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ຄຳເຫັນຂອງສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກ,ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ                          4

ແນວຄິດ,ທິດຊີ້ນຳຂອງປະທານໄກສອນພົມວິຫານຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນຂະແໜງການທະນາຄານ    7
 
ທຫລສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກຄັ້ງທີIV ຂອງຕົນ       9

ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງອົງຄະນະພັກທຫລຕໍ່ວຽກງານຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານແລະວຽກງານກວດກາ      11
                                  
ການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານກວດກາລັດຢູ່ຂະແໜງທະນາຄານ                             15

ບາງຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງສປປລາວ     18

ຄະນະພັກທຫລຖືການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາເປັນໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ                           21
 
ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງຄະນະພັກທຫລໃນການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ           24
ແລະສະຖາບັນການເງິນ
         
ການເປັນເສນາທິການແລະພະລາທິການໃຫ້ແກ່ທຫລ           27

ບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃນການເປັນກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກທຫລ    30 
 
ຄະນະພັກຮາກຖານສທຄເນັ້ນ4ຈຸດສຸມຂອງວຽກງານການຮຽນ-ການສອນໃນໄລຍະໃໝ່   35
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ການຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາລະບົບການຊຳລະຂອງສປປລາວ                           41
 
20 ປີແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ                         44

ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ          47
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ບັນດາສະຫາຍຜູ້ແທນແລະແຂກທີ່ມີກຽດ
ທີ່ນັບຖືແລະຮັກແພງ

ຕາງຫນ້າ ຄະນະປະຈໍາພັກ ທຫລ ຂ້າພະເຈົ້າ
ຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໃນວາລະສານການທະນາ
ຄານທີ່ຈັດພິມສະບັບພິເສດເພື່ອຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ ອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຄັ້ງທີ IV ເຊິ່ງເປັນເຫດການ ທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຍິ່ງ
ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕົວແລະເປັນການຕີລາຄາ
ສະຫຸຼບໝາກຜົນລວມຍອດແຫ່ງການຊີ້ນຳ-ນໍາພາຂະ
ແໜງທະນາຄານຂອງອົງຄະນະພັກທຫລ.

ອົງຄະນະພັກທຫລໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມ
ມະຕິຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ (ເລກທີ
101/ກມສພ,ລົງວັນທີ22 ກັນຍາ2006) ໂດຍມີພາລະ
ບົດບາດເປັນເສນາທິການ ແລະ   ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໂດຍກົງຕໍ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ
ວຽກງານຮອບດ້ານຢູ່ຂະແໜງການທະນາຄານໃຫ້ມີຜົນ
ສໍາເລັດ. ອົງຄະນະພັກ ທຫລ ປະກອບມີ 15 ສະຫາຍ
ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະ
ພັກທຫລຄັ້ງທີIII ໃນວັນທີ7-8ພຶດສະພາ2015.

ໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ,ອົງຄະນະພັກທຫລໄດ້ປະ
ຕິບັດຫຼັກການນໍາພາຂອງພັກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.ໂດຍໄດ້ປະ
ຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ,ເຮັດວຽກເປັນໝູ່
ຄະນະແລະບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ,ຄະນະພັກທຫລໄດ້
ເປັນເຈົ້າການໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂະແໜງການທະນາຄານຮອບດ້ານເພື່ອຍົກສູງ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນຕາມທີ່ພັກ
ແລະລັດມອບໝາຍໃຫ້.

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ5ປີແຫ່ງການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ III ຂອງຕົນ
ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອເສດຖະກິດຂອງສາກົນແລະ
ພາກພື້ນ ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ເຮົາກໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດ-ການເງິນ, ເກີດມີໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ພະຍາດ
ລະບາດຮ້າຍແຮງ ເຊິ່ງໄດ້ເປັນສິ່ງທ້າທ້າຍທົດສອບຕໍ່
ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ໃນການຮັກ
ສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືຄວາມໝັ້ນຄົງ

ຂອງລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງປະເທດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພາຍໃຕ້ານຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງພັກ
ແລະລັດຖະບານ,ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງການນໍາແຕ່ລະ
ຂັ້ນແລະຄວາມຕັ້ງໜ້າບຸກບືນຂອງພະນັກງານ,ເຫັນວ່າ
ໄລຍະຜ່ານມາ ຂະແໜງທະນາຄານພວກເຮົາສາມາດ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນມີຜົນສໍາເລັດເປັນ
ຢ່າງດີ ແລະ ມີບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຕັ້ງຫນ້າດີຂຶ້ນອັນໄດ້
ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນໝາກຜົນລວມໃນການ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ດັ່ງທີ່ຄໍາເຫັນບາງຕອນຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ,
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສປປລາວໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນປື້ມ50ປີ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ “......ພວກເຮົາເວົ້າໄດ້ວ່າ
ຜົນສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ
ປະເທດເຮົາຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸ
ໄດ້ຖ້າປາສະຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງທະນາຄານ..” 

ຈາກການຕີລາຄາສູງຂອງການນໍາຂັ້ນສູງຄືດັ່ງ
ກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງອົງຄະ
ນະພັກ ທຫລ ມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ,ຄະນະພັກທຫລ
ຍາມໃດກໄໍດໃ້ຫຄ້ວາມສາໍຄນັໃນການປບັປງຸການຈັດຕັ້ງ
ພັກແລະລັດແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມປອດໃສ,ເຂັ້ມແຂງ,
ໜກັແໜນ້ແລະຍົກລະດັບຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດພະນັກ
ງານຢ່າງຮອບດ້ານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອ
ແບກຫາບໜ້າທີ່ວຽກງານ. ໄດ້ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ
ຂອງ ທຫລໃນການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງ
ຊາດໂດຍລົງເລິກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນ
ຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກ
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ປ່ຽນ, ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການຄຸ້ມຄອງ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການ
ເງິນ, ການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຊຸກຍູ້ພື້ນຖານການຜະ
ລິດ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກ ຍາກ ແລະ ການສົ່ງເສີມ
SME, ການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງລະບົບທະນາຄານ,
ການພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ,
ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການພັດທະນາ
ຕະຫຼາດທຶນ.

ສັງລວມແລ້ວ, ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຊຸດທີ III ສາມາດ
ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໄດ້ເປັນ
ຢ່າງດີສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ປະ
ຕິບັດບົດບາດປະກອບສ່ວນສໍາຄັນໃນການຍູ້ໜູນລະບົບ
ເສດຖະກິດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານຜ່າ
ນມາພວກເຮົາກໍ່ຍັງມີສິ່ງທ້າທ້າຍ ແລະ  ຂໍ້ຄົງຄ້າງບໍ່
ໜ້ອຍທີ່ຕອ້ງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂເຊິ່ງແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງ
ພະນັກງານການນຳທຸກຂັ້ນແລະສະມາຊິກພັກພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ມີການສັງເກດຕີລາຄາຢ່າງພາວະວິໄສປະກອບ
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ຄົ້ນຄວ້າຫາສາເຫດ
ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາໃນກອງປະຊຸມ
ໃຫ່ຍຄັ້ງທີIVຂອງອົງຄະນະພັກທຫລຄັ້ງນີ້.

ເນື່ອງໃນໂອກາດທີ່ສໍາຄັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືໂອ
ກາດນີ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງຄະນະພັກ-ຄະນະ
ນໍາ,ພະນັກງານນໍາພາຫຼັກແຫຼ່ງທຸກຂັ້ນ,ພະນັກງານອາວຸ
ໂສ-ບໍານານທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງສໍາຄັນໃນການປະ
ຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ,
ດ້ວຍບົດຮຽນແລະຄວາມສາມັກຄີຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນພາຍ
ໃຕ້ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ແລະ
ຄວາມຕັ້ງໜ້າບຸກບືນຂອງພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກ
ທຸກຖ້ວນໜ້າໃນຂະແໜງທະນາຄານ, ພວກເຮົາຈະສືບ
ຕໍ່ຮັກສາມູນເຊື້ອດັ່ງກ່າວແລະປັບປຸງພັດທະນາວຽກງານ
ຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນທີ່ດີຂື້ນ, ປະກອບສ່ວນ
ຢ່າງຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂະແໜງການທະ
ນາຄານແລະພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ສຸດທ້າຍນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໄຊມາຍັງບັນ
ດາການນໍາຫຼັກແຫຼ່ງ, ຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ,
ທຸກໆຄົນຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ
ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານທຸກປະການ.

ສອນໄຊສິດພະໄຊ
ເລຂາຄະນະພັກ,

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຄັ້ງທີIII(ວັນທີ7-8ພຶດສະພາ2015)

5



ໜ້າທີ;k]tlkodkomtok7ko
BANK JOURNAL

“ຍົກສູງຄວາມສາມາດນຳພາ

ແລະລັກສະນະນຳໜ້າຂອງພັກ,

ເພີ່ມທະວີມະຫາສາມັກຄີ

ທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ,

ຢຶດໝັ້ນແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານ

ແລະມີຫຼັກການ,ປົກປັກຮັກສາ

ແລະພັດທະນາປະເທດຊາດຕາມທິດຍືນຍົງ

ສູ່ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມຢ່າງໜັກແໜ້ນ”

ຄຳຂວັນ

ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ

ຄັ້ງທີXຂອງພັກ
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ເຂດທະນາຄານໂດຍສະເພາະຕ້ອງອອກແຮງປັບປຸງການ
ເງິນ ແລະ ເງິນຕາໃຫ້ສະຫົງບ ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່
ການປະຕິບັດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກ
ວ່າ:

ວຽກງານການເງິນແລະທະນາຄານບໍ່ແມ່ນມີແຕ່
ປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ,ສະໜອງສິນເຊື່ອຕາມ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆເທົ່າ
ນັ້ນ; ບັນດາການຈັດຕັ້ງການເງິນ, ທະນາຄານເປັນເຄື່ອງ
ມືອັນສໍາຄັນເພື່ອກໍ່ສ້າງປະເທດຊາດ. ພາລະບົດບາດອັນ
ຕົ້ນຕໍຂອງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງການ
ເງິນ-ເງິນຕາເພື່ອສ້າງເງື່ອຶນໄຂໃຫ້ຂະແໜງການ,ທ້ອງຖິ່ນ
ແລະຮາກຖານຕ່າງໆເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນການຂະ
ຫຍາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດດ້ວຍຮູບການສົ່ງເສີມ
ຫືຼດ້ວຍບັງຄັບ.ເພາະສະນັ້ນບັນດາແຜນການງົບປະມານ
ແລະ ແຜນການສິນເຊື່ອ, ນະໂຍບາຍໄມ້ງັດຕ່າງໆຈຶ່ງມີ
ຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ,ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາແລະສ້າງ
ມັນຂຶ້ນຢ່າງຮອບຄອບ.

ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຜູ້ນໍາທີ່ແສນເຄົາ
ລົບຮັກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ; ເພິ່ນເປັນຜູ້ນຳພາ
ສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເຊິ່ງເປັນກອງນໍາໜ້າ
ຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ;ເພິ່ນໄດ້ນໍາພາໃນການລິເລີ່ມການ
ປ່ຽນແປງໃໝ່ທີ່ໝູນໃຊ້ກົນໄກເສດຖະກິດຮອບດ້ານຢ່າງມີ
ຫັຼກການຂອງພັກເຮົາໂດຍຮັບປະກັນ3ປະເດັນທີ່ຕັດແຍກ
ອອກຈາກກັນບໍ່ໄດ້ຄື: “ການດໍາເນີນເສດຖະກິດຕະຫຼາດ;
ການພົວພັນເຊື່ອມໂຍງກັບຕ່າງປະເທດແລະການບູລະນະ
ລະບອບປະຊາທິໄຕປະຊາຊົນເທື່ອລະກ້າວ ຕາມທິດສັງ
ຄົມນິຍົມ” ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ.

ໃນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວຄັ້ງທີIVໃນປີ1986ໄດ້ກໍານົດບາດລ້ຽວແຫ່ງການປ່ຽນ
ແປງໃໝ່ໃນດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍປະທານ
ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເລຂາທິການໃຫ່ຍຄະນະບໍລິຫານ
ງານສູນກາງພັກໄດ້ຕີລາຄາກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມຢ່າງຮອບດ້ານແລະພາວະວິໃສ;ຂະນະດຽວ
ກັນເພິ່ນຍັງໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນຂົງ

ແນວຄິດ,ທິດຊີ້ນໍາຂອງປະທານໄກສອນພົມວິຫານ
ຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນຂະແໜງທະນາຄານ.
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ຜ່ານຂະບວນວິວັດແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ສ້າງ,
ປັບປຸງແລະພັດທະນາຂະແໜງທະນາຄານຕະຫຼອດໄລຍະ
ຜ່ານມາໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງ
ຄະນະນຳ ທຫລ ແຕ່ລະສະໄໝ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ທິດຊີ້ນໍາຂອງປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ ເຂົ້າສູ່ພຶດຕິກຳ
ຕົວຈິງ, ຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ; ອັນພົ້ນເດັ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງ;
ພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ; ພັດທະ
ນາລະບົບບໍລິຫານ,ບໍລິການແລະຊໍາລະສະສາງທີ່ທັນສະ
ໄໝ; ສ້າງແລະປັບປຸງນິຕິກໍາໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດແລະ
ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ; ປັບປຸງກົງຈັກບໍລິຫານ, ກໍ່
ສ້າງພັກ -ພະນັກງານແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ;ການພັດ
ທະນາຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພີ່ມຂະ
ຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນ.

ຈາກການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວຄິດແລະທິດ
ຊີ້ນໍາຂອງປະທານ ໄກສອນພົມວິຫານຊຶ່ງສາມາດສ້າງ
ໄດ້ຜົນງານທີ່ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ແກ້ໄຂ
ສິ່ງທີ່ບໍ່ຕັ້ງໜ້າໃນທົ່ວຂະແໜງທະນາຄານແລະພ້ອມກັນ
ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍແນວຄິດ ແລະ ທິດຊີ້ນໍາຂອງເພິ່ນ
ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ
Xຂອງພັກກໍ່ຄືມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍອົງຄະນະພັກທຫລ
ຄັ້ງທີ III ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ມີບາດກ້າວຫັນປ່ຽນທີ່ຕັ້ງໜ້າ;
ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຫຼາຍວຽກທີ່ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ພັດທະນາ
ເພື່ອສ້າງໃຫ້ລະບົບທະນາຄານມີຄວາມໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ
ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ,ປະຕິບັດບົດ
ບາດເປັນລະບົບສາຍເລືອດຫຼໍ່ລ້ຽງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ
ໃຫ້ມີການພັດທະນາແລະກ້າວໜ້າໃນອະນາຄົດ.

ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນ
ຂີດໝາຍແຫ່ງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງປະເທດເຮົາ; ສະພາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີ
ມະຕິຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຫັນລະບົບທະນາຄານໄປສູ່ກົນໄກ
ໄລ່ລຽງເສດຖະກິດໃນເດືອນມີນາ1988;ພິເສດ,ກອງປະ
ຊຸມທະນາຄານທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ I ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນເດືອນ
ກໍລະກົດ 1989 ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງປະທານ ໄກສອນ
ພົມວິຫານ ເລຂາທິການໃຫ່ຍຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ
ພັກ, ປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ມີຄຳເຫັນ
ຊີ້ນໍາວ່າ: “…ທະນາຄານເປັນສິ່ງຄ້ຳຊູຍູ້ໜູນເສດຖະກິດສິນ
ຄ້າ….ການຂະຫຍາຍລະບົບທະນາຄານ ເຂັ້ມແຂງພຽງພໍ
ເພື່ອສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດທຳມະ
ຊາດໄປສູ່ເສດຖະກິດສິນຄ້າມັນແມ່ນຄວາມຈຳເປັນພາວະ
ວິໄສສຳລັບພາລະກິດກໍ່ສ້າງສັງຄົມນິຍົມຢູ່ປະເທດເຮົາ...”.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ
ເອົາແຜນການປະຕິຮູບລະບົບທະນາຄານຈາກລະບົບ
ທະນາຄານຂັ້ນດຽວມາເປັນລະບົບທະນາຄານສອງຂັ້ນ
ໂດຍແຍກບົດບາດຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫ່ວາງທະນາຄານ
ກາງ-ທະນາຄານທຸລະກິດ; ພ້ອມດຽວກັນ ຍັງໄດ້ມີການ
ເຊື່ອມຊຶມທິດຊີ້ນຳຂອງປະທານໄກສອນພົມວິຫານກ່ຽວ
ກັບລະບົບທະນາຄານສອງຂັ້ນກ່ຽວກັບຈິນຕະນາ
ການໃໝ່ທາງດ້ານກົນໄກ, ນະໂຍບາຍການເຄື່ອນໄຫວ
ດ້ານເງິນຕາແລະການທະນາຄານຊຶ່ງມະຕິແລະທິດຊີ້ນຳ
ດັ່ງກ່າວຍັງມີຄຸນຄ່າອັນໃຫ່ຍຫຼວງສຳລັບຂະແໜງທະນາ
ຄານກາຍເປັນແນວທາງອັນໃສແຈ້ງແລະວິໄສທັດອັນ
ກວ້າງໄກໃຫ້ຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້.

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ

ຄັ້ງທ ີ IIIໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ
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ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວສ້າງຂະບວນການ
ຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກຄັ້ງທີIV ຂອງຕົນ

ເພື່ອເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານໃຫ້
ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄັ້ງທີIV ຂອງອົງຄະນະພັກ
ທຫລ ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນເວລາອັນໃກ້ນີ້, ຄະນະພັກ ທຫລ
ໂດຍແມ່ນທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ, ຄະນະປະຈຳພັກ,
ຮອງຜູ້ວ່າການທຫລແລະທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບວຽກງານໂຄສະນາ, ຂະບວນການ ແລະ ປ້ອງກັນ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ການສ້າງຂະບວນການ
ໃນດ້ານຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ. ໂດຍໄດ້ສ້າງຂະບວນ
ການດ້ານວິຊາສະເພາະໃນການຈັດສຳມະນາທາງດ້ານ
ວິຊາການໃນຫົວຂໍ້:“ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ
ແຫ່ງຊາດແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບ
ສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສປປລາວ;ການສະໜອງທຶນໃຫ້
ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງເພື່ອ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ” ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2020,
ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້,
ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດພ້ອມດ້ວຍການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂັ້ນຕ່າງໆຂອງຂະ

ແໜງການທະນາຄານເຂົ້າຮວ່ມ.ໃນດ້ານວຽກງານໂຄສະ
ນາ, ປະຊາສຳພັນ ແມ່ນໄດ້ມີການສຳພາດຄະນະນຳ
ທຫລ, ເກັບກຳຂ່າວການສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆເພື່ອ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆ(ໂທລະພາບ,ວິທະຍຸ,ໜັງສືພິມ,...), 
ໄດ້ສ້າງວາລະສານການທະນາຄານສະບັບພິເສດ, ກະ
ດານຂ່າວເພື່ອນຳສະເໜີຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂອງບັນດາຮາກຖານພັກ,ໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນກັບທຫລ
ທີ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງ
ຄະນະພັກທຫລຄັ້ງທີIII,ໄດ້ມີການປະດັບປະດາປ້າຍ
ຄຳຂວັນຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກ
ທຫລຄັ້ງທີIV.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ສ້າງຂະບວນການດ້ານກິລາ
(ເຊັ່ນ:ກິລາເປຕັງແລະບານເຕະທົ່ວລະບົບທະນາຄານ).
ໄດ້ລະດົມມະຫາຊົນເຂົ້າຮ່ວມການບໍລິຈາກເລືອດ ແລະ
ລະດົມການຊ່ວຍເຫືຼອສັງຄົມໃນຮູບການລະດົມວັດຖຸປັດ
ໄຈຕ່າງໆ,ໂດຍມີສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ
ຢ່າງພ້ອມພຽງ.ນອກຈາກນີ້,ໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກ
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ແຮງງານລວມໝູ່, ຂະບວນການການຝຶກຊ້ອມການສະ
ແດງສິນລະປະ ຈຳນວນ 6 ລາຍການເພື່ອສະແດງໃນມື້
ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄັ້ງທີIV ຂອງອົງຄະນະ
ພັກ ທຫລ ແມ່ນເຫດການທີ່ສຳຄັນຂອງຂະແໜງການ

ທະນາຄານ,ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຊີ້ນຳ-ນຳພາວຽກງານ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາແລະສະແດງເຖິງຄວາມສາມັກຄີີເປັນ
ອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນຂອງສະມາຊິກພັກແລະພະນັກງານ
ທົ່ວລະບົບທະນາຄານ.ໃນການສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ
ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະ
ພັກຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

ຊົມເຊີຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຄັ້ງທ ີIV ຢ່າງສຸດໃຈ
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ຕະຫລອດໄລຍະແຫ່ງການການຊີ້ນຳ-ນຳພາ
ພາຍໃຕ້ອົງຄະນະພັກທຫລຊຸດທີIII ຜ່ານມາ,ຄະນະ
ພັກທຫລໄດ້ຊີ້ນຳຢ່າງໄກ້ຊິດກົມຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ
ແລະ ກົມກວດກາພາຍໃນ ໃນຖານະເປັນເສນາທິການ
ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການນຳພາຂອງພັກທຸກ
ຂັ້ນ.ສຳລັບວຽກພັກ-ພະນັກງານໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ
ຂອງສະຫາຍຄຳວົງທິບພະວົງ,ຮອງເລຂາຄະນະພັກ,
ຮອງຜູ້ວ່າການທຫລໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການກໍ່ສ້າງພັກ-
ພະນັກງານເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍແລະຍຸດທະສາດເພື່ອຮັບ
ປະກັນໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງກົງຈັກພັກແຕ່ລະຂັ້ນ.ພ້ອມ
ນີ້ກໍ່ໄດ້ຍົກສູງວຽກງານກວດກາເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຮອບດ້ານໂດຍຍຶດໝັ້ນທັດສະນະທີ່
ວ່າ:“ຖ້າບໍ່ມີການກວດກາກໍ່ບໍ່ມີການນຳພາ”.ຄະນະພັກ
ທຫລໄດ້ຍົກສູງການກໍ່ສ້າງໜວ່ຍພັກປອດໃສ,ເຂັ້ມແຂງ,
ໜັກແໜ້ນ ເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ໂດຍໃນແຕ່ລະປີໄດ້ມີ
ການຕິດຕາມກວດກາບັນດາໜ່ວຍພັກເພື່ອເປັນການຊຸກ
ຍູ້ແລະຍົກສູງຄວາມເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າຂອງຖັນແຖວ
ສະມາຊິກພັກແລະເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງໜ່ວຍ
ພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ,
ສາມາດເປັນແກນນຳທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນລະບົບການເມືອງ
ຢູ່ຮາກຖານ.ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງ
ນີ້:

ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ:

ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງການຈັດຕັ້ງພັກແຕ່ລະ
ຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມປອດໃສ,ເຂັ້ມແຂງ,ໜັກແໜ້ນ,ໂດຍໄດ້
ສໍາເລັດປັບປຸງການຈັດຕັ້ງພັກ41ຮາກຖານ,ສ້າງຕັ້ງໃໝ່
2 ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ແລະ ປັບປຸງໜ່ວຍພັກທີ່ມີສະມາ

ຊິກພັກເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍການແຍກ-ສ້າງຕັ້ງໃໝ່5  ໜ່ວຍພັກ,
ຍຸບ 1 ໜ່ວຍພັກ. ຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-
ຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານປະຈໍາປີ 2015-2017    ແລະໜ່ວຍ
ພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,ໜັກແໜ້ນປະຈໍາປີ2018 ຊຶ່ງ
ສາມາດຮັບຮອງເປັນປະເພດດັ່ງກ່າວກວມ 60% ຂອງ
ຈໍານວນໜ່ວຍພັກທີ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາ;ອອກບັດ-ມອບ
ບັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກສົມບູນ 377 ສະຫາຍຊຶ່ງ ປັດຈຸບັນ
ກວມເອົາ 70% ຂອງສະມາຊິກພັກສົມບູນທັງໝົດ; ໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຖັນແຖວສະມາຊິກ
ພັກໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການເມືອງ,ແນວ
ຄິດ,ການຈັດຕັ້ງແລະແບບການນໍາພາ;ການຂະຫຍາຍ
ພັກໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບເປັນກົກ ໂດຍໄດ້ເລືອກເຟັ້ນ
ເອົາເປົ້າໝາຍທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນເຂົ້າຮຽນສະໜັບ
ສະໜູນພັກໄດ້265 ສະຫາຍ;ອະນຸມັດຮຽນກົດລະບຽບ
ພັກ173ສະຫາຍ;ກົງຈັກພັກແລະສະມາຊິກພັກມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວຄື:ຮາກຖານພັກ ເພີ່ມຈາກ50ຮາກຖານ
ມາເປັນ57ຮາກຖານ,ສະມາຊິກພັກເພີ່ມຈາກ638ສະ
ຫາຍມາເປັນ909 ສະຫາຍ(ຍິງ392ສະຫາຍ).

 ວຽກງານພະນັກງານ:

-ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານໂດຍ
ໄດ້ສ້າງຜັນຂະຫຍາຍເປັນນິຕິກຳສະເພາະຂະແໜງ
ການຕົນເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ຢູ່ພາຍໃນການຈັດຕັ້ງທະນາຄານລັດ
ເພື່ອເ ປັນບ່ອນອີງໃນການ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ,
ການສັບຊ້ອນ-ຈັດວາງ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ອຸດໜູນບໍາເນັດ-ບໍານານຕໍ່ພະນັກງານ; ໄດ້ສ້າງແຜນ
ກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງຢູ່ການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະ

ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງອົງຄະນະພັກທຫລຕໍ່ວຽກງານ
ຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານແລະວຽກງານກວດກາ
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ຂັ້ນ,ສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວາ້ກໍານົດຕໍາແໜງ່ງານຂອງບັນດາ
ກົມກອງພາຍໃນທຫລ;ໄດ້ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງການນຳ 2 ທ່ານ, ຄະ
ນະກົມ 88 ເທື່ອຄົນ, ຄະນະພະແນກ 266 ເທື່ອຄົນ,
ຫົວໜ້າຂະແໜງ23ເທື່ອຄົນ,ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່
ພະນັກງານ ທຫລ ທີ່ຄົບກະສຽນລັດຖະການອອກພັກ
ຜ່ອນ-ຮັບເບ້ຍບຳນານ 53 ຄົນ, ອອກສ້າງເສດຖະກິດ
ຄອບຄົວ16 ຄົນ, ໄດ້ປະຕິບັດວິໄນດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ
19ຄົນ;ບັນຈຸພະນັກງານໃໝ່ໃຫ້ບັນດາກົມ370 ຄົນ;

-ການບໍາລຸງກໍ່ສ້າງພະນັກງານ:ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຍົກ
ລະດັບພະນັກງານຢ່າງຮອບດ້ານທັງພາຍໃນແລະຕ່າງ
ປະເທດດ້ວຍຫຼາຍຮູບການແລະຫຼາຍແຫຼ່ງທຶນໂດຍເລັ່ງ
ໃສ່ເປົ້າໝາຍພະນັກງານສືບທອດປ່ຽນແທນຕາມແຜນ
ກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ດ້ານ
ທິດສະດີ:ບໍາລຸງ45ວັນແລະຊັ້ນຕົ້ນ797ສະຫາຍ,ຊັ້ນ
ກາງແລະຊັ້ນສູງ30ສະຫາຍ,ປະລິນຍາຕີ7ສະຫາຍ
ແລະປະລິນຍາໂທ7 ສະຫາຍ;ນໍາສົ່ງພະນັກງານການ
ນໍາໄປບໍາລຸງວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບ2ສະຫາຍ;ດ້ານວິຊາການ:ບໍາລຸງ7.734 ເທື່ອຄົນ,
ຊັ້ນສູງ 49 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 112 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ
205ຄົນແລະປະລິນຍາເອກ4ຄົນ.ນອກຈາກນີ້,ຍັງມີ
ສະຖາບັນການທະນາຄານທີ່ເປັນບ່ອນກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາ
ກອນໃນສາຂາການເງິນ, ການທະນາຄານ ແລະ ການ
ບັນຊີຊຶ່ງໃນສົກຮຽນ2017-2018ມີນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບ
ໃນລະດັບຊັ້ນສູງ 430 ຄົນ (ຍິງ 294 ຄົນ) ແລະ ຮັບ
ນັກຮຽນໃໝ່ໃນສົກສຶກສາ2018-2019ຈໍານວນ1.445 
ຄົນ(ຍິງ1.000ຄົນ).

2.ວຽກງານກວດກາພັກແລະລັດ.

ວຽກງານກວດກາພັກ.

ຄະນະພັກ,ຄະນະກວດກາພັກທຫລໄດ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະ
ຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການ
ທະນາຄານເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືການສຸມໃສ່ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີIIIຂອງອົງຄະ
ນະພັກທຫລໂດຍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານ-ໂຄງ
ການອັນລະອຽດເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງໃນຂະແໜງຂອງ
ຕົນ.

ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນ
ວ່ າ ມີຫຼາຍໜ້າວຽກໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ ມີ 
ປະສິດທິຜົນ, ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການທະນາຄານມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວ, ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງ
ຕົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.  ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ຍົກສູງການຕິດຕາມ
ກວດກາການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກ
ແໜ້ນ. ສະມາຊິກພັກໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຈັດປະເພດ
ແຂງຂຶ້ນໄປຫລາຍກວ່າ90%ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກພັກ
ທັງຫມົດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ເດັດດ່ຽວແກ້ໄຂສະມາຊິກ
ພັກທີ່ລະເມີດລະບຽບພັກດ້ວຍຮູບການເອົາອອກຈາກ
ພັກຈຳນວນ12ສະຫາຍ.

ວຽກງານກວດກາລັດ.

ຄະນະພັກ, ຄະນະກວດກາພັກແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາວຽກງານຕິດຕາມກວດກາການບໍລິ
ຫານລັດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ທຫລ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນການຕິດຕາມກວດກາ ການຜັນຂະຫຍາຍ
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ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດ,ກົດລະບຽບ,ມະຕິ,ຄໍາສັ່ງ,
ພາລະບົດບາດໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ບັນດາແຜນ
ງານໂຄງການຂອງບັນດາກົມ-ທຽບເທົ່າກົມແລະສາຂາ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວປະຈໍາແຕ່ລະພາກ;ຕິດຕາມ
ກວດກາລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຄັງສາງທຫລ;ນອກ
ນີ້, ຍັງໄດ້ຕິດຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍ
ຈ່າຍງົບປະມານຂອງທຫລ;  ຕິດຕາມກວດກາການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງ,ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງແລະປະກອບວັດຖຸເຕັກ
ນິກພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດ
ລວມຂອງ ທຫລ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະ
ກັນປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານກວດ
ກາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືແນວນັ້ນເຫັນ
ໄດ້ວ່າບັນດາກົມ, ທຽບເທົ່າກົມ ແລະ ສາຂາພາກໄດ້ມີ
ການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜາ້ແລະເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງ
ວຽກງານກວດກາ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນ
ດາດ້ານອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.  ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍ່ຕາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາກໍ່ຍັງມີບາງຂໍ້
ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂຄື:

1)    ການປັບປຸງກໍ່ສ້ງພັກຢູ່ບາງຮາກຖານຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເປັນຕົ້ນວຽກງານການກໍ່ສ້າງ
ພັກເຖິງແມ່ນວ່າບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການແຕ່ຄຸນນະພາບ
ຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນເທົ່າທີ່ຄວນ; ການຄົ້ນຄວ້າເປົ້າໝາຍ
ຂະຫຍາຍເຂົ້າພັກ ສ່ວນໃຫຍ່ເລັງໃສ່ແຕ່ດ້ານປະລິມານ
ແຕ່ການຫັນປ່ຽນໃນວຽກງານຍັງບໍ່ທັນສົມຄູ່ກັນ.

2) ຖັນແຖວພະນັກງານມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່
ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານຍັງບໍ່ທັນສົມຄູ່ແທ້, ຍັງຂາດຜູ້
ຊຳນານງານລົງເລິກໃນຫຼາຍຕຳແໜງ່ງານ;ລະດັບຄວາມ
ສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອກຳນົດນະໂຍບາຍເຂົ້າໃນ
ວຽກງານຕົວຈງິຍັງຈຳກັດ;ການກໍານົດຕໍາແໜງ່ງານແລະ
ການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງຂອງ

ຂະແໜງທະນາຄານໂດຍລວມຍັງຊັກຊ້າ-ແກ່ຍາວຫຼາຍ;
ການບຳລຸງ-ກໍ່ສ້າງພະນັກງານແມ່ນບັນລຸໄດ້ຕາມຕົວ
ເລກແຜນການແຕ່ຄຸນນະພາບບໍ່ທັນສູງ,  ການຄົ້ນຄວ້າ
ປັບປຸງບາງນິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ພະນັກງານຍັງບໍ່ທັນກັບສະພາບການ,ການປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍບາງດ້ານທີ່ຈຳເປັນບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງກັບທຸກເປົ້າ
ໝາຍ.

3)ຄະນະກວດກາແຕ່ລະຂັ້ນຍັງບໍ່ທັນເປັນເສນາ
ທິການໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນຂອດການຕິດຕາມ
ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດ
ສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງຕົນທີ່ຮັບຜິດຊອບແລະຂອດການ
ຕິດຕາມແລະຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແກ້ໄຂຜົນການ
ກວດກາຍັງບໍ່ທັນເຮັດເປັນລະບົບ ແລະ ບໍ່ທັນສະພາບ
ການ;

4)       ເຄື່ອງມທືີ່ຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານຕດິຕາມກວດກາ
ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ໃນສະພາບ
ການປະຈຸບັນ,ພະນັກງານກວດກາທີ່ມີລະດັບຄວາມຮູ້
-ຄວາມສາມາດເປັນຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານຍັງມີຈຳ
ນວນຈຳກັດຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ;

5) ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກງານກວດກາຍັງບໍ່ທັນ
ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ.
ນອກນີ້, ລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບ
ການຂອງພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງຍັງຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ທັນ
ກວ້າງຂວາງເທົ່າທີ່ຄວນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງ
ການກວດກາຍັງບໍ່ທັນສູງເມື່ອທຽບໃສ່ການເລັ່ງທວງ
ຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່. ເຊິ່ງບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ
ຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງຄະນະພັກ-ຄະນຳແຕ່ລະ
ຂັ້ນໃນການຍົກສູງຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປັບປຸງ
ແກ້ໄຂເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ
ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນແລະບັນລຸຕາມລະ
ດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
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ປະທານໄກສອນພົມວິຫານເວົ້າກ່ຽວກັບ

ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກແມ່ນວຽກງານກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

“ບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດບັນຫາໜຶ່ງໃນວຽກງານສ້າງພັກແມ່ນວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກໃຫ້ມີກຳລັງ

ພະນັກງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.ພະນັກງານເປັນທຶນຮອນອັນປະເສີດທີ່ສຸດຂອງພັກ,

ເປັນຜູ້ນຳພາປະຊາຊົນ,ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ,ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງພັກກັບປະຊາຊົນ.

ຫຼັງຈາກພັກໄດ້ມີແນວທາງນະໂຍບາຍອັນຖືກຕ້ອງແລ້ວ,ທຸກວຽກງານປະຕິວັດຂອງພັກ

ຈະດີຫຼືຮ້າຍ,ຈະມີໄຊຫຼືປະລາໄຊກໍລ້ວນແຕ່ແມ່ນພະນັກງານຂອງພັກເປັນຜູ້ຕັດສິນ.

ສະນັ້ນ,ບັນຫາກໍ່ສ້າງບຳລຸງພະນັກງານຈຶ່ງເປັນວຽກງານສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ການກໍ່ສ້າງບຳລຸງພະນັກງານຕ້ອງດຳເນີນໄປໃນທ່າມກາງການຕໍ່ສູ້ປະຕິບັດ

ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງພັກ.ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ບຳລຸງແນວຄິດຫຼັກໝັ້ນ,ອຸດົມຄະຕິຕໍ່ສູ້,

ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຄຸນສົມບັດທາງການເມືອງແລະສິນທຳປະຕິວັດ.ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເພີ່ມທະວີ

ບຳລຸງຄວາມສາມາດບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ມີແຕ່ເຮັດແນວນັ້ນຈຶ່ງຈະສາມາດເພີ່ມທະວີຖັນແຖວພະນັກງານທາງດ້ານຄຸນນະພາບແລະ

ປະລິມານ,ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານການປະຕິວັດ”.

(ຄັດຈາກປຶ້ມມູນເຊື້ອ55ປີກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໜ້າທີ37)
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ການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໃນເງື່ອນໄຂປັດຈຸບັນພັກ
ເຮົາຖືເອົາວຽກງານກວດກາລັດ ແລະ ກວດກາສັງຄົມ
ແມ່ນຮູບການສະແດງອອກອັນລະອຽດຂອງພັກກຳອຳ
ນາດແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ປັນຍາຊົນ ແລະ
ຊາວນາໃຫ້ກາຍເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ເປັນ
ເຈົ້າຂອງຊັບພະຍາກອນທັງໝົດຢ່າງແທ້ຈິງ...” ທ່ານ
ເລນິນ ຈຶ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: “ການກວດກາວຽກງານຂອງ
ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະມາຊິກພັກ ແລະ ກວດກາ
ຄວາມຮັບຮູ້ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ານວຽກງານຕົ້ນຕໍ
ໃນການເຄື່ອນໄຫວນຳພາຂອງພັກຄຸ້ມຄອງຂອງລັດໃນ
ປັດຈຸບັນ.ທ່ານເລນິນໄດ້ຖືວ່າ:ເປັນຈຸດລິເລີ່ມຂອງການ
ກວດກາ, ການປະຕິບັດວຽກງານແມ່ນເລີ່ມຈາກທັດສະ
ນະມະຫາຊົນ,ລັກສະນະທົ່ວໄປ,ລັກສະນະເປັນລະບົບ,
ລັກສະນະເປີດເຜີຍແລະມີຄວາມສັກສິດຂອງການກວດ
ກາ, ລັກສະນະຕົວຈິງໂດຍເລັ່ງໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງ,
ເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ,ເຫດການໃດໜຶ່ງ”. 

ດັ່ງນັ້ນ,ວຽກງານກວດກາລັດທີ່ກ່າວມານັ້ນມັນສະ
ແດງອອກເປັນການສົ່ງຂ່າວຕັກເຕືອນທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພະ
ນັກງານ, ສະມາຊິກພັກຕ້ອງມີສະຕິຕໍ່ການປະບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານ.ວຽກງານກວດກາລັດມັນບໍ່ແມ່ນວຽກງານໂຄ່ນ
ລົ້ມ, ໂຈມຕີ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແລະ ກ້າວກ່າຍວຽກງານ
ການຈັດຕັ້ງຫຼືບຸກຄົນອື່ນແຕ່ຢ່າງໃດ.ການກວດກາລັດ

ເພື່ອຮັບປະກັນ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດການນຳພາ
ຂອງພັກ, ຄວາມສັກສິດໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ. ວຽກ
ງານການກວດກາລັດຍິ່ງມີບົດບາດສຳຄັນກວ່າເວລາ
ໃດໝົດແລະຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການກວດກາຢ່າງແຂງ
ແຮງກວ່າເກົ່າ,ເດັດຂາດເຂັ້ມງວດແລະຮັບປະກັນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ,ຄວາມຍຸດຕິທຳ.ສະນັ້ນ,ຄະນະພັກ,ຄະນະນຳ
ທຫລໂດຍການຊີ້ນຳຂອງສະຫາຍພຸດທະໄຊສີວິໄລ,ຄະ
ນະປະຈຳພັກ,ຮອງຜູ້ວ່າການທຫລ,ໄດ້ຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ
ໃນການເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳ-ນຳພາວຽກງານກວດກາ
ຢູ່ຂະແໜງການທະນາຄານ.

ການກວດກາແມ່ນແບບວິທີເຄື່ອນໄຫວເພື່ອບັນລຸ
ຈຸດປະສົງຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ແມ່ນ
ເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງໃນການນຳພາຂອງພັກ, ແມ່ນ
ເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການ
ຫຍໍ້ທໍ້ພາຍໃນການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ.  ດັ່ງນັ້ນ, ການ
ກວດກາມັນບໍ່ແມ່ນມາດຕະການພິເສດ, ຊົ່ວຄາວໃດໜຶ່ງ
ແລະ ກໍບໍ່ແມ່ນວຽກງານຂອງອົງການກວດກາສະເພາະ
ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມມັນພັດແມ່ນສ່ວນປະກອບອັນ
ຈຳເປັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທຸກຂັ້ນກໍຄືຂອງພະນັກງານການ
ນຳຂັ້ນຕ່າງໆ, ທ່ານ ເລນິນ ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ
ວຽກງານກວດກາວ່າ: “...ກວດກາຄົນ ແລະ ກວດກາ

ການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານກວດກາລັດ
ຢູ່ຂະແໜງທະນາຄານ
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ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ວຽກງານ. ສຳລັບການຈັດຕັ້ງນັ້ນ, ການກວດກາ
ຊ່ວຍຍົກສູງພາລະບົດບາດ,ສິດ,ໜ້າທີ່ແລະຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງເຮັດວຽກຫ້ຼອນໜ້າ
ທີ່,ປະຕິບັດມະຕິຄຳສັ່ງ,ກົດໝາຍຂອງລັດແລະແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງ
ການຈັດຕັ້ງນັ້ນເຊັ່ນ:ປັບປຸງລະບົບການນຳພາ,ການຄຸ້ມ
ຄອງລັດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,ລະບຽບ
ຫັຼກການ,ຕາມກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ,້ມີຄວາມສັກສິດເພື່ອ
ນຳພາປະເທດຊາດໃຫ້ກ້າວເດີນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ຢາກເຮັດໃຫ້ວຽກງານກວດກາລັດໃຫ້ມີຜົນສຳ
ເລັດຈຳເປັນຕ້ອງຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການກວດກາ.
ໂດຍການດຳເນີນການຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ,ຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານຊັດເຈນໜ້າເຊື່ອຖື.  ຜ່ານການກວດກາ, ຕີລາຄາ
ສະພາບການໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ບໍ່ປົກປິດ, ເປີດ
ເຜີຍຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດ
ໝາຍຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ. ໃນນັ້ນ, ຈຳແນກໄດ້ຈຸດດີ, ຈຸດ
ອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສາເຫດຂອງມັນ. ນອກນີ້, ກໍ່ຍັງ
ເຫັນໄດ້ດ້ານຕັ້ງໜ້າ,ຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງບຸກຄົນພະນັກ
ງານ,ສະມາຊິກພັກແລະການຈັດຕັ້ງໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດວຽກງານທີ່ຜ່ານມາ.

ການຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານກວດກາ
ລັດແມ່ນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງແລະບຸກຄົນທີ່ມີ
ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ດຳເນີນວຽກງານກວດກາຕໍ່ເປົ້າ
ໝາຍຕ່າງໆນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນແລະໄດ້ຮັບຜົນດີ,ຮັບປະກັນ
ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ປະຕິວັດ,  ຍົກສູງໄດ້
ບົດບາດຂອງພັກ ແລະ ຄວາມສັກສິດຂອງອຳນາດລັດ
ໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມແລະການ

ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ.  ການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານກວດກາລັດ
ແມ່ນເຮັດໃຫ້ທຸກໆການຈັດຕັ້ງກວດກາຕ້ອງມີລະບົບ
ສາຍໄຍແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ມີພາກສ່ວນວຽກ
ງານກວດກາພັກ, ກວດກາລັດທີ່ປະກອບມີພາລະບົດ
ບາດ,ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ;ມີບຸກຄະລາກອນ
ຮັບຜິດຊອບບັນດາຕຳແໜ່ງງານຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີ
ການແບ່ງງານຢ່າງລະອຽດຕາມລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳ
ປະຕິວັດ,ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະພາຫະນະອຸປະກອນ
ຄົບຖ້ວນທັນສະໄໝເພື່ອຮັບໃຊ້ການກວດກາ. ໄປພ້ອມ
ນັ້ນ, ຕ້ອງມີເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວກວດກາຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງ,ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະເປົ້າໝາຍເຊັ່ນ:ມີແຜນການ,
ມີໂຄງການ, ມີແຜນງານ, ກວດກາແຕ່ສູນກາງລົງຮອດ
ທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະປະເພດໂດຍປະກອບມີທິດທາງ, ວິທີ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງລະອຽດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
ອີກດ້ານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກ
ງານກວດກາລັດແມ່ນດັດປັບວິທີການ, ຫຼັກການ, ຮູບ
ການ,ມາດຕະການ,ເຄື່ອນໄຫວເປັນເອກະພາບແຕ່ເທິງ
ລົງລຸ່ມ, ແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງຊຶ່ງທັງໝົດນັ້ນກໍ່ຕ້ອງຜ່ານຂະ
ບວນການວາງແຜນ,ການຈັດຕັ້ງອົງການ,ການສັບຊ້ອນ
ພະນັກງານ,ການຊີ້ນຳ-ນຳພາແລະການຄວບຄຸມການ
ປະຕິບັດວຽກງານແລະຄວບຄຸມຄືນໃໝ່.

ລະບົບການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານກວດ
ກາລັດຄະນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕໍ່ການຊີ້ນຳ-ນຳພາການ
ບໍລິຫານວຽກງານກວດກາລັດແຕ່ກະຊວງ ລົງຮອດ
ບັນດາກົມກອງ, ສະຖາບັນ, ບັນດາສູນ, ພະແນກ,
ໜ່ວຍງານ,ໂຄງການແລະສາຂາຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນໃໝ່ຕາມກົດເກນການ
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ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນ, ການ
ຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນຂອງທຫລຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດວຽກ
ງານກວດກາ, ເຂົ້າຮ່ວມປັບປຸງວຽກງານກວດກາເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ລະບົບການກວດກາຂອງ ທຫລ ມີຄວາມໜັກ
ແໜ້ນເຂັ້ມແຂງສົມກັບຖານະບົດບາດທີ່ວ່າ: ເປັນເສນາ
ທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳຂອງຕົນ. ແຕ່ສິ່ງ
ສຳຄັນຕັດສິນແມ່ນຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ແລະ ຄະນະ
ກວດກາຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງປັບປຸງ ແລະ ບຳລຸງກໍ່ສ້າງ
ຖັນແຖວພະນັກງານ, ກວດກາໃຫ້ມີລະດັບຄວາມຮູ້,
ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ, ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ທີ່ມີວິທະຍາສາດເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດ
ກາ,ແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດການນຳພາຂອງພັກ,
ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດໃຫ້ນັບມື້ນັບມີບົດບາດອິດທິພົນ
ຕໍ່ສັງຄົມສູງຂຶ້ນ.

 ດັ່ງນັ້ນ,ພະນັກງານທຸກຄົນໃນທຫລນັບທັງອົງ
ການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທຸກຖ້ວນ
ໜ້າຕ້ອງຖືວຽກງານກວດກາແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກ
ຄົນ,ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍ,ຄວາມສຳຄັນຂອງມັນຈຶ່ງແມ່ນ
ຄວາມຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານກວດກາ
ແທ້ໃນເມື່ອທຸກພາກສ່ວນມີຄວາມຕື່ນຕົວເຂົ້າຮ່ວມເຮັດ
ວຽກງານກວດກາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຖືເອົາການກວດກາພັກ
ແລະ ລັດເປັນເຄື່ອງມືອັນແຫຼມຄົມແຫ່ງການນຳພາຂອງ
ພັກໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ຖືວຽກງານກວດກາເປັນໜ້າທີ່
ຂອງພະນັກງານທຸກຄົນ.

ປ່ຽນບັນດາດ້ານປະລິມານໄປສູ່ດ້ານຄຸນນະພາບຂອງ
ບັນດາປັດໄຈ,ເນື້ອໃນກວດກາ,ການຈັດຕັ້ງການກວດ
ກາ ແລະ ວິທີການກວດກາ. ນັ້ນແມ່ນແນໃສ່ແກ້ໄຂ
ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ແນວຄິດ, ການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຕໍ່ກັບການກວດກາ,ເອົາໃຈໃສ່ກຳແໜ້ນບັນດາວຽກ
ງານທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ແກ້ໄຂແຕ່ລະ
ວຽກງານຢ່າງເດັດຂາດ,ທັງຮອບດ້ານ,ຊື່ສັດ,ທ່ຽງທຳ,
ພາວະວິໃສ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ແລະສົມເຫດສົມຜົນໃນການກວດກາ. ການກວດກາ
ຕ້ອງດຳເນີນຢ່າງເປີດເຜີຍ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ
ນັບແຕ່ຄະນະພັກ,ຄະນະນຳຮອດສະມາຊິກພັກ-ພະ
ນັກງານແຕ່ລະຄົນ.  ການກວດກາຕ້ອງມີການສະຫຼຸບ
ແລະ ຕີລາຄາໃຫ້ຖືກຕ້ອງໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຂໍ້ມູນຫຼັກ
ຖານທີ່ມີຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ, ຫຼີກລ້ຽງ
ການຕີລາຄາແບບມະລຸ້ມມະລ້ວຍ, ຈົ່ງຈຽມກັນ, ເຫັນ
ໃຈກັນ ແລະ ປົກປ້ອງເອົາກັນ. ການກວດກາຕ້ອງມີ
ການປະສານສົມທົບກັບກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງທຸກ
ພາກສ່ວນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ,ອຳນາດການປົກຄອງ
ແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆ, ເຮັດຄືແນວນັ້ນຈຶ່ງຈະ
ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວກວດກາດຳເນີນໄປຢ່າງເຂັ້ມ
ແຂງ,ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ,ຊັດເຈນແລະເຮັດໃຫ້
ເປົ້າໝາຍກວດກາຍອມຮັບຄວາມຜິດພາດ,ຈຸດອ່ອນ,ຂໍ້
ຂາດຕົກບົກຜ່ອງແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງ.

“ຢຶດໝັ້ນແລະເສີມຂະຫຍາຍແບບແຜນນໍາພາ
ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງພັກ,ແບບແຜນນໍາພາ
ຕິດແທດຮາກຖານ,ແທດກັບຕົວຈິງ,ມີປະຊາທິປະໄຕ,
ເປັນເຈົ້າການຕ້ານພະຍາດອາດຍາສິດ,ລັດທິເອກະຊົນ,

ສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະເຮັດວຽກແບບຜິວເຜີນ”.

(ຄັດຈາກເອກະສານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດສຳລັບສະມາຊິກພັກ,ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງພັກ,

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ:ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ)
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ໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ ສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ສາ
ກົນ ແລະ ພາກພື້ນມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ຢູ່ພາຍ
ໃນປະເທດເຮົາການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແມ່ນ
ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ,
ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ພະຍາດລະບາດຢ່າງໜັກ
ໜ່ວງແຕ່ຄະນະພັກທຫລໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາວຽກ
ງານວິຊາສະເພາະດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ,ໂດຍສຸມ
ໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ແທນອົງຄະ
ນະພັກທຫລຄັ້ງທີIIIທີ່ໄດ້ກໍານົດທິດທາງລວມຄື:ຮັບ
ປະກັນສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມ
ໝັ້ນທ່ຽງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບທະນາຄານ
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ພັດທະນາຕະ
ຫຼາດເງິນ-ຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ລະບົບການຊໍາລະໃຫ້ທັນ
ສະໄໝ.ເພື່ອປະຕິບັດທິດທາງລວມດັ່ງກ່າວ,ທ່ານນາງ
ວັດທະນາດາລາລອຍຄະນະປະຈຳພັກ,ຮອງຜູ້ວ່າການ
ທຫລໄດ້ມີຄຳເຫັນທີ່ສຳຄັນວ່າ:

ບັນດາຄະນະໜ່ວຍພັກແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ນຳພາສະ
ມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງຜັນຂະ
ຫຍາຍເປັນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບການ
ເງິນ-ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016- 
2025) ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ2030 ໂດຍລັດຖະບານ
ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນເດືອນສິງຫາ2016. ໃນຍຸດທະສາດ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດທິດທາງລະອຽດ,ຄາດໝາຍສູ້ຊົນແລະ

4 ຍຸດທະສາດຕົ້ນຕໍ, ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ມີການຜັນຂະຫຍາຍ
ມາເປັນແຜນເງິນຕາ, 7 ແຜນງານ58 ໂຄງການສໍາລັບ
ຊຸມປີ 2016-2020 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ5 ປີຄັ້ງທີVIII ຂອງລັດຖະບານແລະ
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ
ແຜນພັດທະນາເເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດແລະແຜນເງິນຕາ5 ປີຄັ້ງທີVIIIສະ
ບັບເລກທີ014/ສພຊ(24ພະຈິກ2016).

ຜ່ານຂະບວນການຊີ້ນຳ-ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ ເຫັນວ່າຂະແໜງການທະນາຄານສາມາດບັນລຸ
ຄາດໝາຍທາງດ້ານວິຊາສະເພາະພົ້ນເດັ່ນ 3 ດ້ານຄື
ດັ່ງນີ້:

1) ພວກເຮົາຍັງສາມາດຮັກສາສະເຖຍລະພາບ
ເງິນຕາແຫ່ງຊາດໄວ້ໄດ້ສະແດງອອກຄື:ໃນໄລຍະ5ປີ
ຜ່ານມາ (ມັງກອນ2016 – ມິຖຸນາ2020) ອັດຕາເງິນ
ເຟີ້ສະເລ່ຍ ຢູ່ໃນລະດັບ 2,4% ຊຶ່ງຕໍ່າກວ່າອັດຕາການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ຢູ່ໃນລະດັບສະເລ່ຍ5ປີ
≃5,85%/ປີ,ເງິນກີບອ່ອນຄ່າສະເລ່ຍ2,63%/ປີທຽບ
ກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດໝາຍວ່າຍັງຢູ່ໃນກອບແຜນ
ການທີ່ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ອ່ອນຄ່າ ຫຼື ແຂງຄ່າບໍ່ເກີນ ±5% 
ທຽບກັບສະກຸນເງິນຫຼັກ, ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ປະ
ມານ3,9ເດືອນແລະປະລິມານເງິນຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນ
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ລະດັບທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ແຜນການກໍານົດສະ
ເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ13,59%/ປີ.

2) ລະບົບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການ
ເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໄດ້ຮັບການພັດທະນາມີປະສິດ
ທິພາບສູງຂຶ້ນ, ຕາໜ່າງການບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ທັງໃນຮູບແບບທີ່ຂະຫຍາຍສາຂາ-ໜ່ວຍ
ບໍລິການແລະໃນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ຂະຫຍາຍການບໍລິການ
ຜ່ານຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີເຂົ້າຊ່ວຍ;ບັນດາທະນາຄານແລະສະຖາບັນການ
ເງິນໄດ້ປັບປຸງວິທີການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງຕົນດີ
ຂຶ້ນ,ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຍຸດທະສາດການເຄື່ອນໄຫວແລະ
ບໍລິການ,ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ເຂົ້າສູ່ຫັຼກການແລະລະບຽບການຫຼາຍຂຶ້ນ.ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ,
ບັນດາກົນໄກເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ທະນາຄານແລະ
ສະຖາບັນການເງິນ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ
ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ເຊັ່ນ: ວຽກງານ
ປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ, ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ,
ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ໂດຍສະເພາະນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ
ເພື່ອຊຸກຍູ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ,ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ແລະກາງ, ສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ
ແລະພະຍາດລະບາດໂດຍສະເພາະສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂ
ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດCovid-19. 

3) ການພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະຂອງສປປ
ລາວກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລະກ້າວສູ່ຄວາມທັນສະ
ໄໝໄປສູ່ລວງກວາ້ງແລະລວງເລິກຫຼາຍກວາ່ເກົ່າ,ມີການ
ວິເຄາະຄົ້ນຄວ້າບັນດານະໂຍບາຍ, ຫຼັກການ, ລະບຽບ
ການເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ,
ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາກໍຄືສະພາບການແຂ່ງຂັນ
ຈາກພາກສ່ວນທະນາຄານ,ສະຖາບັນການເງິນແລະນິຕິ
ບຸກຄົນ (ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ) ເຮັດໃຫ້ທົ່ວ
ສັງຄົມມີລະບົບການຊໍາລະຫຼາກຫຼາຍ, ຕອບສະໜອງ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂອງພັກ-ລັດ
ຖະບານແລະປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບົບການຊໍາລະ
ສະສາງຜ່ານເຄື່ອງມືເອເລັກໂຕຣນິກ(ເຊັ່ນ:ບັດATM, 
ເຄື່ອງຮູດບັດ,ຄອມພິວເຕີ,ມືຖື,QR Code ແລະອື່ນໆ).

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້ານີ້
ຂາ້ພະເຈົ້າເຫນັວ່າອງີໃສສ່ະພາບແວດລອ້ມສາກນົແລະ
ພາຍໃນປະເທດ ຍັງຈະມີຫຼາຍດ້ານທີ່ຈະສາມາດຄາດ
ຕວງໄດ້, ຫຼາຍດ້ານຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ພວກເຮົາຍິ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂື້ນ
ເພື່ອສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນທີ່ຕັ້ງໜ້າກວ່າເກົ່າ ແລະບຸກ
ທະລຸເພື່ອສ້າງໃຫ້ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ
ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ,ທັນສະໄໝແລະປອດໄພສາມາດ
ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ.ສະນັ້ນ,ເພື່ອເປັນ
ການກະກຽມຮັບມືກັບສະພາບດັ່ງກ່າວພວກເຮົາຈະຕ້ອງ
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ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງ, ຄາດໝາຍ
ສູ້ຊົນ ແລະ ບັນດາໜ້າວຽກຈຸດສຸມທາງດ້ານວິຊາສະ
ເພາະ ໄປຄວບຄູ່ກັບການກໍ່ສ້າງພັດທະນາບຸກຄະລາ
ກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ປັບປຸງລະບົບກົນໄກ
ການບໍລິຫານລັດ ແລະ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີຄວາມ
ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ. ໂດຍບັນດາວຽກງານທີ່ເປັນຈຸດສຸມ
ທີ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ມີຄື:

1.    ກ່ອນອື່ນຫມົດ,ທຸກຂົງເຂດວຽກງານໃນລະບົບ
ທະນາຄານຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ
ເຄື່ອງມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ
ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຖ້ວນ.ໃນນີ້,ລວມທັງເຄື່ອງມືເພື່ອຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ເຄື່ອງມືເພື່ອສ້າງ
ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເຄື່ອງມືຄຸ້ມ
ຄອງລະບົບການຊໍາລະ.ບັນດາເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວຫຼັກໆປະ
ກອບມີ: ນິຕິກໍາ, ລະບົບຕິດຕາມກວດກາສະພາບ ແລະ
ເກັບກໍາສະຖິຕິ ແລະ ລະບົບຄໍານວນຄາດຕວງສະພາບ
ລ່ວງຫນ້າ.

2. ບັນຫາທີ່ສອງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນທຸກວຽກ
ງານປິ່ນອ້ອມການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ້ານການ

ເງິນ-ເງິນຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງ
ປະສານສົມທົບກັບຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜັກ
ແໜ້ນເພື່ອແລກປ່ຽນແລະເຊື່ອມຈອດຂໍ້ມູນ,ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ
ແລະຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນ.ວຽກດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍບໍ່ສະ
ເພາະແຕ່ວຽກງານທະນາຄານແຕ່ຍັງຈະຊ່ວຍການປະຕິ
ບັດພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນກັນຕົວ
ຢ່າງ: ວຽກງານສິນເຊື່ອ, ວຽກງານເກັບລາຍຮັບງົບປະ
ມານ,ວຽກຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ,ວຽກງານດໍາເນີນຂະບວນການ
ຄະດີທາງດ້ານການເງິນ, ວຽກງານສະກັດກັ້ນການຄ້າ
ຂາຍສິ່ງຜິດກົດໝາຍຕະຫຼອດຮອດວຽກງານສາທາລະ
ນະສຸກ. ສັງລວມແລ້ວວຽກໃດທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້
ເງິນຕາເຂົ້າໃນການຊໍາລະແມ່ນຄວນຕ້ອງໄດ້ມີຖານຂໍ້
ມູນເຊື່ອມຈອດກັບລະບົບຂໍ້ມູນຂອງຂະແໜງການທະ
ນາຄານ.

3. ບັນຫາທີ່ສາມແມ່ນການປັບປຸງລະບົບການບໍລິ
ຫານລັດຂອງລະບົບທະນາຄານທັງໃນລະດັບມະຫາ
ພາກແລະຈຸລະພາກ,ຖືສໍາຄັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ຂອງລູກຄ້າ, ປະຊາຊົນເປັນກົກ - ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ
ດ້ວຍລະບົບກົນໄກທີ່ກະທັດຮັດ,ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ຮັດ
ກຸມ.

ໂດຍ:ວັດທະນາດາລາລອຍ
ຮອງຜູ້ວ່າການທຫລ
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ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ເປັນຕົ້ນສັນຍາຊື້-ຂາຍເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດລ່ວງຫນ້າ (FX Forward), ສັນຍາຊື້-ຂາຍ
ຝາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (FX Swap), ສັນຍາຊື້-ຂາຍ
ສິດໃນການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ(FX Options) 
ພ້ອມທັງໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງການເຮັດທຸລະກໍາດັ່ງກ່າວໃນ
ຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານ.

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ໄດ້ດໍາເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໂດຍ
ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງອ້ອມເປັນຕົ້ນຕໍຄື: ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ພື້ນຖານຂອງ ທຫລ, ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ,
ການດໍາເນີນທຸລະກໍາໃນຕະຫຼາດເປີດ; ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກ
ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຕະຫຼາດລະຫ່ວາງທະນາຄານມີການເຄື່ອນ
ໄຫວແຂງແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ
ເປັນຜູ້ດັດສົມແຫ່ຼງສຸດທ້າຍເພື່ອຮັບປະກັນສະພາບ
ຄ່ອງຂອງລະບົບການເງິນ-ທະນາຄານ. ໃນໄລຍະຕົ້ນປີ
2020,ພາຍຫຼັງເສດຖະກິດໂລກແລະເສດຖະກິດປະ
ເທດເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ນຳສະເຫນີໃຫ້ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກ
ເບ້ຍພື້ນຖານ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບລົງ
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະດ້ານຕົ້ນທຶນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂ
ອໍານວຍດ້ານສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ລະບົບທະນາຄານທຸ
ລະກິດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງອົງຄະນະພັກທຫລ,ໜວ່ຍ
ພັກກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນຖານະທີ່ເປັນເສນາທິການ
ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ-ຄະນະນຳ ທຫລ ໂດຍແມ່ນສະຫາຍ
ຄຳພຸດສິດທິລາດ,ຄະນະພັກ,ເລຂາໜ່ວຍພັກໄດ້ນຳພາ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຖິງແມ່ນວ່າ
ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເສດຖະກິດໂລກໄດ້ຜັນແປໄປຢ່າງສະ
ຫຼັບສັບຊ້ອນ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ
ຫຼາຍດ້ານເປັນສິ່ງທ້າທ້າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ
ມະຫາພາກດ້ານເງິນຕາ;ຄະນະໜ່ວຍພັກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ໃຫ້ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຢ່າງໃກ້ຊິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດານະໂຍບາຍ  ເພື່ອຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາ
ແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງແລະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງ
ມີໄຫວພິບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ-ລັດແລະສະພາບຕົວຈິງຂອງປະເທດດັ່ງນີ້:

ໄດ້ຖືເອົານະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນເປັນເຄື່ອງ
ມືຕົ້ນຕໍໃນການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ
ໂດຍນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະ
ຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາ
ແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈໍາວັນໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ
ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນປະຕິບັດຕາມຂອບທີ່ກໍານົດ; ໄດ້
ດໍາເນີນການດັດສົມຕະຫຼາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່
ສິນຄ້າບູລິມະສິດ, ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການ
ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນ

ຄະນະພັກທຫລຖືການຮັກສາສະເຖຍລະພາບ
ເງິນຕາເປັນໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ
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ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ທັນການ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື
ເທົ່າທີ່ຄວນ.

ຈາກສະພາບປັດຈຸບັນ, ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ,
ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ຄາດວ່າ
ຈະຍິ່ງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ຈາກທັງປັດໄຈ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນຕົ້ນພື້ນຖານເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກຂອງປະເທດເຮົາທີ່ຄາດວ່າຈະຍັງສືບຕໍ່ມີ
ການຂາດດຸນຊໍາລະປົກກະຕິກັບຕ່າງປະເທດແລະຂາດ
ດຸນງົບປະມານ ໃນຂະນະທີ່ພັນທະໃນການຊໍາລະໜີ້ສິນ
ຕໍ່ຕ່າງປະເທດຈະສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຄວາມ
ສ່ຽງຈາກພະຍາດລະບາດ,ໄພທໍາມະຊາດ;ໃນຂະນະທີ່,
ຕະຫຼາດການເງິນໂລກຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມຜັນຜວນ ແລະ
ເສດຖະກິດໂລກຍັງຈະຊົບເຊົາ ຍ້ອນພະຍາດລະບາດ;
ແຫ່ຼງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຄາດວ່າຈະມີຈໍາກັດລົງແຕ່
ການແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃກ້ຄຽງ
ກັບສປປລາວພັດນັບມື້ຈະມີສູງຂຶ້ນ.ສະນັ້ນ, ເພື່ອສືບ
ຕໍ່ປະກອບສ່ວນຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ
ແລະຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ,ພາຍໃຕ້
ການຊີ້ນໍາຈາກຄະນະປະຈໍາພັກຄະນະຜູ້ວ່າການ ທຫລ,
ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບເກັບ
ກໍາສະຖິຕິໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ພ້ອມທັງນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການ
ວິເຄາະ ແລະ ຄາດຄະເນທ່າອ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-
ການເງິນທີ່ນັບມື້ນັບມີວິທະຍາສາດ ແລະ ມີຄວາມຊັດ
ເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະ
ໂຍບາຍ ໂດຍຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກ
ປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດໂດຍ
ສືບຕໍ່ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈໍາວັນໃຫ້ທະ
ນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາປະຕິບັດ
ຕາມຂອບເຂດກໍານົດໄວ້ ແລະ ດັດປັບເມື່ອເຫັນວ່າຈໍາ
ເປັນ;ສືບຕໍ່ດັດສົມຕະຫຼາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດເມື່ອເຫັນ
ວ່າຈໍາເປັນ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ພັດທະນາເຄື່ອງມືອະນຸພັນ
ທາງການເງິນ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໄດ້ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງແລະສ້າງບັນດາ
ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ
ໃຫ້ແທດເໝາະສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ທຫລ ໄດ້ປະສານສົມທົບ
ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກຳທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງ
ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງກະແສ
ເງິນແລະວັດຖຸມີຄ່າເຂົ້າ-ອອກສປປລາວ;ການຢັ້ງຢືນ
ນຳທຶນເຂົ້າຂອງພາກເອກະຊົນແລະອອກໃບອະນຸຍາດ
ກູ້ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ພາກເອກະຊົນ, ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຄຽງຄູ່ກັບຜົນງານທີ່ຍາດມາ
ໄດ້ນັ້ນໃນການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງ - ທີ່
ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍ
ເງິນຕາທາງອ້ອມຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນເປັນຕົ້ນ
ທຸລະກໍາຕະຫຼາດເປີດ, ອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງ
ທຫລ   ຍ້ອນຂາດເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍ ຄື: ພັນທະບັດຄັງເງິນ;
 ຍັງມີການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການຊໍາ
ລະສະສາງ ແລະ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຊະຊາຍຢູ່ໃນສັງຄົມ
ຍ້ອນບັນດານິຕິກໍາແລະມາດຕະການການຄຸ້ມຄອງເງິນ
ຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍ່ທັນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມ
ງວດເທົ່າທີ່ຄວນ, ທຫລ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຂໍການຮ່ວມມື
ກັບຫຼາຍພາກສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ;ຊຶ່ງການຕິດຕາມ
ກວດກາແລະປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ບັນດາຮ້ານແລກ
ປ່ຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ
ຫຼາຍດ້ານ; ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາທະນາຄານ
ແລະ ຕະຫຼາດກວ້າງອອກຍ້ອນການດັດສົມຕະຫຼາດເງິນ
ຕາຕ່າງປະເທດບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນເງື່ອນໄຂ
ທີ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດເຮົາຍັງບໍ່
ທັນເຂັ້ມແຂງ ມີການຂາດດຸນຊຳລະປົກກະຕິກັບຕ່າງປະ
ເທດ ແລະ ຂາດດຸນງົບປະມານມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບວກກັບ
ພັນທະການຊຳລະໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດສູງຂຶ້ນ ແຕ່ແຫຼ່ງ
ລາຍຮບັເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດພັດຫຸຼດລົງ;    ການເກັບ
ກໍາສະຖິຕິBOP ຍັງຫຼ້າຊ້າແລະຄາດເຄື່ອນ(ເປັນຕົ້ນຂໍ້
ມູນກະແສເງິນເຂົ້າອອກ ແລະ ຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບທະນາ
ຄານ,ຂໍ້ມູນການກູ້ຢືມແລະການຊໍາລະໜີ້ຂອງພາກ
ເອກະຊົນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ)ຍ້ອນການສະຫນອງຂໍ້ມູນຈາກ
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ດ້ານນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືນະ
ໂຍບາຍເງິນຕາແບບທາງອ້ອມເປັນຕົ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ
ພື້ນຖານຂອງ ທຫລ, ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ,
ທຸລະກໍາໃນຕະຫຼາດເປີດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ
ພ້ອມຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງເມື່ອເຫັນວ່າຈໍາເປັນ; ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງ
ຊາດ, ຊຸກຍູ້ກະຊວງການເງິນດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານດ້ວຍ
ການຈໍາຫນ່າຍພັນທະບັດຄັງເງິນທີ່ມີການສະໜອງ
ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດເປີດ; ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນ
ໄຂໃຫ້ກົນໄກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນ
ຕາແລະນະໂຍບາຍການເງິນໃຫ້ກົມກຽວ;ເປັນເຈົ້າການ
ໃນການຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີມາດຕະການທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແຕ່ລະໄລຍະ.

ໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈະພິຈາລະ
ນາຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງນິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານດັ່ງ
ກ່າວໃຫ້ແທດເໝາະສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນແຕ່
ລະໄລຍະ;ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທັງພາກລັດແລະເອກະ
ຊົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວງ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ;ປະສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ
ຮັບປະກັນກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ
ສູງສຸດ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ
ການຊຳລະເປັນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ສປປລາວ ແລະ

ສປ ຈີນ ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແລກປ່ຽນ
ເງິນ ກີບ-ຢວນ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບປະ
ເທດຄູ່ຄ້າທີ່ສໍາຄັນອື່ນແລະປະເທດອ້ອມຂ້າງເພື່ອຊ່ວຍ
ເພີ່ມສະພາບຄ່ອງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ປະ
ເທດກໍຄືການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮັກສາສະ
ເຖຍລະພາບເງິນຕາ.

ພ້ອມກັນນີ້,ຈະນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກ
ຍູ້ການຜະລິດ-ການສົ່ງອອກແນໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫ້ພື້ນຖານການຜະລິດພາຍໃນ, ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາ
ເຂົ້າ ກໍ່ຄືສ້າງເງື່ອນໄຂຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສາມາດລະດົມເງິນ
ຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າປະເທດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍການຄົ້ນ
ຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະ
ກິດເປັນເຈົ້າການໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ໂຄງການ
ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນຈຸນ
ລະທຸລະກິດ, ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດ
ກາງ; ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້
ຫຼາຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໂດຍສະເພາະແມ່ນສະບຽງອາ
ຫານ, ສິນຄ້າປະເພດອຸດສາຫະກໍາເຄິ່ງປຸງແຕ່ງ ແລະ
ສິນຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງໃນການສົ່ງອອກ;ພ້ອມທັງ,ຮັບປະກັນ
ໄດ້ຄຸນະພາບ-ປະສິດທິພາບຂອງສິນເຊື່ອແລະສະເຖຍ
ລະພາບດາ້ນລາຄາ.

"ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານຢ່າງມີຫຼັກການຂອງພັກໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະ

ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຍຸດທະ

ສາດການຫັນເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳ,ຫັນເປັນທັນສະໄໝໃຫ້ເປັນຈິງເທື່ອລະກ້າວ"

(ຄັດຈາກ:ເອກະສານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດສຳລັບສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງພັກ,
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ:ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ)
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-ໃນດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສູງ. ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິ
ກໍາຈຳນວນ 21 ສະບັບ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຂອງລັດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງກັບການພັດທະນາແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະ
ບົບທະນາຄານຢູ່ພາຍໃນແລະການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນ,  ອັນສຳຄັນແມ່ນສຳເລັດການປັບປຸງກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ). ໃນ
ນີ້, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີຂໍອະນຸ
ຍາດສ້າງຕັ້ງສາຂາທະນາຄານ ແລະ ໄດ້ອອກໃບອະນຸ
ຍາດດາໍເນນີທລຸະກດິໃຫແ້ກທ່ະນາຄານທລຸະກິດ3ແຫງ່,
ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ 5 ແຫ່ງ ແລະ
ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນ25ແຫ່ງ.

ການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະສະຖາບັນ
ການເງິນ ແມ່ນພາລະບົດ ແລະ ໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນຂອງ
ທຫລ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບສະຖາ
ບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງປະເທດ.ດ້ວຍເຫດນີ້,ຄະນະ
ພັກ ທຫລ ຈິ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳໜ່ວຍພັກກົມຄຸ້ມຄອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດ (ກຄທ), ໃນການເປັນເສນາທິການ
ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ທຫລ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ.ປັດຈຸບັນໜ່ວຍພັກກຄທມີສະ
ມາຊິກພັກທັງໝົດ18ສະຫາຍ,ຍິງ9ສະຫາຍ,ສໍາຮອງ2 
ສະຫາຍ ກວມ 31,58% ຂອງພະນັກງານທັງໝົດ. ໃນ
ໄລຍະ5ປີຜ່ານມາ(2016-2019)ໂດຍໄດ້ຮບັການຊີ້ນຳ-
ນຳພາໂດຍກົງຈາກຄະນະພັກທຫລໜ່ວຍພັກໄດ້ຕັ້ງໜ້າ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນມີຜົນສຳເລັດຄື:

ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງຄະນະພັກທຫລ
ໃນການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະສະຖາບັນການເງິນ
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ໜ່ວຍພັກ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາເກັບກໍາ
ສັງລວມຂໍ້ມູນຖານະການເງິນ, ຂຽນບົດວິເຄາະຖານະ
ການເງິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ທົ່ວລະບົບ
ເປັນລາຍເດືອນ,ລາຍໄຕມາດ.ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໄດ້ປະ
ເມີນຄວາມສ່ຽງເປັນລາຍທະນາຄານແລະການວິເຄາະ
ທົ່ວລະບົບທະນາຄານ. ລົງກວດກາທະນາຄານທຸລະກິດ
ປະຈໍາປີ ແລະ ກວດກາສະເພາະກິດຕາມແຜນການທີ່
ວາງໄວ້ ແລະ ຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານ
ເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດເຫັນສະພາບຖານະການເງິນ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ແທ້ຈິງຢ່າງທັນສະພາບການຍິ່ງຂຶ້ນ. ພ້ອມ
ນີ້, ໄດ້ຊີ້ນຳ-ນຳພາການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກ
ການສຳຄັນຂອງບາເຊວໃນການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸ
ລະກິດເພື່ອກໍານົດຈດຸບົກພ່ອງແລະບັນຫາທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ
ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການດັ່ງກ່າວ;ສໍາເລັດການ
ສ້າງແຜນແມ່ບົດແລະແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະ
ນາການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມມາດຕະຖານ
ບາເຊວ (ປີ2017-2025); ສໍາເລັດການຮັບຮອງທະນາ
ຄານເປົ້າໝາຍຈໍານວນ5ແຫ່ງເພື່ອເປັນຕົວແບບໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການຄຸ້ມຄອງດັ່ງກ່າວ.ນອກນີ້,ຍັງກະ
ກຽມເງື່ອນໄຂການສ້າງລະບົບທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ແລະລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນ
ໃນການຕິດຕາມກວດກາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານ
ພ້ອມນີ້, ກໍໄດ້ພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນໂດຍເຊັນບົດບັນ
ທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ທຫລ ກັບທະນາຄານແຫ່ງ
ປະເທດໄທ,ທະນາຄານປະຊາຊົນຈີນແລະທະນາຄານ

ກາງມຽນມາແລະອົງການຈດັຕັ້ງສາກົນອື່ນໆໃນການຍົກ
ລະດັບຄວາມອາດສາມາດຄຸ້ມຄອງຂອງພະນັກງານ
ແລະ ປັບປຸງບາງລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ວຽກງານ
ການເຊື່ອມໂຍງອາຊຽນ(ABIF, FSL, FINC).

ຄ່ຽງຄູ່ກັບຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້ນັ້ນ,ໜ່ວຍພັກຍັງ
ມີບາງດ້ານທີ່ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂ, ເປັນຕົ້ນການ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ຄວາມສາມາດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງກວດກາຍັງຈຳກັດ,ຄວາມຮູ້ແລະປະສົບ
ການຂອງພະນັກງານໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຍັງຈຳກັດ,
ໂດຍສະເພາະບົດຮຽນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຫັນລະ
ບົບຄຸ້ມຄອງ; ການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຍັງ
ບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ເຮັດໃຫ້ມີສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງອ່ອນແອ, ບໍ່ມີປະສິດທິ
ຜົນ,ມີໜີ້ສິນສູງ.

ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ຄະນະ
ພັກ ທຫລ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ໄດ້ຊຸກຍູ້ສ້າງເງື່ອນ
ໄຂໃນການລະດົມສະຖາບັນການເງິນນອກລະບົບໃຫ້
ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບ,ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງກວດກາຕິດຕາມການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນປະເພດ
ຕ່າງໆຕາມລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ,ໂດຍໄດ້ລົງກວດ
ກາ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທົ່ວລະບົບສະຖາບັນ
ການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ ຈຳນວນ 115 
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ແຫ່ງ;ສ້າງແລະພັດທະນາດ້ານນິຕິກຳແລະເຄື່ອງມືໃນ
ການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ,
ຄົ້ນຄວ້າການກຳນົດນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນ
ກູ້ຂອງສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງກັບ
ລູກຄ້າ. ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ເປັນເຈົ້າການລະດົມທຶນການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນຂອງໂຄງການ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ
ທຶນຊົນນະບົດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖາບັນ. ປັດຈຸບັນ, ສະຖາບັນ
ການເງິນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທຫລມີຈຳນວນ

ທັງໝົດ 180 ແຫ່ງ; ໃນນັ້ນ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະ
ພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກມີ 20 ແຫ່ງ, ສະຖາບັນທີ່ບໍ່ຮັບເງິນ
ຝາກມີ 79 ແຫ່ງ, ໂຮງຊວດຈຳ ຈຳນວນ 27 ແຫ່ງ,
ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ29 ແຫ່ງ, ເຊິ່ງຍອດຊັບສິນຂອງສະ
ຖາບັນການເງິນ ຈຳນວນ 7,633 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນສະ
ເລ່ຍ 37,7%/ປີ, ມີເງິນຝາກ 1,217 ຕື້ກີບ, ສິນເຊື່ອ
5,500 ຕື້ກີບ, ບັນດາສະຖາບັນການເງິນໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການ
ເງິນຂອງຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຫຼາຍຂຶ້ນ.
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  ການເປັນເສນາທິການແລະພະລາທິການໃຫ້ແກ່ທຫລ

ໜ່ວຍພັກຫ້ອງການ ທຫລ ແມ່ນໜ່ວຍພັກໜຶ່ງທີ່
ຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກ ທຫລ ສ້າງຕັ້ງໃນວັນທີ 22 ມີນາ
1997ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການແລະວຽກງານ
ພາະລາທິການໃຫ້ກັບ ທຫລ ໃນວຽກງານທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ
ຢ່າງ. ຫ້ອງການປະກອບມີ ຄະນະຫ້ອງການ 4 ທ່ານ,
ມີ 4 ພະແນກ ແລະ 1 ໂຮງຮຽນອະນຸບານຂຶ້ນກັບ.
ມີພະນັກງານທັງໝົດ140ຄົນ,(ພະນັກງານສົມບູນ105
ຄົນ,ພະນັກງານຕາມສັນຍາ33ຄົນ)  ມີສະມາຊິກພັກ
ທັງໝົດຈໍານວນ32ສະຫາຍ(ຍິງ21 ສະຫາຍ,ສຳຮອງ
4ສະຫາຍ)ກວມເອົາ31%ຂອງພະນັກງານທັງໝົດ.

ໂດຍໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກຄະນະ
ພັກ-ຄະນະຜູ້ວ່າການທຫລ,ຫ້ອງການທຫລໄດ້ຕັ້ງໜ້າ
ປະຕິບັດໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານດັ່ງນີ້:

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດບົດບາດການເປັນ
ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງແລະປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ3ດີ
ຂອງຕົນຄື: ເປັນເສນາທິການດີ, ການບໍລິການດີ ແລະ
ປະສານງານດີ.ໃນການເປັນເສນາທິການໃຫ້ກັບຂັ້ນເທິງ
ແມ່ນໄດ້ສັງລວມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ທຫລ 
ໃຫ້ມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ, ຖືກຕ້ອງ, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າບັນຫາທີ່
ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບບັນ
ດາກົມກ່ຽວຂ້ອງ,ກະກຽມເນື້ອໃນເອກະສານ (ແຜນເງິນ
ຕາ, ບົດລາຍງານ, ຄຳຖາມຊີ້ແຈ້ງສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ)
ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຂອງພັກ
ແລະລັດຖະບານ.ໃຫ້ທັດສະນະແກ່ຂັ້ນເທິງໃນການແກ້

ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງຕົນ, ເປັນໃຈກາງ
ໃນການກະກຽມເນື້ອໃນ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມສະພາ
ບໍລິຫານທຫລເພື່ອຮບັຮອງວຽກງານທີ່ສຳຄັນຂອງທຫລ.
ສະຫຼຸບສັງລວມແລະປະເມີນການຈັດຕັ້ງແຜນງານ-ໂຄງ
ການ 5 ປີ ຂອງ ທຫລ (2016-2020) ໃນແຕ່ລະປີ;
ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຄໍາເຫັນຊີ້ແຈ້ງຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ
ຜ່ານສາຍດ່ວນຕໍ່ວຽກງານຂະແໜງທະນາຄານ. ວຽກ
ງານເລຂາການນຳ ທຫລ,ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂ່າວສານ,
ວາລະສານ, ລາຍການວິທະຍຸ, ເກັບກຳຂ່າວ, ຂຽນຂ່າວ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ທຫລ ລົງສື່ຕ່າງໆ, ເປັນ
ໃຈກາງປະສານສົມທົບທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ,
ບໍລິຫານວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ.ນອກນີ້,ຍັງໄດ້ເປັນ
ເສນາທິການໃນວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ
ແມ່ຍິງ,ວຽກແມ່ແລະເດັກໃຫ້ແກ່ທຫລ.
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ໃຫ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດວຽກງານຕາມໜ້າທີ່ມອບ
ໝາຍ ແລະ ຕັ້ງໜ້າສິດສອນລູກຫຼານໃຫ້ເປັນເດັກດີ,
ຮຽນເກັ່ງ,ມີລະບຽບວິໄນເປັນຜູ້ສືບທອດພາລະກິດຂອງ
ປະເທດຊາດ.ນອກນີ້,ຍັງເຮດັໜາ້ທີ່ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບສໍານັກງານໃນຂະແໜງທະນາຄານ,ປະ
ສານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນການຂົນຍ້າຍວັດຖຸມີຄ່າໃຫ້ຮັບປະ
ກັນຄວາມປອດໄພຮອບດ້ານ.  ຕິດຕາມຄົນເຂົ້າ-ອອກ,
ຕິດຕາມລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຈາກກ້ອງວົງ
ຈອນປິດຄົບຊຸດ.

ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ວຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂອງພະນັກງານ ແລະ ສະມາຊິກ
ພັກທັງໝົດ ໜ່ວຍພັກຈຶ່ງໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນໜ່ວຍ
ພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານເຖິງ5ສະໄໝຕິດຕໍ່ກັນ
ແລະ ເປັນປະເພດໜ່ວຍພັກປອດໄສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກ
ແໜ້ນປະຈໍາປີ2018ທີ່ຜ່ານມາແລະໄດ້ຮັບການຍ້ອງ
ຍໍປະເພດຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນII ຈາກລັດຖະບານແລະ
ການນຳຂອງທຫລຈຳນວນ3ຄັ້ງ.

ໃນການປະຕິບັດບົດບາດເປັນພະລາທິການຂອງ
ທຫລ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳ ແລະ
ບັນດາກົມໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ,
ຄຸ້ມຄອງການເບີກຈ່າຍເງິນບໍລິຫານ(ຄັງຍ່ອຍ),ປະຕິບັດ
ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ສະ
ໜອງວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍລິຫານຂອງ
ບັນດາກົມ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບສົມບັດຂອງ ທຫລ
ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢູ່
ສະເໝີ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ ແລະ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກຕາມທີ່ສະພາບໍລິຫານ
ທຫລ ຮັບຮອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ດ້ານພາຫະນະຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດແລະຫໍມູນເຊື້ອຂອງທຫລເພື່ອ
ເປັນບ່ອນຮຽນຮູ້ ມູນເຊື້ອຕົ້ນກຳເນີດຂອງຂະແໜງ
ທະນາຄານ. ພ້ອມນີ້, ໄດ້ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ
ທຫລເພື່ອເບິ່ງແຍງລູກຫຼານຂອງພະນັກງານທະນາຄານ
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ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດຄຳຂວັນຂອງຫ້ອງການ“ເສນາທິການດີບໍລິການດີປະສານງານດີີີ”

ຄຽງ ຄູ່ ກັບໝາກຜົນທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເ ທິງນັ້ນ
ໜ່ວຍພັກຫ້ອງການຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂ
ໃນການເຮັດບົດບາດການເປັນເສນາທິການແລະພະລາ
ທິການໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງດັ່ງນີ້:

-ປັບປຸງແບບແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແກ້
ໄຂແນວຄິດຄອງເດີມ ຂາດຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະ
ນັກງານ,ສະມາຊິກພັກຈຳນວນໜຶ່ງ,ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ
ກວດກາ,ຊຸກຍູ້ວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ,ປັບປຸງການ
ປະສານງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງ
ຕົວດີ,ຍົກລະດັບຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ
ໃນແຕ່ລະຂັ້ນທັງຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.

ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາວຽກງານວິຊາສະເພາະ
ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຍົກສູງວຽກງານການເປັນເສນາທິການໃຫ້
ແກ່ຂັ້ນເທິງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ,ຄົ້ນຄວ້າແລະໃຫ້ທັດ
ສະນະແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເ ທິງໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ,
ຊັດເຈນ;ປັບປຸງວຽກງານສັງລວມລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ
ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ ແລະ ທັນ
ການ; ຄົ້ນຄວ້າລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ມີຄວາມ

ທັນສະໄໝ; ປັບປຸງຂອດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານໃຫ້
ຄ່ອງຕົວ, ວ່ອງໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ປັບປຸງວຽກງານ
ຂ່າວສານ, ວາລະສານ ທຫລ, ລາຍການວິທະຍຸໃຫ້ມີ
ສີສັນ, ມີເນື້ອໃນອຸດົມສົມບູນ ເພື່ອເປັນກະບອກສຽງ
ທີ່ແຫຼມຄົມ ໃນການເຜີຍແຜ່ວຽກງານທະນາຄານໃຫ້
ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້; ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານສົ່ງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ
ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດ
ຂອງ ທຫລ ແລະ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກໃຫ້ວ່ອງໄວ;
ຕິດຕາມໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ສໍາເລັດ
ໄປຕາມສັນຍາ,  ປັບປຸງວຽກງານຮັບໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ບັນ
ດາກົມປິ່ນອ້ອມ;  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ
ໃຫ້ໄປຕາມແຜນທີ່ສະພາບໍລິຫານຮບັຮອງ,ຖືກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບການ ແລະ ບົນຈິດໃຈປະຢັດ.   ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງ
ສະໝຸດ ແລະ ຫໍມູນເຊື້ອໃຫ້ມີມາດຖານ; ຄົ້ນຄວ້າຊອກ
ວັດຖຸພັນຕ່າງໆຕິດພັນກັບມູນເຊື້ອຂະແໜງທະນາຄານ,
ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານປ້ອງກັນໃນຂົງເຂດທະນາຄານເພື່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
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ບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
ໃນການເປັນກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກທຫລ

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ(ຊາວໜຸ່ມ,ແມ່ຍິງແລະ
ກຳມະບານ)ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງໃນລະບອບ
ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນໂດຍພາຍໃຕ້ການນຳພາໂດຍ
ກົງ ແລະ ຮອບດ້ານຂອງພັກ; ຕະຫຼອດ 5 ປີຜ່ານມາ
ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງ ທຫລ  ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ ຄັ້ງທີ III ຂອງອົງຄະນະ
ພັກ ທຫລ ກໍ່ຄືມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂັ້ນຂອງຕົນ
ຊຶ່ງສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີອັນໄດ້ປະ
ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໝາກຜົນລວມຂອງຂະແໜງທະນາ
ຄານກໍ່ຄືທຫລ.

ເຖິງວ່າສະພາບການຢູ່ສາກົນແລະພາກພື້ນໄດ້ມີ
ການຜັນແປຢ່າງໄວວາ, ສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງິນ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທຫລ. ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍ່ຕາມ,ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາໂດຍກົງຈາກອົງຄະ
ນະພັກທຫລເຮັດໃຫ້3ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ມີການເຄື່ອນ
ໄຫວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເປັນກໍາລັງແຮງຕົ້ນຕໍ ແລະ ກຳລັງ

ປະຈັນບານໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ທຫລ ໃນການສຶກສາອົບ
ຮົມການເມືອງແນວຄິດເປັນກຳລັງແຮງທີ່ສຳຄັນໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງ ທຫລ ເປັນຕົ້ນ
ວຽກງານຮັກສາສະຖຽນລະພາບ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ວຽກງານສ້າງນິຕິກໍາ, ວຽກງານຫັນເປັນ
ທັນສະໄໝແລະການສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນ
ແລະອື່ນໆ.

ສະເພາະອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ ໂດຍພາຍໃຕ້
ການຊີ້ນຳຂອງສະຫາຍ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ, ເລຂາ
ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ທຫລ ຜູ້ເກົ່າ; ຕະຫຼອດ
5 ປີຜ່ານມາ, ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ທຫລ ໄດ້ຖື
ເອົາວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດເປັນສຳ
ຄັນໃນຖັນແຖວຊາວໜຸ່ມໃນແຕ່ລະຂັ້ນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ມີຄວາມຫ້າວຫັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະ
ແລະ ມີຄວາມເສຍສະຫຼະເພື່ອສ່ວນລວມ, ມີຄວາມສາ
ມັກຄີທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນແລະ
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ກວ້າງຂວາງ; ຊີ້ນໍາປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານ
ງານຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ,
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງວຽກງານແລະ
ສົມກັບເປັນສິນໄຊຍຸກໃໝ່ຢ່າງແທ້ຈິງ, ມາຮອດປະຈຸບັນ
ມີ 8 ຮາກຖານທີ່ຂຶ້ນກັບ, ມີສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ 4.751 
ສະຫາຍຊຶ່ງແຕລ່ະຮາກຖານສາໍເລດັການຈັດກອງປະຊຸມ
ໃຫຍຂ່ັ້ນຂອງຕົນແລ້ວ100%     ແລະໄລຍະຜ່ານມາຄະນະ
ຊາວໜຸ່ມຂັ້ນໜ່ວຍ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ 4 ບຸກ ຈໍານວນ
123ໜ່ວຍ,ຂັ້ນຮາກຖານ7ຮາກຖານແລະຂັ້ນຄະນະ
ບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມທຫລ 3ປີຕິດຕໍ່ກັນພ້ອມທັງຮັບ
ທຸງໄຊນໍາໜ້າຈາກສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ.

ສຳລັບສະຫະພັນກໍາມະບານ ທຫລ; ໂດຍແມ່ນ
ສະຫາຍນາງຂັນແກ້ວຫຼ້າມະນີເງົາປະທານສະຫະພັນ
ກຳມະບານ ທຫລ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ
ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຄຳຂັວນ “5 ເປັນເຈົ້າ” ປະຈຸບັນ
ມີສະມາຊິກກຳມະບານທັງໝົດ 4.125 ສະຫາຍ. ໃນນີ້
ມີນັກສຶກສາ1.058ສະຫາຍ;ສະມາຊິກໃນຂົງເຂດຮາກ
ຖານທະນາຄານລັດມີ3.900 ສະຫາຍ ກວມ 94,64% 
ຂອງພະນັກງານທັງໝົດ. ພ້ອມນີ້ໄດ້ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ
ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງແລະຍັງເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຂະຫຍາຍການ
ຈັດຕັ້ງຮາກຖານໄປສູ່ຂົງເຂດທະນາຄານທຸລະກິດເອກະ
ຊົນແລະທະນາຄານທຸລະກິດຮ່ວມທຶນ.ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບ
ການຕ່າງໆ. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງຂະບວນ
ການຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງສະຫະພັນກຳມະ
ບານ.

ສຳລັບຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທຫລ ໂດຍ
ແມ່ນສະຫາຍ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ປະທານ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທຫລ (ສມຍ.ທຫລ) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ (ພົນລະເມືອງດີ,
ພັດທະນາດີ, ສ້າງຄອບຄົວດີ) ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ ແລະ ຂະບວນການຮັກຊາດ ແລະ
ພັດທະນາ.ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມີສະມາຊິກ
ແມ່ຍິງ3ດີປະເພດ1ຂັ້ນສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ຍ້ອງຍໍ 1.410 ຄົນ ກວມ 90%, ປະເພດ 2 ຈໍານວນ
232 ຄົນ ກວມ 14,13%; ຍ້ອງຍໍຂັ້ນສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ທຫລປະເພດ1ຈໍານວນ641ຄົນກວມ90%, ປະເພດ
2 ຈໍານວນ 137 ຄົນ ກວມ 17,12% ຂອງຈໍານວນ
ສະມາຊິກແມ່ຍິງທັງໝົດ, ໃນນັ້ນ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໄດ້ຮັບ
ທຸງໄຊ 3 ດີ ຈາກສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໃນປີ
2015.ຜາ່ນການຈດັຕັ້ງປະຕບິດັຂະບວນການແມຍ່ງິ3 ດີ
ເຮັດໃຫ້ມີສະມາຊິກແມ່ຍິງສາມາດປະກອບສ່ວນແກ້
ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຖັນແຖວແມ່ຍິງ, ຄອບຄົວ ແລະ
ສັງຄົມ.
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ທ່ານອາລຸນໄຊສູນນະລາດເລຂາຄຊປປລແລະທ່ານສອນໄຊສິດພະໄຊ
ຜູ້ວ່າການທຫລພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມທຫລ
ເຂົ້າຮ່ວມການປູກຕົ້ນໄມ້ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ພິທີມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວທຫລ
ເປັນຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ4ບຸກ

ທຫລ ທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້. ດັ່ງສະຫາຍປະທານສະ
ຫະພັນກຳມະບານ ທຫລ ໄດ້ເນັ້ນວ່າໃນຕໍ່ໜ້າຈະສືບຕໍ່
ນຳພາວຽກງານການເມືອງແນວຄິດເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-
ສະມາຊິກກຳມະບານສືບຕໍ່ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານ
ຄຸນທາດການເມືອງ, ມີຫຼັກໝັ້ນຊົນຊັ້ນກຳມະກອນຢ່າງ
ຈະແຈງ້,ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກລັດແລະອົງການ
ຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນ, ຍຶດໝັ້ນອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ; ປັບປຸງ
ແລະ ຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງກຳມະບານໃຫ້ມີຄວາມເຕີບ
ໃຫຍ່, ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ;
ສູ້ຊົນປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງກຳມະບານແລະຂະບວນ
ການປິ່ນອ້ອມໃຫ້ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ, ມີເນື້ອໃນຄົບ
ຖ້ວນເລິກເຊິ່ງແລະແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນ
ຈິງຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງຢູ່ແຕ່ລະຮາກຖານ; ບຸກບືນຍົກ
ລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ,ຫົວຄິດປະດິດສ້າງແລະ
ລັກສະນະດີເລີດໃນຖັນແຖວພະນັກງານ-ສະມາຊິກກຳ
ມະບານຢູ່ແຕ່ລະຮາກຖານໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

ສະຫະພັນກຳມະບານທຫລມອບວັດຖຸ-ປັດໄຈຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດCovid-19

ສະຫະພັນກຳມະບານທຫລສ້າງຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດເພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອສັງຄົມ
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ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ຍັງເຄື່ອນໄຫວປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ຂະບວນການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນວຽກ
ງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໂດຍໄດ້ຮ່ວມ
ກັບອ້າຍນ້ອງຕໍາຫຼວດເຄື່ອນໄຫວເວນຍາມໃນວັນ
ສໍາຄັນ;ໄດ້ບໍລິຈາກເລືອດຊ່ວຍເຫືຼອສັງຄົມ;ໄດ້ຊ່ວຍເຫືຼອ
ກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ,
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ; ປະກອບສ່ວນວັດຖຸປັດໃຈໃຫ້ອ້າຍ
ນ້ອງທະຫານທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່; ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນການກວດກາການ ເຂົ້າ-ອອກ ສໍານັກງານເພື່ອ
ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ບັນຫາສໍາຄັນອື່ນໆ
ກໍ່ລ້ວນແຕ່ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທຫລ.

ປະຈຸບັນ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທຫລ ພວມ
ບຸກໜ້າບືນຕົວສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ ເພື່ອຂໍ່ານັບຮັບ
ຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທ ີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກ
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ສະຫາຍປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງທຫລໄດ້ກ່າວ
ວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າຈະສືບຕໍ່ປຸກລະດົມພະນັກງານເພດຍິງ
ແລະສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງປະຕິບັດຄຳຂວັນ3ດີ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຮາກຖານໄປສູ່ທະນາຄານ
ທຸລະກິດເອກະຊົນໃຫ້ໄດ້2ຮາກຖານ;ຂະຫຍາຍສະມາ
ຊິກແມ່ຍິງ ກວມເອົາ 90% ຂຶ້ນໄປຂອງພະນັກງານຍິງ
ທັງໝົດ; ສະມາຊິກພັກເພດຍິງ ກວມເອົາ 45% ຂຶ້ນໄປ
ຂອງສະມາຊິກພັກທັງໝົດ;ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມແລະສ້າງເງື່ອນ
ໄຂໃຫ້ສະມາຊິກແມ່ຍິງ ໄດ້ບັນຈຸສັບຊ້ອນເຂົ້າໃນຕໍາ
ແໜ່ງນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕ່າງໆຂອງທຫລ.

ການຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ແກ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ

"ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງທັດສະນະມະຫາຊົນໃຫ້ໜັກແໜ້ນດ້ວຍການຕັ້ງໜ້າເຂົ້າ
ຮ່ວມຂະບວນການຂອງມະຫາຊົນໂດຍຖືເອົາຂະບວນການມະຫາຊົນເປັນບ່ອນ

ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງແລະຖືເອົາມະຫາຊົນເປັນຜູ້ສ້າງພັກ"
(ຄັດຈາກເອກະສານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດສຳລັບສະມາຊິກພັກ,ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງພັກ,

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ:ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ)

ສະຫະພັນແມ່ຍິງທຫລມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ
ລວມມູນຄ່າ5.000.000ກີບ

ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານພິທີການທູດແລະມາລະຍາດທາງສັງຄົມ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງທຫລຢ້ຽມຢາມຫໍມູນເຊື້ອແມ່ຍິງລາວ

ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊາວໜຸ່ມໃນ
ຕໍ່ໜ້າ, ສະຫາຍ ບຸນທະວີ ສຸກດາວົງ ເລຂາຄະນະບໍລິ
ຫານງານຊາວໜຸ່ມທຫລຜູ້ໃໝ່ໄດ້ກ່າວວ່າ:ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້,
ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍກໍາລັງແຮງສັງລວມ
ຂອງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມທຸກຂັ້ນ ແລະ ສະມາຊິກຊາວ
ໜຸ່ມຂະແໜງການທະນາຄານ ສູ້ຊົນເຮັດສໍາເລັດໜ້າ
ທີ່ການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ເພື່ອຍົກສູງບົດບາດ
ຂອງຊາວໜຸ່ມໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່ໃຫ້ສົມກັບນາມມະຍົດທີ່
ວ່າ: “ຊາວໜຸ່ມເປັນແຂນຂວາຂອງພັກ, ເປັນກະດູກສັນ
ຫຼັງຂອງຊາດ”ຢ່າງແທ້ຈິງ.
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ຄຳ ຂວັນ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ
“ບ່ອນ ໃດ ຍາກຊາວ ໜຸ່ມ ບຸກ ບ່ອນ ໃດ ທຸກ ຊາວ ໜຸ່ມ ຜ່ານ ຜ່າ ບ່ອນ ໃດ ຊາດ ຕ້ອງ ການ 

ຊາວ ໜຸ່ມ ຂານ ອາ ສາ”

ຂໍ້ ແຂ່ງ ຂັນ 4 ບຸກ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ:

                             1. ບຸກ ດ້ານ ແນວ ຄິດ   2. ບຸກ ດ້ານ ຝຶກ ຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ຮ່ຳ ຮຽນ
            3. ບຸກ ດ້ານ ວຽກ ງານ ການ ຈັດ ຕັ້ງ   4. ບຸກ ດ້ານ ວິ ຊາ ຊີບ-ສ້າ ງວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳ

ເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 2 ດີ 5 ເປັນເຈົ້າ
   

    2 ດີ: 
 ດີທີ 1: ພະນັກງານ, ສະມາຊິກກໍາມະບານ ແລະ ກໍາມະກອນດີ.
 ດີທີ 2: ຂະບວນການກໍາມະບານດີ.

    5 ເປັນເຈົ້າ: 
1. ເປັນເຈົ້າໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ.
2. ເປັນເຈົ້າໃນ ການພັດທະນາວຽກງານກຳມະບານລາວ.
3. ເປັນເຈົ້າປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກ
    ກຳມະບານ, ກໍາມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ.
4. ເປັນເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ.
5. ເປັນເຈົ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ຂອງພັກ.

ຂໍ້ ແຂ່ງ ຂັນ ແມ່ ຍິງ 3 ດີ
 

ພົນລະເມືອງດີ, ພັດທະນາດີ, ສ້າງຄອບຄົວດີ
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ຄະນະພັກຮາກຖານສະຖາບັນການທະນາຄານເນັ້ນ4 ຈຸດສຸມ
ຂອງວຽກງານການຮຽນ-ການສອນໃນໄລຍະໃໝ່

ໃນຍຸກແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນແລະສາກົນ,
ການນຳໃຊ້ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ,ການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາ
ກອນມະນຸດກໍຄືການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການ
ສອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝແລະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້
ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໜຶ່ງທີ່ສໍາ
ຄັນຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງ ແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ບັນດາອົງການ
ຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດແລະອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,ໂດຍແນ
ໃສ່ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. ຢາກ
ບັນລຸຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ວາງແຜນງານ-ໂຄງການຢ່າງຮອບດ້ານ, ຮັດກຸມ ແລະ
ທັນສະໄໝໃນລວງກວ້າງ ແລະ ລວງເລິກ ເພື່ອໃຫ້ມີ
ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ, ນັກສຶກສາມີ
ຄວາມພ້ອມສົມຄູ່ກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະ
ພາບກ່ອນອອກໄປສູ່ຕະຫລາດແຮງງານ,ເຮັດໃຫ້ມີວິຊາ
ຊີບ, ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ຮູ້ເຮັດວຽກເສດຖະກິດ ແລະ
ສາມາດຊີ້ນຳ-ນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ຊີວດິການເປັນຢູ່ໄດ້ຮບັການປັບປຸງດີຂຶ້ນ.ດັ່ງປະທານ
ໄກສອນພົມວິຫານໄດ້ຍົກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ:

“ຄົນລາວຍຸກໃໝ່ ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນຄົນອອກ
ແຮງງານທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຮອບດ້ານຄື:ຄຸນສົມບັດສຶກສາ,
ປັນຍາສຶກສາ, ສິນລະປະສຶກສາ, ມີຄວາມສາມາດໃນ
ການອອກແຮງງານຜະລິດ, ມີລະດັບເຕັກນິກ, ມີທັດສະ
ນະແລະທ່າທີອອກແຮງງານໃໝ”່ 

ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ພັກເຮົາພວມດຳເນີນພາລະກິດ
ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ
ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີIII 
ຂອງອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນປີ

2020 ຊຶ່ງເປັນປີມ້ວນທ້າຍ.ໂດຍຕິດພັນກັບບັນດາຄາດ
ໝາຍສູ້ຊົນທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນງານ-ໂຄງການຂອງສະຖາ
ບັນການທະນາຄານ ແລະ ເພື່ອກວດກາ, ຕີລາຄາຄືນ
ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄລຍະ 5 ປີ
ຜ່ານມາ. ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນສະມາຊິກພັກຮາກ
ຖານ ສທຄ ຄັ້ງທີ IV ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີີ 24 ມິຖຸນາ
2020ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນການທະນາຄານເປັນກຽດ
ເຂົ້າຮ່ວມມີສະຫາຍສອນໄຊສິດພະໄຊເລຂາຄະນະພັກ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວແລະໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງ ສະຫາຍ ປອ. ສັນຕິ ພົນເມືອງລາວ ເລຂາຄະນະ
ພັກຮາກຖານ ສທຄ, ມີສະມາຊິກພັກເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ
48 ສະຫາຍ, ສໍາຮອງ 1 ສະຫາຍ (ຍິງ 19 ສະຫາຍ), 
ມີບັນດາໜ່ວຍພັກ, ຄະນະພັກຮາກຖານອ້ອມຂ້າງ ແລະ
ແຂກຖືກເຊີນຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຜ່ານຮ່າງລາຍງານການເມືອງ
ແລະບົດສຳຫລວດການນຳພາການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ
ຂອງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີIIIໃນ5ປີຜ່ານມາ.ຈາກນັ້ນ
ກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານແລະການເຄື່ອນໄຫວ
ອັນພົ້ນເດັ່ນຫລາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ ຄະນະພັກ, ສະມາຊິກ
ພັກທຸກສະຫາຍໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແນວທາງ-ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ,  ຜັນຂະ
ຫຍາຍມະຕິຄັ້ງທີ III ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ, ຈັດຕັ້ງ
ການຮຽນ-ການສອນຕາມປະຕິທິນການສຶກສາ ແລະ
ແຜນງານ-ໂຄງການໃນໄລຍະ5ປີ(2016-2020) ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ ສທຄ ສາມາດຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ
ດັ່ງກ່າວຢ່າງມີຜົນສຳເລັດ,ຕິດພັນກັບການຍົກສູງຄຸນນະ
ພາບແລະປະສິດທິຜົນໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມອາດ
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ສາມາດໃຫ້ກັບພະນັກງານ,ຄູ-ອາຈານແລະນັກສຶກສາ
ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະ,ການຫັນເປັນ
ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ
ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວຽກ
ງານ, ການຮ່ວມມືກັບບັນດາກົມພາຍໃນ ທຫລ, ສະຖາ
ບັນການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ທັງພາຍໃນ
ແລະຕ່າງປະເທດ, ການສ້າງຂະບວນການຂໍ່ານັບຮັບ
ຕ້ອນໃນວັນສຳຄັນຕ່າງໆຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນແລະ
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນຕາມລັກສະນະຂອງການສຶກສາ
ແຫ່ງຊາດ(ລັກສະນະຊາດ,ລັກສະນະວິທະຍາສາດແລະ
ທັນສະໄໝແລະລັກສະນະມະຫາຊົນ)ແລະ5ຫຼັກມູນ
ການສຶກສາ(ຄຸນສົມບັດສຶກສາ,ປັນຍາສຶກສາ,ແຮງງານ
ສຶກສາ,ສິນລະປະສຶກສາແລະພະລະສຶກສາ),ປະສານ
ສົມທົບຮ່ວມມືກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ:  ກະ
ຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ,ບັນດາກົມພາຍໃນທຫລ,
ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການສຶກສາທັງ
ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.ບາງຜົນສຳເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-
ການສອນຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາແລະແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າມີດັ່ງນີ້:

-ວຽກງານບໍລິຫານວິຊາການ:ສທຄໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາວາງ
ອອກໂດຍສະເພາະມາດຕະຖານຫັຼກສູດການສຶກສາ
ແຫ່ງຊາດ;ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງ,ປັບປຸງຫຼັກສູດແລະໄດ້
ຮັບອະນຸມັດຈໍານວນ4ສາຂາຄື:ການທະນາຄານ,ການ
ເງິນ, ການບັນຊີ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ; ໃນນັ້ນປະ
ກອບມີຫັຼກສູດປະລິນຍາຕີ,ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີພາກປົກ
ກະຕິແລະພາກຄໍ່າແລະອະນຸປະລິນຍາຕີ;ສາມາດສ້າງ
ບຸກຄະລາກອນອອກສູ່ສັງຄົມໄດ້ທັງໝົດຈໍານວນ5.603
ຄົນ,ຍິງ3.627ຄົນ.

-ວຽກງານພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນ:
ແມ່ນປະຕິບັດພ້ອມກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດ,ໄດ້ປັບປຸງ
ຕໍາລາຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ
ໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນທາງດ້ານເນື້ອໃນ, ປະລິມານ ແລະ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າ
ໃນການຮຽນ-ການສອນຜ່ານທາງອອນລາຍ (ຮຽນທາງ
ໄກ) ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວດິ-19   (Covid-19)ທີ່ຜ່ານມາກວມ96%ຂອງ
ການຮຽນ-ການສອນທັງໝົດເຊິ່ງສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວໄດ້
ກາຍເປັນໂອກາດໃຫ້ກັບ ສທຄ ເພື່ອສາມາດປັບຕົວໄປ
ຕາມວິກິດການແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕົວຈິງໄດ້.

-ວຽກງານຝຶກອົບຮົບແລະທະນາຄານຈໍາລອງ:
ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ຈໍານວນ 40 ຫົວຂໍ້
ແລະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສໍາເລັດ18ຫົວຂໍ້,ນໍາພາ
ນັກສຶກສາ ສທຄ ຝຶກງານຢູ່ທະນາຄານຈໍາລອງ ແລະ
ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຫໍສະໝຸດ ໂດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ລະ
ບົບໂປຼແກຼມPMBແລະE-book ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານ,ຈັດການແລະບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ.

-ວຽກງານພົວພັນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ:
ຄະນະພັກໄດ້ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມກັບຫຼາຍພາກ
ສ່ວນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາ
ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ພັດ
ທະນາວຽກງານລວມຂອງ ສທຄ ທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ
ຕໍ່ໜ້າ.

 ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຖ້າ
ທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານໃນປັດຈຸ
ບັນແລະຕໍ່ໜ້າແລ້ວເຫັນວ່າຍັງມີບາງດ້ານຍັງບໍ່ທັນຕອບ
ສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່
ການເມືອງໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່ກໍຄືການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາ
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ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ຮູ້ ເຊີດ ຊູ ຄວາມ ສາ ມາດ ມາ ລະ ຍາດ ອ່ອນ ນ້ອມ ພຽບ ພ້ອມ ຈັນ ຍາ ບັນ

ກອນມະນຸດ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການ
ສອນໃຫ້ທັນສະໄໝ ຕາມແຜນງານ-ໂຄງການຈຸດສຸມ
ແລະ ມີບາງບັນຫາຄົງຄ້າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ບຸກທະລຸ,
ປັບປຸງແກ້ໄຂໃນໄລຍະຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ, ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນສຳຄັນ
ຄື:ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດເພື່ອ
ຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ຕໍ່ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ
ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານແນວຄິດ,

ທັດສະນະແລະການກະທຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຕົວຈງິກໍຄືການເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ,ທາດແທ້ແລະ
ອຸດົມການຂອງພັກ.ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພື່ອຍົກສູງຄຸນ
ທາດການເມືອງທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນ, ຄວາມຮູ້-ຄວາມສາ
ມາດຂອງສະມາຊິກພັກເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍຄືພະ
ນັກງານ,ຄູ-ອາຈານແລະນັກສຶກສາເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ
ພັກມີຄວາມປອດໃສ,ເຂັ້ມແຂງແລະໜັກແໜ້ນ,ຮັກສາ
ໄດ້ຄວາມສະຫງົບພາຍໃນພັກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ປັບປຸງ
ແບບແຜນການນຳພາຂອງຄະນະພັກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດລະບຽບພັກ, ມີເນື້ອໃນທີ່ເໝາະສົມ, ແທດເໝາະກັບ
ຕົວຈິງ, ສາມາດແກ້ບັນຫາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງທັນສະພາບ;
ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງບຸກຄົນ ແລະ ໝູ່
ຄະນະບົນຈິດໃຈກ້າຄິດ-ກ້າເຮັດ ແລະ ກ້າຮັບຜິດຊອບ.
ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດຫັຼກການລວມສູນປະຊາທິປະ

ໄຕຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ປະຕິບັດການສ່ອງແສງລາຍງານ,
ຮ່ວມຊີວິດພັກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິແລະມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ,
ເພີ່ມທະວີການຍົກລະດັບວຽກງານບຳລຸງ-ກໍ່ສ້າງຖັນ
ແຖວພະນັກງານໃນແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບເພື່ອ
ເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ.ຍ້ອງຍໍ
ແລະ ສົ່ງເສີມບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນໜ້າທີ່ວຽກ
ງານ, ແຕ່ມີມາດຕະການຄຸ້ມຄອງແກ້ໄຂຢ່າງເດັດຂາດຕໍ່
ກັບບຸກຄົນທີ່ເສື່ອມຄຸນປ່ຽນທາດ, ບົກຜ່ອງໃນໜ້າທີ່ວຽກ
ງານ, ລະເມີດລະບຽບ-ກົດໝາຍຢ່າງທັນການ ແລະ
ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ມີໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງກັບດຳລັດ,ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງທຫລແລະຂອງ
ສທຄ ທີ່ຈະຮັບຮອງໃນຕໍ່ໜ້າໂດຍສະເພາະລະບຽບສະ
ພາບໍລິຫານສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສະບັບປັບປຸງ),
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ສະຖາບັນການທະນາຄານ(ສະບັບປັບປຸງ),  ແຜນຍຸດທະ
ສາດຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່
ໜາ້(2021-2025),ລະບຽບທີ່ຕິດພັນກັບການຮຽນ-ການ
ສອນແລະອື່ນໆ,ຈັດຕັ້ງການບໍລິການວິຊາການ,ຝຶກອົບ
ຮົມ,ສໍາມະນາ,ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈແລະເພິີ່ມທະວີການ
ພົວພັນຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ,
ທັນສະໄໝເປັນກ້າວໆ.
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ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນສປປລາວ

ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແຜນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດ
ຫຼັກຊັບບົນພື້ນຖານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ5 
ປີຄັ້ງທີVI (2006-2010)ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
ໄດ້ຮັບມອບໝາຍເປັນຜູ້ກະກຽມການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດ
ຫຼັກຊັບລາວໂດຍການຊີ້ນຳຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໂດຍມີ
ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ)
ເປັນເສນາທິການຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການຄຸ້ມຄອງ,
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ໂດຍແມ່ນທ່ານ
ນາງສາຍສະໝອນຈັນທະຈັກເປັນຫົວໜ້າສຳນັກງານ
ຄຄຊ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໂດຍແມ່ນທ່ານ ອ໋ອດ ພົນ
ຊຽງດີ,ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່(ໂດຍການຮ່ວມທຶນລະ
ຫວ່າງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຖືຮຸ້ນ51%ແລະຕະ
ຫຼາດຫຼັກຊັບ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືຮຸ້ນ 49%) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
ໃນວັນທີ10ຕຸລາ2010 ແລະເລີ່ມດໍາເນີນການເຄື່ອນ
ໄຫວແຕ່ວັນທີ 11 ມັງກອນ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ. ການ
ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຖືເປັນບາດກ້າວໃໝ່ໃນ

ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງສປປລາວ,ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການລະດົມທຶນໄລຍະຍາວ, ປັບປຸງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງຂອງວິສາຫະກິດທາງດ້ານການເງິນ, ການຈັດ
ຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງມືອາຊີບ ແນໃສ່ພັດທະ
ນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງສປປລາວ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະ
ຫຍາຍຕົວເທື່ອລະກ້າວ.

ປັດຈຸບັນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວມີບໍລິສັດຈົດທະ
ບຽນ11ແຫ່ງ.ຮອດທ້າຍປີ2019ວິສາຫະກິດສາມາດ
ລະດົມແຫ່ຼງທຶນໄລຍະຍາວໂດຍຜ່ານການອອກຈາໍໜາ່ຍ
ຮຸ້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອອກຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຈໍານວນ19.471ຕື້ກີບກວມເອົາ11,86%ຂອງGDP. 
ໃນທ້າຍປີ 2019 ແມ່ນໄດ້ລະດົມທຶນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ
ໂດຍຂາຍພັນທະບັດຜ່ານຕລຊລຈໍານວນ1.657ຕື້ກີບ.

ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ
ໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ ຄຄຊ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຫ້
ເປັນລະບົບຄົບຊຸດເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ຮັບໃຊ້ໃຫ້
ແກ່ການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຕິດຕາມ
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ກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ,ໂປ່ງໃສແລະຍຸດຕິທໍາແລະເຮັດໃຫ້ນິຕິິກໍາກ່ຽວ
ກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກ
ການຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫັຼກຊັບສາກົນ
(IOSCO) ເທື່ອລະກ້າວ.

ມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານຫຼັກຊັບໃນປະຈຸບັນ ແລະ ສອດ
ຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ໂດຍໄດ້

ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດແລະປະກາດໃຊ້
ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2020. ພ້ອມນີ້
ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກ
ງານຫຼັກຊັບ ຈໍານວນທັງໝົດ 69 ສະບັບ, ສຳເລັດການ
ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ
ສຳລັບປີ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030,
ອະນຸຍາດການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 4 ແຫ່ງ, ຮັບຮອງ
ເອົາບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ 9 ແຫ່ງ, ທະນາຄານ
ດູແລຊັບສິນ 3 ແຫ່ງ, ບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າ

ເຊື່ອຖື 1 ແຫ່ງ ແລະ ບໍລິສັດກວດສອບ 4 ແຫ່ງ
ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການໃນຂົງເຂດວຽກງານຫລັກຊັບ. ພ້ອມ
ດຽວກັນນີ້ ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ໄດ້ປັບປຸງກົນໄກ
ການຊື້-ຂາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າ
ມາລົງທຶນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ.

ສຄຄຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນຢ່າງ
ຕັ້ງໜ້າເປັນຕົ້ນແມ່ນ:ວາລະສານ,ໜັງສືພິມ,ແຜ່ນພັບ,

ເວັບໄຊທ,໌ Facebook, Youtube, ວິທະຍຸ ແລະ
ລາຍການໂທລະພາບ “ເສັ້ນທາງສູ່ຕະຫຼາດທຶນລາວ”
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດໃຫ້ມວນຊົນມີຄວາມຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າ
ໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮຸ້ນ,ການລົງທຶນແລະການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕລຊລ.

ໂດຍອີງໃສ່ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ກ່ຽວກັບການ
ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງສປປລາວແມ່ນ:
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“ເປັນຂໍກະແຈໃນການຈັດສັນແຫຼ່ງທຶນທີ່ມີຄວາມ
ໜ້າເຊື່ອຖືແລະມີມາດຕະຖານສາກົນ”

ເພື່ອບັນລຸ ແຜນພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ 5 ປີ
(2016-2020) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ໃນການ
ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ, ຄຄຊ ຈະສືບ
ຕໍ່ປັບປຸງລະບົບ ແລະ ກົນໄກຂອງຕະຫລາດຂັ້ນໜຶ່ງ
ແລະຕະຫລາດຂັ້ນສອງເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການລະດົມ
ທຶນຜ່ານການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ,ຮຸ້ນກູ້,ພັນທະບັດລັດຖະ
ບານແລະຫລກັຊັບປະເພດອື່ນໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວແລະ
ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ
ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ
ເຊັ່ນ:ພະລັງງານທົດແທນ,ກະສິກໍາແລະຄົມມະນາຄົມ
ຂົນສົ່ງເພື່ອຍູ້ແຮງການຜະລິດແລະການບໍລິການເພື່ອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນແລະ ສົ່ງ
ອອກກັບທີ່.ຄາດວ່າຮອດປີ2025ຍອດລະດົມທຶນສະ
ສົມໃຫ້ໄດ້ ປະມານ 15-18% ຂອງ GDP ຊຶ່ງໃນນັ້ນ
ການອອກຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານຈະກວມອັດ
ຕາສ່ວນສູງ.

ນອກຈາກນີ້ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຄຄຊ
ຈະເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບໍລິສັດຈົດທະ
ບຽນເທື່ອລະກ້າວດ້ວຍການກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອນໍາ
ໃຊ້ IFRS ຕາມແຜນການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ຢ່າງມີອາຊີບ(CG). ສົມທົບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປຸກ

ລະດົມໃຫ້ວິສາຫະກິດຖືບັນຊີຢ່າງເປັນລະບົບ, ປັບປຸງ
ລັດວິສາຫະກິດຢ່າງແຂງແຮງ, ຫັນໄປສູ່ຄວາມໂປ່ງໃສ
ແລະມີປະສິດທິພາບໂດຍຫັນເປັນຫຸ້ນສ່ວນກັບພາຍໃນ
ຫຼືຕ່າງປະເທດ.ສ້າງແລະປັບປຸງລະບຽບການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ;ຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮັບຮອງບໍລິສັດ
ກວດສອບພາຍໃນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາມາດໃຫ້ບໍລິ
ການໃນວຽກງານຫລັກຊັບ, ຫັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດຫຼັກ
ຊັບໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງຕາມຄວາມສ່ຽງ (Risk based  
supervision); ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອສ້າງກະດານຊື້-ຂາຍ
ສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະ
ກິດທີ່ມີທ່າແຮງຂະຫຍາຍຕົວ;ຄົ້ນຄວ້າຂະຫຍາຍຖານຜູ້
ລົງທຶນພາຍໃນປະເທດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ກອງທຶນບໍານານ ແລະ ກອງທຶນສະຫວັດດີການອື່ນໆ
ໃຫ້ກາຍເປັນແຫລ່ງທຶນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບວິສາຫະກິດ;
ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຫັຼກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫັຼກຊັບທີ່ຈໍາ
ເປັນ; ປັບປຸງກົນໄກການຊື້-ຂາຍໃນ ຕລຊລ ພ້ອມທັງ
ປັບປຸງກົນໄກການຮ່ວມມືກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສ. ເກົາຫຼີ
ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຂອງຕລຊລ
ໃຫ້ຄ່ອງຕົວກວ່າເກົ່າ;ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສົມ
ບູນຂອງອົງການ IOSCO. ແຜນໜ້າວຽກທັງໝົດທີ່ໄດ້
ກ່າວຂ້າງເທິງແມ່ນເພື່ອສ້າງໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນລາວມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງສາມາດບັນລຸວິໃສທັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້,
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
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ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດ ທະ ນາລະບົບການຊຳລະຂອງ ສປປ ລາວ

ປະຈຸບັນການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເຕັກໂນ
ໂລຊີແມ່ນນັບມື້ມີການພັັດທະນາ,ກ້າວໜ້າແລະທັນສະໄໝ.
ໃນຫຼາຍຂະແໜງການໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະ
ໄໝເຂົ້າໃນການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງ. ສຳລັບຂະແໜງການເງິນ-ການທະນາຄານກໍ່ໄດ້
ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທາງການເງິນ(FinTech) ມາພັດທະ
ນາຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ
ແລະໃຊ້ໄດ້ທຸກທີ່,ທຸກເວລາແລະທຸກຊ່ອງທາງການຊຳ
ລະ. ການຊຳລະທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Payment) 
ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການພັດທະນາເພື່ອກ້າວ
ໄປເຖິງການຊໍາລະດິຈິຕອນ(Digital Payment) ແລະ
ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ(Digital Economy)ຊຶ່ງເປັນຫົວ
ໃຈສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນລະບົບເສດຖະກິດໂດຍ
ລວມທີ່ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ເພື່ອຫັນ
ເປັນທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງ
ດ້ານການເງິນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ,ປອດໄພ,ວ່ອງໄວ,
ທັນສະໄໝ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ
ຊໍາລະຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້
ເງນິສົດໃນສັງຄົມໂດຍເປັນທີ່ນິຍົມນຳໃຊ້ກໍຄື:      QR       Code 
(Quick Response Code) ຊຶ່ງເປັນລະຫັດສອງມິຕິ
ນຳມາໃຊ້ໃນການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າແລະບໍລິການ,ການ

ໂອນເງິນແລະອື່ນໆຜ່ານApplication ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ໂທລະສັບມືຖື, ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງ POS ແລະ ອື່ນໆ.
ໂດຍເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງ
QR Code ເຂົ້າໃນການຊໍາລະ,ທຫລຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ກົມຄຸ້ມ
ຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ(ຄລຊ)ຄົ້ນຄວ້າສ້າງມາດຕະ
ຖານQR Codeເພື່ອການຊຳລະຂອງສປປລາວ(Lao  
QR Code) ຊຶ່ງໄດ້ເປີດໂຕນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ
ໃນວັນທີ29ມັງກອນ2020. ໂດຍມີມາດຕະຖານແລະ
ເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

1. ມາດຕະຖານລາວຄິວອາ

ມາດຕະຖານລາວຄິວອາແມ່ນລະຫັດຄິວອາທີ່ໃຊ້
ເຂົ້າໃນການຊຳລະຮ່ວມກັນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດທີ່ມີມາດຕະຖານດຽວກັນ. ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດເນື້ອໃນຂໍ້
ມູນຂອງ QR Code ເພື່ອຮອງຮັບການຊຳລະຂອງ
ສປປ ລາວ ທີ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ອີເອັມວີ
ຄິວອາຊີພີເອັສ(EMV   QRCPS)ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດQRCode 
ມີ2 ຮູບແບບຄື: ຮູບແບບຮ້ານຄ້າເປັນຜູ້ສະແດງQR 
Code  (Merchant-Presented Mode)ແລະ ຮູບ
ແບບລູກຄ້າເປັນຜູ້ສະແດງ QR Code (Consumer- 
Presented Mode). ຄລຊ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ QR 
Code ທາງດ້ານເຕັກນິກ, ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍສົມທົບກັບ
ສະພາບການນຳໃຊ້ ແລະ ບົດຮຽນຂອງບັນດາປະເທດ
ໃກ້ຄຽງ(ເຊັ່ນ:ໄທ,ສິງກະໂປແລະເຂດປົກຄອງພິເສດ
ຮົງກົງ)ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການກຳນົດມາດຕະຖານ
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ລາວຄິວອາໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານກາງທີ່ສາມາດເຊື່ອມ
ໃຊ້ກັບລະບົບພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ລາວ
ຄິວອາໄດ້ກໍານົດຕາມຮູບແບບທີ ຮ້ານຄ້າເປັນຜູ້ສະ
ແດງ QR Code ຊຶ່ງແທດເໝາະກັບການນໍາໃຊ້ຂອງ
ສປປ ລາວ ແລະ ມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນປະເທດ
ອ້ອມຂ້າງກໍ່ຄືພາກພື້ນແລະສາກົນ.ໂດຍມາດຕະຖານ
ລາວຄິວອາແມ່ນມີຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານລາວ
ຄິວອາເພື່ອການຊໍາລະ(ສະບັບເລກທີ74/ທຫລ,ລົງວັນ
ທີ28 ມັງກອນ 2020).

2. ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານລາວຄິວອາ

ມາດຕະຖານ ລາວຄິວອາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊໍາ

ລະທຸລະກໍາຍ່ອຍແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະທີ່ເປັນທະນາ
ຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນນໍາໃຊ້ເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຊໍາ
ລະຂອງຕົນໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນແລະສາມາດເ
ຊື່ອມໃຊ້ຮວ່ມກັນໄດ້ທັງພາຍໃນ,ພາກພື້ນແລະສາກົນຊຶ່ງ
ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການສາມາດນໍາ
ໃຊ້ລາວຄິວອາຮ່ວມກັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

ການໂອນເງິນຜ່ານລາວຄິວອາ(Credit Fund  
Transfer)ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ(ຜູ້ໂອນເງິນ)ສາມາດນໍາ
ໃຊ ້ Application ເທິງໂທລະສັບມືຖືໃນການສະແກນ
ລາວຄິວອາເພື່ອໂອນໃຫ້ຜູ້ຮັບເງິນຜ່ານApplication, 
ການຊໍາລະຜ່ານ ລາວ ຄິວອາ (QR Payment) ແມ່ນ
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ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ(ລູກຄ້າ)ສາມາດນໍາໃຊ້Application ສະ
ແກນ ລາວ ຄິວອາ ຂອງຮ້ານຄ້າ ເພື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ
ແລະ ບໍລິການໃຫ້ຮ້ານຄ້າ, ການຊຳລະຜ່ານ ລາວ
ຄິວອາ ຕາມໃບບິນ (Bill Payment) ແມ່ນຜູ້ໃຊ້
ບໍລິການສາມາດນໍາໃຊ້ Application ສະແກນ ລາວ
ຄິວອາ ເພື່ອຊໍາລະຕາມໃບບິນເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຄ່ານໍ້າ,
ຄ່າໄຟ, ຄ່າໂທລະສັບ ແລະ ອື່ນໆ, ການບໍລິຈາກຜ່ານ
ລາວຄິວອາ (E-Donation) ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ (ຜູ້ບໍລິ
ຈາກ) ສາມາດນໍາໃຊ້ Application ສະແກນ ລາວ
ຄິວອາ ເພື່ອບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
ຊຳລະລາຍດຽວກັນຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະລາຍອື່ນໆໄດ້
ແລະ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກຜ່ານລາວຄິວອາ
(E-Commerce) ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການສາມາດໃຊ້ສະ
ແກນລາວ ຄິວອາ ເພື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ
ອອນລາຍ ໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າອອນລາຍ, Platform, 
Application ຂາຍສິນຄ້າຫຼືໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆແລະກາ
ນບໍລິການຊໍາລະປະເພດອື່ນໃນອະນາຄົດ (Reserved 
for Future Use).

3. ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຊໍາລະຜ່ານ QR Code 
ແລະການປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ

ຄລຊກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ,ຕິດຕາມ
ກວດກາໃຫ້ບໍລິການການຊໍາລະຜ່ານQR Code, ລວມ
ເຖິງການສົ່ງເສີມດ້ານການພັດທະນາແລະການປົກປ້ອງ
ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ທັນສະໄໝ
ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການຊໍາລະຜ່ານ QR Code,
ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເງິນສົດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບົບການຊໍາລະ,
ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກໍານົດມາດຕະການ
ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງດ້ານຕ່າງໆໃນການໃຫ້ບໍລິການຊໍາ
ລະແລະການປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຢ່າງຮັດກຸມຊຶ່ງເປັນ
ບ່ອນອີງສໍາຄັນໃຫ້ ຄລຊ ໃນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເປັນລະ
ບົບຄົບຊຸດ.

ສຳລັບການປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ,ໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ ໄດ້ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາ
ລະຜ່ານຊ່ອງທາງQR Code ຕ້ອງກໍານົດລະບຽບການ
ໃຫ້ບໍລິການ (ດ້ານເງື່ອນໄຂ,ຂັ້ນຕອນສໍາລັບການຂໍເຂົ້າ
ໃຊ້ບໍລິການ, ການໂຈະ, ການຖອນ ຫຼື ການຮັບເຂົ້າໃຊ້
ບໍລິການຄືນໃໝ່, ການອອກຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນການຊໍາລະ,
ສິດແລະພັນທະຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ,ການປ້ອງກັນຄວາມ
ສ່ຽງທາງການເງິນ),ການເປີດເຜີຍຄ່າທໍານຽມແລະການ
ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ເປີດ
ເຜີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ,  ມີລະບຽບການເກັບຮັກສາຂໍ້
ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ຮັດກຸມ.

ເວົ້າລວມແລ້ວມາດຕະຖານລາວຄິວອາແມ່ນ
ມາດຕະຖານລະຫັດຄິວອາເພື່ອການຊໍາລະຂອງ ສປປ
ລາວທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການຊໍາລະຮວ່ມກັນທັງພາຍໃນ
ແລະຕ່າງປະເທດ,ຊຶ່ງເປັນມາດຕະຖານກາງແລະສອດ
ຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກົນທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສ້າງ
ຄວາມສະດວກ,ໝັ້ນຄົງ,ປອດໄພ,ວ່ອງໄວ,ສາມາດຮອງ
ຮັບການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ນຳໃຊ້ທັງພາຍໃນ, ພາກພື້ນ
ແລະສາກົນບົນພື້ນຖານໃນການພັດທະນາລະບົບການ
ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝຢ່າງ
ແທ້ຈິງ.
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20 ປີ ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ

ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ(ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້
ຝາກເງິນໃນເມື່ອກ່ອນ)ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ
23 ກັນຍາ1999 ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໂດຍກົງຮອບດ້ານ
ຈາກຄະນະພັກ-ຄະນະຜູ້ວ່າການ ທຫລ ກໍຄືສະພາບໍລິ
ຫານຂອງສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ (ສປງ) ເຮັດໃຫ້
ສປງມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິມານແລະຄຸນ
ນະພາບຕະຫຼອດການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະ 20 ປີ (23
ກັນຍາ1999-23ກັນຍາ2019)ຜ່ານມາ,ຄະນະໜ່ວຍ
ພັກ-ຄະນະນໍາ ສປງ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນ
ການພັດທະນາວຽກງານແລະ ເຮັດບົດບາດໃນການປົກ
ປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຝາກເງິນ.

ຜ່ານໄລຍະ20 ປີແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ
ສປງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ
ຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະ
ນະພັກທຫລແລະມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງໜ່ວຍພັກ

ໃນແຕ່ລະໄລຍະມີຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງມີຜົນງານ
ພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍໆດ້ານເຊັ່ນ: ດ້ານການປັບປຸງກົງຈັກການ
ຈັດຕັ້ງໂຄງປະກອບສະພາບໍລິຫານເພີ່ມຈາກ5ທ່ານມາ
ເປັນ7ທ່ານ,ຂະຫຍາຍພະແນກຈາກ3ພະແນກເປັນ4
ພະແນກ,ຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດ36ຄົນ.ດ້ານວຽກ
ພັກພະນັກງານ: ສປງ ໄດ້ຖືສໍາຄັນວຽກງານປັບປຸງພັກ
ຢ່າງເປັນລະບົບ-ຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍພັກມີຄວາມ
ປອດໃສ,ເຂັ້ມແຂງແລະໜັກແໜ້ນແລະຖືເອົາຄຸນນະ
ພາບເປັນກົກ ດ້ວຍການບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງພະນັກງານໃຫ້ມີ
ຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ
ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການຊຶ່ງມາຮອດປີ 2019 ສະມາຊິກພັກມີ
ຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນຊຶ່ງກວມເອົາ47,22 %ທຽບໃສ່ປີ2014 
ຂອງຈໍານວນພະນັກງານທັງໝົດ.ນອກນີ້,ຍັງເອົາໃຈໃສ່
ສ້າງແລະປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ
ຫຼັກການລວມໃນແຕ່ລະໄລຍະໃນນັ້ນ,ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນສໍາ
ເລັດການຮັບຮອງແລະປະກາດໃຊ້ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການ
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ປົກປ້ອງເງິນຝາກ ສະບັບເລກທີ 329/ລບ, ລົງວັນທີ 25 
ຕຸລາ2017, ສ້າງກົດລະບຽບແລະຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຫຼາຍ
ກວ່າ50ສະບັບ.

ການຂະຫຍາຍສະມາຊິກຂອງ ສປງ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້້ນ
ຈາກ7ທະນາຄານມາເປັນ41ທະນາຄານ.ປັບປຸງວົງ
ເງິນປົກປ້ອງຈາກ 3 ສະກຸນເງິນຄື: ກີບ, ໂດລາ, ບາດ
ໃນລະດັບແຕກຕ່າງກັນມາເປັນອັດຕາດຽວຄື:

50.000.000 ກີບ/ຜູ້ຝາກເງິນ/ທະນາຄານ, ສາມາດຂະ
ຫຍາຍຄັງປົກປ້ອງເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍປີລະ
17.63%. ພ້ອມນີ້ຍັງມີການຮ່ວມມືສາກົນກັບບັນດາປະ
ເທດທີ່ມີລະບົບປະກັນໄພເງິນຝາກກັບປະກັນໄພເງິນ
ຝາກຍີ່ປຸ່ນ, ປະກັນໄພເງິນຝາກຫວຽດນາມ, ສະຖາບັນ
ຄຸ້ມຄອງເງິນຝາກໄທ, ປະກັນໄພເງິນຝາກ ສ.ເກົາຫຼີ
ແລະ ປະກັນໄພເງິນຝາກອິນໂດເນເຊຍ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ,

ສປງ ຍັງມີບາງດ້ານທີ່ເຮັດໄດ້ຈຳກັດ ແລະ ຄວາມອາດ
ສາມາດໃນການປົກປ້ອງເງິນຝາກຖືວ່າຍັງບໍ່ທັນສູງເທົ່າ
ທີ່ຄວນ.

ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ; ສປງ ຍັງຈະສືບຕໍ່
ພັດທະນາແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຫຼາຍດ້ານໂດຍ
ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິ
ຕິກຳໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງໃນ

ແຕ່ລະໄລຍະ; ພັດທະນາລະບົບຖານເກັບກໍາຂໍ້ມູນເງິນ
ຝາກ ແລະ ລະບົບການຈ່າຍເງິນປົກປ້ອງໃຫ້ທັນສະໄໝ
ເພື່ອສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນຮອບດ້ານໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ-
ຊັດເຈນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການຈ່າຍເງິນປົກປ້ອງໃຫ້ຜູ້
ຝາກເງິນ ຫາກໃນເວລາເກີດມີສະຖາບັນການເງິນຕົກຢູ່
ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍໄດ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ; ເພີ່ມ
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກໃຫ້ສັງ
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ບັນ ດາ ທະ ນາ ຄານ ທີ່ ເປັນ ສະ ມາ ຊິກ

ຄົມຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈວຽກງານກ່ຽວກັບສິດຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງຜູ້ຝາກເງິນ; ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານວິຊາ
ສະເພາະຂອງສປງ ຂື້ນຕື່ມໂດຍສະເພາະໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫືຼອແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງແກ່ສະມາຊິກເມື່ອເຂົາພົບ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ທັນສະພາບການ;ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາປັບ
ປຸງອັດຕາເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກໃຫ້ໄປຕາມສະພາບການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄັງປົກປ້ອງເງິນຝາກ(ຄັງສະສົມເບ້ຍປະກັນ
ເງິນຝາກ)ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອສາມາດຮັບປະກັນການ

ຈ່າຍເງິນປົກປ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ;ກະ
ກຽມບັນດາເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບເອົາສະຖາບັນການ
ເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສປງ;
ວິເຄາະຖານະການເງິນແລະການຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງ
ໂດຍສົມທົບກັບ ທຫລ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສປງ
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໂດຍສະເພາະໃນ
ການປະກອບສ່ວນຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບສະຖາບັນການເງິນຂອງສປປລາວ.
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ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະ
ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະການສະໜອງ
ທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເປັນວຽກງານທີ່ມີຄວາມສໍາ
ຄັນຕໍ່ສະພາບການດໍາເນີນເສດຖະກິດໃນປະເທດ,ສປປ
ລາວ ໄດ້ເລັງເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄະນະ
ກໍາມະການລະດັບຊາດຂຶ້ນໂດຍປະກອບມີທ່ານຮອງນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເປັນປະ
ທານ,ທ່ານຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວເປັນ
ຮອງປະທານ,ແລະຍັງໄດ້ປະກອບມີລັດຖະມົນຕີແລະ
ຮອງລັດຖະມົນຕີຈາກ10ກະຊວງແລະທຽບເທົ່າ ເຂົ້າ

ຮ່ວມໃນຄະນະເພື່ອສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງ
ກ່າວບົນພື້ນຖານເງື່ອນໄຂ 40 ຂໍ້ແນະນໍາຂອງອົງການ
ຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນທີ່ສປປລາວເຂົ້າຮ່ວມເປັນ
ສະມາຊິກ. ໃນນັ້ນ,  ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະສະ
ເພາະກິດຂຶ້ນຊຶ່ງມີທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,ລັດຖະ
ມົນຕີກະຊວງການເງິນເປັນຫົວໜ້າແລະຮອງລັດຖະມົນ
ຕີຈໍານວນ25ທ່ານຈາກ14ກະຊວງປະກອບຢູ່ໃນຄະ
ນະກໍາມະການ ໂດຍແມ່ນສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການ
ຟອກເງິນເປັນເສນາທິການເຮັດວຽກໃນການປະສານ
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ງານ.ນອກຈາກນີ້,ສປປລາວຍັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງດ້ານວິຊາການຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
ເປັນຕົ້ນ: ທະນາຄານໂລກ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດແລະອາຊະຍາກໍາ(ດ້ານການສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສືບສວນ-
ສອບສວນ ລົງເລິກວຽກງານການດໍາເນີນຄະດີສະຖານ
ການຟອກເງິນ), ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາທາງດ້ານວຽກງານ AML/
CFT ເພື່ອຊ່ວຍກະກຽມການປະເມີນ.

ໃນໄລຍະ5ປີ ຜ່ານມາໜ່ວຍພັກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້
ນໍາ-ນໍາພາດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມພາລະບົດ
ບາດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ບັນດາຂໍ້ຄົງ
ຄ້າງຂອງວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ
ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮາ້ຍຂອງສປປລາວ

ໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນສະແດງອອກ ສປປ ລາວ ສາມາດ
ອອກຈາກບັນຊີຕິດຕາມຂອງສາກົນ (ບັນຊີສີເທົາ) ໃນປີ
2017 ຊຶ່ງມີຜົນສໍາເລັດສະແດງອອກຜ່ານການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຄື: 1). ການ
ຄຸ້ມຄ້ອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ: ໄດ້ລົງຕິດຕາມ
ແລະກວດກາທະນາຄານທຸລະກິດ114ຄັ້ງ,ສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກ41ຄັ້ງ,ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ27ຄັ້ງ,
ບໍລິສັດໂອນເງິນດ່ວນ 3 ຄັ້ງ, ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ 12 
ຄັ້ງ, ບໍລິສັດກວດສອບ 4 ຄັ້ງ, ປະກັນໄພ 10 ຄັ້ງ ແລະ
ໂຮງຊວດຈຳ 6 ຄັ້ງ; ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ໄດ້ສຳເລັດການປະ
ເມີນຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ
ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນປີ 2018 ແລະ ສຳ
ເລັດເບື້ອງຕົ້ນ ການປະເມີນຕາມຫຼັກບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ຂອງກຸ່ມທີມີຄວາມສ່ຽງຕາມຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
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ແຫ່ງຊາດ;2).ການວິເຄາະທຸລະກໍາທີ່ໜ້າສົງໄສ:ໄດ້ຮັບ
ແລະວິເຄາະທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ
ຈຳນວນ 1,204 ສະບັບ; ສົ່ງບົດລາຍງານຂ່າວກອງທາງ
ດ້ານການເງິນທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນຈຳນວນ19ສະບັບແລະໄດ້ຖືກ
ນຳໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນໃນການຕັດສິນຄະດີຟອກເງິນ3ສະບັບ;
ໄດ້ຮັບການລາຍງານທຸລະກຳເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນ
ກຳນົດຈຳນວນ1,658,909ສະບັບ;ໄດ້ຮັບການລາຍງານ
ທຸລະກຳເງນິສົດຂ້າມແດນຈຳນວນ10ສະບັບ.ພ້ອມດຽວ
ກັນນີ້,ກໍ່ໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ເວັບໄຊແລະລະບົບລາຍງານທຸ
ລະກໍາທີ່ສົງໄສ, ທຸລະກຳເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ,
ການແຈ້ງເງິນສົດວັດຖຸມີຄ່າແລະເຄື່ອງມືທາງດ້ານການ
ເງິນໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕນິກຂອງຕົນ;4).ການຮ່ວມມື
ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ:ການຮ່ວມມືພາຍໃນແລະ
ຕ່າງປະເທດເປັນວຽກງານສຳຄັນເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະ
ເພາະວຽກພາຍໃນແມ່ນໄດ້ມີການປະສານງານກັບພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆໃນການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ແລະຕິດແທດເຖິງທຸກພາກສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ສຳລັບວຽກ
ງານພົວພັນຕ່າງປະເທດແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດພັນທະຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໂດຍສະ
ເພາະການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ແນະນຳແລະບັນດາເງື່ອນ
ໄຂຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສຳເລັດການ
ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈພາຍໃນປະເທດ ຈໍານວນ
15ສະບັບແລະຕ່າງປະເທດ14ສະບັບແລະ5).ການ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່: ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕ້ານ
ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່
ການກໍ່ການຮ້າຍໃຫ້ກັບມວນຊົນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳທີ່ຕິດພັນໃຫ້ບັນ
ດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ
ແລະທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍກວ່າ100ຄັ້ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ
5.000ເທື່ອຄົນ.ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອກຽມ
ໃສ່ການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານກ່ຽວວຽກງານຕ້ານສະກັດ
ກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍຮອບທີII ໃນປີ2020-2021ຂອງສປປລາວ
ຈາກກຸ່ມອາຊີປາຊີຟິກເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ.

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ່

ອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຄັ້ງທີ III
ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ
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ໄທ,ມຽນມາ,ສິງກະໂປ,ສ.ເກົາຫລີ,ທະນາຄານກາງ
ລັດເຊຍແລະອື່ນໆເພື່ອຍາດແຍ່ງທຶນຮອນແລະບົດ
ຮຽນໃນຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານ.ພ້ອມນີ້,ບັນດາທະນາ
ຄານທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນກໍໄດ້ມີ
ການຮ່ວມມືກັບປະເທດເພື່ອນມິດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ໃນການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ທຫລ ໄດ້ເປັນເຈົ້າ
ການໃນການປະຕິບັດພັນທະໃນນາມເປັນສະມາຊິກ
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງການເງິນສາກົນ.ທຫລເຂົ້າຮ່ວມ
ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນວຽກງານການເຊື່ອມໂຍງ
ດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາອາຊຽນ,ອາຊຽນ+ 3.ອັນພົ້ນ
ເດັ່ນ, ໄດ້ສຳເລັດການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ
ລະດັບລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາ
ຄານກາງອາຊຽນແລະອາຊຽນ+ 3,       ພ້ອມທັງເຮັດໜ້າທີ່

ວຽກງານການຮ່ວມມືສາກົນແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງ
ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການຍາດແຍ່ງທຶນຮອນ ແລະ ວິ
ຊາການໃນການພັດທະນາຂະແໜງທະນາຄານ.ດ້ວຍ
ເຫດນີ້, ຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາ
ຢ່າງເປັນເຈົ້າການໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພົວ
ພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ-ລັດວາງອອກໃນຍຸກການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ
ແລະສາກົນ.

ທຫລ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃນຂອບ
ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍໃນຫຼາຍລະດັບ. ໃນຂອບ
ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໄດ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກ (MOU) 
ຮ່ວມມືກັບທະນາຄານກາງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ
ຕ່າງປະເທດຂອງສສຫວຽດນາມ,ສປຈີນ,ກໍໍ ໍາປູເຈຍ,

ການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືສາກົນຂອງທຫລ
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ຕາງໜ້າອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກຸ່ມປະເທດ
G20 ທີ່ສປຈີນແລະຕາງໜ້າອາຊຽນເປັນປະທານ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມກັບທະນາຄານກາງຢູໂຣບທີ່ສ.ເຢຍ
ລະມັນ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມ
ຂອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍກອງທຶນການເງິນສາກົນ
ສອງຄັ້ງ.

ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນໄລຍະຊຸມ
ປີຜ່ານມາເຮັດໃຫ້ທຫລສາມາດຍົກບົດບາດຂະແໜງ
ທະນາຄານໃນເວທີພາກພື້ນແລະສາກົນສາມາດຍາດ
ແຍ່ງທຶນຮອນແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ

ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ:ສັນຕິພາບ,ເອກະລາດ,
ມິດຕະພາບແລະການຮ່ວມມື

ໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ, ພະນັກງານໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ
ຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຖອດຖອນ
ບົດຮຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ
1.495ເທື່ອຄົນ,ສາມາດຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານໂລກຈຳ
ນວນ35 ລ້ານໂດລາໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ ສປງ, ການເຊັນສັນຍາຊຳລະສະສາງ ກີບ-ຢວນ
ລະຫວ່າງ ທຫລ ກັບທະນາຄານປະຊາຊົນຈີນ, ໂຄງ
ການເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງຊາດ
ຈີນຈຳນວນ300ລ້ານໂດລາເພື່ອສົ່ງເສີມSME,     ແຫຼ່ງ

51



ໜ້າທີ;k]tlkodkomtok7ko
BANK JOURNAL

ສາມາດຂອງພະນັກງານ; ການຍາດແຍ່ງເອົາການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຄວາມຮູ້ວິຊາການແລະທຶນຮອນ
ຈາກສາກົນ. ສຳລັບທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າໃນການຮ່ວມມື
ກັບສາກົນ ແມ່ນຈະຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື
ກັບສາກົນໃນຂອບສອງຝ່າຍແລະຫຼາຍຝ່າຍ,ປະຕິ
ບັດພັນທະການເຊື່ອມໂຍງຂະແໜງການເງິນທະນາ
ຄານອາຊຽນແລະອາຊຽນ+3ແລະເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນ
ການເຄື່ອນໄຫວກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາມພັນ
ທະຂອງຕົນ.

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກອງທຶນLAFF  ຊຶ່ງເປັນໂຄງການ
ຮ່ວມມືກັບ ສ. ເຢຍລະມັນ ທີ່ໄດ້ສະໜອງທຶນໄລຍະ
ທີ1   ຈໍານວນ3ລ້ານເອີໂຣແລະໄລຍະທີ2ຈຳນວນ6,8 
ລ້ານເອີໂຣໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອຜ່ານທະນາຄານ
ທຸລະກິດເພື່ອສົ່ງເສີມSME.ອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນການພັດທະນາຂະແໜງທະນາຄານໃຫ້ມີຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ. ໄປຄ່ຽງຄູກັບໝາກຜົນທີກ່າວມາຂ້າງເທິງ
ນັ້ນ,ການຮ່ວມມືສາກົນຍັງຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມ
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ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ)
ເປັນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງທຫລມີຖານະທຽບເທົ່າ
ກົມ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະ
ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານເງິນ
ຕາ,ສິນເຊື່ອແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນ
ຕາ, ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບອຳນາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທີ່ສາຂາຮັບຜິດຊອບເພື່ອຮັກສາ
ສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບ
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສາຂາທະນາຄານທຸລະ
ກິດ-ສະຖາບັນການເງິນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ,
ໝັ້ນຄົງ, ອຳນວຍຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວເງິນຕາຕາມ
ນະໂຍບາຍທີ່ ທຫລ ວາງອອກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ປະຈຸບັນສາຂາທຫລໃນທົ່ວປະເທດມີ5ແຫ່ງຄື:
ທຫລ ຫຼວງພະບາງ (ທຫລ.ຫຼບ), ທຫລ ອຸດົມໄຊ
(ທຫລ.ອຊ)ແລະທຫລຊຽງຂວາງ(ທຫລ.ຊຂ);ທຫລ
ສະຫວັນນະເຂດ (ທຫລ.ສຂ) ແລະ ທຫລ ຈຳປາສັກ
(ທຫລ.ຈສ).ປັດຈຸບັນຢູ່ສາຂາທຫລຢູ່ທ້ອງຖິ່ນມີພະນັກ
ງານທັງໝົດ326ຄົນແລະສະມາຊິກພັກ102ສະຫາຍ.
ຕະຫຼອດໄລຍະແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວໂດຍພາຍ ໃຕ້ການ
ຊີ້ນຳຂອງສະຫາຍກຳມະການປະຈຳພັກ,ຮອງຜູ້ວ່າການ
ທຫລໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກເງິນ
ຕາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງການຈັດຕັ້ງ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງສາຂາທຫລ.

ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ທຫລ.ຫຼບ
ແມ່ນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທະນາ
ຄານ.ຫຼບໂດຍແມ່ນສະຫາຍຄຳຊ່ຽນມິ່ງບຸບຜາເປັນເລ
ຂາຄະນະພັກຮາກຖານແລະວ່າການຫົວໜ້າທຫລ.ຫຼບ,

ມີພະນັກງານທັງໝົດ59ຄົນແລະສະມາຊິກພັກ19 ສະ
ຫາຍ, ໄດ້ເປັນເສນາທິການໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ
ເງນິຕາຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງແລະແຂວງໄຊຍະບູລີ,ໂດຍ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສະພາບການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດສັງຄົມ,ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ,ຕິດຕາມກວດກາການ
ເຄື່ອນໄຫວບັນດາສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະ
ຖາບັນການເງິນ, ຮ້ານແລກປ່ຽນຕາມລະບຽບການຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ.ປະຈຸບັນມີສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຈຳນວນ
11ສາຂາ, 57ໜ່ວຍບໍລິການ,ມີຕູ້ATM 147ຕູ້;ນອກນີ້,
ຍັງຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນປະເພດຕ່າງໆ 9 ແຫ່ງ
ແລະມີຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ26ຮ້ານ.

ສຳລັບສາຂາ  ທຫລ.ອຊ  ໂດຍແມ່ນສະຫາຍ
ໂພຕະມີພຸດທະວົງ,ເລຂາໜ່ວຍພັກຮາກຖານ,ວ່າການ
ຫົວໜ້າສາຂາ,ມີພະນັກງານທັງໝົດ60ຄົນ,ສະມາຊິກ
ພັກ32ສະຫາຍ,ໄດ້ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາ
ສະເພາະໂດຍຮັບຜິດຊອບ4ແຂວງພາກເໜືອ(ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ,ຫຼວງນ້ຳທາ,ບໍ່ແກ້ວແລະແຂວງຜົ້ງສາລີ)ໃນ
ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກເງິນຕາ ໂດຍໄດ້ຕິດຕາມສະ
ພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ, ຕິດ
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ຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສາຂາທະນາຄານທຸ
ລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນ, ຊຸກ
ຍູ້ໃຫ້ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການ
ເງິນເອົາໃຈໃສ່ໃນການລະດົມແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ສະໜອງ
ທຶນໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ໃຫ້ມີການຂະ
ຫຍາຍຕົວ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດຂອງແຂວງໃນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ມີ
ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຈຳນວນ19ແຫ່ງ,ໜ່ວຍບໍລິ
ການ11ແຫ່ງ,ມີຕູ້ATM37ຕູ້,ຮ້ານແລກປ່ຽນ26ຮ້ານ
ນອກນີ້ຍັງຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນປະເພດຕ່າງໆ ຈຳ
ນວນ12ແຫ່ງ.

ສຳລັບ ສາຂາ ທຫລ.ສຂ ມີພະນັກງານທັງໝົດ
ຈຳນວນ70ຄົນ,ສະມາຊິກພັກ23ສະຫາຍ.ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນໂດຍແມ່ນສະ
ຫາຍ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ,
ວ່າການຫົວໜ້າສາຂາ ໂດຍໄດ້ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່
ຄະນະຜູ້ວ່າການທຫລໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກເງິນ
ຕາຢູ່ໃນ 3 ແຂວງ ພາກກາງ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,
ແຂວງຄຳມ່ວນແລະແຂວງບໍລິຄຳໄຊ)ໃນການຕິດຕາມ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ
ໜ່ວຍບໍລິການ,ສະຖາບັນການເງິນແລະຮ້ານແລກປ່ຽນ,
ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຢັ້ງຢືນການນຳທຶນ

ເຂົ້າຕາມລະບຽບແລະກົດໝາຍ.ປະຈຸບັນໃນຂອບເຂດ
3 ແຂວງ ມີສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ 24 ແຫ່ງ ແລະ
106ໜ່ວຍບໍລິການ,ມີຕູ້ATM172ຕູ້;ຮ້ານແລກປ່ຽນ
41ຮ້ານ.ນອກນີ້,ຍັງຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນຈຳນວນ
19ແຫ່ງແລະໄດ້ຢັ້ງຢືນການນຳທຶນໃຫ້46ບໍລິສັດ.

ສາຂາ ທຫລ.ຈສ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 67 ຄົນ,
ສະມາຊິກພັກ16ສະຫາຍໂດຍແມ່ນສະຫາຍນວນຕາ
ແກ້ວມະນີ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ວ່າການຫົວໜ້າ
ທຫລ.ຈສໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຂັ້ນເທິງໃນ
ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານເງິນຕາຢູ່4ແຂວງພາກໄຕ້
(ແຂວງຈຳປາສັກ,ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງອັດຕະປືແລະ
ແຂວງສາລະວັນ).  ໂດຍການຕິດຕາມສະພາບເສດຖະ
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ກິດເງິນຕາ, ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງສາຂາທະນາ
ຄານທຸລະກິດ,ສະຖາບັນການເງິນແລະຮ້ານແລກປ່ຽນ.
ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາແລະການຢັ້ງຢືນນຳທຶນເຂົ້າ-ອອກ
ສປປ ລາວ. ປັດຈຸບັນມີສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ 38 
ແຫ່ງ,ໜ່ວຍບໍລິການມີ80ແຫ່ງ,ໜ່ວຍແລກປ່ຽນເງິນຕາ
5ໜ່ວຍແລະມີຕູ້ATM177ຕູ້,ນອກນີ້ຍັງຄຸ້ມຄອງສະ
ຖາບັນການເງິນປະເພດຕ່າງໆຈຳນວນ32ແຫ່ງ.

ທຫລ.ຊຂ  ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນ
ກໍລະກົດປີ2017ໂດຍແມ່ນສະຫາຍວິສອນໄຊສົມຄາມ
ເປັນເລຂາໜ່ວຍພັກ, ຫົວໜ້າ ທຫລ.ຊຂ. ມີພະນັກ
ງານທັງໝົດ68ທ່ານແລະສະມາຊິກພັກ14 ສະຫາຍ
ຊຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຂັ້ນເທິງໃນການ
ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານເງິນຕາຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ,
ຫົວພັນແລະແຂວງໄຊສົມບູນ,ໂດຍໄດ້ຕິດຕາມສະພາບ
ເສດຖະກິດເງິນຕາ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ລາຄາສິນຄ້າ,

ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສາ
ຂາທະນາຄານທຸລະກິດແລະໜ່ວຍບໍລິການ,ສະຖາບັນ
ການເງິນແລະອອກໃບອະນຸຍາດຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ.
ປະຈຸບັນຢູ່3 ແຂວງ,ມີສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດທັງໝົດ
10ແຫ່ງ,ມີ24ໜ່ວຍບໍລິການແລະມີຕູ້ATM 78ຕູ້,
ຮ້ານແລກປ່ຽນ14 ຮ້ານ.ນອກນີ້ຍັງຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນ
ການເງິນຈຳນວນ11ແຫ່ງ.

ຕະຫຼອດໄລຍະການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານມາພາຍໃຕ້
ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງອົງຄະນະພັກທຫລແລະອຳນາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຄະນະນຳແລະພະນັກງານບັນ
ດາສາຂາ ທຫລ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນງານໃນຫຼາຍດ້ານ
ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານເງິນຕາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້
ເປັນຢ່າງດີ ອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ກໍ່ຄືການໃຫ້ບໍລິການ
ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຢ່າງສະ
ດວກສະບາຍ.
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ທຄຕລ  ໄດ້ພັດທະນາລະບົບໄອທີ ປຽບດັ່ງສາຍ
ເລືອດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ,ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດ
ທະນາຫັນເປັນທັນສະໄໝໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານໃກ້ຄຽງ
ກັບສາກົນ ຮັບປະກັນລະບົບການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ
ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້
ແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ເຊື່ອມໂຍງດ້ວຍລະ
ບົບຄອມພິວເຕີແບບ Real time ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານ
ຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ການບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ມີ
ຄວາມສະຖຽນ, ສະດວກວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ
ສາມາດກວດສອບໄດ້; ນອກນັ້ນ, ຍັງຍົກລະດັບລະບົບ
ໂປຼແກຼມລະບົບ Oracle Flex cube ມາເປັນລະບົບ
IBS Core Banking ໃໝ່ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ,ມີປະສິດ
ທິພາບໃນການໃຊ້ງານໄດ້ດີ ສາມາດຮອງຮັບການຂະ
ຫຍາຍຕົວທີ່ຍືນຍົງຂອງ ທຄຕລ ໃນອານາຄົດ, ພັດທະ
ນາຍົກລະດັບໂຄງສ້າງດ້ານລະບົບໄອທີໃຫ້ໄດ້ມາດຕະ
ຖານໃກ້ຄຽງກັບສາກົນເປັນຕົ້ນລະບົບໂປແກຣມ Core 
Banking ໃໝ່ທີ່ຫັນໄປນຳໃຊ້ລະບົບ Open source, 
ສ້າງລະບົບປ້ອງກັນໄພຄຸກຄາມທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ,
ຍົກລະດັບສູນຂໍ້ມູນ (ສ້າງສູນ DATA Center) 
ໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດ
ບໍລິການໄດ້ຕະຫລອດເວລາ, ພັດທະນາຄຸນນະພາບ
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລະບົບໄອທີໃຫ້ໄດ້ຮບັISO    27001, 
ນຳໃຊ້ລະບົບປັນຍາປະດິດ AI ໂດຍການນຳໃຊ້ລະບົບ
ສະແກນໜ້າເພື່ອປັບປຸງລະບົບບໍລິການລູກຄ້າລາຍ
ໃຫຍ່,ພັດທະນາລະບົບແລະເຄື່ອງມືເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຕິດ
ພັນກັບໂຄງການບາເຊວ 2 ໃຫ້ສຳເລັດຕາມກຳນົດທີ່
ວາງໄວ້.

ຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງ
ປະເທດລາວມະຫາຊົນ(ທຄຕລ)ມີພາລະບົດບາດເປັນ
ເສນາທິການໃຫ້ຄະນະພັກ-ຄະນະຜູ້ວ່າການ ທຫລ ໃນ
ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຮອບດ້ານຢູ່ ທຄຕລ ທົ່ວລະບົບ ແລະ
ບໍລິສັດໃນເຄືອເພື່ອຮັບປະກັນໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ.
ປະຈຸບັນທຄຕລມີ14 ພະແນກ,3ສູນ,20ສາຂາ,97
ໜ່ວຍບໍລິການ, 15 ຫ້ອງແລກປ່ຽນ,ATM 410ໜ່ວຍ,
CDM 29 ໜ່ວຍ ແລະ BCOME 625 ຕົວແທນ, ມີ
ພະນັກງານທັງໝົດ 2.085 ຄົນ, ມີສະມາຊິກພັກ 206 
ສະຫາຍ. ຕະຫຼອດ 5 ປີແຫ່ງການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ III ຜ່ານມາ,
ຄະນະພັກຮາກຖານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການລະດົມທຶນໃຫ້
ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເເຕ່ລະປີ,ພັດທະນາປັບປຸງຂອດ
ວຽກງານບໍລິການ,ລະບົບເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ,ພັດທະ
ນາຮູບແບບຂອງຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກໃຫ້ມີຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ
ເປັນຫຼັກ,ໃນການປັບປຸງການຫັນເປັນທັນສະໄໝທຄຕລ
ໄດ້ປະຕິວັດຄືນດ້ານສະຖານທີ່ບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມສະ
ດວກແກ່ລູກຄ້າ ແນໃສ່ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ
ໃນທົ່ວລະບົບ, ພ້ອມນີ້ ໄດ້ຈັດສັນປ່ອງບໍລິການສໍາລັບ
ລູກຄ້າທົ່ວໄປ, ພາກສ່ວນລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ,
ລຸກຄ້າລາຍໃຫຍ່ ແລະ ສ້າງຕັ້ງທີມງານການຕະຫຼາດ
ໃນທົ່ວລະບົບເພື່ອລົງເດີນຕະຫຼາດບໍລິການລູກຄ້າກັບທີ່
ລວມທັງເປີດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນວັນພັກລັດຖະການ
(ເສົາ-ທິດ). ທຄຕລ ເປັນທະນາຄານ ທໍາອິດທີ່ຈົດທະ
ບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນທີ່
ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ອັດຕາ
ການປັນຜົນຖືວ່າສູງ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາບໍລິສັດຈົດທະ
ບຽນອື່ນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.

ຄະນະພັກຮາກຖານທຄຕລ
ມຸ່ງໝັ້ນເປັນແຖວໜ້າການບໍລິການສູ່ຄວາມທັນສະໄໝຢູ່ສປປລາວ
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ພ້ອມນັ້ນ,ທຄຕລໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາແລະ
ອອກຜະລິດຕະພັນອີເລັກໂທຣນິກຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະ
ພັນ iBank, BCEL One, EDC, CDM, SMS ແລະ
ອື່ນໆ; ເຊິ່ງສ້າງຄວາມສະດວກຫຼາຍດ້ານໃນການເຮັດທຸ
ລະກໍາດ້ານການເງິນ.ຜະລິດຕະພັນBCEL ONE ແມ່ນ
ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍແລະໄດ້ສ້າງຈຸດໄດ້ປຽບໃຫ້ທຄຕລ
ໃນການຊໍາລະສະສາງຜ່ານລະບົບມືຖື. ທຄຕລ ຍັງເປັນ
ຜູ້ລິເລີ່ມນຳໃຊ້ການຊໍາລະດ້ວຍລະບົບQR Code ຢູ່ພາຍ
ໃນປະເທດຜ່ານBCEL One Pay ທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການ
ຊໍາລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ,
ມີຄວາມປອດໄພ, ທັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເງິນ
ສົດຢູ່ໃນສັງຄົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ປະຈຸບັນ,ທຄຕລເປັນທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຢືນ
ຢູ່ແຖວໜ້າໃນ ສປປ ລາວ ມີການບໍລິການທີ່ຄົບຊຸດຄື:
ບໍລິການດ້ານເງິນຝາກ, ເງິນກູ້, ອອກໃບຄ້ຳປະກັນ,
ຊຳລະສະສາງທັງພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ, ແລກປ່ຽນເງິນ
ຕາຕ່າງປະເທດ,ບໍລິການບັດATM, ບໍລິການບັດເຄຼດິດ
ສາກົນຫຼາຍປະເພດ, ການບໍລິການຜ່ານໂທລະສັບມືຖື,
ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ; ທຄຕລ ມຸ່ງໝັ້ນເປັນທະນາ
ຄານນຳໜ້າທາງດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ສາມາດສະໜອງ
ການບໍລິການທາງດ້ານເທັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມທັນສະ
ໄໝ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນຮູບແບບ
ການຊໍາລະສິນຄ້າ, ບໍລິການຜ່ານຊ່ອງທາງດິຈິຕອລ
(E-Payment) ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ທຄຕລ ຮ່ວມມືກັບທະນາຄານທະນະຊາດ (ປະ
ເທດໄທ) ໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນດ້ານການບໍ
ລິການທະນາຄານແບບດິຈິຕອລໂດຍພັດທະນາລະບົບ
ຊໍາລະສະສາງລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ
ໂດຍຜ່ານລະບົບQR (Promtpay), ຮ່ວມມືກັບUnionPay
ໃນການຮັບຊໍາລະQR Code UnionPay ແລະຮ່ວມມື
ກັບຫຼາຍຂະແໜງການໃນການຊໍາລະສະສາງລະຫ່ວາງ
ປະເທດດ້ວຍQR Codeຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລະດັບສາກົນ 
(WeChat Pay, Alipayແລະອື່ນໆ).ໃນປີ2019ທຄຕລ
ໄດ້ພັດທະນາສໍາເລັດໂຄງການຮັບບັດ American 
Expressໂດຍກົງ(ຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ),ສໍາເລັດໂຄງການ
ອອກບັດMaster Card ພ້ອມທັງເລີ່ມພັດທະນາໂຄງການ
ອອກບັດ Visa Debit Platinum ແລະ ບັດ Platinum 
Gold.

ທຄຕລ ປັບປຸງວັດທະນະທຳການບໍລິການໃຫ້ນຸ້ມ
ນວນມີເອກະລັກສະເພາະ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລິການ
ໃຫ້ກວ້າງຂວາງແລະໂຄສະນາຕາມສື່ຕ່າງໆ,ນໍາໃຊ້ເທັກ
ໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການບໍລິການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ລູກຄ້າມີຄວາມສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນໃນທະນາຄານ, ປັບປຸງ
ລະບົບຂັ້ນຕອນການບໍລິການວ່ອງໄວກະທັດຮັດ,ມີບ່ອນ
ບໍລິການສຳລັບລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່; ປັບປຸງສະຖານທີ່ບໍລິ
ການໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານອັນດຽວກັນທົ່ວລະບົບ.
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ທັນ ສ ະ ໄໝ ວ່ອງ ໄວ ໝັ້ນໃຈ

ໂຮງງານສາລີ ຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ລູກ ຄ້າ ຂອງ ທະ ນາ ຄານ ການ ຄ້າ ຕ່າງ ປະ ເທດ ລາວ ມະ ຫາ ຊົນ)

ໃນປະຈຸບັນ ທຄຕລ ໄດ້ພັດທະນາບໍລິການຖອນ
ເງິນດ່ວນແບບອອນລາຍ (FastTrack). ລູກຄ້າສາມາດ
ຈອງຄິວຖອນເງິນດ່ວນແບບອອນລາຍຜ່ານBCEL One 
ກ່ອນເຂົ້າມາ ທຄຕລ, ມີການບໍລິການຖອນເງິນຜ່ານ
QR ໂດຍຜ່ານ BCEL One ຖອນເງິນຈາກຕູ້ ATM 
ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ບັດ ATM, ມີການບໍລິການ
ກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຣນິກ (One cash) ເພື່ອຊໍາລະ
ສະສາງຢ່າງສະດວກ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນຍຸກເທັກໂນໂລຊີທີ່ມີການ
ແຂ່ງຂັນສູງ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະ
ບົບໄອທີຖືເປັນໝາກຫົວໃຈຂັບເຄື່ອນການຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງທຸລະກິດກໍ່ຄືການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະ
ໄໝຊ່ວຍການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມສະດວກເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້
ບໍລິການສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບບໍລິການທະນາຄານໄດ້

ງ່າຍຂື້ນໃນທຸກທີ່ແລະທຸກເວລາ.ສະນັ້ນ,ທຄຕລຍັງ
ຕ້ອງພັດທະນາລະບົບໃຫ້ມີການໃຊ້ງານງ່າຍຂື້ນ ແລະ
ຕອບໂຈດລູກຄ້າທຸກກຸ່ມ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີວຽກງານ
ການຕະຫຼາດສູ່ລູກຄ້າໃນເຂດຫ່າງໄກໄດ້ນຳໃຊ້ການບໍລິ
ການຂອງທຄຕລຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ຈາກການເຄື່ອນໄຫວໄລຍະ5ປີຜ່ານມາເຮັດໃຫ້
ທຄຕລມີການພັດທະນາແລະຂະຫຍາຍຕົວຮອບດ້ານ
ກາຍເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດແຖວໜ້າ ຄືມີຍອດຊັບ
ສິນບັນລຸ 46.847 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 98% ເມື່ອທຽບໃສ່
ທ້າຍປີ2014ແລະຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະປີ
ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 18% ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ
2016-2020 ແລະ ຕາມວິໄສທັດຂອງ ທຄຕລ ຄື:
“ເປັນທະນາຄານທີ່ເຂັ້ມແຂງທັນສະໄໝກ້າວສູ່ມາດຕະ
ຖານສາກົນ”

ໂດຍ:ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ
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ຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຄັ້ງທີIVຢ່າງສຸດໃຈ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດຊົມເຊີຍຍ້ອງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີIVອົງຄະນະພັກທຫລ
ຂໍໃຫ້ປະສົບຜົນມີໄຊ     ໄດ້ດັ່ງໃຈໝາຍໝັ້ນ
ທະນາຄານມີຄວາມພ້ອມ    ຂະຫຍາຍໄວເກີນຄ່ອງ
ຄັ້ງທີສີ່ຂໍໃຫ້ສົມມາດແມ້ງ    ດີເດັ່ນໝັ້ນສະຖຽນ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດກ້າວ  ທັນສູ່ທັນສະໄໝ
ມີຜະລິດຕະພັນຫຼາກຫຼາຍ    ທຽບທັນສາກົນກວ້າງ
ຂະຫຍາຍໃນລວງເລິກ    ທັງປະລິມານຄຸນນະພາບ
ບໍລິການສຸດໂດດເດັ່ນ    ລູກຄ້າສະດວກສະບາຍ
ສາຍພົວພັນກໍ່ແຜ່ກວ້າງ    ກວມສູ່ໂລກາ
ເກີດເປັນຜົນສວຍງາມ    ເບັ່ງບານເບີຍແຍ້ມ
ມີການໂອນເງິນຂ້າມ     ຫາກັນທຸກທະວີບ
ຂົວການເງິນກ່າຍກ້າວ    ທຽວໄດ້ສູ່ທາງ
ພິເສດເສີມສົ່ງສ້າງ    ທະນາຄານແຫ່ງອາຊຽນ
ມີບົດອັນຮຽນສຳຄັນ     ພັດທະນາຈະເລີນກ້າວ
ລາວຮ່ວມແຮງກັນສ້າງ   ສັງຄົມນິຍົມເຮືອງຮຸ່ງ
ເສດຖະກິດລາວພຸ່ງພົ້ນ    ເດີນກ້າວເພີ່ມທະວີແທ້ແລ້ວ.

ຄະນະພັກຮາກຖານ,ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານທຄຕລຂໍອວຍພອນໄຊມາຍັງຄະນະພັກ,
ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມຈົ່ງດຳເນີນກອງປະຊຸມປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງສະຫງ່າງາມ.
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ແລກປ່ຽນ,2ຫ້ອງຮບັເງນິ;ບໍລິການເປັນກັນເອງ,ສະດວກ
ວ່ອງໄວ, ມີຜະລິດຕະພັນທັນສະໄໝຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງ
ການນຳໃຊ້ຂອງລູກຄ້າແລະສັງຄົມ.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ທພລໄດ້ຕັ້ງໜ້າປັບປຸງທຸລະກິດ
ຂອງຕົນ, ໂດຍພັດທະນາລະບົບການບໍລິການຫັນເປັນ
ທັນສະໄໝທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນເພື່ອອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນການຊຳລະຄ່າພາສີນຳເຂົ້າແບບປະຕູດຽວ, ລະບົບ
ເກັບລາຍຮັບງົບປະມານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ,ລະບົບຊໍາລະ
ຄ່າອາກອນ (Easy Tax) ແລະ ລະບົບລາຍຈ່າຍງົບປະ
ມານ(Smart Cash)ໃຫ້ແກ່7 ກະຊວງແລະ11ອົງການ
ທຽບເທົ່າໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລະບົບເກັບຄ່າທຳ
ນຽມຄ່າບໍລິການ (Easy Pass) ດ່ານສາກົນ, ລະບົບຄຸ້ມ
ຄອງຕູ້ATM (CMS)ເພື່ອຮອງຮັບກັບຕູ້ATMຫຼາຍລຸ້ນ
ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາກົນໄດ້ດີຂື້ນ ແລະ ຜະລິດ
ຕະພັນ LDB trust, E-Bank,  E-Wallet ແລະ ອື່ນໆ

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (ທພລ) ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງແລະສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ2003,    ໂດຍເປັນທະນາຄານ
ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕາມຫຼັກການໄລ່ລຽງທຸລະກິດ. ຄະນະພັກ
ຮາກຖານທພລມີ6ໜ່ວຍພັກຂື້ນກັບແລະມີສະມາຊິກ
ພັກທັງໝົດ100ສະຫາຍ,ຍິງ49 ສະຫາຍ.ໃນນີ້ມີສະມາ
ຊິກພັກສົມບູນ82ສະຫາຍແລະສະມາຊິກພັກສຳຮອງ
18ສະຫາຍ,ຍິງ12ສະຫາຍ.

ການຊີ້ນຳ-ນຳພາໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ,
ຄະນະພັກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ວຽກງານວິຊາສະ
ເພາະ ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນການຍຸດທະສາດ ແລະ
ແຜນທຸລະກິດປະຈໍາປີເຊິ່ງສະແດງອອກທ້າຍເດືອນ
ທັນວາ 2019 ທຽບໃສ່ 2015 ມີຈັງຫວະເພີ່ມຂື້ນ ໃນນີ້ມີ
ຍອດເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນທັງໝົດ5,62%,  ເງິນກີບກວມເອົາ
80%, ການສະໜອງທຶນ SME ໃນປີ 2019 ຈໍານວນ
1.978,25 ຕື້ກີບ, ທພລ; ມີຕາໜ່າງການບໍລິການກວ້າງ
ຂວາງ (ມີ 18 ສາຂາ, 78 ໜ່ວຍບໍລິການ, 18 ໜ່ວຍ

ຄະນະພັກຮາກຖານທພລເນັ້ນໜັກ
ການສະໜອງແຫ່ຼງທຶນສູ່  SME  ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ
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ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການຄຸ້ມ
ຄອງລາຍຮັບງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃຫ້ດີຂື້ນ.

ນອກນີ້, ທພລ ຍັງໄດ້ມີບໍລິສັດໃນເຄືອ ຄືບໍລິສັດ
ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງເປັນທີ່ປຶກສາທາງການເງິນແລະເປັນຜູ້
ຄໍ້າປະກັນຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ IPO ສາມາດລະດົມທຶນໃຫ້ບໍລິ
ສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໄດ ້ 3.160 ຕື້
ກວ່າກີບແລະຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານໄດ້1.000
ຕື້ກີບ. ສຳລັບບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພສາມາດຂະ
ຫຍາຍຕົວແທນໄດ້ຢູ່17 ແຂວງທົ່ວປະເທດ, ມີຕົວແທນ
ຂາຍປະກັນໄພ 100 ແຫ່ງ ແລະ ຕົວແທນແກ້ໄຂອຸປະ
ຕິເຫດ 60 ໜ່ວຍ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດມີທ່າຂະ
ຫຍາຍຕົວຂື້ນແລະສາມາດກຸ້ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ.

ທພລ ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດລັດທີ່ຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດໃນການສົ່ງ
ເສີມການຜະລິດພາຍໃນເປັນສິນຄ້າເພື່ອທົດແທນການ
ນຳເຂົ້າ. ເນື່ອງຈາກລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ
ມີຜູ້ປະກອບການ SME ກວມອັດຕາສ່ວນສູງເຊິ່ງຍັງ
ຂາດແຄນຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ,ເຕັກ
ໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ທຶນຮອນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກຳລັງ
ການຜະລິດ,ຜົນຜະລິດບໍ່ທັນມີປະສິດພາບແລະປະສິດ
ທິຜົນສູງເທົ່າທີ່ຄວນ.ດັ່ງນັ້ນ,ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
ຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດເນັ້ນໃສ່SME ໂດຍການຫັນເອົາ
ທະນາຄານພັດທະນາລາວເປັນທະນາຄານສົ່ງເສີມແລະ
ພັດທະນາSME  ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງທພລໃນການສະ
ໜອງສິນເຊື່ອແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ SME 
ໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ແນໃສ່ສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທຳ,ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ.



ປັດຈຸບັນທພລ ໄດ້ມີຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນສິນ
ເຊື່ອ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ SME ໂດຍອີງຕາມຮູບແບບ
ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະປະເພດທຸລະກິດເຊິ່ງມີ
ທັງສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ທີ່ມີການແບ່ງງວດຊຳລະ ຫຼື ແບບໝູນວຽນຕາມກະແສ
ເງິນສົດຂອງທຸລະກິດ.

ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ທພລ ໄດ້ຮັບທຶນ
ຈາກກອງທຶນSMEກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ຈຳນວນ32ຕື້ກີບ(ສາມສິບສອງຕື້ກີບ)ເພື່ອນໍາໄປປ່ອຍ
ສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ SME ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ເປັນ
ບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານເປັນຕົ້ນການຜະລິດເປັນສິນ
ຄ້າ ກັບໂຄງການໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ (ODOP), 
(ການຈັກສານ,ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ,ຫັດຖະກໍາຊຸມຊົນທີ່ຍັງ
ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້), ອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ກິດຈະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ຂະແໜງການອື່ນໆ ເພື່ອເປັນທຶນໝູນວຽນປ່ອຍກູ້ສູງສຸດ
3 ປີ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,5-9,0% ຕໍ່ປີ ວົງເງິນສູງສຸດ
1.600 ລ້ານກີບ ແລະ ເປັນທຶນຄົງທີ່ປ່ອຍກູ້ສູງສຸດ 7 ປີ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ 7,0-8,0% ຕໍ່ປີ ວົງເງິນສູງສຸດ 1.600 
ລ້ານກີບ.
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ສຳລັບປີ 2020 ທພລ ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນ
ຈາກກອງທຶນດັ່ງກ່າວເພີ່ມຕື່ມ27ຕື້ກີບເພື່ອນໍາໄປປ່ອຍ
ສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, SME ໃນຂະແໜງ
ການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງກະສີກຳ, ຫັດ
ຖະກຳ,ກະສິກຳປູກຝັງແລະລ້ຽງສັດແລະຂະແໜງທ່ອງ
ທ່ຽວ; ເປັນທຶນໝູນວຽນໄລຍະເວລາກູ້ຢືມສູງສຸດບໍ່ເກີນ
5ປີແລະທຶນຄົງທີ່ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມສູງສຸດບໍ່ເກີນ10ປີ
ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ, ເງື່ອນໄຂຂອງວິສາຫະ
ກິດ SME ທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອບ້ວງດັ່ງກ່າວຕ້ອງມີແຜນ
ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ; ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຈາກຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກຳແລະການຄ້າຫຼືພາກສ່ວນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບການ
ຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຫຼື
ເປັນວິສາຫະກິດທີ່ຖືບັນຊີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ຊື່ ສັດ ໝັ້ນ ຄົງ ໂປ່ງ ໃສ ທັນ ສະ ໄໝ ຮັບ ໃຊ້ ປະ ຊາ ຊົນ

ບັນຊີແລະບໍ່ເປັນໜີ້NPLຢູ່ນໍາທະນາຄານແລະສະຖາ
ບັນການເງິນອື່ນ; ເປັນຂະແໜງການ ຫຼື ຂົງເຂດບູລິ
ມະສິດທີ່ລັດຖະບານກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະແລະມີຜົນ
ຕອບແທນດ້ານທຸລະກິດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກອງທຶນສົ່ງ
ເສີມSME ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ທິດທາງລວມ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍໃນການຊີ້ນໍາ-
ນຳພາ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ທພລ ຈະສືບຕໍ່ເນັ້ນການປັບປຸງການ
ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ສູ້ຊົນສ້າງຄວາມພຽງພໍ
ຂອງທຶນໃຫ້ໄດ້ຕາມລະບຽບ, ລະດົມເງິນຝາກໃຫ້ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 3-4% ຕໍ່ປີ, ສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບ
10%ໃນແຕ່ລະປີ,ແກ້ໄຂໜີ້ສິນNPL ໃນຜັງແລະນອກ
ຜັງ, ຍົກສູງບົດບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານ
ກວດກາ, ສູ້ຊົນປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້
ໃຫ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ.

ໂດຍ:ທະນາຄານພັດທະນາລາວ.
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               ພັກເຮົາມີແນວທາງຊີ້   ເຍືອງສ່ອງທາງເດີນ

     ການນໍາເຮົາແນມເຫັນ   ສະຫຼາດແຫຼມຄົມກ້າ

     ເຕົ້າໂຮມ ແລະ ໝູນໃຊ້   ແນວທາງເດີນກ້າວ

     ສາມັກຄີພະນັກງານທົ່ວໜ້າ  ເປັນແປ້ນແຜ່ນດຽວ

     ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV  ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ 

              ຄະນະນໍາທັງສະມາຊິກພັກ ທພລ ຂໍສົ່ງພອນໄຊໃຫ້ການນໍາທະນາຄານ         

              ຈົ່ງຢູ່ສະບາຍຫາຍຮ້ອນ   ອາຍຸຍືນຍາວໝັ້ນພັນປີຢ່າເປັນອືື່ນ       

              ວັນນະໃສເກິ່ງແກ້ວ                      ປະດັບດ້ວຍທິດນໍາ ຊອບແລ້ວ

 

       ສຸຂະ ຂໍໃຫ້ເຫີນຫ່າງເວັ້ນ           ໂພຍພະຍາດຮາວີ

       ພະລະ ຂໍໃຫ້ມີແຮງບຸກ   ສິ່ງສົມສະເໝືອນຊ້າງ

       ນໍາພາໂຮມແຮງຮັກ   ພັດທະນາທະນາຄານໃໝ່

       ກ້າວໄປ ກ້າວໄກພ້ອມກໍ່ສ້າງ  ບ້ານຮຸ່ງຈະເລີນ    ແທ້ແລ້ວ

(ຄະນະພັກຮາກຖານ, ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ທພລ ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດ

ມາຍັງຄະນະພັກ, ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຈົ່ງດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້ ຢ່າງມີໄຊສະຫງ່າງາມ)

ຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍກອງປະຊຸມໃຫຍ ່ຜູ ້ແທນ

ອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຄັ້ງທີIV



ໜ້າທີ;k]tlkodkomtok7ko
BANK JOURNAL

ຈາລະນາຮັບຮອງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຮັບ
ຮອງການຕີລາຄາສະຫຸຼລາຍງານວຽກງານກວດກາ
ປະຈຳປີ ແລະ ຊີ້ນຳ-ນຳພາວຽກງານໃນແຕ່ລະດ້ານ.
ນອກຈາກນັ້ນ,ກໍ່ໄດ້ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງໂດຍໂຮມ9ພະ
ແນກເຫຼືອ7ພະແນກແລະຂັ້ນສາຂາຈາກ7 ຂະແໜງ
ເຫຼືອ 4 ຂະແໜງ. ໄດ້ປັບປຸງຄືນບັນດາລະບຽບການທີ່ມີ
ຢູ່ແລະຄົ້ນຄ້ວາສ້າງລະບຽບໃໝ່ໄດ້ເປັນຕົ້ນສຳເລັດການ
ປັບປຸງລະບຽບຂອງບໍລິສັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ
ວ່າດວ້ຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ), ລະບຽບ
ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ທສກ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງໃໝ່ໄດ້
ແກ່ລະບຽບການ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ນະໂຍບາຍວຽກງານ
ກວດກາພາຍໃນ ທສກ ແລະ ນະໂຍບາຍການບໍລິຫານ
ຄວາມສ່ຽງທສກ.

ທສກ ໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງ-ພະ
ນັກງານສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າ 90% ໂດຍມີການປັບປຸງ,ໂຄງ
ສ້າງສະພາບໍລິຫານ,ຄະນະອໍານວຍການ,ພະແນກ,ສາ
ຂາແລ້ວບັນດາບໍລິສັດທີ່ຂຶ້ນກັບ,ເພື່ອແນໃສ່ເຮດັໃຫ້ການ
ຈັດຕັ້ງທສກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
(ທສກ)ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນປີ2008ເປັນເສນາທິການ
ໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກທຫລໃນການຊີ້ນໍາ-ນຳພາຢູ່ທສກ
ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງໃຫ້ສຳ
ເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.ໃນປະຈຸບັນມີ6 
ໜ່ວຍພັກຂຶ້ນກັບ, ມີສະມາຊິກພັກທັງໝົດ 98 ສະຫາຍ
ກວມເອົາ31%ຂອງພະນັກງານທັງຫມົດ.

ຕະຫຼອດ 5 ປີຜ່ານມາ; ຄະນະພັກໄດ້ຖືເອົາການ
ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ນຳພາແນວຄິດສະມາຊິກພັກ-
ພະນັກງານເປັນບັນຫາສຳຄັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດ
ໃນຫຼາຍດ້ານເວົ້າສະເພາະແມ່ນການສຸມໃສ່ປັບປຸງໂຄງ
ສ້າງທສກ.

ໃນການປັບປຸງໂຄງສ້າງ ທສກ ໂດຍໄດ້ຮັບການ
ຊີ້ນຳຈາກສະພາບໍລິຫານ,ທສກໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ
ກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກຳມະການ
ກວດສອບ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງປີ 2018)
ເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານໃນການພິ

                      ຄະນະພັກຮາກຖານ ທສກ ຊີ້ນຳການປັບປຸງໂຄງ ສ້າງ 
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ຈາກການປັບປຸງຂ້າງເທິງນັ້ນເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນ
ໄຫວທສກດີຂຶ້ນຊັບສິນເພີ່ມຂຶ້ນ14%, ໜີ້ສິນເພີ່ມຂຶ້ນ
7,74%;ການປ່ອຍສິນເຊື່ອເຂົ້າຂະແໜງກະສິກຳເພີ່ມຂຶ້ນ
31,25%(ກວມເອົາ65,46%ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ)
ໜີ້ປົກກະຕິ(PL)ໃນຜັງເພີ່ມຂຶ້ນ39,5%ແລະໜີ້ບໍ່ເກີດ
ດອກອອກຜົນ (NPL) ໃນຜັງຫຼຸດລົງ 43,31%; ຈຸດ
ແຂງພື້ນຖານຂອງ ທສກ ແມ່ນມີຕາໜ່າງການບໍລິການ
ທີ່ກວ້າງຂວາງທົ່ວປະເທດ.

ທສກ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປັງປຸງຕົນເອງເພື່ອແກ້
ໄຂບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ແກ້ໄຂບັນຫາບັນດາຄວາມສ່ຽງ,
ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໂດຍ
ອີງໃສ່ລະບຽບການທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກແຕ່ລະໄລຍະແລະ
ປະຕິບັດ ຕາມຫັຼກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ດີຂອງສາກົນ
(Good Governance).

ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະ
ພັກຮາກຖານ ທສກ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກເຂັ້ມ
ແຂງ-ຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານປີ 2015: ໄດ້ໜ່ວຍພັກແຂງ 2
ໜ່ວຍພັກ,ໜ່ວຍພັກກາງ4ໜ່ວຍພັກ,ປີ2016 ໄດ້ໜ່ວຍ
ພັກແຂງ 3 ໜ່ວຍພັກ, ໜ່ວຍພັກກາງ 3 ໜ່ວຍພັກ, ປີ
2017 ໄດ້ໜ່ວຍພັກແຂງ 5 ໜ່ວຍພັກ ແລະ ໜ່ວຍພັກ
ກາງ 1 ໜ່ວຍ ພັກ, ປີ 2018 ໄດ້ຮັບການ ຢັ້ງຢືນໜ່ວຍ
ພັກປອດໃສເຂັ້ມແຂງໜັກແໜ້ນ1ໜ່ວຍພັກ,ໜ່ວຍພັກ
ແຂງ 4 ໜ່ວຍພັກ ແລະ ໜ່ວຍພັກກາງ 1 ໜ່ວຍພັກ.
ຜ່ານການຕີລາຄາຈັດປະເພດມີສະມາຊິກພັກປະເພດ
ແຂງກວມເອົາ 92,45% ແລະ ສະມາຊິກພັກກາງກວມ
ເອົາ7,55% ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກພັກ.
ໂດຍ:ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາສໍານັກງານໃຫຍ່
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ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ,ໃນນີ້ມີໂຄງການລ້ຽງສັດໃຫຍ່
(ງົວ+ຄວາຍ)ຜົນໄດ້ຮັບ426.773ໂຕ,ລ້ຽງໝູແບບຟາມ
ແລະຄອກ863.301 ໂຕ,ແບ້141.730 ໂຕ.ນອກນັ້ນ
ສະໜອງເຂົ້າໃນການລ້ຽງປາ,ເປັດ,ໄກ່ແລະອື່ນໆເປັນ
ຈຳນວນຫຼາຍ.ຂະແໜງຫັດຖະກຳມີ14 ໂຄງການແລະມີ
ຍອດສິນເຊື່ອ35,78ຕື້ກີບກວມເອົາ1,21%.ຂະແໜງ
ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງມີຍອດສິນເຊື່ອ 83,70 ຕື້ກີບ
ກວມເອົາ 2,85% ຂະແໜງບໍລິການ-ເກັບຊື້ຜົນຜະລິດ
ມີຍອດສິນເຊື່ອ160,81ຕື້ກີບກວມເອົາ5,47%ຂອງຍອດ
ສິນເຊື່ອທັງໝົດ.

ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວໃນເມືອງເປົ້າໝາຍກວມ
ເອົາ17ແຂວງ,1ນະຄອນຫຼວງມີ72 ເມືອງ,3.505ບ້ານ
ມີຍອດສິນເຊື່ອ 1.903,10 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 64,81%
ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ.ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກູ້ຢືມ25.883ກຸ່ມ,
ຄອບຄົວເຂົ້າເຖິງທັງໝົດ 189.861 ຄອບຄົວ. ຈຸດສຸມ
ລັດຖະບານ-ທ້ອງຖິ່ນ ມີຍອດສິນເຊື່ອ  320,28 ຕື້ກີບ
ເທົ່າກັບ 10,91% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ; ກວມເອົາ
17 ແຂວງ-1 ນະຄອນຫຼວງ, 60 ເມືອງ, 66 ຈຸດສຸມ,
449 ບ້ານ, ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກູ້ຢືມໄດ້ 3.488 ກຸ່ມ,  28.259 
ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານ 3 ສ້າງມີຍອດສິນເຊື່ອ 296,38 
ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 10,09% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ;
ກວມເອົາ 17 ແຂວງ-1 ນະຄອນຫຼວງ, 78 ເມືອງ,
ຈຳນວນ 193 ບ້ານ, ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກູ້ຢືມໄດ້ 3.851 ກຸ່ມ,
ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ32.671ຄອບຄົວແລະມີສິນ
ເຊື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ມີຍອດສິນເຊື່ອ 416,75 
ຕື້ກີບເທົ່າກັບ14,19%ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ.

ຄະນະພັກຮາກຖານ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ
(ທນບ) ຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກ ທຫລ; ມີພາລະບົດບາດ
ໃນການປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະ
ບານໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອຊຸກຍູ້ແລະສົ່ງເສີມການ
ຜະລິດ ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ.

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງຄະນະພັກຮາກ
ຖານ ທນບ ໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ສາມາດປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນ
ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍເມືອງ, ຫຼາຍບ້ານ ແລະ ຫຼາຍຄອບຄົວ
ໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ໃນດ້ານແຫຼ່ງທຶນ,
ທນບ ມີແຫຼ່ງທຶນສະໜອງສິນເຊື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
ດ້ວຍການກູ້ຢືມຈາກທຫລ,ໃນນີ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ທັງໝົດ
2.437,35 ຕື້ກີບ ເກັບຕົ້ນທຶນໄດ້1.869,61ຕື້ກີບ.ຮອດ
ທ້າຍເດືອນ 12/2019 ມີຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອ 2.936,51
ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,39% ທຽບໃສ່ປີ 2015 (ໄລຍະສັ້ນ
267,07 ຕື້ກີບ, ໄລຍະກາງ 764,87 ຕື້ກີບ ແລະ
ໄລຍະຍາວ1.904,57 ຕື້ກີບ).

ສິນເຊື່ອໃນຂະແໜງປູກຝັງ ມີ 57 ໂຄງການ
ມີຈຳນວນ 944,05 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,16% ກວມເອົາ
32,15% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ; ໃນນີ້ໂຄງການພົ້ນ
ເດັ່ນແມ່ນການປູກເຂົ້າມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 146.182 ເຮັກ
ຕາ;ຮັບຜົນຜະລິດ438.546 ໂຕນ;ປູກມັນຕົ້ນ53.370  
ເຮັກຕາ, ຮັບຜົນຜະລິດ 800.550 ໂຕນ, ປູກສາລີ
325.169 ເຮັກຕາຮັບຜົນຜະລິດ1.300.676 ໂຕນ.ຂະ
ແໜງລ້ຽງສັດມີ 108 ໂຄງການ ໂດຍມີຍອດສິນເຊື່ອ
1.712,17 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 24,88% ກວມເອົາ 58,31% 

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ
  ສຸມໃສ່ສະໜອງສິນເຊື່ອຕາມນະໂຍບາຍລັດຖະບານ

67



ໜ້າທີ;k]tlkodkomtok7ko
BANK JOURNAL

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສະໜອງສິນເຊື່ອ
ຜ່ານມາໄດ້ມີໂຄງການທີ່ພົ້ນເດັ່ນທັງໝົດ 187 ໂຄງການ
ແລະ ມີຄອບຄົວຕົວແບບຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 191 ຄອບ
ຄົວ. ສັງລວມແລ້ວໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ;
ທນບ ໄດ້ສະໜອງສິນເຊື່ອປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມ
ທຸກຍາກໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຮັດໃຫ້ບ້ານທຸກຍາກ
ຫຼຸດລົງຈາກປີ 2015 (1.736 ບ້ານ) ຫຼຸດລົງ 200 ບ້ານ
ເທົ່າກັບ 12% ຂອງບ້ານທຸກຍາກ. ປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອ
1.536ບ້ານເທົ່າກັບ18%  ຂອງບ້ານທັງໝົດທົ່ວປະເທດ;
ຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງຈາກປີ2015    ( 76.604ຄອບ
ຄົວ)ຈຳນວນ12.011ຄອບຄົວເທົ່າກັບ 16%, ຄອບຄົວ
ທຸກຍາກປະຈຸບັນ 64.593 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 5,34% 
ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດທົ່ວປະເທດ.

ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ; ຈະສືບຕໍ່ສະໜອງ
ສິນເຊື່ອປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນເມືອງ
ເປົ້າໝາຍ,ຈຸດສຸມແລະວຽກງານ3ສ້າງໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງ
ເລິກ; ສ້າງຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົນໄກການສະ
ໜອງສິນເຊື່ອ ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອຳນາດການ
ປົກຄອງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມນັ້ນ
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ລົງຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້
ແລະມີການປະເມີນຜົນສີນເຊື່ອເປັນປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ສິນ
ເຊື່ອເພີ່ມຂຶ້ນ15-20%ຂອງຍອດສິນເຊື່ອໃນແຕ່ລະປີ.

ສູ້ຊົນເກັບກູ້ໜີ້ສິນ NPLໃຫ້ໄດ້ໃນແຕ່ລະປີ30%
ຂຶ້ນໄປຂອງຍອດໜີ້ສິນ. ສືບຕໍ່ປ່ອຍສິນເຊື່ອທັງໝົດ
2.197,86  ຕື້ກີບ, ໂດຍສະເລ່ຍ 439,57 ຕື້ກີບ ຕໍ່ປີ;
ເກັບຄືນ1.634,75ຕື້ກີບສະເລ່ຍແຕ່ລະປີ326,95ຕື້ກີບ.
ຄາດຄະເນຈະມີຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ3.495,01ຕື້ກີບຫຼື
ອັດຕາການ ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລະປີຂອງຍອດສິນເຊື່ອ 4%/ປີ
ເທົ່າກັບ112,62 ຕື້ກີບ;ພ້ອມທັງສ້າງໂຄງການທີ່ພົ້ນເດັ່ນ
ແລະ ຄອບຄົວຕົວແບບຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 50 ຄອບຄົວ
ຕໍ່ປີ.ກຳນົດມາດຕະການແກ້ໄຂNPLໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ.
ເປີດບໍລິການຮັບເງິນຝາກ ແລະ ໂອນເງິນໃຫ້ປະຊາຊົນ
ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດເປົ້າໝາຍ; ເປີດບໍລິການໃຫ້ປະຊາຊົນຊຳ
ລະຄ່າໄຟຟ້າ,ນໍ້າປະປາແລະເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງ
ພະນັກງານຢູ່ເຂດທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານອື່ນເຂົ້າເຖິງ.

ທນບ ຈະສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ
ແລະ ພະຍາດລະບາດ; ເຊິ່ງສັງລວມທັງໝົດ, ຈຳນວນ
2.985 ຄອບຄົວ ໃນວົງເງິນກູ້ຢືມທັງໝົດ 45,59 ຕື້ກີບ
ໃນນັ້ນມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ 26,79 ຕື້ກີບ,
ພະຍາດລະບາດ ມູນຄ່າທີ່ຖືກຜົນກະທົບທັງໝົດ 10,06 
ຕື້ກີບ ຈຳນວນໝູ 7.383 ໂຕ. ປະຈຸບັນ ທນບ ກຳລັງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງແຜນຟື້ນຟູຊ່ວຍ
ລູກຄ້າທີ່ຖືກຜົນກະທົບພະຍາດລະບາດດັ່ງກ່າວຕາມລະ
ບຽບ,ຂັ້ນຕອນຂອງທນບ.

ໂດຍ:ທະນາຄານນະໂຍບາຍສໍານັກງານໃຫຍ່
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ຂໍ່ານັບຊົມເຊີຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກ

ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຄັ້ງທີIV  ຢ່າງສຸດໃຈ!
 

                       ຂໍຍໍມືນົບນ້ອມພອນສົ່ງກະວີໄຊ
ຈາກດວງໃຈຮູ້ບຸນຄຸນຂອງຄະນະນຳ-ພະນັກງານທນບ
ຂໍໃຫ້ຄະນະພັກທຫລພ້ອມບັນດາສະຫາຍສະມາຊິກພັກ
ຈົ່ງເບີກບານຫ້າວຫັນທົ່ວໜ້າພາລະກິດກ້າວສຳເລັດຜົນ
ຂໍໃຫ້ມີພະລັງແຂງແກ່ນກ້ານຳພາເກັ່ງພັດທະນາດີ
ສຸມປັນຍາໂຮມແຮງສ້າງສາທະນາຄານກ້າວ
ເພື່ອສປປລາວເຂັ້ມແຂງໝັ້ນທັນສະໄໝບໍ່ຢຸດຢ່ອນ
ອວຍພອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຈົ່ງໄດ້ມີໄຊກ້າສະຫງ່າງາມແທ້ແລ້ວ

ຄະນະພັກຮາກຖານ, ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ທນບ 
ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງ ຄະນະພັກ ທຸກຂັ້ນ, ຜູ້ແທນ 

ຈົ່ງດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້ ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງສະຫງ່າງາມ.

ດ້ວຍຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຈາກຄະນະພັກຮາກຖານ, ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ທນບ
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ຍັງເລື່ອນເວລາການຍົກເວັ້ນພາສີແຫ່ງລັດ (STA) ເປັນ
ເວລາ4ປີ(ຮອດວັນທີ31ທັນວາ2023 ສຳລັບທຸລະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ;

ທະນາຄານກາງຫວຽດນາມ(ເດືອນ 5/2020)ປະຕິ
ບັດບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍວິສະຫາກິດ ແລະ
ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຕໍ່ການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການຮັກສາສະຖຽນລະ
ພາບດ້ານມະຫາພາກຄື: ລູກຄ້າໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍເລື່ອນ
ການຊຳລະໜີ້215.000ກໍລະນີມູນຄ່າ130ຕື້ດົງ;ລູກຄ້າ
ທີ່ຮັບການຫຸຼດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 260.000 ກໍລະ
ນີ ມູນຄ່າ 1.000 ຕື້ດົງ; ອະນຸມັດເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ໃນອັດຕາ
ດອກເບ້ຍ 0,5%-2,5% ຊຶ່ງຕໍ່າກວ່າກ່ອນເກີດການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 (ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2020 
ເປັນຕົ້ນມາ)182.000 ກໍລະນີມູນຄ່າ630ຕື້ດົງ; ຫຸຼດຜ່ອນ
ຄ່າທຳນຽມມູນຄ່າ1ຕື້ດົງ.ພ້ອມນີ້,ປະມານ 80 %  ຂອງວິສາ
ຫະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກສະຖາບັນການເງິນ.ນອກຈາກນີ້
ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ຍັງເປີດສາຍດ່ວນຮັບຄຳ
ເຫັນຕໍ່ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ການແຜ່ລະຍາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທໄດ້ມີໂຄງການສິນເຊື່ອ
ດອກເບ້ຍຕ່ຳ (Soft loan): ອະນຸມັດສິນເຊື່ອ 58.208 
ລ້ານບາດ; ໂດຍມີຜູ້ໄດ້ຮັບຈຳນວນ 35.217 ລາຍ;
ສະເລ່ຍໄດ້ຮັບອະນຸມັດສິນເຊື່ອ 1,7 ລ້ານບາດ/ກໍລະນີ.
ທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການລວມ
ໂດຍສ້າງເປັນມາດຕະການສະເພາະຂອງຕົນ ເຊັ່ນ: ການ
ປັບຫຸຼດອັດຕາດອກເບ້ຍຜ່ອນຊຳລະສິນເຊື່ອບັດເຄຣດິດ,
ສິນເຊື່ອສຳລັບSME,ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້.

 ທະນາຄານກາງອັງກິດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນ
ຊ່ວຍເຫືຼອໃນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ 19, 
ມີຈຳນວນ230ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ສະເໜີຂໍກູ້ແຫ່ຼງທຶນ
ດັ່ງກ່າວ, ໃນນີ້ ມີ55 ກໍລະນີທີ່ໄດ້ອະນຸມັດກູ້ມູນຄ່າ18,8 
ຕື້ປອນ, ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ອະນຸມັດການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ 68 
ກໍລະນີມູນຄ່າ38,8ຕື້ປອນ.

ພະຍາດໂຄວິດ-19ເກີດຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ2019       ທີ່ເມືອງ
ອູຫັ້ນ,ສປ.ຈີນໄດ້ແຜ່ລະບາດຢ່າງໄວສູ່ປະເທດຕ່າງໆໃນ
ທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບແກ່ເສດຖະກິດຫຼາຍປະເທດ
ທົ່ວໂລກເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳທາງດ້ານເສດຖະກິດໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຮຸນແຮງ.

ຂະແໜງການທະນາຄານກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນ
ກັນ ເປັນຕົ້ນລາຍໄດ້ຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍຫຸຼດລົງເນື່ອງ
ຈາກຜູ້ກູ້ກໍ່ຄືປະຊາຊົນ ຫືຼ ພາກທຸລະກິດ ຊໍາລະດອກເບ້ຍ
ແລະຕົ້ນທຶນຫຸຼດລົງ,ເວລາດຽວກັນສິນເຊື່ອກໍ່ຫຸຼດລົງເນື່ອງ
ຈາກຄວາມຕ້ອງການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິ
ໂພກຫຸຼດລົງໃນໄລຍະສັ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຍອດສິນເຊື່ອທີ່ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້
ເພີ່ມຂຶ້ນຈຶ່ງຕ້ອງມີການຫັກຄ່າເຊື່ອມເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຮອງ
ຮັບຄວາມສ່ຽງໃນອະນາຄົດ. ອົງການການເງິນສາກົນ
(IMF) ໄດ້ຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ
ໂລກຫຸຼດລົງຕ່ຳກວ່າ3%ໃນປີ2020 ເຊິ່ງຕ່ຳກວ່າປີທີ່ເກີດ
ວິກິດການທາງດ້ານການເງິນໃນປີ2007-2008 ແລະຄາດ
ວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວ 5,8% ໃນປີ 2021 ຖ້າມີນະໂຍບາຍ
ເໝາະສົມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການທາງເສດຖະ
ກິດເປັນປົກກະຕິ.

ສຳລັບການປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ:ການຫຸຼດອັດຕາຄ່ານໍ້າ,ຄ່າໄຟຟ້າ
ແລະ ໃຫ້ເງິນອຸດໜູນແຮງງານເປັນລາຍເດືອນໃນບາງປະ
ເທດ, ການເລື່ອນຈ່າຍພາສີ-ອາກອນ, ການຍົກເວັ້ນພາສີ
ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມ
ພະຍາດລະບາດ.

ທະນາຄານປະຊາຊົນຈີນ(PBOC)ສາຂາອູ່ຫັ້ນໄດ້
ອະນຸມັດເງິນກູ້ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດໃຫ້ບໍລິສັດໃຫ່ຍ
ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານການຜະລິດ, ການຂາຍ ແລະ ຂົນ
ສົ່ງອຸປະກອນທາງການແພດ ແລະ ສິ່ງຂອງໃຊ້ຈຳເປັນໃນ
ຊີວິດປະຈໍາວັນ ຈຳນວນ 802 ແຫ່ງ ມູນຄ່າ 3,4 ຕື້ ຢວນ.
ທະນາຄານຍັງມີເງິນສຳຮອງສາມາດສະໜອງປ່ອຍກູ້ເພີ່ມ
ຕື່ມໃນມູນຄ່າ 20 ຕື້ ຢວນ. ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານ

ມາດຕະການສາກົນດ້ານການເງິນໃນການແກ້ໄຂ
ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19   
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ສປປລາວ;ທຫລໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍ
ບາຍສິນເຊື່ອ (ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ, ລົງວັນທີ 26 
ມີນາ 2020) ໂດຍມີການເລື່ອນຊໍາລະໜີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ
ດອກເບ້ຍ;ການປັບຫຸຼດອັດຕາດອກເບ້ຍ,ຄ່າທຳນຽມໃຫ້
ລູກໜີ້ຂອງຕົນຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ການສະໜອງເງິນກູ້
ບ້ວງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນ
ຟູ ແລະ ການປັບໂຄງສ້າງເງິນກູ້ຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້;
ນອກນີ້, ໃນເດືອນມີນາ 2020 ທຫລ ຍັງໄດ້ປະກາດຫຸຼດ
ອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບຕາມກົດໝາຍ ຈາກ 10% ເປັນ
8% ສໍາລັບສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ;ຈາກ5%ເປັນ4% 
ສໍາລັບສະກຸນເງິນກີບທີ່ມີຜົນນໍາໃຊ້ໃນເດືອນ ເມສາ 2020 
ເປັນຕົ້ນມາ.

ໃນເດືອນພຶດສະພາ2020ມີທະນາຄານທີ່ມີລູກຄ້າ
ສິນເຊື່ອໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ21ແຫ່ງ,ມີ4.918ລາຍ,ມີມູນຄ່າ13.009,30 
ຕື້ກີບ(ກວມເອົາ16,89%ຂອງຍອດເງິນກູ້ທົ່ວລະບົບ),ໃນ
ນີ້ມູນຄ່າທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕິດຕາມ ແລະ ພິຈາລະນາ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 3.760,61 ຕື້ກີບ (28,91% ທຽບ
ໃສ່ມູນຄ່າສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ) ແລະ ມູນຄ່າທີ່ບໍ່
ທັນໄດ້ພິຈາລະນາປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 1.267,90 ຕື້ກີບ
(9,75% ທຽບໃສ່ມູນຄ່າສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ).ນອກ
ຈາກນີ້ຍັງມີລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເລື່ອນຊຳລະຕົ້ນທຶນ

ແລະ ດອກເບ້ຍລວມມູນຄ່າ 556,75 ຕື້ກີບ; ມູນຄ່າປັບ
ຫຸຼດຄ່າທຳນຽມດອກເບ້ຍ92,08ຕື້ກີບ,ທະນາຄານທີ່ມີລູກ
ຄ້າສິນເຊື່ອບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີ 15 ແຫ່ງ ແລະ ທະນາ
ຄານທີ່ຍັງເຫືຼອຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນລໍຖ້າການລາຍງານ. ໃນ
ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2020, ທຫລ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍໂຄງການສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດແລະແກ້
ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄດ້ມີທະນາ
ຄານເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງ.

ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຜ່ອນຜັນປະຕິບັດບາງ
ມາດຕະການແຕ່ຍັງຕ້ອງຮັກສາມາດຕະການປ້ອງກັນແລະ
ເຝົ້າລະວັງ.ເນື່ອງຈາກຍັງພົບກໍລະນີໃໝ່ໃນແຕ່ລະວັນຢູ່ບັນ
ດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ. ສ່ວນກິດຈະການທາງເສດຖະກິດ
ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້
ປະກອບການສາມາດເປີດກິດຈະການໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຜົນຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້
ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດລວມທັງສປປ
ລາວ ຈະກັບມາຟື້ນຕົວເປັນປົກກະຕິອີກຄັ້ງກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ
ງ່າຍແລະຍັງຄົງຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນພໍສົມຄວນເຊິ່ງເປັນສິ່ງ
ທ້າຍທາຍຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບມືຈາກຜົນກະ
ທົບຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ.

ໂດຍ:ກົມຮ່ວມມືສາກົນ
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ທິດທາງໃນປີຕໍ່ໄປ ເພື່ອສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາ
ລະນາອະນຸມັດ;ພ້ອມນີ້,ຍັງມີໜ້າທີ່ຮັບຮອງເອົານະໂຍ
ບາຍແລະລະບຽບການທີ່ສຳຄັນພາຍໃນຂອງທຫລ.

ສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຊຸດປະຈຸບັນ ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວຕາມກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍທຫລສະບັບເລກທີ05/ສພຊ
ລົງວັນທີ 14 ຕຸລາ 1999 ແລະ ດໍາລັດແຕ່ງຕັ້ງສະພາ
ບໍລິຫານທຫລສະບັບເລກທີ376/ນຍ,ລົງວັນທີ22ຕຸລາ
2016 ຊຶ່ງປະກອບມີ ທັງໝົດ9 ທ່ານ ແລະພາຍຫຼັງໄດ້
ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາປີ2016, ສະພາບໍລິ
ຫານທຫລໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດແລະເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານສົມດີດວງດີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍກໍານົດໄດ້ເປັນຢ່າງ
ດີ ໂດຍໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາ
ຫາລ,ືຮັບຮອງແລະຕົກລົງບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຕິດພັນ
ກັບການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກເງິນຕາ, ພ້ອມທັງຮັບຮອງ
ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການພາຍໃນຂອງທຫລເພື່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມີປະສິດທິ
ຜົນແລະມີຜົນສຳເລັດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ໃນຜ່ານມາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳວຽກງານທະນາ
ຄານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມ
ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແລະຕາມມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍລວມ ທຫລ
ຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໄດ້
ຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕ່ຳ, ອັດຕາແລກປ່ຽນມີ

 ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ(ທຫລ)ໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ພິທີມອບ - ຮັບໜ້າທີ່ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຫລ
ຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ,
ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຫລ (ຜູ້ເກົ່າ) ແລະ ທ່ານ
ສອນໄຊສິດພະໄຊຜູ້ວ່າການທຫລ,ປະທານສະພາບໍລິ
ຫານທຫລ(ຜູ້ໃໝ່)ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ18ມິຖຸນາ2020  
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທຫລ ໂດຍມີກໍາມະການສະພາບໍລິຫານ
ທຫລ, ຄະນະຜູ້ວ່າການ ທຫລ ແລະ ບັນດາກົມ-
ທຽບເທົ່າກົມເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຮັບໜ້າທີ່ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຫລ
ຜູ້ໃໝ່ ແລະ ກໍາມະການສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ໃນຄັ້ງນີ້
ປະກອບດ້ວຍບັນດາຄະນະນໍາທີ່ມາຈາກຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ ຕາມກົດ
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍທຫລສະບັບ ເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 19/6/2018; ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ
ເລກທີ 102/ນຍ, ລົງວັນທີ 31/1/2020 ວ່າດ້ວຍການ
ແຕ່ງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຊຶ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງບໍ
ລິຫານສູງສຸດໃນການຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນ
ຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວໜ້າທີ່
ການເມືອງຂອງ ທຫລ ເປັນຕົ້ນ ແຜນເງິນຕາແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດຮັບຮອງ, ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈຳປີ ແລະ ທິດທາງໃນປີຕໍ່ໄປ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນງົບປະມານລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປະຈໍາປີ ແລະ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ປະທານສະພາບໍລິຫານທຫລ
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ທ່ານຜູ້ວ່າການທຫລຊີ້ແຈງບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກເງິນຕາ

ໃນວັນທີ 2 (25 ມິຖຸນາ 2020) ຂອງກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 9 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທ ີ VIII; 
ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ຊຶ່ງມີບາງຕອນວ່າ:ໃນໄລຍະ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ2020,ປັດ
ໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງ ສປປ ລາວ ເພີ່ມ
ຂຶ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງກົດດັນຈາກເບື້ອງຄວາມຕ້ອງການ
ໃນສະພາບທີ່ພື້ນຖານການການຜະລິດພາຍໃນຍັງ
ບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ສົມທົບກັບທຸກປະເທດປະຕິບັດມາດຕະ
ການປິດປະເທດ ແລະ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາພະຍາດ
ລະບາດໂຄວິດ-19ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການໂດຍສະ
ເພາະສະບຽງອາຫານ, ສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກທີ່ຈໍາ
ເປັນພື້ນຖານໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ສິນຄ້າປະເພດຢາ
ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນພະຍາດຍິ່ງມີສູງຂຶ້ນໃນຂະນະ
ທີ່ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ ແລະ ການຈໍລະຈອນຂອງຫຼາຍ
ສິນຄ້າໄດ້ຮບັຜົນກະທົບແລະມີການຢຸດສະງກັ;ພ້ອມກັນ
ນັ້ນ, ປັດໄຈຈາກແຮງກົດດັນດ້ານຕົ້ນທຶນ (Cost Push) 
ກໍມີຜົນເນື່ອງຈາກການປັບຂຶ້ນລາຄາຂອງສິນຄ້າບາງປະ
ເພດຢູ່ປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ. ຈາກສະພາບການສະໜອງທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19ສົມທົບກັບການອ່ອນຄ່າຂອງຄ່າເງິນກີບທຽບໃສ່
ປີຜ່ານມາ ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້ານໍາເຂົ້າເພີ່ມ
ຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສິນຄ້າບາງສ່ວນເພີ່ມ

ຂຶ້ນຍ້ອນສິນຄ້າປະເພດວັດຖຸດິບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:ປຸຍວິທະ
ຍາສາດ,ແນວພັນພືດ,ແນວພັນສັດ,ຢາປ້ອງກັນພະຍາດ
ຍັງຕ້ອງໄດ້ອາໄສການນໍາເຂົ້າເປັນຫຼັກ.

ນອກຈາກນີ້,ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງສປປລາວຍັງ
ໄດ້ຜົນມາຈາກປັດໄຈດ້ານຈິດຕະສາດທີ່ມີຜົນມາຈາກ
ຄວາມກັງວົນຕໍ່ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວດິ-19,ຄວາມກັງວນົຕໍ່ໄລຍະເວລາໃນການປິດປະເທດ,
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ພື້ນຖານການຜະລິດແລະອື່ນໆທີ່ພາ
ໃຫ້ເກີດມີປາກົດການກັກຕຸນສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ
ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ສິນຄ້າບາງປະເພດຂາດຕະຫຼາດ ແລະ
ມີລາຄາເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງກ້າວກະໂດດ.ບັນດາປັດໄຈເຫຼົ່າ
ນັ້ນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ດັດສະນີລາຄາສິນຄ້າໃນໝວດສະບຽງ
ອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງສະເລ່ຍ
ກາຍ10%ເປັນຕົ້ນລາຄາເຂົ້າສານທີ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ
22%, ຊີ້ນໝູເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 19%, ສັດປີກເພີ່ມຂຶ້ນສະ
ເລ່ຍເກືອບ 12%; ພ້ອມທັງສົ່ງຜົນໃຫ້ດັດສະນີລາຄາໃນ
ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ,ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະເກີບ,
ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ
4,79%; 4,66%; 4,24%ຕາມລໍາດັບ.

ຈາກບັນຫາສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ອັດ
ຕາເງິນເຟີ້ດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ຈະ
ສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ກັບການຮັກສາສະເຖຍລະພາບ
ເງິນຕາແຫ່ງຊາດຂອງສປປລາວໃນສະພາບເງື່ອນໄຂ
ຂອງປະເທດເຮົາດັ່ງໃນປັດຈຸບັນ, ທຫລ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ໄດ້
ຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້ ເວົ້າສະເພາະຮັບປະກັນໃຫ້ປະລິ
ມານເງິນຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ເສດຖະກິດສາ
ມາດຮັບໄດ້ບໍ່ສ້າງແຮງກົດດັນໃຫ້ເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນທັງສາ
ມາດປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ
ກິດ, ໃນນີ້, ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດ
ຖະກິດ ດ້ວຍການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນຜ່ານທະນາຄານ

ຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນຖານ, ຈຳນວນທະນາຄານ
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິມານແລະຄຸນນະພາບ,ຮັກ
ສາໄດ້ສະຖຽນລະພາບທາງການເງິນແລະຄຸ້ມຄອງການ
ເຄື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດ. ການບໍລິ

ຫານ ແລະ ການບໍລິການຂອງລະບົບທະນາຄານໄດ້
ຫັນໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ
ອອກຮັບໃຊ້ບໍລິການແກ່ສັງຄົມ,ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະ
ຫຼາດຫຼັກຊັບມີຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ແລະການຮ່ວມມື
ກັບສາກົນກໍ່ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
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ຂຶ້ນແລະກະທົບຕໍ່ຄ່າເງິນກີບ.
ພ້ອມນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າການແກ້ໄຂສະພາບຄວ

າມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສ່ວນ
ຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ແມ່ນໝາກຜົນຈາກສະພາບພື້ນ
ຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ ບໍ່ສາ
ມາດຈະແກ້ໄຂໄດ້ໃນມື້ໜຶ່ງຍາມດຽວ ຖ້າຫາກປະເທດ
ຍັງມີສະພາບການຂາດດຸນການຄ້າ-ດຸນການບໍລິການ
ແລະ ພັນທະໜີ້ສິນກັບຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຍັງ
ສືບຕໍ່ສູງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຂະນະທີ່ແຫຼ່ງລາຍຮັບໃນຮູບແບບ
ຍືນຍົງ-ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າປະເທດມີບໍ່ພຽງ
ພໍແນ່ນອນວ່າຄວາມສາມາດສະສົມຄັງສໍາຮອງເງິນ
ຕາຕ່າງປະເທດຍິ່ງຈຳກັດ.ຍິ່ງໄປກວາ່ນັ້ນ,ໃນເມື່ອຄວາມ
ຕ້ອງການມີຫຼາຍກວ່າການສະໜອງກົນໄກຕະຫຼາດ
ດັດສົມກັນເອງ ແລະ ປາກົດການຊອກເກງກໍາໄລຈາກ
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດສະຫນອງໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາກັດ
ກໍຈະເກີດຂຶ້ນທຸກວິທີທາງ ຊຶ່ງວິທີການທີ່ຈະຈຳກັດວົງ
ຈອນນີ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແທ້ ແມ່ນຂະແໜງການທະ
ນາຄານກໍຄືປະເທດຕ້ອງມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນລະ
ດັບທີ່ສາມາດສະໜອງໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນ
ການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າທີ່ສັງຄົມຕ້ອງໄດ້
ຂົນຂວາຍດັດສົມກັນເອງ.

ສະນັ້ນ, ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຢັດ-ຈໍາກັດ
ລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ເປັນ
ຕົ້ນການຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ພາຍໃນມີທ່າແຮງ
ສາມາດຜະລິດໄດ້ ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍ
ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດທີ່ມີທ່າແຮງແລະສົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າສະຫງວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອ
ທົດແທນການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດຜົນຜະລິດ
ກະສິກໍາປ້ອນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ; ຮ່ວມກັນ
ສືບຕໍ່ປັບປຸງຂອດຂັ້ນ ລວມທັງກົນໄກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໃນການຂໍອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ຕິດຕາມການດໍາ
ເນີນທຸລະກິດຂອງຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວສະ
ດວກແລະຄ່ອງຕົວຍິ່ງຂຶ້ນເພື່ອດຶງດູດ-ຍາດແຍ່ງເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່
ຈະຫຼາຍໄດ້;ພາກສວ່ນທີ່ຮັບຜດິຊອບຕອ້ງໄດ້ເລືອກເຟັ້ນ
ຈັດລຽງບູລິມະສິດໃຫ້ຂະແໜງການລົງທຶນຈາກຕ່າງ
ປະເທດທີ່ເປັນທ່າແຮງສ້າງລາຍໄດ້ເຂົ້າມາປະເທດຢ່າງ
ແທ້ຈິງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນ
ຂະແໜງການທີ່ຍິ່ງສ້າງແຮງກົດດັນໃຫ້ມີການນໍາເຂົ້າ
ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ບໍ່ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າ
ປະເທດເທົ່າທີ່ຄວນ.

ທຸລະກິດເພື່ອໄປປ່ອຍຕໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ-ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເຮັດແທ້
ທໍາຈິງໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຫາແຫ່ຼງທຶນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕ່ຳໄດ້ສະ
ດວກຍິ່ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ປູກຝັງ,ລ້ຽງສັດ,ການຜະລິດແລະປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ, ຜະລິດສິນຄ້າອຸປະໂພກ-
ບໍລິໂພກ,ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແລະການບໍລິການປິ່ນອ້ອມ,
ຫັດຖະກໍາແລະທຸລະກິດອື່ນທີ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດແລະ
ການສົ່ງອອກ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນີ້,ທຫລຈະສືບຕໍ່ປະສານການຮ່ວມ
ມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນ-ເຂົ້າອອກປະເທດ
ໃຫ້ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

ພ້ອມກັນນີ້,ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍເງິນຕາແລະ
ນະໂຍບາຍການເງິນມີຄວາມກົມກຽວເປັນວິທະຍາສາດ
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົນໄກຕະຫຼາດ, ທຫລ ຈະປະ
ສານສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ກະຊວງການ
ເງິນອອກພັນທະບັດຄັງເງິນ ໂດຍຜ່ານການປະມູນຢູ່
ທຫລເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ,ກົນໄກດັ່ງກ່າວນີ້ຈະສາ
ມາດຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ-ຄວາມກົດດັນຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ອາດຈະ
ເພີ່ມສູງຂຶ້ນນັ້ນໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າຫາກນໍາໃຊ້
ກົນໄກດຸ່ນດ່ຽງດ້ວຍການລ່ວງໜ້າຈາກ ທຫລ ໂດຍກົງ
ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ ຍິ່ງຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງທັງ
ສອງດ້ານຂຶ້ນໄປອີກ.

ນອກຈາກນີ້, ທຫລ ຈະສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບ
ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບພາກສ່ວນຮັບຜິດ
ຊອບ (ເປັນຕົ້ນກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ,
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກອຸດສະຫະກຳ
ແລະການຄ້າແລະອື່ນໆ)ເພື່ອຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາທີ່
ຕິດພັນກັບການຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານລາຄາ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແລະທັນສະພາບ;ເນື່ອງຈາກ
ວ່າການຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານລາຄາຂອງປະ
ເທດໃດກໍຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ແລະນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນເທົ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ອາໄສ
ການຮ່ວມມືຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ສະໜິດແໜ້ນຈາກທຸກ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊຶ່ງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຄວບ
ຄຸມລາຄາສິນຄ້າທີ່ເປັນປັດໄຈເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມ
ຂຶ້ນນັ້ນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ພ້ອມທັງເພີ່ມ
ທະວີການຄວບຄຸມການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຊຶ່ງຈະ
ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພີ່ມຫຼາຍ

75



ໜ້າທີ;k]tlkodkomtok7ko
BANK JOURNAL

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄະນະບໍລິຫານງານພັກ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ(ທຫລ)ຄັ້ງທີ8 ສະໄໝທີIII 
ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ແລະ ສໍາເລັດລົງດ້ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມ
ໃນວັນທີ24ກໍລະກົດ2020 ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ
ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກໍາມະການສໍາຮອງ
ສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຜູ້ວ່າການ ທຫລ;
ພ້ອມນີ້,ກໍມີບັນດາສະຫາຍຄະນະປະຈໍາພັກ,ຄະນະພັກ,
ຄະນະພັກຮາກຖານ-ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ພະນັກງານຫຼັກ
ແຫຼ່ງ ແລະ ສະມາຊິກພັກທີ່ຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກ ທຫລ
ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ສະຫາຍ ເລຂາຄະນະພັກ
ທຫລ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 10
ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ X ຊຶ່ງ
ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍແມ່ນຕິດພັນກັບການຕີລາຄາຄວາມຄືບ
ໜ້າໃນການຈັດປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປະຈຳ
ໄຕມາດ1ປີ2020ແລະທິດທາງໃນຕໍ່ຫນ້າ;ການກະກຽມ
ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີXI    ຂອງພັກແລະທິດທາງ
ປັບປຸງກົງຈັກລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ,
ສະມາຊິກພັກ,ພະນັກງານທົ່ວຂະແໜງການທະນາຄານ
ໄດ້ຮັບຮູ້, ກໍາແໜ້ນ, ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເປັນເອກະພາບ
ສູງຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ສໍາຄັນຂອງມະຕິກອງປະຊຸມຄົບ
ຄະນະ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
ສະໄໝທີ X ແລະ ພ້ອມກັນຕັ້ງໜ້າຫັັນເອົາມະຕິດັ່ງ
ກ່າວເປັນທິດທາງ ແລະ ແຜນການອັນລະອຽດ ເຂົ້າໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສູ່ລວງເລິກໃນຂະແໜງການຂອງ
ຕົນຢ່າງແຂງແຮງ,ຕໍ່ເນື່ອງແລະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນ
ຢ່າງດີ.

ທີ່ປະຊຸມ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຂອງບັນດາ
ສະຫາຍຄະນະປະຈໍາພັກ,ຄະນະພັກທຫລກ່ຽວກັບການ
ກະກຽມກໍ່ຄືການປັບປຸງຮ່າງລາຍງານການເມືອງ, ຮ່າງ
ແຜນພັດທະນາຂະແຫນງການທະນາຄານແລະຮ່າງບົດ
ສໍາຫຼວດການນໍາພາລວມຂອງຄະນະພັກ ທຫລ ສະໄໝ
ທີIII ຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນໃນໄລຍະຜ່ານມາ;
ລາຍງານໂດຍສັງເຂບຕໍ່ກັບຜົນສໍາເລັດການດໍາເນີນຊີ
ວິດການເມືອງທ້າຍສະໄໝ ຂອງຄະນະພັກ ທຫລ
ສະໄໝທີIIIແລະຊີ້ແຈງບາງບັນຫາຕາມຄວາມເຫັນສົ່ງ
ຂ່າວຂອງຖັນແຖວສະມາຊິກພັກຕໍ່ການນໍາພາລວມແລະ
ອັນສະເພາະບຸກຄົນຂອງຄະນະພັກທຫລສະໄໝທີ III 
ແລະ ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັນຂອງບັນດາສະຫາຍຄະນະຫ່ນວຍພັກ-ສະມາຊິກພັກ
ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຍ່າງມີປະຊາທິປະໄຕ ແນໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ຮາກຖານພັກແລະໜ່ວຍພັກປອດໃສເຂັ້ມແຂງໜັກແໜ້ນ
ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.

ພ້ອມກັນນີ້, ບັນດາສະຫາຍຜູ້ແທນສົມບູນ ແລະ
ຜູ້ແທນສໍາຮອງຂອງຮາກຖານພັກແລະໜ່ວຍພັກຕ່າງໆ
ອ້ອມຂ້າງ ອົງຄະນະພັກ ທຫລ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄັ້ງທີIVຂອງອົງຄະນະພັກທຫລໃນຕໍ່
ຫນ້າ ກໍ່ໄດ້ມີການເລືອກເຟັ້ນບຸກຄະລາກອນເພື່ອອອກ
ສະໝັກເຂົ້າໃນຄະນະພັກ ທຫລ ສະໄໝທີ IV (ຮອບທີ
III)ໂດຍການນໍາສະເໜີຂອງສະຫາຍຄໍາວົງທິບພະວົງ
ຮອງເລຂາຄະນະພັກທຫລຊຶ່ງໄດ້ເເນະນໍາມາດຕະຖານ
ຂອງຄະນະພັກ ທຫລ ຊຸດໃໝ່, ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການ
ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ບັດທາບທາມ ແລະ ຈາກນັ້ນບັນດາສະຫາຍ
ຜູ້ແທນສົມບູນແລະສໍາຮອງກໍໄດ້ດໍາເນີນການລົງຄວາມ
ເຫັນໃສ່ບັດທາບທາມຕົວຈິງຢ່າງມີປະຊາທິປະໄຕແລະ
ໃນຕອນທ້າຍ ສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກ ທຫລ ກໍໄດ້
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ສປປລາວເປີດບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ເປີດ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນ
ເຊື່ອໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮວ່ມຂອງທ່ານສອນໄຊສິດພະໄຊ
ຜູ້ວ່າການ ທຫລ; ພ້ອມນີ້, ກໍ່ມີທ່ານ ຄໍາພາ ແສງດາລາ
ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ບັນດາການນໍາຂັ້ນສູງ
ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງບົ,ກະຊວງແຜນການ
ແລະການລົງທຶນ,ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາແລະການຄ້າ,
ຈາກພະນັກງານຂັ້ນນຳ ທຫລ, ກະຊວງ/ອົງການທຽບ
ເທົ່າ, ບັນດາຄະນະອໍານວຍການທະນາຄານທຸລະກິດ-
ສະຖາບັນການເງິນ, 5 ບໍລິສັດ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການ ທຫລ ກ່າວວ່າ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ
(CIB) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ2001ຈຸດປະສົງເພື່ອ
ເປັນຖານຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບທະນາຄານ,ປ້ອງກັນແລະຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຂອງລະ
ບົບທະນາຄານ;ເບື້ອງຕົ້ນມີສະມາຊິກພຽງແຕ່10 ທະນາ
ຄານທຸລະກິດທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບປະຖົມປະຖານເພື່ອ
ຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອລະຫ່ວາງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນ
ເຊື່ອ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກ. ຈາກຂະບວນວິວັດແຫ່ງ
ການກຳເນີດແລະການພັດທະນາສູນCIBຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,
ສະມາຊິກຂອງສູນໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 30 ກວ່າແຫ່ງໃນປີ
2010 ມາເປັນ 116 ແຫ່ງໃນປະຈຸບັນ, ໃນນັ້ນມີ

ທະນາຄານທຸລະກິດ43 ແຫ່ງແລະສະຖາບັນການເງິນ
ຈຸລະພາກ73 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 ປະຈຸບັນໄດ້ນຳໃຊ້ ລະບົບ CIB Online
ທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝເກັບກຳຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອທັງ
ໝົດທຸກປະເພດຂອງສະມາຊິກທີ່ເປັນທະນາຄານ ແລະ
ສະຖາບັນການເງິນໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນແລະໃຫ້
ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອວິເຄາະຄວາມ
ສ່ຽງຂອງລູກຄ້າເງິນກູ້ກ່ອນການອະນຸມັດສິນເຊື່ອ,
ບຸກຄົນແລະນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ
ດັ່ງກ່າວ. ຂໍ້ມູນລູກຄ້າຜູ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານໃນຖານຂໍ້
ມູນເປັນລາຍບຸກຄົນໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 64.205 ລາຍໃນປີ
2014 ມາເປັນ 711.811 ລາຍໃນປີ 2019 ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ
ນິຕິບຸກຄົນເພີ່ມຂື້ນຈາກ3.051ລາຍໃນປີ2014 ມາເປັນ
19.171 ລາຍໃນປີ 2019. ປະຈຸບັນໃນແຕ່ລະເດືອນ
ມີສະມາຊິກເຂົ້າມາຊົມໃຊ້ບໍລິການສູນຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ
ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 12.500 ລາຍຕໍ່ເດືອນ ແລະ ສາ
ມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການເກັບຄ່າບໍລິການໄດ້ປະມານ
200 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນແລະ2,5ຕື້ກີບຕໍ່ປີ.

ພາຍຫັຼງບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຮັບການ
ສ້າງຕັ້ງແລ້ວ, ບໍລິສັດCIB ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຈະເລັ່ງປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ
ໃຫ້ສົມບູນ, ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນສາທາລະນຸປະໂພກນຳ
ບັນດາບໍລິສັດກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ມີການເຊັນ MOU ນຳກັນ
ແລະຈະມີການພັດທະນາລະບົບໂປຼແກຼມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ສິນເຊື່ອທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ, ສາມາດຕອບ
ສະໜອງຂໍ້ ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຕາມຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດ,
ສະຖາບັນການເງິນ, ການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ສາກົນ ແລະ
ບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆ.

ຈາກນັ້ນ; ທ່ານ ພານຸສັກ ແກ່ນວົງພະຈັນ
ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ ທຫລ ກໍ່ໄດ້ຜ່ານຂໍ້
ຕົກລົງຂອງຂັ້ນເທິງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານ
ແລະຄະນະອໍານວຍການບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ

ສັງລວມ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ
ຄະນະບໍລິຫານງານພັກທຫລຄັ້ງທີ8   ສະໄໝທີIII

ແລະທັງຊີ້ນໍາໃຫ້ບັນດາຜູ້ເເທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈົ່ງ
ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີໃນຕໍ່ຫນ້າ.
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ແຫ່ງສປປລາວໂດຍແມ່ນທ່ານນາງວິນຄໍາລຸນທອນ
ເປັນຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ໃນເວລາຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ມີ
ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານສາທາລະນຸປະໂພກລະຫ່ວາງທ່ານຜູ້ອໍານວຍ
ການບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອກັບບັນດາຄະນະ
ອໍານວຍການຈາກບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ, ບໍລິສັດນ້ຳປະປາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມ, ບໍລິສັດ
ໂທລະຄົມລາວແລະບໍລິສັດຢູນິເທວ.

ທ່ານຜູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ການຫັນສູນ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອເປັນບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວເປັນການຍົກຖານະບົດບາດ
ຂອງການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ສູງຂຶ້ນຕອບສະໜອງແນວ

ທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມ
ການເຂົ້າເຖິງແຫ່ຼງທຶນສະດວກຮັບປະກັນສະຖຽນ
ລະພາບທາງດ້ານການເງິນ. ການຫັນເປັນບໍລິສັດ CIB 
ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພາະ “ປຽບສະເໝືອນສູນກາງຂໍ້
ມູນຂ່າວກອງທາງການເງິນທີ່ສຳຄັນ” ເພື່ອກວດກາຕິດ
ຕາມພຶດຕິກຳການເຄື່ອນໄຫວຂອງລູກຄ້າເງິນກູ້ຂອງ
ທະນາຄານວ່າເປັນລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ບໍ່ໃນການ
ສະໜອງສິນເຊື່ອເພື່ອປ້ອງກັນເຫດລ່ວງໜ້າແລະຈຳກັດ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊື່ອທະນາຄານທຸລະກິດ-ສະຖາ
ບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານເປັນການປະກອບສ່ວນ
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງ
ຂອງລະບົບທະນາຄານ.

ເປີດໂຕບໍລິສັດແລະບໍລິການໂອນເງິນຂ້າມ
ທະນາຄານຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ
ໄດ້ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ25ພະຈິກ2019 
ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລະ
ໄດ້ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານ
ໂດຍຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ (ATM) ໂດຍການໃຫ້ກຽດ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ພ້ອມດ້ວຍບັນ
ດາຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ, ບັນດາກົມຂອງ ທຫລ,
ກະຊວງ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ
(Lao National Payment Network Co., Ltd  
ຫຼື  LAPNet) ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 12 ມີນາ 2019 
ແລະ ວັນທີ 22 ພະຈິກ 2019 ກໍ່ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາ

ການຮ່ວມທຶນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງ
ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນພາຍໃນນຳພາໂດຍ ທຫລ, ພ້ອມດ້ວຍ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ,
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ,ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ,
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ
ລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ, ທະນາຄານ
ບີໄອຊີ ລາວ ຈຳກັດ  ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນຕ່າງປະເທດ ຄື:
ບໍລິສັດ ຢູນຽນເພ ສາກົນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເຮັດໜ້າທີ່
ຄວບຄຸມລະບົບຊຳລະທຸລະກຳຍ່ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ
ຕາມຄຳຂວັນຂອງບໍລິສັດທີ່ວ່າ:“ທຸກທີ່,ທຸກເວລາແລະ
ທຸກເຄື່ອງມືການຊຳລະ”ສອດຄ່ອງກັບລະດັບຄາດໝາ
ຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະ
ຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງສປປລາວໄລຍະ10ປີ
(2016-2025) ແລະຕາມວິໄສທັດຮອດປີ2030.

ທ່ານຫົງຄຳ ເພັດດາວົງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ
LAPNet ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດແຜນການຂອງລັດ
ຖະບານລາວກໍ່ຄືການພັດທະນາລະບົບເພື່ອໃຫ້ສາມາດ
ໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານລະຫວ່າງກັນ, ທາງ ບໍລິສັດ
ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກກົມ
ຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ ທຫລ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດ
ພ້ອມດວ້ຍບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກ
ງານການພັດທະນາການເຊື່ອມໂຍງລະບົບເຂົ້າກັນ.
ປະຈຸບັນບໍລິສັດມີສະມາຊິກທັງໝົດ 12 ທະນາຄານ
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ທີ່ສາມາດເຮັດທຸລະກຳຄື:ກວດຍອດເງິນໃນບັນຊີ,ຖອນ
ເງິນສົດຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມຮ່ວມກັນໄດ້ແລ້ວທົ່ວປະເທດ
ມີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ, ທະນາຄານ
ພດັທະນາລາວ,ທະນາຄານສົ່ງເສມີກະສກິຳ,ທະນາຄານ
ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ,
ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນ ລາວ ຈຳກັດ,
ທະນາຄານຫວຽດຕິນ ລາວ, ທະນາຄານອຸດສາຫະກຳ
ແລະ ການຄ້າຈີນ, ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ,
ທະນາຄານເອຊີລີດາລາວ, ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນລາວ
ແລະທະນາຄານບີໄອຊີລາວຈໍາກັດ.

ໃນຂະນະນີ້ ບໍລິສັດກຳລັງລິເລີ່ມໂຄງການ
ໂອນເງິນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານຕູ້ ATM ໂດຍມີ 6 
ທະນາຄານທີ່ເປັນສະມາຊິກສາມາດພັດທະນາລະບົບ
ຂອງຕົນສຳເລັດຊຶ່ງຈະເປີດໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້ບາງຈຸດໃນເຂດ
ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທຸກຕູ້ພາຍໃນ
ທ້າຍປີ2019ນີ້ແລະໃນຕໍ່ໜ້າບໍລິສັດຈະພັດທະນາລະ
ບົບທີ່ສາມາດຊຳລະຄ່າສິນຄ້າແລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຢູ່
ຮ້ານຄ້າໂດຍຜ່ານເຄື່ອງພີໂອເອສ,ຜ່ານQR Codeຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ
LAPNetໄດ້.

ທ່ານສຸລິສັກທໍານຸວົງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບ
ຊໍາລະສະສາງ ທຫລ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ການເປີດໂຕບໍລິສັດ
LAPNet ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ນີ້ກໍ່ຄື: ການໂອນເງິນ
ຂ້າມທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານຕູ້ ATM, ແມ່ນຜະລິດ
ຕະພັນໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ມວນຊົນສາມາດນຳໃຊ້
ບັດສິນເຊື່ອ ຫຼື ບັດເງິນຝາກຂອງຕົນ (ບັດ ATM)

ເຮັດທຸລະກຳການໂອນເງິນ ໂດຍນຳໃຊ້ຕູ້ ATM, 
ຕູ້ຊີດີເອັມ ຂອງທະນາຄານໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກ
ຂອງບໍລິສັດ LAPNet ໂດຍຂັ້ນຕອນຂອງການໂອນ
ຕ້ອງນຳໃຊ້ບັດ ATM ຂອງທ່ານປ່ອນເຂົ້າໃນຕູ້ ATM, 
ກົດປຸ່ມໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານ ຫຼື LAPNet ແລ້ວຕີ
ເລກບັດ ATM ຈໍານວນ 16 ຕົວຂອງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ
ໂອນໃຫ້ປາຍທາງ ເພື່ອກວດສອບວ່າມີບັນຊີປາຍທາງ
ນັ້ນແທ້ບໍ?; ຈໍານວນເງິນໂອນສູງສຸດ  10.000.000 
ກີບ/ຄັ້ງ ແລະ ສູງສຸດ  50.000.000 ກີບ/ວັນ ໂດຍມີ
ທະນາຄານທີ່ສາມາດໂອນຂ້າມກັນໄດ້ມີ ທະນາຄານ
ພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ທະນາ
ຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວຈຳກັດ,ທະນາຄານການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ
ຈຳກັດແລະທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ
ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມແລະມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່6ທະນາ
ຄານແບບຢ່າງທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບການ
ຊຳລະຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້
ມວນຊົນ ແລະ ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ LAPNet ຍັງໄດ້ຕັ້ງເປົ້າ
ຜັນຂະຫຍາຍທຸລະກິດແລະວາງແຜນພັດທະນາລະບົບ
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການຊຳລະໃຫ້ມວນຊົນສາມາດ
ເຮັດທຸລະກຳການຊຳລະລະຫ່ວາງທະນາຄານໄດ້ຫຼາຍ
ຊ່ອງທາງໃນໄວໆນີ້ ເຊັ່ນ: QR Code, Internet- 
Mobile Banking ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ
ທີ່ຈະພັດທະນາລະບົບການຊຳລະໃຫ້ທັນສະໄໝ, ປອດ
ໄພສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ.
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ລວມເປັນເງິນ65,05ຕື້ກ່ວາກີບ.
ສະນັ້ນ,ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດມີແຫຼ່ງ

ທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ,ທຫລຈຶ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ318/ທຫລ,
ລົງວັນທີ19ພຶດສະພາ2020 ກ່ຽວກັບໂຄງການສິນເຊື່ອ
ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະ
ຍາດດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງ
ການດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຂອງທຫລຊຶ່ງເປັນໂຄງການສະເພາະ
ກິດໂດຍໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຕາມ
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໂດຍ ທຫລ ເພື່ອ
ເປັນການເພີ່ມກໍາລັງແຮງທາງດ້ານແຫ່ຼງທຶນໃຫ້ແກ່ທະ
ນາຄານທຸລະກິດໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍ
ບາຍ ແລະ ມາດຕະການຂອງລັດຖະບານໃນການຫຼຸດ
ຜ່ອນແລະແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ບຸກ
ຄົນ, ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ແລະ ກາງໃນຂະແໜງການຜະລິດ - ທຸລະກິດກໍ່ຄືຕໍ່
ເສດຖະກິດຂອງສປປລາວ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ
ໃຫ້ບຸກຄົນ, ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງທີ່ຮັບຜົນກະທົບສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ
ທຶນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າໄດ້ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ
ຟື້ນຟູ ແລະສືບຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະທີ່ຍັງມີ
ການລະບາດກໍ່ຄືພາຍຫັຼງການລະບາດໄດ້ຮັບການຄວບ
ຄຸມຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຜະລິດພາຍໃນ
ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ກະ
ຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງລາວ. ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການນີ້ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການພື້ນຖານ:

ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ(ທຫລ)ໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມປຶກສາຮ່ວມທະນາຄານທຸລະກິດເພື່ອສະໜອງແຫ່ຼງ
ທຶນຊຸກຍູ້ຜູ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ
ວັນທີ26ພຶດສະພາ2020 ທີ່ທຫລນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານສອນໄຊສິດພະໄຊ
ຜູ້ວ່າການທຫລ;ພ້ອມນີ້,ກໍ່ມີບັນດາຄະນະກົມ/ທຽບເທົ່າ,
ບັນດາສາຂາທຫລປະຈໍາພາກແລະບັນດາທະນາຄານ
ທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ. ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ແລະນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ
ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວຕໍ່ເສດ
ຖະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຂະແໜງທະນາຄານໂດຍສະ
ເພາະ ທຫລ ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສະເພາະເພື່ອ
ຊ່ວຍຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ
238/ທຫລ,ລົງວັນທີ26ມີນາ2020.

 ພາຍຫັຼງ ທຫລ ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ
ກໍ່ໄດ້ມີການຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນໍາບັນ
ດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ    ສະຖາບັນການເງິນ.
ອີງຕາມການລາຍງານຮອດເດືອນເມສາ 2020 ທະນາ
ຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດການເລື່ອນຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ,
ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ແລະສະໜອງເງິນກູ້ບ້ວງ
ໃໝ່ໃຫ້ລກູຄາ້ຂອງຕນົຊຶ່ງມທີະນາຄານທລຸະກດິຈໍານວນ
21 ແຫ່ງໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່
ລູກຄ້າ4.918ລາຍລວມເປັນເງິນ13.009,30 ຕື້ກ່ວາກີບ
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈໍານວນ 10 ແຫ່ງໄດ້ປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 1.250 ລາຍ

ທຫລຈັດກອງປະຊຸມກັບທະນາຄານທຸລະກິດ
ເພື່ອສະໜອງແຫຼ່ງທຶນຊຸກຍູ້ຜູ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19
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1) ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງແລະເປົ້າໝາຍທີ່ກໍາ
ນົດໄວ້; 2) ຮັບປະກັນສິນເຊື່ອໃຫ້ສາມາດປະກອບ
ສ່ວນຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະ
ຍາດດັ່ງກ່າວຕໍ່ບຸກຄົນ,ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງໃນຂະແໜງການຜະລິດ-ທຸລະ
ກິດກໍ່ຄືຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງສປປລາວ;ຮັບປະກັນປະສິດ
ທິຜົນຂອງໂຄງການ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງທຶນບໍ່ໃຫ້
ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍໂດຍມີທຫລແລະທະນາຄານທຸລະ
ກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ.

ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແມ່ນມີ
ໜ້າທີ່ນໍາເອົາແຫຼ່ງທຶນ ໄປປ່ອຍຕໍ່ເປົ້າໝາຍທີ່ກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກຝັງ,ລ້ຽງສັດ,ການ
ຜະລິດແລະປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາແລະອຸດສາ
ຫະກໍາ,  ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າອຸປະໂພກ - ບໍລິໂພກ,
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການປິ່ນອ້ອມ,

ຫັດຖະກໍາແລະທຸລະກິດອື່ນທີ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດແລະ
ການສົ່ງອອກ.

ສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ
ນີ້ຈະມີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສະເພາະ  ໂດຍມີເງື່ອນໄຂ
ອັດຕາດອກເບ້ຍບໍ່ສູງ; ໄລຍະເງິນກູ້ຍາວ; ມີໄລຍະ
ປອດໜີ້ຕົ້ນທຶນ ແລະວົງເງິນກູ້ລວມທີ່ທະນາຄານທຸລະ
ກິດຈະໄດ້ຮັບແມ່ນຈະພິຈາລະນາບົນພື້ນຖານແຜນການ
ສະໜອງສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໄດ້ສະເໜີ
ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ,ຫຼັກການແລະ ເປົ້າໝາຍ
ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້. ສຳລັບເງື່ອນໄຂການປ່ອຍກູ້ຂອງທະ
ນາຄານທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບແຫຼ່ງທຶນຈາກທຫລ,ທຫລຈະ
ໄດ້ມີບົດແນະນໍາສະເພາະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແຫຼ່ງທຶນ
ດັ່ງກ່າວຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
ເປົ້າໝາຍແທ້ຈິງ ແລະ ຮັບປະກັນແຫຼ່ງທຶນທີ່ປ່ອຍໄປບໍ່
ໃຫ້ເກີດເປັນໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ(NPL).
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ສະຫາຍສອນໄຊສິດພະໄຊ
ເລຂາຄະນະພັກ

ສະຫາຍຄຳວົງທິບພະວົງ
ຮອງເລຂາຄະນະພັກ

ສະຫາຍນ.ວັດທະນາດາລາລອຍ
ຄະນະປະຈຳພັກ

ສະຫາຍພຸດທະໄຊສີວິໄລ
ຄະນະປະຈຳພັກ,ປະທານກວດກາ

ສະຫາຍຄຳພຸດສິດທິລາດ
ກຳມະການພັກ

ສະຫາຍປອ.ອາຄົມປຣະເສີດ
ກຳມະການພັກ

ສະຫາຍນ.ຂັນແກ້ວຫຼ້າມະນີເງົາ

ກຳມະການພັກ

ສະຫາຍນ.ສາຍສະໝອນຈັນທະຈັກ

ກຳມະການພັກ

ສະຫາຍພູໂຂງຈັນທະຈັກ

ກຳມະການພັກ

ສະຫາຍພານຸສັກແກ່ນວົງພະຈັນ

ກຳມະການພັກ

ສະຫາຍວຸດທິເລື່ອນວິໄລວົງ

ກຳມະການພັກ

ຄະ ນະ ພັກ ທະ ນາ ຄານ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ຊຸດ ທີ III

ໂຄງ ຮ່າງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ຂອງທະ ນາ ຄານ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ
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ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທ ີVI ຂອງໜ່ວຍພັກຫ້ອງການທຫລ
ວັນທ ີ25ຕຸລາ2019

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທ ີVຂອງໜ່ວຍພັກກົມຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ
ວັນທີ04ຕຸລາ2019

ກອງ ປະ ຊຸມ ໃຫຍ່ ສະ ມາ ຊິກ ພັກ ຄັ້ງ ທ ີ IV ໜ່ວຍ ພັກ ກົມ ກວດ ກາ ພາຍ ໃນ 
ວັນ ທີ 12 ພະ ຈິກ 2019

ປະມວນພາບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຂອງຮາກຖານພັກ
ແລະໜ່ວຍພັກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
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ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIIIຂອງໜ່ວຍພັກກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ
ວັນທີ13ພຶດສະພາ2020

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີII ຂອງໜ່ວຍພັກກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ
ວັນທີ18ກຸມພາ2020

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIIຂອງໜ່ວຍພັກກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາວັນທີ26ມີນາ2020

ປະມວນພາບຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຂອງຮາກຖານພັກ
ແລະໜ່ວຍພັກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
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ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີVຂອງໜ່ວຍພັກກົມບັນຊີແລະການເງິນວັນທີ09 ທັນວາ2019

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີVຂອງໜ່ວຍພັກກົມບໍລິການທະນາຄານ
ວັນທີ31ມັງກອນ2020

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIIIຂອງໜ່ວຍພັກກົມຮ່ວມມືສາກົນວັນທີ13ພຶດສະພາ2020

ປະມວນພາບຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຂອງຮາກຖານພັກ
ແລະໜ່ວຍພັກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
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ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີVIຂອງໜ່ວຍພັກກົມພິມຈຳໜ່າຍ,ວັນທີ27ມີນາ2020

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີI ຂອງໜ່ວຍພັກກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ວັນທ ີ25ມີນາ2020

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທ ີIຂອງໜ່ວຍພັກກົມນິຕິກຳ,ວັນທ ີ22ມັງກອນ 2020

ປະມວນພາບຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຂອງຮາກຖານພັກ
ແລະໜ່ວຍພັກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
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ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທ ີI ຂອງໜ່ວຍພັກກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ
ວັນທີ16 ມັງກອນ2020

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທ ີIVຂອງຄະນະພັກຮາກຖານສະຖາບັນການທະນາຄານ
ວັນທີ26ມິຖຸນາ2020

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທ ີIIຂອງໜ່ວຍພັກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ວັນທີ07ມັງກອນ 2020

ປະມວນພາບຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຂອງຮາກຖານພັກ
ແລະໜ່ວຍພັກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
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ປະມວນພາບຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຂອງຮາກຖານພັກ
ແລະໜ່ວຍພັກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIIຂອງໜ່ວຍພັກໂຮງພິມທະນະບັດທຫລ
ວັນທີ10ມັງກອນ2020

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIIຂອງໜ່ວຍພັກສູນບໍລິການເກັບຊື້ໜີ້ແລະຮັບຝາກເກັບໜີ້
ວັນທີ28ພຶດສະພາ2020

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIII ຂອງໜ່ວຍພັກສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ
ວັນທີ04ພະຈິກ2019
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ປະມວນພາບຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຂອງຮາກຖານພັກ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIVຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ມະຫາຊົນ,ວັນທີ16ພຶດສະພາ2020

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIVຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານພັດທະນາລາວ
ວັນທີ6ພຶດສະພາ2020

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIII ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
ວັນທີ06ມິຖຸນາ2020
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ປະມວນພາບຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຂອງຮາກຖານພັກ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIIຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານນະໂຍບາຍ
ວັນທີ28ກຸມພາ2020

ກອງປະຊຸມສະມາຊິກພັກຂອງໜ່ວຍພັກທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ(JDB)

ວັນທີ23ມິຖຸນາ2020

ກອງປະຊຸມສະມາຊິກພັກໜ່ວຍພັກທະນາຄານເອັສທີ(STB)
ວັນທີ8ກໍລະກົດ2020
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ປະມວນພາບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ

ຄະນະພັກຮາກຖານສາຂາທຫລປະຈໍາພາກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIIຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານພາກເໜືອ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ,ວັນທີ26ຕຸລາ2019

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທ ີVI ຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານພາກໃຕ້
ແຂວງຈຳປາສັກ,ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2020 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີ II ຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານພາກເໜືອ
ແຂວງອຸດົມໄຊ,ວັນທີ 07 ກຸມພາ 2020
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ປະມວນພາບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ

ຄະນະພັກຮາກຖານສາຂາທຫລປະຈໍາພາກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີ I ຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານພາກກາງ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2020

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທ ີI ໜ່ວຍພັກທະນາຄານທຫລສາຂາພາກເໜືອ 
ແຂວງຊຽງຂວາງ,ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2020
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ເນື້ອໃນຂອງຄຸນທາດການເມືອງແລະຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ

• ເນື້ອໃນຄຸນທາດການເມືອງ

1. ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມຢ່າງຕາຍໃຈ.

2.ມີຫຼັກໝັ້ນມິດສັດຕູຢ່າງຈະແຈ້ງ.

3.ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລັດທິມາກ-ເລນິນແລະແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

4.ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່,ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍສູງ.

5. ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ກຳລັງແຮງແລະສະຕິປັນຍາຂອງມະຫາຊົນຢ່າງໜັກແໜ້ນ.

6. ເຄົາລົບແລະປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງພັກ,ກົດໝາຍຂອງລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

• ເນື້ອໃນຂອງຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ.

1. ມີນ້ຳໃຈເສຍສະຫຼະເພື່ອຊາດ,ເພື່ອປະຊາຊົນ.

2. ມີຄວາມດຸໝັ່ນ,ພາກພຽນ,ຊື່ສັດ,ປະຢັດແລະປອດໃສ.

3.ມີລະບຽບວິໄນແລະເຄົາລົບກົດໝາຍ.

4.ມີຄວາມສາມັກຄີເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່.

5. ມີຈິດໃຈຮັກຊາດອັນດູດດື່ມ.

6.ມີຄວາມສຸພາບຮຽບຮ້ອຍແລະເຮັດແທ້ທຳຈິງ.

7. ບຸກບືນຮຽນຮູ້ແລະພັດທະນາຕົນເອງ.

(ຄັດຈາກເອກະສານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດສຳລັບສະມາຊິກພັກ,ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງພັກ,ເຜີຍແຜ່ໂດຍ:ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ)
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