
 

 

ທສກ

ໃສ�ຂະແໜງກະສິກ�າກວມ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ IV ກ�າມະບານຮາກຖານ

ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2019 ແລະ ໄດ�ດ�າເນີນ

ພາບການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດວຽກງານໃນໄລຍະ 5 

ເຂ້ົາໃສ�ຂະແໜງກະສິກ�າເປ�ນຫຼັກໃຫ�ກວມເອົາ 80

ຄະນະພັກທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ),

ຮາກຖານ ທສກ; ບັນດາຮາກຖານກ�າມະບານອ�ອມຂ�າງ ແລະ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ໄດ�ຜ�ານບົດສະຫຼຸບ 5

ອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ�ຖັນແຖວພະນັກ

ທາງດ�ານແນວຄິດ, ຈິນຕະນາການ ແລະ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງ ທສກ

ສະມາຊິກກ�າມະບານທັງໝົດ 353 ສະຫາຍ. 

ໃນໄລຍະຜ�ານມາ; ຄະນະນ�າ ແລະ ສະມາ

ເຈົ້າການເປ�ນຕ້ົນວຽກງານສິນເຊື່ອ ແມ�ນຫຼຸດຜ�ອນການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອທີ່ຕິດພັນກັບພື້ນຖານໂຄງລ�າງ

ກໍ�ເລັ�ງໃສ�ສະໜອງສິນເຊື່ອເຂ້ົາໃສ�ຂະແໜງກະສິກ�າເປ�ນຫຼັກ

ໄກຕ�າງໆ ຮັບປະກັນຄ�ນນະພາບສິນເຊື່ອໃຫ�ມີປະສິດທິພາບສ�ງ

ຊາຍແດນ (ໄທ, ຫວຽດນາມ) ແລະ ໂອນເງິນຕ�າງປະເທດຜ�ານ 

ພາສີທີ່ດິນ, ຈ�າຍຄ�າທํານຽມທາງ, ພາສີທີ່ດິນ, Easy 

 

ທສກ ປ�ອຍສິນເຊ່ືອ 

ໃສ�ຂະແໜງກະສິກ�າກວມ 80%
 

 

ກ�າມະບານຮາກຖານ ທະນາຄານສົ�ງເສີມກະສິກ�າ (ທສກ) ສ�າເລັດລົງ

ເນີນມາເປ�ນເວລາເຄິ່ງວັນ ທີ່ສ�ານັກງານໃຫຍ� ທສກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 ປ�ຜ�ານມາ ຢ�າງພາວະວິໃສ ແລະ ພ�ອມກັນເປ�ນເຈົ້າການ 

80% ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີໄ້ດ�ໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ

, ປະທານສະພັນກ�າມະບານ ທຫລ; ສະຫາຍ ຄ�າສິງ ແສງແກ�ວມະຫາວົງ 

ອ�ອມຂ�າງ ແລະ ຄະນະໜ�ວຍ-ສະມາຊິກກ�າມະບານເຂ້ົາຮ�ວມ

5 ປ�ຜ�ານມາ (2014-2019) ຊຶ່ງຮາກຖານກ�າມະບານ ທສກ ໄດ�

ນັກງານ-ກ�າມະກອນ ໂດຍລວມມີຄວາມເຊື່ອໝ້ັນຕໍ�ການນ�າພາ

ແລະ ເປ�ນເອກະພາບຕໍ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ ກໍ�ຄືວິ

ຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງ ທສກ; ປ�ດຈ�ບັນທົ�ວຮາກຖານກํາມະບານ ທສກ ມີ 

ມາຊິກກ�າມະບານຮາກຖານ ທສກ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ປະຕິບັດວຽກ

ຫຼຸດຜ�ອນການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອທີ່ຕິດພັນກັບພື້ນຖານໂຄງລ�າງ, ສິນເຊື່ອການຄ�າ

ເຂ້ົາໃສ�ຂະແໜງກະສິກ�າເປ�ນຫຼັກໃຫ�ກວມເອົາ 80%; ພ�ອມທັງ ສ�ມໃສ�ເກັບກ��ໜ້ີສິນ

ກຕ�າງໆ ຮັບປະກັນຄ�ນນະພາບສິນເຊື່ອໃຫ�ມີປະສິດທິພາບສ�ງ; ຂະຫຍາຍບັນດາຜະລິດຕະພນັຕ�າງໆ ເປ�ນຕ້ົນການໂອນເງິນຊ�າລະສະສາງ

ໂອນເງິນຕ�າງປະເທດຜ�ານ Western Union, ຊ�າລະຄ�ານํ້າປະປາ, 

Easy Tax, ບໍລິການເປ�ນຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພຕ�າງໆ ແລະ

80% 

 
ສ�າເລັດລົງ ດ�ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມ

ທີ່ສ�ານັກງານໃຫຍ� ທສກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງໄດ�ຕລີາຄາສະ

 ເລັ�ງໃສ�ການສະໜອງສິນເຊື່ອ

ສະຫາຍນາງ ຂັນແກ�ວ ຫຼ�າມະນີເງ ົາ 

ສິງ ແສງແກ�ວມະຫາວົງ ເລຂາຄະນະພັກ

ຮ�ວມ. 

ມະບານ ທສກ ໄດ�ຖືສ�າຄັນຕໍ�ການສຶກສາ

ນ�າພາຂອງພັກ, ມີການຫັນປ�ຽນ

ກໍ�ຄືວິໄສທັດ-ແຜນຍ�ດທະສາດ, 

ມີ 22 ໜ�ວຍຂ້ືນກັບ ແລະ ມີ

ວຽກງານວິຊາສະເພາະຢ�າງເປ�ນ

ສິນເຊື່ອການຄ�າ-ບໍລິການ ແຕ�

ສ�ມໃສ�ເກັບກ��ໜ້ີສິນ, ປ�ບປ�ງນິຕກິํາ ແລະ ກົນ

ຂະຫຍາຍບັນດາຜະລິດຕະພນັຕ�າງໆ ເປ�ນຕ້ົນການໂອນເງິນຊ�າລະສະສາງ

 ຄ�າໄຟຟ�າ, ຈ�າຍຄ�າໂທລະສັບ, 

ໆ ແລະ ມາຮອດໄຕມາດ I ຂອງປ� 



2019 ຈ�ານວນບັນຊີເພີ່ມຂ້ືນ 121.124 ບັນຊີເທົ�າກັບ 55,26%, ເງ ິນຝາກເພີ່ມຂ້ືນ 24,96 %, ບັດ ATM ເພີ່ມຂ້ືນ 23%, SMS 

Banking ເພີ່ມຂ້ືນ 30% ແລະ ການເປ�ນຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພເພີ່ມຂ້ືນ 5 ບໍລິສັດ ຈາກແຕ�ເກົ�າມີພຽງ 1 ບໍລິສັດ. ພ�ອມນັ້ນ ຍັງ

ພັດທະນາລະບົບ Core Banking, ພັດທະນາລະບົບໂປຣແກຣມຄ��ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານພາຍໃນ, ລະບົບເຄືອຄ�າຍສັນຍານຕ�າງໆ, 

ເຊື່ອມໂຍງລະບັບ ATM ກັບທະນາຄານທ�ລະກິດ, ຄົ້ນຄ�ວາຜະລິດຕະພັນໃໝ�ດ�ານການບໍລິການເອເລັກໂທຼນິກ Internet Banking 

ໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ�.  

ພ�ອມດຽວກັນນັ້ນ; ຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ�ແຂ�ງຂັນ 5 ເປ�ນເຈົ້າ ໂດຍເປ�ນເຈົ້າການປ�ກລະດົມສະມາຊິກກํາມະບານໃນທົ�ວຮາກ

ຖານບໍລິຈາກເລືອດ 18 ຄັ້ງ ມີ 126 ເທື່ອຄົນ, ສ�າງຂະບວນການກິລາ, ຊ�ວຍເຫຼືອຜ��ປະສບົໄພນ��າຖ�ວມ, ໄຟໄໝ�, ໂຮງຮຽນທ�ກຍາກ

ຂາດເຂີນ, ຊ�ວຍເຫຼືອທະຫານທີ່ປະຕິບັດໜ�າທີ່ຢ��ເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຢ�ຽມຢາມສະມາຊິກກ�າມະບານ ແລະ ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າທີ່

ເຈັບເປ�ນ; ປ�ອງການເວນຍາມຫ�ອງການ; ປ�ບປ�ງລະບຽບສະຫວັດດີການ-ການຈັດຊື້ຈັດຈ�າງ ແລະ ທັງໄດ�ບັນຈ�ສະມາຊິກກ�າມະບານເຂ້ົາ

ໃນການກວດກາພາຍໃນ ເພື່ອປ�ກປ�ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດເລື່ອນຊັ້ນ, 

ເລື່ອນຂ້ັນເມ່ືອຮອດກ�ານົດ, ການຄິດໄລ�ເງ ີນເດືອນ, ເງ ິນອ�ດໜ�ນລ�ກ, ເງ ິນປ��ນປ�ວໃນເວລາເຈັບເປ�ນ ແລະ ມີກອງທນຶຊ�ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກນັ 

ແລະ ກັນ. 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ IV ກ�າມະບານຮາກຖານ ຍັງໄດ�ປ�ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະກ�າມະບານຮາກຖານ ທສກ ຊຸດໃໝ� 

ດ�ວຍບັນຍາກາດສ�າງສັນ, ມີປະຊາທິປະໄຕ ຊຶ່ງປະກອບມີ 9 ສະຫາຍ ໂດຍເລືອກເອົາສະຫາຍ ສ�ນທອນ ສ�ພົມມະວົງ ເປ�ນປະທານ ແລະ 

ເລືອກ 2 ສະຫາຍ ເປ�ນຮອງປະທານ ຄື: ສະຫາຍ ຄ�າສະແຫວງ ສລີິສັກ ຜ��ປະຈ�າການ ແລະ ສະຫາຍ ອ�ລາ ທົນນະວົງສາ ເປ�ນຜ��ກວດກາ; 

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ�ແຜນການດ�າເນີນໃນຕໍ�ໜ�າຂອງກ�າມະບານຮາກຖານ ທສກ ຊຸດໃໝ� ມີຜົນສ�າເລັດດ�ວຍບາດ ກ�າວທີ່ໜັກແໜ�ນ ແລະ

ປະກອບສ�ວນເຮັດໃຫ� ທສກ ໄດ�ຮັບການປ�ຽນແປງໃໝ�ໃນທ�ກດ�ານທ່ີຕັ້ງໜ�າຕາມຈິດໃຈຊີ້ນ�າຂອງຂ້ັນເທິງນ້ັນ; ສະຫາຍ ຄະນະພັກ    

ທຫລ, ປະທານສະພັນກ�າມະບານ ທຫລ ແລະ ສະຫາຍ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ທສກ ແລະ ກໍ�ໄດ�ພັດປ�ຽນກັນມີຄ�າເຫັນຊີ້ນ�າຕໍ�ກອງ

ປະຊຸມດັ�ງກ�າວ ໂດຍເນັ້ນໃຫ�ຄະນະນ�າ ແລະ ສະມາຊິກກ�າມະບານ ທ�ກສະຫາຍ ຈົ�ງເປ�ນເຈົ້າການຕັດສິນໃຈຜັນຂະຫຍາຍມະຕຂິອງກອງ

ປະຊຸມໃນຄັ້ງນີຊ້ຶ່ງເປ�ນໜ�າທີກ່ານເມືອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ�ປາກົດຜົນເປ�ນຈິງ ແນໃສ�ເຮັດໃຫ� ທສກ ມີທ�ວງທ�າ ແລະ 

ບາດກ�າວໃໝ�ທີດ່ີຂ້ຶນກວ�າເກົ�າຢ�າງຈະແຈ�ງ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກ�າວໄກ ພ�ອມກັນນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 




