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ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ (ສາຂາ ຊຂ) ຄັັ້ງທີ I ໄດ້
ສໍາເລັດລົງດ້ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມ ແລະ ຍັງມອບ-ຮັບໃບຢ ັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ຊ ຶ່ງຈັດຂ ັ້ນໃນວັນທີ  17 

ມິຖຸນາ 2020 ທີຶ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ພາຍໃຕ້ການເປ ນປະທານຂອງສະຫາຍ ວິສອນ ໄຊສົງຄາມ ເລຂາໜ່ວຍພັກ ທຫລ ສາຂາ ຊຂ ໂດຍ
ການໃຫ້ກຽດເຂົັ້າຮ່ວມຂອງສະຫາຍ ບຸນຕົັ້ນ ຈັນທະພອນ ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ-ເຈົັ້າແຂວງຊຽງຂວາງ; ພ້ອມນີັ້, ກ ໍ່ມີກໍາມະການພັກ
ແຂວງ, ຄະນະພັກຮາກຖານ-ຄະນະໜ່ວຍພັກທີຶ່ຂ ັ້ນກັບອົງຄະນະພັກແຂວງ, ຜ ້ແທນ-3 ອົງການຈັດຕັັ້ງຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ທຫລ ສາຂາ ຊຂ 

ເຂົັ້າຮ່ວມ. 

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງລາຍງານການເມືອງຂອງໜວ່ຍພັກ ທຫລ ສາຂາ ຊຂ ທີຶ່ໄດ້ສັງເກດຕີ
ລາຄາຜົນງານການເຄືຶ່ອນໄຫວໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ການເມືອງໃນການຊີັ້ນໍາ-ນໍາພາ ຢ ູ່ໃນເງືຶ່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດມີການຜັນແປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ພະຍາດລະບາດ, ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປູ່ຽນ ແລະ ອັດ ຕາ
ດອກເບ້ຍ. ແຕ່ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນໍາ-ນໍາພາຢູ່າງໃກ້ຊິດ ຂອງຄະນະບ ລິຫານງານພັກແຂວງ; ຄະນະໜ່ວຍພັກ ທຫລ ສາຂາ ຊຂ ໄດ້ມີຄວາມ
ພະຍາຍາມປຸກລະດົມກໍາລັງແຮງພາຍໃນ ເພືຶ່ອປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ ໂດຍສະເພາະສຸມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທິດທາງແຜນການຂອງໜ່ວຍພັກໃນ
ຜ່ານມາ ສາມາດຍາດໄດ້ໝາກຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ. 

ຄະນະໜ່ວຍພັກ ໄດ້ຖືເອົາການສ ກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດເປ ນບັນຫາກົກ ແລະ ຕິດພນັກັບທຸກການເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກ
ງານດ້ວຍຫາຼຍຮ ບການທີຶ່ເໝາະສົມ ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ - ພະນັກງານ ກໍາໄດ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ຖືເອົາລະບອບສ່ອງ
ແສງສາຍງານ, ກໍາສະພາບແຕ່ລະບັນຫາໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເປ ນເນືັ້ອໃນສໍາຄັນໃນການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນພັກ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັັ້ງ
ມະຫາຊົນ ເພືຶ່ອສໍາຫຼວດກວດກາ, ຕໍາໜິກ ໍ່ສ້າງຊ່ວຍເຫຼືອກັນ. ຈາກການປະຕິບັດຄືດັັ່ງກ່າວເຮດັໃຫ້ສະພາບແນວຄິດຂອງຖັນແຖວ 

 



 

 

 

 

ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານແຕ່ລະຂັັ້ນມີແນວຄິດອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງ, ມີຄວາມເປ ນເອກະພາບຕ ໍ່ກບັແນວທາງການບ ລິຫານງານຂອງຂັັ້ນເທິງ, 
ມີຄວາມຫາ້ວຫັນ, ສຸມກໍາລັງເຫືຶ່ອແຮງ, ສະຕິປ ນຍາເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ ທີຶ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍເປ ນຢູ່າງດີ.  

 
 

ຄະນະໜ່ວຍພັກ ໄດ້ນໍາພາວຽກງານວິຊາສະເພາະຢູ່າງຕັັ້ງໜ້າ ໃນນີັ້ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ ຕາມ
ພາລະບົດບາດ; ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີສາຂາ-ໜ່ວຍບ ລິການທະນາຄານທຸລະກິດໃນ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫວົພນັ ແລະ ແຂວງ
ໄຊສົມບ ນ ມີທັງໝົດ  10 ສາຂາ, 5 ໜ່ວຍບ ລິການ; ມີຕ ້ ATM 74 ໜ່ວຍ ແລະ ມາຮອດເດືອນເມສາ 2020 ໃນ 3 ແຂວງມີຍອດຊັບ
ສິນຫຼາຍກ່ວາ 3.258 ຕືັ້ກບີ ສະເພາະແຂວງຊຽງຂວາງມີຫາຼຍກ່ວາ 2.231 ຕືັ້ກີບກວມ 71,54% ຂອງຍອດຊັບສິນທັງໝົດ. ພ້ອມດຽວ 

ກັນ, ກ ໍ່ສາມາດລະດົມແຫຼ່ງທ ນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 3.070 ຕືັ້ກີບ, ແຂວງຊຽງຂວາງມີຫາຼຍກ່ວາ 2.064 ຕືັ້ກີບ ກວມ 67,23%. ຂະນະດຽວກັນ
ນັັ້ນ, ກ ໍ່ໄດ້ປະກອບແຫຼ່ງທ ນເຂົັ້າໃນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ແລະ ການບ ລິການ ມີຍອດສິນເຊືຶ່ອທັງໝົດ 1.317 ຕືັ້ກ່ວາກີບ,  ສະເພາະສະ 
ໜອງສິນແຂວງຊຽງຂວາງມີຫາຼຍກ່ວາ 888 ຕືັ້ກີບ, ກວມ 67,46% ຂອງຍອດສິນເຊືຶ່ອທັງໝົດ. ນອກນີັ້, ຍັງໄດ້ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການ
ເງິນໃນ 3 ແຂວງ ມີຈໍານວນ 11 ແຫ່ງ, ມີຍອດຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 78 ຕືັ້ກ່ວາກີບ, ຍອດເງິນຝາກ 4 ຕືັ້ກ່ວາກີບ, ຍອດສິນເຊືຶ່ອ 38 ຕືັ້ກ່ວາ
ກີບ; ພ້ອມນີັ້, ຄະນະນ່ວຍພັກ ຍັງໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເສດຖະກິດເງິນຕາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ວຽກງານອືຶ່ນໆ ໄດ້ດີສົມຄວນ.  

ກອງປະຊຸມ ຍັງພ້ອມກັນໃຊສ້ິດປະຊາທິປະໄຕເລືອກເອົາຄະນະໜ່ວຍພັກຊຸດໃໝ່ ປະກອບມີ 3 ສະຫາຍ ເພືຶ່ອສືບຕ ໍ່ເປ ນ
ແກນນໍາໃນການຊີັ້ນໍາ-ນໍາພາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃນຄັັ້ງນີັ້ ໂດຍເລືອກເອົາສະຫາຍ ວິສອນ ໄຊສົງຄາມ ເປ ນເລຂາ
ໜ່ວຍພັກ, ສະຫາຍ ມະໂນສິນ ຕັນດາວົງ  ເປ ນຮອງເລຂາ ທັງເປ ນຜ ້ກວດກາ ແລະ ສະຫາຍ ນາງ ໜອມ ດວງວິໄລ ເປ ນຄະນະ.  

 

 



 

 

 

 

ສະຫາຍ ເລຂາຄະນະພັກ -  ເຈົັ້າແຂວງໆ ຊຽງຂວາງ ໄດສ້ະແດງຄວາມຍ້ອງຍ ຊົມເຊີຍຕ ໍ່ການຊີັ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງຄະນະໜ່ວຍພກັ
ໃນຜ່ານມາພ້ອມທັງໃຫ້ທິດຊີັ້ນໍາວ່າ: ສບືຕ ໍ່ເພີຶ່ມທະວີວຽກງານສ ກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະ ມາຊິກພັກໃຫ້ສ ງ
ຂ ັ້ນ, ເຊີດຊູຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ສ ງຂືັ້ນ, ມີສະຕິລະວັງຕົວສ ງ ຕ ໍ່ກົນອຸບາຍຂອງອິດທິກໍາລັງປ ລະປ ກ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ ແລະ 
ຊ່ອງຫວ່າງອັນບ ໍ່ດີຢ ູ່ໃນຂົງເຂດທະນາຄານໃຫ້ໝົດໄປ; ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ເພີຶ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປ ນເອກະພາບ
ພາຍໃນ; ພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະສະສາງໃຫ້ມີຄວາມສະດວກທັນສະໄໝ; ການປູ່ອຍສິນເຊືຶ່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕ້ອງຖືເອົາປະ
ສິດທິຜົນເປ ນຫຼັກ ໂດຍສຸມໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າເພືຶ່ອສົັ່ງອອກຂອງແຂວງໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ, ສ້າງເງືຶ່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາ ຊົນຢ ູ່ໃນຊົນນະບົດຫ່າງ
ໄກສອກຫຼີກໄດ້ຮັບການບ ລິການດ້ານການເງິນສະດວກຂ ັ້ນ; ເພີຶ່ມທະວີຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ ໍ່ວຽກງານປ ບປຸງກ ໍ່ ສ້າງພັກ, ເອົາໃຈໃສ່
ຂະຫຍາຍພັກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ; ພ້ອມກັນນັັ້ນກ ໍ່ຕ້ອງເດັດຂາດບ ໍ່ໃຫ້ມສີະມາຊິກກາງ, ອ່ອນ ແລະ ເສຍທາດຂາດຄ ນ, ຜິດຕ ໍ່ກົດລະບຽບ
ພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ; ສ ຊ້ນົສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ ເຂັັ້ມແຂງ ໜັກແໜ້ນໃຫ້ໄດຕ້າມຄາດໝາຍທີຶ່ກໍານົດໄວ້; ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ວຽກງານ
ກວດກາໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜນ້ເຂັັ້ມແຂງ, ຜ ກ້ວດກາຕ້ອງມຄີວາມສັດຊຶ່ືຶ່ບ ລິສຸດ, ມີຄວາມຮ ້, ມຄີວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ, ກໍາແໜ້ນ
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ. ກວດກາເຫັນແລ້ວກ ໍ່ຕ້ອງຫາວິທແີກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ. ຖ້າເກີນຄວາມສາມາດ
ກ ໍ່ສະເໜີຫາຂັັ້ນເທິງແກ້ໄຂທັນເວລາ, ແກ້ໄຂຫາງສຽງຈົັ່ມວ່າຂອງສັງຄົມຕ ໍ່ລະບຽບທະນາຄານໃຫ້ໝົດໄປເທືຶ່ອລະກ້າວ. 

 

# ຂາ່ວ-ພາບ: ຣດັສະໝີ ດວງສດັຈະ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


