
 

 

 

 

ສ�າເລັດ

ກ�າມະບານ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ສະມາຊິກກ�າມະບານ ຂອງກ�າມະບານ

ຢ�າງເປ�ນທາງການໃນຕອນບ�າຍຂອງວັນທີ 11 ທັນວາ 

ແກ�ວ ຫຼ�າມະນີເງ ົາ, ຄະນະພັກ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ສັນຕິ ພົນເມືອງລາວ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ 

ກ�າມະບານຮາກຖານ ສທຄ ແລະ ແຂກທີຖື່ກເຊີນ 

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ�ຜ�ານບົດລາຍງານການ

ເຫັນໝາກຜົນຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ

ເຊື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກດ�ວຍຫຼາຍຮ�ບ

ແລະ ທັດສະນະຊົນຊັ້ນກ�າມະກອນໜັກແໜ�ນ,

ຫ�າວຫັນຕໍ�ການປະຕິບັດໜ�າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ

ກ�າມະບານ ໄດ�ມີການປ�ບປ�ງໂຄງຮ�າງການຈັດຕ້ັງ

ແບ�ງວຽກຢ�າງລະອຽດໃນແຕ�ລະໜ�ວຍໃຫ�ແທດເໝາະກັບ

2017 ມີ 117 ສະຫາຍ, ຍິງ 62 ສະຫາຍ ແລະ ມີ

ວິຊາສະເພາະ: ສະມາຊິກກ�າມະບານທີເ່ປ�ນຄ�ອາຈານ

ສະແດງອອກໃຫ�ເຫັນເຖິງຜົນງານໃນໄລຍະຜ�ານ

ຄ�ສອນດີ ຈ�ານວນ 35 ສະຫາຍ (ຍິງ 14 ສະຫາຍ

ດີ ຈ�ານວນ 44 ສະຫາຍ (ຍິງ 19 ສະຫາຍ); ວຽກງານ

ຄົ້ນຄວ�າ 3 ຫົວຂໍ�, ສົກສຶກສາ 2015-2016 ສํາ

ເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ�  

ກ�າມະບານຮາກຖານ ສທຄ ຄ້ັງທີ III
 

 
 

ກ�າມະບານ ຂອງກ�າມະບານຮາກຖານ ສະຖາບັນການທະນາຄານ (

ທັນວາ 2019 ທີ່ ສະໂມສອນ ສທຄ. ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມ

ແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ປະທານສະຫະພັນກ�າມະບານ ທຫລ

 ສທຄ, ສະຫາຍ ສົມມີໄຊ ເຕໂຊ ຮອງປະທານກ�າມະບານ

ເຊີນ 200 ກວ�າສະຫາຍ. 

ການເມືອງຂອງຄະນະກ�າມະບານຮາກຖານ ສທຄ ແຕ�ປ� 2014

ວຽກງານຂອງຄະນະກ�າມະບານຮາກຖານ ສທຄ ໂດຍໄດ�ເອົາໃຈໃສ�

ດ�ວຍຫຼາຍຮ�ບແບບ, ມີສະຕິເຄົາລົບຕໍ�ກົດລະບຽບ-ກົດໝາຍຂອງພັກ

, ມີທັດສະນະມະຫາຊົນສາມາດຮັກສາຄວາມສາມັກຄີພາຍ

ຕົນໃຫ�ສ�າເລັດຕາມການມອບໝາຍ; ໃນດ�ານກົງຈັກ-ການຈັດຕ້ັງ 

ການຈັດຕ້ັງຄືນໃໝ� ໂດຍໄດ�ແບ�ງເປ�ນໜ�ວຍເພື່ອເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແຕ�ງຕັ້ງບ�ກຄະລາ

ເໝາະກັບຄວາມເປ�ນຈິງ ໂດຍຈ�ານວນສະມາຊິກກ�າມະບານ

ແລະ ມີແຜນຮັບເອົາມະຫາຊົນກ�າວໜ�າເຂ້ົາເປ�ນສະມາຊິກເພີ່ມ

ອາຈານສິດສອນໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຝ�ກຝ�ນຫຼໍ�ຫຼອມຕົນເອງໃຫ�ເປ�ນຄ�

ຜ�ານມາຄື: ໃນສກົສຶກສາ 2014-2015 ມີຄ�ສອນດສີອນເກັ�ງ 10

ສະຫາຍ), ໃນສົກສຶກສາ 2016-2017 ມີຄ�ສອນດເີດັ�ນ 2 ສະຫາຍ 

ວຽກງານຄົ້ນຄວ�າວິໄຈ ໃນສົກສຶກສາ 2014-2015 ສາມາດສํາ

ສํາເລັດ 6 ຫົວຂໍ�, ນ�າພານັກສຶກສາໃນການຂຽນບົດຈົບຊັ້ນປະລິນຍາ

III 

(ສທຄ) ຄັ້ງທີ III ໄດ�ໄຂຂ້ຶນ

ເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ ນາງ ຂັນ

ທຫລ ພ�ອມດ�ວຍ ສະຫາຍ ປອ. 

ກ�າມະບານຮາກຖານ ສທຄ, ສະມາຊິກ

2014-2018, ທີສ່�ອງແສງໃຫ�

ໃສ�ອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງ, 

ພັກ-ລັດ, ມີແນວຄິດການເມືອງ 

ພາຍໃນໄດ�ເປ�ນຢ�າງດ,ີ ມີຄວາມ

ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ກໍ�ສ�າງສະມາຊິກ

ແຕ�ງຕັ້ງບ�ກຄະລາກອນເພື່ອຈັດ

ກ�າມະບານຮາກຖານ ສທຄ ເຖິງປ� 

ເພີ່ມອີກ 20 ຄົນ; ດ�ານວຽກງານ

ຄ�ທີສ່ອນດ-ີສອນເກັ�ງ ເຊິ່ງໄດ�

10 ສະຫາຍ (ຍິງ 4 ສະຫາຍ), 

ສະຫາຍ (ຍິງ 4 ສະຫາຍ), ຄ�ສອນ

ສາມາດສํາເລດັບົດວິໄຈ ແລະ ບົດ

ຊັ້ນປະລິນຍາຕອີີກຫຼາຍຮ�ອຍບົດ 



ແລະ ນອກຈາກນີ,້ ຍັງໄດ�ສ�າເລັດການສ�າງ ແລະ ກວດແກ�ຄ��ມືຕ�າລາສິດສອນ ຈ�ານວນ 36 ວິຊາ, ກ�າລັງຢ��ໃນຂ້ັນຕອນກວດແກ� 28 

ວິຊາ; ດ�ານວຽກງານສົ�ງເສີມວຽກເຮັດງານທ�າ ດ�ວຍການຮ�ວມມືກັບບັນດາບໍລິສັດ, ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ 

ຈັດເວທີການຈັດຫາງານ, ການຝ�ກງານ, ຮ�ວມມືກັບບໍລິສັດກວດສອບ PricewaterhouseCoopers ແລະ ບໍລິສັດກວດສອບ Ernst 

& Young ລາວ ຈັດການສອບເສັງເອົານັກສຶກສາປ�ສ�ດທ�າຍເຂ້ົາເຮັດວຽກ ປ�ລະ 2 ຄັ້ງ, ຮ�ວມມືກັບບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ 

ການຈັດຕ້ັງຕ�າງໆ ໃນການຈັດຕະຫຼາດແຮງງານປ�ລະ 2 ຄັ້ງ, ເຂ້ົາຮ�ວມງານພົບປະຜ��ປະກອບການທີມ່ະຫາວິທະຍາໄລແຫ�ງຊາດປ�ລະ 2 

ຄັ້ງ, ໃຫ�ທຶນຝ�ກອົບຮົມພາສາຫວຽດນາມໃຫ�ສະມາຊິກກ�າມະບານຈ�ານວນ 12 ສະຫາຍທີສ່ະຖາບັນກ�າມະບານລາວ. ນອກຈາກນີ,້ ໃນ

ດ�ານຂະບວນການໄດ�ປະກອບສ�ວນຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນດ�ານຕ�າງໆ ເຊັ�ນການບໍລິຈາກເລືອດ ແລະ ການມອບອ�ປະກອນການສຶກສາ-

ສົມທົບທຶນສ�າງໂຮງຮຽນຕ�າງໆ ລວມທັງໝົດຕ້ັງແຕ�ປ� 2014 ເປ�ນຕ້ົນມາເປ�ນມ�ນຄ�າ 248,940,000 ກີບ. 

ດ�ານວຽກງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂໍ�ແຂ�ງຂັນ 5 ເປ�ນເຈົ້າ ໂດຍໄດ�ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຕີລາຄາສະມາຊິກກ�າມະບານໃນສົກປ� 

2014-2015 ມີສະມາຊິກກ�າມະບານດີເດັ�ນ 65 ສະຫາຍ, ດີ 2 ສະຫາຍ, ປ� 2017 ປະເມີນສະມາຊິກກ�າມະບານ 5 ເປ�ນເຈົ້າໄດ� 74 

ສະຫາຍ ຈາກສະມາຊິກທີ່ຄົບເງື່ອນໄຂທັງໝົດ 105 ສະຫາຍ ແລະ ຜົນງານດ�ານອື່ນໆອີກຈ�ານວນໜ່ຶງ. 

ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ�ຮັບຟ�ງການຜ�ານບົດສ�າຫຼວດການນ�າພາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານກ�າມະບານຮາກຖານ ສທຄ ຊຸດເກົ�າ 

ແລະ ປ�ອນບັດເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານກ�າມະບານຮາກຖານ ສທຄ ຊຸດໃໝ� ຊຶ່ງປະກອບມີ 7 ສະຫາຍ ແລະ ໄດ�ເລືອກເອົາ

ສະຫາຍ ວິໄລຄ�າ ປ�ອງພິມຄ�າ ເປ�ນປະທານສະຫະພັນກ�າມະບານຮາກຖານ ສທຄ, ສະຫາຍ ປອ. ບ�ນຍືນ ໄຊເກຢີາຈົງຕົວ ເປ�ນຮອງ

ປະທານ ແລະ ສະຫາຍ ຖະໜອມສັກ ຈັນທະລາສີ ເປ�ນຮອງປະທານ ແລະ ປະທານກວດກາ. 

 ໃນຕອນທ�າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ສະຫາຍປະທານສະຫະພັນກ�າມະບານ ທຫລ ໄດ�ໃຫ�ກຽດໂອ�ລົມແກ�ສະມາຊິກສະຫະພນັ

ກ�າມະບານຮາກຖານ ສທຄ, ໂດຍສະຫາຍໄດ�ຕລີາຄາສ�ງຕໍ�ຜນົງານໃນດ�ານຕ�າງໆທີສ່ະຫະພນັກ�າມະບານຮາກຖານ ສທຄ ສາມາດຍາດ

ໄດ�ຜ�ານມາ ແລະ ພ�ອມທັງຮຽກຮ�ອງໃຫ�ຄະນະບໍລິຫານງານກ�າມະບານຮາກຖານ ສທຄ ຊຸດໃໝ� ແລະ ສະມາຊິກກ�າມະບານທ�ກສະຫາຍ 

ຈົ�ງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ເຊື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກຂອງລັດຢ�າງໜັກແໜ�ນ ແລະ ເປ�ນເອກະພາບສ�ງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທ�ກ

ມະຕິຄ�າສັ�ງຂອງຂ້ັນເທິງ ເພື່ອໃຫ�ເກີດຜົນສ�າເລັດສ�ງສ�ດ, ເອົາໃຈໃສ�ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງ ໃຫ�ມີຄ�ນທາດການເມືອງໜັກ   

ແໜ�ນ,ເຊີດຊຍູົກສ�ງໄດ�ຄ�ນລັກສະນະດເີລີດຂອງຊົນຊັ້ນກ�າມະກອນ ເພື່ອນ�າມາຜັນຂະຫຍາຍໃນການປະຕິບັດໜ�າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ. 

 

 
 

#ຂ�າວ-ພາບ: ວນັປະເສດີ ສມົບ�ນຂນັ. 

 

 

ແລກປ�ຽນເງນິຕາຊະຊາຍ ຜິດລະບຽບກົດໝາຍບ�ານເມືອງ 




