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       ກອງປະຊຸມສະຫ ຸບການເຄ ຼ່ ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈ າປີ 2021 ແລະ ທດິທາງ-ແຜນການປະຈ າປີ 2022 ຂອງທະນາ 
ຄານນະໂຍບາຍ  (ທນບ)  ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນທາ້ຍເດ ອນກຸມພາ 2022 ພາຍໃຕກ້ານເປັນປະທານຂອງ ທຼ່ ານ ວຸດທ ິເລ ຼ່ ອນວໄິລວງົ 
ກ າມະການພກັທະນາຄານແຫຼ່ ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ຜ ອ້ ານວຍການ ທນບ ແລະ ໂດຍການໃຫກ້ຽດເຂົາ້ຮຼ່ ວມຂອງທຼ່ ານ 
ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ກ າມະການສ ນກາງພກັ, ຜ ວ້ຼ່ າການ ທຫລ, ມຄີະນະອ ານວຍການ, ຄະນະພະແນກ/ທຽບເທົຼ່ າ, ຫວົໜາ້
ສາຂາ ທນບ ແລະ ພາກສຼ່ ວນກຼ່ ຽວຂອ້ງ ເຂົາ້ຮຼ່ ວມ. 

       ກອງປະຊຸມຄັງ້ນີ ້ໄດຕ້ີລາຄາຄ ນໝາກຜົນແຫຼ່ ງການເຄ ຼ່ ອນໄຫວວຽກງານປະຈ າປີ 2021 ແລະ ທດິທາງ-ແຜນການ 
ປະຈ າປີ 2022; ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການສະໜອງສນິເຊ ຼ່ ອ, ການເກບັກ ໜ້ີສ້ນິ ແລະ ແຜນການສະໜອງສນິເຊ ຼ່ ອ 
ປະຈ າປີ 2022; ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕ ິບດັແຜນການດ າເນນີທຸລະກດິ ປະຈ າປີ 2021 ແລະ ທດິທາງ-ແຜນການປະຈ າປີ 
2022; ສະຫ ຸບການຈດັປະເພດຍອ້ງຍ  ແລະ ໃຫບ້ າເນດັ ສາຂາ ທນບ, ຫອ້ງການປະສານງານ ແລະ ໜຼ່ ວຍບ ລກິານ. 

      ຜຼ່ ານການເຄ ຼ່ ອນໄຫວປີ 2021 ສາມາດມຜີນົສ າເລດັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນທຸລະກດິຄ : ດາ້ນລາຍຮບັປະຕບິດັ 
360,82 ຕ ກ້ ີບ ເທົຼ່ າກບັ 85 %; ດາ້ນລາຍຈຼ່ າຍປະຕິ ບດັຫ ຸດແຜນຈ ານວນໜຶຼ່ ງ;  ເກບັໜີໄ້ດທ້ງັໝົດ 360,92 ຕ ກ້ ີບ 
ປະຕບິດັໄດ ້ 99 %; ປຼ່ ອຍສນິເຊ ຼ່ ອໄດທ້ງັໝດົ 313,06 ຕ ກ້ບີ ໃນນີສ້ະໜອງສນິເຊ ຼ່ ອຜຼ່ ານອງົການຈດັຕັງ້ການເມ ອງ -ສງັຄມົ 
ແລະ ກອງທນຶບາ້ນ (ອກສກ) 80,46 ຕ ກ້ບີ ປະຕ ິບດັໄດ ້116% ຂອງແຜນການ. 



        ສ າລບັວຽກບ ລກິານ ໄດໂ້ອນເງນິພາຍໃນມລີ ກຄາ້ມາໃຊບ້ ລກິານ 11.171 ທຸລະກ າ,  ເປັນເງນິ 60,33 ຕ ກ້ບີ, ການ
ໂອນເງນິຂາ້ມທະນາຄານ (RTGS ແລະ ACH), 3.044 ທຸລະກ າ ເປັນເງນິ 43,40 ຕ ກ້ບີ, ການໃຫບ້ ລກິານເປັນຕວົແທນ 
ທພລ 380 ທຸລະກ າ ເປັນເງນິ 4,47 ຕ ກ້ບີ, ການໃຫບ້ ລກິານເງນິຝາກໄດທ້ດົລອງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ຼ່  3 ເມ ອງ ຊຶຼ່ ງມຜີນົສ າ
ເລດັສມົຄວນ; ເປັນຕວົແທນໃຫບ້ ລກິານຄງັເງນິແຫຼ່ ງຊາດ, ກະຊວງການເງນິໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ຼ່  10 ເມ ອງ ແລະ ໄດເ້ຄ ຼ່ ອນ
ໄຫວ ຄ : ຝາກ 8,99 ຕ ກ້ບີ, ຖອນ 7,60 ຕ ກ້ບີ, ມຍີອດເຫ  ອ 1,39 ຕ ກ້ບີ. ດາ້ນນຕິກິ າ ໄດປັ້ບປຸງ ແລະ ສາ້ງຂຶນ້ໃໝຼ່ ຈ ານວນ
ໜຶຼ່ ງເພ ຼ່ ອຮບັໃຊວ້ຽກງານໂດຍສມົທບົຄະນະປັບປຸງໂຄງສາ້ງ ທນບ ເພ ຼ່ ອສາ້ງດ າລດັ ວຼ່ າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ຼ່ ອນໄຫວ
ຂອງທະນາຄານພດັທະນາຊນົນະບດົ, ສາ້ງແຜນງານ-ໂຄງການຂອງ ທນບ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025 ), ປັບປຸງລະບຽບການ
ສບັຊອ້ນຈດັວາງພະ ນກັງານ ທນບ, ປັບປຸງຄ ຼ່ ມ  ການປະຕບິດັສນິເຊ ຼ່ ອລາຍບຸກ ຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົ, ສາ້ງລະບຽບ ວຼ່ າດວ້ຍ
ເງນິຝາກຂອງ ທນບ ແລະ ນຕິກິ າຄຸມ້ຄອງວຽກງານການບ ລກິານຈ ານວນໜຶຼ່ ງ ແລະ ສ າເລດັການປະເມນີປະເພດການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັວຽກງານປະຈ າປີ 2021.   

       ແຜນການປີ 2022  ສ ບຕ ຼ່ ເອາົໃຈໃສຼ່ ເກບັກ ໜ້ີ ້ໂດຍໃຫບ້ນັດາສາຂາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄວ, ຕອ້ງຈດັລຽງເປົາ້ໝາຍ ໃນ
ການປຼ່ ອຍສນິເຊ ຼ່ ອໃຫທ້ຼ່ ວງທນັກບັລະດ ການຜະລດິ, ເພີຼ່ ມທະວກີານຫນັປຼ່ ຽນວທິກີານສະໜອງສນິເຊ ຼ່ ອໃນຮ ບແບບໃໝຼ່  ໂດຍ
ການສະໜອງສນິເຊ ຼ່ ອຜຼ່ ານ ອກສກ ທີຼ່ ຈດັຕັງ້ປະ ຕບິດັຜຼ່ ານມາໃຫມ້ຜີນົສ າເລດັຫ າຍທີຼ່ ສຸດ; ມອບໃຫບ້ນັດາສາຂາເກບັກ າຂ ້
ມ ນ ແລະ ສາ້ງແຜນສນິເຊ ຼ່ ອເພີຼ່ ມຕ ຼ່ ມ ໂດຍສະເພາະເປົ້າໝາຍກຸຼ່ ມລ ກຄາ້ເກົຼ່ າ ແລະ ໃໝຼ່  ທີຼ່ ມເີງ  ຼ່ ອນໄຂ ທງັລາຍກຸຼ່ ມ/ລາຍ
ບຸກຄນົ; ສ າລບັເປົາ້ໝາຍບາ້ນ 3 ສາ້ງໃໝຼ່  ໃຫສ້າຂາ ແລະ ໜຼ່ ວຍບ ລກິານສມົທບົຄ ນອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິຼ່ ນເກບັກ າຂ ມ້ ນ 
ແລະ ສາ້ງແຜນສນິເຊ ຼ່ ອໃຫແ້ຜນດັຼ່ ງກຼ່ າວ ໃຫສ້ອດຄຼ່ ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງທອ້ງຖິຼ່ ນ,  ສ າລບັການ
ການສາ້ງແຜນສນິເຊ ຼ່ ອນັນ້, ບນັດາສາຂາ ແລະ ໜຼ່ ວຍບ ລກິານສາມາດສາ້ງແຜນຄຽງຄ ຼ່ ກບັການເຄ ຼ່ ອນໄຫວເກບັໜ ີ ເພ ຼ່ ອບ ຼ່ ໃຫ ້
ແກຼ່ ຍາວເວລາ ແລະ ປະຊາຊນົໄດຮ້ບັທນຶທນັ ຕາມສະພາບການ.    

         ເພີຼ່ ມວຽກງານປະຊາສ າພນັ ເພ ຼ່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜົຼ່ າ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຕຼ່ າງໆ ເຂົາ້ໃຈຜະລດິຕະພນັການໃຫ້
ບ ລກິານຂອງ ທນບ ໃນໄລຍະປະຈບຸນັ (ການໂອນເງນິພາຍໃນ, ໃຫບ້ ລກິານເງນິຝາກ, ໂອນເງນິຂາ້ມທະນາຄານ, ເປັນຕວົ
ແທນ ທພລ ແລະ ຄງັເງນິແຫຼ່ ງຊາດ); ປະສານງານລະຫວຼ່ າງພະແນກການພາຍໃນ ແລະ ບນັດາສາຂາໃຫກ້ມົ ກຽວ ແລະ 
ກະທດັຮດັ, ຈ າກດັຫ າຍຂັນ້ຕອນ ແລະ ຮຼ່ ວມ ກນັແກໄ້ຂໃຫທ້ນັສະພາບການ; ສ ບຕ ຼ່ ປະສານສມົທບົອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິຼ່ ນ
, ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງສິນເຊ ຼ່ ອ ແຕຼ່ ລະຂັນ້ໃຫເ້ປັນປົກກະຕິ,  ຕອ້ງລາຍງານສະພາບການເຄ ຼ່ ອນໄຫວ, ນິຕິກ າ, 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ອ ຼ່ ນໆ ທີຼ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານ ທນບ ໃຫອ້ງົການປົກຄອງທອ້ງຖິຼ່ ນ ແລະ ຄະນະກ າມະການ ຮບັຊາບເປັນແຕຼ່
ລະໄລຍະ. 

       ໃນໂອກາດດັຼ່ ງກຼ່ າວ; ທຼ່ ານຜ ວ້ຼ່ າການ ທຫລ, ປະທານສະພາບ ລຫິານ ທນບ ໄດໃ້ຫທ້ດິຊີນ້ າ ໂດຍໃຫມ້ກີານຫນັປຼ່ ຽນສ ຼ່
ອນັໃໝຼ່ ຢຼ່ າງຕັງ້ໜາ້ແລະແຂງແຮງທາງດາ້ນແນວຄດິ ແລະ ພຶດຶຕິກ າ  ໂດຍສະເພາະໃນດາ້ນວິຊາສະເພາະຕາມທດິຂອງ 
ລດັຖະບານກ ຼ່ ຄ ມະຕຂິອງຄະນະພກັ, ຄະນະຜ ວ້ຼ່ າການ ທຫ ລ; ເພີຼ່ ມທະວກີານສະໜອງສນິເຊ ຼ່ ອໃຫວ້ຼ່ ອງໄວທນັສະພາບການ
ເຂົາ້ເປົາ້ໝາຍໃນນີຜ້ຼ່ ານ ອກສກ ແລະ ບາ້ນ 3 ສາ້ງໃໝຼ່  ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ-ປະສດິທຜິນົ; ສ ບຕ ຼ່ ເຜຍີແຜຼ່ ບນັດານຕິກິ າຕດິພນັ
ກບັວຽກ ທນບ.  

# ພາບ-ຂຼ່ າວ: ທີຼ່ ປຶກສາວຽກງານຂຼ່ າວສານ ທຫລ 
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