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ເນືື້ອໃນຂອງການນ າສະເໜີ
1. ຄວາມເປັນມາການປະເມີນກາງສະໄໝຂອງແຜນດາໍເນີນງານຖະແຫງຼການ ວຽງຈັນ

ໃນປີ 2021 ແລະ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ໃນປີ 2022
2. ບູລິມະສິດສໍາລັບໄລຍະທີີ່ເຫຼຼືອຂອງການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັແຜນດາໍເນີນງານຖະແຫງ

ການວຽງຈັນ (2021-2025) 
3. ທິດທາງໃນຕໍີ່ໜ້າສໍາລບັກນົໄກໜວ່ຍງານຂະແໜງການ (SWG) 



1. ຄວາມເປັນມາຂອງການປະເມີນກາງສະໄໝຂອງ
ແຜນດ າເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ໃນປີ 2021 
ແລະ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ໃນປີ 2022



• ໃນປີ 2021 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນກາງສະໄໝ ຂອງການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ.

• ບົດປະເມີນກາງສະໄໝໄດສ້ັງລວມຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ຖຼືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນລະດັບສງູ ຄັັ້ງທີ 12 ປີ 2015.

• ການປະເມີນດັີ່ງກ່າວໄດ້ອີງໃສ່ບັນດາບດົລາຍງານການລງົຕດິຕາມ ແລະ ສໍາຫຼວດ ທີີ່ໄດ້ດໍາ
ເນີນໃນໄລຍະກາງສະໄໝ, ລວມທັງບົດສໍາຫຼວດການຮວ່ມມຼືເພຼືີ່ອການພັດທະນາທີີ່ມີປະ
ສິດທິຜົນ ໃນປີ 2019, ບົດສໍາຫຼວດຄວາມຮັບຜິດຊອບຮວ່ມກັນ ໃນປີ 2019 ແລະ ບົດ
ສໍາຫຼວດອຼືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

4

ການປະເມີນກາງສະໄໝຂອງແຜນດ າເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
(2021) 



ການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ
ຂະແໜງການ (2022) 
ຈຸດປະສົງ
• ທົບທວນຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ

• ກໍານົດຂໍັ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆໃນການປັບປຸງໜ່ວຍ
ງານຂະແໜງການ ທັງເບຼືັ້ອງລັດຖະບານ ແລະ
ຄູ່ຮວມພັດທະນາ ເພຼືີ່ອນໍາເອົາ ຜົນປະໂຫຍດ
ດັີ່ງກ່າວມາສະໜັບ ສະໜູນ ການຈັດຕັັ້ງ ແຜນ
ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

∙ ມີສິີ່ງໃດທີີ່ເຮັດໄດດ້ີ ແລະ ສິີ່ງໃດທີີ່ເປັນຂໍັ້ຄົງຄ້າງ 
ແລະ ສາເຫດແມ່ນຫຍັງ?

∙ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ ເຂົັ້າ
ໃນການການບັນລຸ 6 ເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນ
ພັດທະນາ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 9 ຄຼືແນວໃດ?

∙ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານໃດເພຼືີ່ອlສບຶຕໍີ່ເຮັດໃຫ້
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັໜ່ວຍງານຂະແໜງການມີ ປະ
ສິດທິຜົນ?

ຜົນຂອງການທົບທວນດັີ່ງກ່າວໄດ້ນໍາສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລຼື ໃນກອງປະຊຸມປະທານ-ປະທານຮ່ວມ
ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ຄັັ້ງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2022



2. ບູລິມະສິດສ າລັບໄລຍະເວລາທີໍ່ເຫຼືອຂອງການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
(2022-2025) 



ຫຼັກການທີ 1 - ຄວາມເປັນເຈົື້າການ

1. ຮັບປະກັນຄວາມເຂົັ້າໃຈຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບຂອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມີນ 
ແລະ ການວາງແຜນທີີ່ເນັັ້ັ້ນໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ

2. ເພີີ່ມທະວີການເຊຼືີ່ອມສານລະຫວ່າງແຜນງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນໃນລະດັບ
ຂົງເຂດ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ແຜນງານ/
ໂຄງການ ບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ

3. ເພີີ່ມທະວີການວາງແຜນຂອງກະຊວງຂະແໜງການ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍີ່ເນຼືີ່ອງ



ຫຼັກການທີ 2 - ຄວາມສອດຄ່ອງ

1. ສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພຼືີ່ອເລັີ່ງລັດການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັຂໍັ້ລິເລີີ່ມການປະຕິຮບູວຽກ
ງານຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ

2. ການປະຕິຮູບວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດຕ້ອງໄດ້ຮບັການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັ 
ເພຼືີ່ອເພີີ່ມຄຸນນະພາບແລະ ສ້າງຄວາມເຊຼືີ່ອໝັັ້ນ ໃຫ້ແກ່ລະບົບແຫ່ງຊາດ

3. ການນໍາໃຊ້ ແລະ ປັບປຸງລະບົບແຫງ່ຊາດ ຄວນນອນຢູໃ່ນແຜນສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ຂອງລັດຖະບານ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍຼືນຍົງ



ຫຼັກການທີ 3 - ຄວາມກົມກຽວ ແລະ ງ່າຍດາຍ

1. ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈທີີ່ເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດໂຄງການແບບ
ລັກສະນະແຜນງານ (PBA);
2. ສົີ່ງເສີມການມີສ່ວນຮວ່ມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງຂະ 
ແໜງການດ້ວຍກນັ ແບບມີລັກສະນະປະສານງານ
3. ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແມ່ນກົນໄກໜຶີ່ງທີີ່ເໝາະສມົ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄອ່ງ 
ແລະ ການປະສານງານໃນການ ວິເຄາະ-ວິໄຈວຽກງານຂອງຂະແໜງການ.  ການປັບປຸງ 
ຂອບໜ້າທີີ່ວຽກ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ຈຶີ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນເພຼືີ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກບັ
ສະພາບຕົວຈິງ ໃນປັດຈຸບັນ
4. ເພີັ້ມການມອບສິດ ຈາກສໍານັກງານໃຫຍ່ໃຫ້ແກຫ່້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າປະຈາໍຢູ ່ສປປ 
ລາວ 



ຫຼັກການທີ 4 - ເປີດກ້ວາງການເປັນຄູູ່ຮ່ວມ ເພືໍ່ອໝາກ
ຜົນຂອງການພັດທະນາ

1. ສ້າງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ສົີ່ງເສີມກົນໄກການປກຶສາຫາລຼື ໃຫ້ດີຂຶັ້ນ

2. ຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແມ່ນເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ແກ່ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປຶກສາຫາລຼືໃນວຽກງານການພັດທະນາ ຢ່າງເປັນລະບົບຄບົຊດຸ

3. ແຫຼີ່ງທຶນຈາກຈາກຄູຮ່່ວມພັດທະນາຄວນ ສາມາດຈັດສັນຄຼືນໃໝ່ ເພຼືີ່ອໃຫ້ແທດເໝາະ
ກັບສະພາບຕົວຈງິ



ຫຼັກການທີ 5 - ຄວາມໂປູ່ງໄສ, ສາມາດຄາດຕະເນໄດ້
ແລະ ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ
1. ຍົກລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຮວ່ມກັນ ເພຼືີ່ອຜົນສໍາເລັດ

2. ເພີີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຄາດຄະເນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໄສຂອງທຶນຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງ
ການເພຼືີ່ອການພັດທະນາ
3. ປັບປຸງຄວາມໂປງ່ໄສ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂໍັ້ມູນດາ້ນງົບປະມານ

4. ການມີຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນຕອ້ງສົີ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ອງົກອນຂອງລດັຖະບານ

5. ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຄາດຄະເນທນຶຊວ່ຍເຫຼຼືອ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມ
ຖຼືກຕ້ອງຂອງຂໍັ້ມູນການຊ່ວຍເຫຼຼືອ



ຫຼັກການທີ 6 - ການລະດົມແຫຼໍ່ງທຶນພາຍໃນປະເທດ

1. ການລະດົມທຶນພາຍໃນຂອບຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ເພຼືີ່ອປະກອບເຂົັ້າໃນການເກັບລາຍຮັບຂອງ
ລັດຖະບານ ເພຼືີ່ອຈັດສັນເຂົັ້າໃນການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ໃນວຽກງານການພັດທະນາຂົງເຂດ
ຕ່າງໆ
2. ເນຼືີ່ອງຈາກວ່າງົບປະມານຂອງລັດຖະບານມີຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍີ່ການລົງທຶນໃນ
ຂົງເຂດສັງຄົມ ທີີ່ເປັນຂົງເຂດທີີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີີ່ “ບໍີ່ຖິັ້ມໃຜໄວ້ທາງຫຼັງ”

3. ໂດຍທົີ່ວໄປທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຼືອທາງການເພຼືີ່ອການພັດທະນາ
ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍີ່ເປັນເງິນສົດ ແຕ່ຜ່ານການປຶກສາຫາລຼືຮ່ວມກັນໃນເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ ໄດ້ມີການສະ  
ເໜີໃຫ້ລັດຖະບານຫັນມາສົມທົບເປັນເງິນສົດຫາຼຍຂຶັ້ນແຕ່ຢູ່ໃນລະດັບຕໍີ່າ 



ຫຼັກການທີ 7 - ການຮ່ວມມືໃຕ-້ໃຕ,້ ການຮ່ວມມືສາມຫຼໍ່ຽມ
ແລະ ການແລກປູ່ຽນຄວາມຮູູ້

1. ການຮ່ວມມຼືໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ການຮ່ວມມຼືສາມຫຼີ່ຽມ ຍັງບໍີ່ມີວິທີການໃດໆ ແລະ ບໍີ່ມີນະໂຍບາຍ
ແບບລວມສູນສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດລວມທັງຂະບວນການ ແລະເນຼືັ້ອໃນ ທີີ່ຈະແຈ້ງເທຼືີ່ອ
2. ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງລັດຖະບານມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍຕໍີ່ການເພີີ່ມປະສດິທິຜົນຂອງໂຄງການການ
ຮ່ວມມຼືໃຕ້-ໃຕ້
3. ການຮ່ວມມຼືໃຕ້-ໃຕ້ ທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງມີຖານະເທົີ່າທຽມກັນ
4. ໂຄງການຮ່ວມມຼືໃຕ້-ໃຕ້ ຈະມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ຖ້າຫາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາມີຂໍັ້ມູນທີີ່ຖຼືກຕ້ອງ ແລະ
ຊັດເຈນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ
5. ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶັ້ນໃນຂອດການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດ, ການຕິດຕາມ 
ແລະ ການລາຍງານຜົນຂອງໂຄງການຮ່ວມມຼືໃຕ້-ໃຕ້ 



ຫຼັກການທີ 8 ຂອງແຜນດ າເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງ
ຈັນ - ການສົໍ່ງເສີມພາກທຸລະກິດ ໃຫ້ເປັນຄູູ່ຮ່ວມໃນການ
ພັດທະນາ

1. ເພີີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດຽວກນັທີີ່ເຫັນວາ່ເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ທຸກ
ຝ່າຍ

2. ເພີີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພາກສ່ວນທລຸະກິດ ທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊມຸຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ: ກອງ
ປະຊຸມພົບປະລະຫວາ່ງລັດຖະບານ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໃຫ້ເຊຼືີ່ອມສານເນຼືັ້ອໃນ ເຂົັ້າໃນ
ຂະບວນການໂຕະມົນ

3. ສົີ່ງເສີມການຮ່ວມມຼື ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ນອກຈາກກົນໄກການ
ປຶກສາຫາລຼືລະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊົນ



ແຜນວຽກໃນຕ ໍ່ໜ້າ

1. ກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດ ຂອງການ

ພັດທະນາ ທີີ່ມີປະ
ສິດທິຜົນ

(12-14 ທັນວາ
2022)

2. ທົບທວນ 14 
ມາດຕະການ ໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບຂອບ
ການຕິດຕາມການ
ເປັນຄູ່ຮ່ວມສາກົນ

3. ກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລຼື

ຂະບວນການ
ໂຕະມົນ (ຕົັ້ນປີ

2023)

4. ລາຍງານບາງໜ້າວຽກ
(2023) ເພຼືີ່ອທົບທວນ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນດໍາເນີນງານ

ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ

1. ປະເມີນກາງສະໄໝ
ຂອງແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ 5  ປີ ຄັັ້ງທີ IX  

2. ກະກຽມການປະເມີນ
ແບບສະໝັກໃຈຂອງເປົັ້າ
ໝາຍ SDG ຄັັ້ງທີ 3

3. ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ
ການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດ

ດ້ອຍພັດທະນາ

5. ກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນປະຈໍາປີ 

2023  



3. ທິດທາງໃນຕ ໍ່ໜ້າຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ
ໂດຍອີງໃສູ່ການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານໃນປີ 2022



ຂ ື້ສະເໜີຈາກຜົນການທົບທວນໜ່ວຍງານຂະແໜງການູ

1. ເງຼືີ່ອນໄຂເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ: ວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ
ເອງ ທັງນີັ້ ກໍີ່ເພຼືີ່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງການຕົນ ແລະ ຍັງເປັນ
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຂະແໜງການຕຼືີ່ມອີກ.
2. ການປຶກສາຫາລຼືໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນໄດ້ສະເຫນີໃຫ້

ທ້ອງຖິີ່ນ ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫລາຍຂຼືັ້ນໃນວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ:
ທາງເລຼືອກໜຶີ່ງ ແມ່ນໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈາໍປີ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລຼື
ຂັັ້ນທ້ອງຖີີ່ນກ່ອນ.

3. ການປຶກສາຫາລຼື ໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແມ່ນການສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ພາສາ
ອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ເພຼືີ່ອເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນດັີ່ງກ່າວປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າໃນ
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.



ຂ ື້ສະເໜີຈາກຜົນການທົບທວນໜ່ວຍງານຂະແໜງການູ
(ຕ ໍ່)

4. ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຄວນແຈ້ງ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລຼືອ ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານ
ເບຼືັ້ອງລັດຖະບານທີີ່ີ່ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ.

5. ບູລິມະສິດ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຕ້ອງເອົາເຂົັ້າໃນວາລະການ
ປຶກສາຫາລຼື ຂອງ ກອງປະຊຸມບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ.

6. ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຕ້ອງປຶກສາຫາລຼືກນັແບບບໍີ່ເປັນທາງການກ່ອນ ທີີ່ຈະມາເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພຼືີ່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີີ່ດີຮວ່ມກັນ. 



ຂ ື້ສະເໜີຈາກຜົນການທົບທວນໜ່ວຍງານຂະແໜງການູ(ຕ ໍ່)

7. ສ້າງໂອກາດ ໃຫຜູ້້ບໍລິຫານໂຄງການ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມີນ
, ແລະ ຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການຕາ່ງໆ ເພຼືີ່ອພົບປະ ແລະ ແລກ່ປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັໂຄງການ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການສ້າງບົດລາຍງານທີີ່ເປັນເອກະພາບກນັ
, ສົີ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະໄປນໍາສະເໜີຢູ່ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ. 

8. ໜ່ວຍງານຂະແໜງການຕາ່ງໆ ຄວນເປັນເວທີໃນການປຶກສາຫາລຼື ບັນດາຫົວຂໍັ້ທີີ່ຕິດ
ພັນກັບປະຊາກອນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນທີີ່ດອ້ຍໂອກາດ.



ແຜນວຽກໃນຕ ໍ່ໜ້າ

1. ສ້າງຕັັ້ງ່ຄະນະວຊິາການ ນໍາໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍ
ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການຫລັກ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງ
ທາງສັງຄົມ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການ ສປຊ ເພຼືີ່ອການພັດທະນາ. ເພຼືີ່ອ
ປຶກສາຫາລຼື ກ່ຽວກັບການສາ້ງບດົນາໍສະເໜີ ການປັບປຸງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ, 

2. ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຼື ກ່ຽວກັບບົດນາໍສະເໜີ ການປັບປຸງຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜ
ງການ 

3. ນໍາສະເໜີ ຜົນການປຶກສາຫາລຼືກຽ່ວກບັບດົນາໍສະເໜີ ການປັບປຸງໜ່ວຍງານຂະແໜ
ງການ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຼືວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ ໃນໄຕມາດທີ 2 ປີ 
2023 



ຂ ຂອບໃຈ

Photo credit: P.Khennavong (2021)


