
ໃນວັນທີ 04 ຕຸລາ 2022 ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຮ່ວມກັບ ພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ມີພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາ້ງຕັັ້ງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 54 ປີ 
(07/10/1968-07/10/2022) ແລະ ວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 28 ປີ (07/10/1994-07/10/2022) ຂຶັ້ນຢູູ່ທີີ່ ຫ້ອງປະຊມຸ
ໃຫຍ່ ຫ້ອງວາ່ການແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍການເປັນກຽດເຂົັ້າຮ່ວມຂອງທາ່ນ ສີວໄິລ ແສງຈະເລີນ ຮອງເຈົັ້າແຂວງ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ, ມີທ່ານ ວິສອນ ໄຊສງົຄາມ ຫວົໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ມີທ່ານ 
ບຸນເລືີ່ອນ ວັນນາຮັກ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ມີບັນພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ບນັ
ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລກິານທະນາຄານທຸລະກດິ, ພະນັກງານທະນາຄານ ແລະ ພະນັກງານຂອງພະແນກສກຶສາ ເຂົັ້າຮ່ວມ. 

ໃນພິທີ ທ່ານ ບຸນເລືີ່ອນ ວັນນາຮັກ ຫົວໜາ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຂຶັ້ນຜາ່ນ
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ເຊິີ່ງໃຫຮູ້້ວ່າ: ມວນມະນດຸໄດ້ດ າເນີນການພັດທະນາຕົນເອງ ໃຫ້ມຄີວາມກ້າວ
ໜ້າໄປຢູ່າງບໍໍ່ຢຸດຢັັ້ງ, ຄໄູດມ້ີບົດບາດປະກອບສ່ວນອັນສ າຄັນໃນຂະບວນວິວດັການພັດທະນາຊາດ ແລະ ທ່ານຍງັເນັັ້ນໃຫ້
ເຫັນວ່າ: ຄົນແນວໃດຈຶີ່ງເອີັ້ນວ່າ ຄ?ູ ຄ າວາ່ ຄູ ແມນ່ຄ າເວົັ້າທີີ່ສືບທອດກັນມາດົນນານແລ້ວ, ຄູໝາຍເຖິງຄົນທີີ່ມີຄວາມຮູ້, 
ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ເຊິີ່ງສາມາດຖາ່ຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໄປສູ່ຜູ້ອືີ່ນໆ, ຮູບການຖ່າຍທອດຄວາມ
ຮູ້ຈາກຜູ້ຮູໄ້ປສູ່ຜູ້ບໍໍ່ຮູ້ ເອີັ້ນວາ່: ການສອນ ແລະ ການຮຽນ; ສ າລັບປະເທດລາວເຮາົ ເມືີ່ອເວົັ້າເຖິງການສອນ-ການຮຽນ ຫຼ ື
ການສຶກສາ ຖ້າຈະປຽບທຽບບາດກາ້ວເລີີ່ມຕົັ້ນຂອງພວກເຮົາ ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂລກໃນເວລານັັ້ນ ແມ່ນພວກເຮົາ
ຍັງຢູູ່ຫາ່ງໄກຈາກໂລກຫຼາຍທີີ່ສດຸ. ໃນສະຕະວັດທ ີ XIV ເຈົັ້າຟ້າງຸ່ມກະສັດອົງທ າອິດຂອງລາວ ໄດ້ນ າເອົາສາດສະໜາພຸດ
ເຂົັ້າມາເຜຍີແຜ່ ແລະ ເຮດັໃຫ້ປະເທດເຮາົມີວດັວາອາຣາມ ເຊິີ່ງຖືວາ່ເປັນ ໂຮງຮຽນແຫ່ງທ າອິດສ າລັບເດັກນ້ອຍລາວ, ໃນ
ເບືັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນພໍໍ່-ແມ່ເປັນຄູ ເພືີ່ອສິດສອນລູກຂອງຕົນຢູູ່ໃນຄອບຄົວ ໂດຍເອົາປະສົບການຂອງຕົນຢູູ່ໃນວຽກງານປະຈ າວັນ, 
ຂະນົບທ ານຽມຮີດຄອງປະເພນີ ຕາມຄວາມເຊືີ່ອຖມືາເປັນການສດິສອນລູກ ເພືີ່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກອອກແຮງງານ, ກາຍເປັນຜູ້ສືບ
ທອດທີີ່ບໍລິສຸດຂອງ ພໍໍ່-ແມ.່ ມາເຖິງ ປີ ຄ.ສ 1905 ທົົ່ວປະເທດມີໂຮງຮຽນພຽງແຕ່ສອງແຫ່ງ ຄື: ຫວຼງພະບາງ ແລະ ວຽງ
ຈັນ; ຄົນລາວທີີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນແມ່ນມີໜ້ອຍທີີ່ສຸດ ແລະ ໃນຈ ານວນດັົ່ງກ່າວນັັ້ນໄດ້ມຄີົນລາວຊືີ່ ທ້າວ ຄ າ ໄດ້ຮຽນຈົບຫ້ອງທີ 
I (ປ.6). ຫຼງັຈາກນັັ້ນ, ກໍໍ່ໄດເ້ຂົັ້າຮວ່ມຮັບການອົບຮມົຄູ ເຊິີ່ງຖືວາ່ເປັນຄັັ້ງທ າອິດໃນປະຫວດັສາດຂອງຊາດລາວທີີ່ໄດ້ມກີານ



ຈັດອົບຮົມຄູ, ພາຍຫຼັງການອົບຮົມສ າເລດັ ມາເຖິງ ວັນທີ 7 ຕຸລາ 1907 ທາ້ວຄ າ ໄດ້ເປັນຄູສອນຄົນທ າອິດຂອງລາວ ໄດ້
ສອນຢູູ່ໂຮງຮຽນສ້າງຄູສົງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຕັບໂຟແຣງ (ປີແອ ຕັບໂຟແຣງ). 

 
ພ້ອມດຽວກັນນີັ້, ທ່ານ ວິສອນ ໄຊສົງຄາມ ຫວົໜາ້ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ກໍໍ່ໄດ້ຂຶັ້ນຜ່ານປະຫວັດການກ າເນີດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາ່: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ເປັນການຈັດຕັັ້ງໜຶີ່ງທີີ່ມີບດົບາດສ າຄັນ ໃນໄລຍະປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ກໍໍ່ຄືໄລຍະປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສາ້ງສາ
ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ການຈັດຕັັ້ງດັົ່ງກາ່ວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນທ າອິດໃນນາມທະນາຄານປະເທດລາວ ທີີ່ ບາ້ນນາໄກ,່ 
ເມືອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫວົພັນ ໃນວັນທີ 07 ຕຸລາ 1968 ຫຼື 54 ປີ ກ່ອນໜ້ານີັ້ ໂດຍສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ການ
ສ້າງຕັັ້ງໄດເ້ປັນຂີດໝາຍປະຫວດັສາດແຫ່ງການສ້າງຕັັ້ງກົງຈັກ ທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນໃຈກາງຂອງລະບົບເງິນຕາຂອງກ າລັງປະຕິ 
ວັດ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ າຄັນໃນການສ້າງຮາກຖານຂອງລັດເອກະລາດທີີ່ເຕີບໃຫຍ່ເຂັັ້ມແຂງ. ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້
ຮັບການສະຖາປະນາ ໃນວັນທີ 02 ທັນວາ 1975, ຂະແໜງການທະນາຄານໄດ້ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ 
ການອັນຮີບດ່ວນ, ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ຮັບໃຊ້ການສາ້ງຕັັ້ງອ ານາດການປົກຄອງໃໝ່, ຟ ັ້ນຟູເສດຖະກິດ, 
ຮ າຍາດແຜສົງຄາມ; ທະນາຄານໃນເວລານັັ້ນ ໄດ້ກ ານົດໜາ້ທີີ່ການເມືອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 3 ບົດບາດໜາ້ທີີ່ຫຼັກ ຄື: 
ພິມຈ າໜ່າຍເງິນ, ສະໜອງສິນເຊືີ່ອ ແລະ ດ າເນນີການຊ າລະສະສາງໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ, ທະນາຄານມີບດົບາດໃນ
ການໃຫ້ກູ້ຢ ມ ເພືີ່ອຊຸກຍູ້ການຜະລດິກະສິກ າ, ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄາ້, ເປັນາຍຄັງໃຫ້ການເງິນ ເບີກຈ່າຍຮັບໃຊ້
ງົບປະມານເປັນຕົັ້ນແມ່ນການແກໄ້ຂເງິນເດືອນ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕ າຫວຼດ ແລະ ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົົ່າ, ຄຸມ້ຄອງການພິມຈ າໜ່າຍເງິນກີບ ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ. ມາຮອດໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແນວ 
ທາງປູ່ຽນແປງໃໝ່ທາງດາ້ນເສດຖະກິດຂອງພັກ-ລັດ ຂະແໜງການທະນາຄານໄດມ້ີການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງ ລະບົບທະນາ 
ຄານ ຈາກທະນາຄານຂັັ້ນດຽວໄປສູ່ລະບົບທະນາຄານສອງຂັັ້ນ, ປັບປຸງບັນດາເຄືີ່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ; ອອກນິຕິກ າຕ່າງໆ 
ເພືີ່ອເປັນເຄືີ່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທະນາຄານ; ໄດ້ຫັນລະບົບທະນາຄານໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ເພືີ່ອໃຫ້ມີເຂັັ້ມ 
ແຂງທາງດ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງຂອງທະນາຄານ. 

ຫຼັງຈາກນັັ້ນ, ກໍໍ່ໄດ້ມີການມອບ-ຮັບລາງວັນພ້ອມຂັນລາງວັນກິລາເປຕັງ ຈ ານວນ 03 ລາຍການ ຄ:ື ທີມຊຸດຊາຍ, 
ທີມຊຸດຍິງ ແລະ ທມີອາວຸໂສ ເນືີ່ອງໃນໂອກາດສາ້ງຂະບວນການຂ ໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັັ້ງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ວັນຄູແຫ່ງຊາດ ທີີ່ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນສ າເລດັໃນວັນທີ 01 ຕຸລາ 2022 ຢູູ່ທີີ່ເດີນກິລາເປຕັງ ບາ້ນນາ (ບ້ານລີີ່) ເມືອງ
ແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ. 

 
ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານ ສີວິໄລ ແສງຈະເລີນ ຮອງເຈົັ້າແຂວງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ມຄີ າເຫັນໂອ້ລົມຕໍໍ່ພິທີ ເຊິີ່ງທາ່ນໄດ້

ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍສອງຂະແໜງການຕໍໍ່ຜົນສ າເລດັໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີີ່ວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ເນັັ້ນໜັກ
ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ທາງດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມກາ້ວໜາ້, ທະນາຄານແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ທາງດ້ານຂອດ
ການບໍລິການ, ເພີີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ຄຸ້ມຄອງເງິນສດົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ດ າເນີນການລະດມົ



ທຶນຢູ່າງກວາ້ງຂວາງ ດວ້ຍຫາຼຍຮູບແບບ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ການຜະລດິ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາ 
ເຜົົ່າ; ຄູ ກໍໍ່ໃຫເ້ອົາໃຈໃສ່ທາງດ້ານວຽກງານການສດິສອນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງຊາດ. 

 

 

 
 

 ຂາ່ວ: ສກຸສະຫວນັ ພມົມະວງົ 
ພາບ: ກິີ່ງເພັດ ພນັທະວງົ 


