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ຄໍານາໍ 
 

ຈຸດປະສົງຂອງການສາ້ງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ   

ຄງັເງນິ ໄລຍະປີ 2021-2025 ສະບບັນີ ້ແມ່ນເພື່ ອຈດັຕັງ້

ຜນັຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູແ້ທນອງົຄະນະພກັ

ກະຊວງການເງນິ ຄັງ້ທ ີIII ກໍ່ ຄມືະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງ

ຄະນະພກັຮາກຖານຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີIII, ພອ້ມທງັ 

ເປັນການຈດັຕັງ້ຜັນຂະຫຍາຍ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 

ແລະ ຍຸດທະສາດພດັທະນາການເງນິແຫ່ງລດັ ຮອດປ ີ2025 ໂດຍແນໃສ່ພດັທະນາ

ຂະແໜງຄງັເງນິ ໃຫມ້ຄີວາມເຕບີໃຫຍ່ເຂັມ້ແຂງ, ຮບັປະກນັ ການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ 

ແລະ ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ໃຫລ້ວມສູນ, ມປີະສດິທຜິນົ, ຫນັການຄຸມ້ຄອງ 

ວຽກງານຄງັເງນິໄປສູ່ທນັສະໄໝ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັ ພາກພືນ້ ແລະ 

ສາກນົ. 

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງຄງັເງນິ ໄດກ້ໍານດົທດິທາງລວມ ແລະ ຄາດໝາຍ

ສູຊ້ນົ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ ໜາ້ ຢ່າງຈະແຈງ້ ເພື່ ອຫນັຂະແໜງຄງັເງນິໄປສູ່ທນັສະໄໝ

ເທື່ ອລະກາ້ວ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການປະຕບິດັຍຸດທະສາດ ພດັທະນາການ

ເງນິແຫ່ງລດັ ຮອດປ ີ2025; ແຜນພດັທະນາຂະແໜງຄງັເງນິ ຈະເປນັເຄື່ ອງມສໍືາຄນັ

ໃນການປະຕຮູິບຂະແໜງຄງັເງນິ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ ໂດຍຍກົສູງ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັໃຫລ້ວມສູນ, ປັບປຸງ ກນົໄກການ

ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ, ທນັກາໍນດົເວລາ ແນໃສ່ເຮດັໃຫກ້ານສະຫຸຼບ

ລາຍງານມຄີວາມຊດັເຈນ, ວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ.້ ພອ້ມນັນ້ ຍງັເປນັ

ເຄື່ ອງມ,ື ກນົໄກ ກໍານດົ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງຄງັເງນິໃຫມ້ຄີວາມກະທດັຮດັ, 

ເຂັມ້ແຂງ ແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ; ຍກົສູງຄວາມອາດສາມາດໃນການກວດກາ

ພາຍໃນໃຫເ້ຂັມ້ງວດ, ທງັເປນັການເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມກືບັເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດ, 

ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ເທື່ ອລະກາ້ວ. 
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ແຜນພັດທະນາຄັງເງິນແຫ�ງຊາດ 2021-2025 29ແຜນພັດທະນາຂະແໜງຄັງເງິນ ໄລຍະປີ 2021-2025



ສະນັນ້, ເພື່ ອເປນັການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍ 10 ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງ

ການເງນິ, ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ໄດກ້ໍານດົ 7 ແຜນງານ ໃນການພດັທະນາຂະແໜງ   

ຄງັເງນິ ໃນໄລຍະປ ີ2021-2025 ຄ:ື  

1. ວຽກງານນຕິກິາໍ; 

2. ວຽກງານຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັຜ່ານລະບບົຄງັເງນິ; 

3. ວຽກງານຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັຜ່ານລະບບົຄງັເງນິ; 

4. ວຽກງານຫນັຂະແໜງຄງັເງນິເປນັທນັສະໄໝ (ດຈິຕິອນ); 

5. ວຽກງານການບນັຊ ີແລະ ກວດກາພາຍໃນ; 

6. ວຽກງານກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ; 

7. ວຽກງານຮ່ວມມສືາກນົ. 
 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງຄັງເງນິ ໄດກ້ໍານົດບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມ

ສະເພາະ ກ່ຽວກບັວຽກງານຄງັເງນິແຕ່ລະດາ້ນ ແລະ ບນັດາແຜນງານຍ່ອຍທີ່ ເປນັ

ບຸລມິະສດິ ຊຶ່ ງຈະສຸມໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຊຸມປີຕໍ່ ໜາ້; ບນັດາແຜນພດັທະນາ

ດັ່ ງກ່າວຈະມຜີນົປະໂຫຍດ ຕ່ໍທຸກວຽກງານຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ. 

          

          ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ01 ມນີາ 2021 

             ຫວົໜາ້ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ 
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ພາກທ ີI 

ພາກສະເໜ ີ
 

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງຄງັເງນິ ໄລຍະປີ 2021-2025 ໄດກ້ໍານດົລະອຽດ 

ກ່ຽວກບັ ວຽກງານຄງັເງນິ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃສ່ການປະຕບິດັຍຸດທະສາດ

ການພດັທະນາການເງນິແຫ່ງລດັ ເພື່ ອສະໜບັສະໜູນການຈດັຕັງ້ປະຕບິັດໃຫ ້

ບນັລຸຕາມ ວໄິສທດັຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດການພດັທະນາການເງນິແຫ່ງລດັ 

ຮອດປ ີ2025 ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIX 

(2021-2025). 

ແຜນພັດທະນາດັ່ ງກ່າວ ໄດກ້ໍານດົທິດທາງຢ່າງຈະແຈງ້, ແຜນງານ ແລະ     

ໜາ້ວຽກຈຸດສຸມ ກ່ຽວກບັ ວຽກງານ ຄງັເງນິ ໃນ 5 ປີ ຕໍ່ ໜາ້ ເພື່ ອຫນັຂະແໜງ    

ຄງັເງນິໃຫເ້ປນັທນັສະໄໝ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດ 

ການພດັທະນາການເງນິແຫ່ງລດັ. ແຜນພດັທະນາດັ່ ງກ່າວຍງັໄດກ້ໍານດົວທິກີານ

ເພື່ ອຮບັປະກນັຕໍ່ ການປ່ຽນແປງຂອງຂະແໜງຄງັເງນິ ແຕ່ລະຂັນ້ ໃນສະເພາະໜາ້ 

ແລະ ຍາວນານ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການຄຸມ້ຄອງ ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ງບົປະມານ

ແຫ່ງລັດ ຢ່າງລວມສູນ ມປີະສິດທິຜົນສູງ ທັງເປັນການສະໜັບສະໜູນການ    

ຄຸມ້ຄອງການເງນິມະຫາພາກຂອງລດັຖະບານ. 

ແຜນພັດທະນາສະບັບນີ ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສາ້ງພືນ້ຖານໃຫ ້

ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຈາໍເປນັໃນການສະໜບັສະໜນູການຫນັວຽກງານຄງັເງນິໃຫເ້ປັນ

ທນັສະໄໝ; ວຽກງານຕົນ້ຕໍ ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ຍກົລະດບັພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ ້

ມຄຸີນນະພາບ, ປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັໃຫເ້ປັນທນັສະໄໝ, ຄຸມ້ຄອງລາຍ

ຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ວຽກງານ 

ການຫນັເປນັສາຍຕັງ້ຄບົຊຸດ. 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງຄັງເງນິ ເນັນ້ໜັກໃສ່ 07 ແຜນງານຫຼັກ ຄື:        

 ວຽກງານນຕິກິໍາ,  ວຽກງານຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຜ່ານ

ລະບບົຄງັເງນິ,  ວຽກງານຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຜ່ານລະບບົ 
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ຄງັເງນິ,  ວຽກງານຫນັຂະແໜງຄງັເງນິເປນັທນັສະໄໝ (ດຈິຕິອນ),  ວຽກງານ 

ການບັນຊີ ແລະ ກວດກາພາຍໃນ,  ວຽກງານກົງຈ ັກການຈັດຕັງ້ ແລະ 

ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ,  ວຽກງານຮ່ວມມສືາກນົ ແລະ 41 ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ

ທີ່ ເປັນບຸລມິະສດິ ຊຶ່ ງຈະສຸມໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຊຸມປີຕໍ່ ໜາ້. ບນັດາແຜນງານ

ດັ່ ງກ່າວຈະມຜີນົປະໂຫຍດ ຕໍ່ ທຸກວຽກງານຂອງຄງັເງນິ ແຕ່ລະຂັນ້; ເຖງິຢ່າງໃດ 

ກໍ່ ຕາມ, ໃນຕ່ໍໜາ້ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂະແໜງຄງັເງນິ   

ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ຕອ້ງຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈທດິທາງລວມວຽກງານຈດຸສຸມ 

ແລະ ທຸກພາກສ່ວນຕອ້ງມສ່ີວນຮ່ວມປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ໜາ້ເພື່ ອເຮັດໃຫ ້

ແຜນພດັທະນາດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫປ້ະກດົຜນົເປນັຈງິ ແນໃສ່

ເຮດັໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງ ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, 

ໜກັແໜນ້, ໝັນ້ຄງົ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ ແລະ 

ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິ ໃນ ສປປ ລາວ. 
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ພາກທ ີII 

ສະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄງັເງນິ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

( ໄລຍະແຕ່ປ ີ2016-2020 ) 
 

I. ສະພາບລວມ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2016-2020) ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່

ໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານວຊິາສະເພາະດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໂດຍຮ່ວມ

ກບັບນັດາກມົອອ້ມຂາ້ງກະຊວງການເງນິ ແລະ ບນັດາຂະແໜງການ ຊຶ່ ງມຜີນົ   

ສໍາເລດັຫຼາຍດາ້ນ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 

ຈດັສນັເງນິງບົປະມານ, ຄຸມ້ຄອງຄງັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ຄງັອື່ ນໆຂອງລດັ 

ເປັນຕົນ້: ຄງັສະສມົ, ເງນິແຮ, ເງນິຝາກຂອງຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ ແລະ ອື່ ນໆ; 

ປະກອບສ່ວນໃນການຊຸກຍູກ້ານຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ພາລະກດິ

ປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ-ລັດ ໂດຍການຄຸມ້ຄອງລາຍຮັບງບົປະມານແຫ່ງລັດ      

ໄດຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນລາຍຈ່າຍຂອງ

ລັດຖະບານ. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍທາງດາ້ນສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນດາ້ນ        

ປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ; ລະດົມທຶນພາຍໃນຕາມແຜນສະພາ   

ແຫ່ງຊາດ ຮບັຮອງໃນແຕ່ລະປີເພື່ ອດຸ່ນດ່ຽງງບົປະມານ, ປະຕບິດັການບນັຊ,ີ ການ

ລາຍງານສະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຂອງ

ບັນດາຫົວໜ່ວຍງບົປະມານຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ຜ່ານລະບົບຂໍມູ້ນ

ຂ່າວສານການເງນິພາກລດັ (GFIS) ເປັນພືນ້ຖານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນໍາໃຊ ້

ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຢ່າງມປີະສດິທຜິົນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ     

ກໍ່ ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມປບັປຸງ ດາ້ນກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຫນັມາຄຸມ້ຄອງຕາມສາຍຕັງ້, 

ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ, ຍກົລະດບັຄຸນນະພາບຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, 

ລະດມົແນວຄວາມຄດິສະຕປິັນຍາ ແລະ ກໍາລງັແຮງເພື່ ອປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ແລະ 

ພາລະບດົບາດຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ໃຫສໍ້າເລດັ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົພອ້ມທງັເປນັ

ພືນ້ຖານໃນການປະຕຮູິບ ແລະ ຫນັຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ເປນັທນັສະໄໝເທື່ ອລະກາ້ວ. 

ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຄັງເງິນ
ໃນໄລຍະຜ�ານມາ (ໄລຍະແຕ�ປີ 2016-2020)
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II. ຜນົສໍາເລດັແຕ່ລະດາ້ນຂອງວຽກງານຄງັເງນິ 

1. ວຽກງານສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິາໍ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ໄດສໍ້າເລດັການສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງ

ບນັດານຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບການດາ້ນການເງນິ ເພື່ ອຮບັໃຊວ້ຽກງານວຊິາສະເພາະ

ຄງັເງນິ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ງບົປະມານ 

ແຫ່ງລດັ ເຂົາ້ສູ່ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັມ້ງວດ; ສາ້ງໃຫຂ້ະແໜງ   

ການເງນິມຄີວາມໂປ່ງໃສ, ສາມາດແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນທຸກດາ້ນ ແລະ   

ຫນັໄປສູ່ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມທືີ່ ທນັສະໄໝ ເຊັ່ ນ: 

- ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການຜັນຂະຫຍາຍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດໍາລດັ ວ່າດວ້ຍ   

ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ສະເພາະມາດຕາ 15 ຂໍທ້ ີ4 ສະບບັເລກທ ີ2270/ກງ; 

- ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການມອບລາຍຮັບງບົປະມານແຫ່ງລັດ ເຂົາ້ບັນຊີ     

ເງນິຝາກຂອງລດັຖະບານຜ່ານລະບບົທະນາຄານ ສະບບັເລກທ ີ3102/ກງ; 

- ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການເບີກຈ່າຍເງນິເດືອນ, ເງນິອຸດໜູນ ແລະ ເງນິ

ນະໂຍບາຍ ຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຜ່ານລະບບົທະນາຄານ ສະບບັ

ເລກທ ີ3143/ກງ; 

- ຄໍາແນະນາໍ ກ່ຽວກບັ ການປະກອບເອກະສານ ແລະ ການກວດກາເອກະສານ

ລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ ອການ

ພດັທະນາ ຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ສະບບັເລກທ ີ0866/ກງ; 

- ຄໍາແນະນາໍ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານແຫ່ຼງເງນິ ໃນລະບບົຄງັເງນິ

ແຫ່ງຊາດ ສະບບັເລກທ ີ3153/ກງ; 

- ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງບນັຊເີງນິຝາກຂອງຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ, 

ບໍລຫິານວຊິາການ ແລະ ກອງທນຶຂອງລດັ ຜ່ານລະບບົຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ສະບບັ

ເລກທ ີ1024/ກງ; 

- ຄໍາແນະນາໍ ວ່າດວ້ຍ ການປດິສະຫຸຼບງບົປະມານ-ບນັຊ ີແລະ ສະຫຸຼບຂາດຕວົ

ງບົປະມານ ສະບບັເລກທ ີ4168/ກງ; 
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- ບດົແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃນລະບບົ

ຄັງເງນິ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານດວ້ຍການນໍາໃຊລ້ະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ 

ສະບບັເລກທ ີ0312/ກງ; 

- ບດົແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊລ້ະບບົການຊໍາລະອາກອນ

ແບບທນັສະໄໝ (Easy Tax) ສະບບັເລກທ ີ618/ກງ; 

- ບດົແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການຈໍາໜ່າຍພນັທະບດັ ເພື່ ອລະດມົແຫ່ຼງທນຶສະສມົ

ຂອງກະຊວງການເງນິ ສະບບັເລກທ ີ1302/ກງ; 

- ແຈງ້ການ ກ່ຽວກບັການ ເປີດ-ປິດ ບັນຊີເງນິຝາກຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍ

ງບົປະມານ, ຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ນໍາໃຊທ້ນຶຊ່ວຍເຫຼອື

ທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ຢູ່ລະບບົທະນາຄານ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 

ສະບບັເລກທ ີ1517/ກງ; 

- ແຈງ້ການ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງເງນິສດົ ຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດປະຈໍາ ແຂວງ, 

ນະຄອນຫຼວງ, ເມອືງ ແລະ ນະຄອນ ສະບບັເລກທ ີ3204/ກງ; 

- ຂໍຕ້ກົລງົ ວ່າດວ້ຍ ການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ 

ສະບບັເລກທ ີ2833/ກງ; 

- ຂໍຕ້ກົລງົ ວ່າດວ້ຍ ການຮບັຮອງແບບຟອມໃບຮບັເງນິຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ 

ເພື່ ອນໍາໃຊເ້ປັນເອກະສານຢັງ້ຢືນໃນການມອບພັນທະເຂົາ້ງບົປະມານ     

ແຫ່ງລດັ ຜ່ານລະບບົທະນາຄານ ສະບບັເລກທ ີ5146/ກງ; 

- ຄໍາສັ່ ງ ວ່າດວ້ຍ ມາດຕະການຄຸມ້ຄອງ ການຈ່າຍລ່ວງໜາ້ ແລະ ການເກບັກູຄ້ນື 

ສະບບັເລກທ ີ5071/ກງ; 

- ແຈງ້ການ ກ່ຽວກບັ ການປະກອບເອກະສານໃບຖອນເງນິ, ໃບຄໍາສັ່ ງຈ່າຍເງນິ 

ໂອນເຂົາ້ບັນຊີຂອງຜູປ້ະກອບການທີ່ ຕິດພັນກັບ ການມອບພັນທະເຂົາ້

ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຜ່ານລະບບົຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ສະບບັເລກທ ີ0920/ຫກງ; 

- ແຈງ້ການ ຂອງຫອ້ງການກະຊວງການເງນິ ກ່ຽວກບັ ການນໍາໃຊໃ້ບຮບັເງນິ

ຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ເປນັເອກະສານຢັງ້ຢນືການມອບພນັທະເຂົາ້ງບົປະມານ

ແຫ່ງລດັ ຜ່ານລະບບົທະນາຄານ ສະບບັເລກທ ີ0013/ຫກງ;  
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- ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ໃຊກ້າປະທບັ ສີ່ ລ່ຽມ ແທນໃບມອບແຊກັຕດິຕາມ  

ລາຍຮບັບວ້ງຮບັຊ່ວຍ ສະບບັເລກທ ີ1720/ຄງຊ; 

- ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການນໍາໃຊຕ້າປະທບັສີ່ ຫລ່ຽມ ຮບັໃຊວ້ຽກງານວຊິາ

ສະເພາະຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ສະບບັເລກທ ີ3644/ຄງຊ; 

- ຄໍາແນະນາໍ ກ່ຽວກບັ ການປດິບນັຊງີບົປະມານ, ປດິບນັຊຄີງັເງນິ, ປດິສະຫຸຼບ

ຂາດຕວົງບົປະມານ ແລະ ກະກຽມ ຍກົຍອດບນັຊຄີງັເງນິ ໃນແຕ່ລະປ;ີ  

- ບດົແນະນໍາ ກ່ຽວກບັການໂອນລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ຜ່ານລະບບົການຊໍາລະ

ເງນິມູນຄ່າສູງແບບທນັທ ີ(RTGS) ສະບບັເລກທ ີ3828/ຄງຊ; 

- ບດົແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງໃນສາງ ຂອງຄງັເງນິ

ແຫ່ງຊາດ ສະບບັເລກທ ີ4313/ຄງຊ; 

- ປືມ້ຄູ່ມແືນະນໍາ ການນໍາໃຊລ້ະບບົ GFIS ເຂົາ້ໃນວຽກງານວຊິາສະເພາະ   

ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ; 

- ປືມ້ຄູ່ມກືານບນັຊຂີອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດປະຈາໍແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມອືງ, 

ນະຄອນ. 
 

2. ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ 
 

ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປ ີຜ່ານມາ ກະຊວງການເງນິ ໄດກ້າໍນດົບນັດານະໂຍບາຍ 

ດາ້ນລາຍຮບັງບົປະມານ ໃຫໄ້ປຕາມທດິສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ແລະ ການດໍາເນນີ

ທຸລະກິດເພື່ ອຂະຫຍາຍແຫ່ຼງລາຍຮັບ ແລະ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົາ້

ງບົປະມານ ແນໃສ່ສາ້ງເງ ື່ ອນໄຂຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກດິໃຫມ້ີການ

ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ດໍາເນນີການຜະລດິທຸລະກດິຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ; 

ພອ້ມກນັນັນ້, ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ໄດເ້ຂັມ້ງວດທາງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງລາຍຮັບ

ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ນບັແຕ່ສູນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການປບັປຸງ

ນຕິກິໍາການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັງບົປະມານ ຜ່ານລະບບົທະນາຄານ ໂດຍສະແດງ

ອອກໃຫເ້ຫັນໃນທອ້ງຖິ່ ນຈໍານວນໜຶ່ ງການຈດັເກັບລາຍຮັບເຂົາ້ງບົປະມານ 

ສາມາດບນັລຸໄດລ້ື່ ນຄາດໝາຍທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດຮບັຮອງ. 
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ນອກຈາກນັນ້ ໄດປ້ະສານສມົທບົກບັ ຂະແໜງຈດັເກບັລາຍຮບັ ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ 

ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ, ສະຖາບນັພດັທະນາຂໍມູ້ນຂ່າວສານການເງນິ ແລະ ທະນາຄານທີ່

ໃຫບໍ້ລກິານ ເພື່ ອປັບປຸງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຈດັເກບັລາຍຮບັງບົປະມານ

ແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຮັບເປັນ

ເງນິສດົຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ສູນກາງ, ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ບນັດາດ່ານພາສສີາກນົບ່ອນ

ທີ່ ມລີະບບົທະນາຄານໃຫບໍ້ລກິານ; ປບັປຸງຂັນ້ຕອນ ແລະ ວທິກີານນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມື

ທີ່ ທນັສະໄໝເຂົາ້ຊ່ວຍ ເຊັ່ ນ:  

- ນໍາໃຊລ້ະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານການເງນິພາກລດັ (GFIS) ເພື່ ອເຊື່ ອມຕໍ່

ກ ັບລະບົບຄຸມ້ຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ (TaxRIS) ຊໍາລະພັນທະ

ອາກອນ ແລະ ອື່ ນໆ (EasyTax) ຜ່ານລະບບົທະນາຄານສໍາເລດັຂັນ້ແຂວງໃນ

ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, 3 ນະຄອນ, 44 ເມອືງ ແລະ ລະບບົການແຈງ້ພາສເີປນັ

ລາຍລະອຽດແບບເອເລກັໂຕນກິ (ASYCUDA) ຊໍາລະຄ່າພາສ ີແລະ ພນັທະ

ອື່ ນໆທາງເອເລັກໂຕນິກ (Smart Tax) ຜ່ານລະບົບທະນາຄານສໍາເລັດ       

17 ດ່ານສາກນົ ແລະ 2 ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ການເຊື່ ອມຕໍ່ ລະບບົແຈງ້

ພາສີປະຕູດຽວ (LNSW) ເຮັດໃຫກ້ານສະຫຸຼບລາຍງານຕົວເລກລາຍຮັບ

ງບົປະມານມຄີວາມຊດັເຈນ ແລະ ທນັກາໍນດົເວລາ; 

- ນໍາໃຊລ້ະບບົ ຕດິຕາມ, ຄຸມ້ຄອງ ການນໍາໃຊໃ້ບຮບັເງນິຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ 

ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແລະ ການສັງລວມລາຍງານລາຍຮັບງບົປະມານ     

ແບບທນັສະໄໝ (ລະບບົ RTIS) ເຊື່ ອມກບັລະບບົ TaxRIS ແລະ ລະບບົ

ທະນາຄານທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານ. 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງຄັງເງິນ ໄລຍະປີ 2021-2025 7

     
      
      

      
      
      
      
      

  


   

       
       
       



























 

  


   

       
       
       




































8 
 

 
 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ບດົສະຫຼຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຂາດຕວົ ໃນແຕ່ລະປ ີ
 

ນັບແຕ່ສົກປີ 2014-2015 ຮອດປີ 2020 ສະພາບລວມເຫັນວ່າ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເກບັລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ເນື່ ອງຈາກ

ຄວາມບ່ໍແນ່ນອນຂອງສະພາບເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ ແລະ ເສດຖະກດິຂອງໂລກ 

ຈຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ານເກບັລາຍຮບັເຂົາ້ງບົປະມານບາງປີ ບ່ໍສາມາດປະຕບິດັໄດຕ້າມ

ແຜນການທີ່ ວາງໄວ;້ ເນື່ ອງຈາກ ມກີານປັບປຸງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງລາຍຮັບ       

ສູ່ລະບບົທນັສະໄໝ ເຫນັວ່າປີງບົປະມານ 2018 ແລະ 2019 ແມ່ນສາມາດ

ປະຕບິດັການເກບັລາຍຮບັໄດຕ້າມແຜນ ແລະ ບາງທອ້ງຖິ່ ນແມ່ນສາມາດເກບັ

ລາຍຮບັໄດລ້ື່ ນແຜນ. ສໍາລບັການເກບັລາຍຮບັໃນຊ່ວງໄລຍະ 03 ເດອືນຂາ້ມ

ຜ່ານ ປີ 2016 (ເດືອນ 10-11-12 ປີ 2016) ເຫັນວ່າກໍ່ ສາມາດເກບັໄດລ້ື່ ນ

ແຜນການທີ່ ວາງໄວ;້ ຊຶ່ ງເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂາ້ມຜ່ານໃນການປ່ຽນແປງຈາກ 

ສກົປງີບົປະມານມາເປນັປງີບົປະມານ. 
 

3. ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ກະຊວງການເງນິ ໄດກ້ໍານດົບນັດານະໂຍບາຍ

ດາ້ນລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ມຈີຸດສຸມຕາມແຜນບຸລິມະສິດຂອງ

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງຄັງເງິນ ໄລຍະປີ 2021-20258
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ລດັຖະບານ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັໄດເ້ປົາ້ໝາຍລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ, ຍກົສູງ

ປະສດິທພິາບຂອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານ, ປະຢັດມດັທະຍດັ, ມຄີວາມໂປ່ງໃສ 

ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ.້ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກບັບນັດາກມົວຊິາການຂອງ

ກະຊວງການເງນິ, ບັນດາທະນາຄານທີ່ ໃຫບໍ້ລິການ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍ

ງບົປະມານ ເພື່ ອສາ້ງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານໃຫເ້ປັນລະບບົ 

ແລະ ຫນັໄປສູ່ຄວາມທນັສະໄໝ ແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ, ຫຸຼດຜ່ອນຂອດຂັນ້

ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະກອບເອກະສານລາຍຈ່າຍງບົປະມານ  

ແລະ ຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ນໍາໃຊບ້ດັເງນິສດົ 

(Smart Cash) ໃນການເບີກຈ່າຍເງນິສົດໃຫບ້ນັດາຫົວໜ່ວຍງບົປະມານຂັນ້  

ສູນກາງ ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ແລະ ນໍາໃຊລ້ະບົບຊໍາລະສະສາງ     

ແຫ່ງຊາດ (RTGS ແລະ ACH) ຜ່ານທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ ອຊໍາລະ 

ສະສາງບາງລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ແລະ ການໂອນເງນິດຸ່ນດ່ຽງໃຫທ້ອ້ງຖິ່ ນ 

ທນັຕາມກາໍນດົເວລາ. 

ເປັນເຈົາ້ການຢ່າງເຂັມ້ງວດໃນການກວດກາເອກະສານກ່ອນຈ່າຍໃຫ ້

ຖືກຕອ້ງຕາມ ຂໍຕ້ກົລງົ ວ່າດວ້ຍ ກໍານດົໝາຍການໃຊຈ່້າຍງບົປະມານບໍລຫິານ

ຂອງລດັ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການປະກອບເອກະສານ, ການກວດກາ 

ເອກະສານລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການ

ພດັທະນາ; ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ເລັ່ ງທວງການຈ່າຍລ່ວງໜາ້ໃນລະບບົ    

ຄງັເງນິ ແລະ ດໍາເນນີການຊໍາລະສະສາງບນັຊກີານຈ່າຍລ່ວງໜາ້ໃນລະບບົຄງັເງນິ 

ທນັຕາມກໍານດົເວລາໃນປີງບົປະມານ; ພອ້ມກນັນັນ້ ກໍ່ ຍງັປະຕບິດັ ຄໍາສັ່ ງ ຂອງ

ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ55/ນຍ ຢ່າງເຂັມ້ງວດ ໂດຍຜນັຂະຫຍາຍເປນັ 

ຄໍາແນະນໍາ ສະບບັເລກທ ີ3143/ກງ ຖສໍືາຄນັການປະຕບິດັ ລາຍຈ່າຍເງນິເດອືນ, 

ເງນິອຸດໜນູ ແລະ ເງນິນະໂຍບາຍເປນັບູລມິະສດິອນັດບັໜຶ່ ງ. ສໍາລບັການເບກີຈ່າຍ

ເງນິເດອືນ ຢູ່ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແມ່ນໄດຊຸ້ກຍູ,້ ຕດິຕາມຄງັເງນິແຫ່ງຊາດປະຈໍາທອ້ງ

ຖິ່ ນ ນໍາໃຊລ້າຍຮບັງບົປະມານພາຍໃນຂອງແຂວງ ເພື່ ອໂອນເຂົາ້ບນັຊຮີອງຮບັ

ການເບກີຈ່າຍເງນິເດອືນ ເພື່ ອເບກີຈ່າຍ ເງນິເດອືນ, ເງນິອຸດໜນູ ແລະ ເງນິນະໂຍບາຍ 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງຄັງເງິນ ໄລຍະປີ 2021-2025 9
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ໃຫສໍ້າເລດັພາຍໃນເດອືນ ໂດຍບ່ໍໃຫລໍ້ຖາ້ເງນິດຸ່ນດ່ຽງຈາກສູນກາງ. ສ່ວນເມອືງ 

ທີ່ ບ່ໍມໜ່ີວຍບໍລກິານຂອງທະນາຄານ ຫຼ ືບ່ໍມຕູີ ້ATM ແມ່ນໄດນ້ໍາໃຊຜ້ະລດິຕະ

ພັນ U-Money ຂອງບໍລິສັດສະຕາຟິນເທັກຈໍາກດັ ແທນການເບີກຈ່າຍເປັນ

ເງນິສດົ. 
 

 
 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ບດົສະຫຼຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຂາດຕວົ ໃນແຕ່ລະປ.ີ 
 

ໃນໄລຍະ 05 ປ ີຜ່ານມາ ເຫນັວ່າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານ 

ມລີັກສະນະເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ຊຶ່ ງສາມາດຕອບສະໜອງໃຫແ້ກ່ການຈັດຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນສກົປີ 2014-2015 

ແລະ 03 ເດອືນຂາ້ມຜ່ານ ປີ 2016 (ເດອືນ 10-11-12 ປີ 2016) ເຫນັວ່າປະຕບິດັ

ລາຍຈ່າຍເກນີແຜນ ຊຶ່ ງແມ່ນບວ້ງລາຍຈ່າຍເງນິຊ່ວຍເຫລືອລາ້ ແລະ ກູຢ້ືມຈາກ

ຕ່າງປະເທດທີ່ ເປນັໂຄງການ ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຄຸມ້ຄອງ. 
 

4. ວຽກງານຫນັຂະແໜງຄງັເງນິເປນັທນັສະໄໝ 

ປັບປຸງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງການເກບັລາຍຮັບງບົປະມານ ດວ້ຍລະບົບ    

ທັນສະໄໝເຊື່ ອມໂຍງກັບລະບົບຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ ້

ສາມາດສະຫຸຼບລາຍງານລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ລວມສູນໃນລະບບົຄງັເງນິໃຫ ້
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ໄດແ້ບບທນັທ ີ(Auto Real Time) ໂດຍໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ຮ່ວມກບັຜູພ້ດັທະນາລະບບົ 

ອອກແບບບົດລາຍງານຜ່ານລະບົບ Web Portal ສາມາດເຊື່ ອມຕໍ່ ກ ັບບັນດາ

ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ ແລະ

ທະນາຄານຫວຽດຕນິ, ກໍານດົແບບຟອມໃບແຈງ້ມ ີ(AVIS) ຂອງທະນາຄານຕາມ

ຮູບແບບໃບຮບັເງນິຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ຜ່ານລະບບົ RTIS; ຜນັຂະຫຍາຍການນໍາ

ໃຊລ້ະບບົ GFIS ເຊື່ ອມກບັລະບບົຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັສ່ວຍສາອາກອນ TMIS ຕໍ່ ມາ

ປ່ຽນເປນັ TaxRIS ຊໍາລະຜ່ານລະບບົທະນາຄານ Easy Tax ຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ, 

ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດປະຈາໍ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໄດໂ້ດຍພືນ້ຖານ ແລະ ໄດສຸ້ມໃສ່ໃນ

ການພດັທະນາລະບບົຕດິຕາມ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ລາຍງານລາຍຮບັແບບທນັສະໄໝ 

(RTIS) ເຊື່ ອມກັບລະບົບ TaxRIS, ASYCUDA, LNSW ແລະ ລະບົບ

ທະນາຄານທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານ ແລະ ສໍາເລດັການຕດິຕັງ້ລະບບົເຄອືຂ່າຍຢູ່ 40 ເມອືງ   

ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

ນອກຈາກນັນ້ ຍງັໄດຕ້ດິຕັງ້ລະບບົໃບຮບັເງນິ GFIS Billing ເຊື່ ອມຕໍ່

ກບັລະບົບ TMIS ແລະ ລະບົບການຊໍາລະອາກອນແບບທັນສະໄໝຮ່ວມກັບ    

ສະຖາບນັພດັທະນາຂໍມູ້ນຂ່າວສານການເງນິ ແລະ ກມົສ່ວຍສາອາກອນ; ໄດເ້ຂົາ້

ຮ່ວມ ແລະ ພດັທະນາການຊໍາລະສະສາງລາຍຈ່າຍດວ້ຍບດັຖອນເງນິສດົ (Smart 

Cash), ການໂອນເງນິໃຫຄ້ງັເງນິແຫ່ງຊາດ ປະຈາໍທອ້ງຖິ່ ນຕາມຮູບແບບການໂອນ

ເງນິມູນຄ່າສູງແບບທນັທ ີ(RTGS); ໄດສ້າ້ງແຜນການດໍາເນນີງານເພື່ ອປະຕຮູິບ

ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານການເງນິໂດຍເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັຂະແໜງ ລາຍຮບັ 

ແລະ ທະນາຄານທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານ, ໄດສ້າ້ງຕັງ້ໜ່ວຍງານຊຸກຍູ ້ແລະ ແກໄ້ຂວຽກງານ

ວຊິາສະເພາະໃຫທ້ນັການເພື່ ອລງົຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ

ງານວຊິາສະເພາະແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ; ສໍາເລດັການສາ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເວບັ

ໄຊສຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ. 
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5. ວຽກງານການບນັຊ ີແລະ ການກວດກາພາຍໃນ 

5.1  ວຽກງານການບນັຊ ີ

- ປບັປຸງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງວຽກງານບນັຊໃີນລະບບົຄງັເງນິ ໂດຍປບັປຸງຄນືເນືອ້

ໃນສາລະບານງບົປະມານ-ບນັຊ ີໃນລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານການເງນິ ໃຫເ້ອກະພາບ 

ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ປັບປຸງຈດັວາງເລກໝາຍບນັຊຮີອງຮບັລາຍຮບັຈາກ

ບນັຊີປະເພດ 7  ໃນລະບບົ GFIS ມາເປັນບນັຊີປະເພດ 8 ຕາມສາລະບານ   

ງບົປະມານ-ບນັຊ ີຕາມອງົປະກອບ 8 ຕວົເລກ; 

- ປັບປຸງຮູບແບບບດົສະຫຸຼບ ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ງບົປະມານທົ່ ວປະເທດ ຜ່ານ

ລະບບົຄງັເງນິ ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ກໍ່ ຄກືດົໝາຍວ່າດວ້ຍ

ງບົປະມານແຫ່ງລດັ; 

- ກາໍນດົລະຫດັ ຂອງບນັດາຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ ຂັນ້ 2 ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ 

ຊຶ່ ງໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສໍາເລດັ ໃນການກໍານດົລະຫດັ ຂັນ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

ແລະ ຂັນ້ເມອືງ; ລະຫດັການລາຍງານຂັນ້ເມອືງ, ລະຫດັຕາມທີ່ ຕັງ້ ແລະ ຕາມ

ເນືອ້ໃນເສດຖະກດິ; 

- ກາໍນດົເລກບນັຊຂີອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານຢູ່ໃນລະບບົ GFIS ເພື່ ອເປນັພືນ້ຖານໃນ

ການສະສາງບນັຊທີາ້ຍປີ ແລະ ສາ້ງໃບດຸ່ນດ່ຽງສງັລວມທົ່ ວປະເທດຜ່ານລະບບົ 

Excel; 

- ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການບັນທຶກບັນຊີເຂົາ້ໃນລະບົບ GFIS ຂອງຄັງເງນິ    

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄັງເງນິແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສະຫຸຼບສັງລວມ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົເລກລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ຜ່ານລະບບົຄງັເງນິ ຕາມເນືອ້

ໃນສາລະບານ ງບົປະມານ-ບນັຊ ີອນັດຽວກນັໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

- ສາ້ງປຶມ້ຄູ່ມກືານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານບນັຊ ີໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປືມ້ຄູ່ມ ື

ການບັນຊີ ຂອງຄັງເງນິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄັງເງນິແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ ແຂວງ,       

ນະຄອນຫຼວງ, ເມອືງ ແລະ ນະຄອນ. 
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5.2  ວຽກງານກວດກາພາຍໃນ 

- ຕດິຕາມ, ກວດກາການປະຕບິດັວຽກງານຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນພາຍໃນ

ຄັງເງນິແຫ່ງຊາດໃຫມ້ີຄວາມເຂັມ້ແຂງ; ສໍາລັບຢູ່ຂັນ້ສູນກາງໄດກ້ວດກາ

ການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດວຽກງານຂອງບັນດາພະແນກການອອ້ມຂາ້ງຄັງເງນິ      

ແຫ່ງຊາດ; ສໍາລບັຢູ່ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນໄດລ້ງົກວດກາ, ຊຸກຍູວ້ຽກງານວຊິາສະເພາະຢູ່ 

ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດປະຈໍາ ເມອືງ 

ແລະ ນະຄອນ; 

- ປະສານສມົທບົກບັກມົກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງລງົຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມ, 

ກວດກາ, ແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ທ້ີ່ ເກດີຂຶນ້ຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ 

ແລະ ເມອືງຈໍານວນໜຶ່ ງ; ກວດກາຄງັເງນິສດົຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດປະຈໍາ ແຂວງ

ແລະ ເມອືງຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ມເີປົາ້ໝາຍ ແລະ ກວດກາແບບສຸກເສນີຢູ່ບາງເມອືງ

ທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈໍາເປັນ; ເລັ່ ງທວງການຈ່າຍລ່ວງໜາ້ໃນລະບບົຄງັເງນິໃຫ ້

ສາມາດສະສາງໄດພ້າຍໃນປີງບົປະມານສໍາລັບການຈ່າຍລ່ວງໜາ້ທີ່ ມຍີອດ    

ສະສມົມາຫຼາຍປີແມ່ນໄດຮ່້ວມກບັຄະນະກວດກາສະເພາະກດິລງົກວດກາ, 

ຊຸກຍູ ້ແລະ ເລັ່ ງທວງຢູ່ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດປະຈໍາທອ້ງຖິ່ ນໂດຍປະສານສມົທບົ

ກບັອໍານາດການປກົຄອງທຸກຂັນ້; 

- ກວດກາການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກງານວຊິາສະເພາະຂອງຄະນະພະແນກ ແລະ 

ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຕາມການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີ

ໃນການປະເມນີຜນົວຽກງານທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ; ທງັເປນັການສະກດັກັນ້ບ່ໍໃຫ ້

ເກດີມປີະກດົການຫຍໍທໍ້ຕ່້າງໆ. ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັໄດປ້ະສານສມົທບົກບັ

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອຕອບຄໍາຖາມສາຍດ່ວນ 1519 ຂອງກະຊວງການເງນິ; 

- ການແກໄ້ຂຜນົການກວດສອບແຫ່ງລດັສາມາດປບັປຸງ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

+ ຂັນ້ສູນກາງ :  

- ມະຕກິອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດເລກທ ີ074/ສພຊ ມທີງັໝດົ 4 ບນັຫາ, 

ໃນນັນ້: ປັບປຸງ ແລະ ແກໄ້ຂສໍາເລດັຂາດຕວົ 3 ບນັຫາ ແລະ 1 ບນັຫາ

ປບັປຸງແກໄ້ຂແຕ່ບ່ໍສໍາເລດັຂາດຕວົ; 
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- ບດົບນັທກຶຜນົການກວດສອບ (ແຕ່ສກົປີ 2014-2015 ຮອດປີ 2018) 

ມີທັງໝົດ 21 ບັນຫາ, ໃນນັນ້: ໄດຮ້ັບການປັບປຸງແກໄ້ຂຂາດຕົວມີ         

7 ບນັຫາ, ປບັປຸງແກໄ້ຂແຕ່ບ່ໍສໍາເລດັຂາດຕວົມ ີ6 ບນັຫາ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັ

ໄດຮ້ບັການປບັປຸງແກໄ້ຂ 8 ບນັຫາ. 

+ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ : 

- ມະຕສິະພາແຫ່ງຊາດ: ມ ີ17 ບນັຫາ, ໃນນັນ້: ໄດປ້ບັປຸງແກໄ້ຂຂາດຕວົມ ີ

8 ບນັຫາ, ປບັປຸງແກໄ້ຂແຕ່ບ່ໍຂາດຕວົມ ີ9 ບນັຫາ; 

- ບດົບນັທກຶຜນົການກວດສອບ (ແຕ່ສກົປີ 2014-2015 ຮອດປີ 2018) ມ ີ

ທງັໝດົ 162 ບນັຫາ (ລວມ 18 ແຂວງ ແລະ 146 ເມອືງ), ໃນນັນ້: ໄດ ້

ປັບປຸງແກໄ້ຂຂາດຕົວມີ 44 ບັນຫາ, ປັບປຸງແກໄ້ຂແຕ່ບ່ໍຂາດຕົວມີ       

44 ບນັຫາ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການປັບປຸງແກໄ້ຂ 74 ບນັຫາ; ໃນນັນ້ 

ບາງບນັຫາແມ່ນກວມລວມຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ເປັນຕົນ້ ການຈ່າຍລ່ວງໜາ້ໃນ

ລະບບົຄງັເງນິ, ການສະສາງບນັຊ ີ471 ແລະ ອື່ ນໆ.  
 

6. ວຽກງານການປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ 
 

ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຄົນ້ຄວາ້, ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ 

ແຕ່ສູນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ຂອບເຂດ

ສດິ, ລະບອບແບບແຜນວທິີເຮດັວຽກ, ກນົໄກການປະສານສມົທບົພາຍໃນ   

ຂະແໜງສາຍຕັງ້ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕວົຈງິ ໃນແຕ່ລະ 

ໄລຍະ ເຊັ່ ນ: ໃນປີ 2015 ໄດປ້ັບປຸງພາລະບດົບາດ ສະບບັເລກທີ 2500/ກງ   

ມາເປັນສະບບັເລກທ ີ515/ກງ ຊຶ່ ງໄດເ້ພີ່ ມຈາກ 7 ພະແນກມາເປັນ 8 ພະແນກ 

ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງສໍາລັບຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແມ່ນເພີ່ ມຈາກ 4 ຫອ້ງມາເປັນ 5 ຫອ້ງ;       

ມາຮອດປ ີ2017 ໄດປ້ບັປຸງພາລະບດົບາດ ສະບບັເລກທ ີ515/ກງ ມາເປນັສະບບັ

ເລກທ ີ2833/ກງ ເຊິ່ ງຂັນ້ສູນກາງໄດລຸ້ດຈາກ 8 ພະແນກ ມາເປນັ 7 ພະແນກ, 

ຂັນ້ແຂວງ ມ ີ5 ຂະແໜງ, ຂັນ້ເມອືງ ມ ີ2 ໜ່ວຍງານ ແລະ ໄດປ່້ຽນຊື່ ຈາກຫອ້ງ

ມາເປນັຂະແໜງຢູ່ໃນຂັນ້ແຂວງ; ຫນັເອາົພະນກັງານຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ປະຈາໍເມອືງ 

148 ເມອືງ ມາເບກີຈ່າຍເງນິເດອືນຕາມສາຍຕັງ້ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກນັນ້ 
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ກໍ່ ໄດສ້ົ່ ງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດປະຈໍາ

ທອ້ງຖິ່ ນ ໄປຝກຶອບົຮມົທາງດາ້ນວຽກງານວຊິາສະເພາະ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມ

ຮູຄ້ວາມສາມາດ ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
 

 

 

 

 

 

ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ແຕ່ປ ີ2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫວົໜາ້ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ  

ປະຈາໍ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

ຮອງຫວົໜາ້ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ  

ປະຈາໍ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

ຮອງຫວົໜາ້ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ  

ປະຈາໍ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

ຂະແໜງ 

ຈດັຕັງ້, 

ບໍລຫິານ ແລະ 

ກວດກາ 

ຂະແໜງ 

ບນັຊສີງັລວມ 

ຂະແໜງ 

ບໍລຫິານແຫຼ່ ງ

ເງນິ ແລະ 

ເງນິສດົ 

ຂະແໜງ 

ບໍລກິານຄງັເງນິ 

ຂະແໜງ 

ກວດກາລາຍ

ຈ່າຍ

ງບົປະມານ 

ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ  

ປະຈາໍແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແຕ່ປ ີ2017-2020 
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7. ວຽກງານການຮ່ວມມສືາກນົ 

  ວຽກງານຮ່ວມມສືອງຝ່າຍ ກບັຄງັເງນິແຫ່ງລດັ ສສ ຫວຽດນາມ ຕາມ

ແຜນການຮ່ວມມສືອງຝ່າຍໃນແຕ່ລະປ ີເພື່ ອຍາດແຍ່ງເອາົການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນ

ວຊິາການ ເຊັ່ ນ: ການຝກຶອບົຮມົວຽກງານໄອທ ີ05 ຄັງ້, ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ

ບດົຮຽນ ກ່ຽວກບັວຽກງານວຊິາສະເພາະ 11 ຄັງ້ ແລະ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນ

ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນຮບັໃຊວ້ຽກງານໄອທ ີເປນັຄອມພວິເຕ ີທງັໝດົ 99 ຊຸດ; 

  ວຽກງານຮ່ວມມກືບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ໂດຍໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມຂອງເຄືອຂ່າຍຄຸມ້ຄອງການເງນິພາກລັດ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊີ 

(PEMNA) ຢູ່ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ຈໍານວນ: 10 ຄັງ້, ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ   

ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໂນມູລະ ທີ່ ມາຊ່ວຍເຫຼືອດາ້ນວຊິາການໃນການພັດທະນາ

ຕະຫຼາດພນັທະບດັລດັຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈາໍນວນ: 15 ຄັງ້, ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ

ກບັຄະນະວຊິາການຂອງກະຊວງການເງນິ ໄປສກຶສາຖອດຖອນບດົຮຽນກ່ຽວກບັ

ການກະກຽມຄວາມພອ້ມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົຄຸມ້ຄອງການເງນິພາກລດັ 

(FMIS) ຢູ່ປະເທດກໍາປູເຈຍ ແລະ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ, ເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົ

ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ  

20 
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7. ວຽກງານການຮ່ວມມສືາກນົ 

  ວຽກງານຮ່ວມມສືອງຝ່າຍ ກບັຄງັເງນິແຫ່ງລດັ ສສ ຫວຽດນາມ ຕາມ

ແຜນການຮ່ວມມສືອງຝ່າຍໃນແຕ່ລະປ ີເພື່ ອຍາດແຍ່ງເອາົການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນ

ວຊິາການ ເຊັ່ ນ: ການຝກຶອບົຮມົວຽກງານໄອທ ີ05 ຄັງ້, ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ

ບດົຮຽນ ກ່ຽວກບັວຽກງານວຊິາສະເພາະ 11 ຄັງ້ ແລະ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນ

ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນຮບັໃຊວ້ຽກງານໄອທ ີເປນັຄອມພວິເຕ ີທງັໝດົ 99 ຊຸດ; 

  ວຽກງານຮ່ວມມກືບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ໂດຍໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມຂອງເຄືອຂ່າຍຄຸມ້ຄອງການເງນິພາກລັດ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊີ 

(PEMNA) ຢູ່ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ຈໍານວນ: 10 ຄັງ້, ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ   

ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໂນມູລະ ທີ່ ມາຊ່ວຍເຫຼືອດາ້ນວຊິາການໃນການພັດທະນາ

ຕະຫຼາດພນັທະບດັລດັຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈາໍນວນ: 15 ຄັງ້, ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ

ກບັຄະນະວຊິາການຂອງກະຊວງການເງນິ ໄປສກຶສາຖອດຖອນບດົຮຽນກ່ຽວກບັ

ການກະກຽມຄວາມພອ້ມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົຄຸມ້ຄອງການເງນິພາກລດັ 

(FMIS) ຢູ່ປະເທດກໍາປູເຈຍ ແລະ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ, ເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົ

ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງ ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ  

ປະ ໍ ື ະ ່ ີ -
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ໄລຍະສັນ້ ກ່ຽວກບັ ການພດັທະນາຕະຫຼາດພນັທະບດັຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ 02 ຄັງ້ 

ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຫົວຂໍຕ່້າງໆຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ ບັນດາ      

ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຈດັຂຶນ້ 06 ຄັງ້. ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັໄດເ້ຮດັວຽກຢູ່ພາຍໃນ

ປະເທດ ຮ່ວມກບັຄະນະວຊິາການ ທະນາຄານໂລກ (WB), ກອງທນຶການເງນິ

ສາກນົ (IMF) ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶອື່ ນໆ ທີ່ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ ກ່ຽວກບັ 

ການກະກຽມຄວາມພອ້ມການປບັປຸງລະບບົຄຸມ້ຄອງການເງນິພາກລດັ ແລະ ການ

ຫນັວຽກງານຄງັເງນິເປັນທນັສະໄໝ, ປັບປຸງກນົໄກວຽກງານບໍລຫິານແຫ່ຼງເງນິ, 

ບນັຊລີວມສູນຄງັເງນິ, ການປບັປຸງສາລະບານງບົປະມານ-ບນັຊ ີແລະ ການປບັປຸງ

ລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານການເງນິ. 
 

III. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດມ້ບີນັດາລະບຽບການ ແລະ ນຕິກິໍາ

ຕ່າງໆ ທີ່ ເປນັເຄື່ ອງມໃືນການຄຸມ້ຄອງ ການຈດັເກບັລາຍຮບັ ແລະ ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍ 

ງບົປະມານແຫ່ງລັດ ແຕ່ຖາ້ທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງໜາ້ທີ່      

ວຽກງານທາງດາ້ນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແລວ້ ເຫນັວ່າຍງັມດີາ້ນ    

ຈາໍກດັ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ທີ່ ຈະຕອ້ງສບືຕໍ່ ປບັປຸງແກໄ້ຂ ດັ່ ງນີ:້ 

(1) ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຖງິແມ່ນວ່າຄງັເງນິແຫ່ງຊາດໄດເ້ປນັເຈົາ້ການຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງ 

ແລະ ປບັປຸງບນັດານຕິກິໍາໃຕກ້ດົໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຂະແໜງ 

ຄງັເງນິສໍາເລດັຫຼາຍສະບບັແຕ່ກໍ່ ເຫນັວ່າຍງັມບີາງນຕິກິໍາຍງັບ່ໍທນັສໍາເລດັຕາມ

ແຜນ; ພອ້ມກນັນັນ້ຍງັມບີາງເນືອ້ໃນຂອງນຕິິກໍາຈໍານວນໜອ້ຍໜຶ່ ງບ່ໍທນັ

ສອດຄ່ອງກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິໃນໄລຍະໃໝ່ ຕອ້ງໄດມ້ກີານປັບປຸງ

ຫຼາຍຄັງ້; 

(2) ການເຜຍີແຜ່ນຕິກິໍາຂອງຂະແໜງຄງັເງນິ ໃຫຄ້ງັເງນິແຫ່ງຊາດປະຈໍາທອ້ງຖິ່ ນ 

ແລະ ບນັດາຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ ອອ້ມຂາ້ງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນຍງັບ່ໍທນັ

ເລກິເຊິິ່ ງ, ຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ; ພອ້ມກນັນັນ້ ການຕດິຕາມ, ກວດກາ, 

ທບົທວນ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດານຕິກິາໍກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ໄດ ້

ຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ້ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັປະຕບິດັໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ; 
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(3) ການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຜ່ານລະບບົຄງັເງນິ ເຖິງວ່າໄດມ້ີ

ການປະສານສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງລາຍຮບັ ເພື່ ອພດັທະນາການເຊື່ ອມຕໍ່  

ແລະ ນາໍໃຊລ້ະບບົທນັສະໄໝເຂົາ້ຊ່ວຍ ໃນການຄຸມ້ຄອງຈດັເກບັລາຍຮບັເຂົາ້

ງບົປະມານໃຫມ້ຄີວາມຊັດເຈນ ແລະ ວ່ອງໄວ, ແຕ່ວ່າໃນການປະຕິບັດ      

ຕວົຈງິເຫນັວ່າຍງັມບີາງຂະແໜງຍງັມກີານມອບລາຍຮບັເປັນເງນິສດົ, ຂໍມູ້ນ

ລາຍຮັບທີ່ ມອບຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝຍັງບ່ໍທັນເຊື່ ອມຕໍ່ ກ ັບທຸກລະບົບ

ທະນາຄານ ບາງຂໍມູ້ນລາຍຮບັເນືອ້ໃນບ່ໍຈະແຈງ້ຊດັເຈນ, ການອວ່າຍລາຍຮບັ, 

ການດດັແກບ້ນັຊ ີເຮດັໃຫກ້ານສະຫຸຼບລາຍງານມກີານຊກັຊາ້ແກ່ຍາວ ແລະ   

ບ່ໍທນັຕາມກາໍນດົເວລາ;  

(4) ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍຜ່ານລະບົບຄັງເງນິຍັງເຫັນວ່າບັນດາຫົວໜ່ວຍ

ງບົປະມານຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ງວດໃນການປະຕບິດັບນັດາລະບຽບການ

ທີ່ ຕດິພນັກບັການຂໍເບກີຈ່າຍເງນິ ເປັນຕົນ້ການປະກອບເອກະສານລາຍຈ່າຍ 

ບ່ໍຖກືຕອ້ງຄບົຖວ້ນ, ການຄດິໄລ່ບ່ໍໄປຕາມກໍານດົໝາຍໃຊຈ່້າຍງບົປະມານ, 

ການນໍາໃຊເ້ງນິບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມເປົາ້ໝາຍ ແລະ ອື່ ນໆ; ພອ້ມກນັນັນ້ ຍງັເກດີມີ

ການປະກອບເອກະສານລາຍຈ່າຍເພື່ ອຖອນເງນິສດົມາໄວຄ້ງັ ແຕ່ບ່ໍໄດນ້ໍາໃຊ ້

ຕາມເປົາ້ໝາຍລາຍຈ່າຍ. ສໍາລບັການປະຕບິດັລາຍຈ່າຍທີ່ ຕດິພນັກບັລາຍຮບັ

ວຊິາການ ເຫນັວ່າບາງຫວົໜ່ວຍງບົປະມານຍງັບ່ໍທນັໄດປ້ະກອບເອກະສານ 

ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກໍານດົສ່ວນໃຫຍ່ໄດປ້ະກອບເອກະສານຢູ່

ໃນທາ້ຍປີງບົປະມານ ເຮັດໃຫ  ້ການກວດເອກະສານລາຍຈ່າຍພົບຄວາມ

ຫຍຸງ້ຍາກ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ເອກະສານມຈີາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ; 

(5) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍຢູ່ບາງທອ້ງຖິ່ ນຈໍານວນໜຶ່ ງຍງັມກີານລະເມດີ 

ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໂດຍມກີານຈ່າຍລ່ວງໜາ້ໃນແຕ່ລະປີ, ບ່ໍສາມາດ 

ສະສາງໄດສໍ້າເລດັຂາດຕວົພາຍໃນປ ີເປນັສາເຫດເຮດັໃຫມ້ຕີວົເລກ ການຈ່າຍ

ລ່ວງໜາ້ ສະສມົຫຼາຍປີ; ເຖິງແມ່ນວ່າກະຊວງການເງນິ ໄດມ້ຄໍີາສັ່ ງ ແລະ  

ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ ປະກາດໃຊ ້ແຕ່ບນັຫາດັ່ ງກ່າວຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການປບັປຸງ
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ແກໄ້ຂສໍາເລດັ ແລະ ຍງັມບີາງທອ້ງຖິ່ ນຍງັເກດີມກີານຈ່າຍເງນິລ່ວງໜາ້ນອກ

ແຜນງບົປະມານເກດີຂຶນ້; 

(6) ການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງຂະແໜງຄັງເງນິ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດມ້ີຄວາມ

ພະຍາຍາມສູງໃນການສາ້ງ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງ

ກະຊວງການເງນິ ແຕ່ການປະຕບິດັຕວົຈງິ ການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົທີ່

ທນັສະໄໝບ່ໍທນັຮອງຮບັກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຕວົຈງິຂອງວຽກງານ 

ຄັງເງນິໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ພອ້ມກນັນັນ້ ຄວາມຮັບຮູ ,້ ຄວາມສາມາດດາ້ນ   

ວຽກງານໄອທຂີອງພະນກັງານຄງັເງນິຍງັຈາໍກດັ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍງັໄດເ້ອື່ ອຍ

ອງີພາກສ່ວນພາຍນອກເປນັຜູຊ່້ວຍໃນການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາ; 

(7) ເຖງິແມ່ນວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ໄດມ້ກີານປບັປຸງລະບບົບນັຊຂີອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ 

ແຕ່ລະຂັນ້ ໃຫສ້າມາດຮອງຮບັການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກໍາດາ້ນການເງນິ ແລະ 

ການສະຫຸຼບລາຍງານຜ່ານລະບບົຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ; ແຕ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ      

ຕົວຈງິຍັງເຮັດບ່ໍທັນໄດດ້ີເທົ່ າທີ່ ຄວນ ເປັນຕົນ້ແມ່ນການສາ້ງໃບດຸ່ນດ່ຽງ      

ສງັລວມທົ່ ວປະເທດ, ໃບລາຍງານຖານະການເງນິຍງັບ່ໍທນັປະຕບິດັໄດຕ້າມ

ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ການບນັຊກີາໍນດົ; 

(8) ວຽກງານກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານປະຈາໍປ ີກໍ່ ຄແືຜນການ

ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈາໍປີຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະຂັນ້ ໄດມ້ກີານສາ້ງ

ແຜນການ ແລະ ລງົຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມ, ກວດກາ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ນບັແຕ່        

ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນກໍ່ ຕາມ ແຕ່ຍງັເຫນັວ່າບາງທອ້ງຖິ່ ນຍງັເກດີມປີະກດົການ 

ຫຍໍທໍ້ທ້ີ່ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເຊັ່ ນ: ມພີະນກັງານ 

ຈາໍນວນໜອ້ຍໜຶ່ ງນໍາໃຊເ້ງນິຂອງລດັບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມເປົົາ້ໝາຍ, ເກດີມກຸ່ີມຄນົ

ບ່ໍດງີດັແງະຕູເ້ຊບຊຶ່ ງສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກ່ຊບັສນິ ແລະ ເງນິຂອງລດັ; 

(9) ການປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້-ພະນກັງານ ເຫນັວ່າຍງັບ່ໍທນັຕອບສະໜອງກບັ

ຄວາມຮຽກຮອ້ງຄວາມຕອ້ງການ ຂອງໜາ້ທີ່ ການເມອືງໃນໄລຍະໃໝ່ ເປນັຕົນ້

ແມ່ນ ລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງພະນກັງານຍງັຈາໍກດັ, ຍງັມພີະນກັງານ 

ເຫຼອືບ່ໍພໍຈໍານວນໜອ້ຍໜຶ່ ງ; ພອ້ມນັນ້ ການປະຕບິດັລະບຽບລດັຖະກອນ   
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ຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ງວດເທົ່ າທີ່ ຄວນຊຶ່ ງສະແດງອອກການປະຕບິດັໂມງເວລາໄປລາ້

ມາການຍງັມລີກັສະນະຊກັຊາ້, ການປະຕບິດັວໄິນຕໍ່ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ

ທີ່ ລະເມດີຕ່ໍລະບຽບກດົໝາຍຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ງວດເທົ່ າທີ່ ຄວນ; 

(10) ການແຕ່ງຕັງ້, ຍກົຍາ້ຍ, ຊບັຊອ້ນ ພະນກັງານຈາກຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ຢູ່ຂັນ້

ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຈໍານວນໜຶ່ ງໄປສັງກດັຢູ່ຂະແໜງການອື່ ນ ຍັງບ່ໍທັນ

ປະຕບິດັຕາມລະບຽບການທີ່ ກໍານດົ ຈ ຶ່ ງເປັນສາເຫດໜຶ່ ງເຮດັໃຫພ້ະນກັງານ  

ຄງັເງນິ ຢູ່ບາງທອ້ງຖິ່ ນບ່ໍພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງໜາ້ທີ່ ວຽກງານຕວົຈງິ. 
 

IV. ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້

ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ຂະແໜງຄງັເງນິ ໄດສ້າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ

ທາງດາ້ນການເມອືງ, ການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ນບັແຕ່ຂັນ້ສູນກາງ      

ລງົຮອດຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ບນັດານຕິກິໍາທີ່ ຮບັໃຊວ້ຽກງານວຊິາສະເພາະໄດຮ້ບັການ

ປັບປຸງເພື່ ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິັດວຽກງານຄັງເງນິ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫ ້  

ວຽກງານຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ ແລະ ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັຄ່ອຍໆ

ຫນັໄປສູ່ລະບບົທນັສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດຊ້ຶ່ ງສາມາດ    

ຖອດຖອນບດົຮຽນ ໄດດ້ັ່ ງນີ:້  

(1) ຍອ້ນໄດຮ້ບັການ ນໍາພາ-ຊີນ້ໍາ ຢ່າງໃກຊ້ດິຈາກຄະນະນໍາກະຊວງການເງນິ, 

ຄະນະນໍາຄັງເງນິ ໃນການກໍານົດແບບແຜນເຮັດວຽກທີ່ ເປັນເອກະພາບ, 

ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ    

ພາຍໃນຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະຂັນ້ຢ່າງລະອຽດຈະແຈງ້ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ານ        

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງຂະແໜງຄງັເງນິ ສາມາດບນັລຸໄດຕ້າມລະດບັ       

ຄາດໝາຍທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ;້ 

(2)  ມກີານສາ້ງນຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບການ ຮບັໃຊວ້ຽກງານຄງັເງນິ ທີ່ ແທດເໝາະ

ກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ ອເປັນເຄື່ ອງມໃືນການຄຸມ້

ຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານວຊິາ

ສະເພາະຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດທຸກຂັນ້; 
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(3) ມກີານຕດິຕາມ, ກວດກາ, ປະເມນີ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ

ວຊິາສະເພາະ ພອ້ມທງັມກີານສ່ອງແສງລາຍງານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິຈຶ່ ງເຮດັ

ໃຫວ້ຽກງານມຜີນົສໍາເລດັ; 

(4) ໄດປ້ບັປຸງແກໄ້ຂບນັຫາ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານວຊິາສະເພາະຄງັເງນິ ເປນັຕົນ້

ແມ່ນການມອບລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ, ການເບກີຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ 

ຫນັໄປນໍາໃຊຜ່້ານລະບບົທະນາຄານ ຫຼາຍຂຶນ້ເພື່ ອສາ້ງຄວາມສະດວກໃຫຜູ້ ້

ໃຊບໍ້ລກິານ; 

(5) ການຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ແມ່ນໄດປ້ະຕບິດັຕາມກໍານດົໝາຍໃຊຈ່້າຍ 

ງບົປະມານຂອງລດັຢ່າງເຂັມ້ງວດ; ການບໍລກິານຜ່ານລະບບົຄງັເງນິໃຫມ້ີ

ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸຕທໍິາ, ວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດເ້ພື່ ອຕອບສະໜ

ອງການຮບັໃຊວ້ຽກງານບໍລຫິານກງົຈກັລດັ;  

(6) ເປັນເຈົາ້ການປະສານສົມທົບກບັບັນດາຂະແໜງການຂັນ້ສູນກາງ ແລະ 

ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ການສະຫຸຼບ

ລາຍງານ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິເພື່ ອໃຫສ້າມາດຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ 

ງບົປະມານແຫ່ງລດັ; 

(7) ໄດຮ້ບັການຮ່ວມມ ືແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຈາກອໍານາດການປກົຄອງ

ແຕ່ລະຂັນ້, ຄວາມເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄັງເງນິແຫ່ງຊາດ     

ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານວຊິາສະເພາະ; 

(8) ຍກົສູງວຽກງານຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອຍາດແຍ່ງເອາົການຊ່ວຍເຫຼອື

ທາງດາ້ນວິຊາການ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊວ້ຽກງານວິຊາສະເພາະ ເພື່ ອ

ພດັທະນາວຽກງານຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ໄປສູ່ທນັສະໄໝ. 
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ພາກທ ີIII 

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງຄງັເງນິ ໄລຍະປ ີ2021-2025 
 

I. ທດິທາງລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ຮອດປ ີ2025 

1. ທດິທາງລວມ 

- ຈດັຕັງ້ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງ      

ການເງນິ ຄັງ້ທ ີIII, ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະພກັຮາກຖານຄັງເງນິ

ແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີIII ແລະ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງບນັດາໜ່ວຍພກັທີ່ ຂຶນ້

ກບັຄະນະພກັຮາກຖານ ຄັງ້ທ ີII ໃຫເ້ປນັແຜນຍຸດທະສາດພດັທະນາວຽກງານ

ຄງັເງນິ ໃຫເ້ປນັທນັສະໄໝຕາມທດິສາ້ງບາດກາ້ວບຸກທະລຸທງັ 4 ດາ້ນ; 

- ຕັງ້ໜາ້ສູຊ້ນົ, ປບັປຸງວຽກງານຄງັເງນິ ແນໃສ່ເຮດັໃຫຂ້ະແໜງຄງັເງນິຫນັເປນັ

ທນັສະໄໝໃນການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ ແລະ ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ

ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

- ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຂອງຂະແໜງຄງັເງນິ ນບັແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ 

ໃຫມ້ີຄວາມໜັກແໜນ້ ແລະ ເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການເມອືງ, ແນວຄິດ, 

ການຈດັຕັງ້ ແລະ ວທິເີຄື່ ອນໄຫວ ໂດຍຖເືອາົການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ 

ເປັນໃຈກາງໃຫໄ້ດຄຸ້ນນະພາບ, ຖືເອາົການແຕ່ງຕັງ້, ຍກົຍາ້ຍ, ຊບັຊອ້ນ

ໝູນວຽນພະນກັງານຂະແໜງຄງັເງນິ ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງ

ໜາ້ທີ່ ການເມອືງໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ເພີ່ ມທະວວີຽກງານຮ່ວມມ ືກບັບນັດາເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດ ແລະ ບນັດາ

ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທງັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 

2. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ 

- ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງຂະແໜງຄງັເງນິ 

ໃຫມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃນລະດັບທີ່ ແນ່ນອນ ເພື່ ອຮັບປະກນັການ

ປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໃນສະເພາະໜາ້ ແລະ ຍາວນານໃຫມ້ີ

ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງ; 

ພາກທີ III
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- ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັນຄັງເງນິເມອືງຂຶນ້     

ຄຸມ້ຄອງຕາມລະບົບສາຍຕັງ້ຄັງເງນິຄົບຊຸດ ໃຫສໍ້າເລັດໃນຂອບເຂດ       

ທົ່ ວປະເທດ. ສໍາລບັຄງັເງນິເມອືງທີ່ ບ່ໍມເີງ ື່ ອນໄຂຄບົຖວ້ນ ແມ່ນສາ້ງເປັນ

ໜ່ວຍບໍລກິານ ຄງັເງນິເມອືງທີ່ ຢູ່ກບັຫອ້ງການ-ການເງນິເມອືງ; 

- ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບວຽກງານຄັງເງນິ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ 

ສາມາດເຊື່ ອມຕ່ໍກບັ ຂະແໜງລາຍຮບັ, ທະນາຄານທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານ ແລະ    

ຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ ເພື່ ອແນໃສ່ຮບັປະກນັການລວມສູນທຸກແຫ່ຼງເງນິ  

ຂອງລດັຜ່ານລະບບົຄງັເງນິ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

- ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງດໍາລດັວ່າດວ້ຍຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ໃຫກ້າຍເປັນ   

ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ຄງັເງນິແຫ່ງລດັ ແລະ ປບັປຸງບນັດານຕິກິໍາທີ່ ຕດິພນັກບັ

ວຽກງານຄງັເງນິ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ສອດຄ່ອງກບັ ແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ປັບປຸງ ກົນໄກການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຄັງເງນິ ດວ້ຍການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມ ື    

ທນັສະໄໝ ແລະ ປບັປຸງຂອດການບໍລກິານໃຫມ້ ີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, 

ຍຸຕທໍິາ, ໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ ້ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານໄດທ້ັນທີ 

(Auto Real Time); 

- ປະຕບິດັມາດຕະການ ຄຸມ້ຄອງ ລາຍຈ່າຍເງນິເດອືນ, ເງນິອຸດໜູນ ແລະ   

ເງນິນະໂຍບາຍ ໃຫພ້ະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຕາມຄໍາສັ່ ງ ສະບບັເລກທ ີ55/ນຍ 

ຢ່າງເຂັມ້ງວດ; ພອ້ມທງັ ເຂັມ້ງວດໃນການກວດກາເອກະສານກ່ອນຈ່າຍ 

ໃຫຖ້ືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ບນົພືນ້ຖານການປະຢັດ

ມດັທະຍດັ ພອ້ມທງັມປີະສດິທຜິນົສູງ; 

- ເປນັເຈົາ້ການປະຕບິດັວຽກງານຮ່ວມມສືອງຝ່າຍ ກບັເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດ, 

ຫຼາຍຝ່າຍກັບພາກພືນ້-ສາກົນ ເພື່ ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ      

ສະໜບັສະໜນູໃນການພດັທະນາວຽກງານຄງັເງນິ. 
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II. ແຜນພດັທະນາຂະແໜງຄງັເງນິ ໄລຍະປ ີ2021-2025 

ເພື່ ອບນັລຸແຜນພດັທະນາຂະແໜງຄງັເງນິ ໃນໄລຍະຫາ້ປີຕໍ່ ໜາ້ໂດຍເນັນ້

ໃສ່ບນັດາໜາ້ວຽກຈດຸສຸມເພື່ ອບນັລຸ 7 ເປົາ້ໝາຍຂອງແຜນງານ ຄ:ື . ວຽກງານ

ນຕິກິໍາ, . ວຽກງານຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັຜ່ານລະບບົຄງັເງນິ, 

. ວຽກງານຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັຜ່ານລະບບົຄງັເງນິ, . ວຽກງານ 

ຫນັຂະແໜງຄງັເງນິເປັນທນັສະໄໝ (ດຈິຕິອນ), . ວຽກງານການບນັຊ ີແລະ 

ກວດກາພາຍໃນ, . ວຽກງານກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ, 

. ວຽກງານຮ່ວມມສືາກນົ. 
 

1. ແຜນງານທ ີ1: ວຽກງານນຕິກິາໍ 

1.1 ເປົາ້ໝາຍ: 

ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງ ບນັດານຕິກິໍາ ຂອງຂະແໜງຄງັເງນິໂດຍການຫນັຈາກ

ດໍາລດັສາ້ງເປັນກດົໝາຍ, ປັບປຸງບນັດານຕິກິໍາໃຕກ້ດົໝາຍ ເພື່ ອຮອງຮບັຄວາມ

ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່ ໃຫມ້ຄີວາມຮດັກຸມ, ມປີະສດິ 

ທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ, ມຄີວາມສະດວກ, ຍຸຕທໍິາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ.້ 

1.2 ແຜນວຽກຈດຸສຸມ: 
 

ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. ຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງດໍາລດັວ່າດວ້ຍ

ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດເພື່ ອສາ້ງເປນັກດົໝາຍວ່າ

ດວ້ຍຄງັເງນິແຫ່ງລດັ 

     

2. ຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິາໍ ກ່ຽວກບັ 

ວຽກງານສາຍຕັງ້, ການພັດທະນາກງົຈກັ

ການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງ  

ຂະແໜງຄງັເງນິ 
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ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

3. ຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ສາ້ງນຕິກິໍາກ່ຽວກບັວຽກ

ງານກວດກາພາຍໃນຂອງຂະແໜງຄງັເງນິ 

     

4. ຄົນ້ຄວ້າສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິໍາ ໃນການ

ຄຸມ້ຄອງ ລາຍຮັບ ແລະ ປະຕິບັດລາຍ

ຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ, ການຄຸມ້ຄອງ

ແຫ່ຼງເງນິ ຂອງຫວົໜ່ວຍງບົປະມານ ແລະ 

ກອງທຶນຂອງລັດລວມສູນງບົປະມານ

ຜ່ານລະບບົຄງັເງນິ ແລະ ບນັດານຕິກິໍາທີ່

ຕດິພນັກບັການຫນັເປັນທນັສະໄໝຂອງ

ຂະແໜງຄງັເງນິ 

     

5. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສາ້ງນຕິກິໍາ ກ່ຽວກບັ ການ

ລະດມົທນຶ ໄລຍະສັນ້ ຕໍ່ າກວ່າ 1 ປີ ຜ່ານ

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼ ືຕະຫຼາດ

ຫຼກັຊບັລາວ 

     

6. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສາ້ງຫຼກັສູດການຝກຶອບົຮມົ 

ເພື່ ອກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຍກົລະດບັກ່ຽວກບັວຽກ

ງານວິຊ າສະ ເພາະ  ໃຫ ້ພະນັກ ງ ານ -

ລດັຖະກອນຂະແໜງຄງັເງນິ 

     

 

2. ແຜນງານທ ີ2: ວຽກງານຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັຜ່ານລະບບົຄງັເງນິ 

2.1 ເປົາ້ໝາຍ: 

ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫ້

ລວມສູນຢູ່ບນັຊເີງນິຝາກງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຜ່ານລະບບົທະນາຄານ; ຮບັປະກນັ

ການສງັລວມຂໍມູ້ນລາຍງານ ແລະ ການປະຕບິດັແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັໃນ   

ແຕ່ລະໄລຍະໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ທນັຕາມກາໍນດົເວລາ. 
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2.2  ແຜນວຽກຈດຸສຸມ: 
 

ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊໃ້ບຮບັເງນິຂອງຄງັເງນິ

ແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອໃຫເ້ປນັເອກະສານຢັງ້ຢືນການ

ມອບລາຍຮບັເຂົາ້ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ຜ່ານ

ລະບບົທະນາຄານ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 

     

2. ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມທືີ່ ທນັສະໄໝ 

ເຂົາ້ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ສງັລວມ ລາຍຮບັ

ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໂດຍເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັຂະແໜງ 

ລາຍຮັບ ,  ຫົວໜ່ວຍງ ບົປະມານ ແລະ 

ທະນາຄານ ໃຫ ້ສາມາດສະຫຸຼບລາຍງານ    

ລາຍຮັບງບົປະມານແຫ່ງລັດໄດແ້ບບທັນທີ 

(Auto Real Time) ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 

     

3. ນໍາໃຊບ້ັນດາຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ 

ຂອງທະນາຄານໃນການຕດິຕາມ ແລະຄຸມ້ຄອງ

ການຈດັເກບັລາຍຮບັເຂົາ້ງບົປະມານແຫ່ງລດັ 

     

 

3. ແຜນງານທ ີ3: ວຽກງານຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັຜ່ານລະບບົຄງັເງນິ 

3.1 ເປົາ້ໝາຍ: 

ເພື່ ອຮບັປະກນັການປະຕບິດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ

ຕາມເປົາ້ໝາຍ, ເຂັມ້ງວດປະຕບິດັນະໂຍບາຍປະຢດັ, ສາມາດຕອບສະໜອງການ

ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍທີ່ ເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ແນໃສ່ການປະຕິບັດ     

ລາຍຈ່າຍໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ.້ 
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3.2  ແຜນວຽກຈດຸສຸມ: 
 

ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊລ້ະບບົທນັສະໄໝໃນ

ການຊໍາລະສະສາງລາຍຈ່າຍງບົປະມານ     

ແຫ່ງລດັຜ່ານລະບບົທະນາຄານ 

     

2. ຜນັຂະຫຍາຍການເບກີຈ່າຍເງນິເດອືນ, ເງນິ     

ອຸດໜນູ ແລະ ເງນິນະໂຍບາຍໃຫພ້ະນກັງານ-

ລດັຖະກອນ ແລະ ພະນກັງານບໍານານ ຜ່ານ

ລະບບົທະນາຄານ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຂອງ

ບນັດາສະຖາບນັການເງນິໃຫບ້ນັດາເມອືງທີ່

ຍງັເບກີຈ່າຍເປນັເງນິສດົ 

     

3. ນໍາໃຊບ້ັນດາຜະລິດຕະພັນ ເອເລັກໂຕຣນິກ 

ຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ໃນ

ການຕິດຕາມ ແລະ ຊໍາລະສະສາງລາຍຈ່າຍ

ງບົປະມານແຫ່ງລດັ ໃຫຄ້ວາມສະດວກ, ວ່ອງ

ໄວ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ ້

     

4. ປບັປຸງກນົໄກ, ວທິກີານ ແລະ ຂັນ້ຕອນການ

ປະກອບເອກະສານລາຍຈ່າຍງບົປະມານ 

ແລະ ລາຍຈ່າຍເງນິຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອ

ການພດັທະນາໃຫກ້ະທດັຮດັ, ຖກືຕອ້ງຕາມ       

ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 
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4. ແຜນງານທ ີ4: ວຽກງານຫນັຂະແໜງຄງັເງນິເປນັທນັສະໄໝ (ດຈິຕິອນ) 

4.1 ເປົາ້ໝາຍ: 

ເພື່ ອບນັລຸການຫນັວຽກງານວຊິາສະເພາະຂອງຂະແໜງຄງັເງນິເປັນ   

ທນັສະໄໝໃນການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ, ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍ, ລວມສູນທຸກແຫ່ຼງເງນິ

ຂອງລດັ ຜ່ານລະບບົທະນາຄານຮບັປະກນັການປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ການ

ສະຫຸຼບລາຍງານໃຫຖ້ືກຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ, ຊດັເຈນ, ທນັຕາມກໍານດົເວລາ ແລະ 

ສາມາດກວດສອບໄດ.້ 

4.2 ແຜນວຽກຈດຸສຸມ: 

ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. ພັດທະນາລະບົບຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ    

ການເງນິຂອງຄັງເງນິແຫ່ງຊາດ ຫຼື ລະບົບ 

RTIS ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມການອອກໃບຮບັ

ເງນິຜ່ານລະບບົທະນາຄານ, ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານແບບວ່ອງໄວ 

     

2. ພດັທະນາລະບບົ RTIS ໃນການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ 

ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງບົປະມານ-ຄັງເງນິ

ໂດຍເຊື່ ອມຕໍ່ ລະບົບຄຸມ້ຄອງຂອງຂະແໜງ 

ລາຍຮັບ, ຂະແໜງງບົປະມານ, ຫົວໜ່ວຍ 

ງບົປະມານ ແລະ ທະນາຄານທີ່ ໃຫບໍ້ລິການ 

ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ ອນໄຂໃນການກະກຽມຈັດຕັງ້

ປະຕບິດັລະບບົ FMIS ແບບຄບົຊຸດໃນຕໍ່ ໜາ້ 

     

3. ຈດັຈາ້ງຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດເພື່ ອ

ເປນັທີ່ ປກຶສາໃນການວາງແຜນ, ອອກແບບ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ວຽກງານວິຊາ

ສະເພາະຄງັເງນິ ແລະ ວຽກງານປິ່ ນອອ້ມ 
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ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

4. ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການຊໍາລະສະສາງ 

ແລະ ເຊື່ ອມຕໍ່ ກ ັບລະບົບຊໍາລະສະສາງກັບ

ບນັດາທະນາຄານທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານ ໃຫເ້ປັນທນັ

ສະໄໝກາ້ວໄປສູ່ລະບບົດຈິຕິອນ ໂດຍນໍາໃຊ ້

ລະບບົລາຍເຊນັເອເລກັໂຕນກິໃນຕໍ່ ໜາ້ ເພື່ ອ

ກະກຽມໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົ 

FMIS 

     

5. ສາ້ງລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ສງັລວມຍອດເຫຼືອ

ເງນິໃນບນັຊເີງນິຝາກທະນາຄານ, ຄງັເງນິສດົໃນ

ລະບົບຄັງເງນິໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫ ້

ສາມາດສງັລວມລາຍງານທັນທີໃນແຕ່ລະວັນ

ໃຫສ້າມາດປະຕບິດັການລວມສູນທຸກແຫ່ຼງເງນິ  

ຂອງລດັ ເພື່ ອກະກຽມປະຕບິດັບນັຊລີວມສູນ

ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ (TSA) ໃນຕໍ່ ໜາ້ 

     

6. ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງການເຊື່ ອມຕ່ໍການ

ຊໍາລະລາຍຈ່າຍງບົປະມານແຫ່ງລດັທີ່ ເປັນເງນິ

ຖອນສົດຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງບົປະມານ

ດວ້ຍບດັເງນິສດົ (Smart Cash Plus) ຜ່ານ

ລະບບົ ທະນາຄານໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 

     

7. ສາ້ງລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ການ

ຮັກສາສູນຂໍມູ້ນຫຼັກ ແລະ ສູນຂໍມູ້ນສໍາຮອງ 

ໂດຍປະສານສມົທບົກບັ ສະຖາບນັພດັທະນາ

ຂໍມູ້ນຂ່າວສານການເງນິ ແລະ ກະຊວງໄປສະນ,ີ 

ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ 
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ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

8. ສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ສງັລວມ 

ລາຍງ ານການ ເບີກ ຈ່ າຍ ເ ງ ນິ ເດືອນຂອງ 

ພະນກັງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວ

ປະເທດ ໂດຍເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັລະບບົ PMIS ຂອງ

ກະຊວງພາຍໃນ 

     

 

5. ແຜນງານທ ີ5: ວຽກງານການບນັຊ ີແລະ ກວດກາພາຍໃນ 

5.1 ເປົາ້ໝາຍ: 

ເພື່ ອຍກົສູງຄວາມຮບັຜດິຊອບການປະຕບິດັ ວຽກງານການບນັຊຄີງັເງນິ 

ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການບນັຊແີຫ່ງລດັ ແລະ ການລາຍງານ

ການເງນິ; ຍກົສູງບດົບາດວຽກງານກວດກາພາຍໃນ ເພື່ ອຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້

ປະກດົການຫຍໍທໍ້,້ ປະຕບິດັມາດຕະການທີ່ ເຂັມ້ງວດ ແລະ ເດດັຂາດຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ

ວໄິນການເງນິພາຍໃນຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
 

5.2  ແຜນວຽກຈດຸສຸມ: 

ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. ປບັປຸງການບນັຊຄີງັເງນິຕາມກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ 

ບນັຊ ີແລະ ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົ

ດາ້ນການບນັຊີແຫ່ງລດັ ທີ່ ໄດກ້ໍານດົແຕ່ລະ

ໄລຍະເພື່ ອຮັບປະກັນດາ້ນການລາຍງານ   

ການເງນິໃຫເ້ປນັຂໍມູ້ນທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖ,ື ຄບົຖວ້ນ, 

ຊດັເຈນ ແລະ ທນັຕາມກາໍນດົເວລາ 
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ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

2. ຕດິຕາມ, ກວດກາ-ກວດການການປະຕບິດັ

ກດົໝາຍ, ນຕິກິໍາໃຕກ້ດົໝາຍ ແລະ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກງານ

ວຊິາສະເພາະຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ

ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 

     

3. ສາ້ງກນົໄກການປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງ 

ກວດກາ ເພື່ ອຍົກ ສູງວຽກງານຕິດຕາມ

ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດວຽກງານວຊິາ

ສະເພາະຄັງເງນິ ຢ່າງເຂັມ້ງວດ ແລະ ມີມາດ

ຕະການທີ່ ເດດັຂາດຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ 

     

4. ນໍາໃຊບ້ັດກວດກາຄັງເງນິເພື່ ອເຄື່ ອນໄຫວ

ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ວຽກງານກວດກາ -

ກວດການພາຍໃນຕາມພາລະບດົບາດ ແລະ

ໜາ້ທີ່ ຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ 

     

5. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ້ແລະ ແນະນໍາການແກໄ້ຂ

ປະກດົການຫຍໍທໍ້ຕ້າມຜນົຂອງການກວດກາ 

ທີ່ ຕິດພັນກບັວຽກງານຄັງເງນິໃນຂອບເຂດ

ທົ່ ວປະເທດ 

     

6. ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ,້ ແນະນາໍ ແລະ ປບັປຸງແກໄ້ຂ

ຜົນການກວດສອບ ຕາມບົດບັນທຶກການ 

ກວດສອບ ແລະ ມະຕສິະພາແຫ່ງຊາດ ໃນ

ແຕ່ລະໄລຍະ ທີ່ ຕດິພນັກບັຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ 

ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 
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6. ແຜນງານທ ີ6: ວຽກງານກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ 

6.1 ເປົາ້ໝາຍ: 

ເພື່ ອປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ນບັແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫມ້ຄີວາມ

ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງໜາ້ທີ່

ການເມອືງ, ຫນັການຄຸມ້ຄອງຄງັເງນິເມອືງຂຶນ້ເປັນສາຍຕັງ້ຄບົຊຸດ, ຍກົລະດບັ

ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ດາ້ນວຽກງານວິຊາສະເພາະຄັງເງນິໃຫພ້ະນກັງານ-

ລດັຖະກອນ ຂະແໜງຄງັເງນິໃນລະດບັທີ່ ແນ່ນອນເພື່ ອເປັນກໍາລງັແຮງໃນການ

ພດັທະນາຂະແໜງຄງັເງນິໃນສະເພາະໜາ້ ແລະ ຍາວນານ.   

6.2  ແຜນວຽກຈດຸສຸມ: 

ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

ກ. ວຽກງານກງົຈກັການຈດັຕັງ້ 

1. ຄົນ້ຄວາ້, ປບັປຸງ ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ຂອງຄງັເງນິ

ແຫ່ງຊາດ, ຄັງເງນິປະຈໍາແຂວງ ແລະ ຄັງເງນິ

ເມອືງ ໂດຍກໍານດົໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂອງ

ຂັນ້ສູນກາງ ມ ີ8 ພະແນກ, ຂັນ້ແຂວງ ມ ີ3-4 

ຂະແໜງ ແລະ ສໍາລັບຂັນ້ເມອືງທີ່ ມເີງ ື່ ອນໄຂ

ມາດຖານຄົບຖວ້ນ ແມ່ນສາ້ງຕັງ້ເປັນຄັງເງນິ      

ປະຈາໍເມອືງ (ຄາດຄະເນ 45-66 ເມອືງ) ສ່ວນ

ເມອືງທີ່ ບ່ໍມເີງ ື່ ອນໄຂຄົບຖວ້ນແມ່ນສາ້ງເປັນ

ໜ່ວຍງານຄງັເງນິປະຈາໍເມອືງ 

     

2. ປັບປຸງ, ຊບັຊອ້ນ ແລະ ຈດັວາງບຸກຄະລາກອນ

ຕາມລະບົບສາຍຕັງ້ ຂອງຂະແໜງຄັງເງນິໃຫ ້

ຖກືຕອ້ງຕາມໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ ແລະ ຕາມ

ການກາໍນດົຕໍາແໜ່ງງານ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມ

ຮູຄ້ວາມ ສາມາດຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ 
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ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

3. ສມົທບົກບັອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 

ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ໃນການຈດັຕັງ້ຜັນ

ຂະຫຍາຍ ຂໍຕ້ກົລງົ ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ 

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ສະບບັ

ປບັປຸງ ໃນການກະກຽມ  ຫນັເອາົບນັດາຄງັເງນິ

ເມອືງ ທີ່ ມເີງ ື່ ອນໄຂມາດຖານຄົບຖວ້ນ ແມ່ນ

ສາ້ງຕັງ້ເປນັຄງັເງນິປະຈາໍເມອືງ (ຄາດຄະເນ 45-

66 ເມອືງ) ສ່ວນເມອືງທີ່ ບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂຄບົຖວ້ນ

ແມ່ນສາ້ງເປນັໜ່ວຍງານຄງັເງນິປະຈາໍເມອືງ  

     

ຂ. ວຽກງານຄຸມ້ຄອງບຸກຄະລະກອນ 

1. ກໍານດົຕໍາແໜ່ງງານ ແຕ່ລະຂັນ້ໃຫແ້ທດເໝາະ

ກບັ ຂໍຕ້ກົລງົ ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການ

ເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ, ໜາ້ທີ່  ແລະ

ຂອບເຂດສດິຂອງຂະແໜງຄງັເງນິໂດຍປະສານ 

ສມົທບົກບັກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ 

     

2. ກາໍນດົສາ້ງພະນກັງານທີ່ ເປນັເປົາ້ໝາຍສບືທອດ

ປ່ຽນແທນຕາມຕໍາແໜ່ງງານແຕ່ລະຂັນ້ເພື່ ອ

ຮັບປະກັນການກໍ່ ສ າ້ງບຸກຄະລາກອນໃຫ ້       

ຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ເປນັປກົກະຕ ິ

     

3. ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານວຊິາສະ 

ເພາະຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນປະຈາໍປ ີ(ແບບ

ປກົກະຕ)ິ ແລະ ແບບສະເພາະ (ກ່ອນການສະເໜີ

ແຕ່ງຕັງ້ໃຫດໍ້າລງົຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານໃດໜຶ່ ງ) ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັຄວາມຮບັຜດິຊອບທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ 
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ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

ຄ. ວຽກງານພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ 

1. ເປນັເຈົາ້ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່, ຝິກຶອບົຮມົ, ສໍາມະນາ, 

ແນະນໍາກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍ, ວໃິສທດັ, ແຜນ

ຍຸດທະສາດ, ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍ 

ກ່ຽວກບັວຽກງານຄງັເງນິໃຫຮ້ບັຮູ,້ ເຊື່ ອມຊມື, 

ເຂົາ້ໃຈເປັນເອກະພາບ ແລະ ພອ້ມກນັຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ 

     

2. ກໍານດົແຜນການກໍ່ ສາ້ງ, ສະເໜສີົ່ ງພະນກັງານ-

ລັດຖະກອນ ເພື່ ອໄປຍົກລະດັບໄລຍະສັນ້, 

ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ທາງດາ້ນທດິສະດີ

ແລະ ວຽກງານວຊິາສະເພາະຢູ່ພາຍໃນ ແລະ

ຕ່າງປະເທດຕາມແຜນການກໍານດົຕໍາແໜ່ງງານ

ຂອງຂະແໜງຄງັເງນິ 

     

3. ຄົນ້ຄວ້າ, ສາ້ງຫຼກັສູດການຝກຶອບົຮມົວຽກງານ

ວຊິາສະເພາະຄງັເງນິ,ຈດັຝຶກອບົຮມົຢ່າງເປັນ

ລະບບົ, ປກົກະຕ ິແລະ ຕໍ່ ເນື່ ອງ ນບັແຕ່ສູນກາງ 

ຮອດທອ້ງຖິ່ ນຕາມຫຼັກສູດທີ່ ໄດຮ້ັບຮອງໃຫ ້

ຕິດພັນກັນລະຫວ່າງພາກທິດສະດີ ແລະ 

ປະຕິບັດຕົວຈິງ  ພ ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ       

ປະເມີນຜົນບຸກຄະລະກອນທີ່ ໄດຜ່້ານການ   

ຝກຶອບົຮມົໃນແຕ່ລະໄລຍະ  
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ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

4. ບໍາລຸງສາ້ງພະນກັງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງ  

ຄງັເງນິຕອ້ງໄດຜ່້ານການຝກຶອບົຮມົວຽກງານ

ວຊິາສະເພາະຢ່າງນອ້ຍ 40 ຊົ່ ວໂມງ ຕ່ໍຄນົຕໍ່ ປີ

ຕາມຫຼກັສູດທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ 

     

5. ບໍ າ ລຸງສ ້າ ງ  ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ -

ລັດຖະກອນຂະແໜງຄັງເງນິທີ່ ຮັບຜິດຊອບ

ວຽກງານຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃຫມ້ຄີວາມສໍານານ

ງານເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊ ້

     

 

7. ແຜນງານທ ີ7: ວຽກງານຮ່ວມມສືາກນົ 

7.1 ເປົາ້ໝາຍ: 

ເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມ ືແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງການພວົພນັສອງຝ່າຍ ກບັ

ເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດ, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ເພື່ ອຍາດແຍ່ງເອາົການຊ່ວຍເຫຼອື, 

ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນດາ້ນວຊິາການ, ດາ້ນການເງນິເພື່ ອ

ປະຕຮູິບ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານຄງັເງນິຫນັເປນັທນັສະໄໝເທື່ ອລະກາ້ວ; 

7.2  ແຜນວຽກຈດຸສຸມ: 
 

ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. ສບືຕ່ໍການຮ່ວມມພືເິສດຮອບດາ້ນກບັຄງັເງນິ

ແຫ່ງລັດ ສສ ຫວຽດນາມ ເພື່ ອເປັນການ

ແລກປ່ຽນ, ຖອດຖອນບດົຮຽນ, ການສະໜບັ

ສະໜູນທາງດາ້ນວິຊາການ ແລະ ເຄື່ ອງມື

ອຸປະກອນຮບັໃຊວ້ຽກງານວຊິາສະເພາະຄງັເງນິ 

ຕາມແຜນຮ່ວມມສືອງຝ່າຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

     

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງຄັງເງິນ ໄລຍະປີ 2021-2025 35

     
      
      

      
      
      
      
      

  


   

       
       
       



























 

  


   

       
       
       




































36 
 

ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ 
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2021 2022 2023 2024 2025 

2. ພວົພນັຮ່ວມມກືບັຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ສປ ຈນີ 

ແລະ ສະຖາບັນການບັນຊີຊຽງໄຮ ້ເພື່ ອ

ແລກປ່ຽນບດົຮຽນດາ້ນວຊິາສະເພາະຄງັເງນິ, 

ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການ    

ສະໜບັສະໜູນກ່ຽວກບັວຽກງານພດັທະນາ 

ແລະ ສາ້ງບຸກຄະລາກອນຂະແໜງຄງັເງນິ 

     

3. ສບືຕໍ່ ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມກືບັພາກພືນ້ 

ແລະ ສາກົນ ທີ່ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄັງເງນິ 

ເຊັ່ ນ: ທະນາຄານໂລກ (WB), ກອງທນຶການ

ເງນິສາກນົ (IMF), ເຄອືຂ່າຍຄຸມ້ຄອງການ

ເ ງ ນິພ າກລັດຂອງບັນດ າປະ ເທດອາຊີ  

(PEMNA), ສະຖາບັນຄົນ້ຄວາ້ໂນມູລະ

ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶອື່ ນໆ 
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ພາກທ ີIV 

ມາດຕະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ,  

ການຕດິຕາມ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການລາຍງານ 
 

 ເພື່ ອຮບັປະກນັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງຄັງເງນິ    

ໃນປີ 2021-2025 ໃຫບ້ັນລຸຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ,້ ທຸກພາກສ່ວນຂອງ      

ຄັງເງນິແຫ່ງຊາດ ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການຢ່າງຕັງ້ໜາ້ຕໍ່

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ, ປະກອບສ່ວນ ແລະ 

ປະສານງານຢ່າງແໜນ້ແຟນ້, ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫແ້ຕ່ລະພາກສ່ວນຢ່າງ

ຈະແຈງ້ ແລະ ຕອ້ງປະຕບິດັມາດຕະການ ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ

ເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍມເີນືອ້ໃນຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ມາດຕະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

- ຄັງເງນິແຫ່ງຊາດ ອອກແຈງ້ການແນະນໍາ ການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ແຜນ

ພດັທະນາຂະແໜງຄງັເງນິ ໄລຍະປ ີ2021-2025 ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍເນືອ້ໃນ

ຂອງແຜນພດັທະນາສະບບັນີໃ້ຫເ້ປນັອນັລະອຽດ ໂດຍປະກອບມແີຜນງານ, 

ກດິຈະກາໍ ທີ່ ສາມາດໃຊເ້ປນັຕວົວດັແທກໃນການປະເມນີ ນບັແຕ່ຂັນ້ສູນກາງ

ລງົຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ຊຶ່ ງແຍກອອກເປນັແຕ່ລະເດອືນ ແລະ ປ ີຢ່າງຈະແຈງ້; 

- ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ທຸກຂັນ້ ມພີນັທະ ແລະ ໜາ້ທີ່  ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ເຜີຍແຜ່ແນະນໍາ ແລະ ກໍານດົເຂົາ້ໃນແຜນປະຕບິດັງານຂອງຕນົ ໂດຍສາ້ງ

ເປນັແຜນແມ່ບດົ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ຊຶ່ ງກໍານດົເປນັກດິຈະກາໍ

ແຜນວຽກຈດຸສຸມ, ຄາດໝາຍ, ບຸກຄະລາກອນ, ງບົປະມານ ແລະ ມາດຕະການ 

ຈດັຕັງ້ປະຕິບັດລະອຽດ ເພື່ ອຮັບປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງ, ການສະໜບັ    

ສະໜນູເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັຄວາມເປນັເອກະພາບ; 

- ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ທຸກຂັນ້ ຕອ້ງເພີ່ ມທະວຄີວາມເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມ, ກວດກາ 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່

ການເມອືງທີ່ ໄດມ້ອບໝາຍ ໂດຍມກີານປະເມນີເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ໃນແຕ່ລະ

ໜາ້ວຽກ; 

ພາກທີ IV ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ,
ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ
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- ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ແີຫ່ຼງທນຶ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານ ແຫ່ຼງທນຶທີ່ ນໍາໃຊ ້

ຄວນດໍາເນນີການຈາກສອງແຫ່ຼງທນຶຮ່ວມກນັ ເຊັ່ ນ: ແຫ່ຼງທນຶຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ

ຕ່າງປະເທດ (ODA) ເປັນບູລມິະສດິທໍາອດິ ແລະ ການນໍາໃຊງ້ບົປະມານ

ຂອງລດັສມົທບົກນັໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາດັ່ ງກ່າວ; 

- ເພື່ ອຮັບປະກນັໃຫບ້ັນລຸໄດຕ້າມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ ກໍານດົໄວ ້    

ຄັງເງນິແຫ່ງຊາດ ທຸກຂັນ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການສາ້ງ ແລະ ພັດທະນາ

ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍເລີ່ ມຈາກການຍກົລະດບັຄວາມຮູຂ້ັນ້ພືນ້ຖານ

ກາ້ວໄປສູ່ການກໍ່ ສາ້ງໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ; 

2. ການຕດິຕາມ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການລາຍງານ 

- ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ທຸກຂັນ້ ມໜີາ້ທີ່ ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ຕລີາຄາ, ປະເມນີຜນົ 

ແລະ ລາຍງານຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະບດັ ແຜນພດັທະນາ ແລະ ແຜນດໍາເນນີ

ງານຂອງຕນົໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໃນການກວດກາຕລີາຄາແຕ່ລະຄັງ້ຕອ້ງສະຫຸຼບ

ໃຫເ້ຫນັຜນົໄດຮ້ບັ, ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ, ທດິທາງປບັປຸງແກໄ້ຂໃນຕ່ໍໜາ້ໃຫແ້ທດເໝາະ

ກບັຕວົຈງິ; 

- ຄັງເງນິແຫ່ງຊາດ ທຸກຂັນ້ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງລວມທັງ          

ອົງການຈດັຕັງ້ສັງຄົມ ແລະ ເອກະຊົນມີໜາ້ທີ່ ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ ືແລະ 

ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງຄງັເງນິ 

ສະບບັນີໃ້ຫໄ້ດຮ້ບັໝາກຜນົເປນັຢ່າງດ.ີ 
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