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ກອງປະຊມຸໂຕະມນົປະຈໍາປີ 2014 

 
“ຕ ັ້ງໜາ້ບ ນລຸ ເປົັ້າໝາຍແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫງ່ຊາດ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີີ່ VII 

ລວມທ ງເປົັ້າໝາຍສະຫ ດສະຫວ ດດາ້ນການພ ດທະນາ (MDGs) ແລະ 
ນໍາພາປະເທດຊາດຫຼຸດພົັ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ (LDC) ໃນປ ີ2020” 

 
 ວ ນທີ 14 ພະຈິກ 2014, ທີີ່ ໂຮງແຮມ ດອນຈ ນພາເລດສ໌, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 

 
ວາລະກອງປະຊຸມ 

 
08:00 – 08:30   ລົງທະບຽນ   
 
ປະທານກອງປະຊຸມ:  ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

 ການລົງທຶນ 
 

ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ: ທ່ານ ນາງ ຄາລີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜ ູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
 ທັງເປັນຜ ູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພ ື່ອການພັດທະນາ  

 
ພາກກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ 
 
08:30 – 08:35  ກ່າວຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ  

ພິທີກອນໂດຍ: ກົມຮ່ວມມ ສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  
 
08:35 - 08:45  ກ່າວຕ້ອນຮ ບກອງປະຊຸມ 
   ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ   

ການລົງທຶນ  
 
08:45 - 08:55  ກ່າວມີຄໍາເຫ ນຕໍີ່ກອງປະຊມຸ 
 ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜ ູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 

ທັງເປັນຜ ູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພ ື່ອການພັດທະນາ  
 
08:55 – 09:10  ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ  

ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ  
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09:10 – 09:15 ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກ ນ 
 
09:15 - 09:30  ພ ກຜ່ອນດ ີ່ມຊາ-ກາເຟ  
 
ພາກທີີ່ 1: ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີີ່ VII 

ແລະ ຮ່າງແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ໄລຍະກາງ  
 
09:30 – 10:00 ຜົນສໍາເລ ດໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ 

ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີີ່ VII ສົກປ ີ2013-2014; ບູລິມະສິດ ແລະ ຄາດໝາຍ 
ຂອງແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2014-2015; 
ແລະ ຮ່າງແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ແຫງ່ຊາດ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີີ່ VIII 
(2016-2020) 

   
ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  

 
10:00 – 11:00 ສົນທະນາ 
 
ພາກທີີ່ 2: ຄວາມຄ ບໜ້າໃນການຈ ດຕ ັ້ງຜ ນຂະຫຍາຍ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດ ບສູງ 

ຄ ັ້ງທີີ່ 11 ໃນປີ 2013 ທີີ່ຜ່ານມາ  
 
11:00 – 11:20 ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ເປົັ້າໝາຍສະຫ ດສະຫວ ດດ້ານການພ ດທະນາ - 

ໂດຍສະເພາະເປົັ້າໝາຍທີີ່ຍ ງປະຕິບ ດບໍີ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ (Off-Track MDG 
Targets) ແລະ ມາດຕະການເລ ີ່ງລ ດເພ ີ່ອບ ນລຸເປົັ້າໝາຍດ ີ່ງກ່າວ 

  
 ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ສະເຫ ີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ 

ການຕ່າງປະເທດ 
 

11:20 - 11:30 ຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມນົຂ ັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກ ບ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ 
ແຜນຕະລມຸບອນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນວຽກງານການຄໍັ້າປະກ ນ 
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ແລະ ເປົັ້າໝາຍສະຫ ດສະຫວ ດ 
ດ້ານການພ ດທະນາ ທີີ່ຍ ງປະຕິບ ດບໍີ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ 

 

 ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ສີສຸວັນ ວົງຈອມສີ, ຮອງເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງສາລະວັນ 
 
11:30 – 12:30 ສົນທະນາ 
 
12:30 – 13:30   ຮ ບປະທານອາຫານທ່ຽງ ທີີ່ ຊ ັ້ນ 1 
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13:30 – 13:45  ຜົນສໍາເລ ດໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດງົບປະມານແຫ່ງລ ດ ສົກປີ 2013-2014 
ແລະ ແຜນງົບປະມານ ສກົປີ 2014-2015 

   

ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການເງິນ  
  

 13:45 - 14:00 ຄວາມຄ ບໜ້າໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ວຽກງານການປົກຄອງເພ ີ່ອບ ນລຸ 
ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົັ້າໝາຍ MDGs 

  
 ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ດຣ. ທອງຈັນ ມະນີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງພາຍໃນ  
 
14:00 - 15:20  ສົນທະນາ 
 
15:20 – 15:35 ພ ກຜ່ອນດ ີ່ມຊາ-ກາເຟ  
 
15:35 – 15:50 ການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຂອງການເປ ນຄູ່ຮ່ວມ ເພ ີ່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນ 

ຂອງການພ ດທະນາ 
  

ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ດຣ. ກິແກູ້ວ ຈັນທະບ ຣ,ີ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ    

 
15:50 – 16:30 ສົນທະນາ 
 
ພາກກ່າວປິດ 
 
16:30 – 16:45  ກ່າວມີຄໍາເຫ ນ 
 ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜ ູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 

ທັງເປັນຜ ູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພ ື່ອການພັດທະນາ 
 
16:45 – 17:00 ສະຫຼຸບສ ງລວມປະເດ ນສາໍຄ ນ ແລະ ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ  
   ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ   

ການລົງທຶນ  
 
 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2014 ໄດ້ປດິລົງຢ່າງເປ ນທາງການ 
 
 
 


