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ບົດສ ຳພຳດ  
ທ່ຳນ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູູ້ອ ຳນວຍກຳນໃຫຍ່ ທຄຕລ 

ເພ ື່ອຂ ຳນັບຮັບຕ້ອນ ວັນສ້ຳງຕັັ້ງພັກ ປະຊຳຊົນ ປະຕິວັດລຳວ ຄົບຮອບ 65 ປີ 
  

   

1. ທ່ຳນມີຄວຳມຮູູ້ສຶກແນວໃດ ຕ ື່ວັນສ້ຳງຕັັ້ງພກັປະຊຳຊົນປະຕິວັດລຳວ? 

ດັັ່ງທ ັ່ພວກເຮົາຮ ູ້ແລູ້ວວ່າ: ປະຫວັດແຫ່ງການຕ ັ່ສ ູ້ປະຕິວັດຂອງປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົັ່າໃນກວ່າເຄິັ່ງສະຕະ ວັດ
ຜ່ານມານ ີ້ ໄດູ້ຕິດພັນກັບການກ າເນ ດ ແລະ ເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຕະຫຼອດມາ, 
ທຸກບາດກ້າວເດ ນ, ທຸກໄຊຊະນະຂອງປະຊາຊົນລາວໃນການຕ ັ່ສ ູ້ປະຕິວັດປົດປ່ອຍຊາດໃນເມ ັ່ອກ່ອນ ກ ັ່ຄ ໄລຍະປົກ
ປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ປະຈຸບນັ ລ້ວນແຕ່ຕິດພັນກັບການນ າພາຂອງພັກ. 

ການກ າເນ ດເກ ດຂ ີ້ນຂອງພກັປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແມ່ນວິວັດທະນາການອັນຈ າເປັນຂອງປະຫວັດສາດ, ແມ່ນ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພາວະວິໄສຂອງຂະບວນການຕ ັ່ປະຊາຊົນເຮົາ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ ໄດູ້ສາ ມັກຄ ເປັນ
ຈິດໜ ັ່ງໃຈດຽວກັນ ດ າເນ ນການຕ ັ່ສ ູ້ອັນລະອິດລະອ້ຽວ ຍ ດເຍ ີ້ອຍາວນານ ພາຍໃຕູ້ຄັນທຸງຊາດ-ປະຊາທິປະໄຕ ທ ັ່
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ສາມາດສ້າງ ແລະ ໝ ນໃຊູ້ກາລະໂອກາດໄດູ້ຢ່າງຄ່ອງແຄູ້ວເພ ັ່ອປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍກ າລັງຕົວຈິງຂອງການປະຕິບັດ, 
ຕ ສັດຕ ໃຫູ້ຖອຍໄປເທ ັ່ອລະກ້າວ, ຍາດເອາົໄຊຊະນະເເຕ່ລະບັີ້ນຢ່າງຕ ັ່ເນ ັ່ອງ, ຈັບກາລະໂອ ກາດອ ານວຍກ້າວຂ ີ້ນຍາດ
ເອົາໄຊຊະນະຢ່າງສົມບ ນ, ລົບລ້າງແອກປົກຄອງຂອງພວກລ່າເມ ອງຂ ີ້ນ ແລະ ສກັດ ນາຢ່າງສິີ້ນເຊິັ່ງ, ສະຖາປານາ 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວຂ ີ້ນ, ຈນົກ້າວເຂົີ້າສ ່ການນ າພາປະຕບິັດ 2 ໜ້າທ ັ່ຍຸດທະສາດ ໃນການ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫູ້ດ ຂ ີ້ນເປັນກ້າວໆ. 

ເຊິັ່ງຜ່ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດັັ່ງກ່າວເຫັນວ່າ ປະເທດຊາດໄດູ້ມ ຜົນງານຍິັ່ງໃຫຍ ່ ແລະ ຜົນສ າເລັດໃນຫາຼຍດ້ານ
ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ການແກູ້ໄຂຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຈດັຕັີ້ງປະຕິບັດງົບປະມານຂອງລັດ, 
ການແກູ້ໄຂໜ ີ້ສິນສາທາລະນະ; ການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ; ການບ ລິການຂອງລັດ ເພ ັ່ອອ ານວຍຄວາມສະ ດວກໃຫູ້
ແກ່ພາກທຸລະກິດ, ການຫລດຸຜ່ອນຂອດຂັີ້ນ ທ ັ່ກົດໜ່ວງຖ່ວງດ ງການພັດທະນາ; ການແກູ້ໄຂບັນຫາເງິນ ຕາ; ການຈ 
ລະຈອນສິນຄ້າ; ການຊຸກຍ ູ້ສົັ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ-ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່; 
ຊົນນະບົດຢ ່ປະເທດເຮົາ ໂດຍລວມໄດູ້ມ ໂສມໜ້າຫັນປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງຈະແຈູ້ງ, ນັບທັງພ ີ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບົບສາທາ
ລະນຸປະໂພກ, ການຜະລິດ, ບ ລິການ ລ້ວນແຕໄ່ດູ້ມ ການພັດທະນາ, ຄວາມທຸກຍາກໄດູ້ຫລຸດລົງເປັນກ້າວໆ; ຍົກ
ລະດັບຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນດ ຂ ີ້ນ, ດ້ານການສ ກສາກ ມ ຄຸນນະພາບຫຼາຍຂ ີ້ນ, ດ້ານສາທາ ລະນະສຸກ ກ ໄດູ້
ຮັບການພັດທະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ແກູ້ໄຂປະກົດການຫຍ ີ້ທ ີ້ໃນສັງຄົມຢ່າງຕັີ້ງໜ້າ ແລະ ດ້ານອ ັ່ນໆກ ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງດ 
ຂ ີ້ນ; ຈາກບັນດາຜົນງານ ແລະ ໄຊຊະນະທ ັ່ປະຊາຊົນລາວຍາດມາໄດູ້ ແມ່ນຍ້ອນພັກເຮົາມ ແນວທາງອັນຖ ກຕ້ອງ, 
ຍ້ອນກ າລັງແຮງມະຫາສາມັກຄ ຂອງທົັ່ວພັກ, ທົັ່ວກອງທັບ ແລະ ທົັ່ວປວງຊົນ, ຍ້ອນລັດທິຮັກຊາດອັນດ ດດ ັ່ມ ແລະ 
ຈິດໃຈເອກະລາດ, ຍ້ອນການປະສານສົມທົບກ າລັງແຮງຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຍຸກສະ    ໄໝ, ຍ້ອນພັກເຮົາຍາມໃດກ ັ່
ຕິດພັນກັບປະຊາຊົນ ອ ງໃສ່ກ າລັງແຮງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເຮັດທຸກສິັ່ງທຸກຢ່າງເພ ັ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ, ມ 
ແຕ່ພັກປະຊາຊົນຊົປະຕິວັດລາວ ຊ ັ່ງເປັນກ າລັງການເມ ອງອັນໜ ັ່ງອັນດຽວເທົັ່ານັີ້ນ ທ ັ່ໄດູ້ນ າພາປວງຊົນລາວຜ່ານຜ່າ
ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທຸລະກັນດານ ແລະ ທົດສອບທ້າທາຍຕາ່ງໆ ເພ ັ່ອກ້າວເຂົີ້າສ ່ຈຸດ  ໝາຍສັງຄົມນິຍົມ; ໃນນາມ ຄະນະ
ພັກຮກາຖານ ຄະນະຜ ູ້ບ ລຫິານ ກ ັ່ຄ ພະນັກງານໃນທົັ່ວລະບົບ ທຄຕລ ຂ ຢັີ້ງ ຢ ນວ່າຈະຕັີ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນອຸທິດ
ເຫ ັ່ອແຮງ, ສຸມທຸສະຕິປັນຍາ ແລະ ກ າລັງວັງຊາ ເຂົີ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທ ັ່ການເມ ອງຂອງຕົນຕາມພາລະບົດບາດໜ້າ 
ທ ັ່ເປັນການປະອກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ກ ັ່ຄ ຂະ    ແໜງການເງິນການທະນາຄານ ໃຫູ້ເທົັ່າທຽມ
ກັບສາກົນ. 
2. ທ່ຳນມີຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈແນວໃດຕ ື່ພັກປະຊຳຊນົປະຕິວັດລຳວ? 

ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນໃນວັນທ  22 ມິນາ 1955, ເປັນພັກທ ັ່ກ າເນ ດຂ ີ້ນໃນປະເທດກະສິກ າ
ຫຼີ້າຫຼັງ, ປະຊາຊົນລາວສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນຊາວໄຮ່ນາ, ແຕ່ກ ແມ່ນພັກທ ັ່ເດ ນຕາມລັດທິມາກ-ເລນິນ, ເປັນພັກທ ັ່ສ ບ
ທອດພາລະກິດຂອງພັກກອມມ ນິດອິນດ ຈ ນ, ເປັນພັກທ ັ່ເປັນຕົວແທນຂອງຊົນຊັີ້ນກ າມະກອນ ແລະ ຊາວຜ ູ້
ອອກແຮງງານລາວທ ັ່ແທູ້ຈິງ; ເດັດດ່ຽວປົກປັກຮັກສາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ 
ແລະ ຊັີ້ນຄົນຕ່າງໆໃນທົັ່ວປະເທດ. ພັກຖ ເອົາການຮັບໃຊູ້ຊາດ, ຮັບໃຊູ້ປະຊາຊົນ ເປັນທິດນ າພ ີ້ນຖານໃນການ ເຄ ັ່ອນ
ໄຫວຂອງຕົນ. 

ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ປະຕິບັດສອງໜ້າທ ັ່ຍຸດທະສາດ ຄ : ປົກປັກຮັກສາລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ 
ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ຊ ັ່ງປົກປັກຮັກສາລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ກ ແມ່ນການປົກປັກຮັກສາປະເທດ
ຊາດ, ປົກປັກຮັກສາໝາກຜົນຂອງການປະຕິວັດທ ັ່ຍາດມາໄດູ້, ປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜ ນ
ແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຊາດໄວູ້ໃຫູ້ໄດູ້ຢ່າງໝັີ້ນຄົງ, ຮັບປະກັນໃກູ້ປະເທດເຮົາມ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມ ສະຖຽນ
ລະພາບ ທົັ່ວປວງຊົນຮອບດ້ານຢ່າງຕັີ້ງໜ້າ; ສ້າງໃຫູ້ກອງທັບກາຍເປັນກອງທັບທ ັ່ເຂັີ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ, ເປັນກ າລັງທ ັ່
ຈົງຮັກພັກດ ອັນບ ລິສຸດຜຸດຜ່ອງຕ ັ່ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ ເພ ັ່ອເປັນກ າລັງຫຼັກທ ັ່ສ າຄັນໃນການປົກປັກຮກັສາ
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ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນເຮົາ, ສ້າງເງ ັ່ອນໄຂອ ານວຍໃຫູ້ແກ່ພາລະກິດສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ 
ການທ າມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນເຮົາ. 

ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ຊ ວດິ
ການເປັນຢ ່ຂອງຄົນພາຍໃນຊາດໃຫູ້ດ ຂ ີ້ນ, ມ ລາຍຮັບສ ງຂ ີ້ນ ແລະ ມ ສ່ວນເຫຼ ອແຮໄວູ້, ເຮັດໃຫູ້ຄົນໃນຊາດໄດູ້ຮັບ
ການພັດທະນາ, ມ ຄວາມຮ ູ້, ຄວາມສາມາດ, ມ ຈິດໃຈໂອບເອ ີ້ອອາລ , ຮັກເຊ ີ້ອແພງຊາດ, ມ ນ ີ້າໃຈບ ລິສຸດສັດຊ ັ່, ຮັກ
ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ປະກອບສ່ວນພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫູ້ຈະເລ ນຮຸ່ງເຮ ອງຂ ີ້ນ. 

ພ້ອມກັນນ ີ້, ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເວລາກ ຢ ດໝັີ້ນ 6 ຫຼັກການຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ຄ : ຫ ັກກຳນທີ 
1: ຢ ດໝັີ້ນຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ, ຫ ັກກຳນທີ 2: ຢ ດໝັີ້ນ ແລະ ໝ ນໃຊູ້ລັດທິມາກ-ເລນິນ ຢ່າງປະດິດສ້າງ, 
ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດຂອງປະເທດເຮົາ,  ຫ ັກກຳນທີ 3: ຢ ດໝັີ້ນໃນການນ າພາຂອງພັກ, ເພ ັ່ມທະວ ຄວາມ
ສາມັກຄ ເປັນເອກະພາບພາຍໃນພັກ ບົນພ ີ້ນຖານຫຼັກການລວມສ ນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ແນວທາງຂອງພັກ, 
ຫ ັກກຳນທີ 4: ເສ ມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດເປັນເຈົີ້າຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ, ສ້າງກ າລັງສາມັກຄ ທົັ່ວ
ປວງຊົນ ແລະ ຄວາມເປັນປ ກແຜ່ນຂອງຊາດລາວເອກະພາບ, ຫ ັກກຳນທີ 5: ເພ ັ່ມທະວ ຄວາມສັກສິດຂອງ
ລະບົບອ ານາດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ, ອ ງໃສ່ກ າລັງແຮງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເພ ັ່ອປະຊາຊົນ, ຕ້ານປະກົດການ
ອາດຍາສິດທຸກຮ ບແບບ ແລະ ຫ ັກກຳນທີ 6: ເຊ ດຊ ຈິດໃຈເອກະລາດເປັນເຈົີ້າຕນົເອງ ສົມທົບກັບກ າລັງແຮງຂອງ
ຍຸກສະໄໝ.  

ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນພັກກ າອ ານາດ, ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນ າພາທົັ່ວປວງຊົນ, ວາງແຜນ ແລະ 
ບ ລະນະແນວທາງນະໂຍບາຍໃໝ່ທ ັ່ມ ລັກສະນະກ ານົດທິດຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດຊາດໃນທຸກຂົງເຂດ ໃຫູ້
ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດຊາດ, ຕອບສະໜອງ
ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາອັນແຮງກ້າຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າ, ເຕົີ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄ ເປັນເອກະພາບທົັ່ວປວງຊົນ
ລາວທັງຊາດ. ພັກເປັນແກນນ າໃນລະບົບການເມ ອງ ແຫ່ງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ເສ ມຂະຫຍາຍພາລະ
ບົດບາດຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂອງລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງ
ສັງຄົມອ ັ່ນໆ. ພັກເຄົາລົບ ແລະ ເຄ ັ່ອນໄຫວຕາມລັດຖະທ າມະນ ນ ແລະ ກົດໝາຍ.  

 

3. ກຳນຊີັ້ນ ຳ-ນ ຳພຳໃນຂງົເຂດວຽກງຳນທີື່ຮັບຜດິຊອບວຽກງຳນມີຄ ແນວໃດ? ໂດຍສະເພຳະ
ຜົນງຳນກຳນເຄ ື່ອນ ໄຫວວຽກງຳນຂອງທະນຳຄຳນ ພຳຍໃຕູ້ກຳນຊີັ້ນ ຳ-ນ ຳພຳຂອງຄະນະ
ພັກຮຳກຖຳນ ທຄຕລ ເປນັແນວໃດ? 

ຄະນະພັກຮາກຖານໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ ີ້ນ າໆພາ ການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ ຢາ່ງມ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, 
ນ າໃຊູ້ ແລະ ບ ລິຫານທ ນຮອນທ ັ່ມ ຢ ່ໃຫູ້ມ ປະສິດທິຜົນ ບົນພ ີ້ນຖານການວິເຄາະ, ພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສຸມ
ໃສ່ຄວາມອາດສາມາດທ່າແຮງບົັ່ງຊ້ອນທ ັ່ມ  ເພ ັ່ອເຮັດໃຫູ້ການດ າເນ ນງານມ ປະສິດທຜິົນສ ງສຸດຊ ັ່ງສະແດງ ອອກຄ :  

- ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານສະໄໝສາມັນ 5 ຄັີ້ງ; ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ ປະຈ າປ  2018: 1 ຄັີ້ງ, ຈັດກອງປະຊຸມ
ທົບທວນຜົນການດ າເນ ນທລຸະກິດ ທຄຕລ 4 ຄັີ້ງ; 

- ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການບ ລກິານດ້ານການເງິນ ແລະ ຈ າໜ່າຍຮຸູ້ນ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງິນລະຫວ່າງ 
ທຄຕລ ກັບ ບ ລິສັດຫຼັກຊບັລາວ-ຈ ນ ຈ າກັດ, ພ້ອມທັງສ າເລັດການການຂາຍຮຸູ້ນອອກສ ່ສັງຄົມຈ ານວນ 10% 

ຕາມເວລາທ ັ່ກ ານົດ; 
- ແຍກພະແນກຄຸູ້ມຄອງສິນເຊ ັ່ອອອກເປັນ 3 ຄ : ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊ ັ່ອ, ພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນ

ເຊ ັ່ອ, ພະແນກບ ລິຫານສິນເຊ ັ່ອ ແລະ ສ້າງຕັີ້ງພະແນກນິຕິກ າ; 
- ທຄຕລ ເຂົີ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງ AMEX, ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ BCEL MasterCard;  
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- ຮ່ວມມ ກັບ Swift Pass ໃນການບ ລິການຊ າລະເງິນດ້ວຍ WeChat ແລະ AliPay ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຢ ນຽນເພ
ສາກົນ ໃນການໃຫູ້ບ ລິການຊ າລະສະສາງຜ່ານ QR CODE UnionPay ແລະ ຮ່ວມມ ກັບ ທະນາຄານທະນາຊາດ 

ປະເທດໄທ ໃນການຊ າລະສະສາງຂ້າມຊາຍແດນດ້ວຍລະບົບ QR Code; 
- ຮ່ວມລົງນາມສັນຍາຮ່ວມທ ນສ້າງຕັີ້ງ ບ ລິສັດ ລາວເນເຊິນນ ເພເມັີ້ນເນັດເວ ກ ຈ າກັດ (LAPNET) ; 
- BCEL Road Tax ສາມາດຍາດລາງວັນຮອງຊະນະເລ ດ ICT AWARD 2019 ລະດັບປະເທດ ແລະ ຍາດໄດູ້

ລາງວັນຊະນະເລ ດ ລະດັບອາຊຽນ; 
- ພັດທະນາໂຄງການ Smart VAT Phase II ແລະ ເຊ ັ່ອມລະບົບ ບ 53 ການຊ າລະຄ່າທ ານຽມນ າເຂົີ້າລົດຊົັ່ວຄາວ

ຄົນຕ່າງປະເທດ ຂອງກົມພາສ  ໃຫູ້ມາຊ າລະຢ ່ຕ ູ້ບ ລິການອັດຕະໂນມັດ ທ ັ່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1; 
- ເປ ດບ ລິການໃນວັນເສົາ-ທິດ ໂດຍເນັີ້ນໃສ່ໜ່ວຍບ ລິການທ ັ່ມ ບ ລິມາດການບ ລິການຫຼາຍຈ ານວນ 5 ໜ່ວຍໃນເບ ີ້ອງ

ຕົີ້ນຄ : ໜ່ວຍບ ລິການໄອເຕັກ, ໜ່ວຍບ ລິການຕະຫຼາດເຊົີ້າ; ໜ່ວຍບ ລິການສ ໄຄ, ໜ່ວຍບ ລິການທົັ່ງຈະເລ ນ ແລະ 
ໜ່ວຍບ ລິການຕະຫຼາດໃໝປ່າກເຊ.  
 ຜົນກຳນດ ຳເນີນທຸລະກິດ ປີ 2019: 
- ຍອດຊັບສິນ/ໜີັ້ສິນ: ປະຕິບັດໄດູ້ເກ ນແຜນ 9,6%; 
- ຍອດເງິນກູູ້ທັງໝົດ: ປະຕິບັດໄດູ້ 104,5%; 
- ຍອດເງິນຝຳກ: ປະຕິບັດໄດູ້ເກ ນແຜນ 12%. 

 (ຂ ຂອບໃຈ) 
 


