
 
 
 
 

ທນບ ເມືອງສງັທອງ

ປະຈ�ບັນ; ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ

ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນຂ້ັນ

ເຊື່ອສ�າເລັດແລ�ວ 100% ໃນນ້ີ ປ� 2019 ຂະຫຍາຍໄດ�

ນວນໜ່ຶງ, ປ�າຍຈ�ດບໍລິການສິນເຊື່ອ ແລະ ກະໂລໂນນິຕິກ�າ

ທ�ານ ປ�ນຍາສະໄຫວ ຣັດຖະເສນາ ຫົວ

ກ��ມ, ບ�ກຄົນທັງໝົດ 11,53 ຕື້ກີບ ກວມ 14 ບ�ານ

ລ�ານກີບ, ໄລຍະຍາວ 7,25 ຕື້ກີບ ໃນນີໄ້ດ�ປ�ອຍ

ກ�ວາກີບ, ບ�ານກົ້ວ 1,27 ຕືກ້�ວາກີບ ແລະ ບ�ານອື່ນໆ

ທັງໝົດ4,30 ຕື້ກີບ. 

ການຄິດໄລ�ເງ ິນບ�າເນັດໃຫ�ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ທ ີ13 ມິຖຸນາ 2019 ໂດຍໄດ�ເອົາຍອດສິນເຊື່ອໃນກ�ານົດທີ່ປ�ອຍ

ຄິດໄລ�ທ�ກເດືອນ, ຈ�າຍໃຫ�ຄະນະຮັບຜິດຊອບເປ�ນງວດ

ອກສກ ຂອງ 14 ບ�ານດັ�ງກ�່າວ ຕາມການຕົກ

ໜ�ວຍບໍລິການ. 

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດປ� 2020 ມານີ້

ເມືອງ, ບັນດາບ�ານ ແລະ ຄະນະອ�ານວຍການ 

ສະເພາະ ເປ�ນຕ້ົນລະບຽບສິນເຊື່ອຜ�ານ ອກສກ, 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ; ອ�ານາດການປ�ກຄອງບ�ານ

ຮ�ວມທີ່ສ�າຄັນ ໂດຍເອົາໃຈໃສ�ປະຕິບັດໜ�າທີ່ຂອງຕົນເປ�ນຢ�າງດີ

ນ�າເງ ິນມາມອບໃຫ�ພະນັກງານທະນາຄານ ຕາມການຄິດໄລ�ຂອງທະນາຄານ

ຄວາມຕື່ນຕົວສ�ງ, ມີສະຕິໃນການປະຕິບັດສັນຍາກ��ຢ�ມເງິນ

ກໍ�ຊ�າລະໜ້ີຕົ້ນທຶນຄຽງຄ��ກັບດອກເບ�ຍ; 

 

 

ເມືອງສງັທອງ ປ�ອຍສນິເຊ່ືອໃຫ� ອກສກ 11 
 

 

ທນບ) ໜ�ວຍບໍລິການເມືອງ ສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ�ເຮັດທົດລອງປ�ອຍສິນ

ທຶນຂ້ັນບ�ານ (ອກສກ) ທີ່ຂ້ັນເທິງໄດ�ອະນ�ມັດແລ�ວທັງໝົດ 14 

ຂະຫຍາຍໄດ� 2 ບ�ານ, ປ� 2020 ຂະຫຍາຍໄດ� 12 ບ�ານ ແລະ ໄດ�ຊຸກຊຸກ

ກະໂລໂນນິຕິກ�າຮັບໃຊ�ວຽກງານສິນເຊື່ອ ໃຫ� 14 ບ�ານດັ�ງກ�າວແລ�ວ

ຫົວໜ�າ ທນບ ໜ�ວຍບໍລິການເມືອງສັງທອງ ໄດ�ໃຫ�ຮ��ວ�າ: ຍອດສິນເຊື່ອບ�ວງເກົ�າ

ບ�ານ, 251 ກ��ມ, 1,228 ຄອບຄົວ, ເປ�ນສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ 

ປ�ອຍຢ��ບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນທີເ່ປ�ນບ�ານ 3 ສ�າງໃນວົງເງິນ 3,74

ອື່ນໆ. ການເກັບໜ້ີໄລຍະ 1 ປ�ຜ�ານມາ ສາມາດເກັບໜ້ີໄດ�ທັງໝົດ

ການຄິດໄລ�ເງ ິນບ�າເນັດໃຫ�ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອກສກ ຂ້ັນບ�ານໃນປ� 2020 ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ�ຕົກລົງເລກທີ

ເອົາຍອດສິນເຊື່ອໃນກ�ານົດທີ່ປ�ອຍໃໝ�ໃຫ�ບ�ານທ່ີເຮັດ ອກສກ ເປ�ນຕົວຕັ້ງຄ�ນອັດຕາເງິນບ�າເນັ

ຈ�າຍໃຫ�ຄະນະຮັບຜິດຊອບເປ�ນງວດ 3 ເດືອນ ໝາຍວ�າ 3 ເດືອນໃດຈະນ�າເງິນດັ�ງກ�າວໄປມອບໃຫ�ຄະນະ

ຕາມການຕົກລົງກັນໃນເບ້ືອງຕ້ົນແລ�ວນ�າສະເໜີຂໍອະນ�ມັດຈາກຄະນະອ�ານວຍການ

ມານີ້ດ�ານດແີມ�ນໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜ�ນ, ຮ�ວມມື ແລະ ຊີ້ນ�າຢ�າງໃກ�ສິດຈາກອົງການປ�ກຄອງ

 ທນບ; ພ�ອມນັ້ນ, ກໍ�ມີນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ນິຕິກ�າ 

, ສັນຍາມອບສິດ ທີ່ເປ�ນພື້ນຖານສ�າຄັນໃຫ�ແກ�ການສ�າງແຜນການ

ອ�ານາດການປ�ກຄອງບ�ານ, ຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງສິນເຊື່ອຂ້ັນບ�ານ, ຄະນະກ��ມ 

ເອົາໃຈໃສ�ປະຕິບັດໜ�າທີ່ຂອງຕົນເປ�ນຢ�າງດຕີາມການມອບສດິ, ຫົວໜ�າກ��ມເປ�ນເຈົ້າການ

ຕາມການຄິດໄລ�ຂອງທະນາຄານຖືກຕ�ອງຄົບຖ�ວນຕາມຈ�ານວນ

ສັນຍາກ��ຢ�ມເງິນຢ�າງເຂັ້ມງວດ ສາມາດຊ�າລະດອກເບ�ຍໄດ� 100

11 ຕ້ືກ�ວາກີບ 

 
ໄດ�ເຮັດທົດລອງປ�ອຍສິນເຊື່ອ ຜ�ານ

14 ບ�ານ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວປ�ອຍສິນ

ໄດ�ຊຸກຊຸກເຄື່ອງຮັບໃຊ�ຫ�ອງການຈ�າ

ແລ�ວ. 

ຍອດສິນເຊື່ອບ�ວງເກົ�າ+ບ�ວງໃໝ�ລາຍ

 3,59 ຕື້ກີບ, ໄລຍະກາງ 690,49 

74 ຕືກ້�ວາກີບ, ບ�ານວັງມ�າ 1,61 ຕື ້

ສາມາດເກັບໜ້ີໄດ�ທັງໝົດ 5,05 ຕືກ້ີບ ໃນນ້ີ: ຕົ້ນທຶນ

ຕົກລົງເລກທ ີ1123/ທນບ, ລົງວັນ

ເປ�ນຕົວຕັ້ງຄ�ນອັດຕາເງິນບ�າເນດັທ່ີກ�ານົດ, ໄດ�

ກ�າວໄປມອບໃຫ�ຄະນະຮັບຜິດຊອບ 

ອະນ�ມັດຈາກຄະນະອ�ານວຍການ ຕາມການສະເໜີຂອງ

ຊີ້ນ�າຢ�າງໃກ�ສິດຈາກອົງການປ�ກຄອງ

 ແລະ ຄ��ມືກ�ຽວກັບວຽກງານວິຊາ

ທີ່ເປ�ນພື້ນຖານສ�າຄັນໃຫ�ແກ�ການສ�າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ 

 ແລະ ສະມາຊິກກ��ຢ�ມເງິນມີສ�ວນ

ເປ�ນເຈົ້າການເກັບເງິນນ�າສະມາຊິກ ແລະ 

ມຈ�ານວນ,  ສະມາຊິກກ��ມກ��ຢ�ມເງິນກໍ�ມີ

100% ທ�ກໆເດືອນ, ລ�ກຄ�າບາງລາຍ



ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ�ສາມາດແກ�ໄຂໜ້ີເສຍກາຍສັນຍາຫຼາຍປ�ໄດ�ໃນລະດັບໜ່ຶງ ໂດຍແຕ�ລະເດືອນທະນາຄານເຮັດໜັງສືເຊີນລ�ກ

ໜ້ີສະເລ�ຍ 8-10 ຄອບຄົວ ແລະ ມອບໃຫ�ຄະນະກ�າມະການຂ້ັນບ�ານເປ�ນຜ��ໄປແຈ�ງ ແລະ ນ�າພາມາໄກ�ເກ�ຍແກ�ໄຂຊ�າລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກ

ເບ�ຍ ທີ່ຜ�ານມາທະນາຄານໃຊ�ຄວາມພະຍາຍາມແກ�ໄຂໂດຍກົງກັບລ�ກໜ້ີ ແຕ�ກໍ�ພົບຂໍ�ຫຍ��ງຍາກ; ທະນາຄານໄດ�ເອົາໃຈໃສ�, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍ�� 

ແລະ ແນະນ�າຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ ຂ້ັນບ�ານເປ�ນໄລຍະ ເປ�ນຕ້ົນ ການຄ��ມຄອງ-ບໍລິຫານທ່ີເປ�ນລະບົບ, ທາງດ�ານວິຊາ

ການສິນເຊື່ອ ນັບແຕ�ວຽກສ�າງແຜນ, ສັງລວມແຜນ, ຕິດຕາມກວດການ�າໃຊ�ເງ ິນກ��, ວຽກເກັບກ��ໜ້ີ, ມອບສ�າເນົາສັນຍາກ��ຢ�ມເງິນ ແລະ 

ຖານະເງິນກ��ປະຈ�າແຕ�ລະເດືອນເປ�ນປ�ກກະຕິ; ບົດຮຽນທ່ີເຮັດ ອກສກ ດ�ວຍການມອບສິດໃຫ�ບ�ານເຮັດໜ�າທີແ່ທນທະນາຄານ ຈະສ�າງຄວາມ

ຄວາມຮ�� ໄດ�ປະສົບການ ແລະ ກ�າວໄປເຖິງການສ�າງເຂ້ັມແຂງ, ເປ�ນເຈົາ້ການ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງໃນວຽກງານທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະການ

ບໍລິການສິນເຊື່ອ ໃຫ�ອ�ານາດການປ�ກຄອງບ�ານກໍ�ຄືຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈົນສາມາດພັດທະນາໃຫ�ເປ�ນທະນາຄານຂອງປະຊາຊົນໃນອານາຄົດ. 

ນອກນ້ີ, ຍັງນ�າເອົາບົດຮຽນດັ�ງກ�າວມາປ�ບປ�ງກອງທຶນບ�ານ ຫຼື ກອງທຶນທ�ອນເງິນແມ�ຍິງບ�ານໃຫ�ນັບມ້ືເຂ້ັມແຂງຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ; 

ຄຽງຄ��ກັນນັ້ນ; ຄວາມຮັບຮ�� ແລະ ເຂ້ົາໃຈເບ້ືອງຕ້ົນຂອງອ�ານາດການປ�ກຄອງບ�ານ, ຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ 

ຂ້ັນບ�ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ກ�ຽວກັບນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອດັ�ງກ�າວລວມທັງວິທີການ ແລະ ຂ້ັນຕອນໃນການປະຕິບັດ ຍັງບໍ�ທັນເລິກເຊິ່ງ ເຮັດໃຫ�ມີ

ຄວາມລັ�ງເລ, ບົດຮຽນ, ປະສົບການບໍ�ຫຼາຍ ຢ�ານບໍ�ໄດ�ຮັບປະສິດທິຜົນເວລາປະຕິບັດຕົວຈິງ; ຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ 

ຂ້ັນບ�ານຄວາມຮ��ທາງວິຊາການສິນເຊື່ອ (ວົງຈອນສິນເຊື່ອ), ລະບົບບັນຊ ີແລະ ວຽກກວດກາ ຍັງຈ�າກັດ; ບັນຫາການເຂ້ົາຮ�ວມເຮັດວຽກກັບ

ທະນາຄານຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອກສກ  ທີ່ໄດ�ຮັບການແຕ�ງຕັ້ງຍັງບໍ�ທັນເປ�ນຂະບວນເທົ�າທີ່ຄວນ ແລະ ການແບ�ງໜ�າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ໃນຄະນະດັ�ງກ�າວ ຍັງມີລັກສະນະແບບລວມໆ ຍ�ອນວ�າເປ�ນວຽກໃໝ�ທ່ີຫາກໍ�ຈັດປະຕິບັດໄດ� 2-3 ເດືອນສ�າລັບ 12 ບ�ານເພີ່ມໃໝ�; 

ພະນັກງານທະນາຄານພາກສະໜາມຍັງມີຈ�າກັດ. 

ວຽກຈ�ດສ�ມໃນທ�າຍປ� 2020 ແມ�ນຈະສືບຕໍ�ລົງສົມທົບຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອກສກ ແຕ�ລະບ�ານ ສ�າງແຜນຄວາມຕ�ອງການສິນເຊື່ອ

ປະຈ�າປ� 2021 ຕິດພັນກັບການເຜີຍແຜ�ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ, ຄ��ມືສິນເຊື່ອລາຍກ��ມ ແລະ ລະບຽບສິນເຊື່ອ ອກສກ; ສືບຕໍ�ລົງເກັບດອກເບ�ຍເງິນ

ກ��ຢ�ມບ�ານ ອກສກ 14 ບ�ານໃຫ�ໄດ� 100% ແລະ ຄິດໄລ�ເງ ິນບ�າເນັດໃຫ�ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອກສກ; ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ອກສກ ຢ��ບ�ານໃຫຍ�ນາຈະເລີນ ແລະ ບ�ານໄຮ�ເໜືອ ໄລຍະ 1 ປ�(23/8/2019 ຫາ 23/8/2020) ໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມ

ລະບຽບ ອກສກ; ສ�າງແຜນຂະຫຍາຍບ�ານເຮັດທົດລອງ ອກສກ ປະຈ�າປ� 2021 ບ�ານທີ່ມີເງ ື່ອນໄຂມີຄວາມພ�ອມຕາມລະບຽບສິນເຊື່ອ 

ອກສກ ເລກທີ 1695/ທນບ, ລົງວັນທີ 12/10/2020 (ສະບັບປ�ບປ�ງ), ຄາດໝາຍລວມໃຫ�ໄດ� 5-6 ບ�ານ. 

 ທ�ານ ສັງວອນ ພິມມະສອນ ຄະນະປະຈ�າພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງສັງທອງ ໄດ�ມີຄ�າເຫັນໃນວັນທ ີ5 ພະຈິກ 2020 ຕໍ�ພທິມີອບ-ຮັບ

ສນິເຊື່ອຜ�ານ ອກສກ ວ�າ: ຂໍໃຫ�ປະຊາຊົນເຮົາ ຈົ�ງສືບຕໍ�ຮັກສາມ�ນເຊື້ອການນ�າໃຊ�ທຶນຢ�ມໃຫ�ຖືກເປ��າໝາຍ, ປະຕິບັດລະບຽບກ��ຢ�ມເງິນໃຫ�ດ;ີ

ຄະນະກ�າມະການຂ້ັນບ�ານ ແລະ ຫົວໜ�າກ��ມກ��ຢ�ມເງິນເອົາໃຈໃສ�ເຂ້ົາຮ�ວມເຮັດວຽກກັບທະນາຄານທ�ກໆເດືອນຕາມມ້ືນັດໝາຍ, ຕິດຕາມ

ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍ��ການຜະລດິ, ການຊ�າລະເງິນກ��ຂອງສະມາຊິກກ��ມໃຫ�ເປ�ນປ�ກກະຕ ິ ຮັບປະກັນໃຫ�ສົ�ງຄືນຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ�ຍ; ໃຫ�

ທະນາຄານສົມທົບກັບບ�ານໃນວຽກເຜີຍແຜ�ໂຄສະນາລະບຽບສິນເຊື່ອ, ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຢ�າງເປ�ນປະຈ�າ ສາມາດເຂ້ົາໃຈ ແລະ ໄດ�ບົດຮຽນ

ຫຼາຍຂ້ຶນກວ�າເກົ�າ; ໃຫ�ທະນາຄານສືບຕໍ�ຂະຫຍາຍບ�ານເຮັດທົດລອງ ອກສກ ທົ�ວເມືອງສັງທອງ ໃຫ�ຫຼາຍຂ້ຶນ, ສ�າງແຜນລະອຽດລົງສົມທົບກັບ

ບ�ານເປ��າໝາຍຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ�ລະບຽບສິນເຊື່ອ ອກສກ, ຄ��ມືສິນເຊື່ອລາຍກ��ມ ແລະ ເນື້ອໃນສັນຍາມອບ-ຮັບສິດ;ໃຫ�ທະນາຄານສະໜອງສິນ

ເຊື່ອທັນລະດ�ການຜະລິດ ຕົ້ນຕໍແມ�ນເປ��າໝາຍປ�ກເຂ້ົານາປ� ແລະ ເປ��າໝາຍອື່ນໆ. 

#ຂ�າວ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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