັນລະບົບ ຕໍເື່ ນື່ອງ;
6) ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນການສະຫຼຸບລາຍງານການໃຊູ້ຈ່າຍຕົວຈິງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ແຍກຕາມສາລະບານງົບປະມານ ແລະ ຕາມຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫູ້ຖກຕ້ອງ ຄົບ
ຖ້ວນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ໄດູ້ກໍານົດ;
7) ປີ 2021 ແມ່ນປີທໍາອິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັັ້ງທີ IX, ຊຶື່ງຢ່ໃນ
ໄລຍະ ສະພາບເສດຖະກິດທີື່ຍັງພົບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ແຜນງົບປະມານທີື່ໄດູ້ຮັບການຈັດສັນໃຫູ້ເບັ້ອງຕົັ້ນ ທົື່ວ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີທັງໝົດ: 3.268.201,00 ລ້ານກີບ ເທົື່າກັບ 1,79% ຂອງ GDP ແລະ
ເທົື່າກັບ 10,48% ຂອງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ (ຍັງບໍື່ໄດູ້ຕົວເລກພາກລົງທຶນ), ຊຶື່ງມີງົບປະມານລາຍຈ່າຍ
ປົກກະຕິ: 3.178,33 ລ້ານກີບ ແລະ ລາຍຈ່າຍວິຊາການ (ຄ່າບໍລິການ): 89.871,00 ລ້ານກີບ. ໃນນີັ້: ສນ
ກາງຄຸູ້ມຄອງ: 546.540,00 ລ້ານກີບ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນຄຸູ້ມຄອງ: 2.721.661,00 ລ້ານກີບ. ລາຍລະອຽດ
ຕາຕະລາງ 3.
8) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດູ້ຮັບການຄັດເລອກ ເພື່ອທົດລອງຫັນເປັນຫົວໜ່ວຍງົບປະມານກຸູ້ມຕົນເອງ
ໃນການຈັດສັນແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ 2021, ງົບປະມານລາຍຈ່າຍພາກ 62, 63 ແລະ 66 ແມ່ນໄດູ້ຮັບ
ການຈັດສັນແຜນງົບປະມານລາຍຈ່າຍວິຊາການ (ຄ່າບໍລິການ) ຈໍານວນທັງໝົດ: 44.624,00 ລ້ານກີບ;
9) ການໂອນເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ຈະຕ້ອງຮີບຮ້ອນດໍາເນີນການໂອນເງິນເຂົັ້າບັນຊີໂຮງຮຽນໂດຍກົງ ພາຍຫຼັງທີື່
ໄດູ້ຮັບເງິນຈາກຂັັ້ນສນກາງ ຜ່ານບັນຊີແຂວງ. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ, ນະຄອນ ຊຸກຍູ້ ຊີັ້ນໍາ ໃຫູ້ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ສົມທົບຮ່ວມ
ກັບ ຄພສບ ປະຕິບັດການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊູ້ເງິນບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ ຕາມປຶັ້ມຄມ
່ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ;
10) ສບຕໍື່ຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ ການນໍາໃຊູ້ລະບົບໂປຣແກຼມຕ່າງໆ ທີື່ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ສໍາເລັດທົື່ວປະເທດ ຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ;
11) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານທີຮ
ື່ ັບຜິດຊອບວຽກງານງົບປະມານ, ການເງິນ-ການບັນຊີ ອົງການຈັດ
ຕັັ້ງລັດ, ວຽກງານຄຸູ້ມຄອງຊັບສິນ-ວັດສະດຸ, ການຈັດຊ-ັ້ ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ການກໍື່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ
ຢ່າງມີຈຸດສຸມ;
12) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ: ການບັນຊີແຫ່ງລັດ, ການຄຸູ້ມຄອງວຽກງານການຈັດຊັ້-ຈັດຈ້າງ
ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ການປົກປັກຮັກສາອາຄານສະຖານທີື່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
13) ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາ ຫຼັງການຈ່າຍ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ 2021 ໃຫູ້ໄປຕາມ
ແຜນງວດທີື່ໄດູ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກະຊວງການເງິນ/ພະແນກການເງິນແຂວງ ໃຫູ້ຖກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ສາ
ມາດສົື່ງຂໍັ້ມນ ຜ່ານລະບົບການຄຸູ້ມຄອງແຜນງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິ, ໂດຍແຍກໃຫູ້ເຫັນຕາມຂະແໜງ
ການຍ່ອຍ ແລະ ຕາມສາລະບານງົບປະມານ-ບັນຊີອັນດຽວກັນ.
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10.7. ວຽກງານພົວພັນການຕ່າງປະເທດ
1.
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

2.

ຜົນສໍາເລັດ
ສໍາເລັດການກະກຽມການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ໃນກອບການຮ່ວມມສອງຝ່າຍ
ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອຸຍແນສໂກ ຂອງຄະນະນໍາ, ຂັັ້ນກົມ ແລະ ວິຊາການ, ໄດູ້ຈໍານວນ 33 ຄັັ້ງ;
ສໍາເລັດການສະເໜີຂອ
ໍ ະນຸມັດຈາກສໍານັກງານນາຍົກ ເພື່ອຮັບເອົາຫຼຽນຍ້ອງຍໍ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະ
ບານຍີປ
ື່ ຸ່ນ ໃຫູ້ແກ່ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະເໜີລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ມອບຫຼຽນໄຊ, ໃບຍ້ອງຍໍໃຫູ້ກົມກອງ ແລະ ໃຫູ້ບຸກຄົນ ຈາກ 2 ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ.ສຫວຽດນາມ;
ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ 7 ກອງປະຊຸມ ຄ: ສະຫຼຸບລາຍງານວຽກງານການຮ່ວມມໃນຂອບອາຊຽນຊີແມວ
ທົບທວນການຮ່ວມມໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລະຫວ່າງ 10 ແຂວງພາກເໜອ ສປປ ລາວ ຂອບ
ການຮ່ວມມກັບ ພະແນກສຶກສາ ແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ, ໂຄງການຍົກສງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນການ
ຮ່ວມມ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດການສຶກສາພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໄລຍະປີ 2011-2020
ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການຮ່ວມມໄລຍະ 2021-2030; ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2020 ຮ່ວມກັບ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີື່ບໍື່ສັງກັດລັດຖະບານ ທີື່ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫຼອໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ “ໂຮງຮຽນຜາສຸກ” ທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮກ
ູ້ ່ຽວກັບສຸຂະສຶກສາ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ (ໂຄວິດ-19) ແລະ ແຈກຢາຍອຸປະກອນໃຫູ້ແກ່
ຊຸມຊົນ 3 ແຂວງເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ Bridge Laos Project, ໂຄງການລິເລີື່ມຂອງອຸຍແນສໂກພາຍໃຕູ້
ຫົວຂໍ:ັ້ ອະນາຄົດຂອງການສຶກສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ ປະຈໍາປີ 2020
(GEMR);
ສໍາເລັດການເຂົັ້າຮ່ວມສະຫຼຸບການສອບເສັງຊຸດກຽມພາສາຫວຽດນາມຮ່ວມກັບ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄ: ມະ
ຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ມະຫາວິທະ
ຍາໄລຈໍາປາສັກ;
ສໍາເລັດການກະກຽມຮ່ວມເຮັດວຽກກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ ປະຊາຄົມວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມອາຊຽນ 2025 ລະດັບຊາດໃນແຕ່ລະຂະແໜງ
ການ ເສົາຄໍັ້າວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມອາຊຽນ ແລະ ເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ນຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານ 7 ບລິມະສິດຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາຍໃຕູ້ຂອງການຮ່ວມມຂອງອົງການຊີແມວ
(SEAMEO);
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດູ້ຮ່ວມມດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກັບ 14 ປະເທດ ແລະ ມີສັນຍາ
ຮ່ວມກັນທັງໝົດ 12 ສະບັບ ແລະ ໃນປີ 2020 ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ບໍື່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ, ສະມາຄົມ ແລະ ມນນິທິໄດູ້ທັງໝົດ 14 ອົງການ, 16 ໂຄງການ ລວມມນຄ່າທັງໝົດ
10.574.868,21 ໂດລາສະຫະລັດ;
ສໍາເລັດການເຮັດປະຫວັດຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ Joint
Project among National Commissions for UNESCO in East and Southeast Asia;
ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ ຂອງໂຮງຮຽນເຄອຂ່າຍເພື່ອຄວາມເຂົັ້າ
ໃຈລະຫວ່າງຊາດ ASPnet ໃນ 5 ແຂວງ: ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ກອງປະຊຸມຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ ໄດູ້ຫັນເປັນກອງປະ
ຊຸມທາງອອນລາຍເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫູ້ການກະກຽມຂໍມ
ັ້ ນມີລັກສະນະຮີບດ່ວນ ພ້ອມທັງຂາດງົບປະ
ມານໃນການກະກຽມ;
2) ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ອາດເປັນສ່ວນໜຶື່ງເຮັດໃຫູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັກຊ້າ ບໍື່ໄດູ້ຕາມແຜນ
ທີື່ວາງໄວູ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ;
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3) ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຍັງຈໍາກັດທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາສາອັງກິດເຮັດ
ໃຫູ້ການປະສານງານ, ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍື່ກັບເອກະສານທີື່ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດຊັກຊ້າ ແລະ ບໍື່ເລິກເຊິື່ງ.
3.
1)
2)
3)
4)
5)

6)

ວຽກບລິມະສິດ
ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໃນກອບການພົວພັນຮ່ວມມສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີື່ບໍື່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການອຸຍແນສໂກ ແລະ ວຽກງານສານຕ້ອງຫ້າມໃນການກິລາ;
ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຕາມແຜນການພົວພັນຮ່ວມມກັບຕ່າງ
ປະເທດ;
ຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະທດ, ຄະນະອົງການ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີື່ມາເຮັດວຽກ ແລະ ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫຼອໃນຂະ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີບ
ື່ ສ
ໍື່ ັງ
ກັດລັດຖະບານ ທີື່ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫຼອໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ລົງຕິດຕາມພະນັກງານລົງກໍື່ສ້າງຮາກຖານທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນຂອບການຮ່ວມມສອງຝ່າຍ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ບໍື່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ກິດ
ຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນເຄອຂ່າຍເພື່ອຄວາມເຂົັ້າໃຈລະຫວ່າງຊາດ ASP net;
ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານຕ້ອງຫ້າມ ເພື່ອເປັນອີງໃນການຈັດຕັັ້ງການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານສານຕ້ອງຫ້າມໃນ
ກິລາລາວ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.

10.8. ວຽກງານການພັດທະນາຄ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ
1.
1)

2)

3)
4)
5)

2.

ຜົນສໍາເລັດ
ສໍາເລັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການບໍລິຫານ, ຄຸູ້ມຄອງການສຶກສາ ໃຫູ້ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນອະນຸບານສຶກສາ
40 ເມອງທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ, ການວາງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ໃຫູ້ກບ
ັ ກົມ, ພະແນກ
ຂອງກົມ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມອງ ເປັນຈໍານວນ 7 ຊຸດ;
ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມ-ປະເມີນຜູ້ອໍານວຍການມັດທະຍົມ 3 ສ້າງ, ການພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ໃນຕໍາແໜ່ງສາຍວິຊາການ ປີ 2018, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂັັ້ນເມອງ 148 ເມອງ ທີື່
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນປີ 2017;
ສໍາເລັດການລົງເກັບກໍາຂໍັ້ມນສຶກສາຮບແບບການສອນຂອງຄປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມໃນທົື່ວປະເທດ, ສຶກ
ສາຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມຄນິເທດໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ;
ສໍາເລັດການປັບປຸງ, ພັດທະນາຫຼັກສດ, ການກໍື່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ການນໍາໃຊູ້ຫຼັກສດ
ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ສາມັນສຶກສາ;
ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລັບຄການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາ
ມັນສຶກສາ.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ການສ້າງນິຕກ
ິ ໍາ ໂດຍສະເພາະມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂຂອງຜບ
ູ້ ໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຕ່ລະລະດັບຍັງ
ບໍທ
ື່ ັນສໍາເລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂຂອງຄຝຶກມອາຊີບ, ການສ້າງມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂ
ຂອງຜບ
ູ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
2) ການຝຶກອົບຮົມການວາງແຜນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃຫູ້ແກ່ຜບ
ູ້ ໍລິຫານຂັັ້ນກະຊວງ, ຂັັ້ນແຂວງ
ແລະ ຂັັ້ນເມອງ ໄດູ້ເລື່ອນເວລາອອກໄປເພື່ອໃຫູ້ມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍຂຶັ້ນ.
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3.
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ວຽກບລິມະສິດ
ສຶບຕໍື່ຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫູ້ແກ່ຜູ້ອໍານວຍການອະນຸບານສຶກສາ 40 ເມອງທີື່ຕິດພັນ
ກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ, ວຽກງານບໍລິຫານ-ຄຸູ້ມຄອງໃຫູ້ແກ່ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເມອງ ໃນ 6 ແຂວງພາກເໜອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕູ້, ການວາງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ໃຫູ້ ຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ, ໃຫູ້ຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
ສະຖິຕິ, ແຜນການ-ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ/ນະຄອນ;
ສບຕໍື່ຝຶກອົບຮົມ SBM ຄຝຶກສນກາງ, ຄຝຶກແຂວງ, ຄຝຶກເມອງ 40 ເມອງ ທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ;
ລົງຊກຍ,ູ້ ຊ່ວຍເຫຼອ ແລະ ແນະນໍາຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີື່ໄດູ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມປີ 2019 ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານບໍລິຫານຄຸມ
ູ້ ຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງເນັ້ອໃນ 3 ຫຼັກສດ (ຫຼັກສດຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ຫຼັກສດງົບປະມານການເງິນ,
ຫຼັກສດກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ);
ສ້າງມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂຄຝຶກມອາຊີບ, ປັບປຸງຫຼັກສດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັັ້ນສາມັນ ແລະ
ສ້າງຫຼັກສດຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເຂົັ້າສັງກັດລັດໃໝ່ ແລະ ຝຶກອົມຮົມການຄຸູ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ່າງລະ
ບຽບການນໍາໃຊູ້ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ສບຕໍື່ຈັດໝວດໝ່ປັ້ມອ່ານພາສາລາວ;
ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ອະນຸບານ ທີື່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ
ຫຼັກສດ 3 ເດອນທີື່ ສພບ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມນຂອງການສຶກສາ ຢ່
ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ແລະ ອາຊີວະ;
ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມຂອງຜູ້ບໍລິຫານປະເພດຕ່າງໆ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມ
ແຮງງານ, ຂໍັ້ມນການພັດທະນາຄສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງປະຈໍາປີການສຶກສາ, ສະພາບ
ການໃຫູ້ທຶນການສຶກສາທັງສາຍສາມັນ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ;
ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສຶກສາຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມ ຂອງຜບ
ູ້ ໍລິຫານໃນຂອບເຂດຄະນະກົມ, ເຜີຍແຜ່
ຂຽນບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ-ປະເມີນ ທີື່ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກະກຽມລົງເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ນສຶກສາ
ຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມຜູ້ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ກ່ຽວກັບພາວະຜນ
ູ້ ໍາດ້ານການສອນ ຂອງ
ໂຄງການ EESDP
ສບຕໍື່ການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນສະພາບການບໍລິຫາານ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານເພື່ອສະເໜີການນໍາກະຊວງປັບ ປຸງ
ການບໍລິຫານຂະແໜງການສຶກສາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫູ້ທັນການສະພາບແວດລ້ອມການປ່ຽນແປງໃໝ່ ຂອງ
ໂລກ.
ສບຕໍທ
ື່ ົບທວນຄນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສດສ້າງຄມັດທະຍົມສອນໄດູ້ແຕ່ ມ1-ມ7 ຈໍານວນ 15 ສາຍວິ
ຊາ, ສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົມຮົມຂອງຄທີສ
ື່ ອນຫຼັກສດສ້າງຄມັດທະຍົມ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາມາດ
ສອນໄດູ້ແຕ່ ມ1-ມ7 ໃນສະຖາບັນສ້າງຄ;
ສບຕໍຝ
ື່ ຶກອົບຮົມ ໃຫູ້ການນໍາໃຊູ້ຫຼັກສດ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນວິທະຍາໄລຄ ຝຶກ
ອົບຮົມໃຫູ້ການນໍາໃຊູ້ຫຼັກສດ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນວິທະຍາໄລຄ, ຝຶກອົບຮົມຄໃນ
ລາຍວິຊາ ພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ, ເຄມີສາດ, ຊີວະສາດ ຫຼັກສດສ້າງຄມັດທະຍົມ ລະດັບປະລິນ
ຍາຕີ ທີສ
ື່ າມາດສອນໄດູ້ ມ1-ມ7;
ສບຕໍື່ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການນໍາໃຊູ້ຫຼັກສດສ້າງຄອະນຸບານ, ມັດທະຍົມຕໍື່ເນື່ອງ ເຕັມເວລາ 2 ປີ ແລະ
ປັບປຸງຫຼັກສດ.
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10.9. ວຽກງານຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
1.
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ຜົນສໍາເລັດ
ສໍາເລັດການຮຽບຮຽງປຶັ້ມສໍາລັບຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ຈັດພິມນໍາໃຊູ້ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄ່ມຄ ປ.2 ແລະ
ຄະນິດສາດ ປ.3 ໂດຍການສະໜັບສະໜນຈາກອົງການ UNICEF, ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ລັດຖະບານ
ອົດສະຕຣາລີ ພາຍໃຕູ້ແຜນງານ BEQUAL;
ສໍາເລັດການປັບປຸງຮຽບຮຽງພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມຄ ໃນການນໍາໃຊູ້ປມ
ັ້ ແບບຮຽນ ແລະ ຄມ
່ ຄ ພາສາເກົາຫຼີ
ແລະ ຍີປ
ື່ ຸ່ນ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຂັັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.5;
ໄດູ້ຝຶກອົບຮົມເຂັັ້ມຄຝຶກແຜນງານການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການອ່ານ ສໍາລັບເດັກອາຍຸ 5 ປີ;
ໄດູ້ຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍເພື່ອນໍາໃຊູ້ປັ້ມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັນ (ພາກອັກຂະຫຼະວິທີ);
ຜະລິດວີດໂີ ອທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພັ້ນຖານທີສ
ື່ ໍາຄັນຕ່າງໆ ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດ
ທະຍົມ ທັງໄດູ້ນໍາໄປອອກເວັບໄຊ ແລະ ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ ລາຍການໂທລະພາບການຮຽນ-ການ
ສອນ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ອອກອາກາດທົດລອງໂທລະພາບຊ່ອງ 8 Lao
ESTV ແລະ ວິທະຍຸ ນັບແຕ່ເດອນ 3/2020 ເປັນຕົັ້ນມາ;
ຜະລິດ, ແຈກຢາຍ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໜັງສພິມສຶກສາ ແລະ ກິລາລາຍວັນ, ວາລະສານສຶກສາໃໝ່ ແລະ ວາລະ
ສານວິທະຍາສາດການສຶກສາ;
ໄດູ້ສ້າງຕົັ້ນສະບັບສື່ເອເລັກໂຕຣນິກວິດີໂອປະກອບການຝຶກອົບຮົມຄ/, ການພັດທະນາຄ ພ້ອມທັງໄດູ້ນໍາໃຊູ້
ເຂົັ້າໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄ ແລະ ເຜີຍແຜ່ທາງອິນເຕີເນັດ/YouTube;
ສໍາເລັດການສ້າງຮບເງົາເອກະສານການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວ ໄລຍະ
2016-2020;
ໄດູ້ຮຽບຮຽງບົດລາຍງານ ແລະ ເຜີຍເເຜ່ຜົນການປະເມີນຂອງນັກຮຽນ ມ.4 ທົື່ວປະເທດ;
ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໃນໂອກາດ
ວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ;
ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວ້າຮີບໂຮມ, ຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍ ປຶັ້ມປະມວນເອກະສານ “ແນວຄິດປະທານໄກສອນ
ພົມວິຫານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ”;
ຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມເຜີຍເເຜ່ປັ້ມທວນຄນບົດຮຽນ ມ.4 ແລະ ມ.7 ເພື່ອປະກອບການຮຽນ-ການສອນ ກໍ
ຄການທວນຄນສອບເສັງໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19;
ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ຜົນການທົດລອງ ການສອນແບບແຊກຊ້ອນເນັ້ອໃນການຕ້ານການສໍັ້ລາດບັງຫຼວງ ເຂົັ້າ
ໃນຫຼັກສດອະນຸບານ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ;
ໄດູ້ໃຫູ້ບໍລິການຫ້ອງສະໝຸດໃຫູ້ແກ່ນັກຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສດ.

2.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ການສ້າງຕົັ້ນສະບັບປັ້ມຊັັ້ນປະຖົມປິທີ 3 ເພື່ອໃຫູ້ສົມບນຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ທຽບໃສ່ແຜນການທີື່ກໍານົດໄວູ້;
2) ຍັງຂາດເຂີນອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການຮັບໃຊູ້ໃນໜ້າທີື່ວຽກງານ.

3.

ວຽກບລິມະສິດ
ສ້າງຫຼັກສດ ເເລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບລ້ຽງເດັກ;
ຮຽບຮຽງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄ່ມຄ ປ.4 ແລະ ປ.5 ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ປະເມີນການນໍາໃຊູ້;
ສບຕໍື່ດໍາເນີນໂຄງການທົດລອງຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ໂຄງການຝຶກເວົັ້າພາສາລາວ ປ.2, ເອເອັກຊົງ, ກ່ອງສີຂຽວ;
ສບຕໍື່ຮຽບຮຽງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄ່ມຄພາສາເກົາຫຼີ ແລະ ຍີື່ປຸ່ນ;
ພັດທະນາຕົັ້ນສະບັບສື່ການຮຽນ-ການສອນ ທັງສື່ສິື່ງພິມ, ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ;
ຮ່ວມມກັບສະຖານທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ໂທລະພາບ abc ເພື່ອຈັດການສອນພາສາອັງກິດຜ່ານທາງອອນ
ລາຍ ແລະ ໂທລະພາບ ແລະ ຮ່ວມມກັບບໍລິສັດດາວທຽມລາວເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ສະເໜີໂຄງການຍົກລະດັບ
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ລະບົບການສຶກສາລາວ ສ່ຄວາມທັນສະໄໝ ໂດຍນໍາໃຊູ້ເຕັກນິກດາວທຽມລາວ, ສ້າງ App ໂທລະພາບ Lao
ESTV ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ອອກອາກາດຢ່າງເປັນທາງການ;
7) ຮຽບຮຽງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.5 ຂອງປະເທດອາຊຽນ/ SEA PLM ແລະ
ເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນ; ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ ASLO ປ.5.

10.10. ວຽກງານນິຕິກໍາ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ
1.
1)
2)
3)

4)
5)

ຜົນສໍາເລັດ
ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບັນດານິຕິກໍາ ຈໍານວນ 35 ສະບັບ ເຊັື່ນ: ກົດໝາຍ ຈໍານວນ 2 ສະບັບ, ດໍາລັດ ຈໍານວນ
8 ສະບັບ, ຂໍັ້ຕົກລົງ ຈໍານວນ 9 ສະບັບ, ຄໍາສັື່ງ 1 ສະບັບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ, ຄ່ມ ແລະ ຂໍັ້ກາໍ ນົດ 3 ສະບັບ;
ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການເກັບກໍາຂໍັ້ມນຄົັ້ນຄວ້າໂຮງຮຽນພັດທະນາ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃນນັັ້ນ 120
ໂຮງຮຽນ, 56 ເມອງ, 08 ແຂວງ;
ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຂຽນບົດລາຍງານອ້າງອີງຂອບວຸດທິອາຊຽນ ຈໍານວນ 2 ຄັັ້ງ ແລະ ສົື່ງໜັງສເຈດຈໍານົງອ້າງ
ອີງຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃສ່ຂອບວຸດທິອາຊຽນໃຫູ້ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການ ຂອບວຸດທິອາ
ຊຽນ ທີື່ ຈາກາຕ້າ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ;
ສໍາເລັດຮ່າງບົດລາຍງານປະເມີນ ລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນສງ ຂອງ ສປປ. ລາວ ຕາມຂອບ
ມາດຕະຖານປະກັນຄຸນນະພາບອາຊຽນ ASEAN Quality Assurance Framework (AQAF);
ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມໂຄງການ ASEAN-Rok NQA in CLMV ຈໍານວນ 5
ຄັັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸມຂອບວຸດທິອາຊຽນຄັັ້ງທີື່ VIII.

2.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ໄດູ້ຮັບງົບປະມານຊັກຊ້າ ເຊິື່ງເຮັດໃຫູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກິດຈະກໍາບໍື່ໄປຕາມແຜນທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້;
2) ບໍື່ມີພາຫະນະຮັບໃຊູ້ໃນການລົງວຽກທ້ອງຖິື່ນ ການຂໍນໍາໃຊູ້ລົດກະຊວງກໍຊັກຊ້າ ບໍື່ໄດູ້ຕາມແຜນ;
3) ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງພະນັກງານ ຕໍກ
ື່ ັບວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສານັບແຕ່ຂັັ້ນສນກາງ ຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ ຍັງມີລັກສະນະຈໍາກັດ.

3.

ວຽກບລິມະສິດ
ສັງລວມ ແຜນຄາດຄະເນບັນດາຫົວຂໍັ້ນິຕິກໍາ ທີື່ຈະນໍາເຂົັ້າພິຈາລະນາ ໃນກອງປະຊຸມຄະນະນໍາບໍລິຫານລັດ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2021;
ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ພັດທະນານິຕິກໍາ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ;
ລົງເກັບກໍາຂໍັ້ມນຄົັ້ນຄວ້າໂຮງຮຽນພັດທະນາ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃນນັັ້ນ 120 ໂຮງຮຽນ, 56 ເມອງ, 08
ແຂວງ;
ສບຕໍື່ພັດທະນາຄ່ມພັດທະນາໂຮງຮຽນຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັັ້ນພັ້ນຖານ (FQS) ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ
ໃຫູ້ສໍາເລັດ; ສບຕໍື່ພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການປະກັນຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາສໍາລັບຊັັ້ນອະນຸບານ; ຜ່ານມາດຕະຖານຂັັ້ນພັ້ນຖານ ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ (FQS) ແລະ ຜ່ານ
ມາດຕະຖານຂັັ້ນພນ
ັ້ ຖານ ແລະ ແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບຊັັ້ນອະນຸບານ;
ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານດໍາລັດຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ; ສບຕໍື່ປັບປຸງ
ແລະ ຜ່ານຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການທຽບໂອນວຸດທິການສຶກສາ;
ຈັດກອງປະຊຸມນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການປະເມີນນັກຮຽນແບບສາກົນ (PISA) ແລະ ສ້າງຄ່ມ-ເຄື່ອງມການ
ປະເມີນ ພ້ອມທັງທົດລອງປະເມີນນັກຮຽນແບບສາກົນ (PISA);
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7) ພັດທະນາຄ່ມປະເມີນພາຍນອກ ສໍາລັບຊັັ້ນອະນຸບານ ແລະ ສາມັນສຶກສາ; ປັບປຸງຄ່ມປະເມີນພາຍນອກສາຍ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ; ພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ຄ່ມປະກັນຄຸນນະພາບຫຼັກສດອາຊີ
ວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັນ
ັ້ ສງ;
8) ຝຶກອົບຮົມການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິ
ລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ, ທີແ
ື່ ຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບລີ ແລະ
ແຂວງຈໍາປາສັກ;
9) ພັດທະນາຄາດໝາຍຜົນການຮຽນ, ຝຶກອົບຮົມຜປ
ູ້ ະເມີນພາຍນອກໃນລະດັບຫຼັກສດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການ
ປະກັນຄຸນນະພາບໃນລະດັບຫຼັກສດຂອງ 5 ຂະແໜງການ ຄ: 1) ສ້າງຄ, 2) ວິສະວະກໍາ-ໂຍທາ, 3) ເສດ
ຖະສາດ-ບໍລິຫານທຸລະກິດ, 4) ກະສິກໍາ ແລະ 5) ພະຍາບານ;
10) ປະເມີນພາຍນອກ: ໂຮງຮຽນປະຖົມ ຢນ
່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ; ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ
ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ ຢນ
່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາ
ໄລຈໍາປາສັກ; ປະເມີນລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນສງຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານທາງລະບົບອອນ
ລາຍ;
11) ລົງຊຸກຍ,ູ້ ເກັບກໍາຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຫຼັກສດອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງຢ່ພາກກາງ
ແລະ ພາກໃຕູ້.

10.11. ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສືີ່ສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
1.
1)

2)

3)
4)
5)

6)

2.

ຜົນສໍາເລັດ
ສໍາເລັດການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບເຄອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ລະບົບປະຊຸມທາງໄກຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫູ້ມີປະສິດທິຜົນເພີື່ມຂຶັ້ນ ເພື່ອຮັບໃຊູ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານການ
ສຶກສາ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນ;
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາເລັດການປັບປຸງ , ພັດທະນາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍັ້ມນຂອງຂະ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫູ້ສາມາດນໍາໃຊູ້ໄດູ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທົື່ວເຖິງ ທັງຢ່ໃນຂັັ້ນສນກາງ
ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ເຊັື່ນ: ລະບົບຖານຂໍັ້ມນສ້າງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ (PBMIS), ລະບົບຈັດເກັບເອກະສານ
ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ (EDOCS), ລະບົບຖານຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕໍື່ໄພພິບັດ (RISKRAPPS);
ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ການນໍາໃຊູ້ລະບົບຈັດເກັບເອກະສານແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (EDOCS) ໃຫູ້ແກ່
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ 40 ເມອງ ເປົັ້າໝາຍ 3 ສ້າງ;
ສໍາເລັດການສະເໜີ ແລະ ເປີດນໍາໃຊູ້ ອີເມວ ຂອງລັດຖະບານ (mail.gov.la) ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂັັ້ນຄະນະກົມຂຶັ້ນໄປ ຈໍານວນທັງໝົດ 120 ຜູ້ຊົມໃຊູ້;
ສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໂດຍນໍາໃຊູ້ນະວັດຕະກໍາໄອຊີທີ ເພື່ອສົື່ງເສີມການ
ອ່ານພາສາລາວ, ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂ່າວສານອື່ນໆ ໄລຍະທີ 2 ໂດຍການຮ່ວມມກັບ
ອົງການ Aide Et Action Laos ຢ່ 20 ໂຮງຮຽນ ໃນ 5 ເມອງຂອງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ 10 ໂຮງຮຽນ ໃນ
2 ເມອງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ;
ສໍາເລັດການພັດທະນາ ແລະ ສະເໜີຕໍື່ອົງການກອຍກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ, ໂຄງການສະໜອງຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບໄອຊີທີ ທີື່ທັນສະໄໝ ໃຫູ້ແກ່ໂຮງຮຽນ
ລັດ ໃນ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດສະກາຍຄອມ ສ. ເກົາຫຼີ ເພື່ອຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ ສໍາລັບ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ຂາດງົບປະມານໃນການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານທັກສະໄອຊີທີ ບໍື່ວ່າຈະເປັນສໍາລັບການບໍລິ
ຫານຄຸູ້ມຄອງ ຫຼ ສໍາລັບການຮຽນ-ການສອນ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ;
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2) ຂາດງົບປະມານໃນການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ບັນດາພັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄອຊີທີ ທັງຂັັ້ນສນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິື່ນ (ງົບປະມານສ້ອມແປງ-ປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນໄອຊີທີ ທີື່ຈໍາເປັນ).
3.
1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

ວຽກບລິມະສິດ
ສບຕໍື່ກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສຶກສາທາງໄກ ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫຼອລ້າຂອງ ສປ. ຈີນ;
ສບຕໍື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ລະບົບການຮຽນ-ການສອນ
ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ໃຫູ້ສໍາເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
ສບຕໍື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ໂດຍນໍາໃຊູ້ນະວັດຕະກໍາໄອຊີທີ ເພື່ອສົື່ງເສີມການອ່ານ
ພາສາລາວ, ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂ່າວສານອື່ນໆ ໄລຍະທີ 2 ໂດຍການຮ່ວມມກັບອົງການ
Aide Et Action Laos;
ສບຕໍື່ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍພັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄອຊີທີສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫູ້ທົື່ວເຖິງແຕ່ສນ
ກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ ທຸກຊັັ້ນທຸກສາຍ ເທື່ອລະກ້າວ;
ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການປະຊຸມທາງໄກ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງສນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິື່ນ;
ສບຕໍຈ
ື່ ັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ການສະໜອງຫ້ອງຄອມພີວເຕີ ແລະ ລະບົບການຮຽນ
ແບບທັນສະໄໝໃນໂຮງຮຽນລັດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍການຮ່ວມມລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ແລະ ບໍລິສັດສະກາຍຄອມ ສ. ເກົາຫຼີ;
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງແຜນ ເພື່ອຂະຫຍາຍຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ໃຫູ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທົື່ວ
ປະເທດ ເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍເລີື່ມຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບນ;
ສບຕໍື່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການນໍາໃຊູ້ ລະບົບຈັດເກັບເອກະສານແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (EDOCS) ເຊິື່ງສະ
ໜັບສະໜນໂດຍໂຄງການຮ່ວມມສາກົນເພື່ອການສຶກສາໄລຍະສອງ (GEPII) ໄປສ່ 108 ເມອງທີື່ຍັງເຫຼອ
(ລວມ 148 ເມອງ ແລະ 18 ແຂວງ ທົື່ວປະເທດ) ແລະ ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສະຖາບັນ ແລະ ສນ ພາຍ
ໃນສໍານັກກະຊວງ.

10.12. ວຽກງານການສຶກສາສົງ
1.
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
2.

ຜົນສໍາເລັດ
ສໍາເລັດລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ບັນພະຊິດ ຄ ແລະ ບໍລິຫານ ທີື່ໄດູ້ອະນຸມັດຮັບເງິນ
ນິດຈະພັດ 70%;
ສໍາເລັດ ລົງສໍາຫຼວດແຜນຄວາມຕ້ອງການບັນຈຸບັນພະຊິດ ຄ ແລະ ບໍລິຫານໃໝ່ ໃນສົກປີ 2020 ສັງກັດຢ່
ຫ້ອງການກໍາມາທິການສຶກສາສົງສນກາງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ວິ
ທະຍາໄລຄສົງ;
ສໍາເລັດ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງຕອນຕົັ້ນ ຢ່ເມອງສິງ ແຂວງຫຼວງນໍັ້າທາ;
ສໍາເລັດ ການປັບປຸງໂຄງຮ່າງຫຼັກສດວິຊາພຸດທະສາສະໜາ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນສົງ;
ສໍາເລັດ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງຈົບຂັັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7 ສາມັນສຶກສາສົງ ສົກຮຽນ 2019-2020;
ສໍາເລັດພິມປັ້ມແບບຮຽນໂຕອັກສອນທໍາຂັັ້ນ ມ.1 ສົງ; ສໍາເລັດພິມປັ້ມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງ ຄັັ້ງທີ 2;
ສໍາເລັດການກໍື່ສ້າງອາຄານຮຽນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົງຕອນຕົັ້ນ ເມອງເລົາງາມ ແຂວງສາລະວັນ;
ສໍາເລັດ ຈັດຝຶກອົບຮົມຄສອນວິຊາພາສາປາລີ ຂັັ້ນ ມ.4 ສາມັນສຶກສາສົງ.

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1) ບໍື່ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາສົງຄັັ້ງທີ XVI ທີື່ແຂວງຄໍາມ່ວນ;
2) ບໍື່ສາມາດບັນຈຸບັນພະຊິດຄ ແລະ ບໍລິຫານ ໃໝ່ ປະຈໍາປີ 2020 ຈໍານວນ 96 ອົງ, ໃນນັັ້ນບັນພະຊິດບໍລິຫານ
16 ອົງ ຍ້ອນວ່າການວິເຄາະຄເຫຼອບໍື່ພໍ ທີື່ສັງກັດຢ່ວິທະຍາໄລຄສົງ 02 ແຫ່ງຍັງບໍື່ຊັດເຈນເທົື່າທີື່ຄວນ;
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3) ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງ ຍັງບໍື່ສາມາດຂະຫຍາຍຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາການ
ສຶກສາສົງ ໄປຍັງແຂວງທີື່ບໍື່ທັນມີີ ເຊັື່ນ : ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ໄຊສົມບນ ແລະ ເຊກອງ;
4) ໂຄງຮ່າງຫຼັກສດສາຍປະຣິຍັດຕິທໍາປະກອບດ້ວຍ: ຊັັ້ນນັກທໍາ, ປະຣິຍັດຕິທໍາຕອນຕົັ້ນ ແລະ ປະຣິຍັດຕິທໍາ
ຕອນປາຍ ຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດູ້ຮັບການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍ້ອນວ່າຂາດບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົບປະ
ມານ;
5) ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງຕອນຕົັ້ນ ເມອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຍັງບໍື່ທັນໄດູ້ຂຶັ້ນກັບການຄຸູ້ມຄອງໂດຍ
ກົງ ຂອງກໍາມາທິການສຶກສາສົງແຂວງ ຕາມລະບຽບການ;
6) ຮ່າງລະບຽບການຄຸູ້ມຄອງບັນພະຊິດຄ ແລະ ບໍລິຫານ ຍັງບໍື່ທັນສໍາເລັດ ຍ້ອນວ່າຍັງຄ້າງຢ່ກົມວິຊາການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ວຽກບລິມະສິດ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງຈົບຂັັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7 ສາມັນສຶກສາສົງ ສົກຮຽນ 2020-2021;
ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາສົງ ທົື່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ XVI ປະຈໍາປີ 2020-2021;
ສບຕໍື່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ຮ່າງນິຕິກໍາລຸ່ມດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງ ປະກອບດ້ວຍ: ປັບປຸງຮ່າງລະບຽບການ
ຄຸູ້ມຄອງບັນພະຊິດ ຄ ແລະ ບໍລິຫານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາສົງ;
ສ້າງລະບຽບການຄຸູ້ມຄອງໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງ;
ສບຕໍລ
ື່ ົງຊຸກຍຕ
ູ້ ິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ບັນພະຊິດ ຄ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານ ທີື່ໄດູ້ອະນຸມັດຮັບເງິນນິດ
ຈະພັດ 70%;
ສູ້ຊົນບັນຈຸບັນພະຊິດຄ ແລະ ບໍລິຫານ ໃໝ່ ປະຈໍາປີ 2020 ຈໍານວນ 96 ອົງ, ໃນນັັ້ນ ບັນພະຊິດບໍລິຫານ
16 ອົງ ໃຫູ້ສໍາເລັດ ປີ 2021;
ສບຕໍື່ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງ ໄປຍັງແຂວງບໍື່ທັນມີ ເຊັື່ນ : ແຂວງຜົັ້ງສາລີ ແລະ ເຊກອງ;
ສບຕໍື່ປັບປຸງເນັ້ອໃນຫຼັກສດວິຊາພຸດທະສາສະໜາ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສາມັນສຶກສາສົງຕອນຕົັ້ນ;
ປັບປຸງໂຄ່ງຮ່າງຫຼັກສດ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາສົງຕອນປາຍ;
ຈັດຝຶກອົບຮົມຄສອນວິຊາພາສາປາລີ ຂັັ້ນ ມ.5 ສາມັນສຶກສາສົງ;
ໃຫູ້ໂຮງຮຽນສົງ ເມອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຂຶັ້ນກັບການຄຸູ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງກໍາມາທິການສຶກສາສົງ
ແຂວງ;
ສບຕໍື່ສ້າງແຜນແມ່ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ ໃນການສ້າງຕັງັ້ ວິທະຍາໄລຄສົງ
ຢ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;
ສບຕໍື່ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງໂຄງຮ່າງຫຼັກສດສາຍປະຣິຍັດຕິທໍາປະກອບດ້ວຍ: ຊັັ້ນນັກທໍາ, ປະຣິຍັດຕິທໍາຕອນ
ຕົັ້ນ ແລະ ປະຣິຍັດຕິທໍາຕອນປາຍ.

10.13. ສນການສຶກສາເພືີ່ອພັດທະນາຊຸມຊົນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕູ້
1.
1)
2)

3)
4)

ຜົນສໍາເລັດ
ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງຜູ້ອໍານວຍການສນ (CDM) ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກຊີແມວ;
ສໍາເລັດການຈັດສໍາມະນາໃນເລື່ອງ: “ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການເປັນຄ່ຮ່ວມງານ ລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນ
ແລະ ຊຸມຊົນເພື່ອການສຶກສາທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ: ການພັດທະນາເຄື່ອງມເພື່ອ
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ່ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ຢ່ໃນ ສປປ ລາວ” ໃນຄັັ້ງວັນທີ 11-14
ເດອນກຸມພາ ປີ 2020;
ສໍາເລັດ ການຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມທາງໄກ ຄັັ້ງທີ 3 ຂອງຜູ້ບໍລິຫານສນ (GBM) SEAMEO CED;
ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາສາກົນຄັັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການສຶກສາຢຊ
່ ຸມຊົນ, ຊົນນະ
ບົດ ພາຍໃຕູ້ຫົວຂໍັ້ “ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາວິຖີຊວ
ີ ິດແບບຍນຍົງ “ໃນວັນທີ 23-25 ພະຈິກ 2020;
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5) ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ລະດັບສງ 43rd SEAMEO High Officials Meeting &The
Official Launch of Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) 2019 Results
ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ ແລະ ວັນທີ 01 ທັນວາ 2020;
6) ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຢ່ໂຮງຮຽນຊາຍແດນແຂວງຫົວພັນ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.
2.
1)
2)
3)
4)
5)
3.
1)
2)
3)
4)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງບໍແ
ື່ ໜູ້ນໜາ, ເກົື່າແກ່ ແລະ ການບລະນະສ້ອມແປງບໍປ
ື່ ະຕິບັດໄດູ້ຢ່າງປົກກະຕິ, ຂາດອຸປະ
ກອນຮັບໃຊູ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ;
ອົງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນຍັງບໍື່ຄົບຕາມຕໍາແໜ່ງງານ;
ຂາດຍານພາຫະນະຮັບໃຊູ້ວຽກງານ ໂດຍສະເພາະການລົງປະຕິບັດວຽກງານຢ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ;
ງົບປະມານຊັກຊ້າ ເຮັດໃຫູ້ບາງແຜນກິດຈະກໍາບໍື່ສໍາເລັດຕາມແຜນການ;
ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຍັງມີຂີດຈໍາກັດຫຼາຍດ້ານ.
ວຽກບລິມະສິດ
ຈັດຕັັ້ງຝຶກອົບຮົມ ດ້ານ ICT ໃຫູ້ຄຊົນນະບົດ ໂດຍຮ່ວມມກັບສນ ICT ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພັ້ນ;
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນໂຄງການໂຮງຮຽນຊາຍແດນ ເພື່ອສົື່ງເສີມເຄື່ອງມໃນການຮຽນຮູ້ ແລະການປກຈິດ
ສໍານຶກ;
ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸຸມຜູ້ບໍລິຫານສນຊີເມວ (GBM) ຄັັ້ງທີ 4 ໃນລະຫວ່າງເດອນ ກັນຍາ 2021; ກອງປະຊຸມສໍາ
ມະນາສາກົນຄັັ້ງທີ 4 ກ່ຽວກັບການສຶກສາເພື່ອຊຸມຊົນ ຊົນນະບົດ;
ສບຕໍື່ຮ່ວມມໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມກັບບັນດາສນພາກພັ້ນ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທີື່ຈັດຂຶັ້ນໂດຍ
ກອງເລຂາຊີເມວ, ສະມາຊິກຊີເມວ, ພາກພັ້ນ, ຄ່ຮ່ວມງານແຫ່ງຊາດໃນການພັດທະການສຶກສາ ແລະ ກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂອງ ສປປ ລາວ.
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XI. ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
1.
❖
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

❖
1)
2)
3)

4)

ຜົນສໍາເລັດ
ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົີ່າ
ສໍາເລັດການຂໍອະນຸມັດເງິນເບູ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົື່າ 17 ແຫ່ງ (ຂຶັ້ນກັບກະຊວງ
2 ແຫ່ງ, ຂຶັ້ນກັບແຂວງ 15 ແຫ່ງ) ຈໍານວນສະຖິຕິນັກຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົື່າ ຂັັ້ນ ມ.1 ທັງໝົດ 8.874
ຄົນ, ຍິງ 3.987 ຄົນ, ຊາຍ 4.887 ຄົນ ແລະ ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ 2 ແຫ່ງ ຈໍານວນສະຖິຕນ
ິ ັກຮຽນທັງ
ໝົດ 204 ຄົນ, ຍິງ 95, ຊາຍ 109 ຄົນ (ສົກຮຽນ 2019-2020) ພ້ອມກັນນັັ້ນ ໄດູ້ຊກ
ຸ ຍກ
ູ້ ານສ້າງຕັັ້ງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບນກິນນອນຊົນເຜົື່າ ມິດຕະພາບອະນຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບນ (ແຫ່ງໃໝ່);
ສໍາເລັດການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບທັກສະການຊ່ວຍນັກຮຽນພິການຕາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ການນໍາໃຊູ້
ຕົວອັກສອນນນສໍາລັບນັກຮຽນພິການຕາ ໃຫູ້ແກ່ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄສອນໃນໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ
ຫຼວງພະບາງ, ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ສຶກສາສົມບນທີື່ຢ່ໃກູ້ຄຽງໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດທັງສອງແຫ່ງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັັ້ນເມອງ, ຂັັ້ນ
ແຂວງ ຄ: ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
ສະໜອງຂໍມ
ັ້ ນດ້ານການສຶກສາຂອງນັກຮຽນພິການ ໃນ ສປປ ລາວຕາມຄໍາຖາມຂອງຄະນະກໍາມະການສິດທິ
ຂອງຄົນພິການ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິດທິຄົນພິ
ການ ປະຈໍາປີ 2020;
ສໍາເລັດການປັບປຸງ, ຂໍອະນຸມັດ, ຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍ ຫຼັກສດ ແລະ ຂອບເນັ້ອໃນບົດຮຽນຊັັ້ນປະຖົມ
ສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ສໍາລັບນັກຮຽນພິການຫ-ປາກ ໃນໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ 2 ແຫ່ງ;
ສໍາເລັດການຂໍອະນຸມັດຈັດພິມຫຼັກສດຖາວອນການສອນນັກຮຽນພິການຫໜວກ-ປາກກກ.
ສໍາເລັດການສ້າງຮ່າງຂໍຕ
ັ້ ົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸູ້ມຄອງໂຮງຮຽນສຶກສາຄົນພິການ; ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຂໍັ້
ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸູ້ມຄອງໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົື່າ; ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຮ່າງຄມ
່ ຕິດ
ຕາມ ແລະ ປະເມີນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ນັບແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເຖິງ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ;
ສໍາເລັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ກ່ຽວກັບການປຶກສາຫາລແຜນພັດທະນາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢ່ ສປປ ລາວ
ພາຍໃຕູ້ໂຄງການຮ່ວມມລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາ
ທິການ ລາຊາອານາຈັກໄທ (ໂຄງການ TICA);
ສໍາເລັດການໂຄສະເຜີຍແຜ່ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຮ່ວມກັບໂຄງການຮຽນອ່ານ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼອ
ເດັກສາກົນປະຈໍາລາວ ທີື່ປະຕິບັດໂຄງການທີື່ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງ
ອັດຕະປ.
ວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໂພຊະນາການສຶກສາ:
ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມໃນລະດັບວິຊາການ ແລະ ແຜນຮ່າງບົດປະເມີນຜົນກະທົບກ່ຽວກັບ (ຮ່າງ) ດໍາ
ລັດວ່າດ້ວຍ ການສົື່ງເສີມວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ;
ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດກະສິກໍາຂອງໂຮງຮຽນ, ໂພຊະນາການ, ສຸ
ຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອາະນາໄມ ໃຫູ້ 8 ແຂວງພາກເໜອ;
ສໍາເລັດການເຂົັ້າຮ່ວມການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງຊຸມຊົນ ໃນເຂດເປົັ້າໝາຍ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດອາຫານ
ທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ (LEAPS II) ໃນ 7 ເມອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອກຽມມອບ-ໂອນໃຫູ້ລັດຖະ
ບານຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານ;
ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ ຊ່ວຍເຫຼອ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ແຂວງ
ຫົວພັນ, ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫຼວງນໍັ້າທາ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງໄຊຍະບລີ, ແຂວງ
ສາລະວັນ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປ ແລະ 10 ເມອງເປົັ້າໝາຍ ຄ: ເມອງຫົວເມອງ, ເມອງວຽງ

49

ໄຊ, ເມອງສົບເບົາ, ເມອງຊໍາໃຕູ້, ເມອງແອດ, ເມອງກວັນ, ເມອງຂວາ, ເມອງຫຼາ, ເມອງໄຊສະຖານ ແລະ
ເມອງຈໍາພອນ;
5) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸູ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ການຜະ
ລິດກະສິກໍາ ແລະ ໂພຊະນາການສຶກສາ ໃຫູ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັັ້ນບ້ານ/ໂຮງຮຽນ 304 ບ້ານ ໃນ 10
ເມອງ 5 ແຂວງຄ: ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງໄຊຍະບລີ ແລະ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ;
6) ສໍາເລັດການໂອນງົບປະມານອາຫານສົດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2020-2021 ໃຫູ້ໂຮງຮຽນເປົັ້າໝາຍທີື່ອົງການອາ
ຫານໂລກ ມອບໂອນໃຫູ້ລັດຖະບານຄຸູ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຈໍານວນ 6.908.860.000 ກີບ (ຫົກຕັ້ເກົັ້າຮ້ອຍ
ແປດລ້ານ ແປດຮ້ອຍຫົກສິບພັນກີບຖ້ວນ).
2.
ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
❖ ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົີ່າ
1) ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກຍິງ, ເດັກຊົນເຜົື່າ ແລະ ເດັກພິການ ໃນ
ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຕາມເກນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນ, ໄດູ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ
ແລະ ການສຶກສາສະເພາະດ້ານມີຈໍາກັດ ໜຶື່ງໃນກຸ່ມດັື່ງກ່າວນັັ້ນ ແມ່ນກຸ່ມເດັກຊົນເຜົື່າຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ
ແລະ ເດັກພິການປານກາງ ຫາ ພິການໜັກ ໄດູ້ເຂົັ້າຮຽນໜ້ອຍກວ່າໝ;່
2) ຜບ
ູ້ ໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ຄສອນໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ມີຈໍານວນຫຼາຍ ບໍື່ໄດູ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບດ້ານສິດທິເດັກ, ສິດທິຄົນພິການ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ, ທັກສະການ
ຊ່ວຍເຫຼອເດັກພິການ, ວິທີແນະນໍາການສອນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມສໍາລັັບເດັກຊົນເຜົື່າ-ພິການ ແລະ ການສຶກສາສະ
ເພາະດ້ານ (ການສຶກສາພິເສດ);
3) ການເຜີຍແຜ່ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃຫູ້ທົື່ວສັງຄົມ ລວມທັງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄສອນໃນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ ມີຈໍາກັດຫຼາຍ, ມີພຽງແຕ່ເຂດທີໄື່ ດູ້ຮັບການປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອ ຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ
ແລະ ມີການຈໍາກັດພັ້ນທີື່ເຊັື່ນດຽວກັນ;
4) ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສິື່ງທີື່ເອັ້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫູ້ນັກຮຽນຊົນເຜົື່າ-ນັກຮຽນພິການໃນສະຖານ
ການສຶກສາ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ມີຈໍາກັດ ເຊັື່ນ: ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ຫໍພັກນັກຮຽນ, ນໍັ້າໃຊູ້, ຫ້ອງນໍັ້າ
ແຍກຍິງ-ຊາຍ, ຫ້ອງນໍັ້າສໍາລັບນັກຮຽນພິການ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ເຄື່ອງຊ່ວຍສ່ວນບຸກຄົນ, ອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ
ອື່ນໆ;
5) ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ຕໍື່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຍັງ
ບໍື່ທັນເຂັັ້ມງວດ ແລະ ໄດູ້ປະສິດທິຜົນເທົື່າທີື່ຄວນ;
6) ການກໍານົດນະໂຍບາຍ, ຄໍາແນະນໍາ ຕໍື່ການຮຽນຮ່ວມຂອງເດັກຊົນເຜົື່າ ແລະ ເດັກພິການໃນລະດັບນະໂຍ
ບາຍ ຫຼ ນິຕິກໍາ ຍັງບໍື່ທັນຈະແຈູ້ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ;
7) ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທຸກຂັັ້ນ ຕໍື່ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການສຶກສາສະ
ເພາະດ້ານ (ການສຶກສາພິເສດ) ຍັງບໍື່ທັນເລິກເຊິງື່ , ກວ້າງຂວາງ ທັງເຮັດ-ທັງຮຽນ;
8) ນັກຮຽນຊົນເຜົື່າຈໍານວນໜຶື່ງ ທີື່ຖກຄັດເລອກ ແລະ ໄດູ້ຮັບທຶນອຸດໜນການຮຽນຈາກລັດຖະບານ ໃຫູ້ເຂົັ້າ
ຮຽນ ຂັັ້ນ ມ.1 ໃນໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົື່າ ອ່ານ, ເວົັ້າ ແລະ ຂຽນພາສາລາວ ຍັງບໍື່ທັນໄດູ້ດີ ເຮັດ
ໃຫູ້ການຮຽນ-ການສອນຂອງຄ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົື່າ ພົບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ;
9) ການຕອບສະໜອງງົບປະມານຈາກລັດຖະບານ ໃສ່ແຜນກິດຈະກໍາປະຈໍາປີ ຂອງວຽກງານການສຶກສາຮຽນ
ຮ່ວມໃນແຕ່ລະປີມີຈໍາກັດຫຼາຍ ຈຶື່ງບໍສ
ື່ າມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາ ທີື່ເປັນບລິມະສິດປະຈໍາປີໄດູ້
ສໍາເລັດ ແລະ ບໍື່ສາມາດຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມລົງສຂ
່ ັັ້ນທ້ອງຖິື່ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
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❖ ວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໂພຊະນາການສຶກສາ:
1) ຄວາມຕື່ນຕົວ, ເປັນເຈົັ້າການເພິື່ງຕົນເອງ ແລະ ກຸູ້ມຕົນເອງຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຊຸມຊົນຍັງຕໍື່າ ຈຶື່ງຕ້ອງໄດູ້ຊວ່ຍ
ເຫຼອຊຸກຍູ້ ແລະ ນໍາພາປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງ ຫຼ ສາມາດດໍາເນີນການດ້ວຍຕົນເອງ
ໂດຍຫຼີກເວັັ້ນການຄອງຄອຍແຕ່ການຊ່ວຍເຫຼອລ້າ;
2) ການພິຈາລະນາຈັດສັນງົບປະມານຈາກພາກລັດຖະບານ ຕໍວ
ື່ ຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ພາຍຫຼັງໂຄງການ
ໄດູ້ ມອບ-ໂອນ ໃຫູ້ລັດຖະບານຄຸູ້ມຄອງ ຍັງບໍື່ທັນພຽງພໍກັບຈໍານວນນັກຮຽນຕົວຈິງ ແລະ ຊັກຊ້າໃນການ
ອະນຸມັດແຕ່ລະປີ;
3) ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນໃນການປະຕິບັດວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຍັງບໍື່ທັນໄດູ້ດີເທົື່າ
ທີື່ຄວນ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມອງ.
3.
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ວຽກບລິມະສິດ
ສະເໜີ ຂໍອະນຸ ມັດ : ຍຸດ ທະສາດ ແລະ ຂອບແຜນປະຕິບັດ ງານແຫ່ງຊາດ ວ່າ ດ້ວຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
2021-2025; ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ; ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງໂຮງ
ຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົື່າ (ສະບັບປັບປຸງ); ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການສົື່ງເສີມວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງ
ຮຽນ; ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ 2021-2025;
ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງ-ບໍລິຫານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ປະຈໍາປີ
2020; ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງປັ້ມຄ່ມວຽກງານໂພຊະນາການສຶກສາ; ຈັດກອງປະຊຸມສບຕໍພ
ື່ ັດທະນາ ແລະ
ຮັບຮອງປັ້ມຄ່ມຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃຫູ້ຄະນະເຄອຂ່າຍການສຶກສາ
ຮຽນຮ່ວມ; ຈັດກອງປະຊຸມພັດທະນາຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ລະ
ຫວ່າງເດັກພິການ ແລະ ເດັກບໍື່ພິການ; ຈັດກອງປະຊຸມສ້າງຄຝຶກວຽກງານການຜະລິດກະສິກໍາໃນສະຖານ
ການສຶກສາ;
ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານອາຫານສົດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2021-2022 ງົບປະມານລັດຖະບານ (ຮ່ວງ 61);
ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ພາຍໃຕູ້ໂຄງການການສຶກສາກ່ອນຮຽນ (ECE);
ລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE);
ຈັດຝຶກອົບຮົມການຄຸູ້ຄອງ-ບໍລິຫານວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ພາຍໃຕູ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ
ໃຫູ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັັ້ນແຂວງ, ເມອງ ແລະ ບ້ານ ເປົັ້າໝາຍໂຄງການ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE);
ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມແຜນການມອບ-ໂອນ ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຂອງອົງການອາຫານໂລກ ແລະ
ອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ (CRS);
ປະເມີນທ້າຍໂຄງການ ສົື່ງເສີມເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດູ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ (LEAPS II) ທີື່ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ພາຍໃຕູ້ການສະໜັບສະໜນຂອງອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ (CRS);
ຮ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ພາຍໃຕູ້ການສະໜັບສະໜນຂອງກະຊວງກະສິກໍາສະຫະ
ລັດອາເມລິກາ (2021-2025).

51

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ມະຕິ
ກອງປະຊຸມຜູ້ບລ
ໍ ິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົີ່ວປະເທດ
ປະຈໍາປີ 2020 ຄັັ້ງວັນທີ 11-12 ກຸມພາ 2021 ທີີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2020 ໄດູ້ຈັດຂຶັ້ນໃນວັນທີ 11-12
ກຸມພາ 2021, ທີື່ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ພາຍໃຕູ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ແສງເດອນ ຫຼັ້າຈັນທະບນ ລັດ
ຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ວັນໄຊ ຟອງສະຫວັນ ເຈົັ້າແຂວງແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍ
ບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ໃຫູ້ກຽດເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໂດຍທ່ານປະ
ລິນຍາເອກ ຊົມພ ດວງສະຫັວນ, ປະທານຄະນະກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ, ທ່ານ ອະດີດຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານອະທິການບໍດີ, ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິ
ທະຍາໄລ, ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງ
ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ອົງການທຽບເທົື່າກົມ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ, ສນ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ບັນ
ດາທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ທົື່ວປະເທດ, ບັນດາທ່ານ
ຮອງເຈົັ້າເມອງ, ຫົວໜ້າພະແນກການຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຜູ້ອໍານວຍການລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ
ແລະ ກິລາ, ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຮອງປະທານສະມາຄົມການ
ສຶກສາພາກເອກະຊົນ ແລະ ຜອ
ູ້ ໍານວຍການສະຖາບັນເອກະຊົນ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາເມອງ ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງໝົດ 199 ທ່ານ, ຍິງ 52
ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມໄດູ້ຮັບຟັງ ການສະຫຼຸບລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງ 10 ຂະແໜງການຍ່ອຍ ລວມທັງ ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ແຜນວຽກບລິ
ມະສິດ ສໍາລັບປີ 2021. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດູ້ຮບ
ັ ຟັງ ແລະ ມີຄໍາເຫັນຕໍື່ມາດຕະການຜັນຂະຫຍາຍແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ເນັ້ອໃນເອກະສານທີື່ສໍາຄັນ ຕິດ
ພັນກັບຂະແໜງການຍ່ອຍອີກຈໍານວນໜຶື່ງ.
ຜ່ານການຮັບຟັງ, ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ສ້າງສັນ ຕໍື່ບົດລາຍງານຕ່າງໆ, ກອງ
ປະຊຸມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເປັນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ທົື່ວປະເທດປະຈໍາປີ 2020 ເພື່ອໃຫູ້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ທິດທາງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ດັື່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້:
1.

ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບເບັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2021 ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ. ພ້ອມທັງມອບໃຫູ້ແຕ່
ລະຂະແໜງການຍ່ອຍປັບປຸງຄນ ເພື່ອໃຫູ້ແຜນບລິມະສິດສໍາລັບປີ 2021 ເປັນແຜນທີື່ກໍານົດມາດຕະການໃນ
52

ການແກູ້ໄຂໄດູ້ບັນດາບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ໃຫູ້ນໍາໄປພັດທະນາເປັນແຜນປະຕິບັດງານຂອງ
ຕົນ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນວຽກບລິມະສິດ ແລະ ແຜນງົບປະມານທີື່ໄດູ້ຮັບອະນຸມັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;
2. ໃຫູ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຮີບຮ້ອນຜັນ
ຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025) ເປັນແຜນປະຕິບັດ
ງານ 5 ປີ ໂດຍກໍານົດວຽກບລິມະສິດແຕ່ລະປີ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານປະຈໍາປີ ໃຫູ້ສໍາ
ເລັດພາຍໃນ ໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2021;
3. ມອບໃຫູ້ກົມແຜນການສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮ່າງຂໍຕ
ັ້ ົກລົງລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບ
ຜິດຊອບຊຸກຍກ
ູ້ ານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີ IX (20212025) ໃຫູ້ສໍາເລັດພາຍໃນ ໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2021, ເພື່ອເຮັດໜ້າທີື່ໃນການແນະນໍາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດ
ຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ລວມທັງແຜນພັດທະນາຂອງພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
4. ມອບໃຫູ້ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສົມທົບກັບກົມສ້າງຄ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະ
ຄອນຫຼວງ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຂັັ້ນແຂວງ, ວິຊາການໜ່ວຍ
ງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຂັັ້ນເມອງ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ໃນການນິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;
5. ມອບໃຫູ້ກົມສາມັນສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອກະກຽມ ແລະ ສຶກ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການປະຕິຮບລະບົບການສຶກສາສາຍສາມັນສຶກສາ ລວມທັງການແຍກສາຍຮຽນໃນຊັນ
ັ້
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍອອກເປັນສອງສາຍ ຕາມທີື່ໄດູ້ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ 2021-2025 ໃຫູ້ສໍາເລັດພາຍໃນໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີ 2021, ພ້ອມທັງໃຫູ້ລິເລີື່ມການສຶກສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດູ້ ໃນໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີ 2021;
6. ມອບໃຫູ້ກົມສາມັນສຶກສາ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ການສຶກສາ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ສຶກສາເຖິງສາຍເຫດທີື່ພາໃຫູ້ນັກຮຽນປະລະການຮຽນ
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຕໍື່າ ໃຫູ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີ 2021 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນ
ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອແກູ້ໄຂບັນຫາດັື່ງກ່າວ;
7. ມອບໃຫູ້ກົມແຜນການ ແລະ ກົມສາມັນສຶກສາ ສົມທົບກັບທ້ອງຖິື່ນ ເກັບກໍາຂໍັ້ມນຕົວຈິງຈໍານວນໂຮງຮຽນ
ບ່ອນທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການກໍື່ສ້າງຫໍພັກນັກຮຽນ ພ້ອມທັງຂົນຂວາຍຫາແຫຼື່ງທຶນ ເພື່ອມາກໍື່ສ້າງຫໍພັກໃຫູ້ແກ່
ໂຮງຮຽນດັື່ງກ່າວ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ;
8. ມອບໃຫູ້ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ສົມທົບກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ກົມສາມັນສຶກສາ ສ້າງນີຕິກໍາກ່ຽວ
ກັບ ການຮ່ວມມ ແລະ ນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກັບໂຮງຮຽນ
ວິຊາຊີບ, ສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ໃນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພັ້ນຖານ, ການບໍາ
ລຸງ, ຍົກລະດັບການສຶກສາໃຫູ້ກັບກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ພາດໂອກາດໃຫູ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນໄຕມາດ
ທີ 3 ຂອງປີ 2021;
9. ມອບໃຫູ້ກົມສ້າງຄ ສົມທົບກັບ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫູ້ແກ່ການສຶກສານິເທດຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງ, ຂັັ້ນກຸ່ມໂຮງ
ຮຽນ ແລະ ຂັັ້ນໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງຈັດຕັັ້ງຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການ ໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບ ໃຫູ້ສໍາເລັດພາຍໃນໄຕ
ມາດທີ 4 ຂອງປີ 2021 ແລະ ປະຕິບັດຄາດໝາຍການບໍາລຸງຄໃຫູ້ໄດູ້ 10%;
10. ມອບໃຫູ້ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ ມີມາດຕະການຊຸກຍ,ູ້ ສົື່ງເສີມການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີມ
ື່ ີຄຸນນະ
ພາບ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີເື່ ນັັ້ນໃສ່ການສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່; ສົື່ງເສີມການບໍລິການດ້ານວິຊາການ
ເພື່ອຮັບໃຊູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ;
11. ມອບໃຫູ້ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ ສົມທົບກັບສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສງ ສບຕໍື່ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກໍາໃນ
ການຄຸູ້ມຄອງວຽກງານການສຶກສາຊັັ້ນສງ;
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12. ມອບໃຫູ້ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງຊຸກຍູ້ໃຫູ້ສະຖານການສຶກສາຊັນ
ັ້ ສງສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສດຕາມມາດຕະ
ຖານຫຼັກສດແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງໃໝ່;
13. ມອບໃຫູ້ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ ສບຕໍຄ
ື່ ົັ້ນຄວ້າ ຄວາມເປັນໄປໄດູ້ ເພື່ອນໍາສະເໜີຕລ
ໍື່ ັດຖະບານ ໃນການອະນຸ
ມັດໃຫູ້ສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສງ ເຮັດການທົດລອງການເປັນເຈົັ້າຕົນເອງ ໃນການຄຸູ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ;
14. ມອບໃຫູ້ກົມກິລາມວນຊົນ, ພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ຄົັ້ນຄວ້າມາດຕະການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພື່ອ
ໃຫູ້ບັນລຸຄາດໝາຍລວມ 2021-2025 ແລະ ຄາດໝາຍສະເພາະໃນປີ 2021 ຂອງວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ
ມວນຊົນ, ພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ
ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025);
15. ມອບໃຫູ້ກົມກິລາມວນຊົນ, ພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນີຕິກໍາ ກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງວຽກ
ງານກິລາມວນຊົນ, ພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາໃຫູ້ຄ່ອງຕົວ ແລະ ຮັດກຸມ;
16. ມອບໃຫູ້ກົມກິລາມວນຊົນ, ພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ມີມາດຕະການສົື່ງເສີມການສ້າງຕັງັ້ ສະໂມສອນກິລາ
ມວນຊົນ ແລະ ຂະບວນການກິລາມວນຊົນ, ເຮັດໃຫູ້ມວນຊົນ ເຂົັ້າຮ່ວມການຫຼິັ້ນກີລາ-ຫັດກາຍບໍລິຫານບໍື່ຫຼຸດ
34%;
17. ມອບໃຫູ້ກົມກິລາລະດັບສງ ມີມາດຕະການໃນການສ້າງແຜນ ກະກຽມນັກກິລາເພື່ອການແຂ່ງຂັນ ໃນສະພາບ
ການໃໝ່ (New normal) ເພື່ອໃຫູ້ມີນັກກິລາທີື່ເກັື່ງ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມ;
18. ມອບໃຫູ້ກົມກິລາລະດັບສງ ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ສະໜາມກິລາກາຍຍະກໍາທີື່ມີແລູ້ວ ໃຫູ້ເກີດປະໂຫຍດສງສຸດ;
19. ມອບໃຫູ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຮີບຮ້ອນ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີື່ກຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະເໜີຂໍອອກໃບຕາດິນ ແລະ
ສະຫງວນດິນສະຖານການສຶກສາ ແລະ ສະໜາມກິລາທີື່ມີແລູ້ວ ເພື່ອບໍື່ໃຫູ້ນໍາເອົາສະຖານທີື່ ຫຼ ພັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ ການກິລາ ໄປໃຊູ້ໃນຈຸດປະສົງອື່ນ ແລະ ໃຫູ້ສໍາປະທານ;
20. ມອບໃຫູ້ກົມກິລາລະດັບສງ ນໍາເອົາຄໍາເຫັນທີື່ເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງ, ນໍາໃຊູ້ສະ
ໜາມກິລາແຫ່ງຊາດໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫູ້ມີນິຕິກໍາ, ມີວິທີການ, ມີໜ່ວຍງານຄຸູ້ມຄອງທັງຢ່ສນກາງ ແລະ ທ້ອງ
ຖີື່ນ;
21. ມອບໃຫູ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ເກັບກໍາຂໍັ້ມນໂຮງຮຽນທີື່ມີຈໍານວນນັກຮຽນໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະໃນເທດສະບານເມອງ
ເພື່ອພິຈາລະນາໂຮມເຂົັ້າກັນກັບໂຮງຮຽນທີື່ຢ່ໃກູ້ຄຽງ;
22. ມອບໃຫູ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/
ນະຄອນ ໃຫູ້ບລິມະສິດບັນຈຸຄໃໝ່ໃສ່ໂຮງຮຽນທີື່ມີແຕ່ຄອາສາສະໝັກສິດສອນຢ່ ແລະ ການຈັດສັນຄຄນໃໝ່
ໃຫູ້ເນັັ້ນໃສ່ການຈັດສັນຄພາຍໃນກຸ່ມເປັນຫຼັກ;
23. ມອບໃຫູ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/
ນະຄອນ ຈັດກອງປະຊຸມໃນໄລຍະພັກສິັ້ນປີຮຽນ ໂດຍໃຫູ້ເນັັ້ນໃສ່ການເຜີຍແຜ່ມະຕິຄໍາສັື່ງຂອງລັດຖະບານ ກໍ
ຄ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງໃຫູ້ເນັັ້ນໃສ່ການສຶກສາອົບຮົມການເມອງ ແນວຄິດ ແລະ
ຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາຂອງຖັນແຖວຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄອາຈານດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ໃຫູ້ເລິກເຊິື່ງ ແລະ ທົື່ວເຖິງ;
24. ມອບໃຫູ້ກົມນິຕິກໍາ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮີບຮ້ອນປັບປຸງ
ນິຕິກໍາທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນເຊັື່ນ: ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສໍາລັບປະທານກຸ່ມ, ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບ
ການສະໜອງງົບປະມານໃຫູ້ແກ່ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ ສນການສກສານອກໂຮງຮຽນແຕ່ລະຂັນ
ັ້ , ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບ
ການປະເມີນຄ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ນິຕກ
ິ ໍາກ່ຽວກັບການກໍານົດວາລະ (ສະໄໝ) ຂອງຜູ້ອໍາ
ນວຍການໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ ອື່ນໆ;
25. ໃຫູ້ທຸກພາກສ່ວນສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງ ລວມທັງການຄຸູ້ມຄອງບຸກຄະ
ລາກອນ, ງົບປະມານ ເພື່ອໃຫູ້ການນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີມ
ື່ ີຈໍາກັດ ເກີດປະໂຫຍດສງສຸດ;
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26. ມອບໃຫູ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັັ້ນເມອງ, ຂັັ້ນບ້ານ
ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍັ້ມນນັກຮຽນທີື່ມີຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ມີວິທີທາງ
ອອກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫູ້ເດັກໃນເກນອາຍຸ ໄດູ້ສບຕໍື່ລົງທະບຽນຮຽນໃນເວລາເປີດສົກຮຽນ 2021-2022;
27. ມອບໃຫູ້ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຮີບຮ້ອນສົມທົບກັບກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອຊອກວິທີທາງທີື່ເປັນເອກະ
ພາບໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາ ນິຕິກໍາທີື່ເຫັນວ່າຍັງບໍື່ສອດຄ່ອງກັນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການແຕ່ງຕັັ້ງ ແລະ ຍົກຍ້າຍບຸກ
ຄະລາກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ການອອກຮັບນະໂຍບາຍອຸດໜນບໍານານ ແລະ ອື່ນໆ;
28. ໃຫູ້ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍານົດລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກໍາໃນການບໍລິການລົງທຶນຜ່ານ
ປະຕດຽວ ໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ວ່ອງໄວທັນການ;
29. ມອບໃຫູ້ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ສບຕໍື່ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານໃນແຕ່
ລະຂັັ້ນ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃຫູ້ໄປຕາມທິດກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອນໍາສະເໜີຂັັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
30. ໃຫູ້ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສນ ແລະ ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ນໍາເອົາມະຕິ
ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ປະຈໍາປີ 2020 ໄປເຜີຍແຜ່ໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານ, ຄອາຈານຢ່ພາຍໃຕູ້ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ພ້ອມທັງສ້າງເປັນແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະອຽດ ແລະ ແຜນຕິດຕາມ ການປະຕິບັດມະຕິ
ເພື່ອໃຫູ້ສາມາດລາຍງານຄວາມຄບໜ້າໄດູ້ໃນແຕ່ລະໄຕມາດ;
31. ມອບໃຫູ້ຫ້ອງການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສົມທົບກັບສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ແລະ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ແລະ ຮ່າງດໍາລັດກ່ຽວ
ກັບການສົື່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ;
32. ມອບໃຫູ້ກົມກວດກາ ສົມທົບກັບກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ປັບປຸງພາລະບົດບາດຂອງກົມ ເພື່ອໃຫູ້ກວມ
ເອົາການຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜບ
ູ້ ລ
ໍ ິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນແຕ່ລະໄລ
ຍະ;
33. ມອບໃຫູ້ກົມກວດກາສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການສ້າງເຄື່ອງມຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄບໜ້າການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາໄຕມາດ, ປະຈໍາປີ ແລະ ປະຈໍາ 5 ປີ ແລະ
ລາຍງານຄວາມຄບໜ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິກອງປະຊຸມບໍລິການການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົື່ວປະເທດ;
ກອງປະຊຸມໄດູ້ປິດລົງໃນເວລາ 16:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 12 ກຸມພາ 2021 ໂດຍໃຫູ້ກຽດກ່າວປິດ ໂດຍທ່ານ
ນາງ ແສງເດອນ ຫຼັ້າຈັນທະບນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ລັດຖະມົນຕີ
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