
 

 

 

 

ສ�າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ�

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທະນາຄານ

ເຊົ້າຂອງວັນທີ 06 ມີນາ 2020 ທີ່ ສະໂມສອນ ສະ

ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ ພ�ອມ

ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ, ສະຫາຍ ພານ�ສັກ 

ແລະ ຜ��ແທນຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ ເຂ້ົາຮ�ວມຢ�າງ

ກອງປະຊຸມ, ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ 

ແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, 

ງານຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ ໂດຍສະເພາະໃນ

ສະມາຊິກຊາວໜ��ມຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕໂິດຍການປະຕິບັດ

ຕລີາຄາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ເຮັດໃຫ�ຖັນແຖວສະມາຊິກຊາວໜ��ມໂດຍລວມມີຄວາມຮັບຮ��ເຊື່ອມຊຶມຕໍ�ກັບແນວທາງ

ທ�ຽງ, ຫ�າວຫັນໃນການປະຕິບັດໜ�າທີ່ວຽກງານດ�ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�ງ ແລະ ມີຜົນສํາເລັດເປ�ນຢ�າງດີ

ວິຊາສະເພາະກໍ�ໄດ�ປະກອບສ�ວນຢ�າງຕັ້ງໜ�າເຂ້ົາໃນ

ໄດ�ຜົນສ�າເລັດຢ�າງສະຫງ�າງາມ ແລະ ໄດ�ກາຍເປ�ນ

ງານຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ ມີ 18 ໜ�ວຍຊາວ

ສະຫາຍ. 

ໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ

ຄ້ັງທີ IV  
 

 

ຖານ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຄັ້ງທີ IV ໄດ�ສ�າ

ສອນ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ໂດຍການເປ�ນປະທານຂອງ 

ຖານ ທຫລ ພ�ອມດ�ວຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ ຄ�າວົງ ທິບ

ສັກ ແກ�ນວົງພະຈັນ ຄະນະພັກ ທຫລ, ຄະນະນ�າຈາກສາມອົງການ

ເຂ້ົາຮ�ວມຢ�າງພ�ອມພຽງ. 

ຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ ໄດ�ຜ�ານບົດລາຍງານການເມືອງ ໃນໄລຍະປ� 

, ໜ�າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ສາມາດຍາດໄດ�ຜົນສ�າເລັດໃນຫຼາຍດ�ານ

ໃນດ�ານແນວຄິດການເມືອງແມ�ນ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ສກຶສາອົບຮົມການເມືອງ

ປະຕິບັດລະບອບການສ�ອງແສງລາຍງານຕາມລະບຽບການທີ່ກ�ານົດ

ປະຕິບັດໜ�າທີວ່ຽກງານໃນແຕ�ລະໄລຍະ ແນໃສ�ສຶກສາອົບຮົມ, ກໍ�ສ�າງຊ�ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ເຮັດໃຫ�ຖັນແຖວສະມາຊິກຊາວໜ��ມໂດຍລວມມີຄວາມຮັບຮ��ເຊື່ອມຊຶມຕໍ�ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ມີຄວາມອ��ນອ�ຽນທ��ນ

ຫ�າວຫັນໃນການປະຕິບັດໜ�າທີ່ວຽກງານດ�ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�ງ ແລະ ມີຜົນສํາເລັດເປ�ນຢ�າງດ.ີ

ໄດ�ປະກອບສ�ວນຢ�າງຕັ້ງໜ�າເຂ້ົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ�າທີວ່ຽກງານວິຊາສະເພາະໃນແຕ�ລະ

ເປ�ນກ�າລັງແຮງອັນສ�າຄັນເຂ້ົາໃນຂະບວນການຕ�າງໆຂອງ ທຫລ

ຊາວໜ��ມທີຂ້ຶ່ນກັບ ແລະ ມີສະມາຊິກຊາວໜ��ມທັງໝົດ ຈ�ານວນ 

ຖານ ທຫລ  

 
ສ�າເລັດລົງຢ�າງຈົບງາມໃນຕອນ

ຂອງ ສະຫາຍ ບ�ນທະວີ ສ�ກດາວົງ 

ວົງ ທິບພະວົງ ຄະນະປະຈ�າພັກ, 

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທຫລ 

ໄລຍະປ� 2016-2019 ທີໄ່ດ�ສະ

ຍາດໄດ�ຜົນສ�າເລັດໃນຫຼາຍດ�ານຂອງວຽກ

ອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ�ແກ�

ທີ່ກ�ານົດ ເພື່ອສ�າຫຼວດກວດກາ, 

ກໍ�ສ�າງຊ�ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ 

ລັດ ແລະ ມີຄວາມອ��ນອ�ຽນທ��ນ

. ຄຽງຄ��ກັນນັ້ນດ�ານວຽກງານ

ລະດ�ານ ໂດຍສາມາດຍາດ

ຕ�າງໆຂອງ ທຫລ. ປ�ດຈ�ບັນຄະນະບໍລິຫານ

ຈ�ານວນ 717 ສະຫາຍ, ຍິງ 418 



ດ�ານການປະຕິບັດຂໍ�ແຂ�ງຂັນ 4 ບ�ກຂອງຊາວໜ��ມ:  ສະມາຊິກຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ສຶກສາອົບຮົມດ�ານ

ການເມືອງແນວຄິດ ເປ�ນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ�າເຊື່ອມຊຶມບັນດາມະຕິ, ຄ�າສັ�ງ, ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ 

ແລະ ທິດທາງແຜນການຂອງຊາວໜ��ມທີ່ຂ້ັນເທິງວາງອອກໃນແຕ�ລະໄລຍະ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເຂ້ົາສ��ວຽກງານຕົວຈິງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງ

ຂ້ຶນ; ດ�ານການຍົກລະດັບຄວາມຮ��, ຄວາມສາມາດ ສະມາຊິກຊາວໜ��ມໄດ�ມີຄວາມບ�ກບືນ ແລະ ຫ�າວຫັນໃນການຝ�ກຝ�ນຫຼໍ�ຫຼອມຕົນ

ເອງດ�ານຄ�ນສົມບັດສິນທ�າປະຕິວັດ ແລະ ວິຊາສະເພາະ ຊຶ່ງໄດ�ສະແດງອອກຄື: ສະມາຊິກຊາວໜ��ມໄດ�ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຍົກ

ລະດັບຕົນເອງ ດ�ວຍທຶນຂອງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ທຶນສ�ວນຕົວ ເພື່ອມາໝ�ນໃຊ�ເຂ້ົາໃນການປະຕິບັດໜ�າທີກ່ານເມືອງຂອງຕົນ ໂດຍມີ

ສະມາຊິກໄປສຶກສາຕໍ�ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ໃນລະດັບປະລິນຍາເອກ ຈ�ານວນ 16 ສະຫາຍ, ປະລິຍາໂທ ຈํານວນ 145 ສະຫາຍ

, ປະລິນຍາຕີ ຈํານວນ 133 ສະຫາຍ, ຊັ້ນສ�ງ ຈํານວນ 15 ສະຫາຍ, ເຂ້ົາຮ�ວມຝ�ກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ 

ຈ�ານວນ 3.648 ເທື່ອຄົນ; ດ�ານວຽກງານການຈັດຕ້ັງ: ຜ�ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ ສາມາດ

ເລືອກເຟ��ນເອົາສະມາຊິກຜ��ທີ່ພົ້ນເດັ�ນ ເພື່ອກໍ�ສ�າງ ແລະ ສບັຊ�ອນເຂ້ົາຢ��ໃນຖັນແຖວຂອງພັກຈ�ານວນ 201 ສະຫາຍ. ໃນນ້ີ, ມີສະມາຊິກ

ໄດ�ຮັບການເຂ້ົາຮຽນສະໜັບສະໜ�ນ ຈ�ານວນ 111 ສະຫາຍ, ຮຽນລະບຽບພັກ ຈํານວນ 90 ສະຫາຍ; ດ�ານວິຊາຊີບ ແລະ ສ�າງວຽກ

ເຮັດງານທ�າ: ໄດ�ປ�ກລະດົມ ແລະ ຊຸກຍ��ໃຫ�ສະມາຊິກຊາວໜ��ມແຕ�ລະສະຫາຍ ເປ�ນເຈົ້າການເຂ້ົາໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີໄ່ດ�ຮັບມອບ 

ໝາຍ ຊຶ່ງໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນຜົນສ�າເລັດຄື: ສະມາຊິກຊາວໜ��ມໄດ�ຮັບການຍ�ອງຂ້ັນລັດຖະບານຈ�ານວນ 216 ສະຫາຍ, ຂ້ັນຜ��ວ�າການ 

ທຫລ ຈ�ານວນ 1.304 ສະຫາຍ ແລະ ຍ�ອງຍໍອ່ືນໆ ຈ�ານວນ 189 ສະຫາຍ. ຄຽງຄ��ກັນນັ້ນ, ກໍ�ໄດ�ຊຸກຍ��ສົ�ງເສີມໃຫ�ສະມາຊິກຊາວໜ��ມ

ສ�າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃນເວລານອກໂມງລັດຖະການທີບໍ່�ຂັດກບັລະບຽບກົດໝາຍຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກວາງອອກ ເພື່ອ

ສ�າງລາຍຮັບໃຫ�ແກ�ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ, ເຮັດໃຫ�ຄອບຄົວມີຊີວິດການເປ�ນຢ��ທີ່ດີຂ້ຶນ. 

 

 
ຫຼັງຈາກສ�າເລັດການຜ�ານບົດລາຍງານການເມືອງ, ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ ຊຸດເກົ�າ ໄດ�ຂ້ຶນກ�າວອ�າລາ

ໜ�າທີ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປ�ອນບັດເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ ຊຸດໃໝ�, ຊຶ່ງປະກອບມີ 13 ສະຫາຍ, ເພດ

ຍິງ 5 ສະຫາຍ ໂດຍໄດ�ເລືອກເອົາ ສະຫາຍ ຈິນດາໄມ ວິໄລຫົງສ໌ ເປ�ນເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ, ສະຫາຍ  

ສົມປະດິດ ວໍລະຈິດ ເປ�ນຮອງເລຂາ ແລະ ເປ�ນຜ��ປະຈ�າການ, ສະຫາຍນາງ ອ�ທະໄລ ສໍວະລິດ ເປ�ນຮອງເລຂາ ແລະ ປະທານກວດກາ. 

ໃນໂອກາດອັນສະຫງ�າລາສີນີ,້ ສະຫາຍ ຄ�າວົງ ທິບພະວົງ ຄະນະປະຈ�າພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ກໍ�ໄດ�ໃຫ�ກຽດມີຄ�າເຫັນ

ໂອ�ລົມ, ໂດຍໄດ�ຮຽກຮ�ອງໃຫ�ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜ��ມ ທ�ກສະຫາຍ ຈົ�ງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�

ເປ�ນເຈົ້າການຢ�າງຕັ້ງໜ�າຊ�ວຍຄະນະໜ�ວຍພັກ, ຄະນະກົມກໍ�ຄຄືະນະຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ ໃນການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ 

ໃຫ�ສະມາຊິກຊາວໜ��ມມີຄວາມຮັບຮ��-ເຂ້ົາໃຈແຈ�ງຕໍ�ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການຂອງຂ້ັນເທິງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�ງຕໍ�ໜ�າ

ທີວ່ຽກງານເປ�ນຢ�າງດ,ີ ມີທັດສະນະແນວຄິດ ແລະ ການກະທ�າທີຖື່ກຕ�ອງ. ພ�ອມກັນນັ້ນ, ກໍ�ໃຫ�ຕັ້ງໜ�າປ�ບປ�ງແກ�ໄຂ ດ�ານອ�ອນ-ຂໍ�ຄົງຄ�າງ 

ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ແລະ ກ�ານົດທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນຊຸມປ�ຕໍ�ໜ�າ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ຖັນແຖວສະມາຊິກຊາວໜ��ມຮາກຖານ ທຫລ 

ຍາດໄດ�ຜົນງານ ແລະ ໄຊຊະນະໃໝ�ທີຍ່ິ່ງໃຫຍ�ກວ�າເກົ�າ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ວນັປະເສດີ ສມົບ�ນຂນັ. 

ຢ��ເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ ຊາດລາວກ�າວໄປ 


