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08:30 – 08:40 ນໍາສະເໜີໂດຍສັງເຂບ ກ່ຽວກັບທິດທາງແຜນການ ໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແຫ່ງຊາດ 5ປີ ຄ້ັງທີ IX (2021-2025) 
ໂດຍ: ທ່ານ ນ.ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
 

08:40 – 09:00  ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 
2019, ແຜນບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020 ແລະ ການກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ 5ປີ ຄ້ັງທີ IX ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ. 
ໂດຍ: ທ່ານ ນ.ສີລິພອນ ສຸພັນທອງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ, ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ 
 

09:00 – 09:30 ສົນທະນາ 
 

09:30 – 09:45 ພັກຜ່ອນດ່ືມນ້ໍາຊາ-ກາເຟ  
 

09:45 – 12:20 ຈັດເປັນ 04 ກຸ່ມສົນທະນາ  

 ກຸ່ມສົນທະນາ 1 (ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ເບີ 1 - ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງ) 
ການຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຕ່ໍກັບ
ວຽກງານການຄ້າ, ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະໂອກາດໃນການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງ
ທຶນ. 
 
Ø ຄະນະສົນທະນາ (Panelists): 

1.1. ທ່ານ ນ.ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການ
ລົງທຶນ (ປະເດັນສົນທະນາ: ການເຊ່ືອມສານເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງການຫຸຼດພ້ົນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເຂ້ົາໃນຂະບວນການວາງແຜນ
ແຫ່ງຊາດ); 
  

1.2. ທ່ານ ປອ. ອາລຸນຍາເດດ ຣາຊະພົນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ (ປະເດັນສົນທະນາ: ການຮ່ວມມືເພ່ືອການພັດ ທະນາທ່ີ
ມີປະສິດທິຜົນ ພາຍໃຕ້ຂອບແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການ
ເປັນຄູ່ຮ່ວມເພ່ືອການພັດທະນາທ່ີມີປະສິດທິຜົນ, ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບດໍາລັດ ວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ ສະບັບ
ປັບປຸງ ແລະປະເດັນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ); 

 
1.3. ທ່ານ ຄໍາຜ້ິນ ພິລະກອນ, ຫົວໜ້າພະແນກເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສປຊ, ກົມອົງ 

ການຈັດຕ້ັງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ປະເດັນສົນທະນາ: ແຜນປະຕິບັດ
ງານອິດສະຕັນບູລ – ລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າທ່ີໄດ້ດໍາເນີນໄປໃນໄລຍະຂ້າມ
ຜ່ານ ແລະທິດທາງໃນຕ່ໍໜ້າ ໂດຍການຍົກໃຫ້ເຫັນຂົງເຂດ/ປະເດັນທ່ີລັດຖະບານຈະ
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເຊ່ີງອີງຕາມກໍລະນີສຶກສາຕ່າງໆຂອງ UNDESA, 
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UNCTAD ແລະພາກສ່ວນອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ);  
 

1.4. ທ່ານ ນ.ແພງຄ່ຽມ ໄຊຍະແກ້ວ, ຫົວໜ້າພະແນກຮ່ວມມືການເງິນຫຼາຍຝ່າຍ, ກົມ
ການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະຄຸ້ມຄອງໜ້ີສິນ, ກະຊວງການເງິນ (ປະເດັນສົນທະ ນາ: 
ໂອກາດໃນການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນຕ່າງໆທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ) 

 
1.5. ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ, ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ 

(ປະເດັນສົນທະນາ: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ, ການລົງທຶນທ່ີມີຄຸນ
ນະພາບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກ່ວຽກງານການຄ້າ ແລະການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ); 

 
1.6. ທ່ານ Damrong Kraikruan, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ 

ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ‘‘ໃນນາມຕາງໜ້າການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ’’ (ປະເດັນສົນທະນາ: 
ການຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຕ່ໍກັບແຜນ
ງານການຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງໆຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະສ່ົງເສີມການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ່ືອນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບການສະໜັບ
ສະໜູນສະ ເພາະສໍາລັບການຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາໃນທາງຍຸດທະສາດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນໄລຍະເວລາທ່ີຍັງເຫືຼອ ພ້ອມ
ທັງ, ສ້າງມາດຕະການຮອງຮັບສໍາລັບໄລຍະຫັຼງການຫຸຼດພ້ົນແລ້ວ).  

 
Ø ຜູ້ນໍາພາການສົນທະນາ (Moderator): ທ່ານ ປອ. ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ, ຮັກສາການຫົວ

ໜ້າສູນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
 

 ກຸ່ມສົນທະນາ 2 (ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ເບີ 2 - ຕຶກຫ້ອງວ່າການແຂວງ) 
ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ: ການຕິດຕາມ 
ແລະລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາຕົວຊ້ີວັດຕ່າງໆ. 
 
Ø ຄະນະສົນທະນາ (Panelists): 

2.1. ທ່ານ ນ. ເພັດສະໝອນ ສອນ, ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ປະເດັນສົນທະນາ: ກໍານົດເວລາ, ຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖື 
ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ້ໍມູນ); 
 

2.2. ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ, ຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ 
ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກທ່ີຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ປະເດັນສົນທະ ນາ: 
ການເຊ່ືອມສານວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດ ເຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຕ່າງໆໃຫ້ດີຂ້ືນກວ່າເກົ່າ ໂດຍສະເພາະຄວາມສໍາຄັນຂອງ ເປ້ົາໝາຍທີ 18 ຕ່ໍກັບການ
ບັນລຸບັນດາເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງອ່ືນໆ); 

 
2.3. ທ່ານ ນ. ສຸພາພອນ ຜານິດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
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(ປະເດັນສົນທະນາ: ທັດສະນະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວມທັງປະເດັນທ່ີຕິດພັນກັບ
ໄວໜຸ່ມ ໂດຍສົມທົບກັບ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ); 

 
2.4. ທ່ານ Octavian Bivol, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບເດັກ ‘‘ໃນ

ນາມຕາງໜ້າອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ’’ (ປະເດັນສົນທະນາ: ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ
ແບບສະໝັກໃຈໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ວາລະ 2030 ເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ (ປພຍ) ແລະການເຊ່ືອມສານບັນດາຕົວຊ້ີວັດ ປພຍ ເຂ້ົາໃນແຜນພັດທະນາຂອງ 
ຂະແໜງການ ແລະແຂວງ);  

 
2.5. ທ່ານ Bryan Fornari, ຫົວໜ້າພະແນກຮ່ວມມື, ສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພາບ

ເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ‘‘ໃນນາມການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ’’ (ປະເດັນສົນທະນາ: 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງ ປພຍ ທີ 17 ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ແລະຄວາມສອດຄ່ອງກັບ
ບັນດາ ປພຍ ອ່ືນໆ). 

 
Ø ຜູ້ນໍາພາການສົນທະນາ (Moderator): ທ່ານ ອານຸພາບ ວົງໜ່ໍແກ້ວ, ເອກອັກຄະລັດຖະ

ທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. 
 

 ກຸ່ມສົນທະນາ 3 (ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ເບີ 3 - ຫ້ອງການແນວລາວສ້າງຊາດ) 
ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທ່ີເກີດຈາກໄພພິບັດ: ການສະໜັບສະໜູນດ້ານຕ່າງໆ ແລະທິດທາງໃນຕ່ໍ
ໜ້າ ເພ່ືອເຊ່ືອມສານວຽກງານດ່ັງກ່າວ ເຂ້ົາໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5ປີ ຄ້ັງ
ທີ IX. 

 
Ø ຄະນະສົນທະນາ (Panelists): 

3.1. ທ່ານ ແສງດາລິດ ກັດຕິຍະສັກ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ (ປະເດັນສົນທະນາ: ການເຊ່ືອມສານວຽກງານການ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທ່ີເກີດຈາກໄພພິບັດ, ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້ ເພ່ືອເຊ່ືອມສານ
ເຂ້ົາໃນຍຸດທະສາດຂອງ ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ແລະຂະແໜງ 
ການອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ); 
 

3.2. ທ່ານ Keizo Takewaka, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍ່ີປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປລາວ ‘‘ໃນ
ນາມການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ’’ (ປະເດັນສົນທະນາ: ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະປະສົບ
ການຂອງປະເທດອ່ືນໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທ່ີເກີດຈາກໄພພິ 
ບັດ ຫືຼ ປະເດັນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງ, ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານດ່ັງກ່າວ); 

 
3.3. ທ່ານ ປອ. ຣັດຕະນະໄຕ ຫຼວງລາດບັນດິດ, ຊ່ຽວຊານດ້ານການຄຸ້ມຄອງພາກລັດ, 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ‘‘ໃນນາມຕາງໜ້າສະຖາບັນການເງິນສາກົນ’’ (ປະດັນ
ສົນທະນາ: ທຶນຮອນສໍາລັບວຽກງານການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທ່ີເກີດຈາກໄພພິ 
ບັດ/ການຟ້ືນຟູ, ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ); 
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3.4. ທ່ານ ນ.ອໍາຄາ ສີຫາລາດ, ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ ຄົມ, 
ແຂວງອັດຕະປື (ປະເດັນສົນທະນາ: ທັດສະນະຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໄພພິບັດ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ແມ່ຍິງ, ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະຜູ້ພິການ); 

 
3.5. ທ່ານ Muhammad Nasar Hayat, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ 

(ປະເດັນສົນທະນາ: ການກະສິກໍາທ່ີສາມາດປັບຕົວເຂ້ົາກັບສະພາບແວດລ້ອມທ່ີ
ແຕກຕ່າງ ແລະຄວາມໝ້ັນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ). 

 
Ø ຜູ້ນໍາພາການສົນທະນາ (Moderator): ທ່ານ ວົງຄໍາ ພັນທະນຸວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມ

ສັງຄົມສົງເຄາະ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ແລະ ທ່ານ 
Balasubramaniam Murali, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພ່ືອການພັດທະນາ. 
 

 ກຸ່ມສົນທະນາ 4 (ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ເບີ 4 - ພະແນກການຕ່າງປະເທດ) 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ ແລະການເຊ່ືອມສານວຽກງານ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂ້ົາໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດ 5ປີ ຄ້ັງທີ IX. 
 
Ø ຄະນະສົນທະນາ (Panelists): 

4.1. ທ່ານ ຈັນໂທ ມີລັດຕະນະແພງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນສ່ົງເສີມການນໍາໃຊ້ພະລັງ ງານທົດ
ແທນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ (ປະເດັນສົນທະນາ: ຜົນສະທ້ອນຈາກການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຕ່ໍ
ກັບວຽກງານດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່); 
 

4.2. ທ່ານ ປອ. ສາຍຄໍາ ວໍລະເດດ, ຮັກສາການຫົວໜ້າສູນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍວິທະ ຍາ
ສາດສັງຄົມ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (ປະເດັນສົນທະນາ: ການ
ຄ້ົນຄວ້າ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນໃໝ່ໆ); 

 
4.3. ທ່ານ ສະຫວັນ ຫານພົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມແຜນການ ແລະການເງິນ, ກະຊວງ

ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ປະເດັນສົນທະນາ: ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພາຍໃຕ້
ຂອບຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາ ທ່ີເຊ່ືອມໂຍງກັບວຽກ
ງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ປ່າໄມ້); 

 
4.4. ທ່ານ ນ. ສີຟ້ົງ ອຸມາວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະນິຕິກໍາ, 

ກະຊວງການເງິນ (ປະເດັນສົນທະນາ: ນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະນິຕິກໍາ ເພ່ືອແກ້ໄຂ
ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະແນວຄິດລິເລ່ີມຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ); 

  
4.5. ທ່ານ ໜູການ ຈັນທະປັນຍາ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສ່ິງແວດລ້ອມ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ປະເດັນສົນທະນາ: ແນວຄິດລິເລ່ີມຢູ່ ຂ້ັນ
ແຂວງ ໃນການຕອບສະໜອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ 
ແລະການແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ). 
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Ø ຜູ້ນໍາພາການສົນທະນາ (Moderator): ທ່ານ ສີອໍາພອນ ແສງຈັນດາລາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສ່ິງແວດລ້ອມ; ແລະ ທ່ານ Stephen Danyo, ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, 
ທະນາຄານໂລກ. 
 

12:20 – 13:20 ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ  
 

 
 
 
ພາກບ່າຍ: ການຢ້ຽມຢາມໂຄງການພາກສະໜາມ 
 
13:30 – 17:30 ການຢ້ຽມຢາມໂຄງການພາກສະໜາມ ມີ 2 ໂຄງການ ຄື: 

 
1. ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ ຢູ່ ເມືອງປາກອູ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
2. ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝ່ັງເຈ່ືອນແຄມນ້ໍາຄານ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະ

ບາງ 
 

       (ລາຍລະອຽດ ຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕາມພາຍຫັຼງ) 
 

 
ພາກຄໍ່າ – ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານເຈົ້າແຂວງ, ພິທີບາສີສູ່ຂວັນ ແລະ ງານລ້ຽງອາຫານຄໍ່າ 
 
18:30 – 19:00 ເຂ້ົາຢ້ຽມຂ່ໍານັບ ທ່ານ ເຈ້ົາແຂວງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ໂດຍ: ສະເພາະຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂອງກອງປະຊຸມເທ່ົານ້ັນ 
ສະຖານທ່ີ: ຫ້ອງຮັບແຂກ ຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ  
 

19:00 – 21:00 ພິທີບາສີສູ່ຂວັນ ແລະ ງານລ້ຽງອາຫານຄ່ໍາ 
ເຈ້ົາພາບໂດຍ ທ່ານ ເຈ້ົາແຂວງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ  
ສະຖານທ່ີ: ບໍລິເວນເດ່ີນຫຍ້າດ້ານຫັຼງຂອງຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ  
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ມື້ທີ 2: 26 ພະຈິກ 2019 – ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ/ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປ ີ(ຢູຫ່້ອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ) 

 
ພາກເຊົ້າ   

 
08:00 – 08:15 ລົງທະບຽນ 

 

08:15 – 08:20  ກ່າວຈຸດປະສົງ 
ທ່ານ ນ. ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 
 

08:20 – 08:30 ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ 
ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ປອ. ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ  
 

08:30 – 08:40 ກ່າວຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ 
ໂດຍ: ທ່ານ ຄໍາຂັນ ຈັນທະວີສຸກ, ເຈ້ົາແຂວງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ  
 

08:40 – 08:50 ກ່າວມີຄໍາເຫັນຕ່ໍກອງປະຊຸມ 
ໂດຍ: ທ່ານ ນ. ຊາຣ່າ ຊິກເກັນເນສ (Sara Sekkenes), ຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 
 

08:50 – 09:00 ພິທີຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັບ ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ 
1.     ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ/ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກໍາມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ  

ແລະບັນດາຫົວໜ້າ ອົງການທຽບເທ່ົາກະຊວງ;  
2.    ບັນດາທ່ານ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ/ທູຕານຸທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດ 

ທະນາ ແລະຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ, ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ແລະ 
ພາກເອກະຊົນ. 

  
09:00 – 09:40    - ທ່ຽວຊົມງານວາງສະແດງຜົນສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາ ເພ່ືອເປັນການຂ່ໍານັບຮັບຕ້ອນກອງ

ປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2019 
-  ພັກຜ່ອນດ່ືມນ້ໍາຊາ-ກາເຟ  
 

09:40 – 10:00 ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ ປະຈໍາປີ 2019, ແຜນບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020 ແລະ ການກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ IX. 
ໂດຍ: ທ່ານ ນ. ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
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10:00 – 10:40 ສົນທະນາ  
 

10:40 – 10:50 ລາຍງານຜົນການປຶກສາຫາລືຂອງກຸ່ມສົນທະນາທີ 1: ການຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກສະ ຖານະພາບການ
ເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຕ່ໍກັບວຽກງານການຄ້າ, ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງການ
ເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະໂອກາດໃນການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນ. 
ໂດຍ: ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ 
 

10:50 – 11:00 
 

ລາຍງານຜົນການປຶກສາຫາລືຂອງ ກຸ່ມສົນທະນາທີ 2: ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດ ຕ້ັງຜັນ
ຂະຫຍາຍເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ: ການຕິດຕາມ ແລະລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ບັນດາຕົວຊ້ີວັດຕ່າງໆ. 
ໂດຍ: ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
 

11:00 – 12:00 ສົນທະນາ  
 

12:00 – 13:30 ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ 
 

 
ພາກບ່າຍ 
  

13:30 – 13:40 ລາຍງານຜົນການປຶກສາຫາລືຂອງ ກຸ່ມສົນທະນາທີ 3: ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທ່ີເກີດຈາກ
ໄພພິບັດ: ການສະໜັບສະໜູນດ້ານຕ່າງໆ ແລະທິດທາງໃນຕ່ໍໜ້າເພ່ືອເຊ່ືອມສານວຽກງານດ່ັງກ່າວ 
ເຂ້ົາໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5ປີ ຄ້ັງທີ IX. 
ໂດຍ: ທ່ານ ນ. ໃບຄໍາ ຂັດຕິຍະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
 

13:40 – 13:50 ລາຍງານຜົນການປຶກສາຫາລືຂອງ ກຸ່ມສົນທະນາທີ 4: ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຕີບ
ໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການເຊ່ືອມສານວຽກງານການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂ້ົາໃນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5ປີ ຄ້ັງທີ IX.  
ໂດຍ: ທ່ານ ນ. ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສ່ິງແວດລ້ອມ 
 

13:50 – 15:00 ສົນທະນາ 
  

15:00 – 15:30 ພັກຜ່ອນດ່ືມນ້ໍາຊາ-ກາເຟ   
 

15:30 – 15:40  ກ່າວມີຄໍາເຫັນຕ່ໍກອງປະຊຸມ  
ໂດຍ: ທ່ານ ນ. ຊາຣ່າ ຊິກເກັນເນສ (Sara Sekkenes), ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈໍາ 
ສປປ ລາວ 
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15:40 – 15:50 ກ່າວມີຄໍາເຫັນຕ່ໍກອງປະຊຸມ 
ໂດຍ: ທ່ານ ຄໍາຂັນ ຈັນທະວີສຸກ, ເຈ້ົາແຂວງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
 

15:50 – 16:00 ກາ່ວສະຫຸຼບ ແລະປິດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ  
ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ປອ. ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  
 

16:00 – 16:30 ພິທີຖະແຫຼງຂ່າວ ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2019 
(ຫ້ອງປະຊຸມ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕາມພາຍຫັຼງ) 

1. ພະນະທ່ານ ປອ. ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

2. ທ່ານ ຄໍາຂັນ ຈັນທະວີສຸກ, ເຈ້ົາແຂວງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
3. ທ່ານ ນ. ຊາຣ່າ ຊິກເກັນເນສ (Sara Sekkenes), ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະ

ຈໍາ ສປປ ລາວ. 
 

 


