ທນບ ເມືອງສັງທອງ ປອຍສິນເຊືອ
່ ໃຫ ອກສກ 11 ຕືກ
້ ວາກີບ

ປະຈບັນ; ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ
ທນບ) ໜວຍບໍລິການເມືອງ ສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດເຮັດທົດລອງປອຍສິນເຊື່ອ ຜານ
ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶ
ທຶນຂັ້ນບານ (ອກສກ) ທີ່ຂັ້ນເທິງໄດອະນມັດແລວທັງໝົດ 14 ບານ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວປອຍສິນ
ເຊື່ອສາເລັດແລວ 100% ໃນນີ້ ປ 2019 ຂະຫຍາຍໄດ 2 ບານ, ປ 2020 ຂະຫຍາຍໄດ 12 ບານ ແລະ ໄດຊຸກຊຸກເຄື່ອງຮັບໃຊຫອງການຈາ
ນວນໜຶ່ງ, ປາຍຈດບໍລິການສິນເຊື່ອ ແລະ ກະໂລໂນນິຕິກາຮັ
າ ບໃຊວຽກງານສິນເຊື່ອ ໃຫ 14 ບານດັງກາວແລວ
ແລວ.
ທານ ປນຍາສະໄຫວ ຣັດຖະເສນາ ຫົວໜາ ທນບ ໜວຍບໍລິການເມືອງສັງທອງ ໄດໃຫຮວາ: ຍອດສິນເຊື່ອບວງເກົາາ+ບວງໃໝລາຍ
ກມ, ບກຄົນທັງໝົດ 11,53 ຕື້ກີບ ກວມ 14 ບານ,
ບານ 251 ກມ, 1,228 ຄອບຄົວ, ເປນສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ 3,59 ຕື້ກີບ, ໄລຍະກາງ 690,49
ລານກີບ, ໄລຍະຍາວ 7,25 ຕື້ກີບ ໃນນີໄ້ ດປອຍ
ປອຍຢບານໃຫຍນາຈະເລີນທີເ່ ປນບານ 3 ສາງໃນວົງເງິນ 3,74
74 ຕືກ
້ ວາກີບ, ບານວັງມາ 1,61 ຕື້
ກວາກີບ, ບານກົ້ວ 1,27 ຕືກ
້ ວາກີບ ແລະ ບານອື
ອື່ນໆ.
ໆ ການເກັບໜີ້ໄລຍະ 1 ປຜານມາ ສາມາດເກັບໜີ້ໄດທັງໝົດ 5,05 ຕືກ
້ ີບ ໃນນີ:້ ຕົ້ນທຶນ
ທັງໝົດ4,30 ຕື້ກີບ.
ການຄິດໄລເງິນບາເນັດໃຫຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອກສກ ຂັ້ນບານໃນປ 2020 ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍຕົກລົງເລກທີ 1123/ທນບ, ລົງວັນ
ທີ 13 ມິຖຸນາ 2019 ໂດຍໄດເອົ
ເອົາຍອດສິນເຊື່ອໃນການົດທີ່ປອຍໃໝໃຫບານທີ
ອຍ
່ເຮັດ ອກສກ ເປນຕົວຕັ້ງຄນອັດຕາເງິນບາເນັດທີ່ການົດ, ໄດ
ຄິດໄລທກເດືອນ, ຈາຍໃຫຄະນະຮັບຜິດຊອບເປນງວດ 3 ເດືອນ ໝາຍວາ 3 ເດືອນໃດຈະນາເງິນດັງກາວໄປມອບໃຫຄະນະ
ກາວໄປມອບໃຫຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ອກສກ ຂອງ 14 ບານດັງກ່າວ ຕາມການຕົກລົງກັນໃນເບື້ອງຕົ້ນແລວນາສະເໜີຂໍອ
ອະນມັ
ະນມັດຈາກຄະນະອານວຍການ ຕາມການສະເໜີຂອງ
ໜວຍບໍລິການ.
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປ 2020 ມານີ້ດານດີແມນໄດຮັບການສະໜັບສະໜນ, ຮວມມື ແລະ ຊີ້ນາຢາງໃກສິດຈາກອົງການປກຄອງ
ເມືອງ, ບັນດາບານ ແລະ ຄະນະອານວຍການ ທນບ; ພອມນັ້ນ, ກໍມີນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ນິຕິກາ ແລະ ຄມືກຽວກັບວຽກງານວິຊາ
ສະເພາະ ເປນຕົ້ນລະບຽບສິນເຊື່ອຜານ ອກສກ,, ສັນຍາມອບສິດ ທີ່ເປນພື້ນຖານສາຄັນໃຫແກການສາງແຜນການ
ໃຫແກການສາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ອານາດການປກຄອງບານ,
ອານາດການປກຄອງບານ ຄະນະກາມະການຄມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນບານ, ຄະນະກມ ແລະ ສະມາຊິກກຢມເງິນມີສວນ
ຮວມທີ່ສາຄັນ ໂດຍເອົ
ເອົາໃຈໃສປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງຕົນເປນຢາງດີຕາມການມອບສິດ, ຫົວໜາກມເປນເຈົ
ເປນເຈົ້າການ
ການເກັບເງິນນາສະມາຊິກ ແລະ
ນາເງິນມາມອບໃຫພະນັກງານທະນາຄານ ຕາມການຄິດໄລຂອງທະນາຄານຖື
ໄລຂອງທະນາຄານ ກຕອງຄົບຖວນຕາມຈານວນ
ມຈານວນ, ສະມາຊິກກມກຢມເງິນກໍມີ
ຄວາມຕື່ນຕົວສງ, ມີສະຕິໃນການປະຕິບັດສັນຍາກຢມເງິນຢາງເຂັ້ມງວດ ສາມາດຊາລະດອກເບຍໄດ 100
100% ທກໆເດືອນ, ລກຄາບາງລາຍ
ກໍຊາລະໜີ້ຕົ້ນທຶນຄຽງຄກັບດອກເບຍ;

ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ກໍສາມາດແກໄຂໜີ້ເສຍກາຍສັນຍາຫຼາຍປໄດໃນລະດັບໜຶ່ງ ໂດຍແຕລະເດືອນທະນາຄານເຮັດໜັງສືເຊີນລກ
ໜີ້ສະເລຍ 8-10 ຄອບຄົວ ແລະ ມອບໃຫຄະນະກາມະການຂັ້ນບານເປນຜໄປແຈງ ແລະ ນາພາມາໄກເກຍແກໄຂຊາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກ
ເບຍ ທີ່ຜານມາທະນາຄານໃຊຄວາມພະຍາຍາມແກໄຂໂດຍກົງກັບລກໜີ້ ແຕກໍພົບຂໍຫຍງຍາກ; ທະນາຄານໄດເອົາໃຈໃສ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍ
ແລະ ແນະນາຄະນະກາມະການຄມຄອງສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ ຂັ້ນບານເປນໄລຍະ ເປນຕົ້ນ ການຄມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ເປນລະບົບ, ທາງດານວິຊາ
ການສິນເຊື່ອ ນັບແຕວຽກສາງແຜນ, ສັງລວມແຜນ, ຕິດຕາມກວດການາໃຊເງິນກ, ວຽກເກັບກໜີ້, ມອບສາເນົາສັນຍາກຢມເງິນ ແລະ
ຖານະເງິນກປະຈາແຕລະເດືອນເປນປກກະຕິ; ບົດຮຽນທີ່ເຮັດ ອກສກ ດວຍການມອບສິດໃຫບານເຮັດໜາທີແ
່ ທນທະນາຄານ ຈະສາງຄວາມ
ຄວາມຮ ໄດປະສົບການ ແລະ ກາວໄປເຖິງການສາງເຂັ້ມແຂງ, ເປນເຈົາ້ ການ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງໃນວຽກງານທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະການ
ບໍລິການສິນເຊື່ອ ໃຫອານາດການປກຄອງບານກໍຄືຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈົນສາມາດພັດທະນາໃຫເປນທະນາຄານຂອງປະຊາຊົນໃນອານາຄົດ.
ນອກນີ້, ຍັງນາເອົາບົດຮຽນດັງກາວມາປບປງກອງທຶນບານ ຫຼື ກອງທຶນທອນເງິນແມຍິງບານໃຫນັບມື້ເຂັ້ມແຂງຢາງບໍຢດຢງ;
ຄຽງຄກັນນັ້ນ; ຄວາມຮັບຮ ແລະ ເຂົ້າໃຈເບື້ອງຕົ້ນຂອງອານາດການປກຄອງບານ, ຄະນະກາມະການຄມຄອງສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ
ຂັ້ນບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ກຽວກັບນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອດັງກາວລວມທັງວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດ ຍັງບໍທັນເລິກເຊິ່ງ ເຮັດໃຫມີ
ຄວາມລັງເລ, ບົດຮຽນ, ປະສົບການບໍຫຼາຍ ຢານບໍໄດຮັບປະສິດທິຜົນເວລາປະຕິບັດຕົວຈິງ; ຄະນະກາມະການຄມຄອງສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ
ຂັ້ນບານຄວາມຮທາງວິຊາການສິນເຊື່ອ (ວົງຈອນສິນເຊື່ອ), ລະບົບບັນຊີ ແລະ ວຽກກວດກາ ຍັງຈາກັດ; ບັນຫາການເຂົ້າຮວມເຮັດວຽກກັບ
ທະນາຄານຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອກສກ ທີ່ໄດຮັບການແຕງຕັ້ງຍັງບໍທັນເປນຂະບວນເທົາທີ່ຄວນ ແລະ ການແບງໜາທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນຄະນະດັງກາວ ຍັງມີລັກສະນະແບບລວມໆ ຍອນວາເປນວຽກໃໝທີ່ຫາກໍຈັດປະຕິບັດໄດ 2-3 ເດືອນສາລັບ 12 ບານເພີ່ມໃໝ;
ພະນັກງານທະນາຄານພາກສະໜາມຍັງມີຈາກັດ.
ວຽກຈດສມໃນທາຍປ 2020 ແມນຈະສືບຕໍລົງສົມທົບຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອກສກ ແຕລະບານ ສາງແຜນຄວາມຕອງການສິນເຊື່ອ
ປະຈາປ 2021 ຕິດພັນກັບການເຜີຍແຜນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ, ຄມືສິນເຊື່ອລາຍກມ ແລະ ລະບຽບສິນເຊື່ອ ອກສກ; ສືບຕໍລົງເກັບດອກເບຍເງິນ
ກຢມບານ ອກສກ 14 ບານໃຫໄດ 100% ແລະ ຄິດໄລເງິນບາເນັດໃຫຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອກສກ; ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ອກສກ ຢບານໃຫຍນາຈະເລີນ ແລະ ບານໄຮເໜືອ ໄລຍະ 1 ປ(23/8/2019 ຫາ 23/8/2020) ໃຫຖືກຕອງຕາມ
ລະບຽບ ອກສກ; ສາງແຜນຂະຫຍາຍບານເຮັດທົດລອງ ອກສກ ປະຈາປ 2021 ບານທີ່ມີເງື່ອນໄຂມີຄວາມພອມຕາມລະບຽບສິນເຊື່ອ
ອກສກ ເລກທີ 1695/ທນບ, ລົງວັນທີ 12/10/2020 (ສະບັບປບປງ), ຄາດໝາຍລວມໃຫໄດ 5-6 ບານ.
ທານ ສັງວອນ ພິມມະສອນ ຄະນະປະຈາພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງສັງທອງ ໄດມີຄາເຫັນໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 2020 ຕໍພິທມ
ີ ອບ-ຮັບ
ສິນເຊື່ອຜານ ອກສກ ວາ: ຂໍໃຫປະຊາຊົນເຮົາ ຈົງສືບຕໍຮັກສາມນເຊື້ອການນາໃຊທຶນຢມໃຫຖືກເປາໝາຍ, ປະຕິບັດລະບຽບກຢມເງິນໃຫດີ;
ຄະນະກາມະການຂັ້ນບານ ແລະ ຫົວໜາກມກຢມເງິນເອົາໃຈໃສເຂົ້າຮວມເຮັດວຽກກັບທະນາຄານທກໆເດືອນຕາມມື້ນັດໝາຍ, ຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍການຜະລິດ, ການຊາລະເງິນກຂອງສະມາຊິກກມໃຫເປນປກກະຕິ ຮັບປະກັນໃຫສົງຄືນຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບຍ; ໃຫ
ທະນາຄານສົມທົບກັບບານໃນວຽກເຜີຍແຜໂຄສະນາລະບຽບສິນເຊື່ອ, ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຢາງເປນປະຈາ ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄດບົດຮຽນ
ຫຼາຍຂຶ້ນກວາເກົາ; ໃຫທະນາຄານສືບຕໍຂະຫຍາຍບານເຮັດທົດລອງ ອກສກ ທົວເມືອງສັງທອງ ໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາງແຜນລະອຽດລົງສົມທົບກັບ
ບານເປາໝາຍຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜລະບຽບສິນເຊື່ອ ອກສກ, ຄມືສິນເຊື່ອລາຍກມ ແລະ ເນື້ອໃນສັນຍາມອບ-ຮັບສິດ;ໃຫທະນາຄານສະໜອງສິນ
ເຊື່ອທັນລະດການຜະລິດ ຕົ້ນຕໍແມນເປາໝາຍປກເຂົ້ານາປ ແລະ ເປາໝາຍອື່ນໆ.
#ຂາວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ
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