
 

ບົດອອກຂ່າວ 

ກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປີ 
“ແຜນງານສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັັ້ງທີ VIII 
ເພ ື່ອນໍາພາປະເທດຊາດຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ, ກ້າວຂຶັ້ນໄປຢູ່ໃນປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານກາງ ແລະ 

ບັນລຸເປົັ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (2017-2021)” 
(ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2018, ທີື່ ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ເວລາ 08:30-12:30) 

 
ໃນຕອນເຊົັ້າຂອງວັນທີ 16 ມງັກອນ 2018, ທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

ໂດຍຮ່ວມມ ກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປີ 
“ແຜນງານສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທ ີ VIII 
ເພ ື່ອນໍາພາປະເທດຊາດຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ, ກາ້ວຂຶັ້ນໄປຢູ່ໃນປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານກາງ ແລະ 
ບັນລຸເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (2017-2021)” ທີື່ີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ. 

ກອງປະຊຸມດັື່ງກ່າວໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ 
ແລະການລົງທຶນ, ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນ.ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ທັງເປັນ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 
ຈາກບັນດາກະຊວງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ຫົວໜ້າກອງເລຂາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ 
ແລະຕາງໜ້າຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທັງໝົດ 50 ກວ່າທ່ານ. 

ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີັ້ ແມ່ນເພ ື່ອທົບທວນຄ ນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າ, ຜົນສໍາເລັດ ແລະ 
ສິື່ງທ້າທາຍ ທີື່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານໃນໄລຍະປີ 2017 ທີື່ຜ່ານມາ 
ເຊິື່ງເປັນແຜນງານທີື່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານລຸກຊໍາບວກ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ 
ໃຫ້ແກ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
ເພ ື່ອການບັນລຸເປົັ້າໝາຍໃນການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, 
ການກ້າວຂຶັ້ນໄປຢູ່ໃນປະເທດທີື່ມລີາຍຮັບປານກາງ ແລະ ບັນລຸເປົັ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ. ພ້ອມນີັ້ 
ກອງປະຊຸມຍັງຊຸມໃສ່ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານແຜນງານ ເພ ື່ອຮັບຮອງເອົາແຜນວຽກປະຈໍາປີ 
2018. 

 



 
ໃນກອງປະຊຸມອັນສໍາຄັນໃນຄັັ້ງນີັ້, ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນຶ 

ໄດ້ເນັັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນ, ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານໃນປີທີື່ຜ່ານມາ 
ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງແຜນງານຄັັ້ງໃໝ່ນີັ້ແມ່ນເພ ື່ອສ້າງ ແລະ ເພີື່ມທະວີຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກໍື່ຄ  
ອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງ່ຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII 
ເພ ື່ອນໍາພາປະເທດຊາດໃຫ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ກາ້ວໄປສູ່ປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານກາງ ແລະ 
ບັນລຸເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ. ສະນັັ້ນ, ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ 
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໝາກຜົນຂອງແຜນງານ”. 

ທ່ານ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2018 ໂດຍລວມມ ີ
ການຈັດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ, ການສະຫຼຸບກາງສະໄໝການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທ ີ
VIII ກໍື່ຄ ການກະກຽມໃສ່ການປະເມີນສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ 
ການສ້າງບົດລາຍງານເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງແບບສະໝັກໃຈ 
ເຊິື່ງຈະໄດ້ນໍາໄປລາຍງານທີື່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລະດັບສູງກຽ່ວກັບເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງໃນເດ ອນ ກໍລະກົດ ປີ 
2018. ພ້ອມນັັ້ນ, ລັດຖະບານ ຍັງຈະໄດ້ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການວຽງຈັນ 
ເພ ື່ອກະກຽມໃສ່ການສໍາຫຼວດລະດັບໂລກກ່ຽວກັບ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ ຄັັ້ງທ ີ 3, 
ການກະກຽມສ້າງບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດແຫ່ງຊາດ ແລະ ການສໍາເລັດການສໍາຫຼວດລະດັບຊາດຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ 
ການສໍາຫຼວດແຮງງານ, ການສໍາຫວຼດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ແລະ ອ ື່ນໆ ເພ ື່ອປະກອບຂໍັ້ມູນໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາໃນລະດັບຊາດ. 

ເພ ື່ອບັນລຸບັນດາບູລິມະສິດຂ້າງເທິງນີັ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ, ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ 
ໄດ້ເນັັ້ນໜັກເຖິງການເພີື່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ໃນດ້ານການປະສານງານກັນລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ການຮັບປະກັນໃຫ້ມກີານສ້າງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານຢ່າງຮັດກຸມ, 
ເພີື່ມທະວີການຮ່ວມມ ກັນກັບຕ່າງປະເທດເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານນີັ້ໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ 
ໂດຍການລະດົມທຶນຈາກການຮ່ວມມ ແບບໃຕ້-ໃຕ້, ການຮ່ວມມ ກັບພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ເຊິື່ງໃນບາງຕອນທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາແຫຼື່ງທຶນໃໝ່ ແລະ 
ກໍານົດວິທີໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກຕ່າງປະເທດຮ່ວມກັນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ສະນັັ້ນ, ໃນໄລຍະ 5 ປີ 
ແຫ່ງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານນີັ້, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລະດົມທຶນຮອນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຢ່າງມີຍຸດທະສາດ 
ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ”. 



 
ໃນໂອກາດນີັ້, ທ່ານ ນ.ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ 

ໄດ້ເນັັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນງານ ເຊິື່ງສະແດງອອກໃນການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ທີື່ີໄດ້ຈັດຂຶັ້ນທີື່ 
ແຂວງຈໍາປາສັກ ໃນທ້າຍປີ 2017 ທີື່ຜ່ານມາ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບສຽງຕອບຮັບທີື່ດີຫຼາຍຈາກຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ; ພ້ອມນັັ້ນ, 
ກໍື່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເພີື່ມທະວີການຮ່ວມມ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານຕາມ
ທີື່ກໍານົດໄວ້ວ່າ: “ກອງປະຊຸມໃນມ ັ້ນີັ້ ຖ ເປັນໂອກາດອັນດີທີື່ຂ້າພະເຈົັ້າຢາກເນັັ້ນໜັກເຖິງການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 
ທີື່ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊິື່ງໄດ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີື່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ເຫັນວ່າມີການປັບປຸງດີຂຶັ້ນໃນທຸກໆປີ 
ອີງໃສ່ຄໍາຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຈາກຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ພິເສດໃນປີ 2018 ນີັ້, ພວກເຮົາກໍື່ໄດ້ວາງແຜນຈະຈັດ 
“ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງເປັນວາລະພິເສດ” ເຊິື່ງ ທ່ານ ອາຈິມ ສະເຕນເນີ, 
ຜູ້ບໍລິຫານງານຈາກຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາສໍານັກງານໃຫຍ່ 
ກໍື່ໄດ້ຕອບຮັບຢ່າງບໍື່ເປັນທາງການທີື່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມ. ສະນັັ້ນ, 
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມ ກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເປັນຕົັ້ນກັບພາກເອກະຊົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ໂດຍເລີື່ມຈາກບັນດາປະເທດທີື່ຢູ່ໃນພາກພ ັ້ນດຽວກັນ ຜ່ານການຮ່ວມມ ແບບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ການຮ່ວມມ ສາມຫຼື່ຽມ”. 

ກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີັ້ ໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຄວາມສ້າງສັນ ແລະ ປິດລົງໃນຕອນທ່ຽງຂອງມ ັ້ດຽວກັນ. 
 
ສໍາລັບຂໍໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍີ່: 
ທ່ານ ມໍລະກົດ ວົງໄຊ, ຫົວໜ້າພະແນກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ກົມຮ່ວມມ ສາກົນ, ກຜທ 
ອີເມວ: k_ vongxay@hotmail.com 
ໂທ: 856-21-222214  
ມ ຖ : (+856 20) 2244 8892 
 
ນ. ວີນາ ໂງ່ນວໍຣະຣາດ 
ພະນັກງານລະດັບອາວຸໂສດ້ານການສ ື່ສານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ແຜນພັດທະນາເດສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII, 
ກົມຮ່ວມມ ສາກົນ, ກຜທ 
ອີເມວ: venang@gmail.com 
ໂທ: (+856 21) 222 925 
ມ ຖ : (+856 20) 7786 3939 
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