
 

 

 

 

ໝາກຜົນແຫ�ງການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານກໍ�ສ�າງພັກ

ພະນັກງານ ທຫລ

ໃນໂອກາດກະກຽມໃຫ�ແກ�ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນ

ຂ້ຶນໃນມໍ�ໆນີ;້ ສະຫາຍ ຄ�າວົງ ທິບພະວົງ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ

ວຽກງານກໍ�ສ�າງພັກ-ພະນັກງານຢ�� ທຫລ ໂດຍສ

ການເມືອງສ�ນກາງພັກໃນທ�າຍປ� 2006 ໂດຍແຍກຈາກອົງຄະນະພັກກະຊວງການເງິນ

ແລະ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ�ກມົການເມືອງສ�ນກາງພັກ

ພາຍຫຼັງທີ່ສ�າງຕັ້ງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ�ສ�ມໃສ�ປ�ບປ�ງການຈັດຕັ້ງພັກແຕ�ລະຂ້ັນ

ໜັກແໜ�ນ, ການປ�ບປ�ງກໍ�ສ�າງພັກ ໂດຍຖືເອົາຂະບວນການກໍ�ສ�າງໜ�ວຍພັກເຂ້ັມແຂງ

ໃສ ເຂ້ັມແຂງ ໜັກແໜ�ນ ເປ�ນບັນຫາໃຈກາງ ແລະ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂ້ັນຂອງຕົນ ມາແລ�ວ 3 ຄັ້ງ, ຄັ້ງທີ

16 ທັນວາ 2010 ປະກອບມີຄະນະພັກ 9 ສ/ຫ

ປ�ດຈ�ບັນຍັງປະຈ�າການ 11 ສ/ຫ ເນື່ອງຈາກ 1 ສ

ສ/ຫ. 

 

 

 

ໝາກຜົນແຫ�ງການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານກໍ�ສ�າງພັກ

ພະນັກງານ ທຫລ 
 

 

ໃນໂອກາດກະກຽມໃຫ�ແກ�ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນ ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ

ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ, ຮອງຜ��ວ�າການ ທຫລ ໄດ�ໃຫ�ສ�າພາດຕໍ�ຜ��ສື່ຂ�າວ

ໂດຍສະຫາຍໄດ�ກ�າວວ�າ: ອົງຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ�ຮັບການສ�າງຕັ້ງຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງກົມ

ໂດຍແຍກຈາກອົງຄະນະພັກກະຊວງການເງິນ-ທະນາຄານ, ມີພາລະບົດບາດເປ�ນເສນາທິການ

ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ�ກມົການເມືອງສ�ນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາວຽກງານຮອບດ�ານຢ��ຂະແໜງທະນາຄານ

ໄດ�ສ�ມໃສ�ປ�ບປ�ງການຈັດຕັ້ງພັກແຕ�ລະຂ້ັນ ເພື່ອແນໃສ�ໃຫ�ມີຄວາມປອດໃສ

ໂດຍຖືເອົາຂະບວນການກໍ�ສ�າງໜ�ວຍພັກເຂ້ັມແຂງ-ຮ��ນ�າພາຮອບດ�ານໃນເມ່ືອກ�ອນ

ແລະ ຂະບວນການອ່ືນໆ ເປ�ນອັນປ��ນອ�ອມ. ອົງຄະນະພັກ ທຫລ

ຄັ້ງທີ I ຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ 21 ຕ�ລາ 2006 ປະກອບມີຄະນະພັກ

ຫ ແລະ ຄັ້ງທ ີ III ໃນວັນທີ 7-8 ພຶດສະພາ 2015 ປະກອບມີຄະນະພັກ

ສ/ຫ ໄດ�ຖືກຍົກຍ�າຍໄປຮັບໜ�າທີ່ໃໝ�ຢ��ກະຊວງ-ອົງການອ່ືນ

ໝາກຜົນແຫ�ງການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານກໍ�ສ�າງພັກ-

 
ສປປ ລາວ (ທຫລ) ທີ່ຈະເປ�ດ

ສ�າພາດຕໍ�ຜ��ສື່ຂ�າວ ທຫລ ກ�ຽວກັບ

ໄດ�ຮັບການສ�າງຕັ້ງຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງກົມ

ມີພາລະບົດບາດເປ�ນເສນາທິການ 

ນ�າພາວຽກງານຮອບດ�ານຢ��ຂະແໜງທະນາຄານ. 

ເພື່ອແນໃສ�ໃຫ�ມີຄວາມປອດໃສ, ເຂ້ັມແຂງ ແລະ 

ຮ��ນ�າພາຮອບດ�ານໃນເມ່ືອກ�ອນ ຫຼື ໜ�ວຍພັກປອດ

ທຫລ ໄດ�ສ�າເລັດການດ�າເນີນ

ປະກອບມີຄະນະພັກ 7 ສ/ຫ, ຄັ້ງທ ີII ໃນວັນທີ 

ປະກອບມີຄະນະພັກ 15 ສ/ຫ, ແຕ�

ອົງການອ່ືນ ແລະ ກະສຽນລັດຖະການ 3 



ໃນໄລຍະຊຸມປ�ຜ�ານມາ, ຄະນະພັກ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດັ�ງກ�າວຕາມ 5 ຫຼັກການ ແລະ 3 ທິດນ�າຂອງພັກຢ�າງ

ຕັ້ງໜ�າ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດແຕ�ລະຂ້ັນ ມີຄວາມປອດໃສ ເຂ້ັມແຂງ ໜັກແໜ�ນ ໂດຍສະເພາະວຽກງານກໍ�ສ�າງພັກ, ຄະນະພັກ

ແຕ�ລະຂ້ັນ ໄດ�ຖືເອົາການກໍ�ສ�າງພັກທາງດ�ານການເມືອງ-ແນວຄິດເປ�ນວຽກງານສ�າຄັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ເປ�ນປ�ດໄຈຕັດສິນໃນການນ�າພາຂອງ

ພັກ, ທັງສອດຫ�ອຍເຂ້ົາໃນທ�ກການເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນ�າ-ນ�າພາວຽກງານດ�ວຍຫຼາຍຮ�ບການທີ່ເໝາະສົມ. ຜ�ານການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ ໄດ�ເຮັດ

ໃຫ�ບັນດາມະຕ,ິ ຄ�າສັ�ງ, ຄ�າແນະນ�າຕ�າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ�ນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ແຕ�ລະຄັ້ງຂອງພັກ, ກົດລະບຽບພັກແຕ�ລະສະໄໝ 

ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ແຕ�ລະຄັ້ງຂອງຕົນ ໄດ�ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕບັິດຢ�າງມີປະສິດທິຜົນສ�ງ; ສະພາບແນວຄິດ

ຂອງຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານໄດ�ມີການຫັນປ�ຽນທີ່ດີຂ້ຶນ, ບັນດາປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ໄດ�ຮັບການຕີຖອຍ ແລະ ຫຼຸດໜ�ອຍຖອຍລົງ

ເທື່ອລະກ�າວ; 

ການກໍ�ສ�າງພັກ ໄດ�ດ�າເນີນປ��ນອ�ອມຂະບວນການກໍ�ສ�າງໜ�ວຍພັກເຂ້ັມແຂງ-ຮ��ນ�າພາຮອບດ�ານ ຫຼື ໜ�ວຍພັກປອດໃສ ເຂ້ັມແຂງ 

ໜັກແໜ�ນ ຊຶ່ງສະເລ�ຍແຕ�ລະປ�ມີໜ�ວຍພັກຖືກຮັບຮອງເປ�ນໜ�ວຍພັກປະເພດດັ�ງກ�າວໄດ�ຫຼາຍກວ�າເຄິ່ງໜ່ຶງຂອງບັນດາໜ�ວຍພັກທີ່ໄດ�

ຮັບການຕີລາຄາ. ວຽກງານຂະຫຍາຍພັກ ໄດ�ຮັບການປ�ບປ�ງທີ່ຕັ້ງໜ�າ ແລະ ກ�າວໄປສ��ຄ�ນນະພາບດີຂ້ຶນ ສາມາດເລືອກເຟ��ນ ແລະ ກໍ�ສ�າງ

ມະຫາຊົນທ່ີພົ້ນເດັ�ນໃນຂະບວນການຕ�າງໆໄດ� 438 ສ/ຫ ແລະ ຂະຫຍາຍເຂ້ົາພັກໄດ� 324 ສ/ຫ ທຽບໃສ�ໄລຍະການດ�າເນີນກອງປະຊຸມ

ໃຫຍ� ຄັ້ງທີ III ມາເຖິງປະຈ�ບັນບັນດາຮາກຖານພັກໄດ�ເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ 50 ຮາກຖານມາເປ�ນ 57 ຮາກຖານ ແລະ ສະມາຊິກພັກເພີ່ມຈາກ 

638 ສ/ຫ ມາເປ�ນ 909 ສ/ຫ; ພ�ອມກັນນ້ັນ, ຍັງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຕໍ�ວຽກງານປ�ອງກັນພັກ-ພະນກັງານຢ�າງເຂ້ັມງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ�ໃຫ�ມີ

ບ�ກຄົນບໍ�ຫວັງດີເລັດລອດເຂ້ົາໃນການຈັດຕ້ັງພັກ-ລັດແຕ�ລະຂ້ັນ; ຕໍ�ກັບແບບແຜນການນ�າພາພາຍຫຼັງສ�າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ III 

ຂອງຕົນ, ຄະນະພັກ ໄດ�ຫັນເອາົມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ມາເປ�ນ 7 ແຜນງານ ແລະ 58 ໂຄງການຕິດພັນກັບການກ�ານົດແຜນຍ�ດທະສາດ

ການເງິນ-ເງິນຕາຢ��ຂະແໜງການຕົນ; ໄດ�ມີການກ�ານົດແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກ�ານົດສິດ-ໜ�າທີ່ໃນແຕ�ລະຕ�າແໜ�ງງານຂອງຄະນະພັກ, 

ພາຍໃນຄະນະພັກກໍ�ມີການແບ�ງງານ-ແບ�ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ�ກັນ ເພື່ອລົງເລິກການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຢ��ທ�ກຂົງເຂດວຽກງານ; ການຊີ້ນ�າ-

ນ�າພາຢ��ແຕ�ລະຂ້ັນ ບົນພ້ືນຖານຫຼັກການນ�າພາ-ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງພັກ. 

ສະຫາຍຮອງເລຂາຄະນະພັກ ທຫລໄດ�ຢ��ງຢ�ນ ກ�ຽວກັບວຽກງານພະນັກງານຊຶ່ງໃນຜ�ານມາໄດ�ສ�ມໃສ�ຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກ�າລວມ

ຂອງຂ້ັນເທິງມາເປ�ນອັນສະເພາະຂອງ ທຫລ ເປ�ນຕ້ົນໄດ�ສ�າງລະບຽບການຄ��ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສ�າງແຜນກ�ານົດພະນັກງານ 

ນ�າພາ-ຄ��ມຄອງ ແລະກ�ານົດຕ�າແໜ�ງງານ, ປະເມີນຕີລາຄາຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນແຕ�ລະປ�, ຄົ້ນຄວ�າ

ສັບຊ�ອນ-ຈັດວາງພະນັກງານໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບຄວາມຮ��-ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການຂອງໜ�າທີວ່ຽກງານຢ��ແຕ�ລະກົມ

ກອງ, ຕິດພັນກັບການກະກຽມບ�ກຄະລາກອນໃຫ�ແກ�ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂ້ັນຕ�າງໆ. ການກໍ�ສ�າງພະນັກງານ ໄດ�ສົມທົບກັບຄະນະພັກແຕ�ລະ

ຂ້ັນໃນການບ�າລ�ງຍົກລະດັບທາງດ�ານທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ວິຊາສະເພາະໃຫ�ຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ໂດຍເລັ�ງໃສ�ເປ��າໝາຍ

ທີ່ຢ��ໃນແຜນກ�ານົດພະນັກງານນ�າພາ-ຄ��ມຄອງ ຊຶ່ງໄດ�ນ�າສົ�ງໄປບ�າລ�ງໄລຍະສັ້ນ 8.531 ເທື່ອຄົນ (ດ�ານທິດສະດ ີ 797 ສ/ຫ ແລະ ວຽກງານ 

ປກຊ-ປກສ 5 ສ/ຫ); ກໍ�ສ�າງໄລຍະຍາວ 414 ຄົນ (ທິດສະດີການເມືອງ 44 ສ/ຫ); ພ�ອມກັນນັ້ນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ�ພະນັກງານໄດ�

ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດີຂ້ຶນ, ບັນດາລະບຽບການຕ�າງໆ ຮັບການປ�ບປ�ງສອດຄ�ອງກັບລະບຽບການລວມຂອງຂ້ັນເທິງ. 

ຄະນະພັກ ທຫລໄດ�ຄົ້ນຄວ�າປ�ບປ�ງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງບາງກົມກອງຄືນໃໝ�ເພື່ອໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ

ໜ�າທີກ່ານເມືອງໃນແຕ�ລະໄລຍະ ໂດຍສ�າເລັດການປ�ບປ�ງດ�າລັດວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທຫລ; ສ�າງຕັ້ງກົງຈັກໃໝ� 

2 ກົມກອງ ແລະ 1 ສາຂາປະຈ�າທ�ອງຖ່ິນຕາມຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານ, ພ�ອມທັງຄົ້ນຄວ�າປ�ບປ�ງ

ພາລະບົດບາດຂອງບັນດາກົມກອງຈ�ານວນໜ່ຶງຕື່ມ. ປະຈ�ບັນກົງຈັກຊ�ວຍວຽກຂອງ ທຫລ ມີທັງໝົດ 16 ກົມກອງ-ທຽບເທົ�າ, 2 ກົມ

ກອງທີ່ຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງ-ຊີ້ນ�າຂອງຄະນະກ�າມະການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງໃນດ�ານວິຊາການ ແລະ 5 ສາຂາປະຈ�າທ�ອງຖິ່ນ; ນອກຈາກນ້ີ, ຍັງ

ມີສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບໍລິສັດຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານສິນເຊື່ອແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ LAPNET ແລະ 4 

ທະນາຄານລັດ ທີ່ຢ��ໃນການຄ��ມຄອງຕື່ມອີກ. ພະນັກງານທະນາຄານລັດທົ�ວລະບົບມີ 6.803 ຄົນ (ຍິງ 3.173 ຄົນ), ຢ��ສ�ນກາງມີ 3.191 

ຄົນ (ຍິງ 1.633 ຄົນ); ສະເພາະຢ�� ທຫລ ມີ 1.355 ຄົນ (ຍິງ 751 ຄົນ), ຢ��ສ�ນກາງມີ 999 ຄົນ (ຍິງ 576 ຄົນ). 



ສະຫາຍ ຄ�າວົງ ທິບພະວົງ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ຍັງໄດ�ແຈ�ງໃຫ�ຮ��ເຖິງການຊີນ້�ານ�າພາຂອງຄະນະພັກ ຕໍ�ວຽກງານວິຊາສະ

ເພາະໂດຍໄດ�ສ�ມໃສ�ຊີ້ນ�າ-ນ�າພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ�າທີ່ການເມືອງຂອງຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະໄດ�ຄ��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານ

ການເງິນ-ເງິນຕາ ສາມາດຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ�ງຊາດໄດ�ຢ�າງໝ້ັນທ�ຽງໂດຍພື້ນຖານ, ອັດຕາເງິນເຟ��, ປະລິມານເງິນ, ອັດຕາ

ແລກປ�ຽນ ແລະ ຄງັສ�າຮອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດເຄື່ອນໄຫວຢ��ໃນລະດັບທີກ່�ານົດໄວ�; ລະບົບທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນມີການ

ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ໂດຍລວມມີຄວາມໝ້ັນຄົງ, ຍອດເງິນຝາກ, ເງ ິນກ��ທົ�ວລະບົບທະນາຄານເພີ່ມຂ້ຶນຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ ປະຈ�

ບັນມີທະນາຄານທ�ລະກິດ ທີຮ່ັບການອະນ�ຍາດສ�າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດທັງໝົດ 44 ແຫ�ງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກ182 

ແຫ�ງ; ລະບົບການຊ�າລະສະສາງ-ການບໍລິການທະນາຄານໄດ�ຫັນສ��ຄວາມທັນສະໄໝ, ລວມສ�ນ ແລະ ປອດໄພ ດ�ວຍການສ�າງກົດໝາຍ 

ແລະ ນິຕິກ�າ ໃນການຄ��ມຄອງ; ການພົວພັນຮ�ວມມືກັບສາກົນ-ພາກພື້ນ ນັບມ້ືນັບກວ�າງຂວາງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ

ຂອງພັກ-ລັດ ໂດຍມີການຮ�ວມມື 2 ຝ�າຍ, ຫຼາຍຝ�າຍໃນຫຼາຍລະດັບ ຊຶ່ງສາມາດຍາດແຍ�ງທຶນຮອນ ແລະ ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານວິຊາການນັບ

ມ້ືນັບເພີ້ມຂ້ຶນ ເຮັດໃຫ�ບົດບາດຂອງຂະແໜງທະນາຄານຂອງລາວ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຮັບການຍົກສ�ງຂ້ຶນອີກບາດກ�າວໜ່ຶງ.

ໄປພ�ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນ�າດ�ານວິຊາການ, ຍັງໄດ�ຊີນ້�າ-ນ�າພາຢ�າງຕັ້ງໜ�າໃນການປະກອບສ�ວນຊຸກຍ��ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ພັກ-ລັດຖະບານໃນການແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກຂອງປະຊາຊົນປະກອບສ�ວນສະໜອງທຶນຮອນຜ�ານຫຼາຍຮ�ບການຕາມລະບຽບການ ເພື່ອ

ຊຸກຍ��ການຜະລິດເປ�ນສິນຄ�າຢ��ບັນດາເມືອງ ແລະ ບ�ານເປ��າໝາຍ ຕາມການກ�ານົດຂອງຂ້ັນເທິງ. 

ເພື່ອເປ�ນການສະໜັບສະໜ�ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ທີ່ຈະມີຂ້ຶນໃນຕໍ�ໜ�າ

ໃຫ�ປະກົດຜົນເປ�ນຈິງ ໂດຍສະເພາະວຽກງານພັກ-ພະນັກງານ, ຄະນະພັກ ທຫລ ຈະຕ�ອງສ��ຊົນສືບຕໍ�ຊີ້ນ�າ-ນ�າພາການຈັດຕ້ັງປະຕບັິດໜ�າທີ່

ການເມືອງດັ�ງກ�າວໃຫ�ກາຍເປ�ນຮ�ບປະທ�າໂດຍຈະສືບຕໍ�ເພີ່ມຄວາມເປ�ນເຈົ້າການຂອງຄະນະພັກຂ້ັນຕ�າງໆເຂ້ົາໃນວຽກງານສຶກສາອົບຮົມ

ການເມືອງ-ນ�າພາແນວຄິດຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕ ິ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ດ�ວຍຮ�ບການຕ�າງໆ, ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ຕິດພັນກັບ

ການເຄື່ອນໄຫວກໍ�ຄືຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ�ລະເປ��າໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ແຕ�ລະສະຫາຍມີການຫັນປ�ຽນທີ່ຕ້ັງໜ�າດີຂ້ຶນ, ພ�ອມທັງເປ�ນ

ເຈົ້າການແກ�ໄຂ ແລະ ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ຕ�າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶນຢ�າງທັນການ; ເອົາໃຈໃສ�ຍົກສ�ງຄວາມຮ��ດ�ານທິດສະດີ

ການເມືອງໃຫ�ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ�ງນ�າພາໃນລະດັບຕ�າງໆຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕິ-ຕໍ�ເນື່ອງ; ປ�ບປ�ງກໍ�ສ�າງພັກແຕ�ລະຂັ້ນຕາມຫຼັກການ-ທິດນ�າ

ຂອງພັກ ແລະ ໃຫ�ມີການຫັນປ�ຽນທີ່ຕັ້ງໜ�າໂດຍສະເພາະຊຸກຍ��ການກໍ�ສ�າງໜ�ວຍພັກປອດໃສເຂ້ັມແຂງໜັກແໜ�ນໃຫ�ຮັບປະກັນຄ�ນ

ນະພາບ; ປະຕິບັດຢ�າງເຂ້ັມງວດໃນວຽກງານຂະຫຍາຍພັກໃຫ�ຮັບປະກັນຄ�ນນະພາບໄດ�ຢ�າງແທ�ຈິງ ແລະ ບັນລ�ຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ�;

ປະຕິບັດລະບອບແບບແຜນການນ�າພາຂອງພັກຢ�າງເຂ້ັມງວດ; ຍົກສ�ງຄວາມຮັບຜິດຊອບການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຂອງຄະນະພັກທ�ກຂ້ັນ ແລະ 

ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ�າງຂອງບ�ກຄົນ; ເຮັດວຽກເປ�ນໝ��ຄະນະ ເພື່ອເສີມສ�າງຄວາມສາມັກຄີໃນການປະຕິບັດວຽກງານຮ�ວມກັນ; 

ພ�ອມນີ້, ຕ�ອງມີການຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນໃນແຕ�ລະໄລຍະ ເພື່ອປ�ບປ�ງແກ�ໄຂຢ�າງທັນການ; ຍົກສ�ງ

ບົດບາດຂອງຄະນະພັກແຕ�ລະຂ້ັນ, ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານທັງຫຼາຍໃນການນ�າພາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ�າທີ່ການເມືອງຂອງຂະແໜງ 

ການຕົນ; ເຊີດຊູຄວາມສາມັກຄີເປ�ນເອກະພາບພາຍໃນຄະນະພັກ-ຄະນະນ�າທ�ກຂ້ັນ ແລະ ຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານທ�ກສະຫາຍ

ໃຫ�ເຂ້ັມແຂງ ໜັກແໜ�ນ  ເປ�ນປ�ດໄຈພື້ນຖານໃນການເຮັດສ�າເລັດທ�ກໜ�າທີ່ວຽກງານ. 

ສືບຕໍ�ປະຕິບັດແຜນກ�ານົດພະນັກງານນ�າພາ-ຄ��ມຄອງຂ້ັນຕ�າງໆ ໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ; ສັບຊ�ອນ-ຈັດວາງພະນັກງານໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ

ລະດັບຄວາມຮ��-ຄວາມສາມາດ ແລະ ບັນຈ�ພະນັກງານໃໝ�ໃຫ�ພຽງພໂໍດຍພື້ນຖານກັບຄວາມຈ�າເປ�ນຮີບດ�ວນຂອງວຽກງານຢ��ແຕ�ລະກົມ

ກອງ; ຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ແກ�ໄຂພະນັກງານທ່ີຕິດພັນກັບປະກົດການຫຍໍໍ�ທໍ�ໃນດ�ານຕ�າງໆຕາມລະບຽບ-ຫຼັກການໃຫ�ເຂ້ັມງວດ ແລະ ທນັການ; 

ດ�າເນີນການບ�າລ�ງ-ກໍ�ສ�າງພະນັກງານ ດ�ວຍຫຼາຍຮ�ບການ-ຫຼາຍແຫຼ�ງທຶນ ໂດຍເລັ�ງໃສ�ເປ��າໝາຍທີ່ຢ��ໃນແຜນກ�ານົດພະນັກງານ; ປ�ບປ�ງ

ບັນດາລະບຽບການ-ສະຫວັດດີການຕ�າງໆຕາມນະໂຍບາຍລວມຂອງຂ້ັນເທິງ ແລະ ເງ ືອ່ນໄຂ-ທ�າແຮງພາຍໃນຂະແໜງທະນາຄານ;

ຄົ້ນຄວ�າປ�ບປ�ງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດ ລວມທັງລະບຽບ-ກົນໄກຄ��ມຄອງໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການຂອງໜ�າທີກ່ານ 

ເມືອງໃນໄລຍະໃໝ� ແລະ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການແຂ�ງຂັນດ�ານທ�ລະກິດກໍ�ຄືການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ບົນຈິດໃຈ 

“ກະທັດຮັດ, ໜັກແໜ�ນ, ເຂ້ັມແຂງ, ໂປ�ງໃສ, ມີປະສິດທິຜົນສ�ງ, ວ�ອງໄວ ແລະ ບໍລິການດ�ວຍຄວາມຈິງໃຈ”. 



ສະຫາຍ ຄ�າວົງ ທິບພະວົງ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ, ຮອງຜ��ວ�າການ ທຫລ ໄດ�ເນັ້ນຕື່ມວ�າ: ໃນຊຸມປ�ຕໍ�ໜ�ານີ້, ສະພາບແວດ

ລ�ອມຢ��ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຍັງຈະສືບຕໍ�ຜັນແປໄປຢ�າງສະຫຼັບຊັບຊ�ອນ ຊຶ່ງຈະມີທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ�າທາຍຫຼາຍປະການຕໍ�

ການເຄື່ອນໄຫວນ�າພາຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະຕໍ�ກັບວຽກງານພັກ-ພະນັກງານ, ແຕ�ເຖິງຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ ຂ�າພະເຈົ້າເຊື່ອໝ້ັນວ�າ: ພາຍ

ໃຕ�ການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຢ�າງໃກ�ຊິດຂອງຄະນະປະຈ�າພັກ-ຄະນະພັກ ທຫລ ບວກກັບຄວາມສາມັກຄີເປ�ນເອກະພາບຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�ງ

ຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະນ�າແຕ�ລະຂ້ັນ ແລະ ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານທ�ກສະຫາຍ ແລະ ການສະໜັບສະໜ�ນອ��ມຊູຂອງພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ, 

ພວກເຮົາຈະສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດັ�ງກ�າວໃຫ�ປະກົດຜົນເປ�ນຈິງ ດ�ວຍຈິດໃຈບ�ກທະລ�. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກ�າວໄກ ພ�ອມກັນນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 


