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 ຜ ູ້ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ : ກະຊວງ/ໜູ່ວຍງານພັດທະນາສີມື 
ແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ອົງການຈັດຕັັ້ງຕາງໜູ້າຜ ູ້ອອກແຮງງານ 
ແລະ ຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ.  

 ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ : ຜ ູ້ຊອກວຽກເຮັດງານທ າ, ແຮງງານ, 
ຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ູ້ໃຫການຝຶກອົບຮມົ 

ປະເທດເປ ົ້າໝາຍໂຄງການ 

ປະເທດກ າປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ 

 ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ 

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການເພືື່ອປັບປຸງການເຂົາເຖິງການຈູ້າງງານສ າລັບຜ ູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ເພີື່ມຜົນ
ຜະລິດຂອງວິິສາຫະກິດໂດຍຜູ່ານການຈດັຫາງານທີື່ື່ມີຄຸນນະພາບທີື່ື່ດີກູ່ວາ, ການສູ້າງຄວາມສາມາດໃຫ
ກັບສະຖາບັນ ແລະ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ. 

ໂຄງການສຸມໃສູ່ສາມດາ ັ້ນຕົັ້ົນຕຄໍື: ການເຊືື່ອມໂຍງການຝຶກວິິຊາຊີບກັບຄວາມຕູ້ອງການຂອງຕະຫລາດ
ແຮງງານໃນປັດຈຸບັນ ພູ້ອມທັງຄາດໝາຍການເຮັດວຽກສີຂຽວ, ພດັທະນາຂອບວດຸທິຂອງທັກສະສີມ ື
ແລະ ມາດຕະຖານສະມັດຕະພາບ, ສູ້າງຫລັກສ ດໂດຍຜູ່ານເຄືອຂູ່າຍ ແລະ ສູ້າງສາຍສ າພັນລະຫວູ່າງ
ປະເທດທີື່ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜ ູ້ໃຫູ້ທືນ, ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ອືື່ນໆ. ສົົົົ່ງເສີມການ 
ແລກປ່ຽນຄວາມຮ ູ້ກູ່ຽວກັບການພດັທະນາສີມືແຮງງານ, ການບໍລິການຈັດຫາງານ, ແລະ ວຽກງານ

ສີຂຽວໂດຍຜູ່ານການຮູ່ວມມືໃຕູ້-ໃຕູ້. ໂຄງການອອກແບບເພືື່ອປັບປຸງການພດັທະນາສີມືແຮງງານ, 
ການມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງຕະຫລາດແຮງງານ, ການສົົງເສີມຄວາມສະເໝພີາບລະຫວູ່າງຍງິ-ຊາຍ ແລະ 
ຄວາມເປັນເອກະພາບ ພູ້ອມທັງປະກອບສູ່ວນເຂົັ້າໃນການຫ ຼຸດຜູ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນປະເທດກ າປ ເຈຍ
, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ. ຍູ້ອນສະພາບຂອງໂລກ ແລະ ຄວາມກາ ັ້ວໜູ້າທາງດູ້ານເຕັກໂນໂລຊີໄດູ້
ເຮັດໃຫຄວາມຕູ້ອງການສີມແືຮງງານຂອງວິິສາຫະກິດມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ແລະ ໄດູ້ກົດດັນໃນ
ການຊອກຫາແຮງງານ ແລະ ກ າລງັແຮງງານທີື່ື່ມີຄຸນວຸດທທິີື່ິເໝາະສົມ. ສະນັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ
ຂອງການບໍລິການຈັດຫາງານໂດຍຜູ່ານການສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ການປະຖົມນິເທດ (ໃຫຄວາມຮ ູ້

ເບືັ້ອງຕົັ້ົນ) ກັບຈດຸບໍລິການຈດັຫາງານ ແລະ ຫູ້ອງການ ແລະ ປັບປຸງ ການວເິຄາະຂໍໍ້ມ ນຂອງຕະຫລາດ
ແຮງງານໃຫູ້ມີຄຸນນະພາບເພີື່ມຂືັ້ນຈ ື່ງເປັນອົງປະກອບທີື່ສ າຄັນຫລັກຂອງໂຄງການ. ວິທິີການ ແລະ 
ເຄືື່ອງມືສ າລັບການສູ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີື່ເໝາະສົມຈະໄດຮັບການພດັທະນາຮູ່ວມກັນກັບຄ ູ່ຮູ່ວມງານ
ສາມຝ່າຍ.  

ໂຄງການດັົົ່ງກູ່າວຈະຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕູ້ແຜນງານການຮູ່ວມມື ILO - China. ການສະໜບັສະ 
ໜ ນ ຂອງປະເທດຈີນຈະລວມເອົາຂໍໍ້ກ ານົດກູ່ຽວກັບແຫູ່  ງທ ນ ແລະ ລິເລີື່ມການແລກປ່ຽນຄວາມຮ ູ້ຢ່າງ
ກວູ້າງຂວາງ ໂດຍອີງໃສປະສົົບການໃນລະດັບທູ້ອງຖິິນ ແລະ ລະດັບປະເທດ. ການຮູ່ວມມືຫ ກັໆແມູ່ນ
ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ້ານເຕັກນິກວິິຊາການ, ການໃຫຄ າປຶກສາ ແລະ ການແລກປ່ຽນ ການປະຕິບັດງານທີື່ດ.ີ 
ພູ້ອມນັັ້ນການໃຫຄ າແນະນ າຈາກຊູ່ຽວຊານຂອງ ILO ແລະ ການແລກປ່ຽນກໍລະນີສ ກສາຕວົຈງິຈາກ
ພາກພືັ້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ແລະ ພາກພືັ້ນອືື່ນໆ,ໂຄງການຍັງມີຈຸດປະສົງົເພືື່ອປະກອບສູ່ວນເຂົັ້າໃນ

ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຕະຫລາດແຮງງານເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫເສດຖະກິດຂະຫຍາຍໂຕ, ຄວາມ
ກູ້າວໜູ້າຂອງສງັຄົມ ແລະ ວຽກໃນປະຈບັຸນພາຍໄຕູ້ວາລະການເຊືື່ື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພືັ້ນໃນ
ອາຊຽນ. 

ໂຄງການຮູ່ວມມ ືILO/China ການສູ້າງຄວາມເຂັັ້ັ້ມແຂງ ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ໃນປະເທດກ າປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ (SSTC) 

ຜ ູ້ໃຫູ້ ທນື 

ໄລຍະໂຄງການ 

ເປ ົ້າໝາຍຜ ູ້ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ 

 ໂຄງການຮູ່ວມມ ືILO/China ການສູ້າງຄວາມ 

ເຂັັ້ັ້ມແຂງ  ການພັດທະນາສີມແືຮງງານ ໃນປະເທດກ າປ ເຈຍ, 

  

ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ (SSTC)   

ເມສາ / 2022 



 

 ກດິຈະກ າຫລກັ 

 

ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການບໍລິການຈັດຫາງານມີບົດ 

ບາດສ າຄັນໃນວຽກງານທີື່ື່ມີຄຸນຄູ່າ ແລະ ເປັນທ າ. ຍດຸທະສາດຂອງ

ໂຄງການລວມມີສອງດາ ັ້ນໂດຍສຸມໃສກິດຈະກ າດັົົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 

 ສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການ

ສູ້າງນະໂຍບາຍຂອງການບໍລິການຈັດຫາງານ, ລວມທັງຄຸນວຸດທິ 

ແລະ ມາດຕະຖານສະມັດຕະພາບ, ແຜນງານການຈັດຫາງານ 

ແລະ ອືື່ນໆ.  

 ການສູ້າງຄວາມສາມາດໃຫູ້ສະຖາບັນ ລວມມີສ ນຝຶກອົບຮົມ, 

ໂຮງຮຽນອາຊີວະສ ກສາ,ຄ ຝຶກສະໜອງການບໍລິການທີື່ື່ມີຄຸນ

ນະພາບ ປັບປຸງການເກບັກ າຂໍໍ້ມ ນຂອງຕະຫລາດແຮງງານ, 
ວິເຄາະ ແລະ ເຜິີຍແຜູ່ການບໍລິການທີື່ື່ດີກວາໃຫູ້ກັບຜ ູ້ຊອກວຽກ
ເຮັດງານທ າ ແລະ ວິສາຫະກິດ ເພື່ືອແກູ້ໄຂຄວາມຕູ້ອງການຂອງ

ໄວໜູ່ ຸມ, ແມຍິງ, ແຮງງານເຄືື່ອນຍູ້າຍ ແລະ ຄົນພິການ.  

 ຜນົໄດູ້ຮບັຂອງໂຄງການ 

 

ຍົົກສ ງຄຸນນະພາບຂອງການຝຶກອົບຮົົມສີມືແຮງງານ ແລະ ການບໍລິການຈັດຫາ

ງານທີື່ື່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງ / ໜູ່ວຍງານ ແລະ ການສູ້າງຄວາມ

ເຂັັ້ມແຂງໃນການໃຫຂໍໍ້ມ ນເບືືັ້ອງຕົັ້ັ້ນກັບຜ ູ້ເຂົັ້າມາໃຊູ້ບໍລິການໃນເຄືອຂູ່າຍຂອງສະ
ຖາບັນຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ. 

 ການພັດທະນາຂອບວຸດທິຂອງທັກສະສີມ ືແລະ ມາດຕະຖານສະມດັຕະພາບ; 

 ການພັດທະນາຫລັັກສ ດຝຶກວິຊາຊີບຕາມຂະແໜູ່ງ; 

 ສູ້າງຕັັ້ງເຄືອຂູ່າຍຂອງສະຖາບັນ /ພັນທະມດິການຝຶກວິຊາຊີບ; 
 ສົົົ່ງເສີມຂໍໍ້ມ ນດູ້ານທັກສະສີມື ແລະ ການແຂງຂັນສີມືແຮງງານ ໃນອາຊຽນ 

ແລະ ສາກົນ; 

 ພັດທະນາເຄືື່ອງມືການບໍລິການຈັດຫາງານເພືື່ອນ າໃຊູ້ໃນຈຸດບໍລິການຈັດຫາ
ງານລວມມີ ການຝຶກອົບຮົົມໃຫຄວາມຮ ູ້ການຄຸູ້ມຄອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຖານ
ຂໍໍ້ມ ນ .  

 

 ພັດທະນາຊຼຸດຂໍໍ້ມ ນການສືື່ສານໃຫບຸກຄົນທົົົ່ວໄປ, ອົງການຕາງໜູ້າຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງ

ງານ ແລະ ກ າມະບານກຽວກັບການຈັດຫາງານ ແລະ ຈຸດບໍລິການຈດັຫາງານ. 

 ເອກະສານອູ້າງອີງເພືື່ອແລກປຽນການປະຕິບັດທີື່ື່ດີໂດຍການຮວມມືສາມຝ່າຍ

ກັບປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດທີື່ື່ເປັນສະມາຊິກປະຊາຄົມອາຊຽນ.
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