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ຄະນະ ຄັ ັ້ງທ ີ3 ຂອງຄະນະບໍລຫິານງານສູນກາງພກັ ສະໄໝທ ີXI 

  
   
  
   

 
 

 
  

 
  

  
 
   
 

            
         ໃນຕອນເຊົ ັ້າຂອງວນັທ ີ19 ພະຈກິ 2021 ນີ ັ້, ອງົຄະນະພກັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງເຜຍີແຜ່-
ເຊ ່ ອມຊມຶມະຕກິອງປະຊຸມຄບົຄະນະ ຄັ ັ້ງທ ີ3 ຂອງຄະນະບໍລຫິານງານສູນກາງພກັ ສະໄໝທ ີXI ຂຶ ັ້ນ ຢູ່ທີ່ ຫ ັ້ອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ ທຫລ ໂດຍພາຍໃຕ ັ້ການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ສອນໄຊ ຊດິພະໄຊ ກາໍມະການສູນກາງພກັ, ເລຂາຄະນະພກັ
, ຜູ ັ້ວ່າການ ທຫລ  ພ ັ້ອມນີ ັ້, ກໍ່ ມກີາໍມະການປະຈາໍພກັ, ກາໍມະການພກັ, ເລຂາໜ່ວຍພກັ ແລະ ການນາໍຫ ກັແຫ ່ ງພາຍໃນ
ອງົຄະນະພກັເຂົ ັ້າຮ່ວມ.    
          ການຈດັກອງປະຊຸມໃນຄັ ັ້ງນີ ັ້,  ແມ່ນໄດ ັ້ດໍາເນນີໄປເປັນເວລາເຄິ່ ງວນັ ໃນຮູບແບບລະບບົອອນລາຍ ເພ ່ ອ
ຮບັປະກນັການປະຕບິດັມາດຕະການປັ້ອງກນັ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຕາມທີ່ ຄະນະ
ສະເພາະກດິ ເພ ່ ອປັ້ອງກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ ັ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19 ວາງອອກ.    
          ໃນທີ່ ປະຊຸມຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມໄດ ັ້ຮບັຟັງການເຜຍີແຜ່ມະຕກິອງປະຊຸມຄບົຄະນະ ຄັັ ັ້ງທ ີ3 ຂອງຄະນະບໍລຫິານງານສູນ
ກາງພກັ ສະໄໝທ ີXI,  ມະຕ ິເລກທ ີ04 ຂອງຄະນະບໍລຫິານງານສູນກາງພກັວ່າດ ັ້ວຍການເພີ່ ມທະວກີານນໍາພາຂອງ
ພກັ ເພ ່ ອສ ັ້າງການຫນັປຽນ ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລກິເຊີ່ ງ ວຽກງານພະນກັງານ ແລະ ດໍາລັດ ເລກທີ 559 ຂອງ
ລດັຖະບານ ວ່າດ ັ້ວຍລດົຂອງລດັ   ເພ ່ ອເປັນພ ັ້ນຖານໃຫ ັ້ແກ່ຄະນະນໍາແຕ່ລະຂັ ັ້ນພາຍໃນ ທຫລ ສາມາດກໍາໄດ ັ້ບນັດາ



ມະຕຄໍິາສັ່ ງຂອງພກັ ໃນການຊີ ັ້ນໍາໆພາໃນຂງົເຂດວຽກງານຂອງຕນົ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັແນວທາງຂອງພກັວາງອອກແຕ່ລະ
ໄລຍະ.  
         ສະຫາຍເລຂາຄະນະພກັ ທຫລ ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນຕ ່ ມວ່າ: 1). ຄະນະພກັທຸກຂັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງສ ບຕໍ່ ເປັນເຈົ ັ້າການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າກາໍແໜັ້ນ 
ແລະ ເປັນເອກະພາບສູງ ຕໍ່ ກບັບນັດາເນ ັ້ອໃນຂອງເອກະສານສໍາຄນັທງັ 3 ສະບບັ ກໍ່ ຄ ເນ ັ້ອໃນຈດິໃຈຂອງກອງປະຊຸມ
ໃນຄັ ັ້ງນີ ັ້ ບນົພ ັ້ນຖານຄວາມຮບັຮູ ັ້ຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ  ເພ ່ ອພ ັ້ອມກນັເປັນເຈົ ັ້າການນໍາພາຜນັຂະຫຍາຍໃຫ ັ້ກາຍເປັນແຜນງານ-
ໂຄງການຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ກໍ່ ຄ ຂອງແຕ່ລະຮາກຖານພກັ-ກມົກອງໃຜລາວ ຢ່າງລະອຽດ, ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ສູ ັ້ຊນົນໍາ
ພາຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃຫ ັ້ປະກດົຜນົເປັນຈງິໃນແຕ່ລະດ ັ້ານ; 2). ສ ບຕໍ່ ເປັນເຈົ ັ້າການຊີ ັ້ນໍາ-ນໍາພາຈດັຕັ ັ້ງເຜຍີແຜ່-ເຊ ່ ອມຊມຶ
ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ ັ້ງທ ີXI ຂອງພກັ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັໝດົທຸກຮາກຖານພກັ-ກມົກອງ ທງັໃຫ ັ້ເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ເຂົ ັ້າສູ່ລວງ
ເລກິ ຕດິພນັກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສອງວາລະແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການແກ ັ້ໄຂຄວາມ
ຫຍຸ ັ້ງ ຍາກທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິ ທີ່ ຕດິພນັໂດຍກງົກບັໜັ້າທີ່ ການເມ ອງຂອງຂະແໜງການພວກເຮາົ ກໍ່ ຄ ບນັດາ
ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກຈດຸສຸມຕ່າງໆ ທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ,ແຜນງບົປະມານແຫ່ງ
ລດັ ແລະ ແຜນເງນິຕາ ໄຕມາດສຸດທ ັ້າຍປີ 2021 ແລະ ທດິທາງແຜນການ ປີ 2022 ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັຜນົດ ີດ ັ້ວຍຈດິໃຈບຸກ
ທະລຸ; 3). ເພີ່ ມທະວກີານຊີ ັ້ນໍາ-ນໍາພາວຽກງານວຊິາສະເພາະໃຫ ັ້ແຂງແຮງກວ່າເກົ່ າ, ຊຶ່ ງໜ ັ້າທີ່ ຕົ ັ້ນຕໍແມ່ນ ການຮກັສາ
ສະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານເງນິຕາແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ມຄີວາມໝັ ັ້ນທ່ຽງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສະຖາບນັການເງນິໃຫ ັ້
ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ໝັັ້ນຄງົ, ຊຶ່ ງກ່ອນອ ່ ນໝດົ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ແກ ັ້ໄຂບນັດາຂໍ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃຫ ັ້ມກີານ
ຫນັປ່ຽນທີ່ ຕັ ັ້ງໜ ັ້າຢ່າງແທ ັ້ຈງິ; ສ ບຕໍ່ ຍູ ັ້ແຮງການເຕບີໂຕຂອງພ ັ້ນຖານເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ ຕດິພນັກບັການປະຕບິດັ
ນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ນະໂຍບາຍສນິເຊ ່ ອຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົໃນຂະແໜງການທີ່ ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ມີ
ຕະຫ າດຮອງຮບັ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ມສີນິຄ ັ້າສົ່ ງອອກ; ເພີ່ ມທະວກີານນໍາໃຊ ັ້ລະບບົຊໍາລະສະສາງຕ່າງໆ 
ຕາມທດິຫນັເປັນທນັສະໄໝ, ປອດໃສ, ວ່ອງໄວ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍການບໍລກິານທາງດ ັ້ານການ
ເງນິ ຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ, ມກີານແຂ່ງຂນັຢ່າງເປັນທໍາ ແລະ ສາມາດເຊ ່ ອມໂຍງກບັສາກນົ; 4). ຕ ັ້ອງສ ບຕໍ່ ເພີ່ ມທະວກີານ
ປະສານສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍເງນິຕາໃຫ ັ້ມຄີວາມກມົກຽວ ເພ ່ ອ
ສ ັ້າງພ ັ້ນຖານໃຫ ັ້ແກ່ລະບບົເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ມຄີວາມໜກັແໜັ້ນ ແລະ ຍ ນຍງົ ເປັນຕົ ັ້ນ: ການເພີ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງ
ອດັຕາເງນິເຟີັ້; ການຄຸ ັ້ມຄອງອດັຕາແລກປ່ຽນ ຕາມກນົໄກຕະຫ າດທີ່ ມກີານຄຸ ັ້ມຄອງຂອງລດັ ຮບັປະກນັສ່ອງແສງ
ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ດ ັ້ານຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດໃນສງັຄມົ ຢ່າງພາວະວໄິສ ເພ ່ ອ
ຫ ຸດຜ່ອນຕົ ັ້ນທນຶໃນການຜະລດິ, ຊຸກຍູ ັ້ການເກບັລາຍຮບັງບົປະມານຂອງລດັ ແລະ ເສມີສະພາບຄ່ອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ
ຂອງລະ ບບົທະນາຄານ; ສ ບຕໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ແກ ັ້ໄຂ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນບນັດາເງ  ່ອນໄຂ, ເອກະສານ ຫ   ຂອດຂັ ັ້ນທີ່ ບ່ໍຈາໍເປັນໃນ
ການເຂົ ັ້າເຖິງແຫ ່ ງທຶນສິນເຊ ່ ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ ັ້ສະດວກກວ່າເກົ່ າ ແລະ ເໝາະສົມກັບລະດັບການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງທຸລະກດິຂະໝາດນ ັ້ອຍ-ຂະໝາດກາງ ແລະ ຈນຸລະວສິາຫະກດິ ໃນປັດຈບຸນັ, ໄປຄ່ຽງຄູ່ກບັການຍກົ
ສູງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງທະນາຄານທຸລະກດິໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາການນໍາໃຊ ັ້ທນຶໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ 
ຕາມລະບຽບການ ແລະ ຖ ກເປົັ້າໝາຍຕາມທີ່ ທະນາຄານໄດ ັ້ອະນຸມດັໄປນັ ັ້ນ ໃຫ ັ້ເກດີຜນົຜະລດິຕວົຈງິໃຫ ັ້ແກ່ສງັຄມົ; 
5). ເອາົໃຈໃສ່ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງທຸກຂັ ັ້ນ ໄປຕາມທດິກະທດັຮດັ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ; ເພີ່ ມທະວວີຽກງານບໍາ
ລຸງສ ັ້າງພະນກັງານໃນຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັການເລັ່ ງທວງຂອງວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່; ເອາົໃຈໃສ່ຄຸ ັ້ມ
ຄອງນໍາໃຊ ັ້ພະນກັງານຜູ ັ້ທີ່ ມຄຸີນທາດການເມ ອງໜກັແໜັ້ນ, ມຄີວາມຕັ ັ້ງຕໍ່ ບໍລສຸິດຕໍໍ່ ພກັ-ລດັ ແລະ ປະຊາຊນົ, ມຄີວາມ
ຮູ ັ້-ຄວາມສາມາດ ທີ່ ໄດ ັ້ຜ່ານການທດົສອບຈາກຂະບວນການວຽກງານຕວົຈງິ,   ມຫີວົຄດິປະດດິສ ັ້າງໃໝ່ທີ່ ເປັນປະໂຫຍ
ດໃຫ ັ້ແກ່ວຽກງານສ່ວນລວມ ແລະ ມຜີນົງານ-ຜນົສໍາເລດັໃນການປະຕບິດັໜ ັ້າທີ່ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັມອບໝາຍໃຫ ັ້, ມນີໍ ັ້າໃຈເສຍ 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ສະຫ ະສູງ, ຕັ ັ້ງໜ ັ້າຮບັໃຊ ັ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊນົ;  6). ຄະນະພກັ-ຄະນະນາໍທຸກຂັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງມຄີວາມຮບັຮູ ັ້-ເຂົ ັ້າໃຈ 
ຕໍ່ ທດິທາງລວມຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັລະບຽບການປະກອບ, ການຄຸ ັ້ມຄອງນໍາໃຊ ັ້, ການປົກປັກຮກັສາ 
ແລະ ການສະສາງລດົຂອງລດັ ບນົພ ັ້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບສູງໃນການຈະເຂົ ັ້າສູ່ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢູ່ໃນຂະແໜງ 
ທະນາຄານຂອງພວກເຮາົ.  

 
 

# ຂ່າວ-ພາບ: ສມົອກົ ເຄນຄໍາແພງ 

 
 
 
 
 
 

ໃຊ ັ້ເງນິກບີທົ່ວທງັຊາດ ສ ັ້າງບດົບາດ ຄ່າເງນິລາວ 


