
 
 

 

 
 

ສະພາບລໍຫິານ ທນບ ເນ ັ້ນໃຫ້ປັບປຸງໂຄງສ້າງ ຕາມພາລະບດົບາດໃໝ ່

 
ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໄດຈ້ ດຂ ັ້ນໃນວ ນທີ 25 ຕຸລາ 2022 ທີີ່ຫ້ອງປະຊຸມທະນາ ຄານ

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ບຸນເຫຼຼືອ ສິນໄຊວຣໍະວົງ ຜ ້ວ່າການ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທນບ; ມຮີອງປະທານ/ບ ນດາຄະນະກ າມະການສະພາບໍລິຫານ; ຄະນະກົມ-ຄະ
ນະອ ານວຍການ ທນບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈ ານວນໜ ີ່ງ ເຂົັ້າຮ່ວມ. 

ທ່ານ ວຸດທິ ເລຼືີ່ອນວິໄລວົງ ຜ ້ອ ານວຍການ ທນບ ໄດລ້າຍງານຜົນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ 
ທນບ ຄ ັ້ງທີ I ປະຈ າປ ີ2022 ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສ າເລ ດຫຼາຍດ້ານເປັນຕົັ້ນ ໄດປ້່ອຍສິນເຊຼືີ່ອໃນ 9 ເດຼືອນ/2022 ມ ີ259,49 ຕຼືັ້ກີບ 
ເທົົ່າກ ບ 60% ຂອງແຜນການປີທຽບໃສ່ປຜີ່ານມາ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 14% ກວມເອົາ 17 ແຂວງ, 1 ນະຄອນຫຼວງ, 109 ເມຼືອງ, 775 ບ້ານ

, 1.580 ກຸ່ມ, 10.876 ຄອບຄົວ, ລາຍບຸກຄົນ 239 ລາຍ ຊ ີ່ງໄດ້ປ່ອຍສິນເຊຼືີ່ອແຍກຕາມຂົງເຂດ: ໃນເມຼືອງເປ ົ້າໝາຍ 71%, ຈຸດ

ສຸມລ ດຖະບານ-ທ້ອງຖິີ່ນ 9%, ບ້ານ 3 ສ້າງ 21% ຂອງການປ່ອຍທ ງໝດົ; ການປ່ອຍສິນເຊຼືີ່ອແຍກຕາມຂະແໜງການ: ເປ ົ້າໝາຍ

ປ ກຝັງ ກວມ 20%, ລ້ຽງສ ດ 75%, ຫ ດຖະກ າ 1,80%, ອຸດສາຫະກ າ-ປຸງແຕ່ງ  1% ແລະ ເປ ົ້າໝາຍບໍລິການ ອຼືີ່ນໆ ກວມ 

2,41%. 

ສ ງລວມແລ້ວ, ຍອດສິນເຊຼືີ່ອທ ງໝົດມາຮອດທ້າຍເດຼືອນ 9/2022 ມີ 2.760,41 ຕຼືັ້ກີບ ເທົົ່າກ ບ 99% ຂອງແຜນປີ 

ທຽບໃສ່ຕົັ້ນປີ ຫຼຸດລົງ 0,86%. ຍອດສິນເຊຼືີ່ອເງິນກ ແ້ຍກຕາມຂົງເຂດ: ໃນເມຼືອງເປ ົ້າໝາຍ 63%, ຈຸດສຸມລ ດຖະບານ-ທ້ອງຖິີ່ນ 

11%, ບ້ານ 3 ສ້າງ 12%, ໂຄງການຜະລິດສິນຄ້ານອກເມຼືອງເປ ົ້າໝາຍ 14% ຂອງຍອດສິນເຊຼືີ່ອທ ງໝົດ. ຍອດສິນເຊຼືີ່ອເງິນກ ້

ແຍກຕາມໂຄງການ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍ: ໂຄງການປ ກຝັງ 32%, ລ້ຽງສ ດ 59%, ຫ ດຖະກ າ 1,29%, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ 2,23%, 

ບໍລິການ 5,41% ຂອງຍອດສິນເຊຼືີ່ອທ ງໝົດ. ຍອດສິນເຊຼືີ່ອແຍກຕາມຂະແໜງການ: ກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ 2.498,81 ຕຼືັ້ກີບ, ເທົົ່າກ ບ 

91%, ການຄ້າ 4 %, ຫ ດຖະກ າ 1,12%, ອຸດສາຫະກ າ 0,72 %, ການບໍລິການ 0,86%, ກໍໍ່ສ້າງ 0,88%, ປະກອບວ ດຖຸເຕ ກ 

ນິກ 1,16%, ຂົນສົົ່ງ-ໄປສະນີ 0,15% ແລະ ຂະແໜງການອຼືີ່ນໆ ເທົົ່າກ ບ 0,26%.  



 
 

 

 

 
ໃນ 9 ເດຼືອນ/2022 ປ່ອຍສິນເຊຼືີ່ອຜ່ານອົງການຈ ດຕ ັ້ງການເມຼືອງ-ສ ງຄົມ ແລະກອງທ ນບ້ານ (ອກສກ) ທ ງໝົດ 77,26 

ຕຼືັ້ກີບ ປະຕິບ ດໄດ້ 77% ຂອງແຜນການປ,ີ ເກ ບກ  ້9 ເດຼືອນໄດ້ 39,01 ຕຼືັ້ກີບ, ຍອດສິນເຊຼືີ່ອທ້າຍເດຼືອນ 9/2022 ເທົົ່າກ ບ 11% 

ຂອງຍອດສິນເຊຼືີ່ອທ ງໝດົ ກວມເອົາ 17 ແຂວງ, 76 ເມຼືອງ, 248 ບ້ານ, 1.623 ກຸ່ມ, 9.209 ຄອບຄົວ. ຜ່ານການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ 

ການຊ າລະຕົັ້ນທ ນ-ດອກເບ້ຍ ເຫ ນວ່າ: ສາມາດເກ ບໜີັ້ໄດ້ຕາມກ ານົດເວລາ ມີປະສິດທິພາບເຖິງ 97%.  

ທິດທາງ-ແຜນການ 3 ເດຼືອນທ້າຍປີ 2022 ຍ ງຈະສຼືບຕໍໍ່ປັບປຸງກົງຈ ກການຈ ດຕ ັ້ງພາຍໃນ, ກົນໄກການປະສານງານກ ບ 

ອ ານາດການປ ກຄອງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆແຕ່ລະຂ ັ້ນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກວ່າເກົົ່າ; ປະສານສົມທົບ ທຫລ ໂດຍສະເພາະຄະ 

ນະຮ ບຜິດຊອບປັບປຸງໂຄງສ້າງ ທນບ ເປັນຕົັ້ນດ້ານກົງຈ ກການຈ ດຕ ັ້ງ-ບຸກຄະລາກອນ, ດ້ານຖານະການເງິນ ແລະດ້ານນິຕິກ າອຼືີ່ນໆ 
ທີີ່ຕິດພ ນ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ຕາມພາລະບົດບາດໃໝ່; ສຼືບຕໍໍ່ປ່ອຍສິນເຊຼືີ່ອ ຕາມແຜນການ 3 ເດຼືອນທ້າຍປີ 2022 ໃຫ້ໄດ້ 130 
ຕຼືັ້ກີບ ໃນນີັ້ໄລຍະສ ັ້ນ 7 ຕຼືັ້ກີບ, ກາງ 57 ຕຼືັ້ກີບ ແລະໄລຍະຍາວ 66 ຕຼືັ້ກີບ ພ້ອມທ ງຂະຫຍາຍການສະໜອງສິນເຊຼືີ່ອ ຜ່ານ ອກສກ 
ໃຫ້ເພີີ່ມຂ ັ້ນ; ສຼືບຕໍໍ່ປະສານສົມທົບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທລຍ ເພຼືີ່ອຈ ດຕ ັ້ງປ່ອຍສິນ
ເຊຼືີ່ອຮ ບແບບ 4 ຮ່ວມ ໃຫ້ເກີດເປັນຮ ບປະທ າ ແລະ ບ ນຫາອຼືີ່ນໆ ທີີ່ຕິດພ ນ. 

ຈາກນ ັ້ນ; ຜ ້ແທນຂອງກອງປະຊຸມ ກໍໍ່ໄດ້ມີການປະກອບຄ າຄິດຄ າເຫ ນ ແນໃສ່ເຮ ດໃຫ້ທິດທາງແຜນການເປັນອ ນລະ
ອຽດ ກາຍເປັນມະຕິ ເພຼືີ່ອຈ ດຕ ັ້ງຜ ນຂະຫຍາຍໃຫເ້ກີດປະໂຫຍດ ແລະ ມປີະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກ ນ ທີີ່ປະ
ຊຸມກໍໍ່ໄດ ັ້ສະເໜີ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮ ບຮອງເອາົການປັບປຸງຜ ້ອ ານວຍການ ທນບ ຜ ້ໃໝ່.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# ຂ່າວ: ຣ ດສະໝ ີດວງສ ດຈະ 
ພາບ ໂດຍ: ນ. ວ ນປະເສດີ ສມົບ ນຂ ນ 

 

 

ຮ ກບ້ານເກີດເມຼືອງນອນໃຊ້ຈ່າຍທອນເປັນເງິນກີບ 


