
 
 
 
 
 
 
 

ທຫລ ເຕີບ
(ບນົເສ້ັນທາງກ�າວສ��ກອງປະຊມຸໃຫຍ�ຜ��ແທນທົົ�ວປະເທດ

ອງົຄະນະພັກທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ

ກັນຍາ 2006, ມີພາລະບົດບາດເປ�ນເສນາທິການ

ການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາວຽກງານຮອບດ�ານຢ��ຂະແໜງທະນາຄານ

909 ສະຫາຍທີ່ໄດ�ຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຢ��ບັນດາກົມຂອງ 

ໃນໄລຍະ 5 ປ� ຜ�ານມາພາຍໃຕ�ການຊີ້ນ�າ

ໄດ�ເປ�ນແກ�ນສານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ

ໃຫຍ�ຜ��ແທນທົົ�ວປະເທດ ຄັັ້ງທ ີX ຂອງພັກ ແລະ

ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນ ຄັັ້ງທ ີ III

ລະຮາກຖານພັກໄດ�ຖືເອົາວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ

ວຽກງານນີ້ເຂ້ົາໃນທ�ກການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງວຽກງານ

ຂອງສ�ນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ປາຖະກະຖາ

ວຽກງານກໍ�ສ�າງພັກ ໄດ�ສ�ມໃສ�ປ�ບປ�ງການຈັດຕ້ັັງພັກແຕ�ລະຂັັ້ນໃຫ�ສອດຄ�ອ

ປ�ບປ�ງການຈັດຕ້ັັງພັກ 48 ຮາກຖານຄື: ສ�າງຕັັ້ງໃໝ�

ສ�າງຕັ້ງໃໝ� 5 ໜ�ວຍພັກ, ຍ�ບ 1 ໜ�ວຍພັກ ຕາມການຍ�ບເລີກເບ້ືອງລັດ

ຮາກຖານພັກໃນການກໍ�ສ�າງໜ�ວຍພັກເຂ້ັັມແຂງ-ຮ��ນ�າພາຮອບດ�

ຕາມຄາດໝາຍ ຊຶ່ງກວມ 60% ຂອງຈ�ານວນໜ�ວຍພັກທີີ່ໄດ�

ປະຈ�າປ� 2018 ກວມ 33% ແລະ ປ� 2019 ກວມ

ສະມາຊິກພັກສົມບ�ນ 379 ສ/ຫ ຊຶ່ງປະຈ�ບັນມີຜ��

ເດືອນມິຖຸນາ 2020 ທຽບໃສ�ທ�າຍປ� 2015 ຮາກຖານພັກ

ສະມາຊິກພັກເພີີ່ມຂ້ຶນຈາກ 638 ສ/ຫ ມາເປ�ນ 909 

 

ໃຫຍ�ພາຍໃຕ�ຮົ�ມທ�ງຂອງພັກ
ສ��ກອງປະຊມຸໃຫຍ�ຜ��ແທນທົົ�ວປະເທດ ຄັັງ້ທ ີXI 

 

 
 

ລາວ (ທຫລ) ໄດ�ຮັບການສ�າງຕັັ້ງຂ້ຶນຕາມມະຕິຕົກລົງ ເລກທີ

ມີພາລະບົດບາດເປ�ນເສນາທິການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ�ກົມການເມືອງສ�ນກາງພັກ

ຂະແໜງທະນາຄານ; ປະຈ�ບັນທົ�ວອົງຄະນະພັກມີ 57 ຮາກຖານພັກ 

 ທຫລ, ທະນາຄານລັດ ແລະ ທະນາຄານເອກະຊົນຈ�ານວນໜ່ຶງ

ພາຍໃຕ�ການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຢ�າງໃກ�ຊິດຂອງກົມການເມືອງສ�ນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ

ແລະ ປ�ກລະດົມກ�າລັງແຮງສັງລວມພາຍໃນຂອງຕົນ ເພືີ່ອຈັດ

ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ 5 ປ� ຄັັ້ງທີ

III (2016-2020) ຂອງຕົນດ�ວຍຈິດໃຈບ�ກທະລ�; ຄະນະພັກ

ແນວຄິດເປ�ນບັນຫາສ�າຄັນຕົນ້ຕໍ ແລະ ດ�າເນີນດ�ວຍຮ�ບການທ່ີີເໝາະສົມ

ໄຫວຂອງວຽກງານເປ�ນຕ້ົນໄດ�ຄົ້ນຄ�ວາເຊືີ່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາ

ປາຖະກະຖາໃນວັນສ�າຄັນຕ�າງໆຂອງຊາດ, ຂອງພັກ, ຂອງສາກົນ ແລະ 

ປ�ງການຈັດຕ້ັັງພັກແຕ�ລະຂັັ້ນໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບການປ�ບປ�ງເບ້ືອງລັດ

າງຕັັ້ງໃໝ� 2ໜ�ວຍພັກຮາກຖານ ແລະ ປ�ບປ�ງໜ�ວຍພັກທີ່ມີສະມາຊິກພັກຫຼາຍໂດຍ

ຕາມການຍ�ບເລີກເບ້ືອງລັດ, ປ�ຽນຊື ່10 ໜ�ວຍພັກ;ໄດ�ຕີລາຄາຄ�ນນະພາບຂ

ຮ��ນ�າພາຮອບດ�ານ ຊຶ່ງໃນປ� 2015-2017 ສາມາດຮັບຮອງໜ�ວຍພັກປະເພດດັ�

ຂອງຈ�ານວນໜ�ວຍພັກທີີ່ໄດ�ຮັບການຕີລາຄາສາມາດຮັບຮອງໜ�ວຍພັກປອດໃສ

ກວມ 45% ຂອງໜ�ວຍພັກທີໄ່ດ�ຮັບການຕີລາຄາ; ຄົ້ນຄ�ວາສະເໜີອອກບັດ

ມີຜ��ທີໄ່ດ�ຮັບບັດດັ�ງກ�າວ ກວມເອົາ 47,67% ຂອງສະມາຊິກພັກສົມບ�

ຮາກຖານພັກທີ່ຂ້ຶນກັບອົງຄະນະພັກ ທຫລ ເພີີ່ມຂ້ຶນຈາກ 50 ຮາກ

909 ສ/ຫ (ຍິງ 395 ສ/ຫ) ໃນນີ້ມີສະມາຊິກພັກສ�າຮອງ 114 ສ

ພັກ 
XI ຂອງພັກ) 

ເລກທີ 103/ກມສພ, ລົງວັນທ ີ 22 

ນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນ

 ແລະ ມີສະມາຊິກພັກທັງໝົດ 

ທະນາຄານເອກະຊົນຈ�ານວນໜ່ຶງ. 

ລັດຖະບານ, ຄະນະພັກ ທຫລ

ເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ

ຄັັ້ງທີ VIII ກໍ�ຄືການສ�ມໃສ�ຈັດຕັັ້ງ

ຄະນະພັກ ທຫລ ກໍ�ຄືຄະນະນ�າຂອງແຕ�

ດ�າເນີນດ�ວຍຮ�ບການທ່ີີເໝາະສົມໂດຍສອດຫ�ອຍ

ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ

 ຂອງຂະແໜງການ. 

ງກັບການປ�ບປ�ງເບ້ືອງລັດເປ�ນຕ້ົນໄດ�ສ�າເລັດການ

ປ�ບປ�ງໜ�ວຍພັກທີ່ມີສະມາຊິກພັກຫຼາຍໂດຍແຍກ

ຄາຄ�ນນະພາບຂອງການຈັດຕ້ັັງ

ສາມາດຮັບຮອງໜ�ວຍພັກປະເພດດັ�ງກ�າວບັນລ�

ຮັບການຕີລາຄາສາມາດຮັບຮອງໜ�ວຍພັກປອດໃສ, ເຂ້ັັມແຂງ,  ໜັກແໜ�ນ 

ຄົ້ນຄ�ວາສະເໜີອອກບັດ-ມອບບັດໃຫ�

ຂອງສະມາຊິກພັກສົມບ�ນທັງໝົດ; ຮອດທ�າຍ

ຮາກຖານມາເປ�ນ 57 ຮາກຖານ, 

ສ/ຫ (ຍິງ 65 ສ/ຫ). 



ວຽກງານພະນັກງານໄດ�ຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກ�າລວມຂອງພັກ-ລັດໃນວຽກງານຄ�ູ້ມຄອງພະນັກງານມາເປ�ນອັນສະເພາະຂອງ ທຫລ

ເປ�ນຕ້ົນໄດ�ສ�າງລະບຽບການຄ��ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢ��ພາຍໃນການຈັດຕ້ັັງທະນາຄານລັດເພື່ອເປ�ນບ�ອນອີງໃນການຄ��ມຄອງ, 

ສັບຊ�ອນ-ຈັດວາງ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບອ�ດໜ�ນບ�ານານ-ບ�າເນັດຕໍ�ພະນັກງານ; ສ�າເລັດການສ�າງແຜນກ�ານົດພະນັກງານນ�າພາ-ຄ��ມຄອງ

ຢ��ການຈັດຕ້ັັງແຕ�ລະຂ້ັັນ, ສ�ມໃສ�ການຄົ້ນຄ�ວາປ�ບປ�ງການກ�ານົດຕ�າແໜ�ງງານຂອງບັນດາກົມກອງພາຍໃນ ທຫລ; ຄົ້ນຄ�ວານ�າສະເໜີຂ້ັນ

ເທິງກ�ຽວຂ�ອງແຕ�ງຕັ້ງບາງຕ�າແໜ�ງງານຢ�� ທຫລ; ບັນຈ�ພະນັກງານໃໝ�ໃຫ�ບັນດາກົມກອງ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ�ພະນັກງານຮັບອ�ດ

ໜ�ນບ�ານານ ແລະ ອອກສ�າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຈ�ານວນໜ່ຶງ. ປະຈ�ບັນກົງຈັກຊ�ວຍວຽກຂອງ ທຫລ ມີທັງໝົດ 16 ກົມກອງ ແລະ 

ກົງຈັກຢ��ທ�ອງຖິນ່ມີ 5 ສາຂາ. ນອກຈາກນີ້, ທຫລ ຍັງຊ�ວຍລັດຖະບານໃນການຄ��ມຄອງ 2 ກົມກອງທີ່ມີຖານະທຽບເທົ�າກົມ ແລະ ບັນດາ

ຫົວໜ�ວຍວິຊາການທ່ີມີຖານະນິຕິບ�ກຄົນ 4 ພາກສ�ວນທີ່ຂ້ຶນກັບ. ພະນັກງານທົ�ວລະບົບທະນາຄານລັດ ມີທັງໝົດ 6.798 ຄົນ, ຢ��ສ�ນກາງ

ມີ 2.377 ຄົນ; ສະເພາະຢ�� ທຫລ ມີ 1.355 ຄົນ, ລະດັບການສຶກສາ ຊັັ້ນສ�ງເຖິງ ປ.ເອກກວມ 93,28%, ຊັັ້ນກາງ ແລະ ຊັັ້ນຕ້ົນກວມ 

2,43% ແລະ ບໍ�ມີຊັັ້ນກວມ 4,28%. 

ຜ�ານການນ�າພາຈັດຕ້ັັງປະຕິບັດບັນດາໜ�າວຽກດັ�ງກ�າວນັ້ນ ເຮັດໃຫ�ສະພາບແນວຄິດຂອງຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ 

ໂດຍລວມມີຄວາມສະຫງ ົບໂດຍພືນ້ຖານ, ມີຄວາມຫ�າວຫັນ-ຮັບຜິດຊອບຕໍ�ວຽກງານຕາມການມອບໝາຍ; ກົງຈັກພັກ ແລະ ສະມາຊິກ

ພັກມີຄວາມເຕີບໃຫຍ�ເຂັັ້ມແຂງສາມາດເປ�ນແກນນ�າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ�າທີີ່ການເມືອງຢ��ແຕ�ລະຮາກຖານພັກ; ກົງຈັກລັດແຕ�ລະ

ຂ້ັັນໄດ�ຮັບການປ�ບປ�ງຢ�າງເປ�ນລະບົບຫຼາຍຂ້ຶນ ສາມາດເຄືີ່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດທີ່ກ�ານົດໄວ�; ພະນັກງານມີການເຕີບໃຫຍ�

ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ�ານປະລິມານ ແລະ ຄ�ນນະພາບ  ສາມາດຕອບສະໜອງກັບການເລັ�ງທວງຂອງໜ�າທີກ່ານເມືອງແຕ�ລະໄລຍະໃນລະດັບ

ທີແ່ນ�ນອນ. ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໄດ�ມີການເຄື່ອນໄຫວທີຕ່ັ້ງໜ�າ ສາມາດເປ�ນກ�າລັງແຮງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດໜ�າທີກ່ານເມືອງ

ຂອງຄະນະພັກ ທຫລ.  

ດ�ານວຽກງານກວດກາພັກ ແລະ ກວດກາລັດ; ຄະນະພັກ ທຫລ ຍາມໃດກໍ�ໃຫ�ຄວາມສ�າຄັນຕໍ�ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ທັງສາຍ

ພັກ-ສາຍລັດ ແມ�ນໜ່ຶງໃນພາລະບົດບາດຕ້ົນຕໍແຫ�ງການຊີນ້�າ-ນ�າພາຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕບັິດໜ�າທີກ່ານ

ເມືອງຂອງຕົນໃຫ�ມີບາດກ�າວຫັນປ�ຽນທີຕ່ັ້ງໜ�າ, ບໍ�ມີການກວດກາກໍ�ໝາຍຄວາມວ�າບໍ�ມີການນ�າພາ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາໄດ�ທີ່

ສອດຫ�ອຍເຂ້ົາໃນທ�ກຂົງເຂດວຽກງານ, ເປ�ນວຽກທີ່ເຮັດເປ�ນປ�ກກະຕິ ແລະ ຂາດບໍ�ໄດ�ສ�າລັບການນ�າພາຂອງພັກ ແລະ ການຄ��ມຄອງ

ບໍລິຫານລັດ; ການຈັດຕ້ັງທັງສາຍພັກ ແລະ ສາຍລັດທ�ກຂ້ັນ, ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານທ�ກຄົນ ຕ�ອງຢ��ພາຍໃຕ�ການກວດກາ; ດ�ວຍເຫດ

ນີ,້ ຄະນະພັກ ທຫລ ຈຶ່ງໄດ�ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຕ�າງໆຂອງຄະນະພັກຂ້ັນເທິງກໍ�ຄືຄ�າສັ�ງ ແລະ ລະບຽບການຂອງຄະນະກວດກາສ�ນ

ກາງພັກ-ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ການຕ�ານ, ສະກັດກັ້ນການສໍ�ລາດບັງຫຼວງ ເພື່ອໃຫ�ພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກ ເຂ້ົາໃຈແຈ�ງ

ຄວາມໝາຍຄວາມສ�າຄັນ ເພື່ອຕີຖອຍປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ໃນຂະແໜງການທະນາຄານໃຫ�ຫຼຸດໜ�ອຍຖອຍລົງເປ�ນກ�າວໆ, ສ�າງໃຫ�ກົງຈັກ

ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານມີການຫັນປ�ຽນດີຂ້ຶນຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ. 

ຄະນະພັກ, ຄະນະກວດກາ ທຫລ ໄດ�ສ�ມໃສ�ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ X ຂອງສ�ນກາງ

ພັກ, ກົດລະບຽບພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີ III, ຄັ້ງທີ IV; ການກໍ�ສ�າງໜ�ວຍພັກປອດໃສ, ເຂ້ັມແຂງ, 

ໜັກແໜ�ນ ດ�ວຍການຜັນຂະຫຍາຍເປ�ນແຜນກວດກາແຕ�ລະດ�ານ, ລົງກວດກາປ�ກກະຕິ, ກວດກາຕາມຄ�າສັ�ງຂອງຂ້ັນເທິງ ແລະ ກວດກາ

ສ�ກເສີນຕາມຄວາມຈ�າເປ�ນຕົວຈິງ ພ�ອມທັງສະຫຼຸບຕີລາຄາໃນແຕ�ລະປ�. ຄຽງຄ��ກັບການກວດກາພັກ ຍັງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຊີ້ນ�າ-ນ�າພາວຽກ

ງານກວດກາລັດ ໂດຍລົງເລິກກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກ�າຂອງລັດຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ�າທີ່, ເຂດຂອບສິດ ແລະ ບັນດາ

ແຜນງານ-ໂຄງການຂອງບັນດາກົມ-ທຽບເທົ�າກົມ ແລະ ທະນາຄານທ�ລະກິດ, ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ�ານການສໍ�ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍ

ໄດ�ຕດິຕາມກວດກາລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຄັງສາງ, ການຄ��ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ�າຍງ ົບປະມານ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ�າງ, ກໍ�ສ�າງ

ສ�ອມແປງ ແລະ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ ພ�ອມທັງການນ�າໃຊ�ຊັບສົມບັດລວມໃຫ�ສອດຄ�ອງຕາມຂໍ�ກ�ານົດ, ກົດໝາຍ; ເພື່ອສະກັດກັ້ນ 

ແລະ ຕ�ານການສໍ�ລາດບັງຫຼວງ, ໄດ�ນ�າພາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການແຈ�ງຊັບສິນຂອງສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານທົ�ວລະບົບ, ປ�ບປ�ງລະບົບເກັບກ�າ

ສະພາບຫາງສຽງ, ຄ�າຮ�ອງຟ�ອງ ແລະ ຄ�າຮ�ອງທ�ກຈາກສັງຄົມ. ລະບົບການກວດກາເບ້ືອງພັກ-ລັດ ໄດ�ຮັບການປ�ບປ�ງກງົຈັກແຕ�ລະຂັ້ນ ໄປ

ຄຽງຄ��ກັບການພັດທະນາເຄື່ອງມືກວດກາ ແລະ ຍົກລະດັບຜ��ກວດກາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ�ຜົນຂອງການກວດກາມີຄ�ນນະພາບສ�ງຂ້ຶນ ສາມາດ

ຊ�ວຍຄະນະພັກເກັບກ�າສະພາບໄດ�ຫຼາຍຂ້ຶນ. 

ພ�ອມນີ້, ຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ�ເດັດຂາດແກ�ໄຂປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ໃນພັກສະແດງອອກຄື: ໄດ�ປະຕິບັດວິໄນດ�ວຍການກ�າວເຕືອນ

ສະມາຊິກພກັຈ�ານວນໜ່ຶງ ແລະ ເອົາສະມາຊິກພັກທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບຂອງພັກອອກຈາກພັກ; ຈາກຜົນການກວດກາເບ້ືອງລັດໄດ�ພົບ

ປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ທັງໝົດ 232 ກໍລະນີໃນນ້ີຢ�� ທຫລ 3 ກໍລະນີ ແລະ ນອກນ້ັນຢ��ທະນາຄານທ�ລະກິດລັດ, ແກ�ໄຂສ�າເລັດ 104 ກໍລະນ ີ



ສາມາດເກັບກ��ເງ ິນ ແລະ ຊັບສິນຄືນໄດ�ຈ�ານວນໜ່ຶງ;ຄົ້ນຄວ�າປະຕິບັດວິໄນຕໍ�ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານທ່ີລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍຕິດ

ພັນກັບການສວຍໃຊ�ໜ�າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຍັກຍອກສໍ�ໂກງ, ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ�ວນຕົວ ແລະອື່ນໆ; ການຕິດຕາມກວດກາ

ຜ�ານມາຍັງບໍ�ທັນເປ�ນລະບົບທີ່ໜັກແໜ�ນ, ຄ�ນນະພາບຂອງການກວດກາໃນບາງຂົງເຂດບໍ�ທັນສົມຄ��ກັບຄວາມສ�ຽງຂອງໜ�າວຽກຕົວຈິງ; 

ການແກ�ໄຂຜົນການກວດກາຍັງບໍ�ເປ�ນລະບົບ ແລະ ບໍ�ທັນສະພາບ; ຄະນະພັກ-ຄະນະນ�າຢ��ບາງຂົງເຂດຍັງບໍ�ໃຫ�ຄວາມສ�າຄັນ ແລະ ລົງເລິກ

ຊີ້ນ�າ-ນ�າພາວຽກງານກວດກາເທົ�າທີ່ຄວນ; ພະນັກງານທ່ີເຮັດວຽກກວດກາມີລະດັບຄວາມຮ��-ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຍັງບໍ�ຫຼາຍ, 

ຄວາມຊ�ານານງານສະເພາະດ�ານມີຈ�າກັດ; ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາບໍ�ທັນສະໄໝ ແລະ ບໍ�ພຽງພໍ;. 

ຕໍ�ສະພາບຄດືັ�ງກ�າວ, ທິດທາງຄາດໝາຍວຽກງານກວດກາ ແລະ ຕ�ານການສໍ�ລາດບັງຫຼວງໃນຕໍ�ໜ�າ; ຄະນະພັກ ທຫລ ສືບຕໍ�ເພີ່ມ

ທະວີບົດບາດຄວາມສ�າຄັນຂອງວຽກງານກວດກາພກັເພື່ອຊ�ວຍຄະນະພັກ-ຄະນະກວດກາໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໜ�າທີ່ການເມືອງຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ບ�ກຄົນສະມາຊິກພັກ ໂດຍສະເພາະວຽກງານຕິດຕາມກວດກາການກໍ�ສ�າງໜ�ວຍພັກປອດໃສ, 

ເຂ້ັມແຂງ, ໜັກແໜ�ນປະຈ�າປ�; ຊຸກຍ��, ຕິດຕາມການຮ�ວມຊີວິດພັກຂອງບັນດາຮາກຖານພັກຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕ ິ ເພື່ອໃຫ�ມີເນື້ອໃນ ແລະ 

ຮັບປະກັນດ�ານຫຼັກການ; ສືບຕໍ�ປ�ບປ�ງບັນດາລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ນິຕິກ�າທີ່ນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາລັດເພື່ອເຮັດໃຫ�

ວຽກງານກວດກາມີປະສິດທິພາບສ�ງຂ້ຶນ; ຕິດຕາມກວດກາການບໍລິຫານລັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ�າທີ ່ ແລະ ການປະຕິບັດແຜນ

ງານ-ໂຄງການຂອງບັນດາກົມ-ທຽບເທົ�າ ແລະ ພາກສ�ວນຕ�າງໆທີ່ຂ້ຶນກັບ ທຫລ; ຊກຍ�� ແລະ ຕິດຕາມການແກ�ໄຂຂໍ�ຄົງຄ�າງຕາມແຜນ

ກວດກາ-ກວດສອບຂອງພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ທຫລ ວາງອອກຢ�າງເຂ້ັມງວດ; ພ�ອມນ້ີ, ກໍ�ຕ�ອງຍົກລະດັບຄວາມຮ��, ຄວາມສາມາດ

ຂອງພະນັກງານກວດກາດ�ວຍການຝ�ກອົບຮົມດ�ານວິຊາສະເພາະຢ��ພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ, ພ�ອມທັງຍົກລະດັບເຄື່ອງມື-ເຕັກນິກໃນ

ການຕິດຕາມໃຫ�ທັນສະໄໝຂ້ຶນເທື່ອລະກ�າວ ເພື່ອໃຫ�ຕິດຕາມກວດກາໄດ�ທ�ກຂົງເຂດວຽກງານ; ສືບຕໍ�ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມບັນດານິຕິກ�າ

ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ເອກະສານສ�າຄັນທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ�ານການສໍ�ລາດບັງຫຼວງໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ

ຂອງທຫລ-ທະນາຄານລັດຢ��ສ�ນກາງ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ, ແກ�ໄຂບັນດາປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ໃຫ�ທັນສະພາບການ ແລະ ຫຼຸດ

ໜ�ອຍຖອຍລົງ; ພ�ອມທງັສືບຕໍ�ປະຕິບັດວຽກງານແຈ�ງຊັບສນິ-ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງທະນາຄານຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕິ.  

ພາຍໃຕ�ການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາ ໂດຍກົງ ແລະ ຮອບດ�ານຈາກກົມການເມືອງສ�ນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍ�ຄືການນ�າພາຂອງຄະນະ

ພັກ-ຄະນະຜ��ວ�າການ ທຫລ ໃນແຕ�ລະໄລຍະ; ດ�ວຍການຮ�ວມມື, ສະໜັບສະໜ�ນ, ຊ�ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາຂະແໜງການ, ທ�ອງຖ່ິນ ແລະ 

ພາກສ�ວນທີກ່�ຽວຂ�ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ�ວຽກງານທະນາຄານໄດ�ຮັບການພັດທະນາ, ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ�ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ທັນສະໄໝຍິ່ງໆຂ້ຶນ 

ໂດຍສະເພາະແມ�ນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາໄວ�ຢ�າງໝ້ັນທ�ຽງ, ສາມາດສະໜອງແຫຼ�ງທຶນໃຫ�ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ�າກໍ�ຄນືັກທ�ລະ

ກິດ-ຜ��ປະກອບການໄດ�ມີທນຶຮອນເຂ້ົາໃນການຜະລິດ, ທ�ລະກິດ, ການບໍລິການ ເປ�ນການປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ

ບັນດາມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັັ້ງທ ີX ຂອງພັກ; ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ 5 ປ�ຄັັ້ງທ ີVIII ກໍ�ຄືການຈັດຕ້ັັງປະຕິບັດ

ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັັ້ງທ ີIII; ຄັັງ້ທ ີIV ວາງອອກໃຫ�ໄດ ້ຮັບຜົນສ�າເລັດຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ. 

#ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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