
 

 

 

 

ສ�າເລັດ

ກ�າມະບານ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນກ�າມະບານຮາກ

ເຊົ້າຂອງວັນທ ີ 19 ພຶດສະພາ 2020 ທີ ່ ສະ

ທິບພະວົງ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ, ຮອງຜ��ວ�າການ

ກ�າມະບານ ທຫລ ແລະ ສະຫາຍ ພານ�ສັກ ແກ�ນ

ປະທານຂອງສະຫາຍນາງ ຟອງຈິນດາ ແສງສ�ລິ

ກ�າມະບານຮາກຖານ ທຫລ ເຂ້ົາຮ�ວມ. 

ກອງປະຊຸມໄດ�ຜ�ານຮ�າງບົດລາຍງານການເມືອງ

ກ�າມະບານຮາກຖານ ທຫລ ໃນໄລຍະປ� 2012-2019

ໜ�ວຍກ�າມະບານໃນການສຶກສາອົບຮົມວຽກງານ

ໂດຍເນັ້ນການຮ�ວມຊີວິດການເມືອງ, ການປະຕິບັດ

ເທິງ; ດ�ານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກໍ�ສ�າງສະມາຊິກ

ກ�າມະບານ ໂດຍໃນປ�ດຈ�ບັນກ�າມະບານຮາກຖານ

890 ສະຫາຍ, ຍິງ 504 ສະຫາຍ. ນອກຈາກນີ,້ ຍັງ

ດ ີ ແລະ ພາສາຕ�າງປະເທດ. ປ�ດຈ�ບັນ, ວ�ດທິການ

ຈ�ານວນສະມາຊິກທັງໝົດ; ດ�ານວິຊາສະເພາະ: ສະມາຊິິກ

ຂອງຕົນໄດ�ເປ�ນຢ�າງດ ີ ໂດຍສະເພາະໃນການຮັກສາ

ເງິນໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນຄົງ ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ�ທາງ

ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ�າງຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ

ເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ� 

ກ�າມະບານຮາກຖານ ທຫລ ຄ້ັງທີ V
 

 

ຮາກຖານ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຄັ້ງທີ V ໄດ�ສ�າ

ສະໂມສອນ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມ

ວ�າການ ທຫລ;  ສະຫາຍນາງ ຂັນແກ�ວ ຫຼ�າມະນເີງ ົາ, ຄະນະພັກ

ແກ�ນວົງພະຈັນ, ຄະນະພັກ ທຫລ, ຫົວໜ�າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ລວົິງ ປະທານສະຫະພັນກ�າມະບານຮາກຖານ ທຫລ ແລະ

ເມືອງ ທີໄ່ດ�ສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕກິອງ

2019 ຜ�ານມາ ໃນຫຼາຍດ�ານຄື: ດ�ານການເມືອງ-ແນວຄິດ: ໄດ�

ວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກກ�າມະບານພາຍໃນແຕ�ລະໜ�ວຍຢ�າງ

ປະຕິບັດຄ�າຂວັນ 5 ເປ�ນເຈົ້າ ແລະ ເຂ້ົາຮ�ວມຮັບຟ�ງການເຜີຍແຜ�ເອກະສານ

ສະມາຊິກກ�າມະບານ: ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ກໍ�ສ�າງມະຫາຊົນຜ��ກ�າວໜ�າ ແລະ

ຖານ ທຫລ ມີໜ�ວຍກ�າມະບານທີຂ້ຶ່ນກັບ ຈ�ານວນ 20 ໜ�ວຍ, ມີ

ຍັງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຍົກລະດັບສະມາຊິກກ�າມະບານຢ�າງຮອບດ�ານ

ທິການສຶກສາຂອງສະມາຊິກກ�າມະບານ ໃນລະດັບຊັ້ນສ�ງຂ້ຶນໄປແມ�ນ

ສະມາຊິິກກ�າມະບານຮາກຖານ ທຫລ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຮັບຜິດຊອບ

ຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ�ານເງິນຕາ, ການຄ��ມຄອງທະນາຄານ

ທາງດ�ານປະລິມານ ແລະ ຄ�ນນະພາບ, ການຄ��ມຄອງລະບົບການ

ທະນາຄານໃຫ�ເປ�ນທີທ່ັນສະໄໝຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ. ຄະນະກ�າມະບານ

V 

 
ສ�າເລັດລົງຢ�າງຈົບງາມໃນຕອນ

ເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ ຄ�າວົງ       

ພັກ ທຫລ, ປະທານສະຫະພັນ

ພະນັກງານ; ພາຍໃຕ�ການເປ�ນ

ແລະ ຜ��ແທນສະມາຊິກສະຫະພັນ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທ ີ IV ຂອງ

ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຊີ້ນ�າ-ນ�າພາບັນດາ

ແຕ�ລະໜ�ວຍຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕ ິ

ເອກະສານສ�າຄັນຕ�າງໆຂອງຂ້ັນ

ແລະ ຂະຫຍາຍຈ�ານວນສະມາຊິກ

ມີສະມາຊິກກ�າມະບານທັງໝົດ 

ຢ�າງຮອບດ�ານ ທັງດ�ານວິຊາສະເພາະ, ທິດສະ

ແມ�ນກວມເອົາ 92,8% ຂອງ

ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ�ານວິຊາສະເພາະ

ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການ

ການຊ�າລະໃຫ�ມີປະສິດທິພາບ, 

ກ�າມະບານຮາກຖານໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຊຸກຍ��



ບັນດາໜ�ວຍໃຫ�ສ�າງຂະບວນການອອກແຮງງານ, 

ສ�າຄັນທາງປະຫວັດສາດໃນໂອກາດວັນສ�າຄັນຕ�າງໆ

ການສຶກສາ ໄປມອບໃຫ�ແກ�ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ�ວນ

ກ�າມະບານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງສະມາຊິກທີເ່ຈັບເປ�ນ

ກັນສ�າງກອງທຶນເພື່ອຊ�ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ ມາຮອດວັນທ ີ12 ພຶດສະພາ 2020

ວຽກງານສ�າຄັນອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ ້ຍັງໄດ�ນ�າສະເໜີ

ວາງທິດທາງແຜນການ ການເຄືອ່ນໄຫວໃນໄລຍະ 

 

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ�ຈັດຕັ້ງການປ�ອນບັດເລືອ

ສະຫາຍ ແລະ ໄດ�ເລືອກເອົາສະຫາຍ ເສີມທະວີ 

ເປ�ນຮອງປະທານ ແລະ ຜ��ປະຈ�າການ, ສະຫາຍ

ກວດກາ. 

ໃນຕອນທ�າຍຂອງພິທ,ີ ສະຫາຍ ຮອງເລຂາ

ຍາດມາໄດ�ຂອງສະມາຊິກກ�າມະບານຮາກຖານ ທຫລ ພ�ອ

ແນວຄິດການເມືອງໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກເປ�ນວຽກງານ

ປ�ບປ�ງແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກໃຫ�ແທດເໝາະກັບໜ�າທີ່

ຄວາມຮ��-ຄວາມສາມາດ ເພື່ອເປ�ນກ�າລັງແຮງຕົ້ນຕໍ

ແລະ ຍັງໄດ�ຮຽກຮ�ອງໃຫ�ເອົາໃຈໃສ�ຕິດຕາມຊຸກຍ��

ໄຂດ�ານອ�ອນ-ຂໍ�ຄົງຄ�າງຕ�າງໆ ໃຫ�ທັນກັບສະພາບ

 

, ປະກອບສ�ວນໃນຂະບວນການກິລາ, ສິລະປະ-ວັນນະຄະດີ

ຕ�າງໆ, ການຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມໂດຍການລະດົມທຶນເພື່ອຊືເ້ຄື່ອງອ�ປະ

ພາກສ�ວນຕ�າງໆ, ການບໍລິຈາກເລືອດເພື່ອຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, 

ເປ�ນ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ,້ ສະຫະພັນກ�າມະບານ

ກັນໃນເວລາສ�ກເສີນ ຫຼື ເຈັບເປ�ນ ເຊິ່ງເປ�ນລາຍຮັບທີໄ່ດ�ມາຈາກ

2020 ເງິນຄັງຂອງກ�າມະບານຮາກຖານ ທຫລ ມີຈ�ານວນທັງໝົດ

ເໜີບາງຂໍ�ຄົງຄ�າງທີຈ່ະຕ�ອງໄດ�ຮັບການເອົາໃຈໃສ�ແກ�ໄຂ ແລ

ໄລຍະ 5 ປ� ຕໍ�ໜ�າ (ປ� 2020-2025). 

 

 

ເລືອກເອົາຄະນະກ�າມະບານຮາກຖານ ທຫລ ຊຸດໃໝ� ປະກອບ

 ສຫີາຝ�ນ ເປ�ນປະທານກ�າມະບານຮາກຖານ ທຫລ, ສະຫາຍ

ສະຫາຍ ສົມເພັດ ວົງຄ�າຈັນ ເປ�ນຮອງປະທານ, ສະຫາຍ ທິລະຢ�ດ

ເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ�ໃຫ�ກຽດໂອ ້ລົມ, ໂດຍສະຫາຍ

ຖານ ທຫລ ພ�ອມທັງໄດ�ເນັ້ນໃຫ�ບັນດາຄະນະກ�າມະບານຊຸດໃໝ�

ເປ�ນວຽກງານພື້ນຖານອັນສ�າຄັນ ເພື່ອຍົກສ�ງການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຂອງ

ເໝາະກັບໜ�າທີ່ການເມືອງ, ກໍ�ສ�າງສະມາຊິກໃຫ�ມີທັດສະນະ

ຕົ້ນຕຊໍ�ວຍຂ້ັນເທິງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ�າທີ່ການເມືອງທີ່

ຊຸກຍ��, ກວດກາປະເມີນຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຕ�ລະໄລຍະ

ສະພາບການໃນຕໍ�ໜ�າ. 

ວັນນະຄະດ,ີ ການຢ�ຽມຢາມສະຖານທີ່

ອ�ປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ອ�ປະກອນ

, ຢ�ຽມຢາມ-ອົບອ��ນສະມາຊິກ

ກ�າມະບານ ທຫລ ຍັງໄດ�ເອກະພາບ

ຈາກເງິນສະຕ ິ ຈ�ານວນ 5,000 

ທັງໝົດ 44,418,173.32 ກີບ ແລະ 

ລະ ພ�ອມນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ�

 

ປະກອບມີ 13 ສະຫາຍ, ເພດຍິງ 5 

ສະຫາຍນາງ ມະໂນລາ ເມືອງມະນີ 

ຢ�ດ ພາດວນສິນ ເປ�ນປະທານ

ສະຫາຍໄດ�ຍ�ອງຍຊໍົມເຊີຍຕໍ�ຜນົງານທີ່

ໃໝ�ຕ�ອງເອົາໃຈໃສ�ສຶກສາອົບຮົມ

ຂອງຄະນະກ�າມະບານແຕ�ລະຂ້ັນ, 

ທັດສະນະການເມືອງໜັກແໜ�ນ, ມີ

ທີໄ່ດ�ຮັບມອບໝາຍໃຫ�ສ�າເລັດ 

ໄລຍະເພື່ອຍົກລະດັບການປ�ບປ�ງແກ�



 
 

# ຂ�າວ-ພາບ: ວນັປະເສດີ ສມົບ�ນຂນັ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄົນລາວ ຮັກເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ 


