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ກອງປະຊuມໂຕະມ.ນ ປະຈ12ປ3 2022
ພາຍໃຕ7ຫ.ວຂ;: “ເລ>ງລ?ດການຈ?ດຕAງປະຕiບ?ດແຜນພ?ດທະນາເສດຖະກiດ-ສ?ງຄ.ມ ແຫ"ງຊາດ 5 ປ3 ຄAງທ3 IX ປະຈ12ປ3 

2022 ແລະ ແຜນປ3 2023 ເພJອບ?ນລuເປKາໝາຍການພ?ດທະນາແບບຍMນຍ.ງ ແລະNuດພKນອອກຈາກສະຖານະພາບປະ
ເທດດ7ອຍພ?ດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ”

ທO ຫ1ປະຊuມແຫ"ງຊາດ, ນະຄອນNວງວຽງຈ?ນ
      ວ?ນທ3 26 ມ?ງກອນ 2023

https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_3iGWRjebSeSJ-FmFprbCBg 

ວາລະກອງປະຊuມ
 

08:00 - 08:30
(30 ນາທ3)

ລ.ງທະບຽນ

08:30 - 08:35
(5 ນາທ3)

ພiທ3ກອນກອງປະຊuມ 
(ກ"າວແນະນ12ກ"ຽວກ?ບກອງປະຊuມໂຕະມ.ນປະຈ12ປ3 2022)
ໂດຍ ທ"ານ ນາງ ສ3ສ.ມບQນ ອuນາວ.ງ, ຫ.ວໜ7າກ.ມຮ"ວມມMສາກ.ນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລ.ງທyນ

08:35 - 08:50
(15 ນາທ3)

ກ"າວເປ3ດກອງປະຊuມ
ໂດຍ ພະນະທ"ານ ຄ12ເຈນ ວ.ງໂພສ3, ລ?ດຖະມ.ນຕ3 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ.ງທyນ

08:50 - 09:05
(15 ນາທ3)

ກ"າວມ3ຄ12ເຫ?ນ
ໂດຍ ທ"ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊ?ກເກເນສ, ຜQ7ປະສານງານ ອ.ງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ12 ສປປ 
ລາວ 

09:05 - 09:25
(20 ນາທ3)

ນ12ສະເໜ3ກ"ຽວກ?ບຜ.ນສ12ເລ?ດຂອງການຈ?ດຕAງປະຕiບ?ດແຜນພ?ດ ທະນາເສດຖະກiດ-ສ?ງຄ.ມ
ແຫ"ງຊາດ ປ3 2022 ແລະ ແຜນປ3 2023
ໂດຍ ທ"ານ ນາງ ພອນວ?ນ ອuທະວ.ງ, ຮອງລ?ດຖະມ.ນຕ3 ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລ.ງທyນ

https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_3iGWRjebSeSJ-FmFprbCBg
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09:25 - 09:55

(30 ນາທ3)
ສ.ນທະນາ

09:55 - 10:25 
(30 ນາທ3)

ຖ"າຍຮQບລວມ ແລະ ພ?ກຜ"ອນ ຮ?ບປະທານອາຫານຫວ"າງ

10:25 - 10:45
     (20 ນາທ3)

ນ12ສະເໜ3ກ"ຽວກ?ບ ຍuດທະສາດດ7ານການເງiນ ເພJອສະຫນ?ບສະຫນQນ ແຜນພ?ດທະນາ
ເສດຖະກiດ-ສ?ງຄ.ມແຫ"ງຊາດ 5 ປ3 ຄAງທ3 IX
ໂດຍ ທ"ານ ນາງ ພອນວ?ນ ອuທະວ.ງ, ຮອງລ?ດຖະມ.ນຕ3 ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລ.ງທyນ

10:45 - 11:15
(30 ນາທ3)

ສ.ນທະນາ

11:15 - 11:35
(20 ນາທ3)

ນ12ສະເໜ3ກ"ຽວກ?ບແຜນການຟVນຟQເສດຖະກiດ ຂອງ ສປປ ລາວ
ໂດຍ ທ"ານ ປອ ສະຖາບ?ນດiດ ອiນສ3ຊຽງໃຫມ", ຮອງລ?ດຖະມ.ນຕ3 ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລ.ງທyນ

11:35 - 12:00
(25 ນາທ3)

ສ.ນທະນາ

12:00 - 13.30
(90 ນາທ3)

ຮ?ບປະທານ ອາຫານທ"ຽງ

13:30 - 13:50
(20 ນາທ3)

ນ12ສະເໜ3ກ"ຽວກ?ບຄວາມຄMບໜ7າຂອງການກະກຽມຮ"າງແຜນຍuດທະສາດການຂ7າມຜ"ານ
ອອກຈາກສະຖານະພາບດ7ອຍພ?ດທະນາຢ"າງໂລ"ງລ"ຽນຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍ ທ"ານ ໂພໄຊ ໄຂ
ຄ12ພiທQນ, ຮອງລ?ດຖະມ.ນຕ3 ກະຊວງການຕ"າງປະເທດ

13:50 - 14:20
(30 ນາທ3)

ສ.ນທະນາ

14:20 - 14:35
(15 ນາທ3)

ພ?ກຜ"ອນດJມຊາ - ກາເຟ

14:35 - 14:55
(20 ນາທ3)

ນ12ສະເໜ3ກ"ຽວກ?ບ ທiດທາງໃນຕYຫນ7າການຮ"ວມມMເພJອການພ?ດທະນາທ3ມ3ປະສiດຕiຜ.ນ 
ພາຍໃຕ7ແຜນດ12ເນ3ນງານຖະແNງການວຽງຈ?ນ ແລະ ການທ.ບທວນໜ"ວຍງານ
ຂະແໜງການ 
ໂດຍ ທ"ານ ນາງ ພອນວ?ນ ອuທະວ.ງ, ຮອງລ?ດຖະມ.ນຕ3 ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລ.ງທyນ

14:55 - 15:30  
(35 ນາທ3)

ສ.ນທະນາ

15:30 – 15:50
(20 ນາທ3)

ກ"າວມ3ຄ12ເຫ?ນຕYກອງປະຊuມ

ໂດຍ ທ"ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊ?ກເກເນສ, ຜQ7ປະສານງານ ອ.ງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ12 ສປປ 
ລາວ 

15:50 – 16:00
(10 ນາທ3)

ກ"າວປiດກອງປະຊuມ
ໂດຍ ພະນະທ"ານ ຄ12ເຈນ ວ.ງໂພສ3, ລ?ດຖະມ.ນຕ3 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ.ງທyນ
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     ພiທ3ຖະແຫລງຂ"າວ
   

16:00 – 16:30
(30 ນາທ3)

ພiທ3ຖະແຫລງຂ"າວສະຫລuບຜ.ນສ12ເລ?ດຂອງກອງປະຊuມໂຕະມ.ນປະຈ12ປ3 2022
ໂດຍ ປະທານກອງປະຊuມ ພະນະທ"ານ ຄ12ເຈນ ວ.ງໂພສ3, ລ?ດຖະມ.ນຕ3 ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລ.ງທyນ ແລະ ປະທານຮ"ວມກອງປະຊuມ
ທ"ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊ?ກເກເນສ, ຜQ7ປະສານງານ ອ.ງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ12 ສປປ 
ລາວ ປະທານຮ"ວມໃນກອງປະຊuມ


