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-ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂ ັ້ນແຂວງ 

ກ່ຽວກ ບ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນຕະລຸມບອນຂອງຫາຼຍພາກສ່ວນ 
ຂອງວຽກງານການຄ ັ້າປະກ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ 

ເປົັ້າໝາຍສະຫ ດສະຫວ ດດ້ານການພ ດທະນາ 
ທ ີ່ຍ ງປະຕິບ ດບ ີ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ 

ແຂວງສາລະວ ນ, ຄ ັ້ງວ ນທ  15-17 ກ ນຍາ 2014  
 
ວ ນຈ ນ, ທ  15 ກ ນຍາ 2014 
 

06:30 - 07:45 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກມົຮ່ວມມືສາກົນ) ນ າພາ ບັນດາຄະນະຜ ູ້ແທນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ອອກເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປ ເມືອງປາກເຊ ໂດຍສາຍການບິນລາວ 

  (05:00ໂມງເຊົົ້າ ແຈູ້ງປີົ້ທີີ່ສະໜາມບິນວັດໄຕ) 
 

08:00 ຄະນະຜ ູ້ແທນ ອອກເດີນທາງຕ ີ່ ຈາກ ເມືອງປາກເຊ ໄປ ແຂວງສະລະວັນ ໂດຍທາງລົດ 
ທີີ່ທາງທມີງານໄດູ້ກະກຽມໄວູ້ຕ້ອນຮັບທີີ່ສະໜາມບິນປາກເຊ 

 
ໃນຊ່ວງໄລຍະເດ ນທາງໄປແຂວງສາລະວ ນ, ຈະມ ການແວະຢ້ຽມຊົມວິຖ ການດ າລົງຊ ວິດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 

ໂຄງການພ ດທະນາ ຈ ານວນໜ ີ່ງຢ ູ່ທ້ອງຖິີ່ນ 
 

08:10 - 09:30 ອອກເດີນທາງຈາກ ສະໜາມບິນປາກເຊ ຫາ ໂຄງການທີີ່ຈະຢູ້ຽມຢາມ ຢ ູ່ ເລົາງາມ 
ແຂວງສາລະວັນ 

09:30 - 10:30 ຢູ້ຽມຢາມໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ADB-IFAD ກ່ຽວກັບ 
ການສົີ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ແບບຍືນຍົງ ທີີ່ເມືອງເລົາງາມ 
ແຂວງສາລະວັນ 

10:50 - 11:50 ຢູ້ຽມຢາມໂຄງການອາຫານກາງເວັນ ຂອງອົງການອາຫານໂລກ ທີີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບ ນ 
ບ້ານວັງເປືອຍ, ເມືອງເລົາງາມ ແຂວງສາລະວັນ 

12:05 - 12:50 ຢູ້ຽມຢາມໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສົີ່ງເສີມ ການລ້ຽງປາ ຂອງ ລາວ-ຍີີ່ປຸູ່ນ 
13:00 - 14:00 ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ທີີ່ ສວນອາຫານ ນ ົ້າຕົກຕາດເລາະ 
 

15:00 - 16:00 ນ າພາຄະນະຜ ູ້ແທນເຂົົ້າຢູ້ຽມຂ ີ່ານັບ ທ່ານ ເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງສາລະວັນ ທີີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັົ້ນ 2 
ຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງສາລະວັນ 

 (ເພືີ່ອເປັນຂ ົ້ມ ນໃຫູ້ແກູ່ຄະນະຜ ູ້ແທນ ຕາງໜ້າຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງສາລະວັນ 
ຈະໄດູ້ນ າສະເໜີ ໂດຍຫຍ ົ້ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການພັດທະນາ ຂອງແຂວງສາລະວັນ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ 
ຜົນສ າເລັດອັນພົົ້ນເດັີ່ນ, ສິີ່ງທ້າທາຍ, ມາດຕະການແກູ້ໄຂ ແລະ ແນວທາງໃນຕ ີ່ໜ້າ) 

 
16:30 - 15:30 ຈັດໃຫູ້ມີການແຂູ່ງກິລາ ເປຕັງ ເພືີ່ອເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ລະຫວ່າງ ບັນດາຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມ 
 ທີີ່ ເດີີ່ນເປູ່ຕັງ ຂອງ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ 
 

18:30 ຮັບປະທານອາຫານຄ ີ່າ ທີີ່ຮ້ານອາຫານ ຂອງໂຮງແຮມໂພນໄຊ 
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ວ ນອ ງຄານ, ທ  16 ກ ນຍາ 2014 
 

08:00 - 08:30  ລົງທະບຽນ 
 
ຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ: 

− ພະນະທ່ານ ຄ າບຸູ່ນ ດ້ວງປັນຍາ, ເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງສາລະວັນ 
− ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
− ທ່ານ ນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜ ູ້ປະສານງານ ອົງການ ສປຊ ທັງເປັນຜ ູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອການພັດທະນາ 

  
 08:30 - 08:40  ກ່າວຕ້ອນຮ ບ 

  ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ຄ າບຸູ່ນ ດ້ວງປັນຍາ, ເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງສາລະວັນ 
 

08:40 - 08:50  ກ່າວໄຂກອງປະຊຸມ 
 ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ສມົດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
 

08:50 - 09:00 ກ່າວມ ຄ າເຫ ນຕ ີ່ກອງປະຊຸມ 
 ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜ ູ້ປະສານງານ ອົງການ ສປຊ ທັງເປັນຜ ູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການ 

ສປຊ ເພືີ່ອການພັດທະນາ 
 

09:00 - 09:15  ຖ່າຍຮ ບຮ່ວມກ ນ 
 

09:15 - 09:30  ພ ກຜ່ອນດ ີ່ມຊາ-ກາເຟ 
 

09:30 - 10:00 ລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແຜນຕະລຸມບອນຂອງຫຼາຍພາກ 
ສ່ວນຂອງວຽກງານການຄ ັ້າປະກ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 
ຢ ູ່ຂ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ: ຜົນສ າເລ ດອ ນພົັ້ນເດ ີ່ນ, ສິີ່ງທ້າທາຍ, 
ມາດຕະການແກ້ໄຂ ແລະ ແນວທາງໃນຕ ີ່ໜ້າ 

 ໂດຍ: ກອງເລຂາຄະນະຊີົ້ນ າລະດັບຊາດ ເພືີ່ອວຽກງານຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພຊະນາການ 

 

10:00 - 12:00 ເປ ດການສນົທະນາ 
 

12:00 - 13:30 ຮ ບປະທານອາຫານທ່ຽງ ທີີ່ ຮ້ານອາຫານ ວິໄລວອນ 
 

13:30 - 14:00 ລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ 
ເປົັ້າໝາຍສະຫ ດສະຫວ ດດ້ານການພ ດທະນາ ທ ີ່ຍ ງປະຕິບ ດບ ີ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ 
(MDGs 2, 4, 5 ແລະ 9) 

 ໂດຍ: ຕາງໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງສາລະວັນ 
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14:00 - 15:00 ເປ ດການສນົທະນາ 
 

15:00 - 15:15 ພ ກຜ່ອນດ ີ່ມຊາ-ກາເຟ 
 
15:15 - 16:15 ເປ ດການສນົທະນາ (ຕ ີ່) 
 

16:15 - 16:30 ກ່າວສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ 
 ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜ ູ້ປະສານງານ ອົງການ ສປຊ ທັງເປັນຜ ູ້ຕາງໜ້າ 

ຂອງອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອການພັດທະນາ  
 

16:30 - 16:40 ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ 
 ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ສມົດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
 
 

18:00 - 21:00 ພິທ ບາຍສ ສ ູ່ຂວ ນ ແລະ ງານລ້ຽງອາຫານຄ ີ່າ, ເຈົົ້າພາບໂດຍ ທ່ານ ຄ າບຸູ່ນ ດ້ວງປັນຍາ, 
ເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງສາລະວັນ, ທີີ່ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທນຶ ແຂວງສາລະວັນ 

 
 

ວ ນພຸດ, ທ  17 ກ ນຍາ 2014  
 
09:00 ຄະນະຜ ູ້ແທນ ເດີນທາງກັບຈາກ ແຂວງສາລະວັນ ມາຍັງ ເມືອງປາກເຊ ໂດຍທາງລົດ 

ທີີ່ທາງທມີງານ ໄດູ້ກະກຽມໄວູ້ໃຫູ້ 
 
09:30 - 10:00 ແວະຢູ້ຽມຊົມຕະຫຼາດ ໂອດອບ ODOP ບ້ານນາໄຊ ເມືອງເລົາງາມ ແຂວງສາລະວັນ 
 
12:00  ຄະນະຜ ູ້ແທນ ເດີນທາງມາເຖີງ ສະໜາມບິນ ປາກເຊ  
 
12:50 - 14:05 ຄະນະຜ ູ້ແທນ ເດີນທາງກັບ ຈາກ ປາກເຊ ມາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍສາຍການບິນລາວ 

 


