
 

ສໍາເລດັກອງປະຊຸມສະຫ ຸບວຽກງານຈດັຕັ ັ້ງ,  
ກໍໍ່ ສ ັ້າງພກັ-ພະນກັງານ ຢ ໍ່ ອງົຄະນະພກັ ທຫລ 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

        ໃນວນັທ ີ24 ມນີາ 2022 ນີ ັ້  ອງົຄະນະພກັທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ ັ້ຈດັກອງປະຊຸມວຽກ
ງານຈດັຕັ ັ້ງ, ກໍໍ່ ສ ັ້າງພກັ-ພະນກັງານ  ຂ ັ້ນຢ ໍ່ ທີໍ່ ສະຖາບນັການທະນາຄານ  ໂດຍພາຍໃຕ ັ້ການເປັນປະທານຂອງ 
ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ກໍາມະການສ ນກາງພກັ ເລຂາຄະນະພກັ-ຜ ັ້ວໍ່ າການ ທຫລ  ພ ັ້ອມນີ ັ້, ກໍໍ່ ມຄີະນະ
ບໍລຫິານງານພກັ, ຄະນະໜໍ່ ວຍພກັ-ຄະນະພກັຮາກຖານ ແລະ ພະນກັງານຫ ກັແຫ ໍ່ ງນໍາພາ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍພະນກັງານທີໍ່

ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງເຂົ ັ້າຮໍ່ ວມ.  

         ທີໍ່ ປະຊຸມໄດ ັ້ພ ັ້ອມກນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເຊ ໍ່ ອມຊ ມມະຕ ິແລະ ເອກະສານສໍາຄນັ ຂອງກອງປະຊຸມວຽກງານຈດັຕັ ັ້ງ
ທົໍ່ ວປະເທດ ຄັ ັ້ງທ ີXI, ມະຕຂິອງຄະນະບໍລຫິານງານສ ນກາງພກັ ເລກທ ີ04/ຄບສພ ວໍ່ າດ ັ້ວຍເພີໍ່ ມທະວກີານນໍາພາ
ຂອງພກັເພ ໍ່ ອສ ັ້າງການຫນັປໍ່ ຽນຢໍ່ າງແຂງແຮງ ແລະ ເລກິເຊິໍ່ ງ ວຽກງານພະນກັງານ ແລະ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າປະກອບຄວາມ
ເຫນັ ຕໍໍ່ ການສະຫ ຸບຕລີາຄາການເຄ ໍ່ ອນໄຫວວຽກງານຈດັຕັ ັ້ງ, ກໍໍ່ ສ ັ້າງພກັ-ພະນກັງານ ຢ ໍ່ ອງົຄະນະພກັ ທຫລ ໃນຊຸມ
ປີຜໍ່ ານມາ (2016-2021) ແລະ ກາໍນດົທດິທາງແຜນການໃນຊຸມປີຕໍໍ່ ໜ ັ້າ (2022-2025). 

         ໃນຊຸມປີຜໍ່ ານມາ, ຄະນະພກັ-ຄະນະນໍາແຕໍ່ ລະຂັ ັ້ນ ໄດ ັ້ເປັນເຈົ ັ້າການ ແລະ ຍກົສ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນ
ການນໍາພາວຽກງານຈດັຕັ ັ້ງ, ກໍໍ່ ສ ັ້າງພກັ-ພະນກັງານຢໍ່ າງມຜີນົສໍາເລດັ, ສະແດງອອກສະພາບແນວຄດິຂອງຖນັແຖວ 
ສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານ ໂດຍລວມມຄີວາມໜກັແໜັ້ນ, ມສີະຕຕິໍໍ່ ການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ເຊ ໍ່ ອໝັ ັ້ນຕໍໍ່ ການນໍາພາຂອງ
ການຈດັຕັ ັ້ງທຸກຂັ ັ້ນ, ມຄີວາມຮບັຮ ັ້ຕໍໍ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍ-ນຕິກິໍາຂອງຂັ ັ້ນເທງິວາງອອກໃນແຕໍ່ ລະໄລຍະ; ການ



ກໍໍ່ ສ ັ້າງປັບປຸງພກັ ໄດ ັ້ດໍາເນນີຕາມກດົລະບຽບພກັ ແລະ ກ ັ້າວສ ໍ່ ຄຸນນະພາບໃໝໍ່  ທີໍ່ ໜກັແໜັ້ນກວໍ່ າເກົໍ່ າ, ຖນັແຖວ
ພະນກັງານ ນບັມ ັ້ນບັເຕບີໃຫຍໍ່ ທາງດ ັ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ ັ້ຜໍ່ ານການບໍາລຸງສ ັ້າງທາງດ ັ້ານທດິສະ
ດກີານເມ ອງ, ດ ັ້ານວຊິາການ-ເຕກັນກິ ລວມທງັພາສາຕໍ່ າງປະເທດ ຢໍ່ າງເປັນລະບບົຕໍໍ່ ເນ ໍ່ ອງ; ການຈດັຕັ ັ້ງແຕໍ່ ລະຂັ ັ້ນ 
ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງເປັນລະບບົຄບົຊຸດຫ າຍຂ ັ້ນ, ມລີະບຽບ-ກນົໄກ-ເຄ ໍ່ ອງມ  ໃນການບໍລຫິານທີໍ່ ເໝາະສມົ, ມຕີາ
ໜໍ່ າງການບໍລກິານທີໍ່ ກວ ັ້າງຂວາງ. ຄຽງຄ ໍ່ ກບັຜນົສໍາເລດັແຫໍ່ ງການນໍາພາໃນຊຸມປີຜໍ່ ານມາ, ການເຄ ໍ່ ອນໄຫວບາງດ ັ້ານ 
ກໍໍ່ ຍງັມດີ ັ້ານອໍ່ ອນ ຂໍ ັ້ຄງົຄ ັ້າງຈາໍນວນໜ ໍ່ ງ ທີໍ່ ຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສໍ່ ປັບປຸງແກ ັ້ໄຂ. 

         

 

 

 

 

     

       ໂອກາດດັໍ່ ງກໍ່ າວ ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນບາງບນັຫາ ໂດຍສະເພາະການເພີໍ່ ມທະວີຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຕໍໍ່ ໜ ັ້າທີໍ່ ການເມ ອງ ແລະ ເປັນເຈົ ັ້າການສ ບຕໍໍ່ ເຊ ໍ່ ອມຊ ມ-ກາໍແໜັ້ນເນ ັ້ອໃນກອງປະຊຸມຄັ ັ້ງນີ ັ້ ໃຫ ັ້ເລກິເຊິໍ່ ງ 
ເພ ໍ່ ອຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນການ ແລະ ວທິກີານເຄ ໍ່ ອນໄຫວວຽກງານອນັລະອຽດຂອງຕນົ, ທງັຊຸກຍ ັ້ຕດິຕາມ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິໃນແຕໍ່ ລະໄລຍະ ແນໃສໍ່ ເຮດັໃຫ ັ້ວຽກງານຈດັຕັ ັ້ງ, ກໍໍ່ ສ ັ້າງພກັ-ພະນກັງານ ຢ ໍ່ ອງົຄະນະພກັ 
ທຫລ ມບີາດກ ັ້າວຫນັປໍ່ ຽນໃໝໍ່ ຢໍ່ າງຈະແຈ ັ້ງ, ເສມີຂະຫຍາຍລກັສະນະນໍາໜ ັ້າ, ຈາໍກດັ ແລະ ແກ ັ້ໄຂສິໍ່ ງຫຍໍ ັ້ທໍ ັ້ຕໍ່ າງໆ 
ໃນວຽກງານດັໍ່ ງກໍ່ າວໃຫ ັ້ໝດົໄປ. 

               

 

 

 

 

 

 

  

ໃຊ ັ້ເງນິກບີທົໍ່ວທງັຊາດ ສ ັ້າງບດົບາດຄໍ່ າເງນິລາວ 
# ພາບ-ຂໍ່ າວ:  ຂໍ່ າວສານ ທຫລ 


