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ສາລະບານ
ບົດສັງລວມ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ພາກທີ I
ໝວດທີ 1:

ສະພາບແວດລອມຕການສຶກສາເພອທຸກຄົນ
ສະພາບແວດລອມທາງດານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ

ໝວດທີ 2:

ໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງການສຶກສາ

ພາກທີ II
ໝວດທີ 1:

ຜົນສຳເລັດຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນແລະສງທາທາຍສຳລັບປີ 2004-2015
ຜົນສຳເລັດຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນໃນທົດສະວັດຊຸມປີ 1990

ໝວດທີ 2:

ສງທາທາຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ
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ໝວດທີ 3:
3.1

ພາກທີ III
ໝວດທີ 1:
1.1
1.2

ໝວດທີ 2:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ເປາໝາຍ ແລະ ຂນຕອນການພັດທະນາຂອງຊາດ
ແຜນຍຸດທະສາດເພອການເຕີບໂຕ ແລະ ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກແຫງຊາດ
ສະພາບດານເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາກອນ

ຜົນສຳເລັດຂອງການສຶກສາຂນພນຖານ

ການບັນລຸວຽກງານ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ປະເດັນບັນຫາລວມຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ
ການສາງໂຄງຫາງການຈັດຕງກະຈາຍອຳນາດແບງຂນຄຸມຄອງທແທດເໝາະ
ແລະ ການສາງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸມຄອງການສຶກສາ.
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ສງທາທາຍ ແລະ ປະເດັນບັນຫາສຳລັບກຸມເປາໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ
ກຸມເປາໝາຍທີ 1: ການດູແລຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນ
ກຸມເປາໝາຍທີ 2: ການສຶກສາຊນປະຖົມ
ກຸມເປາໝາຍທີ 3: ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕນ
ກຸມເປາໝາຍທີ 4: ການຮູໜັງສືຂອງຜູໃຫຍ

ກຸມເປາໝາຍທີ 5: ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ສີມແຮງ
ື
ງານ

ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຂະແໜງການ
ການພັດທະນາຂະແໜງການໃຫມີຄວາມສົມດູນ

ບັນດາຄາດໝາຍພັດທະນາແລະແຜນງານການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ຮອດປີ 2015
ກອບຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.
ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ
ກັບ ແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນປະຈຸບັນ.
ຈຸດປະສົງ, ແລະ ຄາດໝາຍອນໆທຕິດພັນກັບການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

ຄາດໝາຍ ແລະ ບັນດາແຜນງານ: ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະການເຂາຮຽນ
ແຜນງານທີ1:ການຂະຫຍາຍໂອກາດແລະການເຂາຮຽນໃນຊນລຽງເດັກ-ອະນຸບານ
ແຜນງານທີ 2:ການຂະຫຍາຍໂອກາດແລະການເຂາຮຽນໃນຊນປະຖົມສຶກສາ
ແຜນງານທີ 3:ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການເຂາຮຽນໃນຊນມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນຕນ
ແຜນງານທີ 4: ການຮູໜັ
 ງສືຂອງຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ
ແຜນງານທີ 5: ການພັດທະນາສີມືແຮງງານສຳລັບກຸມດອຍໂອກາດ
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ໝວດທີ 3:

ຄາດໝາຍ ແລະ ບັນດາແຜນງານ: ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ

ໝວດທີ 4:

ຄາດໝາຍ ແລະ ບັນດາແຜນງານ: ການປັບປຸງການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງ
ການສຶກສາຂນພນຖານ

3.1

4.1

ແຜນງານທີ 6: ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ ຂອງການສຶກສາ ສາມັນ
ຊນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕນ.

ແຜນງານທີ 7: ການສາງຄວາມເຂມແຂງດານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງ ການສຶກສາ

ພາກທີ IV
ໝວດທີ 1:

ຄວາມຕອງການດານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ກອບດານການເງິນ
ການປະເມີນບັນດາທາງເລືອກນະໂຍບາຍການສຶກສາ

ພາກທີ V
ໝວດທີ 1:
ໝວດທີ 2:

ວິທີຈັດຕງປະຕິບັດ.
ການເສີມສາງຂີດຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນຂນແຂວງ ແລະ ຂນເມືອງ.
ຄວາມຈຳເປັນໃນການປັບປຸງລະບົບຂາວສານຂມູນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ
ການຕັດສິນບັນຫາດານວິຊາການ.
ກາວເຂາສູຮູບການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ ລະຫວາງ ແຜນປະຕິບັດງານ
ແຫງຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການລຶບລາງຄວາມທຸກຈົນ
ແຫງຊາດ( EFA / NGPES ) ຂນພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາ
ປະຈຳເມືອງ.

1.1

ໝວດທີ 3:
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ວິທີການສຳລັບການປະເມີນຄວາມໝາຍດານຊັບພະຍາກອນ

ບົດສັງລວມຫຍ
ແຜນປະຕິບັດງານການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ເປາໝາຍເພອບັນລຸຕາມ 3 ໜາວຽກໃຫຍແຫງຊາດຄື
1- ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ຢາງສະເໝີພາບໃນການເຂາຮຽນ,
2- ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ, ແລະ

3- ການເສີມສາງຄວາມເຂມແຂງ ດານການບໍລິຫານ-ຄຸມຄອງການສຶກສາ.
ມັນມີຄວາມຈຳເປັນຕອງມີການປະສານງານກັນຢາງໃກສິດ ລະຫວາງການຈັດຕງະຕິບັດສະຫັດສະຫວັດດານການ
ພັດທະນາ ຢູ ສ.ປ.ປ.ລາວ (MDG), ແຜນຍຸດທະສາດເພອການເຕີບໂຕ ແລະ ການລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກແຫງຊາດ
(NGPES), ແລະ ແມນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ເນອງຈາກວາ ບັນຫາຂອງການສຶກສາເພອ
ທຸກຄົນ

ແມນໜັກໜວງທສຸດໃນບັນດາເມືອງທທຸກຍາກທສຸດ.

ເພອບັນລຸເປາໜາຍແຫງຊາດການສຶກສາເພອ

ທຸກຄົນ ມັນຮຽກຮອງໃຫມີຄວາມພະຍາຍາມຢາງຕງໜາທສຸດເພອສຸມໃສແກໄຂບັນຫາຕາງໆ ໃນບັນດາເມືອງທ
ທຸກທສຸດ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຊນຳທວລະບົບການສຶກສາ ທັງໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນ

ໃນທຸກຊນ ແລະ ທຸກສາຍທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ຕະຫລອດໄລຍະ 12 ປີ ຜານມາ, ບັນດາປະເທດເພອນມິດ,
ອົງການຜູໃຫທຶນ, ອົງການຈັດຕງສາກົນ ແລະ ອົງການທບສັງກັດລັດຖະບານ ໄດໃຫການຮວມມື ແລະຊວຍເຫລືອ
ດານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການ ໃຫແກການສຶກສາຂນພນຖານ ເຊນ: ການພັດທະນາຫລັກສູດ, ວິທີການສອນ-

ການຮຽນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊການສອນ-ການຮຽນ, ການເພມປມແບບຮຽນ, ການກສາງໂຮງຮຽນ, ການສາງຕງ

ສູນສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ອນໆ ເຊງສງຜົນໃຫແກການປັບປຸງ ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂາຮຽນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ
ແລະ ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກການບໍລິຫານ ຄຸມຄອງການສຶກສາດີຂນກວາເກາ. ແຕເຖິງຢາງໃດກຕາມ, ຄວາມ
ຕງໜາດງກາວຍັງບທັນພຽງພໍກັບຄວາມຕອງການຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜາ. ງົບປະມານຂອງຂະແຫນງສຶກສາທຽບ

ໃສຊັດສວນຂອງ GDP ແມນໄດເພມຂນຕາມໄລຍະເວລາ, ແຕກໍຍັງຕຢູເມ
 ອທຽບໃສ ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ
ພາກພນ. ດງນນຈງໄດສາງແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ເພອໃຫບັນລຸເປາໝາຍ.

ການສຶ ກ ສາເພ ອ ທຸ ກ ຄົ ນ ເພ ອ ຜັ ນ ຂະ ຫຽາຍການ ສຶ ກ ສາ ຊ ນ ປະຖົ ມ ຢ າ ງ ທ ວ ເຖິ ງ ໃຫ ເ ຖິ ງ ປະຊາຊົ ນ ກຸ  ມ ດ ອ ຍ

ໂອກາດ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ; ຊຸກຍູສ
 ງເສີມໃຫຊຸມຊົນຢູຂ
 ນພນຖານເຂາຮວມການສຶກສາຂນ

ພນຖານ ແລະ ລົບລາງຄວາມບຮູຫນັງສື ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງຂອງການສຶກສາຂນພນຖານ
ໂດຍຂະຫຍາຍໂອກາດການຮຽນໃຫແກ ເດັກ, ຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ.

ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນສຸມໃສ 4 ຂະແໜງການບູລິມະສິດຄື:
1. ການດູແລຮັກສາ ແລະ ສຶກສາເດັກກອນໄວຮຽນ.
2. ການສຶກສາຊນປະຖົມ.

3. ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕນ.

4. ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ ພັດທະນາທັກສະສີມື.
ໃນໄລຍະຍາວ, ການສຶກສາທຸກຂນ ແລະ ທຸກສາຍຈຳຕອງໄດພັດທະນາເພອການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຢາງແຂງ

ແຮງລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຫລຸດຜອນຄວາມຫລຸດໂຕນກັນດານຕາງໆ ການມີວຽກເຮັດງານທຳເປັນບັນຫາ
ັກອັນໜງໃນໄລຍະຜານມາ ແລະ ເປັນສງທາທາຍໃນອະນາຄົດ, ຊງມີ ຊາວໜຸມປະມານ 140.000 ຄົນ ແຂງຂັນ

ກັນເຂາຕະາດແຮງງານແຕລະປີ.ໃນການຄນຄວາອອກແບບ ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ
ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015

1

ໄດພິຈາລະນາເຖິງປະເດັນັກດານ ນະໂຍບາຍດງລຸມນ:
ï

ດຸນດຽງການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການຂອງລະບົບການສຶກສາ

ï

ເພມດຸນດຽງການພັດທະນາຂະແໜງການຍອຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ
ເງິນເດືອນຄູສອດຄອງກັບຊັບພະຍາກອນຂອງລັດ

ï

ສງຈູງໃຈຕາງໆ ໂກຕາ ແລະ ເບຽລຽງ

ï

ຄວາມຄືບໜາທາງດານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດດານການເງິນ

ï

ປະເມີນຄວາມສຽງທພົວພັນເຖິງທຶນຮອນຂອງລັດທມີ

ການດູແລຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນ (ECCD)
ໂຄງການ ECCD ມີເປາໜາຍເພອ:
ï

ບັນລຸຄາດໝາຍການເຂາຮຽນສຳລັບເດັກ 3-4 ປີ ໃຫໄດ 11% ໃນປີ 2010 ແລະ 17% ໃນປີ 2015

ï

ເຮັດໃຫຊັດສວນຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ (ຊຸມຊົນ) ເຖິງ 20% ໃນປີ 2010 ແລະ 30% ໃນປີ 2015.

ï

ການເຂາຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ໃຫໄດ 30% ໃນປີ 2010 ແລະ 55% ໃນປີ 2015

ï

ເຮັດໃຫສັດສວນຂອງໂຮງຮຽນ ອະນຸບານເອກະຊົນ ໄດເຖິງ 25% ໃນປີ 2010 ແລະ 30% ໃນປີ 2015.

ເພອບັນລຸເປາໝາຍດງກາວນ,

ມັນຮຽກຮອງໃຫມີຊັບພະຍາກອນເພມເຕີມຕາມຄາດໜາຍໄດເພອຂະຫຍາຍໂອ

ກາດ ໃຫເດັກນອຍໃດຮັບການດູແລຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາກອນໄວຮຽນ. ແຜນປະຕິບັດງານນໄດສງເສີມການຂະ
ຫຽາຍໂອກາດໃຫເດັກ ອາຍຸ 5 ປີ ເຂາຮຽນອະນຸບານ, ໂດຍການສາງຕງຫອງຮຽນສະເພາະໃນໂຮງຮຽນປະຖົມເພອ
ກຽມເດັກອາຍຸ 5 ປີ ສຳລັບເຂາຮຽນຂນ ປ.1,ໂດຍສະເພາະເລງໃສຊົນເຜາ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກທຸກຍາກທສຸດ.
ບູລມະ
ິ ສິດແມນໃຫພັດທະນາໂຮງຮຽນອະນຸບານາຍກວາໂຮງລຽງເດັກ

ແລະ

ການເຂາຮຽນໃໝໃນໂຮງຮຽນ

ອະນຸບານ ແມນເລງໃສເດັກອາຍຸ 5 ປີ າຍກວາເດັກທອາຍຸນອຍກວານນ. ເພອເປັນການບັນເທົາຄາໃຊຈາຍຈຳ

ນວນໜງຂອງງົບປະມານລັດ, ໄດພິຈາລະນາທາງເລືອກເພອສງເສີມໂຮງຮຽນ ອະນຸບານຊຸມຊົນໂດຍການຊວຍ
ເືອຈຳນວນໜງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ໂດຍການອີງໃສອັດຕາການເຂາຮຽນໃນໂຮງລຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນ

ອະນຸບານ; ແລະ ຊັດສວນຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານຂອງລັດ ແລະ ຊຸມຊົນສົມທຽບກັບໂຮງຮຽນອະນຸບານຂອງເອກະ
ຊົນ.

ການຂະຫຍາຍ ການເຂາຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊນປະຖົມຢາງທວເຖິງ:
ຄາດໝາຍັກທກວມເຖິງໃນແຜນປະຕິບັດງານຄື:

• ຫັນໂຮງຮຽນ ມູນໃຫເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນໃຫໄດ 80% ໃນປີ 2010.

• ສະໜອງໂອກາດໂຮງຮຽນັງໜງໃຫເດັກ ໃນບານ ທບມີໂຮງຮຽນທັງໜົດ ໄດເຂາຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມໃນ
ປີ 2010 ( ຄິດສະເລຍ 2 ບານ )

• ອັດຕາການເຂາຮຽນໃໝລວມໃຫໄດ100% ທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃນປີ 2010.

• ອັດຕາເຂາຮຽນລວມໃຫບັນລຸ 95,8% ( ສຳລັບເດັກຍິງ ) 97,8% ສຳລັບເດັກຊາຍໃນປີ 2010 ເຮັດໃຫ

ອັດຕາສວນເຂາຮຽນລວມ ທັງສອງເພດ ບັນລຸ 96,8% ໃນປີ 2010, ແລະ 100% ໃນປີ 2015 (ຈຳນວນ
ນັກຮຽນທັງໝົດຈະມີ 891.469 ຄົນ).

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

• ຫລຸດອັດຕາຄາງຫອງ ຂອງຂນ ປ.1 ລົງໃຫເືອ 10% ສຳລັບທັງສອງເພດໃນປີ 2010 ແລະ ໃຫເືອ 3% ໃນ
ປີ 2015.

• ຫລຸດອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງຂນ ປ.1 ລົງໃຫເືອ 5% ສຳັບ ທັງສອງ ເພດ ໃນປີ 2010 ແລະ 2% ໃນ
ປີ 2015.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

• ຫລຸດອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງຂນ ປ.5 ໃຫເືອ 1 % ທັງສອງເພດ ໃນປີ 2010.

• ເພມອັດຕາການຮຽນ ຈົບຊນປະຖົມເຖິງ 75,4% (ຍິງ ); 79,5% (ຊາຍ); 77,4% (ລວມ ) ໃນປີ 2010,
ແລະ ເຖິງ 88% (ຍິງ ); 88,3 % (ຊາຍ ); 88,1% (ລວມ) ໃນປີ 2015.

•

ອັດຕາສວນນັກຮຽນຕຄູໃຫຮັກສາສະໝສະເໝີ ແລະ ບໃຫເກີນ 31:1 .

ຄາດໝາຍທສຳຄັນທສຸດເພອບັນລຸເປາໝາຍຂອງ

EFA

ແມນການຂະຫຍາຍການສຶກສາຊນປະຖົມທມີຄຸນນະ

ພາບ ຢາງທວເຖິງ ໃນປີ 2015, ພອມດວຍຄວາມສະເໝີພາບດານໂອກາດ ແລະ ການຮຽນຈົບຊນເປັນຈຸດປະສົງ
ໄລຍະກາງ. ຈຳນວນນັກຮຽນອາຍຸເຂາຮຽນຊນປະຖົມ ຈະເພມຂນຈາກ 753.500 ຄົນ ໃນປີ 2000 ເຖິງ 889.600
ຄົນ ໃນປີ 2015.

ຍັງມີຄວາມຫລຸດໂຕນກັນາຍລະຫວາງເພດ, ຊົນເຜາ, ເຂດທຸກ ແລະ ບທຸກ, ຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດ

ຫາງໄກສອກີກອັດຕາເຂາຮຽນ ແລະ ອັດຕາຮຽນຈົບແມນເປັນບັນຫາໃຫຍ ສຳລັບເດັກນອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ
ແລະ ເຂດຊົນເຜາ, ໂດຍສະເພາະເດັກຈາກຄອບຄົວທມີລາຍໄດຕ ແລະ ເດັກຊົນເຜາໃນບັນດາເມືອງທຸກ.

ອາຄານສະຖານທໂຮງຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດຫາງໄກສອກີກ ໂດຍທວໄປແມນແບບຊວຄາວຂາດເດນນ ແລະ
ອຸປະກອນການຮຽນ, ຂາດ ນສະອາດ ແລະ ຫອງນ ເຊງເປັນປັດໄຈພນຖານດານອານາໄມຂນພນຖານ.

ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ:
ຄາດໝາຍ: ັກຂອງແຜນປະຕິບັດງານແມນ:
ï

ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ ສຳລັບໂອກາດການເຂາຮຽນຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ ໂດຍທວໄປ

ï

ບັນລຸອັດຕາເລອນຊນຈາກຂນ ປ.5 ຂນ ມ.1 ໃຫໄດ 82,5% ໃນປີ 2010 ແລະ 85% ໃນປີ 2015.

ແລະ ໃນເຂດຊົນເຜາ ແລະ ທຸກຍາກທສຸດ

ການຂະຫຍາຍການສຶກສາ ຊນປະຖົມເຊອມຍົງໂດຍກົງກັບ ຄວາມຕອງການສຳລັບການຮຽນໃນຊນມັດທະຍົມ; ປະ

ເທດເຮົາມີປະຊາກອນທໜຸມຊງ 43,6% ຂອງປະຊາກອນແມນມີອາຍຸຕກວາ 15 ປີ (45,2% ໃນເຂດຊົນນະບົດ,
37,2% ໃນເຂດຕົວເມືອງ ). ແນວໂນມດານປະຊາກອນຊໃຫເຫັນເຖິງຂຈຳກັດກຽວກັບຊັບພະຍາກອນສຳລັບການ

ສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕອງການ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ. ການບັນລຸ
ເປາໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ແມນຂນກັບການຄວບຄຸມກະແສນັກຮຽນ, ໂດຍສະເພາະອັດຕາການເລອນຊນ

ຈາກຂນ ປ.5, ມ.3 ແລະ ມ.6 ເພອຮຽນຕ. ການຂະຫຍາຍການສຶກສາຂນປະຖົມຢາງທວເຖິງ ແລະ ການຫລຸດຜອນ
ອັດຕາການຄາງຫອງ ແລະ ອັດຕາການປະລະ, ໂດຍສະເພາະໃນຂນ ປ.1 ແລະ ປ.2, ຈະເພມການເຂາຮຽນໃນຂນ
ປ.5 ຢາງວອງໄວ. ຖາຫາກອັດຕາການເລອນຊນຂນຊນມັດທະຍົມ ຫາກຍັງຮັກສາໄວຢູໃນລະດັບປັດຈຸບັນນ ແລະ
ບມີການຸດລົງ, ການເຂາຮຽນຊນມັດທະຍົມຕນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂນ ມ.1 ຈະເພມຂຶ້ນຢາງວອງໄວ.

ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ ປົກຄຸມາຍທສຸດໃນເຂດຕົວເມືອງ ເມືອງໃຫຍ ແລະ ເຂດທມີ ເສດຖະກິດ
ດີ, ແຕປົກຄຸມໄດໜອຍທສຸດໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຊົນເຜາຫາງໄກສອກີກ ແລະ ເມືອງທຸກເຊງເຮັດໃຫຊອງຫວາງ

ດານໂອກາດເຂາຮຽນຫລຸດໂຕນກັນາຍຂນ. ອັດຕາການເຂາຮຽນສູງ, ຂາດເຂີນຫອງຮຽນ ແລະ ຄູເປັນຜົນໃຫແກ
ອັດຕາສວນນັກຮຽນຕຄູສູງຢູໃ
 ສເຂດຕົວເມືອງ; ແຕຫາກອັດຕາການເຂາຮຽນຕ ແລະມີຫອງຮຽນເືອ, ເຮັດໃຫ

ອັດຕາສວນນັກຮຽນຕຄູຕ ຢູເຂດຊົນນະບົດ. ຄວາມສະເໝີພາບຍງ-ຊາຍໃນການເຂາຮຽນແມນດໂຕນກັນາຍ
ໃນເຂດຊົນນະບົດຫາງໄກສອກີກ ແລະ ເຂດຊົນເຜາ, ແຕຢູເຂດ ຕົວເມືອງຊອງຫວາງດງກາວແມນແຄບເຂາ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ:

ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນມີບົດບາດັກ ເພອບັນລຸການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ເນອງຈາກວາຮູບການ ດງກາວ
ມີກົນໄກສຳລັບການເພມອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງຜູໃຫຍ

ແລະ ການສງເສີມການພັດທະນາທັກ ສະສີມື, ການ
ປະກອບການດວຍຕົນເອງ ແລະ ປະກອບສວນໃນກິດຈະກຳສາງລາຍໄດເພມໃຫຄອບຄົວ. ສງທາທາຍທໃຫຍວງ

ແມນການເພມອັດຕາການຮູໜັ
 ງສືຂອງຜູໃຫຍ

ໂດຍການລາຍງານ ໃຫໄດາຍ ກວາ 98% ແລະ 61% ໂດຍການ

ທົດສອບ ໃນປີ 2015. ປັດຈຸບັນມີພຽງແຕ 45,2% ຂອງປະຊາກອນຜູໃຫຍ

ທຖື
 ວາຮູໜັງສືຂນພນຖານ ປັດໄຈຂອງ
ການຮູໜັງສືກວມເຖິງ ສະຖານະທາງດານເສດຖະກິດ ປະຊາກອນຕົວເມືອງຊົນນະບົດ, ລະດັບການສຶກສາ, ຊົນ

ເຜາ ( ພາສາທໃຊໃນເຮືອນ ) ແງຮຽນຮູໜັງສື ( ໃນລະບົບໂຮງຮຽນ, ນອກລະບົບໂຮງຮຽນ ື ຮຽນຕາມອັດທະຍາ
ໄສ ) ແລະ ຈຳນວນປີທອອກໂຮງຮຽນ.

ໂຄງການ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນເລງໃສ 3 ກຸມຄື:
ï

ເດັກ ແລະ ໄວໝຸມອາຍຸ ( 6 -14ປີ ) ທບເຄີຍເຂາ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມີຄວາມປະສົງ ຢາກຮຽນຮູໜັງສື

ï

ກຸມຜູໃຫຍ

ອາຍຸລະຫວາງ (15 -40ປີ) ທກືກໜັງສືແຕມີຄວາມປະສົງຢາກຮຽນຮູໜັງສື ແລະ

ແລະ ຮຽນບຳລຸງວັດທະນະທຳ.
ບຳລຸງວັດທະນະທຳ.

ï

ຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ

( 15 - 24ປີ ) ທຍັງບມີວິຊາຊີບແນນອນ ແລະ ມີຄວາມປະສົງຢາກເຂາຮວມ
ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂນພນຖານ.

ທາອຽງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງເດັກອອກໂຮງຮຽນແມນເພມຂນ, ແຕກົງກັນຂາມຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການ
ການສຶກສານອກລະບົບແມນຈຳກັດ ແລະ ທາອຽງຂອງການເຂາຮວມຂອງກຸມເປາໝາຍແມນຫລຸດລົງແຕລະປີ.
ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ນໄດສະເໜີໃຫປັບປຸງ ການອອກແບບໂຄງການ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທັກສະຊົນນະບົດໃຫບໍລິການເຖິງກຸມເປົ້າໝາຍຕາງໆ.

ດານການເງິນ:
ຊັດສວນງົບປະມານຂະແໜງການສຶກສາ ທຽບໃສງົບປະມານລາຍຈາຍຂອງລັດທັງໜົດ ຄວນເພມຈາກ 11,8%

ເຖິງ 18% ສຳລັບໄລຍະ 2004-2015. ການເພມຂນດງກາວແມນມີຄວາມຈຳເປັນເພອເພມງົບປະມານຈາຍ
ປົກກະຕິ ເພອຮັກສາຄວາມຍືນຍົງຂອງຄຸນນະພາບຂອງການລົງທຶນໃນການກສາງ ແລະ ບຳລຸງຄູ, ຄວາມສອດຄອງ

ຂອງັກສູດ ແລະ ປມແບບຮຽນ ແລະ ແວດລອມການສິດສອນ, ເພອໃຫມັນໄດຮັບໝາກຜົນຕາມຄາດໝາຍ. ການ
ເພມທຶນແມນຈຳເປັນສຳລັບການເພມເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ ການປັບປຸງສະພາບ ແລະ ເງິນເດືອນຂອງຄູມີ

ຄວາມຈຳເປັນເພອສະໜັບສະໜູນຈຸດປະສົງຂອງການສາງຄູ, ການບັນຈຸ ແລະ ຊັບຊອນຄູ ແລະ ການປຸກລະດົມ
ຂົນຂວາຍຄູ. ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊຳນານຂອງກຳລັງສິດສອນ ແລະ ໜວຍສາງັກສູດມີຄວາມຈຳເປັນ
ຕອງໄດສາງໃຫເຂມແຂງຂນ. ເນອງຈາກອັດຕາສູນເສຍຄູສູງ, ສງຈູງໃຈ ແລະ ເງິນເດືອນຕຂອງຄູປະຖົມ, ມັນ
ຈງຂາດເຂີນ.

ຄູທຜານການຝຶກອົບຮົມຢາງໜັກໜວງ.

ການເພມເງິນເດືອນຂອງຄູແມນປັດໄຈສຳຄັນທສຸດຕ

ງົບປະມານລາຍຈາຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາໃນອະນາຄົດ. ແຜນການສຶກສາເພອທຸກຄົນນສະເໜີເພມເງິນເດືອນ

ຂອງຄູປະຖົມໃຫໃກຄຽງກັບອັດຕາສວນສະເລຍຂອງເງິນເດືອນຄູໃນພາກພນຄື 2,4 ເທອ GDP ຕຫົວຄົນຕປີ ໃນປີ
2015.

ເພອບັນລຸເປາໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ, ລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູຮວມພັດທະນາຂອງ
ສາກົນຕອງ ບັນລຸຄຳໝນໝາຍຂອງຕົນໃນການສະໜອງຊັບພະຍາກອນທຈຳເປັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮວມກັນຢາງມີ
ປະສິດທິພາບເພອຄ ປະກັນອະນາຄົດຂອງເດັກນອຍລາວ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ວິເຄາະທິດທາງນະໂຍບາຍໃນການສາງ ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ
ແມນໄດ ພິຈາລະນາ ຕາມທິດທາງ ນະໂບບາຍດງຕໄປນ:
ï

ດຸນດຽງການພັດທະນາຂະແໜງການຕາງໆ.

ï

ການເພມເງິນເດືອນສອດຄອງ ກັບທຶນຮອນງົບປະມານຂອງລັດ.

ï
ï
ï
ï

ດຸນດຽງການພັດທະນາຂະແໜງການຍອຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.
ສງຈູງໃຈຕາງໆ (ໂຄຕາ ແລະ ເບຍລຽງ).

ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດດານການເງິນ.
ການປະເມີນຄວາມສຽງ ແລະ ທາອຽງດານທຶນຮອນງົບປະມານຂອງລັດ.

ດຸນດຽງການພັດທະນາຂະແໜງການຕາງໆ
ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ເປັນພຽງສວນໜງຂອງທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ຈຳຕອງໄດ

ພິຈາລະນາ ຕາມເນອໃນລວມຂອງການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ທຸກຊນ ແລະ ທຸກຮູບແບບ ຈຳຕອງໄດຮັບ
ການພັດທະນາໄປຕາມ ວິໄສ ທັດຍາວນານເພອພັດທະນາ ໃຫຂະແໜງການດງກາວຕອງບັນລຸເປາໝາຍ ເພອ
ຄວາມເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢາງສູງສຸດ, ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຫລຸດຜອນຄວາມຫລຸດໂຕນກັນດານ
ຕາງໆ. ນອກຈາກນນ, ຄວາມຕັດສິນໃຈໃນຂະແໜງການຍອຍອນໆ ທບແມນການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ມີຜົນ

ສະທອນຕທຶນຮອນງົບປະມານ ສຳລັບການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ແລະ ການບັນລຸເປາໝາຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກ
ຄົນ, ເມອການເລອນຊນຈາກຂນ ປ.5 ຂນ ມ.1ແມນສວນໜງຂອງຄາດໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ, ແຕຫາກບ
ແມນການເລອນຊນ ຈາກຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ ຂນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຂນ ການ

ສຶກສາຊນສູງ. ອັດຕາການເລອນຊນັງຈາກຈົບ ປ.5, ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕນ (ມ.3) ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
(ມ.6) ແມນປັດໄຈຕັດສິນທຕອງໄດພິຈາລະນາ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດຕົກລົງທຈະເຮັດໃຫ ອັດຕາເລອນຊນຈາກ ຂນ ປ.5 ຫາ ມ.1 ສູງ ( 85% ໃນປີ 2014-15
ທຽບໃສ 78,7% ໃນປີ 2002/03), ເພອເປີດທາງໃຫແກການຜັນຂະຫຍາຍການສຶກສາຂນພນຖານໂດຍທວໄປ (

ປະຖົມບວກກັບມັດທະຍົມຕອນຕນ ) ລະຫວາງປີ 2020 ແລະ 2025. ນອກ ຈາກນນ, ໄດຕົກລົງທຈະເພມປີຮຽນ
ອີກ 1 ຂນ ໃນຊນມັດທະຍົມຕອນຕນເພອໃຫສອດຄອງກັບການສຶກສາຂນພນຖານໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ
ມາດຕະຖານຢູໃນ
 ພາກພນ. ອີກດານໜງ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດຕົກລົງຮັກສາໃຫຄົງທ ອັດຕາການເລອນຊນ
ຈາກຂນ ມ.3 ຂນ ມ.4 (85% ໃນປີ 2014-15 ທຽບໃສ 84,4% ໃນປີ 2002-03) ຍອນ 2 ເຫດຜົນັກຄື: (ກ) ເພອ

ີກເວນຈາກການພັດທະນາການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ວອງໄວໂພດ ຊງຈະເປັນມູນຄາສູງາຍໂພດ
ເພອຈະໃຫມັນສອດຄອງ ກັບເປາໝາຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ; ແລະ (ຂ) ໂດຍຄຳໜຶງເຖິງ ຄວາມຕອງການທ

ຈະເຮັດໃຫກະແສນັກຮຽນຈົບຊນມັດທະຍົມຕນ ເຂາໂຮງຮຽນສາງຄູ ລະບົບ 8+3 ຊງພົວພັນເຖິງການຜັນຂະຫຍາຍ
ການສຶກສາ ຊນປະຖົມ ຢາງ ທວເຖິງ ແລະ ການສຶກສາເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ. ທາຍສຸດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ຕົກລົງ
ຮັກສາໃຫຄົງທອັດຕາການເລອນຊນ ຈາກມັດທະຍົມປາຍ ຂນ ການສຶກສາຊນສູງ ຊງປັດຈຸບັນນຢໃນ
ູ ລະດັບ 76%
ຈົນກວາຈະບັນລຸເປາໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

ດຸນດຽງການພັດທະນາຊນຮຽນ ແລະ ຮູບແບບການຮຽນ ຂອງ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.
ການສຶກສາ ເພອທຸກຄົນກວມເຖິງ :
ï

ການດູແລຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນ,

ï

ການສຶກສາຊນປະຖົມ,

ï

ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ ການຝຶກທັກສະວິຊາຊີບ.

ï

ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕນ,

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015

5

ເມອຫາກການຜັນຂະຫຍາຍການສຶກສາ ຊນປະຖົມຢາງທວເຖິງ ເປັນຈຸດປະສົງັກຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ,
ມັນມີການພົວພັນຢາງຈະແຈງ ແລະ ສຳຄັນລະຫວາງການສຶກສາຊນ ປະຖົມ ແລະ ຊນອນໆຂອງ ການສຶກສາເພອ
ທຸກຄົນ ແລະ ຮູບແບບຂອງການສຶກສາ. ເມອການດູແລຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນ ມີຜົນກະທົບເຖິງ

ການຂະຫຍາຍໂອກາດການຮຽນ, ປະສິດທິຜົນພາຍໃນ ແລະ ຜົນການຮຽນໃນຊນປະຖົມ, ມັນຄວນຈະຕອງໄດຮັບ

ການພັດທະນາ ຕາມຈັງຫວະທສອດຄອງກັບການບັນລຸຈຸດປະສົງອນໆ ຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ. ເມອການພັດ
ທະນາຊນຮຽນອະນຸບານ ມີມູນຄາສູງາຍ ແລະ ເພອເປັນການຫລຸດຜອນລາຍຈາຍຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ,

ຈງໄດພິຈາລະນາ ຕົກລົງສງເສີມໂຮງຮຽນ ອະນຸບານຊຸມຊົນ ໂດຍການຊວຍເືອຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການສວນ
ໜງ. ນອກຈາກນຍັງໄດພິຈາລະນາ ປັດໄຈທິດທາງັກ 2 ຢາງຄື:
ï

ອັດຕາການເຂາຮຽນຢູໃນ
 ໂຮງລຽງເດັກ ແລະ ໂດຍສະເພາະຊນອະນຸບານ ແລະ

ï

ສັດສວນຂອງສະຖາບັນຂອງລັດ ແລະ ຊຸມຊົນສົມທຽບໃສເອກະຊົນ.

ບູລມະ
ິ ສິດແມນພັດທະນາໂຮງຮຽນອະນຸບານ າຍກວາໂຮງລຽງເດັກ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນ ອະນຸບານແມນໃຫຮັບ
ເອົາເດັກອາຍຸ 5 ປີ າຍກວາເດັກທນອຍກວານນ. ໄດພິຈາລະນາຄາດໝາຍ ທາງເລືອກ ສຳລັບເດັກເກນອາຍຸ 3-4
ປີ ແລະ ອັດຕາການເຂາຮຽນຂອງເດັກ

ອາຍຸ 5 ປີ ໃນປີ 2014-15. ເມອມີການພິຈາລະນາພັດທະນາການເຂາ

ຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ຢາງ ວອງໄວໃນເບອງຕນ, ການຕົກລົງຂນສຸດທາຍ ແມນເຫັນດີ ພັດທະນາໃນລະດັບກາງ,
ແຕກໍວອງໄວສຳລັບການເພມອັດຕາການເຂາຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ( 50% ໃນປີ 2014-15 ທຽບໃສ 92% ໃນ
ປີ 2002-03 ).

ບັນຫາໜງກຄື ຈັງຫວະການພັດທະນາ ສະຖາບັນຂອງລັດ ກັບ ຂອງຊຸມຊົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການໄດຕົກລົງທຈະ

ບຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານຊຸມຊົນໄວາຍ ສຳລັບຊຸມປີ ( 2005-09 ), ການສົມມຸດຕິຖານທວາ ມັນຈຳຕອງ
ໃຊເວລາ ສຳລັບການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍການປະກອບສວນຂອງ ຊຸມຊົນ. ເມອຫາກການພັດທະນາໂຮງຮຽນ

ອະນຸບານຂອງລັດ ຢູພາຍ

ໃຕການຄວບຄຸມຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ພະແນກສຶກສາແຂວງ, ການສາງຕງ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານຊຸມຊົນ ແມນຂນກັບການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງພວກເຂົາເຈາ ໃນການ

ປະກອບສວນດານວັດຖຸ ແລະ ທຶນຮອນ, ເຖິງແມນວາລັດຈະມີທຶນສົມທົບກັບໂຮງຮຽນດງກາວກໍຕາມ. ການວາງ
ຄາດໝາຍສຳລັບຈຳນວນໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຊຸມຊົນ ແລະ ການເຂາຮຽນໃນໂຮງຮຽນດງກາວ ແມນຍັງເປີດໄວ

ເພອຄນຄວາ ແລະ ຜົນສຳເລັດຕາງໆ ທາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ບັນດາພະແນກສຶກສາແຂວງ ຈຳຕອງໄດ
ຕິດຕາມກວດກາຢາງໃກຊິດ.

ເມອຫາກວາໂຮງຮຽນອະນຸບານເອກະຊົນ ສວນາຍຈະຕອງສາງຂນໃນເຂດຕົວເມືອງທຮງມີ ແລະ ເຂດ ທມີ

ຄວາມພໍໃຈ ທຈະຈາຍຄາຮຽນ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານຂອງລັດ ສົມທຽບກັບການສາງຕງໂຮງຮຽນອະນຸບານຊຸມຊົນ ຈຳ
ຕອງໄດປຶກສາຫາລືກັນຢາງລະອຽດ ສຳລັບຍຸດທະສາດທໄດຄາດໄວ ໃຫຍືນຍົງຍາວນານ ແລະ ບສນເປືອງມີມູນ
ຄາຕ.

ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕນ ແມນຄືໄດເວາຜານມາແລວ, ຈຸດປະສົງຍາວນານຄືການຜັນຂະຫຍາຍ ເປັນການ
ສຶກສາຂນພນຖານ ຢາງທວເຖິງໃນທວປະເທດ.

ບັນດາປະເທດສວນາຍໃນພາກພນ ແລະ ໃນໂລກ, ການສືກສາຂນພນຖານປະກອບດວຍ 9 ຂນຮຽນ, ແລະ
ກະຊວງສຶກສາທິການເຫັນຄວາມສຳຄັນຍງທຈະດັດປັບໃຫເຖີງມາດ ຕະຖານສາກົນ. ເລມຕນປີ 2010-11, ຈະ

ເພມຂນຮຽນທີ 9 ເຂາໃນມັດທະຍົມຕອນຕນ ແລະ ໂຄງຮາງຂອງລະບົບການສຶກສາຈະກາຍເປັນ 5+4+3 ແທນທ
ລະບົບ 5+3+3. ການຕັດສິນໃຈດງ ກາວ ມີຜົນກະທົບຢາງໃຫຍວງໃຫແກ ງົບປະມານປົກກະຕິ ແລະ ລົງທຶນ
ສຳລັບການສຶກສາເພອທຸກຄົນ, ດງດຽວກັນກັບງົບປະມານໃຊຈາຍທັງໝົດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນມີພາລະບົດບາດສຳຄັນັກ ຊງເປັນວິທີການທັງສອງຢາງເພອເພມ ອັດຕາການ
ຮູໜັງສືຢາງວອງໄວ, ພົວພັນກັບການຜັນຂະຫຍາຍການສຶກສາຊນປະຖົມຢາງທວເຖິງ ແລະ ເປັນວິທການໜ
ີ
ງສຳ

ັບສງເສີມການພັດທະນາທັກສະສີມື, ການປະກອບການດວຍຕົນເອງ ແລະ ກິດຈະກຳເສີມສາງລາຍໄດ. ດງນນ,
ກະຊວງສຶກສາທິການ ຈງຕົກລົງ: ( ກ ) ແຕລະປີຮັບເອົາຊາວໜຸມທບເຄີຍເຂາໂຮງຮຽນຈັກເທອ ື ອອກໂຮງຮຽນ

ຈຳນວນວງາຍ ເພອເຂາຮຽນັກສູດປະຖົມນອກ ລະບົບໂຮງຮຽນ; ( ຂ ) ແຕລະປີ ຮັບເອົາຜູໃຫຍ ທກືກໜັງສື

ຢາງວງາຍ ເຂາໂຄງການລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື; ແລະ ( ຄ ) ແຕລະປີຮັບເອົາຊັດສວນຈຳນວນາຍຂອງຜູ
ໃຫຍ ທກືກໜັງສື ແລະ ຊາວໜຸມທອອກໂຮງຮຽນ ເຂາໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂນພນຖານແລະ ທັກສະຊີວິດ.

ການເພມເງິນເດືອນສອດຄອງ ກັບທຶນຮອນງົບປະມານຂອງລັດ
ການປັບປຸງສະຖານະພາບຂອງຄູ ແລະ ເງິນເດືອນມີຄວາມສຳຄັນທສຸດ ເພອຊຸກຍູຈຸ
 ດປະສົງຂອງການສາງ ແລະ
ຝຶກອົບຮົມຄູ , ການບັນຈຸ, ຊັບຊອນ ແລະ ໂດຍສະເພາະການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ. ດງນນ, ໄດມີການພິຈາລະນາ
ການເພມເງິນເດືອນຂນຕາງໆ ເພອເປັນການປະກອບສວນປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຄູຄືນອີກ ໂດຍສອດຄອງກັບ ຈັງ

ຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີ. ໄດພິຈາລະນາ ຄາດໜາຍທາງ

ເລືອກ 2 ຢາງ ທເງິນເດືອນສະເລຍຂອງຄູ ຈະຄອຍໆ ເພມຂນເຖິງ 2 ເທອ ຂອງ GDP ຕ ຫົວຄົນ ຕປໃນ
ີ ປີ 2010
ຖາທຽບໃສ 0,64 ເທາ ຂອງGDP ຕ ຫົວຄົນ ໃນປີ 2002. ເງິນເດືອນ ຂອງຄູຊນອນນອກຈາກຊນປະຖົມ ແມນ
ເພມຕາມອັດຕາສວນຂອງເງິນເດືອນຄູຊນປະຖົມຕາມອັດຕາສວນຂອງປີຖານ 2002-03. ເຖິງແມນວາການວາງ

ຄາດໜາຍຕ ແຕມີຜົນກະທົບາຍທສຸດຕງົບປະມານປົກກະຕິ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ການເພມເງິນ
ເດືອນຄູ

ແມນປັດໄຈອັນໜງສຳຄັນທສຸດຂອງ

ທາຍສຸດກະຊວງສຶກສາທິການ

ງົບປະມານການໃຊຈາຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາໃນອະນາຄົດ.

ໄດຕົກລົງເອົາທາງເລືອກດງກາວ

ເດືອນສະເລຍຂອງຄູ ໃນພາກພນ ຄື 2.4 ເທອ GDP ຕຫົວຄົນ ຕປີ.

ເພອເພມເງິນເດືອນຂອງຄູໃຫໄກຄຽງກັບເງິນ

ສງຈູງໃຈຕາງໆ ( ໂກຕາ ແລະ ເບຍລຽງ ).
ໃນປີ 2002-03, ໄດສະໜອງເບຍລຽງໃຫນັກຮຽນຄູ ໃນສະຖາບັນສາງຄູຕາງໆ, ເຕັກນິກ ແລະວິຊາຊີບ, ແລະ ການ

ສຶກສາຊນສູງ ເຖິງ 7% ຂອງ ງົບປະມານປົກກະຕິຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ. ເມອໄດພິຈາລະນາ ກຽວກັບການ
ດຜອນໂກຕາ ແລະ ເບຍລຽງແລວ, ທາຍສຸດກະຊວງສຶກສາທິການ ຕົກລົງດຜອນຈຳນວນເບຍລຽງເທອລະ
ກາວ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບນັກຮຽນເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດດານການເງິນ.
ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຄວາມ ຕ ອ ງການ ດ າ ນ ຊັ ບ ພະຍາກອນ ຂອງ ການ ສຶ ກ ສາ ເພ ອ ທຸ ກ ຄົ ນ ແມ ນ ຂ ນ ກັ ບ ທຶ ນ ຮອນ
ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ຊັດສວນງົບປະມານແບງປັນໃຫຂະແໜງການສຶກສາເປັນັກ. ບມແຜນ
ີ
ປະຕິບັດງານ
ແຫງຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ອັນໃດ ທຈະບໄດທົດສອບຄວາມເປັນໄປໄດດານການເງິນ ໂດຍເອົາເຂາໃນ

ການຄາດຄະເນ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີ ທໄດປະເມີນ GDP ໃນອະນາຄົດ ແລະ ການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຶນຮອນງົບປະມານຂອງລັດ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ສຳລັບຊຸມປີ 2004-15 ແມນໄດຄາດຄະເນໄວຢູ 7% (ສົມມຸດຕິຖານທສູງ). ລາຍ
ຮັບຂອງລັດ, ບນັບທຶນຊວຍເືອລາ, ຊງສູງເຖິງ11,5% ຂອງGDP ໃນປີ 2002-03 ແມນໄດຄາດຄະເນວາ ຈະ
ເພມຂນເຖິງ 20,5% ຂອງ GDP ໃນປີ 2014-15, ການເພມຂນຢາງແຂງແຮງແມນອີງໃສ: (ກ) ການຂະຫຍາຍຕົວ

ແບບຍືນຍົງຂອງເສດຖະກິດ ໃນໄລຍະ11ປີ ຜານມາ, (ຂ) ທິດທາງນະໂຍບາຍປັບປຸງ ການເກັບພາສີອາກອນຢາງ
ຈິງຈັງ, (ຄ) ເພມການເກັບກູທຶນຄືນ ຈາກການບໍລິການສາທາລະນະຊົນ ສະເພາະບາງຢາງ, ແລະ (ງ) ການເພມ
ລາຍໄດຂອງລັດ ຈາກກິດຈະກຳຕາງໆ.
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ໂດຍອີງໃສ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການປັບປຸງລະບົບການບັນຊີຂອງລັດ, ງົບປະມານປົກກະຕິຂອງ
ລັດ ອາດເພມຂນຈາກ 9,2% ເຖິງ15% ຂອງ GDP ແລະ ງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ຈາກ 12,7% ເຖິງ
8,5% ຂອງ GDP. ອີກດານໜງ, ງົບປະມານປົກກະຕິຂອງລັດຈຳຕອງເພມຂນຢາງວງາຍ: (ກ) ເພອຮັກສາ
ການໃຊຈາຍທພົວພັນເຖິງການລົງທຶນໃນຜານມາ ແລະ ປະຈຸບັນ ເພອໃຫໄດຮັບໝາກຜົນຊງຄວນໄດ, ແລະ (ຂ)
ເພອເພມເງິນເດືອນໃຫແກລັດຖະກອນ. ດານໜງອີກ, ການລົງທຶນຈະບເພມຂນໂດຍໄວໃນອານາຄົດຍອນ: (ກ)

ການກູຢື
 ມເງິນ ແລະ ການຊວຍເືອລາ ຈາກຕາງປະເທດຈະດຜອນໃນຊັດສວນ ຂອງGDP ເມອປະເທດມີການ
ພັດທະນາຂນ ແລະ (ຂ) ຄວາມຕອງການ ຂອງການລົງທຶນຂນພນຖານ ຈະມີໜອຍລົງ.

ທາຍສຸດ, ສັດສວນຂອງ ງົບປະມານລາຍຈາຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາໃນງົບປະມານລາຍຈາຍລວມ ຂອງລັດຈະ
ຕອງເພມຂນ ຈາກ 11,8% ສຳລັບໄລຍະການຄາດຄະເນ, ໂດຍຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາເປັນບູລມາ
ິ ສິດ ຈຳເປັນ
ແລະ ເປັນເສົາຄອັນໜງ ໃນ 4 ເສົາຄ ຂອງຍຸດທະສາດລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ.

ໂດຍອີງໃສ ຮູບແບບທາງເລືອກປະຈຸບັນ, ລາຍຈາຍທັງໝົດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ມີທາອຽງທຈະເພມຂນ

ຢາງວອງໄວເຖິງ 21,5% ຂອງ ລາຍຈາຍທັງໝົດຂອງລັດໃນປີ 2009-10 ແລະ 20,2% ໃນປີ 2014-15, ມັນຈະ

ມີຊອງຫວາງຂາດດູນນສູງເຖິງ 6,9% ຂອງລາຍຈາຍທັງໝົດຂອງລັດ ື 517 ຕກີບ ໃນປີ 2009-10 ແລະ ຈະ
ຫລຸດລົງເຖິງ 2,1% ຂອງລາຍຈາຍທັງໝົດຂອງລັດ, ື 231 ຕກີບ ໃນປີ 2014-15.

ຖາເປັນຊັດສວນຂອງ GDP, ງົບປະມານລາຍຈາຍ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ຈະກະໂດດ ຈາກ 2,3% ໃນປີ
2002-03 ເຖິງ 4,5% ໃນປີ 2009-10 ແລະ 4,6% ໃນປີ 2004-15 . ຕົວເລກນ ກບດລນ ຈາກຕົວເລກສະ
ເລຍຂອງບັນດາປະເທດອນໆ, ແຕມັນສະແດງໃຫເຫັນການເພມຂນ ຢາງວອງໄວ ຊງມັນຈຳຕອງໄດ ທົດສອບເຖິງ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບເອົາ ງົບປະມານດງກາວ.

ສວນໃຫຍແລວ, ການເພມງົບປະມານລາຍຈາຍ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແມນຍອນການປຽນແປງຂອງ ງົບປະ
ມານລາຍຈາຍປົກກະຕິ ຊງທະວີຄູນຂນເຖິງ 10 ເທອ ຕາມລາຄາຄົງທ, ແຕຫາກງົບປະມານລາຍຈາຍການລົງທຶນ
ແມນຫານໃຫ 2. ມີ 3 ປັດໄຈ ທຄວບຄຸມຄາໃຊຈານຍປົກກະຕິຄື:
•

ການເພມເງິນເດືອນ (ເມອສົມທຽບກັບຄາດໝາຍ 1,8 ເທອ ຂອງGDP ຕຫົວຄົນ ຕປີ ໃນປີ 2010-11, ຄາດ
ໝາຍ 2 ເທອ ຂອງGDP ຕຫົວຄົນ ຕປີ ຈະຕອງເພມຄາໃຊຈາຍຂນຕມອີກ 148 ຕກີບ).

•

ການຜັນຂະຫຍາຍການສຶກສາຊນປະຖົມໂດຍທວໄປ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ອັດຕາການເລອນ
ຊນຈາກ ປ.5 ຂນ ມ.1 ( ຖາທຽບໃສອັດຕາເລອນຊນຈາກ ປ.5 ຂນ ມ.1 80% ໃນປີ 2014-15 ແລະ ອັດຕາ

ເລອນຊນ 85% ເພມຄາໃຊຈາຍຂນຕມອີກ 35 ຕກີບ ). ຄວາມພະຍາຍາມເພອຊອກຫາການພັດທະນາ
ລະບົບການສຶກສາ ທຍືນຍົງກວາເກາ ຄວນພິຈາລະນາເຖິງຄາດໝາຍ ທບຄວນຄາດຄະເນໄວສູງໂພດ ສຳລັບ
ປັດໄຈ ທໄດກາວໄວຂາງເທິງນ.
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ການປະເມີນຄວາມສຽງ ແລະ ທາອຽງດານທຶນຮອນງົບປະມານຂອງລັດ
ເພອປະເມີນຄວາມສຽງ ທກຽວພັນເຖິງການຄາດຄະເນທສູງເກີນໄປສຳລັບລາຍໄດຂອງລັດ ແລະ ຊັດສວນຂອງ
ງົບປະມານລັດໃຫແກຂະແໜງການສຶກສາ,

ໄດມີການດຳເນີນການວິໄຈເຖິງຄວາມອອນໄຫວ

ເພອປະເມີນຜົນ

ກະທົບຂອງການປຽນແປງ ຊອງຫວາງຂາດດຸນ ທຕສຸດ ໃນສອງປັດໄຈັກ. ໃນປີ 2014-15, ການດຜອນ
ສັດສວນຂນຕສຸດ 1% ຂອງຊັດສວນຂອງລາຍຈາຍງົບປະມານຂອງລັດ ໃນ GDP ແລະ ຊັດສວນຂອງລາຍຈາຍ
ຂອງລັດ ໃຫຂະແໜງການສຶກສາ ຈະມີການເພມຊອງຫວາງການຂາດດູນເຖິງ 205-210 ຕກີບ.

ສະບໄດວາ: ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈຳ

ຕອງໄດຕິດຕາມຢາງໃກຊິດ ເຖິງທາອຽງ ຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີ ກອນຈະຕັດສິນ
ໃຈກຽວກັບການເພມເງິນ ເດືອນ ແລະ ຄວາມກາວໜາຂອງປັດໄຈອນໆ ທມີຜົນກະທົບຢາງແຂງແຮງ ຕລາຍຈາຍ
ຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາ.
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ພາກທີ I
ສະພາບແວດລອມ
ຕການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

ພາກທີ I
ສະພາບແວດລອມ
ຕການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

ໝວດທີ 1 ສະພາບແວດລອມທາງດານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ
1.1 ເປາໝາຍ ແລະ ບາດກາວການພັດທະນາຂອງຊາດ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍຄງທີ 6 ຂອງພັກ ທາຍປີ 1996 ໄດວາງເປາໝາຍໄລຍະຍາວແຫງການພັດທະນາຂອງປະເທດ
ຊາດ, ຄືເຮັດໃຫປະເທດຊາດຫລຸດພນອອກຈາກການເປັນປະເທດດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020, ໂດຍຮັບປະກັນ
ການເຕີບໃຫຍ ຂະຫຍາຍໂຕຢາງຕເນອງທາງດານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາດານສັງຄົມຢາງເໝາະສົມ,
ໃນເວລາດຽວກັນນນ

ກຮັບປະກັນໃນການຮັກສາໄວຊງເອກະລັກຂອງຊາດ

ທາງດານສັງຄົມ,

ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ, ພນຖານຕາງໆ ແມນໄດຖືກສາງຂນ ເພອການກສາງປະເທດຊາດຄື:
•
•
•

ວັດທະນະທຳ,

ການກາວໄປສູເສດຖະກິດຕະຫລາດເທອລະກາວ.

ການກສາງພນຖານໂຄງລາງທຈຳເປັນໃນຂອບເຂດທວປະເທດ ແລະ

ແກໄຂຊີວິດການເປັນຢູ ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍຜານການຄປະກັນ ທາງດານສະບຽງອາຫານ,

ຂະຫຍາຍການບໍລິການດານສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສງແວດລອມ, ໄປຄຽງຄູກັບການເສີມ ຂະຫຍາຍແບບ
ແຜນການດຳລົງຊີວິດອັນມີຄຸນຄາທາງດານວັດທະນະທຳຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜາ.

ການພັດທະນາຂອງຊາດມີ 3 ບາດກາວ, ບັນດາບາດກາວດງກາວ ມີການພົວພັນ ເຊງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ
ມີຄວາມຈຳເປັນ

ຕອງປະຕິບັດໄປພອມໆກັນ

ເພອຮັບປະກັນການກາວຈາກເສດຖະກິດຂະໜາດນອຍກະແຈກ

ກະຈາຍ ທອີງໃສຊົນນະບົດ ແບບພໍ ກຸມຢູກຸມກິນ, ໄປສູເສດຖະກິດການຜະລິດເປັນສິນຄາ ແລະ ການບໍລິການ,
ເຊງເປັນເງອນໄຂເພອບັນລຸເປາໝາຍໃນປີ 2020.

ບາດກາວທີ 1: ການສາງ ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດກົນໄກເສດຖະກິດໃໝ ( NEM ) :
ໃນປີ 1986 ລັດຖະບານໄດຮັບຮອງເອົາ ì ກົນໄກເສດຖະກິດໃໝî

ເພອຫັນປຽນລະບົບເສດຖະກິດ ແບບລວມສູນ ໄປສູ ເສດຖະກິດຕະຫລາດເທອລະກາວ.

ບາດກາວທີ 2: ການຫັນປຽນໂຄງສາງ ແລະ ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກເສດຖະກິດ:

ລັດຖະບານ ໄດດຳເນີນການຫັນປຽນໂຄງສາງເສດຖະກິດ, ໂດຍເລງໃສ ພັດທະນາ

ຕາໜາງໂທລະຄົມ ແລະ ຄົມມະນາຄົມຂົນສງ, ສງເສີມການເຊອມຍົງຂອງຊາດແລະ ພູມີພາກ

ກາວໄປເຖິງ ການເປັນຄູຮວມເສດຖະກິດ ຢາງເຕັມສວນ ລະຫວາງ ບັນດາປະເທດໃນພູມີພາກ.

ບາດກາວທີ 3: ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍສຸມໃສປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ :

ການພັດທະນາແບບມີສວນຮວມໂດຍເອົາປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງລວມເຖິງການບັນລຸຂນ

ພນຖານ ການຄປະກັນສະບຽງອາຫານ, ການປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ
ການກະຈາຍອຳນາດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບພັດທະນາລົງສູທອງຖນ, ເພອເຮັດໃຫມວນຊົນໄດມີ

ສວນຮວມຫລາຍຂນ, ຈຸດປະສົງສະເພາະໜາແມນເພອ ສາງເງອນໄຂທອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃນຂອບເຂດທວປະເທດ, ເຮັດໃຫປະຊາຊົນ ບັນດາເຜາເຂາເຖິງສງທພວກເຂົາເຫັນວາເປັນ

ພນຖານ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຄປະກັນສະບຽງອາຫານ, ເຂາເຖິງຕະຫລາດ, ໄດຮັບ
ການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ.
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1.2 ແຜນຍຸດທະສາດເພອການເຕີບໂຕ ແລະລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກແຫງຊາດ (NGPES):

ແຜນຍຸດທະສາດເພອການເຕີບໂຕ ແລະ ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກແຫງຊາດ (NGPES) ເປັນໃຈກາງ ຂອງ

ແຜນງານບຸລິມະສິດພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານເຊງຊອງແສງ ເຖິງຍຸດທະສາດ ແລະ ກອບນະໂຍບາຍສຳລັບ
ຈັດຕງປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍແຫງຊາດ. ວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງ NGPES ແມນລຶບລາງ

ຄວາມທຸກຍາກໂດຍຜານການເຕີບໂຕດານເສດຖະກິດຢາງແຂງແຮງ, ການສາງສາປະເທດຊາດແບບ ຕເນອງ ໃນ
ທຸກດານ ແລະ ການສຸມໃສ ສະເພາະແກໄຂສະພາບຄວາມທຸກຍາກຢູບັ
 ນດາເມືອງທທຸກຍາກທສຸດ ເພອໃຫເຂົາເຈາ
ເພມການ ປະກອບສວນເຂາໃນລະບົບເສດຖະກິດແຫງຊາດ.

NGPES ເລງໃສເສີມສາງສະພາບແວດລອມ ທເອອອຳນວຍໃຫແກການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ການເສີມສາງ ຄວາມເຂມແຂງ ໃຫ້ແກສະພາບແວດ ລອມດງກາວແມນອີງໃສ 4 ເສົາຄຄື:

•
•
•
•

ເສີມສາງຄວາມເຂມແຂງແກແຜນງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ.

ເສີມສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກ ສະພາບແວດລອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ.
ປັບປຸງການຄຸມຄອງຂອງພາກລັດ.

ການຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນ ແລະ ລາຍຮັບພນຖານແຫງຊາດ

ການເຊອມຍຸດທະສາດແມນອີງໃສ 4 ຂະແໜງການຕນຕໍຄື:
- ຂະແໜງກະສີກຳປາໄມ:

ສຸມໃສຄປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເພມຜົນຜະລິດກະສິກຳເພອສາງລາຍຮັບ

ແລະ ສາງຄວາມຮງມີ, ຮູບແບບກວມເຖິງການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງເຂດດິນເຈຍພູ,

ການຄຸມຄອງສງແວດລອມ, ການເຮັດໄຮຄົງທ, ການຊົນລະປະທານ ແລະ ການພັດທະນາ

ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດຈະຕອງບັນລຸສງ ດງກາວໄປພອມໆ ກັນກັບ ການຮັບປະກັນທາແຮງ
ດານການຜະລິດ ຂອງກະສິກຳປາໄມເຂດທງພຽງ ໃຫແກເສດຖະກິດຕະຫລາດໃຫສົມດູນ.

- ຂະແໜງການສຶກສາ:

ຈະຕອງບັນລຸເປາໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ, ໂດຍເຮັດສຳເລັດ 3 ໜາທໃຈກາງຄື:

ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂາຮຽນຢາງທວເຖິງ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ
ແລະ ການເສີມສາງຄວາມເຂມແຂງ ຂອງການບໍລິຫານການຄຸມຄອງ ການສຶກສາ.

- ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ:

ສຸມໃສກສາງ ແລະ ປະກັນການບໍລິການດານສາທາໃນຂົງເຂດທວປະເທດ, ໂດຍເນນການ

ປອງກັນເປັນຕນຕໍ, ການໃຫຂມູນຂາວສານກຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະສຶກສາເປັນສວນໜງ
ຂອງ ການບໍລິການດານສາທາລະນະສຸກ, ການຂະຫຍາຍຕາໜາງສາທາລະນະສຸກໄປສູເຂດ
ຫາງໄກສອກຫລີກ, ສງເສີມສຸຂະພາບຂອງແມ ແລະ ເດັກ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນສຳລັບໄວ
ໜຸມສາວ, ການສັກຢາກັນພະຍາດ, ການສະໜອງນສະອາດ ແລະ ອະນາໄມສະພາບ
ແວດລອມ ເປັນຕນ.

- ຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສງ:

ພນຖານໂຄງລາງດານການຂົນສງເປັນສງທຈຳເປັນໃນການເຊອມຍົງຂອງຊາດ ແລະ ພູມີພາກ,
ໂດຍຕອບສະໜອງໂຄງລາງການຂົນສງທຈຳເປັນໃຫແກປະຊາຊົນໃນເຂດທບມີເສນທາງ.

ບູລິມະສິດ ສູງສຸດແມນໃຫປະຊາຊົນມີທາງເຂາສູການ

ຂົນສງ, ຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ

ຂົນສງ ຈະຕອງສືບຕສາງ ພັດທະນາໂຄງລາງພນຖານທວປະເທດ, ເພອການເຕີບໂຕ. ສຸມໃສ

ບັນດາເມືອງທທຸກຍາກໂດຍການພັດທະນາຕາໜາງລະບົບຖະໜົນຫົນທາງໃນເຂດຊົນນະບົດ,
ເພອສງເສີມການເສອມຍົງຕະຫລາດ, ການທອງທຽວ, ການຄາ, ຕະຫລອດເຖິງການສະໜອງ
ໄຟຟາໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ອຸດສະຫະກຳ ເຂດຊົນນະບົດ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

1.3 ສະພາບທາງດານເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາກອນ:

ເນອທ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສວນຫລວງຫລາຍ ເປັນເຂດຊົນນະບົດ ເຊງໂຄງສາງເສດຖະກິດແມນອີງໃສ່ກະສິກຳເປັນ

ພນຖານ. ການປັບປຸງສະພາບສັງຄົມ ແລະ ການສາງລາຍຮັບ ໃຫແກປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ

ແມນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງລັດຖະບານ. ການເສອມຍົງເຂດຊົນນະບົດເຂາໃນ ເສດຖະກິດຕະຫລາດແຫງຊາດ
ແມນເປັນຈຸດໃຈກາງ ເພອລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ ຢາງກວາງຂວາງ. ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນແງສັງຄົມ ແລະ

ທຳມະຊາດ ແມນຂໍກະແຈ ເພອລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫແກປະຊາຊົນຢາງມະຫາສານ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູຂອງສັງຄົມຢາງຍືນຍົງ.

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

ອັດຕາສວນຂອງຄວາມທຸກຍາກໄດຫລຸດລົງຈາກ 48% ໃນປີ 1990 ເປັນ 38,6% ໃນປີ 1998 ລັດຖະບານ
ໄດກຳນົດເອົາ 47 ເມືອງ ທທຸກຍາກທສຸດ, ເປັນບູລິມະສິດ ຂອງ NGPES. ປະຊາກອນໃນເມືອງເລານກວມ
ເອົາ 23,5% ຂອງພົນລະເມືອງ ທວປະເທດ. ລະດັບຄວາມທຸກຍາກໂດຍສະເລຍທວປະເທດແມນ 39% ( ຂອງ
ຈຳນວນເມືອງ 142 ເມືອງໃນທວປະເທດ ) ແລະ 64% ໃນ 47 ເມືອງທທຸກທສຸດ, ແລະ 38% ໃນຈຳນວນ 25
ເມືອງທຸກ ແລະ 23% ໃນຈຳນວນເມືອງທບທຸກ.

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

ຕາມການສຳຫລວດພົນລະເມືອງປີ 1995, ປະຊາກອນທັງໝົດມີ 4.6 ລານຄົນ, ເພມຂນ 28% ຖາທຽບ ໃສ

ການສຳຫລວດພົນລະເມືອງປີ 1985 ອັດຕາເພມຂນຂອງ ປະຊາກອນລະຫວາງປີ 1985 ແລະ ປີ 1995 ແມນ
2,5% ຕປີ, ປະຊາກອນຂອງປີ 2000 ໄດຄາດຄະເນເຖິງ 5,35 ລານ ແລະ ຈະເພມຂນ 2 ເທາໃນໄລຍະບເຖິງ 30

ປີຂາງໜາ. ອັດຕາເພມຂນຢາງວອງໄວຂອງປະຊາກອນມີ ຄວາມໝາຍອັນໃຫຍຫລວງໃຫແກຂະແໜງການສຶກສາ.
ຈຳນວນເດັກໃນເກນອາຍຸເຂາຮຽນປະຖົມຈະເພມຈາກ 753.500 ໃນປີ 2000 ເປັນ 889.600 ໃນປີ 2015.

ການສຳຫລວດສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ ຊໃຫເຫັນວາ: ມີປະຊາກອນໜຸມເຊິງມີ ກຸມອາຍຸຕກວາ 15 ປີ ກວມ
ເຖິງ 43,6% (45,2% ເຂດຊົນນະບົດ, 37,2% ຢູໃນເຂດ ຕົວເມືອງ) ປະຊາກອນໄວອອກແຮງ ງານມີ 52,9%.

ຂະໜາດສະເລຍຂອງຄົວເຮືອນປະຈຸບັນແມນ 5,99 ຄົນ ( 5,83 ຢູຕົວເມືອງ ແລະ 6,03 ຄົນຢູຊົນນະບົດ) ປະມານ
80% ຂອງພົນລະເມືອງອາໄສຢູເຂດຊົນນະບົດ, ອັດຕາສວນເພດແມນ 49,7% ສຳລັບເພດຊາຍ ແລະ 50,3%

ເປັນເພດຍິງ, ສະພາບດານປະຊາກອນດງກາວ ຊໃຫເຫັນວາ: ພວກເຮົາຍັງ ຈະ ຕອງປະເຊີນບັນຫາອັນ ໜັກໜວງໃ
ນການຕອບສະໜອງໂອກາດ ທາງດານການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທມີຄຸນນະພາບສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ

ການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທ ແທດເໝາະ ເພອສືບຕການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມເພອບັນ
ລຸເປາໝາຍແຫງຊາດ ທຄາດໝາຍໄວໃນປີ 2015.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ການຍາຍຖນໄປຢູຕາງປະເທດ
ະບວນການ

ແລະ

ພາຍໃນປະເທດ

ທພນເດນສົມຄວນໃນທົດສະຕະວັດທຜານມາ.

ຈາກຊົນນະບົດສູຕົວເມືອງຂອງປະຊາກອນແມນຂ
ການເປີດຊາຍແດນ,

ຜົນກະທົບຈາກຂະບວນ

ໂລກາພິວັດ, ຄວາມຕອງການຂອງຕະຫລາດ, ຄວາມແຕກໂຕນທາງດານເສດຖະກິດທມີທາອຽງ ຂະຫຍາຍກວາງ
ລະຫວາງປະເທດ ແລະ ເຂດແຂວງພາຍໃນປະເທດ. ໄດເຮັດໃຫປະຊາກອນຍາຍຖນເພມຂນ, ມີຫລາຍປັດໄຈ

ທເປັນສາຍເຫດ ໃຫການຍາຍຖນແບບທັງຖືກ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດເພມຂນ,
ເປັນຕນແມນໄພທຳມະຊາດ,
ວຽກເຮັດງານທຳ.

ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນທບສົມດູນ,

ຂຈຳກັດທາງດານການສຶກສາ

ແລະ

ຄຸນລັກສະນະ ຂອງປະຊາກອນດງກາວ ໄດຊໃຫເຫັນເຖິງຄວາມທາທາຍໃນການ ສະໜອງການສຶກສາ ແລະ
ການຝຶກອົບຮົມ ທມີຄຸນນະພາບ ເພອໝົດທຸກຄົນ.

ໝວດທີ 2 ໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.
ການສຶກສາໃນລະບົບໂຮງຮຽນ ກວມເອົາ 5 ຊນຮຽນ ຄື: ປະຖົມສຶກສາ 5 ປີ, ມັດທະຍົມ ສຶກສາຕອນຕນ 3 ປີ, ມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນປາຍ 3 ປີ, ການສຶກສາຊນຕນ, ຊນກາງ, ຊນສູງ 1-3 ປີ ແລະ ການສຶກສາຊນສູງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາ

ໄລ 3-7 ປີ. ປະຖົມສຶກສາແມນການສຶກສາພາກບັງຄັບ, ລັດສງເສີມເອກະຊົນ ສາງຕງໂຮງຮຽນລຽງເດັກ ແລະ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານ.

ການສຶກສາດານວິຊາສະເພາະຫລັງຈາກຈົບຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ

ຫລື

ຕອນປາຍ,

ຊງມີ 3 ສາຍ ວິຊາສະເພາະ ຄື: ສາຍວິຊາການ, ອາຊີວະ ແລະ ສາງຄູ. ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ

ການສຶກສາວິຊາຊີບ/ເຕັກນິກຂນພນຖານ ແມນຄຽງຄູ ແລະ ເສີມໃຫແກການສະໜອງ ການສຶກສາສາມັນ, ການ
ສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ (NFE) ແລະ ການ ຝຶກອົບຮົມທັກສະ ກວມເຖິງ ການຮຽນຮູໜັ
 ງສື ແລະ ການຄຳນວນ

ເລກຂນພນຖານ, ພອມທັງ ຫລັກສູດການຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຫລາຍຮູບແບບ ສຳລັບຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ.
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ຮັບຜິດຊອບການສຶກສາຊນສູງ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕການສຶກສາທັງໃນ ແລະ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນທຸກໆຊນ ແລະ ສາຍ.
ຄຽງຄູກັບ ການສຶກສາຂອງ ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ກໄດສະໜອງການບໍລິການດານການສຶກສາ ເຊນດຽວກັນ
ໂດຍພາຍໃຕການຊນຳ ແລະ ກວດກາ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ.

ພາຍໃຕນະໂຍບາຍແບງຂນຄຸມຄອງຂອງລັດຖະບານ ຊງລິເລມໃນປີ 2000, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ກໄດມີການແບງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບແບງຂນຄຸມຄອງລະຫວາງ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ. ການ
ແບງຂນຄຸມຄອງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສານກວມເຖິງ:
• ການຄຸມຄອງການວາງແຜນ.

• ການຂນງົບປະມານ ແລະ ການຄຸມຄອງການເງິນ.

• ການຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
• ການຄຸມຄອງວິຊາການ.

• ການຄຸມຄອງຊັບສົມບັດ, ແລະການຈັດຊວັດຖຸອຸປະກອນ ( ລວມທັງການກສາງໂຮງຮຽນ ).
ນອກຈາກ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທຮັບຜິດຊອບ ຂອງກະຊວງ, ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການ

ສຶ ກ ສາປະຈຳເມື ອ ງແລ ວ ແຕ ລ ະຊຸ ມ ຊົ ນ ກ ໄດ ເ ປັ ນ ເຈ າ ການໃນການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ການສຶ ກ ສາຊ ນ ປະຖົ ມ .
ບາງຄງ ການສະໜັບສະໜູນ ການປະຖົມສຶກສາຂອງຊຸມຊົນ ກວມເຖິງການກສາງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໂຮງຮຽນ,
ການຈາງຄູສອນ ແລະ ເງິນເດືອນຂອງຄູສອນເປັນຕນ.
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ພາກທີ II
ຜົນສຳເລັດ
ການສຶກສາເພອທຸກຄົນນັບແຕ
ປີ1990 ແລະ ສງທາທາຍ
ສຳລັບປີ 2004 -2015

ພາກທີ II
ຜົນສຳເລັດ
ການສຶກສາເພອທຸກຄົນນັບແຕ
ປີ1990 ແລະ ສງທາທາຍ
ສຳລັບປີ 2004 -2015

ໝວດທີ 1:
ຜົນສຳເລັດຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ໃນທົດສະວັດ ຊຸມປີ 1990.
1.1

ຜົນສຳເລັດຂອງການສຶກສາຂນພນຖານ.

ຜົນສຳເລັດໂດຍທວໄປໃນປະເທດ ແມນໃນຂນເພງພໍໃຈ ເຖິງແມນວາາຍແຂວງຈະປະເຊີນກັບບັນຫາ ແລະ
ຂຫຍຸງຍາກ ນາໆ ປະການຊງຈຳຕອງໄດແກໄຂໂດຍດວນ.
ï

ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ໂຮງລຽງເດັກ ໄດເພມຂນຈາກ 611 ແຫງ ໃນປີ 1991-92 ເຖິງ 820 ແຫງ ໃນປີ

ï

ມີເດັກຈຳນວນ 25.853 ຄົນ ( ຍິງ13.592 ) ໄດເຂາໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ໂຮງລຽງເດັກ ໃນປີ 1991-92

ï

ຈຳນວນໂຮງຮຽນປະຖົມ ເພມຂນຈາກ 7.148 ແຫງ ໃນປີ 1991-92 ເຖິງ 8.487 ແຫງ ( 3.468 ໂຮງຮຽນ

ï

2002-03 ( ສວນາຍ ແມນຢູໃນຕົວເມືອງໃຫຍ ແລະ ຊຸມຊົນທມີເສດຖະກິດດີ ).
ສົມທຽບໃສ 38.279 ຄົນ ( ຍິງ19.592 ) ໃນປີ 2002-03.

ປະຖົມສົມບູນ ແລະ 5.019 ໂຮງຮຽນມູນ ) ໃນປີ 2002-03, ບໍລິການ 10.730 ບານ ໃນຈຳນວນບານ
ທັງໝົດ 11.697 ບານ ).

ການເຂາຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ເພມຂນຈາກ 581.900 ຄົນ ( ຍິງ 253.751 ) ໃນປີ 1991-92 ເຖິງ 875.300

ຄົນ, ( ຍິງ 399.570 ) ໃນປີ 2002-03 ( ໃນນນ 654.323 ຄົນ ຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ສົມບູນ, ຊງມີ ຍິງ

302.419 ຄົນ, ແລະ 220.979 ຄົນ ຮຽນໃນໂຮງຮຽນມູນ, ຊງມີຍິງ 97.151 ຄົນ ). ອັດຕາສວນນັກຮຽນ
ເຂາໂຮງຮຽນ ເປັນຍິງ 43,6% ແລະ ຊາຍ 56,4% ໃນປີ 1991-92 ແລະ 45,6% ຍິງ ແລະ 54,4% ຊາຍ
ï
ï
ï
ï

ໃນປີ 2002-03.

ອັດຕາເຂາຮຽນລວມ ໃນປີ 2002-03 ແມນ 113,4% ແລະ ອັດຕາເຂາຮຽນສຸດທິ 82,5%.

ຈຳນວນຄູປະຖົມ ເພມຂນຈາກ 20.904 ຄົນ ( 8.547ຍິງ ) ໃນປີ 1991-92 ເຖິງ 28.571ຄົນ (12.689ຍິງ )
ໃນປີ 2002-03 ຊງ 77,5% ແມນຄູທໄດມາດຖານ.

ອັດຕາສວນ ນັກຮຽນ ຕ ຄູ ແມນ 30,4:1 ໃນປີ 2002-03 ທຽບໃສ 27,8:1 ໃນປີ 1991-92

ອັດຕາລອດເືອ ຂອງນັກຮຽນປະຖົມ ຮຽນແຕ ປ.1 ຈົນຈົບ ປ.5 ເພມຂນຈາກ 47,7% ໃນປີ 1991-92 ເຖິງ
66,8% ໃນປີ 2002-03.

ï

ປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການສຶກສາເພມຂນຈາກ 42,8% ໃນປີ 1991-92 ເຖິງ 67,2% ໃນປີ 2002-

ï

ໃນປີ 2002-03, ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕນ 609 ແຫງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ 32

ï

ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕນ ເພມຂນຈາກ 88.447 ຄົນ ( 35.238ຍິງ ) ໃນປີ 1991-92 ເຖິງ 229.023 (97.504ຍິງ

ï

ໃນປີ 2002-03 ມີຄູມັດທະຍົມຕນ 6.043 ຄົນ ( 2.359 ຍິງ ) ແລະ 875 ຄົນ ( 369 ຍິງ ) ໃນໂຮງຮຽນມັດ

ï

ໃນໄລຍະປີຜານມາ, ການເຂາຮຽນລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ແລະ ການສຶກສາຕເນອງຂອງເດັກນອຍ ແລະ

03.

ແຫງ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ 238 ແຫງ.
) ໃນປີ 2002-03.

ທະຍົມປາຍ ແລະ 6.503 ຄົນ ( 2.907 ຍິງ) ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ.

ຊາວໜຸມ ມີລະຫວາງ 25.000 ເຖິງ 30.000 ຄົນ, ກວມເອົາປະມານ 1% ຂອງຈຳນວນຜູໃຫຍ ທກືກໜັງສື
ທັງໝົດ. ການເຂາຮຽນຕ ຂອງຜູໃຫຍ

ທຜ
 ານການລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ແຕລະປີສະເລຍ 40.000 ກວາ

ຄົນ, ກວມ1,5% ຂອງຈຳນວນຜູໃຫຍທກື
 ກໜັງສືທັງໝົດ. ການເຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫຊາວໜຸມ ແລະ ຜູ
ໃຫຍ ກວມເຖິງ ລະຫວາງ 1.000 ຫາ 3.000 ຄົນ ໃນແຕລະປີ.
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ອີງຕາມການສຳວດພົນລະເມືອງ ແລະ ການສຳວດການຮູໜັງສືທວປະເທດ, ອັດຕາການຮູໜັງສື ຕາມການລາຍ
ງານ ສຳລັບປະຊາກອນອາຍຸ 15 ປີ ຂນໄປ ລະຫວາງ ປີ 1995 ຫາ 2001 ເພມຂນ 3,5% ສຳລັບຜູຊາຍ

( ຈາກ
73,5% ເຖິງ 77% ) ແລະ 13% ສຳລັບແມຍິງ ( ຈາກ 47,9% ເຖິງ 60,9% ).

ໃນໄລຍະ 12 ປີ ຜານມາ, ໂດຍການຊວຍເືອຂອງອົງການສາກົນ, ລັດຖະບານໄດມີຄວາມພະຍາຍາມາຍທ
ສຸດ ແລະ ລົງທຶນໃສໂຄງການ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະການປຸກສາງໂຮງຮຽນ, ການສາງຕງສູນການ
ສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ການຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍປມແບບຮຽນ. ເຖິງແມນວາ ມັນຈະບພຽງພໍ, ແຕມັນໄດສະແດງ

ໃຫເຫັນເຖິງ ການປັບປຸງການເຂາເຖິງການບໍລິການ ການສຶກສາຂນພນຖານ. ເຖິງແມນວາປະສິດທິພາບພາຍໃນ

ຂອງການນສຶກສາເພມຂນ, ມັນຮຽກຮອງໃຫເອົາໃຈໃສເພມຂນຕມອີກ ເພອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງການສຶກສາ
ເພອບັນລຸຄາດໝາຍ ອັດຕາລອດເືອຂອງນັກຮຽນປະຖົມຮຽນຈົນຈົບຫອງ ປ.5 ເຖິງ 95%. ມັນເປັນທສັງເກດໄດ
ວາ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ຍັງບທັນໄດຕາມລະດັບທຄາດຫວັງໄວ.

ໝວດທີ 2: ບັນດາສງທາທາຍັກໆ ຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.
2.1ການບັນລຸເປາໝາຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ

ເຖິງແມນວາ, ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ການຊວຍເືອ ຂອງຕາງປະເທດໃຫແກຂະແໜງການສຶກສາ ໄດເພມ

ຂນຢາງວງາຍໃນຕນຊຸມປີ 1990, ແຕມັນກຍັງບທັນພຽງພໍເພອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອງການຕົວຈິງ ຂອງ
ປະຊາກອນ. ລາຍຈາຍ ງົບປະມານສຳລັບຂະແໜງການສຶກສາ ຖາທຽບໃສ ຊັດສວນ ຂອງ GDP ມີແນວໂນມທຈະ
ເພມຂນຕາມໄລຍະ, ແຕມັນຍັງຕຢູ ຖາທຽບໃສມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພນ. ວິທີທາງແກໄຂທໄດສະ
ເໜີ ໃນແຜນງານແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ສຳລັບ ປີ 2004-15 ແມນເພມງົບປະມານລາຍຈາຍຂອງລັດ

ຂນ ຢາງຕສຸດ 3% ຂອງ GDP ແລະ 15% ຂອງງົບປະມານລາຍຈາຍຂອງລັດ ໃນປີ 2010 ແລະ ຢາງຕສຸດ
4,2% ຂອງ GDP ແລະ 18% ຂອງງົບ ປະມານລາຍຈາຍຂອງລັດ ໃນປີ 2015.

ເປາໝາຍ 1: ການຂະຫຍາຍ ກິດຈະກຳດູແລຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນ, ລວມທັງ
ບັນດາແຜນພັດທະນາຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ, ໂດຍສະເພາະ ສຳລັບເດັກນອຍທທຸກຍາກ, ດອຍ
ໂອກາດ ແລະ ເດັກພິການ.
ໂອກາດການເຂາເຖິງໂຄງການດູແລຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນ (ECCD) ຍັງຈຳກັດ ແລະ ດໂຕນ
ກັນ: ພແມ ຜູປົ
 ກຄອງເດັກ ສວນໜອຍທສຸດຝາກລູກຂອງຕົນໃນໂຮງລຽງເດັກ: ໃນປີ 2002-03, ຈຳນວນທັງໝົດ

ຂອງເດັກນອຍ ໃນໂຮງລຽງເດັກມີປະມານ 2.500 ຄົນ ື ປະມານ 0,6% ຂອງກຸມເດັກ ນອຍດງກາວ. ໃນໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານ, ຈຳນວນນັກຮຽນເພມຂນ ຕາມອາຍຸ: ອັດຕາເຂາຮຽນປະມານ 6% ສຳລັບເດັກເກນອາຍຸ 3-4 ປີ ແລະ
ເຖິງ 9-10% ສຳລັບເດັກອາຍຸ 5 ປີ. ໂດຍລວມແລວ, ມີເດັກນອຍທັງໝົດ 36.500 ຄົນ ໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານໃນ

ປີ 2002-03. ການເຂາຮຽນຂອງເດັກຍິງ າຍກວາເດັກຊາຍໜອຍໜງ. ຜານໄລຍະ 12 ປີ, ການເຂາຮຽນໃນໂຮງ

ລຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານໄດເພມຂນ ແບບຈຳກັດທສຸດ ແລະ ອັດຕາການເຂາຮຽນແມນດລົງໜອຍ
ໜງ. ອາດພົວພັນເຖິງ ປັດໄຈທງົບປະມານລັດ ສຳລັບ ຂະແໜງການນ ບໄດເພມຂນພໍປານໃດ ເມອຄາຝາກຮຽນ

ຂອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແມນສູງ ແລະ ມີທາອຽງເພມຂນ. ເພາະສະນນ, ເພອເຮັດໃຫໂຄງການ ECCD ບັນລຸເຖິງ
30% ຂອງເດັກນອຍອາຍຸ 5 ປີ ໃນປີ 2010-11 ແລະ 55% ໃນປີ 2015-16 ມັນຈະຮຽກຮອງໃຫ ວາງຄາດໜາຍ

ແລະ ມາດຕະການ ທອາດຈະເປັນມູນຄາສູງ ເພອສະໜອງໂອກາດໃຫເດັກເານ ໄດຮັບການດູແລ ຮັກສາ ແລະ

ພັດທະນາ. ວິທີທາງແກໄຂ ທໄດສະເໜີ ແມນການເພມ ແລະ ສະໜອງໂອກາດການເຂາຮຽນ ແບບເລືອກເຟນ
ໂດຍ:

• ຊຸກຍູການ

ປະສານງານລະຫວາງ ລັດ, ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ລັດຖະບານຈະສາງຕງໂຮງຮຽນຕົວ

ແບບ ຢູຂ
 ນແຂວງ ແລະ ຂນເມືອງາຍກວາເກາ ແລະ ຊຸກຍູສ
 ງເສີມໃຫເອກະຊົນ ສາງຕງໂຮງຮຽນ ຕາມ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານຕົວແບບເານ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

• ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍຊຸມຊົນ ທສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຊນອະນຸບານ ແລະ ຊຸກຍູສ
 ງເສີມການສາງ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານຊຸມຊົນ.

• ສງເສີມ ການເຂາເຖິງໂຮງຮຽນຊນອະນຸບານ ຂອງ ເດັກອາຍຸ 5 ປີ, ໂດຍການຈັດຕງ

ຫອງກຽມພິເສດ ໃນ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເພອກະກຽມເດັກ ອາຍຸ 5 ປີ ສຳລັບເຂາຮຽນຫອງ ປ.1, ໂດຍສະເພາະເລງໃສຊົນເຜາ, ເດັກ
ຍິງ ແລະ ເດັກຈາກຄອບຄົວທຸກທສຸດ.

ເປາໝາຍ ທີ 2:
ຜັນຂະຫຍາຍໂອກາດ ຢາງທວເຖິງ, ແລະ ການຮຽນຈົບ ຂອງການສຶກສາຊນປະຖົມ.
ເຖິງແມນວາ ມີຄວາມຄືບໜາໃນການເຂາຮຽນ, ເດັກຈຳນວນວງາຍ ຍັງບໄດເຂາໂຮງຮຽນ ື ຮຽນບຈົບຊນ

ປະຖົມ. ເມອຫາກພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງຢາກໃຫມີຄວາມຄືບໜາາຍກວານ, ພວກເຮົາກບຄວນວາ ການສຶກສາ
ຊນປະຖົມ ຜານໄລຍະ 12 ປີ ນ ມີຄວາມຄືບໜາໜອຍດຽວ. ເຖິງປະຈຸບັນນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ກຳລັງປະເຊີນ

ໜາກັບ ອັດຕາສວນ î 10% ສຸດທາຍ î ດານການເຂາຮຽນໃໝ, ແລະ ì 20% ສຸດທາຍ î ດານການເຂາຮຽນລວມ,
ຊງພວກເຮົາຮູດີກັນວາ ແມນຍາກທສຸດ.

ມັນມີຄວາມດໂຕນກັນ າຍທສຸດ ລະຫວາງເພດ, ຊົນເຜາ, ເຂດທຸກ ແລະ ບທຸກ, ຕົວເມືອງ, ຊົນນະ ບົດ ແລະ
ເຂດຫາງໄກສອກີກ. ສາມາດຄາດຄະເນໄດຢາງງາຍດາຍ ສຳລັບອານາຄົດຕໜາ ແມນຈະຊັກຊາກວານ. ເນອງ
ຈາກວາ ບັນຫາທຈະເອົາເດັກທດອຍໂອກາດາຍດານຄື: ເປັນເດັກຍິງສວນາຍ, ຈາກຊົນເຜາ, ທທຸກຍາກ ແລະ ຢູ

ຫາງໄກສອກີກ, ປະຊາຊົນ ຢູກະແຈກກະຈາຍ. ສງທາທາຍັກ ແມນການເລງໃສ ເປາໝາຍກຸມຜູທດອຍໂອກາດ
ໃນາຍດານ ແລະ ແກໄຂຢາງລະອຽດ ກຽວກັບ ບັນຫາຕາງໆທພວກເຂົາປະເຊີນໜາຢູ.

ເພາະສະນນ, ການກາວໄປເຖິງ ການບັນລຸການສຶກສາຊນປະຖົມ ຢາງທວເຖິງ (UPE) ຮຽກຮອງການເອົາໃຈໃສພິ
ເສດທສຸດ ຕງົບປະມານລາຍຈາຍປົກກະຕິ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງ

ລັດ ໃຫແກຂະແໜງການສຶກສາ, ໂດຍສະ

ເພາະໃນຊນປະຖົມສຶກສາ.ຈຳຕອງມີຄວາມພະຍາຍາມທສຸດ ເພອຂະຫຍາຍ ການບໍລິການການສຶກສາຊນປະຖົມ
ຄົບ 5 ຂນ, ຈຳຕອງມີການລົງທຶນເພມ ເພອສະໜອງອາຄານສະຖານທຮຮຽນ.

ເປາໝາຍທີ 3 : ປັບປຸງຜົນການຮຽນ
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາສວນາຍ ແມນຂນກັບຄຸນນະພາບຂອງການ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສາງຄູ,

ຄວາມແທດເໝາະຂອງັກສູດ ແລະ ປມແບບຮຽນ, ສະພາບແວດລອມຂອງການສິດສອນ. ຄວາມສາມາດ ແລະ
ຄວາມຊຳນານງານຂອງກຳລັງສິດສອນ ແລະ ໜວຍງານພັດທະນາັກສູດ ຈຳຕອງໄດຮັບການຍົກລະດັບ. ເນອງ

ຈາກອັດຕາການສູນເສຍຄູສູງ, ສງຈູງໃຈຕາງໆ ມີໜອຍ ແລະ ລະ ດັບຂນເງິນເດືອນຂອງຄູຊນປະຖົມຕ, ຂາດເຂີນ
ຄູທໄດຜານການຝຶກອົບຮົມ, ຈງມີການບັນຈຸຄູສັນຍາ ຈາງທບໄດຜານການຝຶກອົບຮົມຢາງວງາຍ,ຊງເປັນສາ
ເຫດທອະທິບາຍເຖິງຄຸນນະພາບການສຶກສາຕ.
ຈຳຕອງໄດເອົາໃຈໃສເປັນພິເສດ

ຕງົບປະມານລາຍຈາຍປົກກະຕິຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.

ຈຳຕອງມີຄວາມ

ພະຍາຍາມ ເພອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການສະໜອງອຸປະກອນການສຶກສາ, ພອມດຽວກັນກັບການປັບປຸງ ຄຸນ
ນະພາບຂອງຄູຝຶກຄູ ແລະ ັກສູດຝຶກອົບຮົມຄູເພອສະໜອງການສຶກສາ ທມີຄຸນນະພາບໃຫແກຄູ. ນອກຈາກນນ,
ຄວາມາກາຍຂອງຊົນເຜາ

ເປັນສງທາທາຍສຳລັບການຮຽນ

ເມອເວາເຖິງພາສາທໃຊສິດສອນໃນຫອງຮຽນ.

ການດ ຜອນອັດຕາຄາງຫອງໃນຊຸມປີຕນໆ ຂອງຊນປະຖົມສຶກສາ (ຫອງ ປ1- ປ3) ເປັນບູລມະ
ິ ສິດແລະ ຈຳເປັນ

ເພອເພມອັດຕາເຂາຮຽນໃໝ ແລະ ອັດຕາເຂາຮຽນສຸດທິ.ໄລຍະ12 ປີ ຜານມາຄວາມຄືບໜາດານນ ແມນມີໜອຍ
ແລະ ຍັງຄົງຄາງເປັນສງທາທາຍັກ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ການເບີກຈາຍເງິນເດືອນຂອງຄູ ຊັກຊາ ກາຍມາເປັນບັນຫາໃຫຍຂນ, ນອກຈາກນນທາອຽງ ຂອງ ອັດຕາສວນເງິນ

ເດືອນຄູ ເມອທຽບໃສ GDPແມນດລົງ ຊງເປັນການບັງຄັບທາງອອມ ໃຫຄູຕອງປະລະອາຊີບ ແລະ ນັກຮຽນ

ຄູ ຈົບໃໝ ຕອງຊອກສະແຫວງຫາອາຊີບໃໝ ທມີລາຍໄດດີກວາ, ວິທີທາງແກໄຂທສະເໜີໃນແຜນງານແຫງຊາດ
ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ແມນການເພມເທອລະກາວເງິນເດືອນສະເລຍ ຂອງຄູປະຖົມ ໃຫເຖິງ 2 ເທອ GDP ໃນປີ
2010.

ເປາໜາຍທີ 4 : ການດຜອນ ອັດຕາຄວາມບຮູໜັງສືຂອງຜູໃຫຍ
ຄວາມແຕກຕາງລະຫວາງ ອັດຕາການຮູໜັງສືຕາມການລາຍງານ ແລະ ການທົດສອບແມນສູງທສຸດ(23,5%). ມີ

ພຽງແຕ 45,2% ຂອງປະຊາກອນຜູໃຫຍ

ແມນຖືໄດວາຮູໜັງສືຂນພນຖານ ແທນທຈະແມນ 68,7% ຕາມການ

ລາຍງານ. ນອກຈາກສະຖານະທາງດານສັງຄົມ-ເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາກອນ ເຂດຕົວເມືອງ-ຊົນນະບົດ, ປັດໄຈ
ຕັດສິນການຮູໜັງສື ກວມເຖິງລະດັບການສຶກສາທໄດຮັບ, ຊົນເຜາ (ພາສາທໃຊໃນເຮືອນ ), ແງການຮຽນຮູໜັງສື
( ໃນລະບົບໂຮງຮຽນ, ນອກລະບົບໂຮງຮຽນ ື ອັດຕະ ຍະໃສ ) ແລະ ປີທໄດອອກໂຮງຮຽນ.

ການສຳວດການຮູໜັງສືໃນທວປະເທດ ຄນພົບວາການສຶກສາຊນປະຖົມ ບສາມາດຮັບປະກັນ ການຮູໜັງສືທນຳ

ໃຊໄດ ( Functional Literacy ). ພຽງແຕ ໜງ ໃນ ສອງຄົນ ທຮຽນຈົບຊນປະຖົມ ມີການຮູໜັງສືຂນພນຖານ. ເຊນ
ດຽວກັນ, ພຽງແຕ 38% ຂອງຜູຮຽນຈົ

ບລະດັບ III ຂອງການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ຮູໜັງສືຂນພນຖານ. ການ
ຄນພົບດງກາວໄດຍົກໃຫເຫັນ ບັນຫາໜັກໜວງກຽວກັບ ຜົນການຮຽນຂອງການສຶກສາຊນປະຖົມ.

ສງທາທາຍັກ ແມນໃຫບັນລຸກວາ 98% ອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງຜູໃຫຍ ຕາມການລາຍງານ ແລະ 61% ຕາມ
ການທົດສອບ ການຮູໜັງສືຂນພນຖານຂອງຜູໃຫຍ

ໃນປີ 2015-16. ຄູສວນວງາຍ ແມນຄູອາສາສະໝັກ ທໄດ
ຮັບສງຈູງໃຈບາງເລັກໜອຍ ໃນໂຄງການລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື.

ເປາໜາຍ ທີ 5 :
ການຂະຫຍາຍການບໍລິການ ການສຶກສາຂນພນຖານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທັກສະທຈຳເປັນອນໆ
ທເປັນຄວາມຕອງການຂອງຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ.
ຄອບຄົວທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ແມນກຳລັງມີບັນຫາຢາງໜັກໜວງໃນການເຂາເຖິງ ການບໍລິການ ການສຶກສາ
ຂນພນຖານທມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທັກສະຊົນນະບົດ. ພແມຜູປົ
 ກຄອງ ອາດຈະມີບາງເລັກໜອຍ,
ື ບມີການສຶກສາເລີຍ, ຊງເປັນປັດໄຈບງບອກເຖິງ ລະດັບລາຍໄດຕ ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເປັນຜົນຕເນອງທຈຳ

ເປັນຕອງໃຫລູກເຕາຂອງພວກເຂົາ ມີສວນໃນການຫາລາຍໄດໃຫຄອບຄົວ. ສວນາຍພວກເຂົາເຈາບເຫັນຄວາມ

ສຳຄັນເລີຍ ທຈະພະຍາຍາມສງລູກເຕາເຂາໂຮງຮຽນ ຍອນ ພວກເຂົາມີຄວາມເຊອໝນໜອຍໃນຄຸນນະພາບຂອງ
ການສິດສອນ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ທຈະນຳໃຊມັນເພອປະກອບເປັນອາຊີບໃນອານາຄົດ.

ອີກປັດໄຈໜງ ໃນການເຂາເຖິງການບໍລິການ ການສຶກສາສຳລັບ ຊາວຊົນນະບົດທຸກຍາກ ແມນຄາໃຊຈາຍຕາງໆ ທ
ກຽວຂອງ. ເຖິງແມນວາ ການສຶກສາພາກບັງຄັບແມນ î ບເສຍຄາî ແຕໃນຕົວຈິງ ມັນມີຄາໃຊຈາຍຕົວຈິງາຍຢາງ.
ເຖິງແມນວາເຄອງແບບນັກຮຽນ ບເປັນການບັງຄັບ, ເດັກຈຳຕອງນຸງເຄອງຮຽບ ຮອຍດີໄປໂຮງຮຽນ ສວນາຍພແມ
ຜູປົ
 ກຄອງຕອງແບກຫາບ ຄາປມ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ (ສໍ,ບິກ, ອນໆ) ອາຫານ ແລະ ຄາເດີນທາງອາດຈະໃຊ

ຈາຍາຍ. ນອກຈາກຄາໃຊຈາຍໂດຍກົງແລວ, ການໃຫ້ ລູກເຕາຂອງພວກເຂົາເຂາໂຮງຮຽນ, ຄອບຄົວຕອງສະະ
ລາຍໄດ ທເດັກນອຍສາມາດຫາປະກອບໃຫໄດ. ມັນແມນຍອນສາຍເຫດດງກາວນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເດັກນອຍ

ຈຳນວນວງາຍ ຈງບໄປໂຮງ ຮຽນໃນລະດູການຜະລິດກະສິກຳ, ຍອນພວກເຂົາຈຳຕອງໄດຊວຍພ-ແມ ກຽວເຂາ
ແຕສົກປີຮຽນຊພັດຂັດກັບລະດູການຜະລິດກະສິກຳ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ເຖິງແມນວາ ຈະມີບັນຫາໃນການໄປເຂາໂຮງຮຽນ, ແຕມັນກບເປັນຈິງສະເໝີ ທຊາວຊົນນະບົດທຸກຍາກ ແລະ
ຊົນເຜົ່າຈຳນວນໜງ ບໃຫຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາ. ທາງກົງກັນຂາມ, ໃນບາງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ບາງຊົນ

ເຜາ, ຍົກຕົວຢາງ: ສາຍເຫດໜງ ທສຳຄັນທສຸດ ທຊາວໜຸມຕອງອອກໂຮງຮຽນ ເພອຊອກເຮັດວຽກຫາເງິນ ແມນ
ເພອຊວຍເືອນອງນຸງຂອງພວກເຂົາໄດສືບຕການຮຽນ.

ໂຄງການ ສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ມີ 3 ກຸມ ເປາໜາຍຄື:

1. ເດັກ ແລະ ຊາວໜຸມ ກຸມອາຍຸ 6-14ປີ ທບມີໂອກາດ ໄດເຂາໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມີຄວາມປະສົງ ຢາກຮຽນ
ລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ແລະ ສຶກສາຕເນອງ.

2. ຊາວໜຸມ ກຸມອາຍຸ15-40 ປີ ທຮູໜັງສື ແລະ ມີຄວາມປະສົງຢາກຮຽນຕ.

3. ຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ ກຸມອາຍຸ 15-24 ປີ ທບມີອາຊີບແນນອນ ແລະ ມີຄວາມປະສົງຢາກເຂາຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບຂນພື້ນຖານ.

ທາອຽງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງນັກຮຽນປະລະໂຮງຮຽນແມນເພມຂນ, ແຕກົງກັນຂາມຄວາມສາມາດຂອງ
ໂຄງການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ແມນຈຳກັດ ແລະ ທາອຽງຂອງການເຂາຮວມໂຄງການ ຂອງກຸມເປາໝາຍ

ແມນດລົງແຕລະປີ. ບັນຫາການຍົກຍາຍຖນຖານຂອງຊາວໜຸມ ເພອໄປຊອກເຮັດວຽກ, ໂດຍສະເພາະ ຊາວໜຸມ

ທປະລະການຮຽນ, ຈາກຊົນນະບົດເຂາສູຕົ
 ວເມືອງ, ຮຽກຮອງໃຫມີຄວາມພະຍາຍາມຕມຂນອີກໃນການປັບປຸງ

ການອອກແບບໂຄງການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະທັກສະຊົນນະບົດ ເພອ
ໃຫບໍລິການເຖິງກຸມເປາໝາຍຕາງໆ.

ຍງກວານນ, ຄູ ແລະ ຄູຝຶກ ສວນວງາຍແມນອາສາສະໝັກ ແລະ ຄູປະຖົມທໄດຮັບສງຈູງໃຈຕອບແທນເລັກ
ໜອຍ ໃນໄລຍະການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ. ມັນຍັງເປັນບັນຫາຄົງຄາງ ແລະ ສງທາທາຍັກ ສຳລັບໂຄງການ
ກ.ສ.ນ ເພອບໍລິການໃຫເຖິງເດັກຊົນເຜາ ທບໄດເຂາໂຮງຮຽນຢູເຂດ

ຫາງໄກສອກີກ ໃນເຂດພູດອຍທບມີເສນ
ທາງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

ເປາໝາຍ ທີ 6:
ເພມການຮຽນຮູຂອງບຸກຄົນແລະຄອບຄົວກຽວກັບຄວາມຮູ, ທັກສະ ແລະ ຈະລິຍະທຳ ທຈຳເປັນ
ສຳລັບການດຳລົງຊີວິດທດີຂນ ແລະ ການພັດທະນາທເໝາະສົມ ແລະ ຍືນຍົງ.
ຄວາມຈຳກັດດານການກະຈາຍ

ແລະ

ເຄືອຂາຍຕາໜາງສມວນຊົນ

ເປັນອຸປະສັກກີິດກນການເຜີຍແຜຂມູນ

ຂາວສານພນຖານ ແລະ ຄວາມຮູຕາງໆ ທຈຳເປັນໃນການດຳລົງຊີວິດທດີຂນ ແລະ ການພັດທະນາທເໝາະສົມ
ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະສຳລັບຜູທ
 ຢເຂດ
ູ
ຫາງໄກສອກີກແລະ ເຂດພູດອຍ. ຍງໄປກວານນ ຄວາມາກາຍ
ຂອງຊົນເຜາ ເປັນສງທາທາຍໂດຍສະເພາະຕການສະແຫວງຫາຮຽນຮູ ເມອເວາເຖິງພາສາທໃຊໃນສມວນຊົນ. ເຖິງ

ແມນວາຈະມີລາຍການເປັນພາສາມງ ແລະ ຂະມຸ, ແຕມັນກຍັງມີຄວາມຈຳກັດດານຄຸນນະພາບ ແລະ ເນອໃນ.

ການເຂາເຖິງພ-ແມ ຜູປົກຄອງໂດຍຜານສມວນຊົນ, ດວຍຂມູນທເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ວິທີການລຽງລູກທດີ, ສຸຂະ
ພາບ ຂອງເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ, ແລະກິດຈະກຳຮຽນຮູຂອງເດັກ ພາຍໃນຄອບຄົວ ຈຳຕອງຮຽກຮອງໃຫມີຮູບ

ແບບຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮວມມືຂອງບັນດາອົງກອນທກຽວຂອງ. ຕ້ອງໄດເອົາໃຈໃສເປັນ
ພິເສດໃນການລົງທຶນ ເພອປັບປຸງການກະຈາຍ ແລະ ເຄືອຂາຍຕາໜາງສມວນຊົນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີດານຂມູນ
ຂາວສານໂທລະຄົມ (I C T).

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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2.2

ຍຸດທະສາດ ແລະ ປະເດັນບັນຫາລວມຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

2.2.1 ການສາງໂຄງຮາງ ການກະຈາຍອຳນາດແບງຂນຮັບຜິດຊອບທແທດເໝາະແລະ
ຂີດຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຄຸມຄອງການສຶກສາ.
ການກະຈາຍອຳນາດ ແບງຂນຮັບຜິດຊອບ ການບໍລິຫານຄູມຄອງ

ການສຶກສາ ເປັນບູລມະ
ິ ສິດສູງສຸດ, ແຕມີ 6

ບັນຫາ ທເປັນຜົນສະທອນຢາງແຮງທຈຳກັດການຈັດຕງປະຕິບັດການກະຈາຍອຳນາດແບງຂນຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ການບັນລຸຄຸນນະພາບການສຶກສາເພອທຸກຄົນ. ນນກຄື:
• ຊັບພະຍາກອນສຳລັບການສຶກສາບພຽງພໍ,

ການແບງປັນຊັບພະຍາກອນມີຄວາມດໂຕນກັນລະຫວາງ

ແຂວງ ຕ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຕ ເມືອງ, ແລະ ເງິນເດືືອນຂອງພະນັກງານຕ.

• ມີຄວາມບສອດຄອງກັນ ກຽວກັບການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ການປະສານງານ, ຢູຂນແຂວງ ແລະ ຂນເມືອງ,

ຊງແມນຂຫຍຸງຍາກທສຸດອີກອັນນງ ໃນການກະຈາຍອຳນາດແບງຂນຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການວາງແຜນ
ການສຶກສາ ທມີປະສິດທິພາບ, ການຂນງົບປະມານ ແລະ ບໍລິຫານຄຸມຄອງ, ເມອການຕັດສິນບັນຫາກຽວ
ກັບການແບງປັນງົບປະມານການສຶກສາ ໃຫແກພະແນກສຶກສາແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາເມືອງ ແມນ
ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ເປັນຜູຕັ
 ດສິນ, ເຖິງແມນວາມັນຈະບສອດ ຄອງກັບ ຂແນະນຳຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການກຕາມ.

• ການຂາດຂມູນທຊັດເຈນ ແລະ ແທດເໝາະ ເປັນອຸປະສັກໃຫແກພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການ

ສຶກສາປະຈຳເມືອງທຈະຕັດສິນໃຈຢາງຖືກຕອງເໝາະສົມ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ, ການວາງແຜນ,
ການຂນງົບປະມານ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸມຄອງ.

• ຂາດການກຳນົດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທຮັບຜິດຊອບທສັດເຈນ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ, ພະແນກ
ສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ກອບຂອງລະບຽບການຄຸມຄອງບຮັດຄຸມ ແລະ ບ
ມີຂແນະນຳຕາງໆ ສຳລັບການດຳເນີນວຽກງານັກແງຕາງໆ ເຊນ: ການວາງແຜນ, ການຂນງົບ ປະມານ,
ການຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ວິຊາສະເພາະ ຊງເປັນຂຫຍຸງຍາກ ສຳລັບການກະຈາຍອຳນາດແບງ

ຂນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ນະໂຍບາຍການສຶກສາ ທມີບະສິດທິຜົນດີຂນ, ການວາງແຜນ, ການຂນງົບປະມານ
ແລະ ການບໍລິຫານຄຸມຄອງ.

• ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທອງຖນແມນຕ, ໂດຍສະເພາະຢູຂ
 ນເມືອງ, ເຮັດໃຫພວກເຂົາບສາມາດ
ປະຕິບັດໜາວຽກທໄດຖືກມອບໝາຍຕາມການກະຈາຍອຳນາດ
ໜັກໜວງ.

ຊງສຸດທາຍກາຍເປັນບັນຫາໜງອີກ

ທ

• ປະສິດທິຜົນ ຂອງການຊວຍເືອຕາງໆ ມີຈຳກັດ. ເບອງ ຂອງຜູໃຫ
 ທຶນ, ຄວນມີການປະສານງານ ດານການ
ຊວຍເືອ ທມີປະສິດທິຜົນກວາເກາ, ນອກຈາກສງອນໆແມນກວມເຖິງ: (ກ) ການອອກແບບຮວມ ກຽວກັບ
ຍຸດທະສາດສະເພາະຂະແໜງການ ເພອຊວຍເືອການສຶກສາ, ແລະ (ຂ) ສາງໂຄງການໃໝ ໂດຍອີງໃສ

ການປະເມີນຜົນ ຂອງໂຄງການຜານມາ ແລະ ມີຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະ ສັນ ກຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ການ

ປົກຄຸມຂອງໂຄງການ. ເບອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ, ເພອຊຸກຍູໃຫ
 ການຊວຍເືອ ມີປະສິດທິຜົນດີຂນ ໂດຍ:

(ກ) ອອກແບບຍຸດທະສາດ ເພອພັດທະນາຂະແໜງການ, ດວຍການຢືນຢັນບູລມະ
ິ ສິດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ
ແຜນວຽກ; (ຂ) ໃຫມີການກຳເນີນການ

ທມີປະສິດທີຜົນຂນກວາເກາ ເວລາປະເມີນໂຄງການ, ໂດຍອີງ

ໃສຍຸດທະສາດຂະແໜງການ, ບົດຮຽນທຖອນໄດຈາກໂຄງການຜານມາ, ໂຄງການຍອຍ ແລະ ກິດຈະກຳ,
ແລະການປົກຄຸມຂອງຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຕາງໆ ໃນປັດຈຸບັນ; (ຄ) ການປະສານງານ ທມີປະສິດທິຜົນ
ກວາເກາ ຂອງກົມຕາງໆ ທມີສວນກຽວຂອງໃນການຈັດຕງປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

2.2.2 ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.
ປະຊາກອນຊົນເຜາປະເຊີນໜາກັບສງທາທາຍພິເສດ. ດານຄວາມຫຍຸງຍາກທາງພູມມີປະເທດ, ແລະ ວັດທະນະທຳ
ສວນາຍຈຳກັດພວກເຂົາໃນການເຂາເຖິງການບໍລິການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະ ແມນແມຍິງ

ແລະ ເດັກຍິງ ທຖືກຈຳກັດໃນການເຂາເຖິງການບໍລິການດານສັງຄົມ. ໃນາຍຄົວເຮືອນທມີຊັບພະຍາກອນຈຳກັດ,
ເດັກຍິງສວນາຍຈະເປັນຜູທ
 ຕອງໄດຢູເຮື
 ອນຊວຍວຽກເຮືອນການຊານ ເມອຫາກອາຍ ື ນອງຊາຍຂອງພວກເຂົາ
ເຂາໂຮງຮຽນ.

ເຮົາໄດເນນເຖິງ ຄວາມສຳຄັນໃນການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ເປັນເງອນໄຂອັນໜງສຳລັບບັນລຸການ
ສຶກສາເພອທຸກຄົນ. ຕອງກຳນົດບູລມະ
ິ ສິດໃຫເດັກຍິງໄດມີໂອກາດເຂາຮຽນ ແລະ ຮຽນໃຫຈົບ, ຄືກັນກັບເດັກຊາຍ.

ເພອເອົາບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ເຂາໃນເສົາຄ î ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບî, ຍຸດທະສາດ ຂອງ
ກະຊວງສຶກສາໄດວາງອອກຄື :

• ສາງນະໂຍບາຍກຽວກັບ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາ.
• ໃຊຂມູນ ແບງຕາມເພດ ເປັນລະບົບຕເນອງ.

• ວາງຄາດໝາຍສະເພາະ ເພອເດັກຍິງ ແລະ ແມຍິງ ເພມຈາກຄາດໝາຍລວມ.

• ກະຕຸກຊຸກຍູ ແລະ ຝຶກອົມຮົມພແມຜູປົ
 ກຄອງເດັກ ເພອສງເສີີມການສຶກສາ ຂອງເດັກຍິງ.
• ສງເສີມ ຄວາມຕອງການຂອງເດັກຍິງ ໂດຍອີງໃສ ສງຈູງໃຈຮູບແບບຕາງໆ.

• ໃຫການຊວຍເຶອພິເສດແກຜູທ
 ດອຍໂອກາດາຍດານ (ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ຊົນເຜາທພິການ).
ເພອເອົາວຽກງານ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ເຂາໃນເສົາຄ ìຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງî ຍຸດທະສາດ ຂອງ
ກະຊວງສຶກສາວາງອອກຄື :

• ວິເຄາະ ແລະ ກວດແກ ທຸກໆເນອໃນທເປັນຂອດຈຳກັດ ດານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍໃນທຸກໆ ວິຊາຂອງັກສູດ.
• ພິຈາລະນາ ຂະບວນການສິດສອນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູທດີຂອງຄູ.

• ສາງອາຄານສະຖານທຮຮຽນທປອດໄພ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

• ເອົາໃຈໃສພິເສດເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະປອງກັນເດັກຍິງຈາກການເປັນເຫຍອຂອງຂະບວນການຄາມະນຸດ.

2.2.3 ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ສ.ປ.ປ. ລາວ ເປັນປະເທດທມີເຂດຊົນນະບົດ ເປັນສວນໃຫຍ ທເສດຖະກິດອີງໃສການກະສິກຳເປັນຕນ ຕໍ ບູລມະ
ິ

ສິດສຸດຍອດຂອງລັດຖະບານ ແມນປັບປຸງສະພາບສັງຄົມ ແລະ ການສາງລາຍຮັບໃນເຂດຊົນ ນະບົດ, ແລະ ເຊອມ
ຍົງ ເຂດຊົນນະບົດ ເຂາສູເສດຖະກິ

ດການຕະາດ.ໄດຖືເອົາການພັດທະນາຊົນນະ ບົດ ເປັນກຸນແຈເພອ ແລະ
ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກທວມວນຊົນ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ ແບບຍືນຍົງ. ແຜນຍຸດທະສາດ ເພອການ

ເຕີບໂຕ ແລະ ລຶບ ລາງຄວາມທຸກຍາກແຫງຊາດ ( NGPES ) ເປັນໃຈກາງຂອງວຽກງານ ພັດທະນາປະເທດຊາດ

ແລະ ສະທອນໃຫເຫັນເຖິງກອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງລັດຖະບານທຈະດຳເນີນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ
ເປາໝາຍແຫງຊາດ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ໂດຍອີງໃສມາດຖານຄວາມທຸກຍາກແຫງຊາດ, ໃນຈຳນວນ 142 ເມືອງ ມີ 72 ເມືອງ ຈັດເປັນເມືອງທທຸກ ( ເບງ

ຕາມແຜນທ ). ສວນາຍເມືອງເລານ ຕງຢູເຂດພູດອຍ, ການເຂາເຖິງຫຍຸງຍາກ ແລະ ມີປະຊາກອນຊົນເຜາ

ເປັນສວນໃຫຍ. ກົງກັນຂາມ, ເກືອບທັງໜົດຂອງບັນດາເມືອງທຕງຢູ ລຽບຕາມແຄມແມນຂອງ ແລະ ກງສາຂາ
ແມນຂອງ. ຊງມີເສນທາງເຂາເຖິງ ເສນທາງວງ ແລະ ແມນັກໆ ເປັນເມືອງທບທຸກ. ການເຂາເຖິງ ການໂທລະ

ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສງ ເປັນປັດໄຈັກ ທກີດກນການປົກຄຸມ ການບໍລິການດານສັງຄົມຕາງໆ ເຊນ, ການເຂາ
ເຖິງການບໍລິການ ດານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາໃນເຂດຊົນນະບົດບມີເສນທາງ.

ທວປະເທດມີ 4.126 ບານ ແລະ 160.592 ຄົວເຮືອນ ທຢໃນ
ູ ເກນທຸກຍາກ. ໃນນນ 76.7% ຂອງຈຳນວນບານທັງ
ໝົດໃນ 72 ເມືອງນ ແມນທຸກຍາກ ແລະ 50,4% ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນ ແມນທຸກຍາກ ໃນຈຳນວນ 18 ແຂວງ,10
ແຂວງ ແມນທຸກຍາກ ຊງມີຈຳນວນບານ ທທຸກຍາກກວມເຖິງ 80%. 12 ແຂວງ ໃນຈຳນວນ 18 ແຂວງ ມີຈຳນວນ

ຄົວເຮືອນ ທທຸກຍາກສູງກວາ 50%. ໃນຈຳນວນ 72 ເມືອງ ແລະ ເພອຄວາມສະເໝີພາບ, 47 ເມືອງ ໄດຖືເປັນບູລິ

ມະສິດຂອງ NGPES. ເຖິງແມນວາປະຊາກອນທັງໝົດ ໃນບັນດາເມືອງເານກວມພຽງແຕ 23,5% ຂອງຈຳນວນ
ປະຊາກອນທັງໝົດທວປະເທດ ລັດຖະບານໄດໃຫບູລມະ
ິ ສິດໃນເຂດທມີລະດັບຄວາມທຸກຍາກາຍທສຸດ.

ອີກດານໜງ, ລະດັບຄວາມທຸກຍາກແມນ 18,9% ໃນອີກ 70 ເມືອງອນ ທບທຸກ.ໂດຍອີງໃສຂມູນທໄດຈາກ

ຕາຕະລາງຂາງເທິງນ, ໄດຄິດໄລເພອຄາດຄະເນຈຳນວນປະຊາກອນທທຸກຍາກໃນບັນດາ 72 ເມືອງທຸກ ແລະ
ບັນດາ 70 ເມືອງ ທບທຸກ ຕາມຜົນຄິດໄລໃນອັດຕາສວນ ລະຫວາງ 10:7. ດງນນ, ຈຳນວນປະຊາກອນທທຸກຍາກ
ໃນບັນດາເມືອງທບທຸກ ກສູງ ດງດຽວກັນກັບບັນດາເມືອງທຸກ.

ຊົນເຜາສວນາຍປະເຊີນໜາກັບ ຂຫຍຸງຍາກໃນການສຶກສາ. ຂຈຳກັດທຊາວຊົນນະບົດ, ປະຊາກອນຊົນເຜາ

ສວນາຍພົວພັນເຖິງການສະໜອງ. ໂດຍທວໄປ, ແຂວງທມີປະຊາກອນຊົນເຜາເປັນສວນໃຫຍ ແມນມີບານທບ

ມີໂຮງຮຽນາຍ ແລະ ມີໂຮງຮຽນມູນາຍ ແລະ ຂາດເຂີນຄູ ທໄດມາດຖານ. ເຖິງແມນວາ ເດັກຊົນເຜາທໄດເຂາ
ໂຮງຮຽນ, ອັດຕາການປະລະໂຮງຮຽນແມນສູງາຍ ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມ 2 ປີ ທຳອິດ ຂອງການເຂາຮຽນ. ັກ
ສູດຍັງບທັນເລງໃສຄວາມຕອງການຂອງເດັກຊົນເຜາ. ຄູາຍຄົນ ບແມນຄົນໃນຊຸມຊົນ ທພວກເຂົາສອນ, ແລະ ບ
ສາມາດເວາພາສາທອງຖນດງກາວ, ແລະ ພາໃຫມີບັນຫາໃນການສສານ ແລະ ສອນເດັກໃນທອງຖນນນ.

ຊາວໜຸຸມ ສວນວງາຍມັກຈະຍົກຍາຍຖນຖານ ເພອີກລຽງຈາກຊີວິດຊາວນາແບບເພງໂຕເອງ ແລະ ຊອກຫາ
ໂອກາດເພອໜີໄປສະແຫວງຫາຊີວິດການເປັນຢູທ
 ດີກວາເກາຢູແຫ
 ງອນ. ປະກົດການນ ໄດປະໃຫບາງຄອບຄົວ

ແລະ ຊຸມຊົນ ບມແຮງ
ີ
ງານທຫາວຫັນ ແລະ ແຂງແກນ. ມີາຍຄົນ ທໄປແລວໄປເລີຍ. ເຖິງແນວໃດກຕາມ, ແຮງ

ງານທມີສີມຕ
ື
ແລະ ມີສີມກ
ື ລງໄໄປຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳຢູປະ
 ເທດໃກຄຽງ, ໂດຍສະເພາະຢູປະ
 ເທດໄທ.
ການເຄອນຍາຍແຮງງານ ໄດກາຍເປັນຍຸດທະສາດສຽງໄພທສຸດ ສຳລັບຊາວໜຸມດອຍໂອກາດ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

2.3 ສງທາທາຍັກ ແລະ ບັນຫາ ສຳລັບກຸມເປາໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ( EFA ).
ບັນຫາັກທແຜນງານ EFA ຕອງໄດຄຳນຶງເຖິງ ສຳລັບແຕລະກຸມເປາໝາຍຂອງ EFA ແມນໄດສະເໜີ ໃນກອບ

ລຸມນ. ການວິໄຈສະພາບການສຶກສາ ຂອງແຕລະກຸມເປາໝາຍແມນຢູໃນ
 ເອກະສານຄັດຕິດ 1. ມັນໄດກຳນົດ

ນິຍາມ ສຳລັບແຕລະກຸມເປາໝາຍ, ຜົນສຳເລັດ, ສງທາທາຍ ແລະ ບັນຫາສຳລັບແຕລະຂະແໜງການຍອຍຂອງ
ການສຶກສາ.

2.3.1 ກຸມເປາໝາຍທີ 1: ການຮັກສາດູແລເດັກ ແລະ ພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນ (ECCD )

ບັນຫາັກສຳລັບການຮັກສາດູແລ ແລະ ພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນ ( ECCD)
ການຂະຫຍາຍໂອກາດ

1. ສະຖາບັນ ECCD ,ໂຮງລຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານແມນຈຳກັດ ແລະ ສວນາຍຕງຢູເຂດຕົວ
ເມືອງໃຫຍ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນທມີເສດຖະກິດດີ.

2. ໂຄງການຮັກສາດູແລເດັກ ແລະ ພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນຍັງມີໜອຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ
ຮາງໄກສອກີກ,ໂດຍສະເພາະຢູເຂດ

ຊົນເຜາ ແລະ ທຸກຍາກ.

3. ຄາໃຊຈາຍໂດຍກົງ ສຳລັບໂຄງການ ECCD ສຳລັບພແມຜູປົ
 ກຄອງ ແມນສູງ ແລະ ເກີນຄວາມ
ສາມາດທາງການເງິນ ຂອງຄອບຄົວທມີລາຍໄດຕ. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ.

4. ຂາດເຂີນຄູອະນຸບານຢາງໜັກໜວງ ດານຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ຄຸນນະພາບຂອງ ECCD ແມນ

ຈຳກັດຍອນຄຸນນະພາບຂອງຄູຕ, ສວນວງາຍແມນມີຄວາມຈຳກັດ ື ບໄດຜານການຝຶກອົບຮົມ
ດານວິຊາການ ແລະ ໄດຮັບຂນເງິນເດືອນຕກວາໝູໝົດ ໃນ ບັນດາຄູ ຊນຕາງໆ.

5. ຂາດເຂີນຢາງໜັກໜວງ ດານເຄຫະ-ສະຖານທ ແລະ ອຸປະກອນການນແລະ ການຮຽນ,

ບໍລິຫານຄຸມຄອງ

6. ຂາດເຂີນງົບປະມານພນຖານແລະ ບສາມາດຂະຫຍາຍການບໍລິການ ເຖິງເຂດຊົນນະບົດຮາງໄກ
ສອກີກ.

7. ຂາດເຂີນບຸກຄະລາກອນ ໃນພະແນກອະນຸບານຂອງກົມສາມັນສຶກສາ ແລະ ສວນວງາຍມີວຽກ
ລນມື ແລະ ກິດຈະກຳ ກຽວພັນກັບບັນດາໂຄງການຊວຍເືອຂອງສາກົນ.

8. ຈຳຕອງມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຢາງຈະແຈງສຳລັບການຈັດຕງປະຕິບັດ ເພອເອົາໃຈໃສວຽກ
ງານ ECCD ເພອດຜອນອັດຕາຄາງຫອງ ໃນຊຸມປີທຳອິດຂອງຊນປະຖົມ ໂດຍສະເພາະ ຊນ ປ.1

9. ພະນັກງານວິຊາການຢູຂ
 ນທອງຖນ ( ພ.ສ.ປ.ຂ , ຫ.ສ.ປ.ມ ) ຈຳຕອງໄດຮັບການຊວຍເືອເພອວາງ
ແຜນ, ບໍລິຫານຄຸມຄອງ ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດໂຄງການ ECCD

10. ຈຳຕອງມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຢາງຈະແຈງ ເພອປຸກລະດົມຂົນຂວາຍການມີສວນ ຮວມຂອງ
ຊຸມຊົນ ແລະ ຊຸກຍູການ

ລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນໃນໂຄງການ ECCD ຢູຂ
 ນຮາກຖານ.
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2.3.2 ກຸມເປາໜາຍທີ 2: ການສຶກສາຊນປະຖົມ (PR)

ການຂະຫຍາຍໂອກາດ:

ບັນຫາັກ ສຳລັບການສຶກສາຊນປະຖົມ

1. ເດັກເກນອາຍຸເຂາຮຽນຈຳນວນວງາຍ ບໄດເຂາໂຮງຮຽນ, ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ
ຫາງໄກສອກີກ ແລະ ເຂດຊົນເຜາ.

2. ອັດຕາການເຂາຮຽນ ແລະ ການຮຽນຈົບຊນຕ ສຳລັບເດັກທຢເຂດ
ູ
ຫາງໄກສອກີກ ແລະ ເຂດຊົນ
ເຜາ, ໂດຍສະເພາະ ຈາກຄອບຄົວທມີລາຍໄດຕ ແລະ ເດັກຊົນເຜາ ໃນເມືອງທທຸກຍາກ.

3. ໂດຍທວໄປ ຍັງຂາດເຂີນອາຄານໂຮງຮຽນ ແລະ ຫອງຮຽນຢາງໜັກໜວງ. ອາຄານໂຮງຮຽນໃນເຂດ
ຊົນນະບົດຫາງໄກສອກີກ ໂດຍທວໄປສວນວງາຍ ເປັນອາຄານຊວຄາວ ຂາດອຸປະກອນການ
ນ ແລະ ການຮຽນ ທັງຂາດອານາໄມຂນພນຖານເຊນ: ນສະອາດ ແລະ ຫອງນ.

4. ໂຄງການຮຽນຮວມ ຂອງເດັກພິການເບົາ ຍັງບທັນປົກຄຸມໄດຢາງກວາງຂວາງ ຊງສວນວງາຍແມນ
ມີແຕຢູໃນຕົວເມືອງໃຫຍ.

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ:

5. ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນຕ ແລະ ອັດຕາການຄາງຫອງສູງ, ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມປີທຳອິດຂອງການ
ສຶກສາຊນປະຖົມ. ບັນຫານພົວພັນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງຄູ ຊງເປັນຜົນຈາກລະບົບການສາງຄູ, ການ

ຝຶກອົບຮົມບຳລຸງຍົກລະດັບຄູບພຽງພໍ, ຂາດເຂີນອຸປະກອນພນຖານສຳັບການຮຽນການສອນ ແລະ
ຊວໂມງເຂາຮຽນໜອຍ.

6. ອັດຕາການສູນເສຍຄູສູງ ແລະ ຂາດເຂີນຄູມາດຖານຢາງໜັກໜວງ. ບັນຫານກຽວພັນເຖິງເງິນເດືອນ
ຂອງຄູຕ ແລະ ຄູດອຍໂອກາດໃນການພັດທະນາອາຊີບຂອງຕົນ.

7. ເອອຍອີງໃສການປະກອບສວນຂອງຊຸມຊົນໃນການບໍລິການການສຶກສາຊນປະຖົມເຮັດໃຫໂອກາດ

ຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນ ລະຫວາງນັກຮຽນໃນຊຸມຊົນດອຍໂອກາດ ແລະ ຊຸມຊົນທມີເສດຖະກິດດີ
ດໂຕນກັນາຍຂນ

8. ຂາດການປະເມີນ ແລະ ດັດປັບ ຄວາມສອດຄອງຂອງັກສູດ ຢາງເປັນປົກກະຕິ. ັກສູດທອງຖນບ
ໄດຮັບການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນເຜາ ທນັກຮຽນມີຄວາມຫຍຸງຍາກດານພາສາ.

ບໍລິຫານຄຸມຄອງ:

9. ລະບົບບໍລຫານ
ິ
ຄຸມຄອງ ໃນທຸກຂນ ( ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ) ຍັງບທັນພຽງພໍເພອຈັດ

ຕງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການກະຂາຍອຳນາດ ແລະ ແບງຂນຮັບຜິດຊອບ ຢາງມີປະສິດທິຜົນ. ຜູ
ບໍລິຫານຍັງຂາດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພອປະຕິບັດໜາທຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢາງມີ
ປະສິດທິຜົນ.

10. ການສຶກສາຊນປະຖົມ ກວມເອົາສວນໃຫຍ ຂອງງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາທັງໝົດ ແຕສະ
ເລຍຄາໃຊຈາຍຕຫົວຄົນ ແມນຕກວາໝູໝົດ ເມອທຽບໃສການສຶກສາຊນອນໆ. ມີຄວາມຈຳເປັນ

ທສຸດ ຕອງມີງົບປະມານເພມເຕີມເພອບັນລຸຈຸດປະສົງການສຶກສາຂນພນຖານເພອທຸກຄົນ ທມີຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ສະເໝີພາບ.

30

ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ແຜນທີ່ໝວດພາສາຊົນເຜົ່າ ແລະ ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຕາມເມືອງ

ລະດັບຄວາມທຸກ
ເມືອງ ບໍ່ທຸກ
ເມືອງ ທຸກ
ເມືອງ ທຸກທີ່ສຸດ

ແຜນທີ່ໝວດພາສາຊົນເຜົ່າ

TK
MK
MY
TB
HO

:
:
:
:
:

ລາວ- ໄຕ
ມອນ- ຂະແມ
ມົ້ງ- ອີວມຽນ
ຕີເບດ
ຫໍ້

TK
TK MK
MY TK
MY
MK TK
TBHO
TB

ແຫຼງ: ປື້ມອັດລັສ ສ ປ ປ ລາວ 2000 ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ
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2.3.3 ກຸມເປາໝາຍ ທີ 3 : ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕນ ( LSE ).

ບັນຫາັກສຳລັບ ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ
ການຂະຫຍາຍໂອກາດ:

ມີສະພາບກົງກັນຂາມກັນ ລະຫວາງ ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕນ ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ:

1. ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມປົກຄຸມກວາງຂວາງທສຸດໃນເຂດຕົວເມືອງ, ເມືອງໃຫຍ ແລະ ເຂດທມີເສດ

ຖະກິດດີ, ແຕປົກຄຸມໜອຍທສຸດ ໃນເຂດຫາງໄກສອກີກ ແລະ ເມືອງທຸກຍາກ ຊງເຮັດໃຫມີຄວາມ
ດໂຕນກັນາຍຂນດານໂອກາດການຮຽນ.

2. ອັດຕາການເຂາຮຽນສູງ, ຂາດຫອງຮຽນ ແລະ ຄູ ເນອງຈາກອັດຕາສວນນັກຮຽນຕຄູສູງ ໃນເຂດຕົວ

ເມືອງໃຫຍ ຊງກົງກັນຂາມ ອັດຕາການເຂາຮຽນຕ ແລະ ມີຫອງຮຽນເືອ ແລະ ອັດຕາສວນນັກຮຽນ
ຕຄຕ
ູ ໃນເຂດຊົນນະບົດ.

3. ການເຂາຮຽນຊນມັດທະຍົມຕນ ຂອງນັກຮຽນຍງເຂດຊົນເຜາ ແມນຍິງໜອຍທສຸດ ແລະ ໂດຍສະ

ເພາະບາງຊົນເຜາ, ມີຄວາມດໂຕນກັນາຍ ລະຫວາງເພດາຍທສຸດ ຢູເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດ
ຊົນນະເຜາ. ແຕໃນຂົງເຂດຕົວເມືອງມີຄວາມດໂຕນກັນລະຫວາງເພດແມນໄດສະເໝີກັນ.

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ.

4. ຄຸນນະພາບຂອງແວດລອມການຮຽນທວໄປແມນຕ, ໂດຍສະເພາະ ຢູເຂດ

ຊົນນະບົດຫາງໄກສອກ
ີກ ແລະ ເມືອງທຸກຍາກ, ບັນຫານກຽວພັນເຖິງການຂາດເຂີນຄູທໄດຜານການຮຽນສາງຄູ, ຂາດ
ເຂີນສ ການຮຽນ-ການສອນ ພນຖານ, ອັດຕາສວນນັກຮຽນຕຄູສູງ ແລະ ຊວໂມງການຮຽນໜອຍ.

5. ຄູມີຄວາມຈຳກັດດານຄຸນນະພາບ, ບັນຫານພົວພັນກັບ ຂນເງິນເດືອນຕ, ການຊັບຊອນຄູບມີປະສິດ
ທິຜົນ ແລະ ຂາດຄຸນນະພາບ ໃນການກສາງຄູ, ບມີການບຳລຸງຍົກລະດັບຄູ ແລະ ຄູຂາດໂອກາດໃນ
ການພັດທະນາອາຊີບຕົນ.

6. ຂາດຄວາມຕເນອງ ແລະ ຄວາມສອດຄອງກັນ ລະຫວາງັກສູດ ຂອງຊນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ.
ການປະຕິຮູບັກສູດ ອາດຈະໃຊໃນເວລານານ ເພອສະໜອງຜົນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ
ຄວາມສອດຄອງຂອງຜົນການຮຽນ.

ບໍລິຫານຄຸມຄອງ

7. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕອນຕນວອງໄວ ແຕການລົງທຶນບໄດໄປຕາມຈັງ

ຫວະ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງການສຶກສາຊັນມັດທະຍົມຕອນຕນຮຽກຮອງງົບປະມານເພມ
ເຕີມ ຢາງວງາຍຈາກລັດ.

8. ລະບົບບໍລິຫານຄຸມຄອງທຸກຂນ ( ສູນກາງ, ແຂວງ , ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ) ຍັງບທັນພຽງພໍ ເພື່ອ ຈັດຕງປະ
ຕິບັດຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍອຳນາດ ແລະ ແບງຂນຮັບຜິດຊອບຢາງມີປະສິດທິຜົນ, ຜູບໍ
 ລິຫານ
ໃນ ພ.ສ.ປ.ຂ ແລະ ຫ.ສ.ປ.ມ ຍັງຂາດຄວາມສາມາດ ທຈະປະຕິບັດໜາທຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຢາງ
ມີປະສິດທິພາບ.

9. ລາຍຈາຍ ຕ ຫົວຄົນ ຂອງນັກຮຽນຊນມັດທະຍົມຕນ ແມນດນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລ 5 ເທາ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

2.3.4 ກຸມເປາໝາຍທີ 4: ການຮູໜັງສື ຂອງຜູໃຫຍ
ບັນຫາຫລັກ ສຳລັບການຮູໜັງສືຂອງຜູໃຫຍ
ການຂະຫຍາຍໂອກາດ:
1. ມີຊາວໜຸມ ຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ໃນເຂດຫາງໄກສອກຫລີກ ແລະ ເຂດຊົນເຜາ ບໄດເຂາໂຮງຮຽນ
ແລະ ບຮູໜັງສື. ໂຄງການລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ແລະ ການສຶກສາຕເນອງ ບໍລິການເຖິງ ຊາວໜຸມ
ທອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູໃຫຍ

ໄດເປັນສວນໜອຍ.

2. ການເຂາຮວມໂຄງການລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ຂອງຊາວໜຸມ ທປະລະໂຮງຮຽນ ແມນໜອຍທສຸດ
ໃນເຂດຫາງໄກສອກຫລີກ ແລະ ເຂດຊົນເຜາ.

3. ມີຄວາມຫລຸດໂຕນກັນ ລະຫວາງເພດ ໃນຈຳນວນຜູທ
 ຮູໜັງສື ແລະ ລະຫວາງຊົນເຜາ. ໃນບາງຊົນ
ເຜາ, ເດັກຍິງ ແລະ ແມຍິງ ແມນໜອຍທສຸດໃນການເຂາຮວມໂຄງການ.

4. ການສະໜອງສູນການສຶກສາຊຸມຊົນຍັງຈຳກັດ ແລະ ຍັງບທັນຂະຫຍາຍເຖິງຊຸມຊົນທທຸກຍາກທສຸດ.

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ

5. ຄຸນນະພາບຂອງແວດລອມການຮຽນຂອງການລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ແລະ ການສຶກສາຕເນອງ
ຍັງຕ ແລະ ບທັນດັດປັບໃຫແທດເໝາະກັບຄວາມຕອງການ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງບັນດາກຸມເປາ

ໝາຍ ແລະ ເງອນໄຂຕົວຈິງ ໃນການຈັດຕງປະຕິບັດ. ສວນຫລາຍເປັນໂຄງການ ອອກແບບເປັນ
ມາດຖານອັນດຽວ ແລະ ໃນຕົວ.

6. ຂາດເຂີນຢາງໜັກໜວງ ຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ຄູຝຶກທທີຄຸນນະພາບ. ຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ຄູຝຶກ
ຂາດປະສົບການ ໃນວິທີການສິດສອນຜູໃຫຍ ແລະ ມີໂອກາດໜອຍທຈະໄດຮັບການຝຶກອົບຮົມ

ບຳລຸງຍົກລະດັບ. ມີຄວາມຈຳກັດ ທາງດານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງຄູອາສາສະໝັກ.
ບັນຫາທກຽວພັນເຖິງສງຈູງໃຈມີໜອຍ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຕ ທັງຂາດໂອກາດເພອພັດທະນາອາຊີບ
ຂອງຄູອາສາສະໝັກ.

7. ຂາດເຂີນ ການຮຽນ-ການສອນ ພນຖານ, ສການຮຽນເສີມ ແລະ ຫອງສະໝຸດສຳລັບເສີມສາງການຮູ
ໜັງສື ໃຫໃຊເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ທັກສະພນຖານ.

ບໍລິຫານຄຸມຄອງ

8. ການລົງທຶນໃນໂຄງການລົບລາງ ຄວາມບຮູໜັງສື ແລະ ການສຶກສາຕເນອງ ຍັງບທັນພຽງພໍ ສົມທຽບ
ໃສກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງບັນຫາ.

9. ຈຳຕອງມີ ຍຸດທະສາດທຕເນອງ ເພອປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ການມີສວນຮວມຂອງກຸມເປາໝາຍ ແລະ
ການປະກອບສວນຂອງສັງຄົມ ໃນການຕສຕ
ູ ານຄວາມບຮູໜັງສື ແລະ ສະໜອງເງອນໄຂ ສຳລັບ
ການລົງທຶນ ເພມເຕີມຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມ ເພອຂະຫຍາຍການບໍລິການ ໄປສູເຂດ

ທ ພນຖານການ
ສຶກສາຕ.

10. ຂາດບຸກຄະລາກອນ ຢູຂ
 ນທອງຖນ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ (ພ.ສ.ປ.ຂ), ຫອງການສຶກສາ
ເມືອງ (ຫ.ສ.ປ.ມ), ພະນັກງານບໍລິຫານຂາດຄວາມສາມາດ ເພອຄຸມຄອງບໍລິຫານ, ສາງ ແລະ
ປະສານໂຄງການລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ແລະ ການສຶກສາຕເນອງ.

11. ຫົວໜາສູນສຶກສາຊຸມຊົນ ຍັງຂາດຄວາມສາມາດ ໃນການບໍລິຫານຄຸມຄອງ, ປະສານກິດຈະກຳ
ຮຮຽນ ແລະ ນຳໃຊ ສູນສຶກສາຊຸມຊົນ (ສ.ສ.ຊ).

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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2.3.5 ກຸມເປາໝາຍ ທີ 5:
ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ / ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະຊົນນະບົດ.
ບັນຫາັກສຳລັບການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ/ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະ
ຊົນນະບົດ
ການຂະຫຽາຍໂອກາດ:
1. ຈຳນວນເດັກປະລະໂຮງຮຽນເພມຂນ ແຕຈຳນວນຜູໃຫ
 ການບໍລິການ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ

(ກ.ສ.ນ) ເພອຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະຊົນນະບົດມີຈຳກັດ. ໂຄງການ ກ.ສ.ນ.ແມນຖືເປັນ
ຍຸດທະສາດ ເພອໃຫການບໍລິການເຖິງທ ຕກຸມທບໄດເຂາໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸມທຕົກ ລນຈາກລະບົບ
ການສຶກສາສາມັນ. ຈຳຕອງໄດເອົາໃຈໃສເພມຂນ ເພອໃຫເດັກເານໄດກັບຄືນ ມາສູລະ
 ບົບການ
ສຶກສາແຫງຊາດ.

2. ຄວາມສອດຄອງ, ຮູບການ ແລະ ເນອໃນ ຂອງໂຄງການ ກ.ສ.ນ. ຍັງບທັນສະທອນເຖິງ ຊີວິດການເປັນ

ຢູຂອງ

ບັນດາກຸມເປາໝາຍ ແລະ ຍັງບທັນສະໜອງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູທເໜາະສົມໃຫພວກເຂົາ
ເພອອຳນວຍໃຫພວກເຂົາທັນກັບຈັງຫວະຂອງການພັດທະນາທມີລັກສະນະເຕັກໂນໂລຊີ.

3. ການອອກແບບ

ແລະ

ການສະໜອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມທັກສະພນຖານນອກລະບົບໂຮງຮຽນ

ສວນາຍເປັນໂຄງການແບບມາດຖານດຽວທສວນໜອຍຈະຄຳນຶງເຖິງຮູບການ ແລະ ສະພາບພິເສດ

ຂອງກຸມເປາໝາຍທໂຄງການເລງໃສ, ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນຊົນເຜາ. ຜົນຕເນອງຂອງ ໂຄງການ
ເານມປະສິ
ີ
ດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບຕ.

ບໍລິຫານຄຸມຄອງ:

4. ສງເສີມໃຫຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ຄວາມເປັນເຈາການຂອງຊຸມ

ຊົນເພອນຳໃຊສູນຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຊຸກຍູໃຫ
 ກຸມເປາໝາຍເຂາຮວມາຍຂນ. ຫົວໜາສູນທຊຳ

ນານ ແມນມີຄວາມຈຳເປັນເພອນຳໃຊສການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຄອງມືອຸປະກອນໃນ ສູນຢາງເປັນ
ປະໂຍດທສຸດ. ຄນຄວາຊັບພະຍາກອນທອງຖນເພອນຳໃຊໃຫມີປະສິດທິຜົນ.

5. ສງເສີມການວາງແຜນແບບລຸມຂນເທິງ ແລະ ການກະຈາຍອຳນາດ ແລະ ແບງຂນຮັບຜິດຊອບເພອ

ສາງັກສູດທອງຖນ. ການສອນ ຄວນຖືເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ເນນໃສພາກປະຕິ ບັດຕົວຈິງ.
ບຄວນເລງໃສແຕການຮຽນໜັງສືແບບທວໄປ ( ການຮູໜັງສື ແລະ ຄິດໄລເລກ ), ແຕເອົາໃຈໃສທສຸດ
ເຖິງທັກສະຊີວິດ ແລະ ທັກສະວິຊາຊີບ.

6. ຍຸ ດ ທະ ສາດ ສຳ ລັ ບ ປັ ບ ປຸ ງ ສູ ນ ການ ສຶ ກ ສາ ຊຸ ມ ຊົ ນ ຄວນ ເລ ງ ໃສ ການ ສ າ ງ ເຄື ອ ຂ າ ຍ ເຊ ອ ມ ໂຍງ ກັ ນ
ລະຫວາງສູນຕາງໆ; ຝຶກອົບຮົມການສາງຄວາມອາດສາມາດ/ການນຳພາ

ໃຫແກຜູສະໜອງການ


ບໍລິການດງກາວຢູທຸ
 ກຂນ, ຂຽນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາເຈາ. ການຖອດ
ຖອນບົດຮຽນຈາກໂຄງການ ກ.ສ.ນ. ຝຶກອົບຮົມທັກສະພນຖານສຳລັບກຸມດອຍໂອກາດໃນໂຄງການ

ພັດທະນາຊົນນະບົດຜານມາ. ຈະປັບປຸງການອອກແບບ ແລະ ການສະໜອງໂຄງການ ກ.ສ.ນ ຝຶກ
ອົບຮົມທັກສະພນຖານໃນອານາຄົດ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ເພອີກລຽງຈາກການພັດທະນາຂະແໜງການໄປຕາມຄວາມຮຽກຮອງຕອງການ ຂອງກະແສ
ນັກຮຽນທຄວບຄຸມບໄດ ຊງຈະເປັນຜົນກະທົບໃນການບັນຈຸການສຶກສາເພອທຸກຄົນ, ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ອາດມີຍຸດທະສາດດງຕໄປນ:
� ຄວບຄຸມການເຂາໂຮງຮຽນໃນຊນມັດທະຍົມຕນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ, ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ການ
ສຶກສາຊນສູງ ໂດຍວາງກຳນົດຢາງເຂມງວດດານການສະໜອງ, ອາດບັນຈຸໄດໂດຍການຄວບຄຸມການສາງ

ໂຮງຮຽນໃໝ, ສະຖາບັນໃໝ, ຂະຫຍາຍບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນທມີຢູແລວ ແລະ ບັນຈຸຄູໃໝສຳລັບ
ຊນຮຽນເທານນ.

� ກນຕອງນັກຮຽນໃນທຸກການສອບເສັງຈົບຊນ ໂດຍການປະເມີນຕາມັກວິຊາການແທ, ບແມນອີງຕາມການ

ວາງຄາດໝາຍໄວລວງໜາ, ແລະ ີກລຽງການເອົາສິນບົນ. ການປຽນແປງດງກາວມີຄວາມຈຳເປັນທສຸດ
ເພອອະນາຄົດຂອງການສຶກສາໃນປະເທດ, ດງດຽວ ກັນກັບສັງຄົມທວໄປ.

� ອົງປະກອບທີ 3 ແມນການຮັດກຸມ ລະບົບໂກຕາ ແລະ ເບຍລຽງທຕິດພັນນນ, ຍອນມັນເປັນການຊຸກດັນໃຫ
ແກຄວາມຕອງການ,

ເບຍລຽງຈຳນວນຈຳກັດອາດຈະສະໜອງໃຫແກນັກຮຽນເກງຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ

ແລະ ກຸມນັກຮຽນຕົວແທນສວນໜອຍ (ຊົນເຜາ, ແມຍິງ) , ແຕຈຳນວນເບຍລຽງທັງໝົດຕອງຄວບຄຸມຢາງ
ເຂມງວດ, ຄຽງຄູກັ
 ນນນ, ຄວນເພມການເກັບທຶນຄືນໂດຍການຈຳກັດຊັດສວນຂອງນັກຮຽນທສອບເສັງເຂາ
ທວໄປ ແລະ ເພມຊັດສວນຂອງນັກຮຽນທປະສົງຈາຍຄາຮຽນ. ສຸດທາຍ, ຄວນສງເສີມການສຶກສາພາກເອ
ກະຊົນທຸກໆ ຊນ, ໂດຍສະເພາະໃນຊນມັດທະຍົມປາຍ, ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ, ແລະ ການສຶກສາ
ຊນສູງ, ແລະ ສງເສີມໃຫມີມາດຕະການພິເສດເພອເພມການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊັບພະຍະກອນທສະໜັບ
ສະໜູນການສຶກສາ.

ໝວດທີ3: ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຂະແໜງການ.
3.1. ດຸນດຽງການພັດທະນາຂະແໜງການ.

ຄາດໝາຍສຳຄັນທສຸດເພອບັນລຸການສຶກສາເພອທຸກຄົນ

ແມນການຂະຫຍາຍການສຶກສາຊນ

ປະຖົມທມີຄຸນ

ນະພາບຢາງທວເຖິງໃນປີ 2015, ໂດຍການຂະຫຍາຍໂອກາດຢາງສະເໝີພາບ ແລະ ການຮຽນຈົບຊນເປັນ
ຈຸດປະສົງໄລຍະກາງ.

ມັນເປັນວຽກງານອັນໃຫຍວງທສຸດ,ຊງກວມເຖິງການກສາງຫອງຮຽນໃໝຢາງວງາຍ,

ການສາງຄູໃໝ,ແລະການຜະລິດສການຮຽນ-ການສອນໃໝເພມ. ມັນກວມທັງການແກໄຂບັນຫາ ດານພູມປະເທດ
ີ

ແລະຄວາມດໂຕນກັນລະຫວາງເພດ, ການເຂາໂຮງຮຽນຊາ,ໂຮງຮຽນມູນ, ປະສິດທິພາບພາຍໃນຕ, ຄຸນນະພາ
ບແລະຄວາມສອດຄອງ, ໂດຍສະເພາະເຂດຫາງໄກສອກີກ, ທຸກຍາກແລະຊຸມຊົນ ຊົນເຜາ.

ຂະຫຍາຍໂອກາດຢາງສະເໝີພາບ ຈຳຕອງໄດເສີມຂະຫຍາຍໄປຍັງ ການສຶກສາຊນອນໆ ອີກນອກຈາກຊນປະຖົມ.
ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃນການຮູໜັງສື, ການຄິດໄລເລກ, ທັກສະຊີວິດ ຊຸກຍູໂດຍ

ກົງເພອພັດທະນາຊຸມຊົນ,ນຳໄປສູການ

ປັບປຸງລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ.

ດງດຽວກັນ,

ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ,

ເຕັກນິກ ແລະ ການສຶກສາສາມັນ ຊຸກຍູໂດຍ

ກົງເພອປັບປຸງສະມັດທະພາບການຜະລິດ ແລະ ນຳໄປສູລະດັ

ບຊີວິດ

ການເປັນຢູທ
 ດີຂນ. ຈຳຕອງມີການປຽນແປງໂຄງສາງຂອງການສຶກສາເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແລະ ຂະແໜງການຝຶກ
ອົບຮົມຕາງໆ ເພອເຮັດໃຫມັນແທດເໝາະກັບຄວາມຕອງການຂອງຕະາດແຮງງານ.

ການ ຂະຫຍາຍ ການ ສຶ ກ ສາ ຊ ນ ປະຖົ ມ ແມ ນ ການ ສ າ ງ ຄວາມ ຕ ອ ງການ ໃຫ ແກ ການ ສະໜອງ ການ ສຶ ກ ສາ ຊ ນ

ມັດທະຍົມ, ສະໜັບສະໜູນຈາກຊຸມຊົນ, ລັດຖະບານ, ບັນດາປະເທດຜູໃຫ
 ທຶນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ການຂະຫຍາຍ
ການສຶກສາຊນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແລະ ການສຶກສາຊນສູງແມນມີໄລຍະຕເນອງກັນ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ການບັນລຸການສຶກສາເພອທຸກຄົນ

ແມນຂນກັບການຕັດສິນທິດທາງນະໂຍບາຍຕາງໆທກຽວພັນເຖິງການສຶກສາ

ຊນຕາງໆ ແລະ ຮູບແບບຂອງການສຶກສາ, ເຊນການຄວບຄຸມກະແສນັກຮຽນ, ໂດຍສະເພາະອັດຕາການເລອນຊນ
ຈາກຂນ ປ.5, ມ.3 ແລະ ມ6 ເພອຮຽນຕ. ການຂະຫຍາຍການສຶກສາຊນປະຖົມໂດຍທວເຖິງ ແລະ ດຜອນອັດຕາ
ການຄາງຫອງ ແລະ ອັດຕາປະລະການຮຽນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂນ ປ.1 ແລະ ປ.2 ຈະເພມນັກຮຽນໃນຂນ ປ.5

ຢາງວອງໄວ. ຖາອັດຕາການເລອນຊນຂນມັດທະຍົມຕອນຕນ ຫາກຮັກສາໄວຄືດງປະຈຸບັນ ແລະ ອັດຕາການຄາງ
ຫອງດລົງ, ການເຂາຮຽນຊນມັດທະຍົມ, ໂດຍສະເພາະຂນ ມ.3 ຈະເພມຂນໄວເຊນດຽວກັນ.

ດງນນບັນຫາຕນຕໍອັນໜງຄື ໂອກາດເຂາຮຽນຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ ແລະມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ເຕັກນິກ , ອາຊີວະ
ສຶກສາ ແລະການສຶກສາຊນສູງ. ປະຈຸບັນ, ອັດຕາການເສັງຈົບຊນ ຢູລະຫວ

າງ 90 - 95 %, ຊງໝາຍຄວາມວາການ

ປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແມນຍັງບທັນປະເມີນຖືກຕາມຄວາມຈິງແທ, ຖາຍັງໃຫຢູໃນລະດັບປະຈຸບັນນ,

ຄວາມຕອງການສຳລັບ ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ, ມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ເຕັກນິກ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ
ການສຶກສາຊນສູງຈະຄົງຢູໃນ
 ລະດັບສູງາຍເຊນດຽວກັນ.

ເຖິງຢາງໃດ, ທາງເລືອກການສຶກສາເພອທຸກຄົນໂດຍອິງໃສໂປຣແກຼມສະເພາະຂະແໜງການທໄດສາງຂນເພອ ປະ

ເມີນ ຄວາມຕອງການ ດານຊັບພະຍາກອນຕາງໆ ສຳລັບການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ໄດສະແດງໃຫເຫັນຢາງຈະແຈງວາ

ປະເທດເຮົາບມີທຶນຮອນພຽງພໍ ເພອຂະຫຍາຍການສຶກສາຊນປະຖົມຢາງທວເຖິງ, ໃນເວລາດຽວກັນກໍພັດທະນາ
ຢາງວອງໄວການສຶກສາຊນອນໆ ແລະສາຍອນໆ ໄປພອມໆກັນ. ບັນຫາກໍຄື ການດຸນດຽງການພັດທະນາຂະ ແໜງ

ການເພອີກລຽງຈາກການພັດທະນາຂະແໜງການໄປຕາມຄວາມຕອງການຂອງກະແສນັກຮຽນທຄວບຄຸມບໄດທ
ຈະເປັນຜົນກະທົບໃນການບັນລຸການສຶກສາເພອທຸກຄົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການອາດມີຍຸດທະສາດດງຕໄປນ:

- ຄວບຄຸມການເຂາຮຽນໃນຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ເຕັກ ນິກ, ອາຊີວະສຶກສາແລະ

ການສຶກສາຊນສູງ ໂດຍວາງກຳນົດຢາງເຂັມງວດດານການສະໜອງ. ອາດບັນລຸໄດ ໂດຍຄວບຄຸມການສາງ
ໂຮງຮຽນໃໝ/ສະຖາບັນໃໝ, ຂະຫຍາຍບັນດາໂຮງຮຽນແລະ ສະຖາບັນທມີຢູແລ
 ວແລະບັນຸຈຄູໃໝສຳລັບ

-

-

ຊນຮຽນເທານນ.

ກນຕອງນັກຮຽນໃນທຸກການສອບເສັງຈົບຊນ ໂດຍການປະເມີນຕາງມັກວິຊາການແທ, ບແມນອິງຕາມ

ການວາງແຜນຄາດໝາຍໄວລວງໜາ, ແລະີກລຽງຈາກການເອົາສິນບົນ. ການປຽນແປງດງກາວມີຄວາມ
ຈຳເປັນທສຸດ ເພອອະນາຄົດຂອງການສຶກສາໃນປະເທດ, ດງດຽວກັນກັບທວສັງຄົມ.

ອົງປະກອບທິ 3 ແມນການຮັດກຸມລະບົບໂຄຕາແລະເບຍລຽງທຕິດພັນກັນນນ, ຍອນມັນເປັນການຊຸກດັນ

ໃຫແກຄວາມຕອງການ. ເບຍລຽງຈຳນວນຈຳກັດອາດຈະໃຫນັກຮຽນເກງຈາກຄອງຄົວທຸກຍາກ ແລະ ກຸມ
ນັກຮຽນຕົວແທນສວນໜອຍ( ຊົນເຜາ, ແມຍິງ ) ແຕຈຳນວນເບຍລຽງທັງໝົດຕອງຄວບຄຸມຢາງເຂມງວດ.
ຄຽງຄູກັນນນ,

ຄວນເພມການເກັບທຶນຄືນໂດຍການຈຳກັດຊັດສວນຂອງນັກຮຽນທສອບເສັງເຂາທວໄປ

ແລະ ເພມຊັດສວນຂອງນັກຮຽນທປະສົງຈາຍຄາຮຽນ. ສຸດທາຍ, ຄວນສງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ

ທຸກໆຊນ, ໂດຍສະເພາະໃນຊນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ເຕັກນິກອາຊີວະສຶກສາແລະການສຶກສາຊນສູງ,ສງ
ເສີມໃຫມີມາດຕະການພິເສດເພອເພມການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊັບພະຍາກອນທສະໜັບສະໜູນ
ສຶກສາ.
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ໝວດທີ 1 ກອບຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ
1.1 ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງ ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດການສຶກສາເພອ ທຸກຄົນ
ກັບແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນປະຈຸບັນ

ວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງການສຶກສາຮອດປີ 2010 ແລະ 2020 ໄດເຊອມຍົງການສຶກສາກັບການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບການຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ. ຍຸດທະສາດໄດຮັບຮູຄວາມຈຳເປັນສຳລັບ ìການຂະ

ຫຍາຍໂອກາດການສຶກສາແບບຕເນອງî ເພອຮັບປະກັນໃຫທຸກຄົນໄດມີໂອກາດສຶບຕການຍົກລະດັບການສຶກສາ
ຂອງຕົນໄປຕາມສະພາບການ ປຽນແປງຕະຫລອດໄລຍະແຫງການດຳລົງຊິວິດຂອງຕົນ. ວິໄສທັດຍັງໄດວາງຄາດ
ຫມາຍຢາງຈະແຈງທຈະພັດທະນາການສຶກສາທຸກລະດັບໄປຕາມທາອຽງແລະມາດຕະຖານສາກົນຢາງເປັນລະບົບ

ແລະ ຕເນອງ ຊງກວມເຖິງການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກບົດບາດຂອງເອກະຊົນ ໃນການສະໜອງການສຶກສາ.

ໂດຍລວມແລວ, ວິໄສທັດ ຍຸດທະສາດ ແມນການປຸກລະດົມຂະບວນການການສຶກສາ ເປັນແກນສານຂອງການພັ
ດທະນາຊັບພະ ຍາກອນມະນຸດສຳລັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງການສຶກສາ ໄດສັງລວມນະໂຍບາຍ 11 ຂພນຖານ ທເປັນທິດຊນຳເພອ
ພັດທະນາຂະແຫນງການສຶກສາຄື:
1. ການພັດທະນາການສຶກສາໃນຊຸມປີຕຫນານ ຕອງເອົາໃຈໃສທັງ 2 ດານໄປພອມໆກັນຄື: ດານຫນງແມນ

ເອົາໃຈໃສສາງດານການເມືອງແນວຄິດ ແລະ ອຸດົມຄະຕິສັງຄົມນິຍົມ; ສາງໃຫຄົນລາວມີສະຕິກົດຫມາຍ
ແລະ ມີລະບຽບວິໄນ; ດານສອງແມນສາງໃຫເກງທາງວິຊາສະເພາະ, ວິຊາການ ເຮັດໃຫລະດັບການສຶກສາ
ໃຫທຽບທັນກັບມາດຕະຖານສາກົນດເທອລະກາວ.

2. ການພັດທະນາການສອນ-ການຮຽນຕອງເຮັດຢາງເປັນລະບົບ ແລະ ຮອບດານຄື: ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ປັນຍາ
ສຶກສາ, ສີລະປະສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ແຮງງານສຶກສາ.

3. ເອົາໃຈໃສພັດທະນາການສຶກສາກອນໄວຮຽນພອມທັງປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງລຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ອະ ນຸບານ ໃຫຫລາຍກວາເກາ.

4. ຂະຫຍາຍການສຶກສາຂນພນຖານຢາງກວາງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມນ ປະຕິບັດການສຶກສາຂນ ປະຖົມ
ແບບບັງຄັບ, ດຳເນີນການລົບລາງຄວາມບຮູຫນັງສື, ບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຂອງ ປະຊາຊົນ ຕິດພັນ
ກັບການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບຂນພນຖານ, ສາງໃຫທຸກຄົນໄດຮັບການສຶກສາຢາງ ຕເນອງ.

5. ເຮັດໃຫພົນລະເມືອງລາວໄດຮັບການສຶກສາ

ຂນມັດທະຍົມຕອນຕນໂດຍພນຖານ,

ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຢາງມີແຜນການ, ສງເສີມ ການຮຽນທາງ
ດານວິທະຍາສາດ,

ພາສາຕາງປະເທດໂດຍສະເພາະພາສາອັງກິດ,

ຕອບສະຫນອງໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ.

ເຕັກໂນໂລຊີຂອງຍຸກສະໄຫມເພອ

6. ຂະຫຍາຍການສຶກສາ ໄປສູເຂດ

ຫາງໄກສອກຫລີກ, ສາງເງອນໄຂໃຫລູກຫລານ
ສະເພາະແມນຜູທ
 ທຸກຍາກຂາດເຂີນ,
ຮຮຽນ,

ຜູດອຍໂອ ກາດໂດຍ

ເພດຍິງ, ຊົນເຜາສວນຫນອຍ ແລະ ຄົນພິການໄດຮັບການສຶກສາ

7. ມີນະໂຍບາຍສງເສີມຜູມີພອນສະຫວັນເປັນພິເສດເພອສາງເຂົາເຈາເປັນນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກບໍລິຫານ
ທມີຄວາມສາມາດສູງ.

8. ການພັດທະນາການສຶກສາໃນຕຫນານ ແມນເອົາຄຸນນະພາບເປັນຕນຕໍ, ສາງທຸກເງອນໄຂໃຫການສຶກສາ
ມີການຫັນປຽນໃນພາກຕົວຈິງ, ເຮັດໃຫການສຶກສາໃນທຸກຊນທຸກສາຍ ນັບແຕອະນຸບານ ຈົນເຖິງມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ມີຄຸນນະພາບດີຂນ.

9. ສງເສີມໃຫທວສັງຄົມ ເຂາຮວມໃນວຽກງານສຶກສາ ນັບມນັບກວາງຂວາງ,ສາງເງອນໄຂ ແລະ ຊຸກຍູໃຫ
 ພາກ

ສວນເອກະຊົນ, ພແມນັກຮຽນ ແລະ ບຸກຄົນມີສວນຮວມໃນການພັດທະນາການ ສຶກສາ ນັບມນັບຫລາຍ
ກວາເກາ; ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນ ແລະ ຖືໂຮງຮຽນດງກາວເປັນພາກສວນຫນຶງທສຳຄັນ ຂອງ
ລະບົບການສຶກສາແຫງຊາດ.
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10. ເອົາໃຈໃສພັດທະນາການບໍລິຫານ, ຄຸມຄອງ ແລະ ການກວດກາການສຶກສາໃຫມີປະສິດທິພາບດີກວາເກາ,

11. ເອົາໃຈໃສການຮວມມື ແລະ ສະແຫວງຫາການຊວຍເຫລືອຈາກຕາງປະເທດ ແລະ ອົງການ ຈັດຕງສາກົນ
ຕາງໆ ນັບທັງບົດຮຽນ ແລະ ດານທຶນຮອນ.

ວິໄສທັດ ຍຸດທະສາດການສຶກສາ ໄດກຳນົດວິທີການລວມຄື:

1. ພັດທະນາຄູນັບທັງສາງ ແລະ ບຳລຸງຄູ ທຸກຊນ, ທຸກສາຍ, ທຸກວິຊາ ໃຫມີຈຳນວນພຽງພໍກັບຄວາມຕອງການ
ທັງມີຄວາມຮູ, ມີຄວາມສາມາດ, ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕຄູຢາງເຫມາະສົມ ເພອເຮັດໃຫຄູຮັກອາຊີບຄູ.

2. ເພມການລົງທຶນໃສການສຶກສາ

ໃຫພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮອງຕອງການອັນຈຳເປັນ.

ການປຸກສາງໂຮງຮຽນ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນຮັບໃຊການສອນ-ການຮຽນ.

ໂດຍສະເພາະແມນ

3. ສງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ເຮັດໃຫທຸກພາກສວນໃນສັງຄົມ ປະກອບສວນເຂາໃນການພັດທະນາ
ການສຶກສາ.

4. ຂະຫຍາຍການສຶກສາໄປສູເຂດ

ຊົນເຜາ ພູດອຍ ແລະ ເຂດຫາງໄກສອກຫລີກ ສອນພາສາລາວໃຫເດັກ
ຊົນເຜາ ດວຍວິທີການທເຫມາະສົມ ທັງກສາງໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜາຂນໃນບອນທຈຳເປັນເພອ
ແນໃສເຮັດໃຫເດັກຊົນເຜາ ແລະຜູດ
 ອຍໂອກາດໄດຮັບການສຶກສາຮຮຽນ. ພອມກັນນນກສາງສູນກຽມນັກ
ສຶກສາຊົນເຜາ ເພອກຽມເຂາຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຢູພາຍ

ໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ.

5. ຈັດຕງການຮຽນຮູຫນັງສື ຄວບຄູກັ
 ບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທສອດຄອງກັບຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງ

ແຕລະທອງຖນທັງນກໍເພອຍົກຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູຮຽນກາວໄປເຖິງການຫລຸດຜອນຄວາມຍາກຈົນຂອງ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜາ.

6. ສາງໂຮງຮຽນສຳລັບນັກຮຽນທມີພອນສະຫວັນພິເສດ ແນໃສສາງນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກບໍລິຫານ ທມີ
ຄວາມສາມາດໃນຕຫນາ.

7. ປັບປຸງຫລັກສູດປມແບບຮຽນ ແລະ ວິທີການສອນ-ການຮຽນແບບໃຫມ ເພອສງເສີມຫົວຄິດປະດິດສາງຂອງ

ນັກຮຽນ ແລະ ສອດຄອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ, ຂອງແຕລະທອງຖນ ພອມທັງສອດຄອງ
ກັບທາອຽງລວມຂອງສາກົນ.

8. ຈັດຕງການສອນຫອງຄວບ, ຫອງຄູ ໂດຍສະເພາະແມນຢູໃນເຂດຊົນນະບົດພູດອຍເພອແນໃສແກໄຂບັນຫາ
ຂາດຄູ, ຂາດຫອງຮຽນ ແລະ ນຳໃຊຄູໃຫສົມຄູກັ
 ບຈຳນວນນັກຮຽນ.

9. ຈັດຕງ ແລະ ຂະຫຍາຍກຸມໂຮງຮຽນ ເພອຊວຍເຫລືອຊງກັນແລະກັນ ລະຫວາງໂຮງຮຽນໃນກຸມ.

10. ປະສານສົມທົບກັບກຳລັງປະກອບອາວຸດເຂາໃນການສິດສອນໂດຍສະເພາະແມນ ສອນຊນປະຖົມ ແລະ
ສອນລົບລາງຄວາມບຮູຫນັງສື ໃນເຂດຫຍຸງຍາກ ຫາງໄກສອກຫລີກ.

11. ສງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາທາງໄກ ແນໃສສາງເງອນໄຂໃຫ ພົນລະເມືອງລາວໄດ ຮຽນເປັນລະບົບ
ຕເນອງ;

ສວນໃນສະເພາະຫນາແມນເລງໃສຊຸມຊົນໃນເຂດຫຍຸງຍາກຫາງໄກສອກຫລີກມີໂອກາດໄດຮັບ

ການສຶກສາ.

12. ປັ ບ ປຸ ງ ການ ບໍ ລ ິ ຫ ານ ຄຸ  ມ ຄອງ ການ ສຶ ກ ສານັ ບ ແຕ ຂ ນ ກະຊວງ ລົ ງ ຮອດ ພ ນ ຖານ ການ ສຶ ກ ສາໃຫ ເປັ ນ

ເອກະພາບ, ມີລະບຽບແບບແຜນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມທິດຫັນກະຊວງໄປສູການ

ຄຸມຄອງມະຫາ
ພາກ, ກະຈາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫທອງຖນຕາມທິດທວາແຂວງເປັນຫົວ ຫນວຍຍຸດທະສາດ, ເມືອງເປັນ
ຫົວຫນວຍແຜນການງົບປະມານ, ບານເປັນຫົວຫນວຍຈັດຕງປະຕິບັດ.

13. ສາງສງແວດລອມທດີທາງສັງຄົມ ເພອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ ໃຫແກການສຶກສາຮຮຽນ.

14. ເພມທະວີການນຳພາຂອງຄະນະພັກ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ ແຕລະຂນຕການພັດທະນາການສຶກສາ.

15. ສະແຫວງຫາການຊວຍເຫລືອ ຈາກຕາງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕງສາກົນຕາງໆ ນັບທັງດານການເງິນ
ແລະ ບົດຮຽນ ໃຫກວາງຂວາງກວາເກາ.

16. ນຳເອົາວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ທທັນສະໄຫມ ແລະ ພາສາຕາງປະເທດ ເຂາໃນການ ສອນ-ການຮຽນ.
17. ປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາເປັນແຕໄລຍະເພອເຮັດໃຫການສຶກສາຂະຫຍາຍຕົວທວງທັນກັບ
ຮອງຕອງການຕົົວຈິງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ຄວາມຮຽກ

ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 5 ປີ ( 2001-2005 ) ແມນໄລຍະທີ 1 ຂອງ ແຜນຍຸດທະສາດ 20
ປີ. ແຜນດັງກາວໄດກຳນົດຄາດຫມາຍລະອຽດແຕລະປີໃນໄລຍະ 5 ປີ. ແຜນໄດກຳນົດ 3 ເສົາຄ
ການພັດທະນາ ການສຶກສາ ຄືພັດທະນາໄປຕາມສາມແຜນງານຫລັກດງນ:
1. ແຜນງານປັບປຸງການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂາຮຽນ.

2. ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ ແລະ
3. ແຜນງານປັບປຸງການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງການສຶກສາ.

ສາມເສົາຄນເປັນບອນອີງພນຖານໃຫແກການສາງແຜນງານການສຶກສາລວມທັງແຜນປະຕິບັດງາແຫງຊາດການ
ສຶກສາເພອທຸກຄົນ. ບັນດາເສົາຄເຫລານເປັນກອບໃຫແກແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

1.2 ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍອນໆ ທຕິດພັນກັບການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

ລັດຖະບານໄດສາງແຜນງານຍຸດທະສາດມະຫາພາກ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຕາງໆ ເຊງແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊ
າດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ໄດເອົາເປັນບອນອີງ ແລະ ປະສານ ສົມທົບຊງກັນ ແລະ ກັນ ຊງກວມເຖິງ:ເປາໝາຍ
ສະຫັດສະຫວັດດານການພັດທະນາທພົວພັນເຖິງເປາໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

ເປາໝາຍ 2 ຂອງ ສະຫັດສະຫວັດດານການພັດທະນາ (MDG Goal 2)
ຄາດໝາຍ 3 :

ຮັບປະກັນໃຫເດັກທຸກຄົນ ໃນທວທຸກຫົນແຫງທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ ສາມາດຮຽນຈົບ ຫລັກສູດຊນ

ປະຖົມຢາງທວເຖິງກັນ ພາຍໃນປີ 2015.
ຕົວຊບອກ
006:
007:
008:

ອັດຕາເຂາຮຽນສຸດທິຂອງຊນປະຖົມ
ອັດຕາສວນນັກຮຽນທເຂາຮຽນ
ຊນ ປ1 ທສືບຕຮຽນຮອດຊນ ປ5
ອັດຕາການຮູໜັງສືໃນກຸມອາຍຸ
15-24 ປີ

ຂມູນພນຖານ

ສະພາບ

ຄາດໝາຍ

ສຳລັບ ສປປ ລາວ

ຫລາສຸດ

ສຳລັບ ປີ2015

58% (1991)

83% (2002)

98%

48% (1991)

62% (2001)

95%

79% (2001)

79% (2001)

99%

ເປາໝາຍ 3 ຂອງ ສະຫັດສະຫວັດດານການພັດທະນາ (MDG Goal 3)
ຄາດໝາຍ 4:

ລົບລາງຄວາມບສະເໝີພາບລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ ໃນການສຶກສາ ຊນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໃຫ

ໄດ ພາຍໃນປີ 2005 ແລະ ຢູໃນ
 ການສຶກສາທຸກຂນ ພາຍໃນປີ 2015.
ຕົວ

ຂມູນພນຖານ

ສະພາບ

ຄາດໝາຍ

ຊບອກ

ສຳລັບ ສປປ ລາວ

ຫລັງສຸດ

ສຳລັບ ປີ2015

ອັດຕາສວນຂອງເດັກຍິງ

ປີ 1991:

ປີ 2001:

ຕເດັກຊາຍ ໃນຊນປະຖົມ,

ປະຖົມ 77

ປະຖົມ 84

ມັດທະຍົມ ແລະຊນສູງ

ມ. ຕນ 66

ມ. ຕນ74

(ຈຳນວນເດັກຍິງຕເດັກຊາຍ

ມ. ປາຍ 56

ມ. ປາຍ 68

100 ຄົນ ທເຂາຮຽນ)

ຊນສູງ 49

ຊນສູງ 58

ອັດຕາສວນແມຍິງ ທຮູໜັງສື

81 (1991)

90 (2001)

009:

010:

100%

100%

ຕຜູຊາຍທຮູໜັງສື ສຳລັບ
ກຸມອາຍຸ 15-24 ປີ

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ແຜນຍຸດທະສາດເພອຄວາມເຕີບໂຕ ແລະ ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກແຫງຊາດ (NGPES) ລັດຖະບານ ໂດຍ
ສົມທົບກັບບັນດາຜູໃຫທຶນໄດສາງແຜນການແຫງຊາດເພອລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ.

ແຜນການດງກາວກວມເອົາ

ບັນດາຂະແໜງການຕາງໆ ຄື: ສຶກສາ, ສາທາ, ຄົມມະນາ ຄົມຂົນສງແລະໂທລະຄົມ, ແລະ ກະສິກຳ ເລງໃສ 47
ເມືອງທຸກທສຸດ.

ແຜນພັດທະນາການສຶກສາເພອສຸມໃສລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ ຈະເລງໃສ 47 ເມືອງທທຸກທສຸດໃນທວປະເທດ.
ຄາດໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນສຳລັບ 47 ເມືອງທຸກທສຸດຄື:

ຕາຕະລາງ 1: ຄາດໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນສຳລັບ 47 ເມືອງ ທຸກຍາກທສຸດ.
ຕົວຊບອກ

2010

2015

2020

ອັດຕາເຂາຮຽນລວມ ອະນຸບານ (%)

16

22

30

ອັດຕາເຂາຮຽນສຸດທິ ປະຖົມ (%)

90

95

98

ອັດຕາເຂາຮຽນລວມ ມັດທະຍົມຕອນຕນ (%)

63

74

85

ອັດຕາການຮູຫນັງສື (ອາຍຸ 15-40 ປີ)(%)

90

93

95

ອັດຕາການຮູຫນັງສື (ອາຍຸ 15 +)(%)

83

87

90

ກອບຍຸດທະສາດສຳລັບການປະຕິບັດງານເພອສຸມໃສລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ:

ລັດຖະບານ ຈະໃຫຄວາມສຳຄັນ ຕຄວາມຮຽກຮອງຕອງການທເປັນບູລມະ
ິ ສິດ ສຳລັບ 47 ເມືອງ ເປາໝາຍໃນ
ໄລຍະ 2 ປີ ຂາງໜາ ຕາມການສັງລວມໃນຕາຕະລາງ 2-4 ລຸມນ.

ຕະລາງ 2: ບູລິມະສິດການສຶກສາ ຕາມເມືອງການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂາຮຽນ
ຈຸດປະສົງ
ໄລຍະຍາວ 1

ບັນລຸເປາຫມາຍ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ໃນປີ 2015
ເພມອັດຕາເຂາຮຽນຈົນສຳເລັດຊນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມນໃນ 47 ເມືອງທທກ
ຸ ກວາຫມູ:

ຈຸດປະສົງ

ສງເສີມການສອນຫອງຄວບ. ຊຸກຍູສງເສີມການເຂາຮຽນຕາມເກນອາຍຸ ແລະ ການເຂາຮຽນຂອງ

ໄລຍະສນ 1

ແມນຍິງ ແລະ ຊົນເຜາສວນຫນອຍ. ສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມພິເສດ ໃຫແກຄູສອນຢູເຂດ

ຫາງ
ໄກສອກ ຫລີກ ແລະ ເຂດຊົນເຜາສວນຫນອຍ.

ຈຸດປະສົງ
ໄລຍະສນ 2

ຫລຸດຜອນອັດຕາການບຮຫນັ
ູ ງສື ໂດຍສະເພາະແມນແມຍິງ ແລະ ສງເສີມການຝຶກອົບຮົມດານ
ສີມແຮງ
ື
ງານ. ນຳໃຊການສອນໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບພອມທັງປັບປຸງສູນການສຶກສາ
ຊຸມຊົນໃຫດີຂນ.

ຈຸດປະສົງ

ພັດທະນາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ຫລຸດຜອນຄວາມແຕກຕາງລະ ຫວາງທອງຖນ ແລະ

ໄລຍະຍາວ 2

ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ

ຈຸດປະສົງ
ໄລຍະສນ 1

ເພມອັດຕາການຮຽນຈົບປະຖົມສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມນຢູໃນ

47 ເມືອງທຸກກວາໝູ. ຍົກສູງ
ປະສິດທິພາບພາຍໃນໂດຍການຫລຸດຜອນອັດຕາການຄາງຫອງ ແລະ ປະລະການຮຽນ; ສາງ
ຫອງຮຽນເພມຢູບາງ

ໂຮງຮຽນ.

ຈຸດປະສົງ

ຫລຸດຜອນຄວາມແຕກໂຕນຕາມຕົວຊບອກລະຫວາງ

ໄລຍະສນ 2

ສະເລຍທວປະເທດ..

ຈຸດປະສົງ
ໄລຍະສນ 3
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47

ເມືອງທທຸກກວາໝູ

ແລະ

ຂະຫຍາຍການເຂາຮຽນຕຫລັງຊນປະຖົມສຶກສາ: ພັດທະນາກຸມໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ
ຕອນຕນ. ສາງໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຢູແຕລະພາກ ແລະ ແຂວງທຸກຍາກ. ຊຸກຍູສງເສີມການສຶກສາ
ພາກເອກະຊົນ.

ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ຕາຕະລາງ 3: ບູລິມະສິດການສຶກສາຕາມເມືອງ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງຂອງການສຶກສາ
ຈຸດປະສົງ

ພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາໃຫໄດມາດຕະຖານສາກົນໃນທຸກຊນຮຽນ

ໄລຍະຍາວ 1
ຈຸດປະສົງ

ຮັບປະກັນໃຫຄູສອນທມີຄຸນນະພາບໄປສອນຢູເມືອງ ແລະ ບານທຸກຍາກ. ສະຫນອງວິທີການ

ໄລຍະສນ 1

ສອນສຳລັບເດັກຊົນເຜາຊນປະຖົມ (ປ1). ຈັດການຝຶກອົບຮົມການສອນຫອງ ຄວບເຊນກັນ.

ຈຸດປະສົງ

ປັບປຸງສະພາບແວດລອມຂອງໂຮງຮຽນ

ໄລຍະສນ 2

ຕາງໆ.. ຮັບປະກັນສະຫນອງປມແບບຮຽນໃຫໂຮງຮຽນທໄດຮັບການ ສອມແປງຄືນໃຫມ. ຮັບ

ແລະ

ການເຂາເຖີງການບໍລິການອຸປະກອນເຄອງມື

ປະກັນດານເນອໃນຂອງການສອນໃຫສອດຄອງກັບຄວາມຕອງການຂອງຄົນທຸກຍາກ. ເອົາໃຈໃສ
ປັບປຸງຫລັກສູດການສອນທເຫັນວາມີຄວາມຫຍຸງຍາກ
ມີຄວາມແຕກຕາງກັນໄປ.

ສະຫນອງອຸປະກອນຮັບໃຊການ

ເພອໃຫສາມາດໄດຮັບປະໂຫຍດທ
ຄອງກັບ
ສອນ-ການຮຽນທີສອດ


ສະພາບຕົວຈິງຂອງທອງຖນ. ເຮັດໃຫການສຶກສາມີສາຍ ກຽວພັນກັບຄວາມຕອງການຕົວຈິງຂອງ
ຕະຫລາດແຮງງານ.
ຈຸດປະສົງ

ປັບປຸງລະບຽບຫລັກການ ແລະ ຍົກລະດັບວຽກງານການກວດກາ: ປະກອບພະນັກງານໃຫແກໂຮງ

ໄລຍະສນ 3

ຮຽນໂດຍການພັດທະນາ ແລະ ສາງຮູບແບບການຈັດຕງພາຍໂຮງຮຽນໃຫມເພອປະກອບຄູເພມ
ໃຫແກໂຮງຮຽນນອຍ ແລະ ໂຮງຮຽນປະເພດຊຳຊາຊວຄາວ. ປະຕິ ຮູບລະບົບການຕິດຕາມກວດ
ກາ ເພອສາມາດສະໜອງລະບົບການສະຫນັນສະໜູນໃຫແກໂຮງຮຽນ.

ຈຸດປະສົງ

ປັບປຸງ ແລະ ສາງຄວາມເຂມແຂງ ໃຫແກລະບົບການສອນຂອງຊນ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ

ໄລຍະສນ 4

ສຶກສາ. ໃຫການຊວຍເຫລືອແກການສາງຄູ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ. ປະຕິຮູບລະບົບການ
ສຶກສາຄູ. ພັດທະນາຫລັກສູດການສອນ-ການຮຽນ ໂດຍສະເພາະການສອນພາສາລາວໃຫແກເດັກ
ເຜາສວນຫນອຍ ແລະ ແຈກຢາຍຕຳລາການສອນພາສາໃຫແກຄູສອນ.

ມັນມີຄວາມຈຳເປັນ ທຈະຕອງມີການປະສານຢາງສະໜິດແໜນ ລະຫວາງ NGPES ແລະ ແຜນ ປະຕິບັດງານ
ແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ຍອນວາໃນເຂດທມີປັນຫາໜັກໜວງ ກຽວກັບການ ສຶກສາເພອທຸກຄົນ ລວນແລວ

ແຕແມນເຂດທມີຄວາມທຸກຍາກຫລາຍກວາໝູ. ໝາຍຄວາມວາ ເພອບັນລຸເປາໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນຂອງ
ຊາດ ມັນຮຽກຮອງໃຫມີ ຄວາມເອົາໃຈໃສທສຸດ ໃນບັນດາ ເມືອງທທຸກທສຸດ. ດງນນ, ຍຸດທະສາດທາງການສຶກສາ
ຂອງ NGPES ແມນຂໍກຸນແຈຂອງແຜນ ປະຕິບັດງານແຫງຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ແລະ ເຊນດຽວກັນ

ທາງກັບ, ການປະຕິບັດແຜນການ ສຶກສາ ໃນ 47 ເມືອງ ທຸກທສຸດ ແມນທັງເປັນການລຶບລາງ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ການບັນລຸເປາໝາຍ ຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ຕາຕະລາງ 4: ບູລິມະສິດການສຶກສາຕາມເມືອງ
ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກການຄຸມຄອງການສຶກສາ
ຈຸດປະສົງ

ພັດທະນາສະຖາບັນຕາມນະໂຍບາຍເລງໃສລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການແບງຂນຄຸມຄອງ

ໄລຍະຍາວ 1
ຈຸດປະສົງ

ປັບປຸງກການຄຸມຄອງລະດັບສູນກາງ ແລະ ລະດັບພາກ ແລະ ການຄຸມຄອງຕາມສາຍຂະແຫນງ

ໄລຍະສນ 1

ການສຶກສາ.

ສາງຄວາມສາມາດໃຫແກການສາງແຜນການໃນທຸກລະດັບຄຸມຄອງການສຶກສາໃຫ

ເຂມແຂງ (ຕົວຢາງ: EMIS).
ຈຸດປະສົງ

ແຕງຕງຜູທ
 ມີປະສົບການດີດານການຝຶກອົບຮົມໃຫໄດເປັນຜູບໍລິຫານ ແລະ ຜູອຳ
 ນວຍການໂຮງຮຽນ

ໄລຍະສນ 2

ແລະ ສະຖາບັນ. ຈັດຕງການຝຶກອົບຮົມດານການຄຸມຄອງ.

ຈຸດປະສົງ

ປັບປຸງການນຳໃຊຄສອນ.
ູ
ປັບປຸງການຄັດເລືອກຄູສອນເພອຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈັດສັນຄູສອນປະຈຳ

ໄລຍະສນ 3

ແລະ ຄູສັນຍາຈາງໃຫດີຂນ. ຄນຄວາຄືນລະບົບໂກຕາໃນປັດຈຸບັນເພອຈັດແບງຄູສອນໃຫແຂວງ,
ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

ຈຸດປະສົງ

ສງເສີມການມີສວນຮວມຂອງຊຸມຊົນເຂາໃນວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ: ສງເສີມການສາງຕງສະມາຄົມ

ໄລຍະສນ 4

ພແມ-ນັກຮຽນ ໃນທຸກຊນຮຽນ.

ຈຸດປະສົງ

ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຢາງມີປະສິດທິພາບ ເພອຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງໄລຍະຍາວ

ໄລຍະຍາວ 2
ຈຸດປະສົງ

ປັບປຸງການນຳໃຊຊັບພະຍາກອນຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ:

ໄລຍະສນ 1

ລົງທຶນ ແລະ

ດຸນດຽງລາຍຈາຍບໍລິຫານ

ແລະ

ສາງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຊວຍເຫລືອຂອງຕາງປະເທດໃຫສອດຄອງກັບ

ທຸກຂະແຫນງການ.

ຝຶກອົບຮົມການວິໄຈນະໂຍບາຍຈາກຂມູນຂາວສານ.

ຈັດຕງປະຕິບັດການ

ແບງຂນຄຸມຄອງພາຍໃນຂະແຫນງການສຶກສາ. ສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມເພອສາງຄວາມເຂມແຂງ
ໃຫແຕລະຂນ.
ຈຸດປະສົງ

ປັບປຸງການສະຫນອງທຶນໃຫແກໂຮງຮຽນ

ໄລຍະສນ 2

ຂອງ ພະແນກສຶກສາແຂວງ (PES) ແລະ ຫອງການສຶກສາເມືອງ (DEB) ໃຫດີຂນ. ສາງກອງທຶນ

ແລະ

ສະຖາບັນ.

ປັບປຸງການຄຸມຄອງດານການເງິນ

ພັດທະນາການສຶກສາ.

NGPES ມີຄວາມສຳຄັນ ຍອນແຜນດງກາວໄດຮັບຮູວາບມີສາຍເຫດໜງດຽວ ຫລື ວິທີແກໄຂ ອັນໃດ ອັນໜງດຽວ

ເພອລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ. ສະນນ, NGPES ແມນຮູບແບບຂອງການປະສານງານຂອງຫລາຍຂະແຫນງການ
ເຊງເຊອມຍົງການພັດທະນາການສຶກສາເຂາກັບ ຂະແຫນງການສຳຄັນອນໆ ເຊງ ທັງຫມົດມີການພົວພັນ ແລະ

ຊຸກຍູເຊງກັນ ແລະ ກັນ. ບົດຮຽນທຖອດຖອນໄດຈາກຍຸດທະສາດການ ຮວມມືລະຫວາງຫລາຍຂະແຫນງການນສ
າມາດປັບປຸງ ຍຸດທະສາດຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ຕະຫລອດໄລຍະຂອງການປະຕິບັດແຜນດງກາວ.

NGPES ໄດເນນໃຫເຫັນວາ, ນອກຈາກການເພມການເຂາເຖິງ ການຊົມໃຊການບໍລິການຕາງໆ ທມີຄຸນນະພາບ
ຢາງສະເໝີພາບໃຫປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະຜູທ
 ທຸກຍາກ, ລັດຖະບານ ຈຳຕອງໄດຄຳນຶງເຖິງປະເດັນບັນຫາອນໆ
ທກຳລັງພນເດນຂນ ທກຽວພັນເຖິງລະບົບການສຶກສາ. ບັນຫາດງກາວກວມເຖິງ: HIV/AIDS, ຢາເສບຕິດ ແລະ
ວິທີການຄວບຄຸມ, ເຕັກໂນໂລຊີດານຂມູນຂາວສານ ແລະ ການໂທລະຄົມ (ICT), ການສຶກສາທາງໄກ, ບັນຫາ ລະ

ເບີດບທັນແຕກ, ໂຄງການອາຫານສຳລັບນັກຮຽນ, ປະຊາກອນສຶກສາ, ສຸຂະສຶກສາ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
ແລະ ເດັກດອຍໂອກາດ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ຫມວດທີ 2

ຄາດໝາຍ ແລະ ບັນດາແຜນງານ : ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການເຂາຮຽນ

2.1 ແຜນງານ ທີ 1: ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການເຂາຮຽນ ໃນຊນລຽງເດັກ-ອະນຸບານ.

ເປາໝາຍຂອງແຜນງານນ ແມນການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂາຮຽນໃນຊນລຽງເດັກ-ອະນຸບານ, ໂດຍສະເພາະເລງ

ໃສເດັກຍິງ, ຊົນເຜາ ແລະ ເດັກດອຍໂອກາດ. ຍຸດທະສາດຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ ແມນ ເພອເພມການເຂາຮຽນໃນຊນ
ອະນຸບານເທອລະກາວ ເພອກຽມໃຫເດັກເຂາຮຽນ ແລະ ຮຽນໄດດີໃນ ຊນປະຖົມ. ສາງຫອງກຽມປະຖົມ (ປ.0)

ຂນໃນຕໜາ ໂດຍການທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຍາວນານ ຂອງຊນອະນຸບານ ໂດຍອີງໃສ ຜົນຂອງ
ການສຶກສາວິໄຈຄວາມເປັນໄປໄດຂອງຍຸດທະສາດດງກາວ.

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

♦ ການປະກອບທຶນສົມທົບຈຳນວນໜງ ໃນຮູບແບບເງິນເດືອນໃຫແກໜວຍງານຊຸມຊົນ.
♦ ສະຫນອງ ອຸປະກອນການຮຽນ

ຫລື

ວັດສະດຸສຳເລັດຮູບ ເພອສາງໂຮງຮຽນເຊນ: ກະເບອງ, ສັງກະສີ,

ວົງກົບ, ບານປະຕູ ແລະ ປອງຢຽມ ເພອໃຫຊຸມຊົນປຸກສາງຫອງຮຽນ..

♦ ໃຫການຊວຍເຫລືອວິຊາການ ດານການກສາງອາຄານ ຫອງຮຽນ ແລະ ການສິດສອນ.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ຈະໃຫການຊວຍເຫລືອ ໂດຍອີງໃສສັນຍາລະຫວາງ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການ

ສຶກສາປະຈຳເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ. ການປະກອບສວນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ອາດອີງໃສ ລະບົບຂອງທຶນສົມທົ

ບທໄດຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນລະຫວາງ ກະຊວງ ແລະ ຊຸມຊົນ, ພອມກັນນກະຊວງ ສຶກສາທິການຈະປະກອບທຶນສົມ
ທົບຫລາຍຂນໃນຊຸມຊົນທທຸກຍາກຫາງໄກສອກຫລີກ, ຕາມມາດຖານ ເປາໝາຍທໄດກຳນົດ.

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

ກະຊວງສຶກສາທິການ ຈະສງເສີມການພັດທະນາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໂດຍສາງກອບດານກົດໝາຍ ແລະ

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

ຄາດຫມາຍ:

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

♦ ຊັດສວນຂອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນບັນລຸເຖິງ 25% ໃນປີ 2010-11 ແລະ 30% ໃນປີ 2015-16.
ເພອບັນລຸຄາດໝາຍດງກາວ ຕອງສາມາດລະດົມຊັບພະຍາກອນຕາງໆ ດງນ:

♦ ແຕລະປີ ປະກອບຄູລະຫວາງ 500-700 (2004/05 - 2010/11) ແລະ 700-1000 (2011/12 -2015/16)
ແກໂຮງຮຽນຂອງລັດແລະຊຸມຊົນ.

♦ ແຕລະປີ ສາງຫອງຮຽນໃໝ ລະຫວາງ 200-300 ຫອງ ໃນ ໂຮງຮຽນຂອງລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ.
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ຄາດໝາຍ ລຽງເດັກ-ອະນຸບານ
ຕາຕະລາງ 5: ອັດຕາເຂາຮຽນ ຊນລຽງເດັກ-ອະນຸບານ, ແລະກຽມປະຖົມ
ຕຊບອກ

2005-06

2010-11

2015-16

7.097

15.439

23.046

9%

11%

17%

17%

30%

55%

2005-06

2010-11

2015-16

ໂຮງຮຽນລັດ

70.4%

55%

40%

ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ

22.1%

25%

30%

ໂຮງຮຽນຊຸມຊົນ

7.5%

20%

30%

ຈຳນວນເດັກເຂາໂຮງລຽງເດັກ
(ກຸມອາຍຸ 0-2 ປີ)
ອັດຕາເຂາຮຽນຊນອະນຸບານ
(ກຸມອາຍຸ 3-4ປີ)
ອັດຕາເຂາຮຽນຫອງກຽມປະຖົມ
(ອາຍຸ 5ປີ)

ຕາຕະລາງ 6 : ຊັດສວນຂອງການເຂາຮຽນ

ຕາຕະລາງ 7: ການປະກອບຄູ/ພະນັກງານ ແລະ ການກສາງຫອງຮຽນ
ສົກຮຽນ

ຈຳນວນຄູ

ຈຳນວນຫອງຮຽນ

2004-05

590

256

2005-06

607

241

2006-07

621

225

2007-08

708

253

2008-09

743

246

2009-10

719

204

2010-11

692

163

2011-12

904

264

2012-13

1004

287

2013-14

1021

261

2014-15

1037

235

ຈຸດປະສົງທີ 1.1 ສາງແຜນການຮັກສາດູແລເດັກ ແລະ ການພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນ
ກິດຈະກຳ:
1.1.1

ສາງນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ກຽວກັບການຮັກສາດູແລເດັກ ແລະ ການພັດທະນາເດັກ

ກອນໄວຮຽນ ແລະ ສາງຍຸດທະສາດຍາວນານມູນຄາຕ ແລະ ຍືນຍົງ ທກວມເຖິງການສງເສີມ

ການສາງໂຮງລຽງ ເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

1.1.2

ສຶກສາວິໄຈຄວາມເປັນໄປໄດໃນການຈັດຕງຫອງກຽມປະຖົມ (ປ.0).

1.1.4

ສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ,

1.1.3

1.1.5

ສາງແຜນປະຕິບັດງານການພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນໄລຍະກາງ.

ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ

ແລະ

ຂນບານ ດານການວາງແຜນ, ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸມຄອງບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ

ìເດັກກອນໄວຮຽນî

ອອກລະບຽບການຄຸມຄອງເພອໃຫກະຊວງສຶກສາທິການ, ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການ

ສຶກສາ ປະຈຳເມືອງ ຊວຍເຫລືອຊຸມຊົນທປະສົງຢາກຕງໂຮງຮຽນລຽງເດັກຊຸມຊົນ ແລະ ສາງຄວາມເຂມ

ແຂງໃຫກະຊວງທິການ, ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງທມີໜາທຮັບຜິດ
1.1.6

ຊອບຄຸມຄອງໂຮງຮຽນອະນຸບານຊຸມຊົນ.

ອອກລະບຽບການຄຸມຄອງຂະແໜງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ແລະ ສາງຄວາມເຂມແຂງ ໃຫຂນ

ກະຊວງ, ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງທມີໜາທຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຊວຍເຫລືອ ແລະ ຄຸມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ.

ຈຸດປະສົງ 1.2 : ສາງໂຮງຮຽນອະນຸບານໃໝ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຮຽນທມີຢູປັດຈຸບັນ
ກິດຈະກຳ:
1.2.1

ໂດຍອີງໃສການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ການປຶກສາຫາລືນຳຕົວແທນຊາວບານ ເພອປະເມີນ ຄວາມ

ຕອງການ ແລະ ເງອນໄຂ, ຊອກຮູບັນດາບານຊົນເຜາ ແລະ/ຫລື ຢູໃນບັນດາ ເມືອງທຸກຍາກທສຸດ,
ເພອລົງທຶນສາງໂຮງຮຽນອະນຸບານຂອງລັດ (ເງອນໄຂ ກວມເຖິງຈຳນວນ ຄົວເຮືອນ, ເດັກເກນອາຍຸ 1

1.2.2

1.2.3

- 5 ປີ )

ສາງ ແລະ ສອມແປງປັບປຸງອາຄານສະຖານທບັນດາໂຮງລຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານລວມທັງ

ການສະຫນອງນສະອາດ, ວິດຖາຍ ສຳລັບ ຍິງ-ຊາຍ, ເດນຫລນທເໝາະສົມ, ແລະ ອຸປະກອນ
ເຄອງຫລນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ຕາມວິຊາການ.

ສະຫນອງງົບປະມານຕາມກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ,

ງົບປະມານ

ປະຈຳປີຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງໃຫແກການ ກສາງ ແລະ
ປັບປຸງ ປົວແປງໂຮງລຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານຂອງລັດ.

ຈຸດປະສົງ 1.3
ກິດຈະກຳ:
1.3.1

1.3.2

1.3.3
1.3.4

ຝຶກອົບຮົມ, ສະໜອງ ແລະ ຊັບຊອນຄູອະນຸບານເພອຕອບສະໜອງຕາມ

ຄວາມ ຕອງການທເພມຂນ.

ເພມຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນສາງຄູອະນຸບານຕາມການຄາດຄະເນໂດຍຄຳນຶງເຖິງອັດຕາປະລະ

ຂອງນັກຮຽນຄູຫລັງຈາກຮຽນຈົບ.
ສະໜອງທຶນການສຶກສາ

ໃຫແກນັກຮຽນຄູທປະສົງຢາກເຊັນສັນຍາກັບລັດ

ທຈະສອນໃນໂຮງຮຽນ

ອະນຸບານຂອງລັດ ແລະ ຊຸມຊົນຢາງຫນອຍ 3 ປີ ຫລັງຈາກຮຽນຈົບ (ທຶນການສຶກສາ ແຕລະປີແມນອີງ
ຕາມຈຳນວນຄວາມຕອງການຂອງຄູທຄາດຄະເນໄວ).

ເພມເງິນເດືອນຂອງຄູອະນຸບານ ໃຫໄດ 2 ເທາ GDP ຕຫົວຄົນໃນປີ 2010-11 (ເບງຕາມ ແຜນງານ

ຄຸມຄອງບໍລິຫານ).

ສະຫນອງງົບປະມານຕາມກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງຂອງຂະແຫນງສຶກສາ, ແລະງົບປະມານ

ປະຈຳປີຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ,

ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງສຳລັບການ

ຄູອະນຸບານ ຕາມແຜນສະເໜີຂອງແຕລະເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

ສະໜອງ
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ຈຸດປະສົງ 1.4
ກິດຈະກຳ
1.4.1

ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊຸມຊົນທສະຫນັບສະໜູນການ ພັດທະນາເດັກກອນໄວຮຽນ ແລະ

ການສຶກສາຊນອະນຸບານ ແລະ ສງເສີມການສາງຕງໂຮງຮຽນອະນຸບານຊຸມຊົນ.

ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ປຶກສາຫາລືນຳຕົວແທນຂອງຊາວບານເພອປະເມີນ ຄວາມຕອງການ

ແລະ

ເງອນໄຂ,

ຊອກຮູບັນດາບານໃນເມືອງທຸກແລະບທຸກທອາດມີຄວາມສາມາດໃນການ

ສ າ ງຕ ງ ໂຮງຮຽນອະນຸ ບ ານຊຸ ມ ຊົ ນ ຂ ນ ຕາມສັ ນ ຍາຂອງຊຸ ມ ຊົ ນ ກັ ບ ພະ ແນ ກສຶ ກ ສາປະຈຳແຂວງ

1.4.2
1.4.3
1.4.4

ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ (ເງອນໄຂກວມເຖິງຈຳນວນຄົວເຮືອນ, ເດັກເກນອາຍຸ 1-5 ປີ ).

ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ດຳເນີນການສຶກສາວິໄຈຄວາມເປັນໄປໄດ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ນຳ ຊຸມຊົນ

ພາຍໃຕການຊນຳຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ.

ວາງແຜນກສາງ ແລະ ປັບປຸງປົວແປງ ອາຄານສະຖານທ ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດ ໂດຍອີງໃສຂນ ຕອນ

ແລະ ຫລັກການດຽວກັນກັບໂຮງຮຽນປະຖົມຊຸມຊົນ.

ສະຫນອງງົບປະມານຕາມກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ

ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ,

ແລະ

ງົບປະມານປະຈຳປີຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ເພອຊວຍ ເຫລືອ

ໂຮງຮຽນອະນຸບານຊຸມຊົນ ສະໜອງອຸປະກອນກສາງ ແລະ ເຄອງມື, ເງິນສົມທົບໃຫ ແກເງິນເດືອນຂອງ
ຄູຊຸມຊົນໃນແຕລະເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

2.2 ແຜນງານ ທີ 2:
ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການເຂາຮຽນ ໃນຊນປະຖົມສຶກສາ
ເປາໝາຍຂອງແຜນງານນ ແມນຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂາຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊນ ປະຖົມ.
ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາຄື:

♦ ຂະຫຍາຍການສະໜອງໂອກາດໂດຍສາງໂຮງຮຽນມູນໃຫເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ,

ສາງ

ໂຮງຮຽນ

ເພອຮອງຮັບ ເດັກຈາກບັນດາບານທບທັນມີໂຮງຮຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍບັນດາໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນທມີຢູ
ແລວສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອງການຂອງເຂດບໍລິການຕາງໆ.

♦ ຂະຫຍາຍການສະຫນອງໂອກາດໃຫເດັກພິການເບົາເຂາຮຽນໃນໂຮງຮຽນສາມັນ ໂດຍສາງເງອນໄຂໃຫເດັກ
ເລານ ຮຽນຮວມໃນໂຮງຮຽນທອງຖນຂອງເຂົາເຈາ.

♦ ຂະຫຍາຍສະໜອງໂອກາດໃຫເດັກທມີຄວາມຫຍຸງຍາກດານສັງຄົມເສດຖະກິດ ໂດຍສາງຕງໂຮງ ຮຽນ ແລະ
ໂຄງການພິເສດ.

♦ ປັບປຸງ ການສະໜອງໂອກາດໂດຍການສອມແປງຫອງຮຽນ, ສະຫນອງນສະອາດ, ໄຟຟາ, ສາງ ຫອງນ
ແລະ ປັບປຸງອາຄານສະຖານທຂອງໂຮງຮຽນ.

♦ ປັບປຸງການສະໜອໂອກາດເຂາຮຽນໂດຍວາງມາດຕະການ

ເພອສງເສີມຄຸນນະພາບ

ແລະ

ຄວາມ

ສອດຄອງເຊນ: ທົບທວນຄືນຫລັກສູດ, ສາງຫລັກສູູດທອງຖນ, ການສາງຄູ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບຳລຸງຄູ,

ການສະໜອງປມແບບຮຽນໃຫນັກຮຽນທຸກຄົນ, ການສະໜອງປມຄູມື
 ຄູໃຫຄູທຸກຄົນ ແລະ ອຸປະກອນການ
ຮຽນ-ການສອນ ໃຫທຸກໂຮງຮຽນ. ( ເບງແຜນງານ ກຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ )

♦ ກະຕຸກຊຸກຍູຄວາມຕອງການທາງການສຶກສາ,

ໂດຍສະເພາະຂອງເດັກຍິງ,

ເດັກຊົນເຜາ,

ເດັກໃນ

ເຂດຮາງໄກສອກຫລີກ ແລະ ເດັກດວຍໂອກາດ ໂດຍອີງໃສບັນດາມາດຕະການຄື: ສາງ ແລະ ຊັບ

ຊອນຄູຊົນເຜາໂດຍສະເພາະ ຄູເພດຍິງ, ໂຄງການອາຫານເສີມ, ສາງຫໍພັກ ສຳຫລັບເດັກຍິງ ແລະ
ເດັກ ອນໆ ທບານຢູຫາງໄກໂຮງຮຽນ, ປັບຕາຕະລາງຮຽນປະຈຳວັນ ໃຫເຂາກັບກິດຈະກຳຊວຍວຽກ
ຄອບຄົວຂອງເດັກຍິງ, ດຳເນີນຂະບວນການປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍ.

♦ ສາງຫລັກສູດທອງຖນເສີມເພອຊວຍໃຫເດັກຊົນເຜາຮຽນພາສາລາວໄດດີຂນ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ອີງຕາມຈຳນວນຄົວເຮືອນ ແລະ ເດັກໃນເຂດບໍລິການ, ແລະ ໄລຍະຫາງໄກຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທຢໃກ
ູ ທ

ສຸດ ສຳລັບເດັກ 8 ປີ ຂນໄປ, ໂຮງຮຽນມູນຈະຫັນເປັນໂຮງຮຽນມູນທມີຫອງຄວບ, ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນທມີຫອງ
ຄວບ ື ໂຮງຮຽນສົມບູນຄົບຂນຮຽນ.

ສາງໂຮງຮຽນມູນໃໝ ື ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທມີຫອງຄວບເພອບໍລິການ 1 ເຖິງ 2 ບານ ທບມີໂຮງ ຮຽນໂດຍ
ອີງຕາມໄລຍະຫາງໄກລະຫວາງບານຕບານ. ບູລມະ
ິ ສິດຈະອີງໃສຈຳນວນເດັກເກນອາຍຸ ຊນ ປະຖົມທັງໝົດ ຢູໃນ
ບານດງກາວ.

ເນອງຈາກວາ ມີຄວາມແຕກໂຕນລະຫວາງ ການເຂາຮຽນຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກ ຊາຍ ສະເລຍ ເຖິງ 10% ແລະ
ຈຳນວນເດັກທບໄດເຂາໂຮງຮຽນ, ສວນຫລາຍແມນເດັກຍິງ, ໃຊທຸກ ຄວາມພະຍາຍາມເພອໃຫເດັກຍິງ ໄດເຂາ
ໂຮງຮຽນ. ເພອບັນລຸ ຄວາມສະເຫມີພາບໃນການ ເຂາຮຽນ ແລະ ການຮຽນຈົບຊນ, ໂດຍອີງໃສມາດຕະການເລງ

ໃສສງເສີມຄວາມຕອງການ, ຄຽງຄູກັ
 ບການປັບປຸງຫລັກສູດ, ການສາງຄູ ແລະ ສະຫນອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການ
ສອນ ( ເບງ ແຜນງານທີ 2 ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດ ຄອງ )

ຄາດຫມາຍແມນ:

♦ ຫັນໂຮງຮຽນມູນໃຫເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ໃຫໄດ 80% ໃນປີ 2010-11.

♦ ສະໜອງການເຂາເຖິງໂຮງຮຽນປະຖົມໃນທຸກບານທບມີໂຮງຮຽນໃນປີ 2010/11 (ສະເລຍ 2 ບານ ທບມີ
ໂຮງຮຽນຕໂຮງຮຽນໃໝັງໜງ).

♦ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທມີຢູແລ
 ວໃຫສາມາດສະໜອງຄວາມຕອງການໃນເຂດບໍລິການຕາງໆ.
♦ ຮັບນັກຮຽນ ພິການເບົາ ເຂາຮຽນຮວມໃນໂຮງຮຽນທອງຖນໃຫໄດ 30% ທວປະເທດ ໃນປີ 2015/16

♦ ເພມຈຳນວນໂຮງຮຽນທມີການຮຽນຮວມໃຫໄດຢາງຕ 3 ໂຮງຮຽນໃນແຕລະເມືອງໃນປີ 2007-08 ແລະ

ຮູບແບບການຮຽນຮວມໄດຮັບການປະຕິບັດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍເຂາໃນການສຶກສາແຫງຊາດ ແລະ ທອງ
ຖນ.

♦ ເອົາຫລັກສູດການຮຽນຮວມເຂາໃນຫລັກສູດສາງຄູໃນປີ 2007-08.

♦ ສາງສູນການສຶກສາໃຫແກເດັກທມີບັນຫາດານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຢູແຕ
 ລະພາກ.

♦ ປັບປຸງປົວແປງອາຄານ, ຫອງຮຽນ ທມສະພາບຊຸ
ີ
ດໂຊມໃຫໄດທັງໝົດໃນປີ 2010-11 (ສະພາບຊຸດໂຊມຈະ
ໃຫນິຍາມຕາມຫລັງໂດຍອີງໃສການສຳຫລວດໂຮງຮຽນ)

♦ ປັບປຸງອາຄານສະຖານທໂຮງຮຽນໃຫໄດ 50% ຂອງຈຳນວນໂຮງຮຽນທັງໝົດໃນປີ 2015.

♦ ສາງທຸກລະບົບເພອສງເສີມຄວາມຕອງການທາງການສຶກສາໃນປີ 2005-06 ແລະ ໃຫທວເຖິງທຸກຄົນທມີ
ຄວາມຕອງການຊວຍເຫລືອໃຫໄດໃນປີ 2010.

♦ ຮັບນັກຮຽນເຂາໃໝທໄດຜານອະນຸບານໃຫເຖິງ 27,1% (ເດັກຍິງ), 27,5%(ເດັກຊາຍ) ແລະ 27,3% (ລວມ)
ໃນປີ 2010-11, ແລະ 50,3%(ເດັກຍິງ), 50,2%(ເດັກຊາຍ) ແລະ 50,2% (ລວມ) ໃນປີ 2015-16.

♦ ອັດຕາເຂາຮຽນໃໝລວມ ໃຫໄດ 100% ທັງ ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃນປີ 2010-11.

♦ ອັດຕາເຂາຮຽນລວມໃຫເຖິງ 95,8% (ເດັກຍິງ), 97,8%(ເດັກຊາຍ), 96,8% (ລວມ)ໃນປີ 2010-11 ແລະ
100% (891.469ຄົນ) ທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍໃນປີ 2015-16.

♦ ຫລຸດຜອນອັດຕາຄາງຫອງໃນຂນ ປ.1 ລົງ ເຖິງ 10% ສຳລັບເດັກຍິງ ແລະເດັກຊາຍ ໃນປີ 2010-11 ແລະ
3% ໃນປີ 2015-16.

♦ ຫລຸດຜອນອັດຕາປະລະຂນ ປ.1 ລົງ ເຖິງ 5% ສຳລັບເດັກຍິງ ແລະເດັກຊາຍ ໃນປີ 2010-11 ແລະ 2% ໃນ
ປີ 2015-16.

♦ ຫລຸດຜອນອັດຕາປະລະຂນ ປ.5 ລົງ ເຖິງ 1% ສຳລັບເດັກຍິງ ແລະເດັກຊາຍ ໃນປີ 2010-11.

♦ ເພມອັດຕາລອດເຫລືອຂນ ປ.5 ໃຫ ເຖິງ 79,4% (ເດັກຍິງ), 77,9% (ເດັກຊາຍ) ໃນປີ 2010-11 ແລະ
94,9% (ເດັກຍິງ), 93% (ເດັກຊາຍ) ໃນປີ 2015/16.
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♦ ເພມປະສິດທິພາບພາຍໃນຮອດຂນ ປ.5 ໃຫ ເຖິງ 81,2% (ເດັກຍິງ), 80,2% (ເດັກຊາຍ) ໃນປີ 2010-11
ແລະ 93,3% (ເດັກຍິງ), 92,2% (ເດັກຊາຍ) ໃນປີ 2015-16.

♦ ເພມອັດຕາຈົບຊນປະຖົມ ໃຫ ເຖິງ 75,4% (ເດັກຍິງ), 79,5% (ເດັກຊາຍ) 77,4% (ລວມ) ໃນປີ 2010-11
ແລະ 88% (ເດັກຍິງ), 88,3% (ເດັກຊາຍ) 88,1% (ລວມ) ໃນປີ 2015-16.

♦ ຮັກສາໃຫຄົງທອັດຕາສວນນັກຮຽນຕຄູ ບໃຫເກີນ 31:1 .

ຄາດໝາຍຂອງປະຖົມສຶກສາ
ຕາຕະລາງ 8: ການເຂາຮຽນ, ການບັນຈຸຄູ ແລະ ການກສາງຫອງຮຽນ
ສົກຮຽນ
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
ຈຸດປະສົງ 2.1

ກິດຈະກຳ
2.1.1

2.1.2

ຈຳນວນນັກຮຽນ
ລວມ

ຈຳນວນ ຄູ
ທຈະຕອງບັນຈຸ

ຄູ
ເພອທົດແທນ

ຈ/ນ
ຫອງຮຽນ

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

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

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

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

ສາງເຄືອຂາຍກຸມໂຮງຮຽນ ເພອໃຫເດັກທມີອາຍຸ 6 ປີ ຂນໄປທັງໝົດໄດເຂາຮຽນ

ໃນບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທມີຫອງຄວບ ື ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຄົບຂນຮຽນ
ຕາມມາດຖານຈຳນວນນັກຮຽນທໄດກຳນົດໄວຕສຸດ ແລະ ສູງສຸດ ຕຫອງຮຽນ.

ສ າ ງຂີ ດ ຄວາມສາມາດ ໃຫ ຫ ອງການສຶ ກ ສາ ປະຈຳເມື ອ ງ ທັ ງ ໝົ ດ ໃນການສ າ ງແຜນທ ກ ານສຶ ກ ສາ

(ເບງແຜນ ງານ 3 ການບໍລິຫານ-ຄຸມຄອງ ) ຫລັງຈາກການສຶກສາວິໄຈ ໃນບາງເມືອງຕົວຢາງ
ຈຳນວນໜງທມີຈຸດພິເສດແຕກຕາງກັນ.

ດຳເນີນການສາງແຜນທການສຶກສາໃນທຸກຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ

ພອມທັງອອກແບບ

ແຜນຂະຫຍາຍໄລຍະກາງ ທຊບງບັນດາໂຮງຮຽນມູນທຈະຫັນເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ, ໂຮງຮຽນ
ທີ່ຈະສາງໃໝເພອບໍລິການບັນດາບານທບທັນມີໂຮງຮຽນ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນທມຢູ
ີ 

ແລວ ທຈະຂະຫຍາຍເພອຕອບສະຫນອງຄວາມຕອງການໃຫແກບັນດາ ເຂດບໍລິການຕາງໆ. ຊບງ

ແຜນປະຈຳປີ ສຳລັບການກສາງໂຮງຮຽນໃໝ ແລະ ການສອມແປງໂຮງຮຽນເກາ. ແຕລະປີໃຫທົບ
2.1.3

ທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງແຜນທການສຶກສາ.

ສະໜອງງົ ບ ປະມານຕາມ ກອບ ຂອງ ແຜນ ງົ ບ ປະມານ ໄລຍະ ກາງຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶ ກ ສາ ແລະ

ງົບປະມານປະຈຳປີຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງແລະຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ

ສຳລັບ

ການກສາງ ແລະ ສອມແປງໂຮງຮຽນ ຫອງຮຽນ ແລະ ອາຄານ ຕາມທມີການສະເໜີມາຈາກແຕລະ
2.1.4
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ເມືອງ ແລະ ແຕລະແຂວງ.

ປະຕິບັດແຜນປະຈຳປີ ສຳລັບການກສາງ ແລະ ສອມແປງໂຮງຮຽນ ຕາມຂນຕອນທໄດບງໄວໃນ

ແຜນງານ 3: ການຄຸມຄອງ-ບໍລິຫານ ( ປັບປຸງການກສາງໂຮງຮຽນ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸມຄອງ )

ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ຈຸດປະສົງ 2.2
ກິດຈະກຳ:
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4

ການຝຶກອົບຮົມ, ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊອນຄູປະຖົມ

ຕາມຄວາມຕອງການທໄດກຳນົດໃນແຜນທການສຶກສາປະຈຳປີ.

ເພມຄວາມສາມາດໃຫສະຖາບັນສາງຄູູປະຖົມຕາມການຄາດຄະເນຄວາມຕອງການໂດຍຄຳນຶງເຖິງ

ອັດຕາປະລະຂອງນັກຮຽນຄູເວລາຮຽນ ແລະ ຫລັງຈາກຮຽນຈົບ.

ເພມເງິນເດືອນຂອງຄູປະຖົມ ໃຫໄດ 2 ເທອ GDP ຕຫົວຄົນ ໃນປີ 2010-11 (ເບງຕາມ ແຜນງານ

ຄຸມຄອງບໍລິຫານ).

ສະຫນອງງົບປະມານສຳລັບບັນຈຸຄູຕາມຈຳນວນຄູປະຖົມທໄດສະເໜີໃຫແກ ແຕລະເມືອງ ແຕລະ

ແຂວງ ໃນກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ, ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳປີ
ຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ.

ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ໂດຍສະເພາະໜວຍງານບໍລິຫານ ກຽວກັບການ

ບັນຈຸ ແລະ ຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ໜວຍງານແຜນການໃນການຊັບຊອນຄູ (ເບງຕາມພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ໜາທຮັບຜິດຊອບຂອງຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ, ແຜນງານ 3 ການບໍລິຫານ- ຄຸມ

2.2.5

ຄອງ)

ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊອນຄູ ຕາມຄວາມຕອງການ.

ຈຸດປະສົງ 2.3
ກິດຈະກຳ
2.3.1
2.3.2

2.3.3

ສງເສີມຄວາມຕອງການສຳລັບການສຶກສາຊນປະຖົມໃນຫມູເດັກຍິງ, ຊົນເຜາ

ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກທສຸດ.

ດຳເນີ ນ ຂະ ບວນການ ປຸ ກ ລະດົ ມ ຂົ ນ ຂວາຍໃນບັ ນ ດາບ າ ນທ ເ ຂ າ ເຖິ ງ ການ ບໍ ລ ິ ກ ານ ການສຶ ກ ສາ

ຫຍຸງຍາກ ແລະ ການເຂາຮຽນຊນປະຖົມຕ.

ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ເພອສາມາດເຮັດການວິໄຈແບບງາຍດາຍ ກຽວ

ກັບບັນຫາ ອຸປະສັກຕາງໆທເປັນຜົນກະທົບໃຫການເຂາເຖິງ ແລະການເຂາໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ສາງ
ມາດຕະການເພອສງເສີມການເຂາເຖິງ ແລະ ການເຂາຮຽນຂອງເດັກ.

ສາງລະບົບ ເພອເລງໃສສງເສີມຄວາມຕອງການ, ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງ, ເດັກຍິງຊົນເຜາ, ເດັກ

ໃນຄອບຄົວທຸກຍາກທສຸດ

ໃຫໄດເຂາຮຽນຫລາຍຂນ

ໂດຍອີງໃສບັນດາມາດຕະການທກວມເຖິງ:

ການບັນຈຸ ຄູຊົນເຜາ, ໂດຍສະເພາະແມຍິງ, ໂຄງການອາຫານເສີມ, ທຶນສົມທົບປຸກສາງຫໍພັກຍິງ ແລະ

ເດັກອນໆ ທບານຢູໃກໂຮງຮຽນ, ດັດປັບຕາຕະລາງການຮຽນໃຫແທດ ເໝາະກັບລະດູການຜະລິດກະ
ສິກຳ ແລະ ກິດຈະກຳໃນຊົນນະບົດອນໆ ດັດປັບຕາຕະລາງ ຮຽນປະຈຳວັນໃຫເຂາກັບກິດຈະກຳຊວຍ

2.3.4
2.3.5

ວຽກຄອບຄົວຂອງເດັກຍິງ, ອນໆ...
ອອກແບບ

ແລະ

ຈັດຕງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແນໃສເພອສງເສີມຄວາມຕອງການຕາມຜົນ

ການວິໄຈຂອງຫອງການສຶກສາເມືອງ.

ສະຫນອງງົບປະມານຕາມກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ, ແລະ ງົບ

ປະມານ ປະຈຳປີຂອງ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ສຳລັບການປະຕິບັດ
ມາດຕະການເລງໃສສງເສີມຄວາມຕອງການໃນແຕລະເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

ຈຸດປະສົງ 2.4
ກິດຈະກຳ:
2.4.1
2.4.2

ປັບປຸງການເຂາຮຽນຂອງເດັກທມີຄວາມຕອງການພິເສດໃນທຸກໆແຂວງ

ໃຫໄດຮຽນຈົບ ຊນປະຖົມຕສຸດ.

ສາງຕງລະບົບແບບງາຍດາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນບັນດາໂຮງຮຽນທໄດກຳນົດໄວໃນທວປະເທດ

ເພອໃຫເດັກພິການເບົາ ໄດເຂາເຖິງການຮຽນທມີຄຸນນະພາບ.

ຮັກສາ ແລະ ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກບັນດາໂຮງຮຽນ ຮຽນຮວມ, ໂດຍການຝຶກອົບຮົມເພມເຕີມ

ສຳລັບບັນດາເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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2.4.3

2.4.4
2.4.5
2.4.6

2.4.7
2.4.8

ເພມຈຳນວນໂຮງຮຽນ ທມີໂຮງຮຽນຮຽນຮວມຈາກ 110 ເຖິງ 142 ເມືອງ ( ທຸກໆ ເມືອງ ) ໃນປີ 2007,

ໂດຍການຝຶກອົບຮົມຜູອຳນວຍການ, ຄູໃນໂຮງຮຽນຮຽນຮວມໃໝ ຢູເມື
 ອງໃໝ. ຊອກຮູຢູຂນ ບານ
ເດັກທມີຄວາມຕອງການພິເສດ ແລະ ເອົາພວກເຂົາ ເຂາຮຽນ.

ເພມຈຳນວນໂຮງຮຽນ ຮຽນຮວມ ຈາກ 367 ໃຫໄດ 514 ຫລັງ (ຕສຸດ 3 ໂຮງຮຽນ ຕເມືອງ) ແລະ

ໂຮງຮຽນພິເສດ 3 ຫລັງ ( ສຳລັບ ເດັກພິການຫູ ແລະ ພິການຕາ ).

ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນຮວມ, ໂດຍປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງສະພາບແວດລອມການສອນ-

ການຮຽນ, ຄຸນນະພາບຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການຊຸກຍູ ແລະ ການຄຸມຄອງບໍລິຫານ.

ຊຸກຍູ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຢາງພຽງພໍໃຫຜູອຳນວຍການ, ຫົວໜາວິຊາການຄູ ເພອໃຫພວກເຂົາສະໜອງ

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫການຊວຍເຫລືອຄູ ຢາງເປັນປົກກະຕິ. ສະໜອງການບຳລຸງວິຊາການໃຫບັນ
ຄູໃນບັນດາໂຮງຮຽນ ຮຽນຮວມ.

ສະໜອງການຊວຍເຫລືອ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ການຮຽນຮວມຂນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບັນດາຄູ

ກຽວກັບບັນດາວິທີການເຮັດໃຫພແມຜູປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີສວນຮວມ.

ຊຸກຍູ ພແມຜູປົ
 ກຄອງ ໃຫມີຄວາມຕງໜາໃນການປະກອບສວນ ແລະ ອູມຊູຊວຍເຫລືອລູກຂອງເຂົາ

ເຈາ ໂດຍການເຂາຮວມການປະຊຸມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນສຳລັບການເຜີຍແຜ ກຽວກັບສິດທິ
ເດັກ ແລະ ການຮຽນຮວມ ແລະຊວຍເຫລືອຄູ ໃນການຊອກຮູເດັກທມີຄວາມຕອງ ການພິເສດ ເພອ

2.4.9

ໃຫພວກເຂົາໄດເຂາໂຮງຮຽນ.

ດັດປັບ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮູບການຮຽນຮວມ ຢາງຕງໜາ ແລະກວາງຂວາງ.

2.4.10 ປັບປຸງການປະກອບສວນຂອງພແມຜປົ
ູ ກຄອງໃນການສະໜອງຂມູນຕາງໆ ຕກັບສະພາບ ແວດລອມ
ຂອງການຮຽນຂອງລູກ ຂອງພວກເຂົາເຈາ.

2.4.11 ຫລຸດຜອນອັດຕາການເສັງຕົກ

ແລະ

ອັດຕາປະລະຂອງພວກເຂົາ

ໂດຍການປັບປຸງການພົວພັນ

ລະຫວາງເດັກທມີຄວາມຕອງການພິເສດ ແລະ ອນໆ ໃນກິດຈະກຳການຮຮຽນຂອງພວກເຂົາ. ເປັນ
ຕນ ການຊວຍເຫລືອລະຫວາງເດັກດວຍກັນ ແລະ ການໃຫການປຶກສາໃຫເດັກເພອເພມທະວີ ການ
ຮວມມືກັບໂຄງການຟນຟູຄົນພິການ ຢູຂ
 ນທອງຖນ.

2.4.12 ສະໜອງປມແບບຮຽນ, ຄູມືຄູ ໃນການໃຊວິທີການຮຽນທເໝາະສົມ ແລະ ອຸປະກອນການສອນເພອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການທແຕກຕາງກັນຂອງເດັກເຫລານ.

2.4.13 ເພມການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊອຸປະກອນການສອນທມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄຸນນະພາບໃນບັນດາ
ໂຮງຮຽນ ຮຽນຮວມ.

2.4.14 ຈັດຕງກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນຢູຂນເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ.

2.4.15 ສາງຕົວຊວັດ ສຳລັບການວັດຜົນການສຶກສາແບບຮຽນຮວມທມີຄຸນນະພາບ.
ຈຸດປະສົງ 2.5
ກິດຈະກຳ.

ເພມການເຂາຮຽນຂອງເດັກທມີຄວາມຫຍຸງຍາກທາງດານສັງຄົມ ເສດຖະກິດ

ໃຫ້ໄດເຂາຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊນປະຖົມຕສຸດ.

2.5.1. ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ສັງຄົມ, ມູນນິທິ, ອົງກອນທບຫວັງຜົນກຳໄລ, ອົງການທບສັງກັດລັດຂອງສາກົນ
ເພອໃຫທຶນການສຶກສາແກນັກຮຽນທທຸກຍາກທສຸດ ເພອໃຫພວກເຂົາໄດສືບຕຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນທອງ

2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
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ຖນຂອງເຂົາເຈາ.

ປັບປຸງໂຮງຮຽນກິນນອນເດັກກຳພາທມີຢູແລວ ໂຮງຮຽນ (SOS) ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນເດັກກຳພາ

ໃຫໄດຕສຸດ 1 ຫລັງຢູພາກ

ເໜືອ.

ສາງ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ເພອລຶບລາງແຮງງານເດັກ ແລະ

ການຄາເດັກ ແລະ ແມຍິງ.

ສາງຈຸດຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ເພອຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ, ໂດຍ

ສະເພາະ ບັນຫາຂອງຊາວໜຸມທຕິດຢາເສບຕິດ ແລະ ໂຄງການປນປົວຕັດຢາເສບຕິດຕາງໆ.
ໃຫການສຶກສາເດັກທຖືກຄວບຄຸມໃນສະຖານດັດສາງ.

ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

2.3 ແຜນງານ ທີ 3:
ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການເຂາຮຽນໃນຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ .

ເປາໝາຍຂອງແຜນງານຍອຍນແມນເພອເພມການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການເຂາຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບໃນ

ຊນມັດທະຍົມຕນ, ຄຽງຄູກັ
 ບການລົບລາງຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວາງເພດ ແລະ ສງເສີມການເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ
ຊົນເຜາ ແລະ ເດັກທທຸກຍາກທສຸດ.

ປັດຈຸບັນ, ອັດຕາການເລອນຊນທເພມຂນຢາງວອງໄວຂອງນັກຮຽນປະຖົມຂນມັດທະຍົມຕອນຕນ, ມັດທະຍົມ
ຕອນຕນ ຂນມັດທະຍົມຕອນປາຍແລະອາຊີວະສຶກສາ ມັດທະຍົມຕອນປາຍຂນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ການ

ສຶກສາຊນສູງ ໄດສາງຄວາມກົດດັນໃຫແກການກສາງຄູ, ແລະ ການບັນຈຸຄູປະຖົມ ເຊງເປັນບັນຫາ ຕເປາໝາຍຂອງ
ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ, ເຊງຊັບພະຍາກອນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດແມນມີຈຳກັດ.
ຊນໜງໄປສູອີກຊນໜງ

ແມນແຜຂະຫາຍຕາມຄວາມຕອງການ

ການເລອນຊນ ຈາກ

ເຊງຕິດພັນກັບອັດຕາເສັງຈົບຊນທສູງຫລາຍ,

ແລະ ການຄາດຄະເນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແລະບມີການເລືອກເຟນນັກຮຽນ. ດງນນ ຍຸດ
ທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາແມນຈະບເປີດກວາງ ການສຶກສາມັດທະຍົມຕອນຕນ ຮອດປີ 2015 ແຕຈະເພມການ
ເຂາເຖິງ ແລະ ການຮຽນຈົບຊນຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕນເທອລະກາວ.

ບູລິມະສິດຄວນໃຫແກການເຂາຮຽນ ຂອງເດັກຍິງ, ເດັກຊົນເຜາ ແລະ ເດັກທຸກ ຍາກທສຸດ, ເພາະວາມັນ ມີຄວາມ
ຈຳເປັນໃຫມີນັກຮຽນເຫລານຫລາຍ ເພອບັນຈຸນັກຮຽນຄູເຫລານ ແລະ ຫລຸດຜອນຄວາມແຕກ ໂຕນກັນ ໃນການ
ເຂາເຖິງການສຶກສາຊນປະຖົມ.
ຄາດຫມາຍແມນ:

♦ ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາງເດັກ ຍິງ/ຊາຍ ໃນການເຂາຮຽນ ໃນຊນ ມັດທະຍົມຕນ, ໂດຍ ທວໄປ ແລະ
ໃນເຂດຊົນເຜາ ແລະ ເຂດທຸກຍາກທສຸດ.

♦ ບັນລຸອັດຕາເລອນຊນທວປະເທດ ຈາກ ປໍ5 ຂນ ມໍ 1 ໃຫໄດ 82,5% ໃນປີ 2010-11 ແລະ 85% ໃນປີ
2015-16.

ຄາດໝາຍ ມັດທະຍົມຕອນຕນ

ຕາຕະລາງ 9: ການເຂາຮຽນ, ການບັນຈຸ ຄູ ແລະ ການກສາງຫອງຮຽນ
ຈ/ນ

ຈ/ນ

ຈ/ນ

ນັກຮຽນລວມ

ຄູທຈະຕອງບັນຈຸ

ຫອງຮຽນທຕອງການ

2004-05

251.625

1015

328

2005-06

262.500

1092

360

2006-07

277.715

1319

472

2007-08

298.147

1603

611

2008-09

313.890

1493

531

2009-10

321.501

1219

364

2010-11

414.924

5023

2462

2011-12

421.109

1178

150

2012-13

430.609

1337

230

2013-14

450.031

1792

471

2014-15

479.666

2281

719

2015-16

514.186

2560

837

ສົກຮຽນ

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ຈຸດປະສົງ 3.1

ສາງເຄືອຂາຍກຸມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕນເພອເພມການເຂາຮຽນຂອງເດັກຊົນເຜາ

ຊົນເຜາ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫາງໄກສອກຫລີກ ແລະ ມີ
ມາດຕະການເພອຮອງຮັບຄວາມຕອງການເຂາຮຽນຕຂອງນັກຮຽນຈົບ ຊນປະຖົມ.
ກິດຈະກຳ
3.1.1

3.1.2

ສາງຄວາມສາມາດໃຫພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງທຸກໆແຂວງ

ເພອສາງແຜນທການສຶກສາສຳລັບ

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕນ ( ເບງແຜນງານທີ 3 ການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ) ພາຍຫລັງທໄດ ດຳເນີນການ
ທົດລອງສຶກສາວິໄຈ ຢູໃນ 2 - 3 ແຂວງ.
ປະຕິບັດຕາມແຜນທການສຶກສາ

ສຳລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕນໃນທຸກໆແຂວງ,

ສາງແຜນ

ພັດທະນາໄລຍະກາງ ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕນທຊບງໂຮງຮຽນທມີຢູທຈະ ຂະຫຍາຍ
ແລະ ສາງໃໝ (ມ.ຕນ ແລະ ມ.ປາຍ) ໂດຍອີງໃສບູລມະ
ິ ສິດ ຄວາມຕອງການຂອງເດັກຊົນເຜາ, ເດັກ

ຍິງ ແລະ ເດັກທທຸກຍາກທສຸດ. ຊບງແຜນການກສາງ ແລະ ສອມແປງໂຮງຮຽນປະຈຳປີ, ແຕລະປີ
ໃຫທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນທການສຶກສາດງກາວ.ໃນບອນ ທຈຳເປັນຮີບດວນເປັນຕນ ເຂດຊົນ

ເຜາສວນນອຍຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຈາກຄອບຄົວ ທທຸກຍາກ ກຳນົດແຜນການກສາງສອມແປງ

3.1.3

3.1.4

ບຳລຸງຮັກສາໂຮງຮຽນປະຈຳປີ ພອມກັນນນ ກປັບປຸງໃຫທັນສະພາບການຢູເລອຍໆ.

ສະໜອງງົບປະມານຕາມກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ, ແລະ ງົບປະ

ມານ ປະຈຳປີຂອງສຶກສາແຂວງ, ສຳລັບການກສາງ ແລະ ສອມແປງໂຮງຮຽນຕາມຈຳນວນອາຄານ
ແລະ ຫອງຮຽນທແຕລະແຂວງໄດສະເໜີ.

ປະຕິບັດແຜນກສາງ ແລະ ສອມແປງ ອາຄານຫອງຮຽນປະຈຳປີ ຕາມຂນຕອນທໄດບງໄວໃນແຜນ

ງານທີ 3 ບໍລິຫານຄຸມຄອງ (ປັບປຸງການກສາງ ແລະ ຄຸມຄອງໂຮງຮຽນ).

ຈຸດປະສົງ 3.2
ກິດຈະກຳ
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.3.1

3.3.2

ຕາມຄວາມຕອງການທໄດກຳນົດໃນແຜນທການສຶກສາປະຈຳປີ.

ເພ ມ ຄວາມສາມາດ ໃຫ ສະ ຖາ ບັ ນ ສ າ ງຄູ ູ ມ ັ ດ ທະຍົ ມ ຕອນຕ ນ ຕາມ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຄວາມຕ ອ ງ

ການໂດຍຄຳນຶງເຖິງອັດຕາປະລະຂອງນັກຮຽນຄູເວລາຮຽນ ແລະ ຫລັງຈາກຮຽນຈົບ.

ເພມເງິນເດືອນຂອງຄູມັດທະຍົມຕອນຕນ ໃຫໄດ 2,64 ເທອ GDP ຕຫົວຄົນ ໃນປີ 2010-11 (ເບງ

ຕາມແຜນງານຄຸມຄອງບໍລິຫານ).

ສະຫນອງງົບປະມານສຳລັບບັນຈຸຄູຕາມຈຳນວນຄູມັດທະຍົມຕອນຕນທໄດສະເໜີໃຫແກແຕລະ

ແຂວງ ໃນກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ, ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີ
ຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ.

ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ໂດຍສະເພາະໜວຍງານບໍລິຫານກຽວກັບການ

ບັນຈຸ ແລະ ຄຸມຄອງ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ໜວຍງານແຜນການໃນການ ຊັບຊອນຄູ ( ເບງຕາມພາລະ
ບົດບາດແລະໜາທຮັບຜິດຊອບຂອງສຶກສາແຂວງ, ແຜນງານ 3 ການບໍລິຫານ-ຄຸມຄອງ )
ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊອນຄູ ຕາມຄວາມຕອງການ.

ຈຸດປະສົງ 3.3
ກິດຈະກຳ

ການຝຶກອົບຮົມ, ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊອນຄູມັດທະຍົມ

ຫລຸດຜອນອັດຕາປະລະໃນຊນມັດທະຍົມຕນ

ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫາງໄກສອກຫລີກ.

ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງຂອງການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕນ ( ເບງແຜນງານ 2

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ ).
ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫສຶກສາແຂວງ

ເພອສາມາດເຮັດການວິໄຈແບບ ງາຍດາຍກຽວກັບບັນຫາ

ອຸປະສັກໃຫແກການຮຽນຈົນຈົບຊນສຳລັບຍິງໜຸມ ແລະ ຊາຍໜຸມໃນຊນ ມັດທະຍົມຕນ, ແລະ
ສາງມາດຕະການເພອສງເສີມການຮຽນຈົບຊນຂອງພວກເຂົາເຈາ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

3.3.3

ສາງລະບົບ ເພອເລງໃສສງເສີມການຮຽນຈົບຊນມັດທະຍົມຕນ, ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງ, ເດັກຍິງ
ຊົນເຜາ, ເດັກໃນຄອບຄົວທຸກຍາກທສຸດ ໂດຍອີງໃສບັນດາມາດຕະການທກວມເຖິງ: ການບັນຈຸ
ຄູຊົນເຜາ, ໂດຍສະເພາະແມຍິງ, ໂຄງການອາຫານເສີມ, ທຶນສົມທົບປຸກສາງຫໍພັກຍິງ ແລະ ເດັກອນໆ
ທບານຢູໃກໂຮງຮຽນ, ດັດປັບຕາຕະລາງການຮຽນໃຫແທດເຫມາະກັບລະດູການ ຜະລິດກະສິກຳ ແລະ

3.3.4
3.3.5

ກິດຈະກຳໃນຊົນນະບົດ ອນໆ.
ສາງ ແລະ

ຈັດຕງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ແນໃສເພອສງເສີມການຮຽນຈົບຊນ ຕາມຜົນການ

ວິໄຈ ຂອງສຶກສາແຂວງ.

ສະຫນອງງົບປະມານຕາມກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ ຂອງຂະແຫນງສຶກສາ, ແລະ ງົບປະມານ

ປະຈຳປີຂອງສຶກສາແຂວງ,
ຈົບຊນໃນແຕລະແຂວງ.

ສຶກສາເມືອງສຳລັບການປະຕິບັດມາດຕະການເລງໃສສງເສີມການຮຽນ

ຈຸດປະສົງ 3.4 ເພມການເຂາຮຽນຂອງນັກຮຽນພິການ.
ກິດຈະກຳ
3.4.1
3.4.2
3.4.3

3.4.4
3.4.5

ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄູ ຢູບາງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕນ, ມັດທະຍົມປາຍທົດລອງເພອ ເອົານັກຮຽນ

ພິການເບົາເຂາຮຽນຮວມ.

ປະກອບອຸປະກອນ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ວັດຖຸອນໆ ໃຫໂຮງຮຽນ ມ.ຕນ ແລະ ມ.ປາຍ ທມີການ

ຮຽນຮວມຂອງເດັກຕາມຄວາມຕອງການຂອງນັກຮຽນພິການ.

ໂຄສະນາຂົນຂວາຍ ເພອຊວນໃຫພແມ ຜູປົກຄອງນັກຮຽນພິການເບົາ ໃຫສງລູກຕົນໄປ ເຂາຮຽນ

ໂຮງຮຽນ ຮຽນຮວມ ພາຍຫລັງຈັດການກວດກາສຸຂະພາບ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບພະນັກງານຂອງ
ໂຮງຮຽນດງກາວ.

ປະເມີນຜົນໂຮງຮຽນທົດລອງດງກາວ ແລະ ສາງແຜນຂະຫຍາຍຕາມຜົນສະຫລຸບດງກາວ.

ສະໜອງງົບປະມານ ຕາມກອບຂອງແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ງົບ

ປະມານ ປະຈຳປີຂອງສຶກສາແຂວງ, ສຳລັບການຂະຫຍາຍແຜນການຮຽນຮວມ ໃນ ແຕລະແຂວງ.

ແຜນງານ ທີ 4: ການຮູໜັ
 ງສືຂອງຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ.
ໂຄງການການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນຕາງໆ ໄດຮັບຮອງເປັນຍຸດທະສາດສຳລັບການສະໜອງບໍລິການ ການ

ສຶກສາໃຫແກກຸມຄົນທບໄດເຂາໂຮງຮຽນ ແລະຕົກຫລນຈາກສາມັນສຶກສາ ມັນຮຽກຮອງໃຫເອົາໃຈໃສຫລາຍຂນ
ຕມ ເພອເຮັດໃຫກຸມຄົນເຫລານ ໄດກັບເຂາສູລະບົ

ບການສຶກສາແຫງຊາດ.

ພົວພັນກັບບັນຫາດງກາວ, ເນອໃນແລະ ຮູບແບບຂອງການສຶກສານອກລະບົບ ໂຮງຮຽນຕອງສະທອນໃຫເຫັນເຖິງ

ຄວາມແທດເໝາະຂອງມັນ ກັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງ

ກຸມເປາໝາຍ, ເພອສະໜອງທັກສະສີມືທເໝາະສົມ ແລະຂ
ມູນຂາວສານຕາງໆ ເພອໃຫພວກເຂົາເຈານຳທັນຈັງຫວະຂອງການພັດທະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ປັດຈຸບັນ ໂຄງການການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ, ການຝຶກອົບຮົມທັກສະ ສີມືພນຖານ ສວນຫລາຍບໄດຄຳນຶງ

ເຖິງສະພາບແວດລອມຕົວຈິງ ແລະຈຸດພິເສດຂອງກຸມເປາໝາຍບໍລິການ, ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນຊົນເຜາ. ດງນນ,
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຈງຕ.
ຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ

ແລະ

ຊຸມຊົນຕອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ

ເພອນຳໃຊສູນດງກາວໃຫເປັນປະ

ໂຫຍດ ສູງສຸດ ແລະ ສງເສີມໃຫກຸມເປາໝາຍໄດເຂາຮຽນໃຫຫລາຍ, ມັນຮຽກຮອງໃຫຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມ

ຊົນຕອງມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນການນຳໃຊອຸປະກອນ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະເຄອງມືຕາງໆ. ຄນຄວາເບງ
ຊັບພະຍາກອນທອງຖນເພອນຳໃຊໃຫເປັນປະໂຫຍດ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ສງເສີມການວາງແຜນແຕລຸມຂນເທິງ ແລະ ການກະຈາຍອຳນາດ ແບງຂນຮັບຜິດຊອບ ໃນການສາງຫລັກສູດທອງ
ຖນ. ການສິດສອນ ຄວນຖືເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍການເຮັດຕົວຈິງ. ບຄວນເລງໃສແຕການລົບລາງ ຄວາມບ

ຮູໜັງສືພນຖານທວໄປ (ຮູໜັງສື ແລະ ການຄິດໄລເລກ), ແຕຄວນເອົາໃຈໃສພິເສດ ເຖິງວິຊາຊີບ ແລະທັກສະຊີວິດ
ແບບຍືນຍົງກວມເຖິງ ຂມູນຂາວສານ ແລະ ຄວາມຮູທເປັນປະໂຫຍດກຽວກັບການລຽງລູກທດີ, ໂພຊະນາການຂອງ

ເດັກ, ກິດຈະກຳການຮຽນຮູພາຍໃນຄອບຄົວ ສຳລັບເດັກອາຍຸ 0 ຫາ 5 ປີ, ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ ແລະການປອງ
ກັນພະຍາດທາງເພດສຳພັນ ແລະHIV/AIDS ແລະຄວາມຮູເພອຊີວິດ, ບັນຫາຄວາມສຽງທຈະຖືກເປັນເຫຍອຂອງ

ຂະບວນການຄາມະນຸດ ແລະ ການສວຍໃຊແຮງງານເດັກໃນຮູບແບບທຊວຮາຍທສຸດ, ຢາເສບຕິດ, ການທຳລາຍ
ສງແວດລອມ ແລະ ຄວາມຮູອນໆ ທຈະເປັນຜົນກະທົບທາງລົບ ແກກຸມເປາໝາຍ.

ສຳລັບຍຸດທະສາດການປັບປຸງສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ ຄວນເລງໃສການເຊອມຍົງ ແລະ ປະສານງານລະຫວາງສູນ

ຕາງໆ, ການຝຶກອົບຮົມສາງຂີດຄວາມສາມາດ ການນຳພາໃຫແກຜູໃຫ
 ບໍລິການຫລັກທຸກຂນ ແລະ ໃຫມີພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ໜາທຮັບຜິດຊອບຢາງຈະແຈງ. ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ

ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫແກຜູດອຍໂອກາດ ໃນໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດທປະຕິບັດຜານມາ, ຈະເປັນການ
ປັບປຸງການສາງໂຄງການ ແລະ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ໃນຕໜາ.

ເປາໝາຍຂອງແຜນງານ ແມນເພມໂອກາດການຮຽນຮູສຳລັບເດັກນອຍທບໄດເຂາໂຮງຮຽນ, ຊາວໜຸມທ ປະລະ
ການຮຽນ,

ເພອເປັນການປະກອບສວນເຂາໃນການເພມອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງ

ຜູໃຫຍ

ແລະ

ຫລຸດຜອນ

ຄວາມທຸກຍາກ. ເຖິງປັດຈຸບັນນ, ພວກເຮົາຍັງບທັນໄດ ເອົາໃຈໃສເທາທຄວນຕເດັກທປະລະ ໂຮງຮຽນ ແລະ
ເດັກທບໄດເຂາໂຮງຮຽນປະຖົມ.

ບັນດາເດັກເຫລານຈະກາຍເປັນກຸມຜູກືກໜັງສືຢາງ

ຫລວງຫລາຍ.

ເພອ

ແກໄຂບັນຫາດງກາວ ກະຊວງສຶກສາທິການມີຈຸດປະສົງສາງລະບົບການສຶກສາ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນທແນໃສການ

ລຶບລາງຄວາມບຮູໜັງສື, ລະບົບດງກາວຈະເປັນວິທີການທມີປະສິດທິ ຜົນໃນການຍົກອັດຕາຮູໜັງສືຂອງຜູໃຫຍ
ແລະ ຫລຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກ, ໄປຄຽງຄູການຂະຫຍາຍ ການສຶກສາຊນປະຖົມຢາງທວເຖິງ. ດງນນ, ກະຊວງ
ສຶກສາທິການມີຍຸດທະສາດສຸມໃສ 2 ກຸມ ດອຍ ໂອກາດເປາໝາຍຄື:
1. ເດັກທປະລະການຮຽນ ແລະ ເດັກບເຄີຍເຂາໂຮງຮຽນປະຖົມ.

2. ຜູໃຫຍທກືກໜັງສື ທບເຄີຍເຂາໂຮງຮຽນປະຖົມ ຫລື ອອກໂຮງຮຽນປະຖົມ ແຕຂນຕນໆ ແລະ ຢາກຮູໜັງສື.
ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແມນເລງໃສເດັກຍິງ, ເດັກຊົນເຜາ ແລະ ເດັກທທຸກຍາກທສຸດ ຂອງສອງກຸມ

ເປາໝາຍເທິງນ, ເພອປະຕິບັດຍຸດທະສາດດງກາວ ກະຊວງຈະທົບທວນນະໂຍບາຍ ຂອງ ການສຶກສານອກລະບົບ
ໂຮງຮຽນຄືນ ແລະ ຍຸດທະສາດ ການຝຶກອົບຮົມພະນັງງານ ກ.ສ.ນ, ຄູຝຶກ ແລະ ຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ,
ສາງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນໃຫສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ, ອົບຮົມຄູ ປະຖົມເພອສອນຫອງລົບລາງແລະ ຈັດຂະບວ

ນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ ໃຫ ປະກອບສວນເຂາໃນໂຄງການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕາງໆ.
ຄາດໝາຍແມນ:

1. ແຕລະປີຮັບເອົາ 2% ຂອງຜູໃຫຍທກືກໜັງສື ແລະ 20% ຂອງເດັກທປະລະການຮຽນຊນ ປະຖົມ ໃຫເຂາຮຽ
ນໃນຫລັກສູດຊນປະຖົມ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ.

2. ແຕລະປີ ຮັບເອົາ 2% ຂອງຜູໃຫຍ ທກືກໜັງສື ເຂາຮຽນຫອງລົບລາງ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ຕາຕະລາງ 10: ຄາດໝາຍການສຶກສານອກລະບົບ: ການເຂາຮຽນ ແລະ ອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງຜູໃຫຍ
ສົກຮຽນ

ຈ/ນ
ຜູຮຽນທັງໝົດ

ອັດຕາການຮູໜັງສື
ຕາມການລາຍງານ

ອັດຕາການຮູໜັງສື
ຕາມການທົດສອບ

2004-05

104.540

-

-

2005-06

103.585

80,7%

47,0%

2006-07

102.756

83,3%

48,0%

2007-08

102.082

85,8%

49,2%

2008-09

101.493

88,4%

50,4%

2009-10

100.936

90,6%

51,8%

2010-11

100.402

92,5%

53,3%

2011-12

99.830

93,9%

54,9%

2012-13

99.221

95,2%

56,6%

2013-14

98.634

96,3%

58,2%

2014-15

98.095

97,5%

59,7%

2015-16

98.076

98,8%

61,3%

ຈຸດປະສົງ 4.1 ສາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການສຶກສານອກລະບົບທລະອຽດ.
ກິດຈະກຳ:
4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.1.6

ຮວມມືກັບສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ, ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານສຶກສາເມືອງ ແລະ ນັກເດີນສຳຫລວດ ເພອເກັບ

ກຳຂມູນທຊັດເຈນຖືກຕອງ ແລະ ສະຖິຕິຂອງຜູກືກໜັງສືໃນການສຳຫລວດ ພົນລະເມືອງປີ 2005.

ສາງລະບົບຖານຂມູນຜູກືກໜັງສື, ປັບປຸງລະບົບຖານຂມູນເປັນປະຈຳ ແລະ ວິໄຈຂມູນສະຖິຕິ ດງ

ກາວ.

ທົບທວນບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງການສຶກສານອກ ລະບົບ

ທມີຢູ.

ສາງແຜນການລະອຽດ ແລະ ທເປັນໄປໄດ ແລະ ສອດຄອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ.

ສາງມາດຖານ, ໜາວຽກທເປັນມາດຕະຖານ, ຍຸດທະສາດໃນການຝຶກອົບຮົມ, ບຳລຸງຍົກ ລະດັບ

ບຸກຄະລາກອນຂອງການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ, ຄູຝຶກ ແລະ ຫົວໜາສູນການ ສຶກສາຊຸມຊົນ
ໃນແຕລະຂນ.

ບັນຈຸ ແລະ ຊັບຊອນພະນັກງານ ແລະ ຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນຕາມຄວາມ ຕອງການ.

ຈຸດປະສົງ 4.2

ກິດຈະກຳ:
4.2.1

ຂົນຂວາຍ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອຳນາດການປົກຄອງ ເພອຈັດຕງການໂຄສະນາ

ປຸກລະດົມຊຸກຍູຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍໃຫເຂາຮວມໃນໂຄງການ ການສຶກສານອກ

ລະບົບໂຮງຮຽນເພອລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ແລະ ການຝຶກ ອົບຮົມທັກສະວິຊາຊີບຕາງໆ.
ປັບປຸງໂຄງຮາງ ການຈັດຕງ ແລະ ຂະຫຍາຍສະມາຊິກ ຂອງຄະນະກຳມາທິການ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ

ແລະ ກອງເລຂາເພອໃຫກວມເຖິງກຳມະການ ຈາກບັນດາກະຊວງັກຕາງໆ ທກຽວຂອງ ແລະ ພາຍໃຕ
ການຊນຳໂດຍກົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນຂນສູນກາງ, ເຈາແຂວງໃນຂນແຂວງ, ເຈາເມືອງ ໃນຂນ

ເມືອງ ແລະ ນາຍບານໃນຂນບານ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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4.2.2

4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.2.6

ຂຽນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທຮັບຜິດຊອບ ຂອງຄະນະກຳມະການ ຢາງຈະແຈງ, ການ ສຶກສາ

ເພອທຸກຄົນ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກກຳມະການແຕລະຂນໃຫສອດຄອງກັບແຜນປະຕິບັດງານ ແຫງ

ຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

ສາງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂມແຂງຂອງກອງເລຂາຂອງຄະນະກຳມາທິການ ການສຶກສາ

ເພອທຸກຄົນ ເພອບັນຊາ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຕລະໄລຍະ.

ສາງແຜນປະຕິບັດງານສະເພາະ, ໃນແຕລະຂນເພອບັນລຸຄາດໝາຍທໄດກຳນົດແຕລະ ໄລຍະ.

ສາງຂະບວນການ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະປູກຈິດສຳນຶກຢູຂນພນຖານເພອຊຸກຍູໃຫເດັກ, ຊາວໜຸມ

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

ຈັດຕງກິດຈະກຳ ການຮຽນ - ການສອນ ທຟົດຟນ ແລະ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃນລະດັບທອງຖນ,

ໂດຍຮວມມື ຢາງສະໜິດແໜນກັບຜູຮວມງານທສຳຄັນອນໆ.

ຈຸດປະສົງ 4.3
ກິດຈະກຳ :
4.3.1

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

ທົບທວນ, ສາງ ແລະ ຜະລິດຫລັກສູດຂນສູນກາງ ແລະ ທອງຖນ ໃຫພຽງພໍ

ແລະ ແທດເໝາະກັບ ຄວາມຕອງການສະເພາະ ຂອງບັນດາກຸມເປາໝາຍ.

ປະເມີນ, ດັດແກຫລັກສູດຂອງການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນທໃຊຢູປັດຈຸບັນໃຫ ສອດຄອງ ກັບ

ສະພາບການຕົວຈິງ.

ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສາງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງບຸກຄະລາກອນການສຶກສາລະດັບ ທອງຖນ ເພອໃຫສາ

ມາດສາງຫລັກສູດທອງຖນສະເພາະ ທແທດເໝາະກັບຄວາມ ຕອງການຂອງກຸມ ເປາໝາຍ.

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຮຽນຮູຂອງກຸມເປາໝາຍແຕລະໄລຍະ ເພອປັບປຸງ ຫລັກສູດ

ໃຫເໝາະສົມ.

ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍໃຫມວນຊົນປະກອບສວນເຂາໃນການພິມປມແບບຮຽນ, ອຸປະກອນການສອນ-

ການຮຽນ

ເພມການຜະລິດປມຄູມືຄູ, ປມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການສອນ-ການຮຽນ ຕາມຄວາມ ຕອງການ

ຂອງກຸມເປາໝາຍ.

ສາງລະບົບທມີປະສິດທິພາບ ເພອການແຈກຢາຍ ອຸປະກອນການສອນ-ການຮຽນ ໃຫເຖິງຜູຮຽນ

ໃນບັນດາກຸມເປາໝາຍ.

ຈຸດປະສົງ 4.4 ສາງລະບົບມາດຕະຖານ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນ:
ກິດຈະກຳ:
4.4.1

4.4.2
4.4.3
4.4.4

ຄູຝຶກ, ຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ຄູສອນການສຶກສາ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນ.

ສາງຂີດຄວາມສາມາດ

ຍົກລະດັບຄູຝຶກ

ຂອງຄູຝຶກສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ

ເພອໃຫ

ເຂົາເຈາ ສາມາດຈັດຕງການຝຶກອົບຮົມຢາງຕເນອງ ແລະ ເປັນລະບົບໃຫແກຫົວໜາສູນການ ສຶກສາ

ຊຸມຊົນຕາມ ຄວາມຕອງການ.

ຜະລິດ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມຢາງພຽງພໍໃຫແກສູນພາກ ການສຶກສານອກລະບົບ ປະຈຳ

ແຕລະພາກ.

ຝຶກອົບຮົມຄູນິເທດການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ, ແລະ ສາງຕງເຄືອຂາຍສຳລັບ ການຊວຍ ເຫລືອ

ແລະ ຊນຳວິຊາການ.

ສາງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ສາງເຄືອຂາຍ ສູນການ ສຶກສາຊຸມ

ຊົນເພອໃຫພວກເຂົາສາມາດຊວຍເຫລືອຊງກັນ ແລະ ກັນໃນການ ດຳເນີນກິດຈະກຳ ການຮຽນ ແລະ
ການຝຶກອົບຮົມ.
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ແລະ

ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8

ເພມເງິນຊຸກຍູ

ແລະ

ສງຈູງໃຈໃຫແກຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ

ບຸກຄະລາກອນ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູຝຶກ.

ເງິນເດືອນ

ໃຫແກ

ສງເສີມໃຫບັນດາຫົວໜາສູນການສຶກສາຊຸມຊົນໄດຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບ ຢາງ

ເປັນລະບົບ ແລະ ຕເນອງ.

ໂດຍຜານເຄືອຂາຍ, ນຳໃຊ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະກຳສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ ຢາງມີປະສິດ ທິຜົນ.

ນຳໃຊວິທີການສິດສອນ ແບບມີຜູຊວຍຄູ ແລະ ຜູດຳເນີນການທມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການ ສຶກສາ

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

ຈຸດປະສົງ 4.5
ກິດຈະກຳ:
4.5.1

ສາງລະບົບການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ສຳລັບເດັກທບໄດເຂາໂຮງຮຽນ ປະຖົມສາມັນ

ດຳເນີນການວິໄຈຄວາມເປັນໄປໄດຂອງການສາງລະບົບການສຶກສານອກລະບົບສຳລັບ ເດັກທ ປະລະ

ການຮຽນ ແລະ ເດັກທບໄດເຂາໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນ ( ຊອກຮູກຸມ ເປາໝາຍ, ຄວາມ ຕອງການທ
ແທຈິງ, ການກຽມການຕາງໆ ກອນການຮຽນປະຈຳວັນ ).
4.5.2

ດຳເນີນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊຸມ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາ ແກພແມ
 ຜູ
ປົກຄອງ ໂດຍສະເພາະຜູທ
 ມີການສຶກສາຕ ເຊງຢູຫ
 າງໄກໂຮງຮຽນ ໃນຊຸມຊົນ ຕົວຢາງບາງຈຳນວນ

ທມີຈຳນວນເດັກປະລະ ແລະ ເດັກທບໄດ
 ເຂາໂຮງຮຽນຫລາຍ ແລະ ທົດລອງການສິດສອນຕາມໂຄງ
ການຫລັກສູດທໄດສາງຂນໃນ ບາງເມືອງ ຕົວຢາງ.
4.5.3

ເອົາທັກສະຊີວິດ ແລະ ກຽມທັກສະວິຊາຊີບເຂາໃນສອນລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ນອກລະບົບ ເຊງບຄວນຈະເປັນການສິດສອນ ການຮູໜັງສືພນຖານ ໂດຍທວໄປ ( ການ ຮຽນໜັງສື

ແລະ ຄິດໄລເລກ ). ຫລັກສູດການຮຽນ ບຄວນກາຍແບບຮຽນຂນພນຖານທວໄປ ແຕຄວນຖືນັກຮຽນ
ເປັນໃຈກາງ ແລະ ເນນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ກະຕຸນໃຫນັກຮຽນຄິດເປັນ ແລະ ຮູເພງຕົນເອງ.
4.5.4

ດັດແກຫລັກສູດປະຖົມສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ທັງຂອງກະຊວງທມີຢູ ແລະ ຂອງບັນດາອົງການ
ຈັດຕງສາກົນຕາງໆ ທໄດສາງໄວ.

4.5.5

ບໍລິການການຮຽນ-ການສອນທປັບປຽນໄດໃຫແທດເໝາະເງອນໄຂຕົວຈິງຂອງຜູຮຽນ

ແລະ ສາງເງອນ
ໄຂໃຫພແມຜູປົກຄອງໃນການຈັດຕງ, ຕິດຕາມການບໍລິການ ການຮຽນ-ການສອນ.

4.5.6

ຮັບປະກັນການຮັບຮອງ (ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ) ໃຫຜູຈົບການສຶກສານອກລະບົບ ເພອໃຫ ເຂົາເຈາ
ໄດສືບຕການຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕາງໆ.

4.5.7

ເຊອມຍົງຢາງໃກຊິດກັບໂຄງການຝຶກອົບຮົມທັກສະວິຊາຊີບຊົນນະບົດ, ໃຫການຊວຍເຫລືອແກຄອບ
ຄົວ ໃນຮູບແບບໃດໜງ, ໂດຍຜານການສງເສີມກິດຈະກຳສາງລາຍຮັບ, ແມນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບ
ໂຄງການການສຶກສານອກລະບົບແກຄອບຄົວທຸກຍາກ ທສຸດ.

4.5.8
4.5.9

ປະເມີນຜົນ ແລະ ວາງແຜນຂະຫຍາຍໂຄງການທົດລອງຕາມຜົນສະຫລຸບ.

ສາງ ແລະ ປັບປຸງປົວແປງ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນໃຫແກສູນສຶກສາຊຸມຊົນ ຕາມແຜນ ການຂະຫຍາຍ,

ໂດຍສະເພາະໃນ 47 ເມືອງທຸກຍາກທສຸດ.

4.5.10 ກະຕຸນໃຫ້ຊຸມຊົນປະກອບສວນໃນການຈັດຕງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸມຄອງບັນດາກິດຈະກຳ ຂອງ
ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ.

4.5.11 ສະໜອງງົບປະມານຕາມກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງຂອງແຜນການສຶກສາ ແລະ ງົບປະມານ
ປະຈຳປີຂອງສຶກສາ (ແຜນງານ 3 ການບໍລິຫານຄຸມຄອງ) ເພອສະໜອງທຶນໃຫໂຄງການທົດລອງ

ແລະ ພັດທະນາໃນແຕລະແຂວງ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ຈຸດປະສົງ 4.6 ການສະໜອງການສຶກສາຊນປະຖົມ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນໃຫແກເດັກ ແລະ
ກິດຈະກຳ:
4.6.1

4.6.2

4.6.3

ຊາວໝຸມໃນເຂດດອຍໂອກາດ.

ສຶກສາວິໄຈຄວາມເປັນໄປໄດໃນການຫັນໂຮງຮຽນມູນເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນແບບນອກລະບົບ

(ລະບົບ ບຳລຸງຊນປະຖົມ ລະດັບ I,II, ແລະ III) ສຳຫລັບເດັກ ແລະຊາວໜຸມໃນເຂດດອຍໂອກາດທບ

ສາມາດເຂາເຖິງໂຮງຮຽນສົມບູນໃນບາງແຂວງທົດລອງ.

ກົມການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ, ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ

ທຖືກຄັດເລືອກສາງໂຄງການທົດລອງ ຕາມຜົນຂອງການສຶກສາວິໄຈຄວາມເປັນໄປໄດ, ຄາດໝາຍ

ແຫງຊາດ ແລະ ແຂວງ, ແລະ ການປະເມີນຄວາມຕອງການຂອງກຸມເປາໝາຍ.

ຝຶກອົບຮົມບັນດາຄູຈາກໂຮງຮຽນມູນທຖືກຄັດເລືອກ ກຽວກັບຮູບແບບການສຶກສາ ນອກລະບົບໂຮງ

ຮຽນ, ວິທີການສິດສອນໂດຍເນນໃສຫລັກພາສາສາດ ແລະ ຊົນເຜາວິທະຍາ, ພູມສັນຖານ ແລະ ຊີວິດ

ການເປັນຢູ, ການພັດທະນາຫລັກສູດທອງຖນ ( ໂດຍຄຳໜຶງເຖິງການດັດປຽນຫລັກສູດຕາມຈຸດພິເສດ
4.6.4

4.6.5
4.6.6

4.6.7
4.6.8

4.6.9

ທອງຖນຂອງນັກຮຽນແລະ ກິດຈະກຳການຜະລິດຂອງພວກເຂົາເຈາ ໂດຍສະເພາະດານກະສິກຳ ).

ປະກອບການຝຶກອົບຮົມພັດທະນາທັກສະສີມື ແລະ ກິດຈະກຳຂອງສູນການສຶກສາຊຸມຊົນໃຫຫລາຍ

ສຸດຄວາມສາມາດ ໃນເຂດທບມີສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນເຫລານຈະເຮັດບົດບາດເປັນ ສູນ
ການສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ທຶນຮອນຄວນສຸມໃສໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນເຫລານ.

ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ແລະ ບັນດາຄູໃນໂຮງຮຽນທຖກ
ຶ ຄັດເລືອກນ ກະກຽມແຜນ ການສອນຕາມ

ຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

ສະໜອງງົບປະມານຕາມກອບຂອງແຜນງົບປະມານໃຊຈາ
 ຍໄລຍະກາງ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳປີ ເພອ

ສະໜອງທຶນຮອນສຳຫລັບການທົດລອງ ໃນການສະໜອງການສຶກສາຊນ ປະຖົມແບບນອກລະບົບ
ໂຮງຮຽນ ໃຫແກເດັກ ແລະ ຊາວໜຸມໃນເຂດດອຍໂອກາດ.

ຈັດຕງປະຕິບັດ ແລະ ຊນຳຢາງໃກສິດການທົດລອງສະໜອງການສຶກສາຊນປະຖົມແບບ ນອກລະບົບ

ໂຮງຮຽນ ໃຫແກເດັກ ແລະ ຊາວໜຸມ ໃນບັນດາໂຮງຮຽນທຖືກຄັດເລືອກ.

ກົມການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ, ບັນດາພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາ

ປະຈຳເມືອງ ທຖືກຄັດເລືອກ ຄຸມຄອງຕິດຕາມຢາງໃກສິດ ແລະ ບັນທຶກວິທີການຈັດຕງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ທົດລອງ ສຳຫລັບການປະເມີນຜົນ.

ປະເມີນຜົນ, ວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການໃນການຂະຫຍາຍໂຄງການດງກາວໃນເມືອງ ແລະ

ແຂວງອນຕາມດຳລັດຂອງລັດຖະມົນຕີ.

4.6.10 ຊຸກຍູປະຕິບັດດຳລັດຂອງລັດຖະມົນຕີ ໃນການຫັນໂຮງຮຽນມູນໃຫເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ໂດຍ
ຮູບແບບການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ.

ຈຸດປະສົງ 4.7
ກິດຈະກຳ:

ເພມອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງປະຊາກອນຜູໃຫຍ.

4.7.1

ປະເມີນຫລັກສູດລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ສຳລັບຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ

ທມີຢູປັ
 ດຈຸບັນ.

4.7.3

ສາງ ື ປົວແປງ, ແລະ ປະກອບເຄອງມືອຸປະກອນໃຫສູນການສຶກສາຊຸມຊົນຕາມແຜນ.

4.7.2
4.7.4
4.7.5

4.7.6
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ວາງແຜນຂະຫຍາຍໂຄງການລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສືສຳລັບຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ

ຕາມຜົນສະຫລຸບ.
ສາງຂະບວນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊຸມຊົນທມີຜູໃຫຍ

ກືກໜັງສືຈຳນວນຫລາຍ ແລະ ດຳເນີນການ

ຮຽນ-ການສອນຕາມຫລັກສູດ ທໄດສະເໜີເຖິງຄວາມຕອງການຂອງກຸມເປາໝາຍ.

ສະໜອງງົບປະມານຕາມກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງຂອງແຜນການສຶກສາ ແລະ ງົບປະມານ

ປະຈຳປີຂອງສຶກສາ (ແຜນງານ 3 ການບໍລິຫານຄຸມຄອງ) ສຳລັບສະໜອງທຶນໃຫໂຄງການລົບລາງ
ຄວາມບຮູໜັງສືຂອງແຕລະແຂວງ.

ໃຫຊຸມຊົນ ໄດປະກອບສວນເຂາໃນກິດຈະກຳຕາງໆ.

ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

2.5 ແຜນງານທີ 5: ແຜນງານພັດທະນາທັກສະສີມືໃຫແກກຸມດອຍໂອກາດ.
ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ,

ຮວມກັບກິດຈະກຳສະໜັບສະໜູນອນໆເຊນ:

(

ການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີ,

ການພັດທະນາການຜະລິດ, ການພັດທະນາການເຊອມຍົງຕະຫລາດຈຳໜາຍ...) ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຄວາມ

ຫລາກຫລາຍໃນການຊຸກຍູໃຫ
 ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ເພມ ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດ.
ໂຄງການຈະສຸມໃສເພອຊວຍເຫລືອເຂດຊົນນະບົດທທຸກຍາກເພອ ສາງຄວາມຫລາກ ຫລາຍໃຫແກກິດຈະກຳເສີມ

ສາງລາຍໄດ ແລະ ຄອຍໆ ຫລຸດພນອອກຈາກກິດຈະກຳສາງລາຍໄດທຕ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວແຕລະກາວ.

ສຳລັບເຂດຊົນນະບົດ, ເປາໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານແມນເພອ ປະກອບສວນໃນການສາງ ງານໃຫຜູ

ປະກອບການດວຍຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາ ຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດນອຍ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ, ຈະປັບປຸງການຮວມມືກັບບັນດາ ຜູທ
 ມີສວນຮວມຫລັກ, ຢາງສະໜິດແໜນ ແລະ ກົມກຽວ

ເພອປັບປຸງການຄຸມຄອງການບໍລິຫານດານການເງິນ, ລະບົບຂາວສານຂມູນ, ການປະເມີນຜົນ, ບຸກຄະລາກອນ
ແລະ ປະສິດທະພາບ ຂອງການຜະລິດ. ເພອໃຫບູລມະ
ິ ສິດແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ຄຸມ ຄອງ ທມີປະສິດທິພາບ,

ກະຊວງສຶກສາທິການກຳລັງສາງກົນໄກ, ລະບຽບການ, ສງຈູງໃຈ ແລະ ການ ຄວບຄຸມເພອ ປັບປຸງການຄຸມຄອງ ໃນ
ສະຖາບັນການສຶກສາເຕັກນິກວິຊາຊີບ.
ເຄອນທ.
ດງນນ,

ຊຸມຊົນຈະໄດຮັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານໂດຍຜານໜວຍຝຶກອົບຮົມ

ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ

ແມນຈະສຸມໃສຊາວໜຸມ,

ໂດຍສະເພາະແມນພວກທປະລະ

ການຮຽນ, ແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຊົນເຜາໃນບັນດາ ເມືອງທ ທຸກຍາກທສຸດ, ທມີຈຸດປະສົງຢາກຮຽນຮູທັກສະວິຊາຊີບ
ເພອສາງລາຍຮັບໃຫແກຕົນເອງ.

ເພອປະຕິບັດຍຸດທະສາດ, ກະຊວງສຶກສາຈະຮວມກັບພາກສວນກຽວຂອງເພອສາງນະໂຍບາຍ ແລະຍຸດທະສາດ
ແຫງຊາດສຳລັບການຝຶກອົບຮົມໃຫທັນການກັບສງທາທາຍຕາງໆ ຂອງການຮຽນຮູຕະຫລອດຊີວິດ. ນະໂຍບາຍ

ການຄຸມຄອງພາຍໃນແມນພົວພັນເຖິງລະບົບການຈັດຕງ, ການບັນຈຸບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄຸມຄອງ ຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ, ການວາງຄາດໝາຍ, ການວາງແຜນງົບປະມານ, ການເງິນ ແລະ ການຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານ.
ຄາດໝາຍແມນ:

ແຕລະປີຈະຮັບ 2% ຂອງຈຳນວນຜູໃຫຍ

ທກືກໜັງສື ແລະ 3% ຂອງ ຈຳນວນຊາວໜຸມ ທປະລະ ການຮຽນຊນປະຖົມ,
ເຂາຮຽນໃນໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ທັກສະວິຊາຊີບພນຖານ ແລະ ທັກສະຊີວິດ.

ຈຸດປະສົງ 5.1 ເພອປັບປຸງ ແລະ ສາງໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະຊົນນະບົດໃຫແກກຸມ ຜູດອຍ
ໂອກາດ.

ກິດຈະກຳ:
5.1.1
5.1.2

ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ຄູຮວມງານສັງຄົມສາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫງຊາດສຳລັບການຝຶກ

ອົບຮົມ ເພອທັນການກັບສງທາທາຍຕາງໆ ຂອງການຮຽນຮູຕະຫລອດຊີວິດ.

ສາງນະໂຍບາຍ ແລະ ສງຈູງໃຈທເໝາະສົມ ເພອສງເສີມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຕອບ ສະໜອງ

ທຶນຮອນປົກກະຕິ ໃຫແກບັນດາສະຖາບັນເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບເພອພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຕາມ ຄ

ວາມຕອງການຂອງບັນດາກຸມເປາໝາຍ ແລະ ຕະຫລາດແຮງງານ. ຊອກທຶນຈາກຫລາຍແຫລງ ແລະ
5.1.3

ເນນການຝຶກອົບຮົມດານເຕັກນິກວິຊາຊີບເປັນການລົງທຶນ.
ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທມີຄຸນນະພາບ

ເພອສາງຄວາມເຊອໝນໃຫແກຜູເຂາຮັບການຝຶກອົບຮົມ

ບັນດາຫົວໜວຍທຸລະກິດ ແລະ ອົງການທໃຫທຶນໃນຄວາມສາມາດຂອງຜູໃຫການບໍລິການ ການ
ຝຶກອົບຮົມ ເພອທາຍທອດທັກສະ ສະເພາະໃນແຕລະ ທອງຖນ ແລະ ຂົງເຂດ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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5.1.4

ສາງລະບົບຂາວສານຂມູນທແນນອນ ແລະ ເຂາເຖິງໄດງາຍດາຍຈາກບັນດາຂະແໜງອຸດສາ ຫະກຳ,

ອົງການຜູໃຊ
 ແຮງງານ, ຊຸມຊົນ, ຜູບໍລິການການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຂອງທັງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ, ແລະ ການບໍລິການຕາງໆກວມເຖິງຂມູນກຽວກັບວິຊາ ຊີບ ແລະ ການໃຫການປຶກສາ ແນະ

5.1.5

ແນວ ວິຊາຊີບ.

ສາງຕງ ກອບຂອງລະບົບມາດຖານ ຄຸນວຸດທິ ແລະ ການທຽບເທາແຫງຊາດ. ສງນແມນ ຄວາມຈຳ

ເປັນ, ເພອປະເມີນທັກສະສວນບຸກຄົນ ( ທໄດຮັບຈາກໂຄງການຝຶກອົບຮົມ, ປະສົບການ ື ກອນ
ການຮຽນຮູ)

ຕາມກອບມາດຖານແຫງຊາດທໄດກຳນົດໄວດານຄວາມສາມາດ

ເພອບັນຈຸໜາວຽກ

ແລະ ຄວນກວມເຖິງໃນລະບົບໂຮງຮຽນ, ນອກລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ ອັດຕະຍາໄສ. ລະບົບການ
ສອບເສັງ ແລະ ການໃຫຄຸນວຸດທິ ຕອງຄຳນຶງເຖິງການປັບປຽນໄດງາຍໃນການກັບເຂາ-ອອກ ຈາກ
5.1.6

5.1.7

ລະບົບການສຶກສາເພອຮຽນຮູຕະຫລອດຊີວິດ.

ສາງສາຍພົວພັນລະຫວາງຜູໃຊ
 ແຮງງານ ແລະ ຜູບໍລິການການຝຶກອົບຮົມ ເພອປັບປຸງລະບົບການ

ຝຶກອົບຮົມ ທກຽວພັນເຖິງທັກສະ, ການສົມທົບງົບປະມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພອໃຫໄດຕາມຄວາມ
ຕອງການຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

ກະຈາຍອຳນາດໃນການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ:

ຊອກຮູຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນເຂດ

ທອງຖນ

ເຊນ:

ນາຍຊາງຊຳນານງານ, ນັກທຸລະກິດທອງຖນ, ວິຊາການສງເສີມການປູກຝັງ ລຽງສັດ, ຊາວນາທມີປະສົບ

ການ, ບຸກຄົນຕົວແບບຢູໃນບານ, ເຈາກົກເຈາເຫລາ ແລະ ຊອກຫາວິທີການ ໃນການຮວມມື ແລະ ຮູບ

ແບບເພອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການ ບໍລິການການຝຶກອົບຮົມສີມືທັກສະໃຫກຸມເປາໝາຍທ
ມີປະສິດທິຜົນທສຸດ.
ຈຸດປະສົງ 5.2

ປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງທກຽວຂອງທໃຫການບໍລິການ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

ແລະ ທັກສະຊົນນະບົດ ແລະ ການບໍລິການການເງິນຈຸນລະພາກໃຫແກກຸມຜູດອຍ ໂອກາດ.
ກິດຈະກຳ:
5.2.1

ເສີມຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະຊົນນະບົດເຂາໃນແຜນງານຍຸດທະສາດ ການ

ເຕີບໂຕ ແລະ ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກແຫງຊາດ. ແຜນງານຍຸດທະສາດດງກາວ, ເປັນພນຖານ ສຳລັບ

ການປະເມີນຄວາມຕອງການດານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ສຳລັບກຳລັງແຮງງານ ທສອດຄອງກັບບູລິ
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

ມະສິດ ການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ໃນທົດສະວັດໜາ.

ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການປະສານງານການສະໜອງ ການຝຶກອົບຮົມຂອງ ບັນດາຂະແໜງ

ການຕາງໆ ຂອງລັດ.

ສາງລະບົບຂມູນຂາວສານດານຕະຫລາດແຮງງານ, ເປັນສງຈຳເປັນເພອຊບງ ແລະ ປະເມີນລະບົບ

ການສຶກສາ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ.

ສາງນະໂຍບາຍ ແລະ ສງຈູງໃຈໃຫແກບັນດາອົງການຈັດຕງທບສັງກັດລັດ ແລະ ອົງກອນບໍລິການການ

ຝຶກອົບຮົມ ທບສັງກັດລັດອນໆ.

ສາງກົນໄກປະສານງານລະຫວາງ ບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດ ເພອປັບປຸງລະບົບການສຶກສາ ເຕັກນິກ

ແລະ ວິຊາຊີບ, ສາງກົນໄກທມີປະສິດທິຜົນເພອພັດທະນາລະບົບການສຶກສາເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ, ສງ

ເສີມການປະສານງານລະຫວາງ ຂະແໜງການ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໂດຍ ຜານສະພາທປຶກສາ
ອະຊີວະສຶກສາແຫງຊາດ. ສະພາ ທປຶກສາອະຊີວະສຶກສາແຫງຊາດ ເປັນຜູດຳ
 ເນີນການປະສານງານ

ແລະ ຮວມມື ລະຫວາງບັນດາກະຊວງຫລັກ ແລະ ຂະແໜງການ ອນໆ ທໃຫການບໍລິການການຝຶກ
ອົບຮົມໂດຍສະເພາະ ລະຫວາງອົງການຜູຕາງໜາຜູໃຊ
 ແຮງງານ ແລະ ຜູອອກແຮງງານ. ສາງພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ໜາທຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາທປຶກສາອະຊີວະສຶກສາແຫງຊາດໃຫຈະແຈງ ແລະ
ຈັດຕງປະຕິບັດ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

5.2.6

5.2.7
5.2.8
5.2.9

ສງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທຸລະກິດ ແລະ ສຳລັບຜູປະກອບ

ການດວຍຕົນເອງ, ສງເສີມ ແລະ

ພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ກາງເພອສາງວຽກເຮັດງານທຳ. ເສີມສາງຄວາມເຂມ ແຂງໃຫ
ໜວຍບໍລິການ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກເພອບໍລິການກຸມເປາໝາຍ.

ສະໜອງທຶນກູຢື
 ມສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ, ທຶນກູຢືມສຳລັບກິດຈະກຳເສີມສາງລາຍໄດ ແລະ ທຶນກູ

ຢືມສຳລັບພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນອຍ, ຂະໜາດກາງ.

ສງເສີມ ແລະ ສາງຕງກອງທຶນພັດທະນາບານຢູເຂດຊົນນະບົດເພອໃຫກຸມດອຍໂອກາດ ເຂາເຖິງ

ການບໍລິການ ການເງິນຈຸນລະພາກ.

ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕງມະຫາຊົນ, ບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕງທບສັງກັດລັດ ເພອສາງ

ຄູມືຝຶກອົບຮົມມາດຕະຖານກຽວກັບລະບົບທະນາຄານບານ.

5.2.10 ສາງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊາວບານເພອຄຸມຄອງກອງທຶນພັດທະນາບານ ຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ
ຂະຫຍາຍເຄືອຂາຍດງກາວຢູທ
 ອງຖນຕາງໆ.

5.2.11 ສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫແກສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກແຫງຊາດ ເພອສາງກົດໝາຍ
ນະໂຍບາຍ ເພອສງເສີມການບໍລິການການເງິນຈຸນລະພາກ.

ແລະ

ໝວດທີ 3 ຄາດໝາຍ ແລະ ບັນດາແຜນງານການສຶກສາເພອທຸກຄົນ:
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ.
3.1 ແຜນງານ 6: ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງຂອງການສຶກສາສາມັນ ຊນປະຖົມ
ແລະ ມັດທະຍົມຕນ.

ເປາໝາຍຂອງແຜນງານ ແມນເພອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງຂອງການສຶກສາສາມັນ ຊນປະຖົມ

ແລະ ມັດທະຍົມຕນ. ການພັດທະນາຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາສາມັນ ຊນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕນ
ຍັງພົບຂຫຍຸງຍາກຫລາຍຢາງ.

ລະບົບການສາງຄູບທັນມີການປະສານສົມທົບກັນ,

ການ

ວາງແຜນ

ແລະ

ການຮັບຮອງມາດຕະຖານ ຄຸນວຸດທິຍັງຈຳກັດ, ໂຄງສາງຂອງຄູຍັງມີຄວາມຂາດເຂີນໃນທວປະເທດ. ໂດຍສະເພາະ
ແມນຄູ ວິຊາ ຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ. ໂດຍສະເພາະ ຢູເຂດຫາງໄກ ແລະ ເຂດ ຊົນເຜາ ຍັງຂາດເຂີນຄູ, 25%

ຂອງຄູປະຖົມທັງໝົດ ຍັງບທັນໄດມາດຖານ. ຄວາມຮູພາສາລາວຂອງເດັກຊົນເຜາ ຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ຍັງຕ ແຕ

ຫາກເປັນພາສາ ທໃຊສຳລັບສອນ. ຄວາມຊຳ ນານໃນວິທີການສອນແບບໃໝ ໂດຍເອົາເດັກເປັນໃຈກາງຍັງຕ ແລະ

ຍັງຂາດຫລັກສູດທເໝາະສົມ ທຄຳນຶງເຖິງຮູບແບບຕາງໆ ຂອງການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ. ຍັງຂາດປມແບບຮຽນສຳລັບ
ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ. ໂຮງ ຮຽນຫລາຍແຫງຍັງຂາດນ ແລະ ບມີຫອງນ. ຫອງສະໝຸດໃນບັນດາສະຖາບັນສາງຄູ ມີ

ປມຈຳນວນ ຈຳກັດ. ຄູຝຶກ ຈຳນວນຫລາຍບມີປະສົບການ ດານການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມຄູ ສວນຫລາຍແມນຍັງ
ເນນໃສດານທິດສະດີ ແລະ ບພົວພັນກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຫອງ ຮຽນ.
ຄາດໝາຍແມນ :

• ປັບປຸງການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ແລະ ການປະສານງານຂອງລະບົບກສາງ ແລະ ບຳລຸງຄູ.
• ສາງຫລັກສູດສາງຄູທເລິກເຊງຮອບດານ ແຕປັບປຽນໄດ.

• ສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫຄູຝຶກ ທັງໝົດ ໂດຍຜານໂຄງການ ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຄູ ທແທດເໝາະກັບຮູບແບບ
ຕາງໆ ຂອງການຝຶກອົບຮົມຄູ.

• ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ ຄຸມຄອງ ສະຖາບັນສາງຄູ ໂດຍຜານການຝຶກອົບຮົມ ການ
ບໍລິການຄຸມຄອງ.

• ສະໜອງຂມູນ, ເຮັດການວິໄຈ ສຳລັບການຈັດຕງປະຕິບັດໂຄງການ ຍົກລະດັບການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ
ສະຖານະພາບຂອງຄູ (TTEST).

• ເພມການບັນຈຸຄູ ແລະ ອັດຕາການລອດເຫລືອຂອງຄູ ແລະ ປັບປຸງສະຖານະພາບຂອງຄູ ດວຍສງຈູງໃຈ
ຕາງໆ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ຄາດໝາຍ ການສາງຄູ ຕາຕະລາງທີ 11 : ການເຂາຮຽນໃນສະຖາບັນສາງຄູ
ສົກຮຽນ

ຈຳນວນນັກຮຽນລວມ ເຂາ
ຮຽນ ໃນລະບົບ
5+4

ຈຳນວນນັກຮຽນລວມເຂາ
ຮຽນ ໃນລະບົບ
8+3

ຈຳນວນນັກຮຽນລວມ
ເຂາຮຽນ ໃນລະບົບ
11+1 ແລະ 11+3

2004-05

582

1689

9851

2005-06

816

2386

10963

2006-07

1076

3268

12673

2007-08

1366

4254

14418

2008-09

1693

5374

16198

2009-10

2009

6690

17882

2010-11

2292

8258

19287

2011-12

2486

4955

11455

2012-13

2644

7460

18006

2013-14

2786

9160

20692

2014-15

2940

10224

12400

2015-16

3113

10980

20323

ຄາດໝາຍ ການສາງຄູ ຕາຕະລາງທີ 12 : ນັກຮຽນຄູ ຈົບຈາກສະຖາບັນສາງຄູ
ຈ/ນນັກຮຽນຄູ

ຈ/ນນັກຮຽນຄູ

ຈ/ນ ນັກຮຽນຄູ

ຈ/ນນັກຮຽນຄູ

ຈ/ນນັກຮຽນຄູ

ລວມ ທຈະຈົບ

ລວມ ທຈະຈົບ

ລວມ ທຈະຈົບ

ລວມ ທຈະຈົບ

ລວມ ທຈະຈົບ

ລະບົບ 5+4

ລະບົບ 8+3

ລະບົບ 11+1

ລະບົບ 11+3

ທຸກໆ ລະບົບ

2004-05

66

507

1480

1605

3658

2005-06

98

716

1730

1748

4292

2006-07

136

981

2131

1970

5218

2007-08

180

1276

2445

2211

6113

2008-09

234

1612

2755

2453

7054

2009-10

289

2007

3025

2678

8000

2010-11

344

2477

3208

2864

8893

2011-12

373

1486

0

2062

3921

2012-13

397

2238

3588

2561

8784

2013-14

418

2748

3844

2996

10007

2014-15

441

3067

153

2203

5864

2015-16

467

3294

3880

2743

10384

ສົກຮຽນ
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ຈຸດປະສົງ 6.1
ກິດຈະກຳ:
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.1.5

ປັບປຸງການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ແລະ ການປະສານງານຂອງ ລະບົບກສາງແລະບຳລຸງຄູ.

ສາງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນສາງຄູແຫງຊາດ (NTEP).

ພັດທະນາການບໍລິການຄຸມຄອງ ສະຖາບັນຂອງກົມສາງຄູ, ຊງຈະນຳໄປສູການ

ປັບປຸງການບໍລິຫານ

ຄຸມຄອງ ແລະ ປະສານງານຂອງລະບົບສາງຄ.

ສາງໂຄງສາງໃໝ ສຳລັບກົມສາງຄູກວມເຖິງ 4 ພະແນກ : ພະແນກສາງຄູໃນລະບົບ, ພະແນກບຳລຸງ

ແລະຍົກລະດັບຄູ, ພະແນກປະເມີນຜົນແລະປະສານງານແລະພະແນກບໍລິຫານຄຸມຄອງ.

ສາງຖານຂມູນ ໃຫພະແນກປະເມີນຜົນ ແລະ ປະສານງານ, ກຽວກັບຂມູນດານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ

ນະພາບ ຂອງການກສາງ ແລະ ບຳລຸງຄູ, ເພອຊຸກຍູການ

ທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍຄູ, ແຜນການ ແລະ
ໂຄງການຕາງໆ.

ສາງ ແລະ ລິເລມ ລະບົບປະສານງານແຫງຊາດ, ຊງກວມເຖິງ : ການຈັດຕງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື

ລະຫວາງພາກຕາງໆ ໂດຍອີງຕາມເຂດບໍລິການຂອງແຕລະສະຖາບັນສາງຄູ, ແລະ ປະກອບດວຍຜູ

ຕາງໜາຈາກສະຖາບັນສາງຄູ, ສຶກສາແຂວງ, ສຶກສາເມືອງ ແລະ ສູນພັດທະນາຄູ, ຄະນະກຳມະການ
6.1.6
6.1.7

6.1.8
6.1.9

ທປຶກສາຂອງສະຖາບັນສາງຄູ ເພອໃຫມີຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນເຂາຮວມໃຫກວາງຂວາງຕມ.

ສາງຕງຄະນະກຳມະການທປຶກສາ ການສາງຄູແຫງຊາດ (NTEAB) ແລະ ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫ

ແກບົດບາດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງ NTEAB.

ທົບທວນຄືນ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທຮັບຜິດຊອບ ແລະ ລະບຽບການຂອງ NTEAB, ໃຫສອດຄອງ

ກັບມາດຕະການອນໆ ທຈະນຳໄປສູການ

ປັບປຸງ ການປະສານງານ ແລະ ການບໍລິການຄຸມຄອງການ
ສາງຄູ.

ສາງພາລະບົດບາດ, ໜາທຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ ພາຍໃນກົມສາງຄູ ແລະ NTEAB

ສຳລັບວາງແຜນສາງຄູໃໝ ເພອໃຫ NTEAB ພິຈາລະນາ.

ສາງເຄືອຄາຍປະສານງານສຳລັບ ໜວຍປະສານງານພັດທະນາວິຊາການ (PDC), ກວມເຖິງພາລະ

ບົດບາດທຈະແຈງ, ລະບຽບການສຳລັບ PDC ແລະ ກົນໄກສຳລັບການປະສານງານ.

6.1.10 ຊຸກຍູ ການສາງ ແລະ ລິເລມລະບົບສາງຄູໃໝ ື ທໄດປັບປຸງດັດແກ.

6.1.11 ສາງ ແລະ ລິເລມລະບົບ ການຮັບປະກັນຄຸນວຸດທິຂອງຄູ ໂດຍອີງໃສສະຖາບັນສາງຄູ, ພາຍໃຕການ
ຊນຳຂອງກົມສາງຄູ.

6.1.12 ສາງ ແລະ ລິເລມ ລະບົບການທຽບເທາ ແລະ ການຢງຢືນຄຸນວຸດທິຂອງຄູ, ພາຍໃຕການບໍລິຫານຄຸມ
ຄອງຂອງສະຖາບັນສາງຄູ, ສຳລັບທັງການສງຄູໃນລະບົບ ແລະ ລະບົບບຳລຸງຍົກລະດັບຄູ, ພອມທັງ
ກວມເຖິງ ການໃຫທະບຽນຜູໃຫ
 ການບໍລິການຍົກລະດັບຄູ.

6.1.13 ສາງ ແລະ ລິເລມລະບົບ ການອອກໃບທະບຽນ ແລະ ການຂນທະບຽນ ຂອງຜູໃຫ
 ການບຳລຸງຍົກລະດັບ

ຄູ, ການຮາງກອບກົດໝາຍສຳລັບການອອກໃບທະບຽນ ແລະ ຂນທະບຽນຂອງຜູໃຫ
 ບໍລິການ ບຳລຸງ
ຍົກລະດັບຄູ.

6.1.14 ສາງມາດຖານ ແລະ ລະບຽບການສຳລັບການຮັບປະກັນຄຸນວຸດທິຂອງຄູ ແລະ ການຢງຢືນຫລັກສູດ
ຂອງຜູຂນທະບຽນບໍລິການ ການບຳລຸງ ຍົກລະດັບຄູ.

6.1.15 ສາງລະບົບ ການຊນຳຊວຍເືອຄູ ໃນຂນໂຮງຮຽນ ສຳລັບຊວຍເືອນັກຮຽນຄູ ແລະ ຄູຮຽນຈົບໃໝທ
ຖືກຊັບຊອນໃນໂຮງຮຽນ.

6.1.16 ສາງຂແນະນຳສຳລັບລະບົບການຊນຳຊວຍເືອຄູ ແລະສຳລັບໂຄງການບັນຈຸຄູຈົບໃໝ.

6.1.17 ສາງລະບຽບການ ແລະ ມາດຖານ, ເຊງກວມ : ການຄັດເລືອກນັກຮຽນຄູ ໂດຍສະຖາບັນສາງຄູ, ການ
ຄັດເລືອກຄູສອນໂດຍສະຖາບັນສາງຄູ ແລະ ການຄັດເລືອກຄູໂດຍໂຮງຮຽນ :

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ຈຸດປະສົງ 6.2
ກິດຈະກຳ:

ສາງຫລັກສູດສາງຄູທເລິກເຊງຮອບດານ ແຕປັບປຽນໄດ.

6.2.1

ສາງຕງທິມງານ ພັດທະນາຫລັກສູດ ແລະ ອຸປະກອນການສິດສອນ (CMDT).

6.2.3

ປຶກສາຫາລື ແລະ ກະກຽມການສາງມາດຕະຖານປະກາດສະນີຍະບັດຄວາມຊຳນານງານຂອງຄູ ແຫງ

6.2.2

6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7

6.2.8

6.2.9

ອອກແບບ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕອງການຂອງຄູ (TNA).

ຊາດ ( Charter of National Teacher Competencies)

ປຶກສາຫາລື ແລະ ກະກຽມຂແນະນຳໃຫແກການອອກ ໃບປະກາດສະນິຍະບັດໃຫແກຄູ ແລະ
ນຳສງໃຫ NTEAB ຮັບຮອງເປັນທາງການ.

ອອກແບບ ແລະ ສາງຖານຂມູນ, ລະບົບການບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານ, ແລະໂຄງສາງໃນການຊຸກຍູ

ເພອຮັບປະກັນ ການຄຸມຄອງຖານຂມູນ ຢາງທັນການ.

ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານກົມສາງຄູໃນການຄຸມຄອງຖານຂມູນ (ກົມແຜນການ ແລະ ການຮວມມື,
ພະແນກສຶກສາແຂວງ ແລະ ວິທະຍາໄລສາງຄູ).

ທົບທວນຄືນ ແລະ ດັດແກຫລັກສູດສາງຄູ ໃນປັດຈຸບັນທໃຊໃນສະຖາບັນສາງຄູຕາງໆ ເພອເຮັດໃຫ

ມັນແທດເໝາະ ກັບການກະກຽມນັກຮຽນໃຫເປັນຄູ. ເອົາໃຈໃສເປັນພິເສດ ໂດຍສະເພາະຄວາມ
ຕອງການຄູເພດຍິງ ແລະ ຄູຊົນເຜາ ເຊງຈະກວມເອົາທັງບົດປະເມີນ ຜົນຫລັກສູດ ຂອງ EQIP 1

ທົບທວນ ແລະ ດັດແກຫລັກສູດ ບຳລຸງຍົກລະດັບຄູສຳລັບຄູປະຖົມ ທບໄດມາດຕະຖານ, ໂດຍເອົາ

ໃຈໃສຄູເພດຍິງ ແລະ ຄູຊົນເຜາ ເຊງກວມເຖິງການສາງອຸປະກອນ ການຮຽນການສອນ ທສາມາດ
ໃຫການບໍລິການບຳລຸງ ຍົກລະດັບຄູໂດຍນຳໃຊລະບົບການສຶກສາທາງໄກ.

ທົບທວນ ແລະ ດັດແກຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ ນັກວິຊາການຄູ (Academic Teachers) ແລະ ທປຶກສາ

ດານວິຊາຄູ (Pedagogical Advisor). ສາງຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ PDCs.

6.2.10 ສາງຂແນະນຳ ເພອຊຸກຍູ ການບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູປະຖົມ, ຄູມັດທະຍົມຕນ ແລະ

ຄູມັດທະຍົມປາຍໃນກຸມໂຮງຮຽນ, ຂນເມືອງ ຫລື ຂນແຂວງ ເພອສງເສີມບົດຮຽນການຝຶກອົບຮົມທດີ,
ເລງໃສປັບປຸງໂຮງຮຽນ, ປັບປຽນ ໃຫແທດເໝາະກັບຄວາມຕອງການຂອງທອງຖນ.

6.2.11 ທົບທວນ ແລະ ດັດແກຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຜູອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ເລງ
ໃສການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຢູໃນ
 ໂຮງຮຽນ,
ຕອງການຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊົນເຜາ.

ໂດຍສະເພາະແມນໃຫຄຳນຶງເຖິງຄວາມ

6.2.12 ສາງຫລັກສູດ ຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ສຳລັບພະນັກງານອາວຸໂສຢູໃນສະຖາບັນສາງຄູ ຊງ

ຈະເປັນການປັບປຸງການດຳເນີນງານ ຂອງສະຖາບັນສາງຄູ, ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນຈົບຈາກ
ສະຖາບັນສາງຄູ ແລະ ຮັບປະກັນການສາງນະໂຍບາຍບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດເພອດຶງ
ດູດນັກຮຽນຊົນເຜາ.

6.2.13 ສາງ, ຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍອຸປະກອນຕາງໆ ໃຫຄູທັງໝົດ ທຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ເຊງກວມເຖິງປມຄູ
ມືຫລັກສູດ, ປມແບບຮຽນຂອງວິທະຍາໄລສາງຄູ, ອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມຕາງໆ ໃຫແກສູນບຳລຸງ
ຄູ, ຄູນເທດ
ິ
(PA) ແລະ ວິຊາການຄູ (AT). ຜະລິດອຸປະກອນ ແລະ ສະໜອງຢາງພຽງພໍຕາມຈຳນວນ
ສຳລັບການຊຸກຍູ ການປະຕິບັດງານຂອງ ແຕລະຫລັກສູດ.

6.2.13 ສາງໜວຍງານສຳລັບຮຽບຮຽງ ແລະ ກວດແກ ສຳລັບແຕລະຫລັກສູດການສອນ ການຝຶກອົບຮົມ, ໂດຍ
ຄັດເລືອກຈາກຄູສອນ ໃນສະຖາບັນສາງຄູ, ຄະນະສຶກສາສາດ, ສູນພັດທະນາຄູ, ບັນດາກົມ ແລະ
ສະຖາບັນອນໆ ທກຽວຂອງ.

6.2.15 ສະໜອງການ ຊຸກຍູຊ
 ວຍເຫລືອ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທເໝາະສົມ ໃຫແກທິມງານຮຽບຮຽງ ແລະ
ກວດແກຫລັກສູດຕາງໆ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ຈຸດປະສົງ 6.3
ກິດຈະກຳ:
6.3.1
6.3.2

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4

ສຶກສາວິໄຈທເຊອມຍົງກັບການສາງຄູຢູ ສ ປປ ລາວ.

ຄັດເລືອກສະຖາບັນການສຶກສາຕາງປະເທດເພອຮັບເອົານັກຮຽນປຣິນຍາເອກ 10 ຄົນ ແລະ ຄັດເລືອກ

ເອົານັກຮຽນປຣິນຍາເອກ 10 ຄົນ ຈາກສະຖາບັນສາງຄູຕາງໆ, ທມີຄວາມສາມາດ ຮຽນຕປຣິນຍາເອກ
ແລະ ຄວາມສາມາດດານພາສາຕາງປະເທດຕາມມາດຖານ.
ສາງພະນັກງານວິຊາການ ຂອງສະຖາບັນສາງຄູ.

ຍົກລະດັບການໃຫການປຶກສາດານວິຊາຄູ ໂດຍຜານການຝຶກອົບຮົມ.
ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ຂອງຄູຝຶກສູນບຳລຸງຄູ.

ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ຂອງໂຄງການຊຸກຍູກຸ
 ມຄູວິຊາການ ( AT ).
ສາງ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການທົດລອງ ຊນປຣິນຍາຕຣີ.

ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນສະຖາບັນສາງຄູ ໂດຍການແລກປຽນບົດຮຽນເຊງກັນ ແລະ ກັນ ກັບສະ

ຖາບັນສາງຄູບັນດາປະເທດໃກຄຽງ.

ສະຖາບັນສາງຄູຈະໄດຮັບຜິດຊອບໃນການຍົກລະດັບ ແລະ ບຳລຸງຄູບໄດມາດຖານ.

6.5.1

ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ ຄຸມຄອງ ສະຖາບັນສາງຄູ ໂດຍຜານ

ການຝຶກອົບຮົມ ການບໍລິການຄຸມຄອງ.

ປັບປຸງການຄຸມຄອງບໍລິຫານ

ຂອງສະຖາບັນສາງຄູຕາງໆ

ບໍລິຫານ ແລະ ການຊວຍເືອກັບທຢບັ
ູ ນດາສະຖາບັນສາງຄູ.

ໂດຍຜານການຝຶກອົບຮົມການຄຸມຄອງ

ສຸກຍູການ

ປະຕິບັດລະບົບການຄຸມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ປະສານງານແບບໃໝ.

ນຳໃຊລະບົບການຢງຢືນຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະກາດສະນີຍະບັດພາຍໃຕການຄຸມຄອງ

ຂອງສະຖາບັນ

ສາງຄູ ດານການບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ, ກວມເຖິງການຢງຢືນປະສົບການກອນການຮຽນ.
ປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບຳລຸງຄູໃຫແກຄບັ
ູ ນຈຸໃໝ .

ຈຸດປະສົງ 6.5
ກິດຈະກຳ:

ທແທດເໝາະກັບ ຮູບແບບຕາງໆ ຂອງການຝຶກອົບຮົມຄູ.

ອອກແບບໂຄງການສຶກສາຊນປຣິນຍາໂທ ( ຮຽນ 5 ເດືອນ ຢູສະຖາບັນຕາງປະເທດ ) ກວມເຖິງການ

ຈຸດປະສົງ 6.4
ກິດຈະກຳ:

ສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫຄູຝຶກທັງໝົດ ໂດຍຜານໂຄງການ ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ

ສະໜອງຂມູນ ຜົນວິໄຈ ສຳລັບໃຊໃນການຈັດຕງປະຕິບັດໂຄງການຍົກລະດັບ

ການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະສະຖານະພາບຂອງຄູ (TTEST).

ດຳເນີນ, ສຳເລັດ ແລະ ຈັດພິມບົດວິໄຈ 6 ຫົວຂ ຄື:

ï ຄວາມສາມາດຂອງຄູທການຝຶກອົບຮົມຮູບແບບຕາງໆ ເພອປອນເຂາໃນ TNA

ï ປະສິດທິພາບຂອງກຸມໂຮງຮຽນໃນປະຈຸບັນ, ຮູບການຂອງກິດຈະກຳ ແລະ ທາແຮງສຳລັບການ
ຂະຫຍາຍ.

ï ສາຍເຫດຂອງນັກຮຽນຄູທຮຽນຈົບບເຂາເປັນຄູ.

ï ກິດຈະກຳການສຶກສາຕເນອງໃນສະຖາບັນສາງຄູຕາງໆ ແລະ ທາແຮງສຳລັບການຂະຫຍາຍ.
ï ຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນກຽວກັບພາສາລາວ
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູ ຮູບແບບຕາງໆ.

ແລະ

ເລກເພອປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງ

ï ເດັກນອຍຊົນເຜາທເຂາໂຮງຮຽນໃໝທບຮູພາສາລາວ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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6.5.2

ດຳເນີນການສຶກສາວິໄຈທເຊອມຍົງ ການສະໜອງ - ແລະ - ຄວາມຕອງການຂອງການສາງຄູ, ກວມ

ເຖິງການນຳໃຊ ແລະ ຄວາມຕອງການດານອາຄານສະຖານທ, ແລະ ການບັນຈຸ, ແລະ ການລອດ
ເືອຂອງຄູໃນອາຊີບຄູ. ການສຶກສາວິໄຈກວມເຖິງ: ການວິໄຈ ແລະ ການເພມຂມູນໃຫແກບົດວິ

ໄຈຜານມາຂອງການສະໜອງ - ແລະ - ຄວາມຕອງການຂອງການສາງຄູຢແຕ
ູ ລະຂນ, ຄາດຄະເນ

ຄວາມຕອງການຂອງຄູສອນໃນສະຖາບັນສາງຄູ ແລະ ຄູຝຶກຮອດ ປີ 2015 ທັງໃນລະບົບສາງຄູ ແລະ

ລະບົບບຳລຸງຍົກລະດັບຄູ; ການນຳໃຊ ແລະ ຄວາມຕອງການກຽວກັບອາຄານສະຖານທ ຂອງສະຖາ
ບັນສາງຄູ ແລະ ສູນພັດທະນາຄູ; ເງອນໄຂສຳລັບຄັດເລືອກນັກຮຽນຄູ, ແລະ ສາງຂແນະນຳເພອທົບ
ທວນ ື ທົດແທນລະບົບໂກຕາສຳລັບທຶນການສຶກສາ ແລະ ວິທການ
ີ
ຄັດເລືອກ.
ຈຸດປະສົງ 6.6:
ກິດຈະກຳ
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4

6.7.1

ປັບປຸງສະຖານະພາບຂອງຄູ ດວຍສງຈູງໃຈຕາງໆ.

ຝຶກອົບຮົມດານການຄູມຄອງບໍລິຫານເພອໃຫເຂາໃຈຢາງເລິກເຊງກຽວກັບສະພາບການເງິນຂອງຂະ

ແໜງການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ການປຽນແປງຕາງໆ.

ສາງບົດລາຍງານກຽວກັບຂສະເໜີແນະນະໂຍບາຍສຳລັບສງຈູງໃຈຄູ,

ເຊງກວມເຖິງເງິນເດືອນ

ການພັດທະນາອາຊີບຄູ, ພາລະກິດ ແລະ ຂສະເໜີແນະຕາງໆ ເພື່ອ ປັບປຸງການສະໜອງຄູ.

ຄູ,

ປະຕິບັດຂສະເໜີແນະ ດານນະໂຍບາຍສຳລັບສງຈູງໃຈຄູ, ເຊງກວມເຖິງ ເງິນ ເດືອນຄູ, ການພັດທະນາ

ອາຊີບຄູ;

ຊຸກຍູການປະຕິບັດ, ການບັນຈຸ ແລະ ການຮັກສາຈຳນວນຄູ.

ຈຸດປະສົງ 6.7
ກິດຈະກຳ:

ເພມການບັນຈຸຄູ ແລະ ອັດຕາການລອດເຫລືອຂອງຄູ ແລະ

ສັບຊອນຄູທຜານການຝຶກອົບຮົມ ແລະຄູອາຊີບ ຢາງມີປະສິດທິຜົນ.

ສະຖາບັນການສຶກສາ ຈະປຽນແປງໂຄງປະກອບການຄຸມຄອງ ໂດຍມີການເຂາຮວມຂອງຜູຕາງໜາ

ຈາກຊຸມຊົນ, ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ແລະ ນັກທຸລະກິດ.

6.7.2 ກົມສາງຄູຈະຮັບຜິດຊອບລວມ ການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ແລະ ການປະສານງານການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.7
6.7.8
6.7.9

ຈະກະກຽມວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ປະຕິບັດງານສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄູ.

ກົມສາງຄູໄດສາງຕງໜວຍປະເມີນຜົນການສາງຄູ ເພື່ອປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງໂຄງການສາງຄູ.
ພິມ ມາດຖານຄູແຫງຊາດ ແລະ ຂແນະນຳສຳລັບການຢງຢືນຄຸນວຸດທິຂອງຄູ .

ທົບທວນຄືນ ໂຄງການສາງຄູ ຂອງສະຖາບັນສາງຄູ ເພື່ອເພມພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການສອນ າຍ

ຂນ.

ການສັບຊອນຄູຈະອິງໃສຄວາມຕອງການດານວິຊາສອນ ແລະ ວິຊາສະເພາະຂອງຄູ.
ບຸລມາ
ິ ສິດຂອງການສັບຊອນຄູ

ຈະອີງໃສຄວາມຕອງການຂອງ

ແລະ ເຂດຊົນເຜາ, ແລະ ໂຮງຮຽນມູນເຂດຊົນນະບົດ.

ໂຮງຮຽນໃນເຂດຫາງໄກສອກີກ

ເນນໃສການສັບຊອນຄູເພດຍິງ ແລະ ຄູຊົນເຜາ.

ຄູຈົບໃໝຈະໄປສະເໜີຕົວໂດຍກົງຢູໂຮງຮຽນ

ທມີຕຳແໜງຄູຫວາງ, ແລະ ທັງຄູຈົບໃໝ ແລະ ຄູບຳລຸງ

ໃໝ ຕອງໄດຜານການທົດສອບງານ 1 ປີ.

6.7.10 ລະບົບພັດທະນອາຊີບ, ເງິນເດືອນ ແລະ ສງທຈູງໃຈສຳລັບຄູຈະຖືກຄນຄວາ ແລະ ສາງເປັນບົດສະ
ເໜີຢາງຈິງຈັງ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ຈຸດປະສົງ 6.8:
ກິດຈະກຳ :
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.8.7
6.8.8
6.8.9

ການຮັບເອົານັກຮຽນຄູ ເຂາໃນໂຄງການກສາງຄູ ໃນລະບົບແມນຈະອີງໃສຄວາມສາມາດ ແລະ ລະບົບ

ການໃຫໂກຕາຈະໄດຍຸດຕິ.

ໂຄງການກສາງຄູ ໃນລະບົບຈະເພມການເນນໃສ ການປະຕິບັດການສອນຕົວຈິງທເນນໃສວິທີການ

ສອນ ແບບເອົາເດັກເປັນໃຈກາງ.

ຈະຮັກສາລະບົບສາງຄູ 5+4 ແລະ 8+3 ໄວ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍຈົນກວາຄູ ໃນເຂດຫາງໄກສອກຫລີກ
ແລະ ເຂດຊົນເຜາມີພຽງພໍ.
ສາງໂຄງການກສາງຄູທົດລອງ ສຳລັບນັກຮຽນທເຄີຍຈົບຊນປະຖົມມາບຳລຸງ 1 ປີ ເພອເຂາຮຽນຕ

ລະບົບ 8+3.

ລະບົບກສາງຄູ 11+1 ສຳລັບສາງຄູປະຖົມຈະປຽນເປັນ 11+2 ໃນປີ 2008-09 ແລະ 11+3 ໃນປີ

2012-13.

ຫລັກສູດສາມັນສຶກສາ ແລະ ຫລັກສູດກສາງຄູໃນລະບົບຈະໃຫສອດຄອງກັນ ແລະ ສະທອນເຖິງ

ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ.

ກສາງ, ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບເຄອງມື ອຸປະກອນການສິດສອນ ຢູສະຖາບັນສາງຄູ ພາຍໃຕໂຄງການ

EQIP II.

ຄູຈຳນວນ 60 ຄົນ ຈະໄດຮັບຄຸນວຸດທິ ປຣິນຍາໂທ ແລະ ຈຳນວນ 10 ຄົນ ຈະໄດຮັບວຸດທິ ປຣິນຍາ

ເອກ ພາຍໃຕໂຄງການ TTEST.

ໂຄງການ TTEST ຈະສະໜອງພະນັກງານ 48 ຄົນ ຊງຜານການຝຶກອົບຮົມ 56 ວັນ ເພອເປັນຄູຝຶກ

ຂອງຄູຝຶກຄູ (TOT), ແລະ 60 ວັນ ສຳລັບພະນັກງານຂອງສະຖາບັນສາງຄູ.

ຈຸດປະສົງ 6.9:
ກິດຈະກຳ :
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.9.4
6.9.5
6.9.6
6.9.7
6.9.8
6.9.9

ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງ ການສາງຄູໃນລະບົບ.

ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງ ການບຳລຸງຍົກລະດັບຄູ.

ການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄູ ຈະໄດຮັບການຢງຢືນ, ພິຈາລະນາ ຍົກລະດັບ ແລະ ການສະສົມຄະແນນ

ໜວຍກິດ ເຊງຈະນຳໄປສູການໃຫໃບປະກາດສະນິຍະບັດແກຄູ.

ສະຖາບັນສາງຄູ ຈະຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານ ຄຸມຄອງການບຳລຸງຍົກລະດັບຄູບໄດມາດຕະຖານ.

ບູລມະ
ິ ສິດແມນບຳລຸງຄູ, ຍົກລະດັບຄູບໄດມາດຕະຖານໃນເຂດຫາງໄກສອກຫລີກແລະເຂດຊົນເຜາ.
ຄູສອນໃໝທຈະຖືກບັນຈຸເຂາໃນສະຖາບັນສາງຄູ

ຈະຕອງມີປະສົບການສອນໂຮງຮຽນສາມັນຢາງ

ໜອຍ 5 ປີ ແລະ ຄູສອນໃນປັດຈຸບັນຈຳຕອງໃຫໄດມີປະສົບການດງກາວ ເຊນດຽວກັນ.

ຄູປະຖົມບໄດມາດຕະຖານ ໃນ 9 ແຂວງ ໂຄງການ EQIP II ຈຳນວນຫລວງຫລາຍຈະໄດຮັບການ

ບຳລຸງຍົກລະດັບຈາກໂຄງການບຳລຸງຍົກລະດັບຄູ.

ຄູສອນໃນ 9 ແຂວງ ໂຄງການ EQIP II ຈຳນວນຫລວງຫລາຍຈະໄດຮັບການຝຶກອົບຮົມ.

ສະໜອງການບຳລຸງເພມ ໃຫແກຄູຝຶກສູນບຳລຸງຄູທບໄດມາດຕະຖານ ໂດຍສະເພາະຄູຝຶກເພດຍິງ.
ຄນຄວາ ການນຳໃຊ ການສຶກສາທາງໄກ ສຳລັບການບຳລຸງຍົກລະດັບຄູ.

ສະໜອງເຄອງມືອຸປະກອນ ສຳລັບສູນບຳລຸງຄູ 9 ສູນ ຂອງໂຄງການ EQIP II.

6.9.10 ໂຄງການ TTEST ຈະຝຶກອົບຮົມ 28 ມ x 2 ຄງ ໃຫແກຄູຝຶກ ບຳລຸງຍົກລະດັບຄູຈຳນວນ 108 ຄົນ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ຈຸດປະສົງ 6.10: ສະໜອງສການຮຽນທດັດປັບເຂາກັບສະພາບທອງຖນ.
ກິດຈະກຳ :

6.10.1 ສາງຕງຄະນະກຳມະການເພອອະນຸມັດຫລັກສູດ ແລະ ສການສອນ (CACIM). ສະຖາບັນຄນຄວາ
ວິທະຍາສາດການສຶກສາແຫງຊາດ (NRIES) ຈະໃຫການຊວຍເຫລືອດານວິຊາການໃຫໜວຍງານ

ດງກາວ.

6.10.2 ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫແກນັກວິຊາການຂອງສະຖາບັນຄນຄວາວິທະຍາສາດການສຶກສາແຫງ
ຊາດ ໃນການຄຸມຄອງການພິມປມແບບຮຽນ ພາຍໃຕໂຄງການ EDP II.

6.10.3 ຄຸມຄອງຕິດຕາມການແຈກຢາຍປມແບບຮຽນ ແລະ ປອນຂມູນໃຫແກພະແນກສະຖິຕຂອງ
ິ
ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ.

6.10.4 ໂດຍການຊຸກຍູຂອງ

ໂຄງການ EDP II, NRIES ຈະປະເມີນຄືນ ແລະ ທົບທວນຄືນ ື ສາງປມ

ແບບຮຽນ ແລະ ຄູມື
 ຄູສຳລັບວິຊາພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສັງຄົມສາດ, ສຶກສາ

ພົນລະເມືອງ, ສິລະປະດົນຕີ, ພະລະສຶກສາ, ສິລະປະຫັດຖະກຳ. ພິມ ແລະ ແຈກຢາຍປມແບບຮຽນ
ປະມານ 2.2 ລານເຫລມ ແລະ ປມຄູມື
 ຄູ 197.000 ເຫລມ.

6.10.5 ໂດຍການຊຸກຍູຂອງ

ອົງກອນສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການບສັງກັດລັດ ແລະ ອົງການທກຽວ ຂອງ, ສາງ

ແລະ ແຈກຢາຍສການຮຽນເພມກຽວກັບທັກສະຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ໄວຈະເລີນພັນ ແລະ HIV/AIDS,
ສຸຂະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາເພອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫແກໂຮງຮຽນປະຖົມ.

6.10.6 ສາງແຜນ ສຳລັບການສາງຫລັກສູດ.

6.10.7 ສາງເຄືອຂາຍຂນທອງຖນ ສຳລັບການຄຸມຄອງ ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານກຽວກັບການສາງ ແລະ ນຳ
ໃຊຫລັກສູດທອງຖນ.

6.10.8 ສາງນະໂຍບາຍກຽວກັບການສອນພາສາຕາງປະເທດ ແລະ ICT ໃນໂຮງຮຽນ.

6.10.9 ສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫແກບັນດາຄູສອນ ໃນກຸມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູນິເທດຂນເມືອງ ໃນການສາງ
ຫລັກສູດທອງຖນ. ສາງໜວຍພັດທະນາຫລັກສູດທອງຖນ ຢູຫ
 ອງການສຶກສາເມືອງ.

6.10.10 ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ ວິທີການສອນແບບມຸງປະສົບການ (CLE) ສຳລັບສອນພາສາລາວໃຫ
ເດັກຊົນເຜາ.

6.10.11 ຄຸມຄອງຕິດຕາມປມແບບຮຽນ ໃນຫລັກສູດສວນກາງ ກຽວກັບເນອໃນດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ຈຸດປະສົງ 6.11: ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງ ການສາງຄູໃນລະບົບ.
ກິດຈະກຳ :

6.11.1 ສາງຕງພະແນກປະເມີນຜົນ ຢູ ສ.ວ.ສ.ຊ ດວຍການຊວຍເຫລືອຈາກໂຄງການ EDP II.

6.11.2 ພະແນກປະເມີນຜົນ ຈະສາງ ແລະ ດຳເນີນການປະເມີນຜົນການຮຽນ (ASLO) ເພອປະເມີນຄຸນ

ນະພາບຂອງການສຶກສາຊນປະຖົມ ແລະ ສະພາບການຮຮຽນ, ຄຸມຄອງຕິດຕາມມາດຕະຖານຂອງ
ການສຶກສາ ແລະ ທັກສະຄວາມສາມາດຂນພນຖານ.

6.11.3 ສາງ ແລະ ແຈກຢາຍ ສສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜວຍສຝຶກອົບຮົມຕາງໆ ໃຫແກໂຮງຮຽນ, ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມຄູນິເທດ ແລະ ຄູກຽວກັບວິທີການປະເມີນຜົນຕາງໆ.

6.11.4 ຊຸກຍູ ການນຳໃຊຂມູນກຽວກັບ ຜົນການຮຽນຮູຂອງນັກຮຽນ.
6.11.5 ຂມູນດງກາວ ຈະໃຊໃນການຊຸກຍູການ

ສາງນະໂຍບາຍ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ຈຸດປະສົງ 6.12: ປັບປຸງການບໍລິຫານ ຄຸມຄອງ ແລະ ຊນຳຂອງບັນດາໂຮງຮຽນ.
ກິດຈະກຳ :

6.12.1 ຝຶກອົບຮົມຫົວໜາໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕນ ໃນການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ຢູ 9 ແຂວງ ຂອງ
ໂຄງການ EQIP II.

6.12.2 ຝຶກອົບຮົມຄູ ຈຳນວນ 15.000 ຄົນ, ຜູອຳນວຍການໂຮງຮຽນ 2.500 ຄົນ ແລະ ສະມາຊິກໃນ ຊຸມຊົນ
7.500 ຄົນ ເພອສາງແຜນການເພມຄຸນນະພາບຂອງໂຮງຮຽນແລະຊຸມຊົນ ແລະ ປັບປຸງການເຂາຮຽນ
ໂດຍສະເພາະຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊົນເຜາ.

6.12.3 ສະໜອງເຄອງມື ອຸປະກອນໃຫແກ 12 ສູນ ສຶກສານິເທດ (ໃນຈຳນວນ 18 ສູນ ) ຂອງໂຄງການ EQIP
II.

6.12.4 ໂຄງການ EQIP II ຈະສາງສູນຊັບພະຍາກອນຂອງ ກຸມໂຮງຮຽນ 115 ແຫງ.

6.12.5 ການຊນຳດານການສອນ ຈະໄດຮັບການປັບປຸງ ໂດຍຜານການຝຶກອົບຮົມ. ໂຄງການ TTEST ຈະ

ຝຶກອົບຮົມຄູນິເທດ (PA) ໃໝ 636 ຄົນ ແລະ ສຳລັບທົດແທນຕມອີກ 550 ຄົນ ແລະ ສາງຫລັກສູດ
ໃໝເພອປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ມູນຄາຂອງການຝຶກອົບຮົມຄູນິເທດ.

6.12.6 ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄູວິຊາສະເພາະ (AT) ເພອຊຸກຍູຊ
 ວຍເຫລືອກຸມໂຮງຮຽນ ຈະໄດຮັບການ
ປັບປຸງ. ໂຄງການ TTEST ຈະໃຫການຝຶກອົບຮົມ 10 ວັນໃຫແກຄູວິຊາສະເພາະ 700 ຄົນ.

6.12.7 ຂະຫຍາຍລະບົບກຸມໂຮງຮຽນ ເພອກວມເອົາກຸມໂຮງຮຽນໃໝ. ການເອົາໂຮງຮຽນຫາງໄກສອກຫລີກ
ເຂາກຸມໂຮງຮຽນເປັນບູລມະ
ິ ສິດ.

ຈຸດປະສົງ 6.13: ການຂະຫຍາຍ ການສງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ (HPS)
ກິດຈະກຳ :

ໂດຍການຮວມມືກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການທກຽວຂອງ.

6.13.1 ສາງໜວຍງານລະດັບຊາດ ສຳລັບການສງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ (HPS NTF) ເພອເຮັດ
ວຽກຢາງໄກສິດກັບບັນດາອົງການທເຮັດວຽກກຽວກັບການສງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຈັດ
ກອງປະຊຸມເປັນປົກກະຕິລະຫວາງສະມາຊິກຂອງໜວຍງານ
ຂະຫຍາຍວຽກງານດງກາວເຂາສູໂຮງຮຽນ.


ເພອປະເມີນຄວາມຄືບໜາຂອງການ

ສາງຍຸດທະສາດສຳລັບການຈັດຕງປະຕິບັດ,

ຕິດຕາມ/ຊຸກຍູ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງວຽກງານດງກາວ.

ຄຸມຄອງ

6.13.2 ສາງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຂາຍຂນແຂວງ, ຂນເມືອງ ໂດຍຜານການສາງທີມງານວິຊາການຮວມ.

6.13.3 ປັບປຸງໂຮງຮຽນປະຖົມ ໂດຍຜານການທົບທວນຄືນ ຫົວບົດກຽວກັບສຸຂະພາບ ໃນວິຊາຮຽນ ìໂລກ
ອອມຕົວເຮົາî ແລະ ປມຝຶກຫັດຂອງຂນ ປ.1-ປ.3 ພອມທັງຄູມື
 ຄູ.

6.13.4 ທົບທວນຄືນຫລັກສູດສາງຄູລະບົບ (11+1, 8+3, 5+4) ເພອຮັບປະກັນສອດແຊກເນອໃນກຽວກັບ
ສຸຂະພາບເຂາໃນຫລັກສູດ ແລະ ສອດຄອງກັບຫລັກສູດສາມັນສຶກສາ.

6.13.5 ປັບປຸງການອອກແບບປຸກສາງໂຮງຮຽນ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຮຽນທມີຢູແລວເພອສາງແວດລອມ ສະຖານ
ທສະອາດ ມີອະນາໄມດີ, ສາງວິດຖາຍ, ຊຸກຍູສ
 ງເສີມກິດຈະກຳ ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ຄຸນນະພາ
ບຂອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ.

6.13.6 ສະໜອງ ແລະ ຈັດການ ການບໍລິຫານສຸຂະພາບຕາງໆ (ກິດຈະກຳ ຖາຍພະຍາດແມກາຝາກ ແລະ
ສຸຂະພາບປາກ).

6.13.7 ສະໜອງເຂາກິນ ແລະ ອາຫານເສີມ ສຳລັບເດັກນັກຮຽນໃນເຂດທຸກຍາກທສຸດ.

6.13.8 ຊຸກຍູ ການປະກອບສວນຂອງສະມາຄົມພແມ-ນັກຮຽນ ໃນກິດຈະກຳສງເສີມສຸຂະພາບ ໃນໂຮງຮຽນ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ໝວດທີ 4: ຄາດໝາຍ ແລະ ບັນດາແຜນງານ: ການສາງຄວາມເຂມແຂງ ດານການບໍລິຫານ
ແລະ ຄຸມຄອງການສຶກສາຂນພນຖານ
4.1 ແຜນງານທີ 7:
ການສາງຄວາມເຂມແຂງ ດານ ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງການສຶກສາ.

ເປາໝາຍຂອງແຜນງານນ ແມນເພອເພມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ ການວາງແຜນ, ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງ.
( ເບງໃນເອກະສານ ການສຶກສາຂນພນຖານໃນ ສປປ ລາວ ).
ຄາດໝາຍແມນ:

• ສາງກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ ສຳລັບຂະແໜງການສຶກສາ (MTEF) ທສາມາດດຳເນີນການ ໄດຢາງ
ຊາໃນຕນປີ 2006. MTEF ຕອງແຍກອອກເປັນແຕລະແຂວງເພອຮັບປະກັນໃຫແຕລະແຂວງສະໜອງ ງົບ
ປະມານໃຫແກວຽກງານສຶກສາຕາມຈຸດປະສົງແຫງຊາດ ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍຂອງແຕລະແຂວງ.

• ທົດລອງ, ຢງຢືນ ແລະ ນຳໃຊລະບົບຄຸມຄອງຂາວສານການສຶກສາ (EMIS) ຢູໃນທຸກພະແນກສຶກສາແຂວງ,
ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນໃນປີ 2006.

• ທົດລອງ, ຢງຢືນ ແລະ ນຳໃຊການສາງແຜນທການສຶກສາ, ການວາງແຜນ ແລະ ການສາງ ງົບປະມານໃນ
ທຸກພະແນກສຶກສາແຂວງ, ຫອງການສຶກສາເມືອງ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນໃນປີ 2006.

• ທົດລອງ, ຢງຢືນ ແລະ ນຳໃຊວິທີຄ້ມ
ຸ ຄອງບຸກຄະລາກອນໃນທຸກ ພະແນກສຶກສາແຂວງ, ຫອງການສຶກສາ
ເມືອງ, ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນ ໃນປີ 2008.

• ທົດລອງ, ຢງຢືນ ແລະ ນຳໃຊວິທີການຄຸມຄອງການກສາງ ແລະ ການຈັດຊອຸປະກອນໃນທຸກພະແນກສຶກສາ
ແຂວງ, ຫອງການສຶກສາເມືອງ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນໃນປີ 2006.

• ທົດລອງ, ຢງຢືນ ແລະ ນຳໃຊວິທີການຄຸມຄອງຊັບສົມບັດຂອງລັດໃນທຸກພະແນກສຶກສາແຂວງ, ຫອງການ
ສຶກສາເມືອງ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນໃນປີ 2008.

• ສາງຂີດຄວາມສາມາດ ຢາງເປັນປົກກະຕິ ໃຫທຸກພະແນກສຶກສາແຂວງ, ຫອງການສຶກສາເມືອງ ແລະ
ພະນັກງານບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ຕາມວິຊາການຂອງພວກເຂົາ.

ເງອນໄຂສຳຄັນທສຸດ ເພອຜົນສຳເລັດ ຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອ
ທຸກຄົນມີ 2 ຢາງຄື:

• ໄດຮັບຄວາມເຫັນດີອະນຸມັດຈາກ ຄະນະກຳມະການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (CPI) ແລະ ກະຊວງ
ການເງິນ ໃນການສະໜອງງົບປະມານເພມໃຫແກ ການໃຊຈາຍສຳລັບ ຂະແໜງການສຶກສາ ( ໃຫໄດ 15%
ໃນປີ 2009/10 ແລະ 18% ໃນປີ 2014/15 ) ແລະ

• ການມີກົນໄກ ສຳລັບການດຸນດຽງງົບປະມານລະຫວາງ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ (ຊາສຸດ ໃນປີ 2006).
ຈຸດປະສົງ 7.1 : ສາງກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງສຳລັບຂະແໜງການສຶກສາ (MTEF).
ກິດຈະກຳ:
7.1.1

ກຳນົດຮາງຂອງ MTEF, ເຊງກວມເຖິງ ບັນຊີຂອງບັນດາແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ,

ປະເພດຂອງການໃຊຈາຍ, ແຫລງທຶນ ແລະ ອນໆ. ສາງ ແລະ ຢງຢືນການນຳໃຊພາຍໃນ (ຂະແໜງ
ການສຶກສາ) ແລະ ຈາກພາຍນອກ (ຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ,
ຜູໃຫທຶນ ແລະ ໂຄງການ), ຮັບປະກັນ ຄວາມຕເນອງສອດຄອງກັບແຜນ ການ 5 ປີ 2006/10 ຂອງຂະ

7.1.2
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ແໜງການສຶກສາ ແລະ ແຍກເປັນແຕລະແຂວງ.

ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານອະວຸໂສຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ພະແນກສຶກສາແຂວງ ໃນການນຳໃຊ

MTEF

ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

7.1.3
7.1.4

ສາງຄວາມສອດຄອງກອບຂອງແຜນການ ແລະ ງົບປະມານຂອງ ພະແນກສຶກສາແຂວງ ກັບ MTEF

ເປັນແຕລະແຂວງ.

ແຕລະປີ ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ MTEF ໃຫທັນກັບສະພາບ.

ຈຸດປະສົງ 7.2 : ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍລະບົບຂມູນການຄຸມຄອງການສຶກສາ (EMIS).
ກິດຈະກຳ:
7.2.1

7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5

ກຳນົດຂມູນທຕອງການໃນຂນ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ, ໂຮງຮຽນ

ແລະ ບານ (ເຊງກວມເຖິງຂມູນດານງົບປະມານ ແລະ ການບໍລິການຄຸມຄອງ ການເງິນ, ບຸກຄະລາ
ກອນ, ວິຊາສະເພາະ, ການກສາງໂຮງຮຽນ ແລະ ການປະມູນ).

ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ

ສຳລັບການເກັບກຳ ແລະ ວິໄຈຂມູນ.

ສະໜອງເຄອງມື, ອຸປະກອນສຳລັບສາງລະບົບ EMIS ດວຍຄອມພິວເຕີ
ສາງ ແລະ ຕິດຕງລະບົບ EMIS ທທັນການ.

ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມສຳລັບພະນັກງານພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳ ເມືອງ

ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນການເກັບກຳຂມູນ ແລະ ວິໄຈ.

ຈຸດປະສົງ 7.3
ກິດຈະກຳ:
7.3.1

7.3.2

7.3.3
7.3.4

7.4.1
7.4.2
7.4.3

ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ.

ສາງບົດກໍລະນີສຶກສາກຽວກັບການວິໄຈສະພາບການ, ຊງກວມເຖິງທຕງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ໝູບານ

ແລະ ເຂດບໍລິການຕາງໆ ຢາງຫລາກຫລາຍ ເພອເປັນຕົວແບບໃນຂນ ພະແນກສຶກສາແຂວງ ແລະ

ຫອງການສຶກສາເມືອງ.

ໂດຍອີງໃສບົດກໍລະນີສຶກສາດງກາວ, ອອກແບບວິທີການທເປັນມາດຕະຖານສຳລັບ ພະແນກສຶກສາ

ແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາເມືອງ ໃນການສາງແຜນທການສຶກສາ ແລະ ການວາງ ແຜນ ແລະ ສາງ
ຂແນະນຳສຳລັບການສາງແຜນຂອງ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ.

ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ໃນການວິໄຈ

ສະພາບການ, ການສາງແຜນທການສຶກສາ ແລະ ການສາງແຜນການ.

ສາງແຜນສຳລັບທຸກໆ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ, ຈັດຕງ

ປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ຈຸດປະສົງ 7.4
ກິດຈະກຳ:

ສາງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ການສາງແຜນການຂນ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ

ປັບປຸງການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ງົບປະມານການເງິນ

ທົບທວນຄືນ

ຮາງແບບຟອມງົບປະມານ

ທຫລາກຫລາຍ

ເພອເປັນຕົວແບບໃຫພະແນກສຶກສາ

ປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ເພອໃຫສອດຄອງກັບ MTEF.

ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ໃນການຂນ

ງົບປະມານ ແລະ ບໍລິຫານຄຸມຄອງການເງິນ, ເຊງກວມເຖິງການບັນຊີ ແລະ ການ ລາຍງານ.

ສາງແຜນງົບປະມານ ທໄດທົບທວນຄືນຂອງທຸກໆ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາ

ປະຈຳເມືອງ, ຈັດຕງປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
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ຈຸດປະສົງ 7.5
ກິດຈະກຳ:
7.5.1

ປັບປຸງການບໍລິຫານຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນ

ທົບທວນຄືນ ແລະ ດັດແກຄູມືກຽວກັບວຽກງານ ແລະ ລະບຽບັກການ ໃນຂນພະແນກສຶກສາ

ປະຈຳແຂວງ, ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ຕາມແນວທາງຂອງຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງ
ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ເຊງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການ

7.5.2

ສຶກສາປະຈຳເມືອງ.

ທົບທວນ ແລະ ດັດແກລະບຽບການຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ໂດຍສະເພາະການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊອນຄູ,

ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາ ປະຈຳເມືອງ ຕາມ
ຂນຄຸມຄອງ.

ຈຸດປະສົງ 7.6
ກິດຈະກຳ:
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.6.4
7.6.5

ປັບປຸງກອບຂອງກົດລະບຽບຫລັກການກຽວກັບການກສາງພນຖານ, ການປະມູນຈັດຊຈັດຈາງ.
ເສີມສາງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ,

ປະຈຳເມືອງ

7.7.1

ໃນການຄຸມຄອງການປະມູນ,

ຫອງການສຶກສາ

ການເກັບກຳຂມຸູນ

ແລະ

ດັດປັບວິທີການ ແລະ ຫລັກການໃນການປະມູນໃຫງາຍດາຍໃນທຸກລະດັບ.
ທົດລອງລະບົບຊນຳ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການກສາງ.

ດັດປັບການວາງແຜນ, ການປະມູນຈັດຊຈັດຈາງ ແລະ ການກສາງພນຖານ.

ປັບປຸງການຄຸມຄອງຊັບສົມບັດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ

ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ໃນການ

ຂນບັນຊີ ແລະ ຄຸມຄອງຊັບສົມບັດຂອງລັດ ໂດຍອີງຕາມແບບຟອມໃໝໃນການຂນບັນຊີ ແລະ

ຄຸມຄອງ ຊັບສົມບັດຂອງໂຮງຮຽນ.
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ການກສາງພນຖານ,

ສາງແຜນທການສຶກສາ, ການນຳໃຊໂຮງຮຽນຕົວແບບ, ການຕິດຕາມກວດກາ.

ຈຸດປະສົງ 7.7
ກິດຈະກຳ:

ປັບປຸງການຄຸມຄອງການປຸກສາງໂຮງຮຽນ ແລະ ການປະມູນ.

ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ພາກທີ IV
ຄວາມຕອງການດານ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ຂອບດານການເງິນ.

ພາກທີ IV
ຄວາມຕອງການດານ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ຂອບດານການເງິນ.

ໝວດ ທີ 1: ປະເມີນທາງເລືອກ ກຽວກັບທິດທາງ ນະໂຍບາຍການສຶກສາ
1.1 ວິທີການສຳລັບປະເມີນຄວາມຕອງການດານຊັບພະຍາກອນ ( EFAMOD )

ການບັນລຸເປາໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ແລະ, ໂດຍທວໄປການພັດທະນາຂະແໜງການຕາງໆ ແບບຍືນຍົງ
ແມນຂນກັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການເພມຂນຂອງງົບປະມານລັດ. ໂດຍສະເພາະຖາຈະເພມເງິນ

ເດືອນຂອງບຸກຄະລາກອນການສຶກສາເທອລະກາວໃຫທຽບເທາກັບລະດັບສະເລຍ ໃນເຂດພາກພນ. ປັດໄຈອນໆ

ທມີຄວາມຈຳເປັນ. ເຊນການພັດທະນາ ECCD, ອັດຕາເລອນຊນຂນ ມັດທະຍົມຕນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ,
ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ, ການສຶກສາຊນສູງ ກມີຜົນກະທົບ ຢາງແຮງ ຕງົບປະມານລາຍຈາຍ ຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຈຳ ຕອງໄດທົດສອບເພອຄວາມ ເປັນໄປໄດ.

ເພອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດໃນການບັນລຸເປາໝາຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ

ໃນປີ

2015,

ໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ບັນຫາຂຫຍຸງຍາກດານການຄຸມຄອງການເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຈງໄດສາງໂປຣ

ແກຣມຈຳລອງຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງການ (EFAMOD). EFAMOD ແມນອອກແບບຕາມສະພາບ

ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ຮູບແບບການສຶກສາ ແລະ ອີງໃສຈຸດປະສົງ ແລະ ໂຄງການການ ສຶກສາເພອທຸກຄົນ.
EFAMOD ກວມເອົາລະບົບການ ສຶກສາໂດຍທວໄປ, ແຕມັນຈະລົງເລິກລາຍ ລະອຽດຢາງສັດເຈນສຳລັບ 5
ຂະແໜງການຍອຍ ຂອງ ການສຶກສາໝົດທຸກຄົນ (ອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕນ, ລົບລາງຄວາມ ບຮູໜັງສື
ແລະ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ)
EFAMOD:

EFAMOD ກວມເຖິງການຄາດຄະເນຕາງໆ ທພົວພັນຊງກັນ ແລະ ກັນຄື:
• ການຄາດຄະເນປະຊາກອນຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ

• ການຄາດຄະເນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີ, ງົບປະມານ ແຫງຊາດ ແລະ ລາຍຈາຍ
ຈາກທຶນຮອນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ, ທຶນກູຢືມ ແລະ ທຶນ ຊວຍ ເືອລາ )

• ການຄາດຄະເນການເຂາຮຽນໃນທຸກຊນຮຽນ ແລະ ທຸກສາຍວິຊາ

• ການຄາດຄະເນເຄືອຂາຍຂອງໂຮງຮຽນ ( ອີງຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ກຽວພັນ ເຖິງການຫັນໂຮງຮຽນ
ມູນເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ, ສາງຕງໂຮງຮຽນໃໝ່ ເພອບໍລິການ ບັນດາບານທບມີໂຮງຮຽນ, ແລະ ການ
ຂະຫຍາຍປັບປຸງປົວແປງໂຮງຮຽນ ສົມບູນ ແລະ ກຸມ ໂຮງຮຽນ ).

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

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

• ການຄາດຄະເນປມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມືຄູທຕອງການ.

• ການຄາດຄະເນງົບປະມານລາຍຈາຍປົກກະຕິ ( ເງິນເດືອນຂອງຄູ ແລະ ພະນັກງານ ບໍລິຫານ, ລາຍຈາຍອນໆ
ນອກຈາກ ເງິນເດືອນ, ກວມເຖິງມູນຄາທພົວພັນເຖິງການ ກະຈາຍອຳນາດ ແລະ ແບງຂນຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ການເສີມສາງຂີດຄວາມສາມາດ ) ແລະ ງົບປະມານລາຍ ຈາຍການລົງທຶນ.

• ການຄາດຄະເນ ດານການເງິນ ( ທຶນພາຍໃນ, ທຶນຕາງປະເທດ, ທຶນຊວຍເືອລາ, ທຶນ ກູຢືມ ).
EFAMOD ອີກ 2 ໂປຣແກຣມ ຈະຖືກສາງຂນ:

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

ໂປຣແກຣມຈຳລອງສາງຂນເພອ:

1. ວິໄຈເບງການດຳເນີນງານຂອງລະບົບການສຶກສາທວໄປໃນປະຈຸບັນ.

2. ຄາດຄະເນ ການພັດທະນາທເປັນໄປໄດ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບການສຶກສາ ທວໄປ ແລະ ລົງເລິກລາ
ຍລະອຽດຂອງຂະແໜງການຍອຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

3. ຊອກຮູຄວາມເປັນໄປໄດສຳລັບປັບປຸງການດຳເນີນງານ ຂອງລະບົບການສຶກສາທວໄປໂດຍ ການນຳໃຊຊັບ
ພະຍາກອນຢາງມີປະສິດທິຜົນທສຸດ.

4. ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດເພອບັນລຸເປາໝາຍ

ແລະ

ຄາດໝາຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ

ພະຍາກອນມະນຸດ, ອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມຕອງການດານການເງິນ ແລະ ຊອງຫວາງ ຂາດດຸນ.

ດານຊັບ

5. ຄາດຄະເນຄວາມຕອງການດານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ປັດໄຈ ອນໆ ໃນອະນາຄົດ ເພອບັນລຸ ເປາໝາຍ
ແລະ ຄາດໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ; ແລະ

6. ກຳນົດບູລິມາສິດເພອຈັດຕງປະຕິບັດແຜນງານ

ສຳຄັນກວາໝູໝົດ, EFAMOD ໄດເປັນເຄອງມື ທມີປະສິດທິພາບສຳລັບການປຶກສາຫາລື ລະຫວາງ ຜູທມີສວນຮ

ວມໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນກຽວກັບ: (ກ) ການພັດທະນາແຜນ ປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົ

ນໃນອານາຄົດ; (ຂ) ເປາໝາຍການພັດທະນາການສຶກສາແຫງຊາດ; (ຄ) ຄວາມ ຕອງການດານການເງຶນສຳລັບຊຸ
ມປີ 2003-2015; (ງ) ຊອງຫວາງຂາດດຸນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ ໃນການດຜອນລາຍຈາຍ; (ຈ) ກຳນົດຄວາມ
ຕອງການດານການເງິນ.

EFAMOD ໃຊໂປຣແກຣມ EXCEL ຊງປະກອບດວຍ 28 ຕາຕະລາງ ກວມທຸກຂະແໜງຂອງ ການ ສຶກສາຊງມີ:

ສາມັນສຶກສາຄື: ລຽງເດັກອະນຸບານ, ຊນປະຖົມ, ຊນມັດທະຍົມຕນ, ຊນມັດທະຍົມປາຍ; ການສຶກສານອກລະບົບ
ໂຮງຮຽນຄື: ການລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສື ແລະ ການຝຶກ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະຂນພນຖານ; ອາຊີວະສຶກສາ

ແລະ ການສຶກສາຊນສູງຄື: ເຕັກນິກແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ; ການສາງຄູຄື: ການສາງຄູໃນລະບົບ
ແລະ ການບໍລິຫານຂະແໜງການ. ສຳຄັນທສຸດຄື ຕາຕະລາງເານເຊອມຍົງຊງກັນ ແລະ ກັນ ດວຍສົມມຸດຖານ
ແລະ ຄາດໝາຍໃນຕາຕະລາງຂມູນ ພນຖານ ( DBA ) ແລະ ຄາດໜາຍ (TARG)

EFAMOD ສາງຈາກຕົວບງຊ ແລະ ຜົນໄດຮັບ ຂອງແຕລະຂະແໜງການຍອຍ ຂອງການ ສຶກສາ ຊງ ເປັນຜົນຈາກ

ການກຳນົດທາງເລືອກໃນຕາຕະລາງຄາດໝາຍ ( TARG ). ບັນດາຄາດໝາຍໃນທາງ ເລືອກທກຳນົດເປັນເຄອງມື
ສຳລັບການປຶກສາຫາລືລະຫວາງຜູສາງນະໂຍບາຍ ແລະ ພະນັກງານ ອາວຸໂສ ເພອດັດປັບ ແລະ ເຫັນດີກຽວກັບຄ
າດໝາຍທາງເລືອກ ແລະ ຄວາມເປັນ ໄປໄດຂອງມັນ.
ປັດໄຈປຽນແປງ ( DBA ແລະ TARG )

ປັດໄຈປຽນແປງໃນ EFAMOD ໄດແບງອອກເປັນ 4 ປະເພດ. (ກ) ສົມມຸດຕິຖານ; (ຂ) ຄາດໝາຍ; (ຄ) ປັດ
ໄຈຕັດສິນ; ແລະ (ງ) ຜົນໄດຮັບ. ປັດໄຈຕາງໆ ທໃຊໃນ EFAMOD ແມນໄດກຳນົດໃນຕາຕະລາງ DBAF

ຊງຊບອກເຖິງ: (ກ) ຄຸນຄາຕາມການສັງເກດ ໃນຊຸມປີຜານມາ, ກວມເຖິງປີການ; (ຂ) ຄຸນຄາ ຄາດຫວັງໃນປີ 2010

ແລະ 2015. ຄຸນຄາທຄາດຫວັງເານມີຄື: (ກ) ສົມມຸດຕິຖານ, ເມອ ຫາກເປັນ ປັດໄຈພາຍນອກ ( ປະຊາກອນ,
ປັດໃຈດານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການເງິນ) ແລະ/ື ບຂນ ກັບການຕັດສິນ ຂອງລັດຖະບານ, (ຂ)

ຄາດໝາຍຕາງໆ ບາງສວນ ື ທັງໝົດທຂນກັບ ກະຊວງສຶກສາ ທິການ, (ງ) ປັດໄຈຕາງໆ ເມອຫາກມີການປຽນແປງ
ທ ຄວມຄຸມໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ, ເຊນການ ເພມປີຮຽນ ອີກໜງປີ ໃນຊນມັດທະຍົມຕນ, ນຳໃຊພາສາທອງຖ
ນເພອຊວຍໃນ ການສິດສອນ ເດັກຊົນ ເຜາ, ການດັດແກັກສູດອນໆ, ເຖິງແນວ ໃດກຕາມ,ສົມມຸດຕິຖານສຳລັບ ກ
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ະຊວງສຶກສາທິການອາດຈະເປັນການຄາດໝາຍຂອງກະຊວງອນໆ ເຊນກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄະນະກຳມະການ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ຕາຕະລາງ DBA ເຮັດໃຫຜູນຳໃຊ ສາມາດສາງທາງ ເລືອກໂດຍເອົາຄຸນຄາຄາດ
ໝາຍເກືອບທັງໝົດ ທກຽວພັນ ກັບຕາຕະລາງ TARG , ຊງປະກອບດວຍປັດໄຈັກໆ. ຕາຕະລາງ TARG

ແມນອອກແບບເພອຊວຍໃຫ ຜູສາງນະໂຍບາຍສາງທາງເລືອກ ດວຍຕົນເອງ ທກວມເອົາ ປັດໄຈທສຳຄັນທສຸດ
ເທານນ.

ປະຊາກອນ ( POP)

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ

ແຕປີ

1996-2010

ແມນໄດມາຈາກ

î

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ

ເກນ

ອາຍຸເຂາໂຮງຮຽນໃນສປປລ î ໄລຍະປະເມີນຜົນການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ໃນປີ 2000. ນັບແຕ ປີ 2010 ເຖິງ

ປີ 2020 ແມນອີງໃສສົມ ມຸດຕິຖານສອງຢາງຄື: (ກ) ອັດຕາການເກີດຂອງແຕລະປີ ດລົງ 0,1%, ແລະ (ຂ)
ອັດຕາການຕາຍຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດແມນບມີການປຽນແປງ.

ການຄາດຄະເນຂມູນດານເສດຖະກິດການເງິນ ( ECOFIN ):

ສຳລັບໄລຍະປີ 2002-04, ການຄາດຄະເນແມນໄດຈາກກອບງົບປະມານໄລຍະກາງຂອງຂະແໜງ ການສຶກສາ

ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ. ຂມູນແມນດັດປັບຍອນຂມູນດານການເງິນໃນໂປຣແກຣມ ຈຳລອງແມນໄດຄາດຄະເ
ນເປັນມູນຄານັບແຕປີ 2005, ການຄາດຄະເນ GDP ແມນອີງໃສຂມູນ ທສະໜອງໃຫໂດຍກະຊວງການເງິນ ແລະ
ຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ.

ການຄາດຄະເນ ECOFIN ແມນອີງໃສ 9 ປັດໃຈຄື:

1. ຄວາມຄາດຫວັງຂອງອັດຕາເຕິີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ (ຄາດໝາຍ ແລະ ສົມມຸດຕິຖານ)

2. ຊັດສວນຂອງທຶນຮອນທັງໝົດຂອງລັດ, ນອກຈາກທຶນຊວຍເືອລາ, ທພົວພັນເຖິງ GDP ( ຄາດໝາຍ ແລະ
ສົມມຸດຕິຖານ)

3. ຊັດສວນຂອງທຶນຊວຍເືອລາທພົວພັນເຖິງGDP ( ຄາດໜາຍ ແລະ ສົມມຸດຕິຖານ)

4. ຊັດສວນຂອງງົບປະມານລາຍຈາຍປົກກະຕິຂອງລັດທພົວພັນເຖິງGDP ( ຄາດໝາຍ ແລະ ສົມມຸດຕິຖານ)
5. ຊັດສວນຂອງງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດທພົວພັນເຖິງ GDP (ຄາດໝາຍ ແລະສົມມຸດຕິຖານ)

6. ຊັດສວນຂອງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ (PIP) ທເປັນການລົງທຶນພາຍໃນ ( ປັດໄຈຕັດສິນແລະ ຄາດໝາຍ)
7. ຊັດສວນຂອງງົບປະມານລາຍຈາຍຂອງລັດໃຫຂະແໜງການສຶກສາ (ປັດໄຈຕັດສິນແລະຄາດໝາຍ)
8. ຊັດສວນຂອງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ (PIP) ສຳລັບການສຶກສາ(ປັດໄຈຕັດສິນ)

9. ຊັດສວນຂອງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ທເປັນທຶນຂອງຕາງປະເທດ ( ທຶນຊວຍເືອລາ, ທຶນກູຢື
 ມ ) ຄາດ
ໝາຍ ຂອງບັນດາປັດໃຈດງນ ແມນມີຢູໃນ
 ຕາຕະລາງ î DBA ì ແລະ î Scenario.ì

1.2

ນະໂຍບາຍທາງເລືອກທີໄດພິຈາລະນາ

ໄດສາງທາງເລືອກຈຳນວນໜງ ເພອປະເມີນປະໂຍບາຍທາງເລືອກ ທກຽວພັນເຖິງປັດໄຈຕາງໆ ທ ເປັນຜົນກະທົບ
ໂດຍກົງ ກຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຕອງການ, ດງຕໄປນ:
• ການເພມຂນເງິນເດືອນ.

• ການພັດທະນາການສຶກສາ ຊນອະນຸບານ.

• ອັດຕາເລອນຊນຈາກຂນ ປ.5 ຂນ ມ.1, ຈາກຂນ ມ.3 ຂນ ມ.4 ແລະ ຂນ ມ.6 ຂນຮຽນຕ.
• ການເພມອີກຂນຮຽນໜງໃນຊນມັດທະຍົມຕນ.
• ລະບົບເບຍລຽງ ແລະ ໂກຕາ.
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ທາງເລືອກທັງໝົດນ ແມນອີງໃສສົມມຸດຕິຖານຮວມກັນ ກຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການເງິນ

ດງຕໄປນ:

• ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໃນແຕລະປີແມນ 7% ເລມຕນຈາກປີ 2004 ( ສົມມຸດຕິຖານຂອງຄະນະ
ກຳມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ).

• ທຶນຮອນຂອງລັດທັງໝົດ, ບນັບທຶນຊວຍເືອລາເຖິງ 20,5% ຂອງ GDP ໃນປີ 2015-16, ເພອທຽບໃສ
ອັດຕາສະເລຍ 12% ໃນປີ 2001 ແລະ 2002.

• ອັດຕາສວນຂອງງົບປະມານລາຍຈາຍຂອງລັດໃນຂະແໜງການສຶກສາເຖິງ 15% ໃນປີ 2010-11 ແລະ
18% ໃນປີ 2015-16.

ສຳລັບພິຈາລະນາແຕລະປັດໄຈປຽນແປງ ໄດພິຈາລະນາ 3 ທາງເລືອກຄື: ທາງເລືອກທີ 1: ຕ, ທາງເລືອກ ທີ 2:

ປານກາງ ແລະ ທາງເລືອກທີ 3: ສູງ, ທາງເລືກ ທີ 2 ເປັນທາງເລືອກສຸດທາຍ ທໄດເຫັນດີ ໂດຍລັດຖະມົນຕີ ແລະ

ກອງປະຊຸມຜູບໍ
 ລິຫານການສຶກສາທວປະເທດ ໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2004. ຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະສັນ, ແມນອີງ
ໃສຄວາມອອນໄຫວທໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຜົນກະທົບບາງເລັກໜອຍຕຄາດໝາຍັກຂອງງົບປະມານລາຍຈາຍ

ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຊອງຫວາງຂາດດຸນຂອງແຕລະຂະແໜງການ.

ໄດມີການພິຈາລະນາເຖິງ ການປຽນແປງດານປັດໄຈແວດລອມດານການເງິນ, ຊງນຳໄປສູການປະເມີນຄວາມສຽງ
ຕາງໆ ທກຽວຂອງກັບການສະໜອງທຶນໃຫຂະແໜງການສຶກສາ ຖາຫາກວາງົບປະມານລາຍຈາຍປົກກະຕິ ແລະ
ຊັດສວນຂອງງົບປະມານລາຍຈາຍຂອງລັດທັງໝົດແບງປັນໃຫຂະແໜງການສຶກສາຕກວາການຄາດຄະເນ

ເອນວາ ìການປະເມີນຄວາມສຽງî

ຊງ

ເຖິງແມນວາ ຄາດໝາຍໃນ EFAMOD ໄດກຳນົດສຳລັບປີ 2010-11 ແລະ 2015-16, ການວິໄຈແມນໃຊກຳນົດ

ເວລາອັນດຽວກັນໃນການປະເມີນທຸກໆ ທາງເລືອກ, ແຕຈະໃຊສົກຮຽນ 2009-10 ແລະ 2014-15 ໃນພາກທີ I

ເຖິງ III ແລະ V ອີງຕາມລະບົບການວາງແຜນ 5 ປີ ຂອງລັດຖະບານ, ຄວາມແຕກຕາງລະຫວາງຄາດໝາຍສຳລັບ

ປີ 2010-11 ແລະ 2009-10 ແລະ 2015-16 ແລະ 2014-15 ແມນຜິດດຽງກັນໜອຍດຽວ. ຈຸດດີຂອງການຮັກສາ
ປີ 2010-11 ແລະ 2015-16 ແມນຄາດໝາຍເປັນຕົວເລກມົນຕາມທໄດອະທິບາຍກອນໜານ.
ບັນດາຄາດໝາຍ
ຕົວຈິງ
ເສດຖະກິດ - ການເງິນ(ECOFIN)

ຄາດໝາຍ

2002-03

2010-11

2015-16

ອັດຕາເພມ ຂອງ GDP

6.6%

7.0%

7.0%

ລາຍຮັບ ຍົກເວນການຊວຍເືອລາ / GDP ( % )

13.1%

18.0%

20.5%

ການຊວຍເືອລາ / GDP ( % )

1.4%

2.0%

1.5%

ລາຍຈາຍປົກກະຕິຂອງລັດ / GDP ( % )

7.8%

ລາຍຈາຍລົງທຶນຂອງລັດ / GDP ( % )

10.9%

9.0%

8.5%

ລາຍຈາຍສຶກສາທັງໝົດ / ລາຍຈາຍ ຂອງລັດທັງໝົດ ( % )

12.9%

15.0%

18.0%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 3 & 4 ປີ ( ເພດຍິງ)

6.1%

11.0%

17.0%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 3 & 4 ປີ ( ເພດຊາຍ)

5.7%

11.0%

17.0%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 3 & 4 ປີ

5.9%

10.4%

15.8%

15.0%

ຊນອະນຸບານ
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ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 5 ປີ ( ເພດຍິງ)

9.5%

30.0%

55.0%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 5 ປີ ( ເພດຊາຍ)

8.9%

30.0%

55.0%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 5 ປີ

9.2%

27.4%

50.0%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 3 ຫາ 5 ປີ ( ເພດຍິງ)

7.2%

16%

27%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 3 ຫາ 5 ປີ ( ເພດຊາຍ)

6.8%

16%

27%

ອັດຕາເຂາຮຽນ ຂອງເດັກ 3 ຫາ 5 ປີ

7.0%

16%

27%

ຊັດສວນຂອງນັກຮຽນອະນຸບານໃນໂຮງຮຽນຊຸມຊົນ

0.0%

20.0%

30.0%

ຊັດສວນຂອງນັກຮຽນອະນຸບານໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ

0.0%

25.0%

30.0%

ເພດຍິງ

88.5%

100.0%

100.0%

ເພດຊາຍ

97.5%

100.0%

100.0%

80.0%

ສຳເລັດ

2

2

ອັດຕາເຂາຮຽນໃໝລວມ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ຊັດສວນການປຽນໂຮງຮຽມູນ ເປັນໂຮງຮຽນສົມບູນ
ສະເລຍຈຳນວນບານຕໂຮງຮຽນໃໝ ໜງັງ
ອັດຕາເລອນຊນ
ຈົບ ປ5 ຮຽນຕ ມ1 ( ເພດ ຍິງ )

73.1%

80.7%

85.0%

ຈົບ ປ5 ຮຽນຕ ມ1 ( ເພດ ຊາຍ )

78.9%

83.3%

85.0%

ຈົບ ປ5 ຮຽນຕ ມ1 ( ລວມ )

76.3%

82.1%

84.5%

ຈົບ ມ3 ຮຽນຕ ມ4 ( ເພດ ຍິງ )

79.9%

85.0%

85.0%

ຈົບ ມ3 ຮຽນຕ ມ4 ( ເພດ ຊາຍ )

80.8%

85.0%

85.0%

ຈົບ ມ3 ຮຽນຕ ມ4 ( ລວມ )

84.4%

85.0%

85.0%

ຈົບ ມ6 ຮຽນຕ ສະຖາບັນຕາງໆ

76.0%

76.0%

76.1%

ຊັດສວນຄົນກືກໜັງສືເຂາຮຽນບຳລຸງປະຖົມ

2.0%

2.0%

ຊັດສວນເດັກປະລະ ປ1 ແລະ ປ2 ເຂາຮຽນບຳລຸງປະຖົມ

20.0%

20.0%

ຊັດສວນຄົນກືກໜັງສື ເຂາຮຽນລົບລາງ

2.0%

2.0%

ຊັດສວນຄົນກືກໜັງສື ເຂາຮຽນອົບຮົມວິຊາຊີບ

2.0%

2.0%

ຊັດສວນເດັກປະລະ ປ1 ແລະ ປ2 ເຂາອົບຮົມວິຊາຊີບ

3.0%

3.0%

5.0%

5.0%

ສະເລຍນັກຮຽນຕຫອງ

30.1

30.1

ສະເລຍຄູສອນຕຫອງ

1.0

1.0

ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ

ຄູສອນ
ອັດຕາການສູນເສຍຄູສອນ

6.7%

ຊນປະຖົມ
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ຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ
ສະເລຍນັກຮຽນຕຫອງ

40.0

40.0

ສະເລຍຄູສອນຕຫອງ

1.75

1.75

2002

2010

ອັດຕາສວນ

ເງິນເດືອນຄູ

ເງິນເດືອນຄູ

ຕເງິນເດືອນ

ຕGDPຕຄົນ

ຕGDPຕຄົນ

ຄູປະຖົມ

ອະນຸບານ

0.61

2.00

1.00

ປະຖົມ

0.61

2.00

1.00

ມັດທະຍົມຕອນຕນ

0.81

2.64

1.32

0.80

0.40

ເງິນເດືອນ ຄູ - ພະັກງານ

ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ

1.02

3.32

1.66

ອາຊີວະ ແລະ ເຕັກນິກ

1.02

3.32

1.66

ສາງຄູ

1.04

3.40

1.70

ສະຖາບັນຊນສູງ

1.94

3.80

1.90

ພະນັກງານບໍລິຫານ

1.03

3.36

1.68

2010

2015

ບົວລະບັດ ແລະ ສອມແປງ

80

130

ປມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການສິດສອນ

110

160

ເບຍລຽງ ແລະ ການຊວຍເືອຕາງໆ

20

30

ບົວລະບັດ ແລະ ສອມແປງ

80

130

ປມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການສິດສອນ

150

200

ເບຍລຽງ ແລະ ການຊວຍເືອຕາງໆ

30

50

ມູນຄາການໃຊຈາຍປົກກະຕິຕນັກຮຽນບນັບເງິນເດືອນ
(X1000ກີບ)
ຊນປະຖົມ

ຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ

82

ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

ເບຍລຽງ
ສະຖາບັນສາງຄູ

2002

2010

2015

% ນັກຮຽນຈົບ ລະບົບ 5+4

100.0%

100.0%

100.0%

%ນັກຮຽນຈົບ ລະບົບ 8+3

23.0%

33.5%

40.0%

% ນັກຮຽນຈົບ ລະບົບ 11+1

44.0%

41.5%

40.0%

% ນັກຮຽນຈົບ ລະບົບ 11+3

56.0%

46.2%

40.0%

ສະເລຍເບຍລຽງຕໍນັກສຶກສາໃນສະຖາບັນສາງຄູ (X000)

830.3

1150.5

1426.7

ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ

2002

2015

% ນັກຮຽນເບຍລຽງໃນ ເຕັກນິກລະບົບ 8+3

54.0%

10.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງໃນ ໂຮງຮຽນພະຍາບານລະບົບ 11+2

31.0%

10.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງໃນ ອາຊີວະລະບົບ 5+4

0.0%

0.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງ ໂຮງຮຽນສິລະປະລະບົບ 8+4

77.0%

10.0%

% ນັກຮຽເບຍລຽງໃນ ເຕັກນິກລະບົບ 11+3

30.0%

10.0%

ສະເລຍເບຍລຽງຕນັກສຶກສາໃນໂຮງຮຽນເຕັກນິກແລະອາຊີວະ
(X000)

280.1

216.9

ການສຶກສາຊນສູງ

2002

2015

% ນັກຮຽນເບຍລຽງໃນ ເຕັກນິກລະບົບ 11+3

1.4%

5.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງໃນ ວິທະຍາສາດພນຖານ

43.3%

10.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງບນັບຄະນະ ວິສະວະກຳສາດແລະ ແພດສາດ

36.3%

10.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງ ໃນຄະນະ ວິສະວະກຳສາດ

10.5%

10.0%

% ນັກຮຽນເບຍລຽງ ໃນຄະນະ ແພດສາດ

91.1%

10.0%

ສະເລຍເບຍລຽງຕນັກສຶກສາໃນສະຖາບັນຂອງລັດ (X000)

314.3

271.0

208.4

ຈຳນວນນັກສຶກສາເບຍລຽງທັງໝົດ

17,218

31,301

27,493

140.5

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015

83

84

ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

ປີຖານ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ລຽງເດັກ - ອະນຸບານ
ລຽງເດັກ
ຈຳນວນນັກຮຽນ

2,541

3,880

5,478

7,097

8,854

10,619

12,170

13,814

15,439

16,970

18,492

20,013

21,531

23,046

ຈຳນວນນັກຮຽນ

36,438

42,221

49,439

56,582

63,468

71,793

80,683

88,506

95,409

107,055

120,471

133,799

147,038

160,168

ສັດສວນນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນລັດ ( % )

79.6%

76.6%

73.5%

70.4%

67.3%

64.2%

61.2%

58.1%

55.0%

52.0%

49.0%

46.0%

43.0%

40.0%

ສັດສວນນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ( % )

20.4%

20.9%

21.5%

22.1%

22.7%

23.3%

23.8%

24.4%

25.0%

26.0%

27.0%

28.0%

29.0%

30.0%

0.0%

2.5%

5.0%

7.5%

10.0%

12.5%

15.0%

17.5%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

28.0%

30.0%

ຈຳນວນຄູ ແລະພະນັກງານຕອງການເພີ້ມໃນປີ, ລັດ & ຊຸມຊົນ ( % )

489

590

607

621

708

743

719

692

904

1,004

1,021

1,037

1,050

ຈຳນວນຫອງ ຕອງການເພີ້ມໃນປີ, ລັດ & ຊຸມຊົນ ( % )

213

256

241

225

253

246

204

163

264

287

261

235

209

89,500

89,806

89,834

89,863

89,155

89,061

89,739

89,895

89,313

89,977

87,164

87,253

87,267

87,199

ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ (ເພດຊາຍ )

103,246

102,638

101,673

100,612

98,516

96,782

95,979

94,572

92,368

93,095

90,269

90,429

90,522

90,555

ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ

875,300

876,220

872,665

865,764

857,295

844,647

838,974

842,746

852,907

867,869

878,056

885,733

888,979

891,469

2.0%

2.1%

2.3%

2.4%

2.5%

2.6%

2.8%

2.9%

3.0%

3.2%

3.4%

3.6%

3.8%

4.0%

2,337

1,736

1,628

1,575

1,435

1,657

1,969

2,267

2,340

2,213

2,149

2,016

1,993

1,956

1,942

1,922

1,901

1,871

1,858

1,865

1,890

1,918

1,937

1,950

1,954

1,957

2,706

1,335

1,335

1,335

1,335

1,335

1,335

1,335

507

362

285

263

263

ອະນຸບານ

ສັດສວນນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນຊຸມຊົນ ( % )

ຊັ້ນປະຖົມ
ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ (ເພດຍິງ )

% ນັກຮຽນປະຖົມໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ
ຈຳນວນຄູທັງໝົດທີ່ຕອງການບັນຈຸໃໝ ໃນແຕລະປີ
ໃນນັ້ນເພື່ອທົດແທນຄູທີ່ສູນເສຍ

1,931

ຈຳນວນຫອງ ທີ່ຕອງການສາງໃໝໃນແຕລະປີ
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ
ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ (ເພດຍິງ )

38,220

39,363

40,847

43,566

46,693

51,105

52,444

52,541

52,915

54,339

56,582

60,484

65,582

69,192

ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ (ເພດຊາຍ )

49,123

49,991

51,974

54,516

58,246

62,793

62,270

60,319

59,135

59,496

61,269

64,963

69,248

71,812

229,117

241,540

251,625

262,500

277,715

298,147

313,890

321,501

414,924

421,109

430,609

450,031

479,666

514,186

1,057

1,015

1,092

1,319

1,603

1,493

1,219

5,023

1,178

1,337

1,792

2,281

2,560

362

328

360

472

611

531

364

2,462

150

230

471

719

837

105,624

104,540

103,585

102,756

102,083

101,493

100,936

100,402

99,830

99,221

98,634

98,095

98,076

ອັດຕາການຮູໜັງຂອງຜູໃຫຍຈາກການສອບຖາມ

80.8%

83.4%

86.0%

88.5%

90.7%

92.6%

94.1%

95.3%

96.5%

97.7%

98.9%

ອັດຕາການຮູໜັງຂອງຜູໃຫຍຈາກການສອບເສງ

47.1%

48.1%

49.2%

50.5%

51.8%

53.4%

55.0%

56.6%

58.2%

59.8%

61.4%

ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ
ຈຳນວນຄູທັງໝົດທີ່ຕອງການບັນຈຸໃໝ ໃນແຕລະປີ
ຈຳນວນຫອງ ທີ່ຕອງການສາງໃໝໃນແຕລະປີ
ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ
ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ

ການສາງຄູ
ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ

9,506

10,813

12,122

14,165

17,018

20,117

23,484

26,989

30,474

29,024

33,415

37,184

28,614

36,693

ຈຳນວນນັກຮຽນເສງຈົບ

3,026

3,350

3,658

4,292

5,218

6,150

7,146

8,163

9,135

8,656

9,958

11,102

6,424

11,300

134

147

205

273

316

363

409

452

-92.1

515

464

-253.9

588

44

44

68

95

103

112

117

116

0

146

126

0

269

136,409

153,888

167,986

178,655

187,544

196,950

209,615

140,639

154,392

162,693

239,770

250,501

259,265

ຈຳນວນຄູທັງໝົດທີ່ຕອງການບັນຈຸໃໝ ໃນແຕລະປີ

874

931

855

768

734

784

942

-2189.4

808

623

3,314

884

828

ຈຳນວນຫອງ ທີ່ຕອງການສາງໃໝໃນແຕລະປີ

366

383

327

268

241

261

340

-1406.1

297

179

1,662

231

189

24,131

27,478

30,996

35,042

38,976

42,617

45,727

48,037

47,160

50,265

53,592

42,572

48,616

ຈຳນວນຄູທັງໝົດທີ່ຕອງການບັນຈຸໃໝ ໃນແຕລະປີ
ຈຳນວນຫອງ ທີ່ຕອງການສາງໃໝໃນແຕລະປີ
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ

119,236

ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ
ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ

19,955

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

ປີຖານ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ຄາດຄະເນ

ການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ຈຳນວນນັກຮຽນລວມໃນສະຖາບັນຂອງລັດ

18,410

19,537

20,775

23,048

26,801

31,373

36,586

42,213

47,900

53,672

59,363

65,317

50,515

59,778

6,860

7,882

8,766

9,903

11,521

13,401

15,458

17,576

19,582

21,444

23,343

25,407

18,955

22,407

25,270

27,420

29,540

32,951

38,323

44,774

52,044

59,789

67,482

75,116

82,707

90,724

69,470

82,185

38,199

49,268

60,085

71,453

80,938

92,605

102,047

114,014

120,795

124,499

131,440

138,460

145,560

9,805

13,766

18,358

23,624

29,927

37,054

44,592

52,433

58,695

65,605

72,390

79,003

85,385

205,092

242,372

280,375

320,011

359,530

403,655

459,217

515,008

557,583

599,200

640,915

681,132

722,180

ໃນຊັ້ນຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (ລານກີບ)

70,934

95,026

121,657

153,077

191,117

230,092

266,011

383,509

414,366

449,422

496,560

557,896

628,743

ໃນການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ( ລານກີບ)

32,564

36,447

40,739

45,443

50,470

55,909

61,817

68,229

70,553

72,988

75,539

78,258

81,181

ໃນສະຖາບັນສາງຄູ (ລານກີບ)

13,288

17,063

22,607

30,516

40,276

52,164

66,245

82,437

80,320

98,521

115,662

97,263

125,561

331,683

404,674

483,737

572,670

671,319

778,874

897,881

1,101,616

1,181,517

1,285,735

1,401,067

1,493,551

1,643,050

ໃນຊັ້ນຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ລານກີບ)

32,278

48,441

66,213

84,832

104,447

126,150

152,130

114,306

132,696

147,430

228,477

250,404

271,275

ໃນຊັ້ນຮຽນ ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ (ລານກີບ)

15,232

19,773

24,933

31,043

37,541

44,191

50,682

56,629

57,479

63,842

70,553

57,070

67,789

ໃນການສຶກສາຊັ້ນສູງ (ລານກີບ)

10,878

14,237

18,569

24,634

32,437

42,109

53,638

66,754

79,488

93,147

108,201

94,636

112,424

201,410

428,270

536,393

653,538

784,632

926,681

1,083,928

1,256,378

1,453,319

1,571,976

1,714,654

1,939,738

2,034,120

2,240,098

ໃນນັ້ນໃຊຈາຍຄາເບັ້ຽລຽງ (ລານກີບ)

15,441

17,322

19,019

21,404

24,742

28,395

32,252

36,087

39,625

40,355

44,047

47,374

35,996

42,891

%ການໃຊຈາຍຄາເບັ້ຽລຽງໃນການໃຊຈາຍປົກກະຕິ (ລານກີບ)

7.67%

4.04%

3.55%

3.28%

3.15%

3.06%

2.98%

2.87%

2.73%

2.57%

2.57%

2.44%

1.77%

1.91%

ໃນວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງ (ລານກີບ)

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

2,080

ໃນຊັ້ນຮຽນອະນຸບານ (ລານກີບ)

7,669

8,849

8,187

7,487

8,112

7,653

6,144

4,718

7,597

7,935

6,848

5,767

4,685

ໃນຊັ້ນຮຽນປະຖົມ (ລານກີບ)

97,666

59,265

59,538

59,824

60,123

60,436

60,763

61,106

38,106

34,397

32,610

32,408

32,830

ໃນຊັ້ນຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (ລານກີບ)

27,054

25,808

28,023

34,630

42,906

39,573

31,380

145,249

24,399

28,983

42,350

56,486

64,047

ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ( ລານກີບ)

5,963

5,925

5,901

5,881

5,863

1,030

1,029

1,027

1,026

1,025

428

428

428

ໃນສະຖາບັນສາງຄູ ( ລານກີບ )

3,716

3,724

5,558

7,582

8,199

8,867

9,212

9,163

450

11,428

9,872

450

20,650

142,068

103,569

107,206

115,403

125,202

117,558

108,528

221,263

71,578

83,768

92,107

95,539

122,639

23,443

24,943

22,558

19,918

18,883

20,335

25,026

(68,742)

20,920

15,053

95,400

20,863

18,949

5,274

4,430

5,187

6,343

6,121

5,640

4,873

3,832

1,415

7,275

7,502

1,595

12,131

13,269

13,892

14,544

41,076

43,005

45,025

47,140

49,355

22,002

23,035

24,117

25,250

26,436

186,133

148,914

151,576

184,820

195,291

190,639

187,647

207,787

117,993

131,212

221,206

145,327

182,235

77.1%

74.2%

73.4%

71.0%

71.0%

70.3%

69.7%

79.6%

74.1%

74.2%

69.1%

72.9%

72.9%

ຈຳນວນນັກຮຽນລວມໃນສະຖາບັນຂອງເອກະຊົນ
ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ
ງົບປະມານການໃຊຈາຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ (ລານກີບ)
ການໃຊຈາຍປົກກະຕິ (ລານກີບ)
ໃນວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງ (ລານກີບ)
ໃນຊັ້ນຮຽນປະຖົມ (ລານກີບ)
ໃນຊັ້ນຮຽນອະນຸບານ (ລານກີບ)

ລວມການໃຊຈາຍປົກກະຕິສຳລັບແຜນ EFA (ລານກີບ)

ລວມການໃຊຈາຍປົກກະຕິທັງໝົດ (ລານກີບ)

ການໃຊຈາຍເຂົ້າໃນການລົງທຶນ (ລານກີບ)

ລວມການໃຊຈາຍປົກກະຕິສຳລັບແຜນ EFA (ລານກີບ)
ໃນຊັ້ນຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ລານກີບ)
ໃນຊັ້ນຮຽນ ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ( ລານກີບ )
ໃນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ( ລານກີບ )
ລວມການໃຊຈາຍລົງທຶນທັງໝົດ ( ລານກີບ )

298,146

% ການໃຊຈາຍທັງໝົດຂອງແຜນ EFA ຕໍ່ການໃຊຈາຍຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສາທັງໝົດ
ຊອງຫວາງດານການເງິນ
ຄາດຄະເນລາຍຮັບທັງໝົດເຂົ້າໃນຂະແໜງການສຶກສາ

499,556

532,974

567,389

602,708

685,680

778,653

882,714

999,059

1,129,007

1,290,347

1,471,541

1,674,772

1,902,448

2,157,219

ຄາດຄະເນຄວາມຕອງການລາຍຈາຍທັງໝົດ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ

499,556

614,404

685,307

805,113

969,452

1,121,973

1,274,568

1,444,025

1,661,106

1,689,969

1,845,866

2,160,944

2,179,448

2,422,333

ຄາດຄະເນຊອງຫວາງຂຂອງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈາຍ (ລານກີບ)

-

-81,430

-117,918

-202,405

-283,771

-343,320

-391,854

-444,966

-532,099

-399,622

-374,325

-486,172

-277,000

-265,115

ຄາດຄະເນ % ລາຍຈາຍຂອງຂະແໜງສຶກສາຕໍ່ລາຍຈາຍທັງໝົດ

11.78%

14.04%

15.20%

17.35%

18.93%

19.87%

20.50%

21.01%

22.07%

20.43%

20.32%

21.68%

19.93%

20.21%

ຄາດຄະເນ % ລາຍຈາຍຂອງຂະແໜງສຶກສາຕໍ່ລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນ

2.33%

2.69%

2.82%

3.11%

3.49%

3.78%

4.01%

4.25%

4.57%

4.34%

4.43%

4.85%

4.57%

4.75%

ພາກທີ V

ຍຸດທະສາດສຳລັບການຈັດຕງ
ປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ
ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

ພາກທີ V

ຍຸດທະສາດສຳລັບການຈັດຕງ
ປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ
ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.

ໝວດທີ1:
ການສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫແກການວາງແຜນ ຂນແຂວງ ແລະ ຂນເມືອງ.
ການສຶກສາເພອທຸກຄົນຈຳຕອງໄດວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິບັດຢູຂ
 ນແຂວງ ແລະ ຕອງກວມເອົາແຜນຂອງເມືອງ
ທກວມເຖິງຄາດໝາຍ ແລະ ກິດຈະກຳສະເພາະ. ເຖິງແນວໃດກຕາມ, ຂນແຂວງ ກຍັງຂາດຂແນະນຳ, ຂມູນ ແລະ
ທັກສະທຈຳເປັນເພອສາງບົດວິໄຈສະພາບການສຶກສາ,

ກຳນົດຄາດໝາຍຂອງການນພັດທະນາຂນແຂວງໂດຍ

ສອດຄອງກັບຄາດໝາຍແຫງຊາດ ແລະ ຄາດໝາຍສະເພາະຂອງເມືອງຕາງໆ, ອອກແບບກິດຈະກຳແນໃສບັນລຸ
ຄາດໝາຍຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ສາງແຜນການຂອງແຂວງ, ແບງປັນງົບປະມານໃຫຂະແໜງການສຶກສາ
ສອດຄອງກັບແຜນການຄຸມຄອງຕິດຕາມ ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດແຜນການຕາງໆ ແລະ ທົບທວນຄືນແຜນດງກາວ.
ເພອອອກແບບ ແລະ ຈັດຕງການປະຕິບັດແຜນ EFA ຂນແຂວງ, ຈຳຕອງປະຕິບັດບາດກາວຕາງໆດງຕໄປນ:
✓ ດຳເນີນການວິໄຈສະພາບການສຶກສາໃນ 18 ແຂວງ.

✓ ໂດຍອີງໃສໂຄງສາງຂອງໂປຼແກຼມ EFAMOD ຂນສູນກາງ, ອອກແບບໂປຼແກຼມຂອງແຂວງ ເພອກຳນົດຄາດ

ໝາຍຂອງແຂວງສຳລັບແຜນການ 5 ປີ ( 2 ແຜນການ ) ໃນໄລຍະທຈະ ປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫງ
ຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ( ຄາດໝາຍເລງໃສແຜນການ 5 ປີ ໄລຍະສອງ ). ຄາດໝາຍດງກາວຕອງ
ສອດຄອງກັບຄາດໝາຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນແຫງຊາດ, ແລະ ເປັນເອກະສັນໃນແຕລະແຂວງ ລະ
ຫວາງເຈາແຂວງ ແລະ ທີມງານຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ.

✓ ອອກແບບ ແລະ ທົດລອງການສາງແຜນປະຕິບັດງານການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ຂອງແຂວງ
✓ ສາງຂແນະນຳເພອສາງແຜນການສຶກສາເພອທຸກຄົນລະດັບແຂວງ.

✓ ຝຶກອົບຮົບຮົມທີມງານຂນແຂວງ ແລະ ເມືອງໃນການວາງແຜນການສຶກສາ ແລະ ການເຮັດແຜນທ
ການສຶກສາ.

✓ ສາງແຜນການສຶກສາເພອທຸກຄົນສຳລັບທຸກໆ ແຂວງ (18 ແຂວງ ທວປະເທດ) ໂດຍການຊວຍເືອຂອງບຸກ
ຄະລະກອນ ແລະ ຄູຝຶກຂອງກະຊວງສຶກສາທິການໃນການວາງແຜນການສຶກສາ.

✓ ຕິດຕາມການສາງແຜນຂອງແຂວງ ແລະ ທົບທວນຄືນແຜນການຂອງແຂວງ.
✓ ທົບທວນຄືນຂແນະນຳສຳລັບວາງແຜນການສຶກສາທຸກຄົນຂນແຂວງ.
1.1 ດຳເນີນການວິໄຈສະພາບການສຶກສາໃນ 18 ແຂວງ.

✓ ທົດລອງການວິໄຈສະພາບການສຶກສາຢູແຂວງ

ໜງ, ໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ແລະ ສາງຂແນະນຳສຳ
ລັບການວິໄຈສະພາບການ ( ເບງກອບ 1 ).

✓ ດຳເນີນການວິໄຈສະພາບການສຶກສາຢູ 18 ແຂວງ ໂດຍການຝຶກອົບຮົບພະນັກງານ ວິຊາການຂອງພະແນກ
ສຶກສາປະຈຳແຂວງກັບທໂດຍຄູຝຶກ.

✓ ເກັບຂມູນທຈະໄດນຳໃຊເວລາອອກແບບໂປຼແກຼມຈຳລອງສຳລັບແຂວງ.
1.2 ອອກແບບໂປຼແກຼມຈຳລອງສຳລັບແຂວງ (PSM) ແລະ ກຳນົດຄາດໝາຍຂອງແຂວງ.
✓ ອອກແບບໂປຼແກຼມທົດລອງອັນໜງ.

✓ ອອກແບບ PSM ຂອງ 18 ແຂວງ ແລະ ຮູບແບບທາງເລືອກ, ໂດຍອີງໃສຄາດໝາຍຕນຕໍຂອງແຂວງ,
ໂດຍການຝຶກອົບຮົມກັບທ ພະນັກງານວິຊາການຂອງ ພະແນກສຶກສາແຂວງ ໂດຍຄູຝຶກ.

✓ ກວດກາຄວາມສອດຄອງຂອງຮູບແບບທາງເລືອກຂອງແຂວງ ແລະ ຄາດໝາຍຮູບແບບທາງເລືອກການສຶກ
ສາເພອທຸກຄົນແຫງຊາດ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີກັບຮູບແບບທາງເລືອກຂອງແຂວງ ແລະ ຄາດໝາຍຕນຕໍ (
ກອງປະຊຸມຂນສູນກາງ).
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ກອບ 1: ເນອໃນການວິໄຈສະພາບການ
ການວິໄຈສະພາບການຄວນດຳເນີນຢູແຕ
 ລະເມືອງທຂນກັບແຂວງ ແລະ ກວມເອົາທວແຂວງ. ສຳລັບການ
ສຶກສາທຸກຊນ ແລະ ສາຍຂອງການສຶກສາພາຍໃຕການສຶກສາເພອທຸກຄົນ, ມັນຄວນກວມເອົາ

1. ການປະເມີນ ໂອກາດ ແລະ ການເຂາຮຽນ, ຕາມຊນຮຽນ ແລະ ສາຍຂອງການສຶກສາ ( ອະນຸບານ,
ຊນປະຖົມ ມັດທະຍົມຕນ ແລະ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ), ແຍກຕາມເພດ ແລະ ຊົນເຜາ (
ແຍກລະອຽດເທາໃດຍງດີ ).

2. ການປະເມີນປະສິດທິພາບພາຍໃນ, ຜົນການຮຽນ ແລະ ອັດຕາການເລອນຊນຈາກຊນອະນຸບານຂນ
ປະຖົມ ແລະ ຈາກຊນປະຖົມຂນຊນມັດທະຍົມຕນ, ແຍກຕາມເພດ ແລະ ຊົນເຜາ.

3. ແຜນທການສຶກສາພອມດວຍຄຸນລັກສະນະຂອງອາຄານສະຖານທ ( ສະພາບ ແລະ ຄວາມຕອງ
ດານອຸປະກອນສຳລັບການປົວແປງ ) ແລະ ເຄອງມື, ບງບອກເຖິງທຕງ ແລະ ບານທບມີໂຮງຮຽນ

ແລະ ການເຂາເຖິງໂຮງຮຽນ. ແຜນທການສຶກສາຂອງແຂວງ ຄວນບງບອກເຖິງປະຊາກອນເກນອາຍຸ
ເຂາຮຽນໃນທຸກບານ, ກວມເຖິງບັນດາບານທບໄດຮັບການບໍລິການ ື ໄດຮັບການບໍລິການສວນໃດ

ສວນໜງ. ສຳລັບແຕລະໂຮງຮຽນ, ຖານຂມູນ ຂອງແຜນທການສຶກສາຄວນບງບອກເຖິງພະນັກງານ
ຄູສອນ( ໄດຜານການຝຶກອົບຮົມ ື ບໄດຜານ; ໄດມາດຖານ ື ບໄດມາດຖານ ); ອັດຕາສະເລຍ

ນັກຮຽນຕຄູ ແລະ ຂະໜາດຂອງຫອງຮຽນ; ຈຳນວນ ແລະ ການເຂາຮຽນໃນຫອງຮຽນຄວບ, ອນໆ. ອຸ
ປະກອນການສິດສອນ ແລະ ປມແບບຮຽນທມີ.

4. ການວິໄຈລາຍຈາຍ, ງົບປະມານລາຍຈາຍປົກກະຕິ ແລະ ລົງທຶນ, ຕາມລະດັບເສດຖະກິດ, ຊນການ
ສຶກສາ ແລະ ແງທຶນ.

1.3 ອອກແບບທົດລອງ ການສາງແຜນປະຕິບັດງານການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ຂອງແຂວງ ( PD P),
ຂຽນຂແນະນຳກຽວກັບ PDP ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ.

✓ ຄັດເລືອກ ແຂວງທົດລອງ ທມີເມືອງທຸກຍາກທສຸດ ແລະ ເມືອງທຸກ, ແລວອອກແບບທົດລອງ PDP, ໂດຍຄຳ
ນຶງເຖິງ ຄາດໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ຂອງແຂວງ ພອມທັງຄາດໝາຍຂອງເມືອງເປາໝາຍ NGPES.

✓ ຂຽນຂແນະນຳສຳລັບການອອກແບບ PDP.
✓ ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ.

1.4 ຝຶກອົບຮົມທີມງານຂນແຂວງ ແລະ ຂນເມືອງໃນການວາງແຜນການສຶກສາ ແລະ ການ
ສາງ PDP ໃນ 18 ແຂວງ.

✓ ຝຶກອົບຮົມ ຫົວໜາພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ, ຂະແໜງແຜນການ
ຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ແລະ ພະນັກງານວິຊາການອນໆ ໃນການອອກແບບ PDP ການສຶກສາ
ເພອທຸກຄົນ ແລະ ຂະແໜງແຜນການ ຂອງຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ.

✓ ອອກແບບແຜນການສຶກສາເພອທຸກຄົນສຳລັບ ທັງໝົດ 18 ແຂວງ.

1.5 ຕິດຕາມ ການສາງແຜນການສຶກສາຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ທົບທວນຄືນ
ຄາດໝາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນຂອງແຂວງ ແລະ PDP.
✓ ປະເມີນຕົວບງຊແຕລະປີ ( ເບງໝວດ 2, ດານລຸມ) ແລະ ສົມທຽບໃສຄາດໝາຍ.
✓ ວິໄຈສາຍເຫດທບສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍໄດ.
✓ ອອກແບບມາດຕະການສຳລັບແກໄຂ.
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ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ

1.6 ທົບທວນຄືນຂແນະນຳສຳັບການວາງແຜນການສຶກສາເພອທຸກຄົນຢູຂນແຂວງ.
✓ ການປະເມີນ PDP ຊຸດທຳອິດ ແລະ ທົບທວນຄືນຂແນະນຳ.

ກອບ 2: ເນອໃນຂອງແຜນການສຶກສາເພອທຸກຄົນຂອງແຂວງ.
ແຜນຂອງແຂວງ ຄວນເລງໃສການບັນລຸການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ຢູໃນ
 ແຂວງ ແລະ ກວມເອົາທຸກຈຸດປະສົງ

ແລະ ການປະຕິບັດງານທເໝາະສົມສຳລັບແຂວງ, ເຊນດຽວກັນກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງ
NGPES, ຖາຫາກເພມເຕີມໃຫແກການສຶກສາເພອທຸກຄົນ. ໂດຍອີງໃສຄາດໝາຍແຫງຊາດ, ຈງກຳນົດ
ຄາດໝາຍຂອງແຂວງ .
ຊນອະນຸບານ
-

ສາງໂຮງຮຽນອະນຸບານໃໝ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຮຽນທມີຢູແລ
່ ວ.

ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊຸມຊົນ ທສະນັບສະໜູນ ECCD ແລະ ການສຶກສາຊນອະນຸບານ ແລະ ສງເສີມ
ສາງໂຮງຮຽນອະນຸບານຊຸມຊົນ.

ການສຶກສາຊນປະຖົມ.
-

ໂດຍອີງໃສແຜນທການສຶກສາຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ສາງເຄືອຂາຍໂຮງຮຽນເພອສະໜອງໃຫແກ

-

ບັນຈຸ ແລະ ຊັບຊອນຄູ ສອດຄອງຕາມຄວາມຕອງການ ດງທບງບອກໃນແຜນທການສຶກສາປະຈຳປີ.

-

ປັບປຸງໂອກາດຂອງເດັກທມີຄວາມຕອງການພິເສດໄດເຂາຮຽນໃນໂຮງຮຽນທອງຖນ.

-

ເດັກນອຍເກນອາຍຸຮຽນທຸກຄົນໄດເຂາໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທສອນຫອງຄວບ ື ສອນສະເພາະຂນ.

ສງເສີມຄວາມຕອງການສຳລັບເດັກຍິງ, ຊົນເຜາ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກທສຸດ.

ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕນ
-

-

ໂດຍອີງໃສແຜນທການສຶກສາຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ສາງເຄືອຂາຍຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕນເພອ

ເພມການເຂາຮຽນຂອງເດັກຊົນເຜາ, ເດັກຍິງ, ເດັກຈາກຊົນນະບົດ ແລະ ຫາງໄກສອກີກ ແລະ ເລືອກ
ເຟນການສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງນັກຮຽນຈົບຂນ ປ.5 ຕາມຄາດໝາຍຂອງແຂວງ.

ບັນຈຸ ແລະຊັບຊອນຄູມັດທະຍົມຕນຕາມຄວາມຕອງການດງທບງບອກໃນແຜນທການສຶກສາປະຈຳປີ.
ດຜອນອັດຕາປະລະການຮຽນຊນມັດທະຍົມຕນໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ

ແລະຫາງໄກ

ສອກີກ ອອກແບບລະບົບເພອສງເສີມການລອດເືອໃນຊນມັດທະຍົມຕນ, ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງ,

ຊົນເຜາ ແລະ ເດັກທຸກຍາກທສຸດ ໂດຍອີງໃສມາດຕະການທກວມເຖິງ: ບັນຈຸຄູຊົນເຜາ, ໂດຍສະເພາະ

ແມຍິງ; ໂຄງການອາຫານເສີມ; ທຶນສົມທົບການປຸກສາງຫໍພັກສຳັບແມຍິງ ແລະ ເດັກອນໆ ທຢູບ
 ານ
ໄກຈາກໂຮງຮຽນ, ດັດປັບຕາຕະລາງປີຮຽນໃຫເຂາຈງຫວະຂອງກິດຈະກຳໃນເຂດຊົນນະບົດອນໆ ອອກ

ແບບ ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດແຕລະແຂວງແນໃສສງເສີມການລອດເືອຕາມການຮວມໃຈຂອງພະແນກ
ສຶກສາປະຈຳແຂວງ.

ເພມການເຂາຮຽນຂອງເດັກພິການ.

ໃນແຕລະແຂວງ, ຄວນຄັດເລືອກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕນແຫງໜງ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນສຳລັບການຮຽນ

ຮວມຂອງເດັກພິການເບົາ. ສງເສີມການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ເພອຊຸກຍູໃຫ
 ຜູປົກຄອງເດັກພິການເບົາ
ໃຫໄປຈອງບອນ ແລະ ເອົາລູກຂອງຕົນເຂາຮຽນ.

ການລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສືຂອງຊາວໜຸມ ແລະ ຜູໃຫຍ.
-

-

ຈັດຕງຂະບວນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍເພອລະດົມເດັກ, ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງຊົນເຜາ, ຊາວໜຸມ

ແລະ ຜູໃຫຍ ເຂາຮວມຂະບວນການລົບລາງຄວາມບຮູໜັງສືໃນໂຄງການ ການສຶກສານອກລະບົບ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕາງໆ.

ສາງ/ປົວແປງ ແລະ ປະກອບເຄອງມືໃຫແກສູນການສຶກສາຊຸມຊົນຕາມແຜນການຂະຫຍາຍ.
ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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ການພັດທະນາທັກສະສີມື.
-

ວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດການເຝິກອົບຮົມທັກສະສີມືໃຫແກຊາວໜຸມ, ໂດຍສະເພາະຜູທ
 ໄດອອກໂຮງ
ຮຽນ, ແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນຊົນເຜາເພອຮຽນຮູທັກສະສຳັບກິດຈະກຳສາງລາຽໄດເພມ.

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງ
-

ການສັບຊອນຄູທຜານການເຝິກອົບຮົມຢາງມີປະສິດທິຜົນ.

ສັບຊອນຄູໂດຍອິງໃສຄວາມຕອງການທາງດານວິຊາສອນ ແລະ ວິຊາສະເພາະຂອງຄູ ໃຫບູລິມະສິດ
ແກ່ ໂຮງຮຽນໃນເຂດຫາງໄກສອກີກ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລະ ໂຮງຮຽນມູນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄູ
-

ຝຶກອົບຮົມຄູທບໄດມາດຖານ ( EQIPII ), ຜານສູນບຳລຸງຄູ ( TUP), ສາງຄູ ( EQIPII)

-

ສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫຄູໃນປະຖົມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູນິເທດຂນເມືອງໃນການສາງັກສູດຂນທອງ

-

-

ການສະໜອງສການຮຽນ ແລະ ດັດປັບເຂາສະພາບທອງຖນ.

ຖນ. ສາງໜວຍງານພັດທະນາັກສູດທອງຖນຢູຫ
 ອງການສຶກສາເມືອງ.

ປັບປຸງການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ແລະ ການຊນຳໂຮງຮຽນ.

ຝຶກອົບຮົມຫົວໜາໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕນໃນການນຄຸມຄອງບໍລິຫານໂຮງຮຽນ-ຝຶກອົບ

ຮົມຄູ, ຫົວໜາໂຮງຮຽນ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ເພອສາງແຜນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນເພອເພມຄຸນ

ນະພາບ ແລະ ປັບປຸງການເຂາຮຽນໂດຍສະເພາະ ນັກຮຽນຍິງ ແລະ ຊົນເຜາສາງ-ສາງຕງສູນຊັບພະ
ຍາກອນກຸມໂຮງຮຽນ.

ການບໍລິການ ແລະ ຄຸມຄອງສຶກສາ
-

ປັບປຸງການຄຸມຄອງງົບປະມານ ແລະ ການເງິນ.

ຝຶກອົບຮົມ ພະນັກງານພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ໃນການຂນ
ງົບປະມານ ແລະ ການຄຸມຄອງການເງິນ, ກວມເຖິງການບັນຊີ ແລະ ການລາຍງານ.

ສາງງົບປະມານ ທໄດທົບທວນແລວ ສຳລັບພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາ
ປະຈຳເມືອງ, ສອດຄອງກັບ MTEF ແລະ PDP.

ປັບປຸງການສາງໂຮງຮຽນ ແລະ ການປະມູນ.
-

ສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫພະແນກສຶກສາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງໃນການຄຸມຄອງການ

ປະມູນ; ການກສາງ; ເກັບກຳຂມູນ ແລະ ສາງແຜນທການສຶກສາ; ນຳໃຊໂຮງຮຽນຕົວແບບ; ຊນຳ
ແລະ ຕິດຕາມ.
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ໝວດທີ 2:
ຄວາມຈຳເປັນເພອປັບປຸງລະບົບຂມູນຂາວສານ ແລະ ການຕັດສິນວິຊາການ
2.1ລະບົບຂມູນຂາວສານການສຶກສາ (EMIS)

EMIS ແມນມີສວນກຽວຂອງກັບ ທຸກໆ ກິດຈະກຳເລງໃສ ການວາງແຜນ, ການຈັດຕງປະຕິບັດ, ການຄຸມຄອງ
ຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ, ຂນແຂວງ, ຂນເມືອງ ແລະ ຂນໂຮງຮຽນ. ການດັດ
ປັບ EMIS ເພອຜະລິດຂມູນທຈຳເປັນໃນໄລຍະຂນຕອນຂອງຂະບວນການທັງໝົດ ແລະ ການເກັບກຳຂມູນ ທມີ
ຄວາມຕອງການສຳລັບການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ແມນການກຽມການທຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດວນທສຸດ.

ທຸກໆໂຄງການທໄດຮັບທຶນຈາກຕາງປະເທດ ກວມເຖິງອົງປະກອບ ື ກິດຈະກຳສຳັບປັບປຸງ EMIS, ໂດຍສະ
ເພາະໂຄງການ EDP2, BGEP, TTEST, EQUIP II, ໂຄງການຂອງຝລງ ແລະ EC ຍົກເວນ EDP2, ທຸກໆໂຄງ

ການທເລງໃສປັບປຸງ EMIS ເຂດເປາໝາຍ ຂອງໂຄງການ ( ແຂວງ/ເມືອງ ). ຄວາມສອດຄອງ ແລະ ການປະສານ
ງານ ລະຫວາງໂຄງການເານແມນສຳຄັນທສຸດ.

ຄືດງກິດຈະກຳໜງຂອງການປະສານງານຂອງຜູໃຫ
 ທຶນ ແລະ ການວາງແຜນແບບຮູບການພັດທະນາຂະແໜງການ
ຄົບຊຸດ ( SWAP ), ໄດສະເໜີໃຫອອກແບບແຜນການລະອຽດສຳລັບການປັບປຸງ EMIS, ໂດຍການຮວມມືຢາງ
ໃກຊິດລະຫວາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ອົງການຜູໃຫ
 ທຶນ, ໂດຍອີງຕາມແຜນງານ ແລະ ທຶນສະໜັບສະໜູນ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຕອງການຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ.
2.2. ບັນດາຕົວບງຊ ( ຄຸມຄອງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ )

ໄດມີບັນຊີ ບັນດາຕົວບງຊຕາງໆ ຢູໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ ແຂວງ ແລະ ຄຸນຄາຄາດຄະເນຂອງຕົວບງຊທັງ
ໝົດ ແມນຄິດໄລຢູ ໃນໂປຣແກຣມ EFAMOD. ບັນດາຕົວບງຊກວມເຖິງ:
ຊນອະນຸບານ

✓ ອັດຕາການເຂາຮຽນ 3-5 ປີ, ແຍກຕາມເພດ

ປະຖົມ

✓ ອັດຕາເຂາຮຽນໃໝໃນຊນປະຖົມທໄດຜານຊນອະນຸບານ, ແຍກຕາມເພດ
✓ ອັດຕາການເຂາຮຽນໃໝລວມ, ແຍກຕາມເພດ

✓ ອັດຕາການເຂາຮຽນໃໝສຸດທິ, ແຍກຕາມເພດ
✓ ອັດຕາການເຂາຮຽນລວມ, ແຍກຕາມເພດ

✓ ອັດຕາການເຂາຮຽນສຸດທິ, ແຍກຕາມເພດ

✓ ອັດຕາການຄາງຫອງ, ຕາມຂນ, ຕາມເພດ

✓ ອັດຕາການປະລະ, ຕາມຂນ, ແຍກຕາມເພດ

✓ ອັດຕາການລອດເືອຮອດ ປ5, ແຍກຕາມເພດ
✓ ປະສິດທິພາບພາຍໃນ, ແຍກຕາມເພດ
✓ ອັດຕາການຮຽນຈົບ, ແຍກຕາມເພດ

✓ ອັດຕາສວນນັກຮຽນ ຕຄູ, ແຍກຕາມເພດ

✓ % ຂອງຄູທໄດມາດຖານວິຊາສະເພາະ, ແຍກຕາມເພດ

✓ % ຂອງຄູທມີຄຸນວຸດທິສຳັບສອນຊນປະຖົມ, ແຍກຕາມເພດ

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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✓ ອັດຕາເລອນຊນຂນມັດທະຍົມຕນ, ແຍກຕາມເພດ
✓ ອັດຕາເຂາຮຽນລວມ, ແຍກຕາມເພດ

✓ ອັດຕາເຂາຮຽນສຸດທິ, ແຍກຕາມເພດ

✓ ອັດຕາຄາງຫອງ, ຕາມຂນ, ແຍກຕາມເພດ
✓ ອັດຕາປະລະ, ຕາມຫອງ, ແຍກຕາມເພດ
✓ ອັດຕາສວນນັກຮຽນ-ຄູ, ແຍກຕາມເພດ

ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ

✓ ອັດຕາຮູໜັງສືຕາມການລາຍງານ 15-59 ປີ, ແຍກຕາມເພດ
✓ ອັດຕາຮູໜັງສືຕາມການທົດສອບ 15-59 ປີ, ແຍກຕາມເພດ

ຕົວບງຊການສຶກສາເພອທຸກຄົນຂນເມືອງອາດລວມມີ:
ຊນອະນຸບານ

✓ ອັດຕາການເຂາຮຽນ 3-5 ປີ, ແຍກຕາມເພດ

ຊນປະຖົມ

✓ ຈຳນວນເຂາຮຽນໃໝໃນຊນປະຖົມ ທຜານຊນອະນຸບານ, ແຍກຕາມເພດ
✓ ຈຳນວນເຂາຮຽນໃໝຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ
✓ ຈຳນວນເຂາຮຽນທັງໝົດ, ແຍກຕາມເພດ

✓ ຈຳນວນເຂາຮຽນຕາມເກນອາຍຸເຂາຮຽນທາງການ, ແຍກຕາມເພດ ( 6-10 ປີ )
✓ ອັດຕາການຄາງຫອງ, ຕາມຂນ, ແຍກຕາມເພດ
✓ ອັດຕາການປະລະ, ຕາມຂນ, ແຍກຕາມເພດ

✓ ອັດຕາການລອດເືອຮອດ ປ 5, ແຍກຕາມເພດ
✓ ປະສິດທິພາບພາຍໃນ, ແຍກຕາມເພດ
✓ ອັດຕາການຮຽນຈົບ, ແຍກຕາມເພດ

✓ ອັດຕາສວນນັກຮຽນຕຄູ, ແຍກຕາມເພດ

✓ % ຂອງຄູທໄດມາດຖານວິຊາສະເພາະ, ແຍກຕາມເພດ

✓ % ຂອງຄູທມີຄຸນວຸດທິສຳລັບສອນຊນປະຖົມ, ແຍກຕາມເພດ

ມັດທະຍົມຕນ

✓ ອັດຕາເລອນຊນຂນມັດທະຍົມຕນ, ແຍກຕາມເພດ
✓ ຈຳນວນເຂາຮຽນທັງໝົດ, ແຍກຕາມເພດ

✓ ຈຳນວນເຂາຮຽນຕາມເກນອາຍຸເຂາຮຽນທາງການ, ແຍກຕາມເພດ (11-13 ປີ)
✓ ອັດຕາຄາງຫອງ, ຕາມຂນ, ແຍກຕາມເພດ
✓ ອັດຕາປະລະ, ຕາມຫອງ, ແຍກຕາມເພດ
✓ ອັດຕາສວນນັກຮຽນ-ຄູ, ແຍກຕາມເພດ

ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ

✓ ຈຳນວນຜູໃຫຍທບຮູໜັງສື (15-59 ປີ), ແຍກຕາມເພດ
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2.3. ກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ MTEF( ແຫງຊາດ ແລະ ບັນດາແຂວງ)

EFAMOD ເປັນເຄອງມືທມີປະສິດທິພາບໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍທາງເລືອກເພອການຕັດສິນ

ໃຈດານວິຊາການ ແລະ ຄວາມຍືນຍົນຂອງຍຸດທະສາດເພອບັນລຸເປາໜາຍການສຶກສາເພອທຸກຄົນ, ແຕມັນບ
ແມນອັນດຽວກັນກັບງົບປະມານ. ຕອງໄດປະເມີນເບງການແບງປັນງົບປະມານປະຈຳປີຕາມຊນຂອງການສຶກສາ,

ເປາໝາຍ, ປະເພດຂອງລາຍຈາຍ ແລະ ແງງົບປະມານເພອສະໜັບສະໜູນຄວາມຕອງການຂອງກະຊວງສຶກສາ
ທິການໃຫແກກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄະນະກຳມະການຮວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຮັບປະກັນເພອປອງກັນ
ງົບປະມານໃຫແກຂະແໜງການສຶກສາໂດຍສະເພາະສຳລັບແຜນງານຕາງໆ ຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ. ຮາງ
ງົບປະມານແບບເກາ, ຢູຂ
 ນສູນກາງ ແລະ ຂນແຂວງ ບສາມາດຊໃຫເຫັນໄດຊັບພະຍາກອນທມີ ື ຄວນຈະ

ແບງປັນໃຫແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຍອຍຂອງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ, ຍອນວາມັນບໄດຈັດປະເພດຂອງລາຍ
ຈາຍເປັນຊນ, ເປາໝາຍ ແລະ ລາຍຈາຍຕົວຈິງ ແລະ ແງທຶນ.
ກອບແຜນງົບປະມານໄລຍະກາງ

ແມນໂປຣແກຣມງົບປະມານທກວມເອົາກິດຈະກຳທັງໜົດຂອງກະຊວງສຶກສາ

ທິການ, ຊງກວມເຖິງບັນດາກິດຈະກຳທກຽວພັນເຖິງການສຶກສາເພອທຸກຄົນ. ສຳລັບແຕລະແຜນງານ, ໂຄງການ
ຍອຍ ແລະ ກິດຈະກຳ, MTEF ບງບອກລາຍຈາຍເປັນປະເພດຂອງລາຍຈາຍ ແລະ ແງທຶນ, ແລະ ກວມເຖິງຕົວ

ບງຊຜົນໄດຮັບ. MTEF ກວມເຖິງາຍປີຕເນອງກັນ: ໃນກໍລະນີຂອງສ.ປ.ປ ລາວ,ອາດຈະກວມເອົາ 5 ປີສອດຄອງ
ກັບແຜນການ 5 ປີ ( 2005-09 ແລະ 2010-14), ື ໄລຍະສນກວາ ເປັນ 3 ປີ ເວລາອອກແບບຮາງງົບປະມານ.

ເນອງຈາກວາ ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ຄວນບງບອກຄາດໝາຍຂອງແຂວງ, MTEF ຄວນຈະສາງເປັນຮາງ
ດຽວກັນ ໃນຂນແຂວງ. ເຮັດດງນຈງຮັບປະກັນຄວາມສອດຄອງດານການເງິນ PDP ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມ
ຕອງການດານທຶນຮອນ ແລະ ບໃຫແຂວງໃດຂາດເຂີນຊັບພະຍາກອນສຳລັບບັນລຸ PDP ຂອງພວກເຂົາ.

MTEF ຂນສູນກາງ ແລະ ແຂວງເປັນເຄອງມືທມີປະໂຫຍດເພອຊວຍໃຫຜູຕັ
 ດສິນບັນຫາກຽວກັບການແບງປັນ

ງົບປະມານ. ມັນເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການເຈລະຈາປຶກສາຫາລືລະຫວາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ບັນດາຜູໃຫ
ທຶນແກການສຶກສາກຽວກັບຈຸດປະສົງແລະ ຄາດໜາຍຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງເປາໝາຍຂອງໂຄງການໃໝ່.
2.4 ການປະສານງານຂອງຜູໃຫທຶນ ແລະ ຮູບການພັດທະນາຂະແໜງການ ແບບຮອບດານ (SWAP)

ຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງ ຂະໜາດຊອງຫວາງຂາດດຸນດານການເງິນ, ຄວາມຕອງການຂອງທຶນຈາກຕາງປະເທດ

ຈງເປັນປັດໃຈອັນຈຳເປັນທສຸດ ໃນການຈັດຕງປະຕິບັດແຜນງານແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນໃນ ສ.ປ.ປ
ລາວ ຕອງໄດອາໄສຢາງສູງ ການປະກອບສວນທຶນຈາກຕາງປະເທດາຍສົມຄວນ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ. ເຖິງແນວ
ໃດກຕາມການຕົກລົງຍາວນານກັບຜູໃຫທຶນແມນອີງໃສຮູບການພັດທະນາຂະແໜງການຮອບດານ ( SWAP ).
SWAP ຮຽກຮອງບາດກາວດງນ:

• ອອກແບບ ແລະ ຕົກລົງກັບຜູໃຫທຶນກຽວກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງ (SDS), ຊງການ ສຶກສາ
ເພອທຸກຄົນຈະເປັນອົງປະກອບສວນໃຫຍກວາໝູໝົດ. ເຄອງມືທສຳຄັນສຳລັບການສາງ SDS ຄວນໃຊ
EFAMDD

ເນອງຈາກວາມັນແບງອອກເປັນຂະແໜງການຈຳລອງທເຊອມຍົງເຂາກັບ

ການຄາດຄະເນ

ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການເງິນ, ເຊງອະນຸຍາດໃຫພວກເຮົາທົບທວນ ແລະ ວິໄຈຄວາມອອນໄຫວ
ເປັນໄລຍະ (ເບງວິໄຈທິດທາງນະໂຍບາຍທາງເລືອກທໄດພິຈາລະນາ)

• ອອກແບບ ແລະ ຕົກລົງກັບຜູໃຫ
 ທຶນກຽວກັບ MTEF ສຳັບຂະແໜງການສຶກສາ.

• ຈັດຕງກອງປະຊຸມເປັນໄລຍະກັບກະຊວງສຶກສາທິການເພອປະເມີນຄວາມຄືບໜາຂອງຜົນສຳເລັດ ແລະ ປຶ
ກສາກຽວກັບທຶນທຕອງການໃນອານາຄົດ.
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ກົມແຜນການ ແລະ ການຮວມມືໄດເລມຕນອອກແບບ SDS. ມັນມີຄວາມສຳຄັນທສຸດທ SDS ຕອງກວມທັງ

ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ທລັດຖະມົນຕີວາການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ນາຍົກ

ລັດຖະມົນຕີໄດຮັບຮອງເອົາແລວ ຖາເອົາຮູບການ ແລະ/ື ເລືອກເອົາຄາດໝາຍທາງເລືອກທແຕກຕາງຈາກການ
ສຶກສາເພອທຸກຄົນ ຈະນຳຜົນໃນການສງສັນຍານທຂັດແຍງກັນໃຫແກຂນເທິງ ແລະ ເຮັດໃຫການປະກອບສວນ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການອອນແອລົງ.

ໝວດທີ 3: ກາວເຂາສູຮູບການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ ລະຫວາງ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫງຊາດ ການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການລຶບລາງ
ຄວາມທຸກຈົນແຫງຊາດ ( EFA / NGPES ) ຂນພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ
ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ.
3.1 ຄຸນລັກສະນະຫລັກຂອງການວາງແຜນຂນແຂວງ ແລະ ເມືອງ:

• ການວາງແຜນຂນແຂວງຄວນຖືເປັນຄະບວນການຕເນືອງ, ແນໃສການປັບປຸງ ແລະ ເຈາະເລິກບັນຫາ.

• ການວາງແຜນຂນແຂວງຄວນກວມເອົາທຸກໆເມືອງ (ທຸກທສຸດ, ທຸກ ແລະ ບທຸກ) ແລະ ເລມຕນຈາກການວິ

ໄຈສະພາບການສຶກສາຢູຂ
 ນເມືອງ ແລະ ຂສະເໜີເພອໃຫບູລມະ
ິ ສິດໃນການປະຕິບັດການຕາມໂຮງຮຽນ,
ບານ ແລະ ເມືອງ, ຕາມຊນການສຶກສາ ແລະ ຕາມແຜນງານ ຫລັກ.

• ການວາງແຜນຂນແຂວງຄວນສອດຄອງກັບການຂນງົບປະມານຂອງແຂວງໃນໄລຍະສນ (ປະຈຳປີ) ແລະ

ໄລຍະກາງ (5ປີ), ຊງຈະນຳໄປສູການສາງ ໂປຣແກຣມ(ແຜນການ)ຄິດໄລງົບປະມານແບບງາຍດາຍຂອງ

ແຂວງ ແລະ ກອບງົບປະມານລາຍຈາຍໄລຍະກາງ (MTEF) ທຮັບຮອງໂດຍເຈາແຂວງ ແລະ ພະແນກການ
ເງິນຂອງແຂວງ ແລະ ຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

• ການວາງແຜນງົບປະມານ ແລະ MTEF ຂອງແຂວງຄວນຈະກວມເອົາທຸກໆກິດຈະກຳທສະໜັບສະໜູນ
ທຶນຮອນຈາກຂນສູນກາງ, ເຊນດຽວກັນກັບທຶນຮອນສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການຕາງໆ ແລະ ອົງການທບ
ສັງກັດລັດ.

• ການວາງແຜນຂອງແຂວງຄວນຈະກວມເອົາທຸກໆກິດຈະກຳພາກສຶກສາຂອງແຜນຍຸດທະສາດການລຶບລາງ
ຄວາມທຸກຍາກແຫງຊາດໃນບັນດາເມືອງທທຸກຍາກທສຸດ.

3.2 ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການລຶບລາງ
ຄວາມທຸກຍາກແຫງຊາດ (EFA ແລະ NGPES).

ໃນເມອ ຍຸດທະສາດ NGPES ຂົງເຂດທ I ຂອງພາກການສຶກສາສຳຫລັບບູລມະ
ິ ສິດໃນກອບການພັດທະນາຂອງ
ບັນດາອົງການຈັດຕງສາກົນ (UNDAF) ໃນປີ 2005-2006 ແມນສວນຫລາຍກຽວພັນເຖິງຂະແໜງການສຶກສາ

ທວໄປ, ຍຸດທະສາດຂົງເຂດທ II ຂອງການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂາຮຽນໃນຊນປະຖົມສຶກສາຢາງມີຄຸນນະພາ
ບ ແມນໝວດໜງຂອງແຜນປະຕິບັດງານການສຶກສາເພອທຸກຄົນ. ໂດຍທວໄປແລວ ທຸກໆຈຸດປະສົງ ໂຄງການ
ແລະ ກິດຈະກຳຂອງພາກສຶກສາ ແມນໄດມີຢູໃນແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ (EFANPA)

ແລວ. ແຜນປະຕິບັດງານການສຶກສາເພອທຸກຄົນຂອງແຂວງຄວນແລະຈຳຕອງກວມເອົາທຸກໆເມືອງ, ບວາຈະເປັນ
ເມືອງທຸກທສຸດ, ທຸກ ຫລື ບທຸກ.
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ດງນນ EFA ແລະ NGPES ແມນສອດຄອງກັນຊງປະກອບດວຍກິດຈະກຳອັນດຽວກັນຢູບັ
 ນດາເມືອງທທຸກທ

ສຸດ. ໃນເມືອການວາງແຜນຍຸດທະສາດແມນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງຕາມມະຕິຂອງການແບງຂນຄຸມຄອງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ປະເດັນຂອງການໃຫບຸລິມະສິດໃນການແບງປັນງົບປະມານໃຫແກບັນດາເມືອງຕາງໆ ພາຍ

ໃນແຂວງຄວນຈະຕອງໄດມີການປະເມີນ ແລະ ແກໄຂຢູຂ
 ນແຂວງ, ຕາມແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ງົບປະມານການ
ສຶກສາເພອທຸກຄົນຂອງແຂວງແລະ MTEF ໃນໄລຍະກາງ.

3.3 ການເຂາສູການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ EFA / NGPES ຂອງແຂວງ:

ດງທໄດຊໃຫເຫັນຄວາມສອດຄອງ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການວາງແຜນແບບປະສົມປະສານ EFA / NGPES

ໃນຂນພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ. ການພັດທະນາຮູບແບບຂອງການວາງ
ແຜນດງກາວທມີຄວາມຄືບໜາຢູຂ
 ນພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ແລະ ຫອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ບພຽງແຕ

ສອດຄອງກັບການວາງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ (SWAP) ແບບຍາວນານຢູຂ
 ນສູນກາງເທານນ ແຕມັນມີ
ຄວາມຈຳເປັນໃນເຊງປະຕິບັດການຕົວຈິງ; ມັນເປັນການປອນຂມູນໃຫຂະບວນການວາງແຜນ SWAP ແລະ
ຊວຍເຮັດໃຫແຜນດງກາວມີຄວາມເປັນໄປໄດດີຂນກວາເກາ

ໂດຍການສງເສີມການປະສນສົມທົບກັນລະຫວາງ

ກິດຈະກຳຂອງບັນດາໂຄງການຕາງໆ ແລະ ບັນດາອັງການທບສັງກັດລັດຢູຂ
 ນທອງຖນ. ຂະບວນການວາງແຜນ 2
ແບບນີຕອງມີຜົນກະທົບ ແລະ ຊຸກຍູຊງກັນແລະກັນ.
ແຜນການຂອງພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ

ແລະ

ຫອງຫານສຶກສາປະຈຳເມືອງຄວນຈະກຳນົດຄາດໝາຍຈາກ

ແຜນປະຕິບັດງານແຫງຊາດການສຶກສາເພອທຸກຄົນ. ອາດເຮັດໄດໂດຍການອອກແບບໂປຣແກຣມ EFAMOD.

ຄຽງຄູກັນນນ, ຄວນຄນຄວເບງເງອນໄຂສຳຫລັບການອອກແບບ MTEF ຂອງແຂວງ ກຽວກັບຈຸດປະສົງທມຸງໝາຍ
ເພອເຮັດໃຫການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານສອດຄອງກັນ.

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
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