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ທະນາຄານແຫງ່ທະນາຄານແຫງ່ທະນາຄານແຫງ່ທະນາຄານແຫງ່    ສປປລາວສປປລາວສປປລາວສປປລາວ    ແລະແລະແລະແລະ    ທະນາຄານທະນາຄານທະນາຄານທະນາຄານ    ພດັທະນາພດັທະນາພດັທະນາພດັທະນາ    ອາຊີອາຊີອາຊີອາຊ ີ 

ໂໂໂໂຄງການສ ົ່ງເສມີການເງນິຈລຸະພາກຄງການສ ົ່ງເສມີການເງນິຈລຸະພາກຄງການສ ົ່ງເສມີການເງນິຈລຸະພາກຄງການສ ົ່ງເສມີການເງນິຈລຸະພາກ    ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ 

 

ບດົສງັລວມກຽ່ວກບັການເງນິຈລຸະພາກບດົສງັລວມກຽ່ວກບັການເງນິຈລຸະພາກບດົສງັລວມກຽ່ວກບັການເງນິຈລຸະພາກບດົສງັລວມກຽ່ວກບັການເງນິຈລຸະພາກ    

ການຄຸມ້ຄອງຂອງສະພາບໍລຫິານໃນສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກການຄຸມ້ຄອງຂອງສະພາບໍລຫິານໃນສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກການຄຸມ້ຄອງຂອງສະພາບໍລຫິານໃນສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກການຄຸມ້ຄອງຂອງສະພາບໍລຫິານໃນສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ 

 

I. ການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັ    ແລະແລະແລະແລະ    ມຄີວາມມຄີວາມມຄີວາມມຄີວາມໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍສາໍຄນັແນວໃດສາໍຄນັແນວໃດສາໍຄນັແນວໃດສາໍຄນັແນວໃດ? 

ຄາໍວາ່ການຄຸມ້ຄອງແມນ່ເປັນສີ່ ງທ່ີຈາໍເປັນຢູຕ່ະລອດເວລາສາໍລບັກຸມ່ຄນົ ເຊີ່ ງເອີນ້ວາ່ “ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ” ທ່ີລວມຕວົເຂ້ົາກນັ 

ເພ່ືອປະຕບິດັພາລະໜາ້ທ່ີໃຫປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດຮວ່ມກນັໃນຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍ.  

ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ ຕາມປກົກະຕແິລວ້ ແມນ່ປະກອບດວ້ຍ ນກັລງົທຶນ, ລກູຄາ້, ອງົການຈດັ 

ຕ ັງ້ຂອງລດັ ແລະ ບກຸຄນົຜູທ່ີ້ມພີາລະບດົບາດຕ ົນ້ຕໍ. ບນັດາຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມດ ັງ່ກາ່ວມບີດົບາດໃນສະພາບໍລິຫານ  ນາໍພາ 

ໃນການຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັ. ສະມາຊກິສະພາບໍລິ ຫານແມນ່ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບທາງດາ້ນສລີະທາໍ, ດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ 

ດາ້ນວຊິາການ ເພ່ືອທ່ີຈະຄຸມ້ຄອງອງົການຈດັ ຕ ັງ້ໃຫເ້ປັນໄປໂດຍດ.ີ 

ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດ ີແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍສາໍລບັການບໍລິຫານສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ເພາະວາ່ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດ ີ

ສາມາດຊວ່ຍເຮັດໃຫເ້ກດີມບີນັດາອງົປະກອບຕາ່ງໆ ແລະ ຍງັສາມາດຮກັສາບນັດາອງົປະກອບເຫ່ົຼານີໄ້ວໄ້ດດ້ນົນານນາໍ 

ອກີເຊ່ັນ: 

� ມຄີວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ 

� ມພີາລະກດິ ແລະ ວໄິສທດັຢາ່ງຈະແຈງ້ ແລະ ມຄີາ່ນຍິມົທ່ີເໝາະສມົ 

� ມກີານພວົພນັປະສານງານລະຫວາ່ງຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຕາ່ງໆ 

� ມຄີວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນການເງນິ ແລະ ມກີານຈະເລີນເຕບີໂຕ 

� ມກີານໃຫກ້ານບໍລິການແກລ່ກູຄາ້ ທ່ີມປີະສດິທິຜນົ ເຊີ່ ງສາມາດສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງສະມາຊກິ 

ກໍ່ຄລືກູຄາ້. 

ຖາ້ຫາກວາ່ມກີານຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານທ່ີຫຼ ົມ້ເຫຼວ ອາດເປັນຜນົເຮັດໃຫຜູ້ຝ້າກເງນິມກີານສນູເສຍເງນິຝາກຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ 

ແລະ ອາດເຮັດໃຫສ້ະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກເກດີການລ ົມ້ລະລາຍໄດ.້ 

ການຫຼ ົມ້ເຫຼວດ ັງ່ກາ່ວເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫຜູ້ຝ້າກເງນິແຕກຕື່ນ ແລະ ພາກນັຖອນເງນິຝາກຂອງຕນົ ເຊີ່ ງເປັນທຶນ 
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ຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ຢາ່ງໄວວາ ແລວ້ກໍ່ຈະສ ົງ່ຜນົສະທອ້ນໄປຫາສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກອື່ ນໆ, 

ທະນາຄານ ກໍ່ຄຂືະແໜງການເງນິຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ໃນທ່ີສດຸກໍ່ຈະສ ົ່ງຜນົສະທອ້ນໃນທາງລບົໃຫແ້ກເ່ສດຖະກດິ 

ລວມຂອງຊາດ.  

 

II. ພາລະບດົບາດພາລະບດົບາດພາລະບດົບາດພາລະບດົບາດ    ແລະແລະແລະແລະ    ໜາ້ທ່ີຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານມຫີຍງັແໜາ້ທ່ີຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານມຫີຍງັແໜາ້ທ່ີຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານມຫີຍງັແໜາ້ທ່ີຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານມຫີຍງັແດ່ດ ່ດ ່ດ?່ 

ພາລະບດົບາດຂອງສະພາບໍລິຫານແມນ່ເພ່ືອໃຫທິ້ດຊີນ້າໍທາງດາ້ນຍດຸທະສາດ ແລະ ຄຸມ້ຄອງດແຸລການດາໍເນນີງານຂອງ 

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ. ໜາ້ທ່ີຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ ົນ້ຕໍຂອງສະພາບໍລິຫານ ແມນ່ມດີ ັງ່ນີ:້  

1) ກຽ່ວກບັພາລະກດິກຽ່ວກບັພາລະກດິກຽ່ວກບັພາລະກດິກຽ່ວກບັພາລະກດິ    ແລະແລະແລະແລະ    ວໄິສທດັວໄິສທດັວໄິສທດັວໄິສທດັ:  ພດັທະນາ, ວາງຈດຸສມຸ, ແລະ ຮກັສາພາລະກດິຂອງຕນົ ພອ້ມທງັຮບັປະ 

ກນັເຮັດໃຫເ້ປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດ. 

2) ກຽ່ວກບັການບໍລິຫານໃນສະພາບໍລິຫານກຽ່ວກບັການບໍລິຫານໃນສະພາບໍລິຫານກຽ່ວກບັການບໍລິຫານໃນສະພາບໍລິຫານກຽ່ວກບັການບໍລິຫານໃນສະພາບໍລິຫານ    ແລແລແລແລະະະະ    ການຄຸມ້ຄອງຕນົເອງການຄຸມ້ຄອງຕນົເອງການຄຸມ້ຄອງຕນົເອງການຄຸມ້ຄອງຕນົເອງ: : : : ຮບັສະໝກັເອົາຜູອ້າໍນວຍການທ່ີເໝາະ 
ສມົ ເຊີ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ຈດັຕ ັງ້ກອງປະຊຸມທ່ີມປີະສດິທິຜນົ, ມກີານຜດັປ່ຽນຕາໍ 

ແໜງ່ໃນຄະນະສະພາບໍລິຫານ ແລະ ມກີານປະເມນີຜນົງານຂອງສະພາບໍລິຫານຢາ່ງເປັນປະຈາໍ. 

3) ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງດແູລກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງດແູລກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງດແູລກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງດແູລ    ແລະແລະແລະແລະ    ການບໍລິຫານການບໍລິຫານການບໍລິຫານການບໍລິຫານ::::     ວາງເປ້ົາໝາຍກຽ່ວກບັການປະຕບິດັງານຂອງພະນກັງານ 

ຫວົໜາ້ຝາ່ຍບໍລິຫານ ແລະ ຕດິຕາມການປະຕບິດັງານຂອງເຂົາເຈົາ້ ພອ້ມທງັໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແກພ່ວກ 

ເຂົາເຈົາ້ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດບນັລຜຸນົສາໍເລັດ. 

4) ກຽ່ວກບັການພດັທະນາກຽ່ວກບັການພດັທະນາກຽ່ວກບັການພດັທະນາກຽ່ວກບັການພດັທະນາ    ແລະແລະແລະແລະ    ການອະນມຸດັການອະນມຸດັການອະນມຸດັການອະນມຸດັ    ນະໂຍບານນະໂຍບານນະໂຍບານນະໂຍບານ: : : :  ສະພາບໍລິຫານມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການອະນ ຸ

ມດັນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ. ນະໂຍບາຍແມນ່ເປັນບອ່ນອງີໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງແລະສອດຄອ່ງ ແລະ 

ເປັນການກະຈາຍຄວາມຮບັຜິດຊອບ ກໍ່ຄກືານຕດັສນິໃຈ. ຮບັປະກນັວາ່ ບນັດານະໂຍບາຍຕາ່ງໆແມນ່ຖກືຕອ້ງ 

ແລະ ສອດຄອ່ງ, ໄດຮ້ບັການປບັປງຸຢູເ່ລ້ືອຍໆ ແລະ ເປັນທ່ີຮບັຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈໄດ ້ສາໍລບັຜູອ້າໍນວຍການ 

ແລະ ພະນກັງານທກຸຄນົ. 

5) ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງດແູລດາ້ນການດາໍເນນີງານກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງດແູລດາ້ນການດາໍເນນີງານກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງດແູລດາ້ນການດາໍເນນີງານກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງດແູລດາ້ນການດາໍເນນີງານ    ແລະແລະແລະແລະ    ດາ້ນການເງນິດາ້ນການເງນິດາ້ນການເງນິດາ້ນການເງນິ    ແລະແລະແລະແລະ    ຄວາມຮບັຜິດຊອບຄວາມຮບັຜິດຊອບຄວາມຮບັຜິດຊອບຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນຖານະຜູທ່ີ້ໃນຖານະຜູທ່ີ້ໃນຖານະຜູທ່ີ້ໃນຖານະຜູທ່ີ້    
ໄດຮ້ບັໄດຮ້ບັໄດຮ້ບັໄດຮ້ບັຄວາມໄວເ້ນືອ້ເຊື່ ອໃຈຄວາມໄວເ້ນືອ້ເຊື່ ອໃຈຄວາມໄວເ້ນືອ້ເຊື່ ອໃຈຄວາມໄວເ້ນືອ້ເຊື່ ອໃຈ: : : :  ເປັນຜູກ້າໍນດົຕວົຊີວ້ດັຕ ົນ້ຕໍກຽ່ວກບັການປະຕບິດັງານ ແລະ ເປັນຜູຕ້ດິຕາມ 

ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງບນັດາເປ້ົາໝາຍທ່ີໄດວ້າງໄວ,້ ຮບັປະກນັເຮັດໃຫສ້ະມາຊກິໃນສະພາບໍລິຫານມຄີວາມເຂ້ົາ 

ໃຈດ ີກຽ່ວກບັບດົລາຍງານດາ້ນການເງນິ ແລະ ມກີານທບົທວນຄນືບດົລາຍງານດ ັງ່ກາ່ວເປັນປະຈາໍທກຸໆເດອືນ. 

6) ກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັການບໍລິຫານຄວາມສຽ່ງການບໍລິຫານຄວາມສຽ່ງການບໍລິຫານຄວາມສຽ່ງການບໍລິຫານຄວາມສຽ່ງ::::  ພະນກັງານຫວົໜາ້ຝາ່ຍບໍລິຫານຈະຕອ້ງໄດລ້າຍງານໃຫສ້ະພາບໍລິຫານຢາ່ງ 
ເປັນປະຈາໍກຽ່ວກບັສະພາບຄວາມສຽ່ງຕ ົນ້ຕໍທ່ີສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກກາໍລງັປະເຊນີຢູ ່ເຊ່ັນ: ການເກດີຂືນ້ 

ໃໝຂ່ອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ່ີເປັນຄູແ່ຂງ່, ຕາຕະລາງການບໍລິຫານຄວາມສຽ່ງສາມາດຊວ່ຍກາໍນດົ 

ລະດບັຂອງຄວາມສຽ່ງ, ມາດຕາການໃນການຫຸຼດຜອ່ນ ແລະ ວທີິການປະຕບິດັໃນເມ ື່ອຄວາມສຽ່ງເກດີຂືນ້ແລວ້. 
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7) ກຽ່ວກບັການວາງແຜນຍດຸທະສາດກຽ່ວກບັການວາງແຜນຍດຸທະສາດກຽ່ວກບັການວາງແຜນຍດຸທະສາດກຽ່ວກບັການວາງແຜນຍດຸທະສາດ: : : :  ສະພາບໍລິຫານເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບໃນການຮບັປະກນັເຮັດໃຫສ້ະຖາບນັ 

ການເງນິຈລຸະພາກມແີຜນຍດຸທະສາດສາໍລບັອະນາຄດົ ແລະ ເພ່ືອທາໍການຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ກຽ່ວກບັ 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນຍດຸທະສາດດ ັງ່ກາ່ວ. ໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້, ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກໜ່ືງຈະມແີຜນ 

ຍດຸທະສາດທ່ີກາໍນດົບນັດາບລິຸມະສດິຂອງຕນົ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ຫາ 5 ປີຂາ້ງໜາ້. 
 

III. ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງຕາງໆຕາງໆຕາງໆຕາງໆກຽ່ວກຽ່ວກຽ່ວກຽ່ວກບັກບັກບັກບັການການການການຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງຄອງຄອງຄອງ 

ເມ ື່ອສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກມກີານຂະຫຍາຍຕວົ, ຄະນະສະພາບໍລິຫານກໍ່ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານປ່ຽນແປງ. ໃນຕອນ 

ເລ່ີມຕ ົນ້, ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຈະມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍໃນການຊວ່ຍສາ້ງຕ ັງ້ອງົກອນ. ເມ ື່ອສະຖາບນັການເງນິ 

ຈລຸະພາກມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ຈາກນ ັນ້ກໍ່ມຄີວາມຕອ້ງການສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຜູທ່ີ້ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດແຕກ

ຕາ່ງກນັ; ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຈາໍນວນໜ່ືງແມນ່ໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງດແູລກຽ່ວກບັການບໍລິຫານງານ ແລະ ອກີຈາໍນວນ 

ໜ່ືງກໍ່ເປັນຜູຫ້ີຼ້ນບດົບາດເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກສ່ະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກຕ່ໍກບັພາຍນອກ ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫສ້ະຖາບນັມກີານ 

ຂະຫຍາຍຕວົ. ເມ ື່ອສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກຈະເລີນເຕບີໂຕເຕັມທ່ີ ແລະ ການບໍລິຫານມຄີວາເຂັມ້ແຂງແລວ້, ສະ 

ມາຊກິສະພາບໍລິຫານຈະມສີວ່ນຮວ່ມໜອ້ຍລງົໃນວຽກງານກຽ່ວກບັການດາໍເນນີງານ, ແລວ້ສມຸໃສບ່ນັຫາກຽ່ວກບັຍດຸທະ

ສາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງດແູລ ຫຼາຍກວາ່.  

 

                ຂ ັນ້ຂ ັນ້ຂ ັນ້ຂ ັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນທີທີທີທີ 1          ຂ ັນ້ຂ ັນ້ຂ ັນ້ຂ ັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນທີທີທີທີ 2           ຂ ັນ້ຂ ັນ້ຂ ັນ້ຂ ັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນທີທີທີທີ 3 

                

 

 

 

          

ຊະນດິຂອງສະພາບໍລີຫານ.   ສະພາສະພາສະພາສະພາບໍລິຫານທ່ີບໍລິຫານທ່ີບໍລິຫານທ່ີບໍລິຫານທ່ີລງົມປືະຕິບດັຕວົຈງິລງົມປືະຕິບດັຕວົຈງິລງົມປືະຕິບດັຕວົຈງິລງົມປືະຕິບດັຕວົຈງິ          ສະພາບລິຫານທ່ີສະພາບລິຫານທ່ີສະພາບລິຫານທ່ີສະພາບລິຫານທ່ີມ ີມ ີມ ີມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມສາມາດສາມາດສາມາດສາມາດ////ບດົບາດບດົບາດບດົບາດບດົບາດທ່ີທ່ີທ່ີທ່ີຫຼາກຫຼາກຫຼາກຫຼາກຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍ           ສະພາສະພາສະພາສະພາບໍລິຫານບໍລິຫານບໍລິຫານບໍລິຫານທ່ີທ່ີທ່ີທ່ີ    ““““ວາງມໄືດ້ວາງມໄືດ້ວາງມໄືດ້ວາງມໄືດ”້””” 
   

ຄະນະຄະນະຄະນະຄະນະກາໍມະການກາໍມະການກາໍມະການກາໍມະການຕາ່ງໆຕາ່ງໆຕາ່ງໆຕາ່ງໆ: : : :  ສະພາບໍລິຫານຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກໄດໂ້ອນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົຈາໍນວນ

ໜ່ືງໃຫແ້ກຄ່ະນະກາໍມະການ ເຊ່ັນ: ຄະນະກາໍມະການສນິເຊື່ ອ ແລະ ຄະນະກາໍມະການກວດກາ. ມນັອາດຈະເປັນຜນົ

ດຖີາ້ຫາກວາ່ມສີະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ໜ່ືງ ຫືຼ ສອງຄນົໃນຄະນະກາໍມະການດ ັງ່ກາ່ວ ເຊີ່ ງມນັອາດຈະຊວ່ຍເຮັດໃຫມ້ ີ

ການປະສານງານຢາ່ງໃກຊ້ດິລະຫວາ່ງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຕາ່ງໆ. ກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການ 

ດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ເຮັດຕາ່ງຫາກແຍກກນັກບັກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຈະເປັນຜູລ້າຍງານຫຍໍໃ້ຫ້
ແກສ່ະພາບໍລິຫານ. 
 

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ

ພາກໃໝ ່- 

ຂາດຄວາມສາມາດໃນ 

ການບໍລິຫານ 

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພ

າກທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົ 

- ມຄີວາມສາມາດໃນ 

ການບໍລິຫານທ່ີດ ີ

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາ

ກທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົເຕັມ

ທ່ີ - ມຄີວາມສາມາດໃນ 

ການບໍລິຫານທ່ີດຫຼີາຍ 
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IV. ການການການການຄດັຄດັຄດັຄດັເລືອກເລືອກເລືອກເລືອກບກຸຄນົບກຸຄນົບກຸຄນົບກຸຄນົທ່ີທ່ີທ່ີທ່ີຖກືຕອ້ງຖກືຕອ້ງຖກືຕອ້ງຖກືຕອ້ງເພ່ືອເພ່ືອເພ່ືອເພ່ືອບນັຈຸບນັຈຸບນັຈຸບນັຈເຸຂ້ົາໃນເຂ້ົາໃນເຂ້ົາໃນເຂ້ົາໃນສະພາສະພາສະພາສະພາບໍລິຫານບໍລິຫານບໍລິຫານບໍລິຫານ. . . . ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮູ້ຮູ້ຮູ້ຮູຄ້ວາມຄວາມຄວາມຄວາມສາມາດສາມາດສາມາດສາມາດດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນໃດໃດໃດໃດແດ່ແດ່ແດ່ແດທ່ີ່ທ່ີທ່ີທ່ີຕອ້ງການຕອ້ງການຕອ້ງການຕອ້ງການ? 

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກມຄີວາມຕອ້ງການສະພາບໍລິຫານຂອງສະຖາບນັ ໃຫມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດດາ້ນຕາ່ງໆ 

ທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້

� ມຄີວາມຮູດ້າ້ນທລຸະກດິ 

� ມປີະສບົການດາ້ນການເງນິຈລຸະພາກ 

� ມປີະສບົການດາ້ນຕະລາດການເງນິ 

� ມປີະສບົການດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍ 

� ມຄີວາມຊາໍນານງານດາ້ນການຕະລາດ 

� ມສີາຍພວົພນັກບັພາຍນອກ 

� ມຄີວາມຮູດ້າ້ນເຕັກໂນໂລຊ ີ

� ມຄີວາມຊາໍນານດາ້ນການດາໍເນນີງານ 

� ມປີະສບົການໃນການລະດມົທຶນຮອນ 

ການການການການປ່ຽນປ່ຽນປ່ຽນປ່ຽນແປງແປງແປງແປງແມນ່ເຂັມ້ແມນ່ເຂັມ້ແມນ່ເຂັມ້ແມນ່ເຂັມ້ແຂງແຂງແຂງແຂງ! 

ເພ່ືອເລືອກເອົາສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຜູໃ້ໝທ່ີ່ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທ່ີເໝາະສມົຢາ່ງຖກືຕອ້ງ, ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງມ ີ

ການກາໍນດົວາລະ/ສະໄໝຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານແຕລ່ະຄນົ. ໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້, ກາໍນດົເວລາແມນ່ ລະຫວາ່ງ 2 

ຫາ 3 ປີ ແລະສະມາຊກິແຕລ່ະຄນົຈະດາໍລງົຕາໍແໜງ່ສງູສດຸບ່ໍເກນີ 2 ສະໄໝ. ສະມາຊກິແຕລ່ະຄນົຄວນຖກືຈດັເວລາ 

ໃນການຊີນ້ສດຸອາໍນາດທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ເພ່ືອຮບັປະກນັລະດບັຄວາມຕ່ໍເນື່ອງກນັໃນສະພາບໍລິຫານ. 
    

ເຄັດລບັສາໍລບັກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທ່ີມປີະສດິທິຜນົເຄັດລບັສາໍລບັກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທ່ີມປີະສດິທິຜນົເຄັດລບັສາໍລບັກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທ່ີມປີະສດິທິຜນົເຄັດລບັສາໍລບັກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທ່ີມປີະສດິທິຜນົ    
 

ເວລາເວລາເວລາເວລາ: ກາໍນດົວນັເວລາຢາ່ງເປັນປກົກະຕ ິແລະ ແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິຊາບລວ່ງໜາ້ເປັນຢາ່ງດ.ີ ກອງປະຊຸມທ່ີມປີະສດິທິຜນົ 
ອາດໃຊເ້ວລາພາຍໃນ 2 ຊ ົວ່ໂມງ. 

ວາລະກອງປະຊຸມວາລະກອງປະຊຸມວາລະກອງປະຊຸມວາລະກອງປະຊຸມ: ນາໍໃຊແ້ບບຟອມທ່ີເປັນມາດຕະຖານສາໍລບັແຕລ່ະກອງປະຊຸມ. 

ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມ: ຕອ້ງບນັທຶກທກຸໆການຕດັສນິໃຈ ແລະ ແນວທາງໃນການປະຕບິດັ. ມກີານທບົທວນຄນືບດົບນັ 
ທຶກກອງປະຊຸມຄ ັງ້ກອ່ນ ແລະ ກວດເບີ່ ງຄວາມຄບືໜາ້ຂອງແຕລ່ະຈດຸທ່ີຕກົລງົກນັປະຕບິດັ. 

ການເຂ້ົການເຂ້ົການເຂ້ົການເຂ້ົາຮວ່ມາຮວ່ມາຮວ່ມາຮວ່ມ:  ຕ ັງ້ມາດຖານການເຂ້ົາຮວ່ມຕ ໍາ່ສດຸຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານທກຸຄນົ (ເຊ່ັນວາ່ຕອ້ງເຂ້ົາຮວ່ມ 80% 
ຂອງຈາໍນວນກອງປະຊຸມ) 

ປະທານປະທານປະທານປະທານ: ປະທານກອງປະຊຸມທ່ີດຕີອ້ງຮບັປະກນັວາ່ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານທງັໝດົໄດຍ້ນີໄດຟ້ງັ ແລະ ມສີວ່ນຮວ່ມໃນ 
ການຕດັສນິໃຈ, ດາໍເນນີກອງປະຊຸມໃຫເ້ປັນໄປຕາມວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ ເປັນຜູອ້າໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫມ້ກີານ 
ຕກົລງົກນັໄດໃ້ນການສນົທະນາໃດໜ່ືງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຕດັສນິໃຈບນັຫາຫຼກັໆ. 

ການປະຕບິດັງານການປະຕບິດັງານການປະຕບິດັງານການປະຕບິດັງານ: ຮບັປະກນັວາ່ກອງປະຊຸມໄດທ້ບົທວນຄວາມຄບືໜາ້ໂດຍສມົທຽບໃສກ່ບັຕວົຊີວ້ດັຫຼກັການດາໍເນນີງານ. 
ແບບຟອມຈະຕອ້ງສອດຄອ່ງກນັໃນແຕລ່ະກອງປະຊຸມ. 
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V. ການປະຕບິດັງານດາ້ນການການປະຕບິດັງານດາ້ນການການປະຕບິດັງານດາ້ນການການປະຕບິດັງານດາ້ນການດາໍເນນີງານດາໍເນນີງານດາໍເນນີງານດາໍເນນີງານ    ແລະແລະແລະແລະ    ດາ້ນການເງນິດາ້ນການເງນິດາ້ນການເງນິດາ້ນການເງນິ 

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກໜ່ືງແມນ່ສະຖາບນັການເງນິໜ່ືງ. ສະນ ັນ້ ຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ 

ຕອ້ງເຂ້ົາໃຈເປັນຢາ່ງດກີຽ່ວກບັບດົສະຫຸຼບຊບັສມົບດັ, ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, ບດົລາຍງານຄງັເງນິກູ/້ການຈດັຊ ັນ້ໜ້ີ 

ແລະ ແຜນກະແສເງນິສດົ ແລວ້ທບົທວນເອກະສານເຫ່ົຼານີຢ້າ່ງເປັນປະຈາໍທກຸໆເດອືນ. 

 ຈດຸປະສງົຕ ົນ້ຕໍຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກໜ່ືງແມນ່ສອດຄອ່ງກບັພາລະກດິຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ 

ນ ັນ້ໂດຍກງົ. ສາໍລບັແຕລ່ະຈດຸປະສງົ, ທາ່ນຈະຕອ້ງມຕີວົຊີວ້ດັອນັໜ່ືງ ແລະ ເປ້ົາໝາຍອນັໜ່ີງ. ລຸມ່ນີແ້ມນ່ບາງຕວົ 

ຢາ່ງກຽ່ວກບັຕວົຊີວ້ດັ: 

ລລລລ////ດດດດ    ລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການ    ຕວົຕວົຕວົຕວົຊີວ້ດັດາ້ນການປະຕບິດັງານຕ ົນ້ຕໍຊີວ້ດັດາ້ນການປະຕບິດັງານຕ ົນ້ຕໍຊີວ້ດັດາ້ນການປະຕບິດັງານຕ ົນ້ຕໍຊີວ້ດັດາ້ນການປະຕບິດັງານຕ ົນ້ຕໍ ເປົາ້ໝາຍເປົາ້ໝາຍເປົາ້ໝາຍເປົາ້ໝາຍ, , , ,     
ທນັວາທນັວາທນັວາທນັວາ 2011    

1 ຄວາມສາມາດມກີາໍໄລ %ຂອງການກຸມ້ຕນົເອງດາ້ນການດາໍເນນີງານ (OSS) = ລາຍໄດ ້
(ລບົລາຍໄດຊ້ວ່ຍເຫືຼອລາ້) *100 / ລາຍຈາ່ຍ 

115% 

2 ການເຕບີໂຕ ຈາໍນວນສະມາຊກິ ຫືຼ ລກູຄາ້  

ມນູຄາ່ຂອງເງນິກູບ່ໍ້ທນັຊາໍລະ 

1,800 

80 ລາ້ນ ກບີ 

3 ຄນຸນະພາບຍອດສນິເຊື່ ອ ຍອດເງນິກູທ່ີ້ມຄີວາມສຽ່ງເກນີ 30 ວນັ (PAR 30+ ວນັ) 2% 

4 ລະດບັຄວາມພໍໃຈຂອງລກູຄາ້ ຈດັລະດບັ 1-5, ຕ່ໍ ສາຂາ (1=ບ່ໍພໍໃຈ, 5=ພໍໃຈຫຼາຍ) 4 

5 ການປະຕບິດັງານດາ້ນສງັຄມົ % ການມສີວ່ນຮວ່ມເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິຂອງເພດງິ 

% ປ່ອຍເງນິກູໃ້ຫຜູ້ທ້ກຸຍາກ (ຂະໜາດເງນິກູ ້< 1.6 ລາ້ນກບີ) 

75% 

70% 

6 ຄວາມມປີະສດິທິຜນົ ລາຍຈາ່ຍການດາໍເນນີງານ *100 / 

ມນູຄາ່ຍອດເງນິກູບ່ໍ້ທນັຊາໍລະສະເລຍ່ 

25% 

 

ທາໍການທບົທວນຄນືກຽ່ວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງບນັດາຕວົຊີວ້ດັການປະຕບິດັງານຕ ົນ້ຕໍເຫ່ົຼານີ ້ໃນແຕລ່ະກອງປະຊຸມສະພາ 

ບໍລິຫານ. 

 

VI. ການບໍລິຫານການບໍລິຫານການບໍລິຫານການບໍລິຫານ    ຫວົໜາ້ຝາ່ຍບໍລິຫານຫວົໜາ້ຝາ່ຍບໍລິຫານຫວົໜາ້ຝາ່ຍບໍລິຫານຫວົໜາ້ຝາ່ຍບໍລິຫານ    ((((CEO) 

ໂດຍລວມແລວ້ ຫວົໜາ້ຝາ່ຍບໍລິຫານ ຈະເປັນຜູບໍ້ລິຫານສະພາບໍລິຫານ ແທນທ່ີຈະແມນ່ສະພາບໍລິຫານ ເປັນຜູບໍ້ລິຫານ 

ຫວົໜາ້ຝາ່ຍບໍລິຫານ. ຂາ້ງລຸມ່ນີແ້ມນ່ເຄັດລບັຈາໍນວນໜ່ືງທ່ີຈະຊວ່ຍໃຫສ້ະພາບໍລິຫານໄດຮ້ບັຜນົງານຈາກຫວົໜາ້ຝາ່ຍ 

ບໍລິຫານຂອງຕນົຢາ່ງເຕັມທ່ີ: 
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- ຮບັປະກນັວາ່ ຫວົໜາ້ຝາ່ຍບໍລິຫານເຂ້ົາໃຈພາລະບດົບາດຂອງຕນົຢາ່ງຈະແຈງ້ ພອ້ມທງັມກີານກາໍນດົເປ້ົາໝາຍ 

ແລະ ການວດັແທກການປະຕບິດັງານນາໍອກີ. 

- ເຮັດການປະເມນີຜນົງານຂອງຂອງຫວົໜາ້ຝາ່ຍບໍລິຫານຢາ່ງເປັນທາງການ ຢາ່ງໜອ້ຍປີລະເທ່ືອ.  

- ນາໍໃຊແ້ບບ ຟອມທ່ີເປັນມາດຕະຖານ ບນົພ້ືນຖານໜາ້ວຽກ/ພາລະບດົບາດ ແລະ ເປ້ົາໝາຍ 

ດາ້ນການປະຕບິດັງານ. 
 

VII. ຂາ້ພະເຈົາ້ຢາກປັຂາ້ພະເຈົາ້ຢາກປັຂາ້ພະເຈົາ້ຢາກປັຂາ້ພະເຈົາ້ຢາກປບັປງຸວທີິການເຮັດວຽກຂອງສະພາບໍລິຫານຂອງພວກເຮົາບປງຸວທີິການເຮັດວຽກຂອງສະພາບໍລິຫານຂອງພວກເຮົາບປງຸວທີິການເຮັດວຽກຂອງສະພາບໍລິຫານຂອງພວກເຮົາບປງຸວທີິການເຮັດວຽກຂອງສະພາບໍລິຫານຂອງພວກເຮົາ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະເລ່ີມຕ ົນ້ດວ້ຍວທີິໃດຂາ້ພະເຈົາ້ຈະເລ່ີມຕ ົນ້ດວ້ຍວທີິໃດຂາ້ພະເຈົາ້ຈະເລ່ີມຕ ົນ້ດວ້ຍວທີິໃດຂາ້ພະເຈົາ້ຈະເລ່ີມຕ ົນ້ດວ້ຍວທີິໃດ? 

1. ກາໍນດົຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດເພ່ີມເຕມີດາ້ນໃດແນທ່ີ່ທາ່ນຕອ້ງການໃຫມ້ໃີນສະພາບໍລິຫານຂອງທາ່ນ. 

2. ປະເມນີເບີ່ ງຄນຸນະພາບຂອງກອງປະຊຸມທ່ີທາ່ນເຄຍີຈດັ ແລະ ສມົທຽບໃສກ່ບັເຄັດລບັທ່ີສະເໜີໃນຂາ້ງເທິງນ ັນ້  

ແລວ້ ກາໍນດົເບີ່ ງວາ່ມຈີດຸໃດແດທ່ີ່ທາ່ນຈະຕອ້ງໄດປ້ບັປງຸ 

3. ໃຫຄ້ວາມກະຈາ່ງແຈງ້ ແລະ ຕດິຕາມ ຕວົຊີວ້ດັດາ້ນການດາໍເນນີງານຕ ົນ້ຕໍ ຢາ່ງເປັນປກົກະຕ.ິ 

4. ກາໍນດົຈດຸທ່ີຈະຕອ້ງໄດປ້ບັປງຸ ແລະ ສາ້ງແຜນປະຕບິດັງານ: ໂດຍກາໍນດົວທີິການສະເພາະທ່ີຈາໍເປັນ, 

ແມນ່ໃຜຈະເປັນຜູຊ້ີນ້າໍນາໍພາ ແລະ ກາໍນດົວນັທີສາໍເລັດ.  

 

ຂໍອວຍພອນໃຫທ້າ່ນຈ ົງ່ໂຊກດ ີແລະ ຢາ່ລືມວາ່ ອະນາຄດົຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກຂອງພວກທາ່ນ ແມນ່ນອນ 

ຢູໃ່ນກາໍມຂືອງພວກທາ່ນເອງ! 

 

ເຊນເຊນເຊນເຊນ    ນໂິກນນໂິກນນໂິກນນໂິກນ 

ຫວົນາ້ທີມຫວົນາ້ທີມຫວົນາ້ທີມຫວົນາ້ທີມ, , , , ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການ    ສ ົ່ງເສມີການເງນິຈລຸະພາກສາໍລບັຜູທ້ກຸຈນົສ ົ່ງເສມີການເງນິຈລຸະພາກສາໍລບັຜູທ້ກຸຈນົສ ົ່ງເສມີການເງນິຈລຸະພາກສາໍລບັຜູທ້ກຸຈນົສ ົ່ງເສມີການເງນິຈລຸະພາກສາໍລບັຜູທ້ກຸຈນົ (CMP - BoL-ADB) 

 

ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ, ກະລນຸາຕດິຕ່ໍ ຫອ້ງການໂຄງການສ ົ່ງເສມີການເງນິຈລຸະພາກ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ    
ທ່ີ:  ໂທ/ແຟັກ:  (021) 264 616 

ອເີມວ: uhammerich@maxwellstamp.com 

ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ຕູໄ້ປສະນ ີ 4030 


