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ພາກທ ີ II: ແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ 2021-2025 

 

V. ຂະແໜງການຍ່ອຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

 

1. ພາກສະເໜ ີ

1.1 ຜນົສໍາເລດັ 

ພາກທ ີI ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ-ກລິາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025) (ຂໍ ັ້ທ ີ2 ແລະ 3) ໄດ ັ້ສະແດງ
ໃຫັ້ເຫນັເຖງິຜນົສໍາເລດັທີ່ ພົ ັ້ນເດັ່ ນຂອງການພດັທະນາວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາມເີຊິ່ ງ
ລາຍລະອຽດມດີັ່ ງນີ ັ້: 

▪ ເພີ່ ມອດັຕາການຮ ັ້ໜງັສຂືອງປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸເຂົ ັ້າຮຽນ 6-14 ປີ ແລະ 15-40 ປີ ທີ່ ພາດໂອກາດທາງ
ການສກຶສາໃນທຸກຮ ບແບບ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ເທົ່ າ
ທຽມກນັ. ໂດຍໄດ ັ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບ່ໍຮ ັ້ໜງັສ ື ໃຫ ັ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15-40 ປີ ໄດ ັ້
ຈາໍນວນ 30,195 ຄນົ ທຽບໃສ່ແຜນການທີ່ ວາງໄວ ັ້ 30,000 ຄນົ ແມ່ນສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ເກນີ 100% ແລະ 
ຈດັການຮຽນ-ການສອນຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົບໍາລຸງ ໃຫ ັ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15-40 ປີ ໄດ ັ້ຈາໍນວນ 43,414 ຄນົ 
ທຽບໃສ່ແຜນການທີ່ ວາງໄວ ັ້ 20,000 ຄນົ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ລື່ ນຄາດໝາຍກວ່າ 100%; ສ່ວນການບໍາລຸງຍກົ
ລະດບັການສກຶສາຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົບໍາລຸງ ໃຫ ັ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 6-14 ປີ ໄດ ັ້ຈາໍນວນ 11,397 ຄນົ ທຽບໃສ່
ຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ັ້ 15,000 ຄນົ ປະຕບິດັໄດ ັ້ພຽງ 75.98% ເທົ່ ານັ ັ້ນ. 

▪ ການບໍາລຸງຍກົລະດບັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ແມ່ນຖກຶຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ 
ໃຫ ັ້ກບັກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15-35 ປີ ດ ັ້ວຍຮ ບແບບຈດັການຮຽນ-ການສອນບ າລຸງ ຢ ່ ຕາມກຸ່ມບ ັ້ານ ຫ  ືເຂດ
ຊຸມຊນົທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂສະດວກ ໂດຍມຜີ ັ້ຮຽນທງັໝດົ 182.820 ຄນົ ທຽບໃສ່ແຜນການວາງໄວ ັ້ 300,000 
ຄນົ ແມ່ນປະຕບິດັໄດ ັ້ພຽງ 60.94% ເທົ່ ານັ ັ້ນ; ສ າລບັການບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ
ຕອນປາຍ ແມ່ນໄດ ັ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ກຸຸຸ່ມເປົັ້າໝາຍໄດ ັ້ພຽງ 8,241 ຄນົ ທຽບໃສ່ແຜນການ
ວາງໄວ ັ້ 15,000 ຄນົ ແມ່ນປະຕບິດັໄດ ັ້ພຽງແຕ່ 54.94%. 

▪ ສ່ວນການສົ່ ງເສມີວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ແມ່ນໄດ ັ້ຈດັຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ສ ັ້າງທກັສະອາຊບີ ໃຫັ້ກບັຊາວ
ໜຸ່ມ ແລະ ຜ ັ້ໃຫຍ່ທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈຢາກຮຽນຮ ັ້ດ ັ້ານວຊິາຊບີ ຢ ່ ໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ ໂດຍສະເພາະປະຊາ
ຊນົໃນບ ັ້ານສາມສ ັ້າງ ໄດ ັ້ທງັໝດົ 14,682 ຄນົ ທຽບໃສ່ແຜນການວາງໄວ ັ້ 20,000 ຄນົ ແມ່ນປະຕບິດັໄດ ັ້
ພຽງ 73.41%; ເຊິ່ ງໄດ ັ້ຝຶກອບົຮມົຕາມລາຍສາຂາວຊິາຊບີທີ່ ຕດິພນັກບັວຖິກີານດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ 

ແຕ່ລະທັ້ອງຖິ່ ນ. ພັ້ອມກນັນັ ັ້ນ, ກໍໄດ ັ້ສະໜອງອຸປະກອນທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ຈດັຝຶກທກັສະວຊິາຊບີໃຫ ັ້ກບັຄ ຝຶກ 

ໃນສາຂາວຊິາປ ກຝັງ, ລ ັ້ຽງສດັ, ວຊິາຊບີຊ່າງໄມ ັ້, ການບໍລກິານ ແລະ ການໂຮງແຮມ ເຫ ົ່ ານີ ັ້ເປັນຕົ ັ້ນ; 

▪ ຄຽງຄ ່ ກບັການຂະຫຍາຍໂອກາດທາງການສກຶສາ ກໍຍງັໄດ ັ້ປັງປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍ
ໄດ ັ້ສ ັ້າງມາດຕະຖານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ; ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ7 ມາດຕະຖານ ແລະ 28 ຕວົຊີ ັ້ບອກຫ ກັ ທີ່

ໃຊ ັ້ເປັນເຄື່ ອງມໃືນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ ທາງດ ັ້ານຄຸນນະພາບ ສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 
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ຕາຕະລາງ xx: ຄວາມຄບືໜັ້າຂອງຕວົຊີ ັ້ບອກຕ່າງໆໃນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແຕ່ປີ 2016 ຫາ 2020 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ຈາໍນວນສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ັ້ນ
ແຂວງ 

16 17 17 17 17 

ຈາໍນວນສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ັ້ນ
ເມອືງ 

20 27 31 36 36 

ຈາໍນວນສ ນການຮຽນຮ ັ້ຊຸມຊນົ 317 335 342 342 342 

ຈາໍນວນຄ ສອນແລະພະນກັງານ 506 521 597 528  

ຈາໍນວນຄ ອາສາສະໝກັ 8.762 10.619 11.006 11.161  

ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົໃນຫ ກັສ ດການຮຽນ-
ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບ່ໍຮ ັ້ໜງັສ ື(15-40 

ປີ) 

9.157 9.201 11.828   

ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົໃນຫ ກັສ ດບໍາລຸງຈບົຊັ ັ້ນ
ປະຖມົ (15-40 ປີ) 

11.097 10.630 15.763 5.924  

ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົໃນຫ ກັສ ດບໍາລຸງຈບົຊັ ັ້ນ
ປະຖມົ(6-14 ປີ) 

1.986 3.873 3.773 1.765  

ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົໃນຫ ກັສ ດບໍາລຸງຍກົ
ລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນມ.ຕົ ັ້ນ 

65.618 67.712 19.425 30.065  

ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົໃນຫ ກັສ ດບໍາລຸງຍກົ
ລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນມ.ປາຍ 

2.486 1.864 1.747 2.144  

ຈາໍນວນຜ ັ້ຈບົຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ 3.250 4.201 2.926 4.305 5.138 

 

ຕາຕະລາງ xx: ຄວາມຄບືໜັ້າຂອງຕວົຊີ ັ້ບອກຕ່າງໆທາງດ ັ້ານປະສທິພິາບ ໃນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແຕ່ປີ 2016-2020 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ເປີເຊນັຂອງນກັຮຽນທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການບໍາລຸງຈບົ
ຊັ ັ້ນປະຖມົ (15-40 ປີ) 

110,97 265,75 197,04 148,10  

ເປີເຊນັຂອງນກັຮຽນທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການບໍາລຸງຈບົ
ຊັ ັ້ນປະຖມົ (6-14 ປີ) 

66,20 129,10 125,77 58,83  

ເປີເຊນັຂອງນກັຮຽນທີ່ ຈບົບໍາລຸງຍກົລະດບັ
ການສກຶສາຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ 

164.04 111 32 50.01  

ເປີເຊນັຂອງນກັຮຽນຈບົບໍາລຸງຍກົລະດບັການ
ສກຶສາຊັ ັ້ນ ມ.ປາຍ 

82.86 62.13 58.23 71.46  

ເປີເຊນັຂອງຜ ັ້ຈບົຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນ
ພື ັ້ນຖານ 

81.25 105.02 73.15 104.62  

ແຫ ່ ງຂໍ ັ້ມ ນ:ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປະຈາໍປີທີ່ວາງໄວ ັ້ໃນແຕ່ລະປີ 
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1.2 ສິ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ພາກທ ີI ຂອງແຜນ 2021-2025 (ຂໍ ັ້ທ ີ2 ແລະ 3) ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັສິ່ ທ ັ້າທາຍຂອງການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນ. ສິ່ ງທ ັ້າທາຍທີ່ ສໍາຄນັປະກອບມດີັ່ ງນີ ັ້: 

• ການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາ ແລະ ການສົ່ ງເສມີດ ັ້ານທກັສະວຊິາຊບີ ໃຫັ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຜ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດຍງັຈາໍກດັ 

ແລະ ຍງັບ່ໍທົ່ ວເຖງິ; 
• ຄວາມຮບັຮ ັ້, ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງອໍານາດການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຊຸມຊນົ ຕໍ່ ກບັ

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຍງັບ່ໍສ ງ; 
• ລະບຽບການຄຸຸ ັຸ້ມຄອງສໍາຫ ບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຍງັບ່ໍທນັສອດຄ່ອງ, ຮດັກຸມ ແລະ ບ່ໍມກີນົໄກ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ. 
• ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກ່ຽວກບັວທິກີານສດິສອນ ແລະ ທກັສະການສດິສອນ ໃຫັ້ກບັຜ ັ້ໃຫຍ່ຍງັບ່ໍທນັສ ງ ແລະ 

ເລກິເຊິ່ ງ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການສດິສອນໃຫັ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ບ່ໍໄດ ັ້ມປີະສດິພາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ເທົ່ າທີ່ ຄວນ; 

• ລະບຽບການຄຸ ັ້ມຄອງສໍາລບັສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສ ນການຮຽນຮ ັ້ຊຸມຊນົ ຍງັຊດັເຈນ, ງບົ
ປະມານເງນີບໍລຫິານສ ນ ຍງັບ່ໍມ ີແລະ ສິ່ ງອໍານວຍສະດວກກໍບ່ໍພຽງພໍ; 

• ລະບບົສະຖຕິຂໍິ ັ້ມ ນສະຖຕິກິານສກຶສານອກໂຮງຮຽນຍງັບ່ໍທນັຊດັເຈນ, ຂາດການວເິຄາະຢ່າງລະອຽດ ແລະ 

ຍງັບ່ໍທນັໄດ ັ້ເຊື່ ອມເຂົ ັ້າກບັລະບບົສະຖຕິສິກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

2. ບ ລມິະສດິ ສໍາລບັປີ 2021-2025 

ໃນໄລຍະປີ 2021-2025, ບນັດາເມອືງທີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດແມ່ນຖເືອາົບນັດາເມອືງທີ່ ບນັຈໃຸນບນັຊລີາຍຊື່  40 
ເມອືງ ທີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍານດົ. 

2.1 ຈດຸປະສງົ 
1) ການຂະຫຍາຍການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນບໍາລຸງ ໃຫ ັ້ລງົທນຶໃສ່ຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ປະຢັດ ແຕ່ຕ ັ້ອງ

ໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມເປັນຈງິ, ໂດຍຜ ັ້ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາບໍາລຸງ ຈະຕ ັ້ອງມທີກັ
ສະການຮ ັ້ໜງັສ ືແລະ ການຄດິໄລ່ເລກທີ່ ດຂີຶ ັ້ນ ເພື່ ອສບືຕໍ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນບໍາລຸງ. 

– ການເພີ່ ມອດັຕາການຮຸ ັຸ້ໜງັສ ືແລະ ສບຶຕໍ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົບໍາລຸງ ຮອດປີ 2030 ສໍາລບັກຸ່ມເປົັ້າ
ໝາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 

– ສົ່ ງເສມີໂອກາດໃນການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ເທົ່ າທຽມ, ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ການສົ່ ງເສມີ
ການຮຽນຮ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ ສຸໍາລບັທຸກຄນົ. 

2) ເພື່ ອສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກ່ພະນກັງານຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃຫ ັ້ສາມາດຕອບສະໜ
ອງ ໄດ ັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລະບບົໃນປະຈບຸນັ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນອານາຄດົ. 

– ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ກບັບຸກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍການພດັທະນາຂດີ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ທກັສະ ດ ັ້ານການບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ວາງແຜນການໃນຕໍ່ ໜ ັ້າ ໄດ ັ້ຢ່າງມປີະສດິ
ທພິາບສ ງ. 

3) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກ່ສກຶສາແຂວງ, ສກຶສາເມອືງ, ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພື່ ອຍກົສ ງ
ປະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ໂດຍຜ່ານການກໍານດົພາລະບດົບາດ ແລະ
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ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ; ກໍານດົໜັ້າວຽກ ແລະ ວຊິາສະເພາະຢ່າງຈະແຈ ັ້ງ; ສ ັ້າງຕັ ັ້ງລະບບົເພື່ ອສະໜອງ 
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນດ ັ້ານການເງນິຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ. 
– ປັບປຸງພາລະບດົບາດການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດ

ຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງການພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ລວມທງັການສ ັ້າງຄວາມ
ເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ກບັຄ ສອນ ແລະ ຄ ຝຶກວຊິາຊບີ ຢ່າງເໝາະສມົ. 

– ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ກາຍເປັນສ ນແຫ່ງການຮຽນຮ ັ້. 
– ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຂັ ັ້ນແຂວງ, ຂັ ັ້ນເມອືງ ແລະ ສ ນ

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ັ້ນຕ່າງໆ ເພື່ ອໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ດໍາລດັວ່າດ ັ້ວຍການຮຽນຮ ັ້
ຕະຫ ອດຊວີດິ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 

4) ເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດ ັ້ານຜນົການຮຽນຂອງຜ ັ້ຮຽນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃນຕວົເມອືງ ແລະ 

ຊນົນະບດົ ໂດຍຜ່ານການບໍລຫິານຊບັພະຍາກອນທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົຫ າຍຂື ັ້ນ  ໂດຍມີ
ເປົັ້າໝາຍປັບປຸງການສກຶສາໃຫ ັ້ດຂີື ັ້ນໃນທົ່ ວຂະແໜງການ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມອືງ ທີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ 

ທີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍານດົ. 
– ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຮຽນຮ ັ້ແບບອດັທະຍາໄສ ແລະ ການຝຶກທຸັກສະອາຊບີດ ັ້ານຕ່າງໆ ໂດຍການຮຽນຮ ັ້

ຜ່ານສື່ ອອນໄລນຕ່໌າງໆ ແລະ ການສ ັ້າງໂອກາດແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິແຫ ່ ງຂໍ ັ້ມ ນ ດ ັ້ານຕ່າງຢ່າງທົ່ ວ
ເຖງິ. 

5) ເພື່ ອສະໜອງການສກຶສາຫລງັການສກຶສາຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານທີ່ ດຂີື ັ້ນ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນ  
ບ ລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄັ ັ້ງທ ີ9. 

– ສົ່ ງເສມີການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີທີ່ ຫ າກຫ າຍຮ ບແບບ ແລະ ການສ ັ້າງທກັສະອາຊບີ ທີ່ ກວມເອາົທກັສະສີ
ມແືຮງງານ ແລະ ທກັສະຊວີດິ ໂດຍພດັທະນາໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ. 

2.2 ຄາດໝາຍ  

1) ອດັຕາການຮ ັ້ໜງັສ:ື 
– ປະຊາກອນອາຍຸແຕ່ 15-24 ປີ 

o ຍງິ 
o ຊາຍ 

– ປະຊາກອນອາຍຸແຕ່ 15-40 ປີ 

o ຍງິ 
o ຊາຍ 

2) ຈາໍນວນຜ ັ້ທີ່ ຮຽນຈບົຈາກ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: 
– ຈຸໍານວນຜ ັ້ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົບໍາລຸງ 6-14 ປີ ໃຫັ້ບນັລຸ 25.000 ຄນົ. 

– ຈາໍນວນຜ ັ້ຮຽນຈບົຫ ກັສ ດລບົລ ັ້າງຄວາມບ່ໍຮ ັ້ໜງັສ ືໃຫ ັ້ບນັລຸ 20.000 ຄນົ. 

– ລະດບັປະຖມົສກຶສາບໍາລຸງ 15-40 ປີ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 21.000 ຄນົ. 

– ລະດບັມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນບໍາລຸງ 15-35 ປີ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 140.000 ຄນົ. 

– ລະດບັມດັທະຍມົຕອນປາຍບໍາລຸງ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 40.000 ຄນົ. 
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3) ຫ ກັສ ດທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການສົ່ ງເສມີວຊິບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ແລະ ທກັສະສມີແືຮງງານ ໃຫັ້ມຫີ າກຫ າຍສາຂາວິ
ຊາ ແລະ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຖກຶຮບັຮອງ. 

4) ຈາໍນວນຜ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ແລະ ສ ັ້າງທກັສະອາຊບີ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 20.000 ຄນົ. 

5) ລະບຽບການ, ຫ ກັການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການສົ່ ງເສມີ, ຄຸ ັ້ມຄອງ, ການຈດັ ການຮຽນ-ການສອນ, ການຝຶກ
ອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ, ການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ເພື່ ອໃຫ ັ້ຮບັປະກນັດ ັ້ານຄຸນນະພາບຫ າຍຂຶ ັ້ນ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫ່ງຊາດ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງ. 

 

2.3 ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 

2.3.1 ຈາໍນວນນກັຮຽນທີ່ ຈບົຈາກແຜນງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເພີ່ ມຂື ັ້ນ, ໂດຍມຜີນົການຮຽນຮ ັ້ທີ່ ດຂີ ື ັ້ນ, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນທກັສະການຮ ັ້ໜງັສ ື ແລະ ທກັສະການຄດິໄລ່ເລກ ໂດຍມຈີດຸສຸມພເິສດກ່ຽວກບັຜ ັ້
ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ - ຊາຍ (ພາກທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 1) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິ່ ງພາກທ ີI ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025) ນີ ັ້ ສໍາລບັລາຍລະອຽດຂອງເຫດຜນົຕ່າງໆ. ຂະແໜ
ງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ສະໜອງການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ໃຫັ້ແກ່ປະຊາຊນົທີ່

ດ ັ້ອຍໂອກາດທາງການສກຶສາ ທີ່ ຖກຶວ່າເປັນວຽກບຸລມິະສດິຫ ກັຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ນອກຈາກນີ ັ້, 
ຈາໍນວນປະຊາຊນົທີ່ ຍງັບ່ໍຮ ັ້ໜງັສ ື ແລະ ຍງັບ່ໍມທີກັສະການຄດິໄລ່ເລກໄດ ັ້ ຍງັມຈີາໍນວນຫ າຍ ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະກວມ
ເອາົເຖງີໜຶ່ ງສ່ວນສາມຂອງກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັໄລຍະກາງ 1: ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝ່ ແລະ ອດັຕາເລື່ ອນຂັ ັ້ນ ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໃນແຕ່ລະຊັ ັ້ນສໍາລບັການສຸກຶສາ
ນອກໂຮງຮຽນ (ພາກທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ1,ຜນົຮບັໄລຍະກາງ 1.3) 
ຍຸດທະສາດທ ີ1: ຂະຫຍາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄປສ ່ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ, ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ ັ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝ

າຍຜ ັ້ທີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ເພື່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການສກຶສາທີ່ ມຄີວາມສະເໝພີາບ ແລະ ເທົ່ າທຽມ 

ວຽກຈດຸສຸມ: 
• ປັບປຸງສ ນການຮຽນຮ ັ້ຊຸມຊນົ, ສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ລວມທງັສະຖານທີ່ ຈດັການຮຽນ-ການສອນ

ໃຫັ້ກບັກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາທີ່ ເທົ່ າທຽມ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ; 

• ສະໜອງການສກຶສາແກ່ເດກັນ ັ້ອຍກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ໃນເກນອາຍຸ 6-14 ປີ ທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາ ໃຫັ້
ສາມາດເຊື່ ອມຕໍ່ ເຂົ ັ້າໃນການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ; 

• ສະໜອງການສກຶສາໃຫ ັ້ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 15-40 ປີ ທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຮບັ
ການບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ເທົ່ າທຽມ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ; 

• ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫັ້ແມ່ຍງິ ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຜ ັ້ພກິານ ໄດ ັ້ເຂຸົຸັ້າເຖງິການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຫ າຍຂື ັ້ນ; 

• ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ຄຽງຄ ່ ກບັການຮຽນ-ການສອນຕາມຫ ກັສ ດການຮ ັ້ໜງັສສໍືາ
ລບັຜ ັ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກິ; 

• ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ໃຫັ້ຊຸມຊນົ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ, ອໍານາດການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ພາກສ່ວນ
ອື່ ນໆ ເປັນເຈົ ັ້າການໃນການພດັທະນາວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ; 
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• ສົ່ ງເສມີການຮຽນຮ ັ້ໂດຍຜ່ານສື່ ອເິລກັໂທນກິຕ່າງໆ ທີ່ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ກວ ັ້າງຂວາງ, ຕາມຍຸກສະໄ
ໝ, ເໝາະສມົຕາມສະພາບຂອງທັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜ ັ້ຮຽນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ສົ່ ງເສມີການຮຽນຮ ັ້ຕະຫ ອດຊວິດິ ສໍາລບັໝດົທຸກຄນົ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ໃຫັ້ມກີານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານການຮຽນຮ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ ທຸົຸ່ວສງັຄມົ;  

• ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ໃຫັ້ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໄດ ັ້ຮບັການສກຶສາຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ການຮຽນຮ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ 

ໂດຍຜ່ານຮ ບແບບການຮຽນທີ່ ມຫີ າຍທາງເລອືກ ເຊັ່ ນ: ການຮຽນຮ ັ້ທີ່ ປັບປ່ຽນໄດ ັ້, ການຮຽນຮ ັ້ຕາມອດັທະ
ຍາໄສ, ການສກຶສາທາງໄກ ແລະ ການສກຶສາຮ ບແບບອື່ ນໆ; 

• ພດັທະນາ ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານ ການປະກບັຄຸນນະພາບ, ການຮບັຮ ັ້, ການຢັັ້ງຢືນ, ການທຽບເທົ່ າ, 
ທຽບໂອນ ຜນົການຮຽນ ແລະ ການປະເມນີຄຸນນະພາບການຮຽນຮ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ພດັທະນາຫ ກັສ ດການຝຶກອບົຮມົໄລຍະສັ ັ້ນ ແລະ ປັບປ່ຽນໄດ ັ້ ທີ່ ມເີນື ັ້ອໃນເນັ ັ້ນໃສ່ການຮ ັ້ໜງັສ ື
ແລະ ການສ ັ້າງທກັສະອາຊບີ ສໍາລບັທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໂດຍນາໍໃຊ ັ້ການສື່ ການຮຽນເປັນວດີໂີອ ຜ່ານທາງຢ ທ ບ (YouTube) 

ຫ  ືສື່ ການຮຽນໃນຮ ບແບບອື່ ນ. 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັອນັເຕມັສ່ວນໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງງບົປະມານ
ຕາມແຜນການເງນິຮ ບແບບ “ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ  ືງບົປະມານ ODA ສຸມໃສ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັນີ ັ້
ໂດຍສະເພາະ. 
ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາຫ ກັສ ດການຝຶກອບົຮມົໄລຍະສັ ັ້ນ ທີ່ ມເີນື ັ້ອໃນກ່ຽວກບັການຮຽນຮ ັ້ໜງັສ ືແລະ ວຊິາ
ຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານໃນສາຂາຕ່າງໆ ໂດຍຮ ບແບບອອນໄລນ ໌ໂດຍອງີໃສ່ສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງທັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ 
ສະພາບຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

• ພດັທະນາສື່ ການຮຽນ-ການສອນ ກ່ຽວກບັການຮຽນຮ ັ້ໜງັສ,ື ບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ, ການຝຶກ
ອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ແລະ ທກັສະອາຊບີ ໃຫັ້ແທດເໝາະກບັທ ັ້ອງຖິ່ ນ (ພດັທະນາຫ ກັສ ດທ ັ້ອງ
ຖິ່ ນ). 

• ໂຄສະນາ ແລະ ເຜຍີແຜ່ ຫ ກັສ ດການຮຽນຮ ັ້ໜງັສ,ື ບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ, ການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ
ຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ແລະ ທກັສະອາຊບີ ຜ່ານສື່ ຕ່າງໆ ທງັແບບອອນໄລນ ໌ (Online) ແລະ ແບບສື່ ສິ່ ງພມິ 

(Offline) ໃນຮ ບແບບທີ່ ເໝາະສມົກບັກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງທັ້ອງຖິ່ ນ. 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກບັການນໍາໃຊ ັ້, ວທິກີານສດິສອນ ແລະ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງ
ການຮຽນ-ການສອນ ຜ່ານສື່ ຕ່າງໆ ທງັແບບອອນໄລນ ໌(Online) ແລະ ແບບສື່ ສິ່ ງພມີ (Offline). 

2.3.2 ອດັຕາການຮ ັ້ໜງັສໃືນກຸ່ມຜ ັ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ  ຂື ັ້ນເພີ່ ມ ພ ັ້ອມທງັຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັລະຫວ່າງ
ເພດ, ເຜົ່ າ, ຖານະດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ທີ່ ຕັ ັ້ງພ ມສນັຖານ (ພາກທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 4) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິ່ ງພາກທ ີI ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025) ນີ ັ້ ສໍາລບັເຫດຜນົລະອຽດຕ່າງໆ. ສໍາລບັອດັຕາການ
ຮ ັ້ໜງັສໃືນກຸ່ມຜ ັ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຖວ່ຶາເປັນປະເດັ່ ນບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັ ເນື່ ອງຈາກຈາໍນວນນກັຮຽນທີ່ ອອກຈາກ
ໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ທີ່ ມຜີນົການຮຽນຕໍ່ າຍງັມຈີາໍນວນຫ າຍ. ແຜນງານການສົ່ ງເສມີການຮ ັ້
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ໜງັສ ື ກໍຍງັບ່ໍໄດ ັ້ລວມເຂົ ັ້ານະໂຍບາຍການຮຽນຮ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ຂະແໜງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຈະ
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ປັບປຸງ, ແກ ັ້ໄຂ ແລະ ສະໜອງການສກຶສາໃຫ ັ້ກບັກຸ່ມເປົັ້າໝາຍດັ່ ງກ່າວ ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ພັ້ອມ
ທງັສ ັ້າງທຸກເງ ື່ອນໄຂເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຮຽນຮ ັ້ໜງັສ ື ແລະ ພັ້ອມທງັຮບັປະກນັໃຫ ັ້ເກດີມຄີວາມເທົ່ າທຽມກນັທາງ
ດ ັ້ານການສກຶ ໃນທຸກດ ັ້ານ ແລະ ທຸກຮ ບແບບ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັໄລຍະກາງທ ີ1: ອດັຕາການຮ ັ້ໜງັສ ືສາໍລບັ ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 15-24 ປີ ເພີ່ມຂື ັ້ນ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນໃນການຮ ັ້ໜງັສ ືສາໍລບັ ເພດ, ເຜົ່ າ, ຖານະດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ທີ່ຕັ ັ້ງພ ມສນັຖານ (ພາກທ ີI ຜນົ
ໄດ ັ້ຮບັທ ີ4, ຜນົຮບັໄລຍະກາງ 4.1) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບ່ໍຮ ັ້ໜງັສ ືສໍາລບັ ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 
15-24 ປີ ໃຫ ັ້ຫ າຍຂື ັ້ນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 
• ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ໃຫ ັ້ຊຸມຊນົ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ, ອໍານາດການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ 

ພາກສ່ວນອື່ ນໆ ເປັນເຈົ ັ້າການໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບ່ໍຮ ັ້ໜງັສ.ື 

• ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ໃຫັ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ໄດ ັ້ຮບັການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບ່ໍຮ ັ້ໜງັສ ື ໂດຍແຍກຕາມ
ເພດ, ເຜົ່ າ, ຖານະດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ທີ່ ຕັ ັ້ງພ ມສນັຖານ ໃຫັ້ເທົ່ າທຽມກນັ. 

• ວາງແຜນປະຕບິດັງານສໍາລບັວຽກງານລບົລ ັ້າງຄວາມບ່ໍຮ ັ້ໜງັສ ືຂອງກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໄວໜຸ່ມ 15-24 ປີ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັໄລຍະກາງ 2 ອດັຕາການຮ ັ້ໜງັສເືພີ່ມຂື ັ້ນ ການປະເມນີຜນົໄດ ັ້ຮບັໄລຍະຍາວ (ຜນົກະທບົ) ກ່ຽວກບັ
ການຮ ັ້ໜງັສຂືອງໄວໜຸ່ມໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເພີ່ມຂື ັ້ນ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ4, ຜນົຮບັໄລຍະກາງ 4.2) 

ຍຸດທະສາດ 1: ພດັທະນາກນົໄກການປະເມນີ ສໍາລບັການຮຽນຮ ັ້ໜງັສ ືແລະ ການບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ.  
ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ພດັທະນາລະບບົຖານຂໍ ັ້ມ ນ ແລະ ເຄື່ ອງມຕືດິຕາມ-ປະເມນີ ອດັຕາຜ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ຜ ັ້ທີ່ ຮຽນຈບົ 
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແຍກຕາມ ເຜົ່ າ, ເພດ, ຖານະດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ທີ່ ຕັ ັ້ງພ ມສນັຖານ 

• ເກບັກໍາສະຖີຕິກິານເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ຜ ັ້ທີ່ ຮຽນຈບົແຕ່ລະປີໂດຍນໍາໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມ ື ແລະ ກນົໄກການ
ກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

• ພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ ເຄື່ ອງມ,ື ກນົໄກ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ເພື່ ອວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ກ່ຽວກບັອດັຕາການຮ ັ້ໜງັສ ືແລະ ອດັຕາການຮຽນຈບົບໍາລຸງຍກົລະດບັຊັ ັ້ນປະຖມົ ຂອງໄວໜຸ່ມ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນ ໃນການນໍາໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມຕືດິຕາມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັໄລຍະກາງທ ີ3: ໂຄງປະກອບຂອງສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການພດັທະນາສ ນການສກຶສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສ ນການຮຽນຮ ັ້ຊຸມຊນົ ຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາການຮ ັ້ໜງັສ ືຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜ ັ້ໃຫຍ່ ເພີ່ມ
ຂື ັ້ນ. (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ4, ຜນົຮບັໄລຍະກາງ 4.3) 

ຍຸດທະສາດ 1: ປັບປຸງໂຄງສ ັ້າງຂອງການສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສ ນການຮຽນຮ ັ້ຊຸມຊນົ ໃຫ ັ້ມຄຸີນນະ
ພາບ ແລະ ເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ປັບປຸງໂຄງສ ັ້າງຂອງສ ນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ກາຍເປັນສະຖາບນັການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນ. 
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• ປັບປຸງລະບຽບການບໍລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລກິານ ຂອງສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ັ້ນ
ຕ່າງໆ ເພື່ ອໃຫ ັ້ຊຸມຊນົ ແລະ ສງັຄມົ ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິໄດ ັ້ງ່າຍ. 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ໃນດ ັ້ານການບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລກິານ ໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນ ການສກຶ
ສານອກໂຮງຮຽນ. 

ຍຸດທະສາດ 2: ພດັທະນາສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ກາຍເປັນສ ນແຫ່ງການຮຽນຮ ັ້ ເພື່ ອ
ທຸກຄນົ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 
• ສ ັ້າງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນການຫນັສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ເປັນ

ສ ນແຫ່ງການຮຽນຮ ັ້. 
• ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງສະຖານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ເປັນແຫ ່ ງບໍລກິານ ແລະ ສະໜອງຂໍ ັ້ມ ນຂ່າວ

ສານການຮຽນຮ ັ້ ໃຫັ້ຊຸມຊນົ ແລະ ສງັຄມົ. 

• ພດັທະນາລະບຽບການ ແລະ ກນົໄກ ກ່ຽວກບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ລບົລ ັ້າງຄວາມບ່ໍຮ ັ້ໜງັສ ື

ແລະ ບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ ໂດຍຜ່ານສ ນການຮຽນຮ ັ້ຊຸມຊນົຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 

• ພດັທະນາລະບຽບການ ແລະ ກນົໄກ ກ່ຽວກບັການສ ັ້າງສ ນເປັນແຫ ່ ງຝຶກອບົຮມົທກັສະວຊິາຊບີ ແລະ 

ສະໜອງສມີແືຮງງານທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ໃຫັ້ກບັຕະຫ າດແຮງງານ. 

• ສ ັ້າງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ ໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ, 

ການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ລວມທງັປັບປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມ ຂອງສ ນການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນ. 

2.3.3 ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາໍນວນນກັຮຽນທີ່ ອອກຈາກລະບບົກ່ອນຈບົການສກຶສາຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ແລະ ຜ ັ້ທີ່ ຈບົ
ການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານທີ່ ເຂົ ັ້າສ ່ ຕະຫ າດແຮງງານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສອດຄ່ອງກບັຄວາມ 
ຕ ັ້ອງການຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຄັ ັ້ງທ ີ IX (NSEDP) ເພື່ ອຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະ
ພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ (ພາກທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ5) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິ່ ງພາກທ ີI ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025) ນີ ັ້ ສໍາລບັເຫດຜນົລະອຽດຕ່າງໆ. ການວເິຄາະກໍາລງັ
ແຮງງານທີ່ ດໍາເນນີໃນປີ 2017 ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວ່າ ຍງັມປີະຊາຊນົຈາໍນວນຫ າຍທີ່ ຖກືຈ ັ້າງງານຈາກຫວົໜ່ວຍວິ
ສາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ຫ  ື ສ່ວນບຸກຄນົ. ສະນັ ັ້ນ, ການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ແມ່ນຍງັມຄີວາມຈາໍເປັນ
ຫ າຍ ນອກເໜອືຈາກການສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ລະດບັ C1 ແລະ C2 ຂອງອາຊວີະສກຶສາທີ່ ມຢີ ່ ໃນປັດຈບຸນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັໄລຍະກາງ 1: ຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫ່ງຊາດ ໄດ ັ້ກວມເອາົການເຊື່ອມໂຍງກນັລະຫວ່າງການສກຶສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສາຍອາຊວີະສກຶສາ ເພື່ອໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັຂອບວຸດທກິານສກຶສາຂອງອາຊຽນ (ພາກທ ີI, 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັໄລຍະກາງ 5.9) 

ຍຸດທະສາດ 1: ພດັທະນາກນົໄກ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງວຽກງານວຊິາຊບີ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົ ັ້າ
ໃນຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫ່ງຊາດ.  

ວຽກຈດຸສຸມ: 
• ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາ ຫ ກັສ ດວຊິາຊບີ ລະຫວ່າງ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອາຊວີະສກຶສາ 

ສາມາດ ທຽບເທົ່ າ, ທຽບໂອນ ຕາມມາດຕະຖານຂອງຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫ່ງຊາດ; 
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• ສ ັ້າງລະບຽບການທຽບເທົ່ າ, ທຽບໂອນ ທກັສະວຊິາຊບີການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ກບັ ທກັສະວຊິາ
ຊບີອາຊວີະສກຶສາ ແບບເປັນໂມດ ນ, ລາຍວຊິາ, ຊັ ັ້ນຕົ ັ້ນລະດບັ 1 ແລະ 2 (C1 ແລະ C2); 

• ພດັທະນາການປະກນັຄຸນນະພາບວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ໂດຍສມົທບົກບັສ ນປະກນັຄຸນນະພາບການ
ສກຶສາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ;  

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້າວຊິາສະເພາະໃຫັ້ແກ່ຄ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ແລະ ທກັສະດ ັ້ານ
ວຊິາຊບີ ໃນສາຂາຕ່າງໆ ເພື່ ອແນ່ໃສ່ໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຝຶກອບົຮມົ ໃຫັ້ໄປຕາມມາດຕະຖານຂອດວຸດທິ
ການສກຶສາແຫ່ງຊາດ; 

ຍຸດທະສາດ 2: ຍກົສ ງຄຸນນະພາບວຽກງານວຊິາຊບີ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານ
ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຂອບວຸດທກິານສກຶສາອາຊຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 
• ພດັທະນາ ມາດຕະຖານທກັສະອາຊບີ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮ ັ້ຕາມ

ອດັທະຍາໄສ ຕາມຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດທຽບເທົ່ າ, ທຽບໂອນ, ຮບັຮ ັ້ 
ແລະ ເຊຶື່ ອມໂຍງ ເຂົ ັ້າກບັຂອບວຸດທກິານສກຶສາຂອງອາຊຽນ; 

• ສ ັ້າງແຜນປະຕບິດັງານ ໃນການສົ່ ງເສມີການສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ເພື່ ອການ
ຈ ັ້າງງານ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຕະຫ າດແຮງງານ ໃນຍຸກການປະຕຮິ ບອຸດສະຫະກໍາທນັສະໄໝ 
ຄັ ັ້ງທ ີ4 (IR 4.0) ສໍາລບັກຸ່ມເປົັ້າໝາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ; 

• ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ, ມຄີວາມຮ ັ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສມົບດັ ສາມາດຕອບ
ສະໜອງການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າກບັ
ພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ. 

ຍຸດທະສາດ 3: ສ ັ້າງໂຄງການ ແລະ ພດັທະນາຮ ບແບບ ເພື່ ອການສົ່ ງເສມີວຊິາຊບີ ກກກກກກກກກກກກກກ

ກກກ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 
• ສ ັ້າງໂຄງການ ແລະ ພດັທະນາຮ ບແບບການສົ່ ງເສມີວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານທີ່ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ເພື່ ອຍກົລະດບັຄຸນນະພາບຊວີດິການເປັນຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ; 
• ພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ໃຫັ້ມຄີວາມຫ າກຫ າຍທາງດ ັ້ານສາຂາວຊິາຊບີ ແລະ 

ມວີທິກີານຝຶກອບົຮມົຫ າຍຮ ບ ຫ າຍແບບ ໂດຍສາມາດປັບປ່ຽນໄດ ັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົັ້າ
ໝາຍ ແລະ ສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງສງັຄມົ; 

• ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ ໃນການຈດັຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ແລະ ຝຶກທກັສະອາຊບີແບບ
ຊໍານຊໍິານານ. 

2.3.4 ຂະແໜງການສກຶສາໄດ ັ້ມກີານຈດັຕັ ັ້ງ, ຄຸ ັ້ມຄອງ, ຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຢ ່ ແຕ່
ລະຂັ ັ້ນຢ່າງເໝາະສມົ ເພື່ ອປັບປຸງການປະຕບິດັໜ ັ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງການ ໄດ ັ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະ
ສດິທຜິນົສ ງ (ພາກທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ6) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິ່ ງພາກທ ີ I ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ IX (2021-2025) ນີ ັ້ ສໍາລບັເຫດຜນົລະອຽດຕ່າງໆ. ການປັບປຸງທາງ
ດ ັ້ານຄຸນນະພາບການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນເປັນວຽກບຸລມິະສດິທີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເພື່ ອ



10 

ໃຫັ້ບນັລຸຕາມຍຸດທະສາດທີ່ ກໍານດົ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ ຫ າຍຂື ັ້ນ. ໂດຍການຈດັຕັ ັ້ງວາງແຜນ 

ການກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ເໝາະສມົ ໃຫັ້ໄປຕາມມາດຕະຖານຂອບວຸດທກິານສກຶ
ສາກໍານດົໄວ ັ້ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍ ັ້ມ ນຂ່າວສານແບບອເິລກັໂຕນກິ (EMIS) ໃຫັ້ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິ, ເຊື່ ອໂຍງກນັ 

ແລະ ເຊື່ ອຖໄືດ ັ້ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໜອງຂໍ ັ້ມ ນເຂົ ັ້າໃນການວາງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ
ສກຶສານອກໂຮງຮຽນຢ່າງມປີະສດິທພິາບ; ພັ້ອມທງັສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ກບັບຸກຄະລາກອນ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້

ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການປະເມນີຜນົວຽກງານ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັໄລຍະກາງ 1: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ຄະນະກາໍມະການປະຕບິດັງານ (ຄະນະກາໍມະການຈດັສນັຄ  ແລະ 

ຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ການເງນີ) ທງັຂັ ັ້ນສ ງກາງ ແລະ ລະດບັທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໃນການນາໍໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມ ນອ ັ້າງອງິຈາກ
ແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ (ASCEP), ຜນົການປະເມນີຜນົການຮຽນ ແລະ ສະຖຕິຂິໍ ັ້ມ ນຂ່າວສານແບບອເິລກັໂຕ
ນກິ (EMIS) ເພື່ອເປັນບ່ອນອງິໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງແຜນພດັທະນາຂະ
ແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 6, ຜນົໄດ ັ້ຮບັໄລຍະກາງ 6.3) 
ຍຸດທະສາດ 1: ພດັທະນາລະບບົສະຖຕິຂໍິ ັ້ມ ນຂ່າວສານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະ

ສດິທຜິນົສ ງ. 
ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ດໍາເນນີການລງົສໍາຫ ວດຂໍ ັ້ມ ນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ທີ່ ກກຶໜງັສຄືນື ແລະ ຜ ັ້ທີ່ ປະລະການສກຶສາຈາກສາມນັ
ສກຶສາ (ເພື່ ອໃຊ ັ້ເປັນຂໍ ັ້ມ ນປີຖານ); 

• ສ ັ້າງແຜນປະຕບິດັງານໃນການພດັທະນາວທິເີກບັກໍາຂໍ ັ້ມ ນແບບທນັສະໄໝ ແລະ ການຄດິໄລ່ອດັຕາ
ການຮ ັ້ໜງັສ ືສໍາລບັໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜ ັ້ໃຫຍ່ ຕາມຫ ກັສ ດການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບ່ໍຮ ັ້ໜງັສ ື

ແລະ ບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ; 

• ພດັທະນາລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງສະຖຕິຂໍິ ັ້ມ ນຂ່າວສານ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແບບອອນໄລ ເພື່ ອ
ເຊື່ ອມໂຍງກບັລະບບົຖານຂໍ ັ້ມ ນຂອງກະຂວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໂດຍການປະສານສມົທບົກບັ
ສ ນສະຖຕິສິກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

ຍຸດທະສາດ 2: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ກບັບຸກຄະລາກອນ ໃນການນາໍໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມ ນສະຖຕິ ິເພື່ ອເປັນບ່ອນອງິໃຫ ັ້ແກ່ 

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດ. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ສໍາລບັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນ ທາງດ ັ້ານການນໍາໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມ ື ICT ແບບໃໝ່ ເພື່ ອເກບັກໍາ 
ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ ຂໍ ັ້ມ ນສະຖຕິຕ່ິາງໆ ສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ; 

ຍຸດທະສາດ 3: ເຊື່ ອມໂຍງລະບບົການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົ ັ້າໃນລະບບົ
ການລາຍງານສະຖຕິຂໍິ ັ້ມ ນຂ່າວສານແບບອເິລກັໂຕນກິ ປະຈາໍປີ (EMIS) 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມ ນໂດຍນໍາໃຊ ັ້ໄອຊທີໃີຫ ັ້ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັລະບບົ
ການກວດກາ, ການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ເພື່ ອຕລີາຄາຜນົໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາການ
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ສກຶສານນອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ເຂົ ັ້າກບັລະບບົການລາຍງານສະຖຕິຂໍິ ັ້ມ ນຂ່າວສານແບບອເິລກັໂຕນກິ ປະ
ຈາໍປີ (EMIS); 

• ສ ັ້າງແຜນພດັທະນາການເຊື່ ອມໂຍງລະບບົຖານຂໍ ັ້ມ ນເຂົ ັ້າກບັລະບບົການລາຍງານສະຖຕິຂໍິ ັ້ມ ນຂ່າວ
ສານແບບອເິລກັໂຕນກິ ປະຈາໍປີ (EMIS); 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານສະຖຕິກິານສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

ກ່ຽວກບັການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມ ນ, ການປັ້ອນຂໍ ັ້ມ ນ, ການນໍາໃຊ ັ້ ແລະ ການບໍາລ ງຮກັສາລະບບົຖານຂໍ ັ້ມ ນ;  
• ຕລີາຄາຜນົຂອງການລາຍງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົຖານຂໍ ັ້ມ ນໃນການເຊື່ ອມ

ໂຍງກບັລະບບົຂອງສ ນສະຖຕິ ິກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 
3. ງບົປະມານ 

➢ ການຄາດຄະເນ 

ຕາຕະລາງ 01: ຄາດຄະເນການເຂົ ັ້າຮຽນໃນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍກມົແຜນການ ແລະ ກມົການເງນິ (ຜນົຈາກຕາ
ຕະລາງຢ ່ ໃນພາກທ ີ1) 

ຄາດຄະເນຕາມຕວົຊີ ັ້ບອກ 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

ຈ/ນ ນກັຮຽນໃນຫ ກັສ ດການຮຽນ-ການສອນ
ລບົລ ັ້າງຄວາມບ່ໍຮ ັ້ໜງັສ ື(15-40 ປີ) 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

ຈ/ນ ນກັຮຽນໃນຫ ກັສ ດບໍາລຸງຍກົລະດບັການ
ສກຶສາຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົ (15-40 ປີ) 

4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 

ຈ/ນ ນກັຮຽນໃນຫ ກັສ ດບໍາລຸງຍກົລະດບັການ
ສກຶສາຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົ (6-14 ປີ) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ຈ/ນ ນກັຮຽນໃນຫ ກັສ ດບໍາລຸງຍກົລະດບັການ
ສກຶສາ ຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 

ຈ/ນ ນກັຮຽນໃນຫ ກັສ ດບໍາລຸງຍກົລະດບັການ
ສກຶສາ ຊັ ັ້ນ ມ.ປາຍ 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

ຈ/ນ ຜ ັ້ເຂົ ັ້າຮບັການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນ
ພື ັ້ນຖານ 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

ຈ/ນ ສ ນ ກສນ ແລະ ສ ນ ການຮຽນຮ ັ້ຊຸມຊນົທີ່
ຕ ັ້ອງການ 

2 2 2 2 2 
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ຕາຕະລາງ 02: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ (ໂດຍ ກມົແຜນການ ແລະ ກມົການເງນິ) ຜນົຈາກ
ຕາຕະລາງຢ ່ ໃນພາກທ ີ1 

ຫວົໜ່ວຍ: ລັ້ານກບີ 

Non-Formal Education ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 2021 2022 2023 2024 2025 

Recurrent ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິ 30.592 31.554 32.535 33.535 34.554 

Salary ງບົປະມານເງນີເດອືນ 21.000 21.917 22.850 23.800 24.766 

Volunteer teacher 
allowances 

ງບົອຸດໜ ນຄ ອາສາສະໝກັ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Basic vocational Training ງບົປະມານຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ 850 850 850 850 850 

Training cost of trainers ງບົປະມານຝຶກອບົຮມົຄ ຝຶກ 0 0 0 0 0 

Operating cost ງບົປະມານບໍລຫິານ 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Textbooks production ງບົປະມານພມິປືັ້ມໃໝ່ 530 562 596 632 670 

Textbooks replenishment ງບົປະມານຊື ັ້ປືັ້ມທດົແທນ 212 225 239 253 268 

Capital ງບົປະມານລງົທນຶ 0 0 0 0 0 

Construction ມ ນຄ່າກໍ່ ສ ັ້າງໃໝ່ 0 0 0 0 0 

Maintennace ມ ນຄ່າສ ັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ 0 0 0 0 0 

Total ລວມທງັໝດົ 30.592 31.554 32.535 33.535 34.554 

% share Recurrent % ງບົປະມານບໍລຫິານປົກະຕທິຽບ
ໃສ່ງບົປະມານທງັໝດົ 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% Share Capital % ງບົປະມານລງົທນຶທຽບໃສ່ງບົ
ປະມານທງັໝດົ 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 


