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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງການເງິນ  
ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ             ເລກທີ               /ຄງຊ 

  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທ ີ
 

ຫຼກັສດູຝກຶອບົຮມົ 
ຫວົໜາ້-ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ, ຫວົໜາ້-ຮອງຫວົໜາ້ ຄງັເງນິປະຈ າແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວຼງ  
  

 ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ປະກອບດ້ວຍ: ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງ
ຂະແໜງຄັງເງິນ ກ ານົດ. ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງຂະແໜງຄັງເງິນ ລາຍລະອຽດ ດັັ່ງນີີ້: 
 

1. ຈຸດປະສົງ 

- ເພ ື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ຄັງເງິນປະຈ າແຂວງ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງ ມີ ທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການນ າພາ-ຊີີ້ນ າ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຄັງເງິນ 
ໃຫ້ມຄີວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ຫັນເປັນວິຊາຊີບ ເທ ື່ອລະກ້າວ; 
- ເພ ື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ວິໃສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານຂະແໜງຄັງເງິນເປັນທັນສະໄໝ ແຕ່

ລະໄລຍະ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ ຕາມລະບົບສາຍຕັີ້ງ ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງ
ມາດຕະຖານການເຮັດວຽກ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

 

2.  ເນ ີ້ອໃນການຝຶກອົບຮົມ 

2.1 ຫົວຂ ໍ້ຝຶກອົບຮົມ  
 

 

ລ.ດ 
 

ເນ ີ້ອໃນ ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ 

 

ວທິະຍາກອນ 
 

I. 
 

ຄວາມຮູທ້ົັ່ວໄປ ກຽ່ວກບັ ວຽກງານຄງັເງນິ 
 

08  

 

1 
 

ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ  
 

02 
ຄະນະນ າ 

ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 
 

2 
 

ຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 
 

02 
ຄະນະນ າ 

ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 
 

3 
 

ແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງຄັງເງິນ ໄລຍະ 05 ປີ (2021-2025) 
 

02 
ຄະນະນ າ 

ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 
 

4 
 

ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕ້ກົດໝາຍ ທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄັງເງິນ 
 

02 
ຄະນະນ າ 

ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 
II. ວຽກງານຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍ ງບົປະມານແຫງ່ລັດ-ຄງັເງິນ

ຜາ່ນລະບບົຄງັເງນິ 

16  

1 ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ-ຄັງເງິນ ຜ່ານລະບົບຄັງເງິນ  

04 ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 

2 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານແຫຼ່ງເງິນ  04 ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 
3 ວຽກງານການບັນຊີຄັງເງິນ 08 ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 

1 



2 

 

III. ການນ າໃຊ ້ລະບບົທນັສະໄໝ 16  

1 ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ວຽກງານຄັງເງິນ  04 ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 
2 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຄັງເງິນ  12 ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 

IV. ການກວດກາພາຍໃນຄັງເງິນ 04  

1 ຫຼັກການພ ີ້ນຖານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາ  02 ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 
2 ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການກວດກາ ຄັງເງິນ  02 ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 
 ລວມ 44 

ຊົັ່ວໂມງ 

 

 

 ນອກຈາກເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຕາມຫຼັກສູດຂ້າງເທິງ ພະນັກງານ ຂັີ້ນຫົວໜ້າພະແນກ-ຮອງພະແນກ ແລະ 
ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ຄັງເງິນປະຈ າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕ້ອງໄດ້ຝຶກອົບຮົມພັດທະນາຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ 
ຂອງຕົນເອງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງການຈັດຕັີ້ງ ຫຼ  ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ໃນເວລານອກໂມງ
ລັດຖະການ. 
3.  ເປ ົ້າໝາຍ 

ພະນັກງານຂະແໜງຄັງເງິນ ຕ າແໜ່ງບ ລິຫານ ຂັີ້ນຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ຄັງ
ເງິນປະຈ າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 

 

4.  ວິທີ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຝຶກອົບຮົມ 
4.1 ຮູບແບບຂ ີ້ນຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະເມີນ  

 

- ຈັດຝຶກອົບຮົມ ດ້ວຍຮູບແບບ ການບັນລະຍາຍ, ສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຖາມ-ຕອບ; 
- ສ້າງກິດຈະກ າ, ເຮັດບົດຝຶກຫັດ; 
- ເຮັດບົດທົດສອບປະເມີນຄວາມຮູ້ ກ່ອນ-ຫຼັງ ການຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້. 
- ການທົດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແບ່ງອອກ ດັັ່ງນີີ້: 

 

ລະດັບ A:  ຄະແນນ ຢູ່ໃນລະດັບ 90%-100% 

ລະດັບ B+:  ຄະແນນ ຢູ່ໃນລະດັບ 85%-89% 

ລະດັບ B:  ຄະແນນ ຢູ່ໃນລະດັບ 75%-84% 

    ລະດັບ C:    ຄະແນນ ຢູ່ໃນລະດັບ 50%-74% 

 ຖ້າຄະແນນຕ ່າກວ່າ 50% ລົງມາ ແມ່ນ ການທົດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນ ບ ໍ່ໄດ້ຕາມມາດຖານທີື່ກ ານົດໄວ້. 
   

5.  ໄລຍະເວລາ 

ເວລາການຝຶກອົບຮົມ ທັງໝົດ ຈ ານວນ 44 ຊົັ່ວໂມງ. 
 

6.   ຜົນໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ. 

- ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈ ບັນດາ ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຂະແໜງຄັງເງິນ ເພ ື່ອ
ເສີມສ້າງ ທັກສະ ແລະ ການນ າພາ-ຊີີ້ນ າ ວຽກງານຂະແໜງການ ທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ
ສິດທິຜົນ ສູງຂ ີ້ນ; 
- ກ າແໜ້ນ, ມີຄວາມເຂົ ີ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ ື່ງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານວິຊາສະເພາະຄັງເງິນ, ເພ ື່ອຜັນຂະຫຍາຍ 

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຄັງເງິນ ຕາມການມອບໝາຍ; 
- ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ນ າພາ-ຄຸ້ມຄອງ ຂັີ້ນ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ຄັງ

ເງິນປະຈ າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພ ື່ອເປັນເຈົີ້າການໃນການປະຕິບັດ ໜ້າທີື່ວຽກງານ. 
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7.  ນິຕິກ າທີື່ ນ າໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ 
 

7.1 ຄວາມຮູ້ທົັ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄັງເງິນ 
 

ບດົທ ີ1: ດ າລດັ ວາ່ດວ້ຍຄງັເງນິແຫງ່ຊາດ 
ເຜີຍແຜ່ ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 259/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ມິຖຸນາ 2010. 

 

ບດົທ ີ2: ຂ ໍ້ຕກົລງົ ວາ່ດວ້ຍ ການຈດັຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງຄງັເງນິແຫງ່ຊາດ 
ເຜີຍແຜ່ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 

2057/ກງ, ລົງວັນທີ 29 ເມສາ 2021. 
 

ບດົທ ີ3: ແຜນພດັທະນາ ຂະແໜງຄງັເງນິ  
ເຜີຍແຜ່ ແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງຄັງເງິນ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 

1369/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ມີນາ 2021. 
 

ບດົທ ີ4: ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າໃຕກ້ດົໝາຍ ທີື່ຕດິພນັກບັວຽກງານຄງັເງນິ  
ເຜີຍແຜ່ ບັນດາ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕ້ກົດໝາຍ ທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄັງເງິນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

7.2 ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ-ຄັງເງິນ ຜ່ານລະບົບຄັງເງິນ 
 

ບດົທ ີ1: ການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ ແລະ ການປະຕບິດັລາຍຈາ່ຍ ງບົປະມານແຫງ່ລດັ-ຄງັເງນິ  
1. ການຄຸ້ມຄອງ ລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ; 
2. ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ; 
3. ການຄຸ້ມຄອງບັນຊີເງິນຝາກຂອງບັນດາ ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ຫົວໜ່ວຍບ ລິຫານວິຊາການ ແລະ 
ກອງທ ນຂອງລັດ ໃນລະບົບຄັງເງິນ. 

 

ບດົທ ີ2: ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ ລຫິານແຫຼງ່ເງນິ  
1. ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ສັງລວມ ການເຄ ື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງຄັງເງິນ ຢູ ່ລະບົບ
ທະນາຄານ ແລະ ເງິນສົດໃນຄັງ; 

2. ການລະດົມທ ນ ດ້ວຍການ ຈ າໜ່າຍພັນທະບັດຄັງເງິນ ແລະ ກູ້ຢືມ ໄລຍະສັີ້ນ; 
3. ການຄາດຄະເນແຫຼ່ງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງເງິນ; 

 

ບດົທ ີ3: ວຽກງານການບນັຊຄີງັເງນິ 
1. ຫຼັກການພ ີ້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການບັນທ ກບັນຊີ ໃນລະບົບຄັງເງິນ; 
2. ການສ້າງ ໃບດຸ່ນດ່ຽງ, ບົດສະຫຼຸບ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ; 
3. ວຽກງານການບັນຊີທ້າຍປີ. 

 

7.3 ການນ າໃຊລ້ະບບົຄຸມ້ຄອງຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານຄງັເງນິ 
 

ບົດທ ີ1: ແຜນພັດທະນາວຽກງານຄັງເງິນ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ 
ບົດທ ີ2: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຄັງເງິນ 
 

7.4 ການກວດກາພາຍໃນຄງັເງນິ 
 

ບົດທີ 1: ຫຼັກການພ ີ້ນຖານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາ 
ບົດທີ 2: ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການກວດກາຄັງເງິນ  
    

ດັັ່ງນັີ້ນ, ຈ ື່ງສ້າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມດັັ່ງກ່າວ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບວັດ ທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງການເງິນ  
ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ               ເລກທີ            /ຄງຊ 

    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 
 

ຫຼກັສດູຝກຶອບົຮມົ 
ຫົວໜາ້-ຮອງຫວົໜາ້ຂະແໜງ,  

ຫົວໜາ້-ຮອງຫວົໜາ້ ຄງັເງນິປະຈ າເມ ອງ, ນະຄອນ, ຫົວໜາ້ໜວ່ຍງານຄງັເງນິປະຈ າເມ ອງ, 
ວຊິາການ ຂະແໜງຄງັເງນິ, ລັດຖະກອນໃໝ ່ແລະ ພະນກັງານທີື່ຍກົຍາ້ຍມາຈາກ ຂະແໜງການອ ື່ນ 

   

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ປະກອບດ້ວຍ: ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງ
ຂະແໜງຄັງເງິນ ກ ານົດ. ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງຂະແໜງຄັງເງິນ ລາຍລະອຽດ ດັັ່ງນີີ້: 
 

1. ຈຸດປະສົງ 

- ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ຄັງເງິນປະຈ າເມ ອງ, ນະຄອນ ແລະ 
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄັງເງິນປະຈ າເມ ອງ, ວິຊາການ ຂະແໜງຄັງເງິນ, ລັດຖະກອນໃໝ່ ແລະ ພະນັກງານທີື່ຍົກຍ້າຍມາ
ຈາກ ຂະແໜງການອ ື່ນ ເພີື່ມ ທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການຈັດຕັີ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ ວຽກງານຄັງເງິນ 
ໃຫ້ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມຊ ານານງານ ເທ ື່ອລະກ້າວ; 
- ເພ ື່ອປະຕິບັດ ວິໃສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານຂະແໜງຄັງເງິນເປັນທັນສະໄໝ ແຕ່ລະ

ໄລຍະ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ພ້ອມທັງຍົກສູງ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງວຽກງານໃຫ້ດີຂ ີ້ນ. 
 

2.  ເນ ີ້ອໃນຝຶກອົບຮົມ 
 2.1 ຫົວຂ ໍ້ຝຶກອົບຮົມ  

 

ລ.ດ 
 

ເນ ີ້ອໃນ ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ 

 

ວທິະຍາກອນ 

I. ຄວາມຮູທ້ົັ່ວໄປ ກຽ່ວກບັ ວຽກງານຄງັເງນິ 08  

1 ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ  02 ຫົວໜ້າພະແນກ 
2 ຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 02 ຫົວໜ້າພະແນກ 

3 ແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງຄັງເງິນ ໄລຍະ 05 ປີ (2021-2025) 02 ຫົວໜ້າພະແນກ 

4 ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕ້ກົດໝາຍ ທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄັງເງິນ 02 ຫົວໜ້າພະແນກ 

II. ວຽກງານຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍ ງບົປະມານແຫງ່ລັດ-ຄງັເງິນ
ຜາ່ນລະບບົຄງັເງນິ 

48  

1 ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ-ຄັງເງິນ ຜ່ານລະບົບຄັງເງິນ 

16 ຫົວໜ້າພະແນກ 

2 ວຽກງານການບັນຊີຄັງເງິນ 32 ຫົວໜ້າພະແນກ 
 

2 
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III. ການນ າໃຊ ້ລະບບົທນັສະໄໝ 24  
1 ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ວຽກງານຄັງເງິນ  04 ຫົວໜ້າພະແນກ 
2 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຄັງເງິນ  20 ຫົວໜ້າພະແນກ 

IV. ການກວດກາພາຍໃນຄັງເງິນ 08  

1 ຫຼັກການພ ີ້ນຖານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາ  04 ຫົວໜ້າພະແນກ 
2 ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການກວດກາ ຄັງເງິນ  04 ຫົວໜ້າພະແນກ 
 ລວມ 88 

ຊົັ່ວໂມງ 
 

   

ນອກຈາກເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຕາມຫຼັກສູດຂ້າງເທິງ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ  
ຄັງເງິນປະຈ າເມ ອງ, ນະຄອນ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄັງເງິນປະຈ າເມ ອງ, ວິຊາການ ຂະແໜງຄັງເງິນ, ລັດຖະກອນໃໝ່ 
ແລະ ພະນັກງານທີື່ຍົກຍ້າຍມາຈາກ ຂະແໜງການອ ື່ນ ຕ້ອງໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອຍົກສູງ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ຂອງ
ຕົນເອງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງການຈັດຕັີ້ງ ຫຼ  ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ໃນເວລານອກໂມງລັດຖະການ. 

 

3.  ເປ ົ້າໝາຍ 
 ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ ຄັງເງິນປະຈ າເມ ອງ, ນະຄອນ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄັງເງິນ
ປະຈ າເມ ອງ, ວິຊາການຂະແໜງຄັງເງິນ, ລັດຖະກອນໃໝ່ ແລະ ພະນັກງານທີື່ຍົກຍ້າຍມາຈາກ ຂະແໜງການອ ື່ນ. 

 

4.  ວິທີ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຝຶກອົບຮົມ 
4.1 ຮູບແບບ ແລະ ປະເມີນ ການຝຶກອົບຮົມ 

- ຈັດຝຶກອົບຮົມ ດ້ວຍຮູບແບບ ການບັນລະຍາຍ, ສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຖາມ-ຕອບ; 
- ສ້າງກິດຈະກ າ, ເຮັດບົດຝຶກຫັດ; 
- ເຮັດບົດທົດສອບປະເມີນຄວາມຮູ້ ກ່ອນ-ຫຼັງ ການຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້. 
- ການທົດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແບ່ງອອກ ດັັ່ງນີີ້: 

 

ລະດັບ A:  ຄະແນນ ຢູ່ໃນລະດັບ 90%-100% 

ລະດັບ B+:  ຄະແນນ ຢູ່ໃນລະດັບ 85%-89% 

ລະດັບ B:  ຄະແນນ ຢູ່ໃນລະດັບ 75%-84% 

    ລະດັບ C:    ຄະແນນ ຢູ່ໃນລະດັບ 50%-74% 

 ຖ້າຄະແນນຕ ່າກວ່າ 50% ລົງມາ ແມ່ນ ການທົດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນ ບ ໍ່ໄດ້ຕາມມາດຖານທີື່ກ ານົດໄວ້. 
   

5.  ໄລຍະເວລາ 

 ເວລາການຝຶກອົບຮົມ ທັງໝົດ ຈ ານວນ 88 ຊົັ່ວໂມງ. 
 

6.   ຜົນໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ. 

- ຮັບຮູ້, ເຂົີ້າໃຈ ເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບບັນດາ ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຂະແໜງຄັງເງນິ 
ເພ ື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການນ າພາ-ຊີ ີ້ນ າ ແລະ ຈັດຕັ ີ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີື່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ມີ 
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ສູງຂ ີ້ນ; 
- ກ າແໜ້ນ, ມີຄວາມເຂົີ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິື່ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະຄັງເງິນ, ເພ ື່ອເປັນເຈົີ້າການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ

ວຽກງານຄັງເງິນ ຕາມການມອບໝາຍ; 
- ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ ຄັງເງິນປະຈ າເມ ອງ, ນະຄອນ, ຫົວໜ້າ   

ໜ່ວຍງານຄັງເງິນປະຈ າເມ ອງ, ວິຊາການຂະແໜງຄັງເງິນ, ລັດຖະກອນໃໝ່ ແລະ ພະນັກງານທີື່ຍົກຍ້າຍມາຈາກ       
ຂະແໜງການອ ື່ນ. 
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7. ນິຕິກ າທີື່ ນ າໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ 
 

7.1 ຄວາມຮູ້ທົັ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄັງເງິນ 
 

ບດົທ ີ1: ດ າລດັ ວາ່ດວ້ຍຄງັເງນິແຫງ່ຊາດ 
ເຜີຍແຜ່ ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 259/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ມິຖຸນາ 2010. 

 

ບດົທ ີ2: ຂ ໍ້ຕກົລງົ ວາ່ດວ້ຍ ການຈດັຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງຄງັເງນິແຫງ່ຊາດ 
ເຜີຍແຜ່ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 

2057/ກງ, ລົງວັນທີ 29 ເມສາ 2021. 
 

ບດົທ ີ3: ແຜນພດັທະນາ ຂະແໜງຄງັເງນິ  
ເຜີຍແຜ່ ແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງຄັງເງິນ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 

1369/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ມີນາ 2021. 
 

ບດົທ ີ4: ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າໃຕກ້ດົໝາຍ ທີື່ຕດິພນັກບັວຽກງານຄງັເງນິ  
ເຜີຍແຜ່ ບັນດາ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕ້ກົດໝາຍ ທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄັງເງິນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
 

7.2 ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ-ຄັງເງິນ ຜ່ານລະບົບຄັງເງິນ 
 

ບດົທ ີ1: ການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ ແລະ ການປະຕບິດັລາຍຈາ່ຍ ງບົປະມານແຫງ່ລດັ-ຄງັເງນິ  
1. ການຄຸ້ມຄອງ ລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ; 

2. ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ; 
3. ການຄຸ້ມຄອງບັນຊີເງິນຝາກຂອງບັນດາ ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ຫົວໜ່ວຍບ ລິຫານວິຊາການ ແລະ 
ກອງທ ນຂອງລັດ ໃນລະບົບຄັງເງິນ. 
 

ບດົທ ີ2: ວຽກງານການບນັຊຄີງັເງນິ 

1. ຫຼັກການພ ີ້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການບັນທ ກບັນຊີ ໃນລະບົບຄັງເງິນ; 
2. ການສ້າງ ໃບດຸ່ນດ່ຽງ, ບົດສະຫຼຸບ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ; 
3. ວຽກງານການບັນຊີທ້າຍປີ. 

 

7.3 ການນ າໃຊລ້ະບບົຄຸມ້ຄອງຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານຄງັເງນິ 
 

ບດົທ ີ1:  ແຜນພດັທະນາວຽກງານຄງັເງນິ ຫນັເປັນທນັສະໄໝ 
ບດົທ ີ2: ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ້ລະບບົຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານຄງັເງິນ 
 

7.4 ການກວດກາພາຍໃນຄງັເງນິ 
 

ບົດທີ 1: ຫຼັກການພ ີ້ນຖານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາ 
ບົດທີ 2: ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການກວດກາຄັງເງິນ 
    

 ດັັ່ງນັີ້ນ, ຈ ື່ງສ້າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມດັັ່ງກ່າວ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 
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, 

 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງການເງິນ  
ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ                ເລກທີ             /ຄງຊ 

           ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ  
 

ແຜນຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ  
ການຝຶກອບົຮມົ ຂອງຂະແໜງຄງັເງນິ ໄລຍະ 5 ປ ີ(2021-2025) 

 

- ອີງຕາມ ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 294/ລບ,     
ລົງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2018; 

- ອີງຕາມ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອໄຫວ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 2057/ກງ,    
ລົງວັນທີ 29 ເມສາ 2021; 

- ອີງຕາມ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງຂະແໜງຄັງເງິນ ສະບັບເລກທີ 2329/ກງ,   
ລົງວັນທີ 08 ສິງຫາ 2022. 

 

1. ຈດຸປະສງົ  
ເພ ື່ອກ ານົດ ເປ ົ້າໝາຍ, ຫົວຂ ໍ້ຫຼ ັກສູດ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ ີ້ງປະຕິບັດ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ-

ລັດຖະກອນ ຂະແໜງຄັງເງິນ. ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການກ ານົດສ້າງ ພະນັກງານນ າພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ສ ບທອດປ່ຽນແທນ 
ແລະ ກ ານົດເປ ົ້າໝາຍເພ ື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງຄັງເງິນໃຫ້ 
ຮອງຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ. 

 

2. ລະດບັຄາດໝາຍ 
- ເພີື່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບ ການກ ານົດ ຕາມມາດຕະຖານ

ສະເພາະ ແລະ ຕ າແໜ່ງງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງຄັງເງິນ; 
- ຮັບປະກັນ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໜ້າທີວຽກງານ ທີື່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຂອງ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງຄັງເງິນ ໃນແຕ່ລະຂັີ້ນ ພ້ອມທັງ ຫັນເປັນວິຊາຊີບເທ ື່ອລະກ້າວ. 
 

3. ເປ ົ້າໝາຍຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ, ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ ແລະ ສະຖານທີື່ ຝຶກອົບຮົມ 
- ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ສ າລັບຂັີ້ນ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ຄັງເງິນປະຈ າແຂວງ, 

ນະຄອນຫຼວງ  ຕ້ອງເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຈ ານວນ 204 ຊົັ່ວໂມງ, ໃນນັີ້ນ, ຫຼັກສູດຂອງກະຊວງການເງິນ ຈ ານວນ 

160 ຊົັ່ວໂມງ ແລະ ຫຼັກສູດຂອງຂະແໜງຄັງເງິນ ຈ ານວນ 44 ຊົັ່ວໂມງ; 

- ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ສ າລັບຂັີ້ນ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫວົໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນເມ ອງ, ນະຄອນ
, ຫົວໜາ້ໜວ່ຍງານຄງັເງິນປະຈ າເມ ອງ, ວິຊາການຂະແໜງຄງັເງິນ, ລັດຖະກອນໃໝ່ ແລະ ພະນັກງານທີື່ຖ ກຍົກຍ້າຍມາຈາກ
ຂະແໜງການອ ື່ນ ຕ້ອງເຂົີ້າຮວ່ມຝຶກອົບຮົມ ຈ ານວນ 214 ຊົັ່ວໂມງ ໃນນັີ້ນ, ຫຼກັສູດຂອງກະຊວງການເງິນ ຈ ານວນ 126 
ຊົັ່ວໂມງ ແລະ ຫຼັກສູດຂອງຂະແໜງຄງັເງິນ ຈ ານວນ 88 ຊົັ່ວໂມງ. 
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 ສະຖານທີື່ຝຶກອົບຮົມ : ສະຖາບັນການເງິນ-ການບັນຊີ, ວິທະຍາໄລການເງິນ, ສະຖາບັນການສ ກສາ ແລະ ສູນ
ຝຶກອົບຮົມອ ື່ນ. 

 

4. ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ 
ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ປະກອບດ້ວຍ: ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງ

ຂະແໜງຄັງເງິນ ກ ານົດ. 
 

5. ການຝຶກອົບຮົມ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການອອກໃບຢັົ້ງຢືນ 
5.1 ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ  

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຫຼັກສູດ ທີື່ກ ານົດໄວ້ 
 

5.2 ການອອກໃບຢັົ້ງຢືນ 
-   ສະຖາບັນການເງິນ-ການບັນຊີ  ແລະ ສະຖາບັນການສ ກສາອ ື່ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ອອກໃບຢັົ້ງຢືນໃນ
ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງຄັງເງິນ ຕາມຫຼັກສູດ ທີື່ກ ານົດໄວ້; 
-   ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ອອກໃບຢັົ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງຄັງເງິນ ທີື່ເຂົີ້າຮ່ວມ
ຝຶກອົບຮົມ ຄົບຕາມຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງຂະແໜງຄັງເງິນກ ານົດ. 

 

6.  ການແບງ່ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
6.1 ຄງັເງນິແຫງ່ຊາດ : 
- ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນການ, ກ ານົດມາດຖານເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄັດເລ ອກພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຄັງເງິນ ເຂົີ້າ

ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ, ສ າມະນາ ເພ ື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະແຕ່ລະໄລຍະ ໃນຂອບເຂດ

ທົັ່ວປະເທດ;  

- ປະເມີນທົດສອບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງຄັງເງິນ ແລະ 
ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຮ່ວມກັບສະຖາບັນການສ ກສາອ ື່ນ ຕາມຫຼັກສູດທີື່ກ ານົດໄວ້; ພ້ອມທັງປະເມີນຜົນຫຼັງການຝຶກ
ອົບຮົມ; 

- ສັງລວມ, ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິ ການຝຶກອົບຮົມ ຕາມຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂອງຂະແໜງຄັງເງິນ ໃນຂອບເຂດ
ທົັ່ວປະເທດ; 

- ເປັນເຈົ ີ້າການ ປະສານສົມທົບກັບ ກົມຈັດຕັ ີ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສະຖາບັນການເງິນ-ການບັນຊີ ແລະ 
ວິທະຍາໄລການເງິນ ເພ ື່ອຄົີ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງຫຼັກສູດ ແລະ ຫົວຂ ໍ້ຝຶກອົບຮົມ ສ າລັບ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 
ຂະແໜງຄັງເງິນ; 
- ຄົີ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ

ເປັນຕົີ້ນ: ການຝຶກອົບຮົມແບບ ຂ ີ້ນຫ້ອງ, ກັບທີື່ ແລະ ແບບອອນລາຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບເງ ື່ອນໄຂຕົວຈິງ; 

- ສ້າງແຜນງົບປະມານ ຮັບໃຊ້ ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ຕາມຫຼັກສູດ ຂອງຂະແໜງຄັງເງິນ ເປັນແຕ່ໄລຍະ. 
 

6.2 ຄງັເງນິປະຈ າແຂວງ ແລະ ຄງັເງນິປະຈ າເມ ອງ : 
- ກວດກາ ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມ ສະຖິຕິການຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານວິຊາສະເພາະຄັງເງິນ ແລະ ຂະແໜງ ການເງິນ 
ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຄັງເງິນປະຈ າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມ ອງ ແລະ ນະຄອນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ຄົີ້ນຄວ້າ ນ າສະເໜີເປ ົ້າໝາຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີື່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພ ື່ອເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກ
ອົບຮົມ ຕາມຫຼັກສູດຂອງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຂະແໜງຄັງເງິນ ກ ານົດ; 
- ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງຄັງເງິນ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ເຂົີ້າຮ່ວມ
ຝຶກອົບຮົມ ຕາມຫຼັກສູດ ຫຼ  ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ໃນເວລາໂມງນອກລັດຖະການ. 
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6.3 ກົມຈັດຕັີ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 
- ຄົີ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງຂະແໜງຄັງເງິນ 
ທີື່ໄດ້ສະເໜີ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;  
- ຕິດຕາມ ສະຖິຕິ ແລະ ສັງລວມຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງຄັງ
ເງິນ ເພ ື່ອເຂົີ້າແຜນຝຶກອົບຮົມ ຂອງກະຊວງການເງິນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
- ເປັນໃຈກາງ ໃນການປະສານສົມທົບຮ່ວມກັບບັນດາ ສະຖາບັນການເງິນ-ການບັນຊີ, ວິທະຍາໄລການເງິນ 
ແລະ ສະຖາບັນການສ ກສາອ ື່ນ ເພ ື່ອກ ານົດແຜນ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຝຶກອົົບຮົມ ແລະ 
ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງຂະແໜງຄັງເງິນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

6.4 ສະຖາບນັການເງນິ-ການບນັຊ,ີ ວທິະຍາໄລການເງນິ ແລະ ສະຖາບນັການສ ກສາອ ື່ນ 
- ກ ານົດໂຄງການ, ຫຼັກສູດ ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສະຖານທີື່ຝຶກອົບຮົມ, 
ຂອດປະສານງານ ກ່ຽວກັບ ວິທະຍາກອນ, ນັກສ າມະນາກອນ ແລະ ງົບປະມານຮັບໃຊ້; 
- ສະເໜີ ຄົີ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະເມີນ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ ວິຊາສະເພາະຄັງ
ເງິນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

7.  ມາດຕະການການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ : 
- ຫົວໜ້າ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ຄັງເງິນປະຈ າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຄັງເງິນປະຈ າເມ ອງ, ນະຄອນ, ແລະ ໜ່ວຍງານ

ຄັງເງິນປະຈ າເມ ອງ ເປັນເຈົີ້າການ ໃນການກ ານົດເປ ົ້າໝາຍຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ ຕາມແຜນ; 
- ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງຄັງເງິນ ຕ້ອງໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຕາມຫຼັກສູດທີື່ກ ານົດໄວ້, ສ າລັບ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງຄັງເງິນຜູ້ໃດ ທົດສອບປະເມີນຜົນ ບ ໍ່ໄດ້ຄະແນນຕາມຄາດໝາຍທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ 
ຕ້ອງໄດ້ສ ບຕ ໍ່ເຂົີ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄັີ້ງຕ ໍ່ໄປ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມມາດຕະຖານຂອງຕ າແໜ່ງງານ, ຖ້າ
ຫາກບ ໍ່ມີການປ່ຽນແປງທີື່ດີຂ ີ້ນ ໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະການ ຕ ໍ່ຜູ້ຖ ກປະເມີນຕາມ ຂ ໍ້ທີ 7.2 ການແກ້ໄຂພະນັກງານເຫຼ ອບ ໍ່ພ  
ຢູ່ບົດສະຫຼຸບ ຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ ີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂ
ພະນັກງານເຫຼ ອບ ໍ່ພ  ຂອງກະຊວງການເງິນ ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022-2025 ສະບັບເລກທີ 119/ຄບພ.ກງ, 
ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2022; 
- ສະຖາບັນ ການເງິນ-ການບັນຊີ, ວິທະຍາໄລການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການສ ກສາອ ື່ນ ເປັນເຈົີ້າການ ໃນ

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ຫຼັກສູດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ໃນກ ລະນີບ ໍ່
ສອດຄ້ອງ ກັບສະພາບເງ ື່ອນໄຂຕົວຈິງ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນ ຄົີ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ແລະ ນ າສະເໜີ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອ
ປັບປຸງ ທັນຕາມກ ານົດເວລາ. 

 
 

ດັັ່ງນັີ້ນ, ຈ ື່ງສ້າງແຜນຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ການຝຶກອົບຮົມດັັ່ງກ່າວ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຈັີ້ງຕັີ້ງປະຕິບັດ.

  
 

     

 


