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•	 ທ່ານ	ນາງ	ວັດທະນາ	ດາລາລອຍ	
•	 ທ່ານ	ເພັດສະຖາພອນ	ແກ້ວວົງວິຈິດ
•	 ທ່ານ	ປອ.	ສັນຕິ	ພົນເມືອງລາວ		

ຮອງຜູ້ວ່າການ	ທ	ຫລ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ		ທ	ຫລ
ຜູ້ຊ່ວຍຄະນະຜູ້ວ່າການ	ທ	ຫລ	

ຄະນະຊີ້ນ�າ

ຄະນະບັນນາທິການ
• ທາ່ນ ສາຍສະໝອນ ກບີເກສອນ  
• ທາ່ນ ວໄິລຄ �າ ປ້ອງພິມຄ �າ 
• ທາ່ນ ນາງ ພອນສະຫວນັ ມຫີາພນົ

ຮອງຫົວໜາ້ຫ້ອງການ	ທຫລ,	ຫົວໜາ້ບັນນາທິການ
ຮອງຫົວໜ້າ	ສທຄ,	ຮອງຫົວໜ້າບັນນາທິການ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ,	ສທຄ,	ຄະນະບັນນາທິການ

•	 ທ່ານ	ສົມອົກ	ເຄນຄ�າແພງ		
•	 ທ່ານ	ສົມພິດ	ທ�າມະວົງ	 	 	
•	 ທ່ານ	ນາງ	ປາໄນ	ພັນທະລາ	
•	 ທ່ານ	ນາງ	ວັນປະເສີດ	ສົມບູນຂັນ

ວິຊາການ,	ຫ້ອງການ	ທຫລ
ວິຊາການ,	ຫ້ອງການ	ທຫລ
ວິຊາການ,	ຫ້ອງການ	ທຫລ
ວິຊາການ,	ຫ້ອງການ	ທຫລ

ຄະນະປະສານງານ

ວາລະສານ	ການທະນາຄານ
 BANK JOURNAL

ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ
ສ�າ	ນັກ	ງານ	ຕ້ັງ	ຢູ່	ຖະ	ໜົນ	ຢອນ	ເນ,	ບ້ານ	ຊຽງ	ຍືນ,	ເມືອງ	ຈັນ	ທະ	ບູ	ລີ,	ນະ	ຄອນຫຼວງວຽງ	ຈັນ

ໂທ	ລະ	ສັບ:	+856 21 213109, 213110,	ແຟັກ:	+856 21 213108
ເວັບ	ໄຊ:	www.bol.gov.la

	◊ ໃບ	ອະ	ນຸ	ຍາດ	ເລກ	ທີ	012/ສມ	ຊ,	ຖວ	ທ

• ທາ່ນ ຣດັສະໝີ ດວງສດັຈະ  ທີ່ປຶກສາຂ່າວສານ	ທຫລ,	ຄະນະບັນນາທິການ
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ຄະນະຊີ້ນ�າ

ຄະນະປະສານງານ

ໃນນາມບນັນາທິການວາລະສານການທະນາຄານ ຂ�ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 
ນ �າບນັດາທາ່ນຜູອ້າ່ນທ່ີຍາມໃດກ�ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູວາລະສານການທະ
ນາຄານພວກເຮົາ ໂດຍດຕີະຫຼອດມາ ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວເປັນກ �າລງັແຮງພກັດນັໃຫ້
ພວກເຮົາມຄີວາມພະຍາຍາມສູຊ້ນົພດັທະນາ, ປບັປງຸຍກົລະດບັຄນຸນະພາບວາລະ
ສານດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫເ້ປັນກະບອກສຽງສ �າຄນັ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜຂ່�ມ້ນູຂາ່ວສານ 
ແລະ ຄວາມຮບັຮູໃ້ນວຽກງານທະນາຄານ ໃຫສ້ງັຄມົຮບັຊາບ; ສ �າລບັວາລະສານ 
ສະບບັທີ 15 ນີ ້ຄະນະພວກເຮົາ ໄດນ້ �າສະເໜີຂາ່ວສານການເຄື່ ອນໄຫວວຽກ
ງານທະນາຄານ ຊຶ່ ງໃນນີມ້ທີງັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
ແລະ ທະນາຄານທລຸະກດິ ພອ້ມນີຍ້ງັມບີດົຄວາມທາງດາ້ນວຊິາການປ່ິນອອ້ມ
ຫຼາຍວຽກງານເປັນຕ ົນ້ແມນ່  ການນ �າພາວຽກງານວຊິາສະເພາະຂອງຄະນະພກັ 
ທຫລ, ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ກບັ ທະນາຄານໂລກ 
ຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການປກົປ້ອງເງນິຝາກ, ການເກດີຂຶນ້ຂອງນະວດັຕະກ �າທາງ 
ການເງນິ ແລະ ການແຂງ່ຂ ັນ້ທ່ີປຽນແປງໃນຂງົເຂດການເງນິການທະນາຄານ, 
ການລງົທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ແລະ ບນັຫາ ອື່ ນໆ.

 
  ຄະນະບນັນາທິການວາລະສານການທະນາຄານ ຂ�ສະແດງຄວາມຮູບ້ນຸຄນຸ 

ແລະ ຂອບໃຈເປັນຢ່າງຫຍິ່ ງມາຍງັບນັດາທ່ານທ່ີໄດໃ້ຫ້ການຮວ່ມມອືູມ້ຊູ,້ 
ສະໜບັສະໜນູໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ສ �າລບັວາລະສານສະບບັນີອ້າດປາສະຈາກບ�່
ໄດຂ້�ຂ້າດຕກົບກົຜອ່ງ ແລະ ຫວງັເປັນຢາ່ງຍິ່ ງວາ່ທາ່ນຜູອ້າ່ນຄງົຈະໃຫກ້ານປະ
ກອບຄ �າຄດິຄ �າເຫັນ ເພ່ືອໃຫວ້າລະສານສະບບັຕ�່ ໄປມຄີວາມອດຸມົສມົບນູຍິ່ ງຂຶນ້.

ຂ�ຂອບໃຈ
ບນັນາທິການ

           

      ບດົຄ �າເຫັນຂອງ ບກ
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ສາ	ລະ	ບານ
ໜ້າ

1.	ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ	ທະນາຄານ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	ທະນາຄານໂລກ		 																								26

2.	ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກຂອງ	ສປປ	ລາວ	 	 																																	28

3.	ຂ�້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເງິນຝາກ		 	 	 	 																																											30

II	ບົດຄວາມທາງວິຊາການ

I	ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທະນາຄານ

5. ທະນາຄານກາງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ລງົນາມບດົບນັທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈວາ່ດວ້ຍການຮວ່ມມ ື            15
   ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ�ມ້ນູຂາ່ວສານການກວດກາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທລຸະກດິ 

2. ສ �າເລັດກອງປະຊຸມຄບົຄະນະບ�ລິຫານງານພກັ ທຫລ ສະໄໝທີ IV ປະຈ �າປີ 2021               11

8. ພິທີເຊັນ MOU ລະຫວາ່ງ ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ກມົຕ �າຫຼວດເສດຖະກດິ                 19

6.	ພິ	ທີປະ	ດັບ	ຫຼຽນກາກຽດຕິຄຸນ	ແຫ່ງຊາດຝຣັ່ງໃຫ້ແກ	່				                                                                       16 
    ທ່ານ	ນ.	ວັດທະນາ	ດາລາລອຍ,ຮອງຜູ້ວ່າການ	ທຫລ																												

3. ພິທີມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກປອດໃສ,	ເຂັັ້ມແຂງ,	ໜັກແໜ້ນ		ປະຈ�າປີ	2020          12

10.	ທຫລ	ຈັດ	ກອງປະຊຸມກຸ່ມທີ່ປຶກສາອາຊຽນ	ຄັ້ງທີ	19	ປະຈ�າປີ	2021                                       22

13.	ທຫລ	ສ້າງຂະບວນການເພື່ອຂ�່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງ	ທຫລ	ຄົບຮອບ 53	ປີ						                                25

9.  ຜົນງານ   6	ເດືອນຕົ້ນປີ	ສຄຄຊ																																																																																											20

12.	ທະນາຄານທຸລະກິດ-ການເງິນຈຸລະພາກເລື່ອນຊ�າລະໜີ້ຍ້ອນໂຄວິດ	 																																										24

11.	ລາວ	ສືບຕ�່ປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ	ຕ້ານການຟອກເງິນ	ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ	 																																	 					23

1.	ຄ�າ	ເຫັນ	ໂອ້	ລົມ	ຂອງທ່ານ	ນາ	ຍົກ	ລັດ	ຖະ	ມົນ	ຕີຕ�່	ກອງ	ປະ	ຊຸມ	ຂະ	ແໜງ	ການ	ທະ	ນາ	ຄານ		ປີ	2021																6

7.		ມາດຕະການ	ເເລະ	ນະໂຍບາຍ	ຂອງ	ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ																																											17
				ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19				

4.	ຄະນະພັກ	ທຫລ	ນ�າພາວຽກງານວິຊາສະເພາະ	 	 	 	 	 					                        13
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ສາ	ລະ	ບານ

4.	ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຈິດຕະສາດຂອງຜູ້ນ�າພາຄຸ້ມຄອງໃນໄລຍະໃໝ່		ແລະ			ການຜັນຂະ															32
				ຫຍາຍທັດສະນະພື້ນຖານຂອງລັດທິມາກ-ເລນິນ	ຂອງພັກເຮົາເຂົ້າໃນວຽກງານສາມສ້າງ.

5.	ຂັ້ນຕອນການບ�ລິຫານການປົກຄອງ																																																																																			35	
	 	 	 	 																													
6.	ການ	ເກີດ	ຂຶ້ນ	ຂອງນະວັດຕະກ�າທາງການເງິນ	ແລະ	ການ	ແ	ຂ່	ງຂັນ	ທີ່	ປ່ຽນ	ແປງ																															41    		
				ເງິນ-ການ	ທະ	ນາ	ຄານ

7.	ແຫຼ່ງທຶນ	ອກສກ	ເປັນຂອງປະຊາຊົນ	 	 	 	 	 	 		 																							48

9.	ຮູ້ໄວ້ກ່ອນຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	 	 	 	 	 	 																	 														50

10.	ລະບຽບລວມໃນການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບ�ລິການທາງດ້ານການເງິນ																																				55

11.	ການເຊົ່າສິນເຊື່ອ																																																																																																								 56       

12.	ການແກ້ໄຂຂ�້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້	ແລະ	ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ	 	 																																58

13.	ບາງທັັດສະນະໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນ�າໃຊ້ເງິນສົດ	 	 	 	 																																60

ໃຊເ້ງນິກບີທ ົ່ວທງັຊາດ ສາ້ງບດົບາດຄາ່ເງນິລາວ 
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ຄ�າ	ເຫັນ	ໂອ້	ລົມ	ຂອງ	ທ່ານ	ນາ	ຍົກ	ລັດ	ຖະ	ມົນ	ຕີຕ�່ກອງ	
ປະ	ຊຸມ	ຂະ	ແໜງ	ການ	ທະ	ນາ	ຄານ		ປີ	2021

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວວຽກທະນາຄານ

ໃນໂອກາດເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມຂະແໜງທະ 
ນາຄານປະຈ �າປີ 2021 ໃນວນັທີ 3 ສງິຫາ 2021 
ທາ່ນ ພນັຄ �າ ວິພາວນັ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສປປ 
ລາວ ໄດໃ້ຫກ້ຽດເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ມຄີ �າເຫັນໂອລມົແກ ່
ຄະນະພກັ, ຄະນະນ �າຫຼກັແຫຼງ່ ໃນຂະແໜງທະນາ
ຄານໂດຍມເີນືອ້ໃນທ່ີສ �າຄນັດ ັງ່ນີ:້

ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໜາ້ທ່ີການເມອືງໃນ 
ໄລຍະຜາ່ນມາພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ �າ-ນ �າພາຂອງອງົຄະ 
ນະພກັທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມ 
ຮບັຜິດຊອບສູງ ຂອງພະນກັງານການນ �າທກຸຂ ັນ້ 
ເຫັນວາ່ຄະນະນ �າຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
ໄດເ້ອົາໃຈໃສສ່ກຶສາອບົຮມົການເມອືງແນວຄດິ ໃຫ ້
ສະມາຊກິພກັ-ພະນກັ ງານທົ່ວຂະແໜງທະນາຄານ 
ຢາ່ງຕ�່ ເນື່ອງ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫພ້ະນກັງານສວ່ນ ຫຼວງຫຼາຍ 
ແມນ່ມແີນວຄິດອຸນ່ອຽ່ນທຸ່ນທຽ່ງ, ມຄີນຸສມົບດັສນິ  
ທ �າປະຕວິດັ, ມຄີວາມຊື່ສດັເອົາໃຈໃສຝຶ່ກຝນົຕນົເອງ 
ແລະ ຫາ້ວຫນັໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີວຽກງານ; ຖນັ 
ແຖວສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານ ມກີານເຕບີໃຫຍຂ່ະ 
ຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ, 
ການຈດັຕ ັງ້ທງັເບື້ອງພກັ-ລດັ ກ�ມກີານເຕບີໃຫຍ ່
ເຂັມ້ແຂງ. ໃນການຊີນ້ �າ-ນ �າພາ ໃນການປະຕບິດັໜາ້ 
ທ່ີການເມອືງ ແມນ່ມຄີວາມສ �າເລັດດສີມົຄວນ. ພວກ 
ສະຫາຍໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸມ້ຄອງຮກັສາສະ 
ເຖຍລະພາບເງນິຕາ, ຄວບຄມຸປະລິມານເງນິ, ອດັ 
ຕາເງນິເຟ້ີໄດດ້ສີມົຄວນ ແລະ ການບ�ລກິານຂອງທະ 
ນາຄານ ໄດ້ຫນັໄປສູ່ຄວາມທນັສະໄໝຫຼາຍຂຶນ້, 
ລະບບົການຊ �າລະສະສາງພາຍໃນປະເທດ ໄດຮ້ບັ 
ການພດັທະນາ ແລະ ມຫຼີາຍຜະລິດຕະພນັ ອອກ 
ຮບັໃຊສ້ງັຄມົ, ການລະດມົທຶນ ແລະ ສະໜອງສນິ
ເຊື່ ອຂອງທະນາຄານເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານຂະຫຍາຍຕວົ 

ຂອງເສດຖະກດິ ໂດຍສະເພາະໃນເງ ື່ອນໄຂທ່ີປະ 
ເທດເຮົາໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກພະ ຍາດໂຄວດິ-19, 
ທະນາຄານ ກ�່ປະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາໃນການ 
ປະຕິບດັນະໂຍບາຍຊວ່ຍເຫືຼອຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
ແລະ ມກີານສະໜອງທຶນຊຸກຍູຫ້ວົໜ່ວຍ SME, 
ລະບບົທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ 
ກ�່ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຮອບ 
ດາ້ນ, ເຊິ່ ງທງັໝດົນ ັນ້ ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ 
ເລຂາຄະນະພກັ, ຜູວ້າ່ການ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ 
ລາວ ກ�ໄດລ້າຍງານກ�່ກອງປະຊຸມໂດຍມເີນືອ້ໃນສ �າ
ຄນັຜາ່ນໄປນ ັນ້. ຕ�່ກບັຜນົ ງານດ ັງ່ກາ່ວ ນະໂອກາດນີ ້
ຕາງໜາ້ໃຫພ້ກັ ແລະ ລດັຖະບານ ຂາ້ພະເຈົາ້ສະແດງ 
ຄວາມຍນິດ ີແລະ ຊມົເຊຍີຕ�່ ການນ �າຫຼກັແຫຼງ່ ແລະ 
ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນທງັໝດົ ຂອງຂະແໜງການ 
ທະນາຄານທ່ີ ໄດສ້ມຸທກຸເຫ່ືອແຮງສະຕິປນັຍາໃນ 
ການປະຕບິດັໜ້າທ່ີການເມອືງຂອງຕນົທ່ີມຜີນົສ �າ 
ເລັດຢາ່ງຈບົງາມໄລຍະຜາ່ນມາ.
 ເຖິງແມນ່ວ່າບນັດາຜນົສ �າເລັດທ່ີພວກເຮົາ 
ຍາດມາໄດ້ໃນຊຸມປີຜ່ານມານ ັນ້ແມນ່ມຫຼີາຍດາ້ນ,  
ແຕເ່ມ ື່ອທຽບໃສຄ່ວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງໜາ້ 
ທ່ີການເມອືງໄລຍະໃໝ ່ໂດຍສະເພາະໃນເງ ື່ອນໄຂ
ປະເທດເຮົາພວມອອກແຮງຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍບນັ
ດາຄາດໝາຍຕາ່ງທ່ີໄດກ້ �ານດົ (ໃນມະຕກິອງປະຊຸມ 
ໃຫຍ່ຂ ອງພ ັກ ຄ ັ້ງ ທີ X I  ແລະ ແຜນພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງລດັ ຄ ັງ້ທີ IX), ໃນຂະນະ 
ດຽວກນັສະພາບແວດລອ້ມເສດຖະກດິຂອງພາກພ້ືນ 
ແລະ ສາກນົ ຍງັສືບຕ�່ ຜນັແປ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂສະ 
ພາບການຕວົຈິງຢູ່ພາຍໃນປະເທດພວກເຮົາ ຍງັ 
ມຫຼີາຍບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາ້ຍໜກັໜວ່ງ ກຽ່ວກບັ 
ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນດາ້ນການເງນິ-ເງນິຕາ, ບນັຫາ                                                                                                                                            
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ການຂາດດນຸງບົປະມານ, ບນັຫາໜ້ີສນິທງັ ພາຍໃນ 
ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ທ່ີຊ �າ້ເຮືອ້ທ່ີພວກເຮົາມພີນັທະ 
ຕອ້ງຊ �າລະໃນແຕລ່ະປີບວກກບັຜນົກະທບົຢາ່ງໜກັ
ໜ່ວງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 
ແລະ ໄພທ �າມະຊາດທ່ີເກດີຂຶ້ນຕ�່ ເນື່ ອງ ເຊິ່ ງທງັ 
ໝດົລວ້ນແຕມ່ຜີນົກະທບົໂດຍກງົ ແລະ ເປັນສິ່ ງ 
ທ້າທ້າຍບ�່ໜອ້ຍ ຕ�່ ການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິ 
ຂອງປະເທດເຮົາ ໂດຍສະເພາະການຮກັສາສະເຖຍ 
ລະພາບເງນິຕາ ກ�ຄ ືຄວາມໝັນ້ຄງົຍນືຍງົຂອງລະບບົ 
ສະຖາບນັການເງນິ-ເງນິຕາຂອງປະເທດເຮົານ ັນ້ກ� 
ເປັນໜາ້ທ່ີຄວາມຮບັ ຜິດຊອບທ່ີສ �າຄນັຂອງພວກ 
ສະຫາຍ ເຊິ່ ງປະເທດຊາດຮຽກຮອ້ງເລ່ັງທວງ ໃຫ ້
ພວກເຮົາຕອ້ງໄດຕ້ດັສນິໃຈສູຊ້ນົແກໄ້ຂຢາ່ງຈງິຈງັ 
ແລະ ເດັດຂາດ; ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປບັປງຸທາງ 
ດາ້ນທດັສະນະແນວຄິດແບບຄອງເດີມ, ປບັປຸງ 
ແບບແຜນການເຮັດວຽກແບບໃໝ,່ ຕອ້ງສາ້ງການ 
ຫນັປ່ຽນຢາ່ງແຂງແຮງ, ເລິກເຊ່ງິ ແລະ ຮອບດາ້ນ 
ອີຫີຼ ແລະ ດ �າເນນີການແກໄ້ຂບນັດາຂອດອອ່ນ 
ແລະ ຂ�ຄ້ງົຄາ້ງໃຫເ້ປັນຮບູປະທ �າ. ດ ັງ່ທ່ີສະຫາຍ 
ສອນໄຊ ໄດກ້າ່ວໄປແລວ້ນ ັນ້ ທາ່ນ ນາຍກົ ໄດມ້ ີ
ບາງຄວາມເຫັນເນັນ້ ໜກັຕື່ ມຕ�່ ກບັບນັດາບດົລາຍ 
ງານຕາ່ງໆ ແລະ ບດົສະຫຸຼບຕາ່ງໆລະອຽດໝດົແລວ້ 
ບນັຫາທ່ີສ �າຄນັ ແລະ ຈ �າເປັນສ �າລບັຂະແໜງທະນາ 
ຄານ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນແກໄ້ຂຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ 
ຕາ່ງໆທ່ີເກດີຂຶນ້ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຫຼາຍ
ດາ້ນເຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິ-ສງັຄມົມກີານຂະຫຍາຍຕວົ 
ຕາມທິດທາງກອງປະຊຸມໃຫຍຂ່ອງ ພກັຄ ັງ້ທີ XI 
ແລະ ບນັດາຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂອງ ພວກສະຫາຍທ່ີ
ໄດຮ້ບັຮອງໃນກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ແ້ທນອງົຄະນະພກັ
ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຄ ັງ້ທີ IV ຄດື ັງ່ນີ:້
 1) ໃຫຄ້ະນະພກັ-ຄະນະນ �າຂອງທະນາຄານ 
ແຫງ່ ສປປ ລາວ ເອົາໃຈໃສກ່ານສກຶສາອບົຮມົການ 
ເມອືງ-ນ �າພາແນວຄດິ, ຍກົສງູສະຕິຄວາມຮບັຜິດ 
ຊອບຕ�່ໜາ້ທ່ີການເມອືງ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມຮູວ້ິ
ຊາສະເພາະໃນຖນັແຖວພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ  
ເພ່ືອເຮັດຫຼ້ອນໜ້າທ່ີການເມອືງຂອງຕນົເອງ ຊຶ່ ງ  
ພວກສະຫາຍແມນ່ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ�່ ຜນົໄດຜ້ນົ
ເສຍ ຂອງການຮກັສາສະເຖຍລະພາບເງນິຕາແຫງ່ 
ຊາດ ກ�ຄືຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົຍືນຍງົຂອງສະຖາ 
ບນັການເງນິ-ເງນິຕາຂອງປະເທດ. ຍອ້ນແນວນ ັນ້, 

ກອ່ນອື່ ນໝດົ ຕອ້ງໄດມ້ຄີວາມຊື່ ສດັບ�ລິສດຸແທ,້ ມ ີ
ຄວາມເສຍສະຫຼະເພ່ືອສວ່ນລວມແທ,້ ແກໄ້ຂຕຖີອຍ 
ແນວຄິດຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຕວົໃຫເ້ຫັນແກຜ່ນົປະ 
ໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ, ແກໄ້ຂສະພາບເກືອ້ກູນ່ 
ຟມຸເຟືອຍ ລກັລອບ ສ�ໂ້ກງ, ແກໄ້ຂແນວຄດິຄອງເດມີ, 
ຮບູການ; ຕອ້ງເພ່ີມທະວແີນວຄດິກາ້ຫານ, ປະດດິ
ສາ້ງ ປ່ຽນແປງໄປສູອ່ນັໃໝທ່ີ່ດກີວາ່. ຈດຸເລ່ີມທາງ 
ດາ້ນທດັສະນະແນວຄິດ, ຕອ້ງຕ ັງ້ຄ �າຖາມນ �າກນັ 
ຜາ່ນມາ ມ ີ2 ຄ �າຖາມ ໃນທ່ີສດຸຕອ້ງເລືອກຄ �າຖາມ 
1 ຄ:ື 1. ເຮົາເຮັດວຽກຢູນ່ີ,້ ຈດຸນີ,້ ຕ �າແໜງ່ນີເ້ຮົາຊ ິ
ໄດຫ້ຍງັຈາກປະເທດຊາດຈາກສວ່ນລວມ (ຈາກທະ 
ນາຄານ), 2. ພະນກັງານທກຸຄນົຖາມຕນົເອງຢູໃ່ນຕ �າ 
ແໜງ່ງານ, ໜາ້ທ່ີນີເ້ຮົາຈະເຮັດຫຍງັໄດແ້ດໃ່ຫແ້ກ ່
ສວ່ນລວມກ�ຄທືະນາຄານ? ເປັນຄ �າຖາມສອງດາ້ນ
ທ່ີກງົກນັຂາ້ມກນັ. ເພ່ີມທະວແີນວຄດິກາ້ຫານ ກາ້ 
ຄດິປະດດິສາ້ງອນັໃຫມທ່ີ່ດກີວາ່, ຖາ້ຍງັຄດິຄເືກົ່ າກ�
ບ�່ສາມາດຊອກມາດຕະຖານໃໝໄ່ດ ້ເພາະວາ່ຖນັແຖວ 
ບຸກຄະລາກອນຢູ່ຂະແໜງທະນາຄານທົ່ວປະເທດ 
ແມນ່ມບີດົບາດຕດັສິນຜນົໄດຜ້ນົເສຍຂອງສະຖຽນ 
ລະພາບທາງດາ້ນການເງນິ-ເງນິຕາ ແລະ ຄວາມໝັນ້ 
ຄງົຂອງການເງນິທ ົ່ວປະເທດ.
  2) ເອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ທກຸ
ຂ ັນ້ໄປຕາມທິດກະທດັຮດັ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົ, ໃຫ ້
ມຄີວາມຄອ່ງຕວົດກີວາ່ເກົ່ າ; ໂດຍສະເພາະປບັປງຸ 
ພາລະບດົບາດ ແລະ ປບັປງຸໂຄງປະກອບ, ສບັຊອ້ນ 
ການຈດັຕ ັງ້ໂຮມຂອງບນັດາກມົ, ພະແນກທ່ີເຫັນວາ່ 
ບ�່ ມປີະສດິທິຜນົ, ຊ �າ້ຊອ້ນ, ວຽກໜອ້ຍແຕຄ່ນົຫຼາຍ, 
ມຫຼີາຍຂ ັນ້ຂອດບ�່ ສມົຄູກ່ບັໜ້າທ່ີການເມອືງໃນໄລ 
ຍະໃໝ.່ ປບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ທກຸຂ ັນ້ໃນບນັດາທະນາ
ຄານທລຸະກດິ, ສະຖາບນັການເງນິຕາ່ງໆໃຫກ້ະທດັ 
ຮດັ, ມຄີວາມຮດັກມຸສາມາດຈ �າກດັຊອ່ງຫວາ່ງ ແລະ 
ຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆທ່ີຈະພາໃຫ້ເກດີປະກດົການຫຍ� ້
ທ�ຂ້ອງພະນກັງານ. ຄຽງຄູກ່ບັການປບັປງຸກນົຈກັເອົາ 
ໃຈໃສໃ່ນການບ �າລຸງກ�່ສາ້ງພະນກັງານໃຫ້ມຄີນຸະ 
ພາບ, ສາ້ງໃຫໄ້ດພ້ະນກັງານສບືທອດທ່ີດ,ີ ທ່ີເກັ່ງ, 
ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃນລະດບັວິຊາການທ່ີແນ ່
ນອນເພ່ືອຕອບສະໜອງໜ້າທ່ີການເມອືງຂອງຕນົ 
ໃນໄລຍະໃໝ.່ ສະເໜີຄະນະພກັ ທຫລ ພິຈາລະນາ 
ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ທ່ີໄດໄ້ປຮຽນຕ�່ ຢູຕ່າ່ງປະເທດຈ �າ 
ນວນບ�່ໜອ້ຍໃນແຕລ່ະປີ ເຊິ່ ງບນັດາຊບັພະຍາກອນ 
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ເຫ່ົຼານີ ້ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃນດາ້ນວຊິາສະເພາະ 
ແຕທ່ີ່ສ �າຄນັຕອ້ງໄດຮ້ບັໂອກາດໃນການພດັທະນາ-
ທດົສອບຢູໃ່ນໜາ້ວຽກຕວົຈງິ. ພະນກັງານທະນາຄານ 
ຕອ້ງຍກົສງູຄນຸນະທ �າ, ຈນັຍາບນັຂອງຕນົ, ມໜີາ້ທ່ີຮບັ 
ໃຊປ້ະຊາຊນົຢາ່ງຈງິໃຈ. ໃນນ ັນ້, ການບນັຈພຸະນກັງານ 
ກ�ຕອ້ງເລືອກເຟ້ັນເນັນ້ຄນຸນະພາບຢາ່ງແທຈ້ງິ ຈື່ງຈະ
ສາມາດຕຖີອຍໄດບ້ນັຫາພະນກັງານເຫືຼອບ�່ ພ�,  ການ
ບ �າລງຸກ�່ສາ້ງພະນກັງານ ຕອ້ງເຕັມປ່ຽມໄປດວ້ຍຄນຸ 
ທາດການເມອືງໜກັແໜນ້ ແລະ ມຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນ
ວຊິາສະເພາະຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງ. ເນື່ອງຈາກວາ່ວຽກງານ
ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ, ການເງນິ-ທະນາຄານ ເປັນວຽກ
ງານວຊິາການທ່ີມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກສບັສນົຫຼາຍ; ດວ້ຍ 
ເຫດນີ,້ ຢູທ່ະນາຄານກາງຫຼາຍບອ່ນພະນກັງານ ຕອ້ງ 
ແມນ່ຄນົທ່ີມຄີວາມຮູຄ້ວາມເຂ້ົາໃຈທາງດາ້ນວິຊາ 
ການທ່ີເລິກເຊງິ, ມສີະຕປິນັຍາອນັແຫຼມຄມົ ເປັນຄນົ
ຫວົກະທິໃນການຄຸມ້ຄອງບນັຊາເສດຖະກດິ, ການ 
ເງນິ-ເງນິຕາ. ຢາກເຮັດໄດຄ້ແືນວນ ັນ້ ມນັເລ່ັງທວງໃຫ້
ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຕອ້ງສາ້ງຊບັພະຍາກອນ
ມະນດຸ ທ່ີເກັ່ ງມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຢາ່ງແທຈ້ງິ,  
ຕອ້ງເລ່ັງສາ້ງເປ້ົາໝາຍສືບທອດເຫ່ົຼານ ັນ້ຢ່າງມຈີດຸ
ສມຸ, ສາ້ງຢສູະຖາບນັການສກືສາຕາ່ງປະເທດທ່ີມຊີື່  
ສຽງ, ຕອ້ງສມຸໃສສ່າ້ງແຜນກ �ານດົພະນກັງານນ �າພາ-
ຄຸມ້ຄອງ ຕາມສິດຄຸມ້ຄອງແຕລ່ະຂ ັນ້ໃຫສ້ອດຄອ່ງ  
ກບັມາດຖານເງ ື່ອນໄຂໃນແຕລ່ະຕ �າແໜງ່ງານ. 
 3) ຕອ້ງເພ່ີມທະວ ີແລະ ຍກົສງູວຽກງານກວດ
ກາໂດຍສະເພາະວຽກງານກວດກາພາຍໃນພກັ-ລດັ 
ໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້, ເຂັມ້ແຂງ ເພ່ືອເປັນເຄື່ ອງ   
ມໃືນການຕິດຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໜ້າ 
ທ່ີການເມອືງຂອງການຈດັຕ ັງ້ພກັ-ລດັແຕ່ລະຂ ັນ້, 
ຕອ້ງມກີານຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ສະ 
ມາຊກິພກັ-ພະນກັງານໃນການປະຕບິດັມະຕ,ິ ຄ �າສ ັງ່ 
ກດົລະບຽບຂອງພກັ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັໃຫເ້ປັນ 
ລະບອບປກົກະຕ-ິຕ�່ ເນື່ອງ, ໂດຍສະເພາະການກວດ
ກາຕ້ອງເນັ້ນເບິ່ ງຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ�່ ໜ້າທ່ີການ 
ເມອືງ ຂອງພະນກັງານການນ �າທກຸຂ ັນ້ໃນເວລາມ ີ
ການປບັປງຸສບັຊອ້ນ-ຈດັວາງ, ມກີານຕດິຕາມປະເມນີ 
ຜນົສ �າເລັດ ເພ່ືອເສມີຂະຫຍາຍດາ້ນຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ຕ �າ
ນຕິິຕຽນເປ້ົາໝາຍທ່ີມກີານລະເມດີ,ຖືເອົາການສະ 
ກດັກ ັນ້ ແລະ ການກວດກາປ້ອງກນັເຫດແຕຫ່ວົທີ 
ເປັນໜາ້ທ່ີຕ ົນ້ຕ� ເພ່ືອຈ �າກດັປະກດົການຫຍ�ທ້�ຕ້າ່ງໆ 
ໃນກງົຈກັທະນາຄານໃຫຫຸຼ້ດໜອ້ຍຖອຍລງົ. ໃນນີ,້ 
ໃນກງົຈກັຂະແໜງທະນາຄານ ແມນ່ຂງົເຂດທ່ີສ �າຄນັ 
ແລະ ເປັນບອ່ນທ່ີສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ສດັທາຂອງສງັ
ຄມົ ແລະ ພອ້ມນ ັນ້ ກ�່ແມນ່ຂງົເຂດເສດຖະກດິທ່ີຫຼ�່  
ແຫຼມເຮັດວຽກຮບັຜິດຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັສິນ 
ເງນິຄ �າຂອງລດັ ກ�ຄຂືອງປະຊາຊນົ ໃຫມ້ຄີວາມປອດ 
ໄພສງູ. ສະນ ັນ້, ຕອ້ງເຂັມ້ງວດສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນ 
ປະກດົການສ�້ລາດບງັຫຼວງ ສວຍໃຊໜ້າ້ທ່ີຕ �າແໜງ່ 
ຫາຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຕວົ, ປອມແປງບນັຊ,ີ ການລກັ 
ລອບເອົາເງນິໃນຄງັ,  ການຕ�່ ລອງຜນົປະໂຫຍດ  ຫືຼ 
ສມົຮູຮ້ວ່ມຄດິກບັລກູຄາ້ເວລາພິຈາລະນາ, ອະນມຸດັ, 
ເບີກຖອນສນິເຊື່ ອ ສມົຮູຮ້ວ່ມຄດິກບັລກູຄາ້ປະເມນີ 

ຫຼກັຊບັຂີຕ້ວົະ. ບນັດາເປ້ົາໝາຍເຫ່ົຼານີຕ້ອ້ງເຂັມ້ງວດ, 
ເດັດຂາດ, ລງົວໄິນດວ້ຍຮບູການທ່ີເໝາະສມົ. ຖາ້ບນັ 
ຫາດ ັງ່ກາ່ວເກດີຂຶນ້ ລວ້ນແຕສ່າ້ງຄວາມເສື່ ອມເສຍ 
ພາບພດົຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຂອງສງັຄມົ ຕ�່ ພາບພດົກຽດ 
ຊື່ສຽງອນັລວມ ກ�ຄກືານຊີນ້ �າ-ນ �າພາຂອງການນ �າແຕ່
ລະຂ ັນ້ຂອງທະນາຄານ.
 4) ທາງດາ້ນວຽກງານວຊິາສະເພາະ ຂາ້ພະ
ເຈົາ້ບ�່ ແມນ່ນາຍທະນາຄານ, ບ�່ ແມນ່ນກັຊຽ່ວຊານທາງ 
ດາ້ນການທະນາຄານ ຂ�ມຄີ �າເຫັນເນັນ້ເຖງິບນັດາຄາດ 
ໝາຍໃຫຍ ່ທ່ີປະເທດຊາດພວກເຮົາເລ່ັງທວງໃຫເ້ຈົາ້
ໜາ້ທ່ີທະນາຄານຕອ້ງເຮັດໃຫໄ້ດ ້ແກໃ້ຫໄ້ດ ້ຄ:ື
4.1 ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການ
ນ �າທາງ ຮກັສາສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນເງນິຕາໃຫ້
ໝ ັນ້ທຽ່ງ. ໃນນີຕ້ອ້ງ ເຮັດໃຫອ້ດັຕາແລກປ່ຽນມຄີວາມ 
ສະຫງບົ, ຫຸຼດຜອ່ນສວ່ນຕາ່ງລະຫວາ່ງອດັຕາແລກ 
ປຽ່ນຂອງທະນາຄານ ແລະ ອດັຕາຄູຂ່ະໜານຂອງຕະ 
ຫຼາດ, ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມກດົດນັຕ�່ ເງນິເຟ້ີ ໄປຄຽງຄູກ່ບັ
ການສາ້ງພ້ືນຖານການຜະລິດ ແລະ ການສ ົງ່ອອກຢາ່ງ 
ແຂງແຮງຈາກທົ່ວສງັຄມົ; ຄ ົນ້ຄວາ້ກນົໄກວທີິການກ �າ 
ນດົອດັຕາແລກປ່ຽນ ທ່ີສອດຄອ່ງສະພາບຄວາມຕອ້ງ 
ການ ແລະ ການສະໜອງຕາມກນົໄກຕະຫຼາດທ່ີມກີານ 
ຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ; ເພ່ືອເຮັດໃຫພ້າກທລຸະກດິການຜະ 
ລດິ ສາມາດຄາດຕວງຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດ, ລາຄາຂາຍ 
ສນິຄາ້, ການຊ �າລະພນັທະອາກອນຕາ່ງໆ ໄດຊ້ດັເຈນ 
ຂຶນ້; ສ �າລບັບນັດາທະນາຄານທລຸະກດິ ກ�ຕອ້ງເອົາໃຈ 
ໃສປ່ະຕິບດັຂອບອດັຕາແລກປ່ຽນຕາມລະບຽບການ 
ທ່ີທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ກ �ານດົອອກແຕລ່ະໄລຍະ
ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ, ຫີຼກລຽ່ງການສ ົ່ງສນັຍານ ຫືຼ ຊກັຈງູບນັ
ດາຮາ້ນແລກປ່ຽນກ�ຄືສງັຄມົສະເໜີອດັຕາຊື້-ຂາຍ   
ເງນິຕາຕາ່ງປະເທດສງູເກນີຄວາມເປັນຈງິ ອນັພາໃຫ້
ບ�່ມຄີວາມສະຫງບົໃນລະບບົເສດຖະກດິ ປະກອບສວ່ນ 
ເຂ້ົາໃນການຮບັເອົາບນັດາຮາ້ນແລກປ່ຽນມາເປັນຮາ້ນ 
ແລກປ່ຽນຕວົແທນຂອງທະນາຄານ, ເອົາໃຈໃສແ່ນະ 
ນ �ານກັລງົທຶນກ�ຄຜືູສ້ ົ່ງອອກ, ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວດ �າ 
ເນນີການຊ �າລະສະສາງຜາ່ນລະບບົທະນາຄານ, ແລກ
ປ່ຽນຊື-້ຂາຍເງນິຕາກບັທະນາຄານເປັນກກົ;
4.2 ສາ້ງທກຸເງ ື່ອນໄຂໃຫກ້ະແສເງນິຕາທ່ີໄຫຼວຽນຢູ ່
ໃນເສດຖະກດິຂອງພວກເຮົາເຂ້ົາຜາ່ນລະບບົທະນາ 
ຄານ; ທງັທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາ 
ຄານທລຸະກດິ ຕອ້ງຮວ່ມມກືນັເປັນທີມງານອນັດຽວ 
ກນັ. ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວໃຫໄ້ດ,້ ຈດັສນັຄນືເຮັດ 
ໃຫສ້ �າເລັດລະບບົຮາ້ນແລກປ່ຽນເງນິຕາ ເພ່ືອສາ້ງ 
ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົທະນາຄານ. ອງີໃສສ່ະພາບ 
ເສດຖະກດິຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະຜາ່ນມາບ�່ທນັແຂງ 
ແຮງ, ການສ ົ່ງອອກຍງັອອ່ນນອ້ຍ ສ ົ່ງຜນົໃຫມ້ກີານ
ຂາດດນຸທາງດາ້ນການຄາ້, ການບ�ລກິານ ແລະ ການ 
ໂອນເງນິກບັຕາ່ງປະເທດຢາ່ງຕ�່ ເນື່ອງ. ນອກນ ັນ້, ໜ້ີ 
ຕາ່ງປະເທດທຽບກບັປະເທດທ່ີກ �າລງັພດັທະນາອື່ ນ 
ກ�ຖວືາ່ຢູໃ່ນລະດບັສງູພ�ສມົຄວນ. ເພ່ືອແກໄ້ຂສະພາບ 
ດ ັງ່ກາ່ວ ລດັຖະບານໄດຊ້ີນ້ �າໃຫສ້ມຸໃສເ່ພ່ີມທະວກີານ 
ຜະລິດເພ່ືອທດົແທນການນ �າເຂ້ົາ ແລະ ເປັນສນິຄາ້ສ ົ່ງ 
ອອກເພ່ືອສາ້ງລາຍຮບັໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ.  ສະນ ັນ້,  ຂະ
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ແໜງການທະນາຄານ ຕອ້ງຮູຈ້ກັໝນູໃຊນ້ະໂຍບາຍ 
ດ ັງ່ກາ່ວ ເປັນໂອກາດໃຫແ້ກຂ່ະແໜງການທະນາຄານ 
ໃນການປບັປງຸບນັດາລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ກນົໄກ 
ການຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແນໃສສ່າ້ງລະບບົ
ການຈດັການຊບັສນິເງນິຕາຕາ່ງປະເທດທ່ີມຈີ �າກດັນີ້
ໃຫເ້ຂ້ົາໄປສູກ່ານນ �າໃຊທ່ີ້ເປັນບລິູມະສດິສ �າຄນັຂອງ
ປະເທດແບບຊະຊາຍ, ຟມຸເຟືອຍ ບ�່ກ�່ປະໂຫຍດໃຫແ້ກ ່
ການຜະລິດ ແລະ ສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມ ເວ້ົາລວມ. ເວ້ົາ
ສະເພາະແມນ່ພວກສະຫາຍຕອ້ງຮວ່ມມກືນັຄຸມ້ຄອງ
ກະແສເງນິຕາຕາ່ງປະເທດຕດິພນັ  ກບັການລງົທຶນ, 
ການສ ົ່ງອອກ-ນ �າເຂ້ົາ, ເງນິແຮງງານລາວຢູຕ່າ່ງປະ
ເທດ ກ�ຄແືຮງງານຕາ່ງດາ້ວຢູ ່ສປປ ລາວ ໃຫມ້ກີານ 
ເຄື່ ອນໄຫວຜາ່ນລະບບົທະນາຄານ, ຂາຍເງນິຕາດ ັງ່ 
ກາ່ວໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານກ�ຕອ້ງສະໜອງ 
ໃຫຕ້າມແຕລ່ະເງ ື່ອນໄຂຢາ່ງເໝາະສມົ. ເຖງິວາ່ປະ 
ເທດພວກເຮົາ ເປັນປະເທດທ່ີມກີານນ �າໃຊຫຼ້າຍສະ
ກນຸເງນິຕາຢາ່ງແຜຫຼ່າຍແຕໃ່ນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລ 
ຍະຍາວແລວ້ ສະພາບດ ັງ່ກາ່ວຄວນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ 
ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ເງນິ 
ຕາຂອງປະເທດ. ສະນ ັນ້, ໃນໄລຍະສະເພາະໜາ້ນີ ້
ພວກສະຫາຍຈ ົ່ງຄ ົນ້ຄວາ້ຫນັວິກິດນີ້ເປັນໂອກາດ   
ເພ່ືອສະສມົເງນິຕາຕາ່ງປະເທດໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້;
4.3 ຕ ັງ້ໜາ້ແກໄ້ຂບນັຫາການບ�ລິຫານຄວາມສຽ່ງ 
ຂອງສະຖາບນັການເງນິໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທ່ີດີກວາ່ 
ຜາ່ນມາ; ໃຫເ້ບິ່ ງຄນື ນຕິກິ �າ, ກນົໄກ, ເຄື່ອງມຕືາ່ງໆ; 
ຕອ້ງຕດັສນິປບັປງຸປ່ຽນແປງອຫີຼີ. ທະນາຄານຕອ້ງມ ີ
ກ �າໄລ, ຕອ້ງບ�່ ໃຫຫຸຼ້ບທຶນ. ສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນ 
ການເງນິ ເປັນພາລະບດົບາດໜ່ຶງທ່ີສ �າຄນັ ຮຽກຮອ້ງ 
ໃຫມ້ກີານຊີນ້ �າ-ນ �າພາ ຢາ່ງໃກຊ້ດິຈາກທະນາຄານ 
ແຫງ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການຕດັສນິໃຈຂອງບນັດາ 
ທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ 
ພາກ, ວຽກບລິູມະສດິທ່ີພວກສະຫາຍຄວນເລ່ັງລດັ 
ແມນ່ການຄວບຄມຸຄວາມສຽ່ງຂອງສະຖາບນັການ  
ເງນິທ ົ່ວລະບບົ ຕອ້ງໃຫຢູ້ໃ່ນເກນທ່ີສາມາດຮບັຮອງ
ໄດ ້(NPL ບ�່ ເກນີ 3%; ລະດບັຄວາມພຽງພ�ຂອງທຶນ 
ຕອ້ງສງູກວາ່ 8%) ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທ່ີມກີານ 
ແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, ມໄີພທ �າມະຊາດ 
ເກດີຂຶນ້ຢາ່ງຕ�່ ເນື່ອງ ຄວາມສຽ່ງບ ົ່ມຊອ້ນໃນຂະແໜງ 
ການທະນາຄານ ອາດສະສມົ ແລະ ກ�່ຮາ່ງສາ້ງຕວົ. 
ຢາກຄວບຄມຸຄວາມສຽ່ງໄດດ້ີທງັທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານທລຸະກດິ ຕອ້ງເລ່ັງລດັ 
ການປບັປງຸນຕິກິ �າ, ເຄື່ ອງມ,ື ບກຸຄະລາກອນ ເພ່ືອ 
ກາ້ວໄປສູກ່ານຄຸມ້ຄອງດວ້ຍຄວາມສຽ່ງ; ປບັປງຸກງົ
ຈກັການຈດັຕ ັງ້ຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະ 
ຖາບນັການເງນິໃຫກ້ະທດັຮດັ-ຫນັເປັນທນັສະໄໝ; 
ຫຸຼດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນໃນການບ�ລກິານ, ການລງົທຶນໃນຊບັ 
ສມົບດັຄງົທ່ີ, ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ, ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍບ�ລຫິານ, 
ເສີມຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພນັທາງດາ້ນການເງນິໃຫ ້
ຫຼາກຫຼາຍ ເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົທກຸຊ ັນ້ທກຸລະດບັ ວສິາ 
ຫະກດິທກຸຂະໜາດ ເຂ້ົາຫາແຫຼງ່ທຶນໄດສ້ະດວກຂຶນ້, 
ເອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸສະພາບແວດລອ້ມໃນການເຂ້ົາເຖງິ
ແຫຼງ່ທຶນໃຫດ້ຂີຶນ້. ໃນນີ ້ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ 

ລາວ ຕອ້ງສມົທບົກບັຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງແກໄ້ຂ
ບນັຫາຂອດຂ ັນ້ຈດົທະ ບຽນຫຼກັຊບັຄ �າ້ປະກນັ, ການ
ດ �າເນນີຄະດທີາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫຜ້ອ່ນ 
ຄາຍລງົ. ໃນການສະໜອງສນິເຊື່ອ ນອກຈາກຄ �ານງຶ 
ເຖງິຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງລະບບົທະນາຄານ ແລະ ສະ 
ຖາບນັການເງນິແລວ້, ຕອ້ງນ �າໃຊວ້ທິິການປ່ອຍສນິ
ເຊື່ອທ່ີກາ້ວໜາ້, ແລະ ມຈີດຸສມຸຖກືເປ້ົາໝາຍມຄີວາມ 
ຮບັຜິດຊອບ. ພອ້ມນ ັນ້, ກ�່ຕອ້ງຄ �ານງຶເຖງິຫລກັການ 
ປະເມນີຫຼກັຊບັມາຄ �າ້ປະກນັໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຕວົຈງິ, 
ເພ່ືອບ�່ ໃຫສ້ນິເຊື່ອທ່ີປອ່ຍໄປເກດີເປັນໜ້ີ NPL,  ເຮັດ 
ໃຫ້ການໝນູວຽນທຶນ ສິນເຊື່ ອໃຫ້ຕິດພນັກບັການ 
ຜະລິດ ແລະ ການໝນູວຽນສນິຄາ້, ຍູໜ້ນູການໝນູ
ວຽນເງນິຕາໃນພ້ືນຖານເສດຖະກດິ. ສະນ ັນ້, ຕ�່ ສະ 
ພາບດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ແມນ່ໃຫຄ້ະນະນ �າທະນາຄານແຕ ່
ລະຂ ັນ້ ຕອ້ງຖເືປັນໜາ້ທ່ີສ �າຄນັ ແລະ ຈ �າເປັນໃນການ 
ຊີນ້ �າ-ນ �າພາຕວົຈງິຢາ່ງເຂັມ້ງວດ ແລະ  ເດັດຂາດ.  
ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຄວນຄ ົນ້ຄວາ້ກ �ານດົ
ຄູມ່ແືນະນ �າດາ້ນຕາ່ງໆ ເພ່ືອຊີນ້ �າວຽກງານສນິເຊື່ອຕື່ ມ 
ເຊ່ັນ: ສນິເຊື່ ອຕາມຂະແໜງການເສດຖະກດິ, ສນິ 
ເຊື່ອຕາມໂຄງປະກອບ ຫືຼ ຂະໜາດຂອງບ�ລສິດັ, ສນິ 
ເຊື່ ອທ່ີເປັນສະກນຸເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ຄວນມເີງ ື່ອນ 
ໄຂມາດຕະຖານແນວໃດເປັນຕ ົນ້. ພອ້ມນີ,້ ພວກສະ 
ຫາຍຕອ້ງເລ່ັງປບັປງຸທະນາຄານທລຸະກດິຈ �ານວນໜ່ຶງ 
ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການປບັປງຸໂຄງສາ້ງທະ
ນາຄານພດັທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານສ ົງ່ເສມີກະສ ິ
ກ �າ ຕາມທິດຊີນ້ �າຂອງລດັຖະບານ, ປບັປງຸທະນາຄານ 
ນະໂຍບາຍໃຫເ້ຄື່ ອນ ໄຫວຮດັກມຸກວາ່ເກົ່ າ, ແກໄ້ຂ
ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິທ່ີເຄື່ ອນໄຫວ
ບ�່ ສອດຄອ່ງລະບຽບກດົໝາຍໃຫຂ້າດຕວົ.   
4.4. ສບືຕ�່ ວຽກງານການຫນັເປັນທນັສະໄໝຂອງລະ
ບບົການຊ �າລະສະສາງຂອງທະນາຄານ ເພ່ືອໃຫທ້ນັ 
ກບັໂລກ, ທນັກບັເຫດການບ�່ ລງັເລ, ຫນັການຊ �າລະ
ພາຍໃນປະເທດຜາ່ນທະນາຄານ, ຫຸຼດຜອ່ນການຮ ົ່ວ 
ໄຫຼລາຍຮບັຂອງລດັ, ທະນາຄານເອງກະຕອ້ງມກີານ 
ຄວບຄມຸລະບບົການຊ �າລະຢາ່ງລວມສນູ, ວອ່ງໄວ 
ປອດໄພ, ສາມາດຕດິຕາມໄດ ້ກະແສເງນິໄຫຼເຂ້ົາ-
ອອກຜາ່ນລະບບົທະນາຄານ. ໃນປະຈບຸນັ, ເຫັນວາ່ມ ີ
ຫຼາຍພາກສວ່ນໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫກ້ານບ�ລິການຜະ
ລິດຕະພນັການຊ �າລະດວ້ຍຮບູແບບຕາ່ງໆ. ສະນ ັນ້, 
ຕອ້ງມນີຕິິກ �າຄບົຖວ້ນເພ່ືອເປັນເຄື່ ອງມໃືນການຄຸມ້ 
ຄອງ. ໃນຍກຸປະຈບຸນັ ອງີໃສສ່ະພາບການພດັທະນາ 
ເຕັກໂນໂລຍນີະວດັຕະກ �າທາງດາ້ນການເງນິມຫຼີາກ
ຫຼາຍ, ມຫຼີາຍຜະລິດຕະພນັກ�່ ເກດີຂຶນ້ແລວ້ທ່ີມທີງັ 
ໂອກາດລງົທຶນ ແລະ ກ�່ມຄີວາມສຽ່ງຕາມມາ, ທະນາ 
ຄານກ�່ ຕອ້ງປບັຕວົໃຫ້ທນັກະແສຂອງຍຸກສະໄໝ, 
ເລ່ັງສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸນຕິກິ �າຕາ່ງໆ ເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ນຂະ 
ແໜງການທະນາຄານໃຫຄ້ບົຖວ້ນ-ຮດັກມຸ ເຊິ່ງໃນນ ັນ້ 
ວຽກງານທ່ີຈ �າເປັນ ແມນ່ການປບັປງຸຄນືກດົໝາຍວາ່ 
ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ທ່ີຍງັມຊີອ່ງ 
ວາ່ງບ�່ ທນັຮດັກມຸເທ່ົາທ່ີຄວນ ເຮັດໃຫ ້ ທຫລ ບ�່ ສາ 
ມາດຄຸມ້ຄອງບນັຊາກະແສເງນິຕາຜາ່ນລະບບົທະນາ
ຄານໄດຢ້າ່ງລວມສນູ. ພອ້ມນີ ້ກ�່ສມຸໃສຜ່ນັຂະຫຍາຍ 
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ບນັດາກດົໝາຍ ທ່ີໄດມ້ກີານປບັປງຸ ແລະ ຮບັຮອງຜາ່ນ 
ມາ (ເປັນຕ ົນ້ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທະນາຄານແຫງ່ ສປປ 
ລາວ ແລະ ກດົໝາຍລະບບົຊ �າລະ, ກດົໝາຍທະນາຄານ 
ທລຸະກດິ ແລະ ອື່ ນໆ) ໃຫສ້າ້ງນຕິກິ �າລຸມ່ກດົໝາຍທ່ີ
ຍງັບ�່ ທນັຄບົຖວ້ນເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃນການປະຕິບດັ
ຕວົຈງິ.
4.5 ຕະຫຼາດທຶນກ�່ຕອ້ງສືບຕ�່ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ,  
ສບືຕ�່ ໂຄສະນາເຜີຍແຜສ່າ້ງຄວາມຮບັຮູຄ້ວາມເຂ້ົາໃຈ
ກຽ່ວກບັປະໂຫຍດຂອງຕະຫຼາດທຶນ, ຊຸກຍູບ້ນັດາບ�ລິ
ສດັສ �າຄນັຕາ່ງໆປບັປງຸຕວົເອງເຂ້ົາລະດມົທຶນຜາ່ນກນົ
ໄກດ ັງ່ກາ່ວ.

ທງັໝດົນ ັນ້, ແມນ່ບາງບນັຫາຕ ົນ້ຕ� ທ່ີທ່ານ 
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເນັນ້ໜກັໃຫຂ້ະແໜງການທະນາ
ຄານນ �າໄປສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້, ຄດິຫງ �າເບິ່ ງ ອນັໃດບ�່ທນັ 
ຄບົຖວ້ນສມົບນູກ�່ໃຫນ້ �າໄປປບັປງຸ ເພ່ືອແນໃ່ສແ່ກໄ້ຂ
ບນັຫາຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ການ 
ເງນິ ຊຶ່ ງຂະແໜງທະນາຄານກ�່ມໜີາ້ທ່ີປະກອບສວ່ນ. 
ທາ່ນໃຫຄ້ �າເຫັນວາ່ຖາ້ຍງັຄດິຄເືກົ່ າ, ໃຊມ້າດຕະການ
ວທີິການເຮັດວຽກແບບເກົ່ າ ເປັນສິ່ ງທ່ີຫີຼຫລຽ້ງບ�່ ໄດ ້
ຜນົໄດຮ້ບັ, ສະພາບການກ�ຈະແມນ່ອນັເກົ່ າ. ຂ�ໃຫ ້
ຄດິໃໝ,່ ຊອກມາດຕະການວທີິການແກໄ້ຂແບບໃຫມ,່ 
ໃຫມ້ຜີນົໄດຮ້ບັໃໝດ່ກີວາ່ເກົ່ າ.
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ສ �າເລັດກອງປະຊຸມຄບົຄະນະບ�ລິຫານງານພກັ ທຫລ
ສະໄໝທີ IV ປະຈ �າປີ 2021 

ໃນວນັທີ 11-12 ມງັກອນ 2022, ຄະນະພກັທະນາ 
ຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດດ້ �າເນນີກອງປະຊຸມຄບົ 
ຄະນະບ�ລຫິານງານພກັ ທຫລ ສະໄໝທີ IV ປະຈ �າປີ 
2021 ຂຶນ້ຢາ່ງເປັນທາງການ, ພາຍໃຕກ້ານເປັນປະ 
ທານຂອງ ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ກ �າມະການ 
ສນູກາງພກັ, ເລຂາຄະນະພກັ-ຜູວ້າ່ການ ທຫລ, ມ ີ
ບນັດາສະຫາຍ ຄະນະປະຈ �າພກັ-ຄະນະພກັ ທຫລ, 
ຜູຊ້ວ່ຍຄະນະຜູວ້າ່ການ, ເລຂາໜວ່ຍພກັ-ເລຂາຄະ 
ນະພກັຮາກຖານ ແລະ ຫວົໜາ້ສາຂາ ທຫລ ປະຈ �າ 
ພາກເຂ້ົາຮວ່ມຢາ່ງພອ້ມພຽງ.

ກອງປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ເພ່ືອສະຫຸຼບຕລີາຄາການ 
ຊີນ້ �າ-ນ �າພາວຽກງານຮອບດາ້ນ ແລະ ສ �າຫຼວດກວດ
ກາການນ �າພາລວມຂອງຄະນະບ�ລຫິານງານພກັ ທຫລ
ສະໄໝທີ IV ປະຈ �າປີ 2021 ໂດຍລງົເລິກຕລີາຄາຄວາມ 
ຮບັຜິດຊອບໜາ້ທີການເມອືງຂອງບກຸຄນົຄະນະພກັ 
ໃນການນ �າພາຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມະ 
ຕກິອງປະຊຸມໃຫຍຂ່ ັນ້ຂອງຕນົ ແລະ ຂອງຂ ັນ້ເທິງ 
ຕະຫຼອດໄລຍະ 1 ປີ ຜາ່ນມາ, ພອ້ມທງັພິຈາລະນາຮບັ 
ຮອງເອົາທິດທາງແຜນການ ໃນປີ 2022 ຢາ່ງມຈີດຸສມຸ 
ເພ່ືອພອ້ມກນັບກຸບຶນສູຊ້ນົນ �າພາຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃຫ ້
ປະກດົຜນົເປັນຈງິໃນແຕລ່ະດາ້ນ ດວ້ຍຈດິໃຈບກຸທະລ.ຸ 

ກອງປະຊຸມໄດເ້ປັນເອກະພາບຕ�່ ການຕລີາຄາບດົ
ສະຫຸຼບການຊນີ �າ-ນ �າພາຮອບດາ້ນ ຊຶ່ ງຕ ົນ້ຕ�ແມນ່ການ 
ນ �າພາຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໜາ້ທ່ີການເມອືງ ໃນການຄຸມ້ 
ຄອງມະຫາພາກທາງດາ້ນເງນິຕາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ 
ການຮກັສາສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫງ່ຊາດ, ສງັ 
ລວມແລວ້, ໃນ 1 ປີຜາ່ນມາ ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ �າ-ນ �າ 
ພາຂອງຄະນະພກັ ທຫລ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 
ຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງຕ ັງ້ 
ໜາ້ ແລະ ມຜີນົສ �າເລັດ ຫຼາຍດາ້ນເປັນຕ ົນ້ ທຫລ 
ຍງັປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍເງນິຕາ ທ່ີລດັຖະບານກ�່ 
ຄມືະຕສິະພາແຫງ່ຊາດກ �ານດົໄວ ້ຊຶ່ ງເປັນປດັໄຈສ �າ 
ຄນັໃນການປະກອບ ສວ່ນຊຸກຍູແ້ຜນພດັທະນາເສດ 

ຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ ໃຫສ້າມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດຕ້າມ 
ຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ.້ 

ໂອກາດດ ັງ່ກາ່ວ, ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ໄດ ້
ໃຫກ້ຽດມຄີວາມເຫັນໂອລ້ມົ ແລະ ເນັນ້ໜກັ-ຊີນ້ �າໃຫບ້ນັ 
ດາສະຫາຍທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ ຈ ົງ່ພອ້ມກນັເປັນ 
ເອກະພາບສງູ ໃນການນ �າເອົາເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງກອງ 
ປະຊຸມໃນຄ ັງ້ນີ,້ ໄປສບືຕ�່ຄ ົນ້ຄວາ້ເຊື່ອມຊມຶກ �າແໜນ້ຢາ່ງ
ເລິກເຊິ່ ງ ແລວ້ກາ້ວເຂ້ົາສູຂ່ອດລງົເລິກຜນັຂະຫຍາຍ-
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ຢູແ່ຕລ່ະຮາກຖານພກັ-ກມົກອງ 
ທງັຢູຂ່ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ ໃຫກ້າຍເປັນຮບູປະ 
ທ �າ; ຊຶ່ງໃນສະເພາະໜາ້ນີ,້ ຕອ້ງໄດອ້ອກແຮງຈດັຕ ັງ້ຜນັ 
ຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ ່ຄ ັງ້ທີ IV ຂອງຕນົ ກ�່
ຄໜືາ້ທ່ີການເມອືງທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍ ໃຫບ້ນັລຜຸນົສ �າ
ເລັດຕາມຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ ້ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູໃຫ້
ບນັດາຄາດໝາຍທ່ີໄດກ້ �ານດົໄວໃ້ນມະຕິກອງປະຊຸມ 
ໃຫຍ ່ຄ ັງ້ທີ XI ຂອງພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົແຫງ່ລດັ ຄ ັງ້ທີ IX ໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ ໂດຍ
ສະເພາະການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວາລະແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍ 
ການແກໄ້ຂຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນເສດຖະກດິການ
ເງນິ-ເງນິຕາ ສູຊ້ນົຮກັສາສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫງ່
ຊາດ ໃຫໝ້ ັນ້ທຽ່ງ, ຄຸມ້ຄອງອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫຢູ້ໃ່ນ
ຂອບທ່ີກ �ານດົ, ຄຸມ້ຄອງຮາ້ນແລກປ່ຽນ ໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວ 
ສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ �າກຽ່ວຂອ້ງຢາ່ງເຂັມ້ 
ງວດ; ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົສະຖາບນັການເງນິ 
ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ໝັນ້ຄງົ ຢາ່ງແທຈ້ງິ; ຄວບຄມຸໜ້ີສນິໃຫຢູ້ ່
ໃນຂອບເຂດທ່ີກ �ານດົໄວ;້ ສບືຕ�່ ຍູແ້ຮງການເຕບີໂຕຂອງ 
ພ້ືນຖານເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ຜາ່ນກນົໄກຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີ 
ການສະໜອງທຶນໃຫແ້ກໂ່ຄງການທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ເພ່ືອ 
ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດ-ສ ົ່ງອອກສນິຄາ້ ໂດຍເລ່ັງໃສທ່ລຸະ 
ກດິຂະໜາດນອ້ຍ-ຂະໜາດກາງ ແລະ ຈນຸລະວສິາຫະ 
ກດິ; ສບືຕ�່ ປບັປງຸລະບບົການຊ �າລະຂອງລະບບົທະນາ
ຄານໃຫລ້ວມສນູ, ທນັສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ; ພດັທະນາ 
ຕະຫຼາດທຶນ ໃຫມ້ບີາດກາ້ວຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້.

ຂາ່ວ-ພາບ: ສມົພິດ  ທ �າມະວງົ 
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ພິທີມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກປອດໃສ,	ເຂັັ້ມແຂງ,	ໜັກແໜ້ນ	
ປະຈ�າປີ	2020

ໜ່ວຍພັກກົມຈັດຕ້ັັງແລະພະນັກງານ	 ແລະ	
ໜ່ວຍພັກຫ້ອງການ	 ທຫລ	 ໄດ້ຮັບໃບຢ້ັງຢືນໜ່ວຍ	
ພັກປອດໃສ,	 ເຂ້ັັມແຂງ,	ໜັກແໜ້ນ	ປະຈ�າປີ	 2020
ເຊ່ິິງພິທີມອບ-ຮັບໄດ້ຈັດຂ້ຶນທ່ິີຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊ້ັັນ		
IV	 ທຫລ	 ໃນຕອນເຊ້ົາຂອງວັນທີ	 03	 ກັນຍາ	 2021  
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ	 ສະຫາຍ	 ຄ�າວົງ	
ທິບພະວົງ	 ຮອງເລຂາຄະນະພັກ	 ທຫລ,	 ຮອງຜູ້ວ່າ	
ການ	ທຫລ	ໂດຍມີຄະນະໜ່ວຍພັກ	ແລະ	ສະມາຊິກ	
ພັກຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມ.	 ສະຫາຍ	
ເພັດສະຖາພອນ	 ແກ້ວວົງວິຈິດ	 ເລຂາໜ່ວຍພັກ	
ຫ້ອງການ	ທຫລ	 ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຸຼບຕີລາ	ຄາການກ�່	
ສ້າງໜວ່ຍພັກປອດໃສ,	ເຂ້ັັມແຂງ,	ໜກັແໜນ້	ປະຈ�າ	ປີ	
2020	 ແລະ	 ແຜນການກ�່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃ ສ,		
ເຂ້ັັມແຂງ,	ໜັກແໜ້ນ	 ໃນຕ�່ໜ້າ.	ສະຫາຍຮອງເລຂາ	
ຄະນະພັກ	ທຫລ	 ໄດ້ໂອ້ລົມຕ�່ພິທີໃນຄ້ັັງນ້ີ	ວ່າ:	 	 ນັບ	
ແຕ່ປີ	2020	ເປັນ	ຕົ້ນມາ,	ສັງເກດເຫັນວ່າຜົນສ�າເລັດ	

ຂອງ	2	ໜວ່ຍພັກ	ຍາດມາໄດ້ຍ້ອນຄວາມຮບັຜິດຊອບ	
ສູງໃນການເອົາໃຈໃສ່	ຊ້ີນ�າ-ນ�າພາການຈັດຕ້ັັງປະ	
ຕິບັດໜ້າທ່ິີການເ ມືອງຂອງຕົນຢ່າງຕ້ັັງໜ້າ	 ແລະ	
ມີຜົນສ�າເລັດຫຼາຍດ້ານ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເປັນ	
ເສນາທິການໃຫ້ຂ້ັັນ ເທິງໃນວຽກງານສຶກສາອົບຮົບ	
ການເມືອງແນວຄິດ, 	 ວ ຽກ ງານພັກ-ພະນັກງານ,		
ການປັບປຸງການຈດັຕ້ັັງ,	ວຽກງານ	ບ�ລິ	ຫານ-ສັງລວມ,	
ການເງິນ	ແລະ	ອືິ່ນໆ	ອັນພົ້ນເດັັ່ນແມ່ນໄດ້ເປັນເຈົ້າ	
ການກະກຽມດ�າເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະ	
ພັກ	ທຫລ	ຄັັ້ງທ ີIV	ຢ່າງມີຜົນສ�າເລັດຕາມລະດັບ	
ຄາດໝາຍທ່ິີວາງໄວ້ 	 ຍ້ອນພວກສະຫາຍມີຄວາມ	
ສາມັກຄີເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ,	ມີແບບແຜນການ	ນ�າ	
ພາທ່ິີສອດຄ່ອງຕາມ ຫັຼກການຂອງພັກ,	 ມີໂຄງປະ	
ກອບການຈັດຕັັ້ງທີິ່ ເປັນລະບົບ,	ບຸກຄະ	ລາກອນມ	ີ
ຄວາມ	ຮູຄ້	ວາມ	ສາ	ມາດໃນລະດັບທ່ິີແນ່ນອນ,	ມີການ	
ປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງການຮ່ວມຊີວິດໃຫ້ແທດເໝາະ	
ກັບສະພາບການຕົວຈງິ,	ມີການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກວດ	
ກາ	ແລະ	ສ່ອງແສງລາຍງານວຽກງານຢ່າງເປັນປະ	
ຈ�າ,	ພ້ອມທັງມີການປະສານສົມທົບລະຫວ່	າງຂັັ້ນ	
ເທິງກັບຂ້ັັນລຸ່ມ,	ພາຍໃນກັບພາຍນອກຢ່າງກົມກຽວ	
ໃນບາງວຽກງານທີິມ່ສີາຍກຽ່ວພນັ.	ສິິງ່ສ	ຳຄນັພວກ	
ສະຫາຍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກ�່ສ້າງປັບປຸງຕົນເອງຕາມ	5  
ຫຼັກການ	ແລະ	3	ທິດນ�າຂອງພັກຕິດພັນກັບ	5	ເນື້ອ	
ໃນຂອງການກ�່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ,	ເຂັັ້ມແຂງ,		
ໜັກແໜ້ນ.

ຂ່າວ-ພາບ:	ນ.	ປາ	ໄນ	ພັນ	ທະ	ລາ
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ສະຫາຍ	ພານຸສັກ	 ແກ່ນວົງພະຈັນ	 ຄະນະພັກ	
ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	(ທຫລ),	ຫົວໜາ້ກົມຈດັ	
ຕ້ັງແລະພະນັກງານ	ທຫລ	ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:	 ກົມຈັດຕ້ັງ	
ແລະ	ພະນັກງານເປັນເສນາທິການດ້ານວຽກງານພັກ	
ແລະ	ພະນັກງານໃຫ້	ແກ່ອົງ	ຄະນະພັກ	ທຫລ,	ຊຶ່ງໃນ	
ໄລຍະໄຕມາດ	I ປີ	2021,	ຄະນະພັກ	ທຫລ	ກ�່ຄື	ຄະ	
ນະພັກແຕ່ລະຂ້ັນໄດ້	ເປັນເຈົາ້ການນ�າພາການຈດັຕ້ັງ	
ປະຕິບັັດແຕ່ລະໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ	ໂດຍສະເພາະເອົາໃຈ
ໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ນ�າພາແນວຄິດໃຫ້	ສະ	
ມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ	ເປັນຕ້ົນໄດ້ເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມ	
ຊຶມແນວຄິດ	ໄກສອນ	ພົມ	ວິ	ຫານ	ທີ່	ຕິດພັນ	ກັບຂົງ	
ເຂດເສດຖະກິດ	ແລະ	ຈດັຕ້ັງປາຖະກະຖາວນັ	ສ�າ	ຄັນ	
ຕ່າງໆຂອງຊາດ,	ຂອງພັກ;	ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍມະ
ຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້	ແທນອົງຄະນະພັກ	 	ຄັ້ ງທີ	 IV	
ເປັນແຜນງານໂຄງການລະອຽດ	ເພ່ືອຈດັຕ້ັງປະຕິ	ບັດ	
ໃນ	5	ປີຕ�ໜ່າ	້ແລະ	ນ�າສ່ົງພະນັກ	ງານຈ�ານວນໜຶງ່ໄປ	
ຍົກລະດັບດາ້ນທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ	
ໃນລະດັບຕ່າງໆ.	ຜ່ານການຈັດ	ຕັ້ງປະຕິ	ບັດຕົວ	ຈິງ	
ເຫັນວ່າ:	 ຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ຫັຼກ	
ແຫຼ່ງໂດຍລວມມີ	ຄວາມຮັບຮູ້- ເຂົ້າໃຈຕ�່ແນວທາງ	
ນະໂຍບາຍ-	ນິຕິກ�າຂອງຂັ້ນເທິງສາມາດກ�າໄດ້ສະ	
ພາບການທີ່ ເກີດຂຶ້ນທັ ງ	ຢູ່ພາຍໃນ	ແລະ	ຕ່າງປະ	
ເທດຢ່າງເລິກເຊ່ິງ	ແລະໃນຕະຫຼອດໃນໄລຍະໄຕມາດ	
I/2021,	ຖັນ	ແຖວສະມາຊິກ	ພັກ-ພະນັ	ກງານໄດ້ສຸມ	
ໃສ່ນ�າພາປະຕິບັດໜ້າ	ທີ່ການເມືອງຢ່າງມີ 	ຜົນ	ສ�າ	

ຄະນະພັກ	ທຫລ	ນ�າພາວຽກງານວິຊາສະເພາະ
ເລັດ,	ສະພາບແນວຄິດໂດຍລວມມີການຫັນປ່ຽນດີ	
ຂຶ້ນ	ແລະ	ເປັນແບບຢາ່ງນ�າໜ້າໃນແຕ່ລະວຽກງານ,	
ການກ�່ສາ້ງ	ປັບປຸງພັກໄດ້	ດ�າເນີນການຕາມລະບຽບ	
ຫຼັກການ	ແລະ	ກ້າວ	ສ	ູ່ຄຸນນະພາບເຮັດໃຫ້ພາຍໃນ	
ພັກມີກ�າລັງແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ;	ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາ	
ກອນຕ�າແໜ່ງງານຕ່າງໆໄດ້	ຮັບການປັບປຸງໃຫ້	ມີ	
ຄວາມຄົບຖວນ້ເປັນສ່ວນຫຼາຍ;	ພະນັກງານຫັຼກແຫ່ຼງ	
ຈາ�	ນວນໜຶງ່ໄດ້	ຮບັການຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີ	
ການເມືອງ	ແລະ	ວ	ິຊາສະເພາະຢ່າງເປັນລະບົບ.	ກົງ	
ຈັກການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂ້ັນຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການຄົ້ນ	
ຄວ້າ-ປັບປຸງ	ເພື່ອໃຫ້	ສາມາດເຄ່ືອນ	ໄຫວຢ່າງມີປະ	
ສິດທິ	ຜົນກວ່າເກົ່າ;	ບັນດາອົງ	ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ	
ຂັ້ນຕ່າງໆ	ໄດ້	ເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນຂະບວນການທີ່ຕັ້ງ
ໜາ້	ແລະ	ກົມກຽວກັນ	ດີ;	ການກວດກາໄດ້	ປັບປຸງໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂໃໝ່ໂດຍສະເພາະດ້ານພາ	
ລະບົດບາດ	ແລະ	ນິ	ຕິ	ກ�າ	ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານນີ້.	
ຄະນະພັກ	ທຫລ	ໄດ້	ນ�າພາ-ຊີ້ນາ�	ວຽກງານວິ	ຊາສະ	
ເພາະຮອບດ້ານ		ໂດຍລວມຍັງສາມາດສືບຕ�່ຮັກສາ
ສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໄວ້ໄດ້,	ສະແດງ	
ອອກຄືອັດຕາເງິນເຟີ້	(ຕົວເລກເບື້ອງຕົ້ນ),	ອັດຕາ	
ແລກປ່ຽນເງິນ,	ປະລິມານເງິນ	M2;	ຄັັງສ�າຮອງເງິນ	
ຕາຕ່າງປະເທດ	(ຕົວເລກເບື້ອງຕົ້ນທ້າຍເດືອນ	02/ 
2021)	ລ້ວນແຕ່ຢູ່ໃນຂອບທີ່ກາ�ນົດໄວ້ທຽບໃສ່ທາ້ຍ	
ປີຜ່ານມາ,	ຍອດເຫືຼອເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸ	
ລະກິດເພີ່ມ	ຂຶ້ນ	1,69%	ແລະ	ຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອທົ່ວ
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ສາອົບຮົມການເມືອງ	ແລະ	ນ�າພາແນວຄິດໃຫ້	ສະ	
ມາຊິກພັກ-ພະນັກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ	ແລະ	ດ້ວຍ	
ຮບູການຕ່າງໆທ່ີເໝາະສົມ	ເພ່ືອໃຫ້	ແຕ່ລະເປ້ົາໝາຍ
ມີການຫັນປ່ຽນທາງດາ້ນແນວຄິດທ່ີຕ້ັງໜາ້ກວາ່ເກ່ົາ,	
ເປັນເຈົາ້ການແກ້	ໄຂ	ແລະ	ສະກັດກ້ັນປະກົດການຫຍ�້	
ທ�້ດ້ານແນວຄິດຮູບແບບຕ່າງໆຢ່າງຈິງ ຈັງ;	 ຈັດຕ້ັງ	
ການເຜີຍແຜ່-ເຊ່ືອມຊຶມເອກະສານສ�າຄັນຕ່າ ງໆ		
ຂອງຂ້ັນເທິງຢ່າງເ ປັນປົກກະຕິໂດຍສະເພາະແ ມ່ນ	
ເນ້ືອໃນມະຕິກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່	 ຄ້ັງທີ	XI	 ຂອງພັກ,		
ກົດລະບຽບພັກສະໄໝທີ	XI ແລະ	ແຜນພັດທະນາ	
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ	ແຫ່ງຊາດ	5	ປີ	ຄ້ັງທີ	IX,	ນິ	ຕິ	ກ�າ
ຕ່າງໆຂອງຂ້ັນເທິງ ກ່ຽວຂ້ອງກ�່ຄືການເຊ່ືອມຊຶມກ�າ	
ແໜ້	ນ	ແລະ	ຜັນ	ຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງ
ຄະນະພັກ	ທຫລ	ຄ້ັງທີ	IV	ໃຫ້	ເຂົ້າ	ສູ່ລວງເລິກຢູ່ທຸກ	
ຂົງເຂດວຽກງານ.				

ລະບົບຫຸຼດລົງ	1,4%;	ຮອດທ້າຍເດືອນ	3/2021,	ທະ	
ນາຄານທຸລະກິດມີ	ທັງໝົດ	44	ແຫ່ງ,	ມີ	ສາຂາ	114
ແຫ່ງ,	ໜວ່ຍບ�ລິການ539 ແຫ່ງ,	ສະຖາບັນການເງິນ
ປະເພດຕ່າງໆມີ	191 ແຫ່ງ;		ລະບົບນິຕິກ�າໃນການ
ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານຕ່າງໆ		ໄດ້	ຮັບການສ້າງ	
ແລະ	ປັບປຸງໃຫ້	ສອດຄ່ອງກັບ	ມາດຕະຖານ	ແລະ	
ສະພາບຕົວຈງິ,	ລະບົບການຊ�າລະໄດ້	ຮບັ	ການພັດ
ທະນາໃຫ້ມີຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ	ແລະ	ທັນສະ	
ໄໝຂ້ຶນ;	ຕະຫຼາດ ທຶນໄດ້	ຮັບການພັດທະນາຢ່າງ	
ເປັນລະບົບ	ແລະ	ຮັບຮູ້	ຈາກສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ;	ການ	
ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດໄດ້	ຮັບການເສີມຂະ	
ຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ	ຊຶ່ງເປັນການ	ດຶງດູດການລົງທຶນ	
ແລະ	ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທຶນຮອນ	ແລະ	ດ້ານ	
ວ	ິຊາການໃຫ້ລະບົບ	ທຫລ	ເພ່ີມສູງຂ້ຶນ.	ໃນຕ�ໜ່າ້ນ້ີ;	
ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນຍັງສືບຕ�່ເພີ່ມທະວີວຽກງານສຶກ	

		ຂ່າວ-ພາບ:	ທ່ີ	ປກຶ	ສາ		ຂາ່ວ	ສານ	ທຫລ.
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ທະນາຄານກາງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ລງົນາມ MOU
ວາ່ດວ້ຍການຮວ່ມມ ືແລະ ການແລກປ່ຽນຂ�ມ້ນູຂາ່ວສານ

ກຽ່ວກບັ ການຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທລຸະກດິ 

    ໃນໄລຍະການຢຽ້ມຢາມຢາ່ງເປັນທາງການທ່ີ 
ສສ. ຫວຽດນາມ ຂອງຄະນະຜູແ້ທນຂ ັນ້ສງູ ສປປ 
ລາວ ນ �າໂດຍທາ່ນ ພນັຄ �າ ວພິາວນັ, ນາຍກົລດັຖະ 
ມນົຕແີຫງ່ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວາ່ງວນັທີ 08-10 
ມງັກອນ 2022, ທາ່ນ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ, ຜູວ້າ່ 
ການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ 
ທາ່ນ ນ. ຫງວຽນ ທິ ຮ ົງ່, ຜູວ້າ່ການ ທະນາຄານແຫງ່ 
ລດັ ຫວຽດນາມ (ທຫວ) ໄດລ້ງົນາມ ໃນບດົບນັທຶກ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈ (MoU) ວາ່ດວ້ຍການຮວ່ມມ ືແລະ 
ການແລກປ່ຽນຂ�ມ້ນູຂາ່ວສານການກວດກາ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທລຸະກດິ ໃນຕອນເຊ້ົາວນັທີ 
08 ມງັກອນ 2022 ໂດຍການເຂ້ົາຮວ່ມເປັນສກັຂີ
ພິຍານຂອງ ທາ່ນນາຍກົລດັຖະມນົຕສີອງປະເທດ 
    ໃນ MoU ສະບບັປບັປງຸໄດກ້ �ານດົການຮວ່ມ
ມລືະຫວາ່ງສອງທະນາຄານກາງ ໂດຍລງົເລິກໃນ 
ວຽກງານແລກປ່ຽນຂ�ມ້ນູຂາ່ວສານ, ການຄຸມ້ຄອງທະ 
ນາຄານທລຸະກດິຂາ້ມແດນລະຫວາ່ງກນັ, ການກວດ 
ກາ ແລະ ການບ�ລຫິານວກິດິການ ບນົພ້ືນຖານຄວາມ 
ເຊື່ ອໝ ັນ້ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ໃນ
ການຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທລຸະກດິທ່ີຢູພ່າຍໃຕຄ້ວາມ

ຮບັຜິດຊອບຄຸມ້ຄອງຂອງແຕລ່ະຝາ່ຍ.  ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວ
ສະແດງເຖງິເຈດຕະນາລມົໃນການຍກົສງູຄນຸນະ 
ພາບ ແລະ ລງົເລິກການຮວ່ມມດືາ້ນວຽກງານກວດ 
ກາທະນາຄານທລຸະກດິ, ຍກົລະດບັຄວາມອາດສາ 
ມາດຂອງພະນກັງານກວດກາ ແລະ ການວເິຄາະ 
ຄວາມສຽ່ງການດ �າເນນີທລຸະກດິຂອງທະນາຄານທຸ
ລະກດິຂອງສອງປະເທດ ທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ຂາ້ມແດນ ຊຶ່ ງ 
ສອດຄອ່ງກບັຍດຸທະສາດ ແລະ ຮວ່ມມກືນັໃນການ
ຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍກອບການຮວ່ມມ ື ແລະ ແຜນ  
ການເຊື່ ອມໂຍງຂະແໜງທະນາຄານອາຊຽນຂອງ 
ສອງທະນາຄານກາງ.
    ພອ້ມດຽວກນັນີ,້ ການລງົນາມ MoU ໃນຄ ັງ້ນີຍ້ງັ 
ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມໝາຍຄວາມສ �າຄນັຂອງ
ການຮວ່ມມ ືມດິຕະພາບພິເສດເພ່ືອນມດິຍດຸທະສາດ 
ລະຫວາ່ງສອງທະນາຄານກາງກ�່ຄື ສອງປະເທດ 
ລາວ-ຫວຽດນາມ ບນົພ້ືນຖານຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ແລະ 
ສະໜບັສະໜນູຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ແລະ ຄ �າໝ ັນ້ສນັ
ຍາຮວ່ມກນັໃນການຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍສນັຍາການ
ຮວ່ມມຕືາ່ງໆທ່ີທງັສອງປະເທດ ກ�ຄືສອງທະນາ   
ຄານກາງທ່ີໄດລ້ງົນາມຮວ່ມກນັຜາ່ນມາ.

ຂາ່ວ ແລະ ພາບໂດຍ: ກມົຮວ່ມມສືາກນົ 
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		ພິ	ທີປະ	ດັບຫຼຽນກາກຽດຕິຄຸນແຫ່ງຊາດຝຣັ່ງໃຫ້ແກ່
ທ່ານ	ນ.	ວັດທະນາ	ດາລາລອຍ,ຮອງຜູ້ວ່າການ	ທຫລ

ໃນວັນທີ	15	ກັນ	ຍາ	2021,	ທ່ານ	ນ.	Florence 
Jeanblanc-Risler, ເອກອັກຄະລັດ	ຖະທູດ	ວ	ິສາ	ມັນຜູ້	ມີ	
ອ�າ	ນາດເຕມັແຫງ່ສາທາລະນະລັດ	ຝຣັ່ງ	ປະຈ�າ	ສປປ	
ລາວ,ໄດ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ	ປະເທດ	ຝ	ຣັ່ງ	 	ຈັ ດພິ	
ທີປະດັບຫຼຽນກາກຽດຕິ	ຄຸນແຫ່ງຊາດຝຣັ່ງ	ຂັ້ນ	Che-
valier (“Chevalier de l’ordrenational du Mérite” 
French décorations)			ໃຫ້ແກ່ທ່ານ			ນ.		ວັດ	ທະນາ	
ດາລາລອຍ,		ຮອງຜູ້	ວ່າການ	ທະນາຄານແຫ່ງ		ສປປ	
ລາວ	ໂດຍອີງຕາມລັດ	ຖະ	ດ�າ	ລັດ	ສະບັບ	ລົງວັນທີ	09	
ສິງຫາ		2019		ຂອງທ່ານປະທານາທິ	ບ�	ດີ	ແຫ່ງສາທາ
ລະນະ	ລັດ	ຝຣັງ່.

ພິທີປະດັບຫຼຽນກາກຽດຕິຄຸນໃນຄ້ັງນ້ີແມ່ນເປັນ
ການຮັບຮູ	້ຜົນງານດີ	ເດ່ັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາ	
ໃນວຽກງານການພັດ	ທະນາຂະແໜງການເງິນຂອງລາວ
ໃນຊ່ວງໄລຍະການຫັນຈາກເສດຖະກິດທ່ີວາງແຜນໄປ
ສູ່ກົນໄກຕະຫຼາດ,			ການສ້າງ	ຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນ,			ການ
ພັດທະນາຕະຫຼາດເງິນ,	ນະໂຍບາຍສິ	ນເຊື່ອ,	ນະໂຍ	
ບາຍການເງິນ,	ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງິນ,		
ການຕ້ານການຟອກເງິນ	ແລະ	ການສະໜອງທຶນໃຫ້	
ແກ່ການກ�່ການຮ້າຍ,	ລວມທັງວຽກງານການຮ່ວມມື	
ສາກົນອ່ືນໆ.	ຫຼຽນດ່ັງກ່າວຖື	ເປັນຫຼຽນທ່ີ	ມີຄຸນຄ່າ	ແລະ	
ເປັນຫຼຽນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພົວພັນຮ່ວມມື	
ທີ່ດີຂອງສອງລັດຖະບານ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	ສາທາລະ	
ນະລັດ	ຝ	ຣັ່ງ	ທ່ີ	ມີສາຍພົວ	ພັນການທູດ	ຄົບຮອບ	70	ປີ	
(31 ມັງກອນ	1951 - 31 ມັງ	ກອນ	2021),	ທັງເປັນສ່ິງຢ້ັງ	
ຢືນເຖິ ງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງສອງຝ່າຍກ�່ຄືທະນາ	

ຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	ສະຖານທູດ	ແຫ່ງສາທາ	
ລະນະລັດ	ຝ	ຣັງ່	ປະຈ�າ	ສປປ	ລາວ	ໃນວຽກການຕ້ານ	
ການຟອກເງິນ	ແລະ	ສະໜອງທຶນໃຫ້	ແກ່ການກ�ກ່ານ	
ຮ້າຍອັນເປັນຜົນ	ຊ່ວຍໃຫ້	ສປປ	ລາວ	ສາມາດຫຸຼດ	
ພົ້ນອອກຈາກບັນ	ຊີ	ສີ	ເທົາຂອງອົງການ	FATF	ໄດ້	
ໃນເດືອ	ນ	ມິ	ຖຸ	ນາ	ປີ	2017	ແລະ	ຖອນລາຍຊື່	ສປປ	
ລາວ	ອອກຈາກບັນ	ຊີ	ເຝົ້າ	ລະ	ວັງຂອງ	ອີ	ຢູ	ໃນປີ	
2019.

	

		ຂ່າວ-ພາບ:	ກົມ	ຮ່ວມ	ມື	ສາ	ກົນ	ທ	ຫລ.
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ມາດຕະການ	 ເເລະ	ນະໂຍບາຍ	ຂອງ	ທຫລ	 ເພ່ືອແກ້ໄຂ	
ຜົນກະທົບ	ພະຍາດໂຄວິດ-19.

	ໃນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ	COVID-
19  ທີ່ແຜ່ລາມໄປໃນທົ່ວໂລກ	ລວມທັງ	ສປປ	ລາວ	
ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນ	ພະຈິກ	2019	 ເປັນຕ້ົນມາໄດ້ສ່ົງ	
ຜົນກະທົບທາງກົງ	ແລະ	ທາງອ້ອມຕ�່ການພັດທະນາ	
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ	ຂອງປະເທດເຮົາ	ໂດຍສະເພາະ	
ແມ່ນຂະແໜງພາກບ�ລິການ	 ເຮັດໃຫ້ລູກໜີ້ຂອງທະ	
ນາຄານບ�່ສາມາດຊ�າລະຕົ້ນທຶນ	ແລະ	ດອກເບ້ຍໃຫ້
ກັບທະນາຄານໄດ້ທັນຕາມກ�ານົດ.	

ຕ�່ໜ້າສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກຄືດັ່ງກ່າວ,	ພັກ-ລັດ	
ຖະບານກ�່ໄດ້ສຸມໃສ່ຄ້ົນຄວ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍ	
ແລະ	ມາດຕະການບັນເທົາທຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ	ແລະ	
ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ	 ເພ່ືອ	
ຊ່ວຍແກ້ໄຂຜົນກະທົບ	ແລະ	ປັບປຸງຟ້ືນຄືກິດຈະການ	
ໃນໄລຍະເລີ່ມການລະບາດຂອງພະຍາດ	ໂຄວິດ-19	
ຈົນຮອດປະຈຸບັນ.	ສ�າລັບຂະແໜງການທະນາຄານ,	
ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ປະຕິບັດບັນດານະ	
ໂຍບາຍທີ່ສ�າຄັນຈ�າເປັນ	ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດ່ັງກ່າວ	 ຕາມການ	
ລາຍງານຂອງທ່ານ	ພຸດທະໄຊ	ສີວໄິລ	ຮອງຜູ້ວາ່ການ	
ທຫລ	ດັ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ປັບຫຸຼດອັດຕາດອກເບ້ຍພ້ືນຖານຂອງທະ	
ນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ຕາມຂ�້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ	
240/ທຫລ,	ລົງວນັທີ	30	ມີນາ	2020	ໄດ້ປັບຫຸຼດອັດຕາ	
ດອກເບ້ຍພ້ືນຖານລົງ	 1%	 ທັງສາມໄລຍະເວລາຄື:	
ໄລຍະບ�ເ່ກີນ	7	ວນັ	ຈາກ 4%	ມາເປັນ	3%	ຕ�ປີ່,	ໄລຍະ	
7 -14	ວນັ	ຈາກ	5%	ມາເປັນ	4%	ຕ�ປີ່ແລະ	ໄລຍະເກີນ	
14	ວັນ	- 1	ປີ	ຈາກ	10%	ມາເປັນ	9%	ຕ�່ປີ)	ແລະ	ອັດ	

ຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບຂອງທະນາຄານທຸລະ			
ກິດ	ຕາມຂ�້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ	272/ທຫລ,	ລົງວັນທີ	
26	ພຶດສະພາ 2021	ໂດຍປັບຫຼຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮ
ຝາກບັງຄັບທ່ີເປັນສະກຸນເງິນກີບລົງ	1%	ແລະ	ສະກຸນ	
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດລົງ 3%	(ສະກຸນກີບ	ຈາກ	4%	ມາ	
ເປັນ	3%	ແລະ	ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	ຈາກ	8%	
ມາເປັນ	5%);

2. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊ່ືອເພ່ືອແກ້ໄຂຜົນ
ກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາອັກເສບ	
ປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່	(COVID-19)	
ຕາມຂ�້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ	238/ທຫລ,	ລົງວັນທີ	26	
ມີນາ	2020 ໂດຍໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ	ແລະ	
ສະຖາບັນການເງິນ	ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນດ້ານ	
ສິນເຊ່ືອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ	ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ	
ເປັນຕ້ົນແມ່ນການເລ່ືອນເວລາຊ�າລະໜີ້ທັງຕ້ົນທຶນ	
ແລະ	ດອກເບ້ຍ,		ການປັບຫຸຼດອັດຕາດອກເບ້ຍ	ແລະ	ຄ່າ	
ທ�ານຽມ,	ການສະໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່	ແລະ	ການປັບ	
ປຸງໂຄງສ້າງຫນ້ີເງິນກູ້ຄືນ	ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ	ໂດຍ	
ທະນາຄານທຸລະກິດ	ແລະ	ສະຖາບັນການເງິນທ່ີປະ	
ຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ	ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍການ
ຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດຕາມຂ�້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດ
ຊັ້ນຫນີ້	ແລະ	ການຫັກເງິນແຮຫນີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ;

3. ດ�າເນີນໂຄງການສິນເຊ່ືອເພ່ືອຊຸກຍູ້ການຜະ	
ລິດ	ແລະ	ແກ້ໄຂຜົນກະທົບ	ຈາກພະຍາດ	COVID-19 	
ສະບັບເລກທີ	 318/ທຫລ,	 ລົງວັນທີ	 19	 ພຶດສະພາ	
2020;
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ໂດຍ:	ສາວິນາ	ລົມເຢັນ	
ກົມ	ຄຸ້ມ	ຄອງ	ທະ	ນາ	ຄານ	ທຸ	ລະ	ກິດ,	ທ	ຫລ

4. ຊຸກຍູ້ 	ແລະ	ຕິດຕາມການສະໜອງແຫຼ່ງ		
ທຶນຂອງກອງທຶນ	SME 	 ຮ່ ວມກັບກະຊວງອຸດສະ	
ຫະກ�າ	ແລະ	ການຄ້າ	ໂດຍສຸມໃສ່ສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ
ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍ	SME	ໃນຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ	
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ຜ່ານການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນ
ດ້ານສິນເຊ່ືອໃນໄລຍະຜ່ ານມາຮອດເດືອນ	 ມີນາ	
2021	ເຫັນວາ່:	ທະນາຄານທຸລະກິດ	ໄດ້ມີການປະຕິ
ບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທັງໝົດ	4.846	
ລາຍ	ລວມມູນຄ່າ	9.565,24	ຕື້ກີບ.	ນະໂຍບາຍສິນ	
ເຊື່ອທີ່ທະນາຄານປະຕິບັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນະໂຍ	
ບາຍການປັບຫຸຼດອັດຕາດອກເບ້ຍ,	ຮອງລົງມາແມ່ນ
ນະໂຍບາຍເລ່ືອນຊ�າລະໜີ້ ທັງຕ້ົນ ທຶນ-ດອກເບ້ຍ,		
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ່ອຍກູ້ ໃໝ່ເພື່ອຟື້ນຟູການຜະ
ລິດ	ຫືຼ	ທຸລະກິດ,	ນະໂຍບາຍປັບຫຸຼດຄ່າທ�ານຽມ	ແລະ	
ນະໂຍບາຍອື່ນໆ;	ສ�າລັບເບື້ອງສະຖາບັນການເງິນ	
ທີ່ບ�່ແມ່ນທະນາຄານໄດ້ມີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ສິນເຊື່ອ	ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທັງໝົດ	454.163 ລາຍ	ລວມ	
ມູນຄ່າ 263,63	ຕື້ກີບ.	ໃນນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ	ທີ່ສະ
ຖາບັນການເງິນປະຕິບັດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ:	 ນະໂຍ	
ບາຍເລື່ອນຊ�າລະໜີ້ທັງຕົ້ນທຶນ-ດອກເບ້ຍ,	ຮອງລົງ
ມາແມ່ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ່ອຍກູ້ໃໝ່ເພື່ອຟື້ນຟູ	
ການຜະລິດ	ຫືຼ	ທຸລະກິດ,	ນະໂຍບາຍປັບປຸງໂຄງສ້າງ	
ໜີຄື້ນໃໝ່ໃຫ້ລູກຄ້າ,	ນະໂຍບາຍຍົກເວັນ້ຄ່າປັບໄໝ	
ແລະ	ຄ່າທ�ານຽມໃຫ້ລູກຄ້າ	ແລະ	ນະໂຍບາຍອື່ນໆ.	
ການສະຫນອງສິນເຊື່ອໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບ	
ຜົນກະທົບພາຍໃຕ້ໂຄງການສິນເຊື່ອຊຸກຍູ້ການຜະ
ລິດ	ແລະ	ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19	
ຕາມຂ�້ຕົກລົງເລກທີ	318/ທຫລແມ່ນໄດ້ມີການສະ	
ໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້ າທ່ີໄດ້ ຮັບ ຜົນກະທົບຜ່ານ	
ທະນາຄານທຸລະກິດທ່ີເຂ້ົ າຮ່ ວມໂຄງການທັງໝົດ	
1.652,57	ຕື້ກີບ,	ຈ�ານວນ	ລູກຄ້າ	477  ລາຍ		ແລະ	
ຖອນນ�າໃຊ້ແລ້ວ	1.369,44	ຕື້ກີບ.	ສ�າລັບການສະ	

ຫນອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ ່ SME	 ໂດຍກອງທຶນ	SME 
ແມ່ນໄດ້ປ່ອຍກູ້ແລ້ວ	ປະມານ	165,06 ຕື້ກີບ	(ມີຈ�າ	
ນວນ 116	ຫົວໜ່ວຍ	SME,	ມີ	143 ສັນຍາເງິນກູ້ມາ	
ຈາກ	14	ແຂວງ).

ຕ�່ກັ ບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ	
ວິດ-19	 ໃນປະຈຸບັນ,	ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	
ຈະສືບຕ�່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ	ແລະ	ມາດຕະການທີ່	
ທຫລ	ໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບ	
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ	19	ໄດ້ແກ່:

•	ສືບຕ�່ຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍພ້ືນຖານຂອງ	
ທະນາຄ ານແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ	 ແລະ	 ອັດຕາສ່ວນ	
ເງິນແຮຝາກບັງຄັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນລະ	
ດັບທີ່ໄດ້ປັບຫຼຸດໃນປີຜ່ານມາ;

•	ສືບຕ�່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊ່ືອເພ່ືອແກ້	
ໄຂຜົນກະທົບຈາກ	COVID-19	 ຕາມຂ�້ຕົກລົງສະ	
ບັບເລກທີ	238/ທຫລ,	ລົງວນັທີ 26	ມີນາ	2020 ໂດຍ	
ການອອກແຈ້ງການເພ່ີມເຕີມໃຫ້ທະນາຄານທຸລະ
ກິດ	ແລະ	ສະຖາບັນການເງິນ	ເພີ່ມທະວີການປະຕິ	
ບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕາມຂ�້ຕົກ
ລົງດັ່ງກ່າວ	ໃຫ້ວ່ອງໄວ,	ທັນສະພາບການ	ແລະ	ທົ່ວ
ເຖິງຕາມສະພາບເງ່ືອນໄຂຂອງລູກຄ້າທ່ີໄດ້ຮັບຜົນ	
ກະທົບຕົວຈິງ	;

•	ສືບຕ�່ດ�າເນີນໂຄງການສິນເຊ່ືອເພ່ືອຊຸກຍູ້	
ການຜະ ລິດ	ແລະ	ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ	
COVID-19	ຕາມຂ�ຕົ້ກລົງສະບັບເລກທີ	318/ທຫລ,	
ລົງວັນທີ	19 ພຶດສະພາ 2020;

•	ສືບຕ�່	ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ	
ຂອງກອງທຶນ	SME	ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ	;

•	ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການສິນເຊ່ືອ	 ເພ່ືອ	
ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງ	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ແກ່:	ນະໂຍ	
ບາຍສິນເຊ່ືອສ່ົງເສີມການຜະລິດໄຟຟ້າ	 ເພ່ືອການ	
ສ່ົງອອກ,	 ສິນເຊ່ືອ	 ເພ່ືອສ່ົງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ	
ທົດແທນການນ�າເຂົ້າ	ແລະ	ສິນເຊື່ອ	ເພື່ອຊຸກຍູ້ການ	
ຜະລິດກະສິກ�າເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ;	

•	ຈະຕິດຕາມກວດກາຄືນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ	
ນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນດ້ານສິນເຊ່ືອຂອງບັນດາທະນາ
ຄານທຸລະກິດ	ແລະ	ສະຖາບັນການເງິນ	ລວມທັງການ	
ຜ່ອນຜັນດ້ານສິນເຊື່ອ	ແລະ	ຄ່າທ�ານຽມຕ່າງໆ	ຂອງ	
ບັນດາບ�ລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ.
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ພິທີເຊັນ MOU ລະຫວາ່ງ ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ 
ກມົຕ �າຫຼວດເສດຖະກດິ

ໃນວນັທີ 8 ທນັວາ 2021 ຜາ່ນມານີ,້ ທ່ີທະນາ 
ຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ໄດສ້ �າເລັດພິທີເຊັນບດົບນັ
ທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ ລະຫວາ່ງ ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ 
(ກນງ), ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ແລະ ກມົຕ �າ 
ຫຼວດເສດຖະກດິ, ກມົໃຫຍຕ່ �າ່ຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກນັ 
ຄວາມສະຫງບົ, ຊຶ່ ງລງົນາມໂດຍ ທາ່ນ ນ. ຂນັແກວ້ 
ຫຼາ້ມະນເີງາົ, ຫວົໜາ້ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ ທຫລ 
ແລະ ທາ່ນ ພອັ ບນຸອອ້ມ ໄຊຍະວງົ, ຫວົໜາ້ກມົ 
ຕ �າຫຼວດເສດຖະກດິ, ກມົໃຫຍຕ່ �າ່ຫຼວດ, ປກສ. ໃຫ້
ກຽດເຂ້ົາຮວ່ມເປັນສກັຂພີະຍານໂດຍ ທາ່ນ ສອນໄຊ 
ສດິພະໄຊ, ຜູວ້າ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ, 
ນອກຈາກນີ,້ ຍງັປະກອບມຄີະນະກມົຈາກສອງຝາ່ຍ 
ແລະພະນກັງານພາຍໃນ ທຫລ ເຂ້ົາຮວ່ມ.

ຈດຸປະສງົຂອງການເຊັນບດົບນັທຶກຄວາມເຂ້ົາ 
ໃຈໃນຄ ັງ້ນີ,້ ແມນ່ເພ່ືອປະສານສມົທບົການຮວ່ມມ ື
ຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັລະຫວາ່ງ ກນງ ແລະ ກມົຕ �າຫຼວດ 

ເສດຖະກິດ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຄຸ້ມ 
ຄອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດຢູ ່ສປປ ລາວ ໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ,ີ 
ຊຶ່ ງເປັນການຜນັຂະຫຍາຍກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ 
ຄອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ສະບບັເລກທີ 55/ສພຊ, 
ລງົວນັທີ 22 ທນັວາ 2014 ຕາມທ່ີກ �ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 
39 ຂອງກດົໝາຍສະບບັດ ັງ່ກາ່ວ; ພອ້ມທງັມກີານກ �າ 
ນດົຫຼກັການ, ກນົໄກ ແລະ ວທີິການປະສານສມົທບົ 
ໃນການຕດິຕາມກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວ, ການແລກ 
ປ່ຽນຂ�ມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການນ �າໃຊຂ້�ມ້ນູທ່ີພວົພນັ
ກບັວຽກງານຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ; ສາ້ງໃຫມ້ ີ
ການພວົພນັ, ປະສານງານ ແລະ ຮວ່ມມຢືາ່ງເປັນລະບບົ 
ວອ່ງໄວ ແລະ ແກໄ້ຂໃຫທ້ນັກບັສະພາບການ; ປະ 
ກອບສວ່ນເຮັດໃຫສ້ງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ, ເປັນລະ 
ບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ເພ່ີມທະວກີານຮວ່ມມລືະຫວາ່ງ 
2 ຂະແໜງການໃນວຽກງານຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕາ່ງປະ 
ເທດໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້ຍິ່ ງຂຶນ້.

ຂາ່ວໂດຍ: ສມົພິດ ທ �າມະວງົ
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 ຜນົງານ 6	ເດືອນ	ຕົ້ນປີ	ສຄຄຊ	

ສ�ານັກງານຄະນະກ�າມະການຄຸ້ມຄອງຫັຼກ	
ຊັບ	 (ສຄຄຊ)	 ເປັນເລຂາທິການໃຫ້	ຄຄຊ,	 ເປັນເສ	
ນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານ	ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ	
ຫັຼກຊັບຢູ່	ສປປ	ລາວ	ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊ້ີນ�າຂອງປະ	
ທານ	ຄຄຊ,	ທ່ານ	ສອນໄຊ	ສີພັນດອນ	ຮອງນາຍົກ	
ລັດຖະມົນຕີ	ໃນໄລຍະ	6	ເດືອນຕ້ົນປີ	2021	ສາມາດ	
ຍາດໄດ້ຜົນສ�າເລັດຫຼາຍດ້ານ	ໂດຍສະເພາະໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ເຄ່ືອນໄຫວວຽກວິຊາສະເພາະຢ່າງຕ້ັງໜ້າ,	
ເປັນລະບົບ,	ມີແບບແຜນການເຮດັວຽກຢ່າງລະອຽດ,	
ມີການຈັດຕ້ັງຕິດຕາມການເຄ່ືອນໄຫວຢ່າງໃກ້ຊິດ	
ແລະ	ມີການປະເມີນແຕ່ລະໜ້າວຽກເປັນປະຈ�າ;	ສາ	
ມາດຈດັກອງປະຊຸມ	ຄຄຊ	1	ຄ້ັງ	ເພ່ືອພິຈາລະນາບັນ	
ຫາສ�າຄັນຈ�ານວນໜຶ່ງຕິດພັນກັບການຂ້າມຜ່ານສູ່	
ມາດຕະຖານສາກົນການລາຍງານການເງິນສ�າລັບ	
ຂະແໜງການຫັຼກຊັບ	(IFRS Road Map)	ພ້ອມລາຍ	
ງານກ່ຽວກັບການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານປະຈ�າປີ	2020	
ແລະ	ທິດທາງແຜນການປີ	2021	ຂອງ	ສຄຄຊ	ແລະ	
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ	(ຕລຊລ).	

ທ່ານນາງ	ສາຍສະໝອນ	ຈັນທະຈກັ	ຄະນະພັກ	
ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ,	ຫົວໜາ້	ສຄຄຊ	ໄດ້ແຈງ້	
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:	ສຄຄຊ	ໄດ້ສ�າ	ເລັດການສ້າງ	ແລະ	ປັບປຸງ	
ນິຕິກ�າໃຕ້ກົດໝາຍ	ວ່າດ້ວຍຫັຼກຊັບຈ�ານວນ	4	 ສະ	
ບັບຄື:	ດ�າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ	ແລະ	ການເຄື່ອນ	

ໄຫວຂອງ	ຄຄຊ	(ປັບປຸງ);	ແຈງ້ການກ່ຽວກັບການເປັນ	
ທະນາຄານຕົວແທນ	 ເພ່ືອການຊ�າລະໃນວຽກງານ	
ຫັຼກຊັບ;	ແຈ້ງການເລ່ືອງການປ່ຽນແປງມູນຄ່າກ�ານົດ	
ຮຸ້ນຂອງບ�ລິສັດຈົດທະບຽນ.	 ນອກນ້ີໄດ້ອອກແຈ້ງ					
ການລາຍຊ່ືບ�ລິສັດທ່ີຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດ�າເນີນທຸລະ	
ກິດດ້ານຫຼັກຊັບ	ແລະ	ອອກຈ�າໜ່າຍຫຼັກຊັບ	ເພື່ອລະ	
ດົມທຶນຈາກມວນຊົນ	ແລະ	 ຈົດທະບຽນໃນ	ຕລຊລ	
ແລະ	ອື່ນໆ;	ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ບັນດາສະຖາບັນສ່ືກາງດ້ານຫັຼກຊັບເປັນປົກກະຕິ	ເປັນ	
ຕົ້ນດ້ານໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ,	ລະບຽບການພາຍ	
ໃນ,	ຄວາມພຽງພ�ຂອງທຶນ	ແລະ	ອ່ືນໆ	ດ້ວຍການກວດ	
ກາທາງເອກະສານ.	ຂະນະດຽວກັນ,	ກ�່ສະເໜີໄປຍັງ	
ອົງການຂ້ັນເທິງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບ�ລິສັດ	ປະເມີນ	
ມູນຄ່າຊັບສິນຢູ່	ສປປ	ລາວ;	 ກ່ຽວກັບຜູ້ຄຸ້ມຄອງຫັຼກ	
ຊັບຂອງບ�ລິສັດປະເມີນ,	 ນັກວິຊາຊີບປະເມີນມູນຄ່າ	
ຊັບສິນ	ແລະ	ການກະກຽມສ້າງຕ້ັງສະມາຄົມບ�ລິສັດ	
ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ;	 ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບບ�ລິ	
ສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ	 9	 ແຫ່ງ	 ເພ່ືອປຶກສາຫາລື	
ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມ	ແລະ	ນິຕິກ�າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ສ້າງຕ້ັງບ�ລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ,	ຢູ່	ສຄຄຊ	ແລະ	
ອອກແຈ້ງການເຖິງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ	 ທ່ີ	
ສ້າງຕັ້ງຢູ່	ສປປ	ລາວ	ກ່ຽວກັບການຂ�ຮັບຮອງເປັນທະ
ນາຄານຕົວແທນ	ເພ່ືອການຊ�າລະ	ໃນວຽກງານຫັຼກຊັບ.
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ສຄຄຊ	ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ	ແລະ	ຕິດຕາມ	
ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງບ�ລິສັດຈົດທະບຽນຢ່າງໃກ້	
ຊິດ	ເປັນຕົ້ນ	ການນ�າໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກການ	
ອອກຈ�າໜາ່ຍຫັຼກຊັບ,	ການເປີດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸນ້		
ແລະ	 ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ	 ເພ່ືອຮັບປະກັນສິດ,		
ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ.	 ອັນພ້ົນເດ່ັນແມ່ນໄດ້	
ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ປະຈ�າການ	ຄຄຊ	ກ່ຽວກັບການອອກ	
ຈ�າໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຂອງອົງການການເງິນສາກົນ	 (IFC);	
ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮວ່ມກັບກົມສ່ວຍສາອາ	
ກອນ,	ກະຊວງການເງິນກ່ຽວກັບບັນຫາ,	ວິທີແກ້ໄຂ	
ແລະ	ນະໂຍບາຍອາກອນທ່ີຕິດພັນກັບຕະຫຼາດທຶນ;	
ສ�າເລັດການປະກອບຄ�າເຫັນໃສ່ແຜນຟ້ືນຟູກິດຈະ
ການຂອງບ�ລິສັດຈົດທະບຽນ	1	ແຫ່ງ;	ສ�າເລັດການ	
ຕິດຕາມການລາຍງານ	ແລະ	ເປີດເຜີຍຂ�້ມູນປະຈ�າ	
ໄຕມາດ	1	ປີ	2021	ແລະ	ປະຈ�າປີ	2020;	ສ�າເລັດ	
ການເຂ້ົາຮ່ວມຕິດຕາມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບ�	
ລິສັດຈົດທະບຽນປະຈ�າປີ	2020.

ວຽກງານມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍ	
ງານການເງິນ	(IFRS);	ສຄຄຊ	ໄດ້ສະເໜີປະທານ		
ຄຄຊ	ຮັບຮອງເອົາຂ�້ຕົກລົງ	 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ	
ເອົາແຜນວຽກການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາ	
ກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ	 ສ�າລັບຂະແໜງ	
ຫັຼກຊັບ;	 ສ�າເລັດການເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາ	
ຫາລືກ່ຽວກັບການຂ�ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອກັບທະນາຄານ	
ໂລກ	ສ�າລັບວຽກງານ	IFRS ແລະ	ຮວ່ມກັບກົມບັນຊີ		
ກະຊວງ	ການເງິນ,	ກົມບັນຊີ	ແລະ	ການເງິນ	ທຫລ		
ແລະ	ສະພານັກວິຊາຊີບບັນຊີ	ແລະ	ນັກກວດສອບ	
ລາວ	ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ	ືກ່ຽວກບັການສ້າງ	
ຫຼັກສູດນັກບັນຊີການເງິນ.	ນອກນີ້,	ສຄຄຊ	ສ�າເລັດ	
ການສະເໜີຂ�ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ	 IFC	 ປະຈ�າປີ	
2021	 ແລະ	 ສ�າເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັນ	
ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບ�ລິຫານ;	ອອກແຈ້ງ
ການເຖິງບ�ລິສັດຈດົທະບຽນ	ເພ່ືອເລ່ີມທົດລອງການ
ປະເມີນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄ�າແນະນ�າ	 ວ່າດ້ວຍ	
ການຄຸ້ມຄອງບ�ລິຫານ	ສ�າລັບບ�ລິສັດຈດົທະບຽນໃນ	
ຕລຊລ	ທີ່ມີຄວາມສະໝັກໃຈ	ພ້ອມທັງສ�າເລັດຕິດ
ຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການເລ່ີມທົດລອງການ	
ປະເມີນດ່ັງກ່າວ	ແລະ	ວຽກງານສ�າຄັນອ່ືນໆຈ�ານວນ	
ໜຶ່ງ.

ສຄຄຊ	 ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການເຄ່ືອນໄຫວ	
ການຊ້ື-ຂາຍໃນ	 ຕລຊລ	 ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຜ່ານ	
ທາງເອກະສານ	ແລະ	ສະຫຸຼບສັງລວມ	ແລະ	ວເິຄາະ	
ການຊ້ື-ຂາຍຮຸ້ນໃນ	 ຕລຊລ	 ປະຈ�າວັນ,	 ອາທິດ,	
ເດືອນ,	ໄຕມາດ,	ຫົກເດືອນ	ແລະ	ປີ.	ໃນນ້ີ,	ສ�າເລັດ	
ການກວດກາ	ຕລຊລ	ປະຈ�າປີ	2020;	ສ�າເລັດການ	
ປະຊຸມປຶກສາຫາລື	ແລະ	ຜ່ານຮາ່ງລະບຽບວາ່ດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫັຼກຊັບ	(ສະບັບປັບປຸງ);	ລາຍ	
ງານການປັບປຸງສະພາບ�ລິຫານຂອງບ�ລິສັດ	ຕລຊລ	
ຈ�າກັດ;	 ສ�າເລັດການແບ່ງພາລະບົດບາດໃນການ	
ຄຸ້ມຄອງເບື້ອງຂອງ	ສຄຄຊ	ໃຫ້ແກ່	ຕລຊລ;	ອອກ	
ແຈ້ງການເຖິງບ�ລິສັດຫຼັກຊັບ	3	ແຫ່ງ	ກ່ຽວກັບການ	
ເພ່ີມທະວີການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພະນັກງານທະນາ	
ຄານທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຂາຍຮຸນ້,	ພັນທະບັດລັດ	
ຖະບານ	 ແລະ	 ວຽກງານອ່ືນໆ	 ທ່ີຕິດພັນກັບວຽກ	
ງານຫັຼກຊັບ	 ທ່ີເປັນຕົວແທນຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກ	
ກະຕິ.	

ສຄຄຊ	 ໄດ້ພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍຮູບແບບໃນ	
ເງ່ືອນໄຂເຊ່ືອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນ	 ດ້ວຍການ	
ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ,	 ຫຼາຍຝ່າຍໃນຫຼາຍລະດັບ	ແລະ	
ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ	 ເພ່ືອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍ	
ເຫືຼອທາງດ້ານວຊິາການ,	ຖອດຖອນບົດຮຽນ,	ກ�ສ້່າງ	
ບຸກຄະລາກອນ	ແລະ	ແລກປ່ຽນຂ�ມູ້ນຂ່າວສານ.	ອັນ	
ພ້ົນເດ່ັນແມ່ນຜົນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກັບ	ຄຄຊ		
ສປ	ຈີນ	ແລະ	ກລຕ	ໄທ	ປະຈ�າປີ	2020,	 ແຜນປີ	
2021	 ແລະ	ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກັບ	ຄຄຊ	ສສ		
ຫວຽດນາມ;	 ພ້ອມນ້ັນ	 ຍັງຮ່ວມມືກັບອົງການຄຸ້ມ	
ຄອງຫັຼກຊັບປະເທດຕ່າງໆ,	 ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ	
ຈ�ານວນໜຶ່ງໄດ້ດີຕະຫຼອດມາ	 ບົນຈິດໃຈປະຕິບັດ	
ສ່ອດຄ່ອງກັບແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງລັດ	
ຖະບານເຮາົ.	ນອກນ້ີ,	ສຄຄຊ	ໄດ້ດ�າເນີນການແກ້ໄຂ	
ບັນຫາຕ່າງໆ	ຕິດພັນກັບເຕັກນິກໄອທີພາຍໃນຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ	 ພ້ອມທັງດ�າເນີນການພັດທະນາລະ	
ບົບຕ່າງໆ	 ເພ່ືອຮອງຮັບວຽກງານຂອງ	ສຄຄຊ	ໃນ		
ຕ�່ໜ້າໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ	 ແລະ	 ທັນສະໄໝຂ້ຶນ	
ເລື້ອຍໆ.	

														

	 	 				ຂ່າວ:	ທີ່	ປຶກ	ສາ	ຂ່າວ	ສານ	ທ	ຫລ
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ທຫລ	ຈັດ	ກອງປະຊຸມກຸ່ມທ່ີປຶກສາອາຊຽນ	
ຄັ້ງທີ	19 ປະຈ�າປີ	2021

ໃນວັນ	ທີ	21	ຫາ	22	ກັນຍາ	2021	ຜ່ານມາ,	
ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	(ທຫລ)	ໄດ້	ຕາງໜ້າ	
ສປປ	ລາວ	 ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກຸ່ມທ່ີປຶກສາ	
ອາຊຽນ	ຄັ້ງທີ	19 (Fund Advisory Group: FAG)	
ປະຈ�າປີ 	 2 021	 ທ່ີຈັດ	ຂ້ຶນຜ່ານລະບົບປະຊຸມ	
ທາງໄກຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ	2 ກົມຮ່ວມມື	ສາກົນໂດຍ	
ການເປັນປະທານຂອງ	ທ່ານ	ຄ�າແກ້ວ	ວິ	ສີສົມ	ບັດ	
ຫົວໜາ້ກົມ	ບ�ລິການທະນາຄານ,	ທຫລ	ແລະ	ມີ	ທ່ານ		
ນາງ	Darunee Thammapodol	ປະທານຄະນະກ�າ	
ມະການວດັທະນະທ�າ	ແລະ	ຂ�ມູນ	ຂ່າວສານອາຊຽນ		
(ASEAN-Committee on Culture and Informa-
tion or  A S EAN-COCI), 	 ມີ	ຜູ້	ຕາງໜ້າຈາກ	
ປະເທດສະມາ ຊິກອາຊຽນ,	ກອງເລຂາອາຊຽນ ,	
ສະຖາບັນຜູ້	ບ�ລິຫານທຶນ,	ທະນາຄານຕົວແທນຮັກ		
ສາບັນ	ຊີຫຼັກຊັບ	ແລະ	ກົມກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນທະນາ	
ຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ເຂົ້າຮ່ວມ.	ກອງປະຊຸມ	FAG	
ແມ່ນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນປີລະຄັ້ງເພື່ອປຶກສາຫາ	
ລື	ຕີ	ລາຄາຜົນ	ແລະ	ປັບປຸງທິດທາງແຜນການໃນຕ�	່
ໜ້າຂອງ ກ ານບ� ລິ	ຫານກອງ ທຶນວັດ ທະນະທ� າ	
ອາຊຽນ	(ASEAN Culture Fund)	ແລະ	ກອງທຶນ	
ພັດທະນາອາຊຽນ	(ASEAN Development Fund) 
ລວມສອງກອງທຶນຈ�ານວນ	64,70	ລ້ານໂດລາສະ	
ຫະລັດ (ຍອດຮອດທ້າຍປີ	2020)	ເຊິ່ງກຸ່ມປະເທດ	
ASEAN ໄດ້ 	ວ່າຈ້າງໃຫ້ສະຖາບັນຜູ້	ບ�ລິ	ຫານທຶນ	

ນ�າທຶນໄປບ�ລິ	ຫານ	ເພ່ືອຮກັສາມູນຄ່າເງິນທຶນ	ແລະ		
ສ້າງຜົນຕອບແທນຈາກເງິນທຶນດ່ັງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດ	
ທິ	ຜົນ.	ສ�າລັບຜົນຕອບແທນທ່ີໄດ້ຮບັແມ່ນຈະປະກອບ	
ສ່ວນໃນງົບປະມານຂອງຄະນະກ�າມະການ	COCI 
ໃນຂົງເຂດວຽກງານການສ່ົງ	ເສີມດ້ານວດັທະນະທ�າ-	
ສັງຄົມຂອງ	ASEAN.

ກອງປະຊຸມ	FAG	ໄດ້ສ�າ	ເລັດລົງ	ຕາມລະດັບ		
ຄາດໝາຍ	ໃນການປະເມີນຜົນການບ�ລິ	ຫານທຶນ	
ປະຈ�າປີ	2020	ແລະ	06	ເດືອນຕົ້ນປີ	2021 ຂອງ	
ສະຖາບັນຜູ້ບ�ລິ	ຫານທຶນ,	ການທົບທວນ	ແລະ	ປັບປຸງ	
ແຜນການບ� ລິຫ ານໝວດ ລົງທຶນ	 (Inves t ment          
Guidelines)	ໃຫ້	ແທດເໝາະກັບສະພາບ	ແລະ	ທິດ	
ທາງເສດຖະກິດ-ການເງິນສາກົນ	ແນໃສ່ຮບັປະກັນ	
ຄວາມປອດໄພ	ແລະ	ການສ້າງຜົນຕອບແທນຂອງ
ກອງທຶນດ່ັງກ່າວຂອງ	ASEAN	ໃຫ້	ສືບຕ�	່ມີ	ປະ	ສິດທິ	
ພາບ-ປະສິດທິ	ຜົນ.

ຂ່າວ:	ກົມບ�ລິການທະນາຄານ,	ທ	ຫລ.
ພາບ:	ນ.	ປາ	ໄນ	ພັນ	ທະ	ລາ.
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ລາວ	ສືບຕ�່ປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ	ຕ້ານການຟອກເງິນ	
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

ສ�ານັກງານຂ�້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ	 (ສຕຟງ)	 ມີພາລະ	
ບົດບາດເປັນເສນາທິການ	ແລະຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່	ຄະນະກ�າມະການ	
ແຫ່ງຊາດ	ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ	ແລະ	ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ	
ກ�່ການຮ້າຍ	 (ຄຕຟງ)	 ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ,	 ຕິດ	
ຕາມ	ແລະ	ກວດກາວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ	ແລະ	ສະໜອງ	
ທຶນໃຫ້ແກ່ການກ�່ການຮ້າຍ	 ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ,	
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,	 ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ	 ແລະ	
ມາດຕະຖານສາກົນ.

	 ທ່ານນາງ	ແພງສີ	ແພງເມືອງ	ຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ	
ສປປ	ລາວ,	ຫົວໜ້າ	ສຕຟງ	ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:	ໃນໄລຍະ	6	ເດືອນ	
ຕົ້ນປີ 2021 ໄດ້ກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານກ່ຽວກັບວຽກງານ
ຕ້ານສະກັດກ້ັນການຟອກເງິນ	ແລະ	ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ	
ກ�ກ່ານຮາ້ຍຂອງ	ສປປ	ລາວ	ຄ້ັງທີ	2 (2019-2021)	ຊ່ຶງໄດ້ເຮດັວຽກ	
ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ	ແລະ	ເອກະຊົນ	ເພື່ອຕອບບັນ
ຫາຄ�າຖາມເຈາະຈີມ້ຂອງສາກົນຕາມມາດຖານ	40	ຂ�ແ້ນະນ�າ	ແລະ	
10 ດ້ານປະສິດທິຜົນ	ໄດ້ສ�າເລັດໂດຍພ້ືນຖານ	ໃນນ້ີສ�າເລັດການສ້າງ	
ແລະ	ປັບປຸງນິຕິກ�າທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານ	ຕ້ານການຟອກເງິນ	ແລະ	
ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກ�່ການຮ້າຍ	 ຫຼາຍກວ່າ	30	 ສະບັບ	 (ກົດ	
ໝາຍ	2	ສະບັບ,ດ�າລັດ	2	ສະບັບ,	ຄ�າສັ່ງ	4	ສະບັບ,	ຂ�້ຕົກລົງ	9	ສະ	
ບັບ,	ຄ�າແນະນ�າ	4	ສະບັບ,	ແຈງ້ການ	5	ສະບັບ	ແລະ	ຄູ່ມືຈ�ານວນໜຶງ່	
ຮັບໃຊ້ວຽກວິເຄາະ	ແລະ	ກວດກາ),	 ປະຈຸບັນ	ກ�າລັງຮ່າງນິຕິກ�າ	
ຈ�ານວນ	 4	 ສະບັບ	 ເພ່ືອປະຕິບັດຕາມແຜນການແກ້ໄຂຜົນການ	
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ	 ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກ	
ເງິນ	ແລະ	ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກ�ກ່ານ	ຮາ້ຍ	ແລະ	ປະຕິບັດຕາມ	
ມາດຖານຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ.		

ດ້ານວິຊາສະເພາະ	ສ�າເລັດການລົງປະເມີນຕາມຫຼັກການ
ບ�ລິຫານຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ	ແລະ	ສະ	

ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກ�່ການຮ້າຍ	ຈ�ານວນ	3	 ຂະແໜງການ	 (ຂະ	
ແໜງທະນາຄານ,	ບ�ລິສັດຫຼັກຊັບ	ແລະ	ປະກັນໄພ)	ແລະ	ສືບຕ�່ຈັດ	
ຕ້ັງປະຕິບັດ	11 ຂະແໜງການ	(ຂະແໜງການກາຊີໂນ,	ອະສັງຫາລິ	
ມະຊັບ,	ຊ້ື-ຂາຍວດັຖຸມີຄ່າ	ແລະ	ເຄ່ືອງເກ່ົາ,	ບ�ລິສັດໂອນເງິນ	ດ່ວນ,	
ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ,	ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ,	ບ�ລິສັດເຊົ່າ	
ສິນເຊ່ືອ,	 ໂຮງຊວດຈ�າ,	 ສະພາທະນາຍຄວາມ,	 ອົງການທະບຽນ	
ສານ	ແລະ	ບ�ລິສັດກວດສອບບັນຊີ),	ນອກຈາກນ້ີ	ຍັງມີອົງການທ່ີບ�່	
ຫວງັຜົນກ�າໄລ	(ສະມາຄົມ	ແລະ	ມູນນິທິ)	ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງບ�ໄ່ດ້ນອນ	
ຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍທ່ີມີໜ້າທ່ີລາຍງານ	 ຊ່ຶງຈະຕ້ອງໄດ້ດ�າເນີນການຈັດ	
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕ�່ໜ້າ;

ສ�າເລັດການລົງຊຸກຍູ້	 ແລະ	 ເຜີຍແຜ່-ເຊ່ຶອມຊືມວຽກງານ	
ຕ້ານການຟອກເງິນ	ແລະ	ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກ�່ການຮ້າຍໃຫ້
ແກ່ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ	ພາກລັດ	ແລະ	ເອກະຊົນ	11	ຄ້ັງ	ມຜີູເ້ຂ້ົາ	
ຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ	 1000	 ຄົນ	 ໂດຍເນ້ັນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ	
ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ	ແລະ	ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກ�ກ່ານ	
ຮ້າຍ	ແລະ	ສິດພັນທະຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃຫ້ສາມາດຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດຕາມທ່ີໄດ້ກ�ານົດໄວໃ້ນກົດໝາຍ	ວາ່ດ້ວຍການຕ້ານ	ແລະ	ສະ	
ກັດກ້ັນການຟອກເງິນ	ແລະ	ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກ�່	ການຮ້າຍ;	
ສ�າເລັດການສ້າງລະບົບການແລກປ່ຽນຂ�ມູ້ນໃຫ້ແກ່	ພາກສ່ວນລັດ,	
ເອກະຊົນ,	ພາກສ່ວນເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສືບສວນ-ສອບສວນ	ແລະ	ສ້າງລະ	
ບົບລາຍງານໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທ່ີມີໜ້າທ່ີລາຍງານ	 ເພ່ືອຮັບປະກັນ	
ການແລກປ່ຽນຂ�້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ,	ວ່ອງໄວ	ແລະ	ທັນສະໄໝ;

ສ�າເລັດການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈການແລກປ່ຽນ
ຂ�ຂ�້ມູນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ	 ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດເຊັນ	
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈພາຍໃນປະເທດ	ມີທັງໝົດ	16	ກົມ,	8	ກະ	
ຊວງ	ແລະ	ສ�າເລັດເຊັນກັບສາກົນ	ຈ�ານວນ	3	ສະບັບ	ຊຶ່ງປະຈຸບັນ
ສາມາດເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈກັບສາກົນ	 ທັງໝົດຈ�ານວນ	
17	ປະເທດ.

ທ່ານນາງ	ແພງສີ	ແພງເມືອງ	ຫົວໜ້າ	ສຕຟງ	ໄດ້ແຈ້ງແຜນ	
ວຽກໃນຕ�່ໜ້າ	 ໂດຍສືບຕ�່ກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານກ່ຽວ		
ກັບວຽກງານຕ້ານສະກັດກ້ັນການຟອກເງິນ	 ແລະ	ການສະໜອງ	
ທຶນໃຫ້ແກ່ການກ�ກ່ານຮາ້ຍຂອງ	ສປປ	ລາວ	ຄ້ັງທີ	2	(2019-2021)	
ໃນດ້ານນິຕິກ�າ,	ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ,	ກົນໄກການ	
ປະສານງານ	ແລະ	ການເຜີຍແຜ່-ເຊ່ືອມຊຶມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທ່ີ	
ກ່ຽວຂ້ອງ	ແລະ	ທ່ົວສັງຄົມຮບັຮູເ້ຂ້ົາໃຈຕ�ກັ່ບວຽກງານດ່ັງກ່າວ	ເພ່ືອ	
ຮັບປະກັນໃຫ້	ສປປ	ລາວ	ຜ່ານການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້	ບ�່ໃຫ້ຕົກໃນ
ສະພາບການຕິດຕາມຂອງສາກົນ.

ໂດຍ:	ທີ່	ປຶກ	ສາຂ່າວ	ສານ	ທ	ຫລ
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	ທະ	ນາ	ຄານ	ທຸ		ລະກິດ-ການເງິນຈຸລະພາກ	
ເລື່ອນຊ�າລະໜີ້ຍ້ອນໂຄວິດ

ນັບແຕ່ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ	
ຕົ້ນປີ	2020,	ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	(ທຫລ)	ໄດ້	
ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຈ�ານວນໜຶ່ງ	ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນ	
ກະ	ທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດດັັ່ງກ່າວ	ໄດ້ແກ່	
ການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ	ພື້ນຖານຂອງ	ທຫລ	ແລະ	
ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ	ຂອງທະນາຄານທຸລະ	
ກິດ;	ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊ່ືອ	ເພ່ືືອແກ້ໄຂຜົນກະທົບ	
ຈາກສະພາບ	ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ	ຕາມຂ�້	
ຕົກລົງສະບັບເລກທີ	238/ທຫລ,	ວັນ	ທີ	26/03/2020;	
ດ�າເນີນໂຄງການສິນເຊືື່ອ	ເພືື່ອຊຸກ	ຍູ້ການຜະລິດ	ແລະ	
ແກ້ ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດດ່ັັງກ່າວ 	ສະບັບ	
ເລກທີ	318/ທຫລ,	ວັນທີ	19/05/2020;	ຊຸກຍູ້	ແລະ	ຕິດ
ຕາມ ກ ານສ ະໜອງ ແຫ່ຼ ງທຶນຂອງກ ອງທຶນສ່ົງເ ສີມ	
ວສິາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ		ແລະ		ກາງ	ຮວ່ມກັບກະຊວງ	
ອຸດສາຫະກ�າ	ແລະ	ການຄ້າ	ໂດຍສຸມໃສ່ສະໜອງແຫຼ່ງ
ທຶນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະ	ກາງ	
ໃນຂົງເຂດທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດ	
ດັັ່ງກ່າວ.

ຜ່ານການຈັດ	ຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນ					
ດ້ານສິນ ເຊືື່ອໃນໄລຍະຜ່ານມາຮອດເດືອນ	03/ 2021	
ທະນາຄານທຸລະກິດ	 (ທທກ)	ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ	
ສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທັງໝົດ	4.846 ລາຍລວມມູນຄ່າ	
9.565,24	ຕ້ີື	ກີບ.	ສ�າລັບສະຖາບັນການເງິນທ່ີບ�ແ່ມ່ນທະ
ນາຄານ	ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທັງ	
ໝົດ			454.163		ລາຍ			ລວມມູນຄ່າ	263,63	ຕ້ີືກີບ	ນະໂຍ	
ບາຍສິນເຊ່ືືອ	ທ່ີທະນາຄານ	ແລະ	ສະຖາບັນການເງິນ	ປະ
ຕິບັ ດສ່ ວນໃຫ ຍ່ແ ມ່ນນະໂຍບາຍການປັບຫຸຼດອັດຕາ	
ດອກເບ້ຍ,	ຮອງລົງມາແມ່ນນະໂຍບາຍເລືື່ອນຊ�າລະ	ໜີ້	
ທັງຕົ້ນທຶນ	ແລະ	ດອກເບ້ຍ,	ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ່ອຍ	
ກູ້ໃໝ່	ເພືື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດ	ຫຼື	ທຸລະກິດ,	ນະໂຍບາຍ	
ປັບ ຫຸຼດ ຄ່າທ�ານ ຽມ	ແລະ	ນະໂຍບາຍອ່ືືນໆ.	ການສະ		
ໜອງ ສິນເ ຊ່ືື ອໃ ໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບ	
ພາຍໃຕ້ໂຄງການສິນເຊ່ືືອຊຸກ	ຍູ້ການຜະລິດ	ແລະ	ແກ້ໄຂ	
ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວດິ-19		ຕາມຂ�ຕົ້ກລົງ	ເລກທີ	
318/ທຫລ		ໄດ້ສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທ່ີໄດ້ຮບັຜົນ
ກະທົບຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ	ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ	
ທັງໝົດ	1.652,57	ຕ້ີືກີບ	ຈ�ານວນລູກຄ້າ	477	ລາຍ	ແລະ	 ໂດຍ:	ທີ່	ປຶກ	ສາຂ່າວ	ສານ	ທ	ຫລ

ຖອນນ�າໃຊ້ແລ້ວ	1.369,44		ຕ້ີືກີບ.	ສ�າລັບການສະໜອງ	
ສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ		ແລະ	ກາງ.	
ໂດຍກອງທຶນສ່ົງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ		ແລະ	
ກາງ	ໄດ້ປ່ອຍກູ້ແລ້ວປະມານ	165,06	ຕືີ້ກີບ	(	ມີຈ�ານວນ		
116 ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ		ແລະ	ກາງ,	ມີ	
143	ສັນຍາເງິນ	ກູ້	ມາຈາກ	14	ແຂວງ).

ທຫລ	ຈະສືບຕ�່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ	ແລະ	ມາດ	
ຕະການທ່ີ	ທຫລ	ໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ	ຂ້າງເທິງນັ້ນ	ໃນ	
ການແກ້ໄ	ຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ	
ໂຄວິດ-19	ໂດຍສືບຕ�່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອ
ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 ຕາມ	ຂ�້	ຕົກ	ລົງສະບັບ	
ເລກ	ທີ	238/ທຫລ,	ລົງວັນທີ	26/03/2020 ໂດຍການ					
ອອກແຈ້ງການເພີ່ມຕືື່ມໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ	ແລະ	
ສະຖາບັນການເງິນ	ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ສິນ ເ ຊ່ືື ອແ ກ້ ໄຂ ຜົນກະທົບຕາມ	ຂ�້ ຕົກລົງດ່ັັງກ່າວໃຫ້	
ວ່ອງໄວ,	ທັນສະພາບການ	ແລະ	ທົ່ວເຖິງຕາມສະພາບ	
ເງືື່ອນໄຂຂອງລູກຄ້າທ່ີໄດ້ຮັບ	ຜົນກະທົບຕົວຈິງ;	ສືບຕ�່				
ດ�າເນີນໂຄງການສິນເຊື່ອເພື່ອສະໜອງເງິນກູ້ໃໝ່ໃ	ຫ້	
ແກ່ບຸກຄົນ,	ຈຸນລະວິສາຫະກິດ	ແລະ	ວິສາຫະກິດຂະ	
ໜາດນ້ອຍ	ແລະ	ກາງ		ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຜ່ານທະນາ
ຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຈ�ານວນ	16	ທະນາ	
ຄານ;ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິນເຊືື່ອເພືື່ອກະຕຸ້ນເສດ	
ຖະກິດຂອງ	ສປປ	ກ�່ຄືການສືບຕ�່ປະຕິບັດຂ�້ຕົກລົງວ່າ					
ດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພ່ືອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກ	
ການລະບາດພະຍາດດັັ່ງກ່າວ.	
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ທຫລ	ສ້າງຂະບວນການເພື່ອຂ�່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງ	ທຫລ	
ຄົບຮອບ	53	ປີ

ເພືອ່ຄ�ານັບຮັບຕອ້ນ	ວັນສາ້ງຕັ	້ງ	ທຫລ	ຄບົຮອບ	
53	ປີ	(ວນັ	ທີ	7	ຕຸລາ	1968 – 7 ຕຸລາ	2021)	ໃຫ້	ມີບັນຍາ	
ກາດຟົດຟ້ືນໄປພ້ອມກັບການປະຕິບັດມາດຕະການ	
ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ	 ໂຄວິ ດ-19	
ພາຍໃນ	ທຫລ	 ຢ່າງເຂ້ັມ ງວດ;	ທຫລ	 ໄດ້ຈັດຕ້ັງຂະ	
ບວນການສີດຢາ ຂ້າເຊ້ືອ ຕ້ານໂຄວິດ-1 9	 ແລະ	ຢາ	
ຂ້າຍຸງຂຶ້ນ.	

	ການຈດັ	ຕ້ັງ	ສີດ	ຢາ	ຂ້າ	ເຊ້ືອຕ້ານໂຄວດິ-19	ແລະ	
ຢາຂ້າຍຸງໄດ້ 	ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນແລງຂອງວັນ	ທີ	6	ຕຸລາ	
2021 ຢູ່ທ່ີສ�ານັກງານໃຫຍ່	ທຫລ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ.	
ໃນ	ນັ້ນ, 	ໄດ້ 	ສ	ີດຢາຂ້າເຊື້ອຕ້ານພະ	ຍາດໂຄວິດ-19	
ໃນບ�	ລິ	ເວນພາຍໃນ	ແລະ	ພາຍນອກສ�ານັກງານ	ໂດຍ	
ສະເພາະເຂດທ່ີ	ມີ 	ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກ	ງານ	
ເພ່ືອຮບັປະກັນ	ວາ່ແຕ່ລະຂອບເຂດໃນ	ທຫລ	ມີ	ຄວາມ	
ສະອາດ	ປາສະຈາກເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ	ຫຼັງຈາກສ�າ	
ເລັດການສີດຢາຂ້າເຊ້ືອຕ້ານພະ	ຍາດໂຄວດິ-19	ແລ້ວ	
ກ�່ສືບຕ�່ສີດຢາຂ້າຍຸງ	ເຊິ່ງການສີດເລ່ີມຈາກບ�	ລິ	ເວນ	
ທັງພາຍໃນ	ແລະ	ພາຍນອກ		ສ�າ	ນັກ	ງານເຊັ່ນກັນ.

ນະໂອກາດດຽວກັນນ້ີ	ຄະນະຊາວໜຸມ່ຮາກຖານ	
ທຫລ	ໄດ້ນ�າເອົາອຸປະກອນທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການເຄື່ອນ	
ໄຫວວຽກງານຕ້ານ	ແລະ	ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ - 1 9 	 ເປັນຕົ້ນ ເຫຼົ້າ 90, ຖົງມື,	
ຜ້າອັດປາກ,	ນ�າ້ດ່ືມ	ແລະ	ເຄ່ືອງອຸປະໂພກຈ�ານວນໜຶງ່	
ລວມມູນຄ່າ	6	ລ້ານກວ່າກີບ	ໄປມອບໃຫ້ແກ່ກະຊວງ	
ສາທາລະນະສຸກ;	ຕາງໜ້າມອບໂດຍທ່ານ	ບຸນທະວີ	
ສຸກດາວົງ	ກ�າມະການຄະນະບ�ລິການງານຊາວໝຸ່ມ	
ປະຊາຊົນປະຕິວດັລາວ	ເລຂາຄະນະບ�ລິຫານງານຊາວ	
ໜຸມ່	ທຫລ,ຫົວໜາ້ກົມພິມຈ�າໜາ່ຍ,	ທຫລ,		ແລະ	ຕາງ	
ໜ້າຮັບໂດຍ	ທ່ານ	ດຣ.	ລັດຕະນະໄຊ	ເພັດສຸວັນ	ຫົວ	
ໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕ�່,	ກະຊວງສາທາລະນະ	
ສຸກ	ແລະ	ທ່ານ	ດຣ.	ໄພວັນ	ແກ້ວປະເສີດ	ຄະນະເລ	
ຂາທິການສູນກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາຊົນປະຕິວດັລາວ	ເລ
ຂາຄະນະບ�ລິຫານງານຊາວໜຸມ່ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ	ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.	

ຂ່າວ-ພາບ:	ສົມອົກ	ເຄນຄ�າແພງ
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ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ	ທະນາຄານ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	
ທະນາຄານໂລກ

ພາຍໃຕ້ການເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ	 ແລະ	
ສາກົນທີ່ມີບົດບາດສ�າຄັນ	ແລະ	ເປັນແຮງຊຸກຍູ້ໃນ	
ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ	ຂອງ	
ປະເທດ,	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການຮ່ວມມືກັບ
ຕ່າງປະເທດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ	ບົນຫຼັກການຕ່າງຝ່າຍຕ່າງ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	ທັງໃນກອບຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ,	
ຫຼາຍຝ່າຍກ�່ຄືການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາ			
ກົນ	ແລະ	ຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາເວົາ້ລວມ,	ເວົາ້ສະເພາະ	
ການຮວ່ມມືກັບກຸ່ມທະນາຄານໂລກ	(World Bank 
Group: WBG)	 ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຜ່ານກອບການ	
ຮວ່ມມືລະຫວາ່ງລັດຖະບານ	ແລະ	WBG.	ປັດຈຸບັນ	
ລັດຖະບານ	 ແລະ	WBG	 ພວມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ	
Country Partnership Framework (CPF) ໃນສົກ	
ປີ	2017-2021	ທ່ີສຸມໃສ່	4	ຂົງເຂດຄື:	(1)	ສະໜບັສະ	
ໜູນການເຕີບໂຕທີ່ສົມດຸນ,	(2)	ລົງທຶນໃສ່ການພັດ	
ທະນາຊັບພະຍາ	ກອນມະນຸດ,	(3)	ການປົກປັກຮັກ	
ສາສ່ິງແວດລ້ອມ	ແລະ	(4)	ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້	
ສະຖາບັນ	 ເພ່ືອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີອີງໃສ່	
ລະບຽບກົດໝາຍ.	ພ້ອມດຽວກັນນ້ີ,	CPF  ໄດ້ສະໜບັ	
ສະໜູນແກ່ວາລະຂອງໂລກທ່ີ	ສປປ	ລາວ	 ໄດ້ຮັບ	
ຮອງເອົາຜ່ານເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ທ່ີໄດ້ເຊ່ືອມສານຢ່າງລະອຽດເຂ້ົາໃນແຜນພັດທະ	
ນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ	ແລະ	 ສັນຍາປາຣີ	
(Paris Agreement)	ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ	
ອາກາດ.

1.	 ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ	ສປປ	ລາວ	ແລະ		
ກຸ່ມທະນາຄານໂລກກອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືລະ	
ຫວ່າງ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	WBG	ໄດ້ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ	1977	ຊຶ່ງໂຄງການທ�າອິດທີ່	
WBG	 ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອແມ່ນຂະແໜງການກະສິ
ກ�າ.	ຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍສິບປີໃນຖານະເປັນຄູ່ຮວ່ມ	
ພັດທະນາ,	ການສະໜອງທຶນ	ແລະ	ການໃຫ້ຄວາມ	
ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ	WBG	ໃຫ້ແກ່	ສປປ	ລາວ	ໃນການ	
ພັດທະນາຂະແໜງການໄຟຟ້າ,	 ການສະໜັບສະ	
ໜູນແກ່ການເຊ່ືອມຕ�່ເສ້ັນທາງ,	 ການໂທລະຄົມ	
ມະນາຄົມ,	 ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ�າມະ	
ຊາດ,	ການພັດທະນາເອກະຊົນ,	 ການສະໜັບສະ	
ໜນູການບ�ລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ	ແລະ	ການ	
ສຶກສາ.	ນັບແຕ່ປີ	2000	ເປັນຕ້ົນມາ,	ສປປ	ລາວ	ໄດ້	
ຮັບ	ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ WBG ຈ�ານວນ	105	
ໂຄງການລວມເປັນເງິນທັງໝົດປະມານ	1,6	ຕື້	ໂດ	
ລາສະຫະລັດ.	ນອກນ້ີ,	 ນັບແຕ່ມີການແຜ່ລະບາດ	
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, WBG	 ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ	
ເຫຼືອແກ່	ສປປ	ລາວ	ຈ�ານວນ	2	ໂຄງການຫຼັກ	ເພື່ອ	
ຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ່ັງກ່າວຄື:   
(1)	 ໂຄງການພາຍໃຕ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະ		
ຍາດໂຄວິດ-19	 ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ				
ຈ�ານວນ	33	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	ແລະ	(2)	ໂຄງ	
ການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ,	
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະ	ກາງ	ຈ�ານວນ	40	

ຮູບພາບ	ທ່ານ	Nicola Pontara,	ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານໂລກປະຈ�າ	ສປປ	ລາວ	ເຂ້ົາຢ້ຽມຂ�່ານັບ		

ທ່ານ	ນາງ	ວັດທະນາ	ດາລາລອຍ,	ຮອງຜູ້ວ່າການ	ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ

ຮູບພາບພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ,	ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະ	ກາງ
ລະຫວ່າງ	ທ່ານ	Zafer Mustafaoglu	ແລະ	ທ່ານ	ບຸນໂຈມ	ອຸບົນປະເສີດ,	ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ,	

ຄັ້ງວັນທີ	11	ພະຈິກ	2020	ທ່ີ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	ສປປ	ລາວ.

ບົດຄວາມທາງວິຊາການ
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ລ້ານ	ໂດລາສະຫະລັດ.
2. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທະນາຄານແຫ່ງ	

ສປປ	ລາວ	 ແລະ	ທະນາຄານໂລກ	WBG ຍັງມີ	
ບົດບາດສ�າຄັນໃນການຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ	
ທາງດ້ານການເງິນ,	 ຊ່ຶງໃນໄລຍະຜ່ານມາ	 ທຫລ		
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ	WBG	 ໃນຫຼາຍວຽກ	
ງານ	ແລະ	ມີຜົນສ�າເລັດຫຼາຍດ້ານ	ເປັນຕ້ົນແມ່ນການ	
ຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການໃນຮູບແບບການສ່ົງຊ່ຽວ	
ຊານມາເຮັດວຽກເພ່ືອໃຫ້ຄ�າແນະນ�າ,	 ການສ້າງ	
ແລະ	 ປັບປຸງນິຕິກ�າຕ່າງໆຂອງ	 ທຫລ,	 ສະໜອງ	
ແລະ	ຈດັຫາທຶນ	ເພ່ືອຈດັສ�າມະນາຝຶກອົບຮມົຕ່າງໆ	
ເຊ່ັນ:	 ການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າໂຄງການປະເມີນຂະ	
ແໜງການການເງິນ,	 ການພັດທະນາລະບົບຂ�້ມູນ			
ຂ່າວສານສິນເຊ່ືອໃຫ້ສາມາດເຄ່ືອນໄຫວແບບທາງ
ໄກ	(Online),	ແປນິຕິກ�າໃຕ້ກົດໝາຍຫຼັກຊັບ	ແລະ		
ແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ	
ລາວ	ແຕ່ປີ	2016-2025	ເປັນພາສາອັງກິດ,	ການພັດ	
ທະນາຕົວຊ້ີວັດຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານການເງິນ,	ການ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກຜົນການປະເມີນຄວາມ					
ສ່ຽງລະດັບຊາດໃນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ	
ແລະ	 ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກ�່ການຮ້າຍ					
ຕາມຫັຼກການການຄຸ້ມຄອງຕາມຄວາມສ່ຽງ,	ການ	
ພັດທະນາ	ແລະ	ການຂ້າມຜ່ານສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິ	
ບັດມາດຕະຖານການລາຍງານລະບົບບັນຊີສາກົນ	
(IFRS).

ນອກນ້ີ, WBG	 ຍັງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄ�າແນະນ�າ	
ໃນການປັບປຸງ	 ແລະ	 ດັດແກ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ	
ທະນາຄານແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ,	 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ	
ທະນາຄານທຸລະກິດ,	ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການຊ�າລະ	
ແຫ່ງຊາດ,	 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫັຼກຊັບ,	 ກົດໝາຍ	
ວ່າດ້ວຍການຕ້ານຟອກເງິນ	 ແລະ	ການສະໜອງ	
ທຶນໃຫ້ແກ່ການກ�່ການຮ້າຍ,	 ດ�າລັດວ່າດ້ວຍການ	
ເຄ່ືອນໄຫວຂ�ມູ້ນຂ່າວສານສິນເຊ່ືອ,	ດ�າລັດວາ່ດ້ວຍ	
ທຸລະກິດເຊ່ົາສິນເຊ່ືອ,	ດ�າລັດວາ່ດ້ວຍການປົກປ້ອງ	
ຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງການເງິນ,	 ດ�າລັດວ່າດ້ວຍປົກປ້ອງ	
ເງິນຝາກ,	ແຜນແມ່ບົດລະບົບຊ�າລະສະສາງ,	ແຜນ	
ແມ່ບົດສູນຂ�້ມູນຂ່າວສານສິນເຊ່ືອ,	 ແຜນຍຸດທະ	
ສາດລະບົບ	 IT	 ແລະ	 ບັນດານິຕິກ�າລຸ່ມກົດໝາຍ	

ຕ່າງໆ	ຊຶ່ງຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ	
ມະນຸດຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ	 ເພ່ືອຕອບ	
ສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນສະພາບປັດຈຸບັນທ່ີ
ເສດຖະກິດມີຄວາມຜັນຜວນ	ແລະ	ສາມາດຮັບມື	
ກັບສ່ິງທ້າທາຍຈາກຜົນກະທົບຈາກເສດຖະກິດ	
ໂລກເພ່ືອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂະແໜງການທະນາ	
ຄານມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.

ນອກຈາກການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ	
ແລ້ວ,	 ທຫລ	 ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນແຫ່ຼງ	
ທຶນຈາກ WBG ໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ	
ຕາໜາ່ງຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການເງິນ	ຈ�ານວນ	
35	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	ແລະ	ໂຄງການເຂົ້າເຖິງ	
ແຫ່ຼງທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ,	 ວິສາຫະກິດຂະ	
ໜາດນ້ອຍ	 ແລະ	 ກາງ	 ຈ�ານວນ 40	 ລ້ານໂດລາ	
ສະຫະລັດ;	ໃນນ້ັນ,	ທຫລ	ໄດ້ຮບັການຊ່ວຍເຫືຼອໃນ
ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ພະນັກງານໃນ	
ວຽກງານຄ�້າປະກັນສິນເຊື່ອ	ຈ�ານວນ 1	ລ້ານໂດລາ	
ສະຫະລັດ.

ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ,	WBG	ເປັນໜຶ່ງໃນ	
ຄູ່ຮ່ວມມືທ່ີສ�າຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ	
ຂອງ	ສປປ	ລາວ	ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ	ແລະ	
ຍືນຍົງ	 ທັງເປັນອີກໜຶ່ງແຮງພັກດັນໃຫ້ບັນລຸແຜນ	
ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ	
ຊາດຢ່າງຮອບດ້ານ	 ດ້ວຍການສະໜອງທຶນ	ແລະ	
ເປັນທ່ີປຶກສາໃຫ້ແກ່ພາກລັດຖະບານ	ແລະ	 ເອກະ	
ຊົນ	ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະແໜງກະສິກ�າ,	ການຄຸ້ມຄອງ	
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດແບບຍືນຍົງ,	 ການພັດ	
ທະນາດ້ານພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ,	ຂະແໜງການໄຟຟ້າ,	
ການຄ້າ,	ສາທາລະນະສຸກ	ແລະ	ການສຶກສາ	ແນ	
ໃສ່ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ	ແລະ	ຍົກລະດັບຊີ
ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂ້ຶນ.	 ພ້ອມດຽວ	
ກັນນ້ີ,	WBG ຍັງມີບົດບາດສ�າຄັນໃນການສ້າງຄວາມ	
ເຂ້ັມແຂງກ້ານການເງິນ	ເພ່ືອຮກັສາສະຖຽນລະພາບ	
ທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ	
ຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການໃນຮູບແບບຕ່າງໆ	ແລະ	
ໃຫ້ຄ�າປຶກສາ	 ເພ່ືອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ	
ແລະ	ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ.

ບົດໂດຍ:	ພະແນກຮ່ວມມືອົງການການເງິນສາກົນ,	
ກົມຮ່ວມມືສາກົນ
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ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ	
ຂອງ	ສປປ	ລາວ

ສ�ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ	 (ສປງ)	 ຫືຼ	
Deposit Protection Office (DPO)	 ແມ່ນການ	
ຈດັຕ້ັງການເງິນຂອງລັດ	ມີຖານະທຽບເທ່ົາກົມ,	ເປັນ	
ນິຕິບຸກຄົນ	 ທ່ີເຄ່ືອນໄຫວໂດຍບ�່ສະແຫວງຫາຜົນ	
ກ�າໄລ,	ມີຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານການເງິນ		
ແລະ	ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ		
ສປປ	ລາວ.	ສ�ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ	ມີພາລະ	
ບົດບາດໃນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບ	
ທ�າຂອງຜູ້ຝາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານປົກ	
ປ້ອງເງິນຝາກຂອງ	ສປປ	ລາວ	 ເງິນທ່ີຝາກໄວ້ນ�າ	
ສະຖາບັນການເງິນກ�ຄືທະນາຄານທຸລະກິດ	ແລະ		
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີຮັບເງິນຝາກທ່ີເປັນ	
ສະມາຊິກຂອງ	ສປງ	ຕາມການກ�ານົດໄວໃ້ນດ�າລັດ
ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ	 ເລກທີ	 329/ລບ		
ລົງວັນທີ	25	ຕຸລາ	2017.	ນອກຈາກນັ້ນ,	ຍັງມີໜ້າທີ	່
ໃນການຄົ້ນຄວ້າຮັບເອົາທະນາຄານທຸລະກິດ	ແລະ	
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີຮບັເງິນຝາກເຂ້ົາເປັນ	

ສະມາຊິກຕາມລະບຽບການ;	ຄິດໄລ່,	ເກັບເບ້ຍປະ	
ກັນເງິນຝາກຈາກສະມາຊິກ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງຮກັສາຄັງ	
ປົກປ້ອງໃຫ້ມີເຕີບໃຫຍ່ເຂ້ັມແຂງ	 ເພ່ືອຮັບປະກັນ	
ການຈ່າຍເງິນປົກປ້ອງ	ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກເງິນທີ່ຝາກໄວ	້
ນ�າສະມາຊິກໃດໜຶ່ງ	 ທ່ີຢູ່ໃນສະພາວະລ້ົມລະລາຍ	
ຕາມວງົເງິນປົກປ້ອງທ່ີໄດ້ກ�ານົດໄວໃ້ນລະບຽບການ.

ທ່ານ	ນ.	ແສງດາວວີ	ວົງຄ�າຊາວ	ຄະນະພັກ		
ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ,	ຫົວໜ້າ	ສ�ານັກງານ	
ປົກປ້ອງເງິນຝາກ	ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:	ໃນໄລຍະໜຶ່ງປ	ີ
ຜ່ານມາ	(2020),	ສປງ	ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ	
ໜ້າທີ່ທາງດ້ານການເມືອງ	ໂດຍຖືເອົາວຽກງານສຶກ	
ສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ	 ເປັນວຽກທ່ີສ�າຄັນ	
ຕ້ົນຕ�	 ໃນການຊ້ີນ�າ-ນ�າພາ	ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກ	
ງານແຕ່ລະດ້ານຄຽງຄູ່ກັບການເຜີຍແຜ່ເຊ່ືອມຊຶມ	
ເອກະສານສ�າຄັນຕ່າງໆ	ທີ່ຂັ້ນເທິງ	ແລະ	ສປງ	ຈັດ	
ຂ້ຶນ	ເນ່ືອງໃນໂອກາດວນັສ�າຄັນຂອງຊາດ,	ຂອງພັກ		
ແລະ	ຂອງ	ທຫລ.	ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ	
ສິດ	 ແລະ	ໜ້າທ່ີຂອງຕົນ	 ເປັນຕ້ົນ:ຄ້ົນຄວ້າສ້າງ	
ແຜນຍຸດທະສາດ	ແລະ	ສ້າງບັນດານິຕິກ�າຕ່າງໆ	ທີ່	
ຕິດພັນກັບວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ	ຈ�ານວນ	04		
ສະບັບຄື:	 ແຈ້ງການແນະນ�າວິທີການຄິດໄລ່	ແລະ		
ການຈ່າຍເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກ	 ເລກທີ	 04/ສປງ,		
ລົງວັນທີ	13	 ມັງກອນ	2020,	 ຄ�າແນະນ�າກ່ຽວກັບ	
ການຄຸ້ມຄອງ	ແລະ	ການຢ້ັງຢືນການເປັນສະມາຊິກ	
ຂອງ	ສປງ	ເລກທີ	01/ສປງ	ລົງວັນທີ	06 ກ�ລະກົດ		
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2020,	ຄ�າແນະນ�າ	ກ່ຽວກັບວິທີຄິດໄລ່	ແລະ	ຈ່າຍ	
ເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກ	 ເລກທີ	 02/ສປງ	 ລົງວັນທີ	
29 ມັງກອນ	 2021	 ແລະ	ຂ�້ຕົກລົງ	 ວ່າດ້ວຍການ	
ຈດັຕ້ັງ	ແລະ	ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງໜວ່ຍງານຈດັຕ້ັງ	
ປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນຕາໜ່າງ
ຄວາມປອດໄພຂອງ	ຂະແໜງການເງິນຂອງ	ສປປ	
ລາວ	(PIU-DPO) ເລກທີ	13/ສປງ	ລົງວນັທີ	16	ມີນາ	
2021.	ພ້ອມນັ້ນ,	ສປງ	ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຕົນ
ເອງຮອບດ້ານ	ໂດຍຖືເອົາວຽກງານຫັນເປັນທັນສະ
ໄໝເຂົ້າມາຊ່ວຍເຊັ່ນ:	ສ�າເລັດການສ້າງລະບົບບ�ລິ	
ຫານດ້ານ IT	ພາຍນອກ.	ນອກນັ້ນ,	ຍັງມີວຽກງານ	
ໂຄສະນາຂ່າວສານ	ຊຶ່ງ	ສປງ	ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ�່ວຽກ	
ງານດ່ັງກ່າວໂດຍການເຜີຍແຜ່ວຽກງານປົກປ້ອງ	
ເງິນຝາກຜ່ານສ່ືສ່ິງພິມຕ່າງໆ	 ຄື:	 ສ�າເລັດການຈັດ		
ຕ້ັງພິ ທີເ ຜີຍແຜ່ນິຕິກ�າ ທ່ີ ຕິດພັນກັບວຽກງານ												
ປົກປ້ອງເງິນຝາກຈ�ານວນ	4	 ສະບັບໃຫ້ກັບບັນດາ	
ທະນາຄານທຸລະກິດ	 ທ່ີເປັນສະມາຊິກຂອງ	 ສປງ	
ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່	ສທຄ	ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	82	ຄົນ;	ຈັດຕັ້ງ
ພິທີເຜີຍແຜ່ດ�າລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ		
3	 ຄ້ັງ	 ຢູ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆ	 ຄື:	 ເມືອງຈັນທະບູລີ,	
ເມືອງໄຊເສດຖາ	ແລະ	ສະຖາບັນການທະນາຄານ	
ໂດຍມີຕາງໜ້າຈາກບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງ	
ເມືອງ,	 ຄະນະບ້ານ	ແລະ	 ບັນດາຄູອາຈານ	ແລະ	
ນັກສຶກສາ	ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈ�ານວນ 533	ເທື່ອຄົນ;	
ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ,	 ສປງ	 ສ�າເລັດການຄ້ົນຄວ້າ	 ແລະ	
ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌	ສປງ,	 ພ້ອມທັງປະກາດໃຊ້ສູ່	
ສາທາລະນະ	ນັບແຕ່ວັນທີ	02	ທັນວາ 2020	ພ້ອມ
ທັງໄດ້ຈດັຕ້ັງການຝຶກອົບຮມົວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ	
ແລະ	ນ�າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌	ສປງ.	 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງ	
ຂອງ	ສປງ	ປະກອບມີ	ສະມາຊິກສະພາບ�ລິຫານ	07	
ທ່ານ,	ຄະນະ	ສປງ	03	 ທ່ານ,	 ຫົວໜ້າພະແນກ 3	
ທ່ານ,	ວາ່ການຫົວໜາ້ພະແນກ	1	ທ່ານ,	ຮອງຫົວໜາ້	
ພະແນກ	7	ທ່ານ,	ພະນັກງານວິຊາການ	21	ທ່ານ	
ແລະພະນັກງານຕາມສັນຍາ	04 ທ່ານ.	ປັັດຈຸບັນ	(3	
ເດືອນຕ້ົນປີ	 2021)	 ສປງ	 ມີສະມາຊິກທັງໝົດຈ�າ	
ນວນ	43	ແຫ່ງ	ປະກອບດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດລັດ	
03	ແຫ່ງ,	ທະນາຄານທຸລະກິດລັດຮວ່ມທຶນ	03	ແຫ່ງ,	
ທະນາຄານທຸລະກິດເອກະຊົນ	07	ແຫ່ງ,	ທະນາຄານ	
ທຸລະກິດທ່ີເປັນທະນາຄານລູກຂອງຕ່າງປະເທດ	08	
ແຫ່ງ,	 ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ	21	

ແຫ່ງ	ແລະ	ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນ
ຝາກ	1	 ແຫ່ງ	 (ສກຈຮ	ປະຕູຄ�າ)	ລາຍລະອຽດສາ	
ມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌	www.dpo.gov.la	ຊຶ່ງ
ບັນດາສະມາຊິກໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃນ	
ການມອບເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກ	ຕາມອັດຕາທ່ີໄດ້			
ກ�ານົດໄວ້ໃນຂ�້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອັດຕາເບ້ຍປະກັນ	
ເງິນຝາກເລກທີ1196/ທຫລ	 ລົງວັນທີ	 31	 ທັນວາ	
2019 ເຮດັໃຫ້ຄັງປົກປ້ອງເງິນຝາກມີການເຕີບໃຫຍ່
ເຊ່ິງປະຕິບັດໄດ້ເກີນແຜນການ	32,40% (ແຜນການ	
ຂອງປີ	 2020)ເຮັດໃຫ້ຄັງປົກປ້ອງເງິນຝາກມີການ	
ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕ�່ເນື່ອງ.

ເຖິງແມ່ນວາ່	ຈະມີສະພາບການລະບາດຂອງ	
ພະຍາດ	Covid-19	ກ�ຕາມ	ສປງ	ກ�ຍັງສືບຕ�່ຈັດຕັ້ງ	
ປະຕິບັດວຽກງານພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນກັບບັນ	
ດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືໃນກອບສອງຝ່າຍໂດຍການ	
ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວຊິາການ	ຄື:	ການຈດັ	
ສ�າມະນາ	ແລະ	ຝຶກອົບຮົມທາງໄກ	(Online) ເພື່ອ	
ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ	ແລະ	ວຽກງານຂອງ	ສປງ		
ໃຫ້ນັບມ້ືນັບເຂ້ັມແຂງຍ່ິງຂ້ຶນ	ເຊ່ັນ:	ສ�າເລັດການຈັດ	
ກອງປະຊຸມສ�າມະນາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ	ສປງ	ພ້ອມ	
ທັງເປີດກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍ	 (ແບບທາງ	
ໄກ)	ລະຫວ່າງ	ສ�ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ	ແລະ	
ປະກັນໄພເງິນຝາກຫວຽດນາມ.	ນອກນ້ີ,	ຍັງໄດ້ເຂ້ົາ	
ຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບກຸ່ມທະນາຄານໂລກ	ຈ�າ	
ນວນ	04	ຄ້ັງ	ໃນຫົວຂ�ຕ່້າງໆຄື:	ການບ�ລິຫານຄວາມ	
ສ່ຽງ	ແລະ	ແຜນການສຸກເສີນ,	ວຽກງານຈັດຊ້ື-ຈັດ	
ຈ້າງ	ແລະ	ລະບົບຕິດຕາມການປຽ່ນແປງການຈັດຊື້
ຈດັຈາ້ງ,	ການຮກັສາຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງລະບົບການ	
ເງິນ	ຕ�່ເຫດການທ່ີບ�່ຄາດຄິດຄືພະຍາດໂຄວິດ-19:	
ການຕອບໂຕ້ຍຸດທະສາດການປະກັນໄພເງິນຝາກ		
ແລະ	ທາງເລືອກໃນການວາງນະໂຍບາຍ.	ນອກນີ້,	
ສປງ	 ຍັງໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານນອກຫັຼກສູດພ້ົນ	
ເດ່ັນຫຼາຍດ້ານ	 ເຊ່ັນ:	 ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫືຼອຊຸກ	
ຍູ້ສັງຄົມ	ຈ�ານວນ 4 ຄັ້ງ	ລວມມູນຄ່າ	55.034.000 
ກີບ	 ໂດຍການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ວຽກງານການ	
ຕ້ານ	 ແລະ	 ສະກັດກ້ັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະ	
ຍາດຈລຸະໂລກ	COVID-19,	ຊ່ວຍເຫືຼອສະມາຊິກກ�າ	
ມະບານທ່ີປະສົບອັກຄີໄພ	 (ໄຟໄໝ້ເຮືອນ),	 ຊ່ວຍ	
ເຫືຼອຜູ້ປະສົບໄພນ�້າຖ້ວມຢູ່ພາກກາງ	 ແລະ	ພາກ	
ໃຕ້ຂອງ	ສປປ	ລາວ.

ບົດໂດຍ:	ລາຕີ	ສີຣາຊາ
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ຂ�້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເງິນຝາກ
ທ່ານຜູ້ອ່ານທ່ີຮັກແພງ	 ເພ່ືອເປັນສ່ິງຄ�້າປະກັນ	

ໃຫ້ແກ່ການດ�າລົງຊີວິດ	 ຫຼາຍຄົນຈຶ່ງມັກເກັບອອມ		
ເງິນດ້ວຍການໄປຝາກນ�າທະນາຄານ	 ຫືຼ	 ສະຖາບັນ	
ການເງິນຕ່າງໆ	 ເພື່ອຄວາມປອດໄພ	ແລະ	ຫວັງຜົນ	
ຕອບແທນເປັນດອກເບ້ຍ	ແຕ່ຄ�າຖາມໜຶ່ງທ່ີມັກເກີດ	
ຂ້ຶນຕາມມານ້ັນກ�ຄື:	 ເງິນຝາກຂອງພວກເຮົາເຫ່ົຼານ້ັນ	
ມີຄວາມປອດໄພປານໃດ?	ດ້ວຍເຫດນ້ີ,	ເພ່ືອເປັນສ່ິງ				
ຊ່ວຍຄ�້າປະກັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກເງິນ	 ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້	
ອອກລະບຽບການ	ແລະ	ຈັດຕັ້ງອົງການກ່ຽວກັບການ	
ປົກປ້ອງເງິນຝາກຂ້ຶນມາ	ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງມື	ແລະ	ເຮດັ
ໜາ້ທ່ີຄຸ້ມຄອງວຽກງານດ່ັງກ່າວ.	ຊ່ຶງໃນບົດຄວາມສະ	
ບັບນ້ີ	 ຜູ້ຂຽນຈະມານ�າສະເໜີຂ�້ມູນຈ�ານວນໜຶ່ງກ່ຽວ			
ກັບການປົກປ້ອງເງິນຝາກໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮບັຊາບ:		
1.	ອົງການທ່ີເຮດັໜາ້ທ່ີປົກປ້ອງເງິນຝາກ:	ແມ່ນສ�ານັກ	
ງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ	ຫືຼ	Deposit Protection Office 
(DPO)	 ເປັນການຈັດຕ້ັງການເງິນຂອງລັດມີຖານະ		
ທຽບເທ່ົາກົມ,	ເປັນນິຕິບຸກຄົນທ່ີເຄ່ືອນໄຫວບ�ສ່ະແຫວງ
ຫາຜົນກ�າໄລ	 ໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະ	
ນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ເຮດັໜາ້ທ່ີ	ແລະ	ປະຕິບັດພາ
ລະບົດບາດໃນການປົກປ້ອງສິດ	ແລະ	ຜົນປະໂຫຍດ	
ອັນຊອບທ�າຂອງຜູ້ຝາກເງິນ	 ທ່ີຝາກໄວ້ນ�າສະຖາບັນ
ການເງິນທ່ີເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນ;	2. ສະຖາບັນການ	
ເງິນທ່ີເປັນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປົກປ້ອງເງິນ	
ຝາກ:	ປະກອບມີ	ທະນາຄານທຸລະກິດ	ແລະ	ສະຖາບັນ	
ການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ	(ສກຈຮ)	ທ່ີໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດດ�າເນີນທຸລະກິດຈາກ	 ທະນາຄານແຫ່ງ	
ສປປ			ລາວ			ຊຶ່ງທະນາຄານທຸລະກິດທ່ີສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ	ສປປ	ລາວ	 ຕ້ອງ	
ໄດ້ເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປົກປ້ອງ	
ເງິນຝາກແບບບັງຄັບ	ສ່ວນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະ
ພາກທ່ີຮັບຝາກເງິນກ�່ ຕ້ອງເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກ	
ໂດຍມີມາດຖານ	 ເງ່ືອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມລະບຽບ					
ທ່ີໄດ້ກ�ານົດໄວ້.	 ປັດຈຸບັນທະນາຄານທຸລະກິດທ່ີ					
ເປັນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ້ອງປ້ອງເງິນຝາກ	
ມີຈ�ານວນ	42	ແຫ່ງ	ແລະ	ສະຖານບັນການເງິນຈຸລະ	
ພາກ	 ທ່ີຮັບເງິນຝາກ	1	 ແຫ່ງ	 ໂດຍບັນດາທ່ານສາ			
ມາດສັງເກດໄດ້	ຈາກໃບຢັ້ງຢືນການເປັນສະມາຊິກ	
ທີ່ຕິດໄວ້ຈຸດບ�ລິການຮັບຝາກເງິນ				ຂອງສະມາຊິກ	

ເຫຼົ່ານ້ັນ;	3.	 ການປົກປ້ອງເງິນຝາກ:	ແມ່ນການປົກ	
ປ້ອງສິດ	 ແລະ	 ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າຂອງຜູ້	
ຝາກເງິນ	 ທ່ີຝາກໄວ້ກັບສະຖາບັນການເງິນ	 ທ່ີເປັນ	
ສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກດ້ວຍ	
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ຝາກເງິນ	 ເພ່ືອໃຫ້			
ເກີດຄວາມໝ້ັນໃຈໄດ້ວ່າຜູ້ຝາກເງິນຈະໄດ້ຮັບເງິນ	
ຝາກຄືນຕາມວົງເງິນປົກປ້ອງ	 ແລະ	 ໄລຍະເວລາ	
ທ່ີກ�ານົດໄວໃ້ນລະບຽບການ	ຖ້າຫາກສະຖາບັນການ
ເງິນທ່ີເປັນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປົກປ້ອງເງິນ	
ຝາກນ້ັນ	ຕົກຢູ່ໃນສະພາວະລ້ົມລະລາຍ;		ວຽກງານ
ປົກປ້ອງເງິນຝາກເປັນນະໂຍບາຍ	ແລະ	ແນວທາງ	
ຂອງພັກ-ລັດຖະບານ	 ໃນການປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ	
ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອ	ໝ້ັນຕ�ລ່ະບົບທະນາຄານ	ແລະ	
ສະຖາບັນການເງິນ	ໃນ	ສປປ	ລາວ	ຊ່ຶຶງຫຼາຍໆປະເທດ	
ແມ່ໄດ້	ໃຫ້ຄວາມສ�າຄັນ	ໂດຍໄດ້ສ້າງຕ້ັງອົງການທ່ີຮບັ	
ຜິດຊອບວຽກງານດ່ັງກ່າວຂ້ຶນມາ	 ຊ່ຶງໃນແຕ່ລະປະ	
ເທດກ�ຈະມີຊ່ືເອີ້ນແຕກຕ່າງກັນໄປ	ຍົກຕົວຢ່າງ	ສສ	
ຫວຽດນາມ	ແມ່ນຈະເອ້ີນວ່າ	 “ປະກັນໄພເງິນຝາກ	
(Deposit Insurance of Vietnam),	ຣາດຊະອານາ	
ຈັກໄທ	 ແມ່ນຈະເອ້ີນວ່າ	 “ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງເງິນ	
ຝາກ	(Deposit Protection Agency)”, ເຖິງແມ່ນວາ່	
ຈະມີຊ່ືເອ້ີນແຕກຕ່າງກັນກ�ຕາມ	ແຕ່ອົງການເຫ່ົຼານ້ັນ
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນມາ	 ເພ່ືອປະຕິບັດພາລະ	
ບົດບາດດຽວກັນຄື	ການປົກປ້ອງສິດ	ແລະ	 ຜົນປະ	
ໂຫຍດ	ອັນຊອບທ�າຂອງຜູ້ຝາກເງິນ	ໂດຍຂອບເຂດ	
ແລະ	ວທີິການປົກປ້ອງ	ກ�ຈະຂ້ຶນກັບການກ�ານົດ	ແລະ	
ສະພາບການຕົວຈງິຂອງແຕ່ລະປະເທດ.	4.	ປະເພດ
ເງິນຝາກທ່ີໄດ້ຮບັການປົກປ້ອງ:	ໄດ້ແກ່ເງິນຝາກຂອງ	
ບຸກຄົນ,	 ນິຕິບຸກຄົນ	 ແລະ	 ການຈັດຕ້ັງທ່ີຝາກໄວ	້							
ກັບສະຖາບັນການເງິນທ່ີເປັນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກ	
ງານປົກປ້ອງເງິນຝາກຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ:	 ເງິນຝາກ	
ກະແສລາຍວັນ,	 ເງິນຝາກປະຢັດ	ແລະ	ເງິນຝາກມີ
ກ�ານົດທ່ີເປັນສະກຸນເງິນກີບ	 ແລະ	ສະກຸນເງິນຕາ	
ຕ່າງປະເທດ;	5. ເວລາທ່ີຜູ້ຝາກເງິນໄດ້ຮັບການປົກ	
ປ້ອງ:	 ຜູ້ຝາກເງິນຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເງິກຝາກ	
ໂດຍທັນທີທີ່ເປີດບັນຊີເງິນຝາກ	 ກັບສະຖາບັນການ
ເງິນທ່ີສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ	
ຊ່ຶງບ�ຈ່�າເປັນ	ຕ້ອງລົງທະບຽນ	ຫືຼ	ຂຽນແບບຟອມໃດໆ.



B ANK JOURNAL
ໜາ້ທີ 31

	ໂດຍ:	ນ.	ຄ�າເບົ້າ	ສຸວ�ລະວົງ	ກົມນິຕິກ�າ

ໃນກ�ລະນີທ່ີສະມາຊິກແຫ່ງນ້້ັນໄດ້ຖືກຢ້ັງຢືນສະພາວະ
ລ້ົມລະລາຍ	 ຜູ້ຝາກເງິນສາມາດດ�າເນີນການຂ�ຮັບເງິນ	
ຈາກສ�ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກໄດ້ຕາມການປະກາດ	
ຫືຼ	ແຈງ້ການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ;		6. ເງິນປົກ
ປ້ອງ:	ແມ່ນເງິນທ່ີສ�ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກຕ້ອງຈາ່ຍ	
ຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກເງິນເມ່ືອສະຖາບັນການເງິນໃດໜຶ່ງທ່ີ	
ສະມາຊິກຂອງຕົນຕົກຢູ່ໃນສະພາວະລ້ົມລະລາຍ.	ໂດຍ	
ຜູ້ຝາກເງິນຈະໄດ້ຮັບເງິນປົກປ້ອງ	 ໃນວົງເງິນປົກປ້ອງ	
ສູງສຸດເທ່ົານ້ັນ	 ສ່ວນຍອດເງິນທ່ີເກີນວົງເງິນປົກປ້ອງ	
ແມ່ນໃຫ້ສະເໜີຕ�່ຄະນະຊ�າສະສາງ	 ເພ່ືອທົດແທນຄືນ	
ພາຍຫັຼງທ່ີສານໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນລ້ົມລະ
ລາຍແລ້ວ.	 ຊ່ຶງວົງເງິນປົກປ້ອງສູງສຸດທ່ີຜູ້ຝາກເງິນຈະ		
ໄດ້ຮັບຈາກສ�ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກແມ່ນຈ�ານວນ	
ຫ້າສິບລ້ານ	(50.000.000) ກີບ	ຕ�່ຜູ້ຝາກເງິນໜຶ່ງລາຍທີ່
ຝາກໄວ້ນ�າສະມາຊິກໜຶ່ງແຫ່ງ	 ໂດຍຄິດໄລ່ລວມທຸກ	
ສະກຸນເງິນ	ທັງຕ້ົນທຶນ	ແລະ	ດອກເບ້ຍ	ທ່ົວລະບົບສາຂາ	
ຫືຼ	ໜ່ວຍບ�ລິການຂອງສະມາຊິກແຫ່ງນ້ັນ	ແລະ	ລວມ	
ທຸກບັນຊີເງິນຝາກ.ໃນກ�ລະນີຍອດບັນຊີເງິນຝາກຂອງ	
ຜູ້ຝາກເງິນລວມທັງຕ້ົນທຶນ	ແລະ	ດອກເບ້ຍບ�່ເກີນວົງ	
ເງິນປົກປ້ອງສູງສຸດ	(ຫ້າສີບລ້ານກີບ)	ເງິນຝາກດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທັງໝົດ	(ໝາຍວ່າ:	ສ�ານັກ	
ງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ	ຈະຈ່າຍຄືນເງິນຝາກທັງໝົດໃຫ້
ແກ່ຜູ້ຝາກເງິນ	ກ່ອນສານຕັດສິນໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນ
ລົ້ມລະລາຍ);		7. ວິທີ	ຫຼື	ຂັ້ນຕອນການຮັບເງິນປົກປ້ອງ:	
ພາຍຫັຼງທ່ີທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	 ຢ້ັງຢືນສະພາ				
ລ້ົມລະລາຍຂອງສະຖາບັນການເງິນໃດໜຶງ່ທ່ີເປັນສະມາ	
ຊິກຂອງສ�ານັກງານປ້ອງເງິນຝາກ	ສ�ານັກງານປົກປ້ອງ	
ເງິນຝາກຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ	ແລະ	ວາງແຜນຈ່າຍເງິນປົກ
ປ້ອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກເງິນ	ບົນພ້ືນຖານການສະເໜຂີອງສະ
ມາຊິກທ່ີຢູ່ໃນສະພາວະລ້ົມລະລາຍແຫ່ງນ້ັນ,	ພາຍຫັຼງ	

ໄດ້ຮບັການສະເໜພ້ີອມທັງປະກອບຂ�ມູ້ນເອກະສານ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນແລ້ວ	 ສ�ານັກງານ				
ປົກປ້ອງເງິນຝາກຈະປະກາດໃຫ້ຜູ້ຝາກເງິນຊາບກ່ຽວ
ກັບແຜນການຈ່າຍຄືນເງິນປົກປ້ອງພ້ອມທັງກ�າ	
ນົດວັນເວລາ,	ສະຖານທີ່		ແລະ	ວິທີການຮັບເງິນປົກ
ປ້ອງຜ່ານສ່ືມວນຊົນ.	 ຊ່ຶງຜູ້ຝາກເງິນສາມາດຮັບເງິນ
ປົກປ້ອງ	 ໂດຍປະກອບເອກະສານຂ�ຮັບເງິນປົກປ້ອງ
ຕາມແບບພິມທ່ີສ�ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກກ�ານົດ	
ໄວ້ພາຍໃນເວລາ	90	 ວັນ	 ນັບແຕ່ມ້ືເລ່ີມປະກາດໃຫ້	
ມາຍື່ນເອກະສານ.	ໃນກ�ລະນີທີ່ຜູ້ຝາກເງິນ	ບ�່ມາຍື່ນ	
ເອກະສານຕາມກ�ານົດເວລາດ່ັງກ່າວ	 ຜູ້ຝາກເງິນສາ
ມາດສະເໜີຂ�ຮັບເງິນຝາກລວມທັງຕ້ົນທຶນ	 ແລະ	
ດອກເບ້ຍ	 ກັບຄະນະຊ�າລະສະສາງ	ພາຍຫັຼງທ່ີສານ	
ຕັດສິນໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນແຫ່ງນ້ັນລ້ົມລະລາຍ;	8.	
ສິດຂອງຜູ້ຝາກເງິນ:	ຜູ້ຝາກເງິນ	ມີສິດໃນການສຶກສາ
ຂ�ມູ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ	ຫືຼ	ສະຖາບັນການເງິນ
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເງິນຝາກຢ່າງລະອຽດ	
ກ່ອນຕັດສິນໃຈເປີດບັນຊີເງິນຝາກ,	ໄດ້ຮບັຂ�ມູ້ນກ່ຽວ
ກັບການປົກປ້ອງເງິນຝາກຈາກສະມາຊິກ	ແລະ	ສ�ານັກ	
ງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ,ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເງິນຝາກ
ຕາມວົງເງິນປົກປ້ອງ	ແລະ	ຕາມກ�ານົດເວລາ	 ພ້ອມ	
ທັງຮ້ອງທຸກຕ�່ການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຫາກມີການລະ	
ເມີດສິດ	ແລະ	ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າຂອງຕົນ;

ທ່ານຜູ້ອ່ານທ່ີຮັກແພງ	 ທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ	
ກ�ແມ່ນຂ�້ຄວນຮູ້ຈ�ານວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ				
ເງິນຝາກຊ່ຶງການປົກປ້ອງເງິນຝາກນ້ີຖືເປັນສ່ິງສ�າຄັນ
ທ່ີຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມສ່ຽງຂອງບັນດາທ່ານໂດຍ	
ສະເພາະຜູ້ຝາກເງິນເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນຝາກຄືນເມ່່ືອ
ທະນາຄານທຸລະກິດ	ຫືຼ	ສະຖາບັນການເງິນທ່ີໄປຝາກ
ເງິນນ�ານັັ້ນລົ້ມລະລາຍ	ທັງເປັນການສ້າງຄວາມເຊື່ອ
ໝ້ັນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຕ�່ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ	ແລະ	
ປະກອບໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບການເງິນ-
ເງິນຕາຢູ່	ສປປ	ລາວ	ອີກດ້ວຍ.

ທ້າຍນ້ີ,	 ຫວັງຢ່າງຍ່ິງວ່າຂ�້ມູນທ່ີໄດ້ນ�າສະເໜ	ີ
ໄປນ້ັນຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ບັນດາທ່ານ	ຖ້າຫາກທ່ານ	
ຜູ້ອ່ານທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈ	ຫຼື	ຕ້ອງການສຶກສາຂ�້
ມູນເພ່ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບຂະແໜງການເງິນ-ການທະນາ	
ຄານ	ກ�ສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊ	www.bol.gov.la

ບັນດາທະນາຄານ	ທີ່ເປັນສະມາຊິກ
ສ�ານັກງານປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ
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ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຈິດຕະສາດຂອງຜູ້ນ�າພາຄຸ້ມຄອງໃນ	
ໄລຍະໃໝ່	ແລະ		ການຜັນຂະຫຍາຍທັດສະນະພ້ືນຖານຂອງ	
ລັດທິມາກ-ເລນິນ	ຂອງພັກເຮົາເຂົ້າໃນວຽກງານສາມສ້າງ.

ບັນຫາການນ�າພາ	ແລະ	ການຄຸ້ມຄອງ,	ກ�່ຄ	ື
ບັນດາຜູ້ເປັນການນ�າຍາມໃດກ�່ເປັນບັນຫາທ່ີຄົນ	
ທັງຫຼາຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ	 ແລະ	 ກ�່ເປັນເປ້ົາໝາຍ	
ຂອງການຄ້ົນຄວ້າຂອງບັນດານັກປາດອາຈານ,	
ນັກການເມືອງຕ່າງໆຂອງໂລກ	ແຕ່ສະໄໝບູຮານ	
ນະການມາເຖິງປະຈບັຸນ.		ໃນທິດສະດີມາກ-ເລນິນ,	
ບັນຫາຜູ້ນ�າພາ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງມະຫາຊົນໃນປະຫວດັ	
ສາດເຊ່ິງໄດ້ກ�ານົດວ່າ:	 ມະຫາຊົນເປັນຜູ້ສ້າງປະ	
ຫວດັສາດ	ແລະ	ບຸກຄົນແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງສັງ	
ຄົມ.	ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນລັດທິມາກ-ເລນິນຍັງໄດ້ຢືນ	
ຢັນເຖິງບົດບາດຂອງບຸກຄົນເຊ່ິງມີຄວາມຕັດສິນ	
ບາດລ້ຽວປະຫວດັສາດໃດໜຶງ່ທ່ີແນ່ນອນ.	ຂອບເຂດ	
ຂອງກົງຈກັການຈດັຕ້ັງຈະແມ່ນນ້ອຍ	ຫືຼ	ໃຫຍ່ກ�ຕ່າມ	
ຜູ້ນ�າພາ		ແລະ		ຄຸ້ມຄອງແມ່ນມີບົດບາດຕັດສິນເຖິງ	
ຜົນສ�າເລັດຂອງວຽກງານກ�່ຄືການຄົງຕົວ	ແລະ		ຂະ	
ຫຍາຍຕົວຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງດ່ັງກ່າວ.	
ໃນພຶດຕິກ�າຕົວຈງິກ�ໄ່ດ້ຢ້ັງຢືນໃຫ້ເຫັນວາ່ຢູ່ບ່ອນໃດ	
ຜູ້ນ�າພາ	ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງຜູ້ເປັນຫົວໜ້າການຈັດຕ້ັງ	
ມີຄວາມສາມາດເຮດັໜາ້ທ່ີວຽກງານການນ�າພາໄດ້
ດີແລ້ວຈະເຫັນໄດ້ວ່າການຈັດຕ້ັງບ່ອນນ້ັນມີຜົນສ�າ
ເລັດໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດແນວທາງ,	ມະຕິຄ�າສ່ັງ,	
ກ�່ຄືແຜນການຂອງພັກ	ແລະ	 ລັດໄດ້ວາງອອກ.	 ຜູ້	
ນ�າພາ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງ	ບ�ພ່ຽງແຕ່ຈະພ້ົນເດ່ັນດ້ານໃດ
ດ້ານໜື່ງເທ່ົານ້ັນ,	 ມັນຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມທັງດ້ານ	
ທາງດ້ານທິດສະດີ	ແລະ	ທາງດ້ານພຶດຕິກ�າ	ໄປຄຽງ

ຄູ່ກັນຢ່າງສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍ.	ສ�າລັບພວກເຮົາ	
ໃນປະຈຸບັນຜູ້ນ�າພາ	 ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງເປັນບັນຫາທ່ີ	
ນັກຄົ້ນຄວ້າ,			ນັກການເມືອງ,		ຍັງໃຫ້ທັດສະນະທີ່	
ແຕກຕ່າງກັນໂດຍຂ້ືນກັບທາດແທ້ຂອງການເມືອງ	
ກ�່ຄືໃນແງ່ມູມຕ່າງໆ.				ປັດຊະຍາຈະເບິ່ງຜູ້ນ�າການ
ເມືອງໃນແງ່ກວມລວມແຫ່ງການພົວພັນລະຫວ່າງ	
ບຸກຄົນ,	ຊົນຊ້ັນ,	ສັງຄົມ.		ສັງຄົມສາດ,	ຈດິຕະສາດສັງ	
ຄົມ	ແລະ	ການບ�ລິຫານລັດ	ກ�່ມີການໃຫ້ທັດສະນະ	
ແລະ	ອະທິບາຍທ່ີແຕກຕ່າງກັນໂດຍຂ້ືນກັບຈຸດພິ	
ເສດຂອງເປົ້າໝາຍຄົ້ນຄວ້າ.

ຜູ້ນ�າພາ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງແມ່ນບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມ	
ຕ່ືນຕົວ,	ມີຄວາມຫ້າວຫັນ,	ມີຄວາມເສຍສະຫຼະສູງ,	
ມີອຸດົມການອັນສູງສ່ົງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນ	
ການເຄ່ືອນໄຫວທາງການເມືອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິ	
ພາບ.	ຜູ້ນ�າພາ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງມີມາດຖານ	ແລະ	ຄຸນ
ລັກສະນະອັນຈ�າເປັນຈ�ານວນໜຶ່ງຄື:	

ໜຶງ່:	ເປັນຜູ້ທ່ີມີຄວາມໜກັແໜທ້າງທາງດ້ານ	
ການເມືອງ.	 ກ່ອນອ່ືນແມ່ນເປັນຜູ້ກ�າແໜ້ນຫັຼກມູນ	
ພ້ືນຖານຂອງລັດທິມາກ-ເລນິນ,	ກ�າແໜນ້ແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ,	 ທັງຮູ້ໄດ້ແນວທາງທ່ີພ້ົນເດ່ັນ	
ຈດຸສຸ່ມຂອງພັກ	ແລະ	ລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.	ຕ້ອງແມ່ນ	
ຜູ້ຮູ້ຕີລາຄາບັນຫາໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວວ່ອງໄວ,	 ເບ່ິງ	
ເຫັນທາງອອກທ່ີດີທັງເປັນຜູ້ເຫັນໄດ້ຜົນສະທ້ອນ				
ທີ່ຈະຕາມມາຂອງການຕົກລົງຕັດສິນບັນຫາ,	ແມ່ນ	
ບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມເດັດຂາດເຂ້ັມງວດໃນການຈັດ	
ຕັງ້ປະຕິບດັແນວທາງ,	ມຄີວາມເດດັດຽ່ວ	ເຂັມ້ງວດ
ຕ�ປ່ະກົດການທ່ີຝືນແນວທາງ,	ເປັນເຈົາ້ການສະກັດ	
ກ້ັນ,	 ຕີຖອຍຕ�່ຕ້ານແນວຄິດບິດເບືອນຕ�່ແນວທາງ	
ນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດ.	ອີກຢ່າງໜຶງ່ຜູ້	ນ�າພາ	ແລະ	
ຄຸ້ມຄອງເປັນຜູ້ທ່ີມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານ				
ການເມືອງ,	 ຍາມໃດກ�່ຢືນຢູ່ບົນພ້ືນຖານຜົນປະ	
ໂຫຽດລວມ,	 ເປັນຜູ້ເດັດດ່ຽວຕ້ານກັບການກະທ�າ	
ແລະ	ທັດສະນະຄັບແຄບ,	ກຸ່ມກ້ອນ,	ຮູ້ເອົາຜົນປະ
ໂຫຍດສ່ວນຕົວສົມທົບກັບຂອງການຈດັຕ້ັງເພ່ືອຮບັ
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ໃຊ້ວຽກງານລວມຂອງປະເທດຊາດ.
ສອງ:	 ຜູ້ນ�າພາ	 ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງແມ່ນຜູ້ທ່ີມີ	

ຄຸນສົມບັດ,ສິນທ�າປະຕິວັດເປັນແບບຢ່າງໃນການ	
ເຮດັວຽກງານ	ແລະ	ການດ�າລົງຊີວດິ.	ຜ່ານການຄ້ົນ	
ຄວ້າກ່ຽວກັບຈິດຕະສາດສັງຄົມໃນວຽກງານນ�າພາ	
ຄຸ້ມຄອງ	ໄດ້ເຮດັໃຫ້ມີຄວາມຮບັຮູ	້ແລະ	ເຂ້ົາໃຈຢ່າງ	
ເລິກເຊ່ີງຕ�່ຄວາມໝາຍຄວາມສ�າຄັນຂອງວິຊາຈິດ	
ຕະສາດຜູ້ນ�າພາ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງໃນວຽກງານນ�າພາ		
ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງປັດຈຸບັນ.	 ວິຊາຈິດຕະສາດຜູ້ນ�າພາ		
ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງແມ່ນຂະແໜງການທິດສະດີວິທະ			
ຍາສາດທ່ີພົວພັນກັບວຽກງານນ�າພາ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງ	
ເພ່ືອໝູນໃຊ້ເຂ້ົາໃນພຶດຕິກ�າຕົວຈິງ	ເຊ່ິງແມ່ນບັນ
ຫາທີ່ເປັນພື້ນຖານ		ແລະ		ເປັນລະບົບ		ເພື່ອຍົກສູງ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານໃນວຽກງານນ�າພາ	
ແລະ	ຄຸ້ມຄອງລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

ນິຍາມ:		ປະກົດການຈິດຕະສາດຂອງບັນດາ
ຄົນ	ໝວດຄົນມີອາລົມຈິດ,	ຄວາມຮູ້ສຶກ,	ການຮັບ	
ຮູ,້	ມະໂນພາບ,	ມີຄວາມສະເທືອນໃຈເຊ່ັນ:		ຕ່ືນເຕ້ັນ	
ໃຈ,ສະດຸ້ງໃຈ.	ຫືຼ	ເຈດຈ�ານົງມູນເຊ້ືອບັນດາວວິດັທະ	
ນາການ,	ຮີດຄອງປະເພນີ	ແລະ	ອື່ນໆ	ເຫັນຈິດຕະ	
ສາດສັງຄົມ;	 ຊ່ືງມັນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຄວາມ	
ຕ້ອງການ,	ສະແດງອອກຢູ່ໃນຫາງສຽງສັງຄົມ,	ສະ	
ແດງອອກໃນການກ�ານົດທ່ີມີຄຸ່ນຄ່າ,	 ມູນເຊ້ືອປະ	
ເພນີ,	ການເຂ້ົາຮວ່ມ	ຫືຼ	ການປະທະກັນ	ແລະ	ອ່ືນໆ.

ການຈັດລະດັບປະກົດການ:	ຈັດໄປຕາມລະ	
ດັບສະຕິການພົວພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບກຸ່ມຄົນ,	
ບຸກຄົນກັບສັງຄົມ,	ການແບ່ງ,	ເວົ້າເຖິງປະກົດການ	
ຂຸດຄົ້ນມັນມີລັກສະນະທາດແທ້ສັງຄົມ,	ແຕ່ມັນພັດ	
ກ�າເນີດຂ້ຶນຢູ່ໃນກະໂຕບຸກຄົນ,	 ມີລັກສະນະເປັນ	
ເອກະລາດ,	 ສະແດງອອກຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການ,	
ພອນສະຫວັນ,	ຄວາມສາມາດ.	ຈັດໄປຕາມໄລຍະ	
ຂະບວນວວິດັ,	ໄປຕາມສະຖານະການ,ໄປຕາມລັກ	
ສະນະຈ�າເພາະຈດິຕະສາດຂອງແຕ່ລະຄົນ,	ແຕ່ລະ	
ໝວດຄົນ.	ຈັດໄປຕາມລະດັບການຄວາມສະຫງົບ,	
ລະດັບບັນຊາ	ແລະ	ໄປຕາມການດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງ		
ປັດໃຈຄື:	ຄວາມຮັບຮູ້,	ຄວາມພິຈາລະນາ,	ເຈດຈ�າ	
ນົງ.	ຈດັໄປຕາມບັນດາໝວດອັດຕະພາບ	ແລະ	ເປ້ົາ	
ໝາຍຜູ້ຖືກກ�າລວມທັງບັນດາໝວດຄົນທ່ີມີເຄ່ືອງ	
ໝາຍ	ຫືຼ	ຂີດໝາຍ,	ພາລະບົດບາດ,	ໜາ້ທ່ີ,	ອາຍຸກະ	
ສຽນ,	ວິຊາຊີບ	ເອີ້ນວ່າແມ່ນກົມກຽວກັບຄວາມສາ	
ມາດ	ຮັບຮູ້ຈິດຕະສາດຕົນເອງ	ແລະ	ກຸ່ມຄົນ.

ກົດເກນການກ�າເນີດປະກົດການ:	ສ່ິງແວດລ້ອມ

ທາງດ້ານປະຫວັດສາດ,	ທ�າມະຊາດ,	ທາງສັງຄົມ.
ປະກົດການຈດິຕະສາດສັງຄົມ	ກຸ່ມຄົນ	ມັນມີ	

ລັກສະນະສືບທອດ	ແລະ	ຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນກົດ	
ເກນ.	 ບັນດາປະກົດການຈິດຕະສາດສັງຄົມ,	 ກຸ່ມ	
ຄົນເວລາໃດກ�່ມີການກະທົບຊຶ່ງກັນ	ແລະ	ກັນ.	ລະ	
ດັບການຮບັຮູຂ້ອງຄົນ	ຫືຼ	ໝູ່ຄະນະ,		ໝວດທ່ີມີການ	
ກະທົບ	ແລະ	ມີຜົນສະທ້ອນເຖິງການຄອບງ�າບັນດາ	
ປະກົດການຈິດຕະສາດອ່ືນໆ.	ປະກົດການຈິດຕະ	
ສາດທ່ີມີປັດໃຈຄວາມເດັດດ່ຽວກວມເອົາທ່າດີກ�ຈ່ະ
ເຮັດໃຫ້ການກ�່ຮ່າງສ້າງຕົວ,	 ຜົນສະທ້ອນການກະ	
ທົບຍ່ິງມີລັກສະນະເປັນເຈົາ້ການ,	ປະດິດສ້າງ,	ເຊ່ືອ	
ໝັ້ນ	ແລະ	ເລິກເຊິ່ງ.

ສ່ີງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່:	 ຄວາມຕ້ອງການ	
ແລະ	 ຜົນປະໂຫຍດ.	 ມັນແມ່ນປະກົດການຈິດຕະ	
ສາດ	ພາວະວິໄສ	ມັນຫາກເກີດເອງໃນທ�າມະຊາດ	
ມີການບ່ົມຊ້ອນແຕ່ລະຄົນກ�່ຄືແຕ່ລະໝວດສັງຄົມ.	
ຄວາມຕ້ອງການ	ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງເຖິງເງ່ືອນ	
ໄຂອັນຈ�າເປັນເພ່ືອການດ�າລົງຊີວິດປະຈ�າວັນ,		
ເພ່ືອການດ�າລົງຄົງຕົວຢູ່	 ແລະ	ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ	
ບຸກຄົນ	ຫຼື	ໝວດສັງຄົມ.	ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທ່ີໄດ້ຮັບການສະໜອງຄວາມ	
ຕ້ອງການ	ແລະ	 ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນປັດໃຈທ່ີມີຄຸນ	
ປະໂຫຍດຕ�່ຄົນເຮົາ,	 ມັນແມ່ນປັດໃຈການກະທົບ	
ແລະ	ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ຄົນເຮົາ	ແລະ	ໝວດສັງຄົມ	
ຕ່າງໆມີການເຄ່ືອນໄຫວ,	ແຕ່ມີລະດັບແຕກຕ່າງກັນ	
ມີທ່າອ່ຽງແຕກຕ່າງກັນໄປທາງທ່ີດີ	ທາງທ່ີກ້າວໜ້າ	
ແລະ	ທາງທ່ີບ�ດີ່	ແລະ	ທາງທ່ີດີຂອງຄວາມຮບັຮູຄົ້ນ,	
ໝວດສັງຄົມ.	ທິດຄຸນຄ່າ:	ເວົາ້ເຖິງທິດຄຸນຄ່າຈິດຕະ	
ສາດສັງຄົມໜຶ່ງຂອງໝວດຄົນ,	 ກຸ່ມຄົນ.	 ມັນສ່ອງ	
ແສງເຖິງບັນດາການຫັນປ່ຽນດ້ານວັດຖຸ,	 ດ້ານຈິດ	
ໃຈແຕ່ລະໝວດຄົນ	 ຈະມີການກ�ານົດທິດຄຸນຄ່າ	
ທາງດ້ານວດັຖຸ,	ການເມືອງ,	ແນວຄິດໄປຕາມຄວາມ	
ງາມ.	ຫາງສຽງສັງຄົມ:	ແມ່ນປະກົດການຈດິຕະສາດ	
ອັນໜຶງ່ຂອງບັນດາໝວດຄົນ	ແລະ	ບຸກຄົນຕ່າງໆເຊ່ິງ	
ມັນສ່ອງແສງເຖິງຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານ	
ແນວຄິດ,	 ສະແດງອອກຢູ່ໃນຄວາມເຫັນດີເຫັນ	
ພ້ອມຂອງຫຼາຍຄົນ	ພາຍຫັຼງທ່ີມີການປຶກສາຫາລື	
ແລກປ່ຽນຄ�າຄິດຄ�າເຫັນນ�າກັນ.	 ມູນເຊ້ືອລວມໝູ່:	
ທ່ີເປັນ	 ປະກົດການຫາງສຽງສັງຄົມອັນໜຶ່ງ	 ມັນ	
ແມ່ນບັນດາຄຸນຄ່າແນວຄິດ,	ຈດິໃຈທ່ີໄດ້ເລືອກເຟ້ັນ	
ຈາກຂະບວນການຂອງລວມໝູ່ຢູ່ໃນຂ່າວອາດີດ	
ມາເຖິງປະຈບັຸນ	ແລະ	ໄດ້ບັນທຶກ,	ໄດ້ເຜີຍແຜ່	ດ້ວຍ
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ຮູບການ	 ພາສາຊາດ	 ໝູນໃຊ້ຮີດ	 ຄອງປະເພນີ	
ແລະ	 ອ່ືນໆ.ມູນເຊື້ອອັນນ້ີ	ໝວດຄົນໃດ,	 ສັງຄົມໃດ	
ໃນການປົກປັກຮກັສາ	ແລະ	ເສີມຂະຫຍາຍ	ມັນມີບົດ	
ບາດອັນສ�າຄັນຕ�່ກັບລວມໝູ່	 ເຮັດໃຫ້ລວມໝູ່ມີ						
ຄວາມຮັບປະກັນໃນການສືບທອດໝາກຜົນການ	
ປະດິດ	ສ້າງ	ແລະ	ບົດຮຽນທ່ີມີຄ່າຂອງຮຸ່ນຄົນຕ່າງໆ
ທີ່ໄດ້ສ້າງຂ້ຶນ.	ບັນຍາກາດຈິດຕະສາດສັງຄົມ:	ຜູ້ນ�າ
ພາຄຸ້ມຄອງຕ້ອງສັງເກດບັນຍາກາດອ່ືນໆ	 ບັນ	
ຍາກາດງຽບລົງ.	 ເວົ້າເຖິງການປະທະຈິດຕະສາດ	
ລວມໝູ່:	 ການປະທະເລ່ີມຈາກຄວາມບ�່ເຂ້ົາໃຈບຸກ	
ຄົນນ້ີກັບບຸກ	ຄົນນ້ັນ,		ລະຫວາ່ງ				ໝວດຄົນນ້ີກັບໝວດ	
ຄົນອ່ືນ,	ລະຫວ່າງລວມໝູ່ນ້ີກັບລວມໝູ່ອື່ນ.

ການຜັນຂະຫຍາຍທັດສະນະພ້ືນຖານຂອງ	
ລັດທິມາກ-ເລນິນ	 ແລະ	 ພັກເຮົາເຂ້ົາໃນວຽກງານ	
ສາມສ້າງ.	 ບົນພ້ືນຖານການສະຫຸຼບຕີລາຄາ	 ແລະ		
ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຂະບວນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ	
ທິດນ�າ	“ສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜວ່ຍຍຸດທະສາດ,		ສ້າງ	
ເມືອງເປັນຫົວໜວ່ຍແຜນການ-ການເງິນ,	 ສ້າງບ້ານ	
ເປັນຫົວໜ່ວຍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ”	 ຕິດພັນກັບຄ�າສ່ັງ	
ແນະນ�າເລກທີ	09	 ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ		
ແລະ	ດ�າລັດເລກທີ	01/ນຍ	ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ,	ພວກ	
ເຮົາສືບຕ�່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທິດນ�າຍຸດທະສາດສ້າງ	
ແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ,	 ສ້າງເມືອງເປັນ	
ຫົວໜ່ວຍເຂ້ັມແຂງຮອບດ້ານ,	 ສ້າງບ້ານເປັນຫົວ	
ໜ່ວຍພັດທະນາ	 ໂດຍຢືດໝ້ັນໃນທັດສະນະພ້ືນ			
ຖານດ່ັງນ້ີ:1.	 ການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະ	
ສາດ,	 ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂ້ັມແຂງຮອບດ້ານ	
ແລະສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາແມ່ນ	
ຄວາມຈ�າເປັນພາວະວິໄສ	 ໃນຍຸດທະສາດການ	
ສ້າງຄວາມໝ້ັນຄົງ	 ໃຫ້ແກ່ລັດປະຊາທິປະໄຕ	
ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ.	 ສະນ້ັນ,	 ພວກເຮົາຕ້ອງ						
ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນດ້ານນ້ີໃຫ້ເປັນຈິງ	 ໂດຍ	
ສະເພາະແມ່ນການສ້າງເມືອງ	 ແລະ	 ສ້າງບ້ານ.		
2.ການສ້າງແຂວງ,	 ເມືອງ	ແລະ	 ບ້ານ	ຕາມທິດນ�າ	
ດ່ັງກ່າວ	ແມ່ນວຽກງານຍາວນານ,	 ມີຄວາມສັບສົນ	
ແລະ	ລະອຽດອ່ອນ.	ສະນ້ັນ,	 ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີແຜນ	
ການ,	 ມີບາດກ້າວຕ�່ເນ່ືອງ,	 ມີຄວາມຮອບຄອບ	
ເຮັດມີວິທະຍາສາດ	ແລະ	 ມີການຊ້ີນ�າຢ່າງໃກ້ຊິດ.	
ໂດຍເລີ່ມຈາກດ້ານທ່ີຈ�າເປັນ	ແລະ	ມີເງ່ືອນໄຂເຮັດ	
ໄດ້;	 ມີການເຮັດທົດລອງເພ່ືອຖອດຖອນບົດຮຽນ	
ແລະ	 ສືບຕ�່ປັບປຸງຂະຫຍາຍໄປເລ້ືອຍໆ.	 3.	 ການ	

ສ້າງແຂວງ,	 ເມືອງ	 ແລະ	 ບ້ານ	 ຕາມທິດດ່ັງກ່າວ	
ຕ້ອງດ�າເນີນໄປບົນພ້ືນຖານ	 ຫັຼກການນ�າພາລວມ	
ສູນປະຊາທິປະໄຕຂອງພັກ	ແລະ	ຫຼັກການລວມສູນ	
ເປັນເອກະພາບແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງລັດ;	 ກ�່ຄືລັດ	
ຖະທ�າມະນູນ	ແລະ	ກົດໝາຍ.	ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິ		
ບັດຕົວຈິງນ້ັນ	 ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງກ�າແໜ້ນທິດນ�າ	
ພາທ່ີວ່າ	 “ລວມສູນເຂ້ັມແຂງ	ຈິ່ງແບ່ງສິດ,	ແບ່ງຂ້ັນ	
ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ທ້ອງຖ່ິນໄດ້;	 ໃນຂະນະດຽວກັນນ້ັນ	
ຖ້າຫາກແບ່ງສິດ	 ແລະ	 ແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ທ້ອງ	
ຖ່ິນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ	ແລະ	 ເໝາະສົມ	ກ�່ຈະເຮັດໃຫ້	
ການລວມສູນ	ເຂັ້ມແຂງຂ້ຶນ	 ”.	4.	ການສ້າງແຂວງ,	
ເມືອງ	ແລະ	 ບ້ານຕາມທິດນ�າດ່ັງກ່າວ	 ຕ້ອງດ�າເນີນ	
ໄປພ້ອມໆກັນໃນຫຼາຍດ້ານ	 ເປັນຕ້ົນແມ່ນດ້ານ	
ການເມືອງ-ແນວຄິດ,	 ເສດຖະກິດ,	 ວັດທະນະທ�າ-
ສັງຄົມ.	 ການຈັດຕ້ັງກົງຈັກ	 ແລະ	 ບຸກຄະລາກອນ,						
ຕ້ອງບຸກທະລຸຕ້ັງແຕ່ກະຊວງອົງການອ້ອມຂ້າງ	
ສູນກາງລົງສູ່ແຂວງ;	 ຈາກແຂວງລົງສູ່ເມືອງ;	 ຈາກ	
ເມືອງລົງສູ່ບ້ານ	 ໂດຍມີການປະສານສົມທົບຢ່າງ	
ກົມກຽວ	 ແລະ	 ສະໜິດແໜ້ນ	 ລະຫວ່າງຂະແໜງ	
ການສາຍຕ້ັງກັບຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງທ້ອງ	
ຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນ.

ສະຫຸຼບແລ້ວ:	 ຈິດຕະສາດຜູ້ນ�າພາ	 ແລະ	
ຄຸ້ມຄອງ	 ຢູ່ໃນຖັນແຖວພະນັກງານຄຸ້ມຄອງເວົ້າ	
ລວມ	ແລະ	 ເວົ້າສະເພາະຜູ້ນ�າພາ	ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງ	
ແຕ່ລະທ່ານຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຊັດເຈນ	ແລະ	
ປະຕິບັດບົດບາດຕັດສິນຂອງພະນັກງານນ�າພາ	
ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງ,	ພະນັກງານແມ່ນກົກເຄ້ົາຂອງທຸກ	
ວຽກງານວຽກງານຈະໄດ້ຮບັຜົນສ�າເລັດ	ຫືຼ	ປະລາໄຊ	
ນ້ັນ	 ແມ່ນເນ່ືອງມາຈາກພະນັກງານທ່ີດີ	 ຫືຼ	 ອ່ອນ	
ນ້ັນແມ່ນສັດຈະທ�າໜຶ່ງທ່ີແນ່ນອນ	 ຈິດຕະສາດ	
ຂອງຄົນ	 ແລະ	 ບັນດາຊ້ັນຄົນໃນສັງຄົມຫັນໄປສູ່	
ການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ,	 ເຕັກນິກທ່ີທັນສະໃໝ່.	
ການກ�່ສ້າງສັງຄົມນິຍົມຢູ່ປະເທດເຮົາ	 ລ້ວນແຕ່ມີ	
ຄວາມມຸ້ງຫວັງ	ແລະ	ຄອງຄອຍ	ເອື່ອຍອີງໃສ່ຜູ້ນ�າ	
ພາ	ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງທ່ີມີກຽດຕິຄຸນອິດທິພົນສູງ.	ສະ	
ນັ້ນ	ຈິດຕະສາດຜູ້ນ�າພາ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງ	ຕ້ອງມີຄຸນ	
ສົມບັດ,	 ມີຄວາມຮູ້,	 ມີຄວາມສາມາດຢາກມີຄຸນ	
ສົມບັດ,	ຄວາມຮູ້,	 ຄວາມສາມາດ	ພວກເຮົາຕ້ອງ			
ຮ�າ່ຮຽນຄ້ົນຄວາ້ທິດສະດີ	ມາກ-ເລນິນ,	ຮ�າ່ຮຽນແນວ	
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ	ແລະ	ຮບັຮູຢ່້າງ	
ເລິກເຊິ່ງເຖິງຖອງຈະແຈ້ງ.

ບົດ	ຄວາ	ມ	ໂດຍ:	ສ.	ກີບ	ເກ	ສອນ



B ANK JOURNAL
ໜາ້ທີ 35

ຂັ້ນຕອນການບ�ລິຫານການປົກຄອງ
ເມ່ືອເວົ້າເຖີງການປົກຄອງ	ແມ່ນການຈັດຕ້ັງ	

ປະຕິບັດແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍ	ແລະ	ນະໂຍບາຍ	
ຂອງພັກ	-	ລັດ	ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນ	
ຈິງ	ໝາຍຄວາມວ່າແມ່ນການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກ�າ	
ຂອງລັດ	ດ້ວຍບັນດາໜ່ວຍງານຕ່າງໆ	ທີ່ເຮັດໜ້າທີ	່
ບ�ລິການສາທາລະນະ	ຊ່ຶງການເຄ່ືອນໄຫວທ່ີດີນ້ັນ		
ຈະເປັນການຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ	ຈຸດປະສົງ	
ຂອງພັກການເມືອງທ່ີກ�ານົດອອກມານ້ັນປະກົດຜົນ	
ເປັນຈິງ.

ຈາກບັນຫາທ່ີກ່າວມານ້ັນເຫັນວ່າ	ການປົກ	
ຄອງເປັນຜູ້ເຮັດໜ້າທ່ີຈັດຕ້ັງ	ແລະ	ຜັນຂະຫຍາຍ	
ແນວທາງການເມືອງໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ	ຢ່າງແທດ	
ເໝາະລົງສູ່ປະຊາຊົນ	ໝາຍຄວາມວ່າ	ລັດ	(ຝ່າຍ	
ປົກຄອງ)	ເປັນຂອດປະສານງານ	ຫລື	 ຜູ້ບ�ລິຫານ		
ລະຫວ່າງຝ່າຍການເມືອງກັບປະຊາຊົນ	ຝ່າຍປົກ	
ຄອງກວມເອົາທັງຝ່າຍການຈດັຕ້ັງ	ແລະ	ພະນັກງານ	
ທັງໝົດ	ທ່ີເຮດັໜາ້ທ່ີບ�ລິການສາທາລະນະປະໂຫຍດ	
ລວມຂອງປະຊາຊົນ	ດ້ວຍເຫດນ້ັນການປົກຄອງ	
ຈຶງ່ມີຄວາມສ�າຄັນຫລາຍ	ຍ້ອນເປັນຂອດຕັດສິນໃນ	
ການສ້າງຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ	ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາ	
ເຜ່ົາ,	ຝ່າຍປົກຄອງເປັນຜູ້ເກັບກ�າເອົາບັນຫາຕ່າງໆ	
ຈາກການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ	ເພ່ືອເປັນຂ�ມູ້ນໃຫ້ແກ່ຝ່າຍ	
ການເມືອງໃນການປັບປຸງ	ແນວທາງ	ແຜນນະໂຍ	
ບາຍຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມມຸ້ງມາດປາດ	
ຖະໜາ	ຂອງປະຊາຊົນສະເໝີມາ.	ຍ້ອນຝ່າຍປົກຄອງ	

ປຽບເໝືອນຂອດລະຫວ່າງກາງ	ແຫ່ງການພົວພັນ	
ປະສານງານລະຫວາ່ງຝ່າຍການເມືອງກັບປະຊາຊົນ.	
ໃນນ້ີ	ລັດເປັນເຄ່ືອງມືຂອງຊົນຊ້ັນປົກຄອງ	ຫືຼ	ຂອງ	
ພັກການເມືອງກ�າອ�ານາດ,ລັດເຮັດໜ້າທ່ີອັນແຫຼມ	
ຄົມ	ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງຕາມອຸດົມການ	
ຂອງພັກທ່ີວາງອອກ.	 ດ່ັງບົດຮຽນຕົວຈິງເຄີຍຊ້ີໃຫ້	
ພວກເຮົາເຫັນວ່າ:	ຢູ່ບ່ອນໃດອ�ານາດການປົກຄອງ	
ຫາກຮູ້ກ�າແໜ້ນແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງ	
ພັກ,	ຮູໝູ້ນໃຊ້ຢ່າງປະດິດສ້າງສອດຄ່ອງກັບສະພາບ	
ຈຸດພິເສດຕົວຈິງຂອງຂະແໜງການ,	ອົງການ	ຫລື	
ທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນ	ແລະ	ມີວິທີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງ	
ຢ່າງເໝາະສົມແລ້ວ	ຢູ່ບ່ອນນ້ັນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ	
ແນວທາງຂອງພັກກ�່ຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ,	ສະພາບການ	
ເມືອງມີຄວາມສະຫງົບ,	ເສດຖະກິດຊີວິດການເປັນ	
ຢູ່ດີຂ້ືນປະຊາຊົນມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຕ�່ພັກ	ແລະ	ລັດ	
ຫລາຍຂື້ນ.

ສ�າລັບການບ�ລິຫານ	ຄືການດ�າເນີນງານໃຫ້	
ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ	 ທ່ີໄດ້ກ�າໜົດໄວ້	ໂດຍອາໄສ	
ປັດໃຈຂອງການບ�ລິຫານ	ຊຶ່ງປະກອບມີ	:	ຄົນ,	ເງິນ,		
ອຸປະກອນ...ເປັນເຄ່ືອງມືໃນການປະຕິບັດງານ		
ເບ່ິງອີກຢ່າງໜຶ່ງ	ການບ�ລິຫານຄືສີລະປະໃນການ	
ປະຕິບັດວຽກງານ	ໃຫ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍຮ່ວມກັບບຸກ	
ຄົນອ່ືນ,	ການບ�ລິຫານແມ່ນສີລະປະຂອງຜູ້ບ�ລິຫານ	
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສ�າເລັດຜົນ	ໂດຍໃຊ້	
ບຸກຄົນອ່ືນເປັນຜູ້ປະຕິບັດ.	ສະນ້ັນ	ເມ່ືອພວກເຮົາ	
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ເມ່ືອເວົ້າເຖີງການປົກຄອງ	ແມ່ນການຈັດຕ້ັງ	
ປະຕິບັດແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍ	ແລະ	ນະໂຍບາຍ	
ຂອງພັກ	-	ລັດ	ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນ	
ຈິງ	ໝາຍຄວາມວ່າແມ່ນການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກ�າ	
ຂອງລັດ	ດ້ວຍບັນດາໜ່ວຍງານຕ່າງໆ	ທີ່ເຮັດໜ້າທີ	່
ບ�ລິການສາທາລະນະ	ຊ່ຶງການເຄ່ືອນໄຫວທ່ີດີນ້ັນ		
ຈະເປັນການຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ	ຈຸດປະສົງ	
ຂອງພັກການເມືອງທ່ີກ�ານົດອອກມານ້ັນປະກົດຜົນ	
ເປັນຈິງ.

	 ຈາກບັນຫາທີ່ກ່າວມານັ້ນເຫັນວ່າ	ການປົກ	
ຄອງເປັນຜູ້ເຮັດໜ້າທ່ີຈັດຕ້ັງ	ແລະ	ຜັນຂະຫຍາຍ	
ແນວທາງການເມືອງໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ	ຢ່າງແທດ	
ເໝາະລົງສູ່ປະຊາຊົນ	ໝາຍຄວາມວ່າ	ລັດ	(ຝ່າຍ	
ປົກຄອງ)	ເປັນຂອດປະສານງານ	ຫລື	 ຜູ້ບ�ລິຫານ		
ລະຫວ່າງຝ່າຍການເມືອງກັບປະຊາຊົນ	ຝ່າຍປົກ	
ຄອງກວມເອົາທັງຝ່າຍການຈັດຕ້ັງ	ແລະ	ພະນັກງານ	
ທັງໝົດ	ທ່ີເຮດັໜາ້ທ່ີບ�ລິການສາທາລະນະປະໂຫຍດ	
ລວມຂອງປະຊາຊົນ	ດ້ວຍເຫດນ້ັນການປົກຄອງ	
ຈຶງ່ມີຄວາມສ�າຄັນຫລາຍ	ຍ້ອນເປັນຂອດຕັດສິນໃນ	
ການສ້າງຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ	ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາ	
ເຜົ່າ,	ຝ່າຍປົກຄອງເປັນຜູ້ເກັບກ�າເອົາບັນຫາຕ່າງໆ	
ຈາກການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ	ເພ່ືອເປັນຂ�ມູ້ນໃຫ້ແກ່ຝ່າຍ	
ການເມືອງໃນການປັບປຸງ	ແນວທາງ	ແຜນນະໂຍ	
ບາຍຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມມຸ້ງມາດປາດ	
ຖະໜາ	ຂອງປະຊາຊົນສະເໝີມາ.	ຍ້ອນຝ່າຍປົກຄອງ	
ປຽບເໝືອນຂອດລະຫວ່າງກາງ	ແຫ່ງການພົວພັນ	
ປະສານງານລະຫວາ່ງຝ່າຍການເມືອງກັບປະຊາຊົນ.	
ໃນນີ້	ລັດເປັນເຄື່ອງມືຂອງຊົນຊັ້ນປົກຄອງ	ຫຼື	ຂອງ	
ພັກການເມືອງກ�າອ�ານາດ,ລັດເຮັດໜ້າທ່ີອັນແຫຼມ	
ຄົມ	ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງຕາມອຸດົມການ	
ຂອງພັກທ່ີວາງອອກ.	 ດ່ັງບົດຮຽນຕົວຈິງເຄີຍຊ້ີໃຫ້	
ພວກເຮາົເຫັນວາ່	:	ຢູ່ບ່ອນໃດອ�ານາດການປົກຄອງ	
ຫາກຮູ້ກ�າແໜ້ນແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງ	
ພັກ,	ຮູໝູ້ນໃຊ້ຢ່າງປະດິດສ້າງສອດຄ່ອງກັບສະພາບ	
ຈຸດພິເສດຕົວຈິງຂອງຂະແໜງການ,	ອົງການ	ຫລື	
ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ	ແລະ	ມີວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ	
ຢ່າງເໝາະສົມແລ້ວ	ຢູ່ບ່ອນນ້ັນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ	
ແນວທາງຂອງພັກກ�່ຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ,	ສະພາບການ	
ເມືອງມີຄວາມສະຫງົບ,	ເສດຖະກິດຊີວິດການເປັນ	
ຢູ່ດີຂື້ນປະຊາຊົນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕ�່ພັກ	ແລະ	ລັດ	
ຫລາຍຂື້ນ.

ສ�າລັບການບ�ລິຫານ	 ຄືການດ�າເນີນງານໃຫ້	
ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ	 ທ່ີໄດ້ກ�າໜົດໄວ້	 ໂດຍອາໄສ	
ປັດໃຈຂອງການບ�ລິຫານ	ຊ່ຶງປະກອບມີ	:	ຄົນ,	ເງິນ,		
ອຸປະກອນ.. .ເປັນເ ຄ່ືອງມືໃນການປະຕິບັດງານ		
ເບ່ິງອີກຢ່າງໜຶ່ງ	ການບ�ລິຫານຄືສີລະປະໃນການ	
ປະຕິບັດວຽກງານ	ໃຫ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍຮ່ວມກັບບຸກ	
ຄົນອ່ືນ,	ການບ�ລິຫານແມ່ນສີລະປະຂອງຜູ້ບ�ລິຫານ	
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສ�າເລັດຜົນ	ໂດຍໃຊ້	
ບຸກຄົນອ່ືນເປັນຜູ້ປະຕິບັດ.	ສະນ້ັນ	 ເມ່ືອພວກເຮົາ	
ນຳເອົາ	05 ຂ້ັນຕອນຂອງຫລັກການບ�ລິຫານອົງການ		
ມາອະທິບາຍສົມທຽບໃສ່ກັບວຽກງານປົກຄອງ	ພວກ	
ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ເຖີງຄວາມສ�າພັນ	ແລະ	ສອດຄ່ອງ	
ກັນໃນການນ�າໃຊ້ຫລັກການບ�ລິຫານ	ເຂ້ົາໃນການ	
ຈັດຕ້ັງ	ແລະ	ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງວຽກງານປົກຄອງ	
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຂ້ັນຕອນການວາງແຜນ:	ແມ່ນຂະບວນວິວັດ	
ແຫ່ງການກ�າໜົດຈຸດປະສົງ,	ເປ້ົາໝາຍ	ນະໂຍບາຍ		
ແລະ	 ວິ ທີຈັດ ຕ້ັງໄວ້ ລ່ວງໜ້າ 	 ບົນພ້ືນຖານການ	
ຮັບຮູ້ກົດເກນເສດຖະກິດທ່ີຄາດຄະເນວ່າ	ຈະເຄ່ືອນ	
ໄຫວໃນເວລາທ່ີກ�າໜົດໄວ້.	ການວາງແຜນເນ້ືອແທ້	
ມັນແມ່ນພາລະບົດບາດຂອງຝ່າຍປົກຄອງຍ້ອນ	
ວ່າ:	 ຝ່າຍການເມືອງນ�າໃຊ້ລັດ	 (ຝ່າຍປົກຄອງ)	
ເປັນເຄ່ືອງມືເພ່ືອບັນລຸຈຸດປະສົງອຸດົມການຂອງຕົນ	
ວາງອອກ	ດ່ັງນ້ັນຝ່າຍປົກຄອງ	ຈຶ່ງມີພາລະບົດບາດ	
ໃນການຮ່າງບັນດານິຕິກ�າ	ຫລື	 ແຜນການຕ່າງໆ	
ອອກມາ	ແລ້ວສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍການເມືອງພິຈາລະນາ	
ຕັດສິນໃຈ	 ເຊ່ີງເນ້ືອແທ້ກ�ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຄວາມ	
ຕ້ອງການ	ແລະ	ຂ�ສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ.	ການວາງ	
ແຜນແມ່ນວຽກທ່ີມີຄວາມສ�າຄັນ	ໃນຂະບວນວິວັດ	
ແຫ່ງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ	 ເປັນຕ້ົນ		
ແມ່ນໄດ້ນ�າໃຊ້ລະບົບແຜນການເພ່ືອກ�າໜົດໜ້າທ່ີ,	
ທິດທາງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ	
ແຕ່ລະໄລຍະເຊ່ັນ:	 ໄລຍະສ້ັນ,	ກາງ	ແລະ	ຍາວ		
ເພາະວ່າບັນດາເອກະສານເລ່ົານ້ີເປັນເຄ່ືອງມືໃນ	
ການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ		
ຫັນມາເປັນແຜນງານ,	ໂຄງການ	ແລະ	 ກິດຈະກ�າ	
ລະອຽດ	ເພ່ືອຮັບປະກັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ້ສ�າ	
ເລັດຜົນເປັນຢ່າງດີ.	

ຂ້ັນຕອນການຈັດຕ້ັງອົງການ	 :	ພາຍຫັຼງທ່ີມີ	
ການວາງແຜນວຽກງານຢ່າງລະອຽດ	ຄົບຖ້ວນແລ້ວ	
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ແຜນການທ່ີວາງໄວ້ບັນລຸຜົນສ�າເລັດ		
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ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕ້ັງອົງການຂ້ຶນມາ	ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ		
ແຜນການດ່ັງກ່າວ	ເຊ່ີງວຽກງານນ້ີກ�ແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງ	
ຝ່າຍປົກຄອງ.	ການຈັດຕ້ັງອົງການໝາຍເຖິງ	ຂະ	
ບວນການຈັດຄວາມສ�າພັນລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆ	
(ຕົວບຸກຄົນ	ແລະ	ກຸ່ມຍ່ອຍຕ່າງໆ)	ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດ	
ສ�າພັນ	ແລະ	ຮ່ວມເຂ້ົາກັນເປັນໜ່ວຍງານທ່ີມີປະສິດ	
ທິພາບ	ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານມຸ້ງສູ່ເປ້ົາໝາຍ	
ລວມ	ຈົນກ່ວາສ�າເລັດ	 ເວົ້າລວມແລ້ວການຈັດຕ້ັງ	
ອົງການນ້ີຈະກ່ຽວກັບການກ�ານົດໂຄງປະກອບທາງ	
ດ້ານກົງຈັກຫືຼກົນໄກໃນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ	
ແລະ	 ໂຄງປະກອບທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນທັງ	
ສອງຢ່າງຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງ	ແລະ	 ກົມກຽວ	
ກັນທ່ີສຸດ	ຈິ່ງຈະສາມາດຂັບເຄ່ືອນວຽກງານໃຫ້ໄປ	
ສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້	ການຈັດຕ້ັງອົງການແມ່ນ		
ການກ�ານົດຕ�າແໜ່ງງານໄວ້ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ,		
ແຕ່ລະພາກສ່ວນມີສາຍໄຍການສ່ັງການ	 ແລະ		
ຂ້ຶນກັບ,	ການປະສານງານ	ແລະອ່ືນໆ	ທັງນ້ີກ�ເພ່ືອ	
ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານມີຄວາມ	
ຄ່ອງຕົວ,	ບ�່ກ້າວກ່າຍໜ້າທ່ີເຊ່ີງກັນແລະກັນ,	ຮູ້ລະ	
ດັບຂ້ັນຂອງການບັງຄັບບັນຊາຢ່າງລະອຽດຈະແຈງ້.

ຂ້ັນຕອນການຊັບຊ້ອນພະນັກງານ:	 ແມ່ນ	
ການບັນຈຸພະນັກງານ	 ເຂ້ົາໃສ່ຕ�າແໜ່ງງານຕ່າງໆ		
ທ່ີໄດ້ກ�ານົດເອົາໄວ້ແລ້ວໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ,		ສອດ	
ຄ່ອງ	ແລະ	 ເໝາະສົມທ່ີສຸດ	 ເພາະວ່າພະນັກງານ	
ທ່ີຖືກບັນຈຸຊັບຊ້ອນນ້ີຈະເປັນຜູ້ບັນຊາ,	 ຂັບເຄ່ືອນ	
ກົງຈັກຂອງວຽກງານໃຫ້ໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ	
ຕາມເ ປ້ົ າໝາຍ	 ແລະ	 ເວລາ ທ່ີໄ ດ້ກ� າ ນົດໄວ້ .		
ສະນ້ັນໃນເວລາບັນຈຸຊັບຊ້ອນພະນັກງານເຂ້ົາໃສ່	
ຕ�າແໜ່ງງານໃດໜຶ່ງທ່ີໄດ້ກ�ານົດໄວ້ນ້ັນ	 ຕ້ອງໄດ້ຄ�າ	
ນຶງເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ,	ການບັນຈຸຊັບ	
ຊ້ອນພະນັກງານຕ້ອງບົນພ້ືນຖານຫັຼກການທ່ີວ່າ:		
ຈັດຄົນໃສ່ວຽກ		ຫ້າມເດັດຂາດບ່�ໃຫ້ຈັດວຽກມາໃສ່	
ຄົນ	ໝາຍຄວາມວ່າ:	 ກ່ອນຈະຮັບພະນັກງານເຂ້ົາ	
ເຮັດວຽກ	ກ�ຕ້ອງຄ�ານຶງເຖິງຕ�າແໜ່ງງານທ່ີຫວ່າງຢູ່	
ແລະ	 ຄັດເລຶອກໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມຮູ້ ,	 ຄວາມສາ	
ມາດ,	ສາຂາວິຊາອາຊີບທ່ີຮຽນມາ.	 ຫີຼກລ່ຽງທ່ີສຸດ	
ໃນການຮັບຄົນເຂ້ົາມາທັງໆທ່ີຕ�າແໜ່ງງານຫວ່າງ	
ບ�່ ມີ	 ແລະ	ບ�່ ຖືກກັບສາຂາອາຊີບທ່ີຮຽນມາແລ້ວ	
ຊ�້າພັດຈັດຕ�າແໜ່ງງານໃໝ່ຂ້ຶນມາເພ່ືອບັນຈຸໃສ່		
ອັນນີ້ແມ່ນບ�່ຖືກຕ້ອງ.

ການບັນຊາ-ສ່ັງການ:	 ໝາຍເຖິງຜູ້ນ�າໃຊ້	

ສິລະປະ	ແລະ	ວິທີການຕ່າງໆເພ່ືອຊ້ີນ�າ	 -	ນ�າພາ	
ຄົນອ່ືນເຄ່ືອນໄຫວປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສ�າເລັດ	
ຜົນຕາມຈຸດປະສົງ	ແລະ	ເປ້ົາໝາຍຂອງແຜນການ	
ທ່ີວາງໄວ້	ສະນ້ັນຜູ້ບ�ລິຫານ	 ຫືຼ	 ນັກປົກຄອງຕ້ອງ	
ເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມຮູ້,	ຄວາມສາມາດ	ແລະ	ທັກສະ	
ນະເພາະຕົວສູງພ�ສົມຄວນ	ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຜູ້ບ�ລິ	
ຫານຫືຼນັກປົກຄອງຕ້ອງມີຄວາມສາມາດ	 ແລະ	
ທັກສະຄື:	ຄວາມເປັນຜູ້ນ�າ,	ການຈູງໃຈ,	ການປະສານ	
ງານ,	ມະນຸດສ�າພັນ...
ຂ້ັນຕອນການຄວບຄຸມ	-	ການກວດກາ:	ໝາຍເຖິງ	
ການບັງຄັບບັນຊາ,	ຄວບຄຸມ	ບັນດາກິດຈະກ�າຕ່າງໆ	
ໃຫ້ດ�າເນີນໄປຕາມທິດທາງ	ແລະ	ແຜນການທ່ີວາງ		
ໄວ້,	ການຄວບຄຸມກວດກາແມ່ນ	ໝາຍເຖິງການຕິດ	
ຕາມກວດກາ	ແລະ	ຊຸກຍູ້ການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ	
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ,	ແຕ່ລະຂ້ັນຕອນເພ່ືອສົມທຽບກັບ	
ແຜນການ	ຫຼື	ມາດຕະຖານທີ່ວາງໄວ້ກັບຜົນຂອງການ
ຈດັຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈງິວາ່ປະຕິບັດໄດ້ຄືແນວໃດ?	ເພ່ືອ
ຈະໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ຶນໄດ້ທວ່ງທັນເວ	
ລາ.	ການຄວບຄຸມກວດກາຈະເປັນວຽກທ່ີກ່ຽວກັບການ
ກ�ານົດລະບົບລາຍງານເຮດັໃຫ້ຂອດປະສານງານ	ແລະ	
ຂອດລາຍງານຕິດຈອດກັນ	ຢ່າງເປັນລະບົບ;	ການ	
ພັດທະນາມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ	ເປັນການ	
ຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານໃຫ້ສູງຂ້ຶນ;	ການຕີລາ	
ຄາປະເມີນຜົນ	ເປັນການກວດກາຕີລາຄາປະເມີນຜົນ
ວຽກງານໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ	ແລະ	ຂ້ັນຕອນເພ່ືອຮັບ	
ປະກັນການປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ທັງຄຸນນະພາບ,	
ຕາມງົບປະມານ	ແລະ	 ທັນກັບກ�ານົດເວລາ;	ການ	
ແກ້ໄຂຄວາມບົກຜ່ອງ	ໃນເມ່ືອກວດກາພົບເຫັນບັນ			
ຫາ	ຫຼື	ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງເຊັ່ນ:	ໜ້າວຽກ,	
ບຸກຄະລາກອນ,	ງົບປະມານ,	ວັດຖຸອຸປະກອນໃນການ	
ຜະລິດ	ແລະ	ອ່ືນໆ	ທ່ີບົກຜ່ອງກ�ຕ້ອງຮີບຮ້ອນປັບປຸງ	
ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ	ແລະ	ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດ
ລ້ອມເພ່ືອເຮດັໃຫ້ວຽກງານທັງໝົດສືບຕ�ດ່�າເນີນໄປສ�າ
ເລັດຜົນ.

ດ່ັງ ນ້ັນ	 ເ ມ່ືອສົມທຽບເຫັນໄດ້ຄວາມສອດ	
ຄ່ອງກົມກຽວກັນລະຫວ່າງວຽກງານປົກຄອງ	ແລະ	
ວຽກງານບ�ລິຫານ	ຈຶ່ງສາມາດຢ້ັງຢືນໄດ້ວ່າ:	ວຽກງານ	
ປົກຄອງລວມມີສອງໜ້າວຽກຕົ້ນຕ�ຄື:	ການຈັດຕ້ັງ		
ແລະ	ການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກການ	
ເມືອງ	 ທ່ີກ�າອ�ານາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ	ໃຫ້ປະກົດຜົນ	
ເປັນຈິງເຊ່ັນ:	ການຈັດຕ້ັງປະກອບດ້ວຍໂຄງປະກອບ	
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ທາງດ້ານກົງຈກັ	(ກົນໄກ)	ແລະ	ໂຄງປະກອບທາງດ້ານ	
ບຸກຄະລາກອນ.	ໂຄງປະກອບທາງດ້ານກົງຈັກມັນ	
ແມ່ນ	ໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງໃຊ້ເປັນກົນໄກເພ່ືອຂັບ	
ເຄ່ືອນວຽກງານຢ່າງເປັນລະບົບ.	ສະນ້ັນການກ�ານົດ	
ກົງຈັກ	ຕ້ອງຢູ່ບົນພ້ືນຖານການກ�ານົດຕ�າແໜ່ງງານ
ທັງນ້ີກ�ເພ່ືອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກມີຄວາມກະທັດ	
ຮດັ,	ສົມເຫດສົມຜົນ,	ມີປະສິດທິພາບ	ແລະ	ມີປະສິດ	
ທິຜົນສູງ.	ນອກຈາກນ້ັນກົງຈກັຍັງກວມເອົາພ້ືນຖານ
ວັດຖຸ-ອຸປະກອນ,	ພາຫະນະຮັບໃຊ້ໃນການເຄ່ືອນ	
ໄຫວວຽກງານ	ແລະ	ປັດໄຈທາງດ້ານການເງິນອີກ	
ດ້ວຍ.	ສ່ວນໂຄງປະກອບທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ	
ແມ່ນໝາຍເຖິງຈ�ານວນພະນັກງານ	ທ່ີຖືກຊັບຊ້ອນ	
ໃສ່ກົງຈັກ	ເພ່ືອເປັນຜູ້ຂັບເຄ່ືອນກົງຈັກໃຫ້ເດີນໄປ	
ຕາມທິດທາງ	ຫືຼ	ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ	ພັກການ	
ເມືອງທ່ີວາງໄວ້.	ສະນ້ັນການບັນຈຸຊັບຊ້ອນບຸກຄະ	
ລາກອນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫັຼກການຄື:	 ຖືກວຽກ,	
ຖືກຄົນ	ແລະ	ຖືກເວລາ	ດ່ັງທິດນ�າຂອງພັກໄດ້ກ�ານົດ	
ມາດຖານເງ່ຶອນໄຂຂອງພະນັກງານລັດເອົາໄວ້ວ່າ:	
ຕ້ອງເປັນທັງຄົນດີ	(ມີຄຸນສົມບັດ,	ສິນທ�າປະຕິວັດ,	
ມີແນວຄິດ	ແລະ	ການກະທ�າທ່ີດີ)	ແລະ	ທັງເປັນຄົນ	
ເກັ່ງ	ຄື:	ເກັ່ງທາງດ້ານວິຊາການ,	ວິຊາສະເພາະ,	ມີ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ.	
ການຜັນຂະຫຍາຍ:	ແມ່ນການເຄ່ືອນໄຫວຈັດຕ້ັງ	
ປະຕິບັດ	ແລະ	ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຝ່າຍ	
ປົກຄອງ	ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ	
ພັກການເມືອງເກີດເປັນ	ຮູບປະທ�າ	ໃນຊີວິດສັງຄົມ	
ຕົວຈິງ	ເຊ່ີງການເຄ່ືອນໄຫວດ່ັງກ່າວແມ່ນໄດ້ກວມ	
ເອົາສອງວຽກໃຫຍ່	ຄື:	ການຄຸ້ມຄອງ	(ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍ	
ລະບຽບກົດໝາຍ)	ແລະ	ການສົ່ງເສີມ	(ການພັດທະ
ນາກ່ຽວກັບການບ�ລິການສາທາລະນະ	ແລະ	ສະ	
ຫວັດດີການສັງຄົມ).

ເນ່ືອງຈາກວ່າ	ວຽກງານປົກຄອງແມ່ນວຽກ	
ງານໜຶ່ງທ່ີສ�າຄັນ	ແລະ	ຕ້ົນຕ�ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ	
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ,	ເພ່ືອເຮັດໜ້າທ່ີຮັບ	
ໃຊ້ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.	ໃນພຶດຕິກ�າຜ່ານມາວຽກ	
ງານປົກຄອງກ�ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕ�່ເນ່ຶອງ	ອັນ	
ທ່ີພ້ົນເດ່ັນ	“ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຫັນຈາກແບບລວມ	
ສູນອາດຍາສິດ,	ບ�ລິຫານເກືອກຸນ	ໄປສູ່ການປະຕິ	
ບັດກົນໄກໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ“	ໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງ	
ແບບແບ່ງຂັນ້ເຊັ່ນ:			ຂັນ້ສນູກາງ,	ຂັນ້ທອ້ງຖິນ່	ແລະ	
ຂ້ັນຮາກຖານ.ຈາກນ້ັນກ�ໄດ້ຫັນມາເປັນ	“ການຄຸ້ມ	

ຄອງຕາມລະບົບລວມສູນແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ	
ຕາມຂະແໜງການ“.	ມາຮອດປີ	2003	 ລັດຖະທ�າ	
ມະນູນ	ແລະ	ກົດໝາຍ	ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ມ	ີ
ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ	ສະພາບການຕົວຈິງຂອງເສດ	
ຖະກິດ-ສັງຄົມ	ແນວໃດກ�ຕາມ	ໃນຕ�່ໜ້ານ້ີຍັງຈະ	
ໄດ້ສືບຕ�່ຊອກທິດທາງ	ແລະ	ພ້ອມກັນປັບປຸງແກ້ໄຂ	
ບາງບັນຫາທ່ີບ�່ທັນເໝາະສົມ	 ເພ່ືອເປັນການປະ	
ກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ		
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:	

-	 ຕ້ັງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຄຸ້ມຄອງ	
ຂ້ັນຕອນການຄວບຄຸມ-ການກວດກາ:	ໝາຍເຖິງ	
ການບັງຄັບບັນຊາ,	ຄວບຄຸມ	ບັນດາກິດຈະກ�າຕ່າງໆ	
ໃຫ້ດ�າເນີນໄປຕາມທິດທາງ	ແລະ	ແຜນການທ່ີວາງ	
ໄວ້,	ການຄວບຄຸມກວດກາ	ແມ່ນໝາຍເຖິງ	ການ	
ຕິດຕາມກວດກາ	ແລະ	ຊຸກຍູ້ການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ	
ງານໃນແຕລ່ະໄລຍະ,	ແຕລ່ະຂັນ້ຕອນເພືອ່ສມົທຽບ
ກັບແຜນການ	 ຫືຼ	ມາດຕະຖານທ່ີວາງໄວ້ກັບຜົນ					
ຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງວ່າປະຕິບັດໄດ້ຄື	
ແນວໃດ?	ເພ່ືອຈະໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ຶນ	
ໄດ້ທວ່ງທັນເວລາ.	ການຄວບຄຸມກວດກາຈະເປັນ		
ວຽກທ່ີກ່ຽວກັບການກ�ານົດລະບົບລາຍງານເຮັດໃຫ້	
ຂອດປະສານງານ	ແລະ	ຂອດລາຍງານຕິດຈອດກັນ	
ຢ່າງເປັນລະບົບ;	ການພັດທະນາມາດຕະຖານການ	
ປະຕິບັດງານ	ເປັນການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານ	
ໃຫ້ສງູຂຶ້ນ;	ການຕລີາຄາປະເມີນຜນົ	ເປັນການກວດ
ກາຕີລາຄາປະເມີນຜົນວຽກງານໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ	
ແລະ	 ຂ້ັນຕອນເພ່ືອຮັບປະກັນການປະຕິບັດວຽກ	
ງານໄດ້ທັງຄຸນນະພາບ,	ຕາມງົບປະມານ	ແລະ	ທັນ	
ກັບກ�ານົດເວລາ;	ການແກ້ໄຂຄວາມບົກຜ່ອງ	ໃນ	
ເມ່ືອກວດກາພົບເຫັນບັນຫາ	 ຫືຼ	ຄວາມບົກຜ່ອງ	
ດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງເຊ່ັນ:	ໜ້າວຽກ,	ບຸກຄະລາກອນ,	
ງົບປະມານ,	ວັດຖຸອຸປະກອນໃນການຜະລິດ	ແລະ		
ອ່ືນໆ	ທ່ີບົກຜ່ອງກ�ຕ້ອງຮີບຮ້ອນປັບປຸງ	ແກ້ໄຂໃຫ້	
ທັນເວລາ	ແລະ	ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມ			
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ວຽກງານທັງໝົດສືບຕ�່ດ�າເນີນໄປສ�າ	
ເລັດຜົນ.

ດັ່ງນັ້ນ	ເມື່ອສົມທຽບເຫັນໄດ້ຄວາມສອດຄ່ອງ	
ກົມກຽວກັນລະຫວ່າງວຽກງານປົກຄອງ	ແລະ	ວຽກ	
ງານບ�ລິຫານ	ຈຶ່ງສາມາດຢ້ັງຢືນໄດ້ວ່າ:	ວຽກງານ	
ປົກຄອງລວມມີສອງໜ້າວຽກຕົ້ນຕ�ຄື:	ການຈັດຕ້ັງ		
ແລະ	ການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກການ	
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ເມືອງ	ທ່ີກ�າອ�ານາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ	ໃຫ້ປະກົດ	
ຜົນເປັນຈິງເຊ່ັນ:	ການຈັດຕ້ັງປະກອບດ້ວຍໂຄງ	
ປະກອບທາງດ້ານກົງຈັກ	(ກົນໄກ)	ແລະ	ໂຄງປະ	
ກອບທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ.	ໂຄງປະກອບທາງ	
ດ້ານກົງຈັກມັນແມ່ນ	ໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງໃຊ້ເປັນ
ກົນໄກເພ່ືອຂັບເຄ່ືອນວຽກງານຢ່າງເປັນລະບົບ.	
ສະນັ້ນການກ�ານົດກົງຈັກ	ຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖານການ	
ກ�ານົດຕ�າແໜ່ງງານ	ທັງນ້ີກ�ເພ່ືອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້	
ກົງຈັກມີຄວາມກະທັດຮັດ,	ສົມເຫດສົມຜົນ,	ມີປະ	
ສິດທິພາບ	ແລະ	ມີປະສິດທິຜົນສູງ.	ນອກຈາກນັ້ນ
ກົງຈັກຍັງກວມເອົາພື້ນຖານວັດຖຸ-ອຸປະກອນ,	ພາ
ຫະນະຮັບໃຊ້ໃນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ	ແລະ	
ປັດໄຈທາງດ້ານການເງິນອີກດ້ວຍ.	ສ່ວນໂຄງປະ
ກອບທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນແມ່ນໝາຍເຖິງຈ�າ	
ນວນພະນັກງານທ່ີຖືກຊັບຊ້ອນໃສ່ກົງຈກັ	ເພ່ືອເປັນ	
ຜູ້ຂັບເຄ່ືອນກົງຈັກໃຫ້ເດີນໄປຕາມທິດທາງ	ຫືຼ	ແນວ	
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກການເມືອງທ່ີວາງໄວ້.						
ສະນ້ັນ	ການບັນຈຸຊັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນຕ້ອງ	
ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການຄື:	ຖືກວຽກ,	ຖືກຄົນ	ແລະ	
ຖືກເວລາ	ດ່ັງທິດນ�າຂອງພັກໄດ້ກ�ານົດມາດຖານ	
ເງ່ຶອນໄຂຂອງພະນັກງານລັດເອົາໄວວ້າ່:	ຕ້ອງເປັນ	
ທັງຄົນດີ	(ມີຄຸນສົມບັດ,	ສິນທ�າປະຕິວດັ,	ມີແນວຄິດ	
ແລະ	ການກະທ�າທ່ີດີ)	ແລະ	ທັງເປັນຄົນເກ່ັງ	ຄື:	
ເກັ່ງທາງດ້ານວິຊາການ,	ວິຊາສະເພາະ,	ມີຫົວຄິດ
ປະດິດສ້າງໃນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ.	ການຜັນ	
ຂະຫຍາຍ:	ແມ່ນການເຄ່ືອນໄຫວຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ	
ແລະ	ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຝ່າຍປົກຄອງ		
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກການ	
ເມືອງເກີດເປັນ	ຮູບປະທ�າໃນຊີວິດສັງຄົມຕົວຈິງ		
ເຊ່ີງການເຄ່ືອນໄຫວດ່ັງກ່າວແມ່ນໄດ້ກວມເອົາ	
ສອງວຽກໃຫຍ່	ຄື:	ການຄຸ້ມຄອງ	(ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍ	
ລະບຽບກົດໝາຍ)	ແລະ	ການສ່ົງເສີມ	(ການພັດ	
ທະນາກ່ຽວກັບການບ�ລິການສາທາລະນະ	ແລະ		
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ).

ເນ່ືອງຈາກວ່າ	ວຽກງານປົກຄອງແມ່ນວຽກ	
ງານໜຶງ່ທ່ີສ�າຄັນ	ແລະ	ຕ້ົນຕ�ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ	
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ,	ເພືອ່ເຮັດໜ້າທີຮ່ັບ	
ໃຊ້ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈງິ.	ໃນພຶດຕິກ�າຜ່ານມາວຽກ	
ງານປົກຄອງກ�ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕ�່ເນ່ຶອງ	ອັນ	
ທ່ີພ້ົນເດ່ັນ	“ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຫັນຈາກແບບລວມ	
ສູນອາດຍາສິດ,	ບ�ລິຫານເກືອກຸນ	ໄປສູ່ການປະຕ	ິ

ບັດກົນໄກໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ	“	ໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງ	
ແບບແບ່ງຂ້ັນເຊ່ັນ:	ຂ້ັນສູນກາງ,	ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ	ແລະ	
ຂ້ັນຮາກຖານ.	ຈາກນ້ັນກ�ໄດ້ຫັນມາເປັນ	“ການຄຸ້ມ
ຄອງຕາມລະບົບລວມສູນແບ່ງຄວາມຮບັຜິດຊອບ
ຕາມຂະແໜງການ“.	ມາຮອດປີ	2003	ລັດຖະທ�າ	
ມະນູນ	ແລະ	ກົດໝາຍ	ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້
ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງຂອງ	
ເສດຖະກິດ	-	ສັງຄົມ	ແນວໃດກ�ຕາມ	ໃນຕ�ໜ່າ້ນ້ີຍັງ	
ຈະໄດ້ສືບຕ�່ຊອກທິດທາງ	ແລະ	ພ້ອມກັນປັບປຸງ	
ແກ້ໄຂບາງບັນຫາທ່ີບ�່ທັນເໝາະສົມ	 ເພ່ືອເປັນ	
ການປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ	-	ສັງຄົມ	
ຂອງຊາດ	ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:	

-	 ຕ້ັງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຄຸ້ມຄອງ	
ລັດ,	 ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍລະບຽບກົດໝາຍ,	ຈັດ			
ຕ້ັງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກໃຫ້ປະກົດ	
ຜົນເປັນຈິງ;	ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃນການປັບປຸງ
ບັນດາອົງການອ�ານາດແຫ່ງລັດ	ໃຫ້ມີຄວາມສາ	
ມາດ	ເຄ່ືອນໄຫວປະຕິບັດພາລະໜ້າທ່ີຂອງຕົນ	
ຢາ່ງມີປະສດິທິພາບ;	ກ�ານດົພາລະບດົບາດ,	ແບງ່	
ຂ້ັນຄຸ້ມ	ຄອງ	ແລະ	ຂອບເຂດສິດຂອງແຕ່ລະຂ້ັນ	
ໃຫ້ຈະແຈ້ງ	ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຕົກລົງ	ແກ້ໄຂ	
ບັນຫາຢ່າງຖືກຕ້ອງ,	ວ່ອງໄວ	ມີລະບຽບວິໄນເຂັ້ມ	
ງວດ,	ຮບັປະກັນລັກສະນະໂປ່ງໃສ	ແທດເໝາະກັບ	
ກົນໄກ	ເສດຖະກິດຕະຫລາດ	ແລະ	ມີການກວດກາ	
ຮອບດ້ານ.

-	 ສືບຕ�່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕ້ັງທຸກໆຂ້ັນ	
ໃຫ້ມີກ�າລັງແຮງ,	 ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂ້ັມແຂງ,	
ເພ່ີມທະວີບົດບາດການນ�າພາຂອງອ�ານາດການ	
ປົກຄອງຂ້ັນຕ່າງໆໃຫ້ສູງຂ້ຶນ	ໃນນ້ັນຕ້ອງເອົາໃຈ	
ໃສ່ດັດແປງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະ	
ພັກ,	ອ�ານາດການປົກຄອງ.

-	ພັກເຮົາເຄີຍໄດ້ຢືນຢັນຕະຫລອດມາວ່າ		
ພະນັກງານມີບົດບາດຕັດສິນຕ�່ການຈັດຕ້ັງປະຕິ	
ບັດແນວທາງ,	ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ	ສະນ້ັນ	
ການບ�າລຸງສ້າງ,	ການນ�າໃຊ້	ແລະ	ການຄຸ້ມຄອງ	
ພະນັກງານຈຶ່ງເປັນວຽກງານ	ແລະ	ໜ້າທ່ີທ່ີສ�າຄັນ	
ຂອງຄະນະພັກຂັ້ນຕ່າງໆ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ:	ເຫັນວ່າວຽກງານປົກ	
ຄອງແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງ	 ທ່ີມີຄວາມສ�າຄັນຕ�່ການ	
ພັດທະນາປະເທດຊາດ	ເພາະວາ່ວຽກງານປົກຄອງ	
ແມ່ນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວທາງ	ແຜນນະໂຍ	
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ບົດ	ຄວາ	ມ	ໂດຍ:	ສ.	ກີບ	ເກ	ສອນ

ບາຍຂອງພັກ	-	ລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ປະກົດຜົນ	
ເປັນຈງິ,	ເປັນວຽກງານທ່ີມີການປະສົມປະສານ	ຢ່າງ	
ກົມກຽວຕ�່ກັບ	05	ຫລັກການຂອງການບ�ລິຫານ.	
ໝາຍຄວາມວ່າ	ການປົກຄອງແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ	
ກິດຈະກ�າຂອງລັດ	ດ້ວຍບັນດາໜ່ວຍງານຕ່າງໆ	ທີ່	
ເຮັດໜ້າທ່ີບ�ລິການສາທາລະນະ,	ການພົວພັນລະ	
ຫວາ່ງລັດ	ແລະ	ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ,	ເຮດັໜາ້ທ່ີໃນ	
ການຄຸ້ມຄອງລັດ,	ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ	
ສະພາບການຕົວຈິງ,	ພ້ອມທັງໃຫ້ການບ�ລິການປະ	
ຊາຊົນ	ແລະ	ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງ
ແທ້ຈງິ	ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ.	
ໃນພຶດຕິກ�າແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ສ້າງສາ	
ປະເທດຊາດນ້ັນພັກ	ແລະ	ລັດຖະບານເຮາົໄດ້ປັບປຸງ	
ຍົກສູງວຽກງານປົກຄອງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຢ່າງຕ�່	

ເນ່ຶອງ	ໂດຍເລ່ີມຈາກຫັນການຄຸ້ມຄອງປະເທດ	ດ້ວຍ	
ລະບອບເກື້ອກຸນໄປສູ່ລະບອບໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ,	
ລົບລ້າງການເກ້ືອກຸນແບບລາມປາມ;	ຫັນອອກຈາກ
ເສດຖະກິດທ�າມະຊາດກຸ້ມຕົນເອງພ�ໃຜພ�ລາວ	ໄປສູ່	
ເສດຖະກິດຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕາມກົນໄກເສດຖກິດ
ຕະຫຼາດ	ທ່ີມີການນ�າພາຂອງພັກ	ແລະ	ການຄຸ້ມຄອງ	
ຂອງລັດ.	ອ�ານາດການປົກຄອງກ�ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ	
ປ່ຽນແປງ	ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງເໝາະສົມກັບສະ	
ພາບແວດລ້ອມ	ແລະ	ຈຸດພິເສດພາຍໃນປະເທດ	
ແລະ	ສາກົນ;	ການປົກຄອງໄດ້ນ�າໃຊ້ຫັຼກການບ�ລິຫານ	
ທ່ີມີລັກສະນະວທິະຍາສາດ	ແລະ	ສາກົນທ່ີສອດຄ່ອງ	
ແລະ	ກົມກຽວກັນສາມາດເຮັດໃຫ້ແນວທາງນະໂຍ	
ບາຍກ�ຄືແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ	ເກີດໝາກ	
ເກີດຜົນທີ່ດີຢູ່ໃນຊີວິດຕົວຈິງຂອງສັງຄົມ.
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ການ	ເກີດ	ຂ້ຶນ	ຂອງນະວດັຕະກ�າທາງການເງິນ ແລະ	ການ	ແ	ຂ່	ງຂັນ	ທ່ີ	ປ່ຽນ	

ແປງໃນ	ຂົງ	ເຂດ	ການ	ເງິນ-ການ	ທະ	ນາ	ຄານ

ຈາກຂ�້ມູນຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງ	As-
sistant Professor Dr. Roongkiat Ratanabanchuen	
ທ່ີ	ຈລຸາລົງກອນມະຫາວທິະຍາໄລ	(Chulalongkorn 
University) ເຊ່ິງມີຊ່ືວາ່:	“ການເງິນ-ການທະນາຄານ	
ໃນຍຸກດິຈຕິອນ	4.0	ແລະ	ລະບົບເສດຖະກິດດິຈຕິອນ	
(BANKING AND FINANCE IN THE DIGI-
TAL ERA 4.0 AND THE DIGITAL ECONO-
MY)”	ແລະ	ໄດ້ຮບັການອະນຸມັດເຫັນດີໃຫ້ແປ	ແລະ	
ຮຽບຮຽງ ເປັນພາສາລາວໃນຄ້ັງນ້ີເ ຫັນວ່າເປັນໂອ	
ກາດດີອີກຄ້ັງໜຶງ່ທ່ີເປັນພ້ືນຖານ,	ແຫລ່ງຂ�ມູ້ນບົດຮຽນ
ດ້ານວິຊາການສ�າລັບໝູນໃຊ້ເຂົ້າການຄົ້ນຄວ້າສຶກ	
ສາໃຫ້ມີຫລາກຫລາຍ	ແລະ	ທັນສະໄໝ.	ໂດຍລວມ	
ແລ້ວເນ້ືອໃນທ່ີແປ	ແລະ	ຮຽບຮຽງ	ແມ່ນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ	
ສະເພາະດ້ານກ່ຽວຂ້ອງໃນຫົວຂ�:້	“ການເກີດ	ຂ້ຶນຂອງ	
Fintech	ແລະ	ການແຂ່ງຂັນທີ່ປຽ່ນແປງໃນຂງົເຂດ	
ການເງິນ	ແລະ	ການທະນາຄານ”	ເຊ່ິງລາຍລະ	ອຽດໄດ້	
ບອກໃຫ້ຮູ້ ວ່າການປ່ຽນແປງໃນອຸດສາຫະກ�າການ	
ເງິນ-ການທະນາຄານແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ	
ແລະ	ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວອ່ງໄວໃນໄລຍະ	10	ກວາ່ປີ	
ຜ່ານມາ	ເຊ່ິງຈດຸເລ່ີມຕ້ົນຂອງການປ່ຽນແປງແມ່ນການ
ເກີດຂ້ຶນຂອງສະມາດໂຟນ	(Smart Phone) ແບບໃຊ້	
ຈ�ສ�າພັດ	(Touch screen) ໃນໄລຍະ	ປີ	2007	ແລະ	
ໃນໄລຍະດ່ັງກ່າວໄດ້ເກີດໂຄງສ້າງພ້ືນຖານຂອງລະ	
ບົບສ່ື ສານ ສ່ົງຜ່ ານຂ�້ມູນແບບບ�່ມີ ສາຍຍຸກໃໝ່ທ່ີ	
ເອີ້ນວ່າລະບົບ 3G.	ເຫດການດ່ັງກ່າວໄດ້ເຮດັໃຫ້ຜູ້ບ�
ລິໂພກໃນສັງຄົມມີການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�າຢ່າງວອ່ງ
ໄວ	ແລະ	ເຮດັໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໃໝ່ໆເຂ້ົາມານ�າສະ
ເໜບີ�ລິການທາງດ້ານການເງິນຜ່ານ	Mobile App    

ຈນົເປັນປັດໄຈໜຶງ່ທ່ີສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ສະຖາບັນ	
ການເງິນແບບເກົ່າ 	ຕ້ອງປັບໂຕພັດທະນາເພື່ອໃຫ	້
ສາມາດແຂ່ງຂັນຕ�່ໄປໄດ້.

ການປ່ຽນແປງ ເຫ່ົຼ ານ້ີ 	 ເກີດຂ້ຶນໃນຫຼາຍດ້ານ	
ຂອງຜະລິດຕະພັນ	ແລະ	ບ�ລິການທາງການເງິນດັ່ງ	
ນັ້ນເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງຕ�່ການປ່ຽນ	
ແປງໃນອຸດສາຫະກ�າກ ານເງິນ-ການທະນາຄານ	
ໃນນີ້ຈະນ�າສະເໜີໃຫ້ເຫັນເນື້ອໃນສ�າ	ຄັນສະເພາະ
ບາງປັດໄຈທ່ີສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນອຸດສາ
ຫະກ�າການເງິນ-ການທະນາຄານ	ທ່ີເຮດັໃຫ້ການຄິດ
ຄົ້ນນະວັດຕະກ�າຂອງສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ	ດ�າ	
ເນີນແບບຊັກຊ້າ	ແລະ	ກ�່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງໃນການ
ແຂ່ງຂັນຈາກຜູ້ ໃຫ້ບ�ລິການທາງການເງິນໃໝ່	 ເຊ່ິງ	
ມັກຈະຖືກເອີ້ນວ່າ:	ຟິນເທັກ	(FINTECHS).

ອີງໃສ່ສ ະພາບ 	 ແລະ	 ເງ່ືອນໄຂຂອງການ	
ປ່ຽນແປງດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ	ແລະ	ຜູ້ໃຫ	້
ບ�ລິການທາງການເງິນໃໝ່	 ທ່ີນ�າເອົາເຕັກໂນໂລຊີ		
ແລະ	ນະວດັຕະກ�າໃໝ່ໆ	ມາໝູນໃຊ້ເພ່ືອໃຫ້ບ�ລິການ	
ແກ່ຜູ້ບ�ລິໂພກນັ້ນ	ໄດ້ຖືກນິຍາມເອີ້ນວ່າ:	Fintechs.  
ເຊ່ິງຫຍ�້ມາຈາກຄ�າວ່າ :	Fi nancial Technology 
ເຊ່ິງ ຄ�າ ສັບ	 ຟິ ນ ເທັກນ້ີ	 ເກີດຂ້ຶນໃນຊ່ວງປີ	 1990	
ໂດຍເປັນຄ�າຫຍ�້ ຂອງ	The  Fin ancial Services 
Technology Consortium	ເຊິ່ງເປັນໂຄງການວິໄຈ	
ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ 	Citigroup (ALI, 2017) ຕ�່ມາ	
ຈຶ່ງໄ ດ້ ມີການໃ ຊ້ຄ�າວ່າ	 ຟິນເ ທັກ	 ເພ່ືອໝາຍເຖິງ	
ບ�ລິສັດ	Startup	ທ່ີນ�າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີມາໃຫ້ບ�ລິການ	
ທາງການເງິນ	ໂດຍຄ�າສັບ	Fintech	ໄດ້ຖືກນ�າໃຊ້ຢ່າງ	
ກວ້າງຂວາງນັບແຕ່ຊ່ວງປີ	2014	ເປັນຕົ້ນມາ.
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ຮູບທີ	1	ຟິນເທັກ	ທີ່ໃຫ້ບ�ລິການທາງດ້ານການເງິນຕ່າງໆ

ທີ່ມາ:		Asst. Prof Dr. Roongkiat Ratanabanchuen, p.35, 2020.

ຍ້ອນເຫດຜົນ	Fintech	 ເປັນຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ	
ໃໝ່	 ທ່ີເອ້ີນວ່າ	Startup company	 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຟິນ	
ເທັກທ່ີເກີດຂ້ຶນບ�່ມີເງິນທຶນພຽງພ�	 ທ່ີຈະໃຫ້ບ�ລິການ	
ທາງການເງິນຄົບຖ້ວນຮອບດ້ານຄືກັບສະຖາບັນ	
ການເງິນແບບເກ່ົາ	 ແຕ່ຟິນເທັກທ່ີເກີດຂ້ຶນຈະເນ້ັນ	
ໃນການຄິດຄົ້ນຜະລິດຕະພັນ	ຫຼື	ບ�ລິການທີ່ຕົນເອງ	
ມີຄວາມຊ�ານານ	ແລະ	 ມີຄວາມສາມາດໃນການ	
ໃຫ້ບ�ລິການຢ່າງມີປະສິດທິພາບທ່ີສຸດ,	 ດ່ັງນ້ັນ	ຈຶ່ງ	
ເປັນທ່ີມາຂອງການມີຟິນເທັກ	ທ່ີໃຫ້ບ�ລິການສະເພາະ	
ລົງເລິກໃນແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ	
ດັ່ງສະແດງໃນຮູບທີ	1.
	 ຈາກຮບູທີ 1	ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວາ່ອຸດສາຫະ	
ກ�າການເງິນ-ການທະນາຄານນ້ັນ	ສາມາດຢູ່ໄດ້ໂດຍ	
ບ�່ມີຄວາມຈ�າເປັນທ່ີຈະຕ້ອງມີສະຖາບັນການເງິນ	
ແບບເກ່ົາອີກຕ�ໄ່ປ,	ການເກີດຂ້ຶນຂອງຟິນເທັກ	ເຮດັ	
ໃຫ້ເກີດລະບົບນິເວດທາງທຸລະກິດ	 (Ecosystem)
ໃນແບບໃໝ່ທ່ີຜູ້ບ�ລິໂພກສາມາດໃຊ້ບ�ລິການທາງ	
ການເງິນຈາກຟິນເທັກ	ໂດຍບ�ຕ້່ອງອາໃສສະຖາບັນ
ການເງິນແບບເກ່ົາ.	 ເນ່ືອງຈາກການບ�ລິການທາງ	
ການເງິນຕ່າງໆເຫລ່ົານ້ີເປັນການບ�ລິການຜ່ານຊ່ອງ
ທາງອອນລາຍ	 ຫືຼ	 ເອ້ີນວ່າ	Digital Bankingເຮດັ	
ໃຫ້ຜູ້ບ�ລິໂພກສາມາດເລືອກຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການທາງການ
ເງິນໃນແຕ່ລະດ້ານທ່ີຕ້ອງການ	ແລະ	ຖືກໃຈໄດ້ງ່າຍ	
ຜ່ານ	Smart Devices ແລະ	ຜູ້ບ�ລິໂພກສາມາດເປີດ	
ບັນຊີເພ່ືອສະໝັກເຂ້ົາໃຊ້ບ�ລິການເຫ່ົຼານ້ັນໄດ້ທັນທີ

ບ�ວ່າ່ຈະຜ່ານ	Online  Bankingຫຼ	ືMobile Banking	
ກ�ຕາມ.	ການເກີດຂ້ຶນຂອງ	 ຟິນເທັກທ່ີໃຫ້ບ�ລິການ	
ແຕ່ລະດ້ານນັ້ນ	 ເຮັດໃຫ້ຮູບແບບການດ�າເນນີທຸລະ
ກິດຂອງສະຖາບັນການເງິນປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍຍ້ອນ
ໃນອະດີທະນາຄານທຸລະກດິ	ຈະມແີນວຄິດການດ�າ
ເນີນທຸລະກິດໃນລັກສະນະ	BRANCH BANKING	
ຫືຼ	 ການເປີດສາຂາໃນຂອບເຂດ-ທ້ອງຖ່ິນຕ່າງໆ	
ເພ່ືອໃຫ້ບ�ລິການກັບລູກຄ້າ	ແລະ	ຍ້ອນສາຂາທະນາ	
ຄານ	ເຮດັໜາ້ທ່ີຄືກັບຊ່ອງທາງການຂາຍຕ້ົນຕ�	(Dis-
tributions and sales channels)	ຂອງທະນາຄານ.

ໃນໄລຍະປີ	1990	ໄດ້ມີພັດທະນາການດ້ານ	
ອິນເຕີເນັດ	 ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດແບບເກ່ົາ		
ເລ່ີມມີແນວຄິດການໃຫ້ບ�ລິການຜ່ານ	ONLINE	
ເພີ່ມຂຶ້ນ	ຈົນນ�າໄປສູ່	ONLINE BANKING	 ໃນ	
ໄລຍະປີ	2000	ຕ�່ມາໃນໄລຍະປີ	2010	 ໄດ້ມີການ	
ນ�າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສ່ືສານແບບບ�່ມີສາຍຢ່າງ	
ກວ້າງຂວາງ	ນ�າພາໄປສູ່ການເກີດຂຶ້ນຂອງ Smart-
phone ແລະ	ການປະຍຸກໃຊ້	Smartphone	 ຂອງ	
Startup	ຕ່າງໆ	ເພື່ອໃຫ້ການບ�ລິການທາງການເງິນ	
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດທ່ົວໂລກ	 ຈະຕ້ອງ	
ເລ່ີມປັບໂຕຄິດຄ້ົນ	MOBILE APPLICATION   
ເພື່ອໃຫ້ບ�ລິການແກ່ຜູ້ບ�ລິໂພກເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການສ�າຫລວດຈາກ	BAIN & CO	ໃນ	ໄລຍະ	
ປີ	2013	ແລະ	2015	ເຫັນວາ່	ປະລິມານການໃຊ້	ON-
LINE BANKING	ໃນຫຼາຍປະເທດຢູ່ໃນລະດັບ
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າກປູຍ  1 ຘະໟບຌເນ້ຽນັຌທໞາບຸຈຘານະກ າກາຌຽຄິຌ-ກາຌະຌາາຌຌັໄຌ ຘາຓາຈດູ່ແຈ້ຈງຍ ໃຓ ທາຓ
 າຽຎັຌ ໃະຉໟບຄຓ ຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌຍຍຽກ຺ໃາບ ກຉ ໃແຎ, ກາຌຽກ ຈຂຶໄຌຂບຄຒິຌຽັກ ຽປັຈເນ້ຽກ ຈຖະຍ຺ຍຌິຽທຈາຄ
ຸຖະກິຈ (Ecosystem) ເຌຍຍເໝ່ ໃຏູ້ຍ ຖິຑກຘາຓາຈເຆ້ຍ ຖິກາຌາຄກາຌຽຄິຌາກຒິຌຽັກ ຈງຍ ໃຉໟບຄບາເຘ
ຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌຍຍຽກ຺ໃາ. ຽຌ ໃບຄາກກາຌຍ ຖິກາຌາຄກາຌຽຄິຌຉໞາຄໂຽນຖ຺ໃາຌ ໄ ຽຎັຌກາຌຍ ຖິກາຌຏໞາຌຆໞບຄາຄບບຌ
ຖາງ ນົ  ຽບ ໄຌທໞາ DIGITAL BANKING ຽປັຈເນ້ຏູ້ຍ ຖິຑກຘາຓາຈຽຖ ບກຏູ້ເນ້ຍ ຖິກາຌາຄກາຌຽຄິຌເຌຉ່ຖະຈໟາຌ
 ໃຉໟບຄກາຌ ຖະ ຊ ກເແຈ້ຄໞາງຏໞາຌ SMART DEVICES ຖະ ຏູ້ຍ ຖິຑກຘາຓາຈຽຎ ຈຍັຌຆ ຽຑ ໃບຘະໝັກຽຂ຺ໄາເຆ້
ຍ ຖິກາຌຽນຖ຺ໃາຌັໄຌແຈ້ັຌ  ຍ ໃທໞາະຏໞາຌ ONLINE BANKING ນຖ  MOBILE BANKING ກ ຉາຓ. ກາຌຽກ ຈ
ຂຶໄຌຂບຄ ຒິຌຽັກ  ໃເນ້ຍ ຖິກາຌຉ່ຖະຈໟາຌຌັໄຌ ຽປັຈເນ້ປູຍຍຍກາຌຈ າຽຌ ຌຸຖະກິຈຂບຄຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌຎ່ຼຌຎຄ
ແຎນຖາງ ງໟບຌເຌບະຈ ຈະຌາາຌຸຖະກິຈ ະຓ ຌທິຈກາຌຈ າຽຌ ຌຸຖະກິຈເຌຖັກຘະຌະ BRANCH 
BANKING ນຖ  ກາຌຽຎ ຈຘາຂາເຌຂບຍຽຂຈ-ໟບຄຊິໃຌຉໞາຄໂ ຽຑ ໃບເນ້ຍ ຖິກາຌກັຍຖູກໟາ ຖະ ງໟບຌຘາຂາ
ະຌາາຌ ຽປັຈໜໟາ ໃ ກັຍຆໞບຄາຄກາຌຂາງຉ຺ໄຌຉ  (DISTRIBUTION AND SALES CHANNEL) ຂບຄ
ະຌາາຌ. 

 

ເຌແຖງະຎ  1990 ແຈ້ຓ ຑັຈະຌາກາຌຈໟາຌບິຌຽຉ ຽຌັຈ ຽປັຈເນ້ະຌາາຌຸຖະກິຈຍຍຽກ຺ໃາ ຽຖ ໃຓຓ ຌທິຈ
ກາຌເນ້ຍ ຖິກາຌຏໞາຌ ONLINE ຽຑ ໃຓຂຶໄຌ ຺ຌຌ າແຎຘູ່ ONLINE BANKING ເຌແຖງະຎ  2000 ຉ ໃຓາເຌແຖງະຎ  
2010 ແຈ້ຓ ກາຌຌ າເຆ້ຽຉັກຌຖຆ ກາຌຘ ໃຘາຌຍຍຍ ໃຓ ຘາງດ່າຄກທໟາຄຂທາຄ ຌ າຑາແຎຘູ ່ກາຌຽກ ຈຂຶ ໄຌຂບຄ 
SMARTPHONE ຖະ ກາຌຎະງຸກເຆ້ SMARTPHONE ຂບຄ Startup ຉໞາຄໂ ຽຑ ໃບເນ້ກາຌຍ ຖິກາຌາຄ
ກາຌຽຄິຌ ຶໃຄຽປັຈເນ້ະຌາາຌຸຖະກິຈ຺ໃທຖກ ະຉໟບຄຽຖ ໃຓຎັຍຉິຈ຺ໄຌ MOBILE APPLICATION ຽຑ ໃບເນ້
ຍ ຖິກາຌກ່ຏູ້ຍ ຖິຑກຽຑ ໃຓຂຶໄຌ. 

 

ກາຌຘ ານຖທຈາກ BAIN & CO ເຌແຖງະຎ  2013 ຖະ 2015 ຽນັຌທໞາ ຎະຖິຓາຌກາຌເຆ້ ONLINE 
BANKING ເຌນຖາງຎະຽຈດູ່ເຌຖະຈັຍ 30-50% ຽຓ ໃບຼຍກັຍຎະຖິຓາຌຸຖະກ າັຄໝ຺ຈ ເຌຎ  2013, ຉ່
ຓາເຌຎ  2015 ຽນັຌທໞາຎະຖິຓາຌຸຖະກ າຏໞາຌ ONLINE BANKING ນຖຸຈຖ຺ຄຓາດູ່ 20-30% ຖະ ຊ ກ຺ຈ
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30-50%	 ເມ່ືອທຽບກັບປະລິມານທຸລະກ�າທັງໝົດ	
ໃນປີ	2013,	ແຕ່ມາໃນປີ	2015 ເຫັນວ່າ	ປະລິມານ	
ທຸລະກ�າຜ່ານ	ONLINE BANKING ຫຼຸດລົງມາຢູ່	
20-30%	 ແລະ	 ຖືກທົດແທນດ້ວຍທຸລະກ�າຈາກ	
MOBILE BANKING	 ໃນປີ	2015	 ທ່ີປະລິມານ	
30-50%	ເຊິ່ງຖ້າພິຈາລະນາທີ່ຍອດລວມຂອງທຸລະ
ກ�າຜ່ານທັງສອງແບບ	 ເຫັນວ່າ:	 ຜູ້ບ�ລິໂພກມີການ	
ໃຊ້ທຸລະກ�າຜ່ານດິຈິຕອນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໃນນ້ັນ,	ຈາກໃນອະດີດການເປີດບັນຊີ	ແລະ	ການເຮດັ
ທຸລະກ�າທາງການເງິນຕ່າງໆ	ຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ສະເພາະ
ທ່ີທະນາຄານ	 ຫືຼ	ສາຂາຂອງທະນາຄານຈຶ່ງເຮັດໃຫ້	
ທະນາຄານທຸລະກິດໃນອະດີດເນ້ັນໜກັແຂ່ງຂັນໃນ
ດ້ານຂອງຄວາມເປັນ	UNIVERSAL BANKING	
ຫຼື	ການເປັນທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ບ�ລິການທາງ
ການເງິນແບບຮອບດ້ານ	(ALL IN ONE SERVICE) 
ຍ້ອນຢູ່ບົນພ້ືນຖານຂ�້ສົມມຸດຖານທ່ີວ່າ	 ຜູ້ບ�ລິໂພກ	
ນ້ັນຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລ�າບາກ	ແລະ	 ມີຕ້ົນທຶນ	
ສູງໃນການປ່ຽນແປງທະນາຄານ	ຫືຼ	ບ�?່	ຖ້າວາ່ເຮດັທຸ
ລະກ�າແຕ່ລະດ້ານຈາກທະນາຄານຫຼາຍໆແຫ່ງ.	ແຕ່	
ພາຍຫລັງການເກີດຂຶ້ນຂອງ	FINTECH	ແລະ	ຮູບ	
ແບບຂອງ	ECOSYSTEM	ໃໝ່	ດ່ັງສະແດງໃນຮບູທີ	
1	 ເຮັດໃຫ້ເກີດຄ�າຖາມຕາມມາວາ່:	 “ການແຂ່ງຂັນ	
ໃນລັກສະນະ	Universal   Banking	ນັ້ນ	ຍັງເປັນປັດ
ໄຈສ�າຄັນຂອງຄວາມສ�າເລັດໃນການດ�າເນີນທຸລະ
ກິດຂອງສະຖາບັນການເງິນຕ�່ໄປອີກ	ຫຼື	ບ�່?”	ເນື່ອງ	
ຈາກຟິນເທັກມີຄວາມຊ�ານານ	ແລະ	ໃຫ້ບ�ລິການໃນ
ແຕ່ລະດ້ານແບບສະເພາະເຈາະຈງົ	ແລະ	ຈຶງ່ເຮດັໃຫ້	
ເກີດມີແນວຄິດການດ�າເນີນທຸລະກິດແບບໃໝ່ທ່ີເອ້ີນ
ວາ່:	“DISAGGRE-GATION OF FINANCIAL
SERVICES ຫືຼ	 ບ�ລິການທາງການເງິນທ່ີຖືກແບ່ງ	
ແຍກອອກຈາກກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ”	ແລະ	ຖືກນ�າສະເໜີ	
ການບ�ລິການຈາກຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການແຕ່ລະແຫ່ງຕາມ	
ຄວາມຊ�ານານຂອງຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການນ້ັນໆ.	ເມ່ືອມີການ
ແບ່ງແຍກບ�ລິການທາງການເງິນຢ່າງຈະແຈ້ງຕາມ	
ຄວາມຊ�ານານຂອງຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການແລ້ວ	 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້	
ການແຂ່ງຂັນໃນອຸດສາຫະກ�າຂົງເຂດການເງິນ-ການ	
ທະນາຄານນັບມ້ືເພ່ີມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂ້ຶນ,	ບ�ລິ
ການຕ່າງແບບເກ່ົາທ່ີເຄີຍມີຄ່າບ�ລິການແພງ	ອາດຖືກ	
ແຂ່ງຂັນຈນົເຮດັໃຫ້ຄ່າບ�ລິການຫຸຼດຕ�າ່ລົງ	 ຫືຼ	 ເກືອບ
ບ�ສ່າມາດກ�ານົດຄ່າບ�ລິການໄດ້ເລີຍ	ຫຼື	ຄ່າບ�ລິການ
ທ່ີເຄີຍຄິດໄລ່ກັບລູກຄ້າຈ່າຍແບບມອບເໝົາຈາກ				
ທຸລະກ�າບາງປະເພດເພ່ືອນ�າມາຮອງຮັບກັບຄ່າໃຊ້	

ຈ່າຍດ້ານອ່ືນໆ	 ທ່ີບ�່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ບ�ລິການ			
ດ້ານນ້ັນໆອາດບ�່ສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ໃນອະນາຄົດ.	
ຕົວຢ່າງ:	 ການຄິດໄລ່ຄ່າທ�ານຽມສ�າລັບການໂອນ	
ເງິນພາຍໃນປະເທດ	ໃນອະດີດທະນາຄານທຸລະກິດ	
ໄດ້ມີການຄິດໄລ່ຄ່າທ�ານຽມສ�າລັບການໂອນເງິນ		
ລະຫວ່າງບັນຊີບ�່ວ່າຈະເປັນການໂອນເງິນໄປບັນຊີ
ພາຍໃນທະນາຄານດຽວກັນ	 ແຕ່ແຕກຕ່າງສາຂາ	
ແລະ	ການໂອນເງິນໄປບັນຊີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ	
ອ່ືນໆ	 ເຊ່ິງຕ້ົນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການໂອນເງິນຂອງທັງ
ສອງທຸລະກ�ານ້ີຕ�່າຫຼາຍ	 ຍ້ອນເປັນການໂອນເງິນ	
ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ	 ແຕ່ບາງຄ້ັງທະນາຄານ	
ກ�ຍັງຄິດ	ໄລ່ຄ່າທ�ານຽມແພງເມື່ອທຽບກັບຕົ້ນທຶນທີ່
ເກີດຂ້ຶນແທ້ຈງິ.	ສາເຫດສ�າຄັນຂອງເຫດການໃນລັກ
ສະນະນ້ີເກີດຈາກ	02	ປັດໄຈຕ້ົນຕ�ຄື:	(1)	ຄ່າທ�ານຽມ
ທ່ີເກັບນ້ັນ	ເປັນຄ່າບ�ລິການທ່ີອ�ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າຖ້າລູກຄ້າບ�ເ່ສຍຄ່າທ�ານຽມການໂອນ
ລູກຄ້າຈະຕ້ອງຖອນເງິນສົດ	ແລະ	 ເສຍເວລາເດີນ	
ທາງໄປຝາກເງິນກັບທະນາຄານແຫ່ງອ່ືນ	 ຫືຼ	 ຕ້ອງ			
ເສຍຄ່າເດີນທາງໄປຝາກເງິນກັບສາຂາຂອງທະນາ
ຄານທ່ີຢູ່ຕ່າງເຂດຕ່າງແຂວງ	ຈຶງ່ເຮດັໃຫ້ທະນາຄານ
ເຫັນຊ່ອງວາ່ງເພ່ືອເກັບຄ່າທ�ານຽມຈາກລູກຄ້າ	ແລະ	
(2)	ຄ່າທ�ານຽມການໂອນນ້ີ	ທະນາຄານເອົາໄປຮອງ
ຮັບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທະນາຄານໃນສ່ວນທ່ີມີຕ້ົນ	
ທຶນສູງ	 ແຕ່ທະນາຄານບ�່ເຄີຍຄິດໄລ່ຄ່າທ�ານຽມ	
ການໃຫ້ບ�ລິການນັ້ນມາກ່ອນ	ເຊັ່ນ:	ທຸລະກ�າທີ່ກ່ຽວ
ກັບການຝາກຖອນເງິນສົດ	ແລະ	ການແລກຫຼຽນ	ເຊ່ິງ	
ມັກຈະມີການໃຫ້ບ�ລິການກັບລູກຄ້າແບບບ�່ຄິດຄ່າ	
ທ�ານຽມ.

ເຖິງຢ່າງໃດກ�ຕາມ	ຖ້າວາ່ມີການແຂ່ງຂັນຈາກ	
ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການຊ�າລະເງິນຜູ້ໃໝ່ເຂ້ົາມາ	 ໂດຍເນ້ັນ	
ການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາກັບສະຖາບັນການເງິນ	ຈຶ່ງ	
ເຮດັໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນແບບເກ່ົາໆ	ຕ້ອງໄດ້ພິຈາ	
ລະນາຕັດສິນໃຈຫຸຼດຄ່າທ�ານຽມການໂອນເງິນຜ່ານ
ຊ່ອງທາງ	MOBILE BANKING	ແລະ	ONLINE 
BANKING	 ລົງໃຫ້ເຫືຼອສູນ	 ເພ່ືອຮັກສາຖານລູກ		
ຄ້າ	ແລະ	ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ວ່າປະລິມານເງິນ
ທ່ີໝູນວຽນໃນລະບົບເສດຖະກິດນ້ັນ	 ຍັງເປັນປະລິ	
ມານເງິນທ່ີຜ່ານຊ່ອງທາງຂອງສະຖາບັນການເງິນ	
ແບບເກົ່າ	ແລະ	ວິທີເກົ່າ.
ຈາກຕົວຢ່າງທ່ີຜ່ານມາໃນຂ້າງເທິງນ້ັນ	ສາມາດເປັນຕົວ
ຢ່າງໜຶງ່ຂອງຄ�າຕອບຈາກ	DISAGGREGATION 
OF FINANCIAL SERVICES	ທີ່	FINTECH
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ເຂ້ົາມາແຂ່ງຂັນສະເພາະດ້ານໃນອຸດສາຫະກ�າການ
ເງິນ	-	ການທະນາຄານ	ເຊິ່ງໃນອະນາຄົດມີທ່າອ່ຽງ
ຂອງເຫດການໃນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນນ້ີຈະເກີດ	
ຂ້ຶນກັບບ�ລິລການໃນດ້ານອ່ືນໆ	 ທັງການຮັບຝາກ,	
ການໃຫ້ສິນເຊ່ືອ	ແລະ	ວຽກງານການລົງທຶນ.	ດ່ັງນ້ັນ	
ນອກຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ	 ທ່ີຈະໄດ້ຮັບຜົນ					
ກະທົບແລ້ວ	ບ�ລິສັດນາຍໜ້າຊ້ືຂາຍຫຼັກຊັບ	(BRO 
KERAGE FIRM)	ທ່ີມີໂອກາດ	ກ�ຈະໄດ້ຮບັຜົນກະ
ທົບຫລາຍເຊ່ັນກັນ	 ຍ້ອນໃນປັດຈຸບັນມີການຄິດໄລ່
ຄ່າທ�ານຽມການຊ້ື-ຂາຍຫັຼກຊັບ	(CommissionFees)
ທັງໆທ່ີຕ້ົນທຶນການດ�າເນີນງານຕ�່າຈາກການທ່ີທຸ		
ລະກ�າຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນໃນຮູບແບບດິຈິຕອນ	ການຄິດ
ໄລ່ຄ່າທ�ານຽມການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບນີ້	ເປັນການພະ
ຍາຍາມສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບບ�ລິສັດຊ້ື-ຂາຍຫັຼກຊັບ	
ເພື່ອມາຮອງຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານອື່ນໆ	ທີ່ບ�ລິສັດ
ບ�່ເຄີຍຄິດໄລ່ຈາກລູກຄ້າເຊັ່ນ:	ຄ່າບ�ລິການເຮັດບົດ	
ວເິຄາະຫັຼກຊັບ,	ການຕິດຕາມຂ່າວຫັຼກຊັບ	ແລະ	ກາ
ນອ�ານວຍຄວາມສະດວກແກ່ລູກຄ້າໃນດ້ານອ່ືນໆ	
ເປັນຕົ້ນ.

DISAGGREGATION OF FINANCIAL 
SERVICES	 ຈຶ່ງສົມທຽບໄດ້ຄືກັບການປ່ຽນແປງວ	ິ
ທີການໃນການໃຫ້ບ�ລິການດ້ານຕ່າງໆຂອງທະນາ	
ຄານ	 ໂດຍທຸລະກ�າດ້ານໃດທ່ີບ�່ໄດ້ມີມູນຄ່າເພ່ີມ	
(VALUE ADDED)	ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ	ແລະ	ສາມາດ
ຫລຸດຕ້ົນທຶນບ�ລິການໄດ້ງ່າຍຜ່ານການນ�າໃຊ້ເຕັກ	
ໂນໂລຊີແລ້ວ	 ຈະມີທ່າອ່ຽງທ່ີຄ່າບ�ລິການຈະຫລຸດ	
ລົງເລື້ອຍໆຈົນເຫລືອສູນ	ແລະ	ຖ້າວ່າການບ�ລິການ
ດ້ານໃດສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພ່ີມໃຫ້ກັບລູກຄ້າເຊ່ັນ:	
ການແນະນ�າການລົງທຶນການຂຽນບົດວິເຄາະການ	
ລົງທຶນ	ແລະ	ການໃຫ້ຄ�າປຶກສາດ້ານການປະກອບ
ທຸລະກິດເປັນຕ້ົນ	 ອາດເປັນບ�ລິການທ່ີສະຖາບັນ			
ການເງິນເອົາມາຄິດໄລ່ເປັນຄ່າບ�ລິການທ່ີສູງຂ້ຶນ	
ກວ່າໃນປັດຈຸບັນກ�ເປັນໄດ້.	ນອກນັ້ນ	ການບ�ລິການ
ທາງການເງິນໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ					
ຈະເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນແບບເກ່ົາຖືກກົດດັນ
ໃຫ້ພິຈາລະນາຄືນ	 ເພ່ືອຊອກຫາຈຸດແຂງໃນດ້ານ	
ການບ�ລິການ	 ແລະ	 ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນວ່າມີ	
ຄວາມຊ�ານານ	ແລະ	ມີປະສິດທິພາບໃນການໃຫ້ບ�
ລິການໃນດ້ານໃດແດ່,	 ເຊ່ິງແຕກຕ່າງຈາກໃນປັດຈ	ຸ
ບັນ	 ທ່ີທະນາຄານທຸລະກິດສ່ວນຫລາຍໃນອຸດສາ	
ຫະກ�າ	 ບ�່ໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນດ້ານປະສິດທິພາບໃນ	

ການດ�າເນີນງານເທ່ົາທ່ີຄວນ	ແຕ່ເນ້ັນໜກັໃນລັກສະ
ນະຂອງການແຂ່ງຂັນໃນການສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ຂອງການໃຫ້ບ�ລິການແຕ່ລະດ້ານ.

ຮູບທີ	2	 ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການວິເຄາະ	VA-
LUE CHAIN	ຂອງການດ�າເນີນທຸລະກິດຂອງສະ
ຖາບັນການເງິນ	 ໂດຍໄດ້ຊ້ີບອກໃຫ້ເຫັນວ່າມີການ	
ແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງຮຸນແຮງຈົນເກີດ	DISAGGRE- 
GATION OF FINANCIAL SERVICES,	ສະຖາ	
ບັນການເງິນຈະໃຫ້ຄວາມສ�າຄັນວາ່ການເປັນ	UNI-
VERSAL BANKING ຂອງຕົນນ້ັນ	 ບ�່ສາມາດ	
ແຂ່ງຂັນ	 ແລະ	ບ�່ສາມາດທ່ີຈະປະສົບຜົນສ�າເລັດ	
ໄດ້ໃນອະນາຄົດອີກຕ�່ໄປ,	ພ້ອມທັງພິຈາລະນາຕື່ມ	
ວາ່:	ຕົນເອງມີຄວາມເຂ້ັມແຂງຫລາຍທ່ີສຸດ	ຫືຼ	ມີຈດຸ
ເດ່ັນໃນກິດຈະກ�າໃດຂອງຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າການດ�າ	
ເນີນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະຂ້ັນຕອນ	 ເພ່ືອລົງເລິກກ້າວ
ໄປສູ່ເປ້ົາໝາຍໃຫ້ບ�ລິການສະເພາະດ້ານໃນສ່ວນ	
ປີກຍ່ອຍນັ້ນໆ.

ແນວທາງໃນການພັດທະນານະວັດຕະກ�າ	
ຂອງສະຖາບັນການເງິນ	 ສາມາດສະຫລຸບເປັນ	 2	
ດ້ານຄື:	(1) ດ້ານຂອງການປັບປຸງປ່ຽນແປງເຕັກໂນ	
ໂລຊີ	ແລະ	 (2)	 ດ້ານຂອງການອ�ານວຍຄວາມສະ	
ດວກ.	 ເຊ່ິງຖ້າພິຈາລະນາຕາມຮູບດ່ັງກ່າວແລ້ວ	
ເຫັນວ່າສະຖາບັນການເງິນແບບເກ່ົາ	 ສ່ວນຫລາຍ	
ຍັງມີການນ�າເອົາເຕັກໂນໂລຊີມາໝູນໃຊ້ຢູ່ໃນລະດັ
ບພຽງ	 FACILITATOR	 ເທ່ົານ້ັນ	 ໝາຍວ່າມີ	
ຄວາມພະຍາຍາມປັບປຸງຊ່ອງທາງໃນການໃຫ້	
ບ�ລິການ	ເພື່ອອ�ານວຍຄວາມສະດວກແກ່ລູກຄ້າ	ຫຼື	
ເຮັດໃຫ້ບ�ລິການຕ່າງໆ	 ຂອງຕົນມີການບ�ລິຫານ	
ຈັດການທີ່ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ.	

ຈາກຮູບທີ	3	 ເຫັນວ່າແນວທາງໜຶ່ງທ່ີສະຖາ	
ບັນການເງິນແບບເກ່ົາສາມາດດ�າເນີນການຕ�່ຍອດ	
ການບ�ລິການ	ແລະ	ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງໄດ້	
ຄືຄວາມພະຍາຍາມໃນດ້ານຂອງການອ�ານວຍ	
ຄວາມສະດວກໄປສູ່ການເປັນ	EXPERDITER		
ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ຊ່ອງທາງບ�ລິການທາງການເງິນ	
ຂອງຕົນ	ບ�ວ່າ່ຈະຜ່ານສາຂາ,	ຜ່ານ	ONLINE,	ຜ່ານ	
MOBILE	ຫລື	ຜ່ານ	CALL CENTER ສາມາດບ�
ລິຫານຈດັການຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ເປັນ
ປົກກະຕິຕ�ເ່ນ່ືອງບ�ມີ່ການແຍກຊ່ອງທາບ�ລິການ	ຫືຼ	ບ�່
ເຮດັໃຫ້ລູກຄ້າຕ້ອງມີບັນຫາໃນການສ່ືສານຢູ່ໃນແຕ່
ລະຊ່ອງທາງ.
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ຮູບທີ	2	ໂຄງສ້າງ	Banking Value Chain		ແລະ	ການປ່ຽນແປງຂອງຮູບແບບທຸລະກິດທະນາຄານ

ທີ່ມາ:	 Asst. Prof Dr. Roongkiat Ratanabanchuen, p.39, 2020.

ຮູບທີ	3	ການວາງແຜນພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ

ທີ່ມາ:	 Asst. Prof Dr. Roongkiat Ratanabanchuen, p.40, 2020.
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ຽຆັໃຌກັຌ ງໟບຌເຌຎັຈຸຍັຌຓ ກາຌິຈແຖ່ໞາ າຌຼຓກາຌຆ ໄ-ຂາງນຖັກຆັຍ (COMMISSION FEES)  ັຄໂ ໃຉ຺ໄຌ
ຶຌກາຌຈ າຽຌ ຌຄາຌຉ ໃາ າກກາຌ ໃຸຖະກ າຉໞາຄໂຽກ ຈຂຶໄຌເຌປູຍຍຍຈິິຉບຌ ກາຌິຈແຖ່ໞາ າຌຼຓກາຌຆ ໄຂາງນຖັກ
ຆັຍຌ ໄ ຽຎັຌກາຌຑະງາງາຓຘໟາຄຖາງແຈ້ເນ້ກັຍຍ ຖິຘັຈຆ ໄ-ຂາງນຖັກຆັຍ ຽຑ ໃບຓາປບຄປັຍໞາເຆ້ໞາງເຌຈໟາຌບ ໃຌໂ  ໃ
ຍ ຖິຘັຈຍ ໃຽ ງິຈແຖ່າກຖູກໟາ ຽຆັໃຌ: ໞາຍ ຖິກາຌຽປັຈຍ຺ຈທິຽາະນຖັກຆັຍ, ກາຌຉິຈຉາຓຂໞາທນຖັກຆັຍ ຖະ ກາຌ
ບ າຌທງທາຓຘະຈທກກ່ຖູກໟາເຌຈໟາຌບ ໃຌໂ ຽຎັຌຉ຺ໄຌ. 

DISAGGREGATION OF FINANCIAL SERVICES ຶໃຄຘ຺ຓຼຍແຈ້ ກັຍກາຌຎ່ຼຌຎຄທິ ກາຌ
ເຌກາຌເນ້ຍ ຖິກາຌຈໟາຌຉໞາຄໂຂບຄະຌາາຌ ຈງຸຖະກ າຈໟາຌເຈ ໃຍ ໃແຈ້ຓ ຓູຌໞາຽຑ ໃຓ (VALUE ADDED) ເນ້
ກັຍຖູກໟາ ຖະ ຘາຓາຈນຖຸຈຉ຺ໄຌຶຌຍ ຖິກາຌແຈ້ຄໞາງຏໞາຌກາຌຌ າເຆ້ຽຉັກຌຖຆ ຖ້ທ ະຓ ໞາບໞຼຄ ໃໞາຍ ຖິກາຌະ
ນຖຸຈຖ຺ຄຽຖ ໄບງໂ ຺ຌຽນຖ ບຘູຌ ຖະ ຊໟາທໞາກາຌຍ ຖິກາຌຈໟາຌເຈຘາຓາຈຘໟາຄຓູຌໞາຽຑ ໃຓເນ້ກັຍຖູກໟາຽຆັໃຌ: ກາຌ
ຌະຌ າກາຌຖ຺ຄຶຌກາຌຂຼຌຍ຺ຈທິຽາະກາຌຖ຺ຄຶຌ ຖະ ກາຌເນ້ າຎຶກຘາຈໟາຌກາຌຎະກບຍຸຖະກິຈ ຽຎັຌຉ຺ໄຌ ບາຈ
ຽຎັຌຍ ຖິກາຌ ໃຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌ ຽບ຺າຓາິຈແຖ່ຽຎັຌໞາຍ ຖິກາຌ ໃຘູຄຂຶໄຌກທໞາເຌຎັຈຸຍັຌກ ຽຎັຌແຈ້. ຌບກຌັໄຌ ກາຌ
ຍ ຖິກາຌາຄກາຌຽຄິຌ ແຈ້ຊ ກຍ່ຄງກກັຌດ່າຄະ້ຄ ະຽປັຈເນ້ຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌຍຍຽກ຺ໃາ ຊ ກກ຺ຈຈັຌເນ້
ຑິາຖະຌາ ຌ ຽຑ ໃບຆບກນາຸຈຂຄເຌຈໟາຌກາຌຍ ຖິກາຌ ຖະ ຏະຖິຈຉະຑັຌຂບຄຉ຺ຌທໞາ ຓ ທາຓຆ າຌາຌ ຖະ ຓ 
ຎະຘິຈິຑາຍເຌກາຌເນ້ຍ ຖິກາຌເຌຈໟາຌເຈຈ່, ຽຆິໃຄຉກຉໞາຄາກເຌຎັຈຸຍັຌ  ໃະຌາາຌຸຖະກິຈຘໞທຌນຖາງເຌ
ບຸຈຘານະກ າ ຍ ໃແຈ້ຓ ກາຌຂ່ຄຂັຌຈໟາຌຎະຘິຈິຑາຍເຌກາຌຈ າຽຌ ຌຄາຌຽ຺ໃາ ໃທຌ ຉ່ຽຌັໄຌໜັກເຌຖັກຘະຌະຂບຄກາຌ
ຂ່ຄຂັຌເຌກາຌຘໟາຄທາຓນຖາກນຖາງຂບຄກາຌເນ້ຍ ຖິກາຌຉ່ຖະຈໟາຌ. 

ປູຍ  2 ຽຎັຌຉ຺ທດ່າຄຂບຄກາຌທິຽາະ VALUE CHAIN ຂບຄກາຌຈ າຽຌ ຌຸຖະກິຈຂບຄຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌ 
ຈງແຈ້ຆ ໄຍບກເນ້ຽນັຌທໞາຓ ກາຌຂ່ຄຂັຌກັຌດ່າຄປຸຌປຄ ຺ຌຽກ ຈ DISAGGREGATION OF FINANCIAL 
SERVICES, ຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌະເນ້ທາຓຘ າັຌທໞາ ກາຌຽຎັຌ UNIVERSAL BANKING ຂບຄຉ຺ຌຌັໄຌ ຍ ໃ
ຘາຓາຈຂ່ຄຂັຌ ຖະ ຍ ໃຘາຓາຈ ໃະຎະຘ຺ຍຏ຺ຌຘ າຽຖັຈແຈ້ເຌບະຌາ຺ຈບ ກຉ ໃແຎ, ຑໟບຓັຄຑິາຖະຌາຉ ໃຓທໞາ: ຉ຺ຌຽບຄຓ 
ທາຓຽຂັໄຓຂຄນຖາງ ໃຘຸຈ ນຖ  ຓ ຸຈຽຈັໃຌເຌກິຈະກ າເຈຂບຄຉໞບຄຘຸ້ຌໞາກາຌຈ າຽຌ ຌຸຖະກິຈເຌຉ່ຖະຂັໄຌ
ຉບຌ ຽຑ ໃບຖ຺ຄຽຖິກກໟາທແຎຘູ່ຽຎ຺ໄາໝາງເນ້ຍ ຖິກາຌຘະຽຑາະຈໟາຌເຌຘໞທຌຎ ກງໞບງຌັໄຌໂ. 

 
ອູນທີ 1.2 ໂຄສ້າຄ Banking Value Chain  ແລະ ກາຘບ່ຽຘແບຄຂຬຄອູນແນນທຸລະກິດທະຘາາຘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ໃຓາ:  Asst. Prof Dr. Roongkiat Ratanabanchuen, p.39, 2020. 

Page 5 of 6 
 

ຌທາຄເຌກາຌຑັຈະຌາຌະທັຈຉະກ າຂບຄຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌ ຘາຓາຈຘະນຖຸຍຽຎັຌ 2 ຈໟາຌ : (1) ຈໟາຌ
ຂບຄກາຌຎັຍຎຸຄຎ່ຼຌຎຄຽຉັກຌຖຆ  ຖະ (2) ຈໟາຌຂບຄກາຌບ າຌທງທາຓຘະຈທກ. ຽຆິໃຄຊໟາຑິາຖະຌາຉາຓປູຍ
ຈັໃຄກໞາທຖ້ທ ຽນັຌທໞາຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌຍຍຽກ຺ໃາ ຘໞທຌນຖາງງັຄຓ ກາຌຌ າຽບ຺າຽຉັກຌຖຆ ຓາໝູຌເຆ້ດູ່ເຌຖະຈັຍຑຼຄ 
FACILITATOR  ຽ຺ໃາຌັໄຌ ໝາງທໞາຓ ທາຓຑະງາງາຓຎັຍຎຸຄຆໞບຄາຄເຌກາຌເນ້ຍ ຖິກາຌ ຽຑ ໃບບ າຌທງທາຓຘະ 
ຈທກກ່ຖູກໟາ ນົ  ຽປັຈເນ້ຍ ຖິກາຌຉໞາຄໂ ຂບຄຉ຺ຌຓ ກາຌຍ ຖິນາຌັຈກາຌ ໃຓ ຎະຘິຈິຑາຍນຖາງຂຶໄຌ. 
 

ອູນທີ 3 ກາຘວາຄແປຘພັດທະຘາປະລິດຕະພັຘທາຄກາຘເຄິຘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ໃຓາ:  Asst. Prof Dr. Roongkiat Ratanabanchuen, p.40, 2020. 
 

າກປູຍ  3 ຽນັຌທໞາຌທາຄໜຶໃຄ ໃຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌຍຍຽກ຺ໃາ ຘາຓາຈຈ າຽຌ ຌກາຌຉ ໃງບຈກາຌຍ ຖິກາຌ 
ຖະ ຏະຖິຈຉະຑັຌຂບຄຉ຺ຌຽບຄແຈ້  ທາຓຑະງາງາຓເຌຈໟາຌຂບຄກາຌບ າຌທງທາຓຘະຈທກແຎຘູ່ກາຌຽຎັຌ 
EXPERDITER ຈໟທງກາຌຽປັຈເນ້ຆໞບຄາຄຍ ຖິກາຌາຄກາຌຽຄິຌຂບຄຉ຺ຌ ຍ ໃທໞາະຏໞາຌຘາຂາ, ຏໞາຌ ONLINE, 
ຏໞາຌ MOBILE ນຖ  ຏໞາຌ CALL CENTER ຘາຓາຈຍ ຖິນາຌັຈກາຌທາຓຉໟບຄກາຌຂບຄຖູກໟາແຈ້ຽຎັຌຎ຺ກກະຉິ
ຉ ໃຽຌ ໃບຄ ຍ ໃຓ ກາຌງກຆໞບຄາຄຍ ຖິກາຌ ນົ  ຍ ໃຽປັຈເນ້ຖູກໟາຉໟບຄຓ ຍັຌນາເຌກາຌຘ ໃຘາຌດູ່ເຌຉ່ຖະຆໞບຄາຄ. 

 ເຌຈໟາຌຂບຄກາຌຎັຍຎຸຄຎ່ຼຌຎຄຽຉັກຌຖຆ ຌັໄຌ ຉໟບຄງບຓປັຍຉ ໃຓທໞາ: ຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌຍຍຽກ຺ໃາ ຓ ຂ ໄ
 າກັຈນຖາງຎັຈແ ໃຍ ໃຘາຓາຈຘະຽໜ ຏະຖິຈຉະຑັຌ ຖະ ຍ ຖິກາຌຉໞາຄໂຂບຄຉ຺ຌຽຑ ໃບຽຎັຌ DIFFERRNTIATOR 
ນຖ  GAME CHANGER ຽຆິໃຄຽກ ຈາກຂ ໄ າກັຈ 2 ຎະກາຌ ຈັໃຄຌ ໄ: 

1) ຂ ໄ າກັຈຈໟາຌຍຸກະຖາກບຌ ເຌຈໟາຌແບ  ຂບຄຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌຘໞທຌນຖາງຌັໄຌ ຽຌັໄຌແຎ ໃກາຌັຈກາຌເຌ
ຉ່ຖະຓ ໄຂບຄຖະຍ຺ຍແບ  ຖະ ກາຌປັກຘາຘະຊຼຌຖະຑາຍຂບຄຖະຍ຺ຍນຖາງກທໞາກາຌຖ຺ຄຽຖິກແຎ ໃກາຌທິແ 
ຖະ ິຈ຺ໄຌຌະທັຈຉະກ າເໝ່ໂ. 

2) ຂ ໄ າກັຈ ໃຽກ ຈາກກ຺ຈຽກຌ ກາຌຸ້ຓບຄຂບຄະຌາາຌກາຄ ຊໟານາກຓ ກາຌຎ່ຼຌຎຄທິ ກາຌຍ ຖິກາຌ ນຖ  
ກາຌຌ າເຆ້ຽຉັກຌຖຆ ເໝ່ໂ ະຉໟບຄແຈ້ປັຍກາຌບະຌຸຓັຈ ຖະ ຎະຽຓ ຌຏໞາຌາກະຌາາຌກາຄ. 
 
າກກາຌຓ ຂ ໄ າກັຈຈໟາຌກາຌິຈ຺ໄຌຌະທັຈຉະກ າ ຶໃຄຽປັຈເນ້ຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌຍຍຽກ຺ໃາ ຓ ທາຓຑະງາງາຓ

 ໃະຂ່ຄຂັຌກັຍ FINTECH ຈໟທງກາຌຽຂ຺ໄາແຎຖ຺ຄຶຌ ນຖ  ຘໟາຄກາຌຑ຺ທຑັຌາຄຸຖະກິຈກັຍຒິຌຽັກຈງກ຺ຄ ຽຑ ໃບ
ເນ້ຉ຺ຌຽບຄແຈ້ປັຍກາຌຊໞາງບຌາຄຽຉັກຌຖຆ  ຖະ ຘາຓາຈ຺ຈຖບຄຍ ຖິກາຌ ນຖ  ຏະຖິຈຉະຑັຌເໝ່ໂແຈ້ດ່າຄ
ທໞບຄແທກັຍຖູກໟາຂບຄຉ຺ຌ, ຌທາຄ ໃຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌຍຍຽກ຺ໃາຌ າຓາເຆ້ຽຑ ໃບຽຂ຺ໄາຽຊິຄຽຉັກຌຖຆ ເໝ່ໂ ຘາຓາຈ
ຘະນຖຸຍແຈ້ເຌປູຍ  4  ໃຘະຈຄທິ ກາຌ ຖະ ໞາບໞຼຄຉ຺ໄຌຶຌຂບຄຉ່ຖະທິ  ຈງຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌນຖາງນ່ຄເຌ
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ໃນດ້ານຂອງການປັບປຸງປ່ຽນແປງເຕັກໂນ	
ໂລຊີນັ້ນ	ຕ້ອງຍອມຮັບຕື່ມວ່າ:	ສະຖາບັນການເງິນ	
ແບບເກ່ົາ	 ມີຂ�້ຈ�າກັດຫລາຍປັດໄຈທ່ີບ�່ສາມາດສະ	
ເໜຜີະລິດຕະພັນ	ແລະ	ບ�ລິການຕ່າງໆຂອງຕົນເພ່ືອ	
ເປັນ	DIFFERRNTIATOR	ຫລື	GAME CHANG-
ER	ເຊິ່ງເກີດຈາກຂ�້ຈ�າກັດ	2	ປະການ	ດັ່ງນີ້:

1)  	ຂ�ຈ້�າກັດດ້ານບຸກຄະລາກອນ	ໃນດ້ານໄອ
ທີຂອງສະຖາບັນການເງິນສ່ວນຫລາຍນ້ັນ	 ເນ້ັນໄປ	
ທ່ີການຈັດການໃນແຕ່ລະມ້ືຂອງລະບົບໄອທີ	ແລະ	
ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບຫຼາຍກວ່າ	
ການລົງເລິກໄປທ່ີການວິໄຈ	 ແລະ	 ຄິດຄ້ົນນະວັດ	
ຕະກ�າໃໝ່ໆ.

2)	ຂ�້ຈ�າກັດທີ່ເກີດຈາກກົດເກນການຄຸ້ມຄອງ	
ຂອງທະນາຄານກາງ	 ຖ້າຫາກມີການປ່ຽນແປງວິທີ	
ການບ�ລິການ	ຫຼື	ການນ�າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ	ຈະ	
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ	ແລະ	ປະເມີນຜ່ານຈາກ	
ທະນາຄານກາງ.

ຈາກການມີຂ�້ຈ�າກັດດ້ານການຄິດຄ້ົນນະ	
ວັດຕະກ�າ	 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນແບບເກ່ົາ	
ມີຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະແຂ່ງຂັນກັບ FINTECH	
ດ້ວຍການເຂ້ົາໄປລົງທຶນ	 ຫືຼ	 ສ້າງການພົວພັນ	
ທາງທຸລະກິດກັບຟິນເທັກໂດຍກົງ	 ເພ່ືອໃຫ້ຕົນເອງ	
ໄດ້ຮບັການຖ່າຍໂອນທາງເຕັກໂນໂລຊີ	ແລະ	ສາມາດ	

ທົດລອງບ�ລິການ	 ຫືຼ	 ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆໄດ້ຢ່າງ	
ວ່ອງໄວກັບລູກຄ້າຂອງຕົນ,	 ແນວທາງທ່ີສະຖາບັນ	
ການເງິນແບບເກ່ົານ�າມາໃຊ້ເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງເຕັກໂນ	
ໂລຊີໃໝ່ໆ	ສາມາດສະຫລຸບໄດ້ໃນຮູບທີ	 4	 ທ່ີສະ	
ແດງວິທີການ	 ແລະ	 ທ່າອ່ຽງຕ້ົນທຶນຂອງແຕ່ລະ	
ວິທີ	 ໂດຍສະຖາບັນການເງິນຫລາຍແຫ່ງໃນປັດຈ	ຸ
ບັນໄດ້ມີການຈັດຕ້ັງໜ່ວຍງານໃນອົງກອນຂອງ				
ຕົນ	ເພື່ອວິເຄາະແນວໂນ້ມທຸລະກິດ	ແລະ	ຊອກຫາ	
ຟິນເທັກ	ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດ	ໂດຍເມື່ອຕົນເອງ	
ພົບພ�ຟິ້ນເທັກ	ເປ້ົາໝາຍກ�ຈະມີຮບູແບບໃນການສ້າງ	
ຄວາມສ�າພັນ	ບ�່ວ່າຈະເປັນການຈັດຕ້ັງສູນຝຶກອົບ	
ຮົມ	ຫຼື	ການເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ຟິນເທັກ	ເຫຼົ່ານັ້ນ.

ການເປັນທ່ີປຶກສາ	 ຫືຼ	 ການມີສູນຝຶກອົບຮົມ	
ໃຫ້ຄວາມຮູ້	 ເປັນຍຸດທະສາດທ່ີສ�າຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ		
ທ່ີສະຖາບັນການເງິນສາມາດເຂ້ົາໄປປັບປຸງຜະລິດ	
ຕະພັນ	 ຫືຼ	 ບ�ລິການທ່ີຄິດຄ້ົນໂດຍຟິນເທັກ	 ເພ່ືອ	
ເອົາມາໝູນໃຊ້ກັບການດ�າເນີນທຸລະກິດຕົວຈງິຂອງ	
ຕົນ,	ໂດຍທົ່ວໄປ	ເຖິງແມ່ນວ່າຟິນເທັກ	ຈະມີນະວັດ	
ຕະກ�າທ່ີດີ	ແຕ່ຟິນເທັກ	ເຫ່ົຼານ້ີຄືຜູ້ປະກອບການໃໝ່,	
ສ່ວນຫລາຍບ�່ມີປະສົບການດ້ານການເງິນ	 ແລະ		
ການທະນາຄານມາກ່ອນ	ຖ້າວາ່ຟິນເທັກ	ທ່ີນ�າສະເໜ	ີ
ບ�ລິການທ່ີຕົນເອງຄິດຄ້ົນຂ້ຶນມາໂດຍກົງ	 ໂອກາດ	
ທ່ີຈະປະສົບຜົນສ�າເລັດອາດຈະບ�່ຫລາຍເທ່ົາທ່ີ	

ຮູບທີ	4	ວິທີການເຂົ້າເຖິງ	Fintech	ຂອງສະຖາບັນການເງິນ
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ຎັຈຸຍັຌແຈ້ຓ ກາຌັຈຉັໄຄໜໞທງຄາຌເຌບ຺ຄກບຌຂບຄຉ຺ຌ ຽຑ ໃບທິຽາະຌທຌ້ຓຸຖະກິຈ ຖະ ຆບກນາຒິຌຽັກ  ໃຓ 
ທາຓບາຈຘາຓາຈ ຈງຽຓ ໃບຉ຺ຌຽບຄຑ຺ຍຑ ໄຒິຌຽັກ ຽຎ຺ໄາໝາງກ ະຓ ປູຍຍຍເຌກາຌຘໟາຄທາຓຘ າຑັຌ ຍ ໃທໞາະຽຎັຌ
ກາຌັຈຉັໄຄຘູຌຐຶກບ຺ຍປ຺ຓ ນຖ  ກາຌຽຎັຌ ໃຎຶກຘາເນ້ກ່ຒິຌຽັກ ຽນຖ຺ໃາຌັໄຌ. 

 
ກາຌຽຎັຌ ໃຎຶກຘາ ນົ  ກາຌຓ ຘູຌຐຶກບ຺ຍປ຺ຓເນ້ທາຓປູ້ ຽຎັຌງຸຈະຘາຈ ໃຘ າັຌບ ກດ່າຄໜຶໃຄ  ໃຘະຊາຍັຌກາຌ

ຽຄິຌຘາຓາຈຽຂ຺ໄາແຎຎັຍຎຸຄຏະຖິຈຉະຑັຌ ນົ  ຍ ຖິກາຌ ໃິຈ຺ໄຌຈງຒິຌຽັກ ຽຑ ໃບຽບ຺າຓາໝູຌເຆ້ກັຍກາຌຈ າຽຌ ຌຸຖະກິຈ
ຉ຺ທິຄຂບຄຉ຺ຌ, ຈງ຺ໃທແຎ ຽຊິຄຓ່ຌທໞາຒິຌຽັກ ະຓ ຌະທັຈຉະກ າ ໃຈ  ຉ່ຒິຌຽັກ ຽນຖ຺ໃາຌ ໄ ຏູ້ຎະກບຍກາຌເໝ່, 
ຘໞທຌນຖາງຍ ໃຓ ຎະຘ຺ຍກາຌຈໟາຌກາຌຽຄິຌ ຖະ ກາຌະຌາາຌຓາກໞບຌ ຊໟາທໞາຒິຌຽັກ  ໃຌ າຘະຽໜ ຍ ຖິກາຌ ໃຉ຺ຌຽບຄ
ິຈ຺ໄຌຂຶໄຌຓາຈງກ຺ຄ ບກາຈ ໃະຎະຘ຺ຍຏ຺ຌຘ າຽຖັຈບາຈະຍ ໃນຖາງຽ຺ໃາ ໃທຌ. ເຌຌັໄຌ ກາຌຓ ຒິຌຽັກ ຽຂ຺ໄາປໞທຓ
ຄາຌກັຍຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌງັຄຽຎັຌບ ກຆໞບຄາຄໜຶໃຄ ຽປັຈເນ້ຏະຖິຈຉະຑັຌ ນຖ  ຍ ຖິກາຌ ໃຒິຌຽັກ  ໃິຈ຺ໄຌຂຶໄຌ 
ຘາຓາຈຽຂ຺ໄາຽຊິຄຖູກໟາ ໃຽຎັຌຖູກໟາຽກ຺ໃາຂບຄຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌແຈ້. 
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 ໃຓາ:  Asst. Prof Dr. Roongkiat Ratanabanchuen, p.42, 2020. 
 

 
ຽຊິຄດ່າຄເຈກ ຉາຓ າກຂ ໄຓູຌ ຖະ ຍັຌຈາຎັຈແຈັໃຄ ໃແຈ້ກໞາທຓາັຄໝ຺ຈຌັໄຌ ຓ່ຌຽຎັຌຘໞທຌໜຶໃຄ  ໃຑາເນ້

ຽກ ຈຓ ກາຌຽຖັໃຄທຄເນ້ຏູ້ຎະກບຍກາຌຸຖະກິຈເຌຉ່ຖະຂ຺ຄຽຂຈ ຉໟບຄຎັຍຎຸຄຑັຈະຌາຉ຺ຌຽບຄ ຽຑ ໃບເນ້ຘາຓາຈຈ າຽຌ ຌ
ຸຖະກິຈແຈ້ຈ ຂຶໄຌ ຖະ ຓ ຏ຺ຌຘ າຽຖັຈເຌງຸກຈິິຉບຌ 4.0  ຈງຘະຽຑາະເຌຂ຺ຄຽຂຈກາຌຽຄິຌ-ກາຌະຌາາຌຌັໄຌ ແຈ້
ປັຍຏ຺ຌກະ຺ຍາກກາຌຎ່ຼຌຎຄຈັໃຄກໞາທຍ ໃນຖາງກ ໜໟບງ ເຌກາຌເນ້ຍ ຖິກາຌຆ າຖະຽຄິຌ, ກາຌຍ ຖິນາຌຍັຌຆ ຽຄິຌຐາກ 
ຖະ ກາຌເນ້ຍ ຖິກາຌຘິຌຽຆ ໃບ, ຽຆິໃຄຏູ້ເນ້ຍ ຖິກາຌາຄກາຌຽຄິຌເໝ່ ນຖ  ຽບ ໄຌທໞາ: FINTECH ແຈ້ຽຂ຺ໄາຓາຂ່ຄຂັຌເຌ
ຖັກຘະຌະ ໃຖ຺ຄຽຖິກຽຌັໄຌໜັກເຌກາຌຽຎັຌຽຖ ຈຂບຄກາຌຍ ຖິກາຌຈໟາຌເຈຈໟາຌໜຶໃຄ ຉ່ຍ ໃຓ່ຌກາຌຂ່ຄຂັຌເຌຖັກຘະຌະ
ຈຼທກັຌກັຍຘະຊາຍັຌກາຌຽຄິຌຍຍຽກ຺ໃາ ໃຈ າຽຌ ຌດູ່ຌັໄຌ ນົ  ຽບ ໄຌທໞາ UNIVERSAL BANKING,  ກາຌເນ້ຍ ຖິກາຌ
ຘະຽຑາະຂບຄຒິຌຽັກຽນຖ຺ໃາຌ ໄ ຘາຓາຈກ ໃເນ້ຽກ ຈກາຌຂ່ຄຂັຌຈໟາຌຖາາ, ຸຌຌະຑາຍຂບຄຏະຖິຈຉະຑັຌາຄກາຌຽຄິຌ
ນຖາງຘ຺ຓທຌ ຖະ ກໟາທຽຂ຺ໄາຘູ່ປູຍຍຍກາຌຂ່ຄຂັຌເໝ່ເຌບຸຈຘານະກ າ ໃຽບ ໄຌທໞາ: DISAGGREGATION OF 
FINANCIAL SERVICES. ຌບກຌັໄຌ ຒິຌຽັກ ງັຄແຈ້ຈ າຽຌ ຌເຌຖັກຘະຌະ ໃກໞຼທຂໟບຄກັຍກາຌຍ ຖິກາຌາຄກາຌ
ຽຄິຌຉໞາຄໂ ຽຆັໃຌ: ຖະຍ຺ຍຆ າຖະຽຄິຌ, ກາຌິຈ຺ໄຌກາຌເນ້ຘິຌຽຆ ໃບຍຍເໝ່, ຽຉັກຌຖຆ  BLOCKCHAIN ຖະ 
ກາຌິຈ຺ໄຌ CRYPTOCURRENCY ຽຎັຌຉ຺ໄຌ. 
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ຄວນ.	ໃນນັ້ນ	ການມີຟິນເທັກ	ເຂົ້າຮ່ວມງານກັບສະ	
ຖາບັນການເງິນຍັງເປັນອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງ	 ເຮັດ	
ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ	 ຫືຼ	 ບ�ລິການທ່ີຟິນເທັກທ່ີຄິດຄ້ົນ	
ຂ້ຶນ	 ສາມາດເຂ້ົາເຖິງລູກຄ້າທ່ີເປັນລູກຄ້າເກ່ົາຂອງ	
ສະຖາບັນການເງິນໄດ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກ�ຕາມ	ຈາກຂ�້ມູນ	 ແລະ	 ບັນດາ	
ປັດໄຈດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວມາທັງໝົດນ້ັນ	 ແມ່ນເປັນສ່ວນ	
ໜຶ່ງ	 ທ່ີພາໃຫ້ເກີດມີການເລ່ັງທວງໃຫ້ຜູ້ປະກອບ	
ການທຸລະກິດໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ	 ຕ້ອງປັບປຸງພັດທະ	
ນາຕົນເອງ	 ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດດ�າເນີນທຸລະກິດໄດ້ດີ	
ຂຶ້ນ	ແລະ	ມີຜົນສ�າເລັດໃນຍຸກດິຈິຕອນ	4.0	 	 ໂດຍ	
ສະເພາະໃນຂົງເຂດການເງິນ-ການທະນາຄານນ້ັນ	ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດ່ັງກ່າວບ�່ຫຼາຍ	
ກ�ໜ້ອຍ	 ໃນການໃຫ້ບ�ລິການຊ�າລະເງິນ,	 ການບ�ລິ	
ຫານບັນຊີເງິນຝາກ	ແລະ	ການໃຫ້ບ�ລິການສິນເຊື່ອ,	
ເຊ່ິງຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການທາງການເງິນໃໝ່	 ຫລື	 ເອ້ີນວ່າ:	

FINTECH	 ໄດ້ເຂ້ົາມາແຂ່ງຂັນໃນລັກສະນະທ່ີລົງ	
ເລິກເນ້ັນໜັກໃນການເປັນເລີດຂອງການບ�ລິການ	
ດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ	 ແຕ່ບ�່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນໃນລັກ	
ສະນະດຽວກັນກັບສະຖາບັນການເງິນແບບເກ່ົາ	
ທ່ີດ�າເນີນຢູ່ນ້ັນ	 ຫືຼ	 ເອ້ີນວ່າ	Universal  Banking,  
ການໃຫ້ບ�ລິການສະເພາະຂອງຟິນເທັກເຫ່ົຼານ້ີ	 ສາ	
ມາດກ�ໃ່ຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ,	 ຄຸນນະພາບ	
ຂອງຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນຫລາຍສົມຄວນ	
ແລະ	 ກ້າວເຂ້ົາສູ່ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນໃໝ່ໃນອຸດ	
ສາຫະກ�າທ່ີເອ້ີນວ່າ:	DISAGGREGATION OF 
FINANCIAL SERVICES.	 ນອກນ້ັນ	 ຟິນເທັກ	
ຍັງໄດ້ດ�າເນີນໃນລັກສະນະທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ�ລິ	
ການທາງການເງິນຕ່າງໆ	 ເຊ່ັນ:	 ລະບົບຊ�າລະເງິນ,	
ການຄິດຄ້ົນການໃຫ້ສິນເຊ່ືອແບບໃໝ່,	 ເຕັກໂນໂລ	
ຊີ	BLOCKCHAIN	ແລະ	ການຄິດຄົ້ນ	CRYPTO-
CURRENCY ເປັນຕົ້ນ.

ແປ	ແລະ	ຮຽບຮຽງໂດຍ:		ສີລິມຸງຄຸນ	ຫຼວງລາດ
ສະຖາບັນການທະນາຄານ
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ແຫຼ່ງທຶນ	ອກສກ	ເປັນຂອງປະຊາຊົນ
ແຫ່ຼງທຶນ	 ຫືຼ	 ສິນເຊ່ືອທະນາຄານນະໂຍບາຍ	

(ທນບ)	ຜ່ານອົງການຈດັຕ້ັງການເມືອງ-ສັງຄົມ	ແລະ	
ກອງທຶນຂັ້ນບ້ານ	(ອກສກ)	ແມ່ນການສະໜອງສິນ	
ເຊ່ືອໃນຮບູແບບໃໝ່ທ່ີມີເປ້ົາໝາຍ	ແລະ	ກົນໄກ	ເພ່ືອ	
ຮບັປະກັນທາງດ້ານປະສິດທິຜົນໃນການໃຫ້ສິນເຊ່ືອ
ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າແກ້ໄຂຄວາມ
ທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ	ແລະ	ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ	
3	 ສ້າງເຂ້ົາສູ່ລວງເລິກ	 ພ້ອມທັງເປັນການເສີມຂະ	
ຫຍາຍບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງການເມືອງ-ສັງ	
ຄົມຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ເຂ້ົາ	
ເຖິງເເຫຼ່ງທຶນຂອງ	ທນບ	ຫຼາຍຂຶ້ນ.	

ທ່ານ	ວຸດທິ	ເລື່ອນວິໄລວົງ	ຄະນະພັກທະນາ	
ຄານແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ,	 ຜູ້ອ�ານວຍການ	 ທນບ	
ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:	 ອກສກ	ແມ່ນອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາ	
ຊົນ	ແລະ	ກອງທຶນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕ້ັງ	 ແລະ	
ເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ຂ້ັນບ້ານໂດຍມີພາລະບົດບາດໜ້າທ່ີ	
ຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງບ�ລິຫານເເຫ່ຼງທຶນຂອງ	ທນບ	 ໃຫ້ມີ	
ປະສິດທິຜົນ	ແລະ	ຮ່ວມມືກັບ	ທນບ	ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໜ້າທ່ີຕົວຈິງໃນການຈັດຕ້ັງກຸ່ມກູ້ຢືມເງິນ,	
ຄັດເລືອກຫົວໜາ້ກຸ່ມ,	ຮອງກຸ່ມ,	ຄັດເລືອກສະມາຊິກ	
ຜູ້ມີເງ່ືອນໄຂເຂ້ົາຮວ່ມໃນກຸ່ມ,	ກ�ານົດໂຄງການ,	ສ້າງ	
ແຜນສິນເຊ່ືອກ�ານົດວງົເງິນກູ້ໃຫ້ຄອບຄົວສະມາຊິກ,	
ເຂ້ົາຮວ່ມໃນການປ່ອຍເງິນກູ້,	ກວດກາຕິດຕາມການ	
ນ�າໃຊ້ເງິນກູ້,	ຮ່ວມກັບ	ທນບ	ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ	
ໜີສິ້ນ	ແລະ	ບັນຫາອ່ືນໆ	ທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງ	
ທນບ.	

ສ�າລັບເ ງ່ືອນໄຂຂອງບ້ານທ່ີຈັດຕ້ັງເປັນ				

ອກສກ	 ນ້ັນ	 ແມ່ນບ້ານທ່ີມີຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານ	
ການຈັດຕັ້ງແລະ	ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດີ,	ສະມາຊິກ	
ແລະປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນໃນ
ການບ�ລິຫານດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ	ແລະ	ທ່ຽງທ�າ,	ສະ	
ມາຊິກມີຄວາມພ້ອມ	ແລະ	 ເປັນເອກະພາບທ່ີຈະ	
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ	ທນບ;	ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ຈະປະ
ກອບເປັນຄະນະເຮັດວຽກ	 ຕ້ອງມີລະດັບຄວາມຮູ	້
ຢ່າງໜ້ອຍຈົບມັດທະຍົມຕ້ົນ,	 ຮັບການເຫັນດີຈາກ	
ອົງການຈດັຕ້ັງກ່ຽວຂ້ອງ,	ອ�ານາດການປົກຄອງບ້ານ	
ແລະ	 ຂ້ັນເມືອງ;	 ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບເເຕ່	
ລະຝ່າຍຂອງ	ອກສກ	ແມ່ນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເນ້ືອໃນ
ການມອບສິດຕາມສັນຍາທ່ີໄດ້ເຊັນຮ່ວມກັນ;	 ຈັດ	
ແບ່ງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະໜ້າວຽກ	 ໂດຍ	
ມີການຕົກລົງແຕ່ງຕ້ັງ;	ສ້າງແຜນການຕິດຕາມກວດ
ກາການເຄ່ືອນໄຫວລູກຄ້າເງິນກູ້ຂອງຕົນປະຈ�າງວດ	
ແລະ	ປະຈ�າປີ;	ປະສານສົມທົບພາກສ່ວນ	ແລະ	ຂະ
ແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການແກ່ລູກຄ້າ;	
ສະຫຸຼບລາຍງານຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ້	ທນບ	
ຮບັຊາບ	ເປັນປະຈ�າໃນທຸກເດືອນ,	ງວດ	ແລະ	ປີ;	ຈດັ	
ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບ	ທນບ	ຕາມຂັ້ນຕອນ	ເພື່ອປະ	
ເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.	

ສະເພາະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ	 ທນບ	
ແມ່ນສະໜອງແຫ່ຼງທຶນຕາມແຜນການແຕ່ລະປີ,	
ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊ້ທ່ີຈ�າເປັນ,	ແບບພິມເອກະ	
ສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ	
ວຽກສິນເຊ່ືອ;	 ຈັດສ�າມະນາດ້ານວິຊາການໃຫ້ກັບ	
ອກສກ			ຜູ້ທ່ີຈະເຮດັວຽກຕົວຈງິໃຫ້ມີຄວາມຮູຄ້ວາມ	
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ສາມາດເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ;	ອ�ານວຍ	
ຄວາມສະດວກໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງ	ອກສກ	ໃນການ
ປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງຕາມຂອບເຂດສິດທ່ີຮັບອະນຸ	
ມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;	ອອກແຈ້ງການໃຫ້ອົງການ
ຈດັຕ້ັງທ່ີຮບັມອບສິດເພ່ືອຊາບກ່ຽວກັບການຕົກລົງ
ບັນຫາຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສິນເຊື່ອຂອງ	
ທນບ	 ທ່ີພົວພັນເຖິງ	ອກສກ	ແລະ	 ຕິດຕາມກວດ		
ກາບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້.	ນອກນີ້,	ທັງ	
ອກສກ	ແລະ	ທນບ	ຍັງມີຄວາມຮບັຜິດຊອບຮວ່ມກັນ	
ເປັນຕ້ົນພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາແຜນການສິນເຊ່ືອ
ແຕ່ລະປີຕາມການສັງລວມ	ແລະ	ນ�າສະເໜີຂອງ	
ອົງການຮບັມອບສິດໃຫ້ປະຕິບັດ;	ຮບັຮອງຜົນກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຕາມຄວາມຮັບ			
ຜິດຊອບເພ່ືອລາຍງານຂ້ັນເທິງຕາມສາຍການຈັດ
ຕ້ັງຂອງຕົນ,	 ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ	 ແລະ	
ຈດັກອງປະຊຸມສ�າມະນາ,	ຮວ່ມປຶກສາຫາລືແກ້ໄຂ
ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການສະເໜີຂອງອີກຝ່າຍ.

ທ່ານຜູ້ອ�ານວຍການ	 ທນບ	 ຍັງແຈ້ງໃຫ້ຮູ	້
ເຖິງໝາກຜົນໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການສະ	
ໜອງສິນເຊ່ືອຜ່ານ	 ອກສກ	 ຊ່ຶງຜ່ານການຈັດຕ້ັງ	
ປະຕິບັດເຫັນວ່າ:	 ໄດ້ຮັບຜົນສ�າເລັດຫຼາຍປະການ	
ໂດຍໄດ້ກ�ານົດເອົາບ້ານທີ່ມີເງື່ອນໄຂ,	ອົງການຈັດ	
ຕັ້ງບ້ານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ,	ຍອດໜີ້	NPL	ຕາມ	
ກ�ານົດໄວ້;	ມາຮອດປະຈຸບັນ	ສາມາດປະຕິບັດໄດ	້
ທັງໝົດມີ	1	ສ�ານັກງານໃຫຍ່,	10		ສາຂາ, 3	ຫ້ອງ	
ການປະສານງານ	ແລະ	26	ໜ່ວຍບ�ລິການ	ຫຼື	ເທົ່າ	
ກັບ15	 ແຂວງ,	48	 ເມືອງ,	117	 ບ້ານ,	912	 ກຸ່ມ,	
5.552	 ຄອບຄົວ	 ໃນນ້ັນຢູ່ເມືອງສັງທອງນະຄອນ	

ຫຼວງວຽງຈັນ	ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສະໜອງສິນ	
ເຊ່ືອຜ່ານ	ອກສກ	ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາໝູ່ຄື	ປະຕິບັດໄດ້	
14	ບ້ານ,	ມີຍອດສິນເຊ່ືອທັງໝົດ	13,710	ຕ້ືກ່ວາກີບ		
ສາມາດເກັບຕ້ົນທຶນໄດ້	4,30	ຕ້ືກີບ	ແລະ	ເກັບດອກ	
ເບ້ຍໄດ້	0,47	ຕ້ືກີບ,	ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາ	
ມາດເກັບໜີຕ້ົ້ນທຶນ	ແລະ	ດອກເບ້ຍໄດ້ຕາມກ�ານົດ;	
ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ	95-100%	 ແລະ	ທ່ານຍັງໄດ	້
ເນ້ັນໜກັຕ່ືມວາ່:	ການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດສິນເຊ່ືອຜ່ານ	
ອກສກ	ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບົດ	
ຮຽນໃນການສະໜອງສິນເຊ່ືອຂອງທະນາຄານນະ	
ໂຍບາຍສັງຄົມຂອງ	ສສ.ຫວຽດນາມ	ເຂ້ົາສູ່ທ້ອງຖ່ິນ	
ຕ່າງໆຂອງ	ສປປ	ລາວ	ຢ່າງປະດິດສ້າງ	ແລະ	ແທດ	
ເໝາະກັບສະພາບ,	ເງື່ອນໄຂ,	ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງ	
ທ້ອງຖ່ິນ;	 ຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສິນເຊ່ືອທ່ີມີ	
ສ່ວນຮວ່ມຂອງ	ອກສກ	ໄດ້ເຮດັໃຫ້ອົງການດ່ັງກ່າວ	
ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ,	ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານໄດ້ຍົກລະ	
ດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດໃນການບ�ລິຫານແຫ່ຼງ	
ທຶນສູງຂຶ້ນສາມາດປ່ອຍເຂົ້າຖືກເປົ້າໝາຍ	ເຮັດໃຫ້	
ປະຊາຊົນໄດ້ນ�າໃຊ້ທຶນຮອນດອກເບ້ຍຕ�າ່ຂອງລັດ	
ຖະບານເຂ້ົາໃນການຜະລິດ,	ການບ�ລິການ,	ແກ້ໄຂ	
ຄວາມທຸກຍາກ	ຕາມແນວທາງຂອງພັກ	ແລະ	ແຜນ	
ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ,	ຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ	້
ດີຂ້ຶນເປັນກ້າວໆ	ແລະ	ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຕົນ	
ໃຫ້ສົມກັບວ່າ:	 “ທນບ	 ເປັນທະນາຄານຂອງ	
ປະຊາຊົນ”.																

			
																ໂດຍ:	ທີ່	ປຶກ	ສາ		ຂ່າວ	ສານ	ທ	ຫລ
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ຮູ້ໄວ້ກ່ອນຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ

ດ່ັງທ່ີຮູນ້�າກັນແລ້ວເຖິງບົດບາດ	ແລະ	ຄວາມ	
ສ�າຄັນຂອງຕະຫຼາດທຶນຕ�່ການພັດທະນາເສດ	
ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກ;	ການ	
ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດທຶນບ�່ພຽງແຕ່	
ປະກອບສ່ວນສ�າຄັນຕ�່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ	
ຖະກິດແຫ່ງຊາດເທ່ົານ້ັນ	 ແຕ່ມັນຍັງສ້າງໂອກາດ	
ອັນດີໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃນຮູບແບບໃໝ່ຂອງປະ	
ຊາຊົນລາວ	ແລະ	ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.	

ທຸກປະເພດ	ການລົງທຶນ	ຍອມມີຄວາມສ່ຽງ	
ພຽງແຕ່ລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງການລົງທຶນປະເພດ	
ໃດຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ	ຫຼື	ໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ	ໂດຍປົກ
ກະຕິແລ້ວການລົງທຶນທ່ີຄວາມສ່ຽງສູງກ�່ຍອມມີຜົນ	
ຕອບແທນສູງ	(High risk, high return);		ກົງກັນຂ້າມ	
ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງ
ທຶນໃນຮຸ້ນສາມັນຖືວ່າເປັນການລົງທຶນປະເພດໜຶ່ງ		
ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງກວາ່ການເອົາເງິນໄປຝາກນ�າທະນາ	
ຄານ	 ຫືຼ	 ລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບໜີ້ເປັນຕ້ົນ:	 ພັນທະບັດ	
ລັດຖະບານ	ແລະ	ຮຸນ້ກູ້	ເນ່ືອງຈາກວາ່	ພັນທະບັດລັດ	
ຖະບານ	 ແລະ	 ຮຸ້ນກູ້ແມ່ນຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນຄື	
ດອກເບ້ຍຄົງທ່ີ	ສ່ວນຮຸນ້ສາມັນແມ່ນຈະໃຫ້ຜົນຕອບ	
ແທນບ�່ຄົງທ່ີເພາະຂ້ຶນກັບຜົນປະກອບການຂອງບ�	
ລິສັດ	 ດ່ັງນ້ັນ,	 ນັກລົງທຶນກ່ອນຈະລົງທຶນຄວນສຶກ	
ສາຖານະການເງິນ	ແລະ	ຜົນການດ�າເນີນທຸລະກິດ
ຂອງບ�ລິສັດຈົດທະບຽນ	ລວມທັງສະພາບເສດຖະ	
ກິດພາຍໃນ	ແລະ	 ຕ່າງປະເທດ	 ເພ່ືອເປັນການກະ	
ກຽມຄວາມຮູ້ພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຂອງຕົນ	
ເອງ.

1.	ພາບລວມຂອງຕະຫຼາດທຶນ	ສປປ	ລາວ.
ຕະຫຼາດທຶນຂອງ	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ຮບັການສ້າງ	

ຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ	ໃນວັນທີ	10	ຕຸລາ	2010 

ແລະ	ເລີ່ມດ�າເນີນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ	ໃນວັນທີ	11	
ມັງກອນ	 2011	 ປະຈຸບັນເຖິງວ່າຕະຫຼາດທຶນຂອງ		
ສປປ	ລາວ	ຫາກ�່ກ້າວເຂົ້າປີທີ	10	ໃນການສ້າງຕັ້ງ	
ແລະ	ດ�າເນີນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ	ແຕ່ຕະຫຼາດທຶນ	
ຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	 ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງ	
ດ້ານປະລິມານ	ແລະ	 ຄຸນນະພາບດ້ວຍບາດກ້າວ	
ທ່ີໝ້ັນຄົງ	ແລະ	 ໄດ້ຮັບຄວາມເຊຶ່ືອໝ້ັນຈາກນັກລົງ	
ທຶນພາຍໃນ	 ແລະ	 ຕ່າງປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ		
ເຊ່ິງແດງອອກໃນປີ 2011	 ມີ	 2	 ບ�ລິສັດທ່ີຈົດທະ	
ບຽນຄື:	 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະ	
ຫາຊົນ	ແລະ	ບ�ລິສັດຜະຫຼິດໄຟຟ້າລາວ	ມະຫາຊົນ	
ເຊ່ິງມີ	 ຈ�ານວນຮຸ້ນຈົດທະບຽນທັງໝົດ	 1,005			
ລ້ານຮຸ້ນ	ແລະ	ມູນຄ່າຕະຫຼາດ	(Market Capital-
ization) ມີ	 4,638	 ຕ້ືກີບ	 ເຊ່ິງເທ່ົາກັບ	 8%	 ຂອງ	
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ	ຫຼື GDP	 ໂດຍມີ	
ມູນຄ່າຊື້-ຂາຍ	301	ຕື້ກີບ.

ມາໃນປີ	 2018	 ມູນຄ່າຕະຫຼາດ	 (Market 
Capitalization) ມີ	9,870 ຕື້ກີບ	ເຊິ່ງທຽບກັບ	6%	
ຂອງ	 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ	 ຫືຼ	GDP 
ແລະ	ຈ�ານວນຮຸ້ນທ່ີຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫັຼກຊັບ	
ມີທັງໝົດ	 3,089	 ລ້ານຮຸ້ນ	 ແລະ	 ບ�ລິສັດເຂ້ົາຈົດ	
ທະບຽນເຖິງ	11	ບ�ລິສັດ;		ມາໃນໄຕມາດ	I	ຂອງປ	ີ
2020	ມູນຄ່າຕະຫຼາດ	(Market Capitalization) ມີ	
88.7 ຕ້ືກີບ	ທຽບໃສ່ໄຕມາດ	ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ			
ແມ່ນຫຼຸດລົງ	4.2%		ທີ່ມີບ�ລິສັດ	ຈົດທະບຽນທັງໝົດ	
11	 ບ�ລິສັດ	 ເຊ່ິງບ�ລິສັດເລ່ົານ້້ີລ້ວນແຕ່ເປັນບ�ລິສັດ	
ຢູ່ແຖວໜາ້	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	ເປັນຕ້ົນ:	ຂະແໜງການ	
ພະລັງງານໄຟຟ້າ,	ທະນາຄານ,	ອະສັງຫາລິມະຊັບ,		
ເຊ້ືອໄຟ,	ຊີມັງ,	ການບ�ລິການ	ແລະ	ການຄ້າ;	ພິເສດ	
ແມ່ນໄດ້ນ�າເອົາພັນທະບັດລັດຖະບານ	ສປປ	ລາວ		
ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ	ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້		
ຕະຫຼາດມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນ	
ເຊັ່ນ:	ຮຸ້ນສາມັນ	ແລະ	ພັນທະບັດລັດຖະບານ.

2. ສ່ິງທ່ີຄວນຮູ້ກ່ອນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ	
ໃນຫຼັກຊັບ.

ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບຢູ່ທ່ີນ້ີແມ່ນເຈາະຈົງ	
ໃສ່ການລົງທຶນຮຸ້ນສາມັນ	 ດ່ັງນ້ັນ,	 ກ່ອນຈະລົງທຶນ	
ໃນຫັຼກຊັບ	 ນັກລົງທຶນເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນ	
ຫາດັ່ງນີ້:
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2.1.	ຮູ້ເຮົາ.	
ການຮູ້ຕົນເອງເປັນບັນຫາພ້ືນຖານສ�າລັບ	

ຜົນສ�າເລັດຂອງການລົງທຶນດ່ັງທ່ີເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນ	
ຄ�າສອນຂອງນັກປັດສະຍາຂົງເບັງ,	ຄົນຈີນກ່າວວ່າ	
“ຮູ້ເຂົາຮູ້ເຮົາຮົບ	100	ຄັ້ງ	ກ�່ຊະນະ	100	ຄັ້ງ”	ເມື່ອ	
ເຮົາມາໝູນໃຊ້ເຂ້ົາໃນການລົງທຶນຫັຼກຊັບ	 “ຮູ້ເຮົາ”	
ໝາຍຄວາມວ່າ:	 ເຮົາຕ້ອງສຶກສາເບ່ິງຕົນເອງໃຫ້ດີ		
ຫືຼ	 ສຶກສາຄວາມພ້ອມຂອງເຮົາເອງເປັນ	 ຕ້ົນແມ່ນ:		
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	ແລະ	ແຫຼ່ງ	
ທຶນເພ່ືອຮັບໃຊ້ແກ່ການລົງທຶນ	 ດ່ັງລາຍລະອຽດ	
ລຸ່ມນີ້:

ก	 ຄວາມຮູ້ພ້ືນຖານກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນ	
ຫຼັກຊັບ

ແມ່ນສ່ິງຈ�າເປັນພ້ືນຖານທ່ີນັກລົງທຶນຕ້ອງມີ	
ເພາະວາ່:	ການລົງທຶນຫັຼກຊັບມີຄວາມສ່ຽງ	ແລະ	ມັນ	
ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ້ອງມີຄວາມຮູກ່້ຽວກັບການ
ລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບພ້ືນຖານ.	 ຄວາມຮູ້ພ້ືນຖານຂອງ	
ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບ	 ທ່ີນັກລົງທຶນຕ້ອງຮູ້ເປັນຕ້ົນ	
ແມ່ນ:	ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບແມ່ນການລົງທຶນແນວ
ໃດ?,	ການ	ລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບມີຜົນຕອບແທນ	ແລະ	
ຄວາມສ່ຽງມີຄືືແນວໃດ?	ເງ່ືອນໄຂ-ຂ້ັນຕອນການລົງ	
ທຶນໃນຫຼັກຊັບມີຄືແນວໃດ?,ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ก	 ແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ່ການລົງທຶນ:				
	 ການສຶກສາແຫ່ຼງທຶນເພ່ືອຮັບໃຊ້ແກ່ການ	

ລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບກ�່ເປັນສ່ິງສ�າຄັນແກ່ການລົງທຶນ	
ເປັນຕ້ົນແມ່ນສຶກສາ	 ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງແຫ່ຼງທຶນ	 ຫືຼ		
ໂຄງສ້າງຂອງທຶນ,	ຕ້ົນທຶນຂອງເງິນທຶນ	ແລະ	ໄລຍະ	

ເວລາຂອງການລົງທຶນຂອງເຮົາເພ່ືອ	 ໃຫ້ເຮົາສາ	
ມາດປະເມີນໄດ້ລ່ວງໜາ້ຂອງແຜນການລົງທຶນຂອງ	
ເຮົາໂດຍພື້ນຖານ.

2.2.	 ສຶກສາສະພາບເສດຖະກິດພາກພ້ືນ	
ແລະ	ສາກົນ

ປັດຈຸບັນເສດຖະກິດ	ສປປ	ລາວ	ມີການເຊື່ອ
ມໂຍງເຂ້ົາເສດຖະກິດຂອງພາກພ້ືນ	ແລະ	ສາກົນ	
ຢ່າງເລິກເຊ່ິງ	 ແລະ	ກວ້າງຂວາງ	 ໃນຈຸດນ້ີຈຶ່ງກາຍ	
ເປັນປັດໃຈພາຍນອກ	ທີ່ກະທົບທາງກົງ	ແລະ	ທາງ	
ອ້ອມຕ�່ເສດຖະກິດ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	ໂດຍສະເພາະ	
ຕະຫຼາດທຶນ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	ບັນດາບ�ລິສັດ	
ຈົດທະບຽນ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ກ່ອນຈະລົງທຶນ	ເຮົາຄວນສຶກ
ສາສະພາບເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ	ແລະ	ສາກົນ	
ໃຫ້ລະອຽດຖີຖ້ວນ	ພ້ອມທັງຄາດຄະເນທ່າອ່ຽງຂອງ
ຊຸມປີຕ�່ໜ້າ	 ເປັນຕ້ົນແມ່ນເສດຖະກິດຂອງສະຫະ	
ລັດອາເມລິກາ,	 ໄທ,	 ສປ.ຈີນ	 ແລະ	ຫວຽດນາມ						
ເພາະບັນດາເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຫ່ົຼານ້ີມີຜົນ	
ກະທົບຫຼາຍຕ�ເ່ສດຖະກດິຂອງ	ສປປ	ລາວ.	ສະນັນ້,	
ນັກລົງທຶນຄວນສຶກສາເບ່ິງບັນດາຕົວຊ້ີວັດເສດຖະ
ກິດມະຫາພາກຂອງບັນດາປະເທດດ່ັງກ່າວເຊ່ັນ:	
ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ,	 ການຄ້າ,	
ການລົງທຶນ,	ອັດຕາດອກເບ້ຍ	ແລະ	ອັດຕາແລກປ່ຽນ.

ຕົວຢ່າງ:	 ວິກິດການເສດຖະກິດ-ການເງິນ	
ຂອງພາກພ້ືນອາຊຽນ	 ປີ	1997-1999	 ທ່ີໄດ້ສົ່ງຜົນ	
ກະທົບໜກັໜວ່ງຕ�ເ່ສດຖະກິດຂອງ	ສປປ	ລາວ	ເຊ່ິງ	
ມັນໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານຕົວເລກການຂະຫຍາຍ	
ຕົວ	ແລະ	ຫຼຸດລົງລຸ່ມນີ້:

 (ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ:	ບົດລາຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ	ແຕ່ປີ	1997-1999).
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ພ້ອມກັນນ້ັນ,	ວກິິດການການເງິນໂລກ	(glob-
al financial crisis)	 ໃນປີ	2008	ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທບົ	
ເປັນວົງກວ້າງ	 ເວລານ້ັນເສດຖະກິດ	 ສປປ	 ລາວ	
ບ�່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍປານໃດ	ເນື່ອງຈາກມູນຄ່າ	
ການຄ້າ	ລະຫວ່າງ	ສປປ	ລາວ	ກັບ	ສະຫະລັດ	ອາ	
ເມລິກາ	 ແລະ	 ບັນດາປະເທດໃນທະວີບເອີລົບ	
ຍັງມີໜ້ອຍ.	

ອີກບັນຫາໜຶງ່ກ�ຄື່ການລະບາດຂອງພະຍາດ	
COVID-19;	 ເພ່ືອເປັນການຕອບໂຕ້ການລະບາດ	
ຂອງພະຍາດດ່ັງກ່າວຫຼາຍປະເທດໄດ້ມີການປິດ	
ດ່ານຊາຍແດນ	 ແລະ	 ສາຍການບິນທັງພາຍໃນ	
ແລະ	ປະເທດ	ໃນນ້ັນ,	ໄດ້ມີການສ່ັງປິດກິດຈະການ	
ຊ່ົວຄາວ	ແລະ	ຈ�າກັດການເດີນທາງ	 ພ້ອມນ້ັນ,	ກ�່	
ຫ້າມບ�່ໃຫ້ມີການຊຸມໜຸມແອອັດ,	 ໂດຍໃຫ້ຮັກສາ	
ໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ	 ເຊ່ິງມາດຕະການດ່ັງກ່າວ	
ໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບຕ�່ເສດຖະກິດຂອງຫຼາຍປະເທດ	
ເປັນຕ້ົນຂະແໜງການໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ,	 ການ	
ຂົນສ່ົງ	 (ທາງບົກ,	ທາງນ�້າ	 ແລະ	ອາກາດ),	 ການ	
ບ�ລິການ,	ການຄ້າ	ແລະ	ການນ�າເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ.

ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງກອງທຶນສາ	
ກົນ	 ຫຼື	 (IMF)	 ໃນປີ	 2020	 ເສດຖະກິດໂລກຈະ	
ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາ-3%	 ຊ່ຶງເປັນອັດຕາເຕີບ			
ໂຕທ່ີຕ�່າກ່ວາໄລຍະວິກິດເສດຖະກິດໂລກໃນປີ	
2008-2009	ຜ່ານມາ;	ສະເພາະ	ສປປ	ລາວ	ຕາມ	
ບົດລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ	
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,	 ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ,		
ແຜນເງິນຕາ	5	ເດືອນ,	ຄາດຄະເນ	6	ເດືອນ	ຕົ້ນປີ		
ແລະ	 ທິດທາງວຽກຈຸດສຸມ	6	 ເດືອນທ້າຍປີ	 	2020		
ຂອງ	 ທ່ານ	ທອງລຸນ	 ສີສຸລິດ	 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ		
ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ຕ�່ກອງປະຊຸມ		ສະໄໝສາມັນເທື່ອ	
ທີ	 9	 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ	 ຊຸດທີ	VIII ໂດຍຫຍ�້	
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:	ຄາດຄະເນໝົດປີ	2020	ເສດຖະກິດຂອງ	
ສປປ	ລາວ	ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ	3,3%	ຫາ	
3,6% ໃນກ�ລະນີ	GDP	 ຂະຫຍາຍຕົວ	 3,6%	
ຈະມີມູນຄ່າໃນປີປະມານ	175.720	ຕື້ກີບ.	ສ�າລັບ	
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ	 ຫືຼ	ADB	 ຄາດຄະເນ	
ວ່າເສດຖະກິດຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	 ຈະຂະຫຍາຍ	
ຕົວໃນລະດັບ	3,5%	 	 ແຕ່ຜົນການຄ້ົນຄວ້າລ່າສຸດ		
ເຫັນວ່າອາດຕິດລົບ-0,5%	 ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກ	
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19	 ທ່ີແກ່ຍາວ	
ຊ່ຶງອາດເຮັດໃຫ້ພາກການບ�ລິການຕິດລົບ-3,2 % 
ແລະ	ທະນາຄານໂລກ	(World Bank)	ຄາດຄະເນ	

ເສດຖະກິດຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	 ຈະຂະຫຍາຍຕົວ	
ໃນລະດັບ	1%	ແຕ່ຖ້າຜົນກະທົບຈາກ	COVID-19 
ແກ່ຍາວຈະເຮັດໃຫ້ຕິດລົບ-1,8%	 ແລະ	 IMF	
ຄາດຄະເນໃຫ້	0,7%	ເທົ່ານັ້ນ.	

ທັງໝົດຂ້າງເທິງນ້ີ	 ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ	
ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ	 ແລະ	ການເຊ່ືອມໂຍງເສດຖະ	
ກິດຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກໄດ້ມີການເຊ່ືອມໂຍງ	
ແລະ	ສ່ົງຜົນສະທ້ອນເຊ່ິງກັນ	ແລະ	ກັນ;	ດ່ັງນ້ັນ,	ນັກ	
ລົງທຶນກ່ອນຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບຄວນສຶກສາ	
ສະພາບແລດລ້ອມທາງເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະ	
ເທດໃນພາກພ້ືນ	ແລະ	ສາກົນ	 ໃຫ້ລະອຽດຖ່ີຖ້ວນ		
ກ່ອນຕັດສີນໃນລົງທຶນ	 ເນ່ືອງຈາກມັນສາມາດສ່ົງ	
ຜົນສະທອນໃນທາງກົງ	ແລະ	ທາງອ້ອມຕ�່ເສດຖະ	
ກິດ	ແລະ	ຕະຫຼາດທຶນຂອງ	ສປປ	ລາວ.

2.3. ສຶກສາສະພາບເສດຖະກິດຂອງ	ສປປ	
ລາວ.

ນອກຈາກສຶກສາສະພາບເສດຖະກິດຂອງ	
ພາກພື້ນ	ແລະ	ສາກົນແລ້ວ	 	ກ່ອນຈະລົງທຶນຄວນ	
ສຶກສາສະພາບ	ເສດຖະກິດຂອງ	ສປປ	ລາວ		ເພາະ	
ມັນຈະມີຜົນຕ�່ການດ�າເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາ	
ບ�ລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫັຼກຊັບ	 	 ນັກລົງທຶນ	
ຄວນສຶກສາເບ່ິງບັນດາຕົວຊ້ີວັດທາງດ້ານເສດ						
ຖະກິດມະຫາພາກ	(Macroeconomic indicators)     
ເປັນຕ້ົນແມ່ນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ	
(GDP),	 ລາຍໄດ້ຕ�່ຄົນ	 (Per Capita Income), 
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ,	ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ	
ແລະ	ການດ�າເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາ	 ເຫ່ົຼານ້ີລ້ວນ	
ແຕ່ເປັນຕົວ	ຊີ້ວັດທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ	
ທີ່ສ�າຄັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ	ແລະ	ທາງອ້ອມຕ�	່
ຕະຫຼາດທຶນ.	 ຕົວຢ່າງ:	 ຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດ	
ຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ແລະ	ລາຍຮັບຕ�່ຄົນ (Per 
Capita Income)	ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມອາດສາມາດ
ຊ້ືຂອງນັກລົງທຶນ.	 ຖ້າເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຈະ	
ມີຜົນດີຕ�່ການດ�າເນີນທຸລະກິດຂອງບ�ລິສັດຈົດທະ	
ບຽນ	ໃນທາງກົງກັນຂ້າມເສດຖະກິດທົດຖອຍກ�່ຈະ
ສ່ົງຜົນສະທ້ອນຕ�ກ່ານດ�າເນີນທຸລະກິດຂອງບ�ລິສັດ
ຈົດທະບຽນອາດຈະພົບຄວາມຍຸງ້ຍາກ	ຫຼ	ືຂາດທຶນ.		
ສ່ວນງົບປະມານແຫ່ງລັດກ�່ຖືວ່າເປັນປັດໃຈສ�າຄັນ
ຕ�່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດເວົ້າລວມເວົ້າສະ	
ເພາະຕະຫຼາດທຶນ	ເພາະພາກລາຍຈ່າຍຂອງງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດເພ່ີມຂ້ຶນລາຍຈ່າຍລົງທຶນໃນການພັດ
ທະນາ	ແລະ	ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ	ກ�່ຈະກະຕຸ້ນເສດ	
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ຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຂ້ຶນ	 ເຊ່ິງຈະກ�່ໃຫ້ເກີດມີການ			
ສ້າງວຽກເຮັດງານທ�າໃຫ້ສັງຄົມເພ້ີມຂ້ຶນຜົນຕາມ	
ມາກ�່ຄື	 ປະຊາຊົນ	ແລະ	 ຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດມີລາຍ	
ຮັບເພ່ີມຂ້ຶນ	 ເຊ່ິງມັນຈະສ້າງປະຖົມປັດໃຈໃຫ້ແກ່	
ການຜະລິດ,	 ການຄ້າ	 ແລະ	ການລົງທຶນພາຍໃນ	
ປະເທດ.

ການລົງທຶນໂດຍກົງ	 (Foreign Direct  
Investment - FDI)	 ແລະ	ທາງອ້ອມ	 (Foreign 
Portfolio Investment-FPI) ຈາກຕ່າງປະເທດ	
ມີຜົນກະທົບທາງກົງ	ແລະ	ທາງອ້ອມຕ�່ຕະຫຼາດທຶນ	
ໂດຍສະເພາະປະເທດກ�າລັງພັດທະນາ		ເນ່ືອງຈາກ	
ຈະມີກະແສເງິນທຶນໄຫຼເຂ້ົາຫຼາຍພ�ສົມຄວນ	 ເພາະ	
ການລົງທຶນໃນບັນດາປະເທດທ່ີກ�າລັງພັດທະນາ	
ຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນຫຼາຍກວ່າປະເທດພັດທະນາ	
ແລ້ວ	 ເນ່ືອງຈາກຄ່າແຮງງານທ່ີຕ�່າ	 ແລະ	 ຕ້ົນທຶນ	
ວັດສະດຸດິບທ່ີີມີລາຄາຖຶກ	ລວມທັງນະໂບຍພິເສດ	
ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນ	ເຊິ່ງ	ສປປ	ລາວ	ກ�່ເປັນປະ	
ເທດໜຶ່ງໃນນັ້ນ.		

ນັບແຕ່ປະເທດເຮົາເປີດກ້ວາງເສດຖະກິດ	
ໃນປີ	1986	 ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ	
(Foreign Direct Investment - FDI)	 ແລະ	
ທາງອ້ອມ	 (Foreign Portfolio Investment- 
FPI)	 ກ�່ເປັນປັດໃຈສ�າຄັນ	 ທ່ີເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ	
ແຫ່ງຊາດມີການຂະຫຍາຍຕົວ	 ສ່ວນການດ�າເນີນ	
ນະໂຍບາຍເງິນຕາແມ່ນມີຜົນຕ�່ກະແສເງິນທຶນໄຫຼ	
ເຂົ້າ-ອອກປະເທດ	ແລະ	ລະບົບທະນາຄານ	ແລະ		
ຕະຫຼາດທຶນ	 ກ�່ຄືການກະຕຸ້ນສິນເຊ່ືອດ້ວຍນະໂຍ	
ບາຍອັດຕາດອກເບ້ຍເພ່ືອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດກ�່ຈະ	
ສົ່ງຜົນດ້ານດີຕ�່ຕະຫຼາດທຶນ.

2.4.ສຶກສາການດ�າເນີນທຸລະກິດຂອງບ�ລິ	
ສັດຈົດທະບຽນ

ການສຶກສາຜົນການດ�າເນີນງານ,	 ແຜນຍຸດ	
ທະສາດ	 ແລະ	 ທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນຂອງບ�ລິສັດຈົດ	
ທະບຽນ	ແມ່ນປັດໃຈສ�າຄັນທ່ີຂາດບ�່ໄດ້ກ່ອນການ	
ຕັດສິນໃຈລົງທຶນ.	ສຶກສາຜົນການດ�າເນີນການຂອງ	
ບ�ລິສັດຈົດທະບຽນກ�່ເພ່ືອເລືອກເຟ້ັນໃຫ້ໄດ້ບ�ລິສັດ	
ຈົດທະບຽນທີ່ໝັ້ນຄົງ,	ປອດໄພ,	ມີຜົນການດ�າເນີນ	
ງານດີ	ແລະ	ເປັນບ�ລິສັດທ່ີສັງຄົມເຊ່ືອໝ້ັນ		ເຊ່ິງເຮາົ	
ຈະສຶກສາຜ່ານບົດລາຍງານທາງການເງິນເຊ່ັນ:	
ໃບສະຫຸຼບຊັບສົມບັດ,	ບົດລາຍງານ	ກ�າໄລ-ຂາດທຶນ	
ແລະ	ບົດລາຍງານກະແສເງິນສົດທີ່ຜ່ານການກວດ	
ສອບພາຍນອກ.	ນອກນ້ັນ,	ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາແຜນຍຸດ	

ທະສາດຂອງບ�ລິສັດເພື່ອເປັນການປະເມີນທ່າແຮງ	
ບົ່ມຊ້ອນຂອງບ�ລິສັດ.	ໂດຍປົກກະຕິນັກລົງທຶນ	ມັກ	
ໃຊ້ເຄ່ືອງມືໃນການວິເຄາະບົດລາຍງານການເງິນ	
ດ້ວຍການຄິດໄລ່ບັນດາຕົວຊ້ີວດັທາງການເງິນ	(The  
Financial Soundness Indicators-FSIs)	ພ້ອມກັນ	
ນ້ັນເຮົາອາດໃຊ້	SWOT	 ເພ່ືອປະເມີນບ�ລິສັດຈົດ	
ທະບຽນໃຫ້ເຫັນໄດ້ພາບລວມຂອງບ�ລິສັດເປັນຕົ້ນ:	
ດ້ານດີ,	ດ້ານອ່ອນ,	ໂອກາດ	ແລະ	ສິ່ງທ້າທາຍ.

ອີງໃສ່ບົດຄ້ົນຄວາ້ຜ່ານມາສາມາດສະຫຸຼບໄດ້	
ວ່າບັນດາຕົວຊ້ີວັດທາງການເງິນຂອງບ�ລິສັດຈົດ	
ທະບຽນເປັນຕົ້ນ:		ຕົວຊີ້ວັດສະພາບຄ່ອງ (Current 
Ratio-CR),	ອັດຕາສ່ວນໜີ້ຕ�່ທຶນ	(Debt to Equity  
Ratio-DER), ອັດຕາສ່ວນຜົນຕອບແທນຈາກ	
ຊັບສິນ	 (Return on Assets- ROA), ອັດຕາ	
ສ່ວນຜົນຕອບແທນຕ�ທຶ່ນ	(Return on Equity-ROE),	
ອັດຕາສ່ວນລາຄາຕ�່ກ�າໄລ	(Price Earnings Ratio 
-PER), ກ�າໄລຕ�່ຮຸ້ນ (Earning per Share-EPS), 
ອັດຕາກ�າໄລສຸດທິ	 (Net Profit Margin-NPM)  
ແລະ	 ອັດຕາສ່ວນລາຄາຕ�ມູ່ນຄ່າຕາມບັນຊີ	 (Price 
to Book Value–PBV) ຂອງບ�ລິສັດຈດົທະບຽນແມ່ນ	
ມີສາຍພົວພັນກັບລາຄາຮຸນ້ໃນຕະຫຼາດຫັຼກຊັບ.		

ດ່ັງນ້ັນ,	 ນັກລົງທຶນກ�່ສາມາດສຶກສາບັນດາ	
ຕົວຊ້ີວັດຂ້າງເທິງຂອງບ�ລິສັດຈົດທະບຽນເພ່ືອ	
ຄາດຄະເນລາຄາຮຸ້ນໃນຕະຫຼາດຫັຼກຊັບກ່ອນຕັດ	
ສິນໃຈລົງທຶນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ	 ຕະຫຼາດເປັນສ່ິງຄາດເດົາ	
ໄດ້ຍາກ	ແລະ	ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບແມ່ນມີຄວາມ	
ສ່ຽງ.	ສະນ້ັນ,	 ກ່ອນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຕ້ອງສຶກ	
ສາໃຫ້ລະອຽດ	 ຖ້າເຮົາເລືອກໄດ້ບ�ລິສັດໝ້ັນຄົງ,		
ຖານະການເງິນເຂ້ັມແຂງ,	ການດ�າເນີນງານດີ,	ການ	
ບ�ລິຫານຈັດການດີ,	 ມີທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນ,	 ມີແຜນ	
ຍຸດທະສາດ	ແລະ	ແຜນດ�າເນີນທຸລະກິດດີ	 ແລະ	
ຊ້ືຮຸ້ນດ່ັງກ່າວໃນລາຄາເໝາະສົມ	 ກ�່ຖືວ່າການລົງ	
ທຶນຄ້ັງນ້ີປະສົບຜົນສ�າເລັດ	 ໂດຍພ້ືນຖານ.	 ພ້ອມ	
ນັ້ນ,	ທັງເປັນການຝຶກຝົນນິດໃສເກັບທ້ອນຮູບແບບ
ໃໝ່ຂອງເຮົາໄປ	 ໃນຕົວເພ່ືອເປັນ	 ກ້ອນທຶນໃນອາ	
ນາຄົດກ�່ຄືປະກອບສ່ວນເງິນທຶນຮອນເພ່ືອພັດທະ	
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດເຮົາອີກດ້ວຍ.

ເອກະສານອ້າງອີງ:
1 . www.bol.gov.la.
2 . www.lsx.com.la.
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3.https://www.adb.org/countries/lao-pdr/
main. 

4. https://data.imf.org/?sk=51B096FA-
2CD2-40C2-8D09-0699CC1764DA.
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ໂດຍ:	ປທ.	ສີສົມພູ	ສິງດາລາ	
(ກົມຮ່ວມມືສາກົນ,	ທຫລ)
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ລະບຽບລວມໃນການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບ�ລິການທາງດ້ານ
ການເງິນ

ຄືດ່ັງ ທ່ີ ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານຮັບຮູ້ນ�າ ກັນຢູ່	
ບົດທ່ີຜ່ານມາແລ້ວວ່າການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການ	
ບ�ລິການທາງດ້ານການເງິນແມ່ນພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມ	
ໝັ້ນໃຈ	ແລະ	ຮັບປະການເຖິງຄວາມປອດໄພ	ແລະ	
ຄວາມໂປ່ງໃສລະຫວ່າງຜູ້ສະໜອງ	ແລະ	 ຜູ້ຊົມໃຊ້	
ບ�ລິການ.	ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວລະບຽບການແມ່ນ	
ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຖືກຕ້ອງທັງສອງຝ່າຍລະ	
ຫວາ່ງຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ	ແລະ	ຜູ້ຊົມໃຊ້ບ�ລິການທາງດ້ານ	
ການເງນິດ�າເນນີໄປດວ້ຍດ.ີ	ດ້ວຍເຫດນີ້,	ສິ່ງທີ່ຕາມ	
ມາກ�ແມ່ນຂອບເຂດໃດທ່ີຖືວ່າການນ�າໃຊ້ບ�ລິການ	
ທາງດ້ານການເງິນທ່ີຈະໄດ້ຮບັການປົກປ້ອງ.	 ຖ້າເວົາ້	
ອີກຢ່າງໜຶ່ງກ�ແມ່ນຖ້າລູກຄ້າທ່ີນ�າໃຊ້ການບ�ລິການ	
ທາງດ້ານການເງິນໂດຍແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດ	
ແລະ	ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເປັນຜູ້ສະໜອງ	
ການບ�ລິການເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ	
ແບບໃດ	ແລະ	 ມີຜະລິດຕະພັນໃດແດ່ຊ່ຶງບັນດາຜະ	
ລິດຕະພັນຕາມທ່ີໄດ້ກ�ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ	 8	ຂອງ	
ດ�າລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບ�ລິການ	
ທາງດ້ານການເງິນກ�ມີ:	 “ການຮັບເງິນຝາກລວມທັງ	
ການອອກໃບຢ້ັງຢືນເງິນຝາກ;	 ການສະໜອງສິນ	
ເຊ່ືອ;	 ການບ�ລິການບັດ;	 ການເຊ່ົາສິນເຊ່ືອ;	 ການ	
ຊວດຈ�າ;	ການບ�ລິການຊ�າລະ;	ການຊ້ື-ຂາຍເງິນຕາ;	
ການບ�ລິການອ່ືນທ່ີໄດ້ຮບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານ	
ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ’’

ເພ່ືອເຮັດການໃຫ້ບ�ລິການບັນດາຜະລິດຕະ	
ພັນທ່ີກ່າວມານ້ັນໃຫ້ດ�າເນີນໄປຢ່າງໂປ່ງໃສ	 ແລະ	
ຮັບປະກັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າຂອງຜູ້	
ຊົມໃຊ້	 ຫືຼ	 ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ	 ແລະ		
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ,	 ທະນາຄານແຫ່ງ		
ສປປ	 ລາວ	 ໃນນາມເປັນອົງກອນທ່ີຖືກກ�ານົດໃຫ້	
ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານດ້ານນ້ີ	 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ	

ວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງດ້ານການເງິນກ�ມີ	
ເຄ່ືອງມືທ່ີເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ	
ງານຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເນ້ືອໃນໝວດທີ	 2	 ຂອງ	
ດ�າລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງດ້ານການ	
ເງິນກ�ໄດ້ກ�ານົດແຈ້ງ	 ແລະ	 ລະອຽດກ່ຽວກັບດ້ານ	
ຕ່າງໆເຊ່ັນ:	 ການບ�ລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ໃຫ້ບ�ລິ	
ການ;	ການກ�ານົດຄວາມເໝາະສົມ	ແລະ	ລາຄາຂອງ	
ຜະລິດຕະພັນ;	ການເປີດເຜີຍຂ�ມ້ນູກຽ່ວກບັການບ�ລິ
ການທາງດ້ານການເງິນ;	ການໃຫ້ບ�ລິການແກ່ຜູ້ຊົມ	
ໃຊ້;	ການຮັກສາຂ�້ມູນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້;	ການຮັບ	ແລະ	
ແກ້ໄຂຄ�າສະເໜີຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້;	ຄວາມສາມາດດ້ານ
ວິຊາຊີບຊ່ຶງລະບຽບການລວມນ້ີບັນດາທະນາຄານ	
ທຸລະກິດ	ແລະ	ສະຖາບັນການເງິນຈລຸະພາກ	ຫືຼຜູ້ສະ	
ໜອງການບ�ລິການທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າ				
ຂອງຕົນຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມເພ່ືອໃຫ້ການບ�ລິການ	
ນ້ັນເປັນຕາໜ້າເຊ່ືອຖື	 ແລະ	 ເປັນທ່ີໄວ້ວາງໃຈຂອງ	
ສັງຄົມ.

ນອກຈາກບັນດາບົດບັນຍັດທ່ີກ�ານົດໄວ້ໃນ	
ກົດໝາຍ	ແລະ	ດ�າລັດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວກ�ຍັງມີລະບຽບ	
ການອ່ືນທ່ີທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ເປັນເຈົາ້ການ	
ສ້າງ	ຫືຼ	ເປັນອົງກອນທ່ີອອກນິຕິກ�າລຸ່ມກົດໝາຍ	ແລະ	
ດ�າລັດເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື	ແລະ	ກົນໄກໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ	
ການບ�ລິການທາງດ້ານການເງິນຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ.	 ຊ່ຶງ	
ໃນກົດໝາຍ,	ດ�າລັດ	ແລະ	ລະບຽບການກ�ໄດກ້�ານດົ	
ມາດຕະການລະອຽດຕ�່ບຸກຄົນ	 ຫືຼ	 ນິຕິບຸກຄົນທ່ີລະ	
ເມີດ	ຫືຼ	ບ�ຈ່ດັຕ້ັງປະຕິບັດຕາມດ້ວຍຮບູການທ່ີເໝາະ	
ສົມ.	ຫວງັວາ່ບົດຄວາມນ້ີອາດເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ຜູ້ສົນ	
ໃຈອ່ານເພ່ືອສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ	 ແລະ	 ເປັນຂ�້ມູນບາງ	
ສ່ວນໃນການປະກອບເອກະສານ	ແລະ	ເປັນບ່ອນສົມ	
ທຽບຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນໄດ້.		

ບົດຄວາມໂດຍ:	ກົມນິຕິກ�າ,		ທຫລ
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ການເຊົ່າສິນເຊື່ອ
ມາຮູ້ຈັກກັບການເຊ່ົາສິນເຊ່ືອ	 ຊ່ຶງຫຼາຍໆຄົນ,	

ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ	ແລະ	 ສັງຄົມທ່ົວໄປເຄີຍໄດ້ຍິນ,	 ໄດ້	
ໃຊ້ບ�ລິການ	 ຫືຼ	 ໃຫ້ບ�ລິການ	 ແຕ່ຄວາມໝາຍ	 ແລະ	
ຫັຼກການທ່ີແທ້ຈິງເປັນແນວໃດ?	 ໃນໂອກາດນີຂ້າພະ	
ເຈົາ້ຈະອະທິບາຍໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮບັຮູ	້ແລະ	ກ�າໄດ້	
ໂດຍສັງເຂບ	ດ່ັງນ້ີ:

ການເຊ່ົາສິນເຊ່ືອແມ່ນຫຍັງ?	 ການເຊ່ົາສິນ	
ເຊ່ືອຊ່ຶງກົງກັບພາສາອັງກິດວ່າ	 (Leasing) ແມ່ນ	
“ການສະໜອງສິນເຊ່ືອເປັນວັດຖຸ,	 ພາຫະນະກົນຈັກ	
ແລະ	 ອ່ືນໆ	 ຊ່ຶງຜູ້ໃຫ້ເຊ່ົາສິນເຊ່ືອ	 ເປັນຜູ້ສະໜອງ	
ໂດຍກົງ	ຫຼື	ຈັດຫາຊັບສິນເຊົ່າ	ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຊົ່າສິນເຊື່ອ”.	
ໂດຍເນ້ືອແທ້ແລ້ວມັນແມ່ນການໃຫ້ສິນເຊ່ືອປະເພດ	
ໜຶ່ງ	ແຕ່ສິນເຊື່ອດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນວັດຖຸ	ຊຶ່ງຜູ້ເຊົ່າສິນ	
ເຊ່ືອຕ້ອງການນ�າໃຊ້ວດັຖຸເຂ້ົາໃນທຸລະກິດຂອງຕົນໂດ
ຍບ�ຕ້່ອງການມີກ�າມະສິດໃນວດັຖຸດ່ັງກ່າວ	ຫືຼ	ຕ້ອງການ	
ມກີ�າມະສິດແຕ່ບ�່ຕ້ອງການລົງລາຍການວັດຖຸດ່ັງກ່າວ
ໃນບັນຊີທຶນ	ຫຼື	ຈົດເຂົ້າໃນໃບສະຫຼບຸຊບັສົມບດັຂອງບ�
ລິສັດຕົນ.	 ອີກດ້ານໜຶ່ງໃນເບ້ືອງຜູ້ໃຫ້ສິນເຊື່ອກ�່ຕ້ອງ			
ການຈ�າກັດຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ສິນເຊ່ືອໂດຍສະ	
ເພາະຖ້າໃຫ້ສິນເຊ່ືອເປັນເງິນສົດ	ທ່ີປະເຊີນກັບຄວາມ
ສ່ຽງຫຼາຍດ້ານເປັນຕ້ົນແມ່ນ	ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ເກັບກູ້ໜີ້ສິນຄືນ	ແລະ	ການສູນເສຍອ່ືນໆຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນ	
ໄດ້ງ່າຍ	ແຕ່ສ�າລັບການໃຫ້ສິນເຊ່ືອເປັນວັດຖຸເຖິງຕົນ
ຈະໃຫ້ມອບວັດຖຸໃຫ້ບຸກຄົນອ່ືນ	 ຫືຼ	ບ�ລິສັດອ່ືນນ�າໃຊ້,	
ຄອບຄອງໃນຮູບແບບການເຊ່ົາ	ແຕ່ວັດຖຸນ້ັນແມ່ນຍັງ	
ເປັນກ�າມະສິດຂອງຜູ້ໃຫ້ສິນເຊ່ືອຢູ່	ແລະ	ຕົນຍັງສາມາດ	
ດ�າເນີນການຕ່າງໆຕາມກົດໝາຍ	ແລະ	ຕາມສັນຍາໄດ້.

ການເຊົ່າສິນເຊື່ອແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດ	ຄື:	
ການເຊ່ົາສິນເຊ່ືອທາງການເງິນ	 (Financial Lease)  
ແລະ 	 ການເຊ່ົາເພ່ືອດ�າເນີນງານ	 (Operational 
Lease).	

ການເຊ່ົາສິນເຊ່ືອທາງການເງິນ	 ຕ�່ໄປນ້ີເອ້ີນ	
ວ່າ	 “ການເຊ່ົາທາງການເງິນ”	 ແມ່ນການເຊ່ົາສິນເຊ່ືອ		
ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາທາງການເງິນຂອງບ�ລິສັດຜູ້ເຊ່ົາ	
ເປັນຕ້ົນຕ�	 ການເຊ່ົາປະເພດນ້ີໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ	
ຊັບສິນເຊ່ົາແມ່ນກົນຈັກໜັກ,	 ເຄ່ືອງຈັກການຜະລິດ,		
ພາຫະນະຂົນສ່ົງ	 ແລະ	 ວັດຖຸອ່ືນໆທ່ີນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນ	

ການຜະລິດ	ແລະ	ທຸລະກິດຂອງບ�ລິສັດ	ຫຼື	ຜູ້ປະກອບ	
ການຕ່າງໆ.	 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອ້ີນວ່າ	 ເຊ່ົາທາງການເງິນ,	
ເຫດຜົນຫັຼກກ�່ແມ່ນຜູ້ເຊ່ົາບ�່ຕ້ອງການລົງທຶນແຕ່ຕ້ອງ	
ການອອກລາຍຈາ່ຍຂອງບ�ລິສັດເພາະວາ່ຖ້າອອກເປັນ
ການລົງທຶນ	ຫຼື	ຊື້ວັດຖຸດັ່ງກ່າວເປັນຊັບສິນແລ້ວ	ການ
ຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຜົນຕອບແທນຕ�ເ່ງິນລົງທຶນ	(Return 
on Capital (ROC))	ແລະ	ອັດຕາສ່ວນຜົນຕອບແທນ	
ຕ�ຊັ່ບສິນ	(Return on asset (ROA)) ອາດບ�ດີ່,	ຫືຼ	ຜູ້ປະ	
ກອບການບາງລາຍອາດບ�່ຕ້ອງການລົງທຶນເປັນຈ�າ		
ນວນຫຼາຍເນື່ອງຈາກໄລຍະເວລາຂອງບ�ລິສັດ	ຫຼື	ໂຄງ	
ການບ�່ຍາວ	ຫຼື	ບ�່ແນ່ນອນຈຶ່ງຊອກຫາວັດຖຸອຸປະກອນ	
ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ	 ຫືຼທຸລະກິດຂອງຕົນໃນຮູບແບບ	
ການເຊ່ົາແທນ.	ການເຊ່ົາທາງການເງິນຍັງເປີດໂອກາດ	
ແລະ	ໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ຜູ້ເຊ່ົາໃນການຊ້ືຊັບສິນເຊ່ົາເມ່ືອ	
ຄົບກ�ານົດເວລາສັນຍາຊ່ຶງສິດດ່ັງກ່າວສາມາດກ�ານົດ	
ໄວ້ໃນສັນຍາໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ	ຫຼື	ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດສັນ
ຍາແລ້ວຈຶ່ງຕົກລົງຊື້ກ�່ໄດ້.	ສະນັ້ນ,	ການເຊົ່າທາງການ
ເງິນນ້ີແມ່ນແທດເໝາະກັບທຸລະກິດທ່ີມີວັດຖຸປະສົງ				
ນ�າໃຊ້ຊັບສິນທ່ີແຕກຕ່າງກັນແລ້ວແຕ່ເງ່ືອນໄຂ	ແລະ	
ຂ�ຈ້�າກັດຂອງບ�ລິສັດ	ຫືຼ	ໂຄງການສະເພາະຂອງໃຜລາວ.	

ການເຊ່ົາສິນເຊ່ືອເພ່ືອດ�າເນີນງານໂດຍເນ້ືອ	
ແທ້ແລ້ວແມ່ນບ�່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບການເຊ່ົາທ່ົວໄປ				
ເປັນການເຊ່ົາໄລຍະສ້ັນໆເມ່ືອສ້ິນສຸດສັນຍາເຊ່ົາແລ້ວ
ກ�່ສ່ົງຄືນໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ເຊ່ົາ.	 ການກ�ານົດໃຫ້ມີການໃຫ້ເຊ່ົາ	
ເພ່ືອດ�າເນີນງານນ້ີກ�່ບ�່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບການເຊ່ົາ					
ເພ່ືອທາງການເງິນບ�່ວ່າເຫດຜົນທາງການເງິນກ�່ຄືເຫດ
ຜົນດ້ານການນ�າໃຊ້	ແຕ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ບ່ອນວາ່	ຜູ້ເຊ່ົາ	
ບ�່ຕ້ອງການມີກ�າມະສິດຕ�່ຊັບສິນເຊ່ົາ	 ເມ່ືອສ້ິນສຸດສັນ	
ຍາ	ແລະ	 ຜູ້ເຊ່ົາມີຈຸດປະສົງນ�າໃຊ້ຊັບສິນເຊ່ົາໃນກ�າ	
ນົດເວລາທ່ີແນ່ນອນ	ເມ່ືອຄົບກ�ານົດເວລາແລ້ວຊັບສິນ
ດັ່ງກ່າວກ�່ບ�່ມີປະໂຫຍດຫຍັງສ�າລັບຜູ້ເຊົ່າ	ແລະ	ຕ້ອງ
ໄດ້ສ່ົງຊັບສິນດ່ັງກ່າວນ້ັນຄືນໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ເຊ່ົາ.	 ນອກນ້ີຍັງ	
ເປີດໂອກາດໃຫ້ບ�ລິສັດເຊ່ົາສິນເຊ່ືອ	 ມີຊ່ອງທາງໃນ			
ການບ�ລິຫານຊັບສິນຂອງຕົນໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງຕ່ືມ.

ຕ�່ໄປນ້ີ	 ຜູ້ຂຽນຈະມາຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດ	
ຫາຊັບສິນເຊ່ົາ,	 ສິດໃນການເລືອກຊັບສິນເຊ່ົາຂອງຜູ້	
ເຊົ່າກ່ອນ	ຫຼື	ໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາໃນວິທີປະຕິບັດ
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ບົດຄວາມໂດຍ:	ໄຊລືຊາ	ຜູຍຍະວົງ.	

ທີ່ສາກົນປະຕິບັດ	ແລະ	ໃນດ�າລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດເຊົ່າ
ສິນເຊື່ອ	 ເລກທີ	471/ລບ	 ລົງວັນທີ	01	ກ�ລະກົດ 2021	
ໄດ້ກ�ານົດໄວ້	 ຊ່ຶງຜູ້ເຊ່ົາສິນເຊ່ືອສາມາດເລືອກຊັບສິນ	
ເຊ່ົາຈາກຜູ້ສະໜອງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ	 ຫືຼ	 ໃຫ້ຜູ້ເຊ່ົາສາ	
ມາດແນະນ�າ,	ຈັດຫາຜູ້ສະໜອງດ່ັງກ່າວໃຫ້	ເມື່ອຜູ້ເຊົ່າ
ຕັດສິນໃຈຮັບເອົາຊັບສ່ິງຂອງທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍເຊ່ົາແລ້ວ	
ບ�່ວ່າຈະແມ່ນຕົນເລືອກເອງ,	ຊອກຫາເອງ	ຫຼື	 ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ	
ແນະນ�າໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ເຊ່ົາຈະຊ້ືຊັບສິນດ່ັງກ່າວໃນນາມຂອງ	
ຕົນແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້ຜູ້ເຊ່ົາເຊ່ົາຕ�່	 ໂດຍສ້າງສັນຍາສິນເຊ່ືອ	
ນ�າກັນລະຫວ່າງຜູ້ເຊົ່າ	ແລະ	 ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ.	ໃນບາງກ�ລະນີ
ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃຫ້ເຊ່ົາມີຊັບສິນເປັນຂອງຕົນເອງແລ້ວ	
ກ�່ສາມາດສະເໜີຊັບສິນດ່ັງກ່າວໃຫ້ຜູ້ເຊ່ົາ	 ເຊ່ົາໄດ້ບົນ				
ພ້ືນຖານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງທັງສອງຝ່າຍ.	 ໃນທາງ		
ກົດໝາຍແລ້ວຫຼາຍຄົນຍັງມີຄວາມສັບສົນວ່າ	 ສັນຍາ	
ເຊ່ົາສິນເຊ່ືອແມ່ນສັນຍາຫຼາຍຝ່າຍ	ຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນລະຫວາ່ງ	
ຜູ້ໃຫ້ເຊ່ົາ,	ຜູ້ສະໜອງ	ແລະ	ຜູ້ເຊ່ົາແຕ່ເມ່ືອວໃິຈຄັກໆແລ້ວ	
ມັນມີສອງສັນຍາທ່ີເກີດຂຶ້ນໃນຊັບອັນດຽວ	ຄື:	1. ສັນຍາ	
ຊ້ື-ຂາຍ	ຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນລະຫວາ່ງຜູ້ສະໜອງ	(ຜູ້ຂາຍຊັບສິນ)	
ແລະ	ບ�ລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ	(ຜູ້ຊື້ຊັບສິນ);	2.	ເມື່ອບ�ລິສັດ
ເຊົ່າສິນເຊື່ອໄດ້ຊື້ຊັບສິນແລ້ວ	ຊັບດ່ັງກ່າວກ�່ຕົກເປັນກ�າ
ມະສິດຂອງບ�ລິສັດແລ້ວຈຶ່ງມາເຮັດສັນຍາເຊ່ົາສິນເຊ່ືອ	
ກັບຜູ້ເຊ່ົາອີກຕ�່ໜຶ່ງ.	 ສະນ້ັນ,	ຂ�້ຜູກພັນຕ່າງໆໃນສັນຍາ	
ເຊົ່າ	ສິນເຊື່ອຈຶ່ງເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ	ແລະ	ຜູ້ເຊົ່າ	
ເທ່ົານ້ັນ	ຈະບ�່ກ່ຽວກັບຜູ້ຂາຍຊັບດ່ັງກ່າວເລີຍ.	 ສະນ້ັນ,	
ຫຼາຍພາກສ່ວນຍັງເຂ້ົາໃຈຜິດຢູ່ວ່າ	 ຕົນໄດ້ຊ້ືລົດນ�າບ�ລິ	
ສັດຂາຍລົດ	(ເຂ້ົາໃຈວາ່ຊ້ື)	ໂດຍໄດ້ວາງເງິນງວດທ�າອິດ
ໄວ້ນ�າສະຖາບັນການເງິນຊ່ຶງເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຕົວແທນ	
ທາງການເງິນຂອງຮ້ານຂາຍລົດ	ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວລົດດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຊ້ືນ�າບ�ລິສັດຂາຍລົດ	
ແລ້ວ	ແລະ	ເປັນກ�າມະສິດຂອງສະຖາບັນການເງິນ	ແຕ່
ເມ່ືອມີບັນຫາສະຖາບັນການເງິນມາຍຶດເອົາລົດ	 ລູກຄ້າ	
ຈຶ່ງມາທວງຖາມນ�າຜູ້ຂາຍແຕ່ໄດ້ຮັບການປະຕິເສດ	
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ	ແລະ	ໃຫ້ໄປທວງນ�າສະຖາບັນການ	
ເງິນແທນ	 ຊ່ຶງບັນຫານ້ີເກີດຂ້ຶນຫຼາຍໃນສັງຄົມ.	ສະນ້ັນ,	
ຜູ້ຊ້ືລົດຕ້ອງສອບຖາມໃຫ້ແນ່ໃຈວາ່	ຕົນໄດ້ຊ້ືຜ່ອນລົດບ�?່	
ຫຼືວ່າຕົນໄດ້ເຮັດການເຊົ່າສິນເຊື່ອ	ຫຼື	ເຊົ່າຊື້ບ�່?	ພ້ອມນີ້,	
ຜູ້ຂາຍ	ແລະ	ສະຖາບັນການເງິນກ�ຕ້່ອງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້
ລູກຄ້າຂອງຕົນໄດ້ເຂ້ົາໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ອນການເຂ້ົາ	
ຮ່ວມສັນຍາ.

ຈາກຫັຼກການທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ີ	ໃນເບ້ືອງຂອງ	
ບ�ລິສັດເຊ່ົາສິນເຊ່ືອ	ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍເພ່ືອພັດທະ	

ນາເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ	ແຕ່	
ສ�າຄັນແລ້ວຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນໄດ້ເຂ້ົາ				
ໃຈ	 ໂດຍສະເພາະແຕ່ລະປະເພດຂອງສັນຍາເຊ່ົາສິນ	
ເຊື່ອ.

ເມ່ືອອ່ານມາຮອດນ້ີ	 ຄິດວ່າຜູ້ອ່ານຍັງມີຄວາມ	
ສົງໄສວ່າການເຊ່ົາສິນເຊ່ືອ	 ມັນແມ່ນການຊ້ືສິນຄ້າ	
ໃນຮູບແບບການຈ່າຍຜ່ອນບ�່?	 ບາງທ່ານອາດຄິດ	
ວ່າມັນແມ່ນການເຊ່ົາຊ້ືບ�່	 ແຕ່ຕົວຈິງມັນບ�່ແມ່ນທັງ	
ສອງຢ່າງ	 ແຕ່ມັນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນໃນຮູບແບບ	
ຂອງການຈ່າຍເງິນເປັນງວດ.	ການເຊ່ົາສິນເຊ່ືອໂດຍ	
ເນ້ືອແທ້ແລ້ວມັນກ�ແ່ມ່ນການເຊ່ົານ້ີລະ	ແຕ່ມັນເປີດໂອ	
ກາດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ົາມີບູລິມະສິດຊ້ືເອົາຊັບສິນເຊ່ົາໃນເວລາ
ສ້ິນສຸດສັນຍາ	 (ການເຊ່ົາທາງການເງິນ)	 ໃນໄລຍະເວ	
ລາຂອງການປະຕິບັດ	 ສັນຍາເຊ່ົາສິນເຊ່ືອກ�າມະສິດ		
ຕ�່ຊັບສິນເຊ່ົາຍັງເປັນຂອງຜູ້ໃຫ້ເຊ່ົາ	 ຜູ້ເຊ່ົາມີສິດແຕ່	
ນ�າໃຊ້,	ຄອບຄອງ	ແລະ	ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຈາກວັດຖຸ	ຫຼື	
ຊັບສິນເຊົ່ານ້ັນ.

ການຊ້ືສິນຄ້າເປັນເງິນສິນເຊ່ືອ	 ຫືຼ	 ຊ້ືຈ່າຍຜ່ອນ	
ມັນແມ່ນສັນຍາຊື້-ຂາຍ	ຊຶ່ງຜູ້ຊື້ຈະໄດ້ກ�າມະສິດຕ�່ຊັບ
ສ່ິງຂອງນັບແຕ່ຕົນໄດ້ຈ່າຍເງິນທັງໝົດ	 ຫືຼ	 ສ່ວນໃດ					
ສ່ວນໜຶ່ງໄປແລ້ວ	ແຕ່ຖ້າມີບັນຫາເລື່ອງການຊ�າລະ	ຜູ້
ຂາຍມີສິດທວງເອົາແຕ່ເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອເທົ່ານ້ັນ.	

ສ�າລັບການເຊ່ົາຊ້ືມັນຄ້າຍກັນກັບການເຊ່ົາ	
ແລະ	ການຊ້ືໂດຍເອົາຫັຼກການສອງຫັຼກການນ້ີມາລວມ	
ກັນ	ໂດຍຜູ້ເຊ່ົາຊ້ືຈະໄດ້ກ�າມະສິດກ�ຕ່�ເ່ມ່ືອຕົນໄດ້ຈາ່ຍ
ຄ່າວດັຖຸຄົບຖ້ວນຕາມທ່ີກ�ານົດໄວໃ້ນສັນຍາ.	ການເຊ່ົາ		
ຊ້ືອາດມີການວາງເງິນດາວໄວ້ກ່ອນໃນເວລາເລ່ີມຕ້ົນ
ສັນຍາ	ແລ້ວຈຶງ່ຜ່ອນຊ�າລະເປັນງວດຈນົຮອດງວດສຸດ
ທ້າຍຄົບຖ້ວນແລ້ວ	 ກ�າມະສິດຕ�່ຊັບສ່ິງຂອງຈຶ່ງຕົກ	
ເປັນຕົກເປັນຂອງຜູ້ເຊົ່າຊື້ທັນທີ.

ສະນ້ັນ,	 ມາຮອດນ້ີ	 ທ່ານຜູ້ອ່ານພ�ຈະເຫັນ	
ພາບໄດ້ໃນການປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ	ຢູ່ປະເທດ
ເຮາົການເຊ່ົາສິນເຊ່ືອແມ່ນເກືອບບ�ມີ່ເລີຍແຕ່ຮບູແບບ
ທ່ີປະຕິບັດກັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໃນບັນດາສະຖາບັນການ
ເງິນ	ຫືຼ	ບ�ລິສັດເຊ່ົາສິນເຊ່ືອ	ແມ່ນການເຊ່ົາຊ້ືຫຼາຍກວາ່.	
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ການແກ້ໄຂຂ�້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້	
ແລະ	ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ

ທ່ານ	 ຜູ້ອ່ານທ່ີເຄົາລົບ	 ແລະ	 ຮັກແພງມ້ື	
ນ້ີ ຜູ້ຂຽນມີສາລະໜ້າຮູ້ ດີໆ	 ທ່ີຈະນ�າສະເໜີໃນ	
ຫົວຂ�້	 “ການແກ້ໄຂຂ�້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້		
ແລະ	ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ”	ເຊິ່ງຂ�້ມູນນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ	
ທຸລະກິດການບ�ລິການທາງດ້ານການເງິນຊ່ຶງໃຫ້	
ບ�ລິການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ,	 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກ	
ລັດ	ແລະ	ເອກະຊົນ	ທີ່ປາສະຈາກບ�່ໄດ້ໃນທຸລະກິດ	
ການບ�ລິການເຫ່ົຼານ້ີກ�ຄືຂ�້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊົມ	
ໃຊ້	(ລູກຄ້າ)	ແລະ	ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ.	ສະນ້ັນ,	ການແກ້ໄຂ	
ຂ�້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້	 ແລະ	 ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ	
ແມ່ນຈະໄດ້ຮບັການແກ້ໄຂຢ່າງຍຸຕິທ�າ	ແລະ	ຈະໄດ້
ຮັບການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງສອງ							
ຝ່າຍພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງດ�າລັດວາ່ດ້ວຍການ
ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບ�ລິການທາງດ້ານການເງິນ,	
ສະບັບເລກທີ	 225/ລບ,	 ວັນທີ	 06 ເມສາ 2020.	
ດ້ວຍເຫດນ້ີຜູ້ຂຽນແມ່ນຂ�ນ�າສະເໜີ	 ຂ�້ມູນຕ່າງໆ	
ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ	ແລະ	ເປັນຄວາມຮູພ້ື້ນຖານ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້	 ໃນກ�ລະນີເກີດມີຄວາມຜິດ	
ພາດ	ຫືຼ	ຂ�ຂັ້ດແຍ່ງລະຫວາ່ງ	ຜູ້ຊົມໃຊ້	(ລູກຄ້າ)	ແລະ	
ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການຊ່ຶງຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໃຂໃນ	 04	 ຮູບ	
ການ	ດັ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

-	ຮບູການການແກ້ໄຂດ້ວຍການປານີປານອມ	
	ຫຼື	ໄກ່ເກ່ຍ;	

-	ຮູບການການແກ້ໄຂຂ�້ຂັດແຍ່ງ	ໂດຍທະນາ	
ຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ;

-	ຮບູການແກ້ໄຂໂດຍອົງການແກ້ໄຂຂ�ຂັ້ດແຍ່ງ	
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ;	

-	ຮູບການຮ້ອງຟ້ອງຕ�່ສານປະຊາຊົນ.
ໃນປັດຈຸບັນບັນດາສະຖາບັນການເງິນ,	 ທະ	

ນາຄານທຸລະກິດ,	 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ,	
ສະຫະກອນສິນເຊ່ືອ	ແລະ	 ເງິນຝາກປະຢັດ,	 ໂຮງ	
ຊວດຈ�າ,	ບ�ລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ,	ບ�ລິສັດໂອນເງິນລະ	
ຫວ່າງປະເທດ	 ແລະ	 ສະຖາບັນການເງິນປະເພດ					
ອ່ືນໆ	 ທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ	
ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ນັ້ນວ່າເປັນທຸລະກິດການບ�ລິການ	
ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ,	ຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດ	
ອື່ນໆ	ທັງພາກລັດ	ແລະ	ເອກະຊົນ	ໃນບາງຄັງ້ການ		

ໃຫ້ບ�ລິການກ�່ບ�່ສາມາດຫີຼກລ້ຽງໄດ້ຂ�້ຂັດແຍ່ງທ່ີ	
ອາດຈະເກີດຂ້ຶນກັບຜູ້ບ�ລິໂພກ	 ຫືຼ	 ຜູ້ຊົມໃຊ້ບ�ລິ	
ການທາງການເງິນ,	 ສະນ້ັນເມ່ືອມີຂ�້ຂັດແຍ່ງເກີດ	
ຂ້ຶນ	 ຜູ້ຊົມໃຊ້	 ແລະ	 ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ	ສາມາດເຂ້ົາສູ່	
ຂະບວນການແກ້ໄຂຂ�້ຂັດແຍ່ງໃນ	 04	 ຮູບການ		
ໂດຍເລ່ີມຈາກຮູບການເບົາໄປຫາໜັກຕາມທ່ີກ�າ	
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ	ແລະ	ລະບຽບການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ	
ເຊັ່ນ:

1. ຮູບການການແກ້ໄຂດ້ວຍການປານີປາ	
ນອມ	ຫຼື	ໄກ່ເກ່ຍ:	ແມ່ນວິທີການແກ້ໄຂທີ່ເບົາທີ່ສຸດ	
ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້	(ລູກຄ້າ)	ແລະ	ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ	
ໂອ້ລົມ	ແກ້ໄຂກັນເອງກ່ອນ,	 ໃຫ້ຄູ່ກ�ລະນີທັງສອງ	
ຝ່າຍພະຍາຍາມແກ້ໄຂຂ�້ຂັດແຍ່ງນ້ັນ	 ດ້ວຍການ	
ປຶກສາຫາລື	ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

-	 ຜູ້ຊົມໃຊ້	 (ລູກຄ້າ)	 ມີສິດປະກອບເອກະ	
ສານຍື່ນສະເໜີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ	ເພື່ອໃຫ	້
ປ່ຽນແປງສ່ິງໃດໜຶ່ງ	 ຫືຼ	 ຮ້ອງຂ�ເອົາການທົດແທນ	
ຄ່າເສຍຫາຍໂດຍກົງ	 ຈາກຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການທາງດ້ານ	
ການເງິນໂດຍທ່ີຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການຕ້ອງແຈ້ງຕອບຢ່າງ	
ເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບມາໃຫ້ແກ່	ຜູ້ຊົມໃຊ້	 (ລູກ	
ຄ້າ)	ພາຍໃນກ�ານົດ	03	ວັນລັດຖະການ	ແລະ	ຕ້ອງ	
ແກ້ໄຂໃນເວລາທ່ີເໝາະສົມບ�່ ໃ ຫ້ເ ກີນເວລາ		
07	 ວັນລັດຖະການ	 (ນັບແຕ່ວັນແຈ້ງຕອບໃຫ້ແກ່ຜູ້	
ຊົມໃຊ້);

-	ຜູ້ຊົມໃຊ້	 (ລູກຄ້າ)	ແລະ	 ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ	ມີ	
ສິດນ�າໃຊ້ວິທີການແກ້ໄຂຂ�້ຂັດແຍ່ງໃນເວລາທ່ີ	
ການປານີປານອມບ�່ໄດ້ຮັບຜົນ	 ໂດຍການໄກ່ເກ່ຍ	
ຂ້ັນພ້້ືນຖານແມ່ນຈະເລືອກເອົາບຸກຄົນ	 ຫືຼ	 ນິຕິບຸກ	
ຄົນ,	ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍໃດໜຶ່ງ	(ບົນພື້ນຖານຄວາມ	
ສະເໝີພາບ,	ໂປ່ງໃສ	ແລະ	ຍຸຕິທ�າ)	ທີ່ທັງສອງຝ່າຍ	
ຍອມຮບັ	ເພ່ືອເປັນການໄກ່ເກ່ຍຂ�ຂັ້ດແຍ່ງທ່ີທັງສອງ	
ຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງຢ່າງເປັນເອກະພາບ	ແລະ	ເຮັດເປັນ	
ບົດບັນທຶກໄວ້ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍການ	
ດ�າເນີນການໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງບ�່ຂັດກັບລະບຽບຂອງກົດ
ໝາຍຊ່ຶງການກ�ານົດເວລາໃນໄກ່ເກ່ຍນ້ີແມ່ນບ�່ໃຫ້	
ກາຍ 01	ເດືອນ	(ນັບແຕ່ວັນອອກແຈ້ງການເພື່ອດ�າ
ເນີນການໄກ່ເກ່ຍ);	-	ໃນກ�ລະນີທີ່ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ
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ຫາກບ�່ເປັນເຈ້ົາການໃນການປະຕິບັດຕາມບົດບັນ	
ທຶກໄກ່ເກ່ຍໂດຍບ�ມີ່ເຫດຜົນນ້ັນ	ຝ່າຍໜຶງ່ແມ່ນມີສິດ
ສະເໜຕີ�ທ່ະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ເພ່ືອພິຈາລະນາ	
ໃນຂັ້ນຕ�່ໄປ.

ພາຍຫັຼງທ່ີທະນາຄານແຫ່ງ	 ສປປ	ລາວ	 ໄດ້			
ຮັບບົດບັນທຶກໄກ່ເກ່ຍແລ້ວ	 ຕ້ອງເຕືອນໃຫ້ທັງ						
ສອງຝ່າຍຮບັຊາບ	ແລະ	ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກ	
ການໄກ່ເກ່ຍພາຍໃນກ�ານົດ	05	 ວັນລັດຖະການ	 ຫືຼ		
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມ	
ໃຊ້ສະບັບເລກທີ	 02/ສພຊ,	 ລົງວັນທີ	 30	 ມິຖຸນາ	
2010;

2.	ຮບູການການແກ້ໄຂຂ�ຂັ້ດແຍ່ງ	ໂດຍທະນາ	
ຄານແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ:	 ໃນກ�ລະນີບ�່ສາມາດປານີ	
ປານອມ	 ຫຼື	 ໄກ່ເກ່ຍກັນໄດ້	 ຫຼືຜູ້ຊົມໃຊ້ບ�່ພ�ໃຈຕ�່	
ການແກ້ໄຂຕາມທ່ີໄດ້ກ�ານົດໄວໃ້ນມາດຕາ	14 ຂອງ	
ດ�າລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບ�ລິການ	
ທາງດ້ານການເງິນ	 (ເວົ້າເຖິງການຮັບ	ແລະ	ແກ້ໄຂ	
ຄ�າສະເໜີຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້)	 ຊ່ຶງຄູ່ກ�ລະນີສາມາດປະ	
ກອບເອກະສານ	ແລະຫຼັກຖານຕ່າງໆ	ເຊັ່ນ:

-	ຫັຼກຖານກ່ຽວກັບການຊ້ື-ຂາຍກັບຜູ້ສະ	
ໜອງ	ຫຼື	ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີຂ�້ຂັດແຍ່ງເກີດຂື້ນ;

-	ຫັຼກຖານກ່ຽວກັບພຶດຕິກ�າການລະເມີດ	
ສັນຍາຂອງຜູ້ສະໜອງ	 (ຜູ້ສະໜອງທ່ີໄດ້ຮັບຜົນ	
ເສຍຫາຍ	 ກ�່ມີສິດຍ່ືນຄ�າຮ້ອງເຊ່ັນດຽວກັນ)	 ແລະ	
ຫັຼກຖານອ່ືນໆ	 ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອສະເໜີຕ�່ທະນາຄານ	
ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ;

ທະນາຄານແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ	 ສາມາດແກ້	
ໄຂຂ�້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້	 ແລະ	 ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິ	
ການໄດ້ໂດຍກົງກ�ລະນີຂ�້ຂັດແຍ່ງດ່ັງກ່າວ	 ມີຜົນກະ	
ທົບໃນວົງກ້ວາງ	ແລະ	 ມີມູນຄ່າການເສຍຫາຍເລ່ີມ	

ແຕ່ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານກີບຂື້ນໄປ;
ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ຈະພິຈາລະນາ	

ແກ້ໄຂຂ�້ຂັດແຍ່ງດ່ັງກ່າວຕາມຂ້ັນຕອນ	ແລະ	 ພິທີ	
ການ,	 ການແກ້ໄຂຂ�້ຂັດແຍ່ງທາງບ�ລິຫານພາຍໃນ	
ກ�ານົດເວລາ	10	 ວັນລັດຖະການ	 (ນັບແຕ່ວັນທ່ີໄດ້	
ຮັບຄ�າຮ້ອງຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້)	 ເພ່ືອອອກໜັງສືເຊີນຄູ່	
ກ�ລະນີມາຊ້ີແຈງ	 ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການຕ້ອງໄດ້ຊ້ີແຈງ	
ກ່ຽວກັບຄ�າຮ້ອງຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້	 ພາຍໃນກ�ານົດ	 07
ວັນທາງລັດຖະການຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຫັຼງ	
ຈາກນ້ັນທະນາຄານແຫ່ງ	 ສປປ	ລາວ	 ຈຶ່ງຈະອອກ	
ຂ�້ຕົກລົງ	 ເພ່ືອແກ້ໄຂຄ�າຮ້ອງດ່ັງກ່າວພາຍໃນກ�າ	
ນົດ	30	ວັນທາງລັດຖະການ	ຫຼື	ຕາມທ່ີໄດ້ກ�ານົດໄວ	້
ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້;

3.	 ຮູບການແກ້ໄຂໂດຍອົງການແກ້ໄຂຂ�້ຂັດ	
ແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ:	 ໃນກ�ລະນີເກີດຂ�້ຂັດ	
ແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້	 ແລະ	 ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການທ່ີເປັນ	
ບຸກຄົນ,	 ນິຕິບຸກຄົນ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	 ຫືຼ	 ກ�ລະນີທ່ີ			
ພົວ	ພັນກັບສາກົນ	ຄູ່ກ�ລະນີມີສິດສະເໜຕີ�ອົ່ງການແກ້	
ໄຂຂ�້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດພິຈາລະນາແກ້	
ໄຂຕາມກົດໝາຍແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ;	

4.	 ຮູບການຮ້ອງຟ້ອງຕ�່ສານປະຊາຊົນ:	 ໃນ	
ກ�ລະນີເກີດຂ�້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້	 ແລະ	 ຜູ້	
ໃຫ້ບ�ລິການທ່ີເປັນບຸກຄົນ,	 ນິຕິບຸກຄົນ	ຂອງ	ສປປ		
ລາວ	 ຫືຼ	 ກ�ລະນີທ່ີພົວພັນກັບສາກົນ	 ຄູ່ກ�ລະນີມີສິດ	
ຮ້ອງຟ້ອງຕ�່ສານປະຊາຊົນພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມ	
ກົດໝາຍແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ຫຼື	ສັນຍາ	ແລະ	ສົນທິສັນ	
ຍາ	ທີ່	ສປປ	ລາວ	ເປັນພາຄີ.

ດ່ັງທ່ີຮູ້ ກັນແລ້ວວ່າທຸລະກິດການບ�ລິການ	
ທາງດ້ານການເງິນແມ່ນການໃຫ້ບ�ລິການໃຫ້ແກ່ສັງ	
ຄົມ,	ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກລັດ	ແລະ	ເອກະຊົນ	
ຊ່ຶງມີການຂະຫຍາຍຕົວທ່ີທັນສະໃໝ	ຂ້ືນໄປເລ້ືອຍໆ	
ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທ່ີທັນສະໃໝດ່ັງກ່າວ	
ຍັງມີຂ�ຂັ້ດແຍ່ງລະຫວາ່ງຜູ້ຊົມໃຊ້	ແລະ	ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ	
ກ�່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ	ສະນັ້ນ,	ພັກ	ແລະ	ລັດ	ຈຶ່ງກ�ານົດ	
ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮອງຮັບ	ແລະ	ແກ້ໄຂ	
ຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບແຕ່ລະກ�ລະນີ	 	 ເພ່ືອເຮັດ	
ໃຫ້ວຽກງານບ�ລິການທາງການເງິນ	ເປັນທ່າແຮງໜຶ່ງ
ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາຊາດ	ແລະ	ສັງຄົມ,	
ໃຫ້ບ�ລິການແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງມີຄວາມໂປ່ງໃສ	ແລະ	
ເປັນທ�າ.

ໂດຍ:	ສອນໄຊ	ສີຫາເທບ,	ກົມນິຕິກ�າ
ທະ	ນາ	ຄານ	ແຫ່ງ	ສ	ປ	ປ	ລາວ
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ບາງທັັດສະນະໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນ�າໃຊ້ເງິນສົດ

ການຫລຸດຜ່ອນການນ�າໃຊ້ເງິນສົດ	ຫືຼ	ເອ້ີນ	
ອີກແບບໜຶ່ງວ່າ:	 ສັງຄົມທ່ີປາສະຈາກເງິນສົດ	
(Cashless Society)	ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສາມາດ	
ສະທ້ອນການພັດທະນານະວັດຕະກ�າບ�ລິການ			
ດ້ານ	Fin-tech (Financial Technology)	ຫຼື	
ກຸ່ມທຸລະກິດ	ທ່ີນ�າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂ້ົາມາດ�າເນີນ	
ການບ�ລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນ	ແລະ	ການລົງ	
ທຶນ	ມີປະສິດທິພາບສູງຂ້ຶນ	ພ້ອມທັງເປັນການກະ		
ຕຸ້ນເພ່ືອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ບ�ລິໂພກປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�າການ
ໃຊ້ຈາ່ຍທ່ີແຕກຕ່າງຈາກໄລຍະຜ່ານມາ	ໂດຍອາໃສ
ອົງປະກອບທ່ີມາສ່ົງເສີມການປ່ຽນແປງໃຫ້ເກີດຂ້ຶນ
ຄື:	ການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍສັນຍານອິນເຕີເນັດ	
(Internet)	ທ່ີນັບມ້ືນັບກວາ້ງຂວາງ	ແລະ	ນະວດັຕະ
ກ�າຄວາມກ້າວໜ້າຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ	
ເຊັ່ນ:	ຄອມພິວເຕີ,	ແລັບທັອບ	(Laptop),	ສະມາດ	
ໂຟນ	(Smart phone) ແລະ	ອ່ືນໆ	ທ່ີມາພ້ອມກັບ	
ການພັດທະນາແອັບພິຼເຄຊ່ັນ	 (Applications)	
ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ	ແລະ	Platform, Market Place	
ຕ່າງໆ	ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຜູ້ບ�ລິໂພກສາມາດດ�າລົງຊິີວິດ	
ໄດ້ງ່າຍ	ແລະ	ສະດວກສະບາຍຫລາຍຂ້ຶນ.	ໃນນ້ັນ	
ຖ້າເບ່ິງໃນດ້ານຂອງເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ	ປັດ	
ໄຈທີ່ມາຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າ	ເພື່ອກ້າວ
ໄປສູ່ການຫລຸດຜ່ອນການນ�າໃຊ້ເງິນສົດຄື:		ການພັດ	
ທະນາພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ	ແລະ	ການຂະ	
ຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ	E-Commerce	ຍ້ອນວ່າ	
ສັງຄົມອອນລາຍ	ເປັນລະບົບນິເວດ	(Ecosystem)	
ຂອງການນ�າໃຊ້ດິຈິຕັອນທ່ີເຮັດໃຫ້ຫລາຍປະເທດ	
ໃນທ່ົວໂລກໄດ້ຮຽນຮູ,້	ເຂ້ົາໃຈ,	ຍອມຮບັ	ແລະ	ມີປະ	

ສົບການໃນການເຮັດທຸລະກ�າເອເລັກໂຕຣນິກ	
ຜ່ານບັນດາອຸປະກອນເຊ່ືອມຕ�	່ແລະ	ສັນຍານອິນເຕີ	
ເນັດ	ແຕ່ບ�່ແມ່ນທຸກໆປະເທດຈະສາມາດຫລຸດ	
ຜ່ອນການນ�າໃຊ້ເງິນສົດ	 ຫືຼ	 ສ້າງສັງຄົມທ່ີປາສະ	
ຈາກເງິນສົດ	ໃຫ້ສາມາດເກີດຂ້ຶນແທ້ຈງິໄດ້ໃນຍາມ
ໜຶ່ງຍາມດຽວ.

ສະພາບການຫລຸດຜ່ອນການນ�າໃຊ້ເງິນສົດ		
ຫຼື	ສັງຄົມທີ່ປາສະຈາກເງິນສົດ	ກ�າລັງໄດ້ຮັບຄວາມ	
ນິຍົມນັບມ້ືນັບເພ່ີມຂ້ຶນໃນທ່ົວໂລກ	ດ້ວຍແນວຄິດ	
ການຫລຸດຜ່ອນການນ�າໃຊ້ເງິນສົດ	ໂດຍການນ�າ	
ໃຊ້ນະວັດຕະກ�າ	ແລະ	ເຕັກໂນໂລຊີ	ເພ່ືອກະຕຸ້ນ	
ໃຫ້ຜູ້ບ�ລິໂພກຫັນປ່ຽນມານິຍົມການຊ�າລະເງິນ	
ຜ່ານຊ່ອງທາງເອເລັກໂຕຣນິກຫລາຍຂ້ຶນ,	ຫລຸດຕ້ົນ	
ທຶນຂອງການບ�ລິຫານເງິນສົດໃນໄລຍະຍາວ,	ສ້າງ	
ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ,	
ການກວດສອບຂ�້ມູນທຸລະກ�າທາງການເງິນທ່ີສົງ	
ໃສ	(Vague transaction),	ການຫລຸດປະລິມານ	
ເງິນສົດທ່ີໝູນວຽນໃນລະບົບເສດຖະກິດ	ແລະ		
ການບ�ລິການການຊ�າລະເງິນຜ່ານເຄືອຂ່າຍລະ	
ບົບມືຖືຜ່ານແອັບພິຼເຄຊ່ັນຕ່າງໆ	ເປັນຕ້ົນ.	ໃນນ້ີ		
ຜູ້ຂຽນຂ�ລາຍງານຂ�້ມູນການລິເລ່ີມ	ແລະ	ສະພາບ	
ຄວາມເປັນມາຂອງສັງຄົມທ່ີປາສະຈາກເງິນສົດ		
(ໂດຍຫຍ�້)	ຄື:	ເລີ່ມຕົ້ນໃນໄລຍະປີ	1960-1970 ໄດ້
ມີການນ�າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີສ�າຄັນມາໃຊ້ໃນລະ	
ບົບການເງິນ	ແລະ	ການທະນາຄານ	ຄື:	ລະບົບ		
On-line Real time (OLRT)	 ຊ່ຶງລະບົບດ່ັງກ່າວ	
ຕ້ັງຢູ່ບົນພ້ືນຖານຂອງການສ່ືສານທ່ີເຊ່ືອມໂຍງ	
ກັນ	ພ້ອມທັງມີຜົນເຮດັໃຫ້ຂ�ມູ້ນຕ່າງໆ	ມີການເຄ່ືອນ	
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ໄຫວຕະຫລອດເວລາຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ,
ຕາມຫລັກການແລ້ວເຕັກໂນໂລຊີດ່ັງກ່າວ	(ໂດຍ	
ສະເພາະເຄ່ືອງຈ່າຍເງິນສົດ)	ຈະເຂ້ົາມາເຮັດໜ້າທ່ີ
ແທນມະນຸດໄດ້ໃນເລ່ືອງການໃຫ້ບ�ລິການທາງການ	
ເງິນ	ແລະ	ເມ່ືອພິຈາລະນາປະກອບກັບການເກີດ	
ຂ້ຶນຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ	(Network)	ໃນໄລຍະປີ	
1970-1980 ເວົາ້ໄດ້ວາ່ລະບົບ	OLRT	ເປັນປັດໄຈໜຶງ່	
ທ່ີສ�າຄັນ	 ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດເລ່ືອງສັງ					
ຄົມທ່ີປາສະຈາກເງິນສົດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີ					
ຈະເກີດຂ້ຶນແທ້ຈິງ	ແຕ່ເນ່ືອງຈາກເຄ່ືອງຈ່າຍເງິນ						
ສົດໃນໄລຍະທ�າອິດຈະປະຕິບັດການແບບບ�່	
ເຊື່ອມຕ�່ກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍ	(Off line)	ແຕ່ຈະໃຊ	້
ການປະມວນຜົນແບບກຸ່ມ	(Batch processing)  
ຊ່ຶງທະນາຄານ	ຕ້ອງລວບລວມຂ�້ມູນທ່ີຈະປະມວນ	
ຜົນຈາກເຄ່ືອງຈ່າຍເງິນສົດກ່ອນ	ແລ້ວຈຶ່ງດ�າເນີນ	
ການປະມວນຜົນຂ�້ມູນດ່ັງກ່າວ	 ສ່ົງຜົນໃຫ້ລະບົບ	
ດ່ັງກ່າວບ�່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກທະນາຄານ		
ເນ່ືອງຈາກຂ�້ຈ�າກັດເລ່ືອງການປະມວນຜົນ	ເຮັດ			
ໃຫ້ທຸລະກ�າບາງປະເພດຂອງທະນາຄານບ�່ສາ			
ມາດເຮດັໄດ້	ເຊ່ັນ:	ການເບີກເກີນບັນຊີ	(Overdraft)	
ເ ນ່ືອງຈາກດ້ວຍເຫດຜົນດ່ັງກ່າວປະກອບກັບ	
ຈ�ານວນລູກຄ້າທ່ີມີຈ�ານວນຫລາຍຂ້ຶນ	ຈຶ່ງເປັນ	
ປັດໄຈສ�າຄັນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານດ�າເນີນ	
ການຊຸກຍູ້	ແລະ	 ພັດທະນາລະບົບຄິດໄລ່ແບບ	
OLRT	 ຊ່ຶງເປັນລະບົບການສ່ົງຕ�່ຂ�້ມູນ	ແລະ	ການ	
ປະມວນຜົນຈະເກີດຂ້ຶນທັນທີ	ເພ່ືອໃຫ້ເກີດການ	
ເຊ່ືອມຕ�່ຂ�້ ມູນລະຫວ່າງເຄ່ືອງຈ່າຍເງິນສົດກັບ	
ສູນກາງຖານຂ�້ມູນແບບ	Real time.	ໃນນ້ັນ	ທຸລະ	
ກ�າທ່ີປາສະຈາກເງິນສົດ	(None Cash Transaction)	
ໄດ້ເລ່ີມເຂ້ົາມາມີບົດບາດຫລາຍຂ້ຶນໃນໄລຍະປີ	1990 
ເມ່ືອມີການລິເລ່ີມຂອງທະນາຄານໃນຮູບແບບ	
ຂອງທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ	 (Electronic 
Banking) ເຊ່ັນ:	Paypal	ຊ່ຶງເປັນພາກສ່ວນໜຶງ່ຂອງ	
eBay	ແລະ	ຕ�່ມາໃນປີ	2010	ການຊ�າລະເງິນແບບ	
ດິຈິຕັອນ	 (Digital payment) ດ້ວຍກະເປົາເງິນ	
ດິຈິຕັອນ	 (Digital wallet) ເຊ່ັນ:	Apple pay, 
Google pay… ທ່ີໃຫ້ບ�ລິການໂດຍພາກສ່ວນຂອງ	
ເອກະຊົນ	ກ�ເລ່ີມມີການນ�າໃຊ້ໃນຫລາຍຂົງເຂດ		
ລວມທັງການເຂ້ົາມາຂອງເຕັກໂນໂລຊີສ່ືສານແບບ	
ບ�ມີ່ສາຍໄລຍະສ້ັນ	(Near Field Communication) 
ໄດ້ໝູນໃຊ້ກັບການຊ�າລະເງິນດ້ວຍໂທລະສັບມືຖື		
ຫຼື	ບັດເອເລັກໂຕຣນິກ	ແລະ	ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຜູ້ໃຫ	້

ບ�ລິການກ�ເລ່ີມນ�າເອົາໃບຮັບເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ	
(E-Receipt)	ມາໃຊ້ໃນກິດຈະການຂອງໂຕເອງ		
ເຮັດໃຫ້ເປັນການສະໜັບສະໜູນ	ເພ່ືອເອົາລະບົບ	
ການຊ�າລະເງິນແບບເອເລັກໂຕຣນິກມາໃຊ້ຫລາຍ	
ຂ້ຶນ.	ປະກອບກັບການເກີດມີສະພາບການບ�່ເຊ່ືອ	
ຖືໃນການເອົາເງິນສົດມາໃຊ້ໃນການເຮັດທຸລະ	
ກ�າ	 ເນ່ືອງຈາກໃນກ�ລະນີຂອງທຸລະກ�າທ່ີມີການ	
ຊ�າລະເງິນໃນຮູບແບບເງິນສົດ	ຖ້າທຸລະກ�າດັ່ງກ່າວ	
ມີຈ�ານວນເງິນທ່ີຂ້ອນຂ້າງຫລາຍ	ຈະມີການຕ້ັງຂ�້	
ສົງໃສວາ່ທຸລະກ�ານ້ັນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກ	
ເງິນ	 (Money Laundering)	 ຫືຼ	 ການສະໜັບ	
ສະໜູນທາງການເງິນໃຫ້ກັບການກ�່ການຮ້າຍ	
(Financing of Terrorism)	 ຫືຼ	 ກິດຈະກ�າອ່ືນທ່ີ	
ຜິດລະບຽບ-ກົດໝາຍປັດໄຈສ�າຄັນອີກປະການ	
ໜຶ່ງ	 ຍັງມີສະພາບການຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນທ່ີ	
ເຕັກໂນໂລຊີສະມາດໂຟນ (Smart phone) ມີການ	
ພັດທະນາຢ່າງຕ�່ເນ່ືອງ	 ສ່ົງຜົນໃຫ້ສະມາດໂຟນ,	
ສະມາດກາດແບບບ�່ມີການສ�າພັດ	(Contactless 
Smart Cards)	ແລະ	ບັດເດບິດ	(Debit Card) ເຂົ້າ
ມາມີ ບົດບາດໃນຊີວິດປະຈ� າວັນຫລາຍ ຂ້ຶນ		
ແລະ	ການເຂ້ົາມາມີບົດບາດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ		
ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ເງິນໃນຮູບຂອງເງິນສົດ	
ມີປະລິມານຫລຸດລົງ	 ຊ່ຶງເຫັນໄດ້ຈາກຕົວຢ່າງຈ�າ	
ນວນການເຮດັທຸລະກ�າທັງໝົດໃນປະເທດສະວເີດັນ	
(Sweden)	ທ່ີການນ�າໃຊ້ເງິນສົດໃນການເຮດັທຸລະ	
ກ�າມີພຽງແຕ່	2%	ເທົາ່ນັນ້	ແລະ	ໃນນັນ້ລັດຖະບານ	
ປະເທດສະວີເດັນ	ກ�ພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ການໃຊ້	
ເງິນສົດໃນການເຮັດທຸລະກ�າຫລຸດລົງເຫືຼອ	0,5%  
ໃນ	ປີ	2020.	ນອກຈາກການຊຸກຍູ້ຂອງພາກລັດ	
ແລ້ວ	ພາກເອກະຊົນກ�ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ	
ຊຸກຍູ້ເຊ່ັນກັນຄື:	 ຜູ້ປະກອບການລາຍຍ່ອຍ	ແລະ	
ລະບົບຂົນສ່ົງສາທາລະນະ	ມີການກ�ານົດນະໂຍບາຍ	
ປະຕິເສດບ�່ຮັບເງິນສົດ,	ໃນສ່ວນຂອງທະນາຄານ	
ເອງ	ກ�ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທ່ີສ�າຄັນຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ການໃຊ້	
ເງິນສົດໃນການເຮັດທຸລະກ�າດັ່ງກ່າວຄື	ທະນາຄານ	
ດ�າເນີນການຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍ	ຫືຼ	ຕ້ົນທຶນດ້ວຍວທີິການ	
ປິດສາຂາ	ຫືຼ	ໜວ່ຍບ�ລິການຂອງທະນາຄານໃນເຂດ	
ຊົນນະບົດ	(Rural Areas)	ຢ່າງຖາວອນ	ຊ່ຶງເປັນ	
ການບັງຄັບຜູ້ບ�ລິໂພກ	ແລະ	ຜູ້ປະກອບທຸລະກິດໃຫ້	
ຍອມຮບັ	ແລະ	ນ�າເອົາວທີິການຊ�າລະເງິນທ່ີບ�ແ່ມ່ນ	
ເງິນສົດ	(None Cash payment method) ມາໃຊ້	
ໃນການດ�າລົງຊີວິດ,	ຊ�າລະຄ່າສິນຄ້າ		ຫຼື		ບ�ລິການ
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ແລະ	ດ�າເນີນທຸລະກິດ	ອີກດ້ວຍ.
ສ�າລັບໃນ	ສປປ	ລາວ	ເວົ້າລວມ,	ເວົ້າສະ	

ເພາະ	ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ແມ່ນເປັນ	
ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ	ໃນການປະຕິບັດ			
3	ພາລະບົດບາດຫລັກຄື:	 “ການຮັກສາສະຖຽນ					
ລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດ,	ຄວາມໝ້ັນ	
ຄົງຂອງສະຖາບັນການເງິນ	ແລະ	ລະບົບການຊ�າ	
ລະໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ	ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງກັບ	
ພາກພ້ືນ	ແລະ	ສາກົນ”	ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການ
ຄຸ້ມຄອງການຊ�າລະສະສາງ	ແລະ	ການພັດທະນາ	
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ,	ອ�ານວຍຄວາມສະ	
ດວກ	ແລະ		ສະໜັບສະໜູນ	ໃຫ້ແກ່ການຮັກສາສະ
ຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ	ແລະ	ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງສະຖາບັນການເງິນເປັນບັນຫາສ�າຄັນ.	ໂດຍ	
ສະເພາະໄລຍະກ່ອນ	ປີ	1995	ໄດ້ເລີ່ມການຄິດໄລ່
ເງິນເດືອນໄປສູ່ອັດຕະໂນມັດ	ດ້ວຍລະບົບທ່ີພັດ	
ທະນາດ້ວຍຕນົເອງ;	ຮອດໄລຍະ	ປ	ີ1995-2000, ຂ�້
ມູນຂ່າວສານທັງໝົດໄດ້ຖືກໝູນໃຊ້ເຂ້ົາໃນລະບົບ		
ຄອມພິວເຕີໂດຍມີຈຸດປະສົງຕ້ົນຕ�ແມ່ນນ�າເອົາບັນ
ຊີແຍກປະເພດ,	ໃບຢ້ັງຢືນຖານະການເງິນ	ແລະ	
ຂ�້ມູນຂອງລູກຄ້າຖືກເກັບກ�າຜ່ານລະບົບຄອມພິວ				
ເຕີ	ແລະ	ລະບົບ	Core Banking	ຖືກນ�າໃຊ້ເຂ້ົາເພ່ືອ	
ການບ�ລິການຂອງທະນາຄານເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ.	ປີ	
2000-2005 ໄດ້ສ້າງຖານຂ�້ມູນທ່ີພົວພັນກັບລູກຄ້າ	
ແລະ	ເຄືອຂ່າຍບັນຊີທະນາຄານ	ໂດຍສ້າງສູນຂ�ມູ້ນ	
ຂ່າວສານສິນເຊ່ືອ (CIB)	ແລະ	ສັງລວມໃບຖານະ	
ການເງິນຈາກລະບົບບັນຊີພາຍໃນທະນາຄານ	ແລະ	
ລະຫວ່າງທະນາຄານບາງແຫ່ງຜ່ານເຄືອຂ່າຍຂອງ	
ລະບົບ	BOL.Net, ປີ	2005-2010 ລະບົບຄອມພິວ	
ເຕີຂອງທະນາຄານ	ແລະ	ອຸປະກອນອ່ືນໆ	ໄດ້ມີການ	
ເຊ່ືອມຕ�່ກັນ	ເພ່ືອຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ;	
ທະນາຄານທຸລະກິດມີການຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງ	
ການບ�ລິການຜ່ານຕູ້	ATM	ແລະ	 ເຄ່ືອງຮູດບັດ	
(POS)	ທ່ີມີການເຊ່ືອມຕ�ກັ່ນໂດຍໃຊ້ສາຍຄວາມໄວ
ສູງ,	ປີ	2010-2015	ໄດ້ເຊ່ືອມຕ�່ທະນາຄານແບບ	
ອັດຕະໂນມັດ	ຊ່ຶງໃນປີ	2011	ໄດ້ເລ່ີມເປີດນ�າໃຊ້	
ລະບົບໄລ່ລຽງ	ແລະ	ຫັກບັນຊີລວມສູນ	(RTGS),	ປີ	
2015	ໄດ້ນ�າໃຊະລົບບັດຮ່ວມກັນ	(LAPS)		ແລະ	
ເລ່ີມມີການນ�າໃຊ້ທະນາຄານເທິງໂທລະສັບມືຖື	
ແລະ	ການບ�ລິການຊ�າລະຜ່ານໂທລະສັບມືຖື.

ປັດຈຸບັນ,	ລະບົບການຊ�າລະຂອງ	ສປປ		
ລາວ	ປະກອບດ້ວຍພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ	(Financial 

Market Infrastructure: FMI) 2 ລະບົບຫລັກຄື:	
(1)	ລະບົບການຊ�າລະທ່ີສ�າຄັນ	ຊ່ຶງແມ່ນກົມບ�ລິການ	
ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປລາວ	ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບ		
ແລະ	ໃຫ້ບ�ລິການໄລ່ລຽງ	ແລະ	 ຫັກບັນຊີ	 ເພ່ືອ	
ດ�າເນີນການຊ�າລະສະສາງລະຫວ່າງສະມາຊິກ		
ແລະ	 (2)	ລະບົບການຊ�າລະທຸລະກ�າຍ່ອຍແມ່ນ	
ບ�ລິສັດ	LAPNet	 ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບ	ແລະ	
ໃຫ້ບ�ລິການແກ່ສະມາຊິກ	ເພ່ືອເຮັດທຸລະກ�າການ	
ຊ�າລະຂ້າມທະນາຄານ.	ໃນນ້ັນ	ສ�າລັບຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການ	
ຊ�າລະໃນປັດຈຸບັນ	ມີທັງໝົດ	48	ແຫ່ງ:	ທະນາຄານ	
ທຸລະກິດມີ	42	ແຫ່ງ,	ສະຖາບັນການເງິນທ່ີບ�່ແມ່ນ	
ທະນາຄານ	ມີ	01	ແຫ່ງ	ແລະ	ນິຕິບຸກຄົນມີ	05  
ແຫ່ງ	 ທ່ີໃຫ້ບ�ລິການແກ່ປະຊາຊົນທ່ົວໄປ	ໂດຍ	
ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນຫລາກຫລາຍ		
ເພ່ືອເຊ່ືອມເຂ້ົາກັບ	LaPASS	 ແລະ	LAPNet 
ປະກອບມີຄື:	 (1)	 ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການແຊັກ	40 ແຫ່ງ,	
(2)	ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການບັດທັງໝົດ	25	ແຫ່ງ	(ບັດເອທີເອັມ	
ພາຍໃນ	1.622.379	 ບັດ,	 ບັດເງິນຝາກ	VISA	
ຈ�ານວນ	64.109	 ບັດ	ແລະ	ບັດສິນເຊ່ືອ	VISA 
ຈ�ານວນ	9.173 ບັດ), (3)	 ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການຊ�າລະ	
ຜ່ານແອັບພິຼເຄຊ່ັນໂທລະສັບມືຖື	16 ແຫ່ງ,	(4)	ຜູ້ໃຫ	້
ບ�ລກິານຜາ່ນລະບບົຊ�າລະຂ້າມແດນ	ໂດຍໃຊເ້ຕກັ	
ໂນໂລຊີບັຼອກເຊນ	 (Block Chain)	ຈ�ານວນ	1		
ແຫ່ງ	ແລະ	ໃຊ້ຊ�າລະຜ່ານ	QR Code 1	ແຫ່ງ, (5)	
ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ	ຈ�ານວນ	7	ແຫ່ງ	
(ໃນນ້ີ	ມີ	2	ແຫ່ງ	ແມ່ນບ�ລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ-
ບ�່ແມ່ນທະນາຄານ),	(6)	 ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການໂອນເງິນ	
ຜ່ານລະບົບ SWIFT 29	ທະນາຄານ,	(7) ຜູ້ໃຫ້	
ບ�ລິການໂອນເງິນດ່ວນຜ່ານ	MoneyGram	ແລະ	
Western Union 16	ແຫ່ງ,	(8) ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການຮັບ	
ຊ�າລະ	(Acquirer) ດ້ວຍ	Alipay		ແລະ Wechat  
pay4 ແລະ	(9)	ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການຮບັໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງ	
ລັດ	 ມີທັງໝົດ	 05	 ແຫ່ງ	 ແລະ	 ຜະລິດຕະພັນ	
ການຊ�າລະທັນສະໄໝ	ເຮດັໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດ	
ເກັບລາຍຮັບໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງກວ່າ	
ໄລຍະຜ່ານມາ.” (ທ່ີມາ:	 ປ້ຶມກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້	
ແທນອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປລາວ	ຄ້ັງທີ	
IV,	ໜ້າທີ	56-57)

ເຖິງຢ່າງໃດກ�ຕາມ	ຖ້າເວົ້າລົງເລິກສະເພາະ	
ໃນການເຮດັທຸລະກ�າການບ�ລິການທາງການເງິນຜ່ານ	
ເຄືອຂ່າຍຂອງລະບົບອອນລາຍ	ຫືຼ	ໂທລະສັບມືຖື		
ຫຼື	ເອີ້ນວ່າ	Mobile Payments	ແມ່ນນັບມື້ກ້າວໜ້າ	
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ຂະຫຍາຍຕົວແບບບ�່ຕ້ອງສົງໃສ	ແລະ	ກ�າລັງ	ກ�່ໃຫ້			
ເກີດການເຮັດທຸລະກ�າການຊ�າລະເງິນຍຸກໃໝ່	ທ່ີຈະ	
ເຮັດໃຫ້ການຊ�າລະຄ່າສິນຄ້າ	ແລະ	ບ�ລິການໃນຮູບ	
ແບບເກົ່າເລີ່ມຢຸດເຊົາ	ຫຼື	ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ	ສ�າຄັນ	
ໄປກວາ່ນ້ັນ	ຍັງມີປັດໄຈຕ່າງໆທ່ີເປັນແຮງ	ກະຕຸ້ນສ�າຄັນ	
ເພ່ືອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍຕົວສ້າງສັງຄົມ	
ທ່ີປາສະຈາກເງິນສົດ	(CashlessSociety) ຫຼາຍຂຶ້ນ	
ປະກອບມີຄື:	(1)	ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈ�ານວນຜູ້	
ໃຊ້ສະມາດໂຟນ		ແລະ	ຮບູແບບການໃຊ້ຊີວດິດິຈຕັິອນ	
ທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ,	(2)	ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ	ແລະ	
ຂະບວນການເຮັດທຸລະກ�າທາງດ້ານການເງິນທ່ີດີ				
ຂຶນ້	ແລະ	(3)	ການຊກຸຍູນ້�າໃຊ	້National E-payment	
ຫືຼ	ລະບົບການຊ�າລະເງິນແບບເອເລັກໂຕຣນິກຕາມ	
ຍຸກສະໄໝ	4.0+	ທ່ີພະຍາຍາມຊຸກຍູ້	ເພ່ືອປັບປຸງພັດ
ທະນາໂຄງສ້າງພ້ືນຖານຂອງລະບົບການໃຫ້ບ�ລິ				
ການໃນຂົງເຂດການເງິນ-ການທະນາຄານ	ແລະ	ຍົກ
ລະດັບປະເທດກ້າວເຂ້ົາສູ່ເສດຖະກິດຍຸກດິຈິຕັອນທ່ີ	
ປາສະຈາກເງິນສົດຄືກັບຫລາຍໆປະເທດທ່ີໄດ້ທົດ	
ລອງ	ແລະປະສົບຜົນສ�າເລັດ	ເຊ່ັນ:	ປະເທດສະວເີດັນ,	
ປະເທດເບວຢ້ຽມ,	ສປ	ຈີນ,	ປະເທດສິງກະໂປ,	ປະ	
ເທດຝັ່ຼງ	ແລະ	ເກົາຫຼີໃຕ້	ເປັນຕົ້ນ.	ນອກນັ້ນ	ຍັງມີຜົນ
ການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈໃນບາງຫົວຂ�້	ໂດຍສະເພາະ	Ku-
mariN. and Khanna (2017)	ໄດ້ສຶກສາໃນຫົວຂ�້:	
“Cashless Payment: A Behavioral Change to 
Economic Growth” ເຫັນວ່າສັງຄົມທ່ີປາສະຈາກ	
ເງິນສົດນ້ັນ	ໄດ້ອະທິບາຍສະພາບເສດຖະກິດ	ສາມາດ	
ເຮດັທຸລະກ�າການເງິນ	ໂດຍບ�ຕ້່ອງໃຊ້ເງິນໃນຮບູແບບ
ເງິນສົດ	ຫຼື	ຫລຽນ	ແຕ່ຈະຖືກທົດແທນຜ່ານການຖ່າຍ
ໂອນຂ�້ມູນດິຈິຕັອນລະຫວ່າງການເຮັດທຸລະກ�ານ້ັນ,	
ຈາກການສຶກສາຍັງພົບເຫັນວ່າຕ່ືມອີກວ່າ	ການເອົາ	
ນະໂຍບາຍສັງຄົມທ່ີປາສະຈາກເງິນສົດໄປນ�າໃຊ້ນ້ັນ	
ສາມາດເພ່ີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມໝ້ັນຄົງ	
ທາງການເງິນໃນປະເທດ	ປະກົດວ່າສ່ວນຫລາຍຈະ	
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນສັງຄົມ	ເອົາໃຈໃສ່ຮັບຮູ້ເຖິງສັງ	
ຄົມທ່ີປາສະຈາກເງິນສົດ	ແລະ	ຍັງມີປະຊາຊົນເປັນຈ�າ
ນວນຫລາຍໃນສັງຄົມພ້ອມທ່ີຈະຫັນໄປເປັນສ່ວນ	
ໜຶ່ ງຂອງສັງຄົມທ່ີປາສະຈາກເ ງິນສົດ. 	 ສັງ ຄົມ	
ທີ່ປາສະຈາກເງິນສົດ	ເປັນຄວາມຄິດລິເລີ່ມທີ່ຈະເປັນ
ປະໂຫຍດພ�ສົມຄວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ	
ແລະ	ການເປັນປະໂຫຍດໃນການຕອບຕ້ານດ້ານ	
Corruption	ແລະຟອກເງິນ.	ອີກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສ�າຄັນທີ່
ສຸດຂອງສັງຄົມທ່ີປາສະຈາກເງິນສົດ	ແມ່ນຄາດວາ່ຈະ

ຫລຸດຄວາມສ່ຽງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖືເງິນສົດໄດ້		
ເນ່ືອງຈາກທຸລະກ�າສ່ວນຫລາຍໃນໄລຍະນ້ີ	ຈະ	
ອາໃສເອເລັກໂຕຣນິກ	ແລະ	ສັງຄົມໃຊ້ເງິນສົດຫລຸດ	
ລົງຊ່ຶງຫລຸດຜ່ອນການສູນເສຍເງິນສົດ	ດ່ັງນ້ັນ	 ຈ່ຶງ	
ຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນດ້ານຂອງປະກົດການຫຍ�້ທ�້	
(ຂີ້ລັກ,	ປຸ້ນຈີ້	ແລະ	ຍັກຍອກ-ສ�້ໂກງ....)	ອີກດ້ວຍ.	

ເຊ່ັນດຽວກັນກັບ	ປະເທດ	ສປ	 ຈີນ	ກ�ໄດ້	
ມີລະບົບການຊ�າລະເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ	ແລະ	ນະ	
ໂຍບາຍກ່ຽວກັບສັງຄົມທ່ີປາສະຈາກເງິນສົດ	 ຊ່ຶງ	
ປັດໄຈທ່ີມີຜົນໃນການຊຸກຍູ້	ສປ	ຈີນ	ໃຫ້ລິເລ່ີມ	
ເຂ້ົາສູ່ສັງຄົມທ່ີປາສະຈາກເງິນສົດມາຈາກສະພາບ	
ທາງສັງຄົມ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມ	ເຊ່ັນ:	ການ	
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດອອນລາຍ	ແລະ	ຈ�ານວນ	
ຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດທ່ີສູງຂ້ຶນ,	ບ�ລິການຊ�າລະເງິນຂອງ	
ທະນາຄານບ�ສ່າມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງ	
ການຂອງການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້	ລວມທັງທະນາ	
ຄານທຸລະກິດຂອງ	ສປ	ຈີນ	ເຫັນວ່າການລົງທຶນ	
ປັບປຸງລະບົບຊ�າລະເງິນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທຸລະກິດ	
E-Commerce	 ນ້ັນ	ບ�່ຄຸ້ມຄ່າ	ແລະ	ມີຄວາມສ່ຽງ		
ໂດຍມີສາເຫດໃນເບ້ືອງຕ້ົນມາຈາກທະນາຄານບ�່	
ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ:	ໃນອະນາຄົດ E-Commerce	ຈະຍັງມ	ີ
ການຂະຫຍາຍຕົວ	ຫຼື	ບ�?.	ນອກຈາກນີ້ລະບົບການ	
ຊ�າລະເງິນລາຍຍ່ອຍ	ເພ່ືອໃຊ້ບ�ລິການສາທາລະນະ	
ໃນ	ສປ	ຈີນ	ເຊັ່ນ:	ຄ່ານ�້າປະປາ,	ໄຟຟ້າ,	ຄ່າແກສ໌		
ຫືຼ	 ຄ່າບ�ລິການໂທລະສັບມືຖື	 ຊ່ຶງເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ	
ທ່ີຕ້ອງຊ�າລະທຸກເດືອນນ້ັນຍັງມີບັນຫາ	 ສ່ົງຜົນ	
ໃຫ້ເກີດອຸປະສັກກັບການຊ�າລະຄ່າບ�ລິການສາທາ	
ລະນະ	ເຊ່ັນ:	ໄລຍະເວລາການເປີດໃຫ້ບ�ລິການ,		
ຈ�ານວນຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການຮບັຊ�າລະເງິນຊ່ຶງບ�ສ່ອດຄ່ອງ	
ກັບຈ�ານວນປະຊາກອນຂອງ	ສປ	ຈີນ	ເປັນຕົ້ນ,	ຊຶ່ງ	
ຜົນຈາກປັດໄຈດ່ັງກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ	ສ່ົງຜົນໃຫ້	
ເກີດທຸລະກິດການຊ�າລະເງິນຂ້ຶນມາ	ເພ່ືອແກ້ໄຂ	
ບັນຫາດ່ັງກ່າວ.	ການເຂ້ົາມາຂອງທຸລະກິດບ�ລິການ	
ຊ�າລະເງິນຜ່ານໂທລະສັບມືຖື	ມີຜົນຕ�ພຶ່ດຕິກ�າການ	
ໃຊ້ເງິນສົດ	ສ�າລັບຊ�າລະຄ່າສິນຄ້າ	ແລະ	ບ�ລິການ	
ໃນຂົງເຂດຕົວເມຶືອງໃຫ່ຍໆຂອງຈີນ	ໄດ້ຫລຸດລົງ	
ຢ່າງຈະແຈ້ງ	ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນໃນຊ່ວງອາຍຸ		
25-40	 ປີ	 ທ່ີພ້ອມຈະຮັບເອົາວິທີການຊ�າລະເງິນ	
ໃນແບບໃໝ່ໄປນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນວຽກງານຂອງຕົນ		
ທັງມີຜົນເຮັດໃຫ້ຮ້ານຄ້າໃນຕົວເມືອງໃຫ່ຍເຊ່ັນ:		
ປັກກ່ິງ	 (Beijing) ແລະ	ຊຽງໄຮ້	 (Shanghai)	ມີ	
ການຮັບຊ�າລະເງິນຜ່ານກະເປົາເງິນດິຈິຕັອນ	ຜ່ານ	



B ANK JOURNAL
ໜາ້ທີ 64

ຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການຫລັກໃນຕະຫລາດ	ບ�່ວ່າຈະເປັນ	
WeChat	ແລະ	Alipay	ຊຶ່ງຜູ້ປະກອບການທັງສອງ
ແຫ່ງມີສ່ວນແບ່ງທາງການຕະຫລາດຂອງການ	
ເຮັດທຸລະກ�າຜ່ານໂທລະສັບມືຖືຮ່ວມກັນກວມເອົາ		
94 % (WeChat 40%	ແລະ	Alipay 54%)	ໂດຍ	
ມີຈ�ານວນຜູ້ໃຊ້ບ�ລິການຮ່ວມກັນປະມານ	1.051 
ລ້ານຄົນ	(WeChat 600 ລ້ານຄົນ	ແລະ Alipay451	
ລ້ານຄົນ)	 ທັງນ້ີຜູ້ໃຊ້ສາມາດເອົາ	WeChat ແລະ	
Alipay	ໄປໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຕ້ັງແຕ່ການຊ�າລະສິນຄ້າ	
ອອນລາຍ,	ຮ້ານຄ້າ,	ຮ້ານອາຫານ,	ການຊ້ືຂາຍ	
ບັດໂດຍສານຂົນສົ່ງ,	ເຊົ່າລົດຖີບ	ເປັນຕົ້ນ.	ສ�າລັບ	
ປັດໄຈອ່ືນ	ທ່ີເຮດັໃຫ້ການຊ�າລະເງິນຜ່ານໂທລະສັບ
ມືຖືເຂ້ົາມາທົດແທນການໃຊ້ເງິນສົດໃນ	ສປ	ຈີນ	
ຄື:ການຮັບຊ�າລະເງິນດ້ວຍເງິນສົດ	ກາຍເປັນເງື່ອນ
ໄຂການເລືອກທ່ີຫຍຸ້ງຍາກ	ແລະ	ມີຕົ້ນທຶນໃນການ	
ຮັບເງິນສົດທ່ີສູງ	 ເນ່ືອງຈາກຮ້ານຄ້າແຕ່ລະແຫ່ງ						
ທ່ີຈະຮັບເງິນສົດຈະຕ້ອງມີເຄ່ືອງນັບເງິນ	ຊ່ຶງໃຊ້ສ�າ	
ລັບນັບຈ�ານວນເງິນ	ແລະ	ເປັນການກວດຊອກຫາ	
ເງິນປອມເຊ່ັນກັນນອກຈາກນ້ີປະຊາຊົນຈີນສ່ວນ	
ຫຼາຍໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືແບບສະມາດໂຟນ	(Smart 
phone)ບ�ວ່າ່ຈະເປັນໂທລະສັບລາຄາຖືກ	ຫືຼ	ແພງ	ກ�
ມີຄວາມສາມາດໃນການເຂ້ົາເຖິງລະບົບເຄືອຂ່າຍອິ
ນເຕີເນັດ	ແລະ	ການຊ�າລະເງິນຜ່ານໂທລະສັບມືຖື	
ໄດ້,	ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ່ີເກີດຈາກ	
ການຕ�ຄິ່ວເຊ່ັນ:	ການຊ້ືບັດຄ່າໂດຍສານຕ່າງໆ	ທ່ີສາ	
ມາດຊ້ືຜ່ານເຄ່ືອງຈ�າໜ່າຍບັດອັດຕະໂນມັດ	ທ່ີມີ	
QR Codeແທນການຕ�່ຄິວຊ້ືກັບທ່ີຈາກພະນັກງານ	
ຈ�າໜ່າຍຂາຍບັດໂດຍສານ	ເນ່ືອງຈາກ	ສປ	ຈີນ	
ມີປະຊາກອນຈ�ານວນຫລາຍ	ແລະ	ສ່ວນຫລາຍບ�່	
ລ້ຶງເຄີຍກັບການເຂ້ົາແຖວເພ່ືອຊ້ືສິນຄ້າ.	 ນັບແຕ່	
ບ�ລິສັດ	Alipayໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ	2004	ມາຮອດ	
2019	ເປັນໄລຍະເວລາ	15	ປີ,	ບ�ລິສັດ	ໄດ້ພັດທະນາ	
ແລະ	ຂະຫຍາຍຕົວ	ຈົນກາຍເປັນຜູ້ໃຫ້ບ�ລິກຫານ	
ຊ�າລະເງິນລ�າດັບທີ	1 ຂອງ	ສປ	ຈີນ	ໂດຍລະບົບຊ�າ	
ລະເງິນ	Alipayເປັນລະບົບທ່ີສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອນ�າສະ	
ເໜີບ�ລິການທາງການເງິນຂອງບ�ລິສັດ	Ant Finan-
cial Group	ຊຶ່ງການໃຊ້ບ�ລິການຊ�າລະຄ່າບ�ລິການ	
ຫຼື	ສິນຄ້າຂອງ	Alipay	ຜູ້ທີ່ນ�າໃຊ້ຈ�າເປັນຕ້ອງມີບັນ
ຊີທະນາຄານຂອງ	ສປ	ຈີນ. (ທ່ີມາ:	Kannin Ko-
chakai, 2018).

ຜ່ານການນ�າສະເໜມີາທັງໝົດ	ດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວ	
ມາຂ້າງເທິງນ້ັນ	ໂດຍລວມແລ້ວ	ການທ່ີເສດຖະກິດ-	

ສັງຄົມ	ດິຈິຕັອນຈະປະສົບຜົນສ�າເລັດໄດ້	ພ້ອມທັງ	
ເປັນພ້ືນຖານຂອງການຫລຸດຜ່ອນການນ�າໃຊ້ເງິນ	
ສົດ	ແມ່ນປະກອບມີປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ສ�າຄັນຕົ້ນຕ�	ຄື:
1. ໂຄງສ້າງພ້ືນຖານທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ		ແລະ	ການ	
ເຊ່ືອມຕ�	່(Connectivity and Technology Infrastruc-
ture) ຊຶ່ງຈະຕ້ອງພັດທະນາ	ໃຫ້ປະຊາຊົນ	ແລະ	ພາກ
ສ່ວນທຸລະກິດສາມາດເຂ້ົາເຖິງລະບົບອິນ	ເຕີເນັດ	
ແລະ	ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບດ້ວຍອັດຕາຄ່າບ�ລິການທ່ີ	
ເໝາະສົມ,	ວ່ອງໄວ,	ທັນສະໄໝ	ແລະ	ມີຄຸນນະພາບ.	
2.	ການສຶກສາຈະເປັນເງ່ືອນໄຂສ�າຄັນ	ທ່ີຈະນ�າພາໄປ	
ສູ່ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄດ້	ແລະ	ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ	ບ�່
ວ່າຈະເປັນໃນເລ່ືອງຄວາມເຂ້ົາໃຈລະບົບດິຈິຕັອນ,	
ການນ�າໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ	ແລະ	ແອັບພິຼເຄ	
ຊ່ັນຕ່າງໆ	ທັງນ້ີເນ່ືອງຈາກວ່າແຮງງານທ່ີມີທັກສະ	
ດ້ານເຕັກນິກ	(TechnicalSkill)	ຍັງມີໜອ້ຍ	ແລະ	ຕ້ອງ	
ໄດ້ຮບັການຍົກລະດັບຕ່ືມ.	3.	ປັບປຸງ	ແລະ	ພັດທະນາ	
ນິຕິກ�າ,	ລະບຽບການຕ່າງໆ	ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ	
ສອດຄ່ອງ	ເພ່ືອຮອງຮັບກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ			
ທຸລະກິດທ່ີຕ້ອງອາໃສລະບົບອິນເຕີເນັດ	ລວມທັງ					
ການສ້າງກົນໄກປ້ອງກັນອາຊະຍາກ�າທາງຄອມພິວ	
ເຕີ	(Cybercrime)	 ທ່ີມີປະສິດທິພາບ	ເນ່ືອງຈາກວ່າ	
ການກ�່ອາດຊະຍາກ�າທາງຄອມພິວເຕີ	ສາມາດເຮັດ	
ໄດ້ງ່າຍໃນລະບົບດິຈຕັິອນ	ແລະ	ຖ້າມີຄວາມເສຍຫາຍ	
ເກີດຂ້ຶນ	ຈຶ່ງອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ�່ຄວາມ	
ເຊື່ອຖືຂອງນັກລົງທຶນ,	ນັກທຸລະກິດ	ແລະ	ປະຊາຊົນ.	
4.ຄວນດ�າເນີນການ	ແລະ	ກ�ານົດແຜນຍຸດທະສາດ	
ການພັດທະນາລະບົບດິຈິຕັອນ	(DigitalDevelop-
ment Strategy)	ໃຫ້ຈະແຈ້ງ	ແລະ	ເປັນຮູບປະທ�າ	
ແລະ	ໃນນ້ີ	ສປປ	ລາວ	ໂດຍອີງຕາມມະຕິຂອງກອງ	
ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ	ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ	
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ	ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ	5	ປີ	ຄັ້ງທີ	VIII (2016-2020)	ແລະ	
ທິດທາງແຜນການ	5	ປີ	ຄັ້ງທີ	 IX (2021-2025) 
ໄດ້ກ�ານົດໄວໃ້ນ	“ມາດຕາ	1	ຂ�	້7	ຄື:	ສຸມໃສ່ການພັດທະ	
ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ	ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ,	ມີຈດຸສຸມ,	
ສົ່ງເສີມວິຊາຊີບ	ແລະ	ການຫັນເປັນຊ່ຽວຊານຕິດພັນ
ກັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນຍຸກ	4.0	ແລະ	ວຖີິຊີວດິ	
ແບບໃໝ່	(New Normal)”	ເປັນຕົ້ນ.

ໂດຍ:	ສີລິມຸງຄຸນ	ຫຼວງລາດ
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ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປລາວ		ພາກເໜືອແຂວງ	ຊຽງຂວາງທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປລາວ		ພາກເໜືອແຂວງ	ອຸດົມໄຊ

ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປລາວ		ພາກເໜືອແຂວງ	ຫຼວງພະບາງ

ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປລາວ		ພາກກາງແຂວງ	ສະຫວັນນະເຂດ ທະນາຄານແຫ່ງ	ສປປລາວ		ພາກໃຕ້	ແຂວງ	ຈ�າປາສັກ
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ທະນາຄານແຫງ່ ສປປລາວ
ວາລະສານການທະນາຄານ


