
ຄວາມເປັນມາ 
ອງີຕາມຂໍ ໍ້ຕກົລງົຂອງອະທກິານບໍດມີະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເລກທ ີ 1360/ມຊ 
ໃນປີ 2010 ວ່າດ ໍ້ວຍການອະນຸມດັເປີດສອນຫ ກັສູດປະລນິຍາຕລີະບບົ 4 ປີ ທງັ
ສອງຫ ກັສູດຄ:ື ປະລນິຍາຕສີາຂາສງັຄມົສງົເຄາະ ແລະ ປະລນິຍາຕສີາຂາພດັທະນາ
ຊຸມຊນົ ແລະ ຊນົນະບດົ ຂ ໍ້ນກບັພາກວຊິາສງັຄມົສງົເຄາະ ແລະ ພດັທະນາ, ຄະນະ 
ວທິະຍາສາດສງັຄມົ. ນບັຕັ ໍ້ງແຕ່ການສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງຫ ກັສູດປະລນິຍາຕສີງັຄມົສງົເຄາະໃນປີ 
2010 ເປັນຕົ ໍ້ນມາ, ຫ ກັສູດດັ່ ງກ່າວແມ່ນຍງັບ່ໍໄດ ໍ້ຮບັການປະເມນີ ແລະ ຍກົລະດບັ
ຢ່າງຮອບດ ໍ້ານ.  

 

ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ອງົການຢູນເິຊບັພ ໍ້ອມດ ໍ້ວຍ
ການຮ່ວມມດື ໍ້ານວຊິາການກບັກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ (ກຊ 
ຮສສ) ແມ່ນເພື່ ອປະເມນີຫ ກັສູດສງັຄມົສງົເຄາະ ແລະ ຍກົລະດບັຄຸນນະພາບຂອງ
ຫ ກັສູດໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົ ແລະ ອາຊຽນ. ໂຄງການນີ ໍ້ຈະປະ 
ກອບສ່ວນເຂົ ໍ້າໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັແຜນດໍາເນນີງານແຫ່ງຊາດສໍາລບັການສ ໍ້າງ
ຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫ ໍ້ແກ່ລະບບົປົກປໍ້ອງເດກັ (2021-2025) ແລະ ຍຸດທະສາດການ
ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນສງັຄມົສງົເຄາະສະບບັໃໝ່  (ເຊິ່ ງຢູ່ໃນຂັ ໍ້ນຕອນການທບົ
ທວນຂັ ໍ້ນສຸດທ ໍ້າຍ). ພເິສດແມ່ນ ຂໍ ໍ້ສະເໜແີນະເພື່ ອສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫ ໍ້ແກ່
ລະບບົປົກປໍ້ອງເດກັໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2021 ເຊິ່ ງໄດ ໍ້ເນັ ໍ້ນໜກັຄວາມສໍາຄນັຂອງ 

ສງັລວມຫຍໍ ໍ້ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ  
ອງົການ ຢູນເິຊບັ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 

ການປະເມນີ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຫ ກັສູດສງັຄມົສງົເຄາະ 

 

ອງົການຢູນເິຊບັ ແລະ ມຊ ຮ່ວມມທືາງດ ໍ້ານວຊິາການກບັກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. 
50,000 ໂດລາສະຫະລດັ, ສະໜບັສະໜນູງບົປະມານໂດຍ ອງົການ ຢູນເິຊບັ 
ປະຈາໍ ສປປ ລາວ ແລະ UNICEF Global Thematic Funding  

ເດອືນ ທນັວາ ປີ 2020 – ເດອືນທນັວາ ປີ 2021 

ຊື່ ໂຄງການ: 
 

ຄູ່ຮ່ວມງານຫ ກັ: 
 

ງບົປະມານໂຄງການ: 
 

ໄລຍະເວລາ: 

ເພື່ ອປະເມນີຫ ກັສູດປະລນິຍາຕສີງັຄມົສງັເຄາະຂອງມະຫາວທິະຍາ 
ໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍກົລະດບັຄຸນນະພາບຂອງຫ ກັສູດໃຫ ໍ້ເຂົ ໍ້າກບັ
ມາດຕະຖານສາກນົ, ອາຊຽນ ແລະ ທ ໍ້ອງຖິ່ ນໃນປະເທດລາວ. 

ການພດັທະນາ, ຄວາມເປັນມອືາຊບີ, ການປະຕບິດັໜໍ້າທີ່ ຂອງບຸກຄະລາກອນສງັ 
ຄມົສງົເຄາະລວມທງັນກັສ ກສາສງັຄມົສງົເຄາະຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.  

ໂຄງການນີ ໍ້ ຈະລວບລວມເອາົຄໍາຄດິເຫນັຂອງນກັສ ກສາໃນປັດຈບຸນັ,  ນກັສ ກສາ
ທີ່ ຈບົແລ ໍ້ວ, ອາຈານ, ຜູ ໍ້ບໍລຫິານ ແລະ ພາກສ່ວນຜູ ໍ້ຊມົໃຊ ໍ້ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ
ຫ ກັສູດປະລນິຍາຕສີງັຄມົສງົເຄາະໄດ ໍ້ລວບລວມເອາົທງັຄວາມຮູ ໍ້ໃນທ ໍ້ອງຖິ່ ນ 
ແລະ ການຮຽນຮູ ໍ້ຈາກສາກນົ, ການສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງ ແລະ ເພີ່ ມຄວາມທນັ
ສະໄໝໃນວທິກີານຮຽນການສອນຂອງຄະນະ, ແລະ ໃຫ ໍ້ໂອກາດໃນການພດັທະ 
ນາດ ໍ້ານວຊິາຊບີທີ່ ຫ າກຫ າຍໃຫ ໍ້ແກ່ນກັສ ກສາທີ່ ກາໍລງັສ ກສາຢູ່ ແລະ ນກັສ ກສາທີ່
ຈບົແລ ໍ້ວ ຜ່ານການຝ ກຕວົຈງິໃນພາກສະໜາມ.  

ພາບລວມໂຄງການ 



ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການຢູ່ທີ່  ມຊ 

ທ່ານອະທກິານບໍດ ີ ມຊ ແລະ ຕາງໜໍ້າອງົການຢູນິ
ເຊບັ ໄດ ໍ້ແນະນໍາການຮ່ວມມຢ່ືາງເປັນທາງການໂດຍ
ມຜູີ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມຈາໍນວນ 100 ຄນົ ເຊິ່ ງລວມມນີກັສ ກ
ສາຈາໍນວນ 30 ຄນົ ຈາກຫ ກັສູດປະລນິຍາຕສີງັຄມົ
ສງົເຄາະ, ກຊ ຮສສ, ກະຊວງ ສ ກສາທກິານ ແລະ 
ກລິາ, ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງທາງສງັຄມົ.  

 

ກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລຄືັ ໍ້ງທ ີ1 

ຄູ່ຮ່ວມງານຂັ ໍ້ນວຊິາການຈາກ ມຊ, ອງົການຢູນເິຊບັ, 
ກຊຮສສ, ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ສຍລ, 
ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງທາງສງັຄມົໄດ ໍ້ຮ່ວມກນັສ ໍ້າງ ແລະ ທດົ
ລອງເຄື່ ອງມໃືນການໃຊ ໍ້ເພື່ ອສໍາຫ ວດເກບັກາໍຂໍ ໍ້ມູນ ຢູ່
ທີ່ ທ່າລາດ. 
 

ກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລຮ່ືວມກບັພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຄັ ໍ້ງທ ີ2 
ການປ ກສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ແລະ 
ການວາງແຜນເກບັກາໍຂໍ ໍ້ມູນໄດ ໍ້ຈດັຂ ໍ້ ໍ້ນທີ່ ວງັວຽງ. 
ແລະ ໄດ ໍ້ສໍາພາດຜູ ໍ້ຊມົໃຊ ໍ້ບຸກຄະລາກອນສງັຄມົສງົ 
ເຄາະ ແລະ ນກັສ ກສາທີ່ ຮຽນຈບົແລ ໍ້ວ. 
 

ການລງົຢໍ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ແລະ ວເິຄາະການສໍາ
ຫ ວດ 
ຢໍ້ຽມຢາມເກບັກາໍຂໍ ໍ້ມູນຢູ່ 3 ແຂວງເພື່ ອໃຫ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃຈ
ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັຕວົຈງິໃນພາກສະໜາມ ແລະ 
ວເິຄາະຜນົການຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ. 
 

ກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລຄືັ ໍ້ງທ ີ3  
ກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລຮ່ືວມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ 
ຂ ໍ້ອງຈາໍນວນ 4 ມື ໍ້ຈະຈດັຂ ໍ້ນເພື່ ອທບົທວນມາດຕະ 
ຖານສງັຄມົສງົເຄາະສາກນົ ແລະ ປັບປຸງຫ ກັສູດສງັ 
ຄມົສງົເຄາະ.  
 

ກອງປະຊຸມສະຫ ຸບສຸດທ ໍ້າຍ ຄັ ໍ້ງທ ີ4 

ການປະຊຸມຈາໍນວນ 5 ມື ໍ້ຈະຈດັຂ ໍ້ນເພື່ ອສະຫ ຸບການ
ປັບປຸງຫ ກັສູດສງັຄມົສງົເຄາະ. 

ເດອືນມນີາ  2021 

ເດອືນມນີາ 2021 

 ເດອືນເມສາ 2021 

ໄຕມາດ 3 ປີ 2021  

ຜນົຄາດວ່າຈະໄດ ໍ້ຮບັ 

 ເພີ່ ມຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈກ່ຽວກບັ ໂອກາດໃນການເຮດັວຽກຂອງ
ນກັສ ກສາທີ່ ຈບົຫ ກັສູດສງັຄມົສງົເຄາະຈາກມະຫາວທິະຍາໄລ, ຄວາມຕ ໍ້ອງ 
ການດ ໍ້ານການຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ໂອກາດໃນການພດັທະນາທກັສະການປະຕບິດັ 
ລວມທງັຈດຸແຂງ ແລະ ຈດຸທີ່ ຈະຕ ໍ້ອງປັບປຸງໃນຫ ກັສູດສງັຄມົສງົເຄາະຂອງ
ມະຫາວທິະຍາໄລໃນປັດຈບຸນັ.  

 ໄດ ໍ້ຮບັຂໍ ໍ້ສະເໜແີນະທີ່ ເປັນຈງິເພື່ ອປັບປຸງຫ ກັສູດສງັຄມົສງົເຄາະມະຫາວທິະ 
ຍາໄລແຫ່ງຊາດໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັຄວາມມຸ ໍ້ງຫວງັຂອງນກັສ ກສາ, ມາດຕະ 
ຖານສາກນົ ແລະ ອາຊຽນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ ໍ້ອງການນກັສງັຄມົສງົ 
ເຄາະໃນ ສປປ ລາວ. 

ວທິກີານ 
ເກບັກາໍຂໍ ໍ້ມູນທາງດ ໍ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຈາກນກັສ ກສາໃນປັດຈບຸນັ 
ແລະ ນກັສ ກສາທີ່ ຈບົແລ ໍ້ວ, ອາຈານ, ຜູ ໍ້ບໍລຫິານ ແລະ ອງົກອນທີ່ ຮບັນກັສງັຄມົ
ສງົເຄາະເຂົ ໍ້າເຮດັວຽກ. ເຄື່ ອງມຫື າກຫ າຍປະເພດຈະຖກືນໍາໃຊ ໍ້ໃນການເກບັຂໍ ໍ້ມູນ
ເຊັ່ ນວ່າ: ການທບົທວນຄນືຫ ກັສູດ, ການສໍາພາດແບບມໂີຄງສ ໍ້າງ, ການສນົທະນາ
ແບບເປີດ, ການສນົທະນາເປັນກຸ່ມ, ແບບຟອມອອນລາຍ ແລະ ການລງົຢໍ້າມ
ຢາມເກບັຂໍ ໍ້ມູນຕວົຈງິ. 

ການກາໍນດົເວລາໂຄງການ 

ແຜນໃນຕ່ໍໜໍ້າ 

ອງົການ ຢູນເິຊບັມແີຜນສະໜບັສະໜນູ ກຊ ຮສສ ໃນການສົ່ ງເສມີບຸກຄະລາກອນສງັຄມົສງົເຄາະ - ການສະໜບັສະໜນູທາງດ ໍ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົໝາຍ, ລວມ
ທງັຄວາມຈະແຈ ໍ້ງກ່ຽວກບັບດົບາດ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນວຸດທທິີ່ ຕ ໍ້ອງການ, ການສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງການຮ່ວມມກືບັອາຊຽນໃນການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັຖະແຫ ງການຮ່າໂນ ໍ້ຍ ກ່ຽວກບັການສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງບຸກະລາກອນສງັຄມົສງົເຄາະ ເພື່ ອກ ໍ້າວໄປສູ່ ສະມາຄມົອາຊຽນທີ່ ເຂັ ໍ້ມແຂງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່
ສະພາບການ ແລະ ແຜນງານ ອາຊຽນ.  

ສຸດທ ໍ້າຍນີ ໍ້, ອງົການຢູນເິຊບັຍງັມແີຜນສະໜບັສະໜນູ ກຊ ຮສສ ແລະ ມຊ ໃນການສ ໍ້າງລະບບົການຈດົທະບຽນແຫ່ງຊາດ, ການອອກໃບອະນຸຍາດ ຫ  ື ການຮບັຮອງ 
ນກັສງັຄມົເຄາະມອືາຊບີ, ເຄິ່ ງມອືາຊບີ ແລະ ອາສາສະໝກັ. ອງົການຢູນເິຊບັຈະສບືຕໍ່ ສະໜບັສະໜນູລດັຖະບານເພື່ ອເພີ່ ມການລງົທ ນໃສ່ບຸກຄະລາກອນສງັຄມົສງົ 
ເຄາະ, ເພື່ ອເຮດັໃຫ ໍ້ໜ ໍ້າວຽກນີ ໍ້ລວມເຂົ ໍ້າເປັນບູລມິະສດິແຫ່ງຊາດ ແລະ ເພື່ ອເພີ່ ມຄວາມພໍ້ອມ ແລະ ຄຸນນະພາບໃນການບໍລກິານ. 
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ຍງັບ່ໍໄດ ໍ້ກາໍນດົ 

ຄູ່ຮ່ວມງານ 
ໂຄງການນີ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໂດຍ ມຊ ແລະ ອງົການ ຢູນເິຊບັ ຮ່ວມມກືບັກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. ນອກນີ ໍ້ຍງັມຄູ່ີຮ່ວມງານພາກສ່ວນອື່ ນ
ເຊັ່ ນ: ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ, 
ສູນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ, ພະ
ແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ສູນ
ສງັຄມົສງົເຄາະ, ສູນສຸຂະພາບພດັທະນາແມ່ຍງິ ແລະ ໄວໜຸ່ມນະຄອນຫ ວງ, 
ສະມາຄມົຊ່ວຍເຫ ອືຜູ ໍ້ຕດິເຊື ໍ້ ໍ້ອ HIV/AIDS, ສະມາຄມົພດັທະນາເດກັ ແລະ ໄວ
ໜຸ່ມຜູ ໍ້ດ ໍ້ອຍໂອກາດ, UNFPA, ສະມາຄມົເພື່ ອການພດັທະນາແມ່ຍງິ ແລະ 
ການສ ກສາດ ໍ້ານກດົໝາຍ, ອງົການ ແພລນສາກນົ, ອງົການຊ່ວຍເຫ ອືເດກັສາກນົ, 
ມູນນທິພິດັທະນາການສ ກສາ, STELLA, ສາມາຄມົສຸຂະພາບຊຸມຊນົ ແລະ 
ການມສ່ີວນຮ່ວມ, ນກັສ ກສາປັດຈບຸນັ ແລະ ນກັສ ກສາທີ່ ຈບົແລ ໍ້ວຂອງຫ ກັສູດ
ປະລນິຍາຕສີງັຄມົສງົເຄາະ. 

ສໍາລັບຂໍ ໍ້ມູນເພີ່ ມເຕີມຕິດຕ່ໍ: 
ຮສ. ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ, ຄະນະບໍດ ີຄະນະວທິະຍາສາດສງັຄມົ, ມຊ 
dexanourath@nuol.edu.la | www.nuol.edu.la 
ທ່ານ ນາງ ຢາລີ່  ຊາງ, ຫວົໜໍ້າພະແນກປົກປໍ້ອງເດກັ, ອງົການ ຢູນເິຊບັ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 
yzhang@unicef.org | www.unicef.org/laos 


