
ວາລະກອງປະຊຸມສະຫ ຼູບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ (ຊກພ)  
ທ ່ ວປະເທດ ຄັ ັ້ງທ ີIV ວນັທ ີ25 ກຸມພາ 2021 ທີ່  ກະຊວງແຜນການ ແລະການລ ງທນຶ 

 
ເວລາ ເນຼື ັ້ອໃນ ຜຼູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ 

08:00-08:30  ລ ງທະບຽນ - ຄະນະຮບັຜດິຊອບ 
08:30-08:40 ( 10' )  ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ - ທ່ານ ປອ ກແິກ ັ້ວ ຈນັທະບຼູຣີ,  

ຮອງລດັຖະມ ນຕ ີກະຊວງ ຜທ 
08:40-09:00 ( 20' ) ນ າສະເໜ:ີ 

- ສະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຊ່ວຍເຫລຼືອທາງ
ການເພຼື່ ອການພດັທະນາ ປະຈ າປີ 2020 ແລະ ແຜນ
ຈດຸສຸມ ປີ 2021 

- ທ່ານ ນ.ສສີ ມບຼູນ ອຸນາວ ງ, 
ຫ ວໜັ້າກ ມຮ່ວມມຼືສາກ ນ, 
ກະຊວງ ຜທ 

09:00-09:20 ( 20' ) ນ າສະເໜ:ີ 
- ຕລີາຄາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການຄຸ ັ້ມຄອງດ ັ້ານການເງນິ

ບນັດາໂຄງການ/ແຜນງານທີ່ ນ າໃຊ ັ້ທຼືນກຼູ ັ້ຢມຶ ແລະ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອລ ັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ປະຈ າປີ 2020 

- ທ່ານ ສຸລວິດັ ສຸວນັນະຈ ຼູມຄ າ
ຫ ວໜັ້າກ ມການເງນິຕ່າງປະເທດ 
ແລະຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິ, ກະຊວງ
ການເງນິ 

09:20-09:40 ( 20' ) ນ າສະເໜ:ີ 
ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຂອງ INGOs ຢຼູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2020 

- ທ່ານ ວລິດັສອນ ວສິອນສະວ ງ 
ຮອງຫ ວໜັ້າກ ມອ ງການຈດັຕັ ັ້ງ
ສາກ ນ,ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 

09:40-10:00 ( 20' ) ນ າສະເໜ:ີ 
ສະພາບການຄຸ ັ້ມຄອງອ ງການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄ ມ  ໃນ ສປປລາວ 

- ທ່ານ ວຽງສອນ ເລຼືອງຄ າສງິ  
ຮອງຫ ວໜັ້າພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງອ ງ
ການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄ ມ, ກ ມພດັທະ 
ນາການບ ລຫິານລດັ, ກະຊວງ
ພາຍໃນ 

10:00-10:15 ( 15' ) - ຖ່າຍຮຼູບຮ່ວມກນັ 
- ພກັຜ່ອນ ດຼື່ ມນ ັ້າຊາ-ກາເຟ 

- ຜຼູ ັ້ເຂ ັ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ 

10:15-10:40 (25' ) - ປະກອບຄ າເຫນັ ແບບເປີດກວ ັ້າງ ຜຼູ ັ້ເຂ ັ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ 
10:40-11:20 (40' ) ປະກອບຄ າເຫນັກ່ຽວກບັສະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ/

ໂຄງການ, ການປະສານງານ ແລະ ການສະຫລຸບລາຍງານ, ຂ ັ້
ສະດວກ, ຂ ັ້ຫຍຸ ັ້ງຍາກ, ຂ ັ້ສະເໜ ີແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍ ຢຼູ່ ໃນ
ພາກສ່ວນ ແຂວງ/ ຂະແຫນງການຂອງທ່ານ ໃນປີ 2020 
 

1. ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ 
2. ແຂວງສາລະວນັ 
3. ກະຊວງ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂ ນສ ່ ງ 
4. ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ 

- ຕາງໜັ້າຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ 

11:20 - 11:30 ( 10' ) ປະທານສະຫ ຼູບ ປະທານກອງປະຊຸມ 
11:30 – 13:30 ຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ ຜຼູ ັ້ເຂ ັ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ  



ສະຖານທ ີສະໂມສອນ ກະຊວງຜທ  
13:30- 13:50 (20' ) ນ າສະເໜ:ີ  

ຍຸດທະສາດການລະດ ມທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອ
ການພດັທະນາ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 ແລະການ
ຫນັການຄຸ ັ້ມຄອງ ຊກພ ເປນັທນັສະໄໝ 

ທ່ານ ປອ ອາລຸນຍາເດດ ຣາຊະພ ນ ຮອງ
ຫ ວໜັ້າກ ມຮ່ວມມຼືສາກ ນ, ກະຊວງ ຜທ 
 

13:50 –14:25 (35' ) ປະກອບຄ າເຫນັ ແບບເປີດກວ ັ້າງ ຜຼູ ັ້ເຂ ັ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ 

14:25 – 14:45(20' ) ນ າສະເໜ:ີ  
- ດ າລດັ 357/ລບ, ລ ງວນັທ ີ09 ຕຸລາ 2019 ວ່າດ ັ້ວຍ

ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະນ າໃຊ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອ
ການພດັທະນາ ແລະຄ າແນະນ າກ່ຽວກບັການຂຶ ັ້ນແຜນ
ທນຶສ ມທ ບຂອງລດັຖະບານທຕີດິພນັກບັແຜນ
ໂຄງການ ຊກພ 

ທ່ານ ສສີ ມພອນ ເພດັດາວເຮຼືອງ ຮອງຫ ວ
ໜັ້າກ ມຮ່ວມມຼືສາກ ນ, ກະຊວງ ຜທ 

14:45–15:15 (35' ) ປະກອບຄ າເຫນັ ແບບເປີດກວ ັ້າງ ຜຼູ ັ້ເຂ ັ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ 
15:15 – 15:30 (15' )  ພກັຜ່ອນ ດຼື່ ມນ ັ້າຊາ-ກາເຟ ຜຼູ ັ້ເຂ ັ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ 
15:30 – 16:00  ກ່າວສະຫ ຼູບຜ ນກອງປະຊຸມ ແລະ ປດິກອງປະຊຸມ ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ 

 

ຂ ຂອບໃຈ 

 

 

 

 

 

 

ສາມາດສະແກ ນດາວໂຫລດເອກະສານຮບັໃຊ ັ້ໃນກອງປະຊຸມໄດ ັ້ທນີີ ັ້ 


