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ຄໍານາໍ 

 

ຈດຸປະສງົຂອງການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ສະບບັນີ ັ້ ເພ ່ ອຈດັ

ຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ ັ້ງທ ີX ແລະ XI ຂອງພກັ, ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ ັ້ງທ ີ III ຂອງອງົຄະນະ

ພກັກະຊວງການເງນິ, ພັ້ອມທງັ ເປັນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ວໄິສທດັ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາການ

ເງນິແຫ່ງລດັ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນປະຕຮູິບຂອງຂະແໜງການເງນິ ບາດກ ັ້າວທ ີ 1 (2018-2020) ໄລຍະທ ີ II 

(2018-2025) ແນ່ໃສພດັທະນາການເງນິແຫ່ງລດັ ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຕບີໃຫຍ່ເຂັ ັ້ມແຂງ, ລວມໄປເຖງິການສົ່ ງເສມີການຄຸ ັ້ມ

ຄອງການເງນິທີ່ ດ,ີ ມຄີວາມທນັສະໄໝຍ ນຍງົ, ເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ສາມາດເຊ ່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າກບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ.  

ຄາດໝາຍສູ ັ້ຊນົ ໄລຍະ 5 ປີ  (2021-2025) ມ ີດັ່ ງນີ ັ້: 

1. ຄົ ັ້ນຄວ ັ້ານະໂຍບາຍການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ເພ ່ ອຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບຂອງງບົປະມານ

ແຫ່ງລດັ, ກໍານດົການຂາດດຸນງບົປະມານຫ ຸດລງົ ໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັບ່ໍເກນີ 3% ຂອງ GDP, ປັບໂຄງສ ັ້າງຄຸ ັ້ມຄອງ

ໜີັ້ສນິສາທາລະນະ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫ ຸດລງົໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າກວ່າ 65% ຂອງ GDP,  

ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍຮບັພາຍໃນ ເພີ່ ມຂ ັ້ນຢ່າງຕໍ່ າ 2% ຂອງ GDP, ຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍເງນິເດ ອນຕໍ່ ລາຍຮບັພາຍໃນ ບ່ໍ

ເກນີ 45% ໃນປີ 2025 ແລະ ການເພີ່ ມຂ ັ້ນຂອງລາຍຈ່າຍ ບ່ໍເກນີ 5% ໃນແຕ່ລະປີ; 

2. ຜນັຂະຫຍາຍການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ວໄິສທດັ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາການເງນິແຫ່ງລດັ 

ຮອດປີ 2025 ໄປທຸກຂະແໜງການຂອງສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ. ພ ັ້ອມທງັ ຊຸກຍູ ັ້, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການປະຕຮູິບການເງນິແຫ່ງລດັ; 

3. ສູ ັ້ຊນົສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິໍາຂະແໜງການເງນິ ຕາມແຜນ 5 ປີ ຕໍ່ ໜ ັ້າ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັຕາມຄາດໝາຍ; 

4. ຊຸກຍູ ັ້ການປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມແຜນສະພາແຫ່ງຊາດ ຮບັຮອງແຕ່ລະໄລຍະ, ມຄີວາມ

ເຂັ ັ້ມງວດໃນການປະຕບິດັ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພ ່ ອຈາໍກດັການຮົ່ ວໄຫ ຂອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ

ງບົປະມານ. 

ເພ ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ບນັລຸຄາດໝາຍສູ ັ້ຊນົ ດັ່ ງກ່າວນັ ັ້ນ, ຂະແໜງການເງນິຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາ

ມາດຕະການ ທີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັ ໄລຍະ 5 ປີ ແຕ່ 2021-2025 ແລະ ວໄິສ

ທດັ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຂະແໜງການເງນິ ຮອດປີ 2025 ດັ່ ງນີ ັ້:  

1. ສ ັ້າງນະໂຍບາຍການເງນິ ເພ ່ ອຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູ

ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ; 

2. ສ ັ້າງຖານລາຍຮບັພາຍໃນທີ່ ມຄີວາມໝັ ັ້ນຄງົ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນການກູ ັ້ຢ ມຈາກຕ່າງປະເທດ; 

3. ສ ັ້າງ ແລະ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້ານະໂຍບາຍລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

ແຫ່ງຊາດ; 

4. ປັບປຸງໂຄງປະກອບລາຍຈ່າຍໃຫັ້ມຄີວາມສມົດຸນ ເພ ່ ອສະໜອງແຫ ່ ງທ ນໃຫ ັ້ແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ;  

5. ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິໍາຂະແໜງການເງນິ ໃຫ ັ້ມລີກັສະນະຄບົຊຸດ ເພ ່ ອຫນັການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິແຫ່ງລດັເຂົ ັ້າສູ່

ລະບຽບກດົໝາຍ, ຮກັສາວໄິນການເງນິຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ, ສະກດັກັ ັ້ນການໃຊ ັ້ຈ່າຍຟຸມເຟ ອຍ, ຮບັປະກນັການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ ັ້ານການສໍ ັ້ລາດບງັຫ ວງ, ປົກປັ້ອງຊບັສນິຂອງລດັບ່ໍໃຫ ັ້



iii   ປັບປຸງຄັ ັ້ງວນັທ ີ22 ກນັຍາ 2020 

 

ຕກົເຮ່ຍເສຍຫາຍ, ຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຖ ກຕ ັ້ອງ, ຄບົຖັ້ວນ, ໂປ່ງໃສ, ເປີດເຜຍີ ແລະ 

ສາມາດກວດສອບໄດ ັ້; 

6. ພດັທະນາຂະແໜງການເງນິຢູ່ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຕາມທດິນໍາສາມສ ັ້າງ ໂດຍການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຢ່າງຈະແຈ ັ້ງໃນ

ການຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເພ ່ ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ທ ັ້ອງຖິ່ ນມຄີວາມ

ຮບັຜດິຊອບຫ າຍຂ ັ້ນໃນການຈດັເກບັລາຍຮບັ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົສູງ

ຂ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ; 

7. ພດັທະນາລະບບົການບນັຊໂີດຍຫນັລະບບົການບນັຊແີຫ່ງລດັ, ການບນັຊວີສິາຫະກດິ ແລະ ການກວດສອບອດິ

ສະລະ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົດ ັ້ານການບນັຊ,ີ ການລາຍງານການເງນິ ແລະ ການກວດສອບ. 

ບນັດາລະບບົເຫ ົ່ ານີ ັ້ ແມ່ນເພ ່ ອສົ່ ງເສມີຄຸນນະພາບການລາຍງານການເງນິໃຫ ັ້ເປັນຂໍ ັ້ມູນທີ່ ໜ ັ້າເຊ ່ ອຖ  ແນ່ໃສ່ເປັນ

ພ ັ້ນຖານໃນການວໄິຈ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ ັ້ແຫ ່ ງທ ນຂອງລດັ ໃຫ ັ້ແກ່ແຕ່ລະຂະແໜງການ; 

8. ສ ບຕໍ່ ລງົທ ນໃສ່ການພດັທະນາວຽກງານຫນັເປັນທນັສະໄໝຂອງຂະແໜງການເງນິ ໃຫ ັ້ຄບົຊຸດ ແລະ ລວມສູນ 

ດ ັ້ວຍການລງົທ ນໃສ່ການພດັທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບບົໂປ ແກມ, ບຸກຄະລາກອນ ທງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນ

ນະພາບ. ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງເຫ ົ່ ານີ ັ້ ເພ ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມຄີວາມໂປ່ງໃສ, ສະດວກວ່ອງໄວ, ສາມາດກວດສອບໄດ ັ້ 

ແລະ ຕ ັ້ານປະກດົການຫຍໍ ັ້ທໍ ັ້ຕ່າງໆ; 

9. ພດັທະນາກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງຂອງການເງນິແຫ່ງລດັທຸກຂັ ັ້ນ ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນ

ການເກບັລາຍຮບັ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແຕ່ລະຂັ ັ້ນຢ່າງຈະແຈ ັ້ງ. ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ

ມະນຸດ ໃຫ ັ້ມທີດັສະນະຫ ກັໝັ ັ້ນທາງດ ັ້ານການເມ ອງໜກັແໜັ້ນ, ມຄີວາມສດັຊ ່ ບໍລສຸິດ ແລະ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມ

ສາມາດດ ັ້ານວຊິາສະເພາະໃນລະດບັອນັແນ່ນອນ ເພ ່ ອເປັນທ່າແຮງ ແລະ ເປັນໃຈກາງ ໃນການພດັທະນາຂະແໜ

ງການເງນິ. 

 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ…………………… 

 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ 
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ພາກທ ີI 

ສະຫ ຸບຕລີາຄາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັ ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) 
   

I. ສະພາບລວມ 

ການພດັທະນາວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິ-ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ເປັນການຈດັຕັ ັ້ງຜນັ

ຂະຫຍາຍ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ ັ້ງທ ີX ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ທງັເປັນມາດຕະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ວໄິສ

ທດັ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພດັທະນາຂະແໜງການເງນິ ຮອດປີ 2025, ຊ ່ ງໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາທາງດ ັ້ານ

ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ພາຍໃຕ ັ້ການນໍາພາຊີ ັ້ນໍາ ຢ່າງໃກ ັ້ສດິຂອງກມົການເມ ອງສູນກາງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ໃນ

ສະພາບແວດລ ັ້ອມສາກນົ ແລະ ສະພາບພາຍໃນປະເທດເຮາົ ທີ່ ມທີງັຂໍ ັ້ສະດວກ, ກາລະໂອກາດເອ ັ້ອອໍານວຍ ແລະ ສິ່ ງ

ທດົສອບຫ າຍປະການ ເປັນຕົ ັ້ນ ຄວາມບ່ໍມສີະຖຽນລະພາບດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການເມ ອງຂອງຫ າຍປະເທດ; ການ

ປ່ຽນແປງຂອງລາຄານໍ ັ້າມນັ, ແຮ່ທາດ, ລາຄາອາຫານໂລກ, ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19  ໃນທັ້າຍປີ 2019 

ໄດ ັ້ກາຍເປັນບນັຫາໃຫຍ່ຂອງໂລກ ທີີ່ ທໍາລາຍສະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານການເມ ອງ, ຄວາມໝັັ ັ້ນຄງົ ແລະ ເສດຖະກດິ

ຂອງຫ າຍປະເທດໃນທົ່ ວໂລກ. ສ່ວນພາຍໃນປະເທດ ເສດຖະກດິມະຫາພາກຂອງປະເທດເຮາົ ທີີ່ ມຄີວາມບອບບາງ, 

ບນັຫາຫຍຸ ັ້ງຍາກທາງການເງນິ-ເງນິຕາສະສມົມາຫ າຍປີ. ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ, ບນັຫາໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດທີີ່ ບ່ໍສາມາດຄາດ

ຄະເນ ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍເສດຖະກດິ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຢ່າງໜກັໜ່ວງ ເປັນຕົ ັ້ນ ໄພນໍ ັ້າ

ຖັ້ວມ, ໄພແຫັ້ງແລ ັ້ງ, ການລະບາດຂອງພະຍາດສດັ ແລະ ສດັຕູພ ດ, ການລະບາດຂອງພະຍາດອກັເສບປອດເຊ ັ້ອຈລຸະ

ໂລກສາຍພນັໃໝ່ (COVID-19) ແລະ ອ ່ ນໆ. 

ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ພວກເຮາົກໍ່ ມຄີວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃນແຕ່ລະປີ ໄດ ັ້ຮບັຜນົສໍາເລດັ

ຫ າຍດ ັ້ານ ເປັນຕົ ັ້ນ ເສດຖະກດິເຕບີໂຕ ສະເລ່ຍໄລຍະ 5 ປີ ປະມານ 5,9% ຊ ່ ງຕໍ່ າກວ່າຄາດໝາຍ 1,3% ແຕ່ຖັ້າທຽບໃສ່

ປະເທດອ ັ້ອມຂ ັ້າງໃນພາກພ ັ້ນ ຍງັເຫນັວ່າ ຢູ່ໃນລະດບັສູງ, GDP ຕໍ່ ຫວົຄນົໃນປີ 2020 ຄາດວ່າຈະບນັລຸ 2.742 ໂດ

ລາສະຫະລດັ. ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທ ນຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ ັ້ດໍາເນນີ ມຄີວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລດັ

ໄປຕາມແຜນ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການກໍ່ ສ ັ້າງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ໂຄງການກໍ່ ສ ັ້າງທາງດ່ວນ, ການລງົທ ນໃນເຂດ

ເສດຖະກດິພເິສດ ຍງັສ ບຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕວົດພໍີສມົ, ໜີັ້ສນິໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັ ກໍ່ ໄດ ັ້ຮບັການແກ ັ້ໄຂດ ັ້ວຍຫ າຍຮູບ

ແບບ. ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ, ກໍ່ ໄດ ັ້ຂນົຂວາຍ ແລະ ຍາດແຍ່ງທ ນຊ່ວຍເຫ  ອຈາກບນັດາປະເທດເພ ີ່ ອນມດິ ແລະ ອງົການຈດັຕັັ ັ້ງສາກນົ 

ຕາມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັ ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) ໄດ ັ້ມກີານ

ປ່ຽນແປງໃໝ່ຫ າຍດ ັ້ານ ເປັນຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ມກີານປັບປຸງນະໂຍບາຍການເງນິ, ການສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນຕິກິໍາຂະແໜງການເງນິ, 

ການປະຕຮູິບ ແລະ ຫນັເປັນທນັສະໄໝລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາ

ການຈດັຕັ ັ້ງ-ບຸກຄະລາກອນ ເພ ່ ອຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານການຄຸ ັ້ມຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ແກ ັ້ໄຂ

ສະພາບຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທາງດ ັ້ານການເງນິ, ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນ, ການຜະລດິ, ການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງທຸກ

ພາກສ່ວນເສດຖະກດິ, ໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ຂະແໜງການເງນິມຄີວາມໂປ່ງໃສ, ແກ ັ້ໄຂປະກດົການຫຍໍ ັ້ທໍ ັ້ ແລະ ຂຸດຄົ ັ້ນແຫ ່ ງລາຍ
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ຮບັທີ່ ຍງັບົ່ ມຊ ັ້ອນໃຫັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ັ້ຄວາມຕ ັ້ອງການລາຍຈ່າຍບູລມິາສດິຂອງລດັຖະບານ ແລະ 

ຕອບສະໜອງໄດ ັ້ ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການໂດຍພ ັ້ນຖານຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. 

II. ຜນົສໍາເລດັຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັ ໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) 

1. ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) 

ຕະຫ ອດໄລຍະ 5 ປີ ຂະແໜງການເງນິ ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ເຮດັໃຫ ັ້

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ  ໃນແຕ່ລະປີງບົປະມານ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ໂດຍພ ັ້ນຖານ ດັ່ ງນີ ັ້: 

1) ດ ັ້ານລາຍຮບັ: 

ສາມາດປະຕບິດັລາຍຮບັທງັໝດົໄດ ັ້ 117.451 ຕ ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 96% ຂອງແຜນການ, ສະເລ່ຍເທົ່ າກບັ 16,2% 

ຂອງ GDP ຫ   ທຽບໃສ່ການປະຕບິດັ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2010-2015) ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 17%. ໃນນັ ັ້ນ, ລາຍຮບັພາຍໃນ ປະຕບິດັ

ໄດ ັ້ 105.089 ຕ ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 95,6% ຂອງແຜນການ, ສະເລ່ຍ 5 ປີ ປະມານ 14,22% ຂອງ GDP ຫ   ທຽບໃສ່ການ

ປະຕບິດັ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2010-2015)  ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 37%; ພົ ັ້ນເດັ່ ນ ແມ່ນສາມາດປະຕບິດັລາຍຮບັທງັໝດົ ໄດ ັ້ເກນີແຜນ 

2 ປີ ລຽນຕດິ ຄ : ໃນປີ 2018 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 101,26% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ປີ 2019 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 100,46% ຂອງ

ແຜນການປີ ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດຮບັຮອງ. 

ການລະດມົເງນິຊ່ວຍເຫ  ອລ ັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນ 5 ປີ ປະມານ 12.361 ຕ ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 100,21% ຂອງ

ແຜນການ, ສະເລ່ຍປະມານ 2.472 ຕ ັ້ກບີ/ປີ, ຊ ່ ງແຫ ່ ງທ ນດັ່ ງກ່າວໄດ ັ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ ສມົທບົກບັແຫ ່ ງລາຍຮບັ

ພາຍໃນ ເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ກໍ່ ຄ ການປະຕບິດັແຜນລາຍຈ່າຍບູລມິະສດິ, ບນັດາແຜນ

ງານ/ໂຄງການ ຂະແໜງການ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແຕ່ລະປີ. 

2) ດ ັ້ານລາຍຈ່າຍ: 

ສາມາດສະໜອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ເຂົ ັ້າໃສ່ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທງັໝດົ 153.430 ຕ ັ້

ກບີ ເທົ່ າກບັ 96,93% ຂອງແຜນການ,  ທຽບໃສ່ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2010-2015) ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 45%, ໃນນີ ັ້: ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການ

ລງົທ ນເພ ່ ອການພດັທະນາ ກວມເອາົເກ ອບ 37% ແລະ ສຸມໃສ່ລາຍຈ່າຍ ບໍລຫິານກງົຈກັຂອງລດັ (ລວມທງັລາຍຈ່າຍ

ເງນິເດ ອນ ແລະ ເງນິນະໂຍບາຍຕ່າງໆ) ເທົ່ າກບັ 63% ຂອງລາຍຈ່າຍທງັໝດົ. 

3) ການດຸນດ່ຽງ: 

ສາມາດຄຸ ັ້ມຄອງການຂາດດຸນງບົປະມານ ມທ່ີາອ່ຽງຫ ຸດລງົເທ ່ ອລະກ ັ້າວ, ຊ ່ ງສະແດງອອກພາຍຫ ງັການປັບໂຄງ

ສ ັ້າງລາຍຈ່າຍງບົປະມານໃຫັ້ໄປ ຕາມກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ສາມາດສູ ັ້ຊນົຄຸ ັ້ມຄອງການຂາດດຸນ

ງບົປະມານຫ ຸດລງົ ຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ ປີ 2017 ຈາກ 5,49% ຂອງ GDP ມາເປັນ 2,80% ຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ແລະ 

ແຜນການຂາດດຸນ ປີ 2020 ອາດຈະເພີ່ ມຂ ັ້ນໃນລະດບັ 3,77% ມາເປັນ 5,87% ຂອງ GDP ສະເລ່ຍ ໄລຍະ 5 ປີ 

ຢູ່ໃນລະດບັ 4,92% ຂອງ GDP (ຄາດໝາຍໃນແຜນ 5 ປີ ບ່ໍເກນີ 5% ຂອງ GDP). 

ສາມາດແກ ັ້ໄຂບນັຫາຂໍ ັ້ຫຍຸ ັ້ງຍາກທາງດ ັ້ານງບົປະມານແຫ່ງລດັ ດ ັ້ວຍການລະດມົທ ນຈາກ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ເພ ່ ອມາດຸ່ນດ່ຽງການຂາດດູນງບົປະມານ, ຕອບສະໜອງລາຍຈ່າຍບູລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້ໃນແຜນ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
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2. ຜນົສໍາເລດັການພດັທະນາຂະແໜງການເງນິໃນແຕ່ລະດ ັ້ານ ແຕ່ ປີ 2016-2020 

1) ການປັບປຸງນະໂຍບາຍການເງນິ 

- ສໍາເລດັການທບົທວນຄ ນນະໂຍບາຍ ແລະ ອດັຕາອາກອນ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການສົ່ ງເສມີການລງົທ ນ 

ເພ ່ ອເອ ັ້ອອໍານວຍໃຫັ້ແກ່ການລງົທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສົ່ ງເສມີຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຂະແໜງບໍ

ລກິານ ໂດຍສະເພາະ ເພ ່ ອຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນ, ການຜະລດິ, ການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງທຸກພາກສ່ວນ

ເສດຖະກດິ, ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ການບໍລກິານ ຂອງຈນຸລະວສິາຫະກດິ ໃຫ ັ້ຂະຫຍາຍຕວົ, ສາມາດ

ແຂ່ງຂນັ ແລະ ເຊ ່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າກບັເສດຖະກດິຂອງພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ, ຊ ່ ງສະແດງອອກໃນບນັດານຕິກິໍາທີ່ ຖ ກ

ຮບັຮອງ ເປັນຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ປັບຫ ຸດອດັຕາອາກອນກໍາໄລຈາກ 24% ມາເປັນ 20%, ປັບເພີ່ ມຖານລາຍໄດ ັ້ທີ່ ຖ ກ

ຍກົເວັ ັ້ນອາກອນລາຍໄດ ັ້ຈາກ 1.000.000 ກບີ ມາເປັນ 1.300.000 ກບີ, ປັບປຸງການຍກົເວັ ັ້ນອາກອນລາຍໄດ ັ້

ຂອງຈນຸລະວສິາຫະກດິ ທີ່ ມລີາຍຮບັປະຈາໍປີ ປັບປຸງຈາກ 12 ລ ັ້ານກບີ ເປັນ 50 ລ ັ້ານກບີ ລງົມາ, ປັບປຸງອາກອນ

ຊມົໃຊ ັ້ ອດັຕາບາງປະເພດສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບໍລກິານ ທີ່ ມລີກັສະນະຟູມເຟ ອຍ, ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

ແລະ ປັບປຸງອດັຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ ສໍາລບັສນິຄ ັ້າສົ່ ງອອກຈາກ 10% ມາເປັນ 0% ແລະ ປັບປຸງກນົໄກການ

ສົ່ ງຄ ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ; 

- ສໍາເລດັການປັບປຸງນະໂຍບາຍພາສ ີ ເພ ່ ອການເຊ ່ ອມໂຍງ-ເຊ ່ ອມຈອດກບັສາກນົ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງ

ດ ັ້ານພາສ ີແລະ ການຄ ັ້າ, ຂັ ັ້ນຂອດຂອງການນໍາເຂົ ັ້າສົ່ ງອອກ, ການບໍລກິານເປັນທາງຜ່ານ, ລະບບົສາງ, ການຄຸ ັ້ມ

ຄອງສາງ ແລະ ເຂດປອດພາສ,ີ ການແກ ັ້ໄຂການລກັລອບຫ ບົຫ ກີພາສ,ີ ການຍກົເວັ ັ້ນ, ການງດົເກບັພາສ ີ ແລະ 

ພນັທະອ ່ ນ,  ໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພາລະບດົບາດ ຂອງລດັຖະການພາສ,ີ ຊ ່ ງນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວໄດ ັ້ກໍາ

ນດົໃນ ຮ່າງ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍພາສ ີ (ສະບບັປັບປຸງ) ທີ່ ໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັ ເທ ່ ອທ ີ 9 

ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທ ີVIII; 

- ສ ັ້າງຂອບນະໂຍບາຍການເງນິໄລຍະກາງ 4 ປີ (2017-2020) ດ ັ້ວຍການເອາົຄາດໝາຍລາຍຮບັພາຍໃນເປັນ

ບ່ອນອງີໃນການສ ັ້າງແຜນລາຍຈ່າຍ (ລາຍຮບັພາຍໃນກຸ ັ້ມລາຍຈ່າຍພາຍໃນ) ຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາການຂາດດຸນ

ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຫ ຸດລງົ ຈາກ 5,5% ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 2,8% ໃນປີ 2019; 

- ສ ັ້າງຄງັສະສມົແຫ່ງລດັ ເພ ່ ອຮບັປະກນັລາຍຈ່າຍບງັເອນີ-ສຸກເສນີ, ໄພທໍາມະຊາດ, ໂລກລະບາດ ແລະ ການປະຕ ິ

ບດັມາດຕະການ ເພ ່ ອຮບັມ ກບັວກິດິການເສດຖະກດິຈາກສາກນົ ແລະ ເຫດການທີ່ ບ່ໍໄດ ັ້ຄາດການໄວ ັ້ລ່ວງໜັ້າ. 

2) ການຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິສາທາລະນະ 

- ໄດ ັ້ແຍກການຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິ ອອກມາຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບໍລຫິານສະເພາະ, ເຂັ ັ້ມງວດຕໍ່ ການຄໍ ັ້າປະກນັການກູ ັ້ຢ ມ, 

ຢຸດຕກິານກູ ັ້ຢ ມຈາກຕ່າງປະເທດ ມາດຸນດ່ຽງລາຍຈ່າຍງບົປະມານປົກກະຕ,ິ ການກູ ັ້ຢ ມຕ່າງປະເທດ ສາມາດກູ ັ້ໄດ ັ້

ສະເພາະ ເພ ່ ອມາຊໍາລະຕົ ັ້ນທ ນເງນິກູ ັ້ຕ່າງປະເທດເທົ່ ານັ ັ້ນ; 

- ດໍາເນນີການວໄິຈຄວາມຍ ນຍງົຂອງ ໜີ ັ້ສນິແຫ່ງລດັ ແລະ ໜີ ັ້ສນິຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ 

ວໄິຈ ບນັດາເງ  ່ອນໄຂຕ່າງໆ ຢ່າງລະອຽດຖີ່ ຖ ັ້ວນ ເພ ່ ອຈດັວາງ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ແຫ ່ ງເງນິກູ ັ້ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົ, 

ຖ ກຕ ັ້ອງ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ; ສງັລວມເງນິກູ ັ້ຢ ມຈາກຕ່າງປະເທດ ລວມສູນເປັນເອກະພາບຢູ່ບ່ອນ

ດຽວ; 

- ສໍາເລດັການເຈລະຈາເລ ່ ອນການຊໍາລະຕົ ັ້ນທ ນ ກບັບນັດາເຈົ ັ້າໜີ ັ້ສໍາຄນັຈາໍນວນໜ ່ ງອອກໄປ ພ ັ້ອມໆກບັການ

ລະດມົແຫ ່ ງທ ນຫ າຍແຫ ່ ງ ເພ ່ ອມາຊໍາລະໃຫັ້ທນັກໍານດົເວລາ ຕາມນະໂຍບາຍການຫ ຸດຜ່ອນໜີັ້ຂອງສາກນົ ທີ່ ໄດ ັ້
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ຮບັຜນົກະທບົຈາກພະຍາດລະບາດໂຄວດິ-19 ໄປພ ັ້ອມໆກບັການລະດມົແຫ ່ ງທ ນຫ າຍແຫ ່ ງ ເພ ່ ອມາຊໍາລະໃຫັ້

ທນັກໍານດົເວລາ. ພ ັ້ອມທງັ, ຈາໍກດັການກູ ັ້ຢ ມໃໝ່ ໃຫ ັ້ຫ ຸດລງົ ແລະ ເຂັ ັ້ມງວດກວ່າເກົ່ າ ໂດຍສະເພາະບນັດາ

ໂຄງການ/ແຜນງານຕ່າງໆ; 

- ສງັລວມ ແລະ ຫນັເອາົໜີ ັ້ສນິຄຸມເຄ ອບນັດາໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັ ໃນເມ ່ ອກ່ອນ ເຂົ ັ້າສູ່ການຄຸ ັ້ມຄອງຢ່າງເປັນ

ລະບບົ ເຊັ່ ນ: ໜີ ັ້ 3 ແຈ, ພນັທະບດັລງົທ ນ. ພັ້ອມທງັ, ໄດ ັ້ປະຕບິດັການຂ ັ້ນແຜນງບົປະມານ ໃນແຕ່ລະສກົປີ 

ເພ ່ ອຊໍາລະ ໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ. ເຮດັໃຫ ັ້ສາມາດແກ ັ້ໄຂ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນໜີັ້ສນິຄຸມເຄ ອໃນ

ເມ ່ ອກ່ອນ ລງົໄດ ັ້ແຕ່ລະສກົປີ ເຊັ່ ນ: ໄດ ັ້ຂ ັ້ນແຜນການຊໍາລະໜີັ້ສນິພນັທະບດັໜີ ັ້ 3 ແຈ ອອກເປັນ 10 ປີ, ໄດ ັ້

ປະຕບິດັການຊໍາລະພນັທະບດັລງົທ ນ ຈາກເມ ່ ອກ່ອນ ປະມານ 2.500 ກວ່າຕ ັ້ກບີ ຍງັເຫ  ອພຽງປະມານ 700 

ກວ່າຕ ັ້ກບີ (ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈະປະຕບິດັສໍາເລດັຂາດໂຕ ໃນປີ 2020 ນີ ັ້ ແຕ່ຍງັຈະສ ບຕໍ່ ປະຕບິດັໃຫ ັ້ສໍາເລດັ ໃນປີ 

2021); 

- ຮບັປະກນັ ການຊໍາລະຕົ ັ້ນທ ນ ແລະ ດອກເບັ ັ້ຍ ໜີ ັ້ສນິຕ່າງປະເທດ ໃຫ ັ້ເຈົ ັ້າໜີ ັ້ ໄດ ັ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທນັເວລາ ເຊິ່ ງ

ເຮດັໃຫ ັ້ສາມາດຮກັສາຄວາມເຊ ່ ອໝັ ັ້ນຂອງສາກນົ ແລະ ບນັດາຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທ ນໄດ ັ້ໂດຍພ ັ້ນຖານ, ຮກັສາໄດ ັ້ຄວາມໝັ ັ້ນ

ທ່ຽງເສດຖະກດິມະຫາພາກ ໂດຍພ ັ້ນຖານ ແລະ ຜ່ານຜ່າຄວາມສ່ຽງວກິດິການທາງດ ັ້ານການເງນິ-ງບົປະມານ ຈນົ

ເຖງິປັດຈບຸນັ; 

- ໄດ ັ້ສ ັ້າງກນົໄກເດດັຂາດ ເພ ່ ອຢຸດຕກິານລງົທ ນຂອງລດັນອກແຜນ ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດຮບັຮອງ, ທຸກໆໂຄງການ

ລງົທ ນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຜ່ານການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ເຫນັດຈີາກກະຊວງການເງນິ ໂດຍອງີຕາມຄວາມອາດສາມາດທາງດ ັ້ານ

ແຫ ່ ງທ ນເພ ່ ອຊໍາລະ, ບນັດາໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານຄົ ັ້ນຄວ ັ້າປະສດິທຜິນົ, ສອດຄ່ອງກບັບນັດາ

ລະບຽບການຈດັຊ ັ້-ຈດັຈ ັ້າງ ແລະ ກໍ່ ສ ັ້າງ ຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ; 

- ສໍາເລດັການ ຮ່າງ ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນບດົແນະນໍາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບາງມາດຕາຂອງກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິ

ສາທາລະນະ ແລະ ຮ່າງ ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພ ່ ອຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິຕ່າງປະເທດ ໃຫ ັ້ມີ

ຄວາມຍ ນຍງົ. 

3) ການສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນຕິກິາໍຂະແໜງການເງນິ 

- ໄດ ັ້ທບົທວນຄ ນບນັດານຕິກິໍາຂອງຂະແໜງການເງນິ ເພ ່ ອເປັນຂໍ ັ້ມູນໃນການສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິໍາ ໃຫ ັ້ມຄີວາມ

ສອດຄ່ອງ, ຮດັກຸມ ແລະ ເປັນເຄ ່ ອງມ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ; 

- ສໍາເລດັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງກດົໝາຍ ຈາໍນວນ 9 ສະບບັ, ໃນນີ ັ້ ສ ັ້າງໃໝ່ 4 ສະບບັ ຄ : ກດົໝາຍວ່າ

ດ ັ້ວຍການຈດັຊ  ັ້-ຈດັຈ ັ້າງດ ັ້ວຍທ ນຂອງລດັ, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິສາທາລະນະ, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍ

ອາກອນລາຍໄດ ັ້ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍອາກອນຊມົໃຊ ັ້ ແລະ ໄດ ັ້ປັບປຸງກດົໝາຍ 5 ສະບບັ ຄ : ກດົໝາຍວ່າ

ດ ັ້ວຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງສ່ວຍສາ

ອາກອນ, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການປະກນັໄພ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍພາສ;ີ 

- ໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍ ພ ັ້ອມທງັ ສ ັ້າງນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍທີ່ ເປັນການຜນັຂະຫຍາຍກດົໝາຍ

ທີ່ ໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງ (31 ມາດຕາ ຂອງ 8 ກດົໝາຍທີ່ ຖ ກຮບັຮອງ), ຊ ່ ງທງັໝດົມຈີາໍນວນ 98 ສະບບັ, ໃນນີ ັ້ມ ີ

ດໍາລດັ 2 ສະບບັ ຄ  ດໍາລດັວ່າດ ັ້ວຍພນັທະບດັລດັຖະບານ, ດໍາລດັວ່າດ ັ້ວຍການປະກອບ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງລດົປະ

ຈາໍຕໍາແໜ່ງພະນກັງານການນໍາລະດບັສູງ; ຄໍາແນະນໍາ 55 ສະບບັ; ຂໍ ັ້ຕກົລງົ 35 ສະບບັ ແລະ ຄໍາສັ່ ງ 6 ສະບບັ; 
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- ສ ັ້າງຖານສງັລວມບນັດານຕິກິໍາຂອງຂະແໜງການເງນິ ທີ່ ມຜີນົບງັຄບັໃຊ ັ້ ລວມທງັແຜນ ການສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງນຕິິ

ກໍາ ເພ ່ ອເປັນຂໍ ັ້ມູນໃນການຕດິຕາມ ການຜນັຂະຫຍາຍນຕິກິາໍຕ່າງໆ ແລະ ສະໜອງໃຫັ້ແກ່ວຽກງານຄົ ັ້ນຄວ ັ້ານຕິິ

ກໍາ; 

- ໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ່ ນຕິກິໍາຂງົເຂດການເງນິ ທີ່ ໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງປະກາດໃຊ ັ້ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລວມທງັ ເຜຍີແຜ່ລງົ

ໃນເວບັໄຊຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການຂອງກະຊວງຍຸຕທໍິາ ແລະ ເວບັໄຊຂອງກະຊວງການເງນິ. 

4) ການປະຕຮູິບລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ 

4.1) ການປະຕຮູິບວຽກງານຂງົເຂດພາສ-ີອາກອນ 

- ໄດ ັ້ປັບປຸງກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງຖານລາຍຮບັຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ໂດຍເກບັກໍາສະຖຕິຖິານຂໍ ັ້ມູນຫວົໜ່ວຍ

ທຸລະກດິຄ ນໃໝ່ ຕາມຄໍາສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ40/ນຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

- ໄດ ັ້ປັບປຸງກນົໄກການແຈ ັ້ງ-ການມອບ ໂດຍຫນັຈາກເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ ັ້ອອກໃບສັ່ ງມອບໃນເມ ່ ອ

ກ່ອນໄປສູ່ການແຈ ັ້ງ-ການມອບດ ັ້ວຍຕນົເອງຂອງ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງ ທີ່ ມໜີ ັ້າທີ່ ປະຕບິດັ

ພນັທະຕໍ່ ລດັ; 

- ໄດ ັ້ຂະຫຍາຍຖານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ ໄດ ັ້ທງັໝດົ 13.416 ຫວົໜ່ວຍ ໃນຈາໍນວນ 109.615 ຫວົໜ່ວຍ (ກວມ

ເອາົ 12,23% ຂອງຫວົໜ່ວຍທງັໝດົ). ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ, ໄດ ັ້ປັບປຸງກນົໄກການຂໍຫກັ ແລະ ການສົ່ ງຄ ນເງນິອາກອນມູນ

ຄ່າເພີ່ ມ ໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກວ່ອງໄວຂ ັ້ຶ້໊ນ; 

- ສໍາເລດັໂດຍພ ັ້ນຖານການສ ັ້າງລະບບົ ແລະ ເຄ ່ ອງມ ທີ່ ທນັສະໄໝເຂົ ັ້າໃນການຄຸ ັ້ມຄອງເກບັລາຍຮບັໃຫ ັ້ຄວບຄຸມ

ທຸກຖານລາຍຮບັທີ່ ເປັນພ ັ້ນຖານ, ເກບັລາຍຮບັໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຄບົຖັ້ວນຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ເປັນຕົ ັ້ນ ກນົໄກຄຸ ັ້ມ

ຄອງການເກບັລາຍຮບັຄ່າທໍານຽມທາງ ແລະ ພາສທີີ່ ດນິ ຜ່ານລະບບົທະນາຄານ; 

- ສໍາເລດັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງຍຸດທະສາດການພດັທະນາວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ເພ ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການ

ຄຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານດ ັ້ານອາກອນ ແລະ ການເກບັລາຍຮບັ; 

- ຊຸກຍູ ັ້ ໃຫ ັ້ຜູ ັ້ປະກອບການຖ ບນັຊໃີຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ ຕາມລະບບົບນັຊວີສິາຫະກດິ, ພ ັ້ອມທງັຜນັຂະຫຍາຍລະບຽບການ 

ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິນໍາໃຊ ັ້ເຄ ່ ອງມ ທີ່ ທນັສະໄໝ ໃນການແຈ ັ້ງເສຍອາກອນ; 

- ໄດ ັ້ປັບປຸງການບໍລຫິານການເກບັລາຍຮບັຕາມສາຍຕັ ັ້ງ ແລະ ສ ບຕໍ່ ປັບປຸງກນົໄກການມອບລາຍຮບັຜ່ານລະບບົ

ທະນາຄານໃຫັ້ມປີະສດິທຜິນົ. ສ ັ້າງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫັ້ແກ່ຜູ ັ້ປະກອບການໃນການ

ປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົ ໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ, ຄບົຖັ້ວນ, ສອດຄ່ອງກບັຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ເຂັ ັ້ມງວດ ຕໍ່ ລະບຽບກດົ   

ໝາຍ; 

- ໄດ ັ້ສໍາເລດັການພດັທະນາການອອກເລກປະຈາໍຕວົຜູ ັ້ເສຍອາກອນໃຫັ້ເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ໂດຍການເຊ ່ ອມໂຍງກບັ

ລະບບົການອອກທະບຽນອະນຸຍາດສ ັ້າງຕັ ັ້ງວສິາຫະກດິຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ ັ້າ, ຊ ່ ງສາມາດ

ອອກເລກປະຈາໍຕວົຜູ ັ້ເສຍອາກອນໃນເວລາສ ັ້າງຕັ ັ້ງວສິາຫະກດິ ແລະ ອອກໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ; 

- ໄດ ັ້ສໍາເລດັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ການນໍາໃຊ ັ້ແບບຟອມໃບຮບັເງນິ ຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ທີ່ ມອບຜ່ານລະບບົທະນາຄານ 

(ລະບບົ RTIS) ແລະ ການພດັທະນາລະບບົ ຕດິຕາມ, ຄຸ ັ້ມຄອງ ການລາຍງານ ລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ 

ແບບ Auto Real Time ໂດຍເຊ ັ້ອມຕໍ່ ກບັຂະແໜງລາຍຮບັ ແລະ ບນັດາທະນາຄານທຸລະກດິຂອງລດັ; 

- ດໍາເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນ, ແກ ັ້ໄຂຄະດທີາງພາສຕີໍ່ ຄະດທີີ່ ມກີານສມົຍອມ, ໃນກໍລະນກີານກະທໍາຜດິທາງ

ແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ ປະກອບສໍານວນຄະດຕີໍ່ ອງົໄອຍະການປະຊາຊນົ ເພ ່ ອສັ່ ງຟັ້ອງຂ ັ້ນສານ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການ  ແກ ັ້ໄຂຄະດລີດົນໍາເຂົ ັ້າບ່ໍຖ ກຕ ັ້ອງ, ປະກອບສໍານວນຄະດສີົ່ ງຟັ້ອງໄອຍະການ ຈາໍນວນ 17 ຄະດ ີ
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ແລະ ກກັຕວົຜູ ັ້ຖ ກຫາ ຈາໍນວນ 17 ຄນົ ຖານປອມແປງເອກະສານ ແລະ ຍກັຍອກຄ່າພາສ-ີອາກອນ ແລະ ແກ ັ້ໄຂ

ຄະດເີກດີຂ ັ້ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ຈາໍນວນ 20.478 ຄະດ,ີ ສະສາງແລ ັ້ວ ຈາໍນວນ 20.225 ຄະດ,ີ ຄ ັ້າງ

ສະສາງ ຈາໍນວນ 253 ຄະດ,ີ ໃນນັ ັ້ນຄະດທີີ່ ເກດີຂ ັ້ນຢູ່ສູນກາງ ຈາໍນວນ 435 ຄະດ,ີ ສະສາງແລ ັ້ວ ຈາໍນວນ 374 

ຄະດ,ີ ຄ ັ້າງສະສາງຈາໍນວນ 61 ຄະດ;ີ 

- ໄດ ັ້ດໍາເນນີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງ ສາລະບານອດັຕາພາສສີນິຄ ັ້າລະບບົເອກະພາບ (HS) ເພ ່ ອນໍາສະເໜຕີໍ່  ລດັຖະບານ 

ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັພາຍໃນປີ  2024 ໃນຖານະທີ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການ

ພາສໂີລກ; 

- ສໍາເລດັການກະກຽມດ ັ້ານນຕິກິາໍ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການຜູ ັ້ປະກອບການລະດບັມາດຕະຖານເອອີ

ໂອ ເພ ່ ອຮກັສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າ ໃນລະດບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນົ 

ໂດຍໄດ ັ້ອອກ ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງຜູ ັ້ປະກອບການມາດຕະຖານເອອໂີອ (AEO); 

- ສໍາເລດັການພດັທະນາລະບບົການແຈ ັ້ງພາສປີະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ  (LNSW). 

 

4.2) ການປະຕຮູິບວຽກງານທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂງົເຂດພາສ-ີອາກອນ 

- ສໍາເລດັການຂ ັ້ນບນັຊສີະຖຕິທິີ່ ດນິ-ສິ່ ງກໍ່ ສ ັ້າງ, ພາຫະນະ, ວດັຖຸອຸປະກອນ ທີ່ ຢູ່ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງນໍາໃຊ ັ້ຂອງ 

ບນັດາກະຊວງ, ອງົການຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ບນັດາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ; 

- ສໍາເລດັການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນຖານລາຍຮບັຈາກຊບັສນິຂອງລດັ ເປັນຕົ ັ້ນ ຖານລາຍຮບັ ຄ່າເຊົ່ າທີ່ ດນິ-ສິ່ ງກໍ່ ສ ັ້າງຂອງ

ລດັ, ສນັຍາສໍາປະທານທີ່ ດນິ, ສນັຍາສໍາປະທານເພ ່ ອຊອກຄົ ັ້ນ, ສໍາຫ ວດ, ຂຸດຄົ ັ້ນແຮ່ທາດ, ຄ່າຊບັພະຍາກອນ, 

ຄ່າພາກຫ ວງໄຟຟັ້າ, ຄ່າຄ ັ້ນຄວາມຖີ່ , ສະຖຕິເິກບັລາຍຮບັບນິຜ່ານ ແລະ ອ ່ ນໆ. 

- ໄດ ັ້ສໍາເລດັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ຮ່າງ ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ດໍາລດັ ວ່າດ ັ້ວຍວສິາຫະກດິລດັລງົທ ນ, ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ ັ້ວຍສະພາ

ບໍລຫິານ ແລະ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ ວ່າດ ັ້ວຍກໍານດົໝາຍເງນິເດ ອນ, ເງນິອຸດໜນູ, ເງນິນະໂຍບາຍ ແລະ ໃຊ ັ້ຈ່າຍບໍລຫິານຂອງ

ລດັວສິາຫະກດິ; 

- ໄດ ັ້ສໍາເລດັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ຮ່າງ ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແຜນການປັບປຸງລດັວສິາຫະກດິ ສກົປີ 2020-2021, ຍຸດທະສາດການ

ພດັທະນາ ລດັວສິາຫະກດິ ປີ 2020-2025 ແລະ ວໄິສທດັ ຮອດປີ 2030 ແລະ ແຜນປັບປຸງລດັວສິາຫະກດິ 

ວສິະວະກໍານໍ ັ້າ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

- ໄດ ັ້ກວດກາປະເມນີຊບັສນິຂອງລດັວສິາຫະກດິຈາໍນວນໜ ່ ງ ເພ ່ ອກະກຽມການຫນັເປັນບໍລສິດັມະຫາຊນົ; 

- ໄດ ັ້ສ ັ້າງກນົໄກ ແລະ ວທິກີານຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັລາຍຮບັຈາກເງນິປັນຜນົກໍາໄລ ຈາກການລງົທ ນຂອງລດັ ຢູ່ໃນລດັ

ວສິາຫະກດິ ແລະ ລດັວສິາຫະກດິປະສມົ-ຮຸ ັ້ນສ່ວນ, ລາຍຮບັການກູ ັ້ຢ ມຕ່ໍໃຫ ັ້ແກ່ບນັດາວສິາຫະກດິທີ່ ລດັລງົທ ນ 

ແລະ ລາຍຮບັຈາກການໃຫັ້ເຊົ່ າກດິຈະການຂອງລດັ ເພ ່ ອມອບເຂົ ັ້າງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃຫ ັ້ຄບົຖັ້ວນ ແລະ 

ຖ ກຕ ັ້ອງ ຕາມກດົໝາຍ. 

5) ການປະຕຮູິບລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ 

- ໄດ ັ້ດໍາເນນີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ສ ັ້າງຂອບລາຍຈ່າຍງບົປະມານໄລຍະກາງ 3 ປີ, ສ ັ້າງເອກະສານແຜນງບົປະມານ ເພ ່ ອສະ 

ເໜຕ່ໍີສະພາແຫ່ງຊາດ (ມາດຕາ 55 ກດົໝາຍງບົປະມານສະບບັປັບປຸງ) ແລະ ການກໍານດົເພດານລາຍຈ່າຍໃຫັ້ຫວົ

ໜ່ວຍງບົປະມານ (ຂັ ັ້ນ 1 ແລະ ຂັ ັ້ນ 2) ເພ ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ໃນ

ແຕ່ລະໄລຍະ; 
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- ການຜນັຂະຫຍາຍ ຄໍາສັ່ ງເລກທ ີ 55/ນຍ ໂດຍຖ ເປັນບຸລມິະສດິໃນການເບກີຈ່າຍເງນິເດ ອນ, ເງນິອຸດໜນູໃຫັ້

ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຢູ່ຂັ ັ້ນສູນກາງຜ່ານລະບບົທະນາຄານ ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ 25-30 ຂອງແຕ່ລະເດ ອນ 

ໂດຍຜ່ານລະບບົທະນາຄານ (ATM). ສໍາລບັຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໄດ ັ້ແນະນໍາ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ ໃຫ ັ້ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດປະຈາໍ

ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໂອນລາຍຮບັພາຍໃນຂອງແຂວງ ເຂົ ັ້າບນັຊຮີອງຮບັການເບກີຈ່າຍເງນິເດ ອນ ເພ ່ ອເບກີຈ່າຍເງນິເດ ອນ

ໃຫັ້ສໍາເລດັພາຍໃນເດ ອນ; 

- ສໍາເລດັຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກບັການປະກອບເອກະສານ ແລະ ການກວດກາດເອກະສານລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງ

ລດັ ແລະ ທ ນຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເພ ່ ອການພດັທະນາຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ; 

- ສໍາເລດັເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນໃນການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ເຮດັທດົລອງຫນັຫວົໜ່ວຍງບົປະມານກຸ ັ້ມຕນົເອງ ທງັໝດົ 9 ຫວົ 

ໜ່ວຍ ກບັ ບນັດາຫວົໜ່ວຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ; 

- ສໍາເລດັການລງົກວດກາຫ ງັຈ່າຍງບົປະມານ ຊ ່ ງໄດ ັ້ເລີ່ ມປະຕບິດັໃນທັ້າຍປີ 2019 ເປັນຕົ ັ້ນມາ ເພ ່ ອເປັນຂໍ ັ້ມູນ

ພ ັ້ນຖານໃນການສ ັ້າງແຜນປີຕໍ່ ໄປ. ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ, ໄດ ັ້ກວດກາບາງລາຍຈ່າຍທີ່ ປະຕບິດັບ່ໍຖ ກເປົັ້າໝາຍ ແລະ ສາມາດ

ເກບັຍອດເຫ  ອ ແລະ ງບົປະມານຕ່າງໆ ມອບຄ ນເຂົ ັ້າງບົປະມານໄດ ັ້ຫ າຍສມົຄວນ; 

- ດໍາເນນີການສ ັ້າງລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານ-ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ທນັສະໄໝ ເພ ່ ອເຊ ່ ອມໂຍງກບັລະບບົຄຸ ັ້ມ

ຄອງລາຍຮບັ, ທະນາຄານ ແລະ ບນັດາຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ ໂດຍຫນັການຊໍາລະສະສາງງບົປະມານຜ່ານລະບບົ

ເອເລກັໂທ ນກິ; 

- ໄດ ັ້ທດົລອງການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົຊໍາລະສະສາງແບບອດັຕະໂນມດັ (ACH) ເຂົ ັ້າໃນວຽກງານຄງັເງນິ ໃນການສໍາລະ

ຊະສາງລາຍຈ່າຍງບົປະມານ. 

6) ການພດັທະນາຂະແໜງການເງນິ ເປັນທນັສະໄໝ 

- ສ ັ້າງລະບບົພ ັ້ນຖານໂຄງລາງດ ັ້ານການຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານການເງນິແຫ່ງລດັ (ICT) ໂດຍໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງ ຮ່າງ 

ຍຸດທະສາດ ICT ຂອງຂະແໜງການເງນິ ເພ ່ ອຄຸ ັ້ມຄອງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ມູນມຄີວາມປອດໄພ ເພ ່ ອຄຸ ັ້ມ

ຄອງລວມສູນບນັດາວຽກງານ ICT ຂອງຂະແໜງການເງນິໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົ; 

- ສ ບຕໍ່ ປັບປຸງລະບບົ GFIS ເປັນຕົ ັ້ນ ການສ ັ້າງລະບບົ Web-based portal ເພ ່ ອເຊ ່ ອມຕໍ່ ກບັບນັດາຫວົໜ່ວຍ

ງບົປະມານຂັ ັ້ນ 2 ແລະ ການເງນິຂັ ັ້ນເມ ອງ, ສ ັ້າງສູນສໍາຮອງຂໍ ັ້ມູນ, ສ ັ້າງລະຫດັງບົປະມານສໍາລບັຫວົໜ່ວຍ

ງບົປະມານຂັ ັ້ນ 2 ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ສ ັ້າງລະບບົການຊໍາລະຜ່ານເອເລກັໂຕຣນກິ; 

- ໄດ ັ້ກະກຽມຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານການເງນິແຫ່ງລດັ (FMIS) ໂດຍການກະກຽມຈດັຈ ັ້າງ

ບໍລສິດັທີ່ ປ ກສາຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອຮບັປະກນັລະບບົພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຂະແໜງການເງນິ ເປັນທນັສະໄໝຄບົ

ຊຸດ ແລະ ລວມສູນ ເພ ່ ອການຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍງບົປະມານທີ່ ດຂີ ັ້ນ, ຖ ກຕ ັ້ອງ, ຄບົຖັ້ວນ 

ແລະ ທນັຕາມກໍານດົເວລາ, ມຄີວາມໂປ່ງໃສ, ສະດວກວ່ອງໄວ, ສາມາດກວດກາໄດ ັ້ ແລະ ຕ ັ້ານປະກດົການຫຍໍ ັ້ທໍ ັ້

ຕ່າງໆ; 

- ໄດ ັ້ປັບປຸງລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນໄປສູ່ທນັສະໄໝ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ລະບບົເອເລກັໂຕນກິ ເຂົ ັ້າ

ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງເກບັລາຍຮບັ ຄ : ໄດ ັ້ປ່ຽນການຄຸ ັ້ມຄອງຈາກລະບບົ TMIS ໃນເມ ່ ອກ່ອນຫນັມາໃຊ ັ້ລະບບົ 

TaxRIS ມາຮອດປະຈບຸນັສາມາດຕດິຕັ ັ້ງຢູ່ ກມົສ່ວຍສາອາກອນ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ  17 ແຂວງ, 3 

ນະຄອນ 10 ເມ ອງ ແລະ ການຊໍາລະຜ່ານລະບບົ Easy tax ໃນປີ 2017; 

- ສໍາເລດັການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົ ASYCUDA, Smart Tax ແລະ Easy Tax ເພ ່ ອການຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັລາຍຮບັ

ຜ່ານລະບບົທະນາຄານ ຢູ່ບນັດາດ່ານພາສສີາກນົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ແລະ 2 ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ. ພ ັ້ອມ
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ນັ ັ້ນ, ສໍາເລດັການເຊ ່ ອມຕ່ໍລະບບົ ASYCUDA ກບັລະບບົ GFIS, TaxRIS ແລະ TAIS ເພ ່ ອການຄຸ ັ້ມຄອງ

ການລງົບນັຊປີະຈາໍວນັ, ເຊ ່ ອມຂໍ ັ້ມູນທາງດ ັ້ານສະຖຕິ ິແລະ ຮອງຮບັການຄຸ ັ້ມຄອງນໍາໃຊ ັ້ເຄ ່ ອງ Scanner;   

- ນໍາໃຊ ັ້ລະບບົແຈ ັ້ງພາສປີະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ (LNSW) ເພ ່ ອເຊ ່ ອມຕ່ໍກບັລະບບົຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ ັ້ອງ; ນໍາ

ໃຊ ັ້ລະບບົ RFID ແລະ ລະບບົ E-Meter ເພ ່ ອຄຸ ັ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ ການນໍາເຂົ ັ້ານໍ ັ້າມນັເຊ ັ້ອໄຟຢູ່ບນັດາດ່ານພາສີ

ສາກນົ; 

- ປັບປຸງລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິສາທາລະນະ ໃຫ ັ້ທນັສະໄໝ ແລະ ຄບົຊຸດກວ່າເກົ່ າ ໂດຍສະເພາະ ການປັບປຸງຈາກ

ລະບບົ DMFAS 5.3 ເປັນ DMFAS 6.0; 

- ສໍາເລດັການພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ລະບບົ (i-Office) ຢູ່ບນັດາກມົອ ັ້ອມຂ ັ້າງກະຊວງການເງນິ. 

7) ການບນັຊ,ີ ການກວດກາ-ກວດການການເງນິ 

- ສໍາເລດັໃນການສ ັ້າງ ປ ັ້ມຄູ່ມ ການບນັຊຂີອງອງົການຈດັຕັ ັ້ງລດັ; ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສໍາລບັວິ

ສາຫະກດິທີ່ ບ່ໍຮບັໃຊ ັ້ຜນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ຂະໜາດໃຫຍ່, ຂະໜາດ ກາງ ແລະ ນ ັ້ອຍ; ມາດຕະຖານສາກນົ

ດ ັ້ານບນັຊແີຫ່ງລດັຕາມພ ັ້ນຖານເງນິສດົ; ຄໍາແນະນໍາ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການບນັຊ;ີ ປ ັ້ມຄູ່ມ 

ການບນັຊສໍີາລບັຈນຸລະວສິາຫະກດິ ແລະ ບດົແນະນໍາການອອກໃບຕດິຕາມການຖ ບນັຊຂີອງຫວົໜ່ວຍຖ ບນັຊວີິ

ສາຫະກດິ; 

- ສໍາເລດັການສ ັ້າງ ຂໍ ັ້ຕກົລງົວ່າດ ັ້ວຍ ຈນັຍາບນັສໍາລບັນກັວຊິາຊບີການບນັຊ;ີ ບດົແນະນໍາ ແລະ ແບບສອບຖາມ ສໍາ

ລບັການລາຍງານການເຄ ່ ອນໄຫວປະຈາໍປີຂອງວສິາຫະກດິກວດສອບ ແລະ ລະບບົການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ 

ວຽກງານກວດສອບ; 

- ສໍາເລດັການຮບັຮອງ ໂຄງສ ັ້າງສາລະບານງບົປະມານ-ບນັຊ ີຈາກ 4 ອງົປະກອບ ມາເປັນ 7 ອງົປະກອບ ຄ : ຂະ  

ແໜງການ, ໂຄງການ, ແຜນງານ, ແຫ ່ ງທ ນ, ທີ່ ຕັ ັ້ງ, ເສດຖະກດິ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ ເພ ່ ອເປັນເຄ ່ ອງມ 

ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິແຫ່ງລດັ; 

- ຕດິຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານບນັຊ,ີ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການກວດສອບອດິ

ສະລະ, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການບນັຊ ີແລະ ກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຂອງວສິາຫະກດິບນັຊ ີແລະ ກວດສອບ, ຊ ່ ງ

ສາມາດເກບັກູ ັ້ຄ ນພນັທະເພີ່ ມເຕມີຕາມການກວດກາໄດ ັ້ ຈາໍນວນ 7 ຕ ັ້ກວ່າກບີ ຂອງຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິທີ່ ຂ ັ້ນ

ກບັການຄຸ ັ້ມຄອງຂອງສູນກາງ ຊ ່ ງສາມາດເກບັກູ ັ້ເງນິເຂົ ັ້າງບົປະມານຈາກການຖ ບນັຊບ່ໍີຖ ກຕ ັ້ອງ ປະມານ 7 ຕ ັ້ກວ່າ

ກບີ; 

- ສໍາເລດັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານກວດກາ ກວດການການເງນິ ຄ :  ວຽກງານກວດກາລດັ ໄດ ັ້ກວດກາການ

ປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ຂອງພະນກັງານໃນການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນ,  ວຽກງານ

ຕ ັ້ານການສໍ ັ້ລາດບງັຫ ວງ ໄດ ັ້ກວດກາການປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ຂອງພະນກັງານທີ່ ມພີ ດຕກິໍາສໍ ັ້ລາດບງັຫ ວງ ໃນຂະແໜງ 

ການເງນິທີ່ ສວຍໃຊ ັ້ໜັ້າທີ່ ເອາົເງນິລດັໄປນໍາໃຊ ັ້ ແລະ  ວຽກງານແກ ັ້ໄຂຜນົການກວດກາ ໄດ ັ້ກວດກາແກ ັ້ໄຂຕາມ

ຜນົການກວດສອບ. 

8) ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາການຈດັຕັ ັ້ງ 

- ສໍາເລດັການປັບປຸງການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວກະຊວງການເງນິ ຈາກດໍາລດັສະບບັເລກທ ີ 80/ນຍ, ລງົ

ວນັທ ີ28 ກຸມພາ 2007 ມາເປັນ ສະບບັເລກທ ີ144/ນຍ, ລງົວນັທ ີ8 ພ ດສະພາ 2017 ໂດຍຍຸບ 2 ກມົວຊິາ

ການ ຄ : ກມົຮ່ວມມ ສາກນົ ແລະ ກມົສະສມົແຫ່ງລດັ ແລ ັ້ວຊບັຊ ັ້ອນເຂົ ັ້າກບັກມົອ ່ ນຕາມພາລະບດົບາດ, ຊ ່ ງ
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ປະຈບຸນັ ມ ີຫ ັ້ອງການ, 11 ກມົ ແລະ ທຽບເທົ່ າ, 2 ສະຖາບນັ, 2 ວທິະຍາໄລການເງນິ (ພາກເໜ ອແຂວງຫ ວງ

ພະບາງ, ພາກໃຕ ັ້ແຂວງຈາໍປາສກັ) ແລະ 3 ລດັວສິາຫະກດິ ທີ່ ຂ ັ້ນກບັກະຊວງການເງນິ; 

- ໄດ ັ້ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ປັບປຸງ ການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວ ຂອງບນັດາກມົພາຍໃນກະຊວງ

ການເງນິ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັ ພາລະບດົ, ໜັ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃໝ່ຂອງຂະແໜງການເງນິ; 

- ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງການເງນິທົ່ ວປະເທດ ມທີງັໝດົ 7.636 ທ່ານ, ຍງິ 2.533 ທ່ານ; ຂັ ັ້ນສູນກາງ

ມ ີ1.004 ທ່ານ, ຍງິ 364 ທ່ານ, ຂັ ັ້ນແຂວງ 3.240 ທ່ານ, ຍງິ 1.078 ທ່ານ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ 3.392 ທ່ານ ຍງິ 1.091 

ທ່ານ. ລະດບັວຊິາສະເພາະຂອງພະນກັງານຂະແໜງການເງນິ: ປະລນິຍາເອກ ຈາໍນວນ 18 ທ່ານ, ຍງິ 3 ທ່ານ, 

ປະລນິຍາໂທ 691 ທ່ານ, ຍງິ 150 ທ່ານ, ປະລນິຍາຕ ີ4.487 ທ່ານ, ຍງິ 1.530 ທ່ານ, ຊັ ັ້ນສູງ 2.061 ທ່ານ, 

ຍງິ 757 ທ່ານ, ຊັ ັ້ນກາງ 360 ທ່ານ, ຍງິ 82 ທ່ານ, ຊັ ັ້ນຕົ ັ້ນ 19 ທ່ານ, ຍງິ 11 ທ່ານ (ສະຖຕິ ິປີ 2019); 

- ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຊ ່ ງສະແດງອອກ ພະນກັງານເພດຍງິ ທີ່ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຂັ ັ້ນ

ຮອງລດັຖະມນົຕ ີ1 ທ່ານ, ຂັ ັ້ນຫວົໜັ້າກມົ 5 ທ່ານ, ຮອງຫວົໜັ້າກມົ 14 ທ່ານ ແລະ ຂັ ັ້ນພະແນກຈາໍນວນຫ າຍ

ສມົຄວນ; 

- ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍູ ັ້ສົ່ ງເສມີວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຊ ່ ງສະແດງອອກ ພະນກັງານເພດຍງິ ທີ່ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ ຂັ ັ້ນ

ຮອງລດັຖະມນົຕ ີ1 ທ່ານ, ຂັ ັ້ນຫວົໜັ້າກມົ 5 ທ່ານ, ຮອງຫວົໜັ້າກມົ 14 ທ່ານ ແລະ ຂັ ັ້ນພະແນກຈາໍນວນຫ າຍ

ສມົຄວນ; 

- ແຕ່ງຕັ ັ້ງຮອງຫວົໜັ້າກມົຂ ັ້ນເປັນຫວົໜັ້າກມົ ຈາໍນວນ 9 ທ່ານ, ແຕ່ງຕັ ັ້ງຫວົໜັ້າພະແນກຂ ັ້ນເປັນຮອງຫວົໜັ້າກມົ 

37 ທ່ານ, ແຕ່ງຕັ ັ້ງຮອງຫວົໜັ້າພະແນກຂ ັ້ນເປັນຫວົໜັ້າພະແນກ ຈາໍນວນ 54 ທ່ານ ແລະ ແຕ່ງຕັ ັ້ງພະນກັງານ

ວຊິາການຂ ັ້ນເປັນຮອງຫວົໜັ້າພະແນກ ຈາໍນວນ 81 ທ່ານ; 

- ຊບັຊ ັ້ອນ-ຈດັວາງ ພະນກັງານເຂົ ັ້າໃສ່ຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານຂັ ັ້ນຕ່າງໆຢູ່ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເຊັ່ ນ: ຫວົໜັ້າ, ຮອງຫວົໜັ້າ

ພະແນກການເງນິ ແລະ ທຽບເທົ່ າ; ຫວົໜັ້າ, ຮອງຫວົໜັ້າຂະແໜງ ແລະ ທຽບເທົ່ າ ຕາມການແບ່ງຂັ ັ້ນ ຄຸ ັ້ມຄອງ

ໄດ ັ້ທງັໝດົ 778 ທ່ານ, ຍງິ 159 ທ່ານ; 

- ການບນັຈລຸດັຖະກອນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການເງນິ ໄດ ັ້ມກີານສອບເສງັຄດັເລ ອກ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ ນບັແຕ່ ປີ 2018 ເປັນຕົ ັ້ນມາ ເພ ່ ອຄດັເລ ອກເອາົຜູ ັ້ທີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້, ຄວາມສາມາດ ບນັຈເຸຂົ ັ້າໃສ່

ຕໍາແໜ່ງງານທີ່ ຕ ັ້ອງການຕວົຈງິ. ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ສາມາດບນັຈໄຸດ ັ້ 340 ຄນົ; ໃນນີ ັ້ ຢູ່ຂັ ັ້ນສູນກາງ 176 

ຄນົ ແລະ ຢູ່ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ 164 ຄນົ; 

- ຫນັພະນກັງານຂັ ັ້ນກມົ ແລະ ຂັ ັ້ນພະແນກ ລງົກໍ່ ສ ັ້າງຮາກຖານ 9 ທ່ານ, ຍງິ 1 ທ່ານ. ໃນນີ ັ້ 4 ທ່ານໄດ ັ້ຮບັເລ ອກ

ຕັ ັ້ງເປັນເລຂາຄະນະພກັຮາກຖານພະແນກການເງນິ (ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ອຸດມົໄຊ, ຫ ວງພະບາງ, ຫວົພນັ), 2 ທ່ານ 

ໄດ ັ້ຮບັເລ ອກຕັ ັ້ງເປັນຄະນະພກັຮາກຖານພະແນກການເງນິ (ແຂວງໄຊຍະບູລ ີ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ). 2 

ທ່ານ, ຍງິ 1 ທ່ານ ກບັຄ ນກມົສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ອກີ 1 ທ່ານ ເປັນຮອງຫວົໜັ້າພະແນກການເງນິແຂວງ; 

- ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຂອງກະຊວງການເງນິ ໄດ ັ້ຮບັການຍ ັ້ອງຍໍຜນົງານ 5 ປີ 2013-2018 ຈາກຂັ ັ້ນເທງິ ທງັ

ໝດົຈາໍນວນ 695 ທ່ານ, ຍງິ 234 ທ່ານ; ໄດ ັ້ຮບັການຍ ັ້ອງຍໍປະຈາໍປີຈາກລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ ແລະ 
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ບນັດາບໍລສິດັລດັວສິາຫະກດິ ຂັ ັ້ນສູນກາງ ຈາໍນວນ 1.776 ທ່ານ, ຍງິ 429 ທ່ານ, ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ 5.701 ທ່ານ, 

ຍງິ 1.642 ທ່ານ; 

- ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ຕ່ໍ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ດ ັ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ (ລາພກັປ່ິນປົວສຸຂະພາບຍາວນານ, ເລ ່ ອນ

ຊັ ັ້ນ-ຂັ ັ້ນປົກກະຕ,ິ ດດັແກ ັ້ຄ ັ້າງເລ ່ ອນ, ເລ ່ ອນຊັ ັ້ນຂັ ັ້ນຕາມໃບປະກາດ, ຮບັອຸດໜນູລູກ-ເມຍ, ບໍານານ ແລະ 

ອ ່ ນໆ) ຈາໍນວນ  6,685 ທ່ານ, ຍງິ 1.955 ທ່ານ; 

- ສໍາເລດັການສ ັ້າງແຜນກໍານດົພະນກັງານນໍາພາ-ຄຸ ັ້ມຄອງຂອງກະຊວງການເງນິຄຸ ັ້ມຄອງ;  

- ວຽກງານປະເມນີຜນົພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງກະຊວງການເງນິ ເປັນປົກກະຕໃິນແຕ່ລະປີ. 

9) ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມ ສາກນົ 

ໃນຂອບວຽກງານການປະຕຮູິບການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູທາງ

ດ ັ້ານທ ນຮອນ, ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ໃນຂງົເຂດ ນຕິກິໍາ, ການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍ

ຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິເປັນທນັສະໄໝ ຈາກບນັດາສະຖາບນັການເງນິສາກນົ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງ

ສາກນົ, ບນັດາປະເທດອ ັ້ອມຂ ັ້າງ ແລະ ພາກພີ ັ້ນ ເປັນຕົ ັ້ນ ທະນາຄານໂລກ, ອງົການສະຫະພາບເອຣີບົ, ທະນາຄານ

ພດັທະນາອາຊ,ີ ອງົການໄຈກາ, ກອງທ ນການເງນິສາກນົ, ສສ ຫວຽດນາມ, ສ. ເກາົຫ  ີແລະ ປະເທດອ ່ ນ. 

- ໄດ ັ້ມກີານຮ່ວມມ ການເງນິສາກນົ ແລະ ການເຊ ່ ອມໂຍງພາກພ ັ້ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມ 

ພເິສດ ກບັ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈນີ ແລະ ບນັດາສະຖາບນັການເງນິຮ່ວມມ ຫ າຍຝ່າຍ ແລະ ສອງຝ່າຍ ເພ ່ ອ

ຂນົຂວາຍແຫ ່ ງທ ນເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ເຈລະຈາຕ່ໍລອງເງ  ່ອນໄຂເງນິກູ ັ້

ແລະ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າການລງົຄະແນນສຽງຂອງ Governors; 

- ເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການສ ັ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ການລະດມົທ ນຮ່ວມກບັບນັດາຂະແໜງການໃນເວທຕ່ີາງໆ 

ເຊັ່ ນ: ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ (SDGs). 

- ໄດ ັ້ປະຕບິດັ ແຜນການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງນິ ສປປ ລາວ ກບັ ກະຊວງການເງນິ ສສ ຫວຽດນາມ ຢ່າງ

ຕໍ່ ເນ ່ ອງ ເຊັ່ ນ: ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງທ ນຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເພ ່ ອການພດັທະນາ, ການ

ພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ (SDG), ການຮ່ວມມ ແຫ່ງລດັ-ເອກະຊນົ (PPP), ກອງທ ນສົ່ ງເສມີວສິາຫະກດິຂະໜາດ

ນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME), ການຮ່າງກດົໝາຍ, ການຮ່າງລະບຽບການ, ການຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິ; 

- ໄດ ັ້ກະກຽມໃຫັ້ແກ່ຄະນະນໍາກະຊວງການເງນິ ພ ັ້ອມທງັ ເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈາໍປີຂອງສະຖາບນັການເງນິ

ຮ່ວມມ ຫ າຍຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍ ໃນພາກພ ັ້ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ສະພາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ, ອງົການ

ສະຫະປະຊາຊາດ (UN ECOSOC),  ບນັດາກອງປະຊຸມຮ່ວມກບັປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ, ອາຊຽນ+3, 

ອາຊຽນ+ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ, ກອງເລຂາອາຊຽນ, ກອງທ ນການເງນິສາກນົ (IMF) ແລະ AMRO; 

- ປະສານສມົທບົ ແລະ ເຂົ ັ້າຮ່ວມ ຕດິຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນັຍາໃນຂອບເຂດການເຊ ່ ອມໂຍງ

ເສດຖະກດິ-ການເງນິພາກພ ັ້ນທີ່  ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມເປັນພາຄ ີ ເຊັ່ ນ: ກອງປະຊຸມລດັຖະມນົຕ ີແລະ ຮອງ

ລດັຖະມນົຕກີານເງນິ, ໜ່ວຍງານເປີດເສລກີານບໍລກິານດ ັ້ານການເງນິ (WC-FSL), ການພດັທະນາຕະຫ າດທ ນ

ອາຊຽນ (WC-CMD), ການເຂົ ັ້າເຖງິການບໍລກິານດ ັ້ານການເງນິ (WC-FINC), ກອງປະຊຸມໃນຂອບການ

ຮ່ວມມ ໃນບນັດາແມ່ນໍ ັ້າຕ່າງໆ (ແມ່ນໍ ັ້າອລິາວະດ-ີເຈົ ັ້າພະຍາ-ແມ່ນໍ ັ້າຂອງ) ທີ່ ຕດິພນັກບັຂະແໜງການເງນິ 

(ACMECS).  
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III. ບນັຫາຄງົຄ ັ້າງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ 

ໃນໄລຍະຜ່ານ ເຖງິວ່າຂະແໜງການເງນິ ໄດ ັ້ຮບັການປະຕຮູິບແບບຮອບດ ັ້ານຕາມ ວໄິສທດັ ຮອດປີ 2030 ແລະ 

ຍຸດທະສາດພດັທະນາການເງນິແຫ່ງລດັ ຮອດປີ 2025 ທີ່ ໄດ ັ້ຜນັຂະຫຍາຍອອກມາເປັນ 6 ແຜນງານ ໃນແຜນການປະຕິ

ຮູບຂະແໜງການເງນິ ບາດກ ັ້າວທ ີ1 (2018-2020) ໄລຍະທ ີII, ຊ ່ ງມາຮອດປະຈບຸນັ ໄດ ັ້ມຜີນົສໍາເລດັຫ າຍດ ັ້ານ ແຕ່ຖັ້າ

ທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການທາງດ ັ້ານການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ລວມທງັ ຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທາງ

ດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິ ທີ່ ສະສມົມາດນົ ເຮດັໃຫ ັ້ຍງັມຂໍີ ັ້ຄງົຄ ັ້າງຈາໍນວນໜ ່ ງ ທີ່ ຈະໄດ ັ້ສ ບຕໍ່ ປັບປຸງ-ແກ ັ້ໄຂ ເພ ່ ອໃຫ ັ້

ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການ ແລະ ໜັ້າທີ່ ການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິແຫ່ງລດັ ດັ່ ງນີ ັ້: 

1. ດ ັ້ານນະໂຍບາຍການເງນິ 

- ການວາງນະໂຍບາຍການເງນິແຫ່ງລດັ ທີ່ ຕດິພນັກບັການສ ັ້າງແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແຕ່ລະໄລຍະ ຂາດການ

ວເິຄາະ, ການວໄິຈລະອຽດເລກິເຊິ່ ງ ບນັດາປັດໃຈພ ັ້ນຖານທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງດ ັ້ານບວກ, ດ ັ້ານລບົຂອງສາຍພວົພນັ

ເສດຖະກດິ ພາກພ ັ້ນ ແລະ ໃນໂລກ ທີ່ ອາດຈະມຜີນົກະທບົທາງກງົ ແລະ ທາງອ ັ້ອມ ຕໍ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ

ງບົປະມານແຫ່ງລດັ; 

- ການຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍ ວໄິສທດັ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາການເງນິແຫ່ງລດັ ຮອດປີ 

2025 ຍງັຊກັຊ ັ້າ, ບ່ໍເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ການຜນັຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານ/ໂຄງການ ລະອຽດຢູ່ບນັດາກມົຈາໍນວນໜ ່ ງ

ຍງັບ່ໍທນັສໍາເລດັ, ຍງັບ່ໍທນັເຊ ່ ອມຊ ມເຖງິພະນກັງານ ຢູ່ກບັຜູ ັ້ປະຕບິດັການ ທງັຢູ່ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ; 

- ການບງັຄບັໃຊ ັ້ກດົໝາຍຂອງຂະແໜງການເງນິຍງັອ່ອນ, ມກີານລະເມດີຢ່າງຫ ວງຫ າຍ. ພາກທຸລະກດິ ຈະ

ປະຕບິດັກໍ່ ໄດ ັ້ ແລະ ບ່ໍປະຕບິດັກໍ່ ໄດ ັ້ ເປັນຕົ ັ້ນ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍອາກອນ

ມູນຄ່າເພີ່ ມ (VAT) ແລະ ກດົໝາຍອ ່ ນ; 

- ຂໍ ັ້ມູນທີ່ ເປັນພ ັ້ນຖານໃຫັ້ແກ່ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງແຜນງບົປະມານ ແລະ ການສ ັ້າງແບບຈາໍລອງການຄາດຄະເນຂອບ

ງບົປະມານໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຍງັບ່ໍທນັລວມສູນ, ການປະສານສມົທບົ, ການແລກປ່ຽນຂໍ ັ້ມູນກບັບນັດາ

ຂະແໜງການຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັບ່ໍທນັເປັນເອກະພາບ. ນອກນັ ັ້ນ, ຍງັບ່ໍສາມາດປະຕບິດັຂັ ັ້ນຕອນ, 

ລະບຽບການ ທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້ໃນກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ. 

2. ການຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິສາທາລະນະ 

- ໜີັ້ສນິສາທາລະນະ ຍງັໜກັໜ່ວງ ທງັໜີ ັ້ສນິຕ່າງປະເທດ ແລະ ໜີ ັ້ສນິພາຍໃນ, ຊ ່ ງຍງັເປັນບນັຫາຫຍຸ ັ້ງຍາກ

ພ ັ້ນຖານ ແລະ ມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ການເງນິຂອງປະເທດ; 

- ພນັທະຊໍາລະໜີັ້ສນິ ທງັຕົ ັ້ນທ ນ ແລະ ດອກເບ ັ້ຍ ແມ່ນກວມເອາົອດັຕາສ່ວນສູງຂອງລາຍຮບັພາຍໃນ ແລະ ແຫ ່ ງ

ທ ນຊໍາລະແຕ່ລະປີຍງັມຄີວາມສ່ຽງ; 

- ການກູ ັ້ຢ ມມາລງົທ ນ ໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັ ຫ າຍໂຄງການບ່ໍໄດ ັ້ສ ັ້າງຜນົຕອບແທນທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ 

ເປັນຖານລາຍຮບັງບົປະມານ ເພ ່ ອສ ັ້າງແຫ ່ ງທ ນໄປຊໍາລະໜີັ້; 

- ໂຄງການກູ ັ້ຢ ມມາລງົທ ນໃນໂຄງການທີ່ ຈະສ ັ້າງລາຍຮບັມາຊໍາລະໜີັ້ສນິໄດ ັ້ໂດຍຕນົເອງ ໃນຂະແໜງໄຟຟັ້າ ແລະ 

ບາງຂະແໜງ ແມ່ນມມີູນຄ່າໂຄງການສູງ, ຜນົຕອບແທນຕໍ່ າເຮດັໃຫ ັ້ ລດັວສິາຫະກດິ ຂາດສະພາບຄ່ອງ ບ່ໍສາມາດ

ແຫ ່ ງທ ນມາຊໍາລະໜີັ້ທນັເວລາ; 

- ການບໍລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິສາທາລະນະຜ່ານມາ ຍງັຂາດນຕິກິໍາ, ຫ ກັການບໍລຫິານຢ່າງວທິະຍາສາດ. ການກູ ັ້ຢ ມ 

ແມ່ນກູ ັ້ຢ ມຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ, ຂາດການວເິຄາະຄວາມສ່ຽງໃນໄລຍະກາງ-ຍາວ; 
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- ໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດຮບັຮອງແລ ັ້ວ ແຕ່ປີ 2017 ຄ ນຫ ງັ ຈາໍນວນລວມທງັໝດົ ມມີູນຄ່າສູງ

ກ່ວາຄວາມສາມາດຂອງງບົປະມານໃນແຕ່ລະປີ, ບ່ໍໄດ ັ້ມວີທິກີານເດດັຂາດໃນການຕດັໂຄງການ ແລະ ມູນຄ່າ

ໂຄງການລງົ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັງບົປະມານທີ່ ມ;ີ 

- ແຫ ່ ງດຸນດ່ຽງງບົປະມານ ຍງັອາໃສການລະດມົແຫ ່ ງທ ນ ຈາກພາຍນອກດັ້ວຍການອອກພນັທະບດັ ທີ່ ມຄີວາມ

ສ່ຽງສູງ ຍ ັ້ອນປະເທດຂາດເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ສະພາບຕະຫ າດທ ນຂາດສະພາບຄ່ອງ, ບວກກບັຄວາມໜັ້າເຊ ່ ອຖ 

ຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກປະເທດເຮາົຍງັຕໍ່ າ ເຮດັໃຫ ັ້ເງ  ່ອນໄຂຕົ ັ້ນທ ນການກູ ັ້ຢ ມສູງຂ ັ້ນ; 

- ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຮ່າງ ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິສາທາລະນະ ແລະ ຂອບການກູ ັ້ຢ ມ ໄລຍະກາງ ແລະ 

ໄລຍະຍາວ ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັສໍາເລດັ. 

3. ການສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິາໍ ຂະແໜງການເງນິ 

- ເຖງິວ່າໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ໄດ ັ້ມກີານສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງກດົໝາຍໃນຂງົເຂດການເງນິ ຫ າຍສະບບັ ແຕ່

ການຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍ ທີ່ ຢູ່ໃນແຜນການສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ຍງັມລີກັສະນະຊກັຊ ັ້າ, ບ່ໍເປັນ

ລະບບົ ແລະ ລວມສູນ; 

- ການເຜຍີແຜ່ນຕິກິໍາຂອງຂະແໜງການເງນິ ໃຫ ັ້ສງັຄມົ ແລະ ບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ຍງັບ່ໍເລກິເຊິ່ ງ, ບ່ໍທນັຕໍ່

ເນ ່ ອງ ແລະ ກວ ັ້າງຂວາງ, ແມ່ນກະທັ ັ້ງ ພະນກັງານຂະແໜງການເງນິ ສ່ວນຫ າຍຍງັກໍາບ່ໍໄດ ັ້, ຜູ ັ້ປະກອບການ ທີ່ ຈະ

ປະຕບິດັກດົໝາຍກໍ່ ເຊນັກນັ; 

- ການຕດິຕາມ, ກວດກາ, ທບົທວນຄ ນ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດານຕິກິໍາຂອງຂະແໜງການເງນິ 

ເພ ່ ອເປັນຂໍ ັ້ມູນໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນຕິກິໍາໃນຕ່ໍໜັ້າ ຍງັບ່ໍທນັມແີຜນການລະອຽດ ແລະ ບ່ໍທນັເຮດັ

ໄດ ັ້ປົກກະຕ.ິ 

4. ການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ 

- ໂດຍລວມແມ່ນບ່ໍສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ຕາມແຜນລວມ 5 ປີ ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດຮບັຮອງ; 

- ລາຍຮບັພາຍໃນເພີ່ ມຂ ັ້ນໃນຈງັຫວະຊ ັ້າ ຖັ້າທຽບໃສ່ GDP ແມ່ນຫ ຸດລງົ ແລະ ທຽບໃສ່ບນັດາປະເທດໃນພາກ

ພ ັ້ນ ກໍ່ ຍງັຕ່ໍາ; 

- ການຮົ່ ວໄຫ ຂອງງບົປະມານແມ່ນຍງັມຫີ າຍ ແລະ ຢູ່ໃນຫ າຍຂງົເຂດ, ປະກດົການຫຍໍ ັ້ທໍ ັ້ຂອງພະນກັງານການເງນິ

ໃນຂງົເຂດລາຍຮບັ ກໍ່ ມກີານກວດກາພບົເຫນັຫ າຍທີ່ ມກີານຕ່ໍລອງຜນົປະໂຫຍດນໍາຜູ ັ້ປະກອບການ; 

- ການຫນັໄປສູ່ທນັສະໄໝໄດ ັ້ຈາໍນວນຫ າຍ ແຕ່ຍງັບ່ໍທນັໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ລາຍຮບັເພີ່ ມຂ ັ້ນໃນຫ າຍຂງົເຂດ; 

- ການປະຕຮູິບຂະແໜງການເງນິ ໂດຍສະເພາະ ໃນ 2 ປີ ຜ່ານມາ ຍງັບ່ໍທນັເຫນັໝາກຜນົເທົ່ າທີ່ ຄວນ ເປັນຕົ ັ້ນ ລາຍ

ຮບັພາຍໃນຕໍ່  GDP ຍງັຢູ່ໃນລະດບັເກົ່ າ (14,5-15% ຕໍ່  GDP ໃນນັ ັ້ນ, ລາຍຮບັທີ່ ເປັນພາສ-ີອາກອນ ກວມ

ພຽງແຕ່ 11-12% ຕໍ່  GDP); 

- ການປັບຖານຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າລະບບົອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ ຕາມກດົໝາຍ ຍງັບ່ໍທນັເປັນຮູບປະທໍາເທົ່ າທີ່

ຄວນ; 

- ການສູນເສຍລາຍຮບັງບົປະມານ ທີ່ ຕດິພນັກບັນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການລງົທ ນ; 

- ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ ັ້ມຄອງເກບັລາຍຮບັງບົປະມານຈາກບນັດາໂຄງການລງົທ ນຂະໜາດໃຫຍ່ ຍງັບ່ໍທນັ

ສູງ; 
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- ຂອດການປະສານງານ ແລະ ການເຊ ່ ອມໂຍງຖານຂໍ ັ້ມູນລາຍຮບັ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການເງນິ ແລະ ຂະແໜງການ

ທີ່ ຄຸ ັ້ມຄອງຖານລາຍຮບັ ຍງັບ່ໍໂລ່ງລຽນ, ຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ບ່ໍທນັລວມສູນ ໂດຍສະເພາະ ຂໍ ັ້ມູນຈາກຂະແໜງພະລງັ

ງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່, ຈາໍນວນພາຫະນະ ແລະ ຂໍ ັ້ມູນທີ່ ດນິ ຍງັບ່ໍສງັລວມເຂົ ັ້າໃນລະບບົການຊໍາລະຜ່ານທະນາຄານ ໄດ ັ້

ຢ່າງຄບົຖັ້ວນເທ ່ ອ; 

- ການສະກດັກັ ັ້ນການລກັລອບພາສ,ີ ການຄ ັ້າຂາຍເຖ ່ ອນຕາມດ່ານຊາຍແດນ ຍງັບ່ໍທນັໄດ ັ້ດ,ີ ຍງັມສີະພາບການ

ລກັລອບສນິຄ ັ້າໜພີາສ ີໃນຫ າຍຮູບແບບ ໂດຍສະເພາະ ນໍ ັ້າມນັເຊ ັ້ອໄຟ, ພາຫະນະ ແລະ ສນິຄ ັ້າໃຊ ັ້ສອຍອ ່ ນໆ; 

- ການຄຸ ັ້ມຄອງເກບັລາຍຮບັຈາກວສິາຫະກດິທີ່ ລດັລງົທ ນ ຍງັມປີະສດິທຜິນົຕໍ່ າ, ການປະຕຮູິບບນັດາລດັວສິາຫະ

ກດິຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ເປັນທ່າແຮງ, ຍງັມຄີວາມຊກັຊ ັ້າ ແກ່ຍາວ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັສໍາເລດັ; 

- ສະຕ ິ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ ັ້າການ ໃນການຍກົສູງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ລດັຖະທໍາມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍ ຂອງ

ພນົລະເມ ອງ ໃນການປະຕບິດັພນັທະສ່ວຍສາອາກອນ ຍງັບ່ໍທນັສູງ; 

- ການໂຄສະນາການບງັຄບັໃຊ ັ້ກດົໝາຍ ໃຫ ັ້ແກ່ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງ ເພ ່ ອປະຕບິດັພນັທະໃນ

ການແຈ ັ້ງ-ມອບອາກອນດ ັ້ວຍຕນົເອງ ຍັງັປະຕບິດັບ່ໍໄດ ັ້ດ.ີ ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ, ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈທາງດ ັ້ານກດົໝາຍຂອງ

ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຍງັບ່ໍທນັສູງເທົ່ າທີ່ ຄວນ; 

5. ການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ 

- ການຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໄລຍະຜ່ານມາ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ຕາມແຜນການກາໍນດົໄວ ັ້, ການລວມ

ສູນງບົປະມານຂອງບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັບ່ໍສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ຕາມກດົໝາຍກໍານດົ, ພນັທະຊໍາ

ລະໜີັ້ສນິສາທາລະນະ ກວມອດັຕາສູງ ທຽບໃສ່ການຈດັເກບັລາຍຮບັພາຍໃນ; 

- ການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັຂາດຈດຸສຸມ ແລະ ຂາດການປະສານສມົທບົ ຊ ່ ງ

ກນັ ແລະ ກນັ ໂດຍບ່ໍອງີໃສ່ຄວາມອາດສາມາດທາງດ ັ້ານລາຍຮບັມາເປັນພ ັ້ນຖານ ໃນການສ ັ້າງແຜນງບົປະມານ

ຂອງຕນົ ຈ ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັ ໃນແຕ່ລະປີ ເພີ່ ມຂ ັ້ນ; 

- ການປະຕບິດັ ຄໍາສັ່ ງເລກທ ີ 09/ນຍ ວ່າດ ັ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງບົປະມານຂອງລດັ ຍງັບ່ໍທນັໄດ ັ້ເຂົ ັ້າສູ່ຮູບປະ

ທໍາທີ່ ແທ ັ້ຈງິ; 

- ການຄຸ ັ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ ກວດກາ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຍງັບ່ໍສາມາດຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັໄດ ັ້ ຕາມກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການຈດັຊ ັ້-ຈດັຈ ັ້າງດ ັ້ວຍທ ນຂອງລດັ ເຮດັໃຫ ັ້ມູນຄ່າການລງົທ ນຂອງລດັ ມີ

ມູນຄ່າສູງ; 

- ການກວດກາ ແລະ ປະເມນີປະສດິທພິາບຂອງການລງົທ ນ ຍງັບ່ໍທນັເປັນປົກກະຕ ິລວມໄປເຖງິການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍ

ຈ່າຍລງົທ ນ ກໍ່ ສ ັ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບນັດາກະຊວງ ແລະ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ; 

- ການລງົຊຸກຍູ ັ້, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັງບົປະມານຂອງບາງຂະແໜງການ ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ 

ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັບ່ໍທນັທົ່ ວເຖງິ ແລະ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ; 

- ການຈດັສນັງບົປະມານໃຫັ້ຂະແໜງການທັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດຫນັໄປສູ່ການຈດັສນັຕາມກນົໄກທີ່ ເປັນ

ວທິະຍາສາດ ຕາມທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້ໃນກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ, ຍງັບ່ໍທນັໄດ ັ້ຈດັສນັຕາມແຜນງານ

ໂຄງການ; 

- ການຂ ັ້ນແຜນງບົປະມານແຕ່ລະປີ ຍງັບ່ໍໄປຕາມໄລຍະເວລາທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້ໃນກດົໝາຍ, ເອກະສານງບົປະມານທີ່

ສະເໜຕ່ໍີສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຍງັບ່ໍຄບົຖັ້ວນຕາມກດົໝາຍ. 
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6. ການພດັທະນາຂະແໜງການເງນິ ເປັນທນັສະໄໝ 

- ການພດັທະນາລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິ ເປັນທນັສະໄໝ ຖ ວ່າບນັລຸຜນົສໍາເລດັໂດຍພ ັ້ນຖານ ແຕ່ການຈດັຕັ ັ້ງ

ຜນັຂະຫຍາຍບ່ໍທນັເຂັ ັ້ມງວດ ເນ ່ ອງຈາກການເຜຍີແຜ່ນຕິກິໍາຍງັບ່ໍທນັທົ່ ວເຖງິ; ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ໜ ັ້າທີ່

ການເມ ອງ, ສະຕ ິແລະ ຄວາມເປັນເຈົ ັ້າການ ໃນການຕດິຕາມ ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນຕິກິໍາ

ຂອງພະນກັງານ ຍງັເຮດັບ່ໍໄດ ັ້ດ,ີ ບ່ໍທນັມມີາດຕະການເດດັຂາດຕໍ່ ຜູ ັ້ລະເມດີ; ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ, ບຸກຄນົ, 

ນຕິບຸິກຄນົ ຍງັບ່ໍມຄີວາມຕ ່ ນຕວົປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ; 

- ການເຊ ່ ອມໂຍງລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ ເຊັ່ ນ: ລະບບົ Tax RIS, ASYCUDA ແລະ LNSW, ລະບບົຄຸ ັ້ມ

ຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານ (GFIS), ລະບບົສູນກາງຂໍ ັ້ມູນ (Data Center) ແລະ ອ ່ ນໆ ຍງັບ່ໍທນັລວມສູນ ແລະ 

ການຂະຫຍາຍລະບບົຍງັຊກັຊ ັ້າ ແລະ ບ່ໍທົ່ ວເຖງິ; 

- ການສ ັ້າງພະນກັງານ ດ ັ້ານໄອທ ີຢູ່ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັບ່ໍເປັນລະບບົ ແລະ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ ເຮດັໃຫ ັ້ການແກ ັ້ໄຂ

ບນັຫາລະບບົຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ບນັດາຫວົໜ່ວຍງບົປະມານຢູ່ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ, ຊກັ

ຊ ັ້າບ່ໍທນັສະພາບການ. 

7. ການບນັຊ,ີ ການກວດກາ-ກວດການການເງນິ 

- ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຖງິວ່າໄດ ັ້ມກີານປັບປຸງລະບບົບນັຊແີຫ່ງລດັ ແລະ ລະບບົບນັຊວີສິາຫະກດິ ເພ ່ ອເປັນເຄ ່ ອງມ 

ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານ ແລະ ການຊຸກຍູ ັ້ການຖ ບນັຊຂີອງຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິ ເພ ່ ອເປັນພ ັ້ນຖານໃຫັ້ແກ່

ການເກບັລາຍຮບັເຂົ ັ້າງບົປະມານຂອງລດັ ແຕ່ການຊຸກຍູ ັ້ວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ຍງັເຮດັບ່ໍໄດ ັ້ຕາມຄາດໝາຍ ໂດຍ

ສະເພາະ ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ ທີ່ ເປັນເປົັ້າໝາຍໃນການເຂົ ັ້າລະບບົອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ; 

- ວຽກງານກວດກາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັງບົປະມານແຫ່ງລດັປະຈາໍປີ ຂອງບນັດາກມົວຊິາການ, ການກວດກາ ຕດິ 

ຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ການເງນິການບນັຊ,ີ ການປະຕບິດັພນັທະຂອງຫວົໜ່ວຍ

ທຸລະກດິ ການກວດກາໃນຂງົເຂດການບໍລຫິານວຊິາການ, ກວດກາພາກລັດັ ແລະ ເອກະຊນົ ແລະ ວຽກງານຕ ັ້ານ

ການສໍ ັ້ລາດບງັຫ ວງໃນຂະແໜງການເງນິ ແຕ່ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັບ່ໍທນັຕໍ່ ເນ ່ ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕ;ິ 

- ການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກ່ພະນກັງານກວດກາຢູ່ບນັດາ ກມົສາຍຕັ ັ້ງ, ພະແນກການເງນິປະຈາໍແຂວງ ແລະ 

ນະຄອນຫ ວງ ຍງັບ່ໍທນັຕໍ່ ເນ ່ ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕ;ິ 

- ການແກ ັ້ໄຂຜນົການກວດກາພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຍງັບ່ໍທນັເຂັ ັ້ມງວດ ເຖງິວ່າຈະເອາົໃຈໃສ່ແກ ັ້ໄຂສໍາເລດັກໍ

ຕາມ ແຕ່ກໍຍງັຊກັຊ ັ້າ-ແກ່ຍາວ, ການປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ໃນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາວໄິນ

ການເງນິ ແລະ ບນັຫາອ ່ ນ ຍງັບ່ໍທນັເປັນເອກະພາບກນັໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

8. ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາການຈດັຕັ ັ້ງ-ບຸກຄະລາກອນ 

- ການຄຸ ັ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ການເກບັກໍາສະພາບ ແລະ ການຕລີາຄາປະເມນີຜນົການປະຕບິດັວຽກງານຂອງ

ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ບ່ໍທນັເລກິເຊິ່ ງ ຈ ່ ງບ່ໍສາມາດປະເມນີໄດ ັ້ຢ່າງຊດັເຈນ ຕາມຜນົງານທີ່ ເຮດັສໍາເລດັຕວົຈງິ; 

- ການບນັຈ,ຸ ສບັຊ ັ້ອນ, ຈດັວາງພະນກັງານ ມບີາງຕໍາແໜ່ງຍງັບ່ໍທນັສມົຄູ່ກບັລະດບັຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ໂດຍ

ສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ຂັ ັ້ນເມ ອງທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ; ການຍກົຍ ັ້າຍພະນກັງານ ບາງກໍລະນບ່ໍີທນັຖ ກຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບ

ການ, ບ່ໍທນັເປັນເອກະພາບ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ແລະ ອງົການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ ນ ມບີາງທ ັ້ອງຖິ່ ນຍກົຍ ັ້າຍ, ແຕ່ງຕັ ັ້ງ

ໄປແລ ັ້ວ ຈ ່ ງສະເໜຕີກົລງົ ຈາກຂັ ັ້ນເທງິຕາມພາຍຫ ງັ; ການຮບັ, ບນັຈລຸດັຖະກອນໃໝ່ ຍງັເຮດັຊກັຊ ັ້າ ບ່ໍທນັກໍາ

ນດົເວລາທີ່ ກະຊວງພາຍໃນກໍານດົ; 
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- ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນຂະແໜງການເງນິ ໃນວຽກງານວຊິາສະເພາະ ແຕ່ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັບ່ໍເປັນ

ລະບບົຕໍ່ ເນ ່ ອງ; 

- ຍງັຂາດພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ທີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ທີ່ ສມົຄູ່ກບັວຽກງານໃນຂັ ັ້ນຕ່າງໆ ເປັນຕົ ັ້ນ 

ພະນກັງານ ທີ່ ເຮດັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ວເິຄາະວໄິຈ ສະພາບເສດຖະກດິ-ການເງນິ ທີ່ ຕດິພນັກບັຂະແໜງການທີ່ ເປັນ

ທ່າແຮງ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງເກບັລາຍຮບັງບົປະມານ ແລະ ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ. 

IV. ສາເຫດທີ່ ພາໃຫ ັ້ມຜີນົສໍາເລດັ ແລະ ຂໍ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ 

1. ສາເຫດທີ່ ພາໃຫ ັ້ມຜີນົສໍາເລດັ 

- ຍ ັ້ອນການນໍາພາ-ຊີ ັ້ນໍາໂດຍກງົ ແລະ ຮອບດ ັ້ານຂອງກມົການເມ ອງສູນກາງພກັ, ຄະນະເລຂາທກິານສູນກາງພກັ, 

ແລະ ລດັຖະບານ ຕໍ່ ຂະແໜງການເງນິຂອງພວກເຮາົ ມມີະຕຂິອງກອງປະຊຸມສູນກາງ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ພວກເຮາົນໍາມາຜນັ

ຂະຫຍາຍ; 

- ຍ ັ້ອນຄະນະບໍລງິານງານພກັກະຊວງການເງນິ ໄດ ັ້ເປັນເຈົ ັ້າການ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ, ມຄີວາມເປັນເອກະພາບ 

ໃນການຈດັຕັ ັ້ງເຊ ່ ອມຊ ມ ມະຕຕ່ິາງໆຂອງພກັ, ກດົລະບຽບຂອງພກັ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍການນໍາພາຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍຫນັເປັນແຜນງານໂຄງການ ແລະ ຊີ ັ້ນໍາກວດກາສະຫ ຸບຖອດຖອນບດົຮຽນ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ຍ ັ້ອນຄະນະບໍລຫິານງານພກັກະຊວງການເງນິ ມຄີວາມເປັນເອກະພາບ, ມຄີວາມສາມກັຄສູີງ ສາມາດເປັນໃຈກາງ 

ເປັນແບບຢ່າງໃຫ ັ້ແກ່ ພະນກັງານ-ສະມາຊກິພກັ ເພ ່ ອເຕົ ັ້າໂຮມກໍາລງັແຮງສງັລວມ ທົ່ ວຂະແໜງການເງນິ ສູ ັ້ຊນົ

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ການເມ ອງຂອງຕນົ, ຍ ດໝັ ັ້ນໃນຫ ກັການ ແລະ ແບບແຜນວທິນໍີາພາຂອງພກັຕ່ໍການຄຸ ັ້ມຄອງ

ຂອງລດັ, ມກີານແບ່ງວຽກ, ແບ່ງງານ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫັ້ບນັດາກມົກອງ, ບຸກຄນົຢ່າງຈະແຈ ັ້ງ, ຖ 

ເອາົວຽກງານກວດກາ-ຕດິຕາມສອດຫັ້ອຍເຂົ ັ້າທຸກວຽກງານໃຫັ້ເປັນວຽກປົກກະຕ ິແລະ ຕ່ໍເນ ່ ອງ;  

- ຍ ັ້ອນຄະນະບໍລຫິານງານພກັກະຊວງການເງນິ ໄດ ັ້ຮບັຄວາມເຊ ່ ອໝັ ັ້ນໄວ ັ້ວາງໃຈ ຈາກສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານ

ລດັຖະກອນ ກໍ່ ຄ ຈາກຄະນະພກັຂັ ັ້ນເທງິ, ການຈດັຕັ ັ້ງທົ່ ວສງັຄມົ ຈ ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍ 

ຊນົແຕ່ລະດ ັ້ານສໍາເລດັເປັນຢ່າງດ;ີ 

- ຍ ັ້ອນຄວາມເອາົໃຈໃສ່, ຄວາມຫັ້າວຫນັ ເປັນເຈົ ັ້າການຂອງສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງອ ັ້ອມ

ຂ ັ້າງກະຊວງ ໄດ ັ້ຍກົສູງສະຕເິປັນເຈົ ັ້າການເຂົ ັ້າຮ່ວມທຸກຂະບວນການ ຊ ່ ງກາຍເປັນກໍາລງັແຮງສງັລວມ ເພ ່ ອຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ການເມ ອງຂອງຕນົ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການມອບໝາຍ; 

- ຍ ັ້ອນຄວາມເອາົໃຈໃສ່ສະໜບັສະໜນູຂອງບນັດາຂະແໜງການ, ອງົການຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ອງົການປົກຄອງ

ທັ້ອງຖິ່ ນ ໃນການປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງການເງນິ ລວມທງັ ການຮ່ວມມ ຊ່ວຍເຫ  ອຈາກ ບນັດາປະເທດຄູ່

ຮ່ວມຍຸດທະສາດ, ເພ ່ ອນມດິ ແລະ ບນັດາສະຖາບນັການເງນິສາກນົ ຈ ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ຂະແໜງການເງນິ ສາມາດຜ່ານຜ່າ

ອຸປະສກັ ແລະ ຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພ ່ ອກ ັ້າວໄປສູ່ການກຸ ັ້ມຕນົເອງທາງດ ັ້ານການເງນິເທ ່ ອລະກ ັ້າວ. 

2. ສາເຫດທີ່ ພາໃຫ ັ້ມຂໍີ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ 

- ການຈດັຕັ ັ້ງເຊ ່ ອມຊ ມບນັດາ ມະຕ,ິ ຄໍາສັ່ ງ ຍງັບ່ໍທນັເປັນປົກກະຕຕ່ໍິເນ ່ ອງ ຈ ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານ 

ຈາໍນວນໜ ່ ງ ຍງັບ່ໍທນັເຊ ່ ອມຊ ມກໍາແໜັ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ສະຕເິຄາົລບົກດົໝາຍບ່ໍທນັສູງ, ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບໃນການປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ການເມ ອງຍງັບ່ໍທນັສູງແທ ັ້, ການປ່ຽນແປງຈນິຕະນາການໃໝ່ ປະຕບິດັ 4 
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ບາດກ ັ້າວບຸກທະລຸ ນບັແຕ່ສູນກາງ ຮອດ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ບ່ໍທນັແຂງແຮງ, ປະກດົການຫຍໍ ັ້ທໍ ັ້ຂອງພະນກັງານຍງັບ່ໍທນັ

ສາມາດຈາໍກດັແກ ັ້ໄຂໄດ ັ້; 

- ການຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍ ວໄິສທດັ ແລະ ຍຸດທະສາດພດັທະນາການເງນິແຫ່ງລດັ ຢູ່ຂັ ັ້ນກມົວຊິາການ ແລະ ຂັ ັ້ນ

ທ ັ້ອງຖິ່ ນຍງັມຄີວາມຊກັຊ ັ້າບ່ໍທນັກບັສະພາບການ, ໂດຍສະເພາະ ການຫນັເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ມາດ

ຕະການ ໃນການພດັທະນາແຕ່ລະແຜນງານ ເພ ່ ອເຊ ່ ອມສານເຂົ ັ້າໃນວຽກງານວຊິາສະເພາະປະຈາໍປີຂອງຕນົ; 

- ການກໍ່ ສ ັ້າງພະນກັງານ ຍງັບ່ໍທນັໄປຕາມແຜນ, ບ່ໍທນັມມີາດຕະຖານຕໍາແໜ່ງງານທີ່ ຈະແຈ ັ້ງ, ລະບຽບການຄຸ ັ້ມ

ຄອງພະນກັງານຂະແໜງສາຍຕັ ັ້ງ ຍງັບ່ໍທນັເປັນລະບບົຄບົຊຸດ, ການນໍາໃຊ ັ້ສະຖາບນັການສ ກສາຂອງຂະແໜງ 

ການເງນິ ໃນການສ ັ້າງພະນກັງານ ແລະ ນກັສ ກສາ ຍງັບ່ໍທນັເຕມັສ່ວນ ແລະ ເນັ ັ້ນແຕ່ປະລມິານ, ການພດັທະນາ

ຫ ກັສູດການຮຽນການສອນ ຍງັບ່ໍທນັເປັນລະບບົຄບົຊຸດ; 

- ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ເຖງິວ່າຈະມແີຜນການ 5 ປີ ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຕາມ

ມະຕສິະພາແຫ່ງຊາດ ຮບັຮອງ ແຕ່ຜ່ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ ພວກເຮາົຍງັໄດ ັ້ມກີານດດັແກ ັ້ແຜນການ

ດັ່ ງກ່າວ ມາເປັນແຜນດດັແກ ັ້ 4 ປີ ຕາມມະຕສິະພາແຫ່ງຊາດ ຮບັຮອງ ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົ

ຈງິກໍບ່ໍບນັລຸຄາດໝາຍໄດ ັ້ ເຮດັໃຫ ັ້ສະພາບການເງນິ-ງບົປະມານນບັມ ັ້ນບັມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ, ໜີັ້ສນິເພີ່ ມຂ ັ້ນ 

ແລະ ອ ່ ນໆ, ສະພາບງບົປະມານ ແລະ ການເງນິຂອງປະເທດບ່ໍດຂີ ັ້ນ; 

- ການສ ັ້າງຂອບງບົປະມານ 5 ປີ (2016-2020) ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຖງິວ່າໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຢ່າງລະອຽດແລ ັ້ວ ແຕ່ຍງັ

ຂາດຂໍ ັ້ມູນສະຖຕິທິີ່ ຄບົຖັ້ວນເພ ່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການສ ັ້າງແຜນງບົປະມານແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ການບງັຄບັໃຊ ັ້ກດົໝາຍ ຍງັບ່ໍທນັເຂັ ັ້ມງວດ, ບາງວຽກງານຍງັມກີານຍກົເວັ ັ້ນ, ສະຕຂິອງຜູ ັ້ປະກອບການບ່ໍທນັສູງ, 

ການຜນັຂະຫຍາຍ, ການໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ່ ແລະ ການປະເມນີ ບນັດານຕິກິໍາ ຍງັບ່ໍທນັຄບົຖັ້ວນ, ຊກັຊ ັ້າ,  ຍງັບ່ໍ

ເປັນປົກກະຕ ິແລະ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ; 

- ການຈດັເກບັລາຍຮບັພາຍໃນ ເພີ່ ມຂ ັ້ນໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ຖັ້າທຽບໃສ່ GDP ມຈີງັຫວະຫ ຸດລງົ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັກຸ ັ້ມ

ລາຍຈ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລາຍຈ່າຍລງົທ ນ, ລາຍຈ່າຍດອກເບ ັ້ຍ ແລະ ຊໍາລະຕົ ັ້ນທ ນໜີ ັ້ສນິ ຊ ່ ງສ ັ້າງຄວາມກດົ

ດນັລາຍຈ່າຍປົກກະຕອິ ່ ນ;  

- ການຈດັເກບັລາຍຮບັ, ການເກບັກໍາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ຍງັບ່ໍທນັຄບົຖັ້ວນ, ປະກດົການຮົ່ ວໄຫ ຍງັຫ ວງຫ າຍ, 

ການສະກດັກັ ັ້ນການຫ ກັລອບ ຄ ັ້າຂາຍເຖ ່ ອນ ຕາມດ່ານຊາຍແດນຍງັບ່ໍທນັໄດ ັ້ດ,ີ ບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ຈາໍ

ນວນບ່ໍໜັ້ອຍ ຍງັຫ ບົຫ ກີການປະຕບີດັພນັທະທາງດ ັ້ານພາສ-ີອາກອນ, ພະນກັງານຈາໍນວນໜ ່ ງ ຍງັສວຍໃຊ ັ້ໜັ້າທີ່

ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຊ່ອງວ່າງທາງກດົໝາຍ ເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ; 

- ການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຍງັບ່ໍທນັຮດັກຸມ, ບ່ໍມປີະສດິທຜິນົ ໂດຍສະເພາະ ລາຍຈ່າຍລງົທ ນຂອງລດັ ມລີກັສະນະ

ຟູມເຟ ອຍ ແຕ່ຍງັບ່ໍທນັເປັນລະບບົ, ບ່ໍໄດ ັ້ມາດຖານ, ຍງັບ່ໍມປີະສດິທຜິນົຕໍ່ ເສດຖະກດິ, ບ່ໍທນັປະກອບສ່ວນ ດ ັ້ານ

ລາຍຮບັເຂົ ັ້າງບົປະມານເທົ່ າທີ່ ຄວນ ເຮດັໃຫ ັ້ໜີ ັ້ສນິເພີ່ ມສູງຂ ັ້ນ ແລະ ກະທບົຕໍ່ ການດຸ່ນດ່ຽງງບົປະມານ;  

- ການປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການຈດັຊ ັ້-ຈດັຈ ັ້າງດ ັ້ວຍທ ນຂອງລດັ ຍງັບ່ໍທນັເຂັ ັ້ມງວດ ເຮດັໃຫ ັ້ໂຄງການມມີູນ

ຄ່າສູງ, ການກວດກາຫ ງັຈ່າຍ ຕາມນຕິກິໍາ ຍງັປະຕບິດັບ່ໍທນັໄດ ັ້ດ ີແລະ ກວ ັ້າງຂວາງ ເທົ່ າທີ່ ຄວນ; 

- ການນໍາໃຊ ັ້ເຄ ່ ອງມ ທີ່ ທນັສະໄໝ ເຂົ ັ້າໃນການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ຍງັບ່ໍທນັໄດ ັ້ເຊ ່ ອມຈອດກບັບນັດາຫວົໜ່ວຍ

ງບົປະມານຂັ ັ້ນສອງຂະແໜງການ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເຮດັໃຫ ັ້ໃຊ ັ້ເວລາດນົ ແລະ ແກ່ຍາວ; 

- ການຂາດດຸ່ນງບົປະມານຂອງລດັ ຍງັສູງ ແລະ ເພີ່ ມຂ ັ້ນຕໍ່ ເນ ່ ອງໃນແຕ່ລະປີ, ແຫ ່ ງດຸ່ນດ່ຽງຕໍ່ ການຂາດດຸ່ນດັ່ ງກ່າວ

ເກ ອບທງັໝດົ ແມ່ນອງີໃສ່ການກູ ັ້ຢ ມຈາກຕ່າງປະເທດ; 
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- ການຫນັການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິ ເປັນທນັສະໄໝ ຍງັຊກັຊ ັ້າ ຍ ັ້ອນຂາດງບົປະມານພາຍໃນ ແລະ ຍງັເອ ່ ອຍອງີໃສ່

ການກູ ັ້ຢ ມຈາກຕ່າງປະເທດ; ຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານທີ່ ນໍາໃຊ ັ້ເຄ ່ ອງມ ທນັສະໄໝດັ່ ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະ

ຢູ່ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັບ່ໍທນັຕອບສະໜອງໄດ ັ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ການພດັທະນາລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິເປັນທນັ

ສະໄໝ ຍງັບ່ໍລວມສູນພາຍໃນຂະແໜງການເງນິ ແລະ ຂະແໜງການອ ່ ນ. 

- ຂອດການປະສານສມົທບົ ແລະ ການສະໜອງຂໍ ັ້ມູນ ທາງດ ັ້ານວຽກງານກບັບນັດາກມົທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ 

ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ຍງັບ່ໍທນັໄດ ັ້ປົກກະຕ ິແລະ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ; 

- ການຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຍງັບ່ໍທນັມຖີານຂໍ ັ້ມູນທີ່ ຊດັເຈນ, ບ່ໍມກີໍານດົໝາຍການຈດັສນັງບົປະມານແຫ່ງ

ລດັ ເພ ່ ອໃຊ ັ້ເປັນບ່ອນອງີໃນການຈດັສນັງບົປະມານໃຫັ້ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ; ມຫີ າຍລະບຽບ

ການ ທີ່ ອອກໂດຍຂະແໜງການກ່ຽວຂ ັ້ອງ ບ່ໍທນັສອດຄ່ອງກບັນຕິກິໍາດ ັ້ານການເງນິ; ການເພີ່ ມຂ ັ້ນຂອງລາຍຮບັ

ພາຍໃນ ຍງັບ່ໍທນັສມົດຸນກບັລາຍຈ່າຍພາຍໃນ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງມກີານກູ ັ້ຢ ມ ໃນຈາໍນວນທີ່ ສູງ; 

- ຄວາມເປັນເຈົ ັ້າການ ໃນການແກ ັ້ໄຂຂໍ ັ້ຫຍຸ ັ້ງຍາກທາງດ ັ້ານງບົປະມານ ແລະ ໜີ ັ້ສນິຂອງບນັດາ ກະຊວງ, ຂະແໜງ 

ການ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັບ່ໍທນັສູງ, ການຈດັບູລມິະສດິ ນໍາສະເໜ ີ ໂຄງການ/ແຜນງານ ເພ ່ ອຂໍເງນິກູ ັ້ຢ ມ ທີ່ ມີ

ຄວາມຈາໍເປັນຮບີດ່ວນ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົແທ ັ້ ລວມທງັ ການສ ັ້າງແຜນ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ທ ນຊ່ວຍເຫ  ອທາງ

ການເພ ່ ອການພດັທະນາ ບ່ໍທນັນອນຢູ່ບນົພ ັ້ນຖານການປະຢັດ ແລະ ການຈາໍກດັມູນຄ່າ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມໜກັ

ໜ່ວງຂອງໜີັ້ສນິ; 

- ຕະຫ ອດຫ າຍກວ່າ 10 ປີຜ່ານມາ ຍງັບ່ໍໄດ ັ້ມກີານສະສມົທງັແຫ ່ ງທ ນພາຍໃນ ທງັເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ຈ ່ ງເຮດັ

ໃຫ ັ້ມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທີ່ ສຸດໃນການບໍລຫິານແຫ ່ ງເງນິ ກໍ່ ຄ  ການປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ການຊໍາ

ລະໜີັ້ສນິ. ລາຍຮບັບ່ໍສາມາດເພີ່ ມຂ ັ້ນໃນຈງັຫວະໄວ ເພ ່ ອກຸ ັ້ມລາຍຈ່າຍ ແລະ ໜີ ັ້ສນິ; 

- ຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກລວມ ດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ງບົປະມານຂອງປະເທດ, ໜີັ້ສນິທີ່ ສະສມົມາມຈີາໍນວນສູງ ແລະ ມີ

ພນັທະຊໍາລະແຕ່ລະປີ  ຈາໍນວນຫ ວງຫ າຍ, ແຕ່ແຫ ່ ງທ ນສໍາຮອງມໜີ ັ້ອຍ, ການລະດມົທ ນກູ ັ້ຢ ມຈາກຕ່າງປະເທດ 

ເລີ່ ມພບົຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ຕົ ັ້ນທ ນສູງຂ ັ້ນ, ຊ ່ ງໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມກດົດນັໃຫ ັ້ແກ່ການຊໍາລະໜີັ້ສນິແຕ່ລະປີ 

ເປັນຕົ ັ້ນ ເຖງິແມ່ນວ່າ ໃນໄລຍະ 2 ຫາ 3 ປີ ຜ່ານມາ ຈະບ່ໍໄດ ັ້ອະນຸມດັໂຄງການລງົທ ນໃໝ່ກໍຕາມ ແຕ່ຈາໍນວນ

ໂຄງການ ແລະ ມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັ ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ ັ້ອະນຸມດັໄປກ່ອນໜັ້ານັ ັ້ນ ຍງັ

ມຈີາໍນວນຫ ວງຫ າຍ ເກນີຄວາມສາມາດຂອງງບົປະມານທີ່ ຈະຊໍາລະໄດ ັ້ ຈ ່ ງເປັນໜີ ັ້ສນິທີ່ ໜກັໜ່ວງທີ່ ສຸດ ຕໍ່ ການ

ແກ ັ້ໄຂດ ັ້ວຍລະບບົງບົປະມານ; 

- ການພດັທະນາຂະແໜງການເງນິ ເປັນທນັສະໄໝ ເຖງິວ່າໄດ ັ້ເຮດັຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ ແຕ່ການລງົຊຸກຍູ ັ້, ຕດິຕາມ, 

ກວດກາ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຍງັຊກັຊ ັ້າ, ບ່ໍທນັທົ່ ວເຖງິ ແລະ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ. ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ, ການປະກອບສ່ວນຮ່ວມມ  

ແລະ ການໃຫັ້ຂໍ ັ້ມູນຂອງຂະແໜງການທັ້ອງຖິ່ ນຈາໍນວນໜ ່ ງ ຍງັບ່ໍທນັໄດ ັ້ດເີທົ່ າທີ່ ຄວນ; 

- ລະບບົພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງເຄ ອຂ່າຍ, ອຸປະກອນ ແລະ ຖານຂໍ ັ້ມູນເກົ່ າແກ່, ເປ່ເພ ແລະ ໝດົອາຍຸການໃຊ ັ້ງານ ເຮດັ

ໃຫ ັ້ບ່ໍສາມາດຮອງຮບັຄວາມຕ ັ້ອງການຕວົຈງິໃນປະຈບຸນັ ໃນການພດັທະນາ, ປັບປຸງ, ຜນັຂະຫຍາຍ ລະບບົຄຸ ັ້ມ

ຄອງງບົປະມານແຫ່ງລດັ (ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ) ໃຫ ັ້ລວມສູນ, ມມີາດຕະຖານ ແລະ ຮບັປະກນັປະສດິທພິາບ ປະ

ສດິທຜິນົ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

- ງບົປະມານຮບັໃຊ ັ້ວຽກງານການຫນັເປັນທນັສະໄໝໃນການພດັທະນາ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາລະບບົ ມລີກັສະນະຈາໍ

ກດັ ແລະ ບ່ໍລວມສູນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນອງີໃສ່ແຫ ່ ງທ ນການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກບາງປະເທດ ແລະ ອງົ

ການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ເຮດັໃຫ ັ້ການພດັທະນາບ່ໍສາມາດສ ັ້າງເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ຂາດຄວາມຕໍ່ ເນ ່ ອງ; 
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- ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຈາໍນວນໜ ່ ງ ຂາດຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍໜັ້າທີ່ ການເມ ອງ, ສະຕ ິ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ ັ້າ

ການ ໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງພະນກັງານ ຍງັເຮດັບ່ໍໄດ ັ້ດ,ີ ບ່ໍທນັ

ມມີາດຕະການເດດັຂາດເຂັ ັ້ມງວດຕ່ໍຜູ ັ້ລະເມດີ. ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ, ລະດບັຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ ນໍາພາ, 

ຄຸ ັ້ມຄອງ ຈາໍນວນໜ ່ ງ ໃນແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ຍງັບ່ໍທນັສູງສມົຄູ່ກບັໜັ້າທີ່ ວຊິາສະເພາະທີ່ ໄດ ັ້ຮບັມອບໝາຍ; 

- ການຫນັລງົກໍ່ ສ ັ້າງຮາກຖານ ເພ ່ ອຕດິຕາມ, ກວດກາ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ວຊິາສະເພາະ ຕາມການຄຸ ັ້ມຄອງ

ຕາມສາຍຕັ ັ້ງ ຍງັບ່ໍທນັໄດ ັ້ເປັນປົກກະຕຕິໍ່ ເນ ່ ອງ ແລະ ມຈີດຸສຸມ, ການຄຸ ັ້ມຄອງ, ການກໍາສະພາບພະນກັງານ ຍງັ

ເຮດັບ່ໍທນັໄດ ັ້ດ ີແລະ ຮອບດ ັ້ານ, ຍງັບ່ໍໄດ ັ້ລງົເລກິເຖງິຮາກຖານຕວົຈງິ; 

- ຄວາມຮບັຮູ ັ້ ເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຕ ່ ນຕວົສະຕຂິອງຜູ ັ້ປະຕບິດັພນັທະຂອງ ບຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງ ຈາໍນວນໜ ່ ງ

ການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັຍງັບ່ໍທນັສູງ ອາໃສຊ່ອງຫວ່າງທາງກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພ ່ ອຫ ບົຫ ກີພນັທະ

ອາກອນ ແລະ ບ່ໍໃຫ ັ້ການຮ່ວມມ ໃນການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ. 

 

V. ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ັ້ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ ຂະແໜງການເງນິໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານການເມ ອງ, ການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ບຸກ

ຄະລາກອນ ນບັແຕ່ຂັ ັ້ນສູນກາງລງົຮອດຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ລະບບົກດົໝາຍ, ນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍການເງນິໄດ ັ້

ຮບັການປັບປຸງ ເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານການເງນິ ຊ ່ ງໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ວຽກງານຄຸ ັ້ມ

ຄອງລາຍຮບັງບົປະມານ ແລະ ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ຫນັໄປສູ່ລະບບົທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ໂປ່ງໃສເທ ່ ອລະກ ັ້າວ 

ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງໃນການສວຍໃຊ ັ້, ຈາໍກດັການຮົ່ ວໄຫ ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ປະກດົການຫຍໍ ັ້ທໍ ັ້ຕ່າງໆ 

ຫ ຸດຜ່ອນການສູນເສຍງບົປະມານລງົເປັນກ ັ້າວໆ, ຊ ່ ງສາມາດຖອດຖອນບດົຮຽນໄດ ັ້ ດັ່ ງນີ ັ້: 

1. ການນໍາພາ-ຊີ ັ້ນໍາຢ່າງໃກ ັ້ຊດິ, ເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ແທດເຖງິຂອງຄະນະນໍາທຸກຂັ ັ້ນ ເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ ັ້ການ

ປະຕບິດັວຽກງານຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງການເງນິ ແລະ ເປັນການປົກປັ້ອງການລະເມດີວໄິນ

ການເງນິ; 

2.  ນະໂຍບາຍການເງນິ ຕ ັ້ອງກໍານດົຢູ່ບນົຈດິໃຈເປັນເອກະລາດ ເປັນເຈົ ັ້າຕນົເອງສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ວຍຕນົເອງ

ໂດຍສຸມໃສ່ການຂຸດຄົ ັ້ນແຫ ່ ງລາຍຮບັພາຍໃນເປັນຕົ ັ້ນຕໍ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນການເອ ່ ອຍອງີໃສ່ແຫ ່ ງການເງນິຕ່າງ 

ປະເທດເທ ່ ອລະກ ັ້າວ; 

3. ການສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນຕິກິໍາຂະແໜງການເງນິ ໃຫ ັ້ມລີກັສະນະຮອບດ ັ້ານ, ຄບົຊຸດ, ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ສະດວກ

ໃນການນໍາໃຊ ັ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະ

ໄລຍະ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປັນ ເພ ່ ອເປັນເຄ ່ ອງມ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົ; ການດໍາເນນີການ

ກວດກາລາຍຈ່າຍການເງນິຂອງທຸກປະເພດລາຍຈ່າຍແຕ່ເລີ່ ມຫວົທ ີ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັ 

ສາມາດຍກົສູງຄວາມເຂັ ັ້ມງວດໃນການປະຕບິດັວໄິນແຜນການ-ການເງນິ; 

4.  ການເຜຍີແຜ່ ເຊ ່ ອມຊ ມ ບນັດານຕິກິໍາຂອງຂະແໜງການເງນິ ໃຫ ັ້ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ແລະ ທົ່ ວສງັຄມົ ນບັ

ທງັນກັທຸລະກດິ, ຜູ ັ້ປະກອບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນວຽກງານທີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງໃຫ ັ້ເປັນລະບບົຄບົຊຸດ 

ແລະ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ກໍາແໜັ້ນ ແລະ ເຂັ ັ້ມງວດໃນການປະຕບິດັກດົໜາຍ; 

5.  ແຜນປະຕຮູິບຂອງຂະແໜງການເງນິ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນ ເພ ່ ອເປັນບ່ອນອງີໃຫ ັ້ແກ່ການ

ພດັທະນາຂະແໜງການເງນິ ຢ່າງມຈີດຸສຸມ ແລະ ມເີປົັ້າໝາຍຢ່າງຊດັເຈນ ແນໃສ່ເຮດັໃຫ ັ້ການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິ

ແຫ່ງລດັ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງຢ່າງເປັນລະບບົ ເພ ່ ອກ ັ້າວໄປສູ່ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງຮອບດ ັ້ານ; 
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6. ກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິ-ງບົປະມານ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍແບ່ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງຕາມທດິເພີ່ ມທະວີ

ຄວາມເປັນເຈົ ັ້າການຂອງທັ້ອງຖິ່ ນໃຫ ັ້ຫ າຍຂ ັ້ນ ດ ັ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຢ່າງຈະແຈ ັ້ງລະຫວ່າງສູນກາງ 

ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໃນຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ; ຂັ ັ້ນສູນກາງຫນັມາເຮດັວຽກຄຸ ັ້ມຄອງມະຫາ

ພາກເປັນຕົ ັ້ນຕໍ ສ່ວນທັ້ອງຖິ່ ນ ແມ່ນເຮດັໜັ້າທີ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ; 

7.  ການຈດັສນັງບົປະມານເຂົ ັ້າໃສ່ບນັດາຂະແໜງການຕ່າງໆຢ່າງເໝາະສມົ ເພ ່ ອຊຸກຍູ ັ້ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ ເປັນຕົ ັ້ນ ຂະແໜງສ ກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວດັທະນະທໍາ-

ສງັຄມົ ແນໃສ່ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃຫ ັ້ດຂີ ັ້ນ; 

8.  ເພີ່ ມທະວກີານປະສານສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງການຢູ່ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຢ່າງເປັນປະຈາໍ ເພ ່ ອ

ຮບັປະກນັຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການສ ັ້າງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານການເງນິໃນ

ແຕ່ລະໄລຍະ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ແທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິ; 

9.  ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ແມ່ນຂອດຕດັສນິທຸກວຽກງານ, ການບໍາລຸງ-ກໍ່ ສ ັ້າງພະນກັງານ ໃຫ ັ້ມຄຸີນທາດ

ການເມ ອງ ແລະ ຄຸນສມົບດັສນິທໍາປະຕວິດັຢ່າງໜກັແໜັ້ນ, ມຄີວາມສດັຊ ່ , ບໍລສຸິດ ແລະ ປອດໄສ, ມຄີວາມຮູ ັ້

ຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາສະເພາະໃນລະດບັທີ່ ແນ່ນອນ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍຫວົຄດິປະດດິສ ັ້າງ, ກ ັ້າຄດິກ ັ້າເຮດັ, 

ກ ັ້າຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານການເງນິຂັ ັ້ນຕ່າງໆ ເພ ່ ອເປັນພ ັ້ນຖານອນັສໍາຄນັໃຫ ັ້ແກ່ການປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ວຽກ

ງານຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ປະສດິທພິາບ. ຄວນເອາົໃຈໃສ່ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງ, ຊບັຊ ັ້ອນ ແລະ ຈດັວາງ

ພະນກັງານ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ແທດເໝາະກບັລະດບັຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາສະເພາະ ຖ ເປັນວຽກບູລມິະສດິໜ ່ ງ

ຂອງຂະແໜງການເງນິ; 

10. ສ ບຕ່ໍວຽກງານການຮ່ວມມ  ແລະ ຍາດແຍ່ງເອາົການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ 

ເພ ່ ອພດັທະນາຂະແໜງການເງນິ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ການພດັທະນາເຄ ່ ອງມ ຮບັໃຊ ັ້ການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ

ງບົປະມານຂອງລດັ ໃຫ ັ້ທນັສະໄໝ. 

 

 

ພາກທ ີII 

ທດິທາງ, ຄາດໝາຍສູ ັ້ຊນົ ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມ 

ໃນການພດັທະນາຂະແໜງການເງນິ (ໄລຍະ 2021-2025) 

I. ຈດຸພເິສດ, ສະພາບແວດລ ັ້ອມສາກນົ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈງິພາຍໃນປະເທດ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ ໜ ັ້າ (2021-2025) ສະພາບການສາກນົ ຍງັສ ບຕໍ່ ຜນັແປຢ່າງສບັສນົລະອຽດອ່ອນ ເນ ່ ອງຈາກ

ສງົຄາມການຄ ັ້າລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອໍານາດ, ຄວາມຂດັແຍ່ງໃນພາກພ ັ້ນຕ່າງໆຂອງໂລກ, ສງົຄາມຄ່າເງນິ, ການຜນັ

ຜວນຂອງລາຄານໍ ັ້າມນັ ແລະ ສິ່ ງສໍາຄນັແມ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ສົ່ ງຜນົກະທບົຢ່າງໜກັ ທງັທາງກງົ 

ແລະ ທາງອ ັ້ອມ ຕ່ໍການພດັທະນາຢູ່ຫ າຍປະເທດ. ສ່ວນສະພາບການພາຍໃນ ຍງັສ ບຕ່ໍມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກໃນການຄຸ ັ້ມ

ຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ  ແກ່ຍາວມາດນົ, ໄພທໍາມະຊາດ ເກດີຂ ັ້ນຕ່ໍເນ ່ ອງ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ

ວດິ-19 ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຢ່າງໜກັໜ່ວງທາງກງົ ແລະ ທາງອ ັ້ອມ ຕໍ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

ນັ ັ້ນ ເຮດັໃຫ ັ້ຫ າຍຄາດໝາຍ ຈະບ່ໍສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ຕາມແຜນທີ່ ວາງໄວ ັ້. ທງັໝດົນັ ັ້ນ ເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍສູງ 
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ໃຫັ້ແກ່ການສ ັ້າງສາ ແລະ ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ເວົ ັ້າສະເພາະແມ່ນການພດັທະນາການເງນິແຫ່ງລດັ 

ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ ໜ ັ້າ. 

ເຖງິແມ່ນວ່າສະພາບສາກນົຈະຜນັແປໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ ັ້ຍາກກໍຕາມ ແຕ່ຄາດຄະເນວ່າການ

ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໂລກໃນຕ່ໍໜັ້າຈະມທ່ີາອ່ຽງດຂີ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນພາກພ ັ້ນອາຊ-ີປາຊຟິີກ, ສປ ຈນີ, ສສ 

ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອ ່ ນ ທີ່ ເປັນຄູ່ຄ ັ້າຂອງ ສປປ ລາວ ຊ ່ ງຈະກາຍເປັນກາລະໂອກາດທີ່ ດໃີຫ ັ້ແກ່ການພດັທະນາ

ເສດຖະກດິຂອງປະເທດເຮາົ. ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ, ສປປ ລາວ ມສີະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານການເມ ອງ, ມຄີວາມສະຫງບົ, ມຄີວາມ

ປອດໄພ, ປະຊາຊນົມຄີວາມສາມກັຄປີອງດອງ ແລະ ມຄີວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍທາງດ ັ້ານສງັຄມົຢ່າງໜກັແໜັ້ນ 

ຍ ັ້ອນໄດ ັ້ຫນັແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ ເປັນກດົໝາຍ, ເປັນລະບຽບການ, ເປັນນຕິກິໍາ ຊ ່ ງເປັນປັດໄຈທີ່ ສໍາຄນັ

ເຮດັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ. ນອກນັ ັ້ນ, ປະເທດເຮາົຍງັມທ່ີາແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນຫ າຍດ ັ້ານ 

ເປັນຕົ ັ້ນ ມເີນ ັ້ອທີ່ ດນິ, ມຊີບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ມແີຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອ ່ ນໆ ທີ່ ຈະກາຍເປັນການພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ ແລະ ສ ັ້າງຖານລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັເພີ່ ມຂ ັ້ນໃນຕ່ໍໜັ້າ. 

ເພ ່ ອສ ບຕໍ່ ເຮດັໃຫ ັ້ຂະແໜງການເງນິ ມຄີວາມສາມາດເປັນເຈົ ັ້າຕນົເອງທາງດ ັ້ານການເງນິຢ່າງໜກັແໜັ້ນ, ລະບບົ

ການເງນິທນັສະໄໝ, ມປີະສດິທພິາບ, ສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ເອ ັ້ອອໍານວຍໃຫັ້ແກ່ການບໍລກິານທາງດ ັ້ານການເງນິ 

ແນໃສ່ແກ ັ້ໄຂບນັຫາໜີັ້ສນິສະສມົ ນບັມ ັ້ນບັເພີ່ ມສູງຂ ັ້ນ, ສ ັ້າງຖານລາຍຮບັພາຍໃນໃຫັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ໜກັແໜັ້ນ ຕ ັ້ອງ

ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ບນັດາທດິທາງ ແລະ ຄາດໝາຍຈາໍນວນໜ ່ ງ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັ. 

II. ທດິທາງລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູ ັ້ຊນົ 

1. ທດິທາງລວມ 

1) ຜນັຂະຫຍາຍ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ ັ້ງທ ີX ແລະ XI ຂອງພກັ ແລະ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ ັ້ງທ ີIII ຂອງ

ອງົຄະນະພກັກະຊວງການເງນິ ໄປຕາມທດິທາງລວມ ເພ ່ ອປະຕບິດັໃຫ ັ້ປະກດົຜນົເປັນຈງິ ແລະ ໄດ ັ້ຕາມຄາດ    

ໝາຍ, ສ ັ້າງພ ັ້ ັ້ນຖານການເງນິແຫ່ງຊາດໃຫັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ, ຂຸດຄົ ັ້ນທຸກແຫ ່ ງລາຍຮບັ ເພ ່ ອຕອບສະໜອງໃຫັ້ແກ່ການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ສ ັ້າງຄວາມອຸດມົຮັ່ ງມໃີຫ ັ້ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ນໍາພາປະຊາຊນົ ຫ ຸດ

ພົ ັ້ນອອກຈາກປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ໃນປີ 2024; 

2) ສູ ັ້ຊນົ ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍການເງນິ ເພ ່ ອຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານການເງນິ-ງບົປະມານ ແລະ 

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ; 

3) ທບົທວນ, ປະເມນີ, ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນຕິກິໍາໃນຂງົເຂດຂະແໜງການເງນິ ໃຫ ັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັຄວາມ

ຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການຂອງໜັ້າທີ່ ການເມ ອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ພ ັ້ອມທງັ, ເປັນເຈົ ັ້າການໃນການໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜ່ 

ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍ ໃຫ ັ້ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂ ັ້ອງ; 

4) ຕັ ັ້ງໜັ້າປະຕບິດັວໄິສທດັ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາການເງນິແຫ່ງລດັ ຮອດປີ 2025 ແລະ 

ແຜນການປະຕຮູິບຂອງຂະແໜງການເງນິ ບາດກ ັ້າວທ ີ2 (2021-2025) ຂອງໄລຍະທ ີII ບນົພ ັ້ນຖານການທບົ

ທວນຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງບົປະມານ 5 ປີ (2016-2020)  ແລະ ການປະຕຮູິບຂອງຂະແໜງການເງນິ 

ບາດກ ັ້າວທ ີ1 (2018-2020) ຂອງໄລຍະທ ີII; 

5) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານການເງນິ-ງບົປະມານ ດ ັ້ວຍຕນົເອງ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນການເອ ່ ອຍອງີຈາກພາຍນອກເທ ່ ອ

ລະກ ັ້າວ, ສ ັ້າງໃຫ ັ້ພ ັ້ນຖານດ ັ້ານເສດຖະກດິມຄີວາມໝັ ັ້ນຄງົ, ເສດຖະກດິມະຫາພາກມສີະຖຽນລະພາບຢ່າງໜກັ 
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ແໜັ້ນ ແລະ ໝັ ັ້ນທ່ຽງ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນບັມ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ, 

ປະກອບສ່ວນສ ັ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ຕາມທດິຍ ນຍງົ ແລະ ສຂີຽວ; 

6) ປັບປຸງວຽກງານການເງນິ-ງບົປະມານ ແນໃສ່ເຮດັໃຫ ັ້ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ກາຍເປັນເຄ ່ ອງມ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົສູງ 

ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ເພີ່ ມບດົບາດຄວາມຮບັຜດິ-ຮບັຊອບ ໃຫ ັ້

ຂະແໜງການເງນິ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານງບົປະມານແຫ່ງລດັ, ດດັສມົການພດັທະນາໃນແຕ່ລະຂງົເຂດ ໄປ

ຕາມທ່າແຮງໄດ ັ້ປຽບ, ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ ັ້ານລາຍໄດ ັ້ຂອງບນັດາກຸ່ມຄນົໃນສງັຄມົ ເພ ່ ອລ ບລ ັ້າງ

ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍກົສູງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລກິານສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໃຫັ້ແກ່ປະຊາຊນົ; 

7) ເຂັ ັ້ມງວດການປະຕບິດັວໄິນແຜນການ-ການເງນິ, ເປີດກວ ັ້າງ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍສດິເປັນເຈົ ັ້າດ ັ້ານການເງນິ-

ງບົປະມານ ໃຫ ັ້ແກ່ຂະແໜງການ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຕາມທດິນໍາສາມສ ັ້າງ; 

8) ຫນັກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃຫ ັ້ເປັນລະບບົທີ່ ທນັສະໄໝເເບບຄບົຊຸດ ເພ ່ ອຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັ

ລາຍຮບັ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ, ຄບົຖັ້ວນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທນັຕາມກໍານດົເວລາ; 

9) ປັບປຸງຂອດການຄຸ ັ້ມຄອງເອກະສານໃຫັ້ທນັສະໄໝ, ຂອດປະສານງານ, ການລາຍງານ ແລະ ການບໍລກິານຮບັໃຊ ັ້ 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ການຈດັຕັ ັ້ງ ໃຫ ັ້ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ ັ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັທດິທາງການ

ຄຸ ັ້ມຄອງບໍລກິານການລງົທ  ນຜ່ານປະຕູດຽວຂອງຂະແໜງການເງນິ; 

10) ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງຂະແໜງການເງນິ ໃຫ ັ້ມຄີວາມໜກັແໜັ້ນ ແລະ ເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານການເມ ອງແນວຄດິ, 

ການຈດັຕັ ັ້ງ, ວທິເີຄ ່ ອນໄຫວ ແລະ ເປັນເຈົ ັ້າການປະສານສມົທບົ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໂດຍຖ ເອາົ

ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນເປັນໃຈກາງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຄຸນນະພາບ, ຖ ເອາົການແຕ່ງຕັ ັ້ງ, ຍກົຍ ັ້າຍ, ຊບັຊ ັ້ອນໝູນວຽນ

ພະນກັງານຕາມຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການຂອງໜັ້າທີ່ ການເມ ອງເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນ; 

11) ເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມ , ການເຊ ່ ອມໂຍງ ແລະ ການເຊ ່ ອມຈອດກບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກ

ນະໂຍບາຍການເງນິ. 

2. ຄາດໝາຍສູ ັ້ຊນົ 

1) ສ ບຕໍ່ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້ານະໂຍບາຍການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ເພ ່ ອຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບຂອງ

ງບົປະມານແຫ່ງລດັ, ກໍານດົການຂາດດຸນງບົປະມານຫ ຸດລງົ ໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັບ່ໍເກນີ 3% ຂອງ GDP, ປັບໂຄງ

ສ ັ້າງຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິສາທາລະນະ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫ ຸດລງົໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າກວ່າ 65% ຂອງ  

GDP,  ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍຮບັພາຍໃນ ເພີ່ ມຂ ັ້ນຢ່າງຕໍ່ າ 2% ຂອງ GDP, ຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍເງນິເດ ອນຕໍ່ ລາຍຮບັພາຍ

ໃນ ບ່ໍເກນີ 45% ໃນປີ 2025 ແລະ ການເພີ່ ມຂ ັ້ນຂອງລາຍຈ່າຍ ບ່ໍເກນີ 5% ໃນແຕ່ລະປີ; 

2) ສ ບຕໍ່ ຜນັຂະຫຍາຍການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ວໄິສທດັ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາການເງນິແຫ່ງ

ລດັ ຮອດປີ 2025 ໄປທຸກຂະແໜງການ ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ. ພ ັ້ອມທງັ ຊຸກຍູ ັ້, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ

ຜນົ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການປະຕຮູິບການເງນິແຫ່ງລດັ; 

3) ສູ ັ້ຊນົສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນຕິກິໍາຂອງຂະແໜງການເງນິ ຕາມແຜນ 5 ປີ ຕໍ່ ໜ ັ້າ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັຕາມຄາດໝາຍ; 

4) ຊຸກຍູ ັ້ການປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມແຜນສະພາແຫ່ງຊາດ ຮບັຮອງແຕ່ລະໄລຍະ, ມຄີວາມ

ເຂັ ັ້ມງວດໃນການປະຕບິດັ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພ ່ ອຈາໍກດັການຮົ່ ວໄຫ ຂອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍງບົປະ 

ມານ; 
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5) ເພີ່ ມທະວເີອາົໃຈໃສ່ປັບປຸງ ລະບບົການລາຍງານ ແລະ ສງັລວມຖານຂໍ ັ້ມູນສະຖຕິຂິອງຂະແໜງການເງນິ ໃຫ ັ້ເປັນ

ລະບບົຄບົຊຸດ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທນັຕາມກໍານດົເວລາ ເພ ່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການວເິຄາະ ວໄິຈ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍ

ການເງນິໃຫ ັ້ທນັຕາມສະພາບການ; 

6) ສ ັ້າງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງການເງນິ ໃຫ ັ້ມຄຸີນທາດການເມ ອງໜກັແໜັ້ນ, ມຈີນັຍາບນັ, ຈນັຍາທໍາທີ່ ດ,ີ 

ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານວຊິາສະເພາະ, ມຄີວາມສາມາດຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດ

ທະສາດ, ກດົໝາຍ ໄດ ັ້ດ,ີ ມຄີວາມສາມາດນໍາໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ເຂົ ັ້າໃນການປະຕບິດັໜັ້າ

ທີ່ ວຽກງານທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບຢ່າງເໝາະສມົ. 

III. ບນັດາວຽກຈດຸສຸມແຕ່ລະດ ັ້ານ ຮອດປີ 2025 

1. ດ ັ້ານນະໂຍການເງນິ ແລະ ນຕິກິາໍ 

ເພ ່ ອປັບປຸງວຽກງານການເງນິງບົປະມານໃຫັ້ກາຍເປັນເຄ ່ ອງມ ທີ່ ປະສດິທຜິນົຂ ັ້ນຕ ່ ມ, ຫນັການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິ

ແຫ່ງລດັ ດ ັ້ວຍກດົໝາຍ, ເພີ່ ມທະວປີະຕບິດັວໄິນການເງນິ-ງບົປະມານຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ, ເປີດກວ ັ້າງ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍ

ສດິເປັນເຈົ ັ້າດ ັ້ານການເງນິ-ງບົປະມານ ໃຫ ັ້ແກ່ຂະແໜງການ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນການໃຊ ັ້ຈ່າຍຟຸມເຟ ອຍ 

ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງບນັດານະໂຍບາຍການເງນິໃຫ ັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສ ັ້າງນຕິກິໍາໃຫ ັ້ເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ດັ່ ງນີ ັ້: 

1) ສ ບຕໍ່ ສ ັ້າງຂອບນະໂຍບາຍການເງນິໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໂດຍການເອົາົຄາດໝາຍລາຍຮບັພາຍໃນ ເປັນ

ບ່ອນອງີໃນການສ ັ້າງແຜນລາຍຈ່າຍ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາການຂາດດຸນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ມສ່ີວນສະສມົ

ໃຫັ້ຫ າຍຂ ັ້ນ; 

2) ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າປະເມນີຄ ນບາງນະໂຍບາຍການເງນິ ເປັນຕົ ັ້ນ ນະໂຍບາຍ ການຍກົເວັ ັ້ນພາສ-ີອາກອນ ທີ່ ຕດິພນັກບັການ

ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການຜະລດິພາຍໃນ ເພ ່ ອທດົແທນການນໍາເຂົ ັ້າ, ການສົ່ ງເສມີການສົ່ ງ

ອອກ ແລະ ການສົ່ ງເສມີທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs); 

3) ປັບປຸງໂຄງປະກອບລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ຕາມທດິເຮດັໃຫ ັ້ງບົປະມານເປັນເຄ ່ ອງມ ດດັສມົ  ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງລາຍ

ຈ່າຍ ເພ ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມວຽກຈດຸສຸມຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ

ກງົຈກັພກັ-ລດັ ໄດ ັ້ໂດຍພ ັ້ນຖານ ແລະ ຄ່ອງຕວົ; 

4) ປັບປຸງເພີ່ ມມູນຄ່າດດັຊະນເີງນິເດ ອນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ສູ ັ້ຊນົປັບເພີ່ ມຂ ັ້ນແຕ່ລະປີ ບ່ໍໃຫ ັ້ຕໍ່ າກວ່າອດັຕາເງນິເຟີັ້ 

ເພ ່ ອຮກັສາກໍາລງັຊ ັ້ສນິຄ ັ້າໃນສງັຄມົບ່ໍໃຫ ັ້ຫ ຸດລງົ. ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຫ ຸດລາຍຈ່າຍເງນິເດ ອນຢູ່ໃນລະດບັ ບ່ໍເກນີ 

45% ຂອງລາຍຮບັພາຍໃນ, ແຕ່ຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສ່ຕໍ່ ລາຍຈ່າຍສະຫວດັດກີານ ແລະ ເງນິປະກນັສຸຂະພາບໃຫັ້ແກ່

ຊຸມຊນົ ແລະ ຜູ ັ້ທຸກຍາກ; 

5) ສ ບຕໍ່ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງກດົໝາຍຕາມແຜນ 5 ປີຕ່ໍໜັ້າ ຈາໍນວນ 8 ກດົໝາຍ ຄ : ສ ັ້າງໃໝ່ ກດົໝາຍວ່າ

ດ ັ້ວຍອາກອນທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິ, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍອາກອນສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍຄວາມໝັ ັ້ນຄງົທາງດ ັ້ານການເງນິ; ປັບປຸງ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ, ກດົໝາຍ

ວ່າດ ັ້ວຍການບນັຊ,ີ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການກວດສອບອດິສະຫ ະ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍຊບັສນິຂອງລດັ; 

6) ສ ບຕໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິໍາລຸ່ມກດົໝາຍຕາມທີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນມາດຕາຕ່າງໆຂອງກດົໝາຍ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຮອງໃນ

ໄລຍະຜ່ານມາໃຫັ້ສໍາເລດັ. ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ, ທງັສ ັ້າງກນົໄກໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາລຸ່ມກດົໝາຍຕ່າງໆ ເພ ່ ອເປັນຂໍ ັ້ມູນປັບປຸງໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັສະພາບເສດຖະກດິ 

ແລະ ຄວາມເປັນຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
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7) ສ ບຕໍ່ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງຍຸດທະສາດການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ ໄລຍະກາງ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັ, ພັ້ອມທງັ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ

ພດັທະນາຂະແໜງລາຍຮບັ ໂດຍສະເພາະ ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ພາສ ີທີ່ ສໍາເລດັແລ ັ້ວ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົສູງ; 

8) ສ ັ້າງແຜນພດັທະນາການຫນັວຽກງານຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັເປັນທນັສະໄໝ ເພ ່ ອຄຸ ັ້ມຄອງລວມສູນບນັດາ

ວຽກງານ ICT ຂອງຂະແໜງການເງນິໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົ; 

9) ສ ັ້າງລະບຽບການ, ນຕິກິາໍ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນການອອກແບບ, ພດັທະນາ, ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ລະບບົຂໍ ັ້ມູນ

ຂ່າວສານຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັ, ພັ້ອມທງັຄູ່ມ ການຄຸ ັ້ມຄອງບໍລກິານບໍາລຸງຮກັສາລະບບົ (SLA) ທງັໝດົ; 

10) ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິໍາ ທີ່ ເປັນການຂນົຂວາຍ ການລະດມົແຫ ່ ງທ ນຊ່ວຍເຫ  ອລ ັ້າ ເປັນຕົ ັ້ນ ລະບຽບການ

ກ່ຽວກບັລະດມົທ ນ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫ  ອ ເພ ່ ອການພດັທະນາ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

11) ເລັ່ ງລດັ ການສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນຕິກິໍາຂງົເຂດລາຍຈ່າຍ ເຊັ່ ນ: ຄໍາແນະນໍາຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍງບົປະມານແຫ່ງ

ລດັ, ລະບຽບການ ກວດກາກ່ອນຈ່າຍ ແລະ ກວດກາຫ ງັຈ່າຍ, ກໍານດົໝາຍການຈດັສນັລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ໃຫ ັ້

ຂະແໜງການ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ອ ່ ນໆ; 

12) ຜນັຂະຫຍາຍ ດໍາລດັວ່າດ ັ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ ັ້ານການຟູມເຟ ອຍ, ຄໍາສັ່ ງເລກທ ີ09/ນຍ ໃນຂອບເຂດທີ່ ຕນົ

ເອງຮບັຜດິຊອບ ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ກໍານດົອອກເປັນມາດຕະການ, ກນົໄກການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ

ຢ່າງເປັນລະບບົ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕ;ິ   

13) ສ ັ້າງບດົແນະນໍາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິສາທາລະນະ ແລະ ນຕິກິໍາກ່ຽວຂ ັ້ອງ ອ ່ ນໆ

ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ຍຸດທະສາດການຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິໄລຍະກາງ, ຄໍາແນະນໍາຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍໜີັ້ສນິ

ສາທາລະນະ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັ; 

14) ເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍ ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາ ທີ່ ໄດ ັ້ມກີານຮບັຮອງແລ ັ້ວ ໃຫ ັ້ມຜີນົສກັສດິ, ຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັຢ່າງຖ ກຕ ັ້ອງ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ ດ ັ້ວຍການເຜຍີແຜ່ ເຊ ່ ອມຊ ມ ໃຫ ັ້ຂະແໜງການແຫ່ງລດັ, ບນັດາພະນກັງານ-

ລດັຖະກອນ, ຜູ ັ້ປະກອບການ ແລະ ສງັຄມົ ຮບັຮູ ັ້, ເຂົ ັ້າໃຈເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢ່າງ

ເປັນເຈົ ັ້າການ.  

2. ວຽກງານຈດຸສຸມດ ັ້ານລາຍຮບັ 

ເພ ່ ອຍກົສູງປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົໃນການຄຸ ັ້ມຄອງການຈດັເກບັລາຍຮບັໃນ 5 ປີ ຕໍ່ ໜ ັ້າ ຊ ່ ງແມ່ນ

ວຽກງານຈດຸສຸມຂອງຂະແໜງການເງນິ ເພ ່ ອເພີ່ ມລາຍຮບັພາຍໃນຕ່ໍ GDP ໃຫັ້ບນັລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້. ຂະ   

ແໜງການເງນິ ຕ ັ້ອງສ ບຕໍ່ ຫນັການຄຸ ັ້ມຄອງຖານລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຮບັໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດເຂົ ັ້າສູ່ລະບບົທນັສະ     

ໄໝໃຫັ້ສໍາເລດັ, ຊໍາລະພນັທະຕ່າງໆຜ່ານລະບບົທະນາຄານ, ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍທີ່ ຢູ່ໃນຂງົເຂດລາຍຮບັຢ່າງເຂັ ັ້ມ

ງວດ, ແບ່ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັລາຍຮບັ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດດ ັ້ານລາຍຮບັລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຢ່າງ

ຈະແຈ ັ້ງ, ມອບໃຫັ້ທ ັ້ອງຖິ່ ນເປັນເຈົ ັ້າການໃນການຄຸ ັ້ມຄອງເກບັ ແລະ ສູນກາງ ກວດກາ, ຕດິຕາມ ປະເມນີຜນົ ເພ ່ ອສ ັ້າງ 

ແລະ ປັບປຸງນຕິກິໍາໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງ ໂດຍສຸມໃສ່ບນັດາໜັ້າວຽກ ດັ່ ງນີ ັ້:  

1) ສ ບຕໍ່ ປັບປຸງນະໂຍບາຍລາຍຮບັ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງ, ຮດັກຸມ ແລະ ຕອບສະໜອງໃຫັ້ແກ່ການພດັທະນາ ເຊັ່ ນ: 

- ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າທບົທວນຄ ນ ແລະ ປັບປຸງອດັຕາພາສ-ີອາກອນ ເພ ່ ອຮບັປະກນັເຮດັໃຫ ັ້ລາຍຮບັງບົປະມານເພີ່ ມສູງຂ ັ້ນ

ແຕ່ພ ັ້ອມດຽວກນັ ກໍ່ ທງັສົ່ ງເສມີພາກທຸລະກດິ, ການແຂ່ງຂນັ, ດ ງດູດການລງົທ ນ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ການສົ່ ງອອກ. ການ

ສ ັ້າງຖານການຜະລດິທຸລະກດິໃໝ່, ສົ່ ງເສມີບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຂະໜາດ ນ ັ້ອຍ, ກາງ ແລະ ໃຫຍ່ ເພ ່ ອເປັນ

ຖານລາຍຮບັທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົ; 
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- ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງປະເພດອາກອນໃໝ່ ເຊັ່ ນ: ອາກອນຊບັສນິ, ອາກອນທີ່ ດນິ, ອາກອນລາຍໄດ ັ້, ອາກອນທີ່ ພກັອາໃສ, 

ອາກອນສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ອ ່ ນໆ ເພ ່ ອຂະຫຍາຍຖານລາຍຮບັໃຫ ັ້ກວ ັ້າງອອກ; 

- ທບົທວນຄ ນບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ການແບ່ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງເກບັລາຍຮບັ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ບນົ

ພ ັ້ນຖານຄວາມສອດຄ່ອງກບັຖານລາຍຮບັ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດບົ່ ມຊ ັ້ອນທີ່ ເປັນທ່າແຮງຕວົຈງິ.  

2) ສ ບຕໍ່ ປັບປຸງການບໍລກິານເສຍອາກອນໂດຍເນັ ັ້ນໃສ່ວທິກີານບໍລກິານຜູ ັ້ເສຍອາກອນດ ັ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ ໃຫ ັ້ມີ

ປະສດິທພິາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທນັເວລາ ລວມທງັ ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ ັ້ ການຂ ັ້ນທະບຽນ ແລະ ການແຈ ັ້ງ, ການມອບ

ອາກອນ ແລະ ສ ັ້າງເອກະສານຄູ່ມ  ເພ ່ ອໃຫ ັ້ຜູ ັ້ເສຍອາກອນເຂົ ັ້າເຖງິ ການບໍລກິານ ແລະ ຂໍ ັ້ມູນດ ັ້ານສ່ວຍສາອາກອນ 

ຜ່ານຫ າຍຊ່ອງທາງ ເປັນຕົ ັ້ນ ສູນບໍລກິານຜູ ັ້ເສຍອາກອນ, ການໂຄສະນາປະຊາສໍາພນັ ໃຫ ັ້ແກ່ຜູ ັ້ເສຍອາກອນ, ການ

ເຊ ່ ອມຈອດດ ັ້ານຖານຂໍ ັ້ມູນທີ່ ຈໍາເປັນ ຮ່ວມກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ສ ັ້າງກນົໄກທີ່ ເປັນແຮງຈງູໃຈ ເພ ່ ອ

ກະຕຸກຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຍ ັ້ອງຍໍຜູ ັ້ປະຕບິດັພນັທະອາກອນໄດ ັ້ດ;ີ 

3) ປັບປຸງກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງ ລາຍຮບັ ແລະ ຜູ ັ້ເສຍອາກອນ 

- ຫນັການຄຸ ັ້ມຄອງຈດັເກບັລາຍຮບັ ຊບັສນິ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງວສິາຫະກດິ ມາລວມສູນຢູ່ບ່ອນດຽວເປັນຜູ ັ້ເກບັ; 

- ດໍາເນນີການຄຸ ັ້ມຄອງ ຕດິຕາມ ກວດກາ ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃຫ ັ້ປະຕບິດັ

ສອດຄ່ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ ໂດຍການສ ັ້າງໜ່ວຍງານໃນການຕດິຕາມ, ວເິຄາະວິ

ໃຈ, ການແຈ ັ້ງ-ການມອບອາກອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ແລະ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ, ຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານການໂອນລາຄາ, ການ

ກວດກາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ; 

- ສ ບຕໍ່ ຂະຫຍາຍການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ, ການຄຸ ັ້ມຄອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັອາກອນກໍາໄລ, ສ ັ້າງ

ກນົໄກການແຈ ັ້ງ-ມອບອາກອນ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງອາກອນລາຍໄດ ັ້ບຸກຄນົ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການ

ຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັອາກອນຊມົໃຊ ັ້; 

- ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງກນົໄກການປະສານງານກບັບນັດາຂະແໜງການ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການເລັ່ ງທວງລາຍຮບັ ທີ່ ຍງັ

ຄ ັ້າງ ແລະ ການຈດັເກບັລາຍຮບັໃນອະນາຄດົມຄີວາມຄບົຖັ້ວນ. ພ ັ້ອມທງັ, ສ ັ້າງລະບບົ ເພ ່ ອສາມາດຕດິຕາມ 

ແລະ ກວດສອບໄດ ັ້; 

- ສ ບຕໍ່ ປັບປຸງໂຄງສ ັ້າງຂອງລດັວສິາຫະກດິ ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ແທດເໝາະກບັສະພາບການພດັທະນາ, 

ຫນັລດັວສິາຫະກດິ ທີ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິບ່ໍມປີະສດິທຜິນົ ໃຫ ັ້ເອກະຊນົຖ ກໍາມະສດິ ຫ   ຄຸ ັ້ມຄອງ. 

4) ສ ັ້າງຖານຂໍ ັ້ມູນໃຫ ັ້ມຄີວາມຈະແຈ ັ້ງ: 

- ສ ບຕໍ່ ສໍາຫ ວດຄ ນຖານລາຍຮບັທົ່ ວປະເທດ ຕາມທດິຊີ ັ້ນໍາຂອງລດັຖະບານ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັໂດຍພ ັ້ນຖານ ເພ ່ ອເກບັກໍາ

ຂໍ ັ້ມູນ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຊດັເຈນ, ຄບົຖັ້ວນ ແລະ ຖ ກຕ ັ້ອງ; 

- ປັບປຸງລະບບົເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ, ບນັທ ກຂໍ ັ້ມູນຖານລາຍຮບັ ແລະ ການເຊ ່ ອມຕໍ່ ຖານຂໍ ັ້ມູນລາຍຮບັ ລະຫວ່າງ ສູນ

ກາງ-ທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ແຂວງ-ເມ ອງ ໃຫ ັ້ກວ ັ້າງອອກກວ່າເກົ່ າ. ລວມໄປເຖງິ ສ ັ້າງກນົໄກການສະໜອງຂໍ ັ້ມູນ ລະຫວ່າງ 

ສູນກາງ, ຂະແໜງຄຸ ັ້ມຄອງຖານລາຍຮບັ (ທີ່ ດນິ, ໂຄງການພະລງັງານ ແລະ ອ ່ ນໆ) ກບັ ພາກສ່ວນຈດັເກບັລາຍ

ຮບັຕວົຈງິ ໃຫ ັ້ມຄີວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຊດັເຈນ ເພ ່ ອເປັນພ ັ້ນຖານໃນການຈດັເກບັ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການ; 

- ຍກົສູງປະສດິທພິາບການຄຸ ັ້ມຄອງເກບັກໍາ, ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ວໄິຈ ຖານຂໍ ັ້ມູນລາຍຮບັງບົປະມານ ເພ ່ ອເປັນພ ັ້ນຖານໃຫັ້

ແກ່ການຄາດຄະເນລາຍຮບັແຕ່ລະປີ, ສ ັ້າງແຜນງບົປະມານໄລຍະກາງ ໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມຫ ກັວຊິາການ ແລະ 

ວທິະຍາສາດ. 
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5) ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງ ຢ່າງຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ຊດັເຈນ: 

- ແບ່ງປັນການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຢ່າງຈະແຈ ັ້ງ ອງີໃສ່ຈດຸພເິສດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງ

ແຕ່ລະທັ້ອງຖິ່ ນ ເພ ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນການດຸ່ນດ່ຽງຈາກສູນກາງ; 

- ສ ບຕໍ່ ປະຕບິດັມາດຕະການຊຸກຍູ ັ້ເສດຖະກດິຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ຕດິພນັກບັຂະແໜງການເງນິ ແລະ ການສ ັ້າງລາຍ

ຮບັງບົປະມານ ໂດຍສະເພາະ ການຜນັຂະຫຍາຍເປັນໜັ້າວຽກລະອຽດ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫັ້ແຕ່ລະ

ພາກສ່ວນນໍາໄປຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. ພັ້ອມທງັ, ມລີະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານ ໃຫ ັ້ລດັຖະບານ ໄດ ັ້ຮບັຊາບ

ຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

6) ເອາົໃຈໃສ່ວຽກງານ ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ:  

- ສ ັ້າງກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ໄລ່ລຽງຄ ນບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ການເກບັລາຍຮບັຈາກ

ຂະແໜງການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພະ ຕດິພນັກບັພາສ,ີ ອາກອນ, ຊບັສນິຂອງລດັ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ແລະ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ 

ເພ ່ ອບ່ໍໃຫ ັ້ມຊ່ີອງທາງການຮົ່ ວໄຫ ຂອງລາຍຮບັ, ຮບັປະກນັການຈດັເກບັຖ ກຕ ັ້ອງ, ໂປ່ງໃສ່ ແລະ ກວດສອບໄດ ັ້; 

- ກໍານດົມາດຕະການ ແລະ ວທິກີານ ທີ່ ເຂັ ັ້ມງວດ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ລະບບົ ຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານທນັສະໄໝ (IT) ເປັນເຄ ່ ອງມ  

ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການປະຕບິດັວຽກງານ, ການຈດັເກບັລາຍຮບັ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງຕາມກດົໝາຍ, 

ລະບຽບການ ທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້. 

3. ວຽກຈດຸສຸມທາງດ ັ້ານລາຍຈ່າຍ 

ເພ ່ ອແກ ັ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ສ ັ້າງງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃນ 5 ປີຕໍ່ ໜ ັ້າ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜີນົ, 

ວຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ບຕໍ່ ຄຸ ັ້ມຄອງຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ ເລີ່ ມແຕ່ຂອດການສ ັ້າງແຜນ ຮອດ ຂອດການ

ກວດກາການໃຊ ັ້ຈ່າຍ ເພ ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການນໍາໃຊ ັ້ງບົປະມານທີ່ ມຈີາໍກດັຢ່າງມຈີດຸສຸມ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ສູ ັ້ຊນົ

ດໍາເນນີການສ ັ້າງແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັໃຫ ັ້ໄປຕາມຂັ ັ້ນຕອນ ແລະ ຫ ກັການທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້ໃນກດົໝາຍ, ຈດັສນັ

ງບົປະມານຢ່າງມຈີດຸສຸມຕາມ ແຜນງານ/ໂຄງການ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ 

ທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ສ ບຕ່ໍປັບປຸງໂຄງສ ັ້າງລາຍຈ່າຍງບົປະມານໃຫັ້ສມົສ່ວນ ເປັນຕົ ັ້ນ ລາຍຈ່າຍເງນິເດ ອນ, ເງນິນະໂຍບາຍ ຂອງ

ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫ ວດ ແລະ ພະນກັງານບໍານານ;  ລາຍຈ່າຍບໍລຫິານປົກກະຕຂິອງກງົຈກັ ແລະ 

ລາຍຈ່າຍລງົທ ນຂອງລດັ, ຕອບສະໜອງງບົປະມານ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃຫ ັ້ບນັລຸ

ຕາມຄາດໝາຍ, ປັບປຸງຂັ ັ້ນຕອນການປະຕບິດັລາຍຈ່າຍໃຫັ້ກະທດັຮດັ, ຮດັກຸມ, ບໍລິຫິານແຫ ່ ງທ ນໃຫ ັ້ມຄ່ີວາມຄ່ອງ

ຕວົ ຫນັການເຊ ່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າສຸ່ລະບບົທະນາຄານໃຫັ້ຫ າຍຂ ັ້ນ, ຍກົສູງປະສດິທຜິນົດ ັ້ານລາຍຈ່າຍໃຫັ້ດຂີ ັ້ນ, ຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາສ ັ້າງ 

ກນົໄກລາຄາກາງ ຂອງສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບໍລກິານ, ເອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັການກວດກາຫ ງັຈ່າຍງບົປະມານໃຫັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ 

ແລະ ທົ່ ວເຖງິ, ເຂັ ັ້ມງວດການປະຕບິດັຫ ກັການລວມສູນຂອງງບົປະມານໃຫັ້ ຄບົຖັ້ວນ, ຖ ກຕ ັ້ອງ ແລະ ທນັກໍານດົ

ເວລາ, ລະບບົການສ ັ້າງແຜນ, ສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານ ຕ ັ້ອງເຂົ ັ້າມານໍາໃຊ ັ້ລະບບົທນັສະໄໝ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ່າງຄບົຖັ້ວນ

ຮບັປະກນັຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ທນັສະພາບການ. ເພ ່ ອຮອງຮບັການປະຕບິດັຄາດໝາຍດັ່ ງກ່າວຈະໄດ ັ້ຜນັຂະຫຍາຍ

ເປັນແຜນວຽກ ລະອຽດ ດັ່ ງນີ ັ້: 

1) ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງ ແລະ ຈດັສນັແຜນໄປຕາມກໍານດົໝາຍ ແລະ ບນົພ ັ້ນຖານແຜນງບົປະມານໄລຍະກາງ, ສ ັ້າງແຜນ

ງບົປະມານ (1+2) ໃຫ ັ້ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ທນັເວລາ;  

2) ສ ບຕໍ່ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງ ແຜນພດັທະນາຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ; 
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3) ສ ັ້າງລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານ-ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ທນັສະໄໝ, ໜກັແໜັ້ນໝັ ັ້ນຄງົ, ເຊ ່ ອມໂຍງກບັລະບບົຄຸ ັ້ມ

ຄອງລາຍຮບັ, ທະນາຄານ ແລະ ບນັດາຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ ໂດຍສະເພາະ ສ ບຕໍ່ ການປັບປຸງລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງການ

ເງນິແຫ່ງລດັ (FMIS) ຕາມແຜນການປະຕຮູິບ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດທີ່ ກໍານດົໄວ ັ້; 

4) ຫນັການຊໍາລະສະສາງງບົປະມານ ຜ່ານລະບບົເອເລກັໂຕຣນກິ ແລະ ຜ່ານລະບບົທະນາຄານ ເປັນຕົ ັ້ນຕໍ; 

5) ຄຸ ັ້ມຄອງການປະຕບິດັລາຍຈ່າຍບໍລຫິານປົກກະຕໃິຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົ ພ ັ້ອມທງັ ມມີາດຕະການ ແລະ ກນົໄກ ໃນ

ການຕດິຕາມ ທບົທວນ ບນັດາລາຍຈ່າຍທີ່ ບ່ໍໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຫ   ມກີານຊໍ ັ້າຊ ັ້ອນ ຫ   ຄດິໄລ່ເກນີວຽກຕວົຈງິ 

ແມ່ນບ່ໍອະນຸຍາດໃຫັ້ນໍາໃຊ ັ້ຍອດເຫ  ອດັ່ ງກ່າວ ແລະ ມອບຄ ນເຂົ ັ້າງບົປະມານແຫ່ງລດັ; 

6) ສ ບຕໍ່ ປັບປຸງບໍລຫິານແຫ ່ ງທ ນຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົສູງ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ຫ າຍວທິກີານໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ, 

ສໍາຄນັກວ່າໝູ່  ຕ ັ້ອງເຕົ ັ້າໂຮມເງນິທ ນຂອງລດັ ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃນໂຄງສ ັ້າງບນັຊລີວມສູນ ເພ ່ ອຮບັປະກນັງບົປະມານມີ

ສະພາບຄ່ອງ; 

7) ນໍາໃຊ ັ້ ແລະ ຂະຫຍາຍ ລະບບົການກວດກາບນັຊຄີດິໄລ່ເງນິເດ ອນ ເຊ ່ ອມຕໍ່ ຖານຂໍ ັ້ມູນບນັຊຈີາໍນວນພນົຂອງ

ກະຊວງພາຍໃນ ໃຫ ັ້ມຂໍີ ັ້ມູນທີ່ ຄບົຖັ້ວນຂ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ, ກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງຢ ນ ຈາໍນວນພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, 

ທະຫານຕໍາຫ ວດ ແລະ ພະນກັງານບໍານານ ທີ່ ມໜີ ັ້າຕວົຈງິ ເພ ່ ອເປັນຂໍ ັ້ມູນໃນການປະຕບິດັລາຍຈ່າຍເງນິເດ ອນ, 

ເງນິອຸດໜນູໃຫັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ; 

8) ສ ັ້າງລະບບົການເບກີຈ່າຍເງນິເດ ອນໃຫັ້ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຜ່ານລະບບົບນັຊທີະນາຄານ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 100% ສໍາ

ລບັຂງົເຂດທີ່ ມກີານບໍລກິານຂອງທະນາຄານ ແລະ ເບກີຈ່າຍເງນິເດ ອນ ໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກໍານດົເວລາ; 

9) ສ ັ້າງລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິ ໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັ ໃຫ ັ້ເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ເປັນບ່ອນອງີໃນການ

ຕດິຕາມການຊໍາລະສະສາງ, ການຄ ັ້າງຊໍາລະ, ມູນຄ່າໂຄງການທີ່ ໄດ ັ້ສໍາເລດັແລ ັ້ວ, ມູນຄ່າໂຄງການທີ່ ຍງັຈະສ ບຕໍ່ ຈດັ

ຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເພ ່ ອສະຫ ຸບສະພາບການເງນິ-ການລງົທ ນຂອງລດັ ແລ ັ້ວລາຍງານໃຫັ້ລດັຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງ

ຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

10) ການສ ັ້າງຫວົໜ່ວຍງບົປະມານກຸ ັ້ມຕນົເອງ, ຊ ່ ງປະຈບຸນັກໍາລງັທດົລອງຢູ່ບາງຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ການນໍາ

ໃຊ ັ້ທ ນ ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ຢູ່ໃນຂອບເຂດເພດານທີ່ ໄດ ັ້ຈດັສນັໃຫ ັ້; 

11) ເພີ່ ມທະວ ີແລະ ເອາົໃຈໃສ່ການຄຸ ັ້ມຄອງ ກວດກາ ຕດິຕາມ ການຊໍາລະ, ການເບກີຈ່າຍງບົປະມານ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງ

ຕາມກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນງບົປະມານ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຮອງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ພ ັ້ອມທງັ, ມມີາດຕະການ 

ຍ ັ້ອງຍໍຜູ ັ້ມຜີນົງານດເີດັ່ ນ ແລະ ການລງົໂທດຜູ ັ້ທີ່ ກະທໍາຜດິ; 

12) ເພີ່ ມທະວຄີວາມເອາົໃຈໃສ່ໃນການສະຫ ຸບສງັລວມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັງບົປະມານ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ແຕ່ລະເດ ອນ, ງວດ 

ແລະ ປີ ແລະ ສະຫ ຸບຂາດໂຕ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກໍານດົໄວ ັ້; 

13) ເອາົໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງການສະຫ ຸບການປະຕບິດັແຜນງບົປະມານ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຜຍີແຜ່ຂໍ ັ້ມູນ ໃຫ ັ້

ສາທາລະນະຊນົ ຕາມມາດຖານສາກນົ ເພ ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຊ ່ ອໝັ ັ້ນຂອງສາກນົ ແລະ ສງັຄມົ. 

4. ວຽກຈດຸສຸມທາງດ ັ້ານໜີ ັ້ສນິສາທາລະນະ 

ເພ ່ ອສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ຄາດໝາຍໃຫັ້ໜີ ັ້ສນິສາທາລະນະບ່ໍໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພ ໂດຍຄຸ ັ້ມຄອງໃຫັ້ຢູ່

ໃນລະດບັບ່ໍເກນີ 75% ຂອງ GDP (ໃນນີ ັ້ ໜີ ັ້ສນິຕ່າງປະເທດບ່ໍໃຫ ັ້ເກນີ 60 % ຂອງ GDP) ໃນເງ  ່ອນໄຂຕ ັ້ອງສູ ັ້ຊນົ

ໃຫ ັ້ອດັຕາການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງ GDP ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 5% ຕໍ່ ປີ  ແລະ ອດັຕາເງນິເຟີັ້ໃນລະດບັ 3% ຕ່ໍປີ ໂດຍຕ ັ້ອງ

ເອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັບນັດາວຽກຈດຸສຸມຕົ ັ້ນຕໍ ດັ່ ງນີ ັ້: 
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1) ສໍາລບັວຽກໜີັ້ັ້ສນິຕ່າງປະເທດ: 

- ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າມາດຕະການໃນການຫ ຸດໜີ ັ້ສນິຕ່າງປະເທດລງົເທ ່ ອລະກ ັ້າວ ແລະ ໃຫ ັ້ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຄຸ ັ້ມຄອງໄດ ັ້ 

ເປັນຕົ ັ້ນ ການຫ ຸດຈາໍນວນໜີັ້ສນິ ຕໍ່  GDP ດ ັ້ວຍການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ການຫນັໜີ ັ້ເປັນທ ນ ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ສາມາດ

ປະຕບິດັໄດ ັ້, ການຂາຍຊບັສນິ, ຮຸ ັ້ນຂອງລດັ, ແຮ່ທາດ ແລະ  ຮູບການອ ່ ນໆ; 

- ເຍ ັ້ອນອາຍຸໜີ ັ້ສນິອອກໄປຕ ່ ມ ດ ັ້ວຍການເຈລະຈາເລ ່ ອນໜີັ້ ກບັ ບນັດາເຈົ ັ້າໜີ ັ້ຕ່າງໆ, ການກູ ັ້ຢ ມທີ່ ມເີງ  ່ອນໄຂ

ຜ່ອນຜນັກວ່າ ມາຊໍາລະໜີັ້ສນິໄລຍະສັ ັ້ນ, ການຫນັປ່ຽນສະກຸນເງນິຂອງໜີັ້ສນິ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມອາດ

ສາມາດຂອງລາຍຮບັທີ່ ເປັນເງນິຕາ ແລະ ແຫ ່ ງທ ນທີ່ ຈະສາມາດລະດມົໄດ ັ້; 

- ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ດໍາເນນີການວໄິຈຄວາມຍ ນຍງົຂອງໜີັ້ສນິຕ່າງປະເທດ, ມກີານປະເມນີ ແລະ ບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງຂອງ

ໜີັ້ສນິແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ກໍານດົແຜນການກູ ັ້ຢ ມ ໃຫ ັ້ແທດເໝາະກບັເງ  ່ອນໄຂເສດຖະກດິ-ການເງນິຂອງ

ປະເທດ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ ັ້ານແຫ ່ ງທ ນ; 

- ຈາໍກດັ ແລະ ຢຸດຕກິານກູ ັ້ຢ ມຂອງບນັດາລດັວສິາຫະກດິ ສໍາລບັໂຄງການລງົທ ນໃໝ່, ພັ້ອມທງັ ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫັ້

ກູ ັ້ຢ ມໃໝ່ ເພ ່ ອເປັນການປະກອບຮຸ ັ້ນຂອງລດັຖະບານ ໃນໂຄງການລງົທ ນຮ່ວມກບັນກັລງົທ ນທງັພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດທງັໝດົ, ນອກຈາກກໍລະນໂີຄງການດັ່ ງກ່າວແທັ້ ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ສາມາດທດົແທນເງນິກູ ັ້ດ ັ້ວຍ

ລາຍຮບັ ຈາກໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ໂດຍບ່ໍເອ ່ ອຍອງີໃສ່ງບົປະມານຂອງລດັ; 

- ສ ັ້າງກນົໄກ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເພ ່ ອຈາໍກດັ ແລະ 

ເຂັ ັ້ມງວດ ການກູ ັ້ຢ ມໃໝ່ ແລະ ການຄໍ ັ້າປະກນັ. ຢຸດຕຊິົ່ ວຄາວ ການກູ ັ້ຢ ມໃໝ່ ເພ ່ ອມາປະຕບິດັໂຄງການທີ່ ບ່ໍມີ

ຜນົຕອບແທນ, ໂດຍເນັ ັ້ນໜກັ ກູ ັ້ຢ ມສະເພາະບນັດາໂຄງການທີ່ ມປີະສດິທຜິນົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ມີ

ລາຍຮບັເທົ່ ານັ ັ້ນ; 

- ສູ ັ້ຊນົເພີ່ ມລາຍຮບັໃຫ ັ້ກຸ ັ້ມລາຍຈ່າຍພາຍໃນໂດຍພ ັ້ນຖານເທ ່ ອລະກ ັ້າວ, ດ ັ້ວຍການປະຕຮູິບເບ ັ້ອງລາຍຮບັງບົປະ 

ມານ ໃຫ ັ້ມຄີວາມໜກັແໜັ້ນ ເພີ່ ມຂ ັ້ນແບບໄວ ຫ   ກ ັ້າວກະໂດດ ຈາໍກດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນການ

ຂາດດຸນ ແລະ ຄວາມກດົດນັໃນການລະດມົທ ນຈາກຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອມາດຸ່ນດ່ຽງງບົປະມານ; 

- ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນຄຸ ັ້ມຄອງມະຫາພາກ ເພ ່ ອປັບປຸງໂຄງສ ັ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຕວົຊີ ັ້ວດັມະຫາ

ພາກ ໃຫ ັ້ດຂີ ັ້ນ, ສະສມົຄງັສໍາຮອງ ແລະ ເງນິຕາ, ຄຸ ັ້ມຄອງອດັຕາແລກປ່ຽນ, ດ ງດູດການລງົທ ນຕ່າງປະເທດ 

ແລະ ສົ່ ງເສມີການສົ່ ງອອກ, ເພ ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຊ ່ ອໝັ ັ້ນ ໃຫ ັ້ແກ່ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ, ຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທ ນ ແລະ ນກັລງົທ ນ

ຕ່າງໆ; 

- ເລັ່ ງປັບປຸງຖານະການເງນິ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟັ້າລາວ ເພ ່ ອສ ັ້າງທ່າແຮງທາງດ ັ້ານລາຍ

ຮບັ ແລະ ບ່ໍໃຫ ັ້ກະທບົຕໍ່ ຖານະການເງນິຂອງລດັຖະບານ. ລວມທງັ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນແມ່ບດົ

ການພດັທະນາຂະແໜງພະລງັງານ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັສະພາບເງ  ່ອນໄຂຕວົຈງິ ແລະ ສາມາດສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ

ໃຫັ້ຂະແໜງພະລງັງານແທັ້; 

- ເລັ່ ງລດັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍການລະດມົແຫ ່ ງທ ນມາຊໍາລະໜີັ້ສນິໃຫ ັ້ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ແລະມຄີວາມ

ແນ່ນອນ ເປັນຕົ ັ້ນແມ່ນການສ ບຕໍ່ ລະດມົຕະຫ າດພນັທະບດັພາຍໃນປະເທດເປັນສະກຸນເງນິໂດລາ ສຫລ, 

ຕະຫ າດພນັທະບດັຢູ່ປະເທດໄທ, ສາກນົ ແລະ ອອກຈາໍໜ່າຍພນັທະບດັຢູ່ ສປ ຈນີ (Panda Bond) ໄປ

ພ ັ້ອມກບັການສ ັ້າງຄວາມເຊ ່ ອໝນັ ແລະ ສ ບຕ່ໍກູ ັ້ຢ ມຈາກສະຖາບນັການເງນິທີ່ ເປັນທະນາຄານທຸລະກດິພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
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2) ສໍາລບັວຽກໜີັ້ສນິພາຍໃນ: 

- ສູ ັ້ຊນົເພີ່ ມລາຍຮບັງບົປະມານໃຫັ້ສາມາດກຸ ັ້ມລາຍຈ່າຍລວມທງັດອກເບັ ັ້ຍໜີ ັ້ສນິໃຫ ັ້ໄດ ັ້ໂດຍພ ັ້ນຖານ ແລະ 

ປະຕບິດັແຜນປະຕຮຸິບໃຫັ້ສາມາດເພີ່ ມລາຍຮບັ ພາຍໃນ 5 ປີຕໍ່ ໜ ັ້າໃຫ ັ້ສູງຂ ັ້ນຕ ່ ມ (2% ຕໍ່  GDP) ເພ ່ ອໃຫ ັ້ມີ

ສ່ວນແຮໄວ ັ້ເພ ່ ອຊໍາລະໜີັ້; 

- ສູ ັ້ຊນົຈາໍກດັເພດານລາຍຈ່າຍບ່ໍໃຫ ັ້ສູງກ່ວາຄວາມອາດສາມາດຂອງລາຍຮບັ, ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫັ້ສ ັ້າງແຜນລາຍຈ່າຍ

ໂດຍບ່ໍມແີຫ ່ ງລາຍຮບັ ທີ່ ແນ່ນອນຮອງຮບັ, ໂດຍຮກັສາລະດບັການຂາດດຸນບ່ໍໃຫ ັ້ເກນີ 3% ຂອງ GDP 

(ອະນຸຍາດສະເພາະບ ັ້ວງລງົທ ນຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມແີຫ ່ ງເງນິແນ່ນອນແລ ັ້ວ); 

- ສ່ວນການບໍລຫິານການຊໍາລະຕົ ັ້ນທ ນໜີ ັ້ັ້ພາຍໃນ ແມ່ນສູ ັ້ຊນົລະດມົຈາກທ່າແຮງຂອງຕະຫ າດພາຍໃນ ດ ັ້ວຍ

ການອອກພນັທະບດັຢຸ່ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ແລະ ພນັທະບດັຄງັເງນິຜ່ານ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອ

ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມສີະພາບຄ່ອງ ແລະ ສາມາດຊໍາລະໄດ ັ້ທນັເວລາ; 

- ຈາໍກດັບ່ໍໃຫ ັ້ມກີານເພີ່ ມຂ ັ້ນຂອງໜີັ້ພາຍໃນສາທາລະນະ ແລະ ໜີ ັ້ສນິໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັຕ ່ ມອກີ. ພ ັ້ອມທງັ

ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າມາດຕະການຕ່າງໆ ເພ ່ ອສາມາດປົດໜີັ້ລງົ ເປັນຕົ ັ້ນແມ່ນການນໍາໃຊ ັ້ຊບັສນິ, ຮຸ ັ້ນ ແລະ ລາຍຮບັພາຍໃນ; 

- ປັບປຸງການບໍລຫິານສະພາບຄ່ອງ, ການບໍລຫິານແຫ ່ ງທ ນ ແລະ ກນົໄກການຊໍາລະໜີັ້ສນິພາຍໃນໃຫັ້ຄບົຖັ້ງນ

ຕາມກໍານດົເວລາ ເພ ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຊ ່ ອໝັ ັ້ນໃຫ ັ້ຜູ ັ້ລງົທ ນໃນພນັທະບດັລດັຖະບານ ແລະຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດ 

- ສ ບຕ່ໍປະສານສມົທບົກບັ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ແລະ ບນັດາພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ພດັທະນາຕະຫ າດການເງນິ-ຕະຫ າດທ ນພາຍໃນປະເທດ ໃຫ ັ້ເຕບີ

ໃຫຍ່, ມສີະພາບຄ່ອງ ແລະ ເປັນແຫ ່ ງທ ນທີ່ ຍ ນຍງົໃຫ ັ້ແກ່ລດັ. 

5. ການພດັທະນາຂະແໜງການເງນິ ເປັນທນັສະໄໝ 

ເພ ່ ອບນັລຸການຫນັວຽກງານຂະເເໜງການເງນິເປັນທນັສະໄໝ ໃຫັ້ປະສບົຜນົສໍາເລດັ, ກະຊວງການເງນິ ຈ ່ ງໄດ ັ້

ເປັນເອກະພາບ ຕາມວໃິສທດັ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາການເງນິແຫ່ງລດັ ຮອດປີ 2025 ນໍາ

ໄປຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍ ຄ :  

- ຫນັກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານຂອງລດັ (ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ) ໃຫ ັ້ເປັນລະບບົດຈີຕີອນ ເເບບຄບົຊຸດ 

ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີ ເເລະ ເຄ ່ ອງມ ທີ່ ທນັສະໄໝ ເພ ່ ອຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັລາຍຮບັ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ

ງບົປະມານໃຫັ້ຖ ກຕ ັ້ອງ, ຄບົຖັ້ວນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທນັຕາມກໍານດົເວລາ; 

- ພດັທະນາລະບບົຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງລະບບົເຄ ອຂ່າຍ ເເລະ ຖານຂໍ ັ້ມູນການເງນິແຫ່ງລດັ 

ໃຫ ັ້ລວມສູນ, ເປັນລະບບົຄບົຊຸດ, ມມີາດຖານສາກນົ, ມຄີວາມໝັ ັ້ນຄງົ, ຢ ນຍງົ, ໂປ່ງໃສ ເເລະ ສາມາດເຊ ່ ອມ

ໂຍງກບັຂະເເໜງ ການກ່ຽວຂ ັ້ອງພາຍໃນ ເເລະ ພາກພ ັ້ນ;  

- ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃຫ ັ້ກ ັ້າວໄປສູ່ຄວາມເປັນຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ ັ້ານໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ເເລະ ບໍາລຸງ

ຮກັສາລະບບົຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານການເງນິແຫ່ງລດັ. 

ອງີໃສ່ຈດຸປະສງົລະດບັຄາດໝາຍຂ ັ້າງເທງິນີ ັ້ ກະຊວງການເງນິ ໄດ ັ້ສ ັ້າງບນັດາວຽກງານຈດຸສຸມ ທີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສູ ັ້ຊນົ 

ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຫນັການຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານແຫ່ງລດັເປັນດຈິຕິອນ ໃຫ ັ້ປະກດົຜນົເປັນຈງິລະອຽດ ຄ : 

 

 



29   ປັບປຸງຄັ ັ້ງວນັທ ີ22 ກນັຍາ 2020 

 

1) ວຽກງານຈດຸສຸມທ ີ1: ພດັທະນາ, ປັບປຸງ ລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ 

- ພດັທະນາລະບບົບນັຊຄີງັເງນິ-ງບົປະມານ ໃຫ ັ້ເປັນລະບບົຄບົຊຸດ (IFMIS), ທນັສະໄໝ ແລະ ເປັນ

ມາດຕະຖານສາກນົ ເພ ່ ອຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານຂອງລດັ (ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ) ແບບດຈິຕິອນ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍ

ລະບບົລງົສູ່ການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

- ໃນໄລຍະຂ ັ້າມຜ່ານໄປສູ່ ລະບບົ FMIS, ສ ບຕໍ່ ປັບປຸງລະບບົ GFIS ເປັນຕົ ັ້ນ ພດັທະນາລະບບົໃຫ ັ້ຮອງຮບັ

ການເຂົ ັ້ານໍາໃຊ ັ້ຜ່ານອນິເຕເີນດັ ເພ ່ ອເຊ ່ ອມຕໍ່ ກບັບນັດາຫວົໜ່ວຍງບົປະມານຂັ ັ້ນ 2 ແລະ ການເງນິຂັ ັ້ນເມ ອງ; 

- ພດັທະນາລະບບົຈດັຊ ັ້ດ ັ້ວຍທ ນຂອງລດັ (e-Public Procurement System) ເພ ່ ອລວມສູນການຈດັຊ ັ້-

ຈດັຈ ັ້າງທີ່ ນໍາໃຊ ັ້ງບົປະມານຂອງລດັ, ເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັຊ ັ້-ຈດັຈ ັ້າງໂປ່ງໃສ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົທາງດ ັ້ານເວລາ 

ໂດຍຜ່ານເຄ ່ ອງມ ດຈີຕິອນ; 

- ສ ັ້າງລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິ ໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັ ໃຫ ັ້ເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ເປັນບ່ອນອງີໃນການ

ຕດິຕາມການຊໍາລະສະສາງ, ການຄ ັ້າງຊໍາລະ, ມູນຄ່າໂຄງການທີ່ ໄດ ັ້ສໍາເລດັແລ ັ້ວ, ມູນຄ່າໂຄງການທີ່ ຍງັຈະສ ບຕໍ່

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເພ ່ ອສະຫ ຸບສະພາບການເງນິ-ການລງົທ ນຂອງລດັ ແລ ັ້ວລາຍງານໃຫັ້ລດັຖະບານ ແລະ ສະພາ

ແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ສ ບຕ່ໍປັບປຸງລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິສາທາລະນະ ເປັນທນັສະໄໝ ໂດຍຍກົລະດບັຈາກ DMFAS 5.3 ເປັນ 

DMFAS 6.0, ພັ້ອມທງັເຊ ່ ອມຕໍ່ ຫາລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານ-ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ເພ ່ ອຕດິຕາມການຊໍາລະ 

ແລະ ຂ ັ້ນແຜນລາຍຈ່າຍ ໃຫ ັ້ທນັສະພາບການ. 

2) ວຽກງານຈດຸສຸມທ ີ2: ປັບປຸງ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍ ລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານລາຍຮບັ 

- ຜນັຂະຫຍາຍລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ (TaxRIS) ໄລຍະ 2 ໄປສູ່ບນັດາເມ ອງທີ່ ມເີງ  ່ອນ 

ໄຂພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ICT ແລະ ການບໍລກິານຂອງທະນາຄານ. ລວມສູນການແຈ ັ້ງມອບລາຍຮບັທງັໝດົ ເປັນ 

ຕົ ັ້ນ ລາຍຮບັສ່ວຍສາອາກອນ, ລາຍຮບັຈາກການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັສນິຂອງລດັ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງລດັວສິະຫະກດິ; 

- ປັບປຸງລະບບົ ASYCUDA ໃຫັ້ຮອງຮບັການແຈ ັ້ງພາສ ີ ສໍາລບັການນໍາເຂົ ັ້າ-ສົ່ ງອອກ ຜ່ານອນິເຕເີນດັ, ນໍາໃຊ ັ້

ລາຍເຊນັເອເລກັໂຕຣນກິ, ຄຸ ັ້ມຄອງຜູ ັ້ບໍລກິານແຈ ັ້ງພາສ ີແລະ ອ ່ ນໆ; 

- ພດັທະນາລະບບົຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານຄຸ ັ້ມຄອງຊບັສນິຂອງລດັ ແບບເອເລກັໂຕຣນກິ (Asset Management 

Information System) ເພ ່ ອລວມສູນຖານຂໍ ັ້ມູນ ຄຸ ັ້ມຄອງສະຖຕິຊິບັສນິຂອງລດັໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ

ເຊັ່ ນ: ຂ ັ້ນບນັຊ,ີ ຂ ັ້ນທະບຽນ, ກໍານດົເລກລະຫດັ, ເລກທະບຽນ, ການຊ ັ້, ສ ັ້າງໃໝ່, ການມອບ-ໂອນ, ການຫນັ

ຊບັສນິເປັນທ ນ, ການແລກປ່ຽນ, ການໃຫັ້ເຊົ່ າ ຫ   ສໍາປະທານ ແລະ ການສະສາງຊບັສນິຂອງລດັໃນແຕ່ລະປີ 

ຂອງປະເພດຊບັສນິຂອງລດັທງັໝດົ; 

- ພດັທະນາລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ ແບບລວມສູນ ໂດຍເລີ່ ມຕົ ັ້ນຈດັເກບັຄ່າ

ທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານຂອງຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັ ແລ ັ້ວສ ບຕໍ່ ສ ັ້າງລະບບົເຊ ່ ອມຕໍ່  ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍ

ຫາຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ (ກະຊວງ/ອງົການທຽບເທົ່ າ) ສໍາລບັການຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລກິານ

ທາງດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ກອງທ ນຂອງລດັທງັໝດົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

- ສ ບຕ່ໍຜນັຂະຫຍາຍລະບບົຈດັເກບັຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ ຢູ່ດ່ານສາກນົທງັໝດົ (Easy Pass) ໃນ

ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ເຊ ່ ອມຕໍ່ ຫາ ແລະ ຍກົລະດບັ ລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງພາຫະນະເຂົ ັ້າ-ອອກ ຢັ້ຽມຢາມຊົ່ ວຄາວ 

ແລະ ພາຫະນະຂນົສົ່ ງສນິຄ ັ້າ (ບໍ 53) ໃຫ ັ້ເປັນລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຕດິຕາມພາຫະນະຂນົສົ່ ງພາຍໃນປະເທດແບບ
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ຄບົຊຸດ Customs iGate ແລະ Electronic Cargo Tracking System (ECTS) ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ RFID 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີGPS. 

3) ວຽກງານຈດຸສຸມທ ີ3: ຍກົລະດບັລະບບົເຊ ່ ອມຕໍ່ ຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານ 

- ປັບປຸງ, ຍກົລະດບັ ລະບບົຊໍາລະພາສ-ີອາກອນ (Easy Tax) ແລະ ລະບບົເບກີຈ່າຍງບົປະມານຂອງລດັ 

(Smart Cash) ໃຫັ້ສາມາດລວມສູນການເຊ ່ ອມຕໍ່ ຂໍ ັ້ມູນຫາບນັດາທະນາຄານທຸລະກດິ ຜ່ານລະບບົການຊໍາ

ລະ ແລະ ຫກັບນັຊຂີອງ ສປປ ລາວ (LaPASS) ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ ໃຫັ້ແກ່ຜູ່ປະກອບການໃນການມອບພນັທະພາສ-ີອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມອ ່ ນໆ ເຂົ ັ້າງບົປະມານແບບອີ

ເລກັໂຕຣນກິ  ແລະ ການເບກີຈ່າຍງບົປະມານ, ການຊໍາລະສະສາງເປັນແບບອເີລກັໂຕຣນກິ ຜ່ານທະນາຄານ

ທຸລະກດິທງັໝດົ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

- ສ ບຕໍ່ ຂະຫຍາຍລະບບົແຈ ັ້ງພາສປີະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ (LNSW) ເຊ ່ ອມຕໍ່ ກບັລະບບົຂອງບນັດາປະເທດອາ 

ຊຽນ; 

- ພດັທະນາການເຊ ່ ອມຕໍ່ ຂໍ ັ້ມູນ (API) ກບັບນັດາຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ (ກະຊວງ/ອງົການທຽບເທົ່ າຂັ ັ້ນສູນກາງ) 

ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານສາກນົຄບົຊຸດ ແລະ ເຕມັຮູບແບບ ລະຫວ່າງລດັບໍລຫິານດ ັ້ວຍກນັ ແລະ ລດັບໍລຫິານກບັ

ບນັດາລດັວສິາຫະກດິ, ພາກທຸລະກດິ ເພ ່ ອແລກປ່ຽນຂໍ ັ້ມູນເປັນຕົ ັ້ນ: ບນັຊຈີາໍນວນພນົ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ, 

ພ ັ້ນຖານລາຍຮບັ (ອາກອນທີ່ ດນີ, ຄ່າທໍານຽມທາງ, ລາຍຮບັບນິຜ່ານ ແລະ ອ ່ ນໆ), ກວດກາຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງ

ຂອງຂໍ ັ້ມູນຊ ່ ງກນັ ແລະ ກນັ; 

- ພດັທະນາລະບບົຊໍາລະ ແລະ ລະບບົການເບກີຈ່າຍຜ່ານມ ຖ  ຕາມແຜນແມ່ບດົການຊໍາລະພາສ-ີອາກອນແບບດິ

ຈຕິອນ ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍລກິານຂອງ ສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ຜູ ັ້ໃຫ ັ້ບໍລກິານໂທລະຄມົມະນາຄມົ. 

4) ວຽກງານຈດຸສຸມທ ີ4: ພດັທະນາ ລະບບົວເິຄາະ-ວໄິຈຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ກວດສອບ 

- ພດັທະນາລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັ ແບບລວມສູນ (Data Warehouse, Business 

Intelligence and Data Analytics) ສໍາລບັເກບັ, ວເິຄາະ-ວໄິຈ ຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ສ ັ້າງລະບບົລາຍງານການ

ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ (ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ), ສະຖຕິກິານນໍາເຂົ ັ້າ-ສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າ ຜ່ານມ ຖ , ເພ ່ ອ

ເປັນບ່ອນອງີໃນການສ ັ້າງແຜນລາຍຮບັ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ ທນັ

ສະພາບການ; 

- ພດັທະນາລະບບົເຊ ່ ອມຕ່ໍ (API) ດ ງຂໍ ັ້ມູນໂປຣແກຣມບນັຊ ີ ຂອງຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິ ແລະ ຫວົໜ່ວຍ

ງບົປະມານຫາຖານຂໍ ັ້ມູນລວມສູນທີ່ ກ່າວມາຂ ັ້າງເທງິ ລວມທງັ ສ ັ້າງການເຊ ່ ອມຕ່ໍເພ ່ ອຕດິຕາມກວດກາບນັຊເີງນິ

ກູ ັ້ຢ ມ ຂອງລດັວສິາຫະກດິໃຫ ັ້ຊດັເຈນ ເພ ່ ອເກບັດອກເບ ັ້ຍ ແລະ ຕົ ັ້ນທ ນເງນິກູ ັ້ ໃຫ ັ້ທນັຕາມກໍານດົເວລາ; 

- ສ ບຕ່ໍປັບປຸງລະບບົກວດສອບບນັຊຄີງັເງນິ-ງບົປະມານແຫ່ງລດັ (e-Audit) ເພ ່ ອຫນັຂັ ັ້ນຕອນຂອງການກວດ

ສອບໃຫັ້ເປັນລະບບົດຈີຕິອນໄປເທ ່ ອລະກ ັ້າວ ແລະ ທນັກບັສະພາບການ. 

5) ວຽກງານຈດຸສຸມທ ີ5: ປັບປຸງ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍ ລະບບົບໍລຫິານຫ ັ້ອງການ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຂໍ ັ້ມູນ 

- ປັບປຸງ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍ ລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຫ ັ້ອງການແບບເອເລກັໂຕຣນກິ (iOffice) ລງົສູ່ບນັດາພະແນກ

ອ ັ້ອມຂ ັ້າງກມົ, ສະຖາບນັ ແລະ ຫ ັ້ອງການກະຊວງການເງນິ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ ລາຍເຊນັແບບເອເລກັໂຕຣນກິ ເພ ່ ອມາ

ນໍາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຄຸ ັ້ມຄອງຈລໍະຈອນເອກະສານ ແບບລວມສູນ, ປະຕູດຽວ ແນ່ໃສ່ຫ ຸດຜ່ອນຂັ ັ້ນຕອນການ

ບໍລຫິານ ພາຍໃນຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັ; 
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- ຍກົລະດບັເວບໄຊກະຊວງໃຫັ້ເປັນສູນລວມ ເຜຍີແຜ່ຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານຂະແໜງການເງນິ ແບບດຈິຕິອນ ໃຫ ັ້ທນັ

ສະພາບການ. 

6) ວຽກງານຈດຸສຸມທ ີ6: ຍກົລະດບັ ລະບບົພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນໄອທ ີ

- ຍກົລະດບັລະບບົພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງເຄ ອຂ່າຍຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັໃຫ ັ້ລວມສູນ, ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ, ມີ

ຄວາມໝັ ັ້ນຄງົ, ວ່ອງໄວ, ທນັສະໄໝ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ເພ ່ ອຮອງຮບັການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງ

ງບົປະມານແຫ່ງລດັ (ລາຍຮບັ- ລາຍຈ່າຍ) ທງັໝດົ ຢູ່ສູນກາງ ເເລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ; 

- ປະເມນີປະສດິທພິາບການນໍາໃຊ ັ້ ລະບບົໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສ ັ້າງແຜນບໍາລຸງຮກັສາ ລະບບົຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານ

ເຕກັໂນໂລຊ ີຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັທງັໝດົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

6. ການບນັຊ,ີ ກວດກາ ກວດການການເງນິ 

ເພ ່ ອຍກົສູງການຄຸ ັ້ມຄອງບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ ໃຫ ັ້ຖ ບນັຊ ີ ແລະ ຍກົສູງ

ບດົບາດວຽກງານກວດກາຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ, ຕດິຕາມການເຄ ່ ອນໄຫວບນັຊ ີ ແລະ ກວດສອບອດິສະຫ ະ ຕາມກດົໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີຄຸນນະພາບການລາຍງານການເງນິ ໃຫ ັ້ເປັນຂໍ ັ້ມູນທີ່ ໜ ັ້າເຊ ່ ອຖ  ແນ່ໃສເປັນພ ັ້ນຖານໃນ

ການວໄິຈ ແລະ ວາງແຜນການນໍາໃຊ ັ້ທ ນຂອງລດັໃຫ ັ້ແກ່ແຕ່ລະຂະແໜງການ ໂດຍຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສູ ັ້ຊນົປະຕບິດັບນັດາ

ວຽກງານ ດັ່ ງນີ ັ້: 

1) ສ ບຕໍ່ ປັບປຸງໂຄງສ ັ້າງສາລະບານງບົປະມານ-ບນັຊ,ີ ພດັທະນາລະບບົການບນັຊແີຫ່ງລດັ, ການບນັຊວີສິາຫະກດິ 

ແລະ ການກວດສອບອດິສະຫ ະ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັມາດຖານສາກນົດ ັ້ານການບນັຊ ີເພ ່ ອຄວບຄຸມຄຸນນະພາບດ ັ້ານ

ການລາຍງານການເງນິ; 

2) ສ ບຕໍ່ ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ ໃຫ ັ້ຖ ບນັຊ ີຕາມທີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນກດົໝາຍ; 

3) ສ ບຕໍ່ ສ ັ້າງກນົໄກປະສານສມົທບົກບັອງົການກວດກາລດັຖະບານ, ອງົການກວດສອບແຫ່ງລດັ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ່ ອເພີ່ ມທະວວີຽກງານຕດິຕາມ ກວດກາ ການນໍາໃຊ ັ້ງບົປະມານຂອງລດັຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ ແລະ ມມີາດ

ຕະການທີ່ ເດດັຂາດ ຕໍ່ ຜູ ັ້ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ; 

4) ສ ບຕໍ່ ກວດກາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັງບົປະມານແຫ່ງລດັປະຈາໍປີ ຂອງບນັດາກມົວຊິາການ, ການກວດກາ ຕດິຕາມ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ການເງນິການບນັຊ,ີ ການປະຕບິດັພນັທະຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະ

ກດິ ການກວດກາໃນຂງົເຂດການບໍລຫິານວຊິາການ, ກວດກາພາກລັດັ ແລະ ເອກະຊນົ ແລະ ວຽກງານຕ ັ້ານການ

ສໍ ັ້ລາດບງັຫ ວງໃນຂະແໜງການເງນິ ແຕ່ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັບ່ໍທນັຕໍ່ ເນ ່ ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕ;ິ 

5) ສ ບຕໍ່ ການແກ ັ້ໄຂຜນົການກວດກາພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຍງັບ່ໍທນັເຂັ ັ້ມງວດ ເຖງິວ່າຈະເອາົໃຈໃສ່ແກ ັ້ໄຂສໍາ

ເລດັກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍງັຊກັຊ ັ້າ-ແກ່ຍາວ, ການປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ໃນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາ

ວໄິນການເງນິ ແລະ ບນັຫາອ ່ ນ ຍງັບ່ໍທນັເປັນເອກະພາບກນັໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

6) ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍ ທີ່ ຕດິພນັກບັການປະຕບິດັວໄິນພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງການເງນິ ທີ່

ລະເມດີກດົໝາຍ ໂດຍສະເພາະ ການປະຕບິດັວໄິນທາງບໍລຫິານ ແລະ ການກໍານດົເພດານຜນົເສຍຫາຍທາງແພ່ງ; 

7) ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງ ມະຕ ິ ຫ   ຂໍ ັ້ຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ ກ່ຽວກບັການປະສານສມົທບົກບັວຽກງານ

ກວດກາ ກວດການການເງນິ. 
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7. ວຽກງານຈດຸສຸມ ດ ັ້ານວຽກງານກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ 

ເພ ່ ອພດັທະນາກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງຂອງຂະແໜງການເງນິ ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 

ໃຫ ັ້ມທີດັສະນະທາງດ ັ້ານການເມ ອງໜກັແໜັ້ນ, ມຄີວາມສດັຊ ່ ບໍລສຸິດ ແລະ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດໃນລະດບັທີ່

ແນ່ນອນ ເພ ່ ອເປັນທ່າແຮງ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃນການພດັທະນາຂະແໜງການເງນິ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ບນັດາໜັ້າວຽກ ດັ່ ງນີ ັ້: 

1) ວຽກງານພດັທະນາກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງ  

- ປະເມນີຜນົ ແລະ ກວດກາຄ ນ ການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງຂະແໜງການເງນິແຕ່ລະຂັ ັ້ນ (ໜັ້າທີ່  ແລະ 

ຂອບເຂດສດິ ຂັ ັ້ນກະຊວງ, ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ) ບ່ໍໃຫ ັ້ພາລະບດົບາດຊໍ ັ້າຊ ັ້ອນກ ັ້າວກ່າຍກນັ, ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຮມ

ກມົຈາໍນວນໜ ່ ງ ທີ່ ມພີາລະບດົບາດໄກ ັ້ຄຽງກນັ, ຄ ັ້າຍຄ ກນັ ຫ   ຊໍ ັ້າຊ ັ້ອນກ ັ້າວກ່າຍກນັ ເຂົ ັ້າກນັ ຕາມທດິກະຊວງ 

ໜ ່ ງ, ກມົໜ ່ ງ, ພະແນກໜ ່ ງ, ຂະແໜງໜ ່ ງ, ໜ່ວຍງານໜ ່ ງ ເຮດັຫ າຍວຽກ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຈາໍນວນພະນກັງານ-

ລດັຖະກອນລງົ ຈ ່ ງຈະສາມາດຫ ຸດຜ່ອນການແບກຫາບເງນິເດ ອນ ແລະ ເງນິອຸດໜນູຕ່າງໆຂອງລດັຖະບານລງົ

ໄດ ັ້; 

- ດໍາເນນີການປັບປຸງກນົໄກການປະຕບິດັວຽກງານຂອງສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ຢູ່ຂັ ັ້ນເມ ອງ, 

ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໃຫັ້ຮບັປະກນັການລວມສູນ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ (ຕາມສາຍຕັ ັ້ງ) ຢ່າງແທ ັ້

ຈງິ; 

- ບນັຈ,ຸ ສບັຊ ັ້ອນ-ຈດັວາງ ບຸກຄະລາກອນເຂົ ັ້າໃສ່ກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງ ໃຫ ັ້ກງົກບັມາດຕະຖານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານທີ່

ໄດ ັ້ກໍານດົຢ່າງແທ ັ້ຈງິ. 

2) ແຜນງານຄຸ ັ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ 

- ສ ັ້າງລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງພະນກັງານທີ່ ທນັສະໄໝ ເຊັ່ ນ: ມລີະບບົລາຍງານເປັນ ງວດ, ໄຕມາດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັ

ວຽກງານ ໃນແຕ່ລະວນັ, ແຕ່ລະອາທດິ; 

- ໄດ ັ້ມກີານສອບເສງັເພ ່ ອບນັຈເຸຂົ ັ້າໃສ່ຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງວຊິາການ ແຕ່ລະປະເພດ ຕາມກດົໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການ;  

- ປະຕບິດັການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັວຽກງານຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນປະຈາໍປີ (ແບບປົກກະຕ)ິ ແລະ 

ແບບສະເພາະ (ກ່ອນການແຕ່ງຕັ ັ້ງໃຫ ັ້ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງໃໝ່, ກ່ອນການຍກົຍ ັ້າຍໄປຮບັໜັ້າທີ່ ບ່ອນໃໝ່, ກ່ອນສິ ັ້ນສຸດ 

ຫ   ພາຍຫ ງັການສໍາເລດັປະຕບິດັວຽກງານໃດໜ ່ ງ) ຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ ແລະ ເປັນຮູບປະທໍາ; ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ 

ຕໍ່  ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ທີ່ ຖ ກປະເມນີຢູ່ໃນລະດບັ ດຫີ າຍ ແລະ ດ ີລຽນຕດິ 5 ປີ ແມ່ນໃຫັ້ເລ ່ ອນຂັ ັ້ນເງນິ 

ເດ ອນກ່ອນກໍານດົ 1 ປີ ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ; 

- ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່ໍພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຢ່າງທນັເວລາ, ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

- ປັບປຸງ ຄໍາແນະນໍາວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງພະນກັງານ ພາສ,ີ ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂໍ ັ້ຕກົລງົ

ວ່າດ ັ້ວຍການແບ່ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງພະນກັງານຂະແໜງການເງນິ ໂດຍສະເພາະ ກນົໄກການປະສານສມົທບົພາຍໃນ

ຂະແໜງການເງນິ ແລະ ຂະແໜງການອ ່ ນ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ. ພ ັ້ອມທງັ ຊຸກຍູ ັ້, ຕດິຕາມ, ກວດກາ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ ປະສດິທຜິນົຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍອ ່ ນ ໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງ

ກບັໜັ້າທີ່ ການເມ ອງຂອງກະຊວງການເງນິ ແຕ່ລະໄລຍະ 
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3) ແຜນງານພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ 

- ສ ບຕໍ່ ນໍາເອາົແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິພະນກັງານ-ລດັຖະກອນແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ໂດຍການເຜຍີແຜ່

ມະຕ,ິ ຄໍາສັ່ ງດ ັ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ ເຊັ່ ນ: ຜ່ານການສໍາມະນາ, ການຝ ກອບົຮມົ, ກດິຈະກໍາຕ່າງ ແລະ ຜ່ານທາງເວບ

ໄຊຂອງກະຊວງການເງນິ; 

- ສົ່ ງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໄປກໍ່ ສ ັ້າງໄລຍະຍາວ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທາງດ ັ້ານທດິສະດ ີ ແລະ ວຊິາ

ສະເພາະ ຕາມແຜນລວມຂອງລດັຖະບານ ແລະ ກະຊວງການເງນິ ໂດຍອງີໃສ່ແຜນກໍານດົພະນກັງານ; 

- ກໍານດົລະບບົ, ສ ັ້າງຫ ກັສູດຝ ກອບົຮມົສໍາລບັຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານແຕ່ລະປະເພດໃຫັ້ຄບົຊຸດ, 

ຈດັການຝ ກອບົຮມົ ຢ່າງເປັນລະບບົ, ປົກກະຕ ິແລະ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ ນບັແຕ່ສູນກາງ ລງົຮອດທັ້ອງຖິ່ ນ ຕາມຫ ກັສູດທີ່ ໄດ ັ້

ຮບັຮອງ ໃຫ ັ້ຕດິພນັກນັ ລະຫວ່າງ ພາກທດິສະດ ີແລະ ພ ດຕກິໍາຕວົຈງິ ພ ັ້ອມທງັ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົບຸກ

ຄະລາກອນ ທີ່ ໄດ ັ້ສ ັ້າງໄປແລ ັ້ວແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ບໍາລຸງສ ັ້າງພະນກັງານປະຈາໍການຕາມຫ ກັສູດ ແລະ ຕໍາລາການຮຽນ-ການສອນ  ດ ັ້ານວຊິາສະເພາະ (ວຊິາຊບີ), 

ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ຕາມລະບບົບໍາລຸງ-ກໍ່ ສ ັ້າງພະນກັງານ ທີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໃນຮູບແບບການ

ຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ຮູບແບບອອນລາຍເທ ່ ອລະກ ັ້າວທີ່ ໄດ ັ້ສ ັ້າງຂ ັ້ນ ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ພະນກັງານທີ່ ປະຈາໍການທຸກ

ຄນົໄດ ັ້ຮບັການບໍາລຸງຝ ກອບົຮມົ ຢ່າງໜັ້ອຍ 40 ຊົ່ ວໂມງ/ຄນົ/ປີ ຈ ່ ງຈະສາມາດເຮດັໃຫ ັ້ພະນກັງານຂະແໜງການ

ເງນິທງັໝດົ 7.000 ກວ່າຄນົ ໄດ ັ້ຮບັການຮ່ໍາຮຽນ ຫ   ບໍາລຸງດ ັ້ານວຊິາສະເພາະ ຄວບຄຸມທົ່ ວປະເທດພາຍໃນ 5 ປີ 

ພ ັ້ອມທງັ ປະເມນີຜນົບຸກຄະລາກອນທີ່ ໄດ ັ້ສ ັ້າງໄປແລ ັ້ວແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ສ ັ້າງຫ ກັສູດ, ຄູ່ມ ການນໍາໃຊ ັ້ ແລະ ສູນຝ ກອບົຮມົໄອທກີານເງນິແຫ່ງລດັ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ ລະບບົການຮຽນແບບອອນ

ລາຍ (e-Learning)   ເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫັ້ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊໍານານງານ ໃນ

ການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົຂໍ ັ້ມູນຂ່າວສານການເງນິແຫ່ງລດັ; 

- ສ ັ້າງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໄອທ ີ ຂະແໜງການເງນິ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຊໍານານງານສະເພາະດ ັ້ານ ສໍາລບັຄຸ ັ້ມຄອງ

ລະບບົໃຫ ັ້ມຄີວາມໝັ ັ້ນຄງົ, ປອດໄພ ແລະ ທນັສະພາບການ; 

- ຫນັເອາົພະນກັງານນໍາພາ-ຄຸ ັ້ມຄອງແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ລງົກໍ່ ສ ັ້າງຮາກຖານການເມ ອງ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫ   

ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ດ ັ້ວຍຮູບແບບປະສມົປະສານ ເຊັ່ ນ: ຖັ້າຕດິພນັກບັດ ັ້ານການເມ ອງແນວຄດິ ແມ່ນໃຫັ້ລງົ

ໃນຮູບແບບໄລຍະຍາວ (1 ປີຂ ັ້ນໄປ), ຖັ້າຕດິພນັກບັວຽກງານວຊິາສະເພາະ ແມ່ນລງົຮູບແບບໄລຍະສັ ັ້ນ ແລະ 

ໃຫ ັ້ມກີານສະສມົໄລຍະເວລາທີ່ ລງົແຕ່ລະຄັ ັ້ງ ຈນົຄບົຕາມເງ  ່ອນໄຂເວລາທີ່ ໄດ ັ້ກ່າວມາ ແມ່ນຖ ໄດ ັ້ວ່າເປັນການລງົ

ກໍ່ ສ ັ້າງຮາກຖານໄດ ັ້; 

- ເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານວຊິາສະເພາະ, ວຊິາການ ແລະ ປະສບົການ ໃນຂັ ັ້ນ

ສູນກາງ, ທັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ລະຫວ່າງສູນກາງ ກບັ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໃຫ ັ້ເປັນເຄ ່ ອງມ ໃນການປັບປຸງ, ແກ ັ້ໄຂ ແລະ ພດັທະນາ

ການຈດັຕັ ັ້ງ; 

- ບຸກຄະລາກອນທີ່ ເຮດັວຽກງານຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານທົ່ ວຂະແໜງການເງນິ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນເສນາ

ທກິານທີ່ ດໃີຫ ັ້ຄະນະຄະນໍາແຕ່ລະຂັ ັ້ນ; 

- ມແີຜນກໍານດົເປົັ້າໝາຍສໍາລບັບຸກຄນົ ທີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົໃນຫວົຂໍ ັ້ຕ່າງໆ ຕາມລະບບົ ແລະ ຫ ກັສູດ 

ທີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົສໍາລບັພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ແຕ່ລະປະເພດ; 

- ເຮດັໃຫ ັ້ບຸກຄະລາກອນຂະແໜງການເງນິໄດ ັ້ມກີານແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ັ້ບດົຮຽນດ ັ້ານຕ່າງໆກບັຕ່າງປະເທດ, ພາກ

ພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ; 
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- ສ ັ້າງຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃນຂງົເຂດເສດຖະກດິ-ການເງນິໃຫ ັ້ແກ່ສງັຄມົ ສອດຄ່ອງກບັຍຸດທະສາດການພດັທະ 

ນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ຢ່າງແທ ັ້ຈງິ ໂດຍການເອາົສະຖາບນັເສດຖະກດິ-ການເງນິ ແລະ ວທິະຍາໄລ

ການເງນິ ພາກເໜ ອ ແລະ ພາກໃຕ ັ້ ໃຫ ັ້ເປັນໃຈກາງບ່ອນບໍາລຸງສ ັ້າງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງການເງນິດ ັ້ານ

ວຊິາການ (ວຊິາຊບີ) ໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບສູງ ແລະ ເປັນລະບບົຄບົຊຸດ. 

IV. ມາດຕະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ລາຍງານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

ເພ ່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ໃຫ ັ້

ບນັລຸຕາມເປົັ້າໝາຍທີ່ ວາງໄວ ັ້, ທຸກພາກສ່ວນຕ ັ້ອງເປັນເຈົ ັ້າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານດັ່ ງກ່າວທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ, ມີ

ພນັທະປະກອບສ່ວນ ແລະ ປະສານງານຢ່າງແໜັ້ນແຟັ້ນ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫັ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຢ່າງຈະແຈ ັ້ງ 

ແລະ ຕ ັ້ອງປະຕບິດັມາດຕະການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົແຕ່ລະໄລຍະໂດຍມເີນ ັ້ອໃນຕົ ັ້ນຕໍ ດັ່ ງນີ ັ້: 

1. ມາດຕະການການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

1) ອອກຂໍ ັ້ຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ ວ່າດ ັ້ວຍການຮບັຮອງ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັ 

ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025); 

2) ຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການເງນິແຫ່ງລດັ ເປັນ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ຊ ່ ງກໍານດົ

ກດິຈະກໍາ, ຄາດໝາຍ, ບຸກຄະລາກອນ, ງບົປະມານ ແລະ ມາດຕະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະອຽດ ເພ ່ ອຮບັປະກນັ

ຄວາມສອດຄ່ອງ, ການສະໜບັສະໜນູເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ພ ັ້ອມທງັຮບັປະກນັຄວາມເປັນເອກະພາບ. 

2. ການຕດິຕາມ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

ບນັດາກມົອ ັ້ອມຂ ັ້າງກະຊວງການເງນິ ມໜີ ັ້າທີ່  ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ຕລີາຄາ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ລາຍງານຜນົຂອງ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການດໍາເນນີງານຂອງຕນົໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໃນການກວດກາຕລີາຄາແຕ່ລະຄັ ັ້ງ ຕ ັ້ອງສະຫ ຸບໃຫ ັ້

ເຫນັຜນົໄດ ັ້ຮບັ, ຂໍ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ ແລະ ທດິທາງ ປັບປຸງແກ ັ້ໄຂໃນຕ່ໍໜັ້າໃຫ ັ້ແທດເໝາະກບັຕວົຈງິ.  

                 ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ 


