
 
 
 

 
 
 

ສ�າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ�

ຄະນະພັກຮາກຖານ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທ ີ III 

ຜົນອັນຈົບງາມໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ - ວ�າການຜ��ອ�ານວຍການ

ຮອງສ�ນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ - ຜ��ວ�າການ ທະນາຄານແຫ�ງ

ຄະນະໜ�ວຍພັກທີ່ຂ້ຶນກັບອົງຄະນະພັກ ທຫລ, ຜ��ແທນທົ�ວ

ກອງປະຊຸມ ໄດ�ພ�ອມກັນຄົ້ນຄວ�າ ແລະ

ສະຫາຍ ສ�ນທອນ ສ�ພົມມະວົງ ຮອງເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ

ປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ III ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປ�ແຫ�ງການຊີ້ນ�າ

ຜັນແປ ໂດຍມີການແຂ�ງຂັນຂອງບັນດາທະນາຄານພາຍໃນປະເທດນັບມ້ືເພີ່ມຂ້ຶນ

ແລະ ອັດຕາດອກເບ�ຍ. ແຕ�ພາຍໃຕ�ການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຢ�າງໃກ�ຊິດຂອງຄະນະພັກ

ຄວາມພະຍາຍາມປ�ກລະດົມກ�າລັງແຮງພາຍໃນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງທີ

ສະເພາະສ�ມໃສ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງຕົນແລະ

ຄະນະພັກຮາກຖານ ຖືເອົາການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ

ດ�ວຍຫຼາຍຮ�ບການທ່ີເໝາະສົມ ເຮັດໃຫ�ສະມາຊິກພັກ

ສາຍງານ, ກ�າສະພາບແຕ�ລະບັນຫາໃຫ�ຈະແຈ�ງ 

ມະຫາຊົນ ເພື່ອສ�າຫຼວດກວດກາ, ຕ�າໜິກໍ�ສ�າງຊ�ວຍເຫຼືອກັນ

ສະມາຊິກພັກ - ພະນັກງານແຕ�ລະຂັ້ນ ມີແນວຄິດອ��ນອ�ຽງທ��ນທ�ຽງ

ເທິງ, ມີຄວາມຫ�າວຫັນ, ສ�ມກ�າລັງເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປ�ນຍາເຂ້ົາໃນການປະຕິບັດໜ�າທີ່

ສ�າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ�ສະມາຊິກພັກ ຄ້ັງທີ

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທສກ 
 
 

 
 

III ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ທະນາຄານສົ�ງເສີມກະສິກ�າ (ທສກ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງສະຫາຍ

ວ�າການຜ��ອ�ານວຍການ ທສກ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ ສອນໄຊ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ); ພ�ອມນີ,້ ກໍ�ມີບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກຮາກຖານ

ຜ��ແທນທົ�ວຄະນະພັກຮາກຖານ ແລະ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງຈັດຕັ້ງ

ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ�າງລາຍງານການເມືອງຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ

ຮອງເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ທສກ ທີໄ່ດ�ສັງເກດຕີລາຄາຜົນງານໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງ

ປ�ແຫ�ງການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາ ຊຶ່ງຢ��ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ�ອມພາຍໃນ

ໂດຍມີການແຂ�ງຂັນຂອງບັນດາທະນາຄານພາຍໃນປະເທດນັບມ້ືເພີ່ມຂ້ຶນ, ພະຍາດລະບາດ, ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ�ຽນ

ນ�າພາຢ�າງໃກ�ຊິດຂອງຄະນະພັກ - ຄະນະຜ��ວ�າ ທຫລ, ຄະນະພັກຮາກຖານ

ຄວາມພະຍາຍາມປ�ກລະດົມກ�າລັງແຮງພາຍໃນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງທີ III ຂອງອົງຄະນະພັກ

ສະເພາະສ�ມໃສ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງຕົນແລະແຜນຍ�ດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງ ທສກ ດ�ວຍຜົນສ�າເລັດຫຼາຍດ�ານ

ຖືເອົາການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດເປ�ນບັນຫາກົກ ແລະ ຕິດພັນກັບທ�ກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ເຮັດໃຫ�ສະມາຊິກພັກ - ພະນັກງານ ກ�າໄດ�ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ 

 ເປ�ນເນ້ືອໃນສ�າຄັນໃນການດ�າເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນພັກ

ຕ�າໜິກໍ�ສ�າງຊ�ວຍເຫຼືອກັນ. ຈາກການປະຕິບັດຄືດັ�ງກ�າວເຮັດໃຫ�ສະພາບແນວຄິດຂອງຖັນແຖວ

ມີແນວຄິດອ��ນອ�ຽງທ��ນທ�ຽງ, ມີຄວາມເປ�ນເອກະພາບຕໍ�ກັບແນວທາງການບໍລິຫານງານຂອງຂ້ັນ

ສະຕິປ�ນຍາເຂ້ົາໃນການປະຕິບັດໜ�າທີ ່ທີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍເປ�ນຢ�າງດີ

ຄ້ັງທີ III 

 

ທສກ) ໄດ�ສ�າເລັດລົງດ�ວຍໝາກ

ຂອງສະຫາຍ ຄ�າສິງ ແສງແກ�ວມະຫາວົງ 

ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ�າມະການສ�າ

ກໍ�ມີບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກຮາກຖານ - 

ຕັ້ງມະຫາຊົນ ທສກ ເຂ້ົາຮ�ວມ. 
ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ທສກ ທີ່ສະເໜີໂດຍ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງ

ຊຶ່ງຢ��ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ�ອມພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດມີການ

ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ�ຽນ 

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທສກ ໄດ�ມີ

ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ໂດຍ 

ດ�ວຍຜົນສ�າເລັດຫຼາຍດ�ານ. 

ຕິດພັນກັບທ�ກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

 ແລະ ຖືເອົາລະບອບສ�ອງແສງ

ເປ�ນເນ້ືອໃນສ�າຄັນໃນການດ�າເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ

ຈາກການປະຕິບັດຄືດັ�ງກ�າວເຮັດໃຫ�ສະພາບແນວຄິດຂອງຖັນແຖວ

ຄວາມເປ�ນເອກະພາບຕໍ�ກັບແນວທາງການບໍລິຫານງານຂອງຂ້ັນ

ທີ່ໄດ�ຮັບມອບໝາຍເປ�ນຢ�າງດ.ີ  



 
 

ຄະນະພັກຮາກຖານ ໄດ�ນ�າພາວຽກງານວິຊາສະເພາະຢ�າງຕັ້ງໜ�າ ແລະ ດີຂ້ຶນກ�ວາເກົ�າ  ໂດຍສະເພາະການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງ

ສິນເຊື່ອ ກໍ�ມີທ�ວງທ�າເພີ່ມຂ້ຶນ, ພັດທະນາປ�ບປ�ງຂອດວຽກງານບໍລິການ, ລະບົບເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ, ພັດທະນາຮ�ບແບບຂອງຜະລິດຕະ

ພັນເງິນຝາກໃຫ�ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເນັ້ນໃສ�ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລ�ກຄ�າເປ�ນຫຼັກ, ປ�ບປ�ງບັນດາສະຖານທີ່ບໍລິການ ເພື່ອອ�ານວຍຄວາມ

ສະດວກໃນການບໍລິການລ�ກຄ�າ ແນໃສ�ໃຫ�ມີຄວາມເປ�ນເອກະພາບໃນທົ�ວລະບົບ ສາມາດສະໜອງແຫຼ�ງທຶນເຂ້ົາສ��ພາກກະສິກ�າໄດ�ເປ�ນ

ຢ�າງດ ີປະກອບສ�ວນເຮັດໃຫ�ຊີວິດການເປ�ນຢ��ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ�າໃນເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ໃນຕົວເມືອງ ໄດ�ນ�າ

ໃຊ�ສິນເຊື່ອຂອງ ທສກ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ການປ�ງແຕ�ງ ແລະ ການເກັບຊື້ຜົນຜະລິດຂອງປະ ຊາຊົນ; ພ�ອມກັນນັ້ນ, ກອງ

ປະຊຸມ ຍັງໄດ�ຕີລາຄາບັນດາສາເຫດທີ່ພາໃຫ�ມີດ�ານດ ີ - ດ�ານອ�ອນ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ�, ພ�ອມທັງ ກ�ານົດທິດທາງແຜນການ 

ແລະ ຄາດໝາຍສ��ຊົນຂອງຄະນະພັກຮາກຖານໃນ 5 ປ� ຕໍ�ໜ�າ. 

ກອງປະຊຸມ ໄດ�ຮັບຟ�ງການຜ�ານຮ�າງບົດສ�າຫຼວດການນ�າພາລວມຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທີ່ສະເໜີໂດຍ ສະຫາຍ ຄ�າສິງ ແສງແກ�ວ

ມະຫາວົງ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ຊຶ່ງໄດ�ຕີລາຄາການນ�າພາລວມຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທີ່ຍາດໄດ�ຜົນສ�າເລັດໃນຫຼາຍດ�ານ ເປ�ນຕົ້ນ 

ຮັກສາໄດ�ຄວາມສາມັກຄີເປ�ນເອກະພາບພາຍໃນຄະນະພັກຮາກຖານ ກໍ�ຄືສະມາຊິກພັກທັງໝົດຢ�າງແໜ�ນແຟ�ນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດຮຽນ 

ແລະ ຄວາມສາມາດຢ�າງມີຫົວຄິດປະດິດສ�າງໃນການນ�າພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນແຕ�ລະໄລຍະໃຫ�ປະກົດ

ຜົນເປ�ນຈິງ ແລະ ໄດ�ຮັບຜົນສ�າເລັດເປ�ນກ�າວໆມາ. 

ກອງປະຊຸມ ຍັງພ�ອມກັນໃຊ�ສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນຢ�າງເຕັມສ�ວນເລືອກເອົາຄະນະພັກຮາກຖານ ທສກ ສະໄໝທ ີIII ປະກອບ

ດ�ວຍ 7 ສະຫາຍ ເພື່ອສືບຕໍ�ເປ�ນແກນນ�າໃນການຊີ້ນ�າ - ນ�າພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທ ີ III ຄະນະ

ພັກຮາກຖານ ທສກ ໂດຍເລືອກເອົາສະຫາຍ ຄ�າສິງ ແສງແກ�ວມະຫາວົງ ເປ�ນເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ທສກ   , ສະຫາຍ ສ�ນທອນ ສ�ພົມ

ມະວົງ ເປ�ນຮອງເລຂາ ແລະ ສະຫາຍ ມະໂນລິດ ຊຸມພົນພັກດີ ເປ�ນປະທານຄະນະກວດກາ ,ສະຫາຍ ນາງ ວິໄລເພັດ ຫຼວງອາໄພ ເປ�ນຮອງ

ປະທານ ແລະ ສະຫາຍ ຄ�າເຜີຍ ວີສີສົມບັດ ເປ�ນຄະນະກວດກາ. ພ�ອມນີ ້ຍັງເລອືກເອົາຜ��ແທນເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທ ີIV ຂອງ

ອົງຄະນະພັກ ທຫລ. 

ສະຫາຍ ເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ�ສະແດງຄວາມຍ�ອງຍ,ໍ ຊົມເຊີຍຕໍ�ຄະນະພັກຮາກຖານຊຸດເກົ�າທີ່ໄດ�ຊີ້ນ�າ - ນ�າພາສະມາຊິກພັກ, 

ພະນັກງານ ປະຕິບັດໜ�າທີ່ການເມືອງ ສາມາດຍາດໄດ�ຜົນງານໃນຫຼາຍໆດ�ານ ແລະ ມີທິດຊີ້ນ�າໃນແຕ�ລະວຽກງານຢ�າງພາວະວິໄສ ແລະ 

ມີຈ�ດສ�ມ; ນອກຈາກນີ້, ສະຫາຍ ຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝ້ັນວ�າ: ໃນຕໍ�ໜ�າຄະນະພັກຮາກຖານຊຸດໃໝ� ຈະນ�າພາຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ-

ພະນັກງານ ສືບຕໍ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງຕົນ ໃຫ�ບັນລ�ຜົນສ�າເລັດ ແລະ ຍາດໄດ�ໝາກຜົນອັນໃໝ�ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ�ກວ�າເກົ�າ

ຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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