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ວຊິາ: ບໍລິຫານບກຸຄະລາກອນ. (ສະບບັປບັປງຸໃໝລ່າ່ສດຸ)  

1.1.1.1. ຄວາມຈາໍເປັນຂອງການພດັທະນາບກຸຄນົຄວາມຈາໍເປັນຂອງການພດັທະນາບກຸຄນົຄວາມຈາໍເປັນຂອງການພດັທະນາບກຸຄນົຄວາມຈາໍເປັນຂອງການພດັທະນາບກຸຄນົ    
ຍອ້ນວາ່: ວທິະຍາສາດຕາ່ງໆນບັມ ືນ້ບັມຄີວາມກາ້ວໜາ້ ແລະ ການແຂງ່ຂນັໃນຕະຫຼາດເພ່ີມຂືນ້. 

2.2.2.2. ວທີິການໃນການພດັທະນາບກຸຄນົແບງ່ອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ:ືວທີິການໃນການພດັທະນາບກຸຄນົແບງ່ອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ:ືວທີິການໃນການພດັທະນາບກຸຄນົແບງ່ອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ:ືວທີິການໃນການພດັທະນາບກຸຄນົແບງ່ອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ:ື    
- ການພດັທະນາພະນກັງານທົ່ວໄປ, ການພດັທະນາຜູບໍ້ລິການເອງ ແລະ ການພດັທະນາຕນົ
ເອງ 

3.3.3.3. ປະໂຫຍດຂອງການພດັທະນາຕນົເອງເພ່ືອໃຫບ້ນັລຈຸດຸໝາຍສາໍຄນັຄ:ືປະໂຫຍດຂອງການພດັທະນາຕນົເອງເພ່ືອໃຫບ້ນັລຈຸດຸໝາຍສາໍຄນັຄ:ືປະໂຫຍດຂອງການພດັທະນາຕນົເອງເພ່ືອໃຫບ້ນັລຈຸດຸໝາຍສາໍຄນັຄ:ືປະໂຫຍດຂອງການພດັທະນາຕນົເອງເພ່ືອໃຫບ້ນັລຈຸດຸໝາຍສາໍຄນັຄ:ື    
- ເປັນການເພ່ີງການຕນົເອງ ແລະ ສາມາດລຽ້ງຕນົເອງ ແລະ ຄອບຄວົໄດ.້ 
- ເປັນການປະສບົຄວາມສາໍເລັດໃນຊວີດິ ແລະ ເປັນການສາ້ງປະໂຫຍດໃຫແ້ກສ່ ັ່ງຄມົ 
- ເພ່ືອຍກົຖານະໃນດາ້ນຕາ່ງໆຂອງຕນົໃຫສ້ງູຂືນ້. 
- ເຮັດໃຫຕ້ນົເອງເກດີມຄີວາມພາກພມູໃຈຕ່ໍຜນົສາໍເລັດ ແລະ ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງຕນົເອງທ່ີ
ໄດສ້າ້ງຂືນ້ມາ. 

4.4.4.4. ອປຸະສກັຂອງການພດັທະນາຕນົເອງ.ອປຸະສກັຂອງການພດັທະນາຕນົເອງ.ອປຸະສກັຂອງການພດັທະນາຕນົເອງ.ອປຸະສກັຂອງການພດັທະນາຕນົເອງ.    
- ຍອ້ນຕນົເອງບ່ໍເຊື່ ອໝ ັນ້ຕນົເອງເຊ່ັນ: ຄວາມກຽດຄາ້ນ, ມກັສະບາຍ, ຖເືບົາໃນສິ່ ງຕາ່ງໆມີ
ແນວຄດິທໍ້ຖອຍຂາດຄວາມບກຸບືນ.  
- ຍອ້ນຄນົອື່ ນ ເຊ່ັນ: ຄນົອື່ ນບ່ໍໃຫໂ້ອກາດເງື່ອນໄຂໃນການສ ົ່ງເສມີໃຫຕ້ນົເອງມເີວລາໃນການ
ພດັທະນາຕນົເອງ ຫືຼ ສ ົ່ງເສມີໃຫກ້າ້ວໜາ້. 
- ຍອ້ນເວລາ ແລະໂອກາດມຈີາໍກດັ. 

5.5.5.5. ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງການພດັທະນາຂບັພະຍາກອນມະນດຸໄດແ້ກ:່ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງການພດັທະນາຂບັພະຍາກອນມະນດຸໄດແ້ກ:່ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງການພດັທະນາຂບັພະຍາກອນມະນດຸໄດແ້ກ:່ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງການພດັທະນາຂບັພະຍາກອນມະນດຸໄດແ້ກ:່    
1. ເພ່ືອເຜີຍແຜຄ່ວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸໃຫແ້ກ່

ພະນກັງານ ແລະ ບກຸຄນົທົ່ວໄປໄດຮ້ບັຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈ. 
2. ເພ່ືອຍກົລະດບັ ແລະເພ່ີມຄວາມອາດສາມາດຂອງຄນົໃນແຕລ່ະດາ້ນໃຫມ້ຄີວາມພອ້ມເພ່ືອ

ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີວຽກງານຂອງຕນົ ແລະ ຂອງຊາດໃຫມ້ປີະສິດທິພາບ ແລະ ເກດີ
ປະໂຫຍດສງູສດຸ. 

3. ເພ່ືອສມຸໃສພ່ດັທະນາບກຸຄນົໃຫມ້ຄີວາມສາມາດຄ ົນ້ຄິດ ແລະ ວເິຄາະບນັຫາຕາ່ງໆດວ້ຍ
ເຫດຜນົ. 

4. ເພ່ືອເປັນການສກຶສາໃຫທ້ກຸຄນົມຄີວາມຮບັຮູ ້ ແລະເຂ້ົາໃຈຕ່ໍຄວາມສາໍຄນັຂອງການ
ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ. 

5. ເພ່ືອເປັນການສກຶສາເຖງິຂະບວນການວວິດັຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ນບັ
ຕ ັງ້ແຕໃ່ນອະດດີຮອດປະຈບຸນັ. 
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6.6.6.6. ເປ້ົາໝາຍຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸໄດແ້ກ:່ເປ້ົາໝາຍຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸໄດແ້ກ:່ເປ້ົາໝາຍຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸໄດແ້ກ:່ເປ້ົາໝາຍຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸໄດແ້ກ:່    
1) ເພ່ືອແນໃສຄ່ວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທ່ີມຢີູໃ່ນຕວົຂອງມະນດຸອອກມາຮບັໃຊເ້ພ່ືອໃຫເ້ກດີ

ປະໂຫຍດສງູສດຸຕ່ໍສວ່ນລວມ ແລະ ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມຊາໍນານໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົໃນການເຮັດ
ວຽກງານ. 

2) ເພ່ືອໃຫໄ້ດຄ້ນົທ່ີມຄີນຸນະພາບ ແລະ ສາມາດປະຕິບດັວຽກງານໄດຕ້າມຄາດໝາຍຂອງກມົ
ກອງຂະແໜງການທ່ີໄດກ້າໍນດົ. 

3) ເພ່ືອເປັນການຈດັລະບບົການສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໃຫບ້ກຸຄນົໃນກຸມ່ເປ້ົາໝາຍຕາ່ງໆໄດ້
ມຄີວາມຮູ ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທ່ີຈະປບັປງຸຕນົເອງໃຫທ້ນັຕ່ໍການປ່ຽນແປງໃນສະພາບ
ການໃໝຂ່ອງປະເທດຊາດ. 

4) ເພ່ືອເປັນການເສມີສາ້ງຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດຂອງຄນົໃນກຸມ່ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດໃຫກຸ້ມ້ຕນົ
ເອງໄດ.້ 

5) ເພ່ືອຄນຸນະພາບຊວີດິ ແລະ ວຽກງານດຂີືນ້, ເພ່ືອຜນົຜະລິດທ່ີມຄີນຸນະພາບດຂີືນ້. 
7.7.7.7. ສາເຫດທ່ີພາໃຫເ້ກດີມກີານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີ:ືສາເຫດທ່ີພາໃຫເ້ກດີມກີານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີ:ືສາເຫດທ່ີພາໃຫເ້ກດີມກີານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີ:ືສາເຫດທ່ີພາໃຫເ້ກດີມກີານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີ:ື    

- ຄວາມພອ້ມຂອງພະນກັງານ. 
- ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດເຕັກໂລຍີ 
- ການລາອອກຂອງພະນກັງານ 
- ການແຂງ່ຂນັການຈາ້ງພະນກັງານທງັພາຍໃນ ແລະຕາ່ງປະເທດ. 

8.8.8.8.     ຫຼກັການຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມ ີ3 ຮບູແບບຄ:ືຫຼກັການຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມ ີ3 ຮບູແບບຄ:ືຫຼກັການຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມ ີ3 ຮບູແບບຄ:ືຫຼກັການຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມ ີ3 ຮບູແບບຄ:ື    
- ການຝຶກອບົຮມົ, ການສຶກສາ ແລະ ການພດັທະນາ    

9.9.9.9.  ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາບກຸຄນົທງັການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາບກຸຄນົທງັການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາບກຸຄນົທງັການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາບກຸຄນົທງັ    4 4 4 4 ດາ້ນຄ:ືດາ້ນຄ:ືດາ້ນຄ:ືດາ້ນຄ:ື    
1. ພດັທະນາທາງດາ້ນຈດິໃຈ 
2. ພດັທະນາທາງດາ້ນສະຕປິນັຍາ 
3. ພດັທະນາທາງດາ້ນວຽກງານ 
4. ພດັທະນາທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ 

10.10.10.10.  ຕວົຊີບ້ອກ ຫືຼ ວດັແທນຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸໂດຍປະກອບດວ້ຍ:ຕວົຊີບ້ອກ ຫືຼ ວດັແທນຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸໂດຍປະກອບດວ້ຍ:ຕວົຊີບ້ອກ ຫືຼ ວດັແທນຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸໂດຍປະກອບດວ້ຍ:ຕວົຊີບ້ອກ ຫືຼ ວດັແທນຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸໂດຍປະກອບດວ້ຍ:    
1) ການມອີາຍຍຸືນ. 
2) ລະດບັຄວາມຮູ ້
3) ມາດຕະການ 
4) ສດິເສລີພາບ. 

11.11.11.11. ການບາໍລງຸຮກັສາຊບັພະຍາກອນມະນດຸປະກອບມປີດັໄຈການບາໍລງຸຮກັສາຊບັພະຍາກອນມະນດຸປະກອບມປີດັໄຈການບາໍລງຸຮກັສາຊບັພະຍາກອນມະນດຸປະກອບມປີດັໄຈການບາໍລງຸຮກັສາຊບັພະຍາກອນມະນດຸປະກອບມປີດັໄຈ    3 3 3 3 ພ້ືນຖານຄືພ້ືນຖານຄືພ້ືນຖານຄືພ້ືນຖານຄື: : : :     
- ການຈງູໃຈ, ການຈດັສະຫວດັດກີານ ແລະ ການພດັທະນາອາຊບີ. 
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12.12.12.12.  ການຈງູໃຈທ່ີສາໍຄນັປະກອບມ ີ5 ດາ້ນຄ:ືການຈງູໃຈທ່ີສາໍຄນັປະກອບມ ີ5 ດາ້ນຄ:ືການຈງູໃຈທ່ີສາໍຄນັປະກອບມ ີ5 ດາ້ນຄ:ືການຈງູໃຈທ່ີສາໍຄນັປະກອບມ ີ5 ດາ້ນຄ:ື    
1. ສິ່ ງຈງູໃຈທ່ີເປັນວດັຖ ຸ
2. ສິ່ ງຈງູໃຈທ່ີເປັນໂອກາດ. 
3. ສິ່ ງຈງູໃຈທ່ີເປັນສະພາບແວດລອ້ມຂອງການເຮັດວຽກງານ ເຊິ່ ງອາໄສວດັຖເຸປັນຫຼກັ, ຫອ້ງ

ເຮັດວຽກສວ່ນຕວົ.... 
4. ສິ່ ງຈງູໃຈທ່ີເປັນສະພາບຂອງການເຮັດວຽກງານເຊິ່ ງບ່ໍກຽ່ວກບັວດັຖ ຸ 
5. ສາ້ງກາໍລງັໃຈໃນການເຮັດວຽກງານ. 

13.13.13.13. ຄວາມສາໍຄນັຂອງການຮກັສາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີ:ືຄວາມສາໍຄນັຂອງການຮກັສາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີ:ືຄວາມສາໍຄນັຂອງການຮກັສາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີ:ືຄວາມສາໍຄນັຂອງການຮກັສາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີ:ື    
1) ໜວ່ຍງານບ່ໍໄດສ້ນູເສຍບກຸຄະລາກອນທ່ີມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາ  

ມາດ  
2) ສາມາດເຮັດໃຫສ້ະມາຊກິພະນກັງານທກຸຄນົໄດສ້ະແດງນ ໍາ້ໃຈ  

ເພ່ືອອທິຸດຕນົຕ່ໍອງົກອນ 
3) ອງົກອນສາມາດພດັທະນາໄດຢ້າ່ງໄວວາ ແລະມຄີວາມໝັນ້ຄງົ  
4) ປະເທດຊາດມຄີວາມໝັນ້ຄງົ  

14.14.14.14.  ສະຫວດັດກີານມ ີ5 ປະເພດຄ:ືສະຫວດັດກີານມ ີ5 ປະເພດຄ:ືສະຫວດັດກີານມ ີ5 ປະເພດຄ:ືສະຫວດັດກີານມ ີ5 ປະເພດຄ:ື    
1) ສະຫວດັດກີານດາ້ນເສດຖະກດິ 
2) ສະຫວດັດກີານດາ້ນການສຶກສາ 
3) ສະຫວດັດກີານດາ້ນສງັຄມົສງົເຄາະ 
4) ສະຫວດັດກີານດາ້ນສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົ. 
5) ສະຫວດັດກີານດາ້ນການສ ົ່ງເສມີກາໍລງັໃຈເພ່ືອຫຸຼດູຜອ່ນຄວາມຄຽດ. 

15.15.15.15. ຄວາມໝາຍຂອງການພດັທະນາອາຊບີໝາຍເຖງິ: ຄວາມໝາຍຂອງການພດັທະນາອາຊບີໝາຍເຖງິ: ຄວາມໝາຍຂອງການພດັທະນາອາຊບີໝາຍເຖງິ: ຄວາມໝາຍຂອງການພດັທະນາອາຊບີໝາຍເຖງິ:     
- ໝາຍເຖງິ ການພດັທະນາທາງດາ້ນຄນຸະພາບຂອງບກຸຄນົເພ່ືອການວາງແຜນອາຊບີໃນ
ອະນາຄດົ, ໂດຍຈດັໃຫມ້ກີດິຈະກາໍການຝຶກອບົຮມົ ແລະການເພ່ີມປະສບົປະ ການໃນສວ່ນທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງກບັອາຊບີເພ່ືອໃຫບ້ກຸຄນົມຄີວາມກາ້ວໜາ້ໃນອາຊບີ. 

16.16.16.16.  ການພດັທະນາອາຊບີຈະເຫັນໄດວ້າ່ມຄີວາມສາໍຄນັ 4 ຢາ່ງຄ:ືການພດັທະນາອາຊບີຈະເຫັນໄດວ້າ່ມຄີວາມສາໍຄນັ 4 ຢາ່ງຄ:ືການພດັທະນາອາຊບີຈະເຫັນໄດວ້າ່ມຄີວາມສາໍຄນັ 4 ຢາ່ງຄ:ືການພດັທະນາອາຊບີຈະເຫັນໄດວ້າ່ມຄີວາມສາໍຄນັ 4 ຢາ່ງຄ:ື    
- ການວາງແຜນອາຊບີໃນອະນາຄດົຂອງບກຸຄນົ. 
- ການປະເມນີທາງດາ້ນຄນຸະພາບຂອງບກຸຄນົ. 
- ການຈດັກດິຈະກາໍຝຶກອບົຮມົສ ົ່ງເສມີປະສບົການດາ້ນອາຊບີ. 
- ການພດັທະນາຕນົເອງໃຫກ້າ້ວໜາ້ໃນອາຊບີ. 

17.17.17.17.  ປະໂຫຍດຂອງການພດັທະນາອາຊບີມຄີ:ືປະໂຫຍດຂອງການພດັທະນາອາຊບີມຄີ:ືປະໂຫຍດຂອງການພດັທະນາອາຊບີມຄີ:ືປະໂຫຍດຂອງການພດັທະນາອາຊບີມຄີ:ື    
1) ຊວ່ຍໃຫບ້ກຸຄນົ ແລະອງົກອນບນັລຈຸດຸປະສງົຮວ່ມກນັ 
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2) ຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມຫຼາ້ສະໄໝຂອງບກຸຄະລາກອນ 
3) ຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນອດັຕາການລາອອກຂອງພະນກັງານໃນອງົກອນ 

18.18.18.18.  ທດັສະນະຂອງພກັຕ່ໍກບັວຽກງານມຄີ:ືທດັສະນະຂອງພກັຕ່ໍກບັວຽກງານມຄີ:ືທດັສະນະຂອງພກັຕ່ໍກບັວຽກງານມຄີ:ືທດັສະນະຂອງພກັຕ່ໍກບັວຽກງານມຄີ:ື    
1) ການພດັທະນາພະນກັງານຕອ້ງດາໍເນນີໄປຕາມທດັສະນະຊນົຊ ັນ້ ແລະ ອດຸມົຄະຕຂິອງ

ພກັ 
2) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸຕອ້ງດາໍເນນີໄປຢາ່ງເນື່ອງນດິລຽນຕດິ,ມແີຜນການ, 

ໂຄງການ, ມຈີດຸໜກັ-ຈດຸສມຸ  
3) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸເປັນວຽກໜ່ຶງທ່ີຫຍຸງ້ຍາກສບັສນົ. 
4) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸຕອ້ງດາໍເນນີໄປຮອບດາ້ນ 
5) ວຽກງານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸແມນ່ພາລະກດິລວມຂອງທົ່ວພກັ, ທົ່ວປວງຊນົ  
6) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸແມນ່ຕອ້ງໃຊແ້ຫຼງ່ທຶນຈາກງບົປະມານຂອງລດັ, 

ປະຊາຊນົ, ຈາກພາກສວ່ນເສດຖະກດິຕາ່ງໆ ແລະ ຈາກການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຕາ່ງປະເທດ. 
19.19.19.19.  ນະໂຍບາຍຂອງພກັ ສປປລາວ ຕ່ໍວຽກງານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີ:ືນະໂຍບາຍຂອງພກັ ສປປລາວ ຕ່ໍວຽກງານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີ:ືນະໂຍບາຍຂອງພກັ ສປປລາວ ຕ່ໍວຽກງານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີ:ືນະໂຍບາຍຂອງພກັ ສປປລາວ ຕ່ໍວຽກງານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸມຄີ:ື    

1) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸຕອ້ງຢູບ່ນົພ້ືນຖານຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທາດາ້ນ
ວຊິາການຕວົຈງິໃນສະເພາະໜາ້ ແລະ ຍາວນານ. 

2) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸຕອ້ງເປັນຂະບວນການ, ມຂີ ັນ້ຕອນຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ,
ປະຕິບດັດວ້ຍຄວາມຕ ັງ້ໃຈ. 

3) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸຕອ້ງມລີກັສະນະເປັນການເພ່ິງພາຕນົເອງເປັນຫຼກັ. 
4) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ຕອ້ງພດັທະນາຮອບດາ້ນ. 
5) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ເປັນໜາ້ທ່ີຂອງໝດົທກຸຄນົໃນສງັຄມົ.  
6) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ເປັນການລງົທຶນຈາກພາກລດັ ແລະທກຸພາກສວ່ນ

ໃນສງັຄມົ. 
20.20.20.20.  ຈາກແນວທາງນະໂຍບາຍການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸຂອງ ສປປລາວ ດ ັງ່ກາ່ວໄດ້ຈາກແນວທາງນະໂຍບາຍການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸຂອງ ສປປລາວ ດ ັງ່ກາ່ວໄດ້ຈາກແນວທາງນະໂຍບາຍການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸຂອງ ສປປລາວ ດ ັງ່ກາ່ວໄດ້ຈາກແນວທາງນະໂຍບາຍການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸຂອງ ສປປລາວ ດ ັງ່ກາ່ວໄດ້

ກາໍນດົລາຍລະອຽດເປັນ 3 ດາ້ນນະໂຍບາຍຄ:ືກາໍນດົລາຍລະອຽດເປັນ 3 ດາ້ນນະໂຍບາຍຄ:ືກາໍນດົລາຍລະອຽດເປັນ 3 ດາ້ນນະໂຍບາຍຄ:ືກາໍນດົລາຍລະອຽດເປັນ 3 ດາ້ນນະໂຍບາຍຄ:ື    
1) ດາ້ນການພດັທະນາການສຶກສາ. 
2) ດາ້ນການພດັທະນາສາທາລະນະສກຸ 
3) ດາ້ນການພດັທະນາສີມແືຮງງານ. 
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