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ນ�າພາສະໜອງແຫຼ�ງທຶນເຂ້ົາສ��ເປ��າໝາຍຂອງພັກ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ 

ຜົນອັນຈົບງາມໃນວັນທີ 28 ກ�ມພາ 2020 ທີ່ຫ�ອງປະຊຸມທະນາຄານແຫ�

ປະທານຂອງສະຫາຍ ວ�ດທ ິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ກ�າມະການ

ໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະ

ສະຫາຍ ພານ�ສັກ ແກ�ນວົງພະຈັນ ກ�າມະການພັກ

ໜ�ວຍພັກ, ຜ��ແທນສົມບ�ນ ແລະ 3 ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ

 ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ໄດ�ຜ�ານຮ�າງບົດລາຍງານການເມືອງທ່ີ

ການສະໜອງສິນເຊື່ອຊຸກຍ��ການຜະລິດປະກອບສ�ວນ

(2015-2019) ຜ�ານມາ ຊຶ່ງພາຍໃຕ�ການຊີນ້�າ-ນ�າ

ຜົນສ�າເລັດຫຼາຍດ�ານ, ມີຫຼາຍເມືອງ, ຫຼາຍໝ��ບ�ານ

ໄດ�ຖືເອົາການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ, ນ�າພາແນວ

ສະພາບແນວຄິດຂອງສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານມີ

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�ງຕໍ�ໜ�າທີວ່ຽກງານທີໄ່ດ�ຮັບ
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ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ II ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ

ທີ່ຫ�ອງປະຊຸມທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ກ�າມະການພັກ ທຫລ, ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ-ຜ��ອ�ານວຍການ

ພະໄຊ ກ�າມະການສ�າຮອງສ�ນກາງພັກ,ເລຂາຄະນະພັກ-ຜ��ວ�າ

ພັກ-ຫົວໜ�າກົມຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ ທຫລ, ຜ��ຕາງໜ�າຄະນະພັກຮາກ

ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ທນບ ເຂ້ົາຮ�ວມ. 

ໄດ�ຜ�ານຮ�າງບົດລາຍງານການເມືອງທ່ີສ�ອງແສງໃຫ�ເຫັນການປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ

ສ�ວນແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ�າໃນທົ�ວປະ

ນ�າພາຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ທນບ ເຂ້ົາໃນການປະຕບັິດ

ບ�ານ ແລະ ຫຼາຍຄອບຄົວໄດ�ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທ�ກຍາກ.

ແນວຄິດເປ�ນບັນຫາກົກ ແລະ ສອດຫ�ອຍເຂ້ົາໃນທ�ກວຽກງານ

ງານມີຄວາມສະຫງົບ, ມີການຫັນປ�ຽນທີດ່ຂ້ຶີນ, ມີຄ�ນທາດການເມືອງ

ຮັບມອບໝາຍ. 
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ທນບ) ໄດ�ສ�າເລັດລົງດ�ວຍໝາກ

ນຫຼວງວຽງຈັນພາຍໃຕ�ການເປ�ນ

ການ ທນບ ແລະ ໂດຍການ

ວ�າການ ທຫລ; ພ�ອມນີ້, ກໍ�ມີ

ຄະນະພັກຮາກຖານ, ຄະນະ

ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃນ

ປະເທດຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປ�

ບັດໜ�າທີກ່ານເມືອງ ສາມາດມີ
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ທ�ກວຽກງານດ�ວຍຫຼາຍຮ�ບການເຮັດໃຫ�

ເມືອງ, ມີສະຕິຕໍ�ການຈັດຕັ້ງ, 



 
 

ດ�ານວິຊາສະເພາະ ມາຮອດທ�າຍເດືອນ 12/2019 ມີຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອ 2.936,51 ຕື ້ກີບທຽບໃສ�ປ� 2015 ເພີ່ມຂ້ຶນ 23%;

ໃນນ້ີ, ເປ�ນເງິນໄລຍະສັ້ນ 267,07 ຕືກ້ີບ, ໄລຍະກາງ 764,87 ຕືກ້ີບ ແລະ ໄລຍະຍາວ 1.904,57 ຕືກ້ີບ ຊຶ່ງສິນເຊື່ອດັ�ງກ�າວກວມເອົາ

ຂະແໜງປ�ກຝ�ງ 944,03 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂ້ຶນ 17,27% ກວມເອົາ 32,15% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ, ມີ 57 ໂຄງການໃນນີ້

ໂຄງການພົ້ນເດັ�ນແມ�ນການປ�ກເຂ້ົາມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 146.182 ເຮັກຕາ ຮັບຜົນຜະລິດ 438.546 ໂຕນ; ປ�ກມັນຕົ້ນ 53.370 ເຮັກ

ຕາ ຜົນຜະລິດ 800.550 ໂຕນ; ປ�ກສາລ ີ325.169 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດ 1.300.676 ໂຕນ. ຂະແໜງລ�ຽງສັດ 1.712,18 ຕື້ກີບ ເພີ່ມ

ຂ້ຶນ 60,50% ກວມເອົາ 58,31% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ, ມີ108 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການພົ້ນເດັ�ນມີລ�ຽງສັດໃຫຍ� (ງ ົວ+

ຄວາຍ) 426.773 ໂຕ, ລ�ຽງໝ�ແບບຟາມ ແລະ ຄອກ 863.301 ໂຕ, ແບ� 141.730 ໂຕ; ສະໜອງທຶນລ�ຽງປາ, ເປ�ດ, ໄກ� ແລະ ອື່ນໆ

ເປ�ນຈ�ານວນຫຼາຍ. 

ດ�ານຂະແໜງຫັດຖະກ�າ 35,78 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂ້ຶນ 40,64% ກວມເອົາ 1,22%  ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ; ມີ 14 ໂຄງ

ການ. ຂະແໜງອ�ດສາຫະກ�າປ�ງແຕ�ງ 83,70 ຕື້ກີບ ຫຼຸດລົງ 7,69%, ກວມເອົາ 2,85% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ. ຂະແໜງບໍລິ

ການ-ເກັບຊື້ຜົນຜະລິດ 160,78 ຕື້ກີບ ຫຼຸດລົງ 57,85 ກວມເອົາ 5,48% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ ແລະ ກ�ຽວກັບສິນເຊື່ອແຍກ

ຕາມຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວມີສິນເຊື່ອເມືອງເປ��າໝາຍ 1.903,10 ຕື້ກີບ ເທົ�າກັບ 64,81% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ; ກວມເອົາ 17

ແຂວງ, 1 ນະຄອນຫຼວງມີ 72 ເມືອງ, 3.505 ບ�ານ, ຈັດຕັ້ງກ��ມກ��ຢ�ມ 25.883 ກ��ມ, ຄອບຄົວເຂ້ົາເຖິງທັງໝົດ 189.861 ຄອບຄົວ. ສິນ

ເຊື່ອຈ�ດສ�ມລັດຖະບານ-ທ�ອງຖ່ິນ 320,28 ຕື້ກີບ ເທົ�າກບັ 10,91% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ; ກວມເອົາ 17 ແຂວງ, 1 ນະຄອນຫຼວງ, 

60 ເມືອງ, 66 ຈ�ດສ�ມ, 449 ບ�ານ, ຈັດຕັ້ງກ��ມກ��ຢ�ມໄດ� 3.488 ກ��ມ, 28.259 ຄອບຄົວ. ສິນເຊື່ອບ�ານ 3 ສ�າງ 296,38 ຕື້ກີບ ເທົ�າກັບ 

10,09% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ; ກວມເອົາ 17 ແຂວງ, 1 ນະຄອນຫຼວງ, 78 ເມືອງ, ຈ�ານວນ 193 ບ�ານ, ຈັດຕັ້ງກ��ມກ��ຢ�ມໄດ� 

3.851 ກ��ມ, ປະຊາຊົນເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນ 32.671 ຄອບຄົວ. ສິນເຊື່ອສົ�ງເສີມການຜະລິດສິນຄ�າ 416,75 ຕື້ກີບເທົ�າກັບ 14,19% ຂອງ

ຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ. 

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທນບ ໄດ�ໝ�ນໃຊ�ບົດຮຽນຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍ-ສັງຄົມຫວຽດນາມໃນການປ�ອຍສິນເຊື່ອຜ�ານອົງການ

ຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນບ�ານຢ��ໜ�ວຍບໍລກິານທີມີ່ເງ ື່ອນໄຂມີທັງໝົດ 5 ສາຂາ, 6 ເມືອງ, 7 ບ�ານ, 37 ກ��ມ 297 ຄອບ

ຄົວ, 4 ເປ��າໝາຍ, ເປ�ນວົງເງິນ 6,33 ຕືກ້ີບ ມີການຊ�າລະໜ້ີໄດ�ດ.ີ ຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດການສະໜອງສິນເຊື່ອຜ�ານມາໄດ�ມີໂຄງການ

ທີ່ພົ້ນເດັ�ນທັງໝົດ 187 ໂຄງການ ແລະ ມີຄອບຄົວຕົວແບບຜະລິດເປ�ນສິນຄ�າ 191 ຄອບຄົວ. ຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະ

ຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ I ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ທນບ ໄດ�ມີຜົນສ�າເລັດໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອປະກອບສ�ວນແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກໃຫ�ປະ

ຊາຊົນບັນດາເຜົ�າ ເຮັດໃຫ�ບ�ານທ�ກຍາກຫຼຸດລົງຈາກປ� 2015 (1.736 ບ�ານ) ຫຼຸດລົງ 200 ບ�ານ ເທົ�າກັບ 12% ຂອງບ�ານທ�ກຍາກ. ປະ

ຈ�ບັນຍັງເຫຼືອ 1.536 ບ�ານເທົ�າກັບ 18% ຂອງບ�ານທັງໝົດທົ�ວປະເທດ; ຄອບຄົວທ�ກຍາກຫຼຸດລົງຈາກປ� 2015 (76.604 ຄອບຄົວ) 

ຈ�ານວນ 12.011 ຄອບຄົວເທົ�າກັບ 16%, ຄອບຄົວທ�ກຍາກປະຈ�ບັນ 64.593 ຄອບຄົວ ເທົ�າກັບ 5,34% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດທົ�ວ

ປະເທດ. 

 



 
 

ທິດທາງລວມ ແລະ ໜ�າທີຕ່ົ້ນຕໍໃນ 5 ປ� ຕໍ�ໜ�ານີ້ຍັງຈະສືບຕໍ�ນ�າພາວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮ��ຕໍ�

ແນວທາງຂອງພັກ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງລັດ ແນໃສ�ສ�າງຄວາມເປ�ນເອກະພາບທາງດ�ານແນວຄິດ, ທັດສະນະ ແລະ ການກະທ�າໃນການ

ຈັດຕັ້ງປະຕບັິດຕົວຈິງ; ຍົກສ�ງຄ�ນທາດການເມືອງ, ລະດັບຄວາມຮ��-ຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊິກພັກຂ້ຶນຕື່ມ ເຮັດໃຫ�ການຈັດຕັ້ງພັກມີ

ຄວາມປອດໃສ, ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ�ນ. ສືບຕໍ�ສະໜອງທຶນປະກອບສ�ວນແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກຂອງປະຊາຊົນເຂ້ົາສ��ລວງເລິກຕິດ

ພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ�ານ ແລະ ວຽກງານ 3 ສ�າງ, ດ�ວຍການຂະຫຍາຍຕາໜ�າງການບໍລິການໃນເປ��າໝາຍຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບ, ບໍລິການຮັບເງິນຝາກ, ຈ�າຍເງິນເດືອນໃຫ�ພະນັກງານ ແລະ ຮັບຊ�າລະຄ�າສາທາລະນ�ປະໂພກໃນບັນດາເມືອງທີ່ບໍ�ມີ

ທະນາຄານທ�ລະກິດຕັ້ງຢ��ເພື່ອເຮັດໃຫ�ປະຊາຊົນທີ່ທ�ກຍາກສາມາດເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນ ແລະ ການນ�າໃຊ�ການບໍລິການໄດ�ຢ�າງທົ�ວເຖິງ. 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ�ດ�າເນີນການເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະພັກຮາກຖານຊຸດໃໝ�ໂດຍປະກອບດ�ວຍ 7 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 

ສະຫາຍໂດຍສະຫາຍ ວ�ດທ ິເລື່ອນວິໄລວົງ ໄດ�ຮັບການເລືອກເປ�ນເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ທນບ; ສະຫາຍ ຄ�າອົ້ນ ຈັນສ�ລິມາດ ເປ�ນ

ຮອງເລຂາ ແລະ ສະຫາຍ ແສງເພັດ ດວງພິລາ ເປ�ນປະທານກວດກາ ແລະ ໄດ�ເລືອກເອົາຜ��ແທນສົມບ�ນ 6 ສະຫາຍ ແລະ ສ�າຮອງ 2 

ສະຫາຍ ເພື່ອເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ  ຄັ້ງທີ IV ທີ່ຈະເປ�ດຂ້ຶນໃນຕໍ�ໜ�ານີ.້ 

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ�ຮັບຟ�ງການໂອ�ລົມຂອງສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ທີໄ່ດ�ຕລີາຄາສ�ງຕໍ�ການນ�າພາ - ຊີນ້�າຂອງສະຫາຍຄະ

ນະພັກຮາກຖານ ທນບ ກໍ�ຄືສະມາຊິກພັກທີສ່າມາດຍາດໄດ�ຜົນງານອັນພົ້ນເດັ�ນໃນຫຼາຍດ�ານ ເປ�ນການປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການຈັດ

ຕັ້ງປະຕບັິດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນແຕ�ລະໄລຍະ; ພ�ອມນ້ັນ ກໍ�ຕ�ອງເສີມຂະຫຍາຍຜົນງານທີດ່ເີດັ�ນໃນຕໍ�ໜ�າ 

ໂດຍຖືເອົາວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ນ�າພາແນວຄິດ ເປ�ນວຽກໜ່ຶງທີ່ສ�າຄັນ, ຢ�ນຢ��ແຖວໜ�າຂອງທ�ກວຽກງານ, ເປ�ນໜ�າທີ່ 

ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຂອງຄະນະພັກແຕ�ລະຂ້ັນ;ອອກແຮງປ�ບປ�ງກໍ�ສ�າງພັກໃຫ�ປອດໃສ, ເຂ້ັມແຂງ, ໜັກແໜ�ນ ຖືເອົາວຽກ

ງານດັ�ງກ�າວ ເປ�ນໃຈກາງແຫ�ງການນ�າພາຂອງຄະນະພັກທ�ກຂ້ັນ;ສືບຕໍ�ປ�ບປ�ງກົນໄກການສະໜອງ-ການຄ��ມຄອງເຊື່ອໃຫ�ຮັບປະກັນຄ�ນ

ນະພາບ, ຕ�ອງຄົ້ນຄວ�າວິເຄາະ, ສ�າງແຜນສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊອກຫາແຫຼ�ງທຶນ ແລະ ກະຈາຍແຫຼ�ງທຶນໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບນະໂຍບາຍການ

ດ�າເນີນງານຂອງທະນາຄານ, ສ�າງໂຄງການລົງທຶນສິນເຊື່ອຊຸກຍ��ການຜະລິດເພື່ອເປ�ນສິນຄ�າ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແນໃສ�

ຫຼຸດຜ�ອນຄວາມທ�ກຍາກ ເທື່ອລະກ�າວ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

ເງນິກີບຄືກຽດສັກສີຂອງຊາດ ໃຊ�ຈ�າຍສະຫຼາດ ຊາດພັດທະນາ 


