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ບົດລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວປະຈໍາໄຕມາດ 01/2020 
ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

 
I. ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ. 
1. ວິໄສທັດ. 

ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງວິໄສທັດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ເພືື່ອປະກອບເຂົົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້
ບັນລຸຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຄື: “ ເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ”. 

 

2. ພາລະກິດ. 
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ, ພາລະກິດ

ທ ື່ສ າຄັນຂອງ ທຄຕລ ມ ຄື: ພັດທະນາລະບົບບ ລິຫານອົງກອນທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ເນັົ້ນການປັບປຸງທຸລະກິດທະນາຄານໃຫ້
ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່ ຖືເອົາການສ້າງວັດທະນະທ າຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫ້
ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສ ງປະສິດທິພາບການດ າເນ ນທຸລະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ
ລະບົບຂ ົ້ມ ນຂ່າວສານບ ລິຫານທ ື່ມ ສັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງ
ດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນ າໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊ ທ ື່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ
ໃຫ້ເທົື່າທຽມກັບພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
❖ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງານ 2020. 

ໃນການສືບຕ ື່ຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ເພືື່ອຮອງຮັບໃນການປັບປຸງບ ລິການ ພັດທະນາ
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ 2020 ບັນດາວຽກງານຕົົ້ນຕ ແມ່ນຍັງສືບຕ ື່ແຜນງານ 6 ແຜນງານຫລັກ (ຮັກສາເດ ມ); 29 
ໂຄງການໃຫຍ,່ ແຜນວຽກປ ນ ົ້ໄດ້ຮັບເອົາແຜນວຽກຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເຂົົ້າມາເພ ື່ມຈ ານວນ 229 ແຜນວຽກ.
ບັນດາໂຄງການຂອງແຕລ່ະແຜນງານມີຄ :  

● ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ: 1 ໂຄງການ ແລະ ມ  1 ແຜນວຽກ.  
● ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫ ັກເກນ ບາເຊວ II ລວມມ : 4 ໂຄງການ ແລະ ມ  35 ແຜນ

ວຽກ.  
● ສ້າງລະບົບຂ ົ້ມ ນເພືື່ອການບ ລິຫານ: 5 ໂຄງການ ມ  43 ແຜນວຽກ. 
● ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ  ມ : 5 ໂຄງການ ແລະ ມ  17 ແຜນວຽກ. 
● ການບ ລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມ : 5 ໂຄງການ ແລະ ມ  40 ແຜນວຽກ. 
● ພັດທະນາການບ ລິຫານການເງິນ, ການບ ລິການທ ື່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດ າເນ ນທຸລະກິດໃຫ້ສ ງ

ຂ ົ້ນ: ມ  10 ໂຄງການ ແລະ ມ  93 ແຜນວຽກ. 
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II. ຖານະການເງນິ ແລະ ຜົນດໍາເນີນງານ. 

1. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສ ປ ປ ລາວ ປີ 2019  ແລະ ແນວໂນມ້ 2020. 
      ເສດຖະກິດລາວ ສືບຕ ື່ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງໃນລະດັບ 6,4%1 ໂດຍລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕ ື່ຄົນເທົື່າກັບ 2.683 ໂດ

ລາສະຫະລັດ ເຊ ື່ງຫຼຸດເປົົ້າໝາຍທ ື່ລັດຖະບານຄາດ ເຊ ື່ງສາເຫດມາຈາກຫ າຍປັດໄຈເຊັື່ນ ເສດຖະກິດພາກພ ົ້ນ ແລະ 
ສາກົນຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ, ໄພທ າມະຊາດ (ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນ ົ້າຖ້ວມ) ແລະ ການຂາດດຸນການຄ້າຕ ື່ເນືື່ອງ. ຂະ         
ແໜງອຸດສາຫະກ າຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຈາກ 7,7% ເປັນ 7,1% ເນືື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງຂອງຂະແໜງພະລັງ
ງານໄຟຟ້າ, ຂະແໜງກະສິກ າເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທ າມະຊາດ ແຕ່ໄດ້ຮັບແຮງຍ ້ຈາກການຂະຫຍາຍ
ໂຕໃນຂະແໜງການລ້ຽງສັດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ປະມົງ ສົື່ງຜົນໃຫ້ຂະຍາຍໂຕເພ ື່ມຂືົ້ນເລັກໜ້ອຍ. ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ເພ ື່ມຂືົ້ນຈາກ 
2,04% ເປັນ 3,32% ໃນປ  2019 ໂດຍລາຄາສະບຽງອາຫານເພ ື່ມຂືົ້ນ ຍ້ອນໄພທ າມະຊາດ ແລະ ໂລກລະບາດໃນ
ສັດ.  
  ສ າລັບປ  2020, ເສດຖະກິດຂອງລາວຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ ໃນລະດັບ 3,3% ໂດຍຫຼຸດເປົົ້າໝາຍທ ື່
ລັດຖະບານຄາດຄະເນໄວ້ໃນຕົົ້ນປ ທ ື່ລະດັບ 6,5% ເຊ ື່ງສາເຫດກ ື່ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 
ສົື່ງຜົນໃຫ້ການສ້າງລາຍຮັບຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຫ າຍແຫ່ງອາດບ ື່ໄດ້ຕາມແຜນເນືື່ອງຈາກບ ື່ສາມາດດ າເນ ນທຸລະກິດ
ໄດ້ເຕັມສ່ວນ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດທ ື່ຕິດພັນກັບຂະແໜງບ ລິການ, ການສົື່ງອອກ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ທ ື່ພັກອາໄສ ແລະ 
ຮ້ານອາຫານ. ນອກຈາກນັົ້ນ,  ສະພາບເສດຖະກິດພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນຍັງສືບຕ ື່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ ລວມເຖິງການ
ຂາດດຸນການຄ້າຂອງລາວ, ການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ລະດັບຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ປັດ
ໄຈອືື່ນໆທ ື່ລ້ວນແຕ່ສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວໃນປ  2020.  

 

2. ຜົນການເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ພົົ້ນເດັື່ນໂດຍຫຍໍົ້ ຂອງ ທຄຕລ. 
 ໃນໄລຍະໄຕມາດ 1 ປ  2020 ທ ື່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານພົົ້ນເດັື່ນຄື: ທຄຕລ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບກົມ
ພາສ  ກະຊວງການເງິນ ເປ ດການນ າໃຊ້ລະບົບການຊ າລະຄ່າອາກອນມ ນຄ່າເພ ື່ມຂອງຜ ້ໂດຍສານຂາເຂົົ້າ ແລະ ລະບົບຈັດ
ເກັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຜ ້ໂດຍສານຂາຂົົ້າ-ອອກແບບເອເລັກໂທ ນິກ (SmartVAT 2) ທ ື່ ດ່ານພາສ ຂົວມິດຕະພາບ 1; 
ຈັດງານຖະແຫ ງຂ່າວການຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການຂອງ ທຄຕລ ຢ່າງເປັນທາງການເຊິື່ງປະກອບມ : 
BCEL OneCash, BCEL OneCare, QR Withdrawal ແລະ BCEL i-Bank Version 4 ລວມທັງ, 
ໄດ້ເປ ດໂຕການໃຫ້ບ ລິການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຢ່າງເປັນທາງການຜ່ານແອັບມືຖືລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ BIC; 
ເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບ ລິສັດ ສະຕາຟິນເທັກ ຈ າກັດຜ ້ດຽວ ແລະ ທຄຕລ ວ່າດ້ວຍການບ ລິການ E-
Commerce. ນອກນັົ້ນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດ ທຄຕລ 1 ຄັົ້ງ, ຈັດປະຊຸມສະພາ
ບ ລິຫານ ທຄຕລ 2 ຄັົ້ງ; ສ າເລັດການຂຽນບົດລາຍງານຜົນກະທົບຕ ື່ການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ກ່ຽວກັບການແຜ່
ລະບາດຂອງເຊືົ້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ສ າເລັດການກ ານົດວິໄສທັດແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ທຄຕລ 2021-
2025 ເບືົ້ອງຕົົ້ນ. 
  ພ້ອມດຽວກັນ, ໄດ້ອອກຂ ົ້ຕກົລົງຮັບຮອງແຜນດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ ປະຈ າປ  
2020; ສ າເລັດການພັດທະນາ One Cash Voucher ທ ື່ໃຊ້ໄວ້ສົື່ງບົງເງິນ ເພືື່ອເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອືື່ນ 
ໂດຍບກຸຄົນນັົ້ນບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງມ ບັນຊ ເງິນຝາກ ຫ ື ເປັນລ ກຄ້າຂອງ ທຄຕລ ໃນລະບົບ BCEL One ແລະ ໄດ້ເປ ດ
ໂຄງການ “ລະດົມທ ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອເພືື່ອຕ້ານໂລກລະບາດ COVID-19“ ຜ່ານທາງ BCEL OneHeart. 
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3. ຂໍົ້ມູນການທາງດ້ານການເງິນທີື່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ. 
ຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ໃນໄຕມາດ 01/2020 ທ ື່ຜ່ານມາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 

ມະຫາຊົນ ໄດ້ອອກແຮງສ ້ຊົນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດ ຕາມແຜນການທ ື່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກກອງ
ປະຊຸມສະພາບ ລິຫານ, ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງເຫັນໄດ້ວ່າ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍພ ສົມຄວນເນືື່ອງຈາກສະພາບ
ເສດຖະກິດໃນລາວ ແລະ ທົື່ວໂລກ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໃນນັົ້ນ, ຜົນ
ການດ າເນ ນງານຂອງ ທຄຕລ ກ ື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍດ້ານເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ບ ື່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການບາງດ້ານ 
ດັື່ງລາຍລະອຽດບາງຕົວເລກທ ື່ສ າຄັນ ຕາມບັນຊ ມາດຕະຖານສາກົນ ສັງລວມກິດຈະການ ບ ື່ທັນຜ່ານການກວດສອບ 
ລຸ່ມນ ົ້: 

- ຍອດຊັບສິນ:  ປະຕິບັດໄດ້ 48.885.105 ລ້ານກ ບ, ເທົື່າກັບ 98% ຂອງແຜນການປ , ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ
ກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ  115% 
- ຍອດໜີົ້ສິນ:   ປະຕິບັດໄດ້ 46.761.006 ລ້ານກ ບ, ເທົື່າກັບ 99% ຂອງແຜນການປ , ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ
ກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ 116% 
- ທຶນທັງໝົດ:   ປະຕິບັດໄດ້  2.092.074 ລ້ານກ ບ, ເທົື່າກບັ 81% ຂອງແຜນການປ , ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ
ກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ 101% 
- ຍອດເງິນຝາກ:  ປະຕິບັດໄດ້ 43.099.254  ລ້ານກ ບ,  ເທົື່າກັບ 100% ຂອງແຜນການປ , ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ  121%  
- ຍອດສນິເຊ ື່ອທັງໝດົ: ປະຕິບັດໄດ້ 27.795.833  ລ້ານກ ບ, ເທົື່າກັບ 89% ຂອງແຜນການປ , ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ 109% 
- ກໍາໄລ/ຂາດທຶນ: ທຄຕລ ມ ຂາດທ ນກ່ອນອາກອນ (30.168) ລ້ານກ ບ,  ເທົື່າກັບ -8% ຂອງແຜນການປ , 
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານເທົື່າກັບ -21% 

III. ຂໍົ້ມນູທົື່ວໄປ ແລະ ຂໍົ້ມນູສໍາຄນັບາງດາ້ນ ຂອງ ທຄຕລ. 
● ທີື່ຕັົ້ງ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍ. 
        ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັົ້ງຢ ່ເລກທ  01, ຖະໜົນປາງຄ າ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບ ລ , 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ  31 ມ ນາ 2020 ທະນາຄານມ  (1) ສ ານັກງານໃຫຍ່, (1) ບ ລິສັດໃນເຄືອ, (5) 
ບ ລິສັດຮ່ວມທ ນ, (20) ສາຂາຫລັກ, (93) ໜ່ວຍບ ລິການ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທົື່ວ ສປປ ລາວ. 

● ຕິດຕໍື່ ແລະ ພົວພັນ ສອບຖາມຂໍົ້ມູນຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ. 
● ເບ ໂທ (+856-21) 213200 ຫ ື ໂທ 1555  
● ແຟັກ (+856-21)  213202 
● ອ ເມວ: bcelhqv@bcel.com.la 
● ເວັບໄຊ: www.bcel.com.la  

 
 
 

mailto:bcelhqv@bcel.com.la
http://www.bcel.com.la/
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● ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍົ້ ຂອງ ທຄຕລ. 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດ າເນ ນທຸລະກິດໃນຮ ບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢ ່

ໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ສປປ ລາວ.  
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ ເລກທ  

129/ທຫລ, ລົງວັນທ  01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ  23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສ ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືື່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອ ງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ເລກທ  0061/ຫຈທ, ລົງວັນທ  10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານເປັນຜ ້ຖື
ຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ. 

ວັນທ  15 ກ ລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ໃຫ້ຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊືື່ວ່າທະນາຄານ 
COFIBRED ອ ງຕາມສັນຍາການຊືົ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. 

ປະຈຸບັນ ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 60% ຮຸ້ນ, ນັກລົງທ ນພາຍໃນ (ລວມທັງ
ພະນັກ ງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ 30% ແລະ ຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%. 

ໃນວັນທ  17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພ ື່ມທ ນຈົດ
ທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບຂ ົ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ  21/ທຫລ, ລົງວັນທ  13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ  15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພ ື່ມທ ນຈົດທະບຽນຈ າ
ນວນ 355.728.500.000 ກ ບ (71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທ  01/ຕລຊລ, ລົງວັນທ  15 ກັນຍາ 2017 
ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ  0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ  18 ພ ດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ 
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

ໃນວັນທ  11 ຕຸລາ 2019 ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ເຊັນອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານປັບປຸງ
ໂຄງສ້າງຜ ້ຖືຮຸ້ນໂດຍການສະເໜ ຂາຍສິດຊືົ້ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ. ຈຸດປະສົງຂອງການແບ່ງຮຸ້ນ
ຂາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜັບສະໜ ນສະເໜ ຂາຍໃຫ້ເແກ່ຜ ້ຖືຮຸ້ນທ ື່ຫ າກຫ າຍ ເພືື່ອພັດທະນາທະນາຄານໃຫ້
ເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັົ້ນຄົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນໃນວັນທ  29 ພະຈິກ 2019 ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ້ມ
ຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ຢັົ້ງຢທນວ່າ ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການສະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃນອັດຕາສ່ວນ 10% ຂອງທະນາຄານໄດ້ສ າ
ເລັດ. 

ກິດຈະກ າຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜອງການບ ລິການ ລວມທັງການລະດົມທ ນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນ
ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກ ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 
ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນຂອງທະນາຄານ; ບ ລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ, ບ ລິການ ຊ າລະສະສາງ, ການບ ລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບ ລິການໜັງສືສິນເຊືື່ອ, ຄ ົ້າປະກັນ, ໃຫ້
ບ ລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມ ຄ່າອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບ ລິການດ້ານທະນາຄານອືື່ນໆທ ື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ ລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບ ລິການເປນັນາຍໜ້າຊືົ້ຂາຍຫ ັກຊັບເປັນຕົົ້ນ. 
ທຶນຈົດທະບຽນ 

ທ ນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ  31 ມ ນາ 2020 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກ ບ (31 ທັນວາ 2019 : 1.038.617 
ລ້ານກ ບ) 
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IV. ໂຄງຮາ່ງການຈັດຕັົ້ງ ສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ

ຂອງຄະນະກໍາມະການຂ ົ້ນກັບສະພາບລໍິຫານ 
1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ປະຫວັດໂດຍຫຍໍົ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 

1.1 ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ: 
- ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ ືອ ສິນໄຊວ ລະວົງ   ເປັນປະທານ 
- ທ່ານ ຄ າສຸກ ສ ນດາລາ    ເປັນຮອງປະທານ 
- ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ    ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ມາກ ໂຣເບ ດ    ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕ     ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພ ເພັດ ກ້ຽວພິລະວົງ ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ    ເປັນສະມາຊິກ 
1.2. ປະຫວັດຫຍໍົ້ຂອງສະພາບໍລິຫານ 
⮚ ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ  ອ ສນິໄຊວໍລະວົງ:  ເປັນປະທານ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 24/11/1966  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ 
● ຕ າແໜ່ງປະຈຸບັນ : ຮອງລັດຖະມົນຕ  ກະຊວງການເງິນ 
● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາ

ລ  ປະເທດອົດ ສະຕາລ , ປະລິນຍາໂທດ້ານບ ລິ ຫານທຸລະກິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລທ າມະສາດ, ປະເທດໄທ, 
ປະລິນຍາຕ , ປະລິນຍາໂທດ້ານຟ ຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກ  ປະເທດລັດເຊຍ. 
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⮚ ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາຣາ:  ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ 

 

● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 03/06/1945  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຝຣັື່ງ 
● ຕ າແໜ່ງ : ກ າມະການອິດສະຫ ະ  
● ປະຫວັດການສ ກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທ ື່ນະຄອນວ ຊິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 

ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍທ ື່ເມືອງ ປານາ ປະເທດອິນເດຍ  ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕ ຈາກ
ປະເທດ ອົດສະຕາລ , ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ. 

⮚ ທ່ານ ຮສຈ ປອ ພູເພັດ ກຽ້ວພິລາວົງ:  ກໍາມະການອິດສະຫ ະ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 05/02/1974  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຢ ື່ປຸ່ນ  
● ຕ າແໜ່ງ : ຮອງຄະນະບ ດ , ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢ ື່ປຸ່ນປະລິນຍາໂທ 

ແລະປະລິນຍາຕ  ວິສະວະກ າໂຍທາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ, ປະເທດຢ ື່ປຸ່ນ 
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⮚ ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕີ :  ກໍາມະການ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 02/05/1970  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ  
● ຕ າແໜ່ງ : ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ 
● ລະດັບການສ ກສາ:  ປະລິນຍາໂທ ທ ື່ສະຖາບັນການເງິນຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ມະຫາວິ ທະຍາ

ໄລ ດາແກັດສະຕານ ອາດ ດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ 
⮚  ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ : ກໍາມະການ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 17/06/1964  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດແລະ ຮົງກາລ . 
● ຕ າແໜ່ງ : ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
ລະດັບການສ ກສາ: ຊັົ້ນສ ງທິດສະດ  ການເມືອງ ຈາກໂຮງຮຽນການເມືອງ- ການປົກຄອງ ແລະ ປະລິນຍາໂທ  
ດ້ານເສດຖະກິດການເງິນຈາກປະເທດ ຮົງກາລ . 
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⮚  ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ:  ກໍາມະການ 

 
● ວັນເດືອນ ປ ເກ ດ: 02 /09/1973  
● ສັນຊາດ : ຝຣັື່ງ 
● ພາສາ : ຝຣັື່ງ, ອັງກິດ 
● ຕ າແໜ່ງ : ສະມາຊິກສະພາບ ລຫິານທະນາຄານ COFIBRED, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED ໃນ

ນາມຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ. 
● ລະດັບການສ ກສາ : ປະລ ນຍາເອກ ດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ແຄລ ິຟ ເນຍ, ປະເທດ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະລ ນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດສາກົນທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Sciences PO 
Paris, ປະເທດຝຣັື່ງ, ປະລ ນຍາຕ  ດ້ານເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນຈາກ ESSEC Paris-
Business school, economics, finance. ປະເທດຝຣັື່ງ. 

⮚   ທ່ານ ວຽກສຸກ ຈຸນທະວງົ:  ກໍາມະການ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 15/08/1964  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ  
● ຕ າແໜ່ງ : ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
● ລະດັບການສ ກສາ:  ບ າລຸງທິດສະດ  ການເມືອງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປົກຄອງ ແລະ 

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊັກ 
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2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງຂອງຄະນະອໍານວຍການ  
2.1  ຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ: ປະກອບມີ 6 ທ່ານ 

- ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ    ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 
- ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌    ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
- ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສ ດ   ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
- ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ    ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
- ທ່ານ ບົວວັນ ສິມະລ ວົງ    ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 
- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ    ຮອງຜ ້ອ ານວຍການ 

2.2  ໂຄງຮ່າງຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ 
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 

 

ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ  
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ 

 

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພະວົງສ໌  
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 

 

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ  
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 

 

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ 
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 

 

ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວົງ 
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 
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3. ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທີື່ຂ ົ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ. 
3.1   ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ. 

ສະພາບ ລິຫານ ໄດ້ດ າເນ ນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງລວມທັງໝົດ 02 ຄັົ້ງ ໂດຍສາມາດສັງລວມ ການ ເຄືື່ອນ
ໄຫວທ ື່ສ າຄັນໄດ້ດັື່ງນ ົ້: 

- ຮັບຮອງຜົນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈ າປ  2019 ຕາມມະາຕະຖານລາວ 
- ຮັບຮອງການແບ່ງປັນກ າໄລຫ ັງອາກອນເຂົົ້າຄັງແຮຕ່າງໆ ແລະ ເງິນປັນຜົນ ປະຈ າປ  2019. 
- ພິຈາລະນາຄົົ້ນຄວ້າການເພ ົ້ມທ ນຂອງຈົດທະບຽນໃຫ້ທະນາຄານລາວຝຣັື່ງ.  
- ຮັບຮອງການປັບປຸງແຜນການ ແລະ ແຜນທຸລະກິດປະຈ າປ  2020 ເພືື່ອສະເໜ ກອງປະຊຸມຜ ້ຖືຮຸ້ນປະຈ າປ  

2019 ຮັບຮອງ. 
- ຮັບຮອງຜົນການປະເມ ນຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ແຜນການປັບປຸງໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຂອງ 

ທຄຕລ. 
- ຮັບຮອງການສ້າງຕັົ້ງພະແນກຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທ ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ກ ື່ການຮ້າຍ (AML) 
- ຮັບຮອງວາລະກອງປະຊຸມຜ ້ຖືຮ ້ນ ທຄຕລ ປະຈ າປ  2019 

 

3.2 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. 

     ຄະນະກ າມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄ າແນະນ າໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກ ານົດບັນດາລະບຽບການ ແລະ 
ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທ ື່
ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດັື່ງນ ົ້: 

- ຕິດຕາມການຈັດລະດັບຄຸ້ມຄອງການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊືື່ອ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານປະຕິບັດການ ແລະ ເຫດການການສ ົ້ໂກງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງໃກ້ຊິດ.  

- ສັງລວມລາຍງານຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະດ້ານຂອງ ທຄຕລ ປະຈ າໄຕມາດ 04/2019. 
- ຕິດຕາມສັງລວມຄວາມສ່ຽງຫ ັກຂອງອົງກອນໃນດ້ານຕ່າງໆມ ຈ ານວນ 14 ຕົວຊ ົ້ວັດຄວາມສ່ຽງ. 
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນການປັບປຸງໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ. 
- ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາການສ້າງຕັົ້ງພະແນກສະກັດກັົ້ນການຟອກເງິນ ຂອງ ທຄຕລ (ແຍກອອກຈາກພະແນກຄຸ້ມຄອງ

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ). 
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທ ື່ໄດ້ດ າເນ ນການ ແລະ ນອນຢ ່ໃນໂຄງການຂອງບາວເຊວ 2. 
- ຄົົ້ນຄວ້າວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງລາວທ ື່ອາດຈະມ ຜົນກະທົບຄວາມສ່ຽງຕ ື່ການດ າເນ ນ

ທຸລະກິດດ້ານທະນາຄານ. 
3.3 ຄະນະກໍາມະການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ  

 ຄະນະກ າມະການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາລະບຽບນະໂຍບາຍ ຂອງ ທຄຕລ 
ແນ່ໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຜ ຖື້ຮຸ້ນ ຊ ື່ງຄະນະກ າມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ເພືື່ອ
ໃຫ້ສາມາດນ າສະເໜ ຮັບຮອງຕາມສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ຕາມຂັົ້ນຕອນຄື: ພິຈາລະນາຮັບຮອງການປັບປຸງ
ນະໂຍບາຍເບ້ຍປະຊຸມສະພາບ ລິຫານ, ຜ ້ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນກອງປະຊຸມ ແລະ ມອບໃຫ້
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍໃນການປິື່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ກວດສຸຂະພາບປະຈ າປ ໃຫ້ແກ່
ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ.  
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3.4 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 
ໃນໄລຍະໄຕມາດ 01/2020 ທ ື່ຜ່ານມາ ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງບ ລິຫານໄດ້ເປ ດກອງປະຊຸມເພືື່ອຄົົ້ນຄວ້າ

ຮັບຮອງພິຈາລະນາຜົນການດ າເນ ນງານຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທ ື່ຈະສະເໜ ຜ່ານສະພາບ ລິຫານ ລວມທັງໝົດ 
02 ຄັົ້ງ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບຮອງບາງເນືົ້ອໃນທ ື່ສ າຄັນດັື່ງນ ົ້:  
- ຄະນະໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍ ້ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນ າຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈ າຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຮັບຮອງຜົນ
ການກວດສອບເອກະສານຖານະການເງິນ ທຄຕລ ຕາມມາດຖານລາວ ປະຈ າປ  2019. 
- ນ າສະເໜ ສະພາບ ລິຫານເພືື່ອຮັບຮອງການແບ່ງຄັງ ແລະ ເງິນປັນຜົນປະຈ າປ  2019.  
- ຮັບຮອງແຜນການປະຈ າປ  2020, ບັນຫາສ າຄັນອືື່ນໆ ເພືື່ອສະເໜ ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນຜ ້ຖືຮຸນ້
ຮັບຮອງຕາມລ າດັບ. 
- ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນ າວຽກງານການບ ລິຫານທ ນ, ບັນຫາດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ການນ າໃຊ້ທ ນ ແລະ ການບ ລິຫານ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 
- ຕິດຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດ, ແຜນຍຸດທະສາດປະຈ າປ , ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 
2016-2020 ແລະ  ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການ ຕ່າງໆ. 
- ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການບ ລິຫານສິນເຊືື່ອໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມລ ກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ການແກ້ໄຂໜ ົ້ 
NPL ຢ່າງໃກ້ຊິດ.  
- ຕິດຕາມວຽກງານຈັດຕັົ້ງ-ພະນັກງານ: ການຮັບພະນກັງານໃໝ່, ການຕິດຕາມການພັດທະນາ ຍົກລະດັບພະນັກງານ 
ການນ າໃຊ້ງົບປະມານໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຄົົ້ນຄວ້າສ້າງຫ ັກສ ດການເຝິກອົບຮົມເພືື່ອຮອງຮັບ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ. ພ້ອມທັງພິຈາລະນາການປັບປຸງອັດຕານະໂຍບາຍເບ້ຍປະຊຸມສະພາບ ລິ 
ຫານ ທຄຕລ ແລະ ນະໂຍບາຍອືື່ນໆຕ ື່ຄະນະກ າມະການສະພາບ ລິຫານທ ື່ບ ື່ປະຈ າການ. 
- ຄົົ້ນຄວ້າຮັບຮອງການແຍກພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ເພືື່ອນ າສະເໜ ຕາມຂັົ້ນຕອນ. 
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 9%. ໂຄງການ Core Banking ໃໝ່ ແລະ ໂຄງການບາເຊວ 
2 ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 
3.5 ຄະນະກໍາມະການຄັດເລ ອກ 
  ຄະນະກ າມະການໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບຸກຄະລາກອນຂັົ້ນຄະນະບ ລິຫານງານ ເພືື່ອສະເໜ ຂ ແຕ່ງຕັົ້ງຕ າແໜ່ງ
ງານໃໝ່ ແລະ ຊັບຊ້ອນໝ ນວຽນບັນດາຕ າແໜ່ງງານ ຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ມ ຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນແຕ່
ລະໄລຍະຢ ່ ພະແນກ, ສ ນ ສ ານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ.  ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາລາຍຊືື່ບຸກຄະລາກອນ
ເພືື່ອສະເໜ ປະກອບເຂົົ້າລາຍຊືື່ຂອງສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ຊຸດໃໝ່ ວາລະ 2020-2022 ເພືື່ອນ າສະເໜ ສະພາບ ລິຫານ 
ແລະ ກອງປະຊຸມຜ ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ຮັບຮອງ. 
3.6  ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ 
- ຕິດຕາມພະນັກງານໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ສິດ, ຂັົ້ນຕອນ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານການກວດກາສກຸເສ ນ, ເຝົົ້າ
ລະວັງບັນຫາຂ ົ້ພົບເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ການຕ ານິສົື່ງຂ່າວຈາກລ ກຄ້າ ເພືື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນ ແກ້ໄຂບັນຫາທັນການ. ຕິດຕາມ
ການປະຕິບັດສິດການປ່ອຍສິນເຊືື່ອຂອງສາຂາ ນ າໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ. 






