
 

 

 

 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນອົງຄະນະພັກ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

 ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ�ງ

ກັນຍາ 2020 ຊຶ່ງຈະດ�າເນີນເປ�ນເວລາ 1 ວັນເຄິ່ງ

ສິດພະໄຊ ກ�າມະການສ�າຮອງສ�ນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ

ກ�າມະການກົມການເມືອງສ�ນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ�ງຊາດ

ພັກ, ຄະນະກວດກາສ�ນກາງພັກ, ພະນັກງານປະຕິ

ແທນໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກພັກທັງໝົດຈ�ານວນ 909 

 ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງນີ້ ໄດ�ຮັບຟ�ງການຜ�ານຮ�າງລາຍງານການເມືອງຂອງອົງຄະນະພັກ

ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ

ນ�າ-ນ�າພາຂອງສ�ນກາງພັກ; ຄະນະພັກຂ້ັນຕ�າງໆ

ທົດສອບນາໆປະການ ແລະ ພ�ອມກັນສ��ຊົນຍາດໄດ�ຜົນງານ

ຊາດໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນທ�ຽງໂດຍພື້ນຖານ, ອັດຕາເງິນເຟ��

ລະດັບທີ່ກ�ານົດໄວ�; ລະບົບທະນາຄານທ�ລະກິດ 

ສົມຄວນ; ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງສິນເຊື່ອ

38 ເມືອງ ແຕ�ປະຈ�ບັນຍັງເຫຼືອແຕ� 6 ເມືອງ; ລະບົບການຊ�າລະ

ແລະ ປອດໄພ; ການຮ�ວມມືກັບສາກົນນັບມ້ືນັບກວ�າງຂວາງ

ການຮ�ວມມືສອງຝ�າຍ, ຫຼາຍຝ�າຍໃນຫຼາຍລະດັບ

ໃຫ�ຖານະບົດບາດຂະແໜງທະນາຄານຂອງ ສປປ

 
 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນອົງຄະນະພັກ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຄ້ັງທີ IV ເປ�ດຂ້ຶນຢ�າງເປ�ນທາງການ
 

 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຄັ້ງທີ IV ໄດ�ເປ�ດຂ້ຶນຢ�າງເປ�ນທາງການ

ວັນເຄິ່ງ ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ. ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງສະຫາຍ

ເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ

ປະທານສະພາແຫ�ງຊາດ ແລະ ມີຜ��ຕາງໜ�າຈາກຫ�ອງວ�າການສ�ນກາງພັກ

ພະນັກງານປະຕິວັດອາວ�ໂສ ບ�ານານ, ບັນດາຜ��ແທນສົມບ�ນ 131 ສະຫາຍ

909 ສະຫາຍໃນທົ�ວອົງຄະນະພັກ ທຫລ ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງເຂ້ົາຮ�ວມ

ໄດ�ຮັບຟ�ງການຜ�ານຮ�າງລາຍງານການເມືອງຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ສະໄໝທີ

ທຫລ ໂດຍໄດ�ຍົກໃຫ�ເຫັນຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະ

ຄະນະພັກຂ້ັນຕ�າງໆ ພ�ອມດ�ວຍສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານຂອງຂະແໜງທະນາຄານ

ພ�ອມກັນສ��ຊົນຍາດໄດ�ຜົນງານອັນໃຫຍ�ຫຼວງຫຼາຍດ�ານ; ເປ�ນຕ້ົນສາມາດຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ�ງ

ອັດຕາເງິນເຟ��, ປະລິມານເງິນ, ອັດຕາແລກປ�ຽນ ແລະ ຄັງສ�າຮອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

 ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ສິນເຊື່ອສະເລ�ຍເພີ່ມຂ້ຶນ, ຫຼຸຸດຜ�ອນບັນດາເມືອງ ທີ່ບໍ�ມີຕາໜ�າງທະນາຄານໃນເມ່ືອກ�ອນມີ

ລະບົບການຊ�າລະ ແລະ ການບໍລິການຂອງທະນາຄານຫັນໄປສ��ຄວາມທັນສະໄໝ

ການຮ�ວມມືກັບສາກົນນັບມ້ືນັບກວ�າງຂວາງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວທາງການຕ�າງປະເທດຂອງພັກ

ຫຼາຍຝ�າຍໃນຫຼາຍລະດັບ ຊຶ່ງສາມາດຍາດແຍ�ງທຶນຮອນ ແລະ ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານ

ສປປ ລາວ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ�ຮັບການຍົກສ�ງຂ້ຶນກວ�າເກົ�າ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນອົງຄະນະພັກ 

ເປ�ດຂ້ຶນຢ�າງເປ�ນທາງການ 

 
ໄດ�ເປ�ດຂ້ຶນຢ�າງເປ�ນທາງການໃນວັນທ ີ14

ຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງສະຫາຍ ສອນໄຊ        

ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ ນາງ ປານ ີ ຢາທໍ�ຕ�� 

ການສ�ນກາງພັກ, ຄະນະຈັດຕ້ັງສ�ນກາງ

ສະຫາຍ, ຍິງ 47 ສະຫາຍທີເ່ປ�ນຕົວ

ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງເຂ້ົາຮ�ວມ. 

ສະໄໝທ ີ III ທີ່ສະເໜີໂດຍ

ຍົກໃຫ�ເຫັນຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະ 5 ປ�ຜ�ານມາ ພາຍໃຕ�ການຊີ້

ະນາຄານ  ທີ່ໄດ�ຜ�ານຜ�າສ່ິງທ�າທາຍ

ເປ�ນຕ້ົນສາມາດຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ�ງ

ຄັງສ�າຮອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ຢ��ໃນ

ການເຄື່ອນໄຫວ ມີປະສິດທິພາບດີ

ທີ່ບໍ�ມີຕາໜ�າງທະນາຄານໃນເມ່ືອກ�ອນມີ 

ນຂອງທະນາຄານຫັນໄປສ��ຄວາມທັນສະໄໝ, ລວມສ�ນ 

ເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວທາງການຕ�າງປະເທດຂອງພັກ ໂດຍສະເພາະ

ດ�ານວິຊາການນັບມ້ືເພິ່ມຂ້ຶນ ເຮັດ

ໄດ�ຮັບການຍົກສ�ງຂ້ຶນກວ�າເກົ�າ. 



ວຽກງານກໍ�ສ�າງພັກ-ພະນັກງານ: ໄດ�ຖືເອົາການກໍ�ສ�າງໜ�ວຍພັກປອດໃສ, ເຂ້ັມແຂງ, ໜັກແໜ�ນ ເປ�ນວຽກໃຈກາງຂອງ

ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ�າທີ່ການເມືອງຂອງແຕ�ລະຮາກຖານພັກ; ໄດ�ປ�ບປ�ງການຈັດຕ້ັງໃຫ�ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງຢ�� 48 ຮາກຖານພັກ, 

ສ�າງຕັ້ງໃໝ� 2 ໜ�ວຍພັກຮາກຖານ ແລະ ປ�ບປ�ງໜ�ວຍພັກທີ່ມີສະມາຊິກພັກຈ�ານວນຫຼາຍ ໂດຍແຍກ ແລະ ສ�າງຕັ້ງໃໝ� 8 ໜ�ວຍພັກ, 

ປ�ບປ�ງຄະນະໜ�ວຍພັກ-ຄະນະພັກຮາກຖານໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບການປ�ບປ�ງເບ້ືອງລັດ; ເອົາໃຈໃສ�ປ�ບປ�ງຄ�ນນະພາບຂອງສະມາຊິກພັກໃຫ�ມີ

ຄ�ນນະພາບສ�ງຍິ່ງຂ້ຶນ ໄປຄຽງຄ��ກັບການຂະຫຍາຍສະມາຊິກພັກ. ຊຶ່ງຜ�ານການຕີລາຄາຄ�ນນະພາບຂອງໜ�ວຍພັກໃນການກໍ�ສ�າງໜ�ວຍ

ພັກເຂ້ັມແຂງ-ຮ��ນ�າພາຮອບດ�ານ ໃນປ� 2015-2017 ສາມາດຮັບຮອງໜ�ວຍພັກປະເພດດັ�ງກ�າວໄດ� ກວມ 60% ຂອງຈ�ານວນໜ�ວຍພັກ

ທີ່ໄດ�ຮັບການຕີລາຄາ; ສ�າລັບປ� 2018 ແລະ 2019 ສາມາດຮັບຮອງໜ�ວຍພັກປະເພດປອດໃສ, ເຂ້ັມແຂງ, ໜັກແໜ�ນ ກວມ 33,3% 

ແລະ 45% ທຽບໃສ�ໜ�ວຍພັກທີ່ໄດ�ຮັບການຕີລາຄາ ຕາມລ�າດັບ.  

ຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຊີ້ນ�າ ນ�າພາປ�ບປ�ງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດແຕ�ລະຂ້ັນ ໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບສະພາບການເລັ�ງທວງຂອງ

ວຽກງານຕົວຈິງຢ�າງເປ�ນລະບົບຄົບຊຸດ ເພື່ອໃຫ�ເຄື່ອນໄຫວໄດ�ຢ�າງຄ�ອງຕົວຍິ່ງຂ້ຶນ ເປ�ນຕ້ົນແມ�ນການປ�ບປ�ງພາລະບົດບາດ ແລະ ສັບ

ຊ�ອນກົງຈັກຈ�ານວນໜ່ຶງຄືນໃໝ� ຕາມການປ�ຽນແປງຂອງໜ�າທີ່ວຽກງານໃນແຕ�ລະໄລຍະ ຕາມທິດກະທັດຮັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ 

ຕອບສະໜອງໄດ�ຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການຂອງວຽກງານ ສະແດງອອກກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ 

ທະນາຄານທ�ລະກິດລັດ ໄດ�ຮັບການປ�ບປ�ງ ແລະ ໂດຍລວມສາມາດເຄື່ອນໄຫວຢ�າງມີປະສິດທິຜົນສ�ງຂ້ຶນ. ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ໃນການບ�າລ�ງ-

ກໍ�ສ�າງ, ສບັຊ�ອນ-ຈັດວາງ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບນະໂຍບາຍອ�ດໜ�ນຕ�າງໆ ຕໍ�ພະນັກງານ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕົວຈິງ; ສິ່ງ

ສ�າຄັນ, ມາເຖິງປ�ດຈ�ບັນຢ��ຂະແໜງທະນາຄານ ໄດ�ສ�າງ ແລະ ຮັບຮອງແຜນກ�ານົດພະນັກງານນ�າ-ຄ��ມຄອງຂ້ັນຕ�າງໆສ�າເລັດ ຊຶ່ງເປ�ນ

ພື້ນຖານອັນໜັກແໜ�ນໃນການກໍ�ສ�າງ ແລະ ນ�າໃຊ�ໃນຕໍ�ໜ�າ ຊຶ່ງໂດຍລວມໄປຕາມທິດຫັນເປ�ນໜ��ມຫຼາຍຂ້ຶນ; ຫັນບາງນິຕິກ�າກ�ຽວກັບ

ວຽກງານນະໂຍບາຍຂອງຂ້ັນເທິງ ເພື່ອສ�າງ ແລະ ປ�ບປ�ງລະບຽບການພາຍໃນຂອງຕົນ. ສ�າລັບຢ��ທະນາຄານທ�ລະກິດລັດ ກໍ�ໄດ�ປ�ບປ�ງ

ນະໂຍບາຍຕໍ�ພະນັກງານຂອງໃຜລາວ ໂດຍອີງໃສ�ນະໂຍບາຍລວມຂອງຂ້ັນເທິງກ�ຽວຂ�ອງບົນຈິດໃຈປະຢ�ດ. ນອກນ້ີ ຍັງໄດ�ຊຸກຍ��ບັນດາອົງ

ການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ໃຫ�ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕນົ ໂດຍສະເພາະເປ�ນເຈົ້າການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຂອງສະມາຊິກຕົນ 

ເພື່ອຂັບເຄື່ອນວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຂະແໜງທະນາຄານໃຫ�ບັນລ�ຜົນສ�າເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ�. 

 ສ�າລັບທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ໜ�າທີ່ຕົ້ນຕໍໃນການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາ ໃນ 5 ປ�ຕໍ�ໜ�າແມ�ນສືບຕໍ�ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປ�ນເອກະ

ພາບພາຍໃນພັກ, ຄວາມສາມາດໃນການນ�າພາຂອງຄະນະພັກທ�ກຂ້ັນໃນທ�ກຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ຄວາມເປ�ນແບບຢ�າງນ�າໜ�າ

ສະມາຊິກພັກຕໍ�ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເມືອງພາຍໃຕ�ການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຂອງກົມການເມືອງສ�ນກາງພັກ; ສືບຕໍ�ປ�ບປ�ງການຈັດຕ້ັງແຕ�

ລະຂ້ັນໃຫ�ມີຄວາມປອດໃສເຂ້ັມແຂງໜັກແໜ�ນ ຕົ້ນຕ;ໍ ເຂ້ັມງວດດ�ານລະບຽບວິໄນໃນການປ�ບປ�ງກໍ�ສ�າງພັກ-ພະນັກງານ ໂດຍສະເພາະ

ດ�ານຄ�ນທາດການເມືອງ, ຄ�ນສົມບັດສິນທ�າປະຕິວັດເປ�ນບັນຫາສ�າຄັນຕົ້ນຕ;ໍ ບ�າລ�ງກໍ�ສ�າງພັກ-ພະນັກງານ ໃຫ�ຮັບປະກັນທາງດ�ານ

ປະລິມານ ແລະ ຄ�ນນະພາບ ເພື່ອເປ�ນການເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ�າງ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ�ວຍຕົນເອງ ແລະ ສືບຕໍ�ປະຕິບັດ

ໜ�າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ ຢ�າງມີປະສິດທິຜົນ. ສືບຕໍ�ປ�ບປ�ງແບບແຜນການນ�າພາ-ວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະພັກຂ້ັນຕ�າງໆໃຫ�ສອດຄ�ອງ

ຕາມຫຼັກການຂອງພັກ ຢ�າງມີວິທະຍາສາດ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປ�ນຈິງໃນແຕ�ລະໄລຍະ, ລວມທັງກົນໄກປະສານງານ

ລະຫວ�າງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ; ຂ້ັນເທິງກັບຂ້ັນລ��ມ, ອ�ານາດການປ�ກຄອງກັບຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອອ�ານວຍຊ�ວຍໜ�ນເຊິ່ງກັນ 

ແລະ ກັນ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາທິດທາງແຜນການທ່ີຂ້ັນເທິງກ�ານົດໄວ�ໃຫ�ປະກົດຜົນເປ�ນຈິງ; ພັດທະນາລະບົບການເງິນ-ເງ ິນຕາ

ຂອງ ສປປ ລາວ ດ�ວຍການໝ�ນໃຊ�ເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີ່ມີການຄ��ມຄອງຂອງລັດຢ�າງມີວິທະຍາສາດ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ

ດ�ານເງິນຕາແຫ�ງຊາດໃຫ�ໝ້ັນທ�ຽງ, ພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງ ິນຕາໃຫ�ເຂ້ັມແຂງ-ໝ້ັນຄົງ; ຄົ້ນຄວ�ານະໂຍບາຍເພື່ອ

ຫຼຸດຜ�ອນການນ�າເຂ້ົາ ແລະ ສົ�ງເສີມການສົ�ງອອກ ເພື່ອຫຼຸດຜ�ອນການຂາດດ�ນກັບຕ�າງປະເທດ; ປະກອບສ�ວນຊຸກຍ��ການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ�ຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງມີຄ�ນນະພາບ, ສົມດ�ນ ແລະ ຍືນຍົງ; ເຮັດໃຫ�ຊີວິດການເປ�ນຢ��ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ�ຮັບການຍົກ

ລະດັບດີຂ້ຶືນ ແລະ ສາມາດແຂ�ງຂັນໃນເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ. 

 

 

 


