
 

 

 

 

ສ�າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ�

ຄະນະພັກຮາກຖານ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ

ໝາກຜົນອັນຈົບງາມໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2020 

ປອ.ສັນຕ ິ ພົນເມືອງລາວ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ

ກ�າມະການສ�າຮອງສ�ນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ

ແກ�ນວົງພະຈັນ ຄະນະພັກ ທຫລ, ຫົວໜ�າກົມຈັດ

ອົງຄະ ນະພັກ ທຫລ, ຜ��ແທນທົ�ວຄະນະພັກຮາກຖານ

ກອງປະຊຸມ ໄດ�ພ�ອມກັນຄົ້ນຄວ�າ ແລະ

ສະຫາຍ ນາງ ພ�ດສະດ ີພົມພພິັກ ຄະນະພັກຮາກຖານ

ຄັ້ງທີ III ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປ�ແຫ�ງການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາ

ເພາະພະຍາດລະບາດ, ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ�ຽນ

ພັກ - ຄະນະຜ��ວ�າ ທຫລ, ຄະນະພັກຮາກຖານ ສ

ປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງທີ III ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ໂດຍສະເພາະສ�ມໃສ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງຕົນ

ໄລຍະຍາວຂອງ ສທຄ ດ�ວຍຜົນສ�າເລັດຫຼາຍດ�ານ

 

 

 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ສະມາຊິກພັກ ຄ້ັງທີ 

ຄະນະພັກຮາກຖານ ສທຄ 
 

 

ຄັ້ງທີ IV ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານສະຖາບັນການທະນາຄານ 

2020 ທີ່ສະໂມສອນ ສທຄ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ�ການ

ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ - ຫົວໜ�າ ສທຄ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ

ເລຂາຄະນະພັກ - ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ); ພ�ອມນີ້

ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກຮາກຖານ

ຄະນະພັກຮາກຖານ ແລະ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ສທຄ ເຂ້ົາຮ�ວມ

ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ�າງລາຍງານການເມືອງຂອງຄະນະພກັຮາກຖານ

ຄະນະພັກຮາກຖານ ສທຄ ທີໄ່ດ�ສັງເກດຕີລາຄາຜົນງານໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�

ນ�າພາ ຊຶ່ງຢ��ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ�ອມພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດມີການຜັນແປໂດຍສະ

ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ�ຽນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ�ຍ. ແຕ�ພາຍໃຕ�ການຊີ້ນ�າ

ສທຄ ໄດ�ມີຄວາມພະຍາຍາມປ�ກລະດົມກ�າລັງແຮງພາຍໃນ 

ໂດຍສະເພາະສ�ມໃສ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງຕົນ

ດ�ວຍຜົນສ�າເລັດຫຼາຍດ�ານ. 

ຄ້ັງທີ IV 

 
 (ສທຄ)  ໄດ�ສ�າເລັດລົງດ�ວຍ   

ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງສະຫາຍ 

ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ     

ພ�ອມນີ,້ ກໍ�ມີສະຫາຍ ພານ�ສັກ    

ບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກຮາກຖານ - ຄະນະໜ�ວຍພັກທີ່ຂ້ຶນກັບ

ເຂ້ົາຮ�ວມ. 
ຂອງຄະນະພກັຮາກຖານ ສທຄ ທີ່ສະເໜີໂດຍ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ� 

ຕ�າງປະເທດມີການຜັນແປໂດຍສະ

ແຕ�ພາຍໃຕ�ການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຢ�າງໃກ�ຊິດຂອງຄະນະ

 ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງ

ໂດຍສະເພາະສ�ມໃສ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງຕົນ ແລະ ແຜນຍ�ດທະສາດ



 
 

ຄະນະພັກຮາກຖານ ຖືເອົາການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດເປ�ນບັນຫາກົກ ແລະ ຕິດພັນກັບທ�ກການເຄື່ອນໄຫວວຽກ

ງານດ�ວຍຫຼາຍຮ�ບການທີ່ເໝາະສົມ ເຮັດໃຫ�ສະມາຊິກພັກ - ພະນັກງານ ກ�າໄດ�ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ຖືເອົາລະບອບສ�ອງ

ແສງສາຍງານ, ກ�າສະພາບແຕ�ລະບັນຫາໃຫ�ຈະແຈ�ງ ເປ�ນເນ້ືອໃນສ�າຄັນໃນການດ�າເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ

ມະຫາຊົນເພື່ອສ�າຫຼວດກວດກາ, ຕ�າໜິກໍ�ສ�າງຊ�ວຍເຫຼືອກັນ. ຈາກການປະຕິບັດຄືດັ�ງກ�າວ ເຮັດໃຫ�ສະພາບແນວຄິດຂອງຖັນແຖວ 

ສະມາຊິກພັກ - ພະນັກງານແຕ�ລະຂັ້ນມີແນວຄິດອ��ນອ�ຽງທ��ນທ�ຽງ, ມີຄວາມເປ�ນເອກະພາບຕໍ�ກັບແນວທາງການບໍລິຫານງານຂອງຂ້ັນ 

ເທິງ, ມີຄວາມຫ�າວຫັນ, ສ�ມກ�າລັງເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປ�ນຍາເຂ້ົາໃນການປະຕິບັດໜ�າທີ ່ທີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍເປ�ນຢ�າງດ.ີ  

ຄະນະພັກຮາກຖານ ສທຄ ປະຕບັິດໜ�າທີ່ເປ�ນເສນາທິການໃນການກໍ�ສ�າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ�ດດ�ານການ 

ເງ ິນ-ການທະນາຄານ ເພື່ອສະໜອງໃຫ�ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ກໍ�ຄືຂະແໜງການ-ທ�ອງຖ່ິນໃນທົ�ວປະເທດ. ໃນຜ�ານ

ມາ, ສທຄ ໄດ�ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ ໂດຍສະເພາະມາດຕະຖານຫຼັກສ�ດການສຶກສາ ແຫ�ງ 

ຊາດ; ສ�າເລັດການສ�າງ, ປ�ບປ�ງຫຼັກສ�ດ ແລະ ໄດ�ຮັບອະນ�ມັດ 4 ສາຂາ ຄື: ການທະນາຄານ, ການເງິນ, ການບັນຊ ີແລະ ການເງິນຈ�ລະ 

ພາກ ໃນນ້ີປະກອບມີຫຼັກສ�ດປະລິນຍາຕ,ີ ຕໍ�ເນື່ອງປະລິນຍາຕີພາກປ�ກກະຕິ ແລະ ພາກຄ��າ ແລະ ອະນ�ປະລິນຍາຕ ີສາມາດສ�າງບ�ກຄະລາ 

ກອນອອກສ��ສັງຄົມໄດ�ທັງໝົດ 5.603 ຄົນ, ປະລິນຍາຕ ີ 2.996 ຄົນ, ຊັ້ນສ�ງ 2.607 ຄົນ, ປະຈ�ບັນມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 3.070 ຄົນ, 

ລະດັບຊັ້ນສ�ງ 1.071 ຄົນ ແລະ ປະລິນຍາຕ ີ2.636 ຄົນ. 

ສທຄ ໄດ�ປ�ບປ�ງຕ�າລາຮັບໃຊ�ການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ�ລະພາກຮຽນໃຫ�ມີຄວາມສົມບ�ນທາງດ�ານເນ້ືອໃນ, ປະລິມານ ແລະ 

ຄ�ນນະພາບ ຊຶ່ງສ�າເລັດການສ�າງ, ຮຽບຮຽງ, ປ�ບປ�ງຕ�າລາ 28 ວິຊາ ແລະ ນ�າໃຊ�ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂ້ົາໃນການຮຽນ-ການສອນ; 

ຈັດຝ�ກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ�ຕ�າງໆ 40 ຫົວຂໍ� ແລະ ໄດ�ຄົ້ນຄວ�າວິທະຍາສາດສ�າເລັດ 18 ຫົວຂໍ�, ນ�າພານກັສຶກສາ ສທຄ ຝ�ກງານຢ�� 

ທະນາຄານຈ�າລອງໄດ� 6 ຊຸດ ມີ 4.402 ຄົນ ແລະ ຮັບນັກສຶກສາຝ�ກງານຈາກພາກສ�ວນພາຍນອກ 4 ຊຸດມີ 170 ຄົນ; ພັດທະນາລະບົບ

ຄ��ມຄອງຫໍສະໝ�ດ ໂດຍໄດ�ນ�າໃຊ�ລະບົບໂປຼແກຼມ PMB ແລະ E-book ເຂ້ົາໃນການຄ��ມຄອງບໍລິຫານ, ຈັດການ ແລະ ບໍລິການຂໍ�ມ�ນ

ຂ�າວສານຕ�າງໆ, ຄ��ມຄອງການປະພຶດຂອງນັກສຶກສາ ໂດຍຈັດຕ້ັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ຜົນຮ�າຍຂອງຢາເສບຕິດ, ວຽກງານປ�ອງກັນອັກຄີໄພ  

ແລະ ປາຖະກະຖາປະຖົມນິເທດໃນເວລາເປ�ດຮຽນໃໝ�; ຈັດກິດຈະກ�າກິລາ, ສິລະປະວັນນະຄະດ,ີ ຖາມຕອບວິທະຍາສາດ, ໄປທັດສະນະ

ສຶກສານອກສະຖານທ່ີ, ອອກແຮງງານລວມຕ�າງໆຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕ.ິ ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງບໍລິຈາກເລືອດ 8 ຄັ້ງ 901 ເທື່ອຄົນ; ລະດົມ

ເຄື່ອງຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ມ�ນຄ�າ 203.286. 500 ກີບ. ນອກນ້ັນ ຍັງສ�າງສະໂມສອນອະດິດນັກສຶກສາ ແລະ ຄັງສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ

ຂ້ຶນ. ພ�ອມນີ້, ຍັງມີການພົວພັນກັບສະຖາບັນການສຶກສາພາຍໃນ-ຕ�າງປະເທດ ແລະ ຜົນງານດ�ານອື່ນໆ.  

 

 

 

 



 
 

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ�ສະເໜີທິດທາງລວມ ແລະ ໜ�າທ ີ ່ຕົ້ນຕໍໃນການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາໃນ 5 ປ� ຕໍ�ໜ�າ ແລະ ທີປ່ະຊຸມ ຍັງພ�ອມກັນໃຊ�

ສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນຢ�າງເຕັມສ�ວນເລືອກເອົາຄະນະພັກຮາກຖານ ສທຄ ສະໄໝທ ີ IV ປະກອບດ�ວຍ 5 ສະຫາຍ ເພື່ອສືບຕໍ�ເປ�ນ 

ແກນນ�າໃນການຊີ້ນ�າ - ນ�າພາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງຕົນ ໂດຍເລືອກເອົາສະຫາຍ ປອ.ສັນຕ ິພົນເມືອງລາວ ເປ�ນ

ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ສທຄ , ສະຫາຍ ປອ. ນາງ ທ�ອນມີ ແກ�ວກິນນາລ ີ ເປ�ນຮອງເລຂາ ແລະ ສະຫາຍ ສະຫວັນດວງຈິດ ແສງເດືອນ 

ເປ�ນປະທານຄະນະກວດກາ. ພ�ອມນ້ີ ຍັງເລອືກເອົາຜ��ແທນສົມບ�ນ 6 ສະຫາຍ, ສ�າຮອງ 2 ສະຫາຍ ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທ ີ IV 

ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ. 

ໃນໂອກາດດັ�ງກ�າວ, ສະຫາຍ ເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ�ສະແດງຄວາມຍ�ອງຍ,ໍ ຊົມເຊີຍຕໍ�ຄະນະພັກຮາກຖານຊຸດເກົ�າທີ ່ ໄດ�

ຊີ້ນ�າ - ນ�າພາສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານປະຕິບັດໜ�າທີ່ການເມືອງ ສາມາດຍາດໄດ�ຜົນງານໃນຫຼາຍໆດ�ານ ແລະ ມີທິດຊີ້ນ�າໃນແຕ�ລະ 

ວຽກງານຢ�າງພາວະວິໄສ ແລະ ມີຈ�ດສ�ມ; ນອກຈາກນີ້, ສະຫາຍ ຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝ້ັນວ�າ: ໃນຕໍ�ໜ�າຄະນະພັກຮາກຖານຊຸດໃໝ� ຈະນ�າ 

ພາຖັນແຖວສະມາ ຊິກພັກ-ພະນັກງານ ສືບຕໍ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງຕົນ ໃຫ�ບັນລ�ຜົນສ�າເລັດ ແລະ ຍາດໄດ�ໝາກຜົນ 

ອັນໃໝ�ທີ່ໃຫຍ�ຫຼວງກວ�າເກົ�າ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

ຄົນລາວ ຮັກເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ 


