
“ຄະນະກ�າມະການ
 

ສະບາຍດີ ທ�ານຜ��ອ�ານທີ່ຮັກແພງ !!! 

ການຈັດຕ້ັງຂອງ ທຫລ ໃນໂຄງປະກອບ “ສະພາບໍລິຫານ

(ທຫລ) ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຕົ້ນຕໍໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແຜນເງິນຕາແຫ�ງຊາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຂອງ ທຫລ

ໃນຄັ້ງນີ້ເຮົາຈະມາສືບຕໍ�ນ�າສະເໜີໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກ�າມະການວ�າປະກອບມີ

ຄະນະກ�າມະການດັ�ງກ�າວ. ອີງຕາມກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ທະນາຄານແຫ�ງ 

ມິຖຸນາ 2018 ມາດຕາ 18   ຄະນະກ�າມະການ ປະກອບມີ

ກ�າມະການອື່ນຕາມຄວາມຈ�າເປ�ນຂອງວຽກງານ 

ແລະ ໜ�າທີ່ສະເພາະດ�ານທ່ີແຕກຕ�າງກັນ ຊຶ່ງແຕ�ລະຄະນະກ�າມະການ

ຄະນະກ�າມະການນະໂຍບາຍເງິນຕາ: ປະກອບດ�ວຍສະມາຊິກ ຢ�າງໜ�ອຍ 

ຮອງຜ��ວ�າການ ທຫລ ເປ�ນຮອງປະທານ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເປ�ນຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກ�າມະການຈ�ານວນໜ່ຶງ ທີ່ມາ

ຈາກ ທຫລ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ

ຄະນະກ�າມະການນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຖືກແຕ�ງຕັ້ງ ແລະ ປ�ດຕ�າແໜ�ງ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕາມການສະເໜີຂອງຜ��ວ�າການ

ທຫລ ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຕົ້ນຕ ໍໃນການຄົ້ນຄວ�າແຜນເງິນຕາແຫ�ງຊາດ

ເມີນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງ 

ນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ເຂ້ົາຮ�ວມ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຕໍ�ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ

ນະໂຍບາຍເງິນຕາມີອາຍ�ການ ຫ�າ ປ� ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມລະບອບປະຊຸມ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນ 

ດ�ວນແມ�ນສາມາດຈັດກອງປະຊຸມໄດ�ທ�ກເວລາ. 

ຄະນະກ�າມະການກວດກາ: ປະກອບດ�ວຍສະມາຊິກຢ�າງໜ�

ເປ�ນປະທານ, ຮອງຜ��ວ�າການ ທຫລ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກວດກາ ເປ�ນຮອງປະທານ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ/ຫຼື ພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ

ຄະນະກ�າມະການກວດກາ ຖືກແຕ�ງຕັ້ງ ແລະ 

ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຕົ້ນຕໍໃນການກວດກາ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ເງິນ ປະສິດທິຜົນຂອງການດ�າເນີນງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາພາຍໃນ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ພ�ອມທັງ

ເຂ້ົາຮ�ວມ ແລະ ລາຍງານຜົນການກວດກາ ຕໍ�ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ

ປະຊຸມ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນ ສາມ ເດືອນ ຕໍ�ຄັ້ງ ໃນກໍລະນີຈ�າເປ�ນຮີບດ�ວນ ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມໄດ�ທ�ກເວລາ ແລະ 

ກັບຄະນະກ�າມະການນະໂຍບາຍເງິນຕາ. 

ຄະນະກ�າມະການອື່ນຕາມຄວາມຈ�າເປ�ນຂອງວຽກງານ

ເປ�ນການຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານ

ກົງຈັກອື່ນທີ່ມາຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ�ງກ�າວເປ�ນອັນສະເພາະ

ຮຽນທ�ານຜ��ອ�ານ ເຫດຜົນທີ່ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ

ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ກເໍພຶ່ອໃຫ�ຄະນະກ�າມະການ

ໃນການ ກັ�ນກອງ, ພິຈາລະຮັບຮອງ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາຕ�າງໆຂອງສະພາບໍລິຫາ

ການດັ�ງກ�າວ ໂດຍສະເພາະການຄົົ້ນຄວ�າວຽກງານນະໂຍບາຍເງິນຕາ

 

 

ຄະນະກ�າມະການ” ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ທຫລ

 ໃນຄັ້ງກ�ອນ ຜ��ຂຽນໄດ�ນ�າສະເໜີບົດໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍໃນຫົວຂໍ�

ສະພາບໍລິຫານ” ໄປແລ�ວວ�າ ແມ�ນອົງການຈັດຕ້ັງສ�ງສ�ດຂອງ 

ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຕົ້ນຕໍໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແຜນເງິນຕາແຫ�ງຊາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຂອງ ທຫລ

ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກ�າມະການວ�າປະກອບມີຄືແນວໃດ ໂດຍສະເພາະແມ�ນສິດ ແລະ ໜ�າທີ່

ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປ�ບປ�ງ) ສະບັບເລກທີ 

ປະກອບມີ: 1. ຄະນະກ�າມະການນະໂຍບາຍເງນິຕາ 2. ຄະນະກ�າມະການກວດກາ

 ຊຶ່ງຄະນະດັ�ງກ�າວ ແມ�ນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ແຕ�ລະຄະນະກ�າມະການມີລາຍລະອຽດ ດັ�ງນ້ີ: 

ປະກອບດ�ວຍສະມາຊິກ ຢ�າງໜ�ອຍ ເຈັດ ຄົນ ໂດຍມີ ຜ��ວ�າການ 

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເປ�ນຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກ�າມະການຈ�ານວນໜ່ຶງ ທີ່ມາ

ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ. 

ຖືກແຕ�ງຕັ້ງ ແລະ ປ�ດຕ�າແໜ�ງ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕາມການສະເໜີຂອງຜ��ວ�າການ

ໃນການຄົ້ນຄວ�າແຜນເງິນຕາແຫ�ງຊາດ, ຄົ້ນຄວ�ານະໂຍບາຍເງິນຕາ, 

ເມີນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງ ທຫລ, ຄົ້ນຄວ�າມີຄ�າເຫັນຕໍ�ການສ�າງ ແລະ ປ�ບປ�ງນິຕິກ�າ ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ເຂ້ົາຮ�ວມ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຕໍ�ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມລະບອບປະຊຸມ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນ ສອງເດືອນຕໍ�ຄັ້ງ

 

ປະກອບດ�ວຍສະມາຊິກຢ�າງໜ�ອຍ ຫ�າ ຄົນ ໂດຍມີ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຈາກພາກສ�ວນອ່ືນ 

ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກວດກາ ເປ�ນຮອງປະທານ ແລະ ກ�າມະການຈ�ານວນໜ່ຶງ ທີ່ມາ

ຫຼື ພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ. 

ຖືກແຕ�ງຕັ້ງ ແລະ ປ�ດຕ�າແໜ�ງໂດຍສະພາບໍລິຫານ ຕາມການສະເໜີຂອງຜ��ວ�າການ

ໃນການກວດກາ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຄວາມຖືກຕ�ອງຂອງເອກະສານລາຍງານການ

ປະສິດທິຜົນຂອງການດ�າເນີນງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາພາຍໃນ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ພ�ອມ

ເຂ້ົາຮ�ວມ ແລະ ລາຍງານຜົນການກວດກາ ຕໍ�ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ. ຄະນະກ�າມະການກວດກາ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ໃນກໍລະນີຈ�າເປ�ນຮີບດ�ວນ ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມໄດ�ທ�ກເວລາ ແລະ 

ຄະນະກ�າມະການອື່ນຕາມຄວາມຈ�າເປ�ນຂອງວຽກງານ: ຊຶ່ງຄະນະກ�າມະການນີ້ ແມ�ນບໍ�ໄດ�ກ�ານົດເນື້ອໃນໃນກົດໝາຍ

ກງານໃນຕໍ�ໜ�າ ທີອ່າດຈ�າເປ�ນຕ�ອງໄດ�ລົງເລິກວຽກງານໃດໜ່ຶງເພີ່ມເຕີມ

ເປ�ນອັນສະເພາະ, ດ�ວຍເຫດນີຈ້ຶ່ງໄດ�ກ�ານົດ “ຄະນະກ�າມະການ

ທີ່ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ )ສະບັບປ�ບປ�ງ (  ໄດ�ກ�ານົດໃຫ�ມີ

ໃຫ�ຄະນະກ�າມະການດັ�ງກ�າວ ເຂ້ົາມາລົງເລິກຄົ້ນຄວ�ານະໂຍບາຍສະເພາະດ�ານ

ຕັດສິນບັນຫາຕ�າງໆຂອງສະພາບໍລິຫານ, ສະນັ້ນແລ�ວ ມັນມີຄວາມຈ�າເປ�ນຕ�ອງມີຄະນະກ�າມະ

ການດັ�ງກ�າວ ໂດຍສະເພາະການຄົົ້ນຄວ�າວຽກງານນະໂຍບາຍເງິນຕາ. 

ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ທຫລ 

ໃນຄັ້ງກ�ອນ ຜ��ຂຽນໄດ�ນ�າສະເໜີບົດໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍໃນຫົວຂໍ� ໂຄງປະກອບ

ແມ�ນອົງການຈັດຕ້ັງສ�ງສ�ດຂອງ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຕົ້ນຕໍໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແຜນເງິນຕາແຫ�ງຊາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຂອງ ທຫລ ຊຶ່ງ

ໂດຍສະເພາະແມ�ນສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຂອງ

ສະບັບເລກທີ 47/ ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 

ຄະນະກ�າມະການກວດກາ 3. ຄະນະ

ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີສິດ 

ໂດຍມີ ຜ��ວ�າການ ທຫລ ເປ�ນປະທານ, 

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເປ�ນຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກ�າມະການຈ�ານວນໜ່ຶງ ທີ່ມາ

ຖືກແຕ�ງຕັ້ງ ແລະ ປ�ດຕ�າແໜ�ງ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕາມການສະເໜີຂອງຜ��ວ�າການ 

 ຕິດຕາມ ກວດການ ແລະ ປະ

ຄົ້ນຄວ�າມີຄ�າເຫັນຕໍ�ການສ�າງ ແລະ ປ�ບປ�ງນິຕິກ�າ ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ເຂ້ົາຮ�ວມ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຕໍ�ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ. ຄະນະກ�າມະການ

ເດືອນຕໍ�ຄັ້ງ ແລະ ໃນກໍລະນີຈ�າເປ�ນຮີບ

ໂດຍມີ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຈາກພາກສ�ວນອ່ືນ 

ກ�າມະການຈ�ານວນໜ່ຶງ ທີ່ມາຈາກ

ຂອງຜ��ວ�າການ ທຫລ ປະຕິບັດ

ຄວາມຖືກຕ�ອງຂອງເອກະສານລາຍງານການ

,ປະສິດທິຜົນຂອງການດ�າເນີນງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາພາຍໃນ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ພ�ອມ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມລະບອບ

ໃນກໍລະນີຈ�າເປ�ນຮີບດ�ວນ ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມໄດ�ທ�ກເວລາ ແລະ ມີອາຍ�ການ ຫ�າ ປ� ເຊັ�ນດຽວ

ຊຶ່ງຄະນະກ�າມະການນີ້ ແມ�ນບໍ�ໄດ�ກ�ານົດເນື້ອໃນໃນກົດໝາຍ ແຕ�ເພື່ອ

ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຈ�າເປ�ນຕ�ອງມີ

ຄະນະກ�າມະການ” ດັ�ງກ�າວນີ້ເປ�ດໄວ�. 

ໄດ�ກ�ານົດໃຫ�ມີຄະນະກ�າມະການ

ໂຍບາຍສະເພາະດ�ານ ແລະ ມາເປ�ນຕົວຊ�ວຍ

ສະນັ້ນແລ�ວ ມັນມີຄວາມຈ�າເປ�ນຕ�ອງມີຄະນະກ�າມະ



ທັງໝົດທ່ີໄດ�ນ�າສະເໜີໄປນັ້ນກໍແມ�ນໂຄງປະກອບກົງຈັກໜ່ຶງ ຂອງໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ທີ່

ປະກອບມີຄະນະຈາກພາກສ�ວນຕ�າງໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອເຂ້ົາມາປະຕິບັດວຽກງານກໍຄືປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ

ທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນແຕ�ລະຄະນະ. ຫວັງຢ�າງຍິ່ງວ�າເນື້ອໃນທີ່ຜ��ຂຽນນ�າສະເໜີໄປຄົງຈະເປ�ນປະໂຫຍດແກ�ບັນດາທ�ານ ໃນການສ�າງຄວາມຮ�� ແລະ 

ເຂ້ົາໃຈຕໍ�ກັບທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວໃຫ�ຫຼາຍຂ້ຶນ. 

# ບດົຄວາມໂດຍ: ນ. ຄ�າເບົາ້ ສ�ວລໍະວງົ, ກມົນຕິກິ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກ�າວໄກ ພ�ອມກັນນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 




