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ກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  
ປະຈ າປີ 2020 

 

 ຕອນເຊ ົ້າຂອງວັນທີ 09 ກໍລະກ ດ 2021 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມວຽກ
ງານກວດກາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈ າປີ 2020 ຂ ົ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຢ ່ທີີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ສະ
ຖາບັນການທະນາຄານ. ໂດຍພາຍໃຕກ້ານເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ າມະການສ ນ
ກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຜ ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ມີສະຫາຍ ສີໄນ ມຽງລາວັນ ຮອງປະ
ທານຄະນະກວດກາສ ນກາງພັກ, ຮອງປະທານອ ງການກວດກາແຫ່ງລັດ ແລະ ບັນດາສະຫາຍ ຄະນະປະຈ າ
ພັກ, ຄະນະພັກ, ເລຂາໜ່ວຍພັກ, ຜ ້ກວດກາໜ່ວຍພັກ, ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ປະທານກວດກາ
ຄະນະພັກຮາກຖານ ເຂ ົ້າຮ່ວມທັງໝ ດ ຈ ານວນ 85 ສະຫາຍ, ຍິງ 35 ສະຫາຍ. 
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ສ າລັບບັນດາ ສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈ າແຕ່ລະພາກ ແລະ ຄະນະກວດກາຄະນະ 
ພັກຮາກຖານ ແມ່ນເຂ ົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກ (ໂດຍຜ່ານ Video Conference) ທັງໝ ດ ຈ ານວນ 
42 ສະຫາຍ, ຍິງ 13 ສະຫາຍ. 

             

 ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຜ່ານຮ່າງບ ດສະຫ ຸບການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ປະຈ າປີ 2020, 5 ປີ (2016-2020) ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2021, 5 ປີ (2021-2025) ໃນ
ຕໍໍ່ໜ້າ ສະເໜີໂດຍ ສະຫາຍ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະວ ງ ຄະນະພັກ, ຮອງປະທານຄະນະກວດກາພັກທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊ ີ່ງເປັນການສະຫ ຸບຕີລາຄາການເຄ ີ່ອນໄຫວຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານກວດກາຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ  ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍໍ່ໜ້າ ໄດ້ຍ ກໃຫ້ເຫັນ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາພັກ-ລັດ, ວຽກງານສະກັດກັົ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍໍ້ລາດບັງ
ຫ ວງ, ວຽກງານຄ ົ້ນຄວ້າຄ າຮ້ອງຄ າສະເໜີ, ຍ ກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ ແລະ ຜ ນສ າເລັດທີີ່ຄວນເສີມຂະຫຍາຍ 

ໂດຍການຊີົ້ນ າ-ນ າພາຂອງຄະນະກວດກາພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະກວດກາແຕ່ລະຂັົ້ນ 

ຕໍໍ່ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດພາລະບ ດບາດ,  ສິດ, ໜ້າທີີ່ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ, ການ

ປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ຄ າສັັ່ງຂອງພັກ, ກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ, ພ້ອມທັງ ຍ ກໃຫ້ເຫັນ

ດ້ານອ່ອນ-ຂໍໍ້ຄ ງຄ້າງ ທີີ່ຈະຕ້ອງຮີບຮ້ອນເອ າໃຈໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂຢ່າງເດັດຂາດ, ເຂັົ້ມງວດ ແລະ ທັນສະພາບ
ການ ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນທີີ່ຕັົ້ງໜ້າໄປສ ່ຄຸນະພາບໃໝ່ ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນ ການແກ້ໄຂບັນຫາຫຍໍໍ້ທໍໍ້ທີີ່ເກີດຂ ົ້ນ
ໃນກ ງຈັກພັກ-ລັດ ແລະ ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານແຕ່ລະຂັົ້ນ ຕ້ອງແບບຢ່າງນ າໜ້າຂອງບຸກຄ ນສະມາຊິກ
ພັກ ເພ ີ່ອເປັນການສະກັດກັົ້ນ ແລະ ຕີຖອຍປະກ ດການຫຍໍໍ້ທໍໍ້ທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ົ້ນໃນຕໍໍ່ໜ້າ;  
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ໃນຊຸມປີຜ່ານມາມີພ ດຕິກ າທີີ່ເປັນການສໍໍ້ລາດບັງຫ ວງ 50 ກໍລະນີ, ທຽບໃສ່ ປີ 2019 ເພີົ້ມຂ ົ້ນ 10 
ກໍລະນີ ລວມມ ນຄ່າເສຍຫາຍ (ທຽບເທ ັ່າກີບ) ເປັນເງິນທັງໜ ດ 8.6 ຕ ົ້ກີບ; ສາມາດເກັບກ ້ຄ ນໄດ້ 944 

ລ້ານກີບ.ໄດ້ປະຕິບັດວິໄນດ້ວຍຮ ບການປົດປ່ອຍອອກຈາກພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຈ ານວນ 18 ຄ ນ 
ແລະ ພວມຢ ໃ່ນຂັົ້ນຕອນການຄ ົ້ນຄວ້າການປະຕິບດັວິໄນຈ ານວນ 9 ຄ ນ. ນອກນີົ້, ໄດ້ມອບໃຫ້ເຈ ົ້າໜ້າທີີ່
ເພ ີ່ອດ າເນີນຄະດີ 3 ກລໍະນີ. ສ າລັບຢ ່ ທຫລ ມີພະນັກງານຖ ກປະຕິບັດວິໄນດ້ວຍຮ ບການຕ່າງໆ ຈ ານວນ 
5 ຄ ນ; ຍິງ 3 ຄ ນ. 

ປັດຈຸບັນ ອ ງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດສ້ າເລັດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຕີລາຄາ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ແບ່ງປະເພດໜ່ວຍພັກ ປະຈ າປີ 2020, ສ າເລັດແຈ້ງການຜ ນຮັບຮອງການກໍໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກ
ປອດໃສ, ເຂັົ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ປະຈ າປີ 2020 ເພ ີ່ອຢັັ້ງຢືນເຖິງການຊີົ້ນ າ-ນ າພາຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໜ້າທີີ່ວຽກ
ງານຂອງບັນດາຮາກຖານພັກ-ສະມາຊິກພັກ ທີີ່ຢ ່ພາຍໃຕຄ້ວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕ ນ ກໍໍ່ຄ  ອ ງຄະນະພັກ ທ
ະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
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ນອກຈາກນັົ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດຮ້ັບຟັງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານສ າຄັນຈ ານວນໜ ີ່ງ, ຊ ີ່ງນ າສະເໜີ 
ໂດຍ ສະຫາຍ ສີໄນ ມຽງລາວັນ ຮອງປະທານຄະນະກວດກາສ ນກາງພັກ, ຮອງປະທານອ ງການກວດກາ
ແຫ່ງລັດ ແລະ ຄະນະພັກ ທຫລ ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນ:  ບ ດສະຫ ຸບຫຍໍໍ້ ການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາ 5 

ປີ (2016-2020), ປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2021 ຂອງຄະນະກວດກາສ ນກາງພັກ;  ບ ດ
ໂອ້ລ ມຂອງ ສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກ າມະການກ ມການເມ ອງສ ນກາງພັກ ຕໍໍ່ກອງປະຊຸມວຽກງານ
ກວດກາທ ັ່ວປະເທດ ປະຈ າປີ 2020 ແລະ 5 ປີ (2016-2020);  ເອກະສານປາຖະກະຖາ ລະນ ກວັນ
ສ້າງຕັົ້ງ ອ ງການກວດກາພັກ-ລັດ ສປປ ລາວ ຄ ບຮອບ 39 ປີ. ພ້ອມນີົ້, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄ າ
ເຫັນໃນຫ ວຂໍໍ້ຕ່າງໆຈາກບັນດາຮາກຖານພັກ ແລະ ຜ ້ແທນເຂ ົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ກວດກາ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕ ນ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກ
ງານຕ ວຈິງຢ ່ແຕ່ລະຂັົ້ນ, ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜ ນສ ງຂ ົ້ນກວ່າເກ ັ່າໃນຕໍໍ່ໜ້າ. 

 
#ຂາ່ວໂດຍ: ກ ມກວດກາພາຍໃນ 

#ຮ ບພາບໂດຍ: ສ ມພດິ ທ າມະວ ງ ແລະ ປາໄນ ພນັທະລາ 

 

ຮັກບາ້ນເກີດເມ ອງນອນ ໃຊ້ ຈ່າຍ ທອນ ເປັນເງນິກີບ 


