
 

 

  

ກອງປະຊມຸໂຕະມນົ ລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII 
ພາຍໃຕ;ຫວົຂໍ:້ “ ເພີ່ມທະວກີານເປນັຄູBຮ່ວມເພືອ່ ຍກົສງູປະສິດທຜິນົ ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບດັ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄົມ ແຫBງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIX ແນBໃສBເລັງ່ລດັການບັນລ ຸເປົາ້ໝາຍການ

ພັດທະນາແບບຍືນຍງົ ແລະ ການຫLດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນໄລຍະ
ຟື້ນຟຜູນົກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ” 

 
ຄ້ັງວັນທ ີ17 ພະຈິກ 2021, ເວລາ 08:00-16:15 ໂມງ 

ຜາ່ນລະບົບປະຊຸມທາງໄກ  
 

      
 
 
 

https://undp.zoom.us/j/81120723302 or bit.ly/rtm1711 
 

ວາລະກອງປະຊຸມ 
 

08:00-08:10 
(10 ນາທ)ີ 

ໂຄສົກກອງປະຊຸມ (ກາ່ວແນະນາໍ ກຽ່ວກັບ ກອງປະຊຸມໂຕະມນົລະດບັສງູ) 
ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງ ແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ 

 
ພທິໄີຂກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສງູ ຄັງ້ທ ີXIII ຢBາງເປັນທາງການ 

 

08:10-08:25 
(15 ນາທ)ີ 

ກ່າວມຄີໍາເຫນັ ແລະ ໄຂກອງປະຊຸມ 
ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ  
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫBງ ສປປ ລາວ 



 

08:25-08:40 
(15 ນາທ)ີ 

ກ່າວມຄີໍາເຫນັຕໍກ່ອງປະຊມຸ (ໂດຍຜ່ານການບດັທຶກພາບ ແລະ ສຽງທາງວດີີໂອ) 
ໂດຍ ທ່ານ ອາຄິມ ສະໄຕເນີ (Achim Steiner), ຮອງປະທານກຸBມພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຜູູ;ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ 
 

08:40-08:45 
 
ຖາ່ຍຮູບຮ່ວມກນັຢBາງເປັນທາງການ ໂດຍຜາ່ນລະບົບທາງໄກ 
 

ປະທານກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສງູ ຄັງ້ທ ີXIII: 
                     ພະນະທາ່ນ ສອນໄຊ ສພີັນດອນ 
                     ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫBງ ສປປ ລາວ 
                     ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
 
ປະທານຮ່ວມກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII: 
                     ທ່ານ ນາງ ຊາຣ່າ ເຊກັເກເນສ 
                     ຜູ;ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 
 

 
ພາກທ ີI - ການທົບທວນຄືນ : ລາຍງານຄວາມຄບືໜ້າ 

 

08:45-09:00 
(15 ນາທ)ີ 

ການທົບທວນແຫBງຊາດ ແບບສະໝກັໃຈ ກຽ່ວກບັ ການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍເປົາ້ໝ
າຍການພັດທະນາແບບຍນືຍງົ ໃນປ ີ2021 
ໂດຍ ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຂຄໍາພິທູນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ  
 
ສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສ່ິງທ້າ 
ທາຍຕ່າງໆ ທີ່ປະເຊີນໃນຊ່ວງໄລຍະການທົບທວນແຫBງຊາດ ແບບສະໝັກໃຈ ຄ້ັງທີ 
2 ເຊ່ິງລັດຖະບານ ແຫBງ ສປປ ລາວ ໄດ;ນໍາສະເໜີຢູB ໃນກອງປະຊຸມ ເວທີການເມືອງ 
ລະດັບສູງ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມາ 
 

 
ພາກທ ີII - ການເບິງ່ໄປຂາ້ງໜ້າ : ການວາງແຜນແຫBງຊາດ 

 



 

09:00-09:30 
(30 ນາທ)ີ 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫBງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີIX ແລະ ກົນໄກວທິີການ 
ຈັດຕັງ້ປະຕບິັດແຜນການ 5 ປີ ດັງ່ກ່າວ : ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, 
ແລະ ຍດຸທະສາດດາ້ນການເງນິ 
ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ 
 
ສະແດງໃຫ;ເຫັນພາບລວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫBງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງ
ທີ IX ໂດຍສັງເຂບ ເຊ່ິງເປັນແຜນພັດທະນາຫຼັກຂອງປະເທດ ທີ່ບັນດາຄູBຮ່ວມພັດ 
ທະນາຄວນຮັບປະກັນໃຫ;ແຜນບູລິມະສິດຂອງຕົນ ສອດຄ່ອງກັບແຜນການ 5 ປີ 
ດ່ັງກ່າວ. ພ້ອມກັນນ້ີ, ຍັງຈະໄດ;ສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າໃນການກະກຽມສ້າງກົນໄກ 
ແລະ ວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການດ່ັງກ່າວ ທີ່ໄດ;ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີເປັນ 
ເອກະພາບກັນ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການດ່ັງກ່າວ 
ໃນເດືອນ ທັນວາ 2020 ຜ່ານມາ (ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ການຄິດ 
ໄລBຄາດຄະເນງWບປະມານ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ), ພ້ອມທັງແຜນການເພື່ອ 
ສໍາເລັດຮ່າງຍຸດທະສາດດ່ັງກ່າວ ໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງ ປີ 2022 
 

09:30-10:15 
(45 ນາທ)ີ 

ສົນທະນາປກຶສາຫາລື ກຽ່ວກັບ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄົມແຫBງຊາດ 5 ປີ 
ຄັງ້ທີ IX ແລະ ກນົໄກວທິກີານ ຈດັຕັງ້ປະຕບິັດແຜນການດັງ່ກາ່ວ : ຂອບການ
ຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜນົ ແລະ ຍຸດທະສາດດາ້ນການເງນິ 
 
ໃຫ;ໂອກາດບັນດາຜູ;ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ ສາມາດປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃນລະດັບສູງ ທີ່ຕິດ 
ພັນກັບກົນໄກວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫBງຊາດ 
5 ປີ ຄ້ັງທ ີIX ໂດຍສະເພາະແມBນການປັບປຸງຮ່າງຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນໃຫ;ເປັນ 
ສະບັບສຸດທ້າຍ. ສໍາລັບ ກໍານົດເວລາໃນການປະກອບຄໍາເຫັນແມBນ ພາກສ່ວນໜ່ຶງ 
ສາມາດປະກອບຄໍາເຫັນໄດ;ບ່ໍເກີນ 02 ນາທີ, ຫຼື ຖ້າເປັນການປະກອບຄໍາເຫັນໃນ 
ນາມຕາງໜ້າໃຫ; ສອງ ຫຼື ຫຼາຍພາກສ່ວນ ແມBນສາມາດເຮັດໄດ;ບ່ໍເກີນ 03 ນາທີ 
 

10:15-10:30 
(15 ນາທ)ີ 

ພັກຜ່ອນດ່ືມນ້ໍາຊາ-ກາເຟ  ແລະ ອາຫານຫວ່າງ  
(ສາຍວີດີໂອສ້ັນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ) 
 

10:30-11:00 
(30 ນາທ)ີ 

ຜົນການຄົ້ນຄວາ້ ກຽ່ວກບັ ການຟືນ້ຟຜູນົກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19. 



 

ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ມະໂນທອງ ວົງໄຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ 
 
ສັງລວມໜ້າວຽກ ແລະ ຂ້ໍສະເໜີຕ່າງໆ ທີ ່ຄະນະສະເພາະກິດ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກ 
ຫຼາຍພາກສ່ວນໄດ;ຍົກຂ້ືນ ເພື່ອພິຈາລະນາໃນການກະກຽມສ້າງແຜນຟື້ນຟູຜົນກະທົບ 
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສໍາລັບ ສປປ ລາວ. ເຊ່ິງການນໍາສະເໜີ 
ແມBນຈະໄດ;ອີງໃສB 05 ຂົງເຂດເນ້ືອໃນທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດໄດ;ປຶກສາຫາລື ແລະ 
ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ມີຮ່າງເອກະສານພື້ນຖານສໍາລັບແຕBລະຂົງເຂດເນ້ືອໃນແລ;ວໃນ
ປີຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ;ຍົກຂ້ືນໃນກອງ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມສ້າງແຜນຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ດ່ັງກ່າວ 
 

11:00- 11:45 
(45 ນາທ)ີ 

ສົນທະນາປກຶສາຫາລື ກຽ່ວກັບຜນົການຄົ້ນຄວາ້ກຽ່ວກັບການຟື້ນຟຜູົນກະທບົຈາກ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 
 
ໃຫ;ໂອກາດບັນດາຜູ;ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ ສາມາດປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃນລະດັບສູງ ກ່ຽວ
ກັບໜ້າວຽກທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງແຜນຟື້ນຟູດ່ັງກ່າວ ລວມທັງການສະແດງ ເຈດຈໍາ
ນົງໃຫ;ການສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ບັນດາຂ້ໍສະເໜີຕ່າງໆ. ສໍາລັບກໍາ
ນົດເວລາໃນການ ປະກອບຄໍາເຫັນແມBນ ພາກສ່ວນໜ່ຶງສາມາດປະກອບ ຄໍາເຫັນໄດ;ບ່ໍ
ເກີນ 02 ນາທີ, ຫຼື ຖ້າເປັນການປະກອບຄໍາເຫັນໃນນາມ ຕາງໜ້າໃຫ; ສອງ ຫຼື ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນ ແມBນສາມາດເຮັດໄດ;ບ່ໍເກີນ 03 ນາທີ 
 

11:45-13:00 
(75 ນາທ)ີ 

 
ຮັບປະທານອາຫານທຽ່ງ 
 

13:00-13:30 
(30 ນາທ)ີ 

ຍຸດທະສາດຂ້າມຜາ່ນການຫLດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ 
ຢBາງຫຼຽ່ນໄຫຼ  
ໂດຍ ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຂຄໍາພິທູນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ  
 
ກໍານົດວິທີການໃນການສ້າງຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານດ່ັງກ່າວ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດໃຫ;ແກB 
ຄະນະຜູ;ແທນລາວ ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນລະດັບສາກົນ ກ່ຽວ
ກັບການຫLດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນເດືອນ ມັງກອນ 



 

2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນ້ີ. ເຊິງການນໍາສະເໜີ ຈະໄດ;ອີງຕາມເອກະສານດ້ານ ເນ້ືອໃນ ທີ່
ໄດ;ລະບຸໄວ;ໃນເອກະສານພື້ນຖານຮັບໃຊ;ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ, ພ້ອມທັງຄໍາ
ຄິດເຫັນຕ່າງໆທີ່ໄດ;ຍົກຂ້ືນໃນ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການຫLດ
ພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 
 

13:30-14:15 
(45 ນາທ)ີ 

ສົນທະນາປກຶສາຫາລື ກຽ່ວກັບ ຍດຸທະສາດຂ້າມຜ່ານການຫLດພົ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຢBາງຫຼຽ່ນໄຫ ຼ
 
ໃຫ;ໂອກາດບັນດາຜູ;ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສາມາດປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃນລະດັບສູງ 
ກ່ຽວກັບແຜນວຽກຕ່າງໆໃນການສ້າງ ຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານອອກຈາກສະຖານະພາບ 
ການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນດ້ານຕ່າງໆໃນການ 
ສ້າງ ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ດ່ັງກ່າວ. ສໍາລັບກໍານົດເວລາໃນການປະກອບ 
ຄໍາເຫັນແມBນ ພາກສ່ວນໜ່ຶງສາມາດ ປະກອບຄໍາເຫັນໄດ;ບ່ໍເກີນ 02 ນາທີ ຫຼ ືຖ້າເປັນ 
ການປະກອບຄໍາເຫັນໃນນາມຕາງ ໜ້າໃຫ; ສອງ ຫຼື ຫາຼຍພາກສ່ວນ ແມBນສາມາດເຮັດ 
ໄດ;ບ່ໍເກີນ 03 ນາທ ີ
 

14:15-14:30 
(15 ນາທ)ີ 

ພັກຜ່ອນດ່ືມນ້ໍາຊາ-ກາເຟ ແລະ ອາຫານຫວ່າງ   
(ສາຍວີດີໂອສ້ັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເກັບກູ;ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງໃນ ສປປ 
ລາວ) 
 

 
ພາກທ ີIII - ການພຈິາລະນາກຽ່ວກບັວທິທີາງເພື່ອເພີມ່ທະວີ : ການຮວ່ມມືເພືອ່ການພດັທະນາ 

 

14:30-15:00 
(30 ນາທ)ີ 
 

ການປະເມີນປະສິດທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ຂອງ ວຽກງານການຮ່ວມມເືພືອ່ການ 
ພັດທະນາ ໂດຍຜ່ານການທບົທວນກາງສະໄໝການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັແຜນດໍາເນີນງານ 
ຖະແຫງຼການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູBຮວ່ມເພືອ່ການພັດທະນາທີ່ມປີະສິດທຜິນົ, 
ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັວຽກງານ ຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜ
ງການ ເພືອ່ປກຶສາຫາລກືັບຄູBຮວ່ມພດັທະນາ 
ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ມະໂນທອງ ວົງໄຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ  
 



 

ສ່ອງແສງເຖິງໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບຜົນການທົບທວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ 
ດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆທີ່ໄດ;ຍົກຂ້ືນໃນກອງປະຊຸມ 
ປຶກສາຫາລືເພື່ອເຜີຍແຜBບົດລາຍງານການທົບ ທວນກາງສະໄໝການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ. ພ້ອມກັນນ້ີ, ຍັງສ່ອງແສງໃຫ;ເຫັນເຖິງການ 
ປະກອບສ່ວນຢBາງຕ້ັງໜ້າ ຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງ ການເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບ ຄູB
ຮ່ວມພັດທະນາ ໂດຍອີງໃສBໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ໄດ;ນໍາສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ໃນ
ກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການດ່ັງກ່າວ 
 

15:00-15:45 
(45 ນາທ)ີ 

ສົນທະນາປກຶສາຫາລື ກຽ່ວກັບ ການປະເມີນປະສິດທພິາບ ແລະປະສດິທຜິົນຂອງ
ວຽກງານການຮ່ວມມເືພືອ່ການພດັທະນາ, ລວມທງັການການສະໜັບສະໜນູຂອງຄູB
ຮ່ວມພດັທະນາຕໍກ່ັບ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄົມແຫBງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີIX 
 
ໃຫ;ໂອກາດຜູ;ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ ສາມາດປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃນລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບ 
ການທົບທວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ. ເຊ້ືອເຊີນ 
ໃຫ;ບັນດາຄູBຮ່ວມພັດທະນາທີ່ມີຂອບການຮ່ວມມືດ້ານ ຍຸດທະສາດສະບັບໃໝB 
ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃນລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບແຜນການປະກອບ ສ່ວນເຂ້ົາໃນການ ຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫBງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທ ີIX. ສໍາລັບ ກໍາ
ນົດເວລາໃນການ ປະກອບຄໍາເຫັນແມBນ ພາກສ່ວນໜ່ຶງສາມາດປະກອບຄໍາເຫັນ ໄດ;ບ່ໍ
ເກີນ 02 ນາທີ, ຫຼື ຖ້າເປັນການປະກອບຄໍາເຫັນໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ; ສອງ ຫຼື ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນ ແມBນສາມາດເຮັດໄດ;ບ່ໍເກີນ 03 ນາທີ 
 

 
ພທິກີ່າວສະຫLບ ແລະ ປດິກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູຄັງ້ທ ີXIII ຢBາງເປັນທາງການ 

 

15:45-16:00 
(15 ນາທ)ີ 

ກ່າວມຄີໍາເຫນັຕໍກ່ອງປະຊມຸ 
ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກເນສ, ຜູ;ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ 
ສປປ ລາວ  
 

16:00-16:15 
(15 ນາທ)ີ 

ກ່າວສະຫLບ ແລະ ປິດກອງປະຊມຸ ຢBາງເປນັທາງການ  
ໂດຍ ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
 



 

 


