
 

 

 

 

ແນວຄິດ, ທິດຊ້ີນ�າຂອງປະທານ ໄກສອນພົມວິຫານ

ຕໍ�ການປ�ຽນແປງໃໝ�ໃນຂະແໜງທະນາຄານ
(ເນືອ່ງໃນໂອກາດທີທ່ົ�ວພກັ, ທົ�ວລດັ, ທົ�ວກ�າລງັປະກອບອາວ�ດ

ຂໍ�ມ�ນໃສ�ເອກະສານ 

ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ລ�ກຜ��ປະເສີດຂອງປະຊາຊົນລາວ

ການສ�າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ວິລະຊົນ; ສ�າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນ

ລັດແບບໃໝ� ທີ່ເດີນຕາມລັດທິ ມາກ-ເລນິນ ຢ��ດິນແດນແຫ�ງດອກຈ�າປາ

ຮອບດ�ານຢ�າງມີຫຼັກການຂອງພັກເຮົາຊຶ່ງແນວທາງດັ�ງກ�າວແມ�ນການປ�ຽນແປງຢ�າງຮອບດ�ານກ�ຽວກັບກົນໄກທາງການເມືອງ

ທາງເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທ�າສັງຄົມ ແລະ ການຕ�າງປະເທດ ໂດຍຮັບປະກັນ 

ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ; ການພົວພັນເຊື່ອມໂຍງກັບຕ�າງປະເທດ ແລະ ການບ�ລະນະລະບອບປະຊາທິໄຕປະຊາຊົນ ກ�າວເທື່ອລະກ�າວຕາມທິດ

ສັງຄົມນິຍົມ” ໂດຍຄ�ານຶງເຖິງສະພາບຄວາມເປ�ນຈິງທາງດ�ານເສດຖະກິດ

ຂົງເຂດເສດຖະກິດ. 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ IV ຂອງພັກ 

ໂດຍທ�ານປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເລຂາທິການໃຫຍ�ຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກໄດ�ຕີລາຄາກ�ຽວກັບການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢ�າງຮອບດ�ານ ແລະ ພາວະວິໃສ

ເສດຖະກິດໂດຍສະເພາະຕ�ອງອອກແຮງປ�ບປ�ງການເງິນ ແລະ ເງິນຕາໃຫ�ສະຫງ ົບ ຊຶ່ງການເງິນ ແລະ ເງິນຕາມີບົດບາດສ�າຄັນທີ່ສ�ດຕໍ�

ການປະຕິບັດແນວທາງປ�ຽນແປງໃໝ�ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ

ນະໂຍບາຍການເງິນຂອງພວກເຮົາຫາກບໍ�ໄດ�ຮັບໄຊຊະນະແລ�ວ ທ�ກການປະຕິຮ�

 

ທິດຊ້ີນ�າຂອງປະທານ ໄກສອນພົມວິຫານ

ຕໍ�ການປ�ຽນແປງໃໝ�ໃນຂະແໜງທະນາຄານ
ທົ�ວກ�າລງັປະກອບອາວ�ດ ແລະ ທົ�ວປວງຊນົ ກ�າລງັສ�ມສະຕປິ�ນຍາ ເພືອ່ປະກອບ

ຂໍ�ມ�ນໃສ�ເອກະສານ “ແນວຄິດ ໄກສອນ ພມົວິຫານ”) 

 

 
 

ລ�ກຜ��ປະເສີດຂອງປະຊາຊົນລາວ; ຜ��ນ�າທີ່ແສນເຄົາລົບຮັກຂອງພວກເຮົາ

ສ�າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເຊິ່ງເປ�ນກອງນ�າໜ�າຂອງຊົນຊັ້ນກ�າມະກອນ

ເລນິນ ຢ��ດິນແດນແຫ�ງດອກຈ�າປາ... ແລະ ເພິ່ນໄດ�ນ�າພາໃນການລິເລ່ີມການປ�ຽນແປງໃໝ�

ຮອບດ�ານຢ�າງມີຫຼັກການຂອງພັກເຮົາຊຶ່ງແນວທາງດັ�ງກ�າວແມ�ນການປ�ຽນແປງຢ�າງຮອບດ�ານກ�ຽວກັບກົນໄກທາງການເມືອງ

ທ�າສັງຄົມ ແລະ ການຕ�າງປະເທດ ໂດຍຮັບປະກັນ 3 ປະເດັນທີ່ຕັດແຍກອອກຈາກກັນບໍ�ໄດ�ຄື

ການພົວພັນເຊື່ອມໂຍງກັບຕ�າງປະເທດ ແລະ ການບ�ລະນະລະບອບປະຊາທິໄຕປະຊາຊົນ ກ�າວເທື່ອລະກ�າວຕາມທິດ

ໂດຍຄ�ານຶງເຖິງສະພາບຄວາມເປ�ນຈິງທາງດ�ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ເລີ່ມການປ�ຽນແປງໃໝ�ຈາກ

ຂອງພັກ (1986) ໄດ�ກ�ານົດບາດລ�ຽວແຫ�ງການປ�ຽນແປງໃໝ�ໃນດ�ານເສດຖະກິດຢ��ສປປ ລາວ 

ໂດຍທ�ານປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເລຂາທິການໃຫຍ�ຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກໄດ�ຕີລາຄາກ�ຽວກັບການພັດທະນາ

ສັງຄົມຢ�າງຮອບດ�ານ ແລະ ພາວະວິໃສ; ຂະນະດຽວກັນ ເພິ່ນຍັງໃຫ�ທິດຊີ້ນ�າກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງໃໝ�ໃນດ�ານ

ະເພາະຕ�ອງອອກແຮງປ�ບປ�ງການເງິນ ແລະ ເງິນຕາໃຫ�ສະຫງ ົບ ຊຶ່ງການເງິນ ແລະ ເງິນຕາມີບົດບາດສ�າຄັນທີ່ສ�ດຕໍ�

ການປະຕິບັດແນວທາງປ�ຽນແປງໃໝ�ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ; ເລນິນ ໄດ�ເນັ້ນໜັກວ�າ

ນະໂຍບາຍການເງິນຂອງພວກເຮົາຫາກບໍ�ໄດ�ຮັບໄຊຊະນະແລ�ວ ທ�ກການປະຕິຮ�ບອັນເຖິງຖອງຂອງພວກເຮົາ ກໍ�ຈະຖືກປະລາໄຊ

ທິດຊ້ີນ�າຂອງປະທານ ໄກສອນພົມວິຫານ 

ຕໍ�ການປ�ຽນແປງໃໝ�ໃນຂະແໜງທະນາຄານ. 
ທົ�ວປວງຊນົ ກ�າລງັສ�ມສະຕປິ�ນຍາ ເພືອ່ປະກອບ

ຜ��ນ�າທີ່ແສນເຄົາລົບຮັກຂອງພວກເຮົາ; ເພິ່ນເປ�ນຜ��ນ�າພາໃນ

ປະຕິວັດລາວ ເຊິ່ງເປ�ນກອງນ�າໜ�າຂອງຊົນຊັ້ນກ�າມະກອນ; ສ�າງຕັ້ງ

ແລະ ເພິ່ນໄດ�ນ�າພາໃນການລິເລ່ີມການປ�ຽນແປງໃໝ�

ຮອບດ�ານຢ�າງມີຫຼັກການຂອງພັກເຮົາຊຶ່ງແນວທາງດັ�ງກ�າວແມ�ນການປ�ຽນແປງຢ�າງຮອບດ�ານກ�ຽວກັບກົນໄກທາງການເມືອງ, ກົນໄກ

ປະເດັນທີ່ຕັດແຍກອອກຈາກກັນບໍ�ໄດ�ຄ:ື “ການດ�າເນນີ

ການພົວພັນເຊື່ອມໂຍງກັບຕ�າງປະເທດ ແລະ ການບ�ລະນະລະບອບປະຊາທິໄຕປະຊາຊົນ ກ�າວເທື່ອລະກ�າວຕາມທິດ

ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ເລີ່ມການປ�ຽນແປງໃໝ�ຈາກ

ກ�ານົດບາດລ�ຽວແຫ�ງການປ�ຽນແປງໃໝ�ໃນດ�ານເສດຖະກິດຢ��ສປປ ລາວ 

ໂດຍທ�ານປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເລຂາທິການໃຫຍ�ຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກໄດ�ຕີລາຄາກ�ຽວກັບການພັດທະນາ

ຂະນະດຽວກັນ ເພິ່ນຍັງໃຫ�ທິດຊີ້ນ�າກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງໃໝ�ໃນດ�ານ

ະເພາະຕ�ອງອອກແຮງປ�ບປ�ງການເງິນ ແລະ ເງິນຕາໃຫ�ສະຫງ ົບ ຊຶ່ງການເງິນ ແລະ ເງິນຕາມີບົດບາດສ�າຄັນທີ່ສ�ດຕໍ�

ເລນິນ ໄດ�ເນັ້ນໜັກວ�າ: “ ...ຖ�າວ�າ

ບອັນເຖິງຖອງຂອງພວກເຮົາ ກໍ�ຈະຖືກປະລາໄຊ”.  



ວຽກງານການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ ບໍ�ແມ�ນມີແຕ�ປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ�າຍ, ສະໜອງສິນເຊື່ອຕາມຄວາມຮຽກຮ�ອງ

ຕ�ອງການຂອງຂະແໜງການຕ�າງໆເທົ�ານັ້ນ; ບັນດາການຈັດຕັ້ງການເງິນ, ທະນາຄານເປ�ນເຄື່ອງມືອັນສ�າຄັນເພື່ອກໍ�ສ�າງປະເທດຊາດ. 

ພາລະບົດບາດອັນຕົ້ນຕໍຂອງການຈັດຕ້ັງເຫຼົ�ານ້ີແມ�ນນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືທາງການເງິນ-ເງ ິນຕາ ເພື່ອສ�າງເງື່ຶອນໄຂໃຫ�ຂະແໜງການ, ທ�ອງຖິ່ນ 

ແລະ ຮາກຖານຕ�າງໆເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດດ�ວຍຮ�ບການສົ�ງເສີມ ຫຼື ດ�ວຍບັງຄັບ. 

ເພາະສະນັ້ນ ບັນດາແຜນການງົບປະມານ ແລະ ແຜນການສິນເຊື່ອ, ນະໂຍບາຍໄມ�ງ ັດຕ�າງໆ ຈຶ່ງມີຄວາມສ�າຄັນທີ່ສ�ດ, ພວກເຮົາຕ�ອງໄດ�

ຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ສ�າງມັນຂ້ຶນຢ�າງຮອບຄອບ. 

ແນວທາງປ�ຽນແປງໃໝ�ຂອງພັກເຮົາໄດ�ກາຍເປ�ນຂີດໝາຍແຫ�ງການຫັນປ�ຽນໃໝ�ທາງດ�ານເສດຖະກິດຢ�າງເລິກເຊິ່ງຂອງປະ

ເທດເຮົາ; ສະພາລັດຖະມົນຕໄີດ�ມີມະຕຕິົກລົງວ�າດ�ວຍການຫັນລະບົບທະນາຄານໄປສ��ກົນໄກໄລ�ລຽງເສດຖະກິດໃນເດືອນມີນາ 1988; 

ພເິສດ, ກອງປະຊຸມທະນາຄານທົ�ວປະເທດຄັ້ງທ ີI ໃນເດືອນກລໍະກົດ 1989 ພາຍໃຕ�ການຊີນ້�າຂອງທ�ານປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ 

ເລຂາທກິານໃຫຍ�ຄະນະບໍລຫິານງານສ�ນກາງພັກ, ປະທານສະພາລັດຖະມົນຕ ີເຊິ່ງທ�ານໄດ�ມີຄ�າເຫັນຊີ້ນ�າວ�າ: “…ທະນາຄານເປ�ນສິງ່ຄ��າ

ຊຍູ��ໜ�ນເສດຖະກດິສນິຄ�າ….ການຂະຫຍາຍລະບບົທະນາຄານເຂັມ້ແຂງພຽງພ ໍ ເພືອ່ສ�າງທ�ວງທ�າໃຫ�ແກ�ການຫນັປ�ຽນເສດຖະກດິທ�າມະ

ຊາດໄປສ��ເສດຖະກດິສນິຄ�າມນັແມ�ນຄວາມຈ�າເປ�ນພາວະວໄິສສ�າລບັພາລະກດິກໍ�ສ�າງສງັຄມົນຍິມົຢ��ປະເທດເຮາົ”. 

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີໄ້ດ�ພຈິາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການປະຕຮິ�ບລະບົບທະນາຄານຈາກລະບົບທະນາຄານຂ້ັນດຽວມາ

ເປ�ນລະບົບທະນາຄານສອງຂ້ັນໂດຍແຍກບົດບາດຢ�າງຈະແຈ�ງລະຫວ�າງທະນາຄານກາງ-ທະນາຄານທ�ລະກິດ; ພ�ອມດຽວກັນ ຍັງໄດ�ມີ

ການເຊື່ອມຊຶມທິດຊີນ້�າຂອງທ�ານປະທານໄກສອນພົມວິຫານກ�ຽວກັບລະບົບທະນາຄານສອງຂ້ັນກ�ຽວກັບຈິນຕະນາການໃໝ�ທາງດ�ານ

ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍການເຄື່ອນໄຫວດ�ານເງິນຕາແລະການທະນາຄານຊຶ່ງມະຕິ ແລະ ທິດຊີນ້�າດັ�ງກ�າວຍັງມີຄ�ນຄ�າອັນໃຫຍ�ຫຼວງສ�າລັບຂະ

ແໜງທະນາຄານ ກາຍເປ�ນແນວທາງອັນໃສແຈ�ງ ແລະ ວິໄສທັດອັນກ�ວາງໄກໃຫ�ຂະແໜງທະນາຄານໄດ�ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂ້ົາສ��ວຽກ

ງານຕົວຈິງຈົນເຖິງທ�ກວັນນີ້. 

ຜ�ານຂະບວນວິວັດແຫ�ງການເຄື່ອນໄຫວກໍ�ສ�າງ, ປ�ບປ�ງ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງທະນາຄານໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ�ານມາໂດຍ

ພາຍໃຕ�ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວຄິດ ແລະ ທິດຊີນ້�າຂອງປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານໂດຍສະເພາະໄດ�ຮັບການຊີ້ນ�າຢ�າງໃກ�ສິດ

ຈາກກົມການເມືອງສ�ນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນແຕ�ລະສະໄໝ, ຂະແໜງທະນາຄານໄດ�ເຕີບໃຫ�ຍຂະຫຍາຍຕົວທາງດ�ານປະລມິານ

ແລະ ຄ�ນນະພາບ ສາມາດຍາດໄດ�ຜົນສ�າເລັດຢ�າງຈົບງາມໃນການປະຕບັິດໜ�າທີກ່ານເມືອງຂອງຕົນໃນນ້ີ ທຫລ ໄດ�ມີການປ�ບປ�ງຄືນ  

ໃໝ�ບັນດາກົງຈັກການເຄືື່ອນໄຫວຂອງລະບົບທະນາຄານໂດຍໄດ�ສ�າເລັດການສ�າງຕັ້ງລະບົບທະນາຄານສອງຂ້ັນ ແລະ ແບ�ງພາລະບົດ

ບາດຢ�າງແຈ�ງແຈ�ງລະຫວ�າງທະນາຄານກາງ ແລະ ທະນາຄານທ�ລະກິດຕາມກົດໝາຍທີກ່�ານົດ; ສ�າເລັດການຫັນບັນດາສາຂາທະນາຄານ

ກາງໃນເມ່ືອກ�ອນເປ�ນທະນາຄານທ�ລະກິດລັດ ແລະ ຕໍ�ມາມີການປ�ບປ�ງໂຮມຕົວເຂ້ົາໃຫ�ມີຈ�ານວນໜ�ອຍລົງ, ກະທັດຮັດສົມເຫດສົມຜົນ

ເພື່ອສ�າງກ�ອນກ�າລັງແຫຼ�ງທຶນ ແລະ ດ�ານວິຊາການບໍລຫິານ; ສ�າງ ແລະ ປ�ບປ�ງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຈ�ານວນໜ່ຶງຄືນໃໝ�ໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ

ສະພາບເງື່ອນໄຂໃໝ� ເຊັ�ນ: ສ�າງຕັ້ງສະຖາບັນການທະນາຄານ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານ, ສ�ານັກງານຄ��ມຄອງຫຼັກຊັບ, ສ�ານັກ

ງານຂໍ�ມ�ນຕ�ານການຟອກເງິນ, ສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ, ສ�າງຕັ້ງສາຂາ ທຫລ ປະຈ�າພາກເພື່ອຄ��ມຄອງວຽກງານມະຫາພາກເງິນຕາຢ��

ທ�ອງຖ່ິນ, ກົມນຕິກິ�າ ແລະ ກົມຄ��ມຄອງລະບົບການຊ�າລະ; ປ�ດຈ�ບັນ ທຫລ ມີກົງຈັກຊ�ວຍວຽກທັງໝົດ 18 ກົມ/ທຽບເທົ�າ ແລະ 5 

ສາຂາ ທຫລ ປະຈ�າພາກສາມາດຕອບສະໜອງໜ�າທີກ່ານເມືອງໃນໄລຍະໃໝ�ໄດ�ເປ�ນຢ�າງດ.ີ 

ທັງໝົດທ່ີກ�າວມານັ້ນແມ�ນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວຄິດ ແລະ ທິດຊີນ້�າຂອງປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຊຶ່ງສາມາດ

ສ�າງໄດ�ຜົນງານທ່ີຕ�ອງເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ແກ�ໄຂສິ່ງທີ່ບໍ�ຕັ້ງໜ�າໃນທົ�ວຂະແໜງທະນາຄານ ແລະ ພ�ອມກັນສືບຕໍ�ເສີມຂະຫຍາຍແນວຄິດ 

ແລະ ທິດຊີ້ນ�າຂອງປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງທີ່ X ຂອງພັກກໍ�ຄມືະຕກິອງປະ

ຊຸມໃຫ�ຍອົງຄະນະພັກທຫລຄັ້ງທ ີIII ກ�ານົດໄວ�ໃຫ�ມີບາດກ�າວຫັນປ�ຽນທີຕ່ັ້ງໜ�າ; ນອກຈາກນ້ີຍັງມີຫຼາຍວຽກທີຈ່ະຕ�ອງສືບຕໍ�ພັດທະນາ

ເພື່ອສ�າງໃຫ�ລະບົບທະນາຄານມີຄວາມໝ້ັນຄົງເຂັ້ມແຂງສາມາດແຂ�ງຂັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະຕບັິດບົດບາດເປ�ນລະບົບສາຍ

ເລືອດຫຼໍ�ລ�ຽງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ�ມີການພັດທະນາ ແລະ ກ�າວໜ�າໃນອະນາຄົດ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ. 

 

ແລກປ�ຽນເງນິຕາຊະຊາຍ ຜິດລະບຽບກົດໝາຍບ�ານເມືອງ 




