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ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018

ັ້
ັ້ VIII “ການສະຫຸ ບກາງສະໄໝການຈັດຕັງປະຕິ
ບດັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັງທີ
ັ້
ົ ັ້
ັ ເປາໝາຍການພັ
ຄວາມຄືບໜັ້າໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວຽກງານການຮ່ ວມມືເພື່ອ
ົ ”
ການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ັ້ ນທີ 04-05 ທັນວາ 2018
ຄັງວັ

ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ ງຊາດ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

ວາລະກອງປະຊຸມ

ັ້ 1 : ວັນທີ 04 ທັນວາ 2018 – ຈັດກຸ່ ມສົນທະນາລະດັບວິຊາການ ແລະ ຢຽັ້ ມຢາມ
ມືທີ
ໂຄງການພາກສະໜາມ
ພາກເຊົາັ້ – ຈັດກຸ່ ມສົນທະນາລະດັບວິຊາການ
08:30 – 09:00

ລົງທະບຽນ

09:00 – 09:10

ີ ກອງປະຊຸມ
ກ່ າວເປດ

09:10 – 09:20

ກ່ າວມີຄາໍ ເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ

09:20 – 09:40

ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ນໍາສະເໜີ ກ່ ຽວກັບ ຜົນຂອງການສະຫຸ ບກາງສະໄໝການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ VIII 2016-2020: ຄວາມຄືບໜັ້າ ແລະ ສິ່ງທັ້າທາຍໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ແຜນ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
ບດ
ພັດທະນາດັ່ງກ່ າວ.

ໂດຍ: ທ່ ານ ປອ. ກິແກ ັ້ວ ຈັນທະບູຣ,ີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ

ັ ຜູ ຕັ້ າງໜັ້າ ອົງການ
ໂດຍ: ທ່ ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ ປັ້ ະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປນ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ໂດຍ: ທ່ ານ ນ. ພອນວັນ ອຸ ທະວົງ, ຫົວໜັ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
(ບົດສະເໜີ ຈະຍົກໃຫັ້ເຫັນຜົນຂອງການສະຫຸ ບກາງສະໄໝການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ 5ປ ີ ຄັງທີ
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09:40 – 10:10

ສົນທະນາ

10:10 – 10:25

ພັກຜ່ອນດື່ມຊາ-ກາເຟ

10:30 – 12:30

່ ພົວພັນກັບຫາຍ ຂະແ
ັ 4 ກຸ່ ມສົນທະນາ ໂດຍອີງຕາມບັນດາເປາໝາຍ
ົ ັ້
ິ
ຈັດເປນ
ແລະວຽກຈຸດສຸ ມປ່ ນອັ້ອມທີ
ັ້ VIII ດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້
ໜງການ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
ັ້ ສໍາລັບການສົນທະນາຂອງແຕ່ ລະກຸ່ ມ:
ຂົງເຂດຈຸດສຸ ມຕົນຕໍ

1.

ທີ່ຜ່ ານມາ.

2.
3.
4.

ຄໍາຄິດເຫັນ
ປະຈໍາປ ີ 2018.

X

ຄາດຄະເນຜົນໄດັ້ຮັບ:

1.

ັ ບ່ອນອີງໃຫັ້ແກ່ ການສົນທະນາ:
ເອກະສານ ທີ່ເປນ

1.

2.

VIII (2016-2020)

X

-

ປະຈໍາປ ີ 2018.

2.

ເລັ່ງ

ປະຈໍາປ ີ 2018.

-

3.
4.
5.
6.
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ກຸ່ ມສົນທະນາ 1:
ັ້ VIII : ດັ້ານ
ົ ັ້
ເປາໝາຍ
1 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ

 ຄະນະສົນທະນາ (ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບຕາມພາຍຫງັ )

.

 ຜູນັ້ າໍ ພາການສົນທະນາ (ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບຕາມພາຍຫງັ )

 ສະໜັບສະໜູນດັ້ານວິຊາການ (ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບຕາມພາຍຫງັ )
ກຸ່ ມສົນທະນາ 2:
ັ້ VIII : ດັ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາ
ົ ັ້
ເປາໝາຍ
2 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
ກອນມະນຸດ ແລະ ສັງຄົມ.

 ຄະນະສົນທະນາ (ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບຕາມພາຍຫງັ )

 ຜູນັ້ າໍ ພາການສົນທະນາ (ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບຕາມພາຍຫງັ )

 ສະໜັບສະໜູນດັ້ານວິຊາການ (ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບຕາມພາຍຫງັ )
ກຸ່ ມສົນທະນາ 3:
ັ້ VIII : ດັ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ົ ັ້
ເປາໝາຍ
3 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
ັ້
ັ ໄພພິບດ
ັ ທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟາອາກາດ.
ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ກຽມພັ້ອມຮັບມືກບ


 ຄະນະສົນທະນາ (ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບຕາມພາຍຫງັ )

 ຜູນັ້ າໍ ພາການສົນທະນາ (ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບຕາມພາຍຫງັ )

 ສະໜັບສະໜູນດັ້ານວິຊາການ (ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບຕາມພາຍຫງັ )
ກຸ່ ມສົນທະນາ 4:
ດັ້ານ
ັ້ VIII.
5 ປີ ຄັງທີ

ຕິດ

ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ



 ຄະນະສົນທະນາ (ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບຕາມພາຍຫງັ )

 ຜູນັ້ າໍ ພາການສົນທະນາ (ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບຕາມພາຍຫງັ )

 ສະໜັບສະໜູນດັ້ານວິຊາການ (ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບຕາມພາຍຫງັ )
12:30 – 13:30

ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ
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ພາກບ່າຍ – ຢຽັ້ ມຢາມໂຄງການພາກສະໜາມ
13:30 – 17:30

ຢຽັ້ ມຢາມ ໂຄງການພັດທະນາຕ່ າງໆ

ັ້
ົ ບນ
ັ ດາທ່ ານຕາມພາຍຫງັ ).
(ສໍາລັບຂໍມູັ້ ນ ແລະ ແຜນການລົງຢຽມຢາມລະອຽດ
ຈະໄດັ້ສ່ ງໃຫັ້

ັ້ 2 : ວັນທີ 5 ທັນວາ 2018 – ກອງປະຊຸມປກ
ຶ ສາຫາລືລະດັບນະໂຍບາຍ
ມືທີ
ພາກເຊົາັ້
08:30 – 09:00

ລົງທະບຽນ

09:00 – 09:10

ີ ກອງປະຊຸມຢ່າງເປນ
ັ ທາງການ
ກ່ າວເປດ

09:10 – 09:20

ກ່ າວມີຄາໍ ເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ

09:20 – 09:30

ກ່ າວມີຄາໍ ເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ

09:30 – 09:40

ຖ່າຍຮູ ບຮ່ວມກັນ ກັບ ພະນະ ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ

ໂດຍ: ພະນະ ທ່ ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ
ການເງ ິນ

ັ້
ໂດຍ: ທ່ ານ ນາງ Valerie Cliff, ຫົວໜັ້າຫັ້ອງການພາກພືນຂອງອົ
ງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການ
ພັດທະນາ ປະຈໍາ ບາງກອກ (ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຊາບຕາມພາຍຫງັ )

ັ ແກ ັ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ
ໂດຍ: ທ່ ານ ປອ. ສຸ ພນ

ເງ ິນ ພັ້ອມດັ້ວຍຄະນະປະທານ ກອງປະຊຸມ

ັ້
ັ້
1. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ/ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະເຈົາແຂວງ/ຮອງເຈົ
າແຂວງ
2. ຫົວໜັ້າຄະນະຜູ ແັ້ ທນ ຂອງບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ/ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະຫົວໜັ້າ/ຮອງຫົວໜັ້າ
ັ້
ັ້
ບັນດາອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ, ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ແລະ ພາກເອກະຊົນ.

09:40 – 10:25

- ຢຽັ້ ມຊົມງານວາງສະແດງຜົນງານການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ເພື່ອຕັ້ອນຮັບ ກອງ
ປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018
- ພັກຜ່ອນດື່ມຊາ-ກາເຟ
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ງານວາງສະແດງຜົນງານການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂັ້ອງ ຈະ
ັ້ ນ
ັ ເວລາ 02 ວັນ ໃນໄລຍະທີ່ມີກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປ ີ 2018 ຊຶ່ງງານດັ່ງກ່ າວ ຈະໄດັ້ເລີ່ມ
ໄດັ້ຈດັ ຂືນເປ
ຶ ສາ
ແຕ່ ວັນທີ 04 ແລະ 05 ທັນວາ 2018 ຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ ງຊາດ. 10 ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການ ເພື່ອປກ
ັ ກອງເລຂາເປາໝາຍກາຍພັ
ົ ັ້
ັ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ , ກະຊວງການຕ່ າງປະເທດໃນນາມທີ່ເປນ
ຫາລືກບ
ດ ທະນາແບບຍືນ
່
ັ ຜູ ປັ້ ະສານງານສໍາລັບການ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການຊ່ ວຍເຫອ
ື
ຍົງ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມທີເປນ
ັ້ ນ ໃຫັ້ເຂົາຮ່
ັ້ ວມເປນ
ັ ສ່ ວນໜຶ່ງໃນ
ັ ການເຊືອເຊີ
ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ແຜນ
ການກະກຽມຈັດງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງຕົນທີ່ປະກອບສ່ ວນໃຫັ້ແກ່ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ່ VIII ລວມທັງການພັດທະ ນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັງທີ

ັ້
່ ງກ່ າວແມ່ ນ ກ່ ຽວກັບການເປນ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມເພື່ອ
ເຕີບໂຕແບບສົມສ່ ວນ. ຈຸດສຸ ມ ຫ ື ຫົວຂໍຂອງງານວາງສະແດງດັ
ົ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບສົມສ່ ວນ. ງານ ວາງສະແດງ ຈະສະແດງໃຫັ້ເຫັນ
ການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ັ ຕົນັ້
ັ ດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງອື່ນໆ ເປນ
ວ່ າ ລັດຖະບານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືບນ
ັ້
ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງທາງສັ
ງຄົມ ຈະເຮັດວຽກ ຮ່ ວມກັນຢູ່ແຕ່ ລະຂັນັ້ ຄືແນວໃດ ເພື່ອໃຫັ້
ົ ັ້
ບັນລຸ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ, ເປາໝາຍການພັ
ດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫຸ ດພົນັ້
ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ.

ຄະນະປະທານກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018:
ັ ແກ ັ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
1. ທ່ານ ປອ. ສຸ ພນ
ັ ຜູ ຕັ້ າງໜັ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ັ້ ະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປນ
2. ທ່ານ ນ. ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ ປ
ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.
10:25 – 10:40

ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ນໍາສະເໜີ ກ່ ຽວກັບຜົນການສະຫຸ ບກາງສະໄໝການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ
VIII (2016-2020)

ໂດຍ: ທ່ ານ ປອ. ກິແກ ັ້ວ ຈັນທະບູຣ,ີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
-

VIII,
-
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VIII

-

IX.)

10:40 – 11:10

ສົນທະນາ

11:10 – 11:25

ຶ ສາຫາລື ກ່ ຽວກັບ ເປາໝາຍ
ົ ັ້
ລາຍງານຜົນຂອງການປກ
1 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ັ້ VIII : ດັ້ານເສດຖະກິດ.
ຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ

ໂດຍ: ຕາງໜັ້າກຸ່ ມທີ່ I
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11:25 – 11:55

ສົນທະນາ

11:55 – 12:10

ຶ ສາຫາລື ກ່ ຽວກັບ ເປາໝາຍ
ົ ັ້
ລາຍງານຜົນຂອງການປກ
2 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ັ້ VIII : ດັ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສັງຄົມ.
ຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ

ໂດຍ: ຕາງໜັ້າກຸ່ ມທີ່ II
12:10 – 12:40
12:40 – 13:30

ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ

ພາກບ່າຍ
13:30 – 13:45

ົ ັ້
ເປາໝາຍ
3 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ັ້ VIII : ດັ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມ ແລະ ກຽມພັ້ອມຮັບມືກບ
ັ
ຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
ັ ທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟາັ້ ອາກາດ.
ໄພພິບດ

ໂດຍ: ຕາງໜັ້າກຸ່ ມທີ່ III
13:45 – 14:15

ສົນທະນາ

14:15 – 14:30

່ ຕິດພັນກັບຫາຍຂະແໜງການ
ິ
ດັ້ານວຽກຈຸດສຸ ມປ່ ນອັ້ອມທີ
ັ້ VIII.
ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ

ໂດຍ: ຕາງໜັ້າກຸ່ ມທີ່ IV
14:30 – 15:00

ສົນທະນາ

15:00 – 15:30

ພັກຜ່ອນດື່ມຊາ-ກາເຟ

15:30 – 15:45

ົ ັ້
ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ການຜັນຂະຫຍາຍເປາໝາຍການພັ
ດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການກະກຽມສໍາລັບ
ັ້
ການ ຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບດັ້ອຍພັ
ດທະນາ, ໂດຍສະເພາະ ການພິຈາລະນາ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຕ່າງໆ ສໍາລັບ ການສັ້າງ

:

-
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(2018)

IX

.

15:45 – 16:15

ສົນທະນາ

16:15 – 16:20

ກ່ າວມີຄາໍ ເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ

16:20 – 16:30

ິ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018 ຢ່າງເປນ
ັ ທາງການ
ກ່ າວສະຫຸ ບ ແລະປດ

16:45 – 17:15

ີ ະແຫງຂ່າວ
ພິທຖ

-

5

ັ ຜູ ຕັ້ າງໜັ້າ
ໂດຍ: ທ່ ານ ນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ ປັ້ ະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປນ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ັ ແກ ັ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ໂດຍ: ທ່ ານ ປອ. ສຸ ພນ

ັ ແກ ັ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ
ໂດຍ: ທ່ ານ ປອ. ສຸ ພນ
ັ ຜູ ຕັ້ າງໜັ້າ ອົງການ
ທ່ ານ ນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ ປັ້ ະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປນ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
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