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ບດົລາຍງານຜນົສາ  ໍເລດັ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນ (CLR): 
ຮຽນຮ ູ້ຈາກປະສບົການທີ່ ຜ່ານມາ

ການຄົ ູ້ນຄົ ູ້ວເອກະສານ, ການສນົທະນາກບັພະນກັງານ, 
ຊ່ຽວຊານ, ທີ່ ປຶກສາ ແລະ ຜ ູ້ບ ລຫິານ ຄນົປະຈບຸນັ ແລະ ຜ ູ້ທີ່
ເຄຍີເຮດັວຽກຢ ່ ລາວ, ແລະ ກາປຶກສາຫາລກືບັ ລດັຖະບານ
ແລະ ຜ ູ້ມ ີ່ ສ່ວນຮ່ວມອື່ ນໆ

ຄວາມຮບັຜດິຊອບ

• ເປັນເຄີື່ ອງມເືພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ູ້ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສ ງ ໃນການເຮດັສ າເລດັຂອງ
ຜນົໄດ ູ້ຮບັ

• ການປະເມນີຕນົເອງ ກ່ຽວກບັຜນົໄດ ູ້ຮບັຂອງ CPF ແລະ ການປະຕບິດັວຽກງານ
ຂອງທະນາຄານໂລກ

ການຮຽນຮ ູໍ້ ຸ

• ຖອດຖອນບດົຮຽນ ຈາກການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ CPF
• ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດູ້ ສ າຄນັຕ ່ ການອອກແບບ CPF ໃໝ່



ຂງົເຂດຈດຸສຸມທີ 2: 
ລງົທນຶໃສ່ການພດັທະນາມະນຸດ

2.1 ຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາການຂາດສານ
ອາຫານ
2.2 ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສກຶ
ສາຂັ ູ້ນປະຖມົ ແລະ ອະນຸບານ ແລະ 
ສ ູ້າງຄວາມຈ  ງໃຈ ໃຫ ູ້ເດກັຍງິມາ
ໂຮງຮຽນ 
2.3 ປັບປຸງການເຂົ ູ້າເຖງິ ການບ ລກິານ
ດ ູ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ ມຄຸີນນະພາບ

ຂງົເຂດຈດຸສຸມທີ 3:
ປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ູ້ອມ

3.1 ສົ່ ງເສມີການປົກປັກຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລ ູ້ອມ ແລະ ການຄຸ ູ້ມຄອງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງຍນືຍງົ
3.2. ຄວາມສາມາດໃນການຮບັມື
ແລະ ຟຶູ້ນຕວົຄນືຈາກໄພພບິດັ ແລະ
ການປ່ຽນແປງດນິຟູ້າອາກາດ

ຂງົເຂດຈດຸສຸມທ ີ1: 
ສະໜບັສະໜ ນການເຕບີໂຕ

ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ

1.1 ຄວາມໝັ ູ້ນຄງົ ດ ູ້ານງບົປະມານ
ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງຂະແໜງ
ການເງນິ
1.2 ສ ູ້າງສະພາບແວດລ ູ້ອມທີ່ ເອື ູ້ອອ າ
ນວຍແກ່ຜ ູ້ລງົທນຶ
1.3 ລງົທນຶໃສ່ພື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ ອ
ການເຕບີໂຕ ແລະ ຄວາມສມົດ ນ

ຈດຸສມົທີ່ ກ່ຽວພນັກບັຫ າຍຂະແໜງການ: ສູ້າງຄວາມເຂັ ູ້ມແຂງໃຫ ູ້ແກ່ສະຖາບນັ ແລະ ລະບບົ ເພື່ ອປັບປຸງການຈດັຕ ູ້ງັ
ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ

CPF 2017-2021 : ເປົູ້າໝາຍຫ ກັ
ສະໜບັສະໜ ນການເຂົ ູ້າເຖງິກາລະໂອກາດຢ່າງຖາວອນ ລວມທງັການເຕບີໂຕສຂີຽວທີ່ຍນືຍງົ, ການປັບປຸງການເຂົ ູ້າ

ເຖງິການບ ລກິານດ ູ້ານການພດັທະນາມະນຸດ ແລະ ພື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ກາລະໂອກາດ ສ າລບັທຸກຄນົ



ຄວາມຄບືໜູ້າ ຂອງຜນົສ າເລດັໃນການບນັລຸເປົູ້າໝາຍການພດັທະນາ 
ຂອງ CPF

8 ຈດຸປະສົ່ ງ ແລະ 1 ບນັຫາປ່ິນອ ູ້ອມຫ າຍຂະແໜງການ:
✓ 1 ໄດ ູ້ຮບັຜນົສ າເລດັ
➢ 4 ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໄດ ູ້ຮບັຜນົສ າເລດັ 
➢ 4 ບາງສ່ວນທີ່ ໄດ ູ້ຮບັຜນົສ າເລດັ

ໂດຍລວນເຫນັວ່າ ->  “ບ ່ ເປັນທີ່ ໜ ູ້າພ ໃຈ ລະດບັປານກາງ ຫ  ືmoderately 
unsatisfactory” ສ າລບັເປົູ້າໝາຍຂອງການພດັທະນາຂອງ CPF 



ບດົຮຽນທີ່ ສ າຄນັທີ່ ຖອດຖອນໄດ ູ້



ບດົຮຽນທ ີ1: 
ເປົ ູ້າໝາຍຄວນ ຄ າໜງຶເຖງິ ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວອອກ ໃນຂະນະທີ່ສບືຕ ່ການເສມີສ ູ້າງຄວາມ

ເຂັ ູ້ມແຂງ ໃນການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ

ຄວາມຫ ູ້າຊ ູ້າໃນກາານບນັລຸເປົ ູ້າໝາຍ ຍອ ູ້ນການເລີ່ມຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັທີ່ມຈີງັຫວະທີ່ຊ ູ້າ ບ ່
ແມ່ນຍ ູ້ອນ ການປ່ຽນແປງ ຂອງນະໂຍບາຍ. ການເລີ່ມຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັມຄີວາມຊກັຊ ູ້າກວ່າ
ທີ່ຄາດການໄວ ູ້ຫ າຍ.

ສະນັ ູ້ນ… 
✓ ຜນົສ າເລດັ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໃຊ ູ້ໄລຍະເວລາ ຍາວກວ່າທີ່ ຄດິ
✓ ເປົູ້າໝາຍທີ່ ວາງອອກຄວນແນ່ໃສ່ ຄວາມເປັນຈງິນີ ູ້
✓ ການຕລີາຄາ ການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ ຕ ູ້ອງມຄີວາມກງົໄປກງົມາ ຫ າຍກວ່າເກົ່ າ
✓ ສບືຕ ່ ສ ູ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ເພີ່ ມທະວໃີຫ ູ້ຫ າຍຂຶ ູ້ນກວ່າເກົ່ າ ໃນບາງຂງົເຂດ
✓ ສຸມໃສ່ການສ ູ້າງຄວາມຄວາມອາດສາມາດໃນການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ ວຽກງານຍຸດທະສາດ  
ທີ່ ເປັນບ ລມິະສດິ



ບດົຮຽນທ ີ2:
ການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັມຄີວາມທ ູ້າທາຍຫ າຍຂຶ ູ້ນ ເມື່ອກດິຈະກ າກຽວພນັກບັຫ າຍ

ຂະແໜງການ ແລະ ການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ ທີ່ອງີໃສ່ທ ູ້ອງຖິ່ນເປັນຫ ກັ
ໂຄງການທີ່  ຕັ ູ້ງຄາດໝາຍໄວ ູ້ສ ງ ແລະ ສະຫ ບັຊບັຊ ູ້ອນ ເຮດັໃຫ ູ້ການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັມຄີວາມສບັສນົ ແລະ 
ມຜີນົກະທບົໃຫຍ່ຫ ວງຕ ່  ຂອບເວລາຂອງ ໂຄງການ.
ສະນັ ູ້ນ… 
✓ ສຸມໃສ່ ໂຄງການທີ່  ບ ່ ມຄີວາມຊບັຊ ູ້ອນຫ າຍ
✓ຄດັເລອືກ ໂຄງການທີ່ ກ່ຽວພນັກບັຫ າຍຂະແໜງທີ່ ເປັນບ ລມິະສດິ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຕ ່ ການແກ ູ້ໄຂສິ່ ງ
ທູ້າທາຍດ ູ້ານການພດັທະນາ

✓ແນ່ໃສ່ບນັດາວຽກງານທີ່  "ເໝາະສມົກບັຈດຸປະສງົ” ບນົພື ູ້ນຖານ ການວໃິຈ ແລະ ການວເິຄາະດ ູ້ານ
ເສດຖະສາດການເມອືງທີ່ ໜກັແໜູ້ນ

✓ຫນັໄປສ ່ ການຮບີໂຮມໂຄງການ: ໂຄງການທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ → ຂະຫຍາຍໂຄງການ, ຈ ານວນໂຄງການ
ໜູ້ອຍລງົ ເນັ ູ້ນໃສ່ໂຄງການທີ່ ມກີານລງົທນຶຫ າຍຂຶ ູ້ນ



ບດົຮຽນທ ີ3: 
ໃນຂງົເຂດທີ່  ມຄີວາມລະອຽດອ່ອນ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຄ ານງຶເຖງິຄວາມເປັນຈງິຂອງເສດຖະສາດ

ການເມອືງ ແລະ ນ າໃຊ ູ້ແບບແຜນວທິກີານ ທີ່ ເປັນໄລຍະຍາວ
ການລເິລີ່ມ ຫ  ືກບັໄປພວົພນັ/ຮ່ວມມດື ູ້ານ ການປະຕບິດັງານໃນຂງົເຂດທີ່ມຄີວາມລະອຽດອ່ອນ (ເຊັ່ນ: 
ບນັຫາໜີ ູ້ສນິສາທາລະນະ, ລດັວສິະຫະກດິ, ພະລງັງານ) ທີ່  ໃຊ ູ້ເວລາ, ສ ູ້າງຄວາມໄວ ູ້ເນື ູ້ອເຊື່ອໃຈ, ແລະ 
ການຕອບສະໜອງຕ ່  ຄວາມເປັນຈງິ ດ ູ້ານເສດຖະສາດການເມອືງ. 
ສະນັ ູ້ນ… 
✓ ຮບັຮ ູ້ເຖງິບນັຫາທີ່ ມຄີວາມລະອຽດອ່ອນ ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຕັ ູ້ງຄວາມຄາດຫວງັທີ່ ເໝາະສມົ 
ກບັຄວາມເປັນຈງິເພື່ ອການປຶກສາຫາລ ືດ ູ້ານນະໂຍບາຍ 

✓ ເລອືກໃຊ ູ້ຄວາມຊ ານຊິ ານານຂອງ WB ເພື່ ອຊຸກຍ ູ້ ໃຫ ູ້ມກີານ ປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັ ບນັຫາໃນ
ລະດບັວຊິາການ ແລະ ລະດບັຜ ູ້ບ ລຫິານ ທີ່ ມຄີວາມເຫນັທີ່ ແຕກຕ່າງ ຈາກຜ ູ້ມສ່ີວນຮ່ວມຫ ກັ

✓ ເລອືກປະຕບິດັວທິກີານໄລຍະກາງເພື່ ອຫາຊ່ອງທາງເຂົ ູ້າເຖງິ ທີ່ ເປັນໄປໄດ ູ້



ມຄີວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກຫ າຍ ແລະ ຖູ້າທາຍຫ າຍ ໃນດ ູ້ານຂ ູ້ມ ນ (ຂ ູ້ມ ນທີ່ມ,ີ ການເຂົ ູ້າເຖງິຂ ູ້ມ ນ, ຄຸນ
ນະພາບຂ ູ້ມ ນ) ເຊິ່ ງມຜີນົກະທບົຢ່າງໜກັຕ ່  ຄວາມອາດສາມາດຂອງລດັຖະບານໂດຍລວມ ແລະ ການ
ອອກແບບ ກ ຄກືານຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັແຜນງານຂອງ WB. 
ສະນັ ູ້ນ… 
✓ ລງົທນຶໃນລະບບົສະຖຕິຂິອງລດັ ແລະ ການຫນັສະຖາບນັໃຫ ູ້ເປັນທນັສະໄໝ

✓ ຮບັປະກນັ ໃຫ ູ້ມກີານປະເມນີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຢ່າງເທດເໝາະ ແລະ ພຽງພ  → ການປະ
ເມນີຂ ູ້ມ ນພື ູ້ນຖານ ແລະ ຜນົກະທບົ ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການອອກແບບໂຄງການ-ແຜນງານ ແລະ ການ
ດດັປັບຕ່າງໆ

ບດົຮຽນທ ີ4: 
ຂ ູ້ມ ນ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົ



ບດົຮຽນ ທ ີ5: 
ຄວາມເປັນຈງິຂອງ ຂອບຜນົໄດ ູ້ຮບັ

ຄວາມທ ູ້າທາຍໃນການເຊື່ອມຕ ່  ຈດຸປະສງົລະດບັສ ງ ກບັວຽກງານ/ໂຄງການ/ແຜນ
ງານ/ການສະໜອງທນຶຂອງ WB ຮຽກຮ ູ້ອງການພດັທະນາຈດຸປະສງົ, ຕວົຊີ ູ້ວດັ
ແລະ ຄາດໝາຍຂອງ CPF ຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ ູ້ວນ. 

ສະນັ ູ້ນ… 
✓ ພດັທະນາ ຂອບຜນົໄດ ູ້ຮບັ (result framework) ທີ່  ມກີານເຊື່ ອມໂຍງ ກນັ

ຢ່າງຈະແຈ ູ້ງລະຫວ່າງ ຈດຸປະສງົລະດບັສ ງ, ໂຄງການ WB ແລະ ຕວົຊີ ູ້ວດັ 
ຂອງ CPF

✓ ຫ ກີເວັັ ູ້ນຄວາມບ ່  ສອດຄ່ອງກນັລະຫວ່າງ ລະດບັຄວາມຄາດຫວງັຂອງ
ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມເປັນຈງິຂອງໂຄງການ




