
ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ (ສປງ) ຫຼື Deposit Protection Office 

(DPO) ແມ່ນການຈັດຕັ້ງການເງິນຂອງລັດ ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ, 

ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໂດຍບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ, ມີຄວາມ

ເປັນເອກະລາດທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ມີພາ

ລະບົດບາດໃນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ຝາກ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກຂອງ ສປປ ລາວ

ເງິນທີ່ຝາກໄວ້ນຳສະຖາບັນການເງິນກໍຄືທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບ

ເງິນຝາກ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສປງ ຕາມການກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ ເລກທີ 

329/ລບ ລົງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2017. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າຮັບເອົາທະນາຄານທຸລະກິດ 

ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຕາມລະບຽບການ; ຄິດໄລ່, ເກັບ

ເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກຈາກສະມາຊິກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຮັກສາຄັງປົກປ້ອງໃຫ້ມີເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຮັບປະ

ກັນການຈ່າຍເງິນປົກປ້ອງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກເງິນທີ່ຝາກໄວ້ນຳສະມາຊິກໃດໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ

ຕາມວົງເງິນປົກປ້ອງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນລະບຽບການ.



   ທ່ານ ນ. ແສງດາວວີ ວົງຄຳຊາວ ຄະນະພັກ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຫົວໜ້າ ສໍານັກງານ

ປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະໜຶ່ງ

ປີຜ່ານມາ (2020), ສປງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ

ບັດໜ້າທີ່ທາງດ້ານການເມືອງ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານ

ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ເປັນວຽກທີ່ສໍາ

ຄັນຕົ້ນຕໍ ໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ການເຄື່ອນໄຫວ

ວຽກງານແຕ່ລະດ້ານຄຽງຄູ່ກັບການເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມ

ຊຶມເອກະສານສໍາຄັນຕ່າງໆ ທີ່ຂັ້ນເທິງ ແລະ ສປງ

ຈັດຂຶ້ນ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສໍາຄັນຂອງຊາດ, 

ຂອງພັກ ແລະ ຂອງ ທຫລ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ: 

ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ສ້າງບັນດາ

ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປົກປ້ອງເງິນ

ຝາກ ຈໍານວນ 04 ສະບັບຄື: ແຈ້ງການແນະນໍາ

ວິທີການຄິດໄລ່ ແລະ ການຈ່າຍເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກ ເລກທີ 04/ສປງ, ລົງວັນທີ 13 ມັງກອນ 2020, 

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຢັ້ງຢືນການເປັນສະມາຊິກຂອງ ສປງ ເລກທີ 01/ສປງ 

ລົງວັນທີ 06 ກໍລະກົດ 2020, ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບວິທີຄິດໄລ່ ແລະ ຈ່າຍເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກ ເລກທີ 

02/ສປງ ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2021 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ

ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພຂອງ ຂະແໜງການເງິນ

ຂອງ  ສປປ ລາວ (PIU-DPO) ເລກທີ 13/ສປງ ລົງວັນທີ 16 ມີນາ 2021. ພ້ອມນັ້ນ, ສປງ ໄດ້ເອົາ

ໃຈໃສ່ພັດທະນາຕົນເອງຮອບດ້ານ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານຫັນເປັນທັນສະໄໝເຂົ້າມາຊ່ວຍເຊັ່ນ: ສຳເລັດການ

ສ້າງລະບົບ ບໍລິຫານດ້ານ IT ພາຍນອກ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານ ຊຶ່ງ ສປງ ໄດ້ເອົາ

ໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວໂດຍການເຜີຍແຜ່ວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກຜ່ານສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆ ຄື: ສໍາເລັດການ

ຈັດຕັ້ງພິທີເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ຈໍານວນ 4 ສະບັບ ໃຫ້ກັບບັນດາທະນາ

ຄານທຸລະກິດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ  ສປງ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ສທຄ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 82 ຄົນ; ຈັດຕັ້ງພິທີເຜີຍ

ແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ 3 ຄັ້ງ ຢູ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ຄື: ເມືອງຈັນທະບູລີ, ເມືອງໄຊ

ເສດຖາ ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໂດຍມີຕາງໜ້າຈາກບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ, ຄະນະບ້ານ

ແລະ ບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 533 ເທື່ອຄົນ; ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສປງ 

ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ສປງ, ພ້ອມທັງປະກາດໃຊ້ສູ່ສາທາລະນະ ນັບແຕ່ວັນທີ 

02 ທັນວາ 2020 ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ສປງ. 



    ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ສປງ ປະກອບມີ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 07 ທ່ານ, ຄະນະ ສປງ 03 

ທ່ານ, ຫົວໜ້າພະແນກ 03 ທ່ານ, ວ່າການຫົວໜ້າພະແນກ 01 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 07 ທ່ານ, 

ພະນັກງານວິຊາການ 21 ທ່ານ ແລະພະນັກງານຕາມສັນຍາ 04 ທ່ານ.

     ປັດຈຸບັນ (3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021) ສປງ 

ມີສະມາຊິກທັງໝົດຈໍານວນ 43 ແຫ່ງ ປະກອບ

ດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດລັດ 03 ແຫ່ງ, ທະນາ

ຄານທຸລະກິດລັດຮ່ວມທຶນ 03 ແຫ່ງ, ທະນາຄານ

ທຸລະກິດເອກະຊົນ 07 ແຫ່ງ, ທະນາຄານທຸລະກິດ

ທີ່ເປັນທະນາຄານລູກຂອງຕ່າງປະເທດ 08 ແຫ່ງ, 

ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ 21 ແຫ່ງ 

ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ 

1 ແຫ່ງ (ສກຈຮ ປະຕູຄໍາ) ລາຍລະອຽດສາມາດ

ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌  ຊຶ່ງບັນດາສະມາຊິກໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການ

ມອບເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກ ຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍອັດຕາເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກເລກ

ທີ 1196/ທຫລ ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ເຮັດໃຫ້ຄັ້ງປົກປ້ອງເງິນຝາກມີການເຕີບໃຫຍ່ ເຊິ່ງປະຕິບັດ

ໄດ້ເກີນແຜນການ 32,40% (ແຜນການຂອງປີ 2020) ເຮັດໃຫ້ຄັງປົກປ້ອງເງິນຝາກມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງ

ຕໍ່ເນື່ອງ.

www.dpo.gov.la

    ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ກໍຕາມ ສປງ ກໍຍັງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດວຽກງານພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນ ກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືໃນກອບສອງຝ່າຍ  ໂດຍການຍາດ

ແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ຄື: ການຈັດສໍາມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທາງໄກ (Online) ເພື່ອພັດ



ທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ວຽກງານຂອງ ສປງ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ສຳເລັດການຈັດ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສປງ ພ້ອມທັງເປີດກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍ (ແບບທາງໄກ) 

ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ແລະ ປະກັນໄພເງິນຝາກຫວຽດນາມ. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ຈໍານວນ 04 ຄັ້ງ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຄື: ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 

ແລະ ແຜນການສຸກເສີນ, ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມການປ່ຽນແປງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, 

ການຮັກສາຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງລະບົບການເງິນ ຕໍ່ເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຄືພະຍາດໂຄວິດ-19: ການຕອບໂຕ້

ຍຸດທະສາດການປະກັນໄພເງິນຝາກ ແລະ ທາງເລືອກໃນການວາງນະໂຍບາຍ. 

ບົດຂ່າວ: ລາຕີ ສີຣາຊາ

ພາບປະກອບ: ບຸນນຳ ອິນທະວົງ

ກວດແກ້: ໂມນິກ້າ ທະວີໄຊ

: 021 330005

: www.dpo.gov.la

    ນອກນີ້, ສປງ ຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານນອກຫຼັກສູດພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍ

ເຫຼືອຊຸກຍູ້ສັງຄົມ ຈໍານວນ 04 ຄັ້ງ ລວມມູນຄ່າ 55.034.000 ກີບ ໂດຍການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ວຽກ

ງານການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຈຸລະໂລກ COVID-19, ຊ່ວຍເຫຼືອສະມາ

ຊິກກຳມະບານທີ່ປະສົບອັກຄີໄພ (ໄຟໄໝ້ເຮືອນ), ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກ

ໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ.
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