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   ໃບອະນຸຍາດເລກທີໃບອະນຸຍາດເລກທ ີ 012/012/ສມຊ,ຖວທສມຊ,ຖວທ

ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ

• • ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ 

• • ທ່ານ ອ໊ອດ ພົນຊຽງດີທ່ານ ອ໊ອດ ພົນຊຽງດີ

• • ທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ

ຮອງຜູ້ວ່າການ ທ ຫລຮອງຜູ້ວ່າການ ທ ຫລ

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຄະນະຜູ້ວ່າການ ທຫລຜູ້ຊ່ວຍວຽກຄະນະຜູ້ວ່າການ ທຫລ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ  ທ ຫລຫົວໜ້າຫ້ອງການ  ທ ຫລ

ຄະນະຊີ້ນຳຄະນະຊີ້ນຳ

ຄະນະບັນນາທິການຄະນະບັນນາທິການ
• • ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກີບເກສອນ  ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກີບເກສອນ  
• • ທ່ານ ວິໄລຄຳ ປ້ອງພິມຄຳ ທ່ານ ວິໄລຄຳ ປ້ອງພິມຄຳ 
• • ທ່ານ ສອນເພັດ ຈັນແດງທ່ານ ສອນເພັດ ຈັນແດງ
• • ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ມີຫາພົນທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ມີຫາພົນ
• • ທ່ານ ສີລິມຸງຄຸນ ຫຼວງລາດທ່ານ ສີລິມຸງຄຸນ ຫຼວງລາດ
• • ທ່ານ ສົມພິດ ທຳມະວົງ   ທ່ານ ສົມພິດ ທຳມະວົງ   
• • ທ່ານ ນາງ ປາໄນ ພັນທະລາ ທ່ານ ນາງ ປາໄນ ພັນທະລາ 
• • ທ່ານ ນາງ ທິດສະບາ ທຳມະວົງສິງທ່ານ ນາງ ທິດສະບາ ທຳມະວົງສິງ
• • ທ່ານ ນາງ ວັນປະເສີດ ສົມບູນຂັນທ່ານ ນາງ ວັນປະເສີດ ສົມບູນຂັນ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທຫລ, ຫົວໜ້າຄະນະບັນນາທິການຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທຫລ, ຫົວໜ້າຄະນະບັນນາທິການ
ຮອງຫົວໜ້າ ສທຄ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະບັນນາທິການຮອງຫົວໜ້າ ສທຄ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະບັນນາທິການ
ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫ້ອງການ ທຫລ, ຄະນະບັນນາທິການຫົວໜ້າພະແນກ, ຫ້ອງການ ທຫລ, ຄະນະບັນນາທິການ
ຫົວໜ້າພະແນກ, ສທຄ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ສທຄ, ຄະນະບັນນາທິການຄະນະບັນນາທິການ
ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ສທຄ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ສທຄ, ຄະນະບັນນາທິການຄະນະບັນນາທິການ
ວິຊາການ, ຫ້ອງການ ທຫລ, ວິຊາການ, ຫ້ອງການ ທຫລ, ຄະນະບັນນາທິການຄະນະບັນນາທິການ
ວິຊາການ, ຫ້ອງການ ທຫລ, ວິຊາການ, ຫ້ອງການ ທຫລ, ຄະນະບັນນາທິການຄະນະບັນນາທິການ
ວິຊາການ, ຫ້ອງການ ທຫລ, ວິຊາການ, ຫ້ອງການ ທຫລ, ຄະນະບັນນາທິການຄະນະບັນນາທິການ
ວິຊາການ, ຫ້ອງການ ທຫລ, ວິຊາການ, ຫ້ອງການ ທຫລ, ຄະນະບັນນາທິການຄະນະບັນນາທິການ
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ສຳ ນັກ ງານ ຕັ້ງ ຢູ່ ຖະ ໜົນ ຢອນ ເນ, ບ້ານ ຊຽງ ຍືນ, ເມືອງ ຈັນ ທະ ບູ ລີ, ນະ ຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນສຳ ນັກ ງານ ຕັ້ງ ຢູ່ ຖະ ໜົນ ຢອນ ເນ, ບ້ານ ຊຽງ ຍືນ, ເມືອງ ຈັນ ທະ ບູ ລີ, ນະ ຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ
ໂທ ລະ ສັບໂທ ລະ ສັບ: : +856 21 213109, 213110, +856 21 213109, 213110, ແຟັກ:ແຟັກ: +856 21 213108 +856 21 213108

ເວັບ ໄຊເວັບ ໄຊ::  www.bol.gov.la, Facebook: www.bol.gov.la, Facebook: ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ - Bank of the Lao PDR - Bank of the Lao PDR
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ບົດຄຳເຫັນຂອງບກ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ

ຄະນະບັນນາທິການວາລະສານການທະນາຄານຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງບຄະນະບັນນາທິການວາລະສານການທະນາຄານຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງບັັນດານດາ

ທ່ານທ່ີໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕິດຕາມວາລະສານຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດມາບ່ໍວ່າຈະເປັນວາລະສານທ່ານທ່ີໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕິດຕາມວາລະສານຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດມາບ່ໍວ່າຈະເປັນວາລະສານ

ທີ່ຈັດພິມເປັນເຫຼັ້ມແລະຜູ້ຕິດຕາມຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ;ຊຶ່ງວາລະສານການທີ່ຈັດພິມເປັນເຫຼັ້ມແລະຜູ້ຕິດຕາມຜ່ານເວັບໄຊຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ;ຊຶ່ງວາລະສານການ

ທະນາຄານແມນ່ເປັນກະບອກສຽງໜ່ຶງທ່ີສຳຄັນໃນການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມນູຂ່າວສານກໍຄືຄວາມຮູ້ໃນວຽກງານທະນາຄານແມນ່ເປັນກະບອກສຽງໜ່ຶງທ່ີສຳຄັນໃນການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມນູຂ່າວສານກໍຄືຄວາມຮູ້ໃນວຽກງານ

ການເງິນ-ການທະນາຄານໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບ. ສຳລັບວາລະສານ ການທະນາຄານ ສະບັບທີການເງິນ-ການທະນາຄານໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບ. ສຳລັບວາລະສານ ການທະນາຄານ ສະບັບທີ 1717 ນີ້ ນີ້

ແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ,ບົດຄົ້ນຄວ້າຈຳນວນແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ,ບົດຄົ້ນຄວ້າຈຳນວນ

ໜ່ຶງທ່ີເປັນບັນຫາເຄ່ັງຮ້ອນໃນສະພາບທ່ີປະເທດເຮົາພວມປະສົບບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດໜ່ຶງທ່ີເປັນບັນຫາເຄ່ັງຮ້ອນໃນສະພາບທ່ີປະເທດເຮົາພວມປະສົບບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດ

ຖະກິດ-ການເງິນເຊັ່ນ:ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄ່າເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາ,ບາງຖະກິດ-ການເງິນເຊັ່ນ:ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄ່າເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາ,ບາງ

ມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂໄພເງິນເຟີ້ຢູ່ປະເທດເຮົາ, ບາງທັດສະນະຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂໄພເງິນເຟີ້ຢູ່ປະເທດເຮົາ, ບາງທັດສະນະຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນປະເທດເຮົາແລະອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນປະເທດເຮົາແລະອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນແລະຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນແລະຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ

ໂດຍດີຕະຫຼອດມາ,ວາລະສານສະບັບນີ້ໄດ້ມີການພັດທະນາດ້ານເນື້ອໃນແລະໂຄງສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ໂດຍດີຕະຫຼອດມາ,ວາລະສານສະບັບນີ້ໄດ້ມີການພັດທະນາດ້ານເນື້ອໃນແລະໂຄງສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແຕ່

ກໍ່ອາດປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງ,ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ:ບັນດາທ່ານຈະໃຫ້ການປະກອບຄຳຄິດກໍ່ອາດປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງ,ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ:ບັນດາທ່ານຈະໃຫ້ການປະກອບຄຳຄິດ

ເຫັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງວາລະສານການທະນາຄານໃຫ້ມີຄຸນະພາບດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ເຫັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງວາລະສານການທະນາຄານໃຫ້ມີຄຸນະພາບດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

Magazine 17- FINAL 14 Nov 2022.indd   3Magazine 17- FINAL 14 Nov 2022.indd   3 11/13/2022   2:14:18 PM11/13/2022   2:14:18 PM



ວາລະສານວາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

ສາລະບານ

I.I.  ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທະນາຄານຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທະນາຄານ            

1. 1. ສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີIIປະຈຳປີປະຈຳປີ20222022  
2.2.  ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງການນຳຂັ້ນສູງຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງການນຳຂັ້ນສູງຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
3.3.  ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
(ສະບັບປັບປຸງ)(ສະບັບປັບປຸງ)
4.4.ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ
5.5.ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ເອກະສານວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ເອກະສານວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວຄົບຮອບລາວຄົບຮອບ67 67 ປີປີ
6.6.ການນຳຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວແລະການນຳຂອງແຂວງຈຳປາສັກພົບປະແລະການນຳຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວແລະການນຳຂອງແຂວງຈຳປາສັກພົບປະແລະ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
7. 7. ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທຫລຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງຜູ້ອໍານວຍການກຸ່ມທະນາຄານທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທຫລຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງຜູ້ອໍານວຍການກຸ່ມທະນາຄານ
ໂລກປະຈຳສປປລາວແລະຫົວໜ້າຫ້ອງການກຸ່ມຕາງໜ້າສປປລາວປະຈຳໂລກປະຈຳສປປລາວແລະຫົວໜ້າຫ້ອງການກຸ່ມຕາງໜ້າສປປລາວປະຈຳADBADB
8. 8. ພິທີເຊັນພິທີເຊັນ(MOU) (MOU) ລະຫວ່າງກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະສຳນັກງານປົກປ້ອງລະຫວ່າງກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະສຳນັກງານປົກປ້ອງ
ເງິນຝາກເງິນຝາກ
9.9.ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU) (MOU) ການມອບ-ຮັບໜີ້ທວງຍາກແລະຊັບສິນລໍຖ້າການມອບ-ຮັບໜີ້ທວງຍາກແລະຊັບສິນລໍຖ້າ
ລະຫວ່າງສູນເກັບຊື້ໜີ້ແລະຮັບຝາກເກັບໜີ້ແລະທະນາຄານພັດທະນາລາວລະຫວ່າງສູນເກັບຊື້ໜີ້ແລະຮັບຝາກເກັບໜີ້ແລະທະນາຄານພັດທະນາລາວ
10.10.ກອງປະຊຸມແຈ້ງຂ່າວຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານກອງປະຊຸມແຈ້ງຂ່າວຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານ
ທຸລະກິດທຸລະກິດ
11.11.ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການເງິນສີຂຽວໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການເງິນສີຂຽວໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນ
ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນLAFFLAFFແລະສກຈຮໃນສປປລາວແລະສກຈຮໃນສປປລາວ (Lao Access to  (Lao Access to 
    Finance Fund-Laff)    Finance Fund-Laff)
12.12.ສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້""ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງແລະການກະກຽມແຫຼ່ງທຶນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງແລະການກະກຽມແຫຼ່ງທຶນ
ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງແລະການທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານສະພາບຄ່ອງ"ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງແລະການທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານສະພາບຄ່ອງ"
13. 13. ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອນັບແຕ່ປີສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອນັບແຕ່ປີ20202020ເຖິງປະຈຸບັນເຖິງປະຈຸບັນ
14. 14. ກົມຮ່ວມມືສາກົນທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈັດຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການເຈລະຈາແລະກົມຮ່ວມມືສາກົນທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈັດຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການເຈລະຈາແລະ
ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ
15.15.ຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານສິນຊັບໄທຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານສິນຊັບໄທ
          (Asset and Liability Management of Thai Asset Management Corporation ,TAMC)(Asset and Liability Management of Thai Asset Management Corporation ,TAMC)
16.16.ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາພັກໃນຂະແໜງການທະນາຄານເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາພັກໃນຂະແໜງການທະນາຄານ
17.17.ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້
18. 18. ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈັດປາຖະກະຖາມູນເຊື້ອວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈັດປາຖະກະຖາມູນເຊື້ອວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວຄົບຮອບປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ6767ປີປີ
19.19.ກຳມະບານຮາກຖານທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວສ້າງຂະບວນການຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນກຳມະບານຮາກຖານທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວສ້າງຂະບວນການຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນ
ກຳມະກອນສາກົນທີກຳມະກອນສາກົນທີ0101ພຶດສະພາຢ່າງຟົດຟື້ນພຶດສະພາຢ່າງຟົດຟື້ນ
20. 20. ໂຮງຮຽນອະນຸບານທະນາຄານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນໂຮງຮຽນອະນຸບານທະນາຄານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ
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ວວາລະສານາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

   ສາລະບານ     

II.II.  ບົດຄວາມກ່ຽວກັບຂະແໜງທະນາຄານບົດຄວາມກ່ຽວກັບຂະແໜງທະນາຄານ            

1. 1. ມາຮູ້ຈັກກັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວມາຮູ້ຈັກກັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ                                      
2. 2. ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ
ອາເມລິກາອາເມລິກາ
3.3.ຄວາມໝາຍແລະພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຄວາມໝາຍແລະພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ
4. 4. ຄວາມຄືບໜ້າການພັດທະນາສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງໃນໂລກຄວາມຄືບໜ້າການພັດທະນາສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງໃນໂລກ
5.5.ບາງມາດຕະການກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂໄພເງິນເຟີ້ຢູ່ປະເທດເຮົາບາງມາດຕະການກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂໄພເງິນເຟີ້ຢູ່ປະເທດເຮົາ
6. 6. ບາງທັດສະນະຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນປັດຈຸບັນບາງທັດສະນະຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນປັດຈຸບັນ
7.7.ທະນາຄານກາງໃນຊຸມປີທະນາຄານກາງໃນຊຸມປີ20202020ແລະທິດທາງແນວໂນ້ມໃນຕໍ່ໜ້າແລະທິດທາງແນວໂນ້ມໃນຕໍ່ໜ້າ
8. 8. ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານການພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມມາດຕະຖານຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານການພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມມາດຕະຖານ
ບາເຊວປະຈຳປີບາເຊວປະຈຳປີ20212021

9.9.  ເງື່ອນໄຂການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະການຍຸບເລີກຫຼືເງື່ອນໄຂການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະການຍຸບເລີກຫຼື
ລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ
10.10.ສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມ
ໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
11.11.  ບາງປັດໄຈທີ່ທ້າທາຍໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະສະຖາບັນການເງິນບາງປັດໄຈທີ່ທ້າທາຍໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະສະຖາບັນການເງິນ
ໃນປັດຈຸູບັນໃນປັດຈຸູບັນ
12. 12. ຫຼັກການບໍລິຫານກັບການບໍລິຫານສຶກສາຫຼັກການບໍລິຫານກັບການບໍລິຫານສຶກສາ
13.13.ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອແລະເງິນຝາກປະຢັດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອແລະເງິນຝາກປະຢັດໃນ
ສປປລາວສປປລາວ
14.14.ການໝູນໃຊ້ເງິນເຟີ້ເປັນເປົ້າໝາຍເພື່ອດຳເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາການໝູນໃຊ້ເງິນເຟີ້ເປັນເປົ້າໝາຍເພື່ອດຳເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາ
15.15.ຍ້ອນຫຍັງຈິ່ງມີການສົ່ງເສີມພັດທະນາຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງ?ຍ້ອນຫຍັງຈິ່ງມີການສົ່ງເສີມພັດທະນາຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງ?
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ວາລະສານວາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

ສະພາບໍລິຫານທຫລຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີIປະຈຳປີ2022

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທຫລຄັ້ງທີIປະຈໍາປີ2022 
ໄດ້ຈັດຂ້ຶນເປັນເວລາເຄ່ິງວັນໃນຕອນເຊ້ົາຂອງວັນທີ17ພຶດສະພາ 
2022ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຊັ້ນVI ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ 
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າ 
ການທຫລ,ປະທານສະພາບໍລິຫານທຫລ,ເຊິ່ງມີຄະນະຜູ້ວ່າ 
ການ,ຄະນະສະພາບໍລິຫານທຫລແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ໂດຍປະຕິບັດຕາມ
ລະບອບການປະຊຸມຂອງສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງສປປ
ລາວ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ), ເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາໝາກຜົນແຫ່ງການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ
ຜ່ານມາແລະກຳນົດທິດທາງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວແລະສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານໄລຍະ3ເດືອນຕົ້ນປີແລະທິດທາງແຜນການປີ2022. 
ພ້ອມນີ້, ກໍ່ມີບາງບັນຫາວຽກງານທີ່ປິ່ນອ້ອມອື່ນໆຈໍານວນໜຶ່ງ
ເພື່ອໃຫ້ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາຮັບຮອງ.ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບ
ຟັງການລາຍງານແລະຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່

ເອກະສານທີ່ສໍາຄັນ4ສະບັບຄື: 1)ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງທຫລ3ເດືອນຕົ້ນປີແລະ 
ທິດທາງແຜນການປີ2022, 2)ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ເງິນຕາ3 ເດືອນຕົ້ນປີແລະທິດທາງແຜນການປີ2022, 
3) ສະພາບພົ້ນເດັ່ນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້
ແລະມາດຕະການແກ້ໄຂແລະ4)ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ
ລະບົບການຊໍາລະງົບປະມານດີຈີຕອລແບບລວມສູນຜ່ານ
ລະບົບທະນາຄານ.ຫຼັງຈາກນັ້ນ,ທີ່ປະຊຸມກໍ່ໄດ້ມີການຄົ້ນ
ຄວ້າແລະປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ປະທານສະພາບໍລິຫານ
ທຫລ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍກ່ອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ໄດ້
ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕ່ໍການຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແລະຈະນຳເອົາບັນດາຄຳຄິດຄຳ
ເຫັນເຫຼົ່ານັ້ນໄປຄົ້ນຄວ້າ,ປັບປຸງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າ
ສູ່ວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ເລິກເຊິ່ງດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

#ຂ່າວໂດຍ:ທ.ສົມພິດທຳມະວົງ#ຂ່າວໂດຍ:ທ.ສົມພິດທຳມະວົງ
#ພາບໂດຍ:ນ.ປາໃນພັນທະລາ#ພາບໂດຍ:ນ.ປາໃນພັນທະລາ
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ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງການນຳຂັ້ນສູງຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ23ມິຖຸນາ2022ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທະນາ 
ຄານແຫ່ງສປປລາວ(ທຫລ)ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ເລຂາ 
ຄະນະພັກ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ 
ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາ 
ຄະນະພັກທຫລ,ຜູ້ວ່າການທຫລ(ຜູ້ເກົ່າ)ກັບສະຫາຍປອ.
ບຸນເຫຼືອສິນໄຊວໍຣະວົງເລຂາຄະນະພັກ,ຜູ້ວ່າການທຫລ(ຜູ ້
ໃໝ່)ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂອ້ລົມຂອງສະຫາຍພັນຄຳ 
ວິພາວັນກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ນາຍົກລັດຖະ 
ມົນຕີແຫ່ງສປປລາວ.ພ້ອມນີ້,ກໍມີບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກ- 
ຄະນະຜູ້ວ່າການທຫລສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທຫລ,ບັນດາ 
ຄະນະກມົ/ທຽບເທ່ົາກມົແລະພາກສ່ວນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມ. 
  ໃນພິທີຄັ້ງນີ້, ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ໄດ້ສະຫຼຸບ 
ລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ທຫລ ຕັ້ງແຕ່ 
ເດືອນກັນຍາປີ2018 ເປັນຕົ້ນມາ,ການຊີ້ນຳ-ນໍາພາຂອງຄະນະ 
ພັກທຫລພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພັກ-ລັດຖະບານ, ວຽກງານ
ຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງຕ້ັງໜ້າ
ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ. ພ້ອມນີ້, ກໍມີບາງດ້ານທີ່ຕ້ອງ
ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕ່ໍແກ້ໄຂໂດຍສະເພາະບັນຫາອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່
ເປັນບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນ.

ໃນໂອກາດນີ້,ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງສປປລາວໄດ ້
ໂອ້ລົມຕ່ໍພິທີດ່ັງກ່າວວ່າ: ກົມການເມືອງ-ຄະນະເລຂາທິການສູນ 

ກາງພັກແລະລັດຖະບານໄດ້ຕີລາຄາສູງໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 
ຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງເລຂາຄະນະພັກ- 
ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະຫາຍຄະນະປະຈໍາ 
ພັກ-ຄະນະພັກທຫລກໍ່ຄືບັນດາສະຫາຍການນຳຂັ້ນຕ່າງໆ 
ຂອງຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນສູງໃນການ 
ຜນັຂະຫຍາຍແລະຈດັຕັງ້ປະຕິບດັມະຕິຄຳສັ່ງຂອງຂັ້ນເທງິ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມ 
ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ກໍ່ຄືມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງ 
ທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຊຶ່ງໄດ້ມີຜົນສຳເລັດໃນ
ຫຼາຍດ້ານ,ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ຂະແໜງການ
ທະນາຄານ ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນານະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອ 
ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ-ບໍລິການທົດແທນການນໍາເຂົ້າແລະເພື່ອ
ສົ່ງອອກ, ປັບປຸງໂຄງສ້າງ ແລະ ການບໍລິຫານໃນລະບົບ 
ສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ-ໝັ້ນຄົງສາມາດ
ໃຫ້ບໍລິການວຽກງານທະນາຄານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ແລະສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ
ພາຍໃນ, ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບການຂາດດຸນຊໍາລະກັບຕ່າງປະ 
ເທດລົງເທື່ອລະກ້າວ, ສະສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ, ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ
ອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຫຼາຍ
ຂຶ້ນ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ
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ວາລະສານວາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງບົດບາດກໍຄືການສ້າງສະ
ເຖຍລະພາບໃຫ້ຄ່າເງິນກີບ. ຕໍ່ການປັບປຸງການນໍາຂັ້ນສູງ 
ຂອງຂະແໜງທະນາຄານໃນເທື່ອນີ້, ດ້ານຫຼັກການກໍ່ແມ່ນ 
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າ
ດ້ວຍວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນ 
ອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທ່ີວຽກງານໃນ
ໄລຍະໃໝ່;ພ້ອມກັບການປັບປຸງຜູ້ວ່າການທຫລນີ້.ສູນ 

ກາງພັກກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການສັບຊ້ອນ-ຈັດວາງລະດັບກຳມະການ 
ສູນກາງພັກ-ພະນັກງານການນຳຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອປັບປຸງໜ້າທີ່
ວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ທັງເປັນ
ການບຳລຸງກໍ່ສ້າງພະນັກງານການນຳຂອງພວກເຮົາຈາກຂະບວນ 
ການວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດທີ່ເລິກ
ເຊິ່ງແລະຮອບດ້ານຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ຶ້ນ.

#ຂ່າວແລະພາບໂດຍ:ນາງປາໃນພັນທະລາ#ຂ່າວແລະພາບໂດຍ:ນາງປາໃນພັນທະລາ
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ວວາລະສານາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ(ສະບັບປັບປຸງ)

ໃນວັນທີ28 ມິຖຸນາ 2022; ທ່ານປອ.ບຸນເຫຼືອສິນໄຊ
ວໍຣະວົງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ(ທຫລ)ໄດ້ນຳ
ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
(ສະບັບປັບປຸງ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຊຶ່ງການປັບປຸງກົດໝາຍຄັ້ງນີ້ ເພື່ອ
ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ສປປລາວ
ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂ້ຶນໃນເງ່ືອນໄຂທ່ີຮູບແບບການເຊ່ືອມ
ໂຍງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນລະຫວ່າງປະເທດນັບມ້ືນັບຫຼາກ 
ຫຼາຍ ແລະ ສະຫຼັບສັບຊ້ອນ; ໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງ
ປະເທດໄດ້ລວມສູນເຂົ້າສູ່ລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ, ສ້າງປະໂຫຍດສູງ 
ສຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ; ຫຼຸດຜ່ອນການນຳ
ໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຊະຊາຍ ແລະ ຫຼາຍສະກຸນເງິນຕາໃນ
ສັງຄົມປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ລະບົບສະຖາບັນ 
ການເງິນຂອງສປປລາວປະກອບສ່ວນຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງດ້ານຖານະການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ປະເທດ.

ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງ
ປະເທດໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດຢູ່ສປປລາວໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງສອດຄ່ອງກັບ
ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດຢ່າງເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຜ່ານການທົບທວນຄືນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ 
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແລະບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ
ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ມາເປັນເວລາເກືອບ 7 ປີ ນັັ້ນ ເຫັນວ່າກົດໝາຍ
ສະບັບດ່ັງກ່າວໄດ້ສ້າງການຫັນປ່ຽນທ່ີດີຫຼາຍຢ່າງໃນສັງຄົມ
ລາວຕ້ົນຕໍແມ່ນໄດ້ສ່ົງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີການຫັນປ່ຽນມານໍາໃຊ້
ເງິນກີບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໃນໄລຍະຜ່ານມາການຄຸ້ມຄອງ 
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງປະເຊີນກັບຫຼາຍສິ່ງ 
ທ້າທາຍແລະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ແຫຼ່ງ 
ລາຍຮັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼຸດລົງ 
ຫຼາຍ ບໍ່ສົມດຸນກັບລະດັບຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະ 
ເທດໃນການຊໍາລະໃຫ້ຕ່າງປະເທດທ່ີຢູ່ໃນລະດັບສູງຕ່ໍ 
ເນື່ອງເປັນຕົ້ນ:ການຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າ 
-ອອກສປປລາວຈາກການສົ່ງອອກສິນຄ້າຕາມທີ່ກຳນົດ 
ໃນກົດໝາຍບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເຕັມສ່ວນ.

ການຄຸ້ມຄອງເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ
(FDI)ຍັງບ່ໍເປັນລະບົບແລະບ່ໍທັນມີລັກສະນະຍືນຍົງເທ່ົາທ່ີ
ຄວນ; ໃນນ້ີ, ເງິນລົງທຶນໃນຮູບແບບທຶນມີເອງ (Equity) 
ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຫຼາຍໃນຂະນະທ່ີເງິນທຶນໃນຮູບແບບເງິນ 
ກູ້(Debt) ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, FDIຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍບໍ່ປະ 
ຕິບັດລະບອບການລາຍງານ,ການຂໍອະນຸຍາດກູ້ຢືມເງິນຈາກ 
ຕ່າງປະເທດແລະອ່ືນໆ;ຍັງມີການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ຊະຊາຍໃນສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນບາງເຂດເສດຖະກິດ 
ພິເສດ,ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ;ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະ 
ກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ; 
ໜ້ີສິນຕ່ໍຕ່າງປະເທດຂອງພາກລັດ,ສະຖາບັນການເງິນແລະ 
ເອກະຊົນອື່ນໆມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມສູງຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ສ້າງແຮງກົດ 
ດັນຕ່ໍຖານະການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດຂອງຊາດໃນເງື່ອນ 
ໄຂທ່ີລາຍຮັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຍ່ິງຈໍາກັດ 
ສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ຄ່າເງິນກີບແລະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງ 
ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດ.
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ຈາກສະພາບດ່ັງກ່າວເຫັນວ່າກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸ 
ບັນຍັງບ່ໍທັນສາມາດເຮັດໜ້າທ່ີໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ໃຫ້ການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ, ຖານະຄັງສໍາຮອງເງິນຕາ 
ຕ່າງປະເທດແລະການດໍາເນີນນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ 
ກໍ່ຄືການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໃຫ້ບັນລຸ 
ໄດ້ດ່ັງຄາດໝາຍທ່ີໄດ້ວາງໄວ້ ຊ່ຶງສາເຫດຕ້ົນຕໍແມ່ນຍ້ອນ: 
ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ບໍ່ທັນຮັດກຸມໂດຍ 
ສະເພາະການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງຂະແໜງ
ການ,ສູນກາງທ້ອງຖ່ິນໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, 
ການກຳນົດມາດຕະການທາງດ້ານບໍລິຫານ ບໍ່ທັນຮັດກຸມ
ຄົບຖ້ວນ; ການຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ບໍ່ທັນ 
ພຽງພໍ,ບໍ່ທັນສະພາບ;ພ້ອມນີ້,ດ້ານໂຄງສ້າງແລະເນື້ອ 
ໃນຂອງບາງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຍັງບໍ່ກົມກຽວແລະຍາກ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເມື່ອສົມທຽບກັບກົດໝາຍຫຼັກ; 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຕົວຈິງຂອງທະນາຄານ 
ແຫ່ງສປປລາວຍັງບໍ່ທັນສົມຄູ່ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ 
ການ ແລະ ສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນຕົວຈິງໃນສັງຄົມ; ເຄື່ອງມື 

ແລະ ກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກະແສເງິນໄຫຼເຂົ້າ- 
ອອກທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງຈໍາກັດ,ບໍ່ຊັດເຈນ,ບໍ່ທົ່ວເຖິງ 
ແລະບ່ໍທັນສະພາບ;ກົນໄກປະສານແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນກັບຂະແໜງ 
ການກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຖ້ວນ; ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ 
ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະ 
ເທດກໍ່ຄືການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ແລະ ກົມກຽວເທົ່າທີ່ຄວນ 
ເປັນຕົ້ນການປະສານສົມທົບ-ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ,ການກໍານົດກົນ 
ໄກຄຸ້ມຄອງຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແໜງການຍັງມີລັກສະນະປະຖົມ 
ປະຖານ; ການປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ຍັງເຮັດໄດ້ບໍ ່
ດີເທົ່າທີ່ຄວນແລະບໍ່ທັນສະພາບ;ພື້ນຖານການຜະລິດພາຍໃນ 
ປະເທດຍັງອ່ອນນ້ອຍຍັງເພ່ິງພາອາໄສການນຳເຂ້ົາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ 
ແລະຄ່ານິຍົມໃນການນໍາໃຊ້ສິນຄ້າພາຍໃນຍັງມີໜ້ອຍ;ຄວາມ 
ຕ້ອງການໃນການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດມີສູງກວ່າແຫ່ຼງລາຍຮັບ 
ທ່ີເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດມາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງແລະຍາວນານ;ຄ່ານິຍົມ 
ແລະຄວາມຕ້ອງການຖືຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງຢູ່ໃນລະດັບ 
ສູງ.

#ຂ່າວ:ຣັດສະໝີດວງສັດຈະ#ຂ່າວ:ຣັດສະໝີດວງສັດຈະ
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ທຫລເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ9ມິຖຸນາ2022ທະນາຄານ
ແຫ່ງສປປລາວ(ທຫລ)ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດຳລັດ
ວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 599/ລບ, ລົງວັນທີ
29 ກັນຍາ 2021 ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະ
ແໜງການທະນາຄານຂຶ້ນທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່, ສະຖາບັນ 
ການທະນາຄານໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ 
ຄຳວົງ ທິບພະວົງ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ, ມີຄະນະພັກ,
ຄະນະນຳພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຂອງທຫລເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນການເຜີຍແຜ່ຄ້ັງນ້ີເພ່ືອເປັນການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ 
ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ເປັນການຍົກສູງການຄຸ້ມຄອງ 
ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດດ້ວຍມາດຕະການປະຢັດມັດ 
ທະຍັດ,ຕ້ານການຟູມເຟືອຍແລະຈຳກັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ 
ທ່ີບ່ໍຈຳເປັນ ໂດຍນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດໃຫ້ເກດີປະໂຫຍດ 
ສູງສຸດ.ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງທຫລຈະດຳເນີນການ 
ຄຸ້ມຄອງລົດຂອງລັດກໍຄື່ຂອງທຫລໃຫ້ມຄີວາມເປັນເອກະ 
ພາບລວມສູນ,ສະເໝີພາບ,ນຳໃຊ້ຖືກເປົ້າໝາຍ,ມີຄວາມ 
ໂປ່ງໃສ,ມີລະບຽບວິໄນ,ສາມາດກວດສອບໄດ້ແລະສອດ 
ຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະການຫຼຸດຈຳນວນ
ລົດລົງ, ການຄຸ້ມຄອງລົດຂອງລັດທຸກຄັນທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ 

ວຽກງານບໍລິຫານລວມ,ລົດຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະແລະ 
ລົດວິຊາສະເພາະຈຳເພາະໃຫ້ຕິດແຜ່ນກາໝາຍການນໍາໃຊ້ໂດຍ 
ໃຫ້ລະບຸຊື່ຂອງອົງການທີ່ນຳໃຊ້ ພ້ອມທັງຂຽນວ່າ ລົດຮັບໃຊ ້
ວຽກງານທາງລັດຖະການ”ແລະມີຄິວອາໂຄດຍົກເວ້ັນລົດປະຈຳ 
ຕຳແໜ່ງ,ການດຸ່ນດ່ຽງດັດສົມລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ,ດັດປັບການ 
ເບີກຈ່າຍນ້ຳມັນ, ການຫັນມາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ
ອື່ນໆ.

ໂອກາດນີ້,ທ່ານເພັດສະຖາພອນແກ້ວວົງວິຈິດຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການທຫລໄດ້ຂຶ້ນນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄຳແນະນໍາການຈັດ 
ຕ້ັງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດເລກທີ599/ລບສະເພາະ 
ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການນໍາລະດັບສູງປະເພດI ຫາIV ເລກທີ
02/ຫສນຍລົງວັນທີ30ທັນວາ2021ພ້ອມທັງລາຍງານການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜັນຂະຫຍາຍດຳລັດດັ່ງກ່າວຢູ່ທຫລ.ນອກ 
ຈາກນີ້,ທ່ານສາຍສະໝອນກີບເກສອນຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 
ທຫລກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນນຳສະເໜີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແລະ 
ການນຳໃຊ້ລົດບໍລິຫານຂອງລັດ ເລກທີ 0393/ກງ, ລົງວັນທີ
04ກຸມພາ2022ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ແລະຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບດຳລັດດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

#ຂ່າວ-ພາບ:ວັນປະເສີດສົມບູນຂັນ.#ຂ່າວ-ພາບ:ວັນປະເສີດສົມບູນຂັນ.
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ວາລະສານວາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ
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ໜ້າທີໜ້າທີ

ຫ້ອງການທຫລຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ເອກະສານວັນສ້າງຕັ້ງ
ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ67ປີ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ28 ເມສາ2022ນີ້ ຫ້ອງການ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ຈັດຕ້ັງເຜີຍແຜ່ເອກະສານວັນສ້າງ
ຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ67ປີ(ວັນທີ22ມີນາ
1955 - 22 ມີນາ2022) ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ
ບັນຍາຍຂອງທ່ານຄໍາວົງທິບພະວົງຮອງຜູ້ວ່າການທຫລພ້ອມ
ນີ້,ກໍ່ມີຜູ້ຊ່ວຍຄະນະຜູ້ວ່າການ,ຫົວໜ້າກົມ-ຮອງກົມ,ຄະນະ
ພະແນກແລະວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃນທ່ີປະຊຸມຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການຫວນຄືນປະຫວັດ
ຄວາມເປັນມາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແລະໝາກຜົນ
ແຫ່ງການຊ້ີນໍາໆພາຕະຫຼອດໄລຍະກາໍອໍານາດຂອງພັກລວມທັງ
ການນໍາພາປະເທດຊາດກາ້ວຂ້ຶນສູ່ສັງຄົມນິຍົມເທ່ືອລະກ້າວ;ພ້ອມ

ດຽວກນັນ້ັນ,ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໝາກຜົນ
ການຊ້ີນໍາໆພາວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຄະນະພັກທຫລປະ
ຈໍາປີ2021ແລະທິດທາງປີ2022 ທີ່ລາຍງານໂດຍທ່ານ
ເພັດສະຖາພອນແກ້ວວົງວິຈິດຫົວໜ້າຫ້ອງການທຫລ
ແລະສະພາບການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຂອງຫ້ອງການທຫລ
ຕະຫຼອດໄລຍະ4ເດືອນຂອງປີ2022ເຊິ່ງລາຍງານໂດຍ
ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກີບເກສອນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທຫລ.

ການຈັດຕ້ັງເຜີຍແຜ່ດ່ັງກ່າວແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນ
ເວລາເຄິ່ງວັນ.

             #ພາບຂ່າວ:ສົມອົກເຄນຄໍາແພງ#ພາບຂ່າວ:ສົມອົກເຄນຄໍາແພງ
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ການນຳຂອງທຫລແລະການນຳຂອງແຂວງຈຳປາສັກ
ພົບປະແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ທ່ານນ.ວັດທະນາດາລາລອຍ,ກໍາມະການປະຈໍາ
ພັກ,ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ(ທຫລ)
ໄດ້ພົບປະຫາລືແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກບັທ່ານປອ.ວິໄລວົງ
ບຸດດາຄຳກຳມະການສູນກາງພັກ,ເລຂາພັກແຂວງເຈ້ົາແຂວງ
ແຂວງຈໍາປາສັກພ້ອມດ້ວຍຄະນະແລະການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງ
ຄະນະນຳທັງສອງຝ່າຍເຊ່ິງຈັດຂ້ຶນຢູ່ທ່ີຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊ້ັນ
VIສຳນັກງານທຫລນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນຕອນບ່າຍ
ຂອງວັນທີ12ພຶດສະພາ2022. 

ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນ 
ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດ 
ຖະກດິ-ການເງນິຫຼາຍດ້ານເປັນຕ້ົນ:”ການແຜ່ລະບາດຂອງ 
ພະຍາດCovid-19,”ການເພ່ີມຂ້ຶນສູງຂອງລາຄານ້ໍາມນັຢູ່ 
ຕະຫຼາດສາກນົ,ການຜັນຜວນຂອງລາຄາຄຳ,ຄ່າເງນິສະກນຸຫັຼກ 
ຢູ່ຕະຫຼາດສາກົນແຂງຄ່າຂຶ້ນຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງ 
ອູແກຣນ ແລະ ລັດເຊຍເຮັດໃຫ້ການຮັກສາສະເຖຍລະ
ພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດປະສົບກັບບັນຫາຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ:
ອັດຕາເງນິເຟ້ີມທ່ີາອ່ຽງເພ່ີມຂ້ຶນ,ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບທຽບ 
ໃສ່ເງິນໂດລາ ແລະ ທຽບໃສ່ເງິນບາດ ຍັງສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງ 
ອ່ອນຄ່າແລະສະພາບຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ໃນການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ໃນ 
ລະດັບສູງແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ:ທຫລແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈ 
ໃສ່ແລະຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເພ່ືອຮັບປະກນັ 

ດ້ານສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ-ປັບປຸງ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຄາດວ່າ 
ຈະໄດ້ເຂ້ົາຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນມຖຸິນາ2022,   
ສືບຕ່ໍຮັກສາສະເຖຍລະພາບດ້ານການເງນິແລະການຄຸ້ມຄອງລະບົບ
ຊຳລະສະສາງຢ່າງຕ້ັງໜ້າ.ການພົບປະແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກນັໃນຄ້ັງນ້ີ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານແລະແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນໃນບັນ 
ຫາສະພາບພ້ົນເດ່ັນຂອງແຂວງຈໍາປາສັກແລະການເຄ່ືອນໄຫວ 
ວຽກງານຂອງທຫລ;”ສະພາບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງ 
ຊາດວ່າດ້ວຍການແກໄ້ຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກດິ-ການ
ເງນິເປັນຕ້ົນ:ການຄຸ້ມຄອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດຈາກການສ່ົງອອກ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ,ການສະໜອງທຶນໃສ່SME ແລະການ 
ສະໜອງທຶນເພ່ືອສ່ົງເສີມການຜະລິດພາຍໃນເພ່ືອທົດແທນການ 
ນຳເຂົ້າ.ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ,ທຫລໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ເປັນເຈ້ົາການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ5ປີ(2021-2025)ຄ້ັງທີIX ແລະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກໄ້ຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະ 
ກິດ-ການເງິນ(2021-2023) ໂດຍການຄ້ົນຄວ້າແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆເປັນຕ້ົນ: 1)ນະໂຍບາຍສິນເຊ່ືອເພ່ືອສ່ົງເສີມ 
ການຜະລິດ:ສິນເຊື່ອເພື່ອສົ່ງອອກໄຟຟ້າ,ສິນເຊື່ອເພື່ອຜະລິດ 
ສິນຄ້າທົດແທນການນໍາເຂ້ົາແລະສ່ົງອອກດ້ວຍການຊຸກຍູ້ປັບປຸງ 
ກນົໄກການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນຂອງ(SMEs)ໃຫ້ສາມາດເຂ້ົາເຖິງ
ແຫຼ່ງທຶນໄດ້ຢ່າງສະດວກແລະວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ.
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ວາລະສານວາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

ທ່ານປອ.ວິໄລວົງບຸດດາຄຳເຈົ້າແຂວງແຂວງຈໍາປາສັກ 
ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕ່ືມອີກວ່າ:ການເຄ່ືອນໄຫວຮ່ວມເຮັດວຽກໃນຄ້ັງນ້ີແມນ່ 
ເປັນຄ້ັງທຳອິດຂອງແຂວງຈຳປາສັກແລະທຫລຈຸດປະສົງຕ້ົນຕໍ 
ເພ່ືອປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກດິ-ສັງຄົມກຄືໍການຊ່ວຍໜູນຊຸກຍູ້ຂອງທຫລ,ການຊຸກຍູ້ຈັດ 
ຕ້ັງປະຕິບັດ2ວາລະແຫ່ງຊາດຄື:ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, 
ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ;ພ້ອມນ້ັນ, 

ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືໃນການຈັດຕ້ັງດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະ 
ໃນຂົງເຂດທະນະຄານແລະກາ້ວໄປເຖິງການເຊັນບົດບັນທຶກ 
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທະນະຄານແຫ່ງສປປລາວແລະ 
ແຂວງຈຳປາສັກ.ແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ສູ້ຊົນນຳພາຜັນຂະຫຍາຍ- 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ5ປີຄ້ັງທີIX  
ຂອງແຂວງຕິດພັນກບັການປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດກຽ່ວກບັ 
ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງນິ.

#ຂ່າວແລະພາບໂດຍ:ນ.ປາໃນພັນທະລາ#ຂ່າວແລະພາບໂດຍ:ນ.ປາໃນພັນທະລາ
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ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທຫລຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງຜູ້
ອໍານວຍການກຸ່ມທະນາຄານໂລກປະຈຳສປປລາວແລະຫົວໜ້າ

ຫ້ອງການກຸ່ມຕາງໜ້າສປປລາວປະຈຳADB

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2022. 
ທາ່ນSameer Kumar Khareຫວົໜາ້ຫ້ອງການກຸ່ມຕາງ 
ໜ້າສປປລາວປະຈຳທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB) 
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ 
ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ 
ໄດ້ປຶກສາຫາລືນຳທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທຫລກ່ຽວກັບການ 
ຟ້ືນຟູເສດຖະກິດພາຍຫັຼງການແຜ່ລະບາດພະຍາດCOVID 
-19ແລະແຜນແກໄ້ຂ/ປັບປຸງສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງ 
ເສດຖະກດິມະຫາພາກ.ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທຫລໄດ້ໃຫ້ 
ຮູ້ວ່າ:ໃນປີ2022,ສະພາບເສດຖະກດິສາກນົແລະພາຍໃນ
ຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເສດຖະກິດ
ສປປລາວຄາດວ່າຈະມກີານຟ້ືນຕົວດີຂ້ຶນກວ່າປີ2021 ເຊ່ິງ
ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ4-4,5%ຈາກການຜ່ອນ
ຄາຍລົງຂອງລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງCOVID-19,ການ
ເລ່ີມເປີດປະເທດແລະການສັກວັກຊິນທ່ີກວມອັດຕາສູງຂ້ຶນ
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;ແຕ່ເສດຖະກິດສປປລາວຍັງ
ປະເຊີນກັບສ່ິງທ້າທາຍຈາກບັນຫາການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງລາຄາ
ສະບຽງອາຫານຢູ່ຕະຫຼາດສາກນົ,ການປັບຂ້ຶນອັດຕາດອກເບ້ຍ
ຢູ່ບັນດາປະເທດເສດຖະກດິສຳຄັນຂອງໂລກ,ການເພ່ີມຂ້ຶນ
ຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ບັນດາປະເທດຄູ່ຄ້າສຳຄັນຂອງ ສປປ
ລາວ ທີ່ຄາດວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງແຮງກົດດັນ ຕໍ່ລະດັບລາຄາ
ພາຍໃນ-ອັດຕາເງນິເຟ້ີຢູ່ສປປລາວ.ຈາກຜົນກະທົບດ່ັງກ່າວ, 
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຖາບັນການ
ເງິນສາກົນກໍ່ເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ສຸດເຊິ່ງທຫລກໍ່ຄືສປປ
ລາວກໍ່ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງADB 
ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ
ວິຊາການແລະທຶນຮອນແກ່ສປປລາວໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາແລະກໍຂໍ່ໃຫ້ສຶບຕ່ໍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອໂດຍສະເພາະການ
ຟ້ືນຟູເສດຖະກດິກໍຄື່ຂະແໜງການທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ

COVID-19ເປັນຕ້ົນ:ກະສິກຳ,ທ່ອງທ່ຽວ,ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ,
ການພັດທະນາຕົວເມອືງລວມໄປເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະຂະແໜງການທະນາຄານທຫລກ່ໍ
ສະເໜີໃຫ້ADBສຶບຕ່ໍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອແລະຊຸກຍູ້ວຽກການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາຕະຫຼາດ
ທຶນໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດແລະຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງຂຶ້ນ.

ນອກຈາກນ້ີ,ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ13ພຶດສະພາ2022 
ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທຫລໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂ້ົາຢ້ຽມຂ່ໍານັບຂອງ 
ທ່ານນາງMariam Shermanຜູ້ອໍານວຍການກຸ່ມທະນາຄານ
ໂລກ (World Bank Group: WBG) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ,
ກຳປູເຈຍແລະມຽນມ້າໃນໂອກາດທີ່ມາຢ້ຽມຢາມແລະເຮັດ
ວຽກເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ສປປລາວ.

ໃນໄລຍະການພົບປະ,ທ່ານນາງMariam Sherman 
ໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນກຽ່ວກບັສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ຂອງສປປລາວ,ສະພາບການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ,ຄວາມ
ຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງກດົໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງນິຕາຕ່າງ
ປະເທດແລະຄວາມພ້ອມຂອງກຸມ່ທະນາຄານໂລກໃນການໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ທຫລ.ຕ່ໍບັນຫາດ່ັງກ່າວ,ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການ
ທຫລໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງສປປ
ລາວພວມປະເຊີນກບັສ່ິງທ້າຍທາຍຫຼາຍດ້ານໂດຍສະເພາະແມນ່
ສະພາບການເໜັງຕີງແຮງຂອງຄ່າເງນິຂອງຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໄດ້
ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍຄ່າຂອງເງນິກບີ.ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທຫລ
ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງກຸມ່ທະນາຄານໂລກທ່ີໄດ້ໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ທຫລໂດຍສະເພາະການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານ
ວິຊາການໃນການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງນິຕິກຳແລະໂຄງການເງິນກູ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

#ຂ່າວໂດຍ:ກົມຮ່ວມມືສາກົນ#ຂ່າວໂດຍ:ກົມຮ່ວມມືສາກົນ
#ພາບໂດຍ:ປາໄນພັນທະລາ,ສົມບູນພົມມະຈັນ#ພາບໂດຍ:ປາໄນພັນທະລາ,ສົມບູນພົມມະຈັນ
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ພິທີເຊັນພິທີເຊັນ(MOU) (MOU) ລະຫວ່າງກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດລະຫວ່າງກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ
ແລະສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກແລະສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ

ໃນວັນທີ11ພຶດສະພາ2022ນ້ີ,ຢູ່ທ່ີທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປລາວ(ທຫລ)ກມົຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະ
ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈຫືຼ(MOU)(ສະບັບປັບປຸງ)ຮ່ວມກັນເພ່ືອ
ທົບທວນຄືນຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດMOUສະບັບທໍາອິດ
ທ່ີທັງສອງພາກສ່ວນໄດ້ຮ່ວມກນັລົງນາມໃນວັນທີ25ມຖຸິນາ
2019, ທັງເປັນການພັດທະນາຂອບເຂດການຮ່ວມມືຂອງ
ສອງພາກສ່ວນ ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ
ແຕ່ລະພາກສ່ວນມຄີວາມຄ່ອງຕົວຂ້ຶນເພ່ືອປະກອບສ່ວນເຂ້ົາ
ໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ
ກໍ່ຄືວຽກງານຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະວຽກງານ
ປົກປ້ອງເງິນຝາກໃຫ້ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທື່ອ
ລະກ້າວ.ການລົງນາມໃນMOU(ສະບັບປັບປຸງ)ຄ້ັງນ້ີໂດຍ 
ທ່ານອາລຸນບຸນຍົງຫົວໜ້າກມົກຄທແລະທ່ານນ.ແສງ
ດາວວີວົງຄໍາຊາວຫົວໜ້າສປງ,ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນ
ສັກຂີພະຍານໂດຍທ່ານພຸດທະໄຊສີວິໄລຮອງຜູ້ວ່າການ
ທຫລ,ມຄີະນະກມົ,ຄະນະພະແນກແລະພະນັກງານຂອງ
ທັງສອງພາກສ່ວນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.ໃນພິທີດັ່ງ

ກ່າວທ່ານໂພທອງວົງໄຊຮອງຫົວໜ້າສປງໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້
ສອງພາກສ່ວນຂ້ຶນລາຍງານສະພາບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດMOU 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ໃນພິທີຄ້ັງນ້ີ,ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງທ່ານພຸດທະໄຊ 
ສີວິໄລຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຊຶ່ງທ່ານໄດ້
ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍ-ຊົມເຊີຍສອງພາກສ່ວນທ່ີສາມາດຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດMOUຮ່ວມກນັຢ່າງມຜົີນສໍາເລັດ,ພ້ອມທັງໄດ້ເນ້ັນໜັກ
ໃຫ້ທັງສອງພາກສ່ວນຕ້ອງໄດ້ເພ່ີມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ວມມື
ໃຫ້ນັບມືມ້ຄີວາມກມົກຽວສາມາດສະໜອງຂ້ໍມນູເຊ່ິງກັນແລະ
ກນັໄດ້ຢ່າງມປີະສິດທິຜົນ;ຕ້ອງມກີານພັດລະນາລະບົບເກັບກໍາ
ຂ້ໍມນູໃຫ້ມຄີວາມທັນສະໄໝ;ສ້າງກນົໄກການຈັດອັນດັບຄວາມ
ສ່ຽງຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກດິເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ການ
ເກັບເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກຕາມປະເພດຄວາມສ່ຽງຂອງສປງໃນ
ອະນາຄົດ;ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ-ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ເຊິ່ງກັນແລະກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິແລະທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງໄດ້ຍົກ
ສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມນູທ່ີ
ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

ຂ່າວ:ສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກຂ່າວ:ສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ
ພາບ:ທ.ສົມພິດທໍາມະວົງພາບ:ທ.ສົມພິດທໍາມະວົງ
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ພິທີເຊັນພິທີເຊັນ(MOU) (MOU) ການມອບ-ຮັບໜີ້ທວງຍາກແລະຊັບສິນລໍຖ້າການມອບ-ຮັບໜີ້ທວງຍາກແລະຊັບສິນລໍຖ້າ
ລະຫວ່າງສູນບໍລິການເກັບຊື້ໜີ້ແລະຮັບຝາກເກັບໜີ້ແລະທະນາຄານພັດທະນາລາວລະຫວ່າງສູນບໍລິການເກັບຊື້ໜີ້ແລະຮັບຝາກເກັບໜີ້ແລະທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ໃນວັນທີ15 ມິຖຸນາ2022ສູນບໍລິການເກັບຊື້ໜີ້ແລະ
ຮັບຝາກເກັບໜີ້ (ສກໜ) ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ
ທະນາຄານພັດທະນາ (ທພລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ
ຊ່ວຍຈຳ(MOU)ການມອບ-ຮັບໜີ້ທວງຍາກແລະຊັບສິນ
ລໍຖ້າຢູ່ທ່ີຫ້ອງປະຊຸມຊ້ັນIVທຫລ.ໃຫ້ກຽດເຂ້ົາຮ່ວມເປັນສັກ
ຂີພະຍານໂດຍທ່ານພຸດທະໄຊສີວິໄລຮອງຜູ້ວ່າການທຫລ
ແລະທ່ານຈັນທະໜອມພົມມະນີປະທານຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ
ງານທະນາຄານພັດທະນາລາວ.ເຊ່ິງມຕີາງໜ້າຈາກກະຊວງການ
ເງິນ,ຄະນະກົມ,ຄະນະພະແນກແລະພະນັກງານວິຊາການ
ຂອງທັງສອງພາກສ່ວນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຕາງໜ້າທັງ2ຝ່າຍລົງນາມໃນMOUຄ້ັງນ້ີໂດຍທ່ານ
ນ.ທິບພະວັນຈັນທະຜາສຸກຫົວໜ້າສກໜແລະທ່ານ
ລິດສະໝີຣາດຊະວົງຜູ້ອໍານວຍການທພລຈຸດປະສົງຂອງ
ການເຊັນMOUໃນຄ້ັງນ້ີໄດ້ມກີານເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ
ລະຫວ່າງທພລແລະສກໜເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແລະ
ເກບັກູໜ້ີ້ສ່ົງໃຫ້ກະຊວງການເງນິເພ່ືອມອບເຂ້ົາເປັນງບົປະມານ
ແຫ່ງລັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງສະບັບເລກທີ461/ທຫລ,ລົງວັນທີ
31 ສິງຫາ2021. ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດ
ຕາມລະດັບຄາດໝາຍຢ່າງຈົບງາມ.

ຂ່າວ-ພາບ:ນ.ທິດສະບາທຳມະວົງສີງຂ່າວ-ພາບ:ນ.ທິດສະບາທຳມະວົງສີງ
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ກອງປະຊຸມແຈ້ງຂ່າວຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິການ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ20ມິຖຸນາ2022ທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸມສຳນັກງານທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ(ທຫລ)ທ່ານ
ນາງຂັນແກ້ວຫຼ້າມະນີເງົາຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ 
ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ສື່ມວນຊົນຊາບກ່ຽວກັບ”ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ 
ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ 
ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ”ສະບັບເລກທີ449/ທຫລ, 
ລົງວັນທີ14ມິຖຸນາ2022. 

ທ່ານຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ຂ້ໍຕົກລົງ 
ວ່າດ້ວຍການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ສະບັບ 
ເລກທີ449/ທຫລ,ລົງວັນທີ14ມິຖຸນາ2022ເພື່ອປ່ຽນ
ແທນສະບັບເກົ່າ ຊຶ່ງແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຊື້-ຂາຍ 
ເງິນຕາກັບມວນຊົນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະຮ້ານ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາສະບັບເລກທີ109/ທຫລ,ລົງວັນທີ01  
ກຸມພາ2019.ທະນາຄານທຸລະກິດແລະຮ້ານແລກປ່ຽນ
ເງິນຕາຕົວແທນ ສາມາດຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ບຸກ 
ຄົນໄດ້ໃນວົງເງິນບໍ່ເກີນ 15.000.000 ກີບ (ສິບຫ້າລ້ານ
ກີບ)ຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນ,ຊຶ່ງລູກຄ້າຕ້ອງລະບຸຈຸດປະສົງໃນການ 
ແລກປ່ຽນເງິນຕາຢ່າງຈະແຈ້ງພ້ອມທັງສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ 
ຫຼືສຳມະໂນຄົວຫຼືໜັງສືຜ່ານແດນໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.ຮ້ານ 
ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນສາມາດຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນແລະບໍ່ສາມາດຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະ 
ເທດໃຫ້ແກ່ນິຕິບຸກຄົນ; ຊຶ່ງວົງເງິນສູງສຸດທີ່ສາມາດຂາຍ
ໄດ້ທັງໝົດຕ່ໍວັນແມ່ນບ່ໍເກີນທຶນຈົດທະບຽນຂອງຮ້ານ 
ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນເທົ່ານັ້ນ.

ທະນາຄານທຸລະກິດ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດຂາຍເງິນຕາຕ່າງ
ປະເທດ ໃຫ້ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຳລະສະສາງກັບຕ່າງ
ປະເທດ,ໃນນັ້ນຕ້ອງພິຈາລະນາຂາຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີເປົ້າໝາຍຊຳລະ
ຄ່າສິນຄ້າບູລິມະສິດກ່ອນ ເປັນຕົ້ນ: ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ຢາປົວ
ພະຍາດ, ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ
ເປົ້າໝາຍຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ດັ່ງນີ້: ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ
ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ; ຊຳລະຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບສິນ 
ຄ້າຂາເຂ້ົາ-ຂາອອກໂດຍກງົກບັຕ່າງປະເທດເຊ່ັນ:ຄ່າຂົນສ່ົງຜ່ານ 
ແດນ,ຄ່າປະກັນໄພ,ຄ່າຝາກສາງຜ່ານແດນແລະຄ່າບໍລິການ 
ອື່ນໆ;ຊຳລະໜີ້ເງິນກູ້ແລະສິນເຊື່ອການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ;
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຕ່າງປະເທດຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະ 
ບານ; ໂອນເງິນກຳໄລ, ເງິນປັນຜົນ, ຕົ້ນທຶນ, ດອກເບ້ຍ, ຄ່າ
ບໍລິການອື່ນຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດແລະຄ່າແຮງງານຂອງ
ຄົນຕ່າງປະເທດກັບຄືນປະເທດຫຼື ໄປປະເທດທີສາມ; ໂອນ 
ເງິນໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ; ສຶກສາ, ທ່ອງທ່ຽວ, ຢ້ຽມຢາມ
ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ; ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍອື່ນ 
ຕາມລະບຽບການທີ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວວາງອອກ.

ນອກຈາກນີ້,ທ່ານນາງຂັນແກ້ວຫຼ້າມະນີເງົາຍັງໄດ້ເນັ້ນ
ຕື່ມເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແລະຜູ້ໃຊ້ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາໃຫ້
ເຂົ້າໃຈແລະພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃຫ ້
ເຂັ້ມງວດ.ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຈາກສະກຸນໜຶ່ງຫາສະກຸນອື່ນ 
ຕ້ອງແລກເປັນເງິນກີບກ່ອນຈຶ່ງແລກປ່ຽນອີກຄັ້ງ ບໍ່ໃຫ້ແລກ 
ປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໂດຍກົງ.

#ຂ່າວແລະພາບໂດຍ:ນາງປາໃນພັນທະລາ#ຂ່າວແລະພາບໂດຍ:ນາງປາໃນພັນທະລາ
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ວວາລະສານາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບ”ການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການ
ເງິນສີຂຽວໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ
ຂອງກອງທຶນLAFFແລະສກຈຮໃນສປປລາວ

( Lao Access to Finance Fund – LAFF )

ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມານີ້, ທີ່ໂຮງແຮມ
ຄຣາວພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມບໍລິການ ທະນາຄານ
ແຫ່ງສປປລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້:ການ
ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ການເງິນສີຂຽວ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນ
ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF ແລະ ສກຈຮ ໃນ
ສປປ ລາວ ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳແກ້ວ 
ວິສີສົມບັດຫົວໜ້າກົມບໍລິການທຫລແລະທ່ານອິນທຣາຈິດ 
ວີເຈສີຣິວັດທະນາ, ຫົວໜ້າທີມງານທີ່ປຶກສາ AFC ທີ່ປຶກສາ
ປະຈຳກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ 
(LAFF)ພ້ອມນ້ີ,ກໍມ່ຄີະນະພະແນກ,ຄະນະກມົພາຍໃນທຫລ,
ຄະນະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງານLAFF (LMU), ສະມາຄົມການເງນິ
ຈຸລະພາກ(ສມກຈ)ແລະສະຖາບັນການເງິນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ
ຂອງກອງທຶນLAFFແລະສກຈຮເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນມື້ນີ້, ແມ່ນເພື່ອນຳສະເໜີກ່ຽວ 
ກັບການເງິນສີຂຽວທີ່ທາງໂຄງການກອງທຶນLAFFໄດ້ກຳນົດ
ຂ້ືນມາເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມວຽກງານ”ກອງທຶນ 
 LAFF”ເຊ່ິງເປັນໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກລັດຖະບານ
ປະເທດເຢຍລະມນັໂດຍຜ່ານທະນາຄານເພ່ືອການພັດທະນາຂອງ
ປະເທດເຢຍລະມນັຫືຼKfWໂຄງການດ່ັງກາ່ວແມນ່ໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍ
ການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມດ້ືານການເງິນລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງ
ປະເທດເຢຍລະມນັຕາງໜ້າໂດຍທະນາຄານເພ່ືອການພັດທະນາ
ຂອງປະເທດເຢຍລະມນັຫືຼKfWແລະລັດຖະບານສປປລາວ

ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງການເງນິໃນນາມເປັນຜູ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ
ແລະທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໃນນາມເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານໂຄງການດ້ວຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະIຈຳນວນ3 
ລ້ານຢູໂຣເຊິ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນເດືອນມີນາປີ2014ແລະ
ໄລຍະທີII ຈໍານວນ6ລ້ານຢູໂຣເຊ່ິງໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນເດືອນ
ສິງຫາປີ2020ໂດຍມເີປ້ົາໝາຍເພ່ືອສ້າງເປັນກອງທຶນສ່ົງເສີມ
ການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນສຳລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ,ວິສາຫະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ(MSMEs)ໂດຍການສະໜອງ
ທຶນເງິນກູ້ໄລຍະຍາວທີ່ເປັນສະກຸນເງິນກີບຕາມເງື່ອນໄຂ
ຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດແລະສະຖາບັນການ
ເງນິຈຸລະພາກທ່ີຮັບເງນິຝາກທ່ີມຄີວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານການ
ດຳເນີນງານ;ດ້ານການເງນິແລະມຍຸີດທະສາດການປ່ອຍເງນິ
ກູ້ຍ່ອຍໃຫ້ແກ່ກຸ່ມລູກຄ້າMSMEsທີ່ນອນໃນເຂດນອກ
ຕົວເມືອງໃຫຍ່ (ເງິນກູ້ຍ່ອຍຈະຖືກປ່ອຍອອກຢູ່ນອກພື້ນ 
ທ່ີສາມຕົວເມອືງໃຫຍ່ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຊ່ັນ:ຈັນທະ
ບູລີ,ໄຊເສດຖາແລະສີສັດຕະນາກ).ຮອດປັດຈຸບັນ,ມີ
ສະຖາບັນການເງນິທ່ີເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກບັກອງທຶນຈຳນວນ
07 ສະຖາບັນການເງິນ (3ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ4 
ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກທ່ີຮັບເງນິຝາກ) ລວມຍອດວົງ
ເງິນທີ່ໄດ້ອະນຸມັດແຕ່ເລີ່ມໂຄງການຈົນຮອດປັດຈຸບັນມີ
ທັງໝັດ135ຕື້ກີບ.

#ຂ່າວ-ພາບ:ສົມພິດທຳມະວົງ#ຂ່າວ-ພາບ:ສົມພິດທຳມະວົງ
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ສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ 
ການກະກຽມແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຮອງຮັບຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງແລະ

ການທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານສະພາບຄ່ອງ

ໃນຕອນເຊ້ົາຂອງວັນທີ29ມຖຸິນາ2022ກມົຄຸ້ມຄອງ
ທະນາຄານທຸລະກດິ,ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ມກີານ
ຈັດສຳມະນາຮ່ວມກັບທະນາຄານກະສິກອນໄທຈຳກັດ
ໃນຫົວຂ້ໍ”ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ(Li-
quidity Risk)”ແລະ”ການກະກຽມແຫ່ຼງທຶນເພ່ືອຮອງຮັບ
ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງແລະການທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ດ້ານສະພາບຄ່ອງ(Capital Planning and Stress Testing  
on Liquidity) ທ່ີສະຖາບັນການທະນາຄານ.ໂດຍການເປັນ 
ປະທານຂອງທ່ານປອ.ສົມປະດິດວໍລະຈິດຮອງຫົວໜ້າ 
ກມົຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ,ຊ່ຶງບັນຍາຍໂດຍທ່ານນາງ 
Lugkana Chivamavinຜູ້ອໍານວຍການສາຍງານບໍລິຫານ
ຄວາມສ່ຽງອົງກອນແລະທ່ານNont Niwestongrerk 
ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສາຍງານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງອົງກອນ
ຈາກທະນາຄານກະສິກອນໄທຈຳກັດສຳນັກງານໃຫຍ່
(ປະເທດໄທ),ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມແລະທຽບ
ເທ່ົາກົມພາຍໃນທຫລແລະທະນາຄານທຸລະກິດຈໍານວນ
34 ແຫ່ງລວມທັງໝົດຈຳນວນ100ທ່ານ.

ການສໍາມະນາໃນຄ້ັງນ້ີໄດ້ອະທິບາຍກຽ່ວກັບຄວາມໝາຍ
ຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ,ຄຸນລັກສະນະ
ຂອງຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງທ່ີເກີດຂ້ຶນມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ
ທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ,ພ້ອມທັງກາ່ວເຖິງປະຫວັດຫຍ້ໍ
ຂອງການກຳເນີດຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງທ່ີມຕ້ົີນກຳເນີດ

ມາຈາກວິກດິການທາງດ້ານເສດຖະກດິຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ໃນປີ2008 ເຮັດໃຫ້ຄະນະກາໍມະການຂອງບາເຊວໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ທະນາຄານ(BCBS) ໄດ້ເຫັນບັນຫາດັ່ງກ່າວແລະພັດທະນາ
ຫັຼກການໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດຕ້ອງມກີານສຳຮອງສະພາບຄ່ອງ
ໃຫ້ພຽງພໍອີງຕາມໄລຍະເວລາຂອງໜ້ີສິນໄລຍະສ້ັນ.ນອກຈາກ
ນັ້ນ, ຍັງເວົ້າເຖິງຫຼັກການກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ
ແລະເນ້ືອໃນບາງຈຸດທ່ີສຳຄັນເຊ່ັນ:ອັດຕາສ່ວນຄຸ້ມຄອງສະພາບ
ຄ່ອງ(Liquidity Coverage RatioຫຼືLCR),ອັດຕາສ່ວນ
ແຫ່ຼງທຶນທ່ີໝ້ັນຄົງສຸດທິ(Net Stable Funding Ratio),ເງືອ່ນ
ໄຂອ່ືນໆທ່ີມຜົີນກະທົບຕ່ໍກບັLCR,ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລະ
ບັນຫາກຽ່ວກບັຫັຼກການຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງໃນປະເທດ
ຕະຫຼາດເກດີໃໝ່(Implementation and Issues in Emerg-
ing Market).

ຜ່ານການຈັດສໍາມະນາຝຶກອົບຮົມສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າວຽກງານ
ດ່ັງກາ່ວແມນ່ມຄີວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕ່ໍກບັສະຖາບັນການເງນິເຊ່ິງ
ຈຳເປັນຕ້ອງມີມາດຕະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງທ່ີ
ເໝາະສົມ ເພື່ອຮອງຮັບກໍລະນີເກີດມີການຂາດສະພາບຄ່ອງ,
ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບແລະຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມສ່ຽງດັ່ງ
ກ່າວ ສາມາດກະຈາຍໄດ້ໃນທົ່ວລະບົບການເງິນ ແລະ ສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດ.

#ພາບແລະຂ່າວໂດຍ:ກມົຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ#ພາບແລະຂ່າວໂດຍ:ກມົຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ
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ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ
ນັບແຕ່ປີ2020ເຖິງປະຈຸບັນ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ07ມິຖຸນາ2022 ໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມສະຫຸຼບການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນ
ເຊື່ອຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນ.ວິນຄຳລຸນທອນ 
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງສປປ 
ລາວ(ຂສລ)ແລະມີບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, ສະມາຊິກຂອງ ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຄື ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 
ຈຸລະພາກ ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຂຶ້ນ02  
ຮູບແບບຄື: ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ
ການທະນາຄານ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແບບທາງໄກ
(Online) ທັງໝົດ180ຄົນ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເພື່ອສະຫຼຸບການເຄື່ອນ 
ໄຫວວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອນັບແຕ່ປີ 2020 ເຖິງ
ປະຈຸບັນແລະນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງເປັນເວທີໃຫ້
ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະມາຊິກ
ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄຳເຫັນ ເພື່ອ
ປັບປຸງວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້
ມີປະສິດທິພາບປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ທາງດ້ານສິນເຊື່ອຂອງສະຖາບັນການເງິນ,ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ
ແຫຼ່ງທຶນດ້ວຍຄວາມຍືນຍົງ ແນ່ໃສ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ
ທາງດ້ານການເງິນແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຜ່ານມາ 

ບໍລິສັດຂສລສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດດ່ັງນ້ີ:ໄດ້ສະໜອງ
ການບໍລິການ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແບບທັນທີ (On-
line) ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ນອກຈາກນັ້ນ, 
ກໍ່ໄດ້ສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານສິນເຊ່ືອໃຫ້ແກ່ພາກລັດ,
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ໄດ້ປະຕິບັດການ 
ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກສະມາຊິກຢ່າງເປັນປົກກະຕິໂດຍສະມາ 
ຊິກນຳສ່ົງຂ້ໍມູນເຂ້ົາໃນລະບົບຕາມແບບພິມຂອງລະບົບ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອກຳນົດຊຶ່ງປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນຮອດເດືອນ05ປີ2022;ໄດ້ຊຸກຍູ້ບັນດາສະຖາບັນ
ການເງິນທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕ້ັງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປລາວເຂົ້າເປັນສະມາຊິກມາຮອດປະຈຸບັນມີສະມາ 
ຊິກຈຳນວນ169ແຫ່ງ(ທະນາຄານ40ແຫ່ງ,ສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກ127ແຫ່ງແລະການຈັດຕັ້ງ2 ແຫ່ງ);
ໄດ້ສຳເລັດຄົ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກຳທັງໝົດຈຳນວນ20 ສະບັບ
ໃນນີ້ມີນິຕິກຳຮັບໃຊ້ວຽກບໍລິຫານພາຍໃນ ຈຳນວນ 11 
ສະບັບແລະນິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ສິນເຊື່ອ ຈຳນວນ 09 ສະບັບ; ໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນການ
ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ແລະ
ສຳເລັດສ້າງຜະລິດຕະພັນຂໍ້ມູນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ເຊິ່ງໄດ້
ປະກາດໃຊ້ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2021; ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າ
ສ້າງຜະລິດຕະພັນຄະແນນສິນເຊື່ອສຳລັບບຸກຄົນ ເຊິ່ງໄດ້
ປະກາດນຳໃຊ້ໃນເດືອນພຶດສະພາ2022.

#ຂ່າວໂດຍ:ບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ#ຂ່າວໂດຍ:ບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ
#ພາບໂດຍ:ປາໃນພັນທະລາ#ພາບໂດຍ:ປາໃນພັນທະລາ
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ກົມຮ່ວມມືສາກົນທຫລຈັດຝຶກອົບຮົມ
ເຕັກນິກການເຈລະຈາແລະວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ25-27ພຶດສະພາ2022ຜ່ານມານີ້,ກົມ 
ຮ່ວມມສືາກນົ,ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນ
ຫົວຂໍ້:”ເຕັກນິກການເຈລະຈາ”ແລະ”ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ 
ຂຶ້ນ”ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານສົມປະສົງ 
ພົມມະສານຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນແລະປອ.ລາວຮົວ 
ເຈີຈີງພະນັກງານບຳນານຂອງສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກ;ອາດີດ 
ຫົວໜ້າກົມ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມທັງ 
ໃຫ້ກຽດບັນຍາຍໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ມີບັນດາຄະນະ
ກົມ,ຄະນະພະແນກແລະພະນັກງານຈາກກົມພາຍໃນທຫລ
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄ້ັງນ້ີ,ເພ່ືອສ້າງຄວາມ 
ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກນິກການເຈລະຈາ
ແລະວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າໃນຂະແໜງເສດຖະກິດ,ຂະແໜງ

ການເງິນ-ເງິນຕາແລະ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມເຂົ້າໃຈ,ຄວາມ
ຮັບຮູ້-ຄວາມສາມາດ ທັກສະກ່ຽວກັບເຕັກນິກການເຈລະ 
ຈາ ໃນການໝູນໃຊ້ເຂົ້າສູ່ການຈັດຕັ້ງການເຈລະຈາກັບຄູ ່
ຮ່ວມມືສາກົນ,ເພື່ອສ້າງທັກສະກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າດ້ານ 
ນະໂຍບາຍ ແລະການຕິດຕາມສະພາບການດ້ານເສດຖະ 
ກິດຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພ້ືນ-ສາກົນໃນຂະແໜງ
ການເງິນ-ທະນາຄານໃນນີ້,ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າ
ເຊື່ອຖື ແລະ ເຕັກນິກວິທີການຂຽນບົດລາຍງານຄົ້ນຄວ້າ 
ໃຫ້ມີເນື້ອໃນກະທັດຮັດແລະເລິກເຊິ່ງ.

ການສຳມະນາໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟ້ືນ
ໂດຍມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດ-ຄຳເຫັນຈາກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ.
ເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່
ວາງໄວ້.

ຂ່າວ-ພາບ:ທສົມພິດທໍາມະວົງຂ່າວ-ພາບ:ທສົມພິດທໍາມະວົງ
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ຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ
ຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານສິນຊັບໄທ

(Asset and Liability Management of Thai Asset 
Management Corporation ,TAMC)

ໃນວັນທີ6ພຶດສະພາ2022,ສູນບໍລິການເກັບຊື້ໜີ້
ແລະຮັບຝາກເກັບໜີ້(ສກໜ)ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະ
ນາໃນຮູບແບບອອນລາຍຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ທ່ານ ນ.ທິບພະວັນ ຈັນທະຜາສຸກຫົວໜ້າ ສກໜ,ມີ
ຄະນະສູນ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດ30ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໃນຄ້ັງນ້ີ ໄດ້ຮັບກຽດບັນຍາຍໂດຍ ທ່ານ
ນ.ຜອ.ພອນເພັນໂພວັດສະນະສະຖຽນຫົວໜ້າກອງທຶນ
ເພື່ອການພັດທະນາທະນາຄານແຫ່ງຊາດໄທ, ພ້ອມດ້ວຍ
ທ່ານ ພັນພິລາດ ເລືອງວຸດ ຮອງກົມຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ
ທ່ານປະພາສິນີກຸລາໂສດຫົວໜ້າພະແນກແລະພະນັກ 
ງານວິຊາການກົມຮ່ວມມືສາກົນທະນາຄານແຫ່ງປະເທດ 
ໄທກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ.ການຈັດສໍາມະ 
ນາໃນຄັ້ງນີ້ທ່ານນ.ຜອ.ພອນເພັນໂພວັດສະນະສະຖຽນ 
ຫົວໜ້າກອງທຶນເພ່ືອການພັດທະນາທະນາຄານແຫ່ງຊາດ
ໄທໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນແລະປະສົບການໃນການແກ້ໄຂ 

ວິກິດທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະໜີ້ເສຍ(NPL)ໃນຊຸມປີ1997 
ທ່ີເປັນສາເຫດຕ້ົນຕໍເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຂອງໄທຂາດ 
ສະພາບຄ່ອງ ແລະ ລົ້ມລະລາຍ. ແນວທາງໃນການແກ້ໄຂ 
ວິກິດການໃນໄລຍະນ້ັນແມ່ນໄດ້ເລ່ີມຈາກການສ້າງຕ້ັງອົງການ 
ປະຕິຮູບສະຖາບັນການເງິນ, ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການເພື່ອສົ່ງ 
ເສມີການປບັປງຸໂຄງສ້າງໜີ,້ສ້າງຫຼກັການປບັປຸງໂຄງສາ້ງໜີ້ຂອງ 
ທປທ, ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດບໍລິຫານສິນຊັບ (AMC), ແກ້ໄຂ
ກົດໝາຍລົ້ມລະລາຍ ແລະ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດບໍລິຫານສິນຊັບໄທ
(TAMC).ການປະຊຸມສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ
ແລະຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ,ທັງເປັນຂີດໝາຍສໍາຄັນໃນການສືບຕໍ່
ຮ່ວມມື2ຝ່າຍໃຫ້ນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນກວ່າເກົ່າ,ພ້ອມທັງຈະ
ໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນແລະປະສົບການທີ່ໄດ້ຈາກທປທມາຄົ້ນ
ຄວ້າແລະຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ.

#ຂ່າວແລະພາບໂດຍ:ສູນບໍລິການເກັບຊື້ໜີ້ແລະ#ຂ່າວແລະພາບໂດຍ:ສູນບໍລິການເກັບຊື້ໜີ້ແລະ
ຮັບຝາກເກັບໜີ້ຮັບຝາກເກັບໜີ້

2323

Magazine 17- FINAL 14 Nov 2022.indd   23Magazine 17- FINAL 14 Nov 2022.indd   23 11/13/2022   2:14:36 PM11/13/2022   2:14:36 PM
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ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາພັກ
ໃນຂະແໜງການທະນາຄານ

ວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2012 ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກ 
ງານກວດກາພັກໃນຂະແໜງການທະນາຄານຂ້ຶນຢູ່ທ່ີຫ້ອງປະຊຸມ 
ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຂວງຊຽງຂວາງ ພາຍໃຕ້ 
ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ
ກໍາມະການປະຈໍາພັກ ທຫລ, ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ ແລະ ມີ
ຫົວຫນ້າສາຂາທຫລແຂວງຊຽງຂວາງ,ຕາງຫນ້າຄະນະກວດ
ກາສູນກາງພັກ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ນັກວິທະຍາກອນ ແລະ
ສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ທ່ານນາງວັດທະນາດາລາລອຍຮອງຜູ້ວ່າການທຫລ 
ໄດ້ກ່າວວ່າ:ວຽກງານກວດກາພັກແມ່ນວຽກງານຫນຶ່ງທີ່ມີບົດ 
ບາດອັນສໍາຄັນແລະຂາດບ່ໍໄດ້ໃນການຊ້ີນໍາ-ນໍາພາຂອງພັກແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າການ 
ກວດກາພັກ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ 
ງານຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງພັກແລະບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ 
ມະຫາຊົນທຸກຂ້ັນກ່ໍຄືການປະຕິບັດຫນ້າທ່ີວຽກງານຂອງພະນັກ 
ງານນໍາພາຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ,ທາງດ້ານທິດສະດີແລະພຶດຕິກໍາ 
ເພື່ອຕິດຕາມ,ໃກ້ຊິດຕິດແທດ,ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ,ຊອກຮູ້ສາເຫດ, 
ສັງເກດຕີລາຄາຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຈັດຕັ້ງພັກແລະສະ 
ມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ, ຖ້າບໍ່ມີການກວດກາ ກໍ່ໝາຍຄວາມ 
ວ່າຢູ່ບ່ອນນ້ັນບ່ໍມີການນໍາພາຂອງພັກ-ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ; 
ການກວດກາແມ່ນຫຼັກການທີ່ສໍາຄັນ, ແມ່ນຄູ່ມາດຕາເກນໜຶ່ງ 
ທີ່ເປັນຄໍຫອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ລະ 
ຫວ່າງການນໍາພາຂອງພັກແລະການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ,ສະນັ້ນ, 

ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບການໃຫມ່ນີ້, ການກວດກາພັກ ຍິ່ງ 
ມີບົດບາດສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນທຸກການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງພັກເພ່ືອຊອກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍແລະ 
ບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ.ພ້ອມກັນ 
ນັ້ນ,ກໍເປັນການສະກັດກັ້ນແລະການແກ້ໄຂປະກົດການ 
ຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ພວມປະເຊີນຫນ້າໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາວຽກງານ 
ຂອງພັກແລະການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດໃຫ້ທັນສະພາບການ. 
ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ, ຄະນະພັກ ທຫລ 
ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ້ີນໍາ-ນໍາພາວຽກງານກວດກາພັກຢູ່ໃນຂ້ັນ 
ຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດຕະຫຼອດມາ ແລະ 
ຄະນະກວດກາແຕ່ລະຂ້ັນໃນຂະແຫນງການທະນາຄານ 
ກໍ່ໄດ້ເປັນເຈ້ົາການຢ່າງຕ້ັງຫນ້າໃນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກ 
ງານກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕິແລະມີຜົນສໍາເລັດໃນຫຼາຍ 
ດ້ານ,ທັງເປັນກົນໄກອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ-ຄະນະຜູ ້
ວ່າການ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະໜ້າ 
ທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາພັກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເປັນ 
ຢ່າງດີ.

ການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາພັກໃນຄ້ັງນ້ີ
ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທັງເປັນການຍົກລະດັບ
ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີແລະພຶດຕິກໍາຕົວຈິງໃຫ້ແກ່
ຜູ້ເຮັດວຽກງານກວດກາພັກໃຫ້ສູງຂຶ້ນ,

#ຂ່າວໂດຍ:ນາງປາໃນພັນທະລາ#ຂ່າວໂດຍ:ນາງປາໃນພັນທະລາ
#ພາບໂດຍ:ກົມກວດກາພາຍໃນ#ພາບໂດຍ:ກົມກວດກາພາຍໃນ
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ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດແລະວັນ
ເດັກນ້ອຍສາກົນ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022, ສາມອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) 
ໄດ້ຈັດຕ້ັງຂະບວນການປູກຕ້ົນໄມ້ຂ້ຶນທ່ີດິນເປ່ົາວ່າງແຄມ
ຖະໜົນ 450 ປີ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ
ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ
ນາງວັດທະນາດາລາລອຍຮອງຜູ້ວ່າການທຫລ,ທ່ານ
ພຸດທະໄຊສີວິໄລຮອງຜູ້ວ່າການທຫລແລະຄະນະກົມ
ທຫລ,ພະນັກງານທຫລເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນການປູກຕ້ົນໄມ້ຄ້ັງນ້ີແມ່ນເພ່ືອເປັນການຜັນ

ຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີXI ຂອງພັກ ກໍ່ຄືແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ5ປີຄັ້ງທີIX ໃນການ 
ເພ່ີມເນ້ືອທ່ີປົກຫຸ້ມສີຂຽວໃນທ່ົວປະເທດໃຫ້ກວມອັດຕາສູງຂ້ຶນ 
70%ພ້ອມທັງເປັນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຫລ
ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແລະຊັບພະຍາກອນທາງ
ທຳມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.ຈຳນວນເບ້ຍໄມ້ທີ່ໄດ້ນຳມາປູກ
ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຈຳນວນ 200 ເບ້ຍ ເຊິ່ງເປັນເບ້ຍໄມ້ທີ່ສາມາດ
ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດ
ແລະ ສ້າງຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ພື້ນທີ່ເປົ່າວ່າງໃຫ້ກາຍເປັນ
ຜືນປ່າໃນອານາຄົດ.

#ຂ່າວ-ພາບ:ວັນປະເສີດສົມບູນຂັນ.#ຂ່າວ-ພາບ:ວັນປະເສີດສົມບູນຂັນ.

2525

Magazine 17- FINAL 14 Nov 2022.indd   25Magazine 17- FINAL 14 Nov 2022.indd   25 11/13/2022   2:14:38 PM11/13/2022   2:14:38 PM



ວາລະສານວາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

ທຫລຈັດປາຖະກະຖາມູນເຊື້ອ
ວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ67ປີ

ໃນຕອນເຊ້ົາວັນທີ14ພຶດສະພາ2022,ທຫລໄດ້ຈັດຕ້ັງ
ພິທີປາຖະກະຖາມູນເຊ້ືອວັນສ້າງຕ້ັງຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ67ປີຢູ່ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ສະຖາບັນ 
ການທະນາຄານໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ 
ສອນໄຊສິດພະໄຊກໍາມະການສູນກາງພັກ,ເລຂາຄະນະພັກ-
ຜູ້ວ່າການທຫລ.ພ້ອມນີ້,ກໍມີບັນດາສະຫາຍຄະນະບໍລິຫານ
ງານຊາວໜຸ່ມທຫລ,ຕາງໜ້າຄະນະໜ່ວຍພັກ-ຄະນະພັກຮາກ 
ຖານ, ຄະນະກົມ-ທຽບເທ່ົາ, ຄະນະອໍານວຍການທະນາຄານ,
ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນກໍາມະບານແລະສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ທຫລຕະຫຼອດຮອດຄະນະຊາວໜຸ່ມທຸກຂັ້ນແລະສະມາຊິກ
ຊາວໜຸ່ມອ້ອມຂ້າງທຫລເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ການຈັດປາຖະກະຖາຄັ້ງນີ້ເພື່ອເຜີຍແຜ່ເອກະສານສຳຄັນ 
ຈຳນວນໜຶ່ງຄື:ເອກະສານມູນເຊື້ອແຫ່ງການກຳເນີດ,ເຕີບໃຫຍ່ 
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງວັນສ້າງຕ້ັງຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ 
ລາວຄົບຮອບ67ປີພາຍໃຕ້ຮົ່ມທຸງຂອງພັກ;ເອກະສານຜັນ 
ຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມທ່ົວ 
ປະເທດຄັ້ງທີVII; ເອກະສານແຜນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະ 
ຊົນຄັ້ງທີIIປີ2021-2025ແລະໃນກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານ 
ໂດຍສັງເຂບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນຳ-ນຳພາວຽກງານຊາວ 
ໜຸ່ມທຫລໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.ຈຸດປະສົງຂອງການປາຖະກະຖາ 
ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຖັນແຖວສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ໃນຂະແໜງ 
ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ,ກໍາແໜ້ນມູນເຊື້ອ,ຄວາມໝາຍ 
ສໍາຄັນທີ່ຕັ້ງພາລະບົດບາດຂອງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມແລະຜັນ 
ຂະຫຍາຍເປັນກິດຈະກໍາຕົວຈິງເຂົ້າໃນພາລະກິດການເມືອງໃນ 
ໄລຍະໃໝ່ຂອງຕົນ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ສະຫາຍສອນໄຊສິດພະໄຊ ໄດ້
ໃຫ້ກຽດມີຄວາມເຫັນໂອ້ລົມຕໍ່ຖັນແຖວຊາວໜຸ່ມວ່າ: ຢູ່
ອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຂອງພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ສູ້ຊົນຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄັ້ງທີ IV ຂອງ
ຕົນຢ່າງມີີຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.ອັນ 
ທ່ີພ້ົນເດ່ັນແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມັກຄີ,
ການສຶກສາອົບຮົມ, ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ
ຂະແໜງການທະນາຄານມີນ້ຳໃຈຮັກຊາດ,ຕີຖອຍປະກົດ 
ການຫຍ້ໍທ້້ໍໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມໃຫ້ຫຼຸດລົງເປັນກ້າວໆ. 
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍເຫັນໄດ້ຜົນງານໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາ
ພາກທາງດ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມໝ້ັນທ່ຽງ,
ລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ແລະທັນສະໄໝ.ບັນດາຜົນງານແລະໄຊຊະນະທີ່ຊາວ 
ໜຸ່ມຂະແໜງການທະນາຄານຂອງພວກເຮົາຍາດມາໄດ້
ນັ້ນໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງ 
ນຳພາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະຂັ້ນບຸກບືນຜ່ານ 
ຜ່າຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆແລະເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໝຸ່ມຫຼາຍ 
ສະຫາຍ ກາຍເປັນຜູ້ສືບທອດພາລະກິດ ສົມກັບຄຳວ່າ: 
ບ່ອນໃດຍາກຊາວໜຸ່ມບຸກ ບ່ອນໃດທຸກຊາວໜຸ່ມຜ່ານຜ່າ 
ເມື່ອໃດຊາດຕ້ອງການຊາວໜຸ່ມຂານອາສາ”.

ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາເຄ່ິງວັນ
ແລະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ້ຢ່າງ 
ຈົບງາມ.

#ຂ່າວໂດຍ:ທິດສະບາທຳມະວົງສິງ#ຂ່າວໂດຍ:ທິດສະບາທຳມະວົງສິງ
#ພາບໂດຍ:ປາໄນພັນທະລາ#ພາບໂດຍ:ປາໄນພັນທະລາ
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ກໍາມະບານຮາກຖານທຫລສ້າງຂະບວນການຂ່ໍານັບຮັບຕ້ອນ
ວັນກໍາມະກອນສາກົນທີ1ພຶດສະພາຢ່າງຟົດຟື້ນ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ29ເມສາ2022ທີ່ຜ່ານມາ 
ກໍາມະບານຮາກຖານທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ(ທຫລ) 
ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກ້ອນກໍາລັງ ເພື່ອສ້າງຂະບວນການຂໍ່ານັບຮັບ 
ຕ້ອນວັນກໍາມະກອນສາກົນຄົບຮອບ136 ປີ (ວັນທີ1 
ພຶດສະພາ1886 - 1 ພຶດສະພາ2022) ເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ 
ສະຫາຍເສີມທະວີສີຫາຝົນປະທານກໍາມະບານຮາກຖານ 
ທຫລ,ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານພ້ອມດ້ວຍ 
ຄະນະແລະສະມາຊິກກໍາມະບານຮາກຖານທຫລເຂ້ົາຮ່ວມ. 
ໃນພິທີໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງກ້ອນກໍາລັງສະມາຊິກເພື່ອຮັບ 
ຟັງປະຫວັດມູນເຊ້ືອສາມັກຄີຕ່ໍສູ້ຂອງຊາວກໍາມະກອນ
ແລະຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດແຫ່ງການກໍາເນີດ ເຕີບໃຫຍ່
ຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນແລະພາລະກໍາປະຫວັດສາດຂອງ 
ຂະບວນກໍາມະກອນສາກົນກໍຄື່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊົນ 
ຊ້ັນກຳມະກອນລາວສັງລວມແລ້ວວັນທີ1ພຶດສະພາ1886 
ເປັນວັນທີ່ກຳມະກອນທົ່ວໂລກຈາລຶກໄວ້ເພື່ອສະແດງຜົນ 
ສຳເລັດໃນຂະບວນການຕ່ໍສູ້ເພ່ືອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ 
ອັນຊອບທຳຂອງຕົນຢູ່ບັນດາປະເທດທຶນນິຍົມເຮັດໃຫ້ການ 
ຕ່ໍສູ້ຂອງຊົນຊ້ັນກຳມະກອນໃນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ຮັບການ 
ບັນທຶກໃຫ້ເປັນພາລະກຳປະຫວັດສາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: 
ຊົນຊ້ັນກຳມະກອນແມ່ນຊົນຊ້ັນນຳໜ້າຂອງຍຸກສະໄໝ 
ຕິດພັນກັບການຜະລິດ,ມີລະບຽບວິໄນ,ມີຫົວຄິດປະດິດ 

ສ້າງ,ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະລົບລ້າງການກົດຂີ່ທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທຳແລະ 
ສ້າງສັງຄົມໃໝ່ທີ່ກ້າວໜ້າ,ສີວິໄລແລະຍຸຕິທຳພາຍໃຕ້ການ
ນຳພາຂອງພັກຄອມມູນິດ.

ສະເພາະຢູ່ໃນສປປລາວຊົນຊັ້ນກຳມະກອນລາວກໍ່ຄືຊາວ 
ຜູ້ອອກແຮງງານລາວບັນດາເຜ່ົາທ່ີເປັນກໍາລັງສຳຄັນປະກອບສ່ວນ 
ເຂ້ົາໃນຂະບວນການປະຕິວັດຕ່ໍສູ້ເອົາສິດຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງປະ 
ເທດຊາດຂອງຕົນເອງ ດ້ວຍການເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນການຕ່ໍສູ້ຂອງ 
ພັກຄອມມູນິດອິນດູຈີນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນວັນທີ3ກຸມພາ 
1930ຊຶ່ງເປັນພັກທີ່ເຕົ້າໂຮມຊົນຊັ້ນກຳມະກອນແລະຊາວນາ 
ຈາກ3ປະເທດຄື:ລາວ,ຫວຽດນາມແລະກຳປູເຈຍເພື່ອຕ້ານ 
ພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນແບບເກົ່າ,ໂຄ່ນລົ້ມຈັກກະພັດຜູ້ຮຸກຮານ,ລົບ 
ລ້າງລະບອບສັກດີນາແລະນາຍທຶນຕ່າງດ້າວທີ່ກົດຂີ່ຂູດຮີດຈົນ 
ສາມາດລຸກຮື້ຂຶ້ນຍຶດອຳນາດການປົກຄອງແລະຍາດເອົາຄວາມ 
ເປັນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ.

ພາຍຫັຼງຮັບຟັງປະຫວັດມູນເຊ້ືອສາມັກຄີຕ່ໍສູ້ຂອງຊາວ
ກາໍມະກອນແລະຮັບຮູ້ກຽ່ວກບັປະຫວັດແຫ່ງການກາໍເນີດແລະ 
ເຕີບໃຫຍ່ຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນບັນດາສະມາຊິກກໍາມະບານ 
ຮາກຖານ ທຫລ ກໍ່ໄດ້ພ້ອມກັນອອກແຮງງານລວມ ໂດຍ 
ການອານາໄມບໍລິເວນສໍານັກງານ ທຫລ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ
ສະອາດສວຍງາມຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ.

#ພາບແລະຂ່າວ:ສົມອົກເຄນຄໍາແພງ#ພາບແລະຂ່າວ:ສົມອົກເຄນຄໍາແພງ
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ໂຮງຮຽນອະນຸບານທຫລສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ໃນວັນທີ31ພຶດສະພາ2022ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫີຼມສະຫຼອງ
ວັນເດັກນ້ອຍສາກນົທ່ີໂຮງຮຽນອະນຸບານທະນາຄານແຫ່ງສປປ
ລາວໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນ.ມະນີວອນບັນດາສັກ
ວາ່ການຫົວໜາ້ໂຮງຮຽນອະນບຸານທະນາຄານເຊິງ່ເປນັການຈດັ
ສະເພາະນັກຮຽນແລະຄູອາຈານມຜູ້ີຕາງໜ້າຈາກ3ອົງການຈັດຕ້ັງ 
ມະຫາຊົນຂອງຫ້ອງການທຫລຕະຫຼອດຮອດຄູອາຈານແລະ
ຫຼານນ້ອຍໂຮງຮຽນອະນຸບານເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານໃນຄ້ັງນ້ີເພ່ືອເປັນການສະເຫີຼມ
ສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກນົຄົບຮອບ98ປີເຊ່ິງໃນພິທີດ່ັງກ່າວ
ໄດ້ມກີານຈັດບາສີສູ່ຂວັນໃຫ້ຫຼານນ້ອຍແລະຄູອາຈານໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານທຫລເພື່ອເປັນສິລິມຸງຄຸນຕາມຮີດຄອງປະເພນີ.ໃນ
ໂອກາດດ່ັງກາ່ວ,ຍັງໄດ້ມກີານສະແດງສິລະປະຂອງຫຼານນ້ອຍຊ້ັນ
ອະນຸບານ2ແລະຊັ້ນອະນຸບານ3ເຊິ່ງມີການສະແດງປະກອບ

ດ້ວຍ: 1.ອະນຸບານ2 (ກ)ເຕ້ັນປະກອບເພງວັນເດັກນ້ອຍ
ສາກົນ; 2.ອະນຸບານ2 (ຂ)ຟ້ອນປະກອບເພງ01ມິຖຸນາ
ໃນດວງໃຈ; 3. ອະນຸບານ2 (ຄ)ເຕ້ັນປະກອບເພງຫຼານຮັກ
ທ່ານຜູ້ນໍາ; 4.ອະນຸບານ3 (ກ)ຟ້ອນປະກອບເພງປ່າໄມ້
ສົດຊື່ນ; 5. ອະນຸບານ3 (ຂ) ເຕັ້ນປະກອບເພງກົບນ້ອຍ
ແລະ6.ອະນຸບານ3 (ຄ) ເຕັ້ນປະກອບເພງເພື່ອນທີ່ຮູ້ໃຈ.
ຫັຼງຈາກຈົບການສະແດງ,ໄດ້ມກີານມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຫຼານ
ນ້ອຍເພ່ືອເປັນຂອງຂວັນວັນເດັກນ້ອຍສາກນົແລະເພ່ືອເປັນ
ຂອງລາງວັນ-ຂວັນກຳລັງໃຈແກຫຼ່ານນ້ອຍທຸກຄົນໃນການ
ສະແດງດັ່ງກ່າວ.
#ຂ່າວແລະພາບໂດຍ:ນາງທິດສະບາທຳມະວົງສິງ#ຂ່າວແລະພາບໂດຍ:ນາງທິດສະບາທຳມະວົງສິງ
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ມາຮູ້ຈັກກັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ

c c ບົດຄວາມກ່ຽວກັບຂະແໜງທະນາຄານບົດຄວາມກ່ຽວກັບຂະແໜງທະນາຄານdd

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ!!!ດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານ 
ອາດຈະຮັບຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
(ທຫລ)ແມ່ນເປັນອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ເປັນຕົວແທນຫຼື 
ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາ 
ພາກທາງດ້ານເງິນຕາ, ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ
ລະບົບການຊໍາລະພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ
ແລະໝັ້ນຄົງໂດຍທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວແມ່ນໄດ ້
ມີກົງຈັກຂ້ັນຕ່າງໆຢ່າງຄົບຊຸດເພ່ືອເຂ້ົາມາປະຕິບັດໜ້າທ່ີ 
ວຽກງານຂອງຕົນຊ່ຶງໃນນ້ັນແມ່ນປະກອບມີກົງຈັກຂ້ັນຜູ້ 
ວ່າການແລະກົງຈັກບໍລິຫານທີ່ເຂົ້າມາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 
ວຽກງານແລະປະຕິບັດພາລະບົດບາດດ້ານຕ່າງໆ.

ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປລາວ(ສະບັບປັບປຸງ)ສະບັບເລກທີ47/ສພຊລົງ
ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2018 ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບ ຜູ້ວ່າການ 
ແລະກົງຈັກບໍລິຫານໄວ້ໃນພາກທີIIIໝວດທີ3ແລະ
ໝວດທີ 4 ຊຶ່ງໃນບົດນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ສັງລວມບາງຈຸດທີ່ຈໍາ
ເປັນກ່ຽວກັບສອງກົງຈັກດັ່ງກ່າວ ມາໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້

ຮັບຊາບ.
ຜູ້ວ່າການ:ຜູ້ວ່າການ:ເປັນສະມາຊິກລັດຖະບານຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງແລະ 

ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍປະທານປະເທດຕາມການສະເໜີຂອງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີພາຍຫຼັງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ; ເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາ
ວຽກງານແລະນໍາພາບໍລິຫານວຽກງານຮອບດ້ານພາຍໃນທະນາ 
ຄານແຫ່ງສປປລາວທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປລາວໃນການພົວພັນວຽກງານພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, 
ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສະພາບໍລິຫານແລະລັດຖະບານກ່ຽວກັບ 
ວຽກງານເງິນຕາແລະສະຖາບັນການເງິນ,ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືນະໂຍ 
ບາຍເງິນຕາທ່ີເໝາະສົມກັບສະພາບເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ, 
ອະນຸມັດຈໍານວນທະນະບັດແລະເງິນຫຼຽນທີ່ຈະພິມຈໍາໜ່າຍ, 
ຖອນ ແລະທໍາລາຍໃນແຕ່ລະປີ, ອອກຫຼື ປັບປຸງ ແລະ ຍົກ
ເລິກນິຕິກໍາຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ,ອອກຫຼືຖອນໃບອະນ ຸ
ຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດການເງິນ,ການທະນາຄານ,ການບໍລິການ 
ຊໍາລະ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼື ໂຈະຊົ່ວຄາວການດໍາເນີນ 
ທຸລະກິດດັ່ງກ່າວເມື່ອເຫັນວ່າມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼືການດໍາເນີນ 
ງານທີ່ຂັດຕໍ່ກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງສປປລາວ.
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ນອກຈາກຜູ້ວ່າການແລ້ວຍັງປະກອບມີຮອງຜູ້ວ່າການອີກ
ຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ເຂົ້າມາຊ່ວຍຜູ້ວ່າການໃນການຊີ້ນໍາແລະນໍາພາ 
ລົງເລິກວຽກງານແຕ່ລະດ້ານທັງເປັນຜູ້ຮັກສາການຫຼືປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ແທນໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ວ່າການຕິດຂັດແລະບໍ່ສາມາດປະຈໍາ 
ການໄດ້ຊຶ່ງຮອງຜູ້ວ່າການແມ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງແລະປົດຕໍາແໜ່ງ
ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ວ່າການ.

ກົງຈັກບໍລິຫານ:ກົງຈັກບໍລິຫານ: ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງທະນາ 
ຄານແຫ່ງ ສປປລາວຊຶ່ງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແມ່ນປະກອບມີກົມ
ແລະທຽບເທົ່າກົມ(12ກົມແລະທຽບເທົ່າກົມ07) ທີ່ເປັນ
ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້ວ່າການ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານຕ່າງໆ. ສ່ວນໃນຂັ້ນທ້ອງ 
ຖິ່ນແມ່ນປະກອບມີ ສາຂາ ທຫລ ປະຈໍາພາກ (ປະຈຸບັນມີ 
05ສາຂາຄື:ສາຂາທຫລພາກກາງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, 
ພາກເໜືອທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ
ພາກໃຕ້ແຂວງຈໍາປາສັກ)ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່
ຄະນະຜູ້ວ່າການໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ້ານເງິນຕາ,
ສິນເຊື່ອໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນສາຂາທຫລພາກ 
ເໜືອແຂວງຊຽງຂວາງແມ່ນຄຸ້ມຄອງໃນຂອບເຂດແຂວງຊຽງ 
ຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊສົມບູນ, ສາຂາ ທຫລ ພາກເໜືອ 
ແຂວງອຸດົມໄຊຄຸ້ມຄອງໃນຂອບເຂດແຂວງອຸດົມໄຊ,ຜົ້ງສາລີ, 
ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ. ນອກຈາກເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່
ຄະນະຜູ້ວ່າການແລ້ວ ສາຂາ ທຫລ ປະຈໍາພາກ ຍັງປະຕິບັດ
ພາລະບົດບາດເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ,ສິນເຊື່ອ
ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຢູ່ໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເສດຖະກິດເງິນຕາ,
ຄຸ້ມຄອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດແລະສະຖາບັນການເງິນທີ່
ຕັ້ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.

ນອກຈາກກົງຈັກຢູ່ຂ້ັນສູນກາງແລະທ້ອງຖ່ິນແລ້ວກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວສະບັບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ 
ຍັງກໍານົດໃຫ້ສາມາດມີຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດເພື່ອຮອງຮັບທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງວຽກງານທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໃນອານາຄົດຊຶ່ງ
ພະນັກງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ມີຖານະ
ເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ,
ການປະຕິບັດສິດໜ້າທີ່ແລະພັນທະຕ່າງໆຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວແລະລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ນອກຈາກນ້ີ,ໃນມາດຕາ12ຂອງກດົໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານ
ແຫ່ງສປປລາວຍັງໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບສະພາບໍລິຫານວ່າເປັນ 
ການຈັດຕ້ັງສູງສຸດຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຊ່ຶງສະມາຊິກ
ສະພາບໍລິຫານຖືກແຕ່ງຕ້ັງຫືຼປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍນາຍົກລັດຖະມນົຕີ
ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ວ່າການ.ສະພາບໍລິຫານແມນ່ມອີາຍຸການ5 

ປີແລະສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານສາມາດແຕ່ງຕ້ັງຄືນໃໝ່ໄດ້.
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານປະກອບມີຈັກຄົນ? ແລະ

ມາຈາກພາກສ່ວນໃດແດ່?ຕາມມາດຕາ13ໄດ້ກໍານົດວ່າ
ສະພາບໍລິຫານປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກແຕ່7 ຫາ11ຄນົ
ໃນນັ້ນປະກອບມີ:ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
ເປັນປະທານ,ຮອງລັດຖະມນົຕີກະຊວງການເງນິເປັນຮອງ
ປະທານ,ຮອງຜູ້ວ່າການເປັນຮອງປະທານ(ໝາຍວ່າຮອງ
ປະທານມີສອງທ່ານ)ແລະຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນອື່ນທີ່
ກຽ່ວຂ້ອງເປັນຕ້ົນແມນ່ຂົງເຂດເສດຖະກດິແລະສະຖາບັນ
ການສຶກສາເປັນກາໍມະການ.ເຫດຜົນທ່ີກດົໝາຍໄດ້ກໍານົດ
ໃຫ້ມສີະຖາບັນການສຶກສາເປັນກາໍມະການກເໍພ່ືອເປັນການ
ເປີດໃຫ້ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າຕ່າງໆໄດ້ເຂ້ົາມາມສ່ີວນຮ່ວມໃນ
ການຄ້ົນຄວ້າແລະວິເຄາະຕ່ໍກບັບັນຫາສະພາບເສດຖະກດິ
ໃນອານາຄົດເປັນຕ້ົນດ້ານເສດຖະເສດ,ການເງນິແລະອ່ືນໆ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະແໜງການທະນາຄານ.

ດ້ານເງືອ່ນໄຂແລະມາດຕະຖານຂອງສະມາຊິກສະພາ
ບໍລິຫານແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ14 ຂອງກົດໝາຍ
ຊຶ່ງປະກອບມີເງື່ອນໄຂແລະມາດຕະຖານຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

1.ມຄຸີນສົມບັດ,ມຄີວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດ,ມບົີດຮຽນ
ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື ຈາກວົງການການເງິນ, ເງິນຕາ
ແລະຂະແໜງວິຊາສະເພາະອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2.ບ່ໍເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຫືຼເປັນຜູ້ບໍລິຫານ
ບໍລິສັດໃດໜຶ່ງ;

3.ຜົວ,ເມຍ,ພ່ໍ,ແມ,່ລູກບ່ໍແມນ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່
ຫຼືຜູ້ມີສິດຜົນປະໂຫຍດສໍາຄັນໃນສະຖາບັນການເງິນໃດ
ໜຶ່ງ;

4.ບ່ໍເຄີຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານວິສາຫະກິດທ່ີຖືກລ້ົມລະລາຍ;
5.ບ່ໍເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ

ໃນສະຖານລັກຊັບ,ສໍ້ໂກງຊັບ,ຍັກຍອກຊັບ,ປອມແປງ
ເອກະສານ, ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຟອກເງິນຫຼື ກະທໍາຜິດອື່ນ
ໂດຍເຈດຕະນາເລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ນອກນ້ັນສະພາບໍລິຫານແມນ່ມສິີດແລະໜ້າທ່ີຕາມ
ມາດຕາ15ທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດດັ່ງນີ້:

1.ຮັບຮອງແຜນເງນິຕາແຫ່ງຊາດຕາມການສະເໜີຂອງ
ຄະນະກາໍມະການນະໂຍບາຍເງນິຕາເພ່ືອສະເໜີລັດຖະບານ
ພິຈາລະນາແລ້ວສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ;

2.ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານປະ
ຈໍາປີແລະແຜນການເຄ່ືອນໄຫວໃນປີຕ່ໍໄປຂອງທະນາຄານ
ແຫ່ງສປປລາວ;

3.ຮັບຮອງນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍແລະອັດຕາແລກປ່ຽນ;
4.ຮັບຮອງບົດສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ,

ລາຍຈ່າຍປະຈໍາປີແລະແຜນລາຍຮັບ,ລາຍຈ່າຍປີຕ່ໍໄປຂອງ
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ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວເພື່ອສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ພິຈາລະນາອະນຸມັດ;

5. ບໍລິຫານແລະຈັດແບ່ງຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິປະຈໍາປີຕາມ
ການສະເໜີຂອງຜູ້ວ່າ;

6. ພິຈາລະນາຮັບຮອງໂຄງປະກອບກງົຈັກຂ້ັນກມົ,ທຽບ
ເທ່ົາກມົ,ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ແລະຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດ ລວມທັງແຜນການປະກອບບຸກຄະລາກອນຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ;

7.ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະປົດຕໍາແໜ່ງຄະນະກໍາມະການກວດ
ກາແລະຄະນະກໍາມະການອື່ນຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ວ່າ;

8. ຮັບຮອງເອົາເງິນເດືອນ, ເງິນແຮງງານ, ນະໂຍບາຍ
ອຸດໜູນແລະສະຫວັດດີການອ່ືນຂອງພະນັກງານທະນາຄານ
ແຫ່ງສປປລາວ;

9. ນໍາໃຊ້ສິດແລະໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ກົດໝາຍແລະລະບຽບການ.

ສໍາລັບການສ້ິນສຸດການເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
ແມ່ນມີກໍລະນີດັ່ງນີ້:ໝົດອາຍຸການ(5 ປີ),ລາອອກໂດຍໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,ຖືກຍົກຍ້າຍ,ປົດຕໍາ
ແໜ່ງຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ຖືກສານ
ຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແລະເສຍຊີວິດ.ໃນກໍລະນີ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຫາກວ່າງລົງຄືລາອອກໂດຍໄດ ້
ຮັບອະນຸຍາດຈາກນາຍົກລັດຖະມນົຕີຫືຼເສຍຊີວິດຜູ້ວ່າການ
ຕ້ອງສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໃໝ່ແທນເພື່ອສືບ
ຕໍ່ໜ້າທີ່ຕາມອາຍຸການຂອງສະພາບໍລິຫານທີ່ຍັງເຫຼືອ.

ຮຽນທ່ານຜູ້ອ່ານ!ທັງໝົດທ່ີຜູ້ຂຽນໄດ້ນໍາສະເໜີໄປນ້ັນກ ໍ
ແມນ່ໂຄງປະກອບການການຈັດຕ້ັງຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປ
ລາວຊ່ຶງກໍໄດ້ນຳສະເໜີໃຫ້ກບັທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ແລະຮັບ
ຊາບວ່າປະກອບມຄືີແນວໃດພ້ອມທັງມສິີດແລະໜ້າທ່ີຫຍັງ
ແດ່.ຫວັງວ່າເນ້ືອໃນທ່ີໄດ້ນໍາສະເໜີໄປນ້ັນຄົງຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາ
ທ່ານຜູ້ອ່ານແລະຜູ້ຮຽນຮູ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈພໍສົມຄວນ.

ບົດຄວາມໂດຍ:ວັນນະສິດສິດທິລາດວົງສາບົດຄວາມໂດຍ:ວັນນະສິດສິດທິລາດວົງສາ 
ນ.ຄໍາເບົ້າສຸວໍລະວົງ,ນ.ຄໍາເບົ້າສຸວໍລະວົງ,

ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
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ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄ່າຂອງເງິນກີບ
ທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ

ການຄ້ົນຄວ້າຄ້ັງນ້ີມີຈຸດປະສົງປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ ໂດຍການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທຸຕິຍະພູມຈາກ
ຖານຂໍ້ມູນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານກາງ
ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ(Federal Reserve Bank of St. 
Louis) ແຕ່ປີ1989-2020 ຈຳນວນທັງໝົດ32 ປີໂດຍທົດ
ສອບປັດໄຈທາງເສດຖະກິດທ່ີມີຄວາມສຳພັນຕ່ໍການປ່ຽນແປງ
ອັດແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ
ໃນດຸນນະພາບໄລຍະຍາວຕາມວິທີຂອງຕາມວິທີຂອງ Engle 
and Grengerແລະການທົດສອບດຸນນະພາບໄລຍະສັ້ນຕາມ
ແບບຈຳລອງError Correction Modle.

ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຄ່າເງິນກີບ
ທຽບກັບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ1 ໃນດຸນຍະພາບ
ໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວໄດ້ຮັບອິດທິພົນມາຈາກປັດໄຈທາງ 
ເສດຖະກິດ4ປັດໄຈຄ:ື 1) ອັດຕາການປ່ຽນແປງການສົ່ງອອກ
ປຽບທຽບລະຫວ່າງລາວກັບສະຫະລັດອາເມລິກາເຊິ່ງເຮັດໃຫ້
ຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາແຂງຄ່າ, 2) ການປ່ຽນແປງ

1ຄຳສຳຄັນ:ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາສະຫະ 
ລັດ,ປັດໄຈທາງເສດຖະກິດ, Engle and Grenger, Error 
Correction Modle.

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງ
ສປປລາວກັບສະຫະລັດອາເມລິກາເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງ
ເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາແຂງຄ່າ,3) ການປ່ຽນແປງລາຍ 
ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວ 
ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບ 
ກບັເງນິໂດລາອ່ອນຄ່າແລະ4) ການປ່ຽນແປງປະລິມານເງນິ
ໃນຄວາມໝາຍແຄບໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວ 
ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບ 
ກັບເງິນໂດລາອ່ອນຄ່າ. ໂດຍມີຄວາມໄວຂອງການປັບຕົວ
ໄລຍະສ້ັນຂອງຕົວປ່ຽນຕ່າງໆມີຄວາມບ່ຽງເບນໄປຫາຈຸດ
ດຸນຍະພາບໄລຍະຍາວໃນອັດຕາ65.72%.ດັ່ງນັ້ນການ
ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນກີບ ຂອງຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍ
ເງິນຕາຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການປ່ຽນແປງປັດໄຈທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດໃນສປປລາວ ແລະ ໃນປະເທດສະຫະລັດ
ອາເມລິກາໄປພ້ອມກັນ.

1.ພາກສະເໜີ1.ພາກສະເໜີ
ສປປລາວຢູ່ໃນຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໂດຍ 

ມີລະບົບເສດຖະກິດແບບເປີດທ່ີມີການເພ່ິງພາການຄ້າ
ຈາກຕ່າງປະເທດສູງ ແລະ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີ 
ລະບົບເສດຖະກິດນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບເສດຖະກິດໃນ
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ໂລກແຕ່ປະເທດລາວມີບົດບາດໃນເສດຖະກິດຂອງໂລກ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກປີ 
2013 ເຊ່ິງມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດນັບມ້ືນັບສູງຂ້ຶນ, 
ໃນນັ້ນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນຂອງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຄືອັດ 
ຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນອັນໜ່ຶງໃນການຕິດຕ່ໍ
ເຮັດທຸລະກຳຕ່າງໆລະຫວ່າງປະເທດບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄ້າ
ກັບຕ່າງປະເທດ,ການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດລວມເຖິງ
ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລະຫວ່າງປະເທດ ຈຳເປັນຕ້ອງ
ອາໄສອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນການເຮັດ
ໜ້າທີ່ເປັນສື່ກາງເຊື່ອມໂຍງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ
ລະຫວ່າງປະເທດທ່ີເປັນເງິນສະກຸນຕ່າງກັນໃຫ້ມີມູນຄ່າ
ເທົ່າທຽມກັນ.

ນັບແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕົ້ນມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດ 
ປະເທດ, ໂດຍໄດ້ຫັນຈາກເສດຖະກິດແຜນການມາເປັນ 
ເສດຖະກິດຕະຫຼາດເຊ່ິງໃນການດຳເນີນກົນໄກເສດຖະກິດ 
ຕະຫຼາດ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົນໄກລາຄາ, ເລີ່ມແຕ່ວັນ
ທີ່13 ກັນຍາ 1995 ອັດຕາແລກປ່ຽນແບບທາງການໄດ້
ຖືກຍົກເລີກ ປ່ຽນມາໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນແບບລອຍຕົວ
ແຕ່ການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນໃນໄລຍະນ້ີແມ່ນຍັງຕິດ
ພັນກັບສະກຸນເງິນຂອງປະເທດຄູ່ຄ້າຫຼັກຂອງ ສປປ ລາວ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນເງິນບາດແລະເງິນໂດລາສະຫະລັດຍ້ອນ
ວ່າເສດຖະກິດຢູ່ສປປລາວບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ,ການເພິ່ງພາ
ສີນຄ້າແລະການບໍລິການຈາກປະເທດ,ຜົນກະທົບຈາກ
ວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນໂລກເປັນ
ຜົນເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງເງິນກີບປ່ຽນແປງອ່ອນຄ່າລົງ.

ໃນປີ 1996 ອັດຕາແລກປ່ຽນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ
935,00ກີບ/ໂດລາເຊິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນຍັງເໜັງຕິງບໍ່ຮ້າຍ 
ແຮງ,ແຕ່ປີ1997ມີອັດຕາ1,259.98ກີບ/ໂດລາເຮັດ
ໃຫ້ຄ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງ ທຽບກັບເງິນໂດລາ 28,77% 
(ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 1997) ເຫດຜົນມາຈາກ
ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ 
ຂາເຂົ້າຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະ ສິນຄ້າຂາອອກຊ້ຳພັດຫຼຸດລົງ 
ແລະໃນຂະນະດຽວກັນກ່ໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ 
ທາງເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດຂົງເຂດອາຊີ,ຈາກວິກິດ 
ການດ່ັງກ່າວເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງຕ່ໍ 
ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວດຳເນີນນະໂຍ 
ບາຍໃນການຕ້ານພາວະເງິນເຟ້ີໂດຍຈຳໜ່າຍພັນທະບັດຄັງ 
ເງິນ ແລະ ພັນທະບັດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ແລະ ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້
ຢືມເພີ່ມຂຶ້ນ(ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ, 1998).

ນັບແຕ່ປີ2002-2006 ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບຕໍ່ໂດລາ
ມີແນວໂນ້ມສູງຂຶ້ນເຊິ່ງປີ 2004 ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບຕໍ່
ໂດລາປັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງ 0,24% 

ເມື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາເນື່ອງມາຈາກຄວາມຕ້ອງການນຳວັດຖຸ
ດິບເພື່ອອຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບເພີ່ມຂື້ນ, ການນໍາເຂົ້າກະແສໄຟ 
ຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນແລະສິນຄ້າພາກລັດເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງ 
ຮ່າງຂອງລັດຖະບານເພີ່ມຂຶ້ນ, ນອກຈາກນັ້ນລາຄານໍ້າມັນເພີ່ມ 
ຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ໄລຍະປີ2007-2013ໂດຍລວມແລ້ວສາມາດສືບຕ່ໍຮັກສາ 
ສະຖຽນລະພາບໄດ້ດີເງິນກີບແຂງຄ່າຂຶ້ນເລື້ອຍໆໂດຍປີ2007 
ອັດຕາແລກປ່ຽນຢູ່ເດືອນທັນວາແມ່ນ 9.396,70 ກີບ/ໂດລາ 
ເຫດຜົນເນ່ືອງມາຈາກການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ 
ຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີລັດຄຸ້ມຄອງ, ກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນ
ອ້າງອີງໃນແຕ່ລະວັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດຊື້-
ຂາຍເງິນຕາໃນຕະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອມາຮອດປີ2013ອັດຕາ 
ແລກປ່ຽນມີການປ່ຽນແປງຫຼຸດລົງຄືເດືອນທັນວາແມ່ນ8.011,00 
ກີບ/ໂດລາ, ເຫດຜົນເນ່ືອງມາຈາກທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລັດ 
ອາເມລິກາໄດ້ປະກາດໃຊ້ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດດ້ວຍ
ການຜ່ອນຄາຍເຊີງປະລິມານຫຼືເອີ້ນງ່າຍໆວ່າມາດຕະການQE 
(Quantitative Easing, 2013)  ເປັນການອັດເມັດເງິນເພື່ອ 
ເຂົ້າມາປະຄັບປະຄອງເສດຖະກິດ ໂດຍການພິມເງິນຕາອອກ 
ມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຄ້ຳປະກັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄ່າເງິນ
ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາອ່ອນຄ່າລົງ.

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກປີ 2014 ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບຕໍ່ໂດລາມີ
ແນວໂນ້ມເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຄືປີ2014ມີອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຢູ່ທີ8,042.42ກີບຕໍ່ໂດລາຈົນມາຮອດປີ2019ມີອັດຕາ
ແລກປ່ຽນຢູ່ທີ8,679.41 ກີບຕໍ່ໂດລາເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນ
ຄ່າລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສາເຫດຫຼັກທ່ີເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າແມ່ນ
ມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ໂດຍລວມມາຈາກພື້ນຖານເສດຖະກິດ 
ຂອງປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ, ເງິນກີບອ່ອນຄ່າໃນປັດຈຸບັນ
ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງພາບລວມຂອງເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ເຊິ່ງນັບແຕ່ປີ 2008-2018 
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ10 ປີມານີ້ ປະເທດເຮົາຂາດດຸນການຄ້າ 
ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ850ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ເຊິ່ງມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ 
ສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ປະມານ 3,7 ພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ໃນນີ້ແຫຼ່ງເງິນຕາ 
ທີ່ຮອງຮັບການນຳເຂົ້າສະເລ່ຍແລ້ວ 50% ແມ່ນການສະໜອງ 
ຈາກລະບົບທະນາຄານແລະອີກ50%ແມ່ນການສະໜອງຈາກ
ສັງຄົມເຫັນໄດ້ວ່າ ຢູ່ໃນສັງຄົມລາວເຮົາມີການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຕາ 
ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ພາກລັດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ ້
ປະຊາຊົນສາມາດຝາກທະນາຄານເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້,
ຢູ່ໃນລະບົບທະນາຄານເງິນຝາກເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສູງ 
ກວ່າ50%ຂອງເງິນຝາກທັງໝົດ,ເຊ່ິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພາກລັດ 
ໃຫ້ປະຊາຊົນຖືຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ ເຊິ່ງໃນກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດລະບຸວ່າ ການຊຳລະສະ 
ສາງຢູ່ພາຍໃນຕ້ອງເປັນເງິນກີບ ແຕ່ເມື່ອປະຊາຊົນຖືຄອງເງິນ 
ຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ນ້ັນເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາພົບຄວາມ 
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ວາລະສານວາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

ຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ໃນຂະນະດຽວກັນຄວາມ 
ຕ້ອງການການນຳເຂົ້າສິນຄ້າສະເລ່ຍແລ້ວປະມານ 490 ລ້ານ 
ໂດລາຕໍ່ເດືອນໃນນັ້ນນຳເຂົ້າຈາກໄທປະມານ312ລ້ານໂດລາ
ຕໍ່ເດືອນໃນຂະນະທີ່ລະບົບທະນາຄານສາມາດສະໜອງເງິນຕາ 
ຕ່າງປະເທດເພື່ອຊຳລະສະສາງໄດ້ພຽງແຕ່200ກວ່າລ້ານໂດລາ
ແລະອີກເຄິ່ງໜຶ່ງສັງຄົມສະໜອງກັນເອງເປັນຕົ້ນແມ່ນການນຳ
ເຂົ້າ ປະເພດເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກຕ່າງໆລະບົບທະນາຄານ
ສະໜອງໄດ້ພຽງບາງສ່ວນທ່ີເຫືຼອແມ່ນສັງຄົມສະໜອງກັນເອງ. 
ນອກຈາກນັ້ນປ ີ 2019 ສປປ ລາວ ນອກຈາກຈະປະເຊີນກັບ 
ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດແລ້ວຍັງພົບກັບພະຍາດລະບາດສ່ົງຜົນ 
ໃຫ້ການສະໜອງສະບຽງອາຫານບ່ໍພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດບວກກັບການຜັນຜວນຂອງລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫຼາດ 
ໂລກ, ການແຂງຄ່າຂອງເງິນບາດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສິນຄ້ານຳເຂົ້າມີ
ລາຄາສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີທ່າອ່ຽງ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄ່າສະເລ່ຍໃນ 10 ເດືອນປີນີ້ ຢູ່ໃນລະດັບ 
2,5% ແລະ ຄາດວ່າຈະມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ເກີນ 
3% (ຄຳເຫັນຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ, 2019).

ໃນປີ2020ມີອັດຕາແລກປ່ຽນກີບຕໍ່ໂດລາປັບຕົວສູງຂຶ້ນ 
ຄືໄຕມາດທ່ີ1ປີ2020ມອັີດຕາ9,062.72ກບີຕ່ໍໂດລາສະຫະລັດ 
ເຊິ່ງອ່ອນຄ່າລົງ0.77%ຈາກໄຕມາດຜ່ານມາ.ມາຮອດໄຕມາດ 
4ປີ2020ມີອັດຕາ9,062.72ກີບຕໍ່ໂດລາສະຫະລັດແລະ 
9,659.49 ກີບຕໍ່ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງອ່ອນຄ່າລົງ 1.69% 
ຈາກໄຕມາດຜ່ານມາເຊິ່ງເຫດຜົນເນື່ອງຈາກການກົດຖອຍທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດບັນດາປະເທດຕະຫຼາດເກີດໃໝ່ແລະປະເທດ 
ກຳລັງພັດທະນາ, ຕະຫຼາດເງິນຕາ-ການເງິນຍັງສຶບຕໍ່ຜັນຜວນ, 
ຕະຫຼາດສີນຄ້າມີທ່າອ່ຽງປັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ບັນຫາການແຜ ່
ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດCOVID-19 ເຊິ່ງເປັນຜົນ 
ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດລົງ 
ເນ່ືອງຈາກການຫຼຸດລົງຂອງການຜະລິດໃນຂະແໜງການບ່ໍແຮ່- 
ການຂຸດຄົ້ນແລະຂະແໜງກະສິກຳ,ນອກຈາກນັ້ນສປປລາວ 
ຍັງພົບໄພທຳມະຊາດ ແລະ ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານງົບ 
ປະມານຂອງລັດຖະບານ.

ຈາກຄວາມຜັນຜວນອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຄ່າເງິນກີບທ່ີ
ມີອິດທິພົນມາຈາກຕົວປ່ຽນປັດໄຈທາງເສດຖະກິດຕ່າງໆໆ ທີ່
ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດກັບຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການດຳເນີນທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ອິດທິພົນ
ຈາກປັດໄຈກຳນົດຄ່າຂອງເງິນກີບຕໍ່ໂດລາສະຫະລັດເພື່ອນຳມາ 
ເປັນຂ້ໍມູນໃນການວ່າງແຜນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຈາກອັດ 
ຕາແລກປ່ຽນ, ລວມທັງພາກລັດໂດຍສະເພາະທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປລາວຈຳຕ້ອງຮັບຮູ້ອິດທິພົນຂອງປັດໄຈທີ່ເປັນຕົວກຳນົດ 
ຄ່າຂອງເງິນກີບເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເງິນແລະສ້າງ 
ຍຸດທະສາດໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບຈາກການດຳເນີນນະໂຍ 
ບາຍການເງິນແລະເງິນຕາ,ການຄ້າແລະການລົງທຶນລະຫວ່າງ 

ປະເທດ. ຈາກເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເປັນເປັນທີ່ມາ ແລະ 
ຄວາມສຳຄັນຂອງບັນຫາທ່ີນຳໄປສູ່ການສຶກສາປັດໄຈທ່ີສ່ົງ 
ຜົນຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບຕໍ່ບາດ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ ້
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວກຳນົດນະໂຍບາຍເງິນຕາໃຫ ້
ເໜາະສົມແລະບໍ່ໃຫ້ເງິນເກີດພາວະເງິນເຟີ້ທີ່ຮາຍແຮງ.

2.2.ວິທີການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທີການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ
2.1.2.1.ເຄື່ອງມືໃນການຄົ້ນຄວ້າເຄື່ອງມືໃນການຄົ້ນຄວ້າ
ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາ ປັດໄຈທາງເສດຖະກິດ

ທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍກັບອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເງິນກີບກັບ
ເງິນໂດລາ ແມ່ນໃຊ້ແບບຈຳລອງທາງເສດຖາມິຕິ ໂດຍ 
ປະກອບມີຕົວປ່ຽນຕາມ ແລະ ຕົວປ່ຽນອິດສະຫຼະ ຄື 
ຕົວປ່ຽນຕາມແມ່ນອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບກັບເງິນ 
ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ. ສ່ວນຕົວປ່ຽນອິດສະຫຼະ ຄື 
ປະລິມານມູນຄ່າການສ່ົງອອກໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງ
ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ລວມຍອດ 
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວ 
ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະລິມານເງິນໃນຄວາມໝາຍ 
ແຄບໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວກັບສະຫະລັດ 
ອາເມລິກາ,ປະລິມານລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໂດຍປຽບ 
ທຽບລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ,
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ລະຫວ່າງທະນາຄານໂດຍປຽບ 
ທຽບລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ
ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ.

2.2. 2.2. ຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ
ການສຶກສາໃນຄ້ັງນ້ີກຸ່ມຜູ້ສຶກສາໄດ້ໃຊ້ຂ້ໍມູນໃຊ້ທຸຕິ 

ຍະພູມເປັນປະເພດອະນຸກົມເວລາເປັນລາຍປີແຕ່ປີ1989 
-2020ເຊ່ິງຂ້ໍມູນອັດຕາແລກປ່ຽນກີບຕ່ໍໂດລາ,ຂ້ໍມູນມູນຄ່າ 
ການສົ່ງອອກຂອງສປປລາວ,ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ
ພາຍໃນ,ປະລິມານເງິນໃນຄວາມໝາຍແຄບ(M1), ອັດຕາ 
ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢືມລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ຂໍ້ມູນ 
ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຂອງ ສປປລາວມາຈາກບົດລາຍງານທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ.ສ່ວນ 
ຂ້ໍມູນມູນຄ່າການສ່ົງອອກຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ,
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ,ປະລິມານເງິນໃນຄວາມ 
ໝາຍແຄບ (M1), ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢືມລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ຂໍ້ມູນອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງສະຫະລັດ 
ອາເມລິກາຈາກຖານຂໍ້ມູນEconomic Research ຂອງ
Federal Reserve Bank of St. Louis.

2.3.2.3.ແບບຈຳລອງໃນການຄົ້ນຄວ້າແບບຈຳລອງໃນການຄົ້ນຄວ້າ
 ການສ້າງແບບຈຳລອງແມ່ນອີງໃສ່ການຄ້ົນຄວ້າ

Douglas Pearce (1983), Orathai Phuangpool 
(2010) ແລະ Engthong Bauudin (2019) ໂດຍມີ
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ວວາລະສານາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

LNEXP =ໂລກາລິດປະລິມານມູນຄ່າການສົ່ງອອກ 
ໂດຍປຽບທຽບຄື ຄື ໂລກາລິດມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງ 
ລາວລົບກັບໂລກາລິດມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງສະຫະລັດ 
ອາເມລິກາ.

 LnGDP = ໂລກາລິດລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 
ໂດຍປຽບທຽບຄືໂລກາລິດລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ 
ພາຍໃນ ຂອງ ສປປ ລາວ ລົບກັບໂລກາລິດລວມຍອດ 
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.

LnGE=ໂລກາລິດປະລິມານລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະ 
ບານຄືໂລກາລາຍຈ່າຍລັດຖະບານຂອງສປປລາວລົບກັບ 
ໂລກາລິດລາຍຈ່າຍລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.

LNM1=ໂລກາລິດປະລິມານເງິນໃນຄວາມໝາຍ 
ແຄບໂດຍປຽບທຽບ ຄືໂລກາລິດປະລິມານເງິນໃນຄວາມ 
ໝາຍແຄບ ຂອງ ສປປ ລາວ ລົບກັບໂລກາລິດລາຍຈ່າຍ 
ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.

IBR=ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ລະຫວ່າງທະນາ 
ຄານໂດຍປຽບທຽບ ຄືອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານຂອງສປປລາວລົບກັບອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ ້
ລະຫວ່າງທະນາຄານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.

INF= ອັດຕາເງິນເຟີ້ໂດຍປຽບທຽບ ຄື ອັດຕາເງິນ 
ເຟີ້ຂອງສປປລາວລົບກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງສະຫະລັດ 
ອາເມລິກາ.

2.4. 2.4. ວິທີການວິເຄາະຂໍ້ມູນວິທີການວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ການວິເຄາະປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດທ່ີສຳພັນຕ່ໍ 

ຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ເປັນການວິເຄາະຄວາມສຳພັນໃນດຸນຍະພາບໄລຍະຍາວ 
ແລະດຸນຍະພາບສັ້ນຕາມວິທີຂອງEngle and Grenger 
ໂດຍມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1) ການທົດສອບUnit root ເພື່ອທົດສອບຄວາມ 
ນິ່ງຂໍ້ມູນ(Stationary)ຂອງຕົວປ່ຽນອິດສະຫຼະແລະຕົວ 
ປ່ຽນຕາມທີ່ມາສຶກສາດ້ວຍວິທີ Augmented Dickey 
-Fuller (ADF).

2) ການທົດສອບດຸນນະພາບໄລຍະຍາວ
(Co-integration) ຕາມວິທີຂອງEngle and Grenger.

3)ການທົດສອບດຸນນະພາບໄລຍະສ້ັນຕາມແບບ 
ຈຳລອງError Correction Modle.

3. 3. ຜົນການສຶກສາຜົນການສຶກສາ
3.1.3.1.ຜົນການທົດສອບຜົນການທົດສອບ Unit root test Unit root test
ຈາກຕາຕະລາງ 1 ແລະ ຕາຕະລາງ 2 ຜົນການ

ທົດສອບUnit root ດ້ວຍວິທີADF ພົບວ່າໂລກາລິດຂອງ 
ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບທຽບກັບໂດລາ (LNEX), ໂລກາລິດ 
ປະລິມານມູນຄ່າການສົ່ງອອກໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງ ສປປ
ລາວ ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ (LNEXP), ໂລກາລິດລວມ 
ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວ 
ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ(LnGDP),ໂລກາລິດປະລິມານເງິນ 
ໃນຄວາມໝາຍແຄບໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວກັບ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາ(LNM1),ໂລກາລິດປະລິມານລາຍຈ່າຍ 
ຂອງລັດຖະບານໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາ (LnGE) ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 
ລະຫວ່າງທະນາຄານໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວກັບ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາ(IBR) ມີຄ່າສົມບູນADF-statistic ທີ່ 
ມີໃຫຍ່ກວ່າຄ່າສົມບູນຂອງMackinon Critical Value ທີ່ 
ລະດັບຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕິ0.01; 0.05ແລະ0.10ເຊິ່ງ 
ໝາຍຄວາມວ່າປະຕິເສດສົມມຸດຖານຫຼັກ (H0) ສະແດງວ່າ 
ຂໍ້ມູນມີລັກສະນະນິ້ງຢູ່ໃນລະດັບFirst Differenceທີ່ລະດັບ 
ຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕິ0.01; 0.05 ແລະ0.10.ສ່ວນອັດຕາ 
ເງິນເຟີ້ໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບສະຫະລັດ 
ອາເມລິກາ(INF)ມີຄ່າສົມບູນADF-statisticທີ່ມີຄ່າໃຫຍ ່
ກວ່າຄ່າສົມບູນຂອງMackinon Critical Value ທີ່ລະດັບ 
ຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕິ 0.01; 0.05 ແລະ 0.10 ເຊິ່ງໝາຍ 
ຄວາມວ່າປະຕິເສດສົມມຸດຖານຫຼັກ H0 ສະແດງວ່າຂໍ້ມູນມີ 
ລັກສະນະນິ້ງ ຢູ່ໃນລະດັບLevelທີ່ລະດັບຄວາມສຳຄັນທາງ 
ສະຖິຕິແລະ0.10ຈຶ່ງຕັດອັດຕາເງິນເຟີ້ໂດຍປຽບທຽບ(INF)  
ອອກຈາກແບບຈຳລອງທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາ.

3.2.3.2.ການທົດສອບຄວາມສຳພັນໄລຍະຍາວການທົດສອບຄວາມສຳພັນໄລຍະຍາວ
ຈາກຕາຕະລາງ 3 ພົບວ່າຄວາມສຳພັນໄລຍະຍາວຕາມ

ວິທີຂອງEngle and Grangerໂດຍປະເມີນຄ່າການຖົດຖອຍ
ດ້ວຍວິທີກຳລັງສອງນ້ອຍສຸດ(OLS)ໄດ້ຜົນການປະເມີນດັ່ງ
ນີ້:

ແບບຈຳລອງທາງເສດຖາມິຕິດັ່ງນີ້:
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ໜາຍເຫດ:***ລະດັບຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕ ິ0.01
ຈາກສົມຜົນເຫັນວ່າເຫັນວ່າຄ່າສຳປະສິດການຕັດສິນໃຈ 

R2=0.9922 ເຊິ່ງໝາຍເຖິງກຸ່ມຕົວປ່ຽນອິດສະຫຼະສາມາດ 
ອະທິບາຍອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນກີບ 
ທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ 99.22% ແລະ 
Durbin-Watsonx (DW) ທີ່ມີຈໍານວນຕົວປ່ຽນອິດສະຫຼະ 
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ວາລະສານວາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

ອັດຕາ3.6857%ໂດຍບໍ່ມີປັດໄຈອື່ນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບ 
ຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕິ0.01.

ສ່ວນອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ລະຫວ່າງທະນາຄານ
ໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ (IBR) ບໍ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບທຽບ 
ກັບໂດລາໃນດຸນນະພາບໄລຍະຍາວ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດອອກແບບ 
ຈຳລອງ ແລະ ນຳສົມຜົນມາທົດສອບຄວາມສຳພັນໄລຍະ 
ຍາວ ດ້ວຍການທົດສອບຄວາມນິ້ງຂອງຄ່າ Error ແລະ
ມີຜົນການທົດສອບ Unit root ມີລັກສະນະນິ້ງ ຢູ່ໃນ
ລະດັບLevelທີ່ລະດັບຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕິ0.01. 
ສະນ້ັນສາມາດອະທິບາຍວ່າສົມຜົນດ່ັງກ່າວມີຄວາມ
ສຳພັນໄລຍະຍາວ.

3.3.3.3.ຜົນການວິເຄາະຄວາມສຳພັນດຸນຍະພາບໄລຍະສ້ັນ.ຜົນການວິເຄາະຄວາມສຳພັນດຸນຍະພາບໄລຍະສ້ັນ.
ຈາກຕາຕະລາງ 4 ພົບວ່າຕາມແບບຈຳລອງ Error 

Correction Modle (ECM) ໂດຍປະເມີນຄ່າການຖົດ
ຖອຍດ້ວຍວິທີກຳລັງສອງນ້ອຍສຸດ (OLS) ໄດ້ຜົນການ
ປະເມີນດັ່ງນີ້:
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4ຕົວ,ຈໍານວນຂໍ້ມູນທັງໝົດ 32 ໃນລະດັບຄວາມສໍາຄັນ0.01 
ມີຄ່າ ມີຄ່າdU = 1.509 ເຊິ່ງຄ່າDW=1.7109>dU ຢູ່ໃນ
ຊ່ວງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ແລະ ບໍ່ເກີດບັນຫາຄວາມສຳພັນທາງອະນ ຸ
ກົມເວລາ ເຊິ່ງສາມາດອະທິບາຍປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ ່
ມີຄວາມສຳພັນຕ່ໍອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາໃນດຸນຍະພາບໄລຍະຍາວໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຄ່າສຳປະສິດຂອງໂລກາລິດການສ່ົງອອກປຽບທຽບ
ລະຫວ່າງລາວ ກັບ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (LnEXP) ມີຄ່າ
ເທົ່າກັບ -0.2427ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຖ້າປະລິມານການສົ່ງອອກ 
ຂອງສປປລາວປັບຕົວສູງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາ 
1% ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດ 
ອາເມລິກາແຂ່ງຄ່າຂຶ້ນ0.2427%ໂດຍປຽບທຽບກັບຄ່າຂອງ 
ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາໃນປີປະຈຸບັນເຊ່ິງກົງກັນສົມມຸດຖານ 
ທີ່ຕັ້ງໄວ້ແລະມີລະດັບຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕິ0.01.

- ຄ່າສຳປະສິດຂອງໂລກາລິດລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ
ພາຍໃນໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ (LnGDP) ມີຄ່າເທົ່າກັບ -1.3325 ເຊິ່ງໝາຍ 
ຄວາມວ່າຖ້າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງສປປລາວ 
ປັບຕົວສູງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາ1% ຈະເຮັດໃຫ້
ຄ່າຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາແຂງຄ່າ 
ຂຶ້ນ1.3325%ໂດຍປຽບທຽບກັບຄ່າຂອງໂດລາສະຫະລັດອາ 
ເມລິກາໃນປີປະຈຸບັນເຊິ່ງກົງກັບສົມມຸດຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້ແລະມີ 
ລະດັບຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕ ິ0.01.

- ຄ່າສຳປະສິດຂອງໂລກາລິດລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ
ໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ
(LnGE) ມີຄ່າເທົ່າກັບ 0.8354 ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຖ້າ
ລາຍຈ່າຍລັດຖະບານຂອງສປປລາວປັບຕົວສູງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ
ສະຫະລັດອາເມລິກາ 1% ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບ
ກັບໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ ອ່ອນຄ່າລົງ 0.8354% ໂດຍ
ປຽບທຽບກັບຄ່າຂອງໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາໃນປີປະຈຸບັນ
ເຊິ່ງກົງກັນສົມມຸດຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ມີລະດັບຄວາມສຳຄັນ
ທາງສະຖິຕ ິ0.01.

- ຄ່າສຳປະສິດຂອງໂລກາລິດປະລິມານເງິນໃນຄວາມ 
ໝາຍແຄບໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວກັບສະຫະລັດ 
ອາເມລິກາ(Ln M1)ມີຄ່າເທົ່າກັບ0.1437ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ 
ຖ້າປະລິມານເງິນໃນຄວາມໝາຍແຄບຂອງສປປລາວ (M1) 
ປັບຕົວສູງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາ1% ຈະເຮັດໃຫ້ 
ຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາອ່ອນຄ່າລົງ 
0.1437% ໂດຍປຽບທຽບກັບຄ່າຂອງໂດລາສະຫະລັດອາເມ 
ລິກາໃນປີປະຈຸບັນ ເຊິ່ງກົງກັນສົມມຸດຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ມີ 
ລະດັບຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕິ0.01.

- ຄ່າສຳປະສິດຄົງທີ່ມີຄ່າເທົາກັບ 3.6857 ເຊິ່ງໝາຍວ່າ 
ຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ ອ່ອນຄ່າຢູ ່

ໝາຍເຫດ:***ລະດັບຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕິ0.01. 
 ຈາກສົມຜົນເຫັນວ່າຄ່າສຳປະສິດການຕັດສິນໃຈ 
R2=0.8483 ເຊິ່ງໝາຍເຖິງກຸ່ມຕົວປ່ຽນອິດສະຫຼະສາ 
ມາດອະທິບາຍການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກ່ຽນເງິນກີບທຽບ 
ກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດໄດ້84.83%,ສ່ວນອີກ15.17% 
ມີຜົນມາຈາກປັດໄຈອ່ືນໆທ່ີບ່ໍໄດ້ນຳໃຊ້ເຂ້ົາການສຶກສາ
ແລະ ເມື່ອພິຈາລະນາ ຄ່າຕາຕະລາງ Durbin-Watson  
(DW) ທີ່ມີຈໍານວນຕົວປ່ຽນອິດສະຫຼະ4ຕົວ,ຈໍານວນ
ຂໍ້ມູນທັງໝົດ 31 ໃນລະດັບຄວາມສໍາຄັນ 0.01 ມີຄ່າ 
dU = 1.509  ເຊິ່ງຄ່າDW=1.6302>dU ເຊິ່ງໃນຊ່ວງທີ່
ຍອມຮັບໄດ້ແລະບໍ່ເກີດບັນຫາຄວາມສຳພັນທາງອະນຸກົມ 
ເວລາ ແລະ ປັດໄຈທີ່ມີຄວາມສຳພັນຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ 
ເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດໃນດຸນນະພາບ 
ໄລຍະສັ້ນຢູ່ຮູບແບບ ECM ເຊິ່ງສຳປະສິດຂອງ ECM 
ມີຄ່າ -0.6572 ໜາຍຄວາມວ່າຄວາມໄວຂອງການປັບຕົວ
ໄລຍະສ້ັນຂອງຕົວປ່ຽນຕ່າງໆມີຄວາມບ່ຽງເບນໄປຫາຈຸດ
ດຸນຍະພາບໄລຍະຍາວໃນອັດຕາ65.72%ເຊິ່ງອະທິບາຍ
ສົມຜົນໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ຄ່າສຳປະສິດຂອງອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງໂລກາ 
ລິດການສ່ົງອອກປຽບທຽບລະຫວ່າງລາວກັບສະຫະ 
ລັດອາເມລິກາ (∆LnEXP) ມີຄ່າເທົ່າກັບ -0.1311  
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ວວາລະສານາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ
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ໜ້າທີໜ້າທີ

ເຊ່ິງໝາຍຄວາມວ່າຖ້າການປ່ຽນແປງປະລິມານການສ່ົງ 
ອອກຂອງສປປລາວປັບຕົວສູງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ1%ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບໂດລາ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາແຂງຄ່າຂ້ຶນ0.1311%ໂດຍປຽບທຽບ 
ກັບຄ່າຂອງໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາໃນປີປະຈຸບັນ ເຊິ່ງ
ກົງກັນສົມມຸດຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ມີລະດັບຄວາມສຳຄັນ
ທາງສະຖິຕິ0.01.

- ຄ່າສຳປະສິດຂອງອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງ 
ໂລກາລິດລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໂດຍປຽບທຽບ 
ລະຫວ່າງສປປລາວກບັສະຫະລັດອາເມລິກາ(∆LnGDP) 
ມີຄ່າເທົ່າກັບ -1.3873 ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຖ້າລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງສປປລາວປັບຕົວສູງຂຶ້ນຫຼາຍ 
ກວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາ1%ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງເງິນກີບ 
ທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາແຂງຄ່າຂ້ຶນ1.3873% 
ໂດຍປຽບທຽບກັບຄ່າຂອງໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາໃນ 
ປີປະຈຸບັນເຊິ່ງກົງກັນສົມມຸດຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້ແລະມີລະດັບ 
ຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕິ0.01.

- ຄ່າສຳປະສິດຂອງອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງໂລ 
ກາລິດລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງ
ສປປລາວກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ (∆LnGE) ມີຄ່າ 
ເທ່ົາກັບ0.6285ເຊ່ິງໝາຍຄວາມວ່າຖ້າລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ 
ຂອງສປປລາວປັບຕົວສູງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສະຫະລັດອາເມ 
ລິກາ1%ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບໂດລາສະຫະ 
ລັດອາເມລິກາອ່ອນຄ່າລົງ0.6285%ໂດຍປຽບທຽບກັບ 
ຄ່າຂອງໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາໃນປີປະຈຸບັນ ເຊິ່ງກົງ 
ກັບສົມມຸດຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້ແລະມີລະດັບຄວາມສຳຄັນທາງ
ສະຖິຕິ0.01.

- ຄ່າສຳປະສິດຄົງທີ່ມີຄ່າເທົ່າກັບ0.0314 ເຊິ່ງໝາຍ 
ວ່າຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ
ອ່ອນຄ່າຢູ່ອັດຕາຄົງທີ່ 0.0314% ໂດຍມີປັດໄຈອື່ນຄົງທີ ່
ໃນລະດັບຄວາມສຳຄັນທາງສະຖິຕ ິ0.01.

ສ່ວນຄ່າສຳປະສິດຂອງອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງ 
ໂລກາລິດປະລິມານເງິນໃນຄວາມໝາຍແຄບໂດຍປຽບ 
ທຽບລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ
(∆LnM1) ບ່ໍສ່ົງຜົນຕ່ໍຄ່າເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະ 
ລັດໃນດຸນນະພາບໄລຍະສັ້ນ ໃນລະດັບຄວາມສຳຄັນທາງ
ສະຖິຕິ0.01.

4.4.ວິພາກຜົນວິພາກຜົນ
1)ຈາກການສຶກສາພົບວ່າອັດຕາການປ່ຽນແປງມູນ 

ຄ່າການສົ່ງອອກໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງລາວ ກັບສະຫະ 
ລັດອາເມລິກາ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບໂດ 
ລາແຂງຄ່າຢູ່ໃນດຸນຍະພາບໄລຍະສັ້ນແລະດຸນຍະພາບ 
ໄລຍະຍາວເຊ່ິງສອດຄ່ອງກັບການຄ້ົນຄວ້າຂອງSomyos, A 

ແລະSittiporn, P. (2016)ທີ່ໄດ້ສຶກສາອິດທິຜົນຂອງປັດໄຈ 
ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນບາດຕໍ່ໂດລາ,ບາດຕໍ່ຢູໂຣ,ບາດ 
ຕໍ່ເຢັນ, ສະນັ້ນ ລັດຖະບານຄວນມີການສົ່ງເສີມການຜະລິດ 
ສິນຄ້າເພ່ືອສ່ົງອອກຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ສົມດຸນກັບມູນຄ່າການນຳເຂ້ົາ 
ສິນຄ້າກັບປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາເວລານ້ັນຈະເຮັດໃຫ້ເງິນ 
ກີບທຽບກັບໂດລາມີສະຖຽນລະພາບຫຼື ຈະແຂງຄ່າໃນໄລຍະ 
ສັ້ນແລະໄລຍະຍາວໄດ້.

2) ຈາກການສຶກສາພົບວ່າອັດຕາການປ່ຽນແປງລວມຍອດ 
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວກັບ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບ 
ບາດແຂງຄ່າຢູ່ໃນດຸນຍະພາບໄລຍະສັ້ນແລະດຸນຍະພາບໄລຍະ 
ຍາວເຊ່ິງສອດຄ່ອງກບັການຄ້ົນຄວ້າຂອງPhonphat,I. (2017) 
ໄດ້ສຶກສາປັດໄຈທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງ 
ເງິນບາດທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາແຂງຄ່າຂ້ຶນ.
ສະນັ້ນ ລັດຖະບານຕ້ອງສ້າງໃຫ້ເສດຖະກິດໃຫ້ມີສະຖຽນລະ 
ພາບໂດຍກຳນົດນະໂຍບາຍການເງິນແລະເງິນຕາເປັນເຄື່ອງມື 
ໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດໂລກ, ວິກິດ 
ການເງິນ,ໄພທຳມະຊາດແລະໂລກລະບາດເວລານັ້ນຈະເຮັດ
ໃຫ້ເງິນກີບທຽບກັບໂດລາມີສະຖຽນລະພາບຫຼືຈະແຂງຄ່າໃນ
ໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວໄດ້.

3) ຈາກການສຶກສາພົບວ່າອັດຕາການປ່ຽນແປງລາຍຈ່າຍ 
ຂອງລັດຖະບານໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວກັບສະຫະ 
ລັດອາເມລິກາ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເງິນກີບທຽບກັບໂດລາອ່ອນຄ່າ 
ຢູ່ໃນດຸນຍະພາບໄລຍະສ້ັນແລະດຸນຍະພາບໄລຍະຍາວເຊ່ິງສອດ 
ຄ່ອງກັບການຄ້ົນຄວ້າຂອງPhonphat I.(2017)ໄດ້ສຶກສາປັດໄຈ 
ທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງເງິນບາດທຽບ 
ກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ.ສະນັ້ນຄວນດຳເນີນນະໂຍ 
ບາຍການເງິນໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍ 
ບໍ່ຈຳເປັນໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເກີນໄປໂດຍສະເພາະລາຍຈ່າຍເພື່ອການ 
ລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ຄວນໃຊ້ນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມການ 
ລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເນື່ອງ 
ຈາກເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ລາຍຮັບຂອງປະເທດ 
ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ໍຳເວລານ້ັນຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ 
ຫຼຸດລົງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເງິນກີບທຽບກັບໂດລາມີສະຖຽນລະ 
ພາບຫຼືຈະແຂງຄ່າໃນໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວໄດ້.

4) ຈາກການສຶກສາພົບວ່າອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງປະລິ 
ມານເງິນໃນຄວາມໝາຍແຄບໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງ ສປປ 
ລາວກັບສະຫະລັດອາເມລິກາສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເງິນກີບທຽບກັບ
ໂດລາອ່ອນຄ່າລົງຢູ່ ໃນດຸນຍະພາບໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງ 
ກັບການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Phonphat, I.(2017) ໄດ້ສຶກສາປັດ 
ໄຈທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງເງິນບາດ 
ທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຜົນການສຶກສາ
ກົງກັນຂ້າມກັບການຄົ້ນຄວ້າຂອງOrathai, P. (2010)ທີ່ໄດ້ສຶກ 
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ສາປັດໄຈທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍການເຄ່ືອນໄຫວອັດຕາແລກປ່ຽນ: 
ກໍລະນີສຶກສາປະເທດໄທ,ສະນັ້ນທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ 
ໃນການຄວບຄຸມປະລິມານເງິນໃນມືຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີສະ 
ຖຽນລະພາບໃຫ້ກຳນົດໄປຕາມອຸປະສົງແລະອຸປະທານຂອງ 
ປະລິມານເງິນໃນລະບົບເສດຖະກິດ,ໃນເວລາເກີດຄ່າຂອງເງິນ 
ກີບທຽບກັບບາດອ່ອນຄ່າ,ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວຕ້ອງ 
ໃຫ້ປະລິມານເງິນຢູ່ໃນກຳມືຂອງປະຊາຊົນຫຼຸດລົງກວ່າປະເທດ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບ
ຮັດກຸມພ້ອມທັງສະໜອງສີນເຊ່ືອໃຫ້ພາກເອກະຊົນຫຼຸດລົງເວລາ 
ນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບໂດລາແຂງຄ່າຂຶ້ນໃນ 
ໄລຍະຍາວໄດ້.

5. 5. ສະຫຼຸບສະຫຼຸບ
ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍຄ່າຂອງເງິນ 

ກີບທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ໃນດຸນຍະພາບໄລຍະຍາວ
ຕາມວິທີຂອງEngle and Granger ປະກອບມີ4ປັດໄຈຄື:
1) ອັດຕາການປ່ຽນແປງການສົ່ງອອກປຽບທຽບລະຫວ່າງລາວ
ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນກີບທຽບກັບໂດລາ 
ແຂງຄ່າ, 2) ການປ່ຽນແປງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ
ສົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນກີບທຽບກັບໂດລາແຂງຄ່າ, 3) ການປ່ຽນແປງ
ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວ 
ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນກີບທຽບກັບໂດລາ 
ອ່ອນຄ່າແລະ4)ການປ່ຽນແປງປະລິມານເງິນໃນຄວາມໝາຍ 
ແຄບໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະລັດ 
ອາເມລິກາ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນກີບທຽບກັບໂດລາອ່ອນຄ່າ. ສ່ວນ 
ອັດຕາເງິນເຟີ້ໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວກັບສະຫະລັດ 
ອາເມລິກາແລະອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢືມລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ບ່ໍມີຄວາມສຳພັນ ຕ່ໍ ຄ່ າຂອງເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາ 
ສະຫະລັດ.

ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍຄ່າຂອງເງິນ 
ກີບທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດໃນຮູບແບບError Correction 
 Mechanism (ECM)ປະກອບມີ3ປັດໄຈຄື: 1) ອັດຕາສ່ວນ
ການປ່ຽນແປງການສ່ົງອອກປຽບທຽບລະຫວ່າງລາວກບັສະຫະ 
ລັດອາເມລິກາ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນກີບທຽບກັບໂດລາແຂງຄ່າ, 2)
ອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງສປປລາວກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ
ສົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນກີບທຽບກັບໂດລາແຂງຄ່າ, 3) ອັດຕາສ່ວນການ
ປ່ຽນແປງລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງ 
ສປປ ລາວ ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເງິນກີບ 
ທຽບກັບໂດລາອ່ອນຄ່າ ໂດຍຄວາມໄວຂອງການປັບຕົວໄລຍະ 
ສ້ັນຂອງຕົວປ່ຽນຕ່າງໆມີຄວາມບ່ຽງເບນໄປຫາຈຸດດຸນຍະ
ພາບໄລຍະຍາວໃນອັດຕາ 65.72% ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງ

ສະຖິຕິໃນລະດັບ 0.01. ສ່ວນອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງ
ປະລິມານເງິນໃນຄວາມໝາຍແຄບໂດຍປຽບທຽບລະຫວ່າງ 
ສປປ ລາວ ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ່ມີຄວາມສຳພັນຕໍ ່
ຄ່າເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດໃນດຸນຍະພາບ
ໄລຍະສັ້ນ.

6.6.ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ພວກເຮົາ (ທີມງານນັກຄົ້ນຄວ້າ)ຂໍປະຕິຍານຕົນວ່າ 

ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີໃນບົດຄວາມວິຊາການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນ 
ບໍ່ມີ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດໃດໆທັງນັ້ນ, ກໍລະນີ 
ມີການລະເມີດໃນຮູບການໃດກໍ່ຕາມພວກເຮົາມີຄວາມ 
ຍິນດີຂໍຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ.

7. 7. ຄຳຂອບໃຈຄຳຂອບໃຈ
ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຄຳຂອບໃຈມາຍັງ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໃຫ້ການສະນັບສະໜູນ 
ການວິໄຈ ແລະ ພະນັກງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວທີ່ໃຫ້ການສະນັບສະໜູນ,ແນະນຳແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນ
ໃນການວິໄຈຄັ້ງນີ້.

8.8.ເອກະສານອ້າງອີງເອກະສານອ້າງອີງ
ຄຳເຫັນຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ 

(2019). [ອອນໄລ]໌, 2020. [ຄົ້ນຫາວັນທີ15ມັງກອນ
2020].ຄົ້ນຫາຈາກ:

http://khaodunk.com/?p=5584&fbclid 
=IwAR0yCCrFnPgYONgkGeqkdZp-vtR-bP- 
QZuV9E-JtH7IfjZkgdptTiSx7gO4.

ສຸດາ ປີຕະວັນ ແລະ ເພົາພັນ ກັນລະຍານະມິດ 
(2009). ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ອັດຕາ 
ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຄ່າເງິນບາດກັບຄ່າເງິນໂດລາສະຫະ 
ລັດ, ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຫໍການ
ຄ້າໄທ.

ສປປ ລາວ (1986). ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມຂອງສປປລາວ5ປີຄັ້ງທີ2 (ປີ1986-1990).

ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ(1995).ບົດລາຍງານ
ເສດຖະກິດປີ1991-1996.[ອອນໄລ໌], 2021.[ຄົ້ນຫາ
ວັນທີ15 ມັງກອນ2021]. ຄົ້ນຫາຈາກ:

https://www.bol.gov.la/fileupload/28-01- 
2017_1485588507.pdf

ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ(1997).ບົດລາຍງານ
ເສດຖະກິດເງິນຕາລາຍໄຕມາດປີ 1997, [ອອນໄລ໌],
2021. [ຄົ້ນຫາວັນທີ15ມັງກອນ2020].ຄົ້ນຫາຈາກ:

https://www.bol.gov.la/financial_statistics.
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ(2021).ບົດລາຍງານ

ເສດຖະກິດເງິນຕາລາຍໄຕມາດປີ 2011-2020, [ອອນ
ໄລ]໌, 2021. [ຄົ້ນຫາວັນທີ15ມັງກອນ2021].ຄົ້ນຫາ
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ຕາຕະລາງຕາຕະລາງ22ຜົນການທົດສອບຜົນການທົດສອບUnit root Unit root ດ້ວຍວິທີດ້ວຍວິທີADF ADF ຢູ່ລະດັບຢູ່ລະດັບFirst DifferenceFirst Difference

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງ33ຜົນການທົດສອບຄວາມສຳພັນໄລຍະຍາວຕາມວິທີຂອງຜົນການທົດສອບຄວາມສຳພັນໄລຍະຍາວຕາມວິທີຂອງEngle and GrangerEngle and Grangerພາຍຫຼັງຕັດຕົວພາຍຫຼັງຕັດຕົວ
ປ່ຽນບໍ່ສົ່ງຜົນອອກຈາກແບບຈຳລອງປ່ຽນບໍ່ສົ່ງຜົນອອກຈາກແບບຈຳລອງ

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງ4 4 ຜົນການທົດສອບການປັບຕົວໄລຍະສັ້ນໃນຮູບແບບຜົນການທົດສອບການປັບຕົວໄລຍະສັ້ນໃນຮູບແບບECMECMຫຼັງຕັດຕົວປ່ຽນທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນຫຼັງຕັດຕົວປ່ຽນທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນ
ອອກຈາກແບບຈຳລອງ.ອອກຈາກແບບຈຳລອງ.
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ຄວາມໝາຍແລະພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທ່ີຮັກແພງ,ໃນຍຸກສະໄໝທ່ີການ 
ພັດທະນາດໍາເນີນໄປຢ່າງວ່ອງໄວນ້ີວຽກງານການທະນາຄານ 
ຖືເປັນອີກວຽກງານໜ່ຶງທ່ີຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາປັບປຸງ 
ໃຫ້ທັນກັບຍຸກສະໄໝແລະສະພາບເສດຖະກິດຢູ່ສະເໝີ 
ຊ່ຶງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນໄດ້ມກີານສ້າງຜະລິດຕະ 
ພັນໃໝ່ໆຂ້ຶນມາລວມເຖິງພັດທະນາຮູບແບບວິທີການຊໍາລະ 
ໃຫ້ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍແລະທັນສະໄໝຫຼາຍຂ້ຶຶນເພ່ືອຕອບສະ 
ໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ 
ໃຫ້ແກຜູ້່ໃຊ້ບໍລິການແລະລູກຄ້າ.ໃນປັດຈຸບັນທະນາຄານ 
ທຸລະກິດທ່ີເປີດໃຫ້ບໍລິການຢູ່ສປປລາວແມ່ນມີຈໍານວນ 
ຫຼາຍພໍສົມຄວນ,ຊ່ຶງບັນດາທະນາຄານທຸລະກດິເຫ່ົຼານ້ັນລ້ວນ 
ແລ້ວແຕ່ເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນທ່ີປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນບົດ 
ຄວາມສະບັບນ້ີຜູ້ຂຽນຈະຂໍນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ, 
ພາລະບົດບາດລວມເຖິງການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ 
ທຸລະກິດໃນສປປລາວວ່າມີຄືແນວໃດໃຫ້ບັນດາທ່ານ 
ໄດ້ຮັບຊາບ.

ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານ
ທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງ
ວັນທີ07ທັນວາ2018ໄດ້ກາໍນົດວ່າທະນາຄານທຸລະກດິ 

ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ 
ການທະນາຄານເປັນຕົ້ນການຮັບຝາກເງິນ,ການສະໜອງສິນ 
ເຊ່ືອ,ການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ,ການຊ້ືຂາຍເງນິຕາແລະການໃຫ້ 
ບໍລິການອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍາໃນໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ໝາຍຄວາມວ່າ
ທະນາຄານທຸລະກິດ ແມ່ນສະຖາບັນທີ່ລະດົມເງິນຝາກຈາກ
ສາທາລະນະຊົນແລະໃຫ້ຜົນຕອບແທນເປັນດອກເບ້ຍແລ້ວ 
ນໍາເອົາເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ນັ້ນໄປປ່ອຍກູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ, ຫົວໜ່ວຍ 
ທຸລະກິດຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກການປ່ອຍກູ ້
ເປັນດອກເບ້ຍ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດໃຫ້ບໍລິການ 
ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ,ຄ່າບໍລິການແລະໜີ້ສິນອື່ນຕາມການສັ່ງຈ່າຍ 
ຂອງລູກຄ້າໂດຍຜ່ານກົນໄກ ແລະ ເຄື່ອງມືການຊໍາລະໃດໜຶ່ງ 
ພ້ອມທັງດໍາເນີນການແລກປ່ຽນເງິນຈາກສະກຸນເງິນໜ່ຶງເປັນ 
ສະກຸນເງິນອືື່ນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຫຼືມອບໃຫ້ນິຕິບຸກຄົນຫຼືຮ້ານ 
ແລກປ່ຽນເງິນຕາໃດໜຶ່ງເປັນຕົວແທນກໍ່ໄດ້.

ທະນາຄານທຸລະກິດ ມີພາລະບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການເຮັດ 
ໃຫ້ລະບົບການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສາມາດດໍາ 
ລົງຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ເປັນຕົວກາງສໍາ
ຄັນໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ (ເງິນ) ລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ມີເງິນ 
ເກັບ ໄປຍັງ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເງິນທຶນ ຊຶ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດມີ ການ 
ຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ເພີ່ມລາຍ
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ຮັບໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນສ່ິງຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ັນເປັນແຮງຂັບເຄ່ືອນສໍາຄັນ 
ທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ 
ຈະເຕີບໃຫ່ຍແລະເຂ້ັມແຂງຂ້ຶຶນ.ມາເຖິງປັດຈຸບັນຈໍານວນທະນາ 
ຄານໃນສປປລາວຮອດປີ2022ລວມມທີະນາຄານທັງໝົດ38ແຫ່ງ 
ຊ່ຶງໃນນ້ັນໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ:ທະນາຄານທຸລະກດິລັດ,ທະນາຄານ 
ທຸລະກິດເອກະຊົນ,ທະນາຄານສະເພາະກິດແລະສາຂາທະນາຄານ 
ທຸລະກດິຕ່າງປະເທດຊ່ຶງບັນດາທະນາຄານທຸລະກດິຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ີ 
ໄດ້ເຂ້ົາມາໃຫ້ການບໍລິການແກ່ລູກຄ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງທ່ົວເຖິງ 
ດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ດ້ວຍເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ 
ທັງຈັດຕ້ັງບຸກລະດົມແຫ່ຼງທຶນແລະເປັນເຈ້ົາການຈັດສັນທຶນໄປ 
ສູ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກດິ,ການຜະລິດທັງຂອງພາກລັດແລະເອກະຊົນ, 
ສະໜອງແຫ່ຼງທຶນໃຫ້ແກກ່ານພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມຂອງ 
ຊາດ,ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິປະເທດຢ່າງຕ້ັງໜ້າ
ໂດຍຕາມບົດລາຍງານເສດຖະກດິປະຈໍາປີ2018ທ່ີຜ່ານມາທະນາຄານ 
ທຸລະກດິມຍີອດການສະໜອງສິນເຊ່ືອໃຫ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ 
ຢູ່ໃນລະດັບ69,052,63 ຕ້ືກີບ(ຂະຫຍາຍຕົວ3,16%ທຽບກບັ 
ປີ2017) ແລະມອັີດຕາສ່ວນຂອງຍອດສິນເຊ່ືອກວມ45,30% 
ຕໍ່GDPຊ່ຶງການປະກອບສ່ວນຂອງສິນເຊ່ືອແຍກຕາມຂະແໜງ 
ການຕ່ໍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊ່ືອລວມມ:ີຂະແໜງອຸດສາ 
ຫະກໍາ3,88%,ຂະແໜງການຄ້າ1,60%,ຂະແໜງກະສິກາໍ0,36%,  
ຂະແໜງບໍລິການ0,30%,ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຸແລະເຕັກນິກ0,17%,  
ຂະແໜງຂົນສົ່ງ0,0%,ຂະແໜງກໍ່ສ້າງ-0,73%,ຂະແໜງຫັດ 
ຖະກໍາ-2,09%ແລະຂະແໜງອື່ນໆ0,47%.

ທະນາຄານທຸລະກດິນອກຈາກການຮັບຝາກເງນິ,ການສະ 
ໜອງສິນເຊ່ືອ,ການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະແລະການຊ້ື-ຂາຍເງນິຕາ 
ທີ່ເປັນການດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼັກແລ້ວ ທະນາຄານທຸລະກິດຍັງ 
ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດອື່ນເປັນຕົ້ນແມ່ນ:ການເປັນຕົວແທນ 
ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ,ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານການ 
ເງິນແລະການລົງທຶນ ໂດຍທະນາຄານຈະມີໜ່ວຍງານຫຼື ຜູ້ 
ຊ່ຽວຊານສະເພາະທ່ີມາໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບແຜນການເຄ່ືອນ 
ໄຫວທາງການເງນິ,ການໝູນໃຊ້ເງນິເຂ້ົາໃນທຸລະກດິແລະແນະນໍາ 
ກຽ່ວກັບຮູບແບບທຸລະກິດຫືຼກດິຈະການທ່ີສາມາດສ້າງຜົນຕອບ 
ແທນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນໄດ້,ໃຫ້ບໍລິການເກບັຮັກສາວັດຖຸມຄ່ີາແລະ 
ໃຫ້ບໍລິການອ່ືນໆຕາມການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ 
ຊ່ຶງໃນປັດຈຸບັນເຄ່ືອງມຊໍືາລະແລະລະບົບການຊໍາລະຂອງບັນດາ 
ທະນາຄານທລຸະກດິໃນສປປລາວກໄໍດຮ້ບັການພດັທະນາໃຫ້

ມີຄວາມກ້າວໜ້າແລະທັນສະໄໝຍິ່ງຂຶ້ນສັງເກດໄດ້ຈາກ
ຜະລິດຕະພັນຂອງບາງທະນາຄານເຊ່ັນ:ການໃຫ້ບໍລິການບັດ
ເງິນຝາກຜ່ານຕູ້ATM (Automated Teller Machine) 
ແລະເຄ່ືອງຮູດບັດPOS (Point of Sale),ບັດທະນາຄານ
ຮ່ວມກນັ (LAPS = Lao’s ATM Pool Switch)ເພ່ືອຊໍາ
ລະບັດເງິນຝາກລະຫວ່າງທະນາຄານທຸລະກິດໂດຍສັງຄົມ
ສາມາດນໍາໃຊ້ຕູ້ATMຂອງຫຼາຍທະນາຄານຮ່ວມກັນໄດ້, 
ການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າສາທາລະນຸປະໂພກແລະຄ່າບໍລິການ
ອື່ນໆຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດແລະໂທລະສັບມືຖື,ການ
ໂອນເງນິຜ່ານລະບົບໂທລະສັບໃນຮູບແບບເງນິເອເລັກໂຕຣ
ນິກ,ສະໜອງການບໍລິການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດຜ່ານ
ເຄືອຂ່າຍຂອງແຕ່ລະທະນາຄານແລະສະໜອງການບໍລິການ
ໂອນເງນິກບັຕ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບຊໍາລະຂອງສາກົນເຊ່ັນ:
ລະບົບSWIFT, Western Unionແລະອື່ນໆ.

ນອກຈາກການດໍາເນີນທຸລະກດິທະນາຄານທ່ີໄດ້ກ່າວມາ
ແລ້ວນ້ັນທະນາຄານທຸລະກດິຍັງສາມາດລົງທຶນໃນທຸລະກດິ
ທາງດ້ານການເງນິອ່ືນໂດຍການລົງທຶນສ້າງຕ້ັງຫືຼເຂ້ົາຖືຮຸ້ນໃນ
ບໍລິສັດທ່ີດໍາເນີນທຸລະກດິທາງດ້ານການເງນິທ່ີບ່ໍແມນ່ທຸລະກິດ
ທະນາຄານ ເຊັ່ນ ທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ທຸລະກິດປະກັນໄພ,
ທຸລະກດິເຊ່ົາສິນເຊ່ືອໃນອັດຕາສ່ວນບ່ໍເກນີ10%ຂອງທຶນ
ຈົດທະບຽນແລະບ່ໍເກນີ20%ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດທ່ີສາມາດ
ລົງຄະແນນສຽງໄດ້ໃນນິຕິບຸກຄົນນ້ັນແລະສາມາດລົງທຶນ
ໃນນິຕິບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນທັງພາຍໃນ
ແລະຕ່າງປະເທດທ່ີມຄີວາມເຂ້ັມແຂງແລະດໍາເນີນທຸລະກິດ
ຢ່າງມປີະສິດທິພາບໂດຍອັດຕາສ່ວນການຖືຮຸ້ນທັງໝົດໃນ
ນິິຕິບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ
50%ຂອງທນຶຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານທລຸະກິດຕາມ 
ລະບຽບການທີ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວກໍານົດ.

ທັງໝົດທ່ີໄດ້ນໍາສະເໜີໄປນ້ັນກແໍມນ່ຄວາມໝາຍ,ພາລະ
ບົດບາດ,ບັນດາທຸລະກິດແລະການລົງທຶນທີ່ທະນາຄານ
ທຸລະກດິສາມາດດໍາເນີນໄດ້.ຫວັງຢ່າງຍ່ິງວ່າຂ້ໍມນູທ່ີຜູ້ຂຽນ
ໄດ້ນໍາສະເໜີໄປນ້ັນຈະເປັນປະໂຫຍດແກບັ່ນດາທ່ານແລະ
ສາມາດເປັນຊ່ອງທາງໜ່ຶງໃນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ
ທະນາຄານທຸລະກດິກຄືໍວຽກງານການທະນາຄານໃນສປປ
ລາວໃຫ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ບົດຄວາມໂດຍ:ນ.ຄໍາເບົ້າສຸວໍລະວົງ,ບົດຄວາມໂດຍ:ນ.ຄໍາເບົ້າສຸວໍລະວົງ, 
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ວວາລະສານາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

ຄວາມຄືບໜ້າການພັດທະນາສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ
ຂອງທະນາຄານກາງໃນໂລກ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງ (Central 
Bank Digital Currency: CBDC)ແມ່ນສະກຸນເງິນ
ຮູບແບບດິຈິຕອນທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານກາງ, ມີມູນຄ່າ 
ຄົງທີ່,ເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບເງິນໃນຮູບແບບຫຼຽນແລະພັນທະ 
ບັດທ່ີນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ.ນອກນ້ີ,ຍັງເປັນສ່ືກາງແລກປ່ຽນ, 
ເປັນຫົວໜ່ວຍວັດແທກບັນຊີເພ່ືອວັດມູນຄ່າສິນຄ້າ-ການ
ບໍລິການ,ເປັນຕົວເກັບມູນຄ່າທີ່ສາມາດເກັບແລະນຳໃຊ້
ໄດ້ພາຍຫຼັງ.ສະນັ້ນ,CBDCຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກCryp-
tocurrencyທີ່ພາກເອກະຊົນ/ສະຖາບັນການເງິນອອກ
ໄດ້ແກ:່ Stablecoins (Tether, Dai, Terra) ແລະ
Blank CoinsຫຼືCryptocurrencyທີ່ສ້າງBitcoin, 
Ethereum, Libra coin” ທີ່ຖືເປັນຊັບສິນດິຈິຕອນ
ຊ່ຶງປະຈຸບັນຍັງບ່ໍທັນມີກົດໝາຍຮັບຮອງການຊຳລະຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

 ເພ່ືອຕອບສະໜອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງລະບົບການເງິນສະດວກວ່ອງໄວ,ໜ້າເຊື່ອຖືແລະ 
ສອດຄ່ອງໄປຕາມກົນໄກລະບົບເສດຖະກິດດິຈິຕອນ
ຫຼາຍຂຶ້ນ,ທະນາຄານກາງຫຼາຍປະເທດຈຶ່ງເລັງເຫັນຄວາມ 
ສຳຄັນໂດຍລິເລີ່ມສຶກສານັບແຕ່ປີ2014ແລະພັດທະນາ 
ຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຮັດໃຫ້CBDCເປັນອີກໜຶ່ງວິວັດທະນາການ 
ດ້ານການເງິນທ່ີປະສົມປະສານຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານ
ເຕັກໂນໂລຢີແລະສາມາດຍົກລະດັບເປັນວຽກງານສຳຄັນ 
ທ່ີກໍານົດເຂ້ົາໃນແຜນຍຸດທະສາດລະດັບປະເທດໃນ
ໄລຍະໃໝ່ແລະຖືເອົາວຽກງານCBDCເປັນອີກເຄື່ອງມື 

ໜ່ຶງສຳຄັນໃນການວາງນະໂຍບາຍເງິນຕາທ່ີນອນໃນແຜນງານ 
ພັດທະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທາງການເງນິ(Fintech  Develop- 
ment Plan). ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ຍົກລະດັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 
ທາງການເງິນແລະສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານເງິນຕາໃຫ້ມີສະຖຽນ 
ລະພາບໝັ້ນທ່ຽງ.ສະນັ້ນ,ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ 
ວຽກງານCBDCຈຶ່ງໄດ້ລວບລວມບັນຫາສຳຄັນໄວ້ຄືດັ່ງນີ້:

1.1.ບົດບາດສຳຄັນຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນບົດບາດສຳຄັນຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ (Digital (Digital 
Currency)Currency)

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແມ່ນຕົວແທນມູນຄ່າສະແດງໃນ
ທາງດິຈິຕອນ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກລະບົບ
ເຕັກໂນໂລຢີແບບກະຈາຍສູນ(Distributed Ledger Tech-
nology: DLT) ຫຼື Blockchain. ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ
ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາໂອນຊໍາລະແບບເຊ່ືອມໂຍງເຄ່ືອຂ່າຍ
ໂດຍກົງ (peer-to-peer), ມີລະບົບຈັດເກັບ ແລະ ຊື້-ຂາຍ
ຜ່ານທາງດິຈິຕອນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຕົວກາງແລະໄຮ້ພົມ
ແດນ. ນອກນີ້, ຍັງມີຄຸນລັກສະນະເປີດກວ້າງ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນໂປຼແກຣມເຕັກໂນໂລຢີຊ່ວຍໃຫ້ນັກພັດທະນາສ້າງ
ແນວທາງແກ້ໄຂທາງການເງິນທີ່ເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ກ່ຽວກັບ
ສະກຸນເງິນຜ່ານລະບົບSmart Contract11. 

 
11Smart contract ຫຼືສັນຍາອັດຊະລິຍະໝາຍເຖິງໂປຼ
ແກຣມຄອມພິວເຕິທີ່ຜູກຕິດກັບcryptocurrenciesໂດຍ
ຖືກຂຽນໄວ້ພ້ອມກັບການເຮັດສັນຍາລະຫວ່າງຄູ່ຄ້າແລະ
ຫາກມີເຫດການເກີດຂຶ້ນຕາມລະບຸໃນສັນຍາລະບົບຈະມີ
ທຸລະກໍາທີ່ເປັນໄປຕາມສັນຍາລະບຸໄວ້.
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ໜ້າທີໜ້າທີ

2.2.ຮູບແບບແລະຄຸນລັກສະນະການອອກຮູບແບບແລະຄຸນລັກສະນະການອອກCBDC CBDC   
ປະຈຸບັນການອອກ CBDC ມີຫຼາຍຮູບແບບ ແຕ່ຖ້າ

ເບິ່ງໃນດ້ານຮູບແບບການຊໍາລະແມ່ນລວມມີ2 ຮູບແບບຄື:
ການອອກເພື່ອຊໍາລະທຸລະກຳມູນຄ່າສູງລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ທຸລະກິດ/ສະຖາບັນການເງິນ (Wholesale CBDC) ແລະ
ການອອກເພື່ອຊໍາລະມູນຄ່າລາຍຍ່ອຍ (Retail CBDC) 
ໂດຍມີຄຸນລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ້:

1) 1) ຄຸນລັກສະນະຂອງຄຸນລັກສະນະຂອງWholesaleWholesale  CBDCCBDC
ທະນາຄານກາງອອກໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ/ສະຖາ 

ບັນການເງິນນໍາໃຊ້ເພ່ືອຊຳລະທຸລະກຳມູນຄ່າສູງຮ່ວມກັນ
ຜ່ານລະບົບ DLT ໂດຍທະນາຄານກາງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນ
ຕົວກາງຮັບຊຳລະລະຫວ່າງທະນາຄານທຸລະກິດ/ສະຖາບັນ
ການເງິນ ເນື່ອງຈາກລະບົບນີ້ມີຄຸນລັກສະນະແບບ Peer-
to-Peer ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກລະບົບປະຈຸບັນທີ່ທະນາຄານກາງ
ເປັນຕົວກາງຜູ້ຮັບຊຳລະເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານທຸລະກິດ/
ສະຖາບັນການເງິນນັ້ນເອງ.ສະນັ້ນ, Wholesale CBDC 
ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຂັ້ນຕອນ, ເວລາ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດການລົງບັນຊີ
ທຸລະກໍາຊໍາລະ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານທຸລະກິດ/ສະຖາບັນ
ການເງິນ ດ້ວຍກັນ. ນອກນີ້, ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການ
ລວມສູນໃນລະບົບຊໍາລະຂອງທະນາຄານກາງຊຶ່ງຖືເປັນໂຄງ
ສ້າງພື້ນຖານສໍາຄັນຂອງປະເທດ.

2) 2) ຄຸນລັກສະນະຂອງຄຸນລັກສະນະຂອງRetail CBDCRetail CBDC  
(1)ການອອກRetail CBDCແບບDirect Model  
ທະນາຄານກາງອອກໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍ

ທຸລະກິດນຳໃຊ້ເພື່ອຊຳລະທຸລະກຳລາຍຍ່ອຍຮ່ວມກັນ ໂດຍ
ມີອົງປະກອບສຳຄັນຄື: “ກະເປົາ / Wallet” ທີ່ປະຊາຊົນ/
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຊ້ເກັບກຸນແຈອີເລັກໂທນິກ ເພື່ອໃຊ້
ລະຫັດເຂົ້າຫາ Retail CBDC ຊຶ່ງ “Wallet” ຕ້ອງຢູ່
ຮູບແບບApplication Smart phone ຫຼື ເຄື່ອງຄອມພິວ
ເຕີ.ຮູບແບບນີ້ຈະເໝາະກັບເງື່ອນໄຂປະເທດເລີ່ມກ້າວເຂົ້າສູ່
ສັງຄົມບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ ແລະ ປະຊາກອນບໍ່ຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ດີ,
ຮູບແບບດັ່ງກ່າວຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດຫຼາຍດ້ານຄື: ມີພາລະຕົ້ນທຶນ
ບໍລິຫານຈັດການ“Wallet”,ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຕັດຮອນຕົວກາງ
ລະບົບການເງິນກະທົບຕ່ໍຂະບວນການສ້າງເງິນຜ່ານລະບົບ
ທະນາຄານແລະຍັງມີແນວໂນ້ມສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະໜາດງົບ 
ດຸນທະນາຄານກາງທີ່ຕ້ອງເພີ່ມຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ທັນ 
ກັບອຸປະສົງຕໍ ່ Retail CBDC ຂອງປະຊາຊົນລາຍຍ່ອຍ.
ສະນັ້ນ, Retail CBDC - Direct Model ຈະຖືກນັບເປັນ 
ໜີ້ສິນທະນາຄານກາງເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍທະນາຄານກາງຈະ 
ຕ້ອງໜູນຫັຼງດ້ວຍຊັບສິນອ່ືນໆໄດ້ແກ່ພັນທະບັດລັດຖະບານ.

(2) ການອອກRetail CBDCແບບIndirect Model  
 ທະນາຄານກາງອອກໃຫ້ທະນາຄານ/ສະຖາບັນການ 
ເງິນນໍາໃຊ້ເພ່ືອເປັນຕົວກາງລະຫວ່າງປະຊາຊົນແລະທະນາຄານ 

ກາງ ໝາຍວ່າທະນາຄານກາງມອບໝາຍໃຫ້ທະນາຄານ/ສະ 
ຖາບັນການເງິນ ເປັນຕົວແທນທະນາຄານກາງໃນການອອກ 
ຊ່ຶງຮູບແບບນ້ີຈະບ່ໍຕັດຮອນຂ້ັນຕອນຕົວກາງຂອງລະບົບການ 
ເງິນ, ຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະທະນາຄານກາງໃນການບໍລິຫານ
ຈັດການ “Wallet”, ແລະຫຼຸດຜົນກະທົບຕໍ່ຂະໜາດງົບດຸນ
ທະນາຄານກາງ.

3.3.ດ້ານດີ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການອອກດ້ານດີ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການອອກ CBDCCBDC  
ຂອງທະນາຄານກາງຂອງທະນາຄານກາງ

1)1)  ດ້ານດດ້ານດີ:ີ:
-ຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດແລະບໍລິຫານຈັດການເງິນ 

ສົດ;
-”ເພ່ີມໂອກາດການເຂ້ົາເຖິງບໍລິການທາງການເງິນ

ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີກັບທະນາຄານ;
-ເພ່ີມປະສິດທິພາບລະບົບຊຳລະໂດຍສະເພາະປະເທດ 

ທ່ີມີພາກເອກະຊົນບາງແຫ່ງທ່ີຄວບຄຸມສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ 
ການບໍລິການຊຳລະ;

-ສ່ົງເສີມການແຂ່ງຂັນການພັດທະນາບໍລິການຊຳລະຂອງ 
ພາກເອກະຊົນ;

- ເພ່ືອຮັບມືກັບໄພຄຸກຄາມຈາກສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທ່ີ 
ອອກໂດຍພາກເອກະຊົນຫືຼCryptocurrency ທີ່ສ້າງຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແກ່ພາກລັດ;

-ສາມາດພິຈາລະນາເປັນທາງເລືອກໃຫ້ບໍລິການCBDC 
ສະເພາະຜູເ້ຂົ້າຮ່ວມຕະຫາຼດໃນສະຖາບັນເພືອ່ພັດທະນາຕະ 
ຫຼາດຊັບສິນທີ່ໃຊ້ລະບົບDLT; 

- ເພີ່ມປະສິດທິພາບການສົ່ງຜ່ານເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍ 
ເງິນຕາເຊ່ັນ:ສາມາດກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍໃນການຖືCBDC 
ເມ່ືອທຽບກັບການຖືເງິນສົດທ່ີບ່ໍສາມາດກຳນົດດອກເບ້ຍໄດ້.

2) 2) ສິ່ງທ້າທາຍສິ່ງທ້າທາຍ::
-ຫຼຸດບົດບາດຕົວກາງທາງການເງິນຖ້າຫາກທະນາຄານ 

ກາງເລືອກຮູບແບບ Retail CBDC - Direct Model;
- ຄວາມສ່ຽງໃນການແຮ່ຖອນເງິນຝາກຂອງປະຊາຊົນ

ຈະຢູ່ໃນຮູບແບບ CBDC ທີ່ອາດເຮັດໄດ້ງ່າຍແລະສະດວກ 
ກວ່າການຖອນເງິນຝາກມາຢູ່ໃນຮູບແບບເງິນສົດໂດຍສະເພາະ 
ໃນຊ່ວງໄລຍະເກີດວິກິດການ;

-ກລໍະນີຄວາມຕ້ອງການCBDCສູງຂ້ຶນ,ງບົດຸນທະນາ 
ຄານກາງອາດຂະຫຍາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.  ທະນາຄານກາງຈຳເປັນ 
ຕ້ອງສະໜອງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດທ່ີເກີດ
ມີເງິນທຶນໄຫຼອອກຢ່າງໄວ ສົ່ງຜົນໃຫ້ທະນາຄານກາງເກີດມີ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊ່ືອແລະຕ້ອງຕັດສິນໃຈຈັດສັນທຶນຂ້າມ 
ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ຊຶ່ງເປັນການເປີດປະຕູໄປສູ່ການ
ແຊກແຊງທາງການເມືອງ;

-ປະເທດທີ່ຖືຄັງສຳຮອງສະກຸນເງິນCBDCທີ່ຢູ່ຂ້າມ 
ແດນສາມາດເພີ່ມການທົດແທນສະກຸນເງິນຕາ (dollar-
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ization)ໃນປະເທດທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງແລະອັດຕາແລກ 
ປ່ຽນທີ່ຜັນຜວນ.ດ້ວຍເຫດນີ້,ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາໄປພ້ອມ 
ກັບຜົນກະທົບລະບົບການເງິນສາກົນໃນຕໍ່ໜ້າ.

- ການສ້າງ CBDC ເຕັມຮູບແບບຕ້ອງໃຊ້ຕ້ົນທຶນຫຼາຍ 
ແລະອາດເກີດຄວາມສ່ຽງຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຂອງທະນາຄານກາງ. 
      4. 4. ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານ CBDCCBDC ຂອງທະນາຄານ  ຂອງທະນາຄານ 
ກາງໂລກກາງໂລກ

ການອອກນຳໃຊ້ CBDC ສ່ວນໃຫຍ່ເລັງເຫັນດ້ານດ ີ
ຈຳເປັນຄື:”ບໍ່ເກີດການຜູກຂາດແລະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງລະບົບ 
ການຊຳລະການໃຫ້ບໍລິການການເງິນຂອງພາກເອກະຊົນຫຼາຍ
ເກີນໄປ;”ຫຼຸດຕົ້ນທຶນແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບລະບົບຊຳລະ; 
ເພ່ີມໂອກາດເຂ້ົາເຖິງບໍລິການການເງິນທ່ີອາດກຳນົດຮູບແບບ 
CBDC ຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍ 
ເງິນຝາກຈະຊ່ວຍເພ່ີມປະສິດທິພາບດ້ານນະໂຍບາຍເງິນຕາ 
ໃນຊ່ວງເສດຖະກິດຖົດຖອຍ.ນອກຈາກນີ້,ບັນດາທະນາຄານ 
ກາງສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຕິດຕາມການໃຊ້ Cryptocurrency ຂອງ
ປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດຕົນຢ່າງໃກ້ຊິດແລະມີການສຶກສາ 
ພັດທະນາCBDC ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມອອກໃຊ້
ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບ

ລະບົບການຊຳລະເປັນຫຼັກແລະຖືເອົາດ້ານນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ເປັນຮອງລົງມາ.

ອີງໃສ່ຜົນສໍາຫຼວດ BIS ໃນຕົ້ນປີ 202122 ກ່ຽວກັບ 
ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານ CBDC ຈາກທະນາຄານກາງ 65 
ແຫ່ງໃນໂລກ,ໃນນັ້ນລວມມີ21ປະເທດພັດທະນາແລະ
44 ປະເທດຕະຫຼາດເກີດໃໝ່ ກວມເອົາ 72% ປະຊາກອນ
ໂລກແລະ91% GDPໂລກ(2017 – 2020)ເຫັນວ່າ:ໄດ້
ລິເລີ່ມສຶກສາໄປສູ່ງານຄົ້ນຄວ້າ ຈົນກ້າວໄປສູ່ການທົດສອບ
ແມ່ນມີ 60% ຢູ່ຂັ້ນຕອນກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທົດສອບ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ 14% ຢູ່ຂັ້ນຕອນສືບຕໍ່ພັດທະນາ
ຫຼື ກະກຽມເຂົ້າສູ່ໂຄງການທົດລອງນຳໃຊ້. ສໍາລັບຂອບເຂດ
ສຶກສາCBDCນັ້ນ,ທະນາຄານກາງສ່ວນໃຫຍ່ສົນໃຈສຶກສາ
ທັງຮູບແບບWholesale CBDC ແລະRetail CBDC33  
ດັ່ງລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

22 https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap114.htm
33 https://www.bot.or.th/English/PressandSpeech-
es/Press/2021/Pages/n2164.aspx

ບົດຄວາມໂດຍ:ກົມຮ່ວມມືສາກົນບົດຄວາມໂດຍ:ກົມຮ່ວມມືສາກົນ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
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ບາງມາດຕະການກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ຢູ່ປະເທດເຮົາ

ປັດຈຸບັນປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາພວມປະສົບກັບ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ໜັກໜ່ວງພໍສົມ
ຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາການເໜັງຕີງແຮງຂອງລາ 
ຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດ,ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ,ອັດ 
ຕາແລກປ່ຽນແລະໄພເງິນເຟີ້ທີ່ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ມາແຕ່ຕົ້ນປີ2022ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແລະປະຊາຊົນ
ລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ສະຖຽນລະພາບ 
ເງິນຕາແຫ່ງຊາດຂາດຄວາມໝ້ັນທ່ຽງ,ກາຍເປັນສ່ິງທ້າທາຍ 
ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ບົດບາດການນຳພາຂອງພັກແລະການຄຸ້ມ 
ຄອງຂອງລັດເຮົາ.ດັ່ງນັ້ນ,ເພື່ອສາມາດຢັບຢັ້ງແລະແກ້ໄຂ 
ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ພວກເຮົາຕ້ອງຄົ້ນຄິດ,ຊອກຫາສາເຫດ
ແລະວິທີແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມ.

ເງິນເຟີ້(inflation):ໝາຍເຖິງສະພາບການເພີ່ມຂຶ້ນ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງລະດັບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ
ໂດຍທົ່ວໄປ. ການຕິດຕາມ ແລະ ວັດແທກລະດັບເງິນ
ເຟີ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ດັດສະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ (Consumer 
Price Index ຫຼື CPI) ເຊິ່ງດັດສະນີດັ່ງກ່າວ ປະກອບ
ມາຈາກລາຄາຂອງຫຼາຍໝວດສິນຄ້າທ່ີກວມເອົາການໃຊ້
ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຊັ່ນ:ໝວດສະບຽງອາຫານ,ຄົມ 
ມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ໝວດທີ່ພັກອາໄສ, ໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາ-
ເຊື້ອເພີງ,ການສຶກສາ,ການຮັກສາສຸຂະພາບແລະອື່ນໆ 
ເປັນຕົວຊ້ີວັດການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບຄ່າຄອງຊີບທ່ົວໄປ; 
 ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ ບົ່ງບອກເຖິງຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ສະພາບເງິນເຟີ້ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມລາວປັດຈຸບັນ ແມ່ນ
ເກີດມາຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊິ່ງສັງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້.

1.ເກີດຈາກແຮງຊຸກດັນຂອງຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າ 

ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄວ,ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າແລະການບໍລິການ
ໃນພ້ືນຖານເສດຖະກິດລວມເພ່ີມຂ້ຶນລ່ືນກາຍການສະໜອງ 
ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າມີການຖີບຕົວຂຶ້ນສູງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ 
ອັດຕາແລກປ່ຽນກໍຍັງສືບຕ່ໍປະເຊີນກັບສ່ິງທ້າທາຍເຊ່ິງໃນໄລຍະ 
 4ເດືອນຕ້ົນປີ2022ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ18,36%ທຽບກັບເງິນ
ໂດລາສະຫະລັດແລະອ່ອນຄ່າ9,4% ທຽບກັບເງິນບາດທຽບ
ໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ.

2. ການພົວພັນດ້ານການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ ເຖິງວ່າໄດ້
ເລີ່ມມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ 
ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ຍັງຕ້ອງການເວລາໃນ
ການຟື້ນຕົວ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້
ສາມາດສະສົມລາຍຮັບທ່ີເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ສົມດຸນ
ກັບລະດັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຊຳລະຄ່ານຳເຂ້ົາສິນຄ້າ-
ການບໍລິການ ແລະ ຊຳລະໜີ້ສິນໃຫ້ຕ່າງປະເທດທີ່ຍັງຢູ່ໃນລະ 
ດັບສູງ.

3. ບັນຫາສຳຄັນອີກຢ່າງໜ່ຶງທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ອັດຕາ
ແລກປ່ຽນຂອງພວກເຮົາມີການເໜັງຕີງແຮງ ແລະ ສ່ວນຕ່າງ 
ລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງລະບົບທະນາຄານແລະຕະຫຼາດ 
ນອກລະບົບສູງນັ້ນແມ່ນຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດບໍ່ທັນ 
ມປີະສິດທິພາບ;ການປະຕິບັດກດົໝາຍ,ລະບຽບການ,ມາດຕະ 
ການທ່ີຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບ່ໍທັນ 
ກົມກຽວແລະເຂັ້ມງວດສັກສິດ;ສະຕິຕໍ່ກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນ 
ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງໃນສັງຄົມຍັງບໍ່ສູງຈຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດ 
ໃຫ້ມີລາຍຮັບທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເງິນລົງທຶນຈາກ 
ຕ່າງປະເທດຈຳນວນຫຼາຍພໍສົມຄວນເຂົ້າມາປະເທດແບບບໍ່ຖືກ 
ຕ້ອງຕາມລະບຽບການ;ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳທາງການ 
ເງິນທີ່ຕິດພັນກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ,ລວມທັງການແລກປ່ຽນ
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ວວາລະສານາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

ເງິນຕາແບບບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ເປັນການຖ່ວງດຶງ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສະກຸນເງິນຂອງຊາດຕໍ່ຄວາມເປັນຊາດໃຫ້ຕ່ໍຳ 
ລົງ, ເຮັດໃຫ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂ້ົາສູ່ລະບົບທະນາຄານມີຈຳນວນ 
ໜ້ອຍກວ່າທ່ີຄວນຈະເປັນ,ພາໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ 
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລະບົບທະນາຄານຫຼຸດລົງ ໃນຂະນະທີ່ 
ສະພາບລາຄາສິນຄ້ານຳເຂົ້າທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດພັດເພີ່ມ 
ຂຶ້ນສູງຫຼາຍ.

4. ຍ້ອນສະພາບປັດໄຈພາຍນອກທີ່ຍັງຜັນຜວນແລະມີ 
ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສູງ ເປັນຕົ້ນການແຂງຄ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເງິນ 
ໂດລາສະຫະລັດຢູ່ຕະຫຼາດໂລກເຊິ່ງໄລຍະ4ເດືອນຕົ້ນປີ2022 
ເງິນໂດລາສະຫະລັດທຽບໃສ່ເງິນເອີໂຣແຂງຄ່າສູງເຖິງ 8,18% 
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຊິ່ງເປັນການແຂງຄ່າສູງ 
ສຸດໃນຮອບ2ປີ,ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຄໍາ,ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອ 
ໄຟໃນຕະຫຼາດໂລກສູງເຖິງ65,17% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ 
ຂອງປີຜ່ານມາ ບວກກັບທ່າອ່ຽງການເພີ່ມຂ້ຶນຂອງອັດຕາດອກ 
ເບ້ຍແລະອັດຕາເງິນເຟ້ີໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດທ່ີສຳຄັນຂອງໂລກ 
ແລະພາກພື້ນລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການ 
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນປະເທດເຮົາສູງຂຶ້ນ.

ສະເພາະໄລຍະ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຜ່ານມາ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຕົວເລກມູນຄ່າການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເກີນດຸນ
ຢູ່ໃນລະດັບ 589,66ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ(ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະ 
ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ50%),ແຕ່ໃນນັ້ນມີພຽງ 
33% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກທ່ີໄດ້ໂອນເຂົ້າມາປະເທດ ໂດຍ 
ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ໃນຂະນະທີ່ 98% ຂອງມູນຄ່າການ 
ນຳເຂົ້າແມ່ນໂອນອອກຜ່ານລະບົບທະນາຄານ.ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດ 
ໃຫ້ພວກເຮົາປະເຊີນກັບສະພາບການມີກະແສເງິນອອກປະເທດ 
ຫຼາຍກວ່າມີກະແສເງິນເຂົ້າປະເທດຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ເຊິ່ງ
ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 143%, 
ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ 
ບໍ່ສາມາດເກັບຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍຫຼື 
ເກັບໄດ້ໜ້ອຍກວ່າມູນຄ່າການສົ່ງອອກແລະມູນຄ່າການລົງທຶນ 
ຈາກຕ່າງປະເທດ,ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເງິນຕາ 
ຕ່າງປະເທດຂອງທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອການຊຳລະສະສາງກັບຕ່າງປະ 
ເທດພັດຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງແລະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການອ່ອນຄ່າແຮງແລະໄວຂອງຄ່າເງິນກີບໂດຍສະເພາະ 
ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນມີນາເປັນຕົ້ນມາໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍທຸກພາກ 
ສ່ວນໃນສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ພັນທະໃນການຊຳລະສະສາງກັບຕ່າງ 
ປະເທດໜັກໜ່ວງຂຶ້ນ,ລາຄາສິນຄ້າ-ຄ່າບໍລິການແລະຕົ້ນທຶນ 
ການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ,ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງຂຶ້ນກໍ 
ຈະກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນໃນສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ລາຍ 
ຮັບຕໍ່ຫົວຄົນເມື່ອຄິດໄລ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈະຫຼຸດລົງ,ສົ່ງ 
ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຊື່ສຽງ 
ຂອງປະເທດເຮົາໃນເວທີສາກົນ.

ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ໄດ້ເນ້ັນ
ກ່ຽວກັບ: ຮັບປະກັນຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງລະບົບເງິນຕາຂອງ 
ຊາດ ແລະ ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງອັດຕາແລກ 
ປ່ຽນລະຫວ່າງເງິນກີບກັບສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດດ້ວຍ 
ການເພ່ີມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ-ການລົງທຶນກັບ
ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ສ້າງ-ປັບປຸງກົນໄກການຊຳລະ
ສະສາງກັບປະເທດທ່ີເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຕ້ົນຕໍຂອງປະເທດ
ເຮົາ ດ້ວຍເງິນຕາຂອງສອງປະເທດ ຫຼື ປະຕິບັດສິນຄ້າ
ແລກສິນຄ້າ;ພ້ອມກັນນັ້ນຕ້ອງມີນະໂຍບາຍແລະມາດ
ຕະການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນ, ການຈໍລະຈອນບັນດາ 
ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເໝາະສົມກັບສະພາບເສດ 
ຖະກິດຕົວຈິງຂອງປະເທດເຮົາ...,ຄົ້ນຄວ້າແລະກຳນົດ 
ລະບຽບການອັນເປັນລະບົບຮັດກຸມ ເພື່ອສາມາດນຳໃຊ້ 
ຄັງສຳຮອງກະຕຸ້ນຫຼືດັດສົມການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດ-
ການຄ້າຢ່າງເຂັ້ມແຂງແລະມີປະສິດທິພາບ. ເພື່ອແກ້ໄຂ 
ສະພາບການໄພເງິນເຟີ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນກໍຄືຈັດຕັ້ງ 
ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີXIຂອງພັກ 
ທີ່ວາງອອກໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ,ທະນາຄານແຫ່ງສປປ
ລາວຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດບາງມາດຕະການດັ່ງນີ້:

1.ສຸມໃສ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຈຳນວນ 
ໜຶ່ງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງປະລິມານເງິນເຂົ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດ
ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມຕິດພັນກັບການຍົກສູງຄຸນຄ່າ 
ຂອງເງິນກີບແລະຄຸນນະພາບສິນເຊ່ືອຂອງລະບົບທະນາຄານ 
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ເພື່ອພັດ 
ທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ,ບ່ໍສ້າງແຮງກດົ 
ດັນເຮັດໃຫ້ລະດັບຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກ,ຊົມໃຊ້ແລະ 
ນຳເຂ້ົາສິນຄ້າສູງຂ້ຶນເກີນຄວາມຈຳເປັນ ຜ່ານການນຳໃຊ້ເຄ່ືອງ 
ມືນະໂຍບາຍເງິນຕາເປັນຕົ້ນແມ່ນການດັດປັບອັດຕາດອກ 
ເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ,ດັດປັບອັດ 
ຕາເງນິແຮຝາກບັງຄັບສະກນຸເງນິກບີຂ້ຶນແລະອອກພັນທະ 
ບັດຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ 
ເພື່ອຫຼຸດປະລິມານເງິນໄຫຼວຽນໃນຕະຫຼາດ, ເຮັດໃຫ້ເງິນ
ກີບແຂງຄ່າຂຶ້ນ.

2.ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 
ແລະທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນມາດຕະການທ່ີເຂ້ັມ 
ງວດກວ່າເກົ່າຕໍ່ບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວດ້ານເງິນ 
ຕາຕ່າງປະເທດແບບບ່ໍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫຼື ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ ່
ມີລັກສະນະສ້າງຄວາມປ່ັນປ່ວນດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນ, 
ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ ່
ລະບົບເສດຖະກິດຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະເຂັ້ມງວດໃນ 
ການຄຸ້ມຄອງບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ດ້ວຍ 
ການນຳໃຊ້ມາດຕະການບໍລິຫານທີ່ເຄັ່ງຄັດຫຼາຍຂຶ້ນ ຜ່ານ
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ວາລະສານວາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ
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ໜ້າທີໜ້າທີ

ທັງກນົໄກກວດກາໂດຍກງົຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ 
ແລະຜ່ານການຊ້ີນຳໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດເພ່ີມທະວີຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ 
ທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນໃຫ້ຮັດກຸມກວ່າເກ່ົາ,ພ້ອມ 
ທັງປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບການ ແລະ 
ກົດໝາຍຢ່າງເປັນຮູບປະທຳຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕ້ົນແມ່ນໂຈະ ຫືຼ 
ຢຸດຕິການອະນຸຍາດໃຫ້ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທ່ີເຄ່ືອນໄຫວ 
ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,ເຂັ້ມງວດກວດກາແລະປະຕິບັດ 
ມາດຕະການຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການແລກປ່ຽນ, ການຊື້-ຂາຍ 
ສິນຄ້າແລະບໍລິການດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດແບບຊະຊາຍ 
ກໍຄືການຄຸ້ມຄອງແລະສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ.

3. ສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກະທົບຕໍ່ການດຳລົງ
ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນກໍຄືບັນຫາທີ່ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຫ້ແກ່
ສັງຄົມຕ່ໍສະພາບຄ່ອງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລະບົບ
ທະນາຄານ,ໃນນັ້ນຈະເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງແລະ 
ສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕິດພັນກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ 
ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ປະເທດເຮົາ 
ຍັງບໍ່ສາມາດຜະລິດເອງໄດ້ເປັນຕົ້ນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ໄດ ້
ໃນລະດັບທ່ີເໝາະສົມກັບຄວາມຈຳເປັນໃນການດຳລົງຊີວິດ 
ແລະລະດັບການພັດທະນາຕາມພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ 
ປະເທດເຮົາ.

4. ສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ເພ່ືອໃຫ້
ມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂ້ົາມາປະເທດ ແລະ ເຂ້ົາສູ່ລະບົບ
ທະນາຄານໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ,ໃຫ້ລະບົບທະນາຄານສາມາດເກັບ 
ຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນແລະໃຫ້ສົມດຸນກັບລະດັບ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມທ່ີນັບມ້ືເພ່ີມຂ້ຶນເປັນຕ້ົນກະກຽມ 
ນຳສະເໜີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
(ສະບັບປັບປຸງ) ເພື່ອໃຫ້ສາມາດພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນ 
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີIIIຂອງສະມາຊິກສະພາ 
ແຫ່ງຊາດຊຸດທີIXໃນເດືອນມິຖຸນາ2022ນີ້;ປັບປຸງ 
ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຈາກການສ່ົງອອກ; ຕິດຕາມ
ກວດກາຄືນສະພາບການເຄ່ືອນໄຫວຂອງທຶນຈາກຕ່າງ
ປະເທດ ເຊ່ັນ:ການຖອກທຶນຈົດທະບຽນ,ການປະກອບ
ເງິນລົງທຶນ ກໍຄືການນຳລາຍຮັບຈາກການສ່ົງອອກກັບຄືນ
ປະເທດ, ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາເງິນລົງທຶນ
ພາຍໃນທ່ີເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂ້ຶນ.

5. ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກການນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ 
ເຂົ້າໃນການຊຳລະສະສາງດ້ານການຄ້າ2ຝ່າຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອ 
ສ່ົງເສີມໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນກີບໃຫ້ສົມດຸນກັບລະດັບ 
ຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້ເງິນຕາຂອງປະເທດຄູ່ຄ້າຂອງ 
ສປປ ລາວ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງກົດດັນຕໍ່ຄ່າເງິນກີບ, ໄປຄຽງຄູ ່
ກັນນັ້ນ, ກໍສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ 
ພາຍໃນເພື່ອທົດແທນການນຳເຂ້ົາແລະສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ 
ເພື່ອສ້າງຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າ-ເງິນຕາຂອງສປປລາວໃຫ້ແກ່ 
ປະເທດຄູ່ຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

6. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າ
ກຳນົດນະໂຍບາຍແລະປັບປຸງນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມ 
ຄອງໜ້ີສິນຕ່ໍຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນໜ້ີສິນຕ່ໍຕ່າງປະເທດ 
ຂອງຜູລ້ງົທນຶຕາ່ງປະເທດແລະຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນເພືອ່ 
ຫຼີກລ່ຽງການສ້າງໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ຍືນຍົງ;ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກຈຸດສຸມທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນວາລະແຫ່ງຊາດ 
ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການ
ເງິນ,ແກ້ໄຂບັນຫາເງິນຕາແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການ 
ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຢ່າງເປັນລະບົບ,ສົ່ງເສີມການປະຢັດແລະຕ້ານ 
ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທ່ີຟູມເຟືອຍໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ.

ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີຕິດພັນກັບອັດຕາແລກປ່ຽນແລະການ 
ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຂອງລາຄາສິນຄ້າໃນສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ເສດຖະກິດ 
ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຍັງຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ທັນຢູ່ໃນສະພາບ 
ປົກກະຕິຄືດັ່ງປັດຈຸບັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງເພີ່ມທະ 
ວີຄວາມສາມັກຄີເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ, ປຸກລະດົມຈິດໃຈ 
ຮັກຊາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ,ເຮັດໃຫ້ມະຫາຊົນຮ່ວມແຮງຮ່ວມມື
ກັນແກ້ໄຂໄພເງິນເຟີ້ຄັ້ງນີ້ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຖືການແກ້ໄຂໄພເງິນເຟີ ້
ເປັນພາລະກິດຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນລາວທັງຊາດ, ນຳໃຊ້
ທຸກເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າໃນການໂຄສະນາ, ແກ້ໄຂບັນ 
ຫາເສດຖະກິດ;ເຊີດຊູນໍ້າໃຈຊາດສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າທີ ່
ເປັນທ່າແຮງຂອງປະເທດເຮົາ, ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງລາວ,
ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກ,ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ-ການບໍລິການທ່ີບ່ໍຈຳເປັນ 
ແລະ ຟູມເຟືອຍ ເພື່ອຊ່ວຍກັນປະຢັດລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ,ຊ່ວຍກັນສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ມີລາຍຮັບທີ່ເປັນເງິນຕາ 
ຕ່າງປະເທດເຂົ້າປະເທດແລະເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານໃຫ້ຫຼາຍ 
ຂຶ້ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງ 
ຊາດເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ,ຫຼຸດຜ່ອນແຮງກົດດັນຕ່ໍອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງ 
ປະເທດເຮົາ.

ໂດຍ: ມະນີສອນ ສີດຳພັນໂດຍ: ມະນີສອນ ສີດຳພັນ
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ບາງທັດສະນະຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນປັດຈຸບັນ

ໃນສະພາບໂດຍລວມຂອງບັນດາປະເທດແມນ່ໄດ້ມກີານຕິດຕ່ໍ 
ພົວພັນແລະເຊື່ອມໂຍງເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ບັນດາປະເທດໃນໂລກແລະໃກຄ້ຽງກນັ(ມຊີາຍແດນຕິດຈອດ
ກນັ)ທັງໃນດ້ານເສດຖະກດິ-ສັງຄົມແລະວັດທະນະທໍາ... ເມືອ່ 
ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດມີການຂະຫຍາຍຕົວການຕິດຕໍ ່
ພົວພັນຊື້-ຂາຍ ຫຼື ການຄ້າ, ການລົງທຶນກໍເລີ່ມມີ ທ່າອ່ຽງນັບ 
ມື້ນັບສູງຂຶ້ນ ແລະ ເປັນລະບົບເສດຖະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະມຄີວາມສະຫລັບສັບຊ້ອນຫລາຍຂ້ຶນຊ່ຶງ
ບາງຄັ້ງບໍ່ສາມາດແຍກຕົວຫຼືປະຕິເສດລະບົບເສດຖະກິດຂອງ
ໂລກໄດ້ວ່າມສ່ີວນໃນການພັດທະນາລະບົບເສດຖະກດິພາຍໃນ
ປະເທດຫືຼເກດີການປ່ຽນແປງໃນທາງທ່ີດີຂ້ຶນກັບປະເທດຕ່າງໆ. 
ດັ່ງນັ້ນ,ປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກຈຶ່ງຍອມຮັບການເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງລະບົບເສດຖະກິດຂົງເຂດພາກພື້ນຫຼືເສດຖະກິດໂລກທີ່ 
ເພິ່ງພາອາໃສເຊິ່ງກັນແລະກັນ(Interdependence) ໃນການ
ຊ້ື-ຂາຍແລກປ່ຽນສິນຄ້າແລະບໍລິການຮ່ວມກນັ.ໃນນ້ັນການ
ແລກປ່ຽນຊ້ື-ຂາຍສິນຄ້າແລະບໍລິການສາມາດດໍາເນີນໄດ້ໂດຍ
ຜ່ານສ່ືກາງໃນການແລກປ່ຽນແຕ່ເນ່ືອງຈາກແຕ່ລະປະເທດຕ່າງໆ 
ມີສະກຸນເງິນຕາເປັນຂອງຕົນເອງ ທີ່ນໍາໃຊ້ເປັນສື່ກາງໃນການ
ແລກປ່ຽນພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນ ໂດຍແຕ່ລະຫນ່ວຍເງິນຕາ
ແຕ່ລະສະກນຸເງນິມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັແລະເພ່ືອໃຫ້ເກດີຄວາມ 
ສະດວກໃນການຊໍາລະສະສາງທ່ີຢູ່ພາຍໃນຫືຼສາກົນຈ່ຶງຈໍາເປັນ
ຕ້ອງມອັີດຕາແລກປ່ຽນເງນິຕາເພ່ືອໃຊ້ເຂ້ົາໃນການສົມທຽບຄ່າ 

ເງນິ,ສົມທຽບອໍານາດຊ້ືຂອງປະເທດຫນ່ຶງກັບອີກປະເທດອ່ືນ
ໃນສິນຄ້າຊະນິດດຽວກນັຊ່ຶງອັດຕາແລກປ່ຽນຍັງເວ້ົາໄດ້ວ່າ
ເປັນລາຄາຊະນິດຫນ່ຶງທ່ີມຄີວາມສໍາຄັນໃນການເຮັດຫນ້າທ່ີ 
ເຊ່ືອມໂຍງໃນລະບົບລາຄາຂອງປະເທດຕ່າງໆເຂ້ົາດ້ວຍກນັ
ເຊັ່ນ:ໃນປະເທດກສິນຄ້າແລະບໍລິການຕ່າງໆຈະຖືກ
ກາໍນົດເປັນສະກຸນເງນິAAAແຕ່ຖ້າເຮົາຮູ້ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ລະຫວ່າງສະກຸນເງິນBBBແລະAAAເຮົາສາມາດສົມ
ທຽບລາຄາຂອງສະກຸນເງນິAAAກບັລາຄາຂອງສິນຄ້າແລະ
ບໍລິການປະເພດດຽວກັນໃນປະເທດຂທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
BBBໄດ້.ສະນັ້ນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດຈຶ່ງມີບົດ
ບາດສໍາຄັນຫລາຍໃນການເປັນສື່ກາງການແລກປ່ຽນແລະ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ 
ແລະອັດຕາແລກປ່ຽນເງນິຕາຈ່ຶງມຄີວາມສໍາຄັນຫລາຍທ່ີສຸດ 
ເມືອ່ອັດຕາແລກປ່ຽນມກີານປ່ຽນແປງຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງ 
ສິນຄ້າແລະບໍລິການຕ່າງປະເທດເກອືບທຸກຊະນິດປ່ຽນແປງ 
ໄປ ເມື່ອສົມທຽບກັບລາຄາສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ແລະ
ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫລາຍໃນ 
ເລ່ືອງການຄຸ້ມຄອງແລະກາໍນົດອັດຕາແລກປ່ຽນເນ່ືອງຈາກ 
ການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນ ເປັນການກໍານົດອັດຕາສ່ວນ
ລະຫວ່າງເງິນຕາຂອງສອງປະເທດຫຼືຫລາຍປະເທດ.ຊຶ່ງ
ສາມາດກໍານົດຕົວຢ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນໄດ້ສອງລັກສະນະຄື:
ອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີ1,65ໂດລາສະຫາລັດເທ່ົາກບັ1ປອນ
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ສະເຕີລີ້ງຫຼື1ໂດລາສະຫາລັດເທົ່າກັບ0,61ປອນສະເຕີ
ລິງເປັນຕ້ົນ.ນອກນ້ັນ,ລະດັບອັດຕາແລກປ່ຽນເງນິຕາຂອງ
ປະເທດຕ່າງໆຍັງມຜົີນຕ່ໍການສ່ົງອອກ,ການນໍາເຂ້ົາ,ການ
ລົງທຶນແລະການເຄ່ືອນຍ້າຍປັດໄຈການຜະລິດຕ່າງໆຈາກຕ່າງ
ປະເທດໂດຍກົງ,ດ້ວຍເຫດດ່ັງກາ່ວລະດັບອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຈ່ຶງເຂ້ົາມາມບົີດບາດແລະຄວາມສໍາຄັນໃນທຸລະກາໍການຄ້າ
ລະຫວ່າງປະເທດເນື່ອງຈາກເປັນປັດໄຈສົ່ງເສີມແລະຈໍາ
ກັດການຊອກຫາລາຍຮັບທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອ
ມາຊົດເຊີຍລາຍຈ່າຍຈາກການນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າທ່ີຈໍາເປັນໃນການ
ພັດທະນາປະເທດຊ່ຶງຖ້າຫາກລະດັບອັດຕາແລກປ່ຽນເງນິຕາ
ຕ່າງປະເທດແຂງຄ່າຂຶ້ນ(Appreciate)ອາດເປັນການກີດ
ກັນ້ການສ່ົງອອກເນ່ືອງຈາກຜູ້ບໍລິໂພກຕ່າງປະເທດສົມທຽບ
ລາຄາສິນຄ້າເປັນສະກຸນເງນິທ້ອງຖ່ິນນ້ັນໆແລ້ວມລີາຄາສູງ
ແລະພ້ອມກນັນ້ັນ,ເປັນການສ່ົງເສີມການນໍາເຂ້ົາເນ່ືອງຈາກ
ຜູ້ບໍລິໂພກໃນປະເທດສົມທຽບລາຄາແລ້ວເຫັນວ່າສິນຄ້າຈາກ
ຕ່າງປະເທດມລີາຄາຖືກລົງຈ່ຶງບໍລິໂພກສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ
ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ,ໃນທາງກງົກນັຂ້າມຖ້າອັດຕາແລກປ່ຽນເງນິຕາ
ຕ່າງປະເທດເສ່ືອມຄ່າ(Depreciate)ຈະເປັນການສ່ົງເສີມ
ການສົ່ງອອກເນື່ອງຈາກຜູ້ບໍລິໂພກຕ່າງປະເທດສົມທຽບ
ລາຄາສິນຄ້າເປັນສະກນຸເງນິທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນແລ້ວເຫັນວ່າ
ມີລາຄາຖືກແລະພ້ອມກັນນັ້ນເປັນການກີດກັ້ນການນໍາ
ເຂົ້າເນື່ອງຈາກຜູ້ບໍລິໂພກໃນປະເທດສົມທຽບລາຄາແລ້ວ
ເຫັນວ່າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດມີລາຄາສູງຂຶ້ນຈຶ່ງບໍລິໂພກ
ສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດຫລຸດລົງ.

ທັງຫມົດທ່ີໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນເປັນຂ້ໍມູນຈໍານວນ 
ຫນຶ່ງທີ່ລົງເລິກໃນລັກສະນະວິຊາການເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເມື່ອອີງໃສ່ສະພາບການຄຸ້ມຄອງແລະມາດ 
ຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຕິດພັນກັບອັດຕາແລກປ່ຽນໃນ
ປັດຈຸບັນນັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ 04 ເດືອນ ຕົ້ນປີ
2022ນີ້,ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວກໍໄດ້ວິເຄາະ-ວິໄຈ, 
ລາຍງານຂໍ້ມູນສາເຫດ, ທິດທາງ ແລະ ບາງມາດຕະການ
ໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງທັນການພ້ອມທັງ
ເປັນເຈົ້າການໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍ

ຂອງພັກແລະລັດຖະບານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິ
ຜົນ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຊ່ວຍປະຄັບປະຄອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ ກໍຄືຄ່າເງິນກີບໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີສະຖຽນລະ
ພາບຕາມລະບຽບການ ຊຶ່ງສາມາດສັງລວມ ໄດ້ໃນຈຸດທີ່ສໍາ
ຄັນຕົ້ນຕໍຄື: “(1) ພາຍຫຼັງປະເທດເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19ເລີ່ມແຕ່ທ້າຍປີ2019 
ເປັນຕົ້ນມາ, ສະພາບການເຫນັງຕີງແຮງຂອງຄ່າເງິນຂອງຫຼາຍ 
ປະເທດຢູ່ຕະຫຼາດສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ 
ລາຄານ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຕະຫຼາດໂລກ ສົມທົບກັບປັດໄຈພາຍ 
ໃນປະເທດເຮົາເອງທ່ີຕິດພັນກັບພ້ືນຖານໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ,
ພຶດຕິກໍາຄວາມຊິນເຄີຍຂອງຄົນໃນສັງຄົມລາວໃນການນໍາໃຊ້
ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ຄ່າເງິນກີບ ໃນ
ໄລຍະ4 ເດືອນຕົ້ນປີ2022,ຄ່າເງິນກີບກໍຄືອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຍັງສືບຕ່ໍປະເຊີນກັບສ່ິງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານໂດຍໄດ້ອ່ອນຄ່າ
18,36% ທຽບກັບເງິນໂດລາແລະ9,4%ທຽບກັບເງິນບາດ 
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຍ້ອນສະພາບປັດໄຈ
ພາຍນອກທີ່ຍັງຜັນຜວນແລະມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສູງເປັນຕົ້ນ
ການແຂງຄ່າຂອງເງິນໂດລາຢູ່ຕະຫຼາດສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ໃນ
ໄລຍະ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ເງິນໂດລາ ໄດ້ແຂງຄ່າ 8,18% 
ທຽບໃສ່ເງິນເອີໂຣທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ,ຊຶ່ງ 
ເປັນການແຂງຄ່າສຸດໃນຮອບສອງປີ, (2) ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາ 
ຄາຄໍາ,ລາຄານ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຕະຫຼາດສາກົນທີ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 
65,17% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາສົມທົບກັບທ່າ 
ອ່ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນ 
ຂົງເຂດເສດຖະກິດສໍາຄັນຂອງໂລກແລະພາກພື້ນທີ່ລ້ວນແຕ ່
ສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນປະ 
ເທດສູງຂ້ຶນ,(3)ບັນຫາສໍາຄັນອີກດ້ານຫນ່ຶງທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບເຮັດ 
ໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງພວກເຮົາມີການເຫນັງຕີງແຮງ ແລະ 
ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງລະບົບທະນາຄານ
ແລະ ຂອງຕະຫຼາດນອກລະບົບ ແມ່ນຍ້ອນສະຕິຕໍ່ກົດຫມາຍ 
ຂອງບຸກຄົນນິຕິບຸກຄົນຈໍານວນບໍ່ຫນ້ອຍໃນສັງຄົມ ຍັງບໍ່ສູງ;
(4)ການປະຕິບັດກົດຫມາຍ,ລະບຽບການ,ມາດຕະການຕິດ
ພັນກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບ່ໍທັນກົມກຽວເຂ້ັມ
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ວວາລະສານາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ
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ໜ້າທີໜ້າທີ

ງວດເທົ່າທີ່ຄວນສົ່ງຜົນໃຫ້ມີສະພາບລາຍຮັບທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງ 
ປະເທດ ແລະ ເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍພໍສົມ 
ຄວນບໍ່ທັນເຂົ້າມາປະເທດຕາມລະບຽບການ; (5) ຍັງມີການ 
ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ລວມທັງ 
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ 
ເຮັດໃຫ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານຫນ້ອຍກວ່າ 
ທີ່ຄວນຈະເປັນ;ໃນຂະນະທີ່98%ຂອງມູນຄ່າການນໍາເຂົ້ານັ້ນ 
ແມ່ນໄດ້ມີການໂອນອອກຜ່ານລະບົບທະນາຄານ;ເຮັດໃຫ້ພວກ 
ເຮົາໄດ້ປະເຊີນກັບສະພາບການມີກະແສເງິນອອກປະເທດ(ຜ່ານ 
ລະບົບທະນາຄານ)ຫຼາຍກວ່າມກີະແສເງນິເຂ້ົາປະເທດ(ຜ່ານລະ 
ບົບທະນາຄານ) ໃນລະດັບທີ່ຫຼາຍກວ່າໄລຍະດຽວກັນຂອງປ ີ
ຜ່ານມາເຖິງ 143% ຊຶ່ງສະພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດ 
ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດເກັບຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໄດ ້
ຫນ້ອຍກວ່າລະດັບທີ່ຄວນຈະເປັນ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າມູນຄ່າການ 
ສ່ົງອອກ ແລະ ມູນຄ່າການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍແຕ່ 
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທ່ົວສັງຄົມເພ່ືອ 
ການຊໍາລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງແລະ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ. ນອກຈາກຜົນກະທົບຈາກປັດໄຈພາຍນອກ 
(6) ຄວາມບໍ່ສົມດຸນລະຫວ່າງ ລະດັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ການສະຫນອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນປະເທດພວກເຮົາ 
ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ສູງຂຶ້ນ,(7) ການປະຕິບັດລະບຽບກົດຫມາຍຕິດພັນ 
ກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທ່ີບ່ໍທັນຮັດກຸມຄືດ່ັງທ່ີໄດ້ 
ກ່າວມານັ້ນ,(8) ການປະກາດອັດຕາແລກປ່ຽນ(ໃນລະບົບແລະ 
ນອກລະບົບເຫັນວ່າຜິດດ່ຽງກັນຫລາຍພໍສົມຄວນ)ແລະການ 
ແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບບ່ໍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດຫມາຍ(ນອກ 
ລະບົບ) ໃນແຕ່ລະວັນທີ່ໄດ້ເປັນການຖ່ວງດຶງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ 
ຕໍ່ສະກຸນເງິນຂອງຊາດຕໍ່ຄວາມເປັນຊາດໃຫ້ຕໍ່າລົງ. (9) ການ 
ອ່ອນຄ່າໄວຂອງຄ່າເງິນກີບເກີນລະດັບທ່ີຄວນຈະເປັນຈະສ່ົງຜົນ 
ກະທົບຕ່ໍທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມບ່ໍວ່າຈະເປັນພາກລັດກຄືໍພາກ 
ເອກະຊົນສົ່ງຜົນໃຫ້ພັນທະໃນການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດຂອງ 
ພວກເຮົາຫນັກຫນ່ວງຂ້ຶນ,ລາຄາສິນຄ້າ-ຄ່າບໍລິການຕ້ົນທຶນການ 
ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງຂຶ້ນກະ 
ທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນໃນສັງຄົມ,ໃນຂະ 
ນະທີ່,ລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນຂອງພວກເຮົາເມື່ອຄິດໄລ່ເປັນເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດຈະຫຼຸດລົງສ່ົງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ່ໍສະຖານະພາບ
ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດແລະຊື່ສຽງຂອງ
ຊາດໃນເວທີສາກົນ”ເປັນຕົ້ນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມປັດໄຈພາຍ
ນອກປະເທດໄດ້,ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວເຊື່ອຫມັ້ນວ່າ: 
ຖ້າພວກເຮົາທຸກຄົນ, ທຸກພາກສ່ວນ, ທຸກສາຍອາຊີບບໍ່ວ່າຈະ 
ເປັນທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນກໍາໄດ້ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ 
ແລະ ຕັດສິນໃຈເປັນຈິດຫນຶ່ງໃຈດຽວກັນຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂ,

ເຊ່ືອໝ້ັນວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດຜ່ານຜ່າບັນຫາອັດຕາແລກ 
ປ່ຽນທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນບໍ່ວ່າຈະເປັນ 
ສະພາບການອ່ອນຄ່າໄວຂອງຄ່າເງິນກີບກໍຄືສະພາບສ່ວນ 
ຕ່າງລະຫວ່າງ ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງລະບົບທະນາຄານ 
ແລະອັດຕາແລກປ່ຽນຢູ່ນອກລະບົບໄດ້.ເພື່ອເປັນແຮງຍູ ້
ດັນແກໄ້ຂບັນຫາດ່ັງກາ່ວ,ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວກາໍລັງ 
ສຸມໃສ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຈໍານວນຫນ່ຶງ 
ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງປະລິມານເງິນເຂ້ົາສູ່ລະບົບເສດຖະກິດໃຫ້ 
ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເຫມາະສົມ ໂດຍສະເພາະຕິດພັນກັບການ 
ຄຸ້ມຄອງປະລິມານເງິນ, ຍົກສູງຄຸນຄ່າຂອງເງິນກີບ ແລະ
ຄຸນນະພາບຂອງສິນເຊື່ອຂອງລະບົບທະນາຄານໃຫ້ແທດ 
ເຫມາະກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ເພ່ືອ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະໄລຍະຄື: (1)  
ສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາຫນ້າວຽກຈຸດສຸມທ່ີໄດ້ກໍານົດ
ໃນວາລະແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 01/ກມສພ ລົງວັນທີ 
26ກໍລະກົດ2021ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ ໂດຍສະເພາະຕິດພັນກັບ 
ການເພີ່ມທະວີການນໍາພາຊີ້ນໍາ ການປະຕິບັດວຽກງານຈຸດ 
ສຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ- 
ການເງິນຄື: ”ແກ້ໄຂບັນຫາເງິນຕາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ 
ແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຢ່າງເປັນລະບົບ,ຫັນກົນໄກ 
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບທະນາຄານຢູ່ແຕ່ລະຂ້ັນໄປສູ່ 
ມາດຕະຖານສາກົນ, ຕ້ອງຄວບຄຸມການຊື້-ຂາຍ ເງິນຕາ 
ແລະການຊໍາລະສະສາງຜ່ານລະບົບທະນາຄານດ້ວຍມາດ 
ຕະການໃຫ້ບໍລິສັດແລະຜູ້ປະກອບການຕ້ອງຊໍາລະສະສາງ 
ເປັນສະກຸນເງິນກີບ, ເງິນຕາສະກຸນແຂງ, ແກ້ໄຂສະພາບ 
ບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນຢູ່ລາວ ແຕ່ບໍ່ຊໍາລະສະສາງຜ່ານ 
ທະນາຄານພາຍໃນ, ຮັກສາລະບົບອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນ
ກີບກັບສະກຸນເງິນອື່ນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແຕ່ຕ້ອງຮັດ 
ແຄບຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທະ 
ນາຄານກັບຕະຫລາດ,ຕ້ອງຕ້ານການກືນກິນດ້ານເສດຖະ 
ກິດ-ການເງິນດ້ວຍການຜູກຂາດເງິນຕາກໍຄືຜູກຂາດຕະຫຼາດ 
ແລະການຄອບງໍາທາງການຄ້າໂດຍຕັ້ງຫນ້າແກ້ໄຂບັນຫາ 
ການແລກປ່ຽນ,ການຊື້-ຂາຍສິນຄ້າແລະບໍລິການດ້ວຍ 
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແບບຊະຊາຍກໍຄືການຄຸ້ມຄອງແລະ
ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ. ສ້າງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ລະບົບ 
ຄຸ້ມຄອງເງນິຕາຢູ່ປະເທດເຮົາດ້ວຍການດໍາເນີນບັນດາມາດ 
ຕະການຕ່າງໆເພື່ອເພີ່ມຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ 
ຢູ່ໃນລະດັບປອດໄພ,ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືອັນສັກສິດຂອງ 
ລັດເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນ,ສະກັດ 
ກັ້ນການເກີດເງິນເຟີ້ທີ່ອາດເກີນຄວາມສາມາດຄວບຄຸມ, 
ທັງປ້ອງກັນການເກີດສະພາບເງິນຝືດ.”(2) ບ່ໍສ້າງແຮງກົດດັນ 
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ເຮັດໃຫ້ລະດັບຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຊົມໃຊ້ ແລະ ນໍາ 
ເຂົ້າສິນຄ້າສູງຂຶ້ນເກີນຄວາມຈໍາເປັນຜ່ານການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ 
ມືນະໂຍບາຍເງິນຕາຈໍານວນຫນຶ່ງເປັນຕົ້ນການດັດປັບອັດ 
ຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 
ດັດປັບອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ອອກພັນທະບັດ 
ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໃນລະດັບທີ່ເຫມາະສົມ. 
(3)ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແລະ 
ທຸກພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນມາດຕະການທ່ີເຂ້ັມຂຸ້ນ 
ກວ່າເກົ່າຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ດ້ານເງິນຕາ 
ຕ່າງປະເທດແບບບ່ໍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດຫມາຍ;ໂດຍ 
ຈະເຂັ້ມງວດການຄຸ້ມຄອງບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນ ເງິນຕາ
ຕົວແທນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ມາດຕະການບໍລິຫານທ່ີເຄ່ັງຄັດ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ ຜ່ານທັງກົນໄກກວດກາໂດຍກົງຂອງທະນາຄານ 
ແຫ່ງສປປລາວແລະຜ່ານການຊ້ີນໍາໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ
ໃຫ້ເພ່ີມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການປະກອບສ່ວນ 
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ຮັດກຸມກວ່າເກົ່າ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້
ການຄຸ້ມຄອງຂອງແຕ່ລະທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ມີການ 
ເຄ່ືອນໄຫວສອດຄ່ອງກັບລະບຽບທ່ີທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ກໍານົດອອກ ແລະ ກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເຄັ່ງຄັດຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງປະຕິບັດ 
ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ 
ກໍຄືຂະບວນການຍຸຕິທໍາຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ
(4)ຄຽງຄູ່ກັນນີ້,ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວກໍາລັງສືບ
ຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການເພ່ືອໃຫ້ມີເງິນຕາ 
ຕ່າງປະເທດເຂ້ົາປະເທດເຂ້ົາສູ່ລະບົບທະນາຄານຫຼາຍຂ້ຶນ,
ໃຫ້ລະບົບທະນາຄານສາມາດເກັບຊ້ືເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນໃຫ້ສົມດຸນກັບລະດັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ ກະກຽມນໍາສະເຫນີກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ(ສະບັບປັບປຸງ)ເພ່ືອ 
ໃຫ້ສາມາດພິຈາລະນາຮັບຮອງຕາມລະບຽບການໃນກອງ 
ປະຊຸມສະໄຫນສາມັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, 
ພ້ອມທັງປັບປຸງ-ຄ້ົນຄວ້າສ້າງບັນດານິຕິກໍລຸ່ມກົດໝາຍ 

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ພາຍໃນປີ2022; ປັບປຸງ 
ກົນໄກຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຈາກການສ່ົງອອກ; ຕິດຕາມກວດກາ 
ຄືນສະພາບການເຄ່ືອນໄຫວຂອງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບ 
ການຖອກທຶນຈົດທະບຽນ,ການປະກອບ ເງິນລົງທຶນກໍຄືການ 
ນໍາລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກກັບຄືນປະເທດພ້ອມທັງຕິດຕາມ, 
ກວດກາ,ຄຸ້ມຄອງເງິນລົງທຶນພາຍໃນທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສັງລວມແລ້ວໃນສະພາບແລະເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວແມ່ນມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,ທ້າທາຍພໍສົມຄວນຊຶ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ
ຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເວົ້າລວມ,ເວົ້າສະເພາະກໍຄືປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າ ບໍ່ຫລາຍກໍຫນ້ອຍ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງ
ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງມືຕ່າງໆ
ທີ່ພັກແລະລັດຖະບານກໍານົດໄວ້ໃຫ້ເກີດອກອອກຜົນແລະ
ມີຜົນສັກສິດ,ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຍົກສູງສະຕິຕໍ່ລະບຽບກົດ
ຫມາຍ,ບໍ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ,ບໍ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ-ບໍ່ຕົກເປັນ ເຄື່ອງມື
ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຂັດກັບລະບຽບ
ກົດຫມາຍບ້ານເມືອງທີ່ຈະເປັນການກົດຫນ່ວງຖ່ວງດຶງຫຼືສ້າງ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ. ສໍາຄັນທີ່ສຸດ
ແມ່ນຄວນເຊີດຊູນ້າໃຈສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ
ໃຫ້ມີຄວາມຜາສຸກ,ມີຄວາມຈະເລີນ,ສົ່ງເສີມການໃຊ້ເງິນກີບ
ແທນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ,ບໍລິໂພກສິນຄ້າແລະບໍລິການທີ່ເປັນ
ຂອງລາວ,ຫລຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກຫຼືນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ
ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ບໍ່ອວດອ້າງຟຸມເຟືອຍ, ຊ່ວຍກັນປະຢັດ
ລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້
ຖານະບົດບາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງຊາດມີສະຖຽນລະພາບ
ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຫຼຸດຜ່ອນແຮງກົດດົນຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນສົມກັບ
ຄໍາຂັວນທີ່ວ່າ:”ຢູ່ເມືອງລາວໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ,ຮັກຊາດລາວໃຊ້
ເງິນກີບລາວ”.

ອ້າງອີງ:ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ,ຫົວຂໍ້:”ຜູ້ວ່າການ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຖະແຫລງມາດຕະການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕິດ ພັນກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ, ຄັ້ງວັນທີ 16 ພຶດສະພາ
2022.”

ໂດຍ:ສີລິມຸງຄຸນຫລວງລາດໂດຍ:ສີລິມຸງຄຸນຫລວງລາດ
ສະຖາບັນການທະນາຄານ.ສະຖາບັນການທະນາຄານ.
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ວວາລະສານາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

ທະນາຄານກາງໃນຊຸມປີ2020ແລະທິດທາງແນວໂນ້ມໃນຕໍ່ໜ້າ

ບົດຫົວຂໍ້”ທະນາຄານກາງໃນຊຸມປີ2020ແລະທິດທາງ 
ແນວໂນ້ມໃນຕ່ໍຫນ້າ”ຂອງPwC11  ທ່ີຖືກເຜີຍແຜ່ໃນປີ2015  
ແມນ່ບົດຄ້ົນຄວ້າສໍາຄັນທ່ີນໍາສະເຫນີມມຸມອງອີກດ້ານກຽ່ວກບັ 
ບົດບາດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານທະນາຄານກາງພາຍໃຕ້ 
ລະບົບເສດຖະກິດໃຫມ່ໃນທ່າມກາງສະພາບແນວໂນ້ມການ 
ປ່ຽນແປງໃໝ່ແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງໂລກ”ໂດຍໄດ້ຍົກ 
ເອົາບົດຮຽນກຽ່ວກັບສະພາບການຮັບມືແລະການແກໄ້ຂບັນຫາ
ຫຼັງວິກິດການເງິນໂລກຂອງ ບັນດາທະນາຄານກາງໃນຕະຫຼາດ 
ພັດທະນາ (Developed Market) ທ່ີເກດີຂ້ຶນໃນປີ2008”ໂດຍ 
ສະເພາະການອອກນໍາໃຊ້ມາດຕະການກະຕຸ້ນຮັກສາການເຕີບໂຕ 
ເສດຖະກິດໃນລະດັບຕ່າງໆເປັນຕ້ົນ:ການກາໍນົດນະໂຍບາຍອັດຕາ 
ດອກເບ້ຍຕ່ໍາແລະການດໍາເນີນນະໂຍບາຍແບບຜ່ອນຄາຍທ່ີໄດ້
ກາຍເປັນຕົ້ນແບບໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດກໍາລັງພັດທະນາ(Develop-
ing Market) ແລະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໄປທ່ົວໂລກໃນເວລາ 
ຕ່ໍມາ.ດ້ວຍເຫດນ້ີ,ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກກບັມາຂະຫຍາຍ 
ຕົວໃນລະດັບດີຂ້ຶນແລະສາມາດຢືດຢຸນຄ່ອຍໆຟ້ືນຕົວຄືນໃຫມ່
ໄດ2້2,ຢ່າງໃດກໍ່ດີ,ການປັບປ່ຽນນະໂຍບາຍແລະຄວາມຄາດ 

1 PwC (PriceWaterhouseCoopers) ແມ່ນບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບ
ໂລກ.ນອກຈາກນີ້,ຍັງດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານປະກັນໄພ,ພາສີ,ການເງິນແລະ
ເປັນທີ່ປຶກສາ.

2 IMF, Global Economic Outlook, October 2015 

ຫວັງທີເ່ກີດຈາກວກິິດການເງິນໂລກບໍແ່ມ່ນສິງ່ດຽວຈະຂບັ
ເຄື່ອນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃໝ່ໄດ້ ແຕ່ຍັງມີແນວໂນ້ມ 
ສະພາບການປ່ຽນແປງໃຫມຂ່ອງໂລກທ່ີເປັນສ່ິງທ້າທາຍໃຫມ ່
ຕ່ໍກບັທະນາຄານກາງຕ້ອງໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ, 
ສະນ້ັນ,ປະເດັນສໍາຄັນທ່ີທະນາຄານກາງໃນນາມຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ແລະຮັກສາສະເຖຍລະພາບການເງນິຕ້ອງໄດ້ສຶກສາແລະ 
ທົບທວນຄືນຄື:”ບົດບາດທະນາຄານກາງໃນການບໍລິຫານ
ເສດຖະກດິແມນ່ຫຍັງ?ແລະແມນ່ຫຍັງຄືຕົວຊ້ີວັດສໍາຄັນທ່ີ 
ຈະປະສົບຄວາມສໍາເລັດແລະທະນາຄານກາງຈະກ້າວທັນກບັ 
ສະພາບການປ່ຽນແປງໄວເກີດຂ້ືນໃນສັງຄົມ,ເສດຖະກດິ, 
ການຄົມມະນາຄົມສື່ສານແລະຄວາມສ່ຽງໃນທາງລະບົບ
ໄດ້ຄືແນວໃດ?, ໃນບົດຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາສະເຫນີບົດຮຽນສໍາ
ຄັນແລະມີຄໍາແນະນໍາຕໍ່ກັບທິດທາງແນວໂນ້ມໃນຕໍ່ຫນ້າ
ມີຄືດັ່ງນີ້:

1.1.ບົດບາດປົກກະຕິໃນຮູບແບບໃໝ່ຂອງທະນາຄານບົດບາດປົກກະຕິໃນຮູບແບບໃໝ່ຂອງທະນາຄານ
ກາງຫຼືກາງຫຼືNew normal New normal 

1.1.1.1.ບົດບາດການຮັກສາສະເຖຍລະພາບການເງິນ;ບົດບາດການຮັກສາສະເຖຍລະພາບການເງິນ;
ບົດບາດການຮັກສາສະເຖຍລະພາບການເງນິ”ຍັງເປັນ 

ບົດບາດສືບຕ່ໍປົກກະຕິເພ່ືອຮັກສາການເຕີບໂຕເສດຖະກດິ 
ໃຫ້ຫມັນ້ທ່ຽງແລະຍືນຍົງ,ແຕ່ສ່ິງທ່ີຄວນເພ່ີມຄວາມເອົາໃຈ
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ວາລະສານວາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ

ໃສ່ໃນຕ່ໍຫນ້າຄື:”ວິທີການຈະປັບປ່ຽນເຄ່ືອງມແືຂ່ງຂັນສໍາ
ລັບການກາໍນົດນະໂຍບາຍເງນິຕາແລະວຽກງານສະເຖຍລະ 
ພາບການເງິນມີຄືແນວໃດ;ແລະຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ ້
ການຜ່ອນຄາຍການກະຕຸ້ນເງນິຕາຄຽງຄູ່ກບັຄວາມຕ້ອງການ 
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນຄວາມ 
ບ່ໍສະຖຽນຂອງຕະຫລາດໃຫ້ສົມດຸນກນັ”ເພ່ືອຮັກສາການ 
ເຕີບໂຕເສດຖະກດິແລະຮັບມກືບັສ່ິງທ້າທາຍໃຫມທ່ີ່ອາດ 
ເກີດຂຶ້ນຈາກNew Normal ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

1.2. 1.2. ເຄ່ືອງມືສໍາລັບການຮັກສາສະເຖຍລະພາບການເງິນ. ເຄ່ືອງມືສໍາລັບການຮັກສາສະເຖຍລະພາບການເງິນ. 
  ເຄ່ືອງມສໍືາລັບການຮັກສາສະເຖຍລະພາບການເງນິທ່ີທະນາຄານ
ກາງທ່ົວໂລກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຄື:”ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ
ການເງນິມະຫາພາກ(Macro-Prudential Regulation)” 
ແມນ່ເຄ່ືອງມທ່ີືມທ່ີາແຮງຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກດິ
ແລະເຄ່ືອງມດ່ັືງກາ່ວຈະດໍາເນີນງານໄດ້ດີແມນ່ໃນເວລາເຄ່ືອງມື
ນະໂຍບາຍເງນິຕາຖືກກາໍນົດໄປທິດທາງດຽວກນັ.ສະນ້ັນ,
ຖານຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງແລະການຕັດສິນໃຈຫນັກແຫນ້ນຈະ
ເປັນກຸນແຈສໍາຄັນສໍາລັບເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ.

1.3.1.3.ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງທະນາຄານກາງ.ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງທະນາຄານກາງ.
ອົງປະກອບຊ່ວຍຍົກສູງບົດບາດຄວາມຫນ້າເຊ່ືອຖືຂອງ

ທະນາຄານກາງປະກອບດ້ວຍ3ຫັຼກການພ້ືນຖານສໍາຄັນຄື:
ດ້ານພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ(Leadership)ຕ້ອງມີຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງແລະສາມາດຕັດສິນເດັດຂາດ;ດ້ານຄວາມສາມາດ
ຂອງສະຖາບັນ (Institution Capabilities) ຕ້ອງມີບຸກ
ຄະລາກອນທີ່ຊໍານານແລະມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນງານວິເຄາະ
ຢ່າງມຄຸີນນະພາບເພ່ືອສະຫນັບສະຫນູນໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ;
ແລະດ້ານການສ່ືສານ(Communication)ຕ້ອງມຄີວາມ
ຊັດເຈນແລະຊໍານານໃນການສື່ສານໃຫ້ແກ່ການຕະຫຼາດ,
ການວາງນະໂຍບາຍແລະພາກລັດ.

2.2.ສະພາບການໃຫມທ່ີ່ທະນາຄານກາງຈະປະເຊີນໃນສະພາບການໃຫມທ່ີ່ທະນາຄານກາງຈະປະເຊີນໃນ
ຊຸມປີຊຸມປີ2020.2020.

ສະພາບການໃຫມໃ່ນລະບົບການເງນິໂລກຫັຼງວິກິດການ 
ເງິນແມ່ນໄດ້ສ້າງປະກົດການຫັນປ່ຽນນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີ 
ເປັນເຄ່ືອງມືຊ່ວຍຮັກສາການເຕີບໂຕເສດຖະກິດເປັນຕ້ົນ: 
ສ້າງຊ່ອງທາງໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນໃຫມ່, ແລະ ສ້າງສະກຸນເງິນ
ໃນລະບົບPlatforms,ພ້ອມນ້ີ,ວິວັດທະນາການດ້ານ
ເຕັກໂນໂລຢີໃນລະບົບການເງນິໄດ້ຮັບການພັດທະນາຫຼາຍ
ຂ້ຶນຈົນກາຍເປັນສ່ິງສໍາຄັນສຸດເພ່ືອຮັກສາການເຕີບໂຕແລະ
ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຜູ້ບໍລິໂພກທັງໃນຕະຫຼາດ
ທີ່ມີຄວາມພ້ອມ(Mature Market)ແລະຕະຫຼາດເກີດ
ໃຫມ່(Emerging Market).ສະນ້ັນ,ຈ່ຶງມຄີວາມຈໍາເປັນ
ພັດທະນາລະບົບການຕິດຕາມຂ້ໍມນູໃຫ້ທ່ວງທັນແລະຕອບ
ສະຫນອງວຽກບໍລິຫານຜ່ານລະບົບການເງນິ,ນອກຈາກນ້ີ,
ຍັງມີແນວ ໂນ້ມສະພາບການໃຫມ່ທີ່ທະນາຄານກາງຈະ 

ປະເຊີນໃນຕໍ່ຫນ້າຄື: ”ຖານຂໍ້ມູນແລະການວິເຄາະ (Data 
and Analysis) ແມນ່ມຄີວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມຖີານຂ້ໍມນູ,ມກີານ 
ວິເຄາະແລະການປະເມນີທ່ີຖືກຕ້ອງມປີະສິດທິພາບແລະເປັນ
ລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ;”ສະພາບແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງຂອງໂລກ
(Maga Trends)33 ທ່ີຈະສ່ົງຜົນກະທົບຫຼາຍຂ້ຶນເຊ່ັນ:ສະພາບການ
ປ່ຽນຂ້ົວອໍານາດດ້ານເສດຖະກດິ(Shifts in global economic 
power), ວິວັດທະນາການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ(Technological 
Breakthroughs),ການປ່ຽນແປງດ້ານປະຊາກອນແລະສັງຄົມ
(Demographic and Social Change),ການຂະຫຍາຍຕົວ
ເມືອງ(Rapid Urbanisation),ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າ
ອາກາດແລະການຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ(Cli-
mate change and resource Scarcity);”ການສ້າງຄວາມສົມ
ດຸນລະຫວ່າງຄວາມສ່ຽງແລະຜົນຕອບແທນທ່ີມກີານພັດທະນາ
ແບບກ້າວກະໂດດ(Balancing the risk and rewards of 
rapid development);”ຄວາມສໍາຄັນໃນດ້ານຄວາມສາມາດ
ຂອງສະຖາບັນ(The Importance of Institution capabil-
ities) ຄວນປະກອບດ້ວຍ 3 ປະການຫຼັກຄື: 1) ວິໄສທັດທີ່
ຊັດເຈນແລະຫນ້າສົນໃຈໃນການວາງຍຸດທະສາດຫຼາກຫຼາຍ
ຮູບແບບ; 2)ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ,ການສື່ສານ
ແລະການປະສານງານທຸກລະດັບໃນອົງກອນ; 3)ການອອກ
ແບບອົງກອນທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ.

3.3.ສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່ສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່
ໃນບົດຄ້ົນຄວ້າໄດ້ຕ້ັງຂ້ໍສົມມດຸຖານທ່ີຄາດວ່າຈະເປັນສ່ິງທ້າທາຍ

ໃຫມໃ່ນຕ່ໍຫນ້າສໍາລັບທະນາຄານກາງເປັນຕ້ົນ:ດ້ານລະບົບຫັຼກການ
ບໍລິການທະນາຄານ(Core Banking Service) ເຊ່ັນ:ຕະຫຼາດ
ສິນເຊ່ືອອອນໄລ(Marketplace ending),ສະກນຸເງນິດີຈີຕອນ
ໃຫມ່(New Digital Currencies),ທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນທຸລະ
ກາໍຄ້າຍຄືທະນາຄານ(Shadow banking), ຮູບແບບທຸລະກິດທ່ີ
ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີblock chain (Business Models Using 
Blockchain), ຊ່ຶງທະນາຄານກາງມຄີວາມຕ້ອງການດ້ານທັກສະ
ແລະລະບົບໃຫມເ່ພ່ືອນໍາໃຫ້ທັນກບັຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຕະຫຼາດ
ທີ່ຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງ.ພ້ອມນີ້,ຍັງຕ້ອງການເຄື່ອງມືວິເຄາະຖານ 
ຂໍ້ມູນ(Data Analytics Tools) ທີ່ສາມາດລະບຸຄວາມສ່ຽງທີ່
ສ້າງຂ້ືນໃນລະບົບການເງນິ:ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການກາໍນົດລາຄາ, 
ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການບໍລິການຂ້າມແດນ, ຄຸນນະພາບດ້ານ 
ຖານຂໍ້ມູນແລະການຈໍລະກໍາທາງCyber.

4.4.ທິດທາງແນວໂນ້ມໃຫມ່ທິດທາງແນວໂນ້ມໃຫມ່(New Blueprint) (New Blueprint) 
1)ການກໍານົດແບບແຜນທີ່ຈະແຈ້ງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ 

ຕ້ອງການຂອງສັງຄົມແລະບົດບາດທະນາຄານກາງໃນຫນ້າທ່ີໃຫ້
ການບໍລິການແລະຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມແມນ່ຖືເປັນວຽກບຸລິມະສິດ;

2)ຄວາມສາມາດຂອງອົງກອນຄວນປະກອບດ້ວຍ:ບຸກຄະ
ລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດຮອບດ້ານ,ມີລະບົບປ້ອງກັນຄວາມ

3 http://www.pwc.com/p/en/issues/megatrends/index.htm 
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ສ່ຽງ,ລະບົບຖານຂ້ໍມນູ,ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແລະການສ່ືສານ;
3) ຂະຫຍາຍຂອບເຂດງານວິເຄາະເຂ້ົາໃນການສ້າງແບບຈໍາ

ລອງສະຖານະການແລະສຶກສາສະຖານະການໃຫມ່ທີ່ຈໍາເປັນ
ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຄຸກຄາມທັງໃນແບບເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນແລະບໍ່
ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ;

4) ການແຈ້ງປະສານງານໃນຂອບວຽກບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ອົງກອນຈໍາເປັນຕ້ອງມີຜູ້ຕິດຕາມກວດກາແລະຜູ້ບໍລິຫານງານ
ໃນທຸກລະດັບຂອງວຽກການເງິນ,ການວາງຍຸດທະສາດ,ວຽກ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງປະຕິບັດງານແລະວຽກບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານບົດບາດຊື່ສຽງຂອງທະນາຄານ;

5) ເພີ່ມຂະຫນາດຄວາມສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກ
Big data,ພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດຖານຂ້ໍມນູ(data Strat-

egy) ແລະເປີດກວ້າງຖານຂ້ໍມນູຂອງທະນາຄານກາງອອກສູ່
ສາທາລະນະຊົນຢ່າງທ່ົວເຖິງເພ່ືອກະຕຸກຊຸກຍູ້ລະດົມແນວ 
ຄິດຮ່ວມກັນ.

ໃນອານາຄົດຈະຍັງສືບຕ່ໍມີສະພາບການທ່ີບ່ໍແນ່ນອນ
ແລະສະພາບການທ່ີບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເກດີຫຍັງຂ້ຶນຢ່າງຫີຼກລ້ຽງບ່ໍໄດ້, 
ສະນ້ັນ,ຕ່ໍກບັ5ຄຸນລັກສະນະທ່ີໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງນ້ັນທະນາ 
ຄານກາງສາມາດນໍາມາເປັນບ່ອນອີງໃນການຕັດສິນໃຈແລະ
ຮັບມກືບັບັນດາຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທາງດ້ານການເງນິທ່ີອາດຈະ
ເກດີຂ້ຶນໃນຕ່ໍຫນ້າຢ່າງມຄີວາມຫມັນ້ໃຈຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ
ແລະສາມາດສ້າງຄວາມຫນ້າເຊ່ືອຖືໃຫ້ແກລັ່ດຖະບານແລະ
ສັງຄົມໃນຕໍ່ຫນ້າອີກດ້ວຍ.

ໂດຍ:ກົມຮ່ວມມືສາກົນ,ທຫລ.ໂດຍ:ກົມຮ່ວມມືສາກົນ,ທຫລ.  
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ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານການພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ
ທຸລະກິດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວປະຈຳປີ2021

v v ພາບລວມພາບລວມ::  ໃນລະຍະ1ປີຜ່ານມາ,ຄະນະຮັບຜິດ 
ຊອບພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ຕາມມາດຕະຖານບາເຊວກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນແມ່ບົດ 
ແລະແຜນວຽກລະອຽດທ່ີກໍານົດໄວ້ຢ່າງຕ້ັງໜ້າເຊ່ິງສາມາດ 
ຍາດຜົນສໍາເລັດມາໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແຕ່ເນື່ອງຈາກສະ 
ຖານະການການລະບາດຂອງພະຍາດCovid-19ເຮັດໃຫ້
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບາງໜ້າວຽກບ່ໍເປັນໄປຕາມແຜນທ່ີກໍາ
ນົດໄວ້.ໃນໄລຍະທີ1 (2017-2020) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ສໍາເລັດແລ້ວ 100%. ໄລຍະທີ 2 (2021-2023) ມີຈໍາ
ນວນທັງໝົດ 40 ໜ້າວຽກທີ່ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໃນປີ 

2021ສາມາດຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້87,18% ໃນນີ້,
ມີ22ໜ້າວຽກສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສໍາເລັດ100%, 12 ໜ້າ
ວຽກສາມາດປະຕິບັດໄດ້50-99%ແລະ6 ໜ້າວຽກປະຕິບັດ
ໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ 50%. 
vvການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພໍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພໍ

ຂອງທຶນຂອງທຶນ::
ສຳເລັດການສ້າງຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມ 

ພຽງພໍຂອງທຶນ(ສະບັບປັບປຸງ)ພາຍໃນຄະນະ,ຊ່ຶງປະຈຸບັນກະກຽມ 
ຜ່ານຄະນະກມົ,ຄະນະພະແນກພາຍໃນກມົຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ 
ທລຸະກິດ(ກຄທ)ຄາດໝາຍໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ2022. ການປັບປຸງ 
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ນິຕິກໍາດ່ັງກ່າວແມ່ນບ່ໍສາມາດສໍາເລັດຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ້ໃນປີ 
2021ເນ່ືອງຈາກຄວາມລ່າຊ້າໃນການປະກອບຄໍາເຫັນຈາກທະນາຄານ 
ທຸລະກດິແລະການສ້າງແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ 
ຂອງບາງທະນາຄານຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ 
Covid-19 ຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນ ແລະ ເລກບັນຊີ ທີ່ກ່ຽວກັບການ
ຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນໃນການປັບປຸງລະບຽບການດ່ັງກາ່ວ. 
vvການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄວາມ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄວາມ 
ສ່ຽງສ່ຽງ::

1.ສຳເລັດການພັດທະນາຄູ່ມຄຸ້ືມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງກມົ
ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິຊ່ຶງໄດ້ລວບລວມບັນດາວິທີການຕ່າງໆ 
ເພ່ືອກາໍນົດແລະປະເມນີທະນາຄານທຸລະກດິຕາມຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ 
ໃນແຕ່ລະດ້ານມກີານກາໍນົດຕົວຊ້ີວັດຕ່າງໆ,ການຈັດອັນດັບຄວາມ
ສ່ຽງແລະຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງທະນາຄານຜ່ານບົດປະເມນີຄວາມ 
ສ່ຽງ (RAS),ຂ້ໍມນູທະນາຄານ(IP),ບົດລາຍງານຜົນການກວດ 
ກາ(ROX)ແລະອື່ນໆ.ສຳລັບບົດແນະນຳໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ 
ທຸລະກດິໃນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງແມນ່ໄດ້ມກີານ 
ລະດົມຄຳເຫັນຮອບ2ຈາກບັນດາພະແນກແລະຄະນະຕ່າງໆທ່ີ 
ຕິດພັນລວມໄປເຖິງພະນັກງານທ່ີເຮັດວຽກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ 
ທຸລະກດິທ່ີຢູ່ສາຂາພາກຂອງທຫລເພ່ືອໃຫ້ບົດແນະນຳດ່ັງກາ່ວ 
ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ;

2.ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາMOUວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືແລະ
ການແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູຂ່າວສານການກວດກາແລະການຄຸ້ມຄອງ
ທະນາຄານທຸລະກດິລະຫວ່າງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວແລະ
ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມໃນວັນທ ີ08ມັງກອນ2022.  

3.ດໍາເນີນການຄ້ົນຄວ້າກຽ່ວກບັວຽກງານການສ້າງລະບົບເຕືອນ 
ໄພລ່ວງໜ້າ(EWS), ວຽກງານການສ້າງຕົວແບບການທົດສອບ 
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ (Stress Test). ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍໄດ້ມີການ 
ປະເມີນລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບPillar 2 ແລະ ໄດ້ມີການ 
ປັບປຸງລະບຽບການເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກນົເປັນ 
ແຕ່ລະໄລຍະໂດຍໄດ້ສໍາເລັດການອອກຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍຂອບເຂດ 
ການສະໜອງສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 
296/ທຫລ,ລົງວັນທີ17 ມຖຸິນາ2021;ໄດ້ຄ້ົນຄວ້າຂ້ໍຕົກລົງວ່າ 

ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ(Corporate Governance),  
ຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍຊັບສິນທ່ີໄດ້ມາຈາການຊໍາລະໜ້ີຂອງທະນາຄານ 
ທຸລະກິດ,ວຽກງານການປະເມນີຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນພາຍໃນ 
(ICAAP), ລະບຽບການຮັກສາອັດຕາສ່ວນເງນິສົດຄ້າງຄັງ 
ຂອງທະນາຄານ (ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ), 
ຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັກສາລະດັບຖານະເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະການຄຸ້ມຄອງແບບລວມກຸ່ມ.
vvການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ 

ຕາມມາດຕະຖານບາເຊວຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ  
1.ຄະນະຄ້ົນຄວ້າກໄໍດ້ມກີານປັບປຸງຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງວ່າ 

ດ້ວຍການລາຍງານແລະການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມນູຂອງທະນາຄານ 
ທຸລະກດິເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຫັຼກການສາກນົກໍານົດໄວ້ 
ໂດຍເບິ່ງບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະປະເທດ 
ໄທ ແລະ ອົດສະຕາລີເປັນຫຼັກ; ສຶກສາ ແລະ ສ້າງແບບ 
ຟອມລາຍງານຂອງທຫລໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະ,ພ້ອມທັງ 
ສຶກສາບັນດາກົດໝາຍແລະລະບຽບການໃນສປປລາວ 
ທ່ີຕິດພັນກບັການເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຮັບຊາບ;

2.ຄ້ົນຄວ້າການເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູລວມກຸມ່ທະນາຄານ, 
ການລາຍງານການຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການລາຍງານລາຍຊື ່
ບໍລິສັດໃນກຸມ່ແລະໂຄງສ້າງຂອງກຸມ່ທະນາຄານທ່ີທະນາຄານ
ໄດ້ລົງທຶນຮ່ວມ.
vvການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ::
u ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃຫ້ແກພ່ະ 

ນັກງານພາຍໃນກມົກຽ່ວຂ້ອງຂອງທຫລແລະທະນາຄານ 
ທຸລະກິດ3ຄັ້ງຄື:

1) ຫົວຂ້ໍSREP Webinar on Supervisory Re-
view Practices and Approaches ໃຫ້ພະນັກງານກຄທ 
ໂດຍADB;

2) ການພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ
ທຸລະກດິຕາມມາດຕະຖານບາເຊວໃນຫົວຂ້ໍການປະເມນີ 
ການຄຸ້ມຄອງທຶນພາຍໃນຂອງທະນາຄານ(ICAAP)”ເຊິງ່ 
ຄະນະພິລາ2ມຄີວາມຕ້ອງການຢາກຝຶກອົບຮົບແລະກຳລັງ 
ພັດທະນາໃຫ້ພະນັກງານກຄທໂດຍKPMGໄທ;

3) ການໃຫ້ຄະແນນສິນເຊ່ືອແລະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
(Credit Scoring and its application)”ແລະ”ຂະບວນການ 
ປະເມນີຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນພາຍໃນຂອງທະນາຄານ(Internal 
Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP)”  
ໃຫ້ທທກໂດຍEY;
v ສໍາເລັດການແຈ້ງຕອບຮັບຮອງແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ຕາມມາດຕະຖານບາເຊວຂອງທະນາຄານຈຳນວນ28 ແຫ່ງ 
ກວມເອົາ83%ຂອງທະນາຄານທົ່ວລະບົບ;
w ສໍາເລັດການສະຫຼຸບແລະສັງລວມຄວາມຄືບ 

ໜ້າການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຂອງທະນາຄານທ່ີຖືກຮັບຮອງ
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ແຜນແມ່ບົດເປັນປະຈໍາແຕ່ລະໄຕມາດ.
v v ບາງບົດຮຽນທ່ີສຳຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງບາງບົດຮຽນທ່ີສຳຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ  

ຕາມມາດຕະຖານບາເຊວຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ
n n ຂະບວນການປະເມນີຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນພາຍ ຂະບວນການປະເມນີຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນພາຍ 

ໃນຂອງທະນາຄານໃນຂອງທະນາຄານ(Internal Capital Adequacy As-(Internal Capital Adequacy As-
sessment Process: ICAAP) sessment Process: ICAAP) 

ໃນຂະບວນການຂະບວນການປະເມນີຄວາມພຽງພໍຂອງ 
ທຶນພາຍໃນຂອງທະນາຄານ(Internal Capital Adequacy 
Assessment Process: ICAAP)ຕ້ອງມອົີງປະກອບຢ່າງ 
ໜ້ອຍ5ດ້ານຄື:

1. ການຄຸ້ມຄອງຂອງສະພາບໍລິຫານແລະຄະນະອໍານວຍ
ການຂອງທະນາຄານ(Board And Senior Management 
Oversight);

2.ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງທ່ີສໍາຄັນ(Comprehen-
sive Risk Management);

3. ການປະເມີນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຢ່າງເໝາະສົມ
(Sound Capital Adequacy Assessment);

4. ການຕິດຕາມແລະການລາຍງານທີ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍ
ແລະເໝາະສົມ(Monitoring And Reporting);

5. ທົບທວນການຄວບຄຸມພາຍໃນ(Internal Con-
trol Review).

ໃນວັນທີ31 ເດືອນທັນວາ2020ທຫລໄດ້ອອກ
ແຈ້ງການແນະນໍາທະນາຄານໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ
ໃນຂະບວນການປະເມີນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນພາຍໃນ
(ICAAP) ເພື່ອເປັນແນວທາງເບື້ອງຕົ້ນໃນການກະກຽມ
ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຊັ່ນ:

1.ສະພາບລວມຂອງທະນາຄານ;

2.ບົດບາດຂອງສະພາບໍລິຫານແລະຄະນະອໍານວຍການ
ຂອງທະນາຄານໃນICAAP;

3.ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງທ່ີສໍາຄັນແລະທຶນທ່ີໃຊ້ຮອງຮັບ;
4.ການທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ(Stress Testing);
5.ແຜນທຶນ(Capital Planning);
6.ຂະບວນການລາຍງານ ICAAPຕ່ໍສະພາບໍລິຫານແລະ

ຄະນະອໍານວຍການຂອງທະນາຄານ;
7. ການທົບທວນICAAP.
n n ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ(Liquidity Risk)(Liquidity Risk)
ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຄ້ົນຄວ້າຂ້ໍມນູທ່ີໃຊ້ເປັນຕົວຊ້ີວັດ

ເພ່ືອຕິດຕາມວ່າທະນາຄານທຸລະກດິມຊັີບສິນສະພາບຄ່ອງພຽງພໍ
ເພື່ອສາມາດຮອງຮັບພາວະວິກິດ.ໂດຍອີງຕາມມາດຕະຖານບາ
ເຊວ3ໄດ້ກໍານົດ2ອັດຕາສ່ວນພື້ນຖານຄື:

1. ອັດຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງໄລຍະສ້ັນ(Liquidity Cov-
erage Ratio: LCR);

2.ອັດຕາສ່ວນແຫ່ຼງທຶນທ່ີມຄີວາມໝ້ັນຄົງໄລຍະກາງແລະ
ຍາວ(Net Stable Funding Ratio: NSFR).

ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຂໍ້ມູນດ້ານສະພາບຄ່ອງດັ່ງນີ້:ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຂໍ້ມູນດ້ານສະພາບຄ່ອງດັ່ງນີ້: 
l ຊັບສິນທ່ີມີຄຸນນະພາບດີແລະມີສະພາບຄ່ອງສູງ(HQLA).
l ກະແສເງິນສົດຮັບຈ່າຍຕາມອາຍຸຄົງເຫືຼອແລະຕາມສັນຍາ.
l ອາຍຸຄົງເຫຼືອຂອງແຫຼ່ງທຶນ(ເງິນຝາກແລະເງິນກູ້ຢືມ)
ພ້ອມທັງຄວາມສ່ຽງຈຸດສຸມຂອງແຫຼ່ງທຶນ.
l ຊັບສິນທີ່ບໍ່ລວມພາລະຜູກພັນທາງການເງິນ.
l ຊັບສິນສະພາບຄ່ອງໄລຍະສ້ັນສໍາລັບສະກນຸເງນິທ່ີສໍາຄັນ.
l ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດເພື່ອໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະຄວາມ
ສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ(ສັນຍານເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ).
ໃນທ້າຍປີ2021,ກມົຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ນຳ
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ເງື່ອນໄຂການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະເງື່ອນໄຂການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແລະ
ການຍຸບເລີກຫຼືລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດການຍຸບເລີກຫຼືລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກດິໝາຍເຖິງທະນາຄານ
ທຸລະກດິທ່ີມກີານບໍລິຫານທ່ີດີ,ມຜົີນກໍາໄລ,ມສີະພາບຄ່ອງ,ມີ
ທຶນພຽງພໍໃນການດຳເນີນທຸລະກດິໂດຍສະເພາະການສະໜອງ
ສິນເຊ່ືອໃຫ້ແກລູ່ກຄ້າ,ການຂະຫຍາຍກດິຈະການຄືການນຳໃຊ້
ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ເພ່ືອຕອບສະໜອງກບັຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ຂອງສັງຄົມ.ສະນ້ັນ,ເມືອ່ເຫັນໄດ້ເນ້ືອໃນຄວາມໝາຍດ່ັງກາ່ວແລ້ວ
ກດົໝາຍຈ່ຶງໄດ້ກາໍນົດຕ່ໍກບັດ້ານເງືອ່ນໄຂການຮັກສາຄວາມໝ້ັນຄົງ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຊ່ຶງໃນມາດຕາ46 :
ເງືອ່ນໄຂລວມກຽ່ວກບັການຮັກສາຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງທະນາຄານ
ທຸລະກິດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ,ສະບັບ
ເລກທີ56/ສພຊ,ລົງວັນທີ07ທັນວາ2018(ສະບັບປັບປຸງ)ໄດ້
ກາໍນົດວ່າ:ທະນາຄານທຸລະກດິແລະສາຂາທະນາຄານທຸລະກດິ
ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດເງື່ອນໄຂລວມກ່ຽວກັບການຮັກສາ
ຄວາມໝັ້ນຄົງຄື:

1.ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມລະບົບການບໍລິຫານແລະ
ການບັນຊີທ່ີດີຕາມເງືອ່ນໄຂທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກດົໝາຍແລະ
ລະບຽບການທີ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວກໍານົດ.ໝາຍ
ຄວາມວ່າ:ທະນາຄານທຸລະກດິຕ້ອງມລີະບົບການບໍລິຫານ
ທີ່ດີແລະຮັດກຸມເປັນຕົ້ນແມ່ນຕ້ອງມີລະບົບແລະກໍາ
ນົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນຊ່ຶງເນ້ືອໃນຕ້ົນຕໍ
ກາໍນົດກຽ່ວກບັໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງແລະກນົໄກການ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂດຍລວມເອົາທ່ີຕ້ັງ,ພາລະບົດບາດ,ສິດ
ແລະໜ້າທ່ີຄວາມຮັບຜິດຊອບ,ການຕິດຕາມ,ກວດກາແລະ
ການລາຍງານຂອງຜູ້ບໍລິຫານ,ໜ່ວຍງານແລະພະນັກງານຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກດິແລະປະຕິບັດການບັນຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍແລະລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2.ຮັກສາທຶນໃຫ້ພຽງພໍ,ຮັບປະກັນສະພາບຄ່ອງແລະ
ຮັບປະກັນການບໍລິຫານຊັບສິນໃຫ້ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງແລະ

ສ່ົງຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງແກ່ທະນາຄານທຸລະກດິເພ່ືອປະກອບຄຳເຫັນແລະ
ກະກຽມເກບັຂ້ໍມນູທ່ີທະນາຄານທຸລະກິດຕ້ອງຮັກສາອັດຕາສ່ວນ
ຄຸ້ມຄອງສະພາບຄ່ອງ(LCR)ຕະຫຼອດເວລາຕາມການຄິດໄລ່
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຊັບສິນຄ່ອງຕົວຄຸນນະພາບສູງມີຄື:ຊັບສິນຄ່ອງຕົວຄຸນນະພາບສູງມີຄື:

1. ເງິນສົດຢູ່ໃນມືທຸກສະກຸນ;
2. ເງນິທຸກສະກນຸຂອງທະນາຄານທ່ີຝາກໄວ້ກບັທຫລລວມ
ທັງເງິນແຮຝາກບັງຄັບ;

3.ພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ;
4. ພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານຕ່າງປະເທດຫຼືສະຖາບັນ
ການເງິນສາກົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເທົ່າສູນ;

5. ຊັບສິນອ່ືນທ່ີມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍຳ,ສາມາດຫັນເປັນເງນິສົດ
ໄດ້ໄວໃນສະພາບວິກິດ.

ໂດຍ:ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ,ທຫລ.ໂດຍ:ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ,ທຫລ.
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ວວາລະສານາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ
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ມກີານກະຈາຍຄວາມສ່ຽງ.ໝາຍຄວາມວ່າ:ທະນາຄານທຸລະກດິ
ຕ້ອງຮັກສາອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນທັງໝົດບ່ໍໃຫ້ຕ່ໍາ
ກວ່າ8%ຂອງຊັບສິນທ່ີມນ້ໍີາໜັກຄວາມສ່ຽງ;ຮັບປະກັນໃຫ້
ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີສະພາບຄ່ອງແລະການບໍລິຫານ
ຊັບສິນໃຫ້ມຄີວາມຕ່ໍເນ່ືອງໂດຍຕ້ອງມລີະບຽບ,ກນົໄກແລະ
ຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມໃນການບໍລິຫານຊັບສິນ,ຕ້ອງຫັກເງນິ
ແຮໄວ້ຢ່າງພຽງພໍແລະມີການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງດ້ວຍວິທີ
ກະຈາຍການລົງທຶນຢ່າງມແີບບແຜນແລະມກີານແບ່ງສັດສ່ວນ
ການລົງທຶນໃນແຕ່ລະປະເພດຢ່າງເໝາະສົມ;

3.ມລີະບຽບ,ກນົໄກແລະຂ້ັນຕອນທ່ີຄົບຖ້ວນເພ່ືອ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານຕ່າງໆ.

ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວເປັນຜູ້ກາໍນົດລະບຽບການ
ລະອຽດກຽ່ວກບັການຮັກສາຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງທະນາຄານ
ທຸລະກດິແລະສາຂາທະນາຄານທຸລະກດິຕ່າງປະເທດ.ນອກຈາກ
ເງືອ່ນໄຂກຽ່ວກບັການຮັກສາຄວາມໝ້ັນຄົງທ່ີໄດ້ກາ່ວມານ້ັນ
ແລ້ວ,ທະນາຄານທຸລະກິດຍັງສາມາດໝູນໃຊ້ວິທີປະຕິບັດທ່ີ 
ດີກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຕາມການເຫັນດີຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ.

ນ້ັນແມນ່ເງືອ່ນໄຂການຮັກສາຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງທະນາຄານ 
ທຸລະກດິຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ(ສະບັບ
ປັບປຸງ)ໄດ້ກໍານົດແຈ້ງໃນເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວນັ້ນມີຄວາມສໍາ 
ຄັນທ່ີສຸດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເພ່ືອຮັບປະກັນດ້ານຄວາມ 
ໝ້ັນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໂດຍສະເພາະດ້ານທຶນຂອງ 
ທະນາຄານທຸລະກດິຕ້ອງມຄີວາມພຽງພໍແລະບ່ໍໃຫ້ຫຼຸດຕາມ 
ອັດຕາສ່ວນຕາມລະບຽບການທ່ີໄດ້ກາໍນົດແລະສາມາດໝູນໃຊ້ 
ວິທີປະຕິບັດອ່ືນທ່ີດີກຽ່ວກບັການຮັກສາຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງ 
ທະນາຄານທຸກລະກິດຢ່າງເໝາະສົມ.

ໃນອານາຄົດຖ້າເຫັນວ່າທະນາຄານທຸລະກິດຫາກຕົກ 
ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງດ້ານຄວາມ 
ໝັ້ນຄົງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປແກ້ໄຂ
ຢ່າງຮີບດ່ວນ.ໂດຍການເຂ້ົາໄປປະຕິບັດມາດຕະການແຕ່ຫົວ
ທີແລະການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ
ດ້ວຍວິທີການເຂົ້າໄປຄວບຄຸມ, ດຳເນີນການຟື້ນຟູ ຖ້າເຫັນ 
ວ່າສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ ແລະ ຖ້າເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ ກໍ
ດຳເນີນການຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ລ້ົມລະລາຍ.ສະນ້ັນ,ຄ້ັງນ້ີຜູ້ຂຽນຈະ
ມານຳສະເໜີກ່ຽວກັບການຍຸບເລີກແລະການລົ້ມລະລາຍ
ທະນາຄານທຸລະກດິວ່າມຄືີແນວໃດໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຊາບ.

ການຍຸບເລີກທະນາຄານທຸລະກດິໝາຍເຖິງການຢຸດເຊົາ
ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ
ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ມີມາດຕະການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດທ່ີ
ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ໂດຍໄດ້ມີມາດຕະການເຂົ້າໄປຄວບຄຸມ
ແລະ ມາດຕະການຟື້ນຟູ ໄປແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ
ຊຶ່ງການຍຸບເລີກປະກອບມີ 2 ກໍລະນີ ຄື: ການຂໍຍຸບເລີກ 

ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈແລະຍຸບເລີກດ້ວຍການກະທຳຜິດຕໍ ່
ກົດໝາຍແລະລະບຽບການ.

ການລ້ົມລະລາຍໝາຍເຖິງການແກ້ໄຂວິກດິທ່ີກຳລັງປະສົບ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ໄດ້
ໂດຍການຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍຕໍ່ທະນາຄານ
ທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວ່າທະນາຄານ
ທຸລະກິດນັ້ນບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ຫຼື ໄດ້ດໍາເນີນການຟື້ນຟູໄປ
ແລ້ວແຕ່ທະນາຄານທຸລະກິດຍັງບໍ່ສາມາດຄົງຕົວຢູ່ໄດ້.

ເມືອ່ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍທ່ີກາ່ວມານ້ັນໂດຍອີງຕາມພາກ
ທີVII,ໝວດທີ1,ມາດຕາ80ການຍຸບເລີກທະນາຄານ
ທຸລະກິດ,ມາດຕາ81ການຍຸບເລີກສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ
ຕ່າງປະເທດແລະມາດຕາ82ການລ້ົມລະລາຍຕາມກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ,ສະບັບເລກທີ56/ສພຊ,ລົງ
ວັນທີ07ທັນວາ2018(ສະບັບປັບປຸງ)ໄດ້ກໍານົດເນື້ອໃນ
ແຕ່ລະມາດຕາປະກອບມີດັ່ງນີ້:

ມາດຕາມາດຕາ8080ການຍຸບເລີກທະນາຄານທຸລະກິດທະນາຄານ
ແຫ່ງສປປລາວຈະພິຈາລະນາຍຸບເລີກທະນາຄານທຸລະກິດ
ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງດັ່ງນີ້:

1.ມີການຍຸບເລີກທະນາຄານທຸລະກິດຕາມມະຕິກອງ 
ປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຮ້ອງຂໍຍຸບເລີກດ້ວຍຄວາມ 
ສະໝັກໃຈໂດຍທະນາຄານທຸລະກດິເອງແຕ່ບົນພ້ືນຖານການ 
ພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວແລະປະຕິບັດ 
ເງືອ່ນໄຂຕ່າງໆຕາມລະບຽບການເປັນຕ້ົນແມນ່ການປະຕິບັດ 
ພັນທະໃນການຊໍາລະສະສາງໜ້ີໃຫ້ຜູ້ຝາກເງນິແລະເຈ້ົາໜ້ີອ່ືນ 
ຢ່າງຄົບຖ້ວນ;

2. ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກດິການທະນາຄານບົນ
ພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

3.ບ່ໍດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນພາຍໃນເວລາເກົາ້ສິບວັນ
ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕົ້ນໄປ;

4.ມີການລະເມີດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຮັກສາ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ:
ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕໍ່າກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງແລະຂາດ
ສະພາບຄ່ອງຢ່າງຮ້າຍແຮງຊຶ່ງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້;

ມາດຕາມາດຕາ 8181 ການຍຸບເລີກສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ 
ຕ່າງປະເທດທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈະພິຈາລະນາຍຸບເລີກ 
ສາຂາທະນາຄານທຸລະກດິຕ່າງປະເທດໃນກໍລະນີໃດໜ່ຶງດ່ັງນ້ີ:

1.ສຳນັກງານໃຫຍ່ຮ້ອງຂໍຍຸບເລີກສາຂາຂອງຕົນ.ໝາຍ
ຄວາມວ່າຮ້ອງຂໍຍຸບເລີກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈໂດຍທະນາຄານ
ທຸລະກິດເອງແຕ່ບົນພ້ືນຖານການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານ
ແຫ່ງສປປລາວແລະປະຕິບັດເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຕາມລະບຽບ
ການເປັນຕ້ົນແມນ່ການປະຕິບັດພັນທະໃນການຊໍາລະສະສາງ
ໜີ້ໃຫ້ຜູ້ຝາກເງິນແລະເຈົ້າໜີ້ອື່ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ;

2.ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກດິການທະນາຄານບົນ
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ພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
3.ບ່ໍດຳເນີນທຸລະກດິຂອງຕົນພາຍໃນເວລາເກ້ົາສິບວັນ

ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕົ້ນໄປ;
4.ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂພາວະວິກິດ;
5. ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງ 

ປະເທດຖືກຍຸບເລີກຫຼືລົ້ມລະລາຍ.
ພາຍຫັຼງທ່ີຍຸບເລີກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈະຖອນໃບ 

ອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກດິການທະນາຄານຂອງສາຂາທະນາຄານ 
ທຸລະກດິນ້ັນ.ໃນກລໍະນີທ່ີຍຸບເລີກຕາມທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂ້ໍ2, 
4ແລະຂ້ໍ5ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈະແຕ່ງຕ້ັງຄະນະຊໍາ 
ລະສະສາງເພື່ອດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງແລະໃນກໍລະນີທີ່
ຍຸບເລີກດ້ວຍສາເຫດຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້4ທະນາຄານ 
ແຫ່ງສປປລາວຈະແຈ້ງໃຫ້ສຳນັກງານປົກປ້ອງເງນິຝາກຈ່າຍ 
ຄືນເງນິຝາກທ່ີໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.ສຳລັບສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ 
ສາຂາທະນາຄານທຸລະກດິຕ່າງປະເທດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຊໍາລະ 
ສະສາງໜີ້ສິນຂອງສາຂາຕົນທີ່ຖືກຍຸບເລີກ.

” ມາດຕາມາດຕາ8282ການລົ້ມລະລາຍທະນາຄານແຫ່ງສປປ
ລາວມສິີດຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ສານຕັດສິນລ້ົມລະລາຍຕ່ໍທະນາຄານ 
ທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວ່າທະນາຄານ 
ທຸລະກດິນ້ັນບ່ໍສາມາດຟ້ືນຟູໄດ້ຫືຼດຳເນີນການຟ້ືນຟູແລ້ວແຕ່ຍັງ 
ບ່ໍສາມາດຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ໂດຍມໜ້ີີສິນຫຼາຍກວ່າຊັບສິນ.ຊ່ຶງພາຍຫັຼງ 
ຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ເພື່ອປະຕິບັດ 
ການຈ່າຍຄືນເງິນຝາກ ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຕາມລະບຽບ 
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ນ້ັນແມນ່ການຍຸບເລີກແລະການລ້ົມລະລາຍຂອງທະນາຄານ
ທຸລະກິດທີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບ 
ປັບປຸງ)ໄດ້ກຳນົດຊ່ຶງກອ່ນຈະກາ້ວເຂ້ົາມາເຖິງການດຳເນີນການ 
ຍຸບເລີກທະນາຄານທຸລະກດິໃດໜ່ຶງນ້ັນແມນ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ 
ແລະຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການດຳເນີນການແກ້ໄຂສະພາບຂອງ 
ທະນາຄານທຸລະກດິທ່ີຕົກຢູ່ໃນພາວະວິກດິມາແລ້ວເປັນຕ້ົນແມນ່ 
ການປະຕິບັດມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ,ການແກ້ໄຂທ່ີທະນາຄານ 
ທຸລະກດິທ່ີຕົກໃນພາວະວິກດິແລະການວາງມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຕົກຢູ່ໃນພາວະວິກິດດ້ວຍການເຂົ້າໄປ 
ຄວບຄຸມແລະດໍາເນີນການຟື້ນຟູຖ້າເຫັນວ່າສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ 
ແລະຖ້າເຫັນວ່າບ່ໍສາມາດຟ້ືນຟູໄດ້ກກໍາ້ວໄປເຖິງການດໍາເນີນ 
ການຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ລ້ົມລະລາຍ.ຊ່ຶງພາຍຫັຼງການຍຸບເລີກຫືຼລ້ົມ 
ລະລາຍທະນາຄານທຸລະກິດຈະຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນ 
ທຸລະກິດແລະດຳເນີນການຊໍາລະສະສາງພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ 
ໃຊ້ແທນໜີ້ສິນຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ໂດຍອີງຕາມພາກທີVII ໝວດທີ2ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ(ສະບັບປັບປຸງ)ສະບັບເລກທີ56/
ສພຊ,ລົງວັນທີ07ທັນວາ2020ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການຊໍາ 

ລະສະສາງຂອງທະນາຄານທຸລະກດິແລະສາຂາທະນາຄານ 
ທຸລະກດິຕ່າງປະເທດໄວ້ວ່າ:ພາຍຫັຼງການຍຸບເລີກຫືຼສານ 
ຕັດສິນລ້ົມລະລາຍ,ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈະແຕ່ງຕ້ັງ 
ຄະນະຫຼືຜູ້ຊໍາລະສະສາງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບ 
ການຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ.

ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຍຸບເລີກ
ທະນາຄານທຸລະກິດແລະສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງ
ປະເທດຕາມແຕ່ລະກລໍະນີຊ່ຶງໃນຂະບວນການຊໍາລະສະສາງ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິທ່ີຍຸບເລີກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຖ້າ
ຫາກເຫັນວ່າທະນາຄານດ່ັງກາ່ວມຄີວາມສາມາດຊໍາລະສະສາງ
ໜີ້ຂອງຕົນຕໍ່ຜູ້ຝາກເງິນ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ອື່ນໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ 
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວກຈໍະມອບໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ 
ທີ່ຂໍຍຸບເລີກນັ້ນຈັດຕັ້ງການຊໍາລະສະສາງດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ 
ແຕ່ຕ້ອງມກີານຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ.ສໍາລັບສາຂາທະນາຄານ 
ທຸລະກດິຕ່າງປະເທດທ່ີຖືກຍຸບເລີກດ້ວຍກລໍະນີຫືຼສາເຫດ 
ອ່ືນເຊ່ັນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກດິບົນພ້ືນຖານ 
ການສະໜອງຂ້ໍມນູທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ,ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂວິກດິ,ສໍາ 
ນັກງານໃຫ່ຍຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກດິຕ່າງປະເທດຖືກ 
ຍຸບເລີກຫຼືລົ້ມລະລາຍ.ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈະ 
ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະສໍາລະສະສາງເພ່ືອດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ 
ແລະໃນກລໍະນີຍຸບເລີກດ້ວຍສາເຫດ”ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂວິກິດ” 
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈະແຈ້ງໃຫ້ສໍານັກງານປົກປ້ອງ 
ເງິນຝາກຈ່າຍຄືນເງິນຝາກທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແລະສໍາ 
ນັກງານໃຫຍ່ຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດດ່ັງ 
ກາ່ວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຊໍາລະສະສາງໜ້ີສິນຂອງສາຂາຕົນທ່ີ 
ຖືກຍຸບເລີກຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ໃນຂະບວນການລົ້ມລະລາຍ ພາຍຫຼັງທະນາຄານ 
ແຫ່ງສປປລາວຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍຕໍ່ 
ທະນາຄານທຸລະກດິທ່ີຢູ່ໃນພາວະວິກິດທ່ີເຫັນວ່າທະນາຄານ 
ທຸລະກດິດ່ັງກາ່ວບ່ໍສາມາດຟ້ືນຟູຫືຼດໍາເນີນການຟ້ືນຟູແລ້ວ 
ແຕ່ທະນາຄານທຸລະກດິຍັງບ່ໍສາມາດຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ໂດຍມໜ້ີີ 
ສິນຫຼາຍກວ່າຊັບສິນທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈະແຈ້ງ 
ໃຫ້ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງນິຝາກເພ່ືອປະຕິບັດການຈ່າຍຄືນ 
ເງນິຝາກທ່ີໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມລະບຽບການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະເມືອ່ມຄໍີາຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດລ້ົມ 
ລະລາຍທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຈະແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຫຼື 
ຜູ້ຊໍາລະສະສາງເພື່ອດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ.

ໂດຍຄະນະຫຼືຜູ້ຊໍາລະສະສາງແມ່ນປະຕິບັດສິດ
ແລະໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1.ປະຕິບັດໜ້າທ່ີແທນຜູ້ບໍລິຫານແລະຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດໃນການຊໍາລະສະສາງ;

2.ຄວບຄຸມຫ້ອງການ,ປຶ້ມບັນຊີ,ປຶ້ມບັນທຶກຕ່າງໆ
ແລະຊັບສິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຫຼືບໍລິສັດໃນກຸ່ມ;
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3.ລົບລ້າງສັນຍາຂອງທະນາຄານທຸລະກດິທ່ີເຮັດຂ້ຶນ
ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

4.ປົກປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດບ່ໍ
ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ;

5.ເກັບກູ້ຊັບສິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ;
6.ຂຶ້ນບັນຊີເຈົ້າໜີ້,ລູກໜີ້ແລະຊັບສິນ,ສ້າງບົດ

ສະຫຼຸບຊັບສົມບັດຂອງທະນາຄານທຸລະກດິຄືນໃໝ່ແລ້ວສ່ົງ
ສໍາເນົາໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວພ້ອມທັງພິມເຜີຍແຜ່
ຜ່ານສື່ມວນຊົນ;

7.ກາໍນົດຈໍານວນເງນິທ່ີຈະຊໍາລະສະສາງຕາມບູລິມະ
ສິດ;

8.ກໍານົດແຜນ,ວິທີການແລະຮູບແບບການຊໍາລະ
ສະສາງຊັບສິນ,ໜີ້ສິນເພື່ອສະເໜີທະນາຄານແຫ່ງສປປ
ລາວພິຈາລະນາ;

9. ລາຍງານໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວກຽ່ວກັບ
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຊໍາລະສະສາງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

10.ນໍາໃຊ້ສິດແລະປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໃນໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ພາຍຫັຼງການກາໍນົດຈໍານວນເງນິທ່ີຈະຊໍາລະສະສາງພ້ອມ 
ທັງແຜນ,ວິທີການແລະຮູບການຊໍາລະສະສາງຊັບສິນແລະ 
ໜ້ີສິນຂອງທະນາຄານທຸລະກດິທ່ີຖືກຍຸບເລີກຫືຼລ້ົມລະລາຍ 
ແລ້ວຈະມີການຊໍາສະສາງເງິນໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ແລະພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍມີບູລິມະສິດດັ່ງນີ້:

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊໍາລະສະສາງ;
- ຊົດເຊີຍໃຫ້ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ;
- ຈ່າຍຄືນເງິນຝາກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ

ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ;

- ຈ່າຍເງນິເດືອນແລະຄ່າແຮງງານຂອງພະນັກງານທະນາຄານ
ທຸລະກິດຍົກເວັ້ນຜູ້ບໍລິຫານ;

- ໃຊ້ແທນໜີ້ສິນທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນຕາມສັນຍາ;
- ພັນທະທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີຕໍ່ລັດ;
- ໃຊ້ແທນໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ;
- ແບ່ງປັນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຫຼືໂອນ

ຄືນໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່.
ເມື່ອດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງສໍາເລັດຄະນະຫຼືຜູ້ຊໍາລະ

ສະສາງຈະເຮັດບົດລາຍງານໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວສ່ວນ
ການລົ້ມລະລາຍນອກຈາກສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປລາວແລ້ວຍັງຕ້ອງສ່ົງບົດລາຍງານໃຫ້ອົງການຈັດຕ້ັງປະຕິ
ບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານທ່ີກຽ່ວຂ້ອງເພ່ືອປິດສໍານວນຄະດີ.ຫັຼງຈາກ
ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານດັ່ງ
ກາ່ວແລ້ວຄະນະຫືຼຜູ້ຊໍາລະສະສາງຈະໝົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລະຖືວ່າການຊໍາສະສາງສິ້ນສຸດລົງ.

ທ່ີກາ່ວມານ້ັນແມນ່ການຊໍາລະສາງໃນການຍຸບເລີກຫືຼການ
ລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານ
ທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເມື່ອມີການຍຸບເລີກ ຫຼື ສານຕັດສິນ
ໃຫ້ລົ້ມລະລາຍແລ້ວ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈະ
ແຕ່ງຄະນະຊໍາລະສະສາງ ເພື່ອເຂົ້າມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະດໍາ
ເນີນການຊໍາລະສະສາງໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາໜ້ີແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຕາມຂ້ັນບູລິມະສິດໂດຍທະນາຄານທຸລະກດິເອງແມນ່ຕ້ອງໄດ້ມີ
ພັນທະຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນໜ້ີສິນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທ່ີຕົນ
ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ໂດຍ:ວັນນະສິດສິດທິລາດວົງສາແລະຄຳເບ້ົາສຸວໍລະວົງໂດຍ:ວັນນະສິດສິດທິລາດວົງສາແລະຄຳເບ້ົາສຸວໍລະວົງ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
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ສິດແລະຫນ້າທີ່ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໃນການຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ໃນຍຸກປັດຈຸບັນຄົນໃນສັງຄົມມີການນໍາໃຊ້ການບໍລິການ
ທາງການເງນິໃດຫນ່ຶງແຕ່ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ແກຜູ້່ຊົມໃຊ້ຜະລິດ 
ຕະພັນຫືຼການບໍລິການໃດຫນ່ຶງເກດີມຄີວາມຫມັນ້ໃຈ,ຮັບປະກນັ 
ເຖິງຄວາມປອດໄພ,ຄວາມໂປ່ງໃສລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແລະ 
ຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ,ທັງນ້ີກເໍພ່ືອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ໃນ 
ສັງຄົມເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມກີານເອົາລັດເອົາປຽບລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
ແລະຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ,ການບໍລິການແລະຜະລິດຕະພັນທາງການ 
ເງນິໃນປັດຈຸບັນມກີານພັດທະນາກາ້ວຫນ້າຂ້ຶນຢ່າງວ່ອງໄວຊ່ຶງຜູ້ 
ຊົມໃຊ້ຈໍານວນຫນ່ຶງອາດຈະຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈຢ່າງລະອຽດກຽ່ວກບັ
ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຊັບ 
ຊ້ອນຂ້ຶນ,ໄລຍະຜ່ານມາທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ຮັບຄໍາ 
ສະເໜີຫືຼຄໍາຮ້ອງທຸກຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັ
ການໃຊ້ບໍລິການຢູ່ທະນາຄານທຸລະກດິແລະສະຖາບັນການເງນິ 
ຕ່າງໆເຊັ່ນ:ການບໍລິການໃຫ້ສິນເຊື່ອຍັງບໍ່ດໍາເນີນໄປຕາມຂັ້ນ 
ຕອນ,ການໂຄສະນາຫືຼການເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູກຽ່ວກບັຜະລິດຕະພັນ 
ບໍ່ລະອຽດຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ບ່ໍຫັນເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກ ເຊິ່ງໂດຍ 
ສະເພາະການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕ່າງໆ ຊຶ່ງສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້,ນອກຈາກນີ້ຊ່ອງທາງການຮ້ອງທຸກຫຼືຊ່ອງ
ທາງການຂໍຄໍາປຶກສາຍັງບໍ່ມີຫຼືມີກໍບໍ່ຫຼາຍສະນັ້ນ,ທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນນາມຜູ້ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ໄດ້ເລັງເຫັນ 
ຄວາມສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ ້
ການບໍລິການທາງການເງິນຈ່ຶງເປັນເຈ້ົາການສະເຫນີຕ່ໍລັດຖະບານ 

ໃນການອອກດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການ 
ທາງການເງນິເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ການບໍລິການທາງການເງນິ 
ມີຄຸນນະພາບ,ຖືກຕ້ອງ,ໂປ່ງໃສແລະເປັນທໍາ,ດັ່ງນັ້ນ, 
ໃນບົດຄວາມສະບັບນ້ີຜູ້ຂຽນຈະມານໍາສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ 
ຮັບຊາບເຖິງສິດແລະຫນ້າທີ່ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປ 
ລາວໃນການຄຸ້ມຄອງແລະກວດກາປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການ
ບໍລິການທາງການເງນິຊ່ຶງໃນມາດຕາ20ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ 
ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງນິໄດ້ກາໍນົດ 
ກຽ່ວກັບການຄຸ້ມຄອງແລະກວດກາວຽກງານການປົກປ້ອງ 
ຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງນິວ່າ:ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປລາວເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງແລະເປັນເຈ້ົາການ 
ປະສານສົມທົບກບັກະຊວງ,ອົງການລັດທຽບເທ່ົາ,ອົງການ 
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແລະພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ 
ຄຸ້ມຄອງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ.

ນອກຈາກນີ້,ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວກໍມີສິດ 
ແລະຫນ້າທ່ີໃນຖານະເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງແລະກວດກາວຽກງານ 
ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນເປັນຕ້ົນ 
ແມ່ນ:ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າແລະສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, 
ນິຕິກາໍກຽ່ວກບັວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນການບໍລິການ 
ທາງດ້ານການເງນິ,ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການກຽ່ວກບັການ 
ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການດ້ານການເງນິແລະໂຄສະນາ 
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ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຊາບ,ແກໄ້ຂຄໍາສະເຫນີຂອງຜູ້ຊົມ
ໃຊ້,ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ,ຕິດຕາມ,ກວດກາແລະປະເມີນການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງ
ດ້ານການເງິນ,ພ້ອມທັງຮຽກໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລາຍງານຫຼື
ສະຫນອງຂ້ໍມນູໃນກລໍະນີມເີຫດການຫືຼສະພາບໃດຫນ່ຶງທ່ີ
ເກດີຂ້ຶນກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການ
ທາງດ້ານການເງິນແລະພິມເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ
ຜົນການປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງ
ດ້ານການເງິນໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ
ການເງິນແກ່ສັງຄົມດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆທີ່ເຫມາະສົມ ເພື່ອ
ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຮັບຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈກອ່ນຕັດສິນໃຈໃຊ້ບໍລິການ
ເຊັ່ນ: ໂຄສະນາຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ທີ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ໄດ້ງ່າຍ(ວິທະຍຸ,ໂທລະພາບ,ຫນັງສືພິມແຜ່ນພັບແລະ
ອ່ືນໆ)ລວມທັງສະຫນອງຂ້ໍມນູກຽ່ວກບັການບໍລິການທາງ
ດ້ານການເງິນເປັນຕົ້ນ:(ຄ່າທໍານຽມ,ຄ່າບໍລິການ,ອັດຕາ
ດອກເບ້ຍ,ຜົນຕອບແທນຂອງຜະລິດຕະພັນ,ກາໍນົດເວລາ
ຂອງສັນຍາແລະແຜນການຊໍາລະ,ຜົນກະທົບຕ່າງໆທ່ີເກດີ
ຈາກການປ່ຽນແປງອັດຕາດອກເບ້ຍ,ອັດຕາແລກປ່ຽນຫຼື
ປັດໃຈອື່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາແລະຜົນຕອບແທນຂອງການ
ບໍລິການທາງການເງິນປ່ຽນແປງ).ນອກຈາກນັ້ນ,ກໍ່ຍັງໄດ້
ກວດກາວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານ 

ການເງິນລວມທັງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຫນ່ວຍງານ ຫຼື 
ພະນັກງານທ່ີຮັບຜິດຊອບວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການ
ທາງດ້ານການເງນິຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແລະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
ປັບປຸງແກ້ໄຂການບໍລິການຫຼືການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະ
ປະຕິບັດສິດ,ຫນ້າທີ່ອື່ນຕາມກົດໝາຍ.

ທັງຫມົດທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ, ແມ່ນສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້
ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງນິທ່ີຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຊ່ຶງສິດ
ແລະຫນ້າທ່ີດ່ັງກາ່ວນ້ັນກເໍປັນການສ້າງຄວາມຫມັນ້ໃຈ,ທັງເປັນ 
ການດຶງດູດແກນັ່ກລົງທຶນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໃນການ 
ເຂ້ົາມາລົງທຶນໃນວຽກງານຂະແຫນງການທະນາຄານແລະທ່ີສໍາ 
ຄັນກເໍປັນການສ້າງຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈແກປ່ະຊາຊົນຫືຼຜູ້ທ່ີມາ
ໃຊ້ບໍລິການດໍາເນີນທຸລະກາໍດ້ານການເງນິກບັທະນາຄານທຸລະກດິ
ແລະສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ.ທ້າຍນີ້ຜູ້ຂຽນຫວັງວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງ
ກ່າວທ່ີໄດ້ນໍາສະເຫນີຄົງຈະສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈແກ່ສັງຄົມຕ່ໍກັບ
ຄວາມຫມາຍຂອງສິດແລະຫນ້າທີ່ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປ
ລາວໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການ
ທາງດ້ານການເງນິວ່າມຄືີແນວໃດແລະອາດເປັນຂ້ໍມນູບາງສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ.

ໂດຍ:ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໂດຍ:ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ
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ບາງປັດໄຈທ່ີທ້າທາຍໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດບາງປັດໄຈທ່ີທ້າທາຍໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ
ແລະສະຖາບັນການເງິນໃນປັດຈຸູບັນແລະສະຖາບັນການເງິນໃນປັດຈຸູບັນ

ໃນປັດຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ທຸລະກິດບໍລິການກຳລັງເຂົ້າມາມີ 
ບົດບາດໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທຸກຄົນນັບມືນັ້ບເພ່ີມຂ້ຶນ,ວ່ອງໄວ 
ແລະບ່ໍສາມາດຫລີກລ້ຽງໄດ້ດ້ວຍລາຄາທ່ີຄວນພິຈາລະນາແລະ 
ຕົກໃຈຫຼາຍ.ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກດິບ່ໍວ່າຈະເປັນອົງກອນ
ຕໍ່ອົງກອນຫຼືແຂ່ງຂັນກັນໃນລະດັບເຂດ,ພາກແລະລະດັບ
ກວ້າງຂວາງກວ່າເຫັນວ່າຄູ່ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫລາດການຄ້າ ໃນອາ 
ດີດຈະມີພຽງແຕ່ຈຳນວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ປັດຈຸບັນແມ່ນມ ີ
ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າມາສູ່ການແຂ່ງຂັນໃນທ້ອງຖິ່ນ 
ຂອບເຂດດຽວກັນແລະເປັນຈຳນວນຫລາຍແລະກໄໍດ້ສະແດງ 
ຄວາມຄິດເຫັນວ່າ: ”ວຽກງານການບໍລິການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ຍຸດທະສາດຂອງທຸລະກິດແລະການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 
ຂອງວຽກງານບໍລິການຫລັງການຂາຍ ກໍເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ຈະ 
ນຳພາໄປສູ່ຜົນສຳເລັດຂອງທຸລະກິດ”(ທ່ີມາ:Ratchadaporn 
Khwanpanya, 1997).

ນອກນ້ັນຍັງມບີາງຄຳເຫັນຂອງປະທານແລະຜູ້ສ້າງຕ້ັງບໍລິສັດ
Matsushita Electric Industrial Co.,Ltdໄດ້ສະໜັບສະໜູນ 
ແນວຄິດນ້ີວ່າ:”ສິນຄ້າ,ການຂາຍແລະການບໍລິການແມນ່ເສົາ 
ຫລັກທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ທຸລະກິດທີ່ດີຈຳເປັນ 
ຕ້ອງມຄີວາມເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍລູກຄ້າແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສະແດງ 
ອອກຢູ່ທ່ີການໃຫ້ບໍລິການ,ທຸລະກດິທ່ີດີຕ້ອງມສິີນຄ້າທ່ີດີແລະ 
ສຳຄັນກ່ອນໝູ່ໝົດຄືຕ້ອງມີບໍລິການທີ່ດີຍ້ອນການບໍລິການທີ ່
ດີທຸລະກິດສາມາດພັດທະນາໃຫ້ມີຂີດຄວາມສາມາດໄປຮອດ 

ຈຸດສູງສຸດໄດ້.
ເຖິງວ່າການແຂ່ງຂັນກນັຂອງທຸລະກດິຈະດຳເນີນໄປ 

ເພື່ອພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອ 
ໃຫ້ເກີດມີສິ່ງໃໝ່ ແລະ ໄດ້ປຽບຄູ່ແຂ່ງຂັນກໍ່ຕາມ ພ້ອມ 
ທັງຍັງດຳເນີນໄປເລື້ອຍໆ, ມີຄວາມກ້າວໜ້າໄວວາ ແລະ 
ມີປະສິດທິພາບປານໃດກໍຕາມກໍຍັງບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະ 
ຫຼື ສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບຄູ່ແຂ່ງຂັນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ຍ້ອນວ່າ 
ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີນ້ີມີໂອກາດທ່ີກ້າວໜ້ານຳ 
ທັນຢູ່ສະເໝີແຕ່ວ່າປັດໄຈໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ສຳຄັນແລະ 
ຈຳເປັນອີກຢ່າງໜ່ຶງກຄືໍ:ການໃຫ້ບໍລິການ (Service)ແລະ 
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ(Human Resource 
Development)ຊ່ຶງຖືວ່າເປັນຊັບພະຍາກອນຂອງການດຳເນີນ 
ທຸລະກິດປະເພດທ່ີຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແລະເຂ້ົາໃຈ 
ເຖິງຄວາມຕ້ອງການ(Need)ແລະຄວາມຄາດຫວັງ(Ex-
pectation) ຂອງລູກຄ້າທີ່ຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄືສິນຄ້າ 
ແລະບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.ຕົວຢ່າງ:ການວິເຄາະ 
ກ່ຽວກັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການໃນຍຸກ
High technology ຫຼື Information Technologyທີ່ 
ລາຄາບໍລິການນ້ັນແພງກວ່າຕ້ົນທຶນຂອງເຄ່ືອງມືອຸປະກອນ 
ໂດຍສາມາດສົມທຽບໄດ້ຈາກ ໂທລະສັບມືຖື 01ໜ່ວຍ 
ລາຄາທົ່ວໄປສະເລ່ຍແລ້ວປະມານ3ຫາ5ລ້ານກີບເມື່ອ 
ນຳໃຊ້ໄດ້ 04 ປີ ຖ້າເອົາຄ່າບໍລິການຕໍ່ເດືອນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້
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ຈ່າຍ (ສະເລ່ຍປະມານ100.000ກີບຕໍ່ເດືອນ)ລວມມີ
ມູນຄ່າ4.800.000ກີບ (4ປີx 100.000ກີບx 12  
ເດືອນ)ເຫັນວ່າເກອືບເທ່ົາກບັລາຄາຂອງໂທລະສັບມຖືືທ່ີຊ້ື 
ມາໂດຍທ່ີເວລານ້ັນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການອາດຈະບ່ໍຮູ້ສຶກຫຍັງເລີຍ 
ຫຼືຖາ້ຮູສ້ຶກກໍພອ້ມທີຈ່ະຈ່າຍຢູແ່ລວ້ເມື່ອຄດິວ່າແລກກັບ 
ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ສ້າງສະພາບຄ່ອງຂອງການ 
ດຳລົງຊີວິດ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມໃນຂົງເຂດການເງນິ-ການທະນາຄານ 
ໂດຍສະເພາະໃນຂອດຂອງການບໍລິການທ່ີດີຍັງເປັນປັດ 
ໄຈສຳຄັນປະການໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດແລະ 
ສະຖາບັນການເງນິທ່ີບ່ໍແມນ່ທະນາຄານມຄີວາມໄດ້ປຽບໃນ 
ການແຂ່ງຂັນ,ດ່ັງນ້ັນເຕັກນິກຫືຼຍຸດທະສາດໃນການບໍລິການ 
ຮັກສາລູກຄ້າໃຫ້ຢູ່ກບັທະນາຄານຕະຫລອດໄປຈ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີ 
ຄວນເສີມສ້າງແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ພະນັກງານທະນາຄານມຄີວາມ 
ເອາົໃຈໃສ່ແລະຮບັຮູຢ້າ່ງສະໝໍາ່ສະເໝີເພືອ່ຈະໄດນ້ຳມາ 
ພັດທະນາອົງກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບ 
ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະໄໝນັບມືນັ້ບກວ້າງຂວາງ 
ດ້ານການສື່ສານເຊິ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດການ 
ເງນິຂອງສປປລາວກບັລະບົບເສດຖະກດິບັນດາປະເທດ 
ອ້ອມຂ້າງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມເືຊ່ືອມໂຍງກນັຫລາຍຂ້ຶນ,ການ 
ປ່ຽນແປງດ່ັງກາ່ວເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນໃນທຸລະກດິການເງນິ 
ໄດ້ເກດີຂ້ຶນມຫີລາຍຮູບຫລາຍສີໂດຍສະເພາະແມນ່ເຫັນໄດ້ 
ຈາກອົງກອນທ່ີມເີງນິທຶນຫລາຍທ່ີເປີດໃຫ້ບໍລິການສິນເຊ່ືອ 
ທາງທຸລະກິດ ແລະມີການບໍລິການທາງການເງິນຢ່າງເປັນ 
ປົກກະຕິຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມກຄືໍລູກຄ້າຂອງ
ທະນາຄານມຄີວາມຕ້ອງການທ່ີຫລາກຫລາຍປະກອບກບັ 
ການມສີະຖາບັນການເງນິທ່ີບ່ໍແມນ່ທະນາຄານເກີດຂ້ຶນຢ່າງ 
ຫລວງຫລາຍເຊ່ັນດຽວກນັເຊ່ັນ:ບໍລິສັດໂທລະສັບມຖືືແລະ 
ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທ່ີເຂ້ົາມາມບົີດບາດຫລາຍໃນການໃຫ້ບໍລິການ
ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າແລະບໍລິການເຮັດໃຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນ 
ລະຫວ່າງສະຖາບັນການເງນິທ່ີເພ່ີມສູງຂ້ຶນແລະທະນາຄານ 
ທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 
ຈຳເປັນຕ້ອງມກີານປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດການໃຫ້ບໍລິການເພ່ືອ 
ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກບັສະຖາບັນການເງນິອ່ືນໄດ້ຫລາຍຂ້ຶນ, 
ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກບັວຽກງານທຸກດ້ານໂດຍ 
ສະເພາະກໍຄືວຽກງານດ້ານການບໍລິການ.

ສະພາບຂອງເສດຖະກດິ-ສັງຄົມໄດ້ນຳໃຊ້ກົນໄກວິທີການ 
ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມເສດຖະກິດໃນຫລາຍວິທີເຊ່ັນ:ການດຳເນີນ 
ທຸລະກດິຕາມກນົໄກຕະຫລາດ,ການຍາດແຍ່ງລູກຄ້າລາຍໃຫ່ຍ 
ແລະການຫລຸດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູຫ້ລາຍກວ່າດອກເບ້ຍ 
ເງນິຝາກ,ກຳນົດສ່ວນຕ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ແຄບລົງເຮັດ
ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກດິສ່ວນຫລາຍລົງມາກຳນົດນະໂຍບາຍ 
ເລື່ອງຂອງລາຄາດ້ວຍການເພີ່ມຫຼືຫລຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ

ເປັນຕ້ົນເຫັນວ່າຖ້າຫາກການບໍລິຫານຂອງແຕ່ລະທະນາຄານ 
ທຸລະກດິແລະສະຖາບັນການເງນິທ່ີບ່ໍແມນ່ທະນາຄານບ່ໍສາມາດ 
ປັບຕົວໃຫ້ທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງແລະປະສິດທິພາບ 
ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາແລ້ວກຈໍະບ່ໍສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສຳເລັດ 
ແລະດີຂຶ້ນໄດ້ຕາມແຜນນະໂຍບາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.

ສະພາບການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງສະຖາບັນການເງນິທ່ີເພ່ີມ
ສູງຂຶ້ນ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນສ່ວນ
ຫລາຍ ມັກຈະໃຊ້ຄວາມໄດ້ປຽບໃນດ້ານຈຳນວນຂອງຕຶກ 
ອາຄານສຳນັກງານ, ສາຂາ, ຫລື ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອ 
ດຳເນີນທຸລະກິດເປັນສູນກຳໄລ(Profit Center)ເວົ້າໄດ້ວ່າ: 
ເປັນການໃຫ້ບັນດາສາຂາຊອກຫາລາຍໄດ້ໂດຍການເພ່ີມຍອດ 
ການປ່ອຍສິນເຊ່ືອຈາກເງນິຝາກທ່ີສາຂາຊອກຫາມາໄດ້ເພ່ືອໃຫ້ 
ສາຂານ້ັນໆມກີຳໄລຈາກນະໂຍບາຍການເພ່ີມການບໍລິການດ້ານ 
ສິນເຊ່ືອທ່ີບັນດາສາຂາທະນາຄານທຸລະກດິເພ່ີມຂ້ຶນກໍຈະມລີາຍ 
ໄດ້ຈາກດອກເບ້ຍທີ່ປ່ອຍສິນເຊື່ອເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງທະນາຄານໄດ້
ປັບນະໂຍບາຍເຮັດທຸລະກິດທະນາຄານເປັນການໃຫ້ບໍລິການ
ສຳລັບລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນແບບຍ່ອຍ (Retail Banking and 
Non Bank) ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນໃນການຊອກຫາລູກຄ້າຍ່ອຍ 
ເຊິ່ງທະນາຄານແລະສະຖາບັນການເງິນສາມາດໃຫ້ບໍລິການ 
ຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງທະນາຄານໄດ້ເກອືບທຸກຜະລິດຕະພັນ 
ເຊັ່ນ:ຜະລິດຕະພັນສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນບຸກຄົນລວມໄປເຖິງ 
ສິນເຊ່ືອລາຍຍ່ອຍແລະຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆຈາກການໃຊ້ບໍລິການ 
ດ້ານການເງນິແລະສິນເຊ່ືອເຊ່ັນ:ຄ່າທຳນຽມໃນການປະເມນີ 
ຫລັກຊັບຄ້ໍາປະກນັ,ຄ່າທຳນຽມໃນການສ້າງນິຕີກຳສັນຍາແລະ 
ຄ່າທຳນຽມໃນການຈ່າຍເງິນເດືອນເປັນຕົ້ນ.

ຈາກການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງນິແລະການທະນາຄານ 
ເພ່ືອກະຈາຍຄວາມສ່ຽງແລະການຂະຫຍາຍຖານສິນເຊ່ືອແລະ 
ຂະຫຍາຍຖານການຊອກຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ທະນາຄານເພ່ີມຂ້ຶນຈຳເປັນ 
ທ່ີທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ເລ່ັງປັບປຸງກໍສ້່າງປົວແປງແລະພັດທະນາ 
ພະນັກງານ,ພັດທະນາລະບົບການບໍລິຫານຈັດການເພື່ອໃຫ້ 
ລູກຄ້າໄດ້ຮັບບໍລິການທ່ີສະດວກວ່ອງໄວຂ້ຶນສາມາດຮອງຮັບ 
ນະໂຍບາຍທ່ີສຳຄັນຕ່າງໆຂອງສຳນັກງານໃຫ່ຍໄດ້ສະເໝີແລະ
ສາມາດຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງທະນາຄານແລະສະຖາບັນການ 
ເງິນໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ,ພະຍາຍາມພັດທະນາດ້ານການບໍລ ິ
ການຕ່າງໆໂດຍນໍາເອົາເຕັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະໄໝມານຳໃຊ້ເຂ້ົາ 
ໃນຫລາຍໜ້າວຽກແລະນຳເອົາມາໝູນໃຊ້ເຮັດວຽກແທນຄົນ 
ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຮັບຝາກເງິນ-ຖອນເງິນອັດຕະໂນມັດ, ລະບົບ 
ການໂອນເງິນ, ລະບົບລາຍງານສອບຖາມຂໍ້ມູນການບໍລິການ 
ການເງິນແລະການຊຳລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານລະບົບການ 
ຊຳລະສະສາງທາງອອນລາຍ(E-Payment)ເປັນຕ້ົນເຊ່ິງລະບົບ 
ດ່ັງກາ່ວເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນຍຸກສະໄໝເຕັກໂນໂລຊີປັດຈຸບັນ 
ທ່ີຈະປະຕິເສດໄດ້ຍາກພໍສົມຄວນຍ້ອນລະບົບການບໍລິການດ່ັງ 
ກ່າວໄດ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄວາມ 
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ວ່ອງໄວຂຶ້ນນັ້ນ ກໍເພື່ອຮອງຮັບກັບການໃຊ້ບໍລິການຂອງລູກຄ້າ 
ໃຫ້ເກີດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງສຸດແລະຍືນຍົງແລະຍັງເປັນການ 
ສ້າງຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຕ່ໍອົງກອນຕາມແນວທາງການບໍລິຫານຄວາມ 
ສໍາພັນທີ່ດີກັບລູກຄ້າ(Customer Relation Management:  
CRM) ແລະຕໍ່ກັບທະນາຄານອີກດ້ວຍ.

ຜ່ານການສັງເກດເຫັນວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງຢ່າງໜ່ຶງຂອງບັນດາ 
ທຸລະກິດແລະສະຖາບັນການເງນິກໍຄື:”ບ່ໍມທຸີລະກດິໃດທ່ີບ່ໍມ ີ
ລູກຄ້າ”ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດດ້ານການບໍລິການ,ລູກຄ້າຕ້ອງ 
ມາກ່ອນປັດໄຈອື່ນໆສະນັ້ນການແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນ 
ພຽງແຕ່ຈະເພ່ີມຍອດຂາຍຫືຼເພ່ີມສ່ວນແບ່ງທາງການຕະຫລາດ 
(Segment) ໃຫ້ເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງດຽວໂດຍບ່ໍມກີານພິຈາລະນາເຖິງ 
ຄວາມສຳຄັນຂອງປະຊາຊົນກຄືໍລູກຄ້າ.ໂດຍລວມຖ້າເບ່ິງແລ້ວກ ໍ
ຈະເປັນແນວຄິດທ່ີຕ້ືນເຂີນສຳລັບທຸລະກິດທ່ີໃຫ້ການບໍລິການໃນ 
ຍຸກສະໄໜປັດຈຸບັນຍ້ອນວ່ານອກຈາກຈະເປັນການເປີດໂອກາດ 
ແລະຊ່ອງທາງໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງຂັນແລ້ວຍັງເປັນການປິດກັ້ນໂອກາດ 
ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງອີກດ້ວຍ.

ສ່ິງສຳຄັນໃນຍຸກຂອງການສ່ືສານໃນປັດຈຸບັນນ້ີທະນາຄານ 
ທຸລະກິດແລະສະຖາບັນການເງິນຕ້ອງມາເນັ້ນລົງເລິກທີ່ການ 
ກຳນົດຍຸດທະສາດການພັດທະນາດ້ານການໃຫ້ບໍລິການທ່ີວ່ອງໄວ 
ທັນສະໄໝ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ເພື່ອເປັນ 
ການຮັກສາຖານລູກຄ້າເອົາໄວ້,ໃນນ້ັນວຽກງານການບໍລິການມ ີ
ຄວາມໝາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ດຳເນີນທຸລະກິດກັບລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ 
ຍັງເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ລູກຄ້າມີທາງເລືອກທ່ີຈະຊ້ືສິນຄ້າ 
ຈາກຜູ້ຂາຍ ແລະ ບໍລິການຫລາຍກວ່າໜຶ່ງ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປ 
ລູກຄ້າມັກຕັດສິນໃຈຊື້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຂາຍແລະບໍລິການທີ່ຄາດ 
ຫວັງວ່າ:ການໃຫ້ບໍລິການຫລັງການຂາຍຈະດີທ່ີສຸດຍ້ອນລູກຄ້າ 
ໃນປັດຈຸບັນນ້ີຮັບຮູ້ຂ້ໍມນູຂ່າວສານໄດ້ກວ້າງຂວາງ,ວ່ອງໄວແລະ 
ສະຫລຽວສະຫລາດຫລາຍຂ້ຶນ,ພັດທະນາຫລາຍຂ້ຶນ,ຖ້າສິນຄ້າ 
ແລະບໍລິການທ່ີລູກຄ້າບໍລິໂພກແລະນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນບ່ໍເຄີຍ 
ສ້າງຄວາມເພ່ິງພໍໃຈເລີຍ.ແນ່ນອນວ່າການທ່ີລູກຄ້າຈະເຊ່ືອຖືກັບ 
ສິນຄ້າແລະບໍລິການໃດໜ່ຶງນ້ັນຈ່ຶງເປັນໄປໄດ້ຍາກແລະເມືອ່ມ ີ
ສິນຄ້າຍ່ີຫ້ໍອ່ືນເຂ້ົາມາເຖິງຈະຮູ້ວ່າເຕັກໂນໂລຊີແລະຄຸນນະພາບ 

ຈະບ່ໍແຕກຕ່າງກັນກຕໍາມແຕ່ລູກຄ້າກໍຍິນດີທ່ີຈະປ່ຽນໄປໃຊ້ 
ສິນຄ້າຍີ່ຫໍ້ອື່ນແບບບໍ່ລໍຖ້າໃຫ້ເສຍເວລາເອີ້ນວ່າ:ເປັນຍຸກ 
ສະໄໝທ່ີຜູ້ບໍລິໂພກເກອືບຈະບ່ໍເຫລືອຄວາມຜູກພັນກັບຍ່ີຫ້ໍ
ໃດຍ່ີຫ້ໍໜ່ຶງເປັນພິເສດອີກຕ່ໍໄປ.ນອກນ້ັນສິນຄ້າຍ່ີຫ້ໍໃດໜ່ຶງ 
ມສ່ີວນແບ່ງທາງການຕະຫລາດສູງໃນຕະຫລາດກບ່ໍໍໄດ້ໝາຍ
ຄວາມວ່າຍ່ີຫ້ໍນ້ັນຈະມລູີກຄ້າທ່ີເຊ່ືອໝ້ັນແລະຄິດດີຕ່ໍກາ 
ສິນຄ້ານ້ັນເທ່ົາກັບສ່ວນແບ່ງຕະຫລາດທ່ີມ,ີດ່ັງນ້ັນໃນມືໜ້້າ 
ສິນຄ້າຍີ່ຫໍ້ນັ້ນຫາກຍັງປະໝາດ,ຊັກຊ້າບໍ່ປັບຕົວໃຫ້ທັນ 
ສະພາບແລະຂາດການພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນການຕ່ໍສູ້ໃຫ້ 
ກບັຄູ່ແຂ່ງຂັນກອໍາດຈະເສຍຄວາມເປັນຜູ້ນຳຂອງຕະຫລາດ 
ໄດ້ແລະຖ້າວ່າສິນຄ້າແລະບໍລິການຍີ່ຫໍ້(Brand)ນັ້ນ 
ມີກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ຍັງຄິດດີ,ມັກແລະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກາ 
ສິນຄ້ານັ້ນແລ້ວເຖິງແມ່ນວ່າໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງຂັນໃຊ້ຍຸດທະສາດ 
ໃດໆມາຍາດແຍ່ງຕໍ່ສູ້ກໍຍາກທີ່ຈະດຶງລູກຄ້າອອກໄປໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນການລົງເລິກໃນວຽກງານການຕະຫລາດກໍຄື 
ການຂາຍແລະບໍລິການໃນຂົງເຂດການເງນິ-ການທະນາຄານ 
ຍິ່ງມີຄວາມທ້າທາຍຫລາຍທີ່ສຸດແລະບໍ່ສາມາດປະຕິເສດ 
ຕ່ໍກບັສ່ິງທ້າທາຍໄດ້100% ກຄືໍສະພາບການປ່ຽນແປງທ່ີຢູ່ 
ທັງໃນຕົວແລະນອກຕົວທ່ີເກດີຂ້ຶນ(ສະພາບການລະບາດ 
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19)ລ້ວນແລ້ວທີ່ຈະມີຜົນຕໍ່ກັບການ 
ສ້າງປັບຕົວເພ່ືອຄວາມສຳພັນທ່ີດີໂດຍກງົກບັລູກຄ້າຫືຼຕອບ 
ສະໜອງຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກບົນ 
ພື້ນຖານຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນອາດຈະເປັນທາງອອກທີ່ດ ີ
ສຳລັບການດຳເນີນການຕະຫລາດໃນຍຸກGlobal market  
ແລະໃນສະພາບປົກກະຕິໃໝ່(New Normal)ທ່ີຄວາມ 
ເຊ່ືອໝ້ັນໃນກາສິນຄ້າ(Brand Loyalty)ແລະສະພາບການ 
ໃຫ້ບໍລິການແບບເກົ່າໆເດີມ(ບໍ່ທັນສະໄໝ)ທີ່ເລີ່ມຫລຸດ 
ຈຳນວນລົງເລ້ືອຍໆ.(ທ່ີມາ:Martin Christopher, Adrian 
Payme and David Ballaltyne, 1995, ໜ້າ 9).

ໂດຍ:ສີລິມຸງຄຸນຫຼວງລາດໂດຍ:ສີລິມຸງຄຸນຫຼວງລາດ
ກວດແກ້:ປອນາງ.ທອນມີແກ້ວກິນນາລີກວດແກ້:ປອນາງ.ທອນມີແກ້ວກິນນາລີ

ສະຖາບັນການທະນາຄານ.ສະຖາບັນການທະນາຄານ.
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ຫຼັກການບໍລິຫານກັບການບໍລິຫານການສຶກສາຫຼັກການບໍລິຫານກັບການບໍລິຫານການສຶກສາ

ການບໍລິຫານຈະມີອົງປະກອບຢ່າງຫນ້ອຍ4ດ້ານຄື: 
ບໍລິຫານຫຍັງ?, ບໍລິຫານແນວໃດ?, ບໍລິຫານບົນພ້ືນຖານ
ແນວຄິດຫຍັງ?ແລະບໍລິຫານແລ້ວປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍ- 
ຫນ້ອຍປານໃດ? ຊຶ່ງອົງປະກອບສີ່ດ້ານດັ່ງກ່າວຈະກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັນສະເໝີ.ໃນບົດຄວາມດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຂໍນໍາສະເຫນີ
ປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນຂອງການບໍລິຫານໃນ02 ດ້ານຄື:ບໍລິຫານ
ຫຍັງ?,ບໍລິຫານແນວໃດ?ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນ 
ການພິຈາລະນາ ໃນການຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກໃນການບໍລິຫານ 
ການສຶກສາວ່າ:ຖ້າເຮົາຈະສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວ 
ຈະເຮັດແນວໃດແດ່.

ໂດຍທ່ົວໄປໃນການບໍລິຫານຈະມີການກໍານົດຂ້ັນ 
ຕອນຢ່າງຫນ້ອຍ7ຂັ້ນຕອນແລະມີການກໍານົດຂອບເຂດ 
ວິທີການດໍາເນີນງານໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໄວ້, ການດໍາເນີນ 
ງານຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ ເອີ້ນວ່າ:ການບໍລິຫານແລະ 
ໄດ້ມີນັກບໍລິຫານບາງທ່ານເຊັ່ນ:Gulickໄດ້ກໍານົດຂັ້ນ
ຕອນໄວ້ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກກັນຄື:Planning, Organizing, 
Staffing, Directing, Coordinating, Reporting  
ແລະBudgeting,ໃນລາຍລະອຽດທ່ີຈະນໍາສະເຫນີລົງເລິກ 
ຕິດພັນໃນວຽກງານການບໍລິຫານການສຶກສານັ້ນ ເຮົາຈະ 
ເລ່ີມຕ້ົນຈາກຄໍາຖາມທ່ີວ່າ:”ເຮົາຈະບໍລິຫານຫຍັງ?”ຄໍາຕອບ 
ແມ່ນເຮົາຈະບໍລິຫານໃນ3ປັດໄຈດີ:ດ້ານວຽກງານວິຊາ 
ການ(Academic),ດ້ານວຽກງານບຸກຄະລາກອນ(People) 
ແລະ ດ້ານການອໍານວຍຄວາມສະດວກ (Facility) ແລະ
ສ່ວນຄໍາຖາມວ່າ:”ເຮົາຈະບໍລິຫານແນວໃດ?”ຄໍາຕອບແມ່ນ 
ເຮົາຈະບໍລິຫານໃນ3ດ້ານຄື:ດ້ານການວາງແຜນ(Plan-
ning). ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ(Managing)ແລະດ້ານການ
ນໍາພາ(Leading).ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1. 1. ຈະບໍລິຫານຫຍັງ?:ຈະບໍລິຫານຫຍັງ?:ໃນການບໍລິຫານການສຶກສາ 
ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກກ່ອນວ່າເຮົາຈະບໍລິຫານຫຍັງ?ຊຶ່ງເປັນເນື້ອ 
ໃນສໍາຄັນຂອງການບໍລິຫານຈັດການໃນວຽກງານການສຶກ 

ສາແລ້ວ ເຮົາຈະເລີ່ມໃນດ້ານວິຊາການ ເຊັ່ນ:ຫລັກສູດແລະ 
ການສິດສອນເປັນຕົ້ນຕໍ ຕໍ່ມາຈະແມ່ນດ້ານບຸກຄົນທີ່ຄຸ້ມຄອງ 
ບໍລິຫານວຽກງານວິຊາການແລ້ວຈ່ຶງກ້າວໄປສູ່ການອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກຫຼືການໃຫ້ບໍລິການເພື່ອເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນເຮັດວຽກໄດ ້
ຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນຂຶ້ນຕາມພາລະ 
ບົດບາດ-ຫນ້າທີ່ຂອງເຂົາເອງ.

- ດ້ານວິຊາການ:- ດ້ານວິຊາການ: ວຽກງານວິຊາການ ແມ່ນວຽກງານທີ ່
ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຈະຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງແລະເປັນຫົວໃຈຫຼັກ 
ຂອງການບໍລິຫານ, ຜູ້ບໍລິຫານຈ່ຶງຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດ 
ແລະຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້ດີລວມທັງເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານຄວາມ 
ຄິດໃນເລ່ືອງນ້ີດ້ວຍ,ອີງຕາມດ້ານຫລັກການວິຊາການແລ້ວວຽກ 
ງານດ້ານວິຊາການຕົ້ນຕໍຂອງການສຶກສາ ແມ່ນເລື່ອງຂອງຫລັກ 
ສູດແລະການສອນຊຶ່ງຈະເປັນສິ່ງກໍານົດທິດທາງຂອງວິຊາການ 
ວ່າຄວນຈະດໍາເນີນໄປໃນທິດທາງໃດ? ຫົວໃຈຂອງຫລັກສຸດ 
ແລະການສອນກໍຄື:"ຜູ້ຮຽນ"ວຽກງານຂອງຫລັກສຸດຄືການ 
ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງຮູ້ຈະແຈ້ງວ່າ:ຈະສອນແລະແລກປ່ຽນກັບ 
ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາແນວໃດ, ຈະສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
(ຜູ້ຮຽນ)ໄປໃນທິດທາງໃດແລະແນວໃດ,ຜູ້ບໍລິຫານຈະຕ້ອງ 
ມີຄວາມຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈໃນຜູ້ຮຽນ,ເລື່ອງຂອງຫລັກສູດແລະ 
ການສອນໄປຄຽງຄູ່ກັນ,ໃນນັ້ນການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຜູ້ຮຽນ 
ຂອງເຮົາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບແລະປະລິມານທ່ີສົມຄູ່ກັນແລະທັນ 
ສະໄໝດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆເປັນບັນຫາສໍາຄັນໃນດ້ານນີ້.

- ດ້ານວຽກງານບຸກຄະລາກອນ:- ດ້ານວຽກງານບຸກຄະລາກອນ: ການພົວພັນກັນກັບດ້ານ
ວິຊາການຕ່ໍມາກໍຄືດ້ານບຸກຄະລາກອນໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູສອນ 
(ຜູ້ສອນ)ຈະເປັນຜູ້ຊຸກຍູ້,ສົ່ງເສີມໃຫ້ການສຶກສາເກີດຂ້ຶນແລະ 
ພັດທະນາໄດ້ດີຂ້ຶນດ້ວຍຄຸນນະພາບແລະປະສິດທິພາບ.ການ 
ສຶກສາຈະມີຄຸນນະພາບແລະປະສິດທິພາບຕົ້ນຕໍຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຄູ 
ແລະບຸກຄະລາກອນການສຶກສາຫຼາຍກວ່າຍ້ອນວ່າ:ຄູແລະ 
ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາໄດ້ມີ:ມີແນວຄິດທັດສະນະຫັຼກໝ້ັນ 
ການເມືອງຫນັກແຫນ້ນ, ມີຄວາມພ້ອມ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ 
ສາມາດ,ມີຈັນຍາບັນ,ຮັກອາຊີບຄູ,ບໍ່ຄອນແຄນ,ສະແຫວງ 
ຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນ,ມີແນວຄິດພັດທະນາຕົນເອງແລະສັງຄົມ,ມີ 
ນ້າໃຈເສຍສະຫລະ,ຫ້າວຫັນ-ດຸໝັ່ນແລະມີບຸກຄະລິກດີກໍຄື 
ເປັນແບບຢ່າງທ່ີດີເປັນຕ້ົນ.ໃນນ້ັນການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ 
ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີລັກສະນະພິເສດ ຊື່ງຜູ້ບໍລິຫານ 
ແລະ ຄູ (ຜູ້ສອນ) ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນບັນຫາເຫລົ່ານີ້ໃຫ ້
ຈະແຈ້ງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງ 
ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍຄຸນສົມບັດແລະຈັນຍາ 
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ບັນຂອງຄູ ສະບັບເລກທີ 1728/ສສກ.ສດ ລົງວັນທີ 06 
 ພຶດສະພາ2015ອີກດ້ວຍ.

-ດ້ານຊັບພະຍາກອນ:-ດ້ານຊັບພະຍາກອນ:ແມ່ນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ຕໍ່ກັບການດໍາເນີນງານຂອງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກ 
ງານວິຊາການມີຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະປະສົບຜົນ 
ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທ່ີກໍານົດໄວ້ໃນດ້ານດ່ັງກ່າວນ້ີຖື 
ເປັນວຽກງານຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຜູ້ບໍລິຫານເຊັ່ນດຽວກັນແລະ 
ການໃຫ້ຄວາມສະດວກນີ້ ຈະກວມລວມດ້ານນະໂຍບາຍ, ສິ່ງ 
ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ,ຕຶກອາຄານສະຖານທີ່ ແລະບໍ 
ລິການຕ່າງໆ ທີ່ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຈະຈັດ 
ສັນໃຫ້ໄດ້. ຊຶ່ງການເບີ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ອໍານວນຄວາມ 
ສະດວກເຫລົ່ານີ້ ຖືເປັນຫນ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ບໍລ ິ
ຫານຄວນລິເລີ່ມດໍາເນີນການກ່ອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການຮ້ອງຂ ໍ
ຍ້ອນວ່າບາງຄັ້ງບຸກຄະລາກອນອາດຈະຈົ່ງຈຽມ,ບໍ່ກ້າສະແດງ 
ຄວາມຄິດເຫັນເພື່ອນໍາສະເຫນີຫຼືປຶກສາຫາລືກໍເປັນໄດ້.

2.2.ຈະບໍລິຫານແນວໃດ?:ຈະບໍລິຫານແນວໃດ?:ຂະບວນການຂອງການບໍລິຫານ 
ຈັດການ ແມ່ນໄດ້ລົງເລິກ 3 ດ້ານທີ່ສໍາຄັນຄື: ການວາງແຜນ, 
ການຈັດການແລະການນໍາພາ,

- ການວາງແຜນ: ຂະບວນການບໍລິຫານຂອງອົງກອນ 
ຕ່າງໆ ຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກການວາງ ແຜນກ່ອນສະເຫມີ ບໍ່ວ່າຈະ 
ເປັນອົງກອນໃດກໍຕາມ ຍ້ອນວ່າການວາງແຜນຄື ການກໍານົດ 
ເປົ້າຫມາຍ (Goal) ແລະ ນະ ໂຍບາຍ (Policy) ເປັນການ 
ກໍານົດວ່າເຮົາຈະນໍາພາອົງກອນຫຼື ສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາໄປ 
ໃນທິດທາງໃດ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີແຜນການ ເຮົາກໍ່ຈະດໍາເນີນການ 
ໄປແບບບໍ່ມີທິດທາງ, ໃນນັ້ນ ການວາງແຜນມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນ 
ດ້ວຍການກໍານົດເປົ້າຫມາຍຂອງອົງກອນສາກ່ອນ ເປັນການກໍາ 
ນົດວ່າອົງກອນຈະກ້າວໄປສູ່ຈຸດໃດ,ຈຸດທີ່ຈະກ້າວໄປເຖິງຈະມ ີ
ລັກສະນະແນວໃດ,ກວ້າງ-ແຄບ-ໃຫ່ຍ-ນ້ອຍປານໃດ,ຊຶ່ງເປົ້າ 
ຫມາຍສົມທຽບໄດ້ຄືກັນກັບເສັ້ນທາງເດີນຂອງອົງກອນຖ້າບໍ່ມີ 
ເປົ້າຫມາຍແລ້ວອົງກອນອາດຈະດໍາເນີນໄປເລື້ອຍໆຕາມຄວາມ 
ອາດສາມາດທ່ີບ່ໍຫນັກແຫນ້ນ-ເຂ້ັມແຂງເທ່ົາທ່ີຄວນ.ເມື່ອກໍານົດ 
ເປັນເປົ້າຫມາຍແລ້ວ ເຮົາຈະມາກໍານົດເປັນຂະບວນການແລະ 
ຂັ້ນຕອນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍນັ້ນພ້ອມທັງຈະຕ້ອງປະຕິບັດ 
ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ,ປະສານສົມທົບຮ່ວມກັນແລະສອດ 
ຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້.

-ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:ເມື່ອກໍານົດແຜນງານຫຼືນະໂຍບາຍ 
ໄດ້ແລ້ວສິ່ງທີ່ຜູ້ບໍລິຫານຈະຕ້ອງເຮັດຕໍ່ໄປກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດແຜນ ຫຼື ນະໂຍບາຍນັ້ນສໍາເລັດ ຫຼື ບັນລຸຕາມເປົ້າຫມາຍ 
ໃຫ້ໄດ້ຊຶ່ງສ່ວນນ້ີເປັນສ່ວນຫນ່ຶງຂອງການບໍລິຫານແລະຈະ 

ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍຄວນກໍານົດພື້ນຖານໂຄງ 
ລ່າງຂອງອົງກອນໃຫ້ຈະແຈ້ງ ຫຼື ຄວນມີຄົນມາຊ່ວຍ ຊຶ່ງ 
ຄົນທ່ີຈະມາຊ່ວຍໂດຍທ່ົວໄປຈະຕ້ອງມພ້ືີນຖານຄວາມຮູ້- 
ຄວາມສາມາດແທ້ຈິງ, ເຂົ້າໃຈໃນລາຍລະອຽດແຜນງານ- 
ໂຄງການແລະເປ້ົາຫມາຍຕ່າງໆຂອງອົງກອນກໍຄື່ຜູ້ບໍລິຫານ 
ເອງດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ,
ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຜູ້ບໍ ລິຫານຕ້ອງເ ອົາໃຈໃສ່ພະຍາຍາມ 
ສື່ສານແນວທາງ-ນະໂຍບາຍ,ແນວຄວາມຄິດ,ແຜນງານ= 
ໂຄງການລວມໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຕົນອອກມາຢ່າງຈະ 
ແຈ້ງແລະຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

-ການນໍາພາ:-ການນໍາພາ:ໃນການບໍລິຫານໂດຍສະເພາະວຽກ 
ງານການສຶກສາພາວະຜູ້ນໍາເປັນປັດໄຈສໍາຄັນຫລາຍຍ້ອນ 
ວ່າການສຶກສາເປັນເລ່ືອງລະອຽດອ່ອນແລະສັບຊ້ອນພໍສົມ 
ຄວນ ຊຶ່ງສາມາດສົ່ງຜົນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ບໍລິຫານ 
ຕ້ອງໃຊ້ເຕັກນິກວິທີການທີ່ເຫມາະສົມຫລາຍໆຢ່າງ ເພື່ອ 
ປະຄັບປະຄອງໃຫ້ວຽກງານນ້ັນປະສົບຜົນສໍາເລັດ,ໃນການ 
ນໍາພາວຽກງານການສຶກສາສາມາດມີໄດ້ ໃນຫຼາຍຮູບແບບ 
ຊ່ຶງບາງຮູບແບບອາດຈະນໍາໃຊ້ອໍານາດເຂ້ົາມາຊ່ວຍບໍລິຫານ, 
ແຕ່ໃນບາງກໍລະນີອາດຈະນໍາໃຊ້ຄວາມສໍາພັນຫືຼບຸກຄະລິກ 
ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍນອກ) 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກວິຊາການທ່ີຊໍານານສະເພາະດ້ານ 
ມາຊ່ວຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງອົງກອນ ປະສົບຜົນ
ສໍາເລັດໄດ້. ໃນນັ້ນ ການນໍາພາ ກໍມີລັກສະນະແຕກຕ່າງ 
ກັນບາງຄົນນໍາໃຊ້ວິທີການສື່ສານດ້ວຍຄວາມຄິດແລ້ວຕິດ 
ຕາມ, ບາງຄົນນໍາໃຊ້ການຝາກຄວາມຄິດ ແລ້ວຕິດຕາມ 
ແລະບາງຄົນປ່ອຍໃຫ້ຄິດເອງແລ້ວຈຶ່ງຕິດຕາມເປັນຕົ້ນ.

ສະນັ້ນ, ການບໍລິຫານການສຶກສາ ໂດຍລວມແລ້ວ 
ແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນພາວະວິໄສ,ມີຍຸດທະສາດໃນການຄຸ້ມ 
ຄອງບໍລິຫານ,ພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນ 
ມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບແລະປະລິມານສົມຄູ່ກັບແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານແລະບັນດາແຜນ 
ຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ແລະການສຶກສາແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ,ດັ່ງຄໍາເວົ້າບາງ 
ຕອນຂອງປະທານໄກສອນພົມວິຫານ ເວົ້າວ່າ: "ການ 
ພັດທະນາທຸກຂະແຫນງຕ້ອງເອົາວຽກງານການສຶກສາໄປ 
ກ່ອນກ້າວຫນຶ່ງ,ການນໍາເອົາການສຶກສາໄປກ່ອນກ້າວເປັນ 
ການໄຂຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງຕ່າງໆ"

ໂດຍ:ສີລິມຸງຄຸນຫລວງລາດໂດຍ:ສີລິມຸງຄຸນຫລວງລາດ
ກວດແກ້ໂດຍ:ປອນາງທອນມີແກ້ວກິນນາລີກວດແກ້ໂດຍ:ປອນາງທອນມີແກ້ວກິນນາລີ

ສະຖາບັນການທະນາຄານສະຖາບັນການທະນາຄານ
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ວວາລະສານາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ
ແລະເງິນຝາກປະຢັດໃນສປປລາວ

ສະຫະກອນສິນເຊ່ືອແລະເງິນຝາກປະຢັດ(Saving 
and Credit Union: SCU) ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ມີຈຸດ
ພິເສດແຕກຕ່າງຈາກທຸລະກດິພາກເອກະຊົນແລະລັດວິສາ 
ຫະກດິໂດຍມຂີອບເຂດຫັຼກການແລະວິທີການຈັດຕ້ັງປະ 
ຕິບັດແລະຄຸ້ມຄອງອີງຕາມຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ 
ສິນເຊື່ອແລະເງິນຝາກປະຢັດສະບັບເລກທີ03/ທຫລ, 
ລົງວັນທີ20ມຖຸິນາ2008ເປັນຕ້ົນຕໍໂດຍສົມທົບກບັເງືອ່ນ 
ໄຂຄວາມພ້ອມຂອງການສ້າງຕັ້ງ, ດຳເນີນງານຂອງແຕ່ລະ 
ສະຫະກອນຕົວຈິງໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ (ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ 
ລະບຽບການທີ່ຄຸ້ມຄອງ) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ 
ຍືນຍົງໃຫ້ກັບສະມາຊິກຂອງຕົນແລະສາມາດພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄດ້.

ສະຫະກອນສິນເຊື່ອແລະເງິນຝາກປະຢັດ(ສສງ) 
ຍັງເປັນສະຫະກອນການເງນິ(Financial Cooperatives) 
ເຊ່ິງຈັດຢູ່ໃນປະເພດສະຫະກອນອອມຊັບໂດຍມເີປ້ົາໝາຍ 
ຂອງການລວມກຸ່ມກັນຂອງສະມາຊິກໃນແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນ 
ເພື່ອເປັນສະຫະກອນອອມຊັບ,ບົນພື້ນຖານຄື:(1) ເພື່ອ 
ໃຫສ້ະມາຊກິໄດ້ອອມເງິນໄວ້ກບັສະຫະກອນທີເ່ຂັມ້ແຂງ, 
ໂປ່ງໃສ,ມີຄວາມໝັ້ນຄົງແລະມີຜົນຕອບແທນຈາກເງິນ 
ອອມຢ່າງເປັນທຳ,(2)ເພ່ືອຊ່ວຍເຫລືອສະມາຊິກໃຫ້ໄດ້ອາໃສ 
(ກູຢື້ມເງນິ)ທ່ີມອັີດຕາດອກເບ້ຍຕ່ໍາເພ່ືອເອົາໄປນຳໃຊ້ເຂ້ົາ
ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຈຳເປັນ(ປິ່ນປົວພະຍາດ,ໃຊ້ຈ່າຍ 
ໃນຍາມສຸກເສີນ)ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຫືຼລົງທຶນເພ່ືອລ້ຽງຊີບ 
ຂອງສະມາຊກິບົນພືນ້ຖານຫລກັການຊວ່ຍເຫລອືເຊິງ່ກນັ 
ແລະກນັ,ສ້າງໃຫ້ສະມາຊິກມຖີານະໝ້ັນຄົງດ້ວຍໂຕຂອງ 
ພວກເຂົາເອງແລະມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ.ນອກນັ້ນ 
ສະຫະກອນສິນເຊື່ອແລະເງິນຝາກປະຢັດຍັງມີເປົ້າໝາຍ

ຕົ້ນຕໍ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ສະມາຊິກຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ 
ການອອມເງິນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງໄວ້ກັບສະຫະກອນ ໂດຍການ 
ຖືຫຸ້ນ(ເປັນເຈ້ົາຂອງຮ່ວມກນັ)ແລະຝາກເງນິໂດຍລວມກິດຈະກຳ 
ດ່ັງກາ່ວເປັນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບສະມາຊິກເພ່ືອອອມ 
ເງິນບົນພື້ນຖານດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງສະມາຊິກເທົ່ານັ້ນ.

ທຸລະກຳການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງສະຫະກອນສິນເຊ່ືອແລະ 
ເງນິຝາກປະຢັດ(ສສງ)ເກດີຂ້ຶນຈາກການຮ່ວມມຂືອງບັນດາສະມາ 
ຊິກທັງໝົດທ່ີມເີປ້ົາໝາຍແລະເຫດຜົນທ່ີຄືກນັທາງດ້ານຄວາມສະ 
ໝັກໃຈຮ່ວມມກືນັດຳເນີນກດິຈະກຳດ່ັງກາ່ວໃນລັກສະນະເປັນ 
ເຈ້ົາຂອງຮ່ວມກນັໂດຍບ່ໍໄດ້ສະແຫວງຫາເອົາພຽງແຕ່ກຳໄລແບ່ງ 
ເພ່ືອປັນກັນແຕ່ຈະເນ້ັນໃສ່ເປ້ົາໝາຍເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 
ຂອງສະມາຊິກ,ຍົກຖານະບົດບາດຂອງການເປັນຢູ່ຂອງສະມາຊິກ 
ກໍຄືສັງຄົມໃຫ້ດີຂ້ຶນ ບົນພ້ືນຖານຂອງການຊ່ວຍເຫລືອຕົນເອງ, 
ຄອບຄົວແລະສັງຄົມລວມທັງມຄີວາມສະເໝີພາບແລະຍຸຕິທຳ 
ເປັນຕ້ົນຕໍ.ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມກິດຈະກຳຂອງສະຫະກອນສິນເຊ່ືອ 
ແລະເງນິຝາກປະຢັດບ່ໍສາມາດປະຕິເສດສະພາບແວດລ້ອມຂອງ 
ການແຂ່ງຂັນກນັກບັທຸລະກດິສະຖາບັນການເງນິທັງໃນລະບົບແລະ 
ນອກລະບົບເຊ່ັນ:ການເງນິນອກລະບົບ,ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະ 
ພາກແລະບັນດາທະນາຄານທຸລະກດິເປັນຕ້ົນ,ຍ້ອນເຫດຜົນດ່ັງ
ກາ່ວຈ່ຶງມຄີວາມຈຳເປັນທ່ີສຸດສະຫະກອນສິນເຊ່ືອແລະເງນິຝາກ
ປະຢັດຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາເຕັກນິກ,ວິທີການແລະຫລັກການທ່ີດີ 
ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການພັດທະນາລະບົບແລະການບໍລິຫານທ່ີ
ມປີະສິດທິພາບພ້ອມທັງດຳເນີນການພັດທະນາການບໍລິການຂອງ
ສສງໃຫ້ເປັນລະບົບ,ມີມາດຕະຖານຖືກຕ້ອງ,ສອດຄ່ອງກັບ
ບັນດານິຕິກຳ,ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງສະຫະກອນສິນເຊ່ືອແລະ 
ເງິນຝາກປະຢັດ(ສສງ)ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວກໍຄື
ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
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ວາລະສານວາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ

BANK JOURNALBANK JOURNAL
ໜ້າທີໜ້າທີ 7070

ສະຫະກອນສິນເຊື່ອແລະເງິນຝາກປະຢັດໃນປັດຈຸບັນ 
ມີຈຳນວນ27ແຫ່ງ(ທີ່ມາ:ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, 
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວປີ2019)ຍັງເປັນສະຖາບັນການ 
ເງິນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບສະມາຊິກ 
ນັບມືນັ້ບເພ່ີມຂ້ຶນ,ການແຂ່ງຂັນກນັເພ່ີມຂ້ຶນແລະສະຫະກອນ 
ດັ່ງກ່າວ ໂດຍລວມເປັນສະຖາບັນການເງິນຂະໜາດນ້ອຍເມື່ອ
ທຽບໃສ່ສະຖາບັນການເງນິທ່ີມທຶີນ,ຊັບສິນແລະລູກຄ້າຫລາຍ 
ກວ່າເຊ່ິງອາດເປັນຈຸດໜ່ຶງທ່ີພາໃຫ້ເກດີຄວາມເສຍປຽບເມືອ່ສົມ 
ທຽບກັບບັນດາສະຖາບັນການເງິນຂະໜາດໃຫ່ຍເຊັ່ນ:ສະຖາ 
ບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນ.
ສະພາບດັ່ງກ່າວມີລັກສະນະທ້າທາຍແລະກົດດັນພໍສົມຄວນ 
ສຳລັບສະຫະກອນສິນເຊື່ອແລະເງິນຝາກປະຢັດເພື່ອຮັກສາ 
ຄວາມຍືນຍົງຂອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 
ແຕ່ຄວາມຢູ່ລອດ ແລະຄວາມຍືນຍົງຕົ້ນຕໍ ຈຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບການ 
ເອົາໃຈໃສ່,ເສຍສະຫລະທັງທາງດ້ານເຫ່ືອແຮງແລະສະຕິປັນຍາ 
ບົນພ້ືນຖານຄວາມຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານງານຂອງຄະນະ 
ສະພາບໍລິຫານ,ຄະນະຜູ້ຈັດການແລະພະນັກງານພາຍໃນຂອງ 
ສະຫະກອນດ່ັງກາ່ວວ່າຈະສ້າງສາແລະພັດທະນາສະຫະກອນ 
ສິນເຊ່ືອໃຫ້ເຂ້ັມແຂງແລະຍືນຍົງໄດ້ຄືແນວໃດ?.ໂດຍອີງຕາມ
ມາດຕາ 37 ຂອງຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ
ເງນິຝາກປະຢັດສະບັບເລກທີ03/ທຫລ,ລົງວັນທີ20ມຖຸິນາ
2008ໄດ້ກຳນົດສິດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນ
ທຸລະກດິຂອງສະຫະກອນສິນເຊ່ືອແລະເງນິຝາກປະຢັດດ່ັງນ້ີ:
1.ປ່ອຍເງິນກູ້ເປັນເງິນກີບໃຫ້ກັບສະມາຊິກ,
2. ຮັບເງນິຝາກແບບພັນທະແລະແບບສະໝັກໃຈຈາກສະມາຊິກ,
3.ລະດົມທຶນໃນຮູບແບບເງິນກູ້ຢືມຫຼືເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າທັງ
ຈາກອົງການຈັດຕ້ັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຫືຼນິຕິບຸກຄົນອ່ືນໆ,
4.ເປີດບັນຊີແລະຝາກເງນິໄວ້ນຳທະນາຄານທຸລະກດິພາຍໃນ
ປະເທດ,
5.ໃຫ້ບໍລິການການຊຳລະຫືຼການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ,
6.ເປັນນາຍໜ້າສະເໜີຜະລິດຕະພັນປະກນັໄພໃຫ້ແກສ່ະມາຊິກ,
7.ກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກແລະເງິນກູ້ໃນລະດັບທີ່
ສາມາດກຸ້ມຕົ້ນທຶນ,ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ,ອາກອນ,ການກັນ
ສຳຮອງໜີ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນແລະມີກຳໄລ,
8.ຮັບປະກນັການຖອນເງນິຝາກຄືນຂອງສະມາຊິກຕາມທ່ີກຳນົດ
ໄວ້ໃນສັນຍາການຝາກເງິນ,
9.ຮັກສາຄວາມລັບກ່ຽວກັບຖານະເງິນຝາກ,ເງິນກູ້ຂອງ
ລູກຄ້າ(ສະມາຊິກ)ເວ້ັນເສຍແຕ່ຈະມຄີຳສ່ັງສານ,ອົງການ 
ກວດສອບຫຼືໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປລາວ,

10. ຈ່າຍດອກເບ້ຍເງນິຝາກໃຫ້ກບັລູກຄ້າຕາມອັດຕາທ່ີໄດ້ 
ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາການຝາກເງິນ,
11.ແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກຊາບກ່ອນຈະມີການເຊັນສັນຍາເງນິກູ້ 
ກຽ່ວກບັມນູຄ່າ,ຄ່າບໍລິການແລະດອກເບ້ຍເງນິກູທ່ີ້ຕ້ອງ 
ໄດ້ຊຳລະຕະຫລອດໄລຍະຂອງເງິນກູ້.

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີນັກວິຊາການຫລາຍທ່ານ ໄດ້ກຳນົດ 
ແນວຄິດແລະຫລັກການພ້ືນຖານທ່ົວໄປຂອງສະຫະກອນ 
ເຊິ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:

ຫລັກການທີ1: ການເປັນສະມາຊິກໂດຍສະໝັກໃຈ 
ແລະເປີດກວ້າງ(Voluntary and Open membership) 
ໝາຍວ່າສະຫະກອນເປັນອົງກອນໂດຍສະໝັກໃຈເປີດຮັບ 
ບຸກຄົນທຸກຄົນເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການຂອງສະຫະກອນ 
ແລະພ້ອມຮັບຜິດຊອບໃນຖານະສະມາຊິກ,ເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກ 
ໂດຍບ່ໍມີການເລືອກປະຕິບັດໃນເລ່ືອງ:ເພດ,ຖານະທາງສັງຄົມ, 
ຊົນເຜົ່າແລະສາສະໜາເປັນຕົ້ນ.

ຫລັກການທີ 2: ການຄຸ້ມຄອງໂດຍສະມາຊິກ ຕາມ
ຫລັກການຄວາມເປັນເອກະພາບເຊ່ິງສະຫະກອນເປັນອົງກອນ 
ທ່ີສະມາຊິກທຸກຄົນເປັນເຈ້ົາຂອງແລະມສ່ີວນຮ່ວມຮ່ວມກນັ
100%ເຊ່ັນ:ມສິີດໃນການອອກຄຳເຫັນ,ສະເໜີນະໂຍບາຍ 
ແລະການຕັດສິນໃຈໃນນັ້ນສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນສາມາດ
ລົງຄະແນນສຽງ01ຄົນ01ສຽງ ເທົ່ານັ້ນໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບ 
ຈຳນວນຫຸ້ນ, ເງິນຝາກ ຫຼື ມູນຄ່າທຸລະກິດທີ່ສະມາຊິກດັ່ງ 
ກາ່ວດຳເນີນກບັສະຫະກອນສິນເຊ່ືອແລະເງນິຝາກປະຢັດ.

ຫລັກການທີ3:ການໃຫ້ການສຶກສາ,ຝຶກອົບຮົມໃຫ ້
ຄວາມຮູ້ໃນດ້ານດັ່ງກ່າວສສງຈະໃຫ້ການສຶກສາແລະຝຶກ 
ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ, ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ 
ການເຜີຍແຜ່ລະບຽບແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈຳເປັນແລະ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດແກ ່
ປະຊາຊົນທົ່ວໄປໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ຫລັກການທີ 4: ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະກອນ
ຄືສະຫະກອນໄດ້ມີສະມາຊິກແລະຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ 
ເພ່ືອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນລະດັບສະຫະກອນລະດັບທ້ອງ 
ຖ່ິນ,ລະດັບຊາດແລະສາກົນ.

ຫລັກການທີ5: ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງສາແລະ 
ພັດທະນາປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນເຊິ່ງໃນດ້ານນີ້ສະຫະກອນ 
ຈະລົງເລິກກບັການພັດທະນາຂອງທ້ອງຖ່ິນທ່ີສະຫະກອນຕ້ັງ 
ຢູ່ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງ,ນະໂຍບາຍຂອງອຳນາດການ
ປົກຄອງ, ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານສະຫະກອນ ບົນ
ພື້ນຖານປະຕິບັດລະບຽບແລະການເຫັນດີຂອງສະມາຊິກ
ຂອງສະຫະກອນທັງໝົດ.

ໂດຍ:ສີລິມຸງຄຸນຫຼວງລາດໂດຍ:ສີລິມຸງຄຸນຫຼວງລາດ
ສະຖາບັນການທະນາຄານສະຖາບັນການທະນາຄານ
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ການໝູນໃຊ້ເງິນເຟີ້ເປັນເປົ້າໝາຍເພື່ອດຳເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ຈາກປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ ການປ່ຽນແປງຂອງເສດ 
ຖະກິດແມ່ນໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ
ໂດຍກົງເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງເກີດຈາກການລອງຜິດລອງຖືກຂອງ
ການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍເງນິຕາເຊ່ິງຜົນສຳເລັດໃນການນຳໃຊ້ 
ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ກໍຄືການພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ 
ເສດຖະກິດໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, 
ການທ່ີຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການນຳໃຊ້ເຄ່ືອງມືທາງ 
ການເງິນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ 
ເຄື່ອງມືທາງການເງິນນັ້ນຈະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຜົນໃນຕໍ່ໜ້າ 
ຖ້າວ່າສະພາບເສດຖະກິດເກີດການປ່ຽນແປງອີກແລະບໍ່ 
ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຄ່ືອງມືທາງການເງິນທ່ີໃຊ້ໄດ້ຜົນກັບ 
ປະເທດໃດໜຶ່ງຫຼືໄລຍະເວລາໃດນຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີປະສິດ 
ທິພາບ ແລະ ເກີດຜົນສຳເລັດທ່ີຄືກັນກັບອີກປະເທດໜຶ່ງ 
ຍ້ອນວ່າສະພາບແວດລ້ອມປ່ຽນແປງເຄື່ອງມືທາງການເງິນ 
ທີ່ນຳໃຊ້ກໍຄວນປ່ຽນແປງເຊັ່ນດຽວກັນ. ໂດຍລວມນັກ 
ເສດຖະສາດການເງິນ ພະຍາຍາມຊອກຫາສູດທີ່ຈະສ້າງ 
ຄວາມສຳເລັດໃນການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເພື່ອໃຫ້ 
ເກີດຜົນສຳເລັດຕາມທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ 
ເທົ່າທີ່ສັງເກດໄດ້ ກໍບໍ່ປະກົດໃຫ້ເຫັນວ່າສາມາດຄົ້ນຄວ້າ 
ພົບສູດເພື່ອສ້າງຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວໄດ້,ໃນນີ້ຈະນຳສະເໜີ 
ການໃຊ້ເປົ້າໝາຍໃນດ້ານທິດສະດີໂດຍສະເພາະແມ່ນເປົ້າ 
ໝາຍເງິນເຟ້ີເຊ່ິງເປັນເປ້ົາໝາຍໜ່ຶງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນແລະ 

ການບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ສະຖຽນລະພາບຂອງລາຄາ 
ສິນຄ້າ ເຖິງວ່າຈະຍັງບໍ່ມີຄຳຕອບທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຄວນນຳໃຊ້ເປົ້າ 
ໝາຍໃດຈຶ່ງຈະຊັດເຈນສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດໄດ້ດ ີ
ທີ່ສຸດ ຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ 
ແລະອື່ນໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ເປົ້າໝາຍເງິນເຟີ້ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການດຳເນີນນະໂຍບາຍ
ເງິນຕາປະເພດໜຶ່ງເຊິ່ງບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ
ເຊັ່ນ:ປະເທດນິວຊີແລນ(New Zealand)ເປັນປະເທດທຳອິດ 
ທີ່ເລີ່ມນຳໃຊ້ເງິນເຟີ້ ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການດຳເນີນນະໂຍບາຍ 
ເງິນຕາໃນປີ1990,ປະເທດການາດາ(Canada)ປີ1991, 
ປະເທດອັງກິດ(England)ໃນປີ1992ແລະປະເທດອື່ນໆ 
ລວມທັງບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນກໍໄດ້ນຳໃຊ້ເປັນເປ້ົາໝາຍ 
ເງິນເຟີ້ໃນໄລຍະຕໍ່ມາ.

ແນວຄິດກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເງິນເຟ້ີເປັນເປ້ົາໝາຍທົດແທນ 
ອັດຕາແລກປ່ຽນແລະປະລິມານເງິນຄື: (1) ນະໂຍບາຍເງິນຕາ 
ຈະສົ່ງຜົນເຖິງລາຍໄດ້ທີ່ແທ້ຈິງ(ຜົນຜະລິດ)ແລະການຈ້າງງານ 
ໃນໄລຍະສັ້ນ,(2)ລະບົບເສດຖະກິດທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າການ 
ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຜະລິດ ແລະ ການຈ້າງງານຈະດຳເນີນໄປຢ່າງ 
ມີສະຖຽນລະພາບໃນໄລຍະຍາວຫລາຍກວ່າລະບົບເສດຖະກິດ 
ທ່ີມີລະດັບເງິນເຟ້ີສູງ.ດ່ັງນ້ັນການດຳເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາດ້ວຍ 
ເຄື່ອງມືຕ່າງໆເຊັ່ນ:ອັດຕາແລກປ່ຽນ,ປະລິມານເງິນເປົ້າໝາຍ 
ແມ່ນສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບເສດະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຖ້າວ່າອັດຕາເງິນ 
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ເຟ້ີຕ່າງກັນການຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟ້ີໂດຍກົງຈ່ຶງເປັນຍຸດທະສາດ 
ທີ່ດີກວ່າການຄວບຄຸມໃນດ້ານອື່ນໆ ຍ້ອນເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງ 
ການຄວບຄຸມເປົ້າໝາຍອື່ນກໍເພື່ອຄວບຄຸມເງິນເຟີ້ນັ້ນເອງ.

ວິທີການກຳນົດເປົ້າໝາຍອັດຕາເງິນເຟີ້ກໍຄືການກຳນົດໃຫ້
ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນແຕ່ລະປີຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ກຳນົດໄວ້ເຊັ່ນ:2-4%ຖ້າ 
ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ທະນາຄານກາງກໍຈຳເປັນຕ້ອງ 
ໄດ້ສຶກສາແລະພິຈາລະນາເພື່ອນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບ 
ເຂັ້ມງວດ(Restrictive Monetary Policy)ເພື່ອໃຫ້ອັດຕາ
ເງິນເຟີ້ກັບຄືນມາສູ່ຊ່ວງທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ 
ຖ້າວ່າອັດຕາເງິນເຟ້ີອ່ອນຕົວຫລາຍຈົນບ່ໍສາມາດກະຕຸ້ນເສດຖະ 
ກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍແລະຕົວເລກການວ່າງ 
ງານບໍ່ດີພໍ ທະນາຄານກາງກໍຈະໃຊ້ນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຂະ 
ຫຍາຍຕົວເພື່ອໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນແລະເຂົ້າສູ່ຊ່ວງທ່ີ 
ກຳນົດ. ດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວມານ້ັນ ວິທີການດຳເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາ 
ໂດຍນຳໃຊ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ເປັນເປົ້າໝາຍ ອາດຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດໄດ້ໂດຍກົງ ຍ້ອນວ່າການນຳໃຊ້ເປົ້າໝາຍ 
ອື່ນໃນການດຳເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເຊັ່ນ:ອັດຕາແລກປ່ຽນ, 
ປະລິມານເງິນແລະອ່ືນໆລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຕົວປ່ຽນ(Variable) 
ທີ່ທະນາຄານກາງນຳໃຊ້ເພື່ອ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມເຕີມ
ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຕົວຢ່າງ:ປະເທດທ່ີປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການນຳໃຊ້ເງິນເຟ້ີ 
ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການດຳເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາມີຫຼາຍປະເທດ 
ເຊັ່ນ:ປະເທດນິວຊີແລນກຳນົດເປົ້າໝາຍອັດຕາເງິນເຟີ້3-5% 
ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນນຳໃຊ້ເງິນເຟີ້ເປັນຕົວປ່ຽນ (Variable) ເປົ້າ 
ໝາຍໃນປີ 1990 ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຂອງການນຳໃຊ້ວ່າ ອັດຕາ 
ເງິນເຟີ້ຂອງປະເທດໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ5%ໃນປີ1990 ແລະຍັງ 
ເຫລືອ2%ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ1992ເຊິ່ງການຫລຸດລົງຂອງອັດຕາ 
ເງິນເຟີ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດນິວຊີແລນ 
ຢູ່ໃນສະພາບຖົດຖອຍແລະອັດຕາການວ່າງງານເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ 
ໃນຊ່ວງນັ້ນ ແຕ່ພາຍຫລັງປີ 1992 ເປັນຕົ້ນມາອັດຕາການຂະ 
ຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດນິວຊີແລນກໍໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ 
ໃນລະດັບທີ່ພໍໃຈ ແລະ ອັດຕາການວ່າງງານ ກໍຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ ່
ເນື່ອງພ້ອມທັງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຄືກັນ. ຜົນສຳເລັດໃນການຄວບ 

ຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງປະເທດນິວຊີແລນ ໂດຍນຳໃຊ້ເປົ້າ 
ໝາຍເງິນເຟີ້ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການດຳເນີນນະໂຍບາຍເງິນ 
ຕາ  ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນ 
ເຄື່ອງມືນີ້ຫລາຍຂຶ້ນເປັນລຳດັບ ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນ 
ການຫລຸດອັດຕາເງິນເຟ້ີລົງມາຢູ່ໃນຊ່ວງເປ້ົາໝາຍຕາມ 
ຕົວຢ່າງຂອງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນປະເທດນິວຊີແລນ 
ນັ້ນ ກ່ອນຈະຫລຸດອັດຕາເງິນເຟີ້ລົງໄດ້ກໍຕ້ອງໄດ້ພົບກັບ 
ບັນຫາການວ່າງງານແລະບັນຫາອ່ືນໆໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 
ໃດໜຶ່ງ.(ອ້າງອີງຈາກ:Hubbard, Glenn R., Money, 
The Financial System, and The Economy, ປີ
2000)

ຈາກປະສົບການຂອງການລອງຜິດລອງຖືກຂອງປະ 
ເທດຕ່າງໆ ມີຈຸດສັງເກດຄື: ປະເທດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ 
ໃນການນຳໃຊ້ເງິນເຟີ້ເປັນເຄື່ອງມືທາງການເງິນ ແລະ ນຳ 
ໄປສູ່ຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາ ອາດມີ
ບາງພຶດຕິກຳທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້:

1.ມີການກຳນົດຂອບເຂດໃຫ້ທະນາຄານສາມາດ
ດຳເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໂດຍເນັ້ນເປົ້າໝາຍທີ່ສະຖຽນ
ລະພາບຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງແລະເຊ່ືອ 
ຖືໄດ້.

2.ມີການວາງຂອບເຂດທີ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ
ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ:ຈະສາມາດດຳເນີນນະໂຍບາຍການເງນິ 
ໄດ້ໂດຍອິດສະຫລະຈາກພາກລັດໃນການບັນລຸເປ້ົາໝາຍ
ເງິນເຟີ້ໄດ້.

3. ມີການກຳນົດຂອບເຂດໃນການປະເມີນອັດຕາ
ເງິນເຟີ້ໄວ້ລ່ວງໜ້າ(Inflation Forecast)ທີ່ດີພໍທີ່ຈະນຳ
ເອົາໄປໝູນໃຊ້ນຳນະໂຍບາຍເງິນຕາໄດ້.

4.ມີເຄື່ອງມື (Instrument) ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຊີ້ນຳ
ທິດທາງນະໂຍບາຍເງິນຕາໄດ້ຈະແຈ້ງເຊິ່ງປະເທດທີ່ນຳໃຊ້
ເປົ້າໝາຍເງິນເຟີ້ເກືອບທັງໝົດ ມັກຈະນຳໃຊ້ອັດຕາດອກ 
ເບ້ຍໃນຕະຫລາດເງິນເປັນໂຕກຳນົດນະໂຍບາຍ.

ໂດຍ:ສີລິມຸງຄຸນຫລວງລາດໂດຍ:ສີລິມຸງຄຸນຫລວງລາດ
ສະຖາບັນການທະນາຄານສະຖາບັນການທະນາຄານ
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ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງມີການສົ່ງເສີມພັດທະນາຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງ
ໃນຂະແໜງທະນາຄານ

ການປະຕິບັດວຽກງານທ່ີມີໃນປັດຈຸບັນໂດຍລວມນັບ 
ມື້ນັບມີການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ເນື່ອງຈາກສະພາບ 
ການຂອງເສດຖະກດິ-ສັງຄົມໃນທ່ົວໂລກແລະພາຍໃນປະ 
ເທດໄດ້ບີບບັງຄັບໃຫ້ທຸກຄົນຕ້ອງແຂ່ງຂັນ ເພື່ອການພັດ 
ທະນາ-ຢູ່ລອດຂອງຕົນເອງແລະອົງກອນຊ່ຶງມີຜົນຕ່ໍອົງກອນ 
ທີ່ມີຄົນດີຄົນເກັ່ງທີ່ມີຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດທັງໃນດ້ານ 
ເນື້ອໃນຄວາມຮູ້ແລະການໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃນການ 
ເຮັດວຽກຫລາຍຂຶ້ນ, ສ່ວນຫລາຍຈົບການສຶກສາຈາກສະ 
ຖາບັນການການສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງປັດໄຈເຫລົ່າ 
ນ້ີອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານອົງກອນມີຄວາມຫນັກໃຈພໍສົມ 
ຄວນໃນການຄັດເລືອກນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາ 
ກອນເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ຈະເລີນກ້າວຫນ້າເປັນຜູ້ບໍລິຫານທ່ີດີ
ໃນອະນາຄົດ.

ຄໍາວ່າ:ຄົນເກັ່ງ(Talent) ບໍ່ສາມາດນິຍາມໄດ້ຈະແຈ້ງ 
ວ່າເປັນແນວໃດເນ່ືອງຈາກໃນແຕ່ລະອົງກອນມີນິຍາມຂອງ 

ຄົນເກ່ັງ” ທ່ີແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລັກສະນະຈຸດພິເສດ-ວຽກງານ 
ຂອງອົງກອນ.ເມ່ືອເວ້ົາສະເພາະແລ້ວກຸ່ມຄົນຄຸນນະພາບທ່ີຊ່ວຍ 
ສ່ົງເສີມໃຫ້ອົງກອນປະສົບຜົນສໍາເລັດນ້ັນຄວນມີລັກສະນະເປັນ 
ຜູ້ທີ່ມີການປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ດີ (High Performance) 
ເປັນຜູ້ທ່ີມີຄວາມອາດສາມາດໃນການເຮັດວຽກເອ້ືອອໍານວຍ 
ຕໍ່ການພັດທະນາ (High Potential)ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີສາມັນ 
ສໍານຶກທີ່ດີ(Conscientiousness)ໂດຍມີຄຸນທາດການເມືອງ, 
ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດທີ່ຫນັກແຫນ້ນສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມ ີ
ປາຍ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ,ມີແນວຄິດລິເລີ່ມ-ສ້າງສັນມີຄວາມ 
ເປັນຜູ້ນໍາ, ມີວິໄສທັດ, ມີຄວາມສາມັກຄີໂອບເອື້ອອາລີ ແລະ 
ທັນສະໄຫມເປັນຕ້ົນ,ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນໄດ້ແລະ 
ມີຈະລິຍະທໍາໃນການເຮັດວຽກອາດກ່າວໄດ້ໂດຍສະຫລຸບວ່າ: 
ຄົນເກັ່ງຄືຜູ້ທ່ີມີຄວາມອາດສາມາດໃນການເຮັດວຽກທ່ີອົງກອນ 
ຕ້ອງການຢູ່ໃນລະດັບສູງ (High Performance High Po-
tential).
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ການບໍລິຫານຄົນເກັ່ງ(Talent Management) ຈຶ່ງເປັນ 
ວິທີການຫນຶ່ງໃນການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດຊຶ່ງແຕ່ 
ລະອົງກອນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂດຍຂະບວນການຈະມີຕັ້ງແຕ່ການ 
ວາງແຜນເລີ່ມຄັດເລືອກຊອກຫາບຸກຄະລາກອນ, ການເອົາ 
ໄປພັດທະນາຕະຫລອດຮອດວິທີການຮັກສາ,ສ່ົງເສີມໃຫ້ບຸກ 
ຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດແທ້ຈິງ ຢູ່ກັບອົງກອນ 
ໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດແລະການນໍາໃຊ້ຫລັກການນີ້ເຂົ້າມາພັດທະ 
ນາບຸກຄະລາກອນ ຈະສົ່ງຜົນຕ່ໍປະສິດທິພາບຂອງອົງກອນ 
ຫລາຍທີ່ສຸດພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນການຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ 
ອົງກອນໃນໄລຍະຍາວຍ້ອນວ່າຖ້າອົງກອນໃດມີຜູ້ບໍລິຫານ 
ທີ່ ຖືກຝຶກຝົນຫລໍ່ຫລອມມາໃຫ້ເຮັດວຽກຂອງສາມຄົນໃນ 
ຫນຶ່ງຄົນ(Do more with Less)ອົງກອນນັ້ນໆກໍສາມາດ 
ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບກ້າວຫນ້າຫລາຍ
ຂ້ຶນ.

ໃນປັດຈຸບັນຄຸນຄ່າຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດນັ້ນເຫັນ 
ວ່າ:”ມີຄຸນຄ່າມະຫາສານ”ຈາກຜົນການສຶກສາຂອງບໍລິສັດ 
IBMເຫັນວ່າ:ບໍລິສັດທ່ີມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານການບໍລິຫານ 
ຄົນເກັ່ງ(Talent Management)ຈະສາມາດສ້າງຜົນຕອບ 
ແທນທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບບໍລິສັດໄດ້ດີກວ່າບໍລິສັດທ່ີມີ 
ຂະຫນາດເທົ່າກັນ ແຕ່ມີການບໍລິຫານດ້ານຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງ ທີ່ 
ມີປະສິດທິພາບຕ່ໍາກວ່າເຊ່ິງສອດຄ່ອງກັບການສຶກສາວິໄຈຂອງ 
 McBassi &Co.ທີ່ໄດ້ລາຍງານວ່າບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນ
ດ້ານການພັດທະນາທຶນມະນຸດທີ່ສູງ ຈະສ້າງຜົນຕອບແທນ 
ທາງດ້ານກໍາໄລແລະຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງບໍລິສັດໄດ້ດີ 
ກວ່າບໍລິສັດທີ່ມີຄະແນນຕໍ່າ ເປັນຕົ້ນ. ການທີ່ເຮົາຮູ້ຮັກສາ, 
ສົ່ງເສີມກໍ່ສ້າງໃຫ້ໂອກາດຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງ ຢູ່ໃນອົງກອນເຮົາ 
ພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຄົນອາດມີຜົນພາໃຫ້ອົງກອນໄປສູ່ເປົ້າໝາຍໄດ້, 
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນບໍລິສັດທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງ 
ຂັນອາດສາມາດລອກກ່າຍ(Copy)ສິນຄ້າຂອງອົງກອນອື່ນໆ 
ໄດ້ ຫຼື ອາດລອກກ່າຍBusiness Model ຂອງອົງກອນຄູ ່
ແຂ່ງຂັນໄດ້ຫຼືຮ້າຍແຮງໄປເຖິງຂັ້ນມີການຫລຸດລາຄາສິນຄ້າ 
ຫຼືບໍລິການແຂ່ງຂັນກັບບໍລິສັດທ່ີເປັນຄູ່ແຂ່ງຂັນເພື່ອຍາດຊີງ 
ຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນໄດ້ແຕ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດ 
ເອົາຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຄວາມມີວິໄສທັດຂອງບຸກ 
ຄະລາກອນທີ່ເກັ່ງຂອງບໍລິສັດອື່ນໄປໄດ້, ສະນັ້ນ ການພັດ 
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງອົງກອນຈ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີຫຼາຍໆ 
ອົງກອນໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຍ້ອນສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພ່ີມ 
ໃຫ້ກັບອົງກອນໄດ້ແທ້ຈິງ.ນອກນ້ັນການຮັກສາຄົນດີ-ຄົນເກ່ັງ 
ທ່ີມີຢູ່ໃນອົງກອນໃຫ້ຢູ່ກັບອົງກອນໄດ້ດົນທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີອົງກອນ 
ຕ້ອງການ,ການໃຫ້ຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງໄດ້ຮັບໂອກາດ-ມີຄວາມຈົງ 
ຮັກພັກດີແລະຍຶດຫມັ້ນຕໍ່ອຸດົມການຂອງອົງກອນນັ້ນແມ່ນ 
ເປັນວຽກງານທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍ-ຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນແລະ 
ຍາກກວ່າການຮັກສາພະນັກງານທົ່ວໄປໄວ້ເນື່ອງຈາກຄົນເກັ່ງ 

ຕາມທ່ີອົງກອນກໍານົດໄວ້ນ້ັນຄື: ”ບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມຮູ້ຄວາມ 
ສາມາດ,ທັກສະແລະມີຄວາມອາດສາມາດພົ້ນເດັ່ນແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງ 
ກອນທັງຍັງເປັນຜູ້ທີ່ຈະອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ອົງກອນຈະ 
ເລີນກ້າວຫນ້າແລະບັນລຸເປົ້າຫມາຍທີ່ກໍານົດໄວ້.ຄົນດີ- 
ຄົນເກັ່ງເຫລົ່ານີ້ ລ້ວນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ປະສົບ 
ການແລະທັກສະໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ເປັນດີກວ່າ 
ເຮັດໃຫ້ອົງກອນຫຼາຍແຫ່ງ ຕ້ອງການຄົນເກັ່ງເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າ 
ໄປຢູ່ໃນທີມແລະອົງກອນຂອງຕົນຈຶ່ງເກີດມີບັນຫຍາດຊີງ 
ຫຼືສະພາບສະຫມອງໄຫລຂອງຄົນເກັ່ງລະຫວ່າງອົງກອນ 
ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຫລາຍອົງກອນກໍາລັງພົບພໍ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ 
ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ,ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນ 
ເກັ່ງເຫລ່ົານ້ີຄວນໄດ້ຮັບໂອກາດທາງເລືອກໃນຄວາມຈະ 
ເລີນກ້າວຫນ້າ ເປັນບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍຫລາຍກວ່າ ພະນັກ 
ງານທີ່ມີຜົນງານທໍາມະດາທົ່ວໄປ. ຄົນເກັ່ງຈິ່ງມັກຈະປ່ຽນ 
ວຽກງ່າຍ ແລະ ຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກ 
ມີໂອກາດໃນການເລືອກທ່ີຈະເຮັດວຽກທ່ີເຫມາະສົມຕາມ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ.ນອກນ້ັນການປະເມີນຄວາມ 
ອາດສາມາດແລະຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກ 
ງານໃນອົງກອນນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ມີໃຜແດ່ຄືຄົນ 
ດີ-ຄົນເກັ່ງທີ່ຄົບເງື່ອນໄຂຖືກຕ້ອງຕາມອົງກອນຕ້ອງການ 
ແລະມີຄວາມສາມາດທ່ີຈະຊ່ວຍສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບອົງກອນ 
ໄດ້?,ຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງແຕ່ລະຄົນນັ້ນຍັງຂາດຄວາມຮູ້ຄວາມ 
ສາມາດແລະທັກສະໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃນດ້ານໃດ 
ແດ່?ຊ່ຶງຈຸດນ້ີເປັນຈຸດສໍາຄັນແລະເປັນຫນ້າທ່ີຂອງອົງກອນ 
ທີ່ຈະຕ້ອງຊ່ວຍເຫລືອ, ຊຸກຍູ້, ຖົມຂຸມບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງ 
ຂອງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທັກສະໃນການປະຕິບັດ 
ວຽກງານຂອງຄົນເກັ່ງທີ່ຍັງບໍ່ມີຫຼືຕົກຫລົ່ນໃຫ້ມີຄວາມ 
ອຸດົມສົມບູນ ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ອົງກອນຕັ້ງ ຄວາມຫວັງ 
ໄວ້, ຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງຂອງອົງກອນ ບາງຄັ້ງກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຈະ 
ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະການ 
ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ສົມບູນຄົບຖ້ວນໃນແຕ່ລະດ້ານ ແຕ່ 
ຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງເຫລົ່ານີ້ຍັງຕ້ອງການການພັດທະນາທັງທາງ 
ດ້ານຄວາມຮູ້ແລະທັກສະຕ່າງໆໃຫ້ສູງຂຶ້ນແລະມີຫລາຍ 
ຮູບຫລາຍສີເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງເຫລົ່າ 
ນີ້ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຫລາຍໆວຽກ, ມີປະສິດທິ 
ພາບຫລາຍຂ້ຶນສົມທຽບໄດ້ຄືກັນກັບການຮຽນຮູ້ພັດທະນາ 
ຕົນເອງຂອງຄົນເຮົາ ຈະຕ້ອງມີຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ 
ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈະເລີນກ້າວຫນ້າໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, 
ເກີດມີຜົນປະກອບການທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມໄດ້ປຽບໃນ 
ການແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກິດໄດ້. ການພັດທະນາຄົນດີ-ຄົນ 
ເກັ່ງສາມາດສະຫລຸບໄດ້ໂດຍຫຍໍ້ດັ່ງນີ້:
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ວວາລະສານາລະສານ
ການທະນາຄານການທະນາຄານ
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-ວິທີ1: ສ້າງແບບຢ່າງຄົນເກັ່ງກ່ອນການສ້າງຄົນເກັ່ງ 
”ອົງກອນຕ້ອງກໍານົດຄຸນລັກສະນະແບບຢ່າງຄົນເກັ່ງກ່ອນ 
ເມື່ອມີແບບຢ່າງແລ້ວຈຶ່ງມາພິຈາລະນາວ່າຈະສ້າງຄົນເກັ່ງ 
ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຫຼືຈາກບຸກຄະລາກອນຜູ້ເກົ່າທີ່ມີ,ຖ້າຈະ 
ສ້າງຄົນເກັ່ງຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ສ້າງຕ້ອງຄິດພິຈາລະນາ, 
ທົບທວນ,ໃຊ້ຈິນຕະນາການຫຼືມາດຖານເງື່ອນໄຂແລະ 
ຄວາມຄາດຫວັງເພື່ອສ້າງແບບຢ່າງຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງທີ່ຈະປະ 
ສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເຮັດວຽກ-ພັດທະນາອົງກອນໂດຍ 
ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກອົງກອນອື່ນແລະປັບປຸງ 
ຕ້ົນແບບທ່ີສ້າງໃຫ້ສອດຄ່ອງຫລືເຂ້ົາກບັຄ່ານິຍົມແລະວັດ
ທະນະທໍາຂອງອົງກອນ.ຖ້າໄດ້ແບບຢ່າງ”ຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງ 
ແລ້ວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຫຼືການຍອມຮັບຂອງຜູ້ບໍລິ 
ຫານກ່ອນທີ່ຈະເອົາແບບຢ່າງເຫລົ່ານີ້ໄປນໍາໃຊ້ຕົວຈິງໄດ້.

ວິທີ2:ຊອກຫາຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງຂອງອົງກອນ”ໂດຍ 
ເລ່ີມຕ້ົນຈາກການກໍານົດເປ້ົາຫມາຍຂອງອົງກອນແລະຫນ່ວຍ 
ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງອາດແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, 
ນອກນັ້ນ ອົງກອນຕ້ອງກໍານົດຈຸດພິເສດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໄວ ້
ອີກດ້ວຍ.ການຊອກຫາຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງປະເມີນໄດ້ຈາກຜົນ 
ການປະຕິບັດວຽກງານ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄົນ, 
ບຸກຄະລິກ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ກິລິຍາມາລະຍາດຕົວຈິງ 
ເປັນຕົ້ນ.ຊຶ່ງຖ້າປະເມີນແລ້ວຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບກໍຄືສິ່ງທີ່ບຸກ 
ຄະລາກອນຍັງບໍ່ມີຫລືບໍ່ພຽງພໍ,ບໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນຕາມ 
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງເພື່ອນໍາມາພັດທະນາບຸກ 
ຄະລາກອນຕໍ່ໄປໄດ້.

ວິທີ 3: ພັດທະນາ ຫລື ຝຶກອົບຮົມຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງ 
ຖ້າປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານແລ້ວ ພົບພໍ້ສິ່ງທີ່ຍັງ 
ຂາດ (ບໍ່ພຽງພໍ)ຫລື ສິ່ງທີ່ຍັງຕ້ອງປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ແລະ 
ພັດທະນາ ນ້ັນເປັນຫນ້າທ່ີຂອງອົງກອນທ່ີຈະຕ້ອງເຕີມເຕັມ 
ຖມົຂຸມຂອງຄວາມອາດສາມາດດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ຄນົດີ-ຄົນ 
ເກັ່ງສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ,ສະ 
ບາຍໃຈຫລາຍຂຶ້ນ.

ວິທີ 4: ການພິຈາລະນາໃຫ້ຄ່າຕອບແທນ ແລະ 
ການໃຫ້ຮາງວັນ(ດ້ານວັດຖຸແລະຈິດໃຈ)ສໍາລັບຄົນດີ- 
ຄົນເກັ່ງ”ຄວນອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງແລະມີ 
ຄວາມຍຸຕິທໍາຍ້ອນວ່າເປັນຜູ້ທີ່ພ້ົນເດັ່ນແລະມີຄວາມສໍາ 
ຄັນກັບອົງກອນ-ສັງຄົມແລະສາມາດສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບ 
ອົງກອນຫລາຍກວ່າບຸກຄະລາກອນທົ່ວໄປ. ການໃຫ້ຮາງ 
ວັນຄວນກວມໄປເຖິງ ການເປັນທີ່ຍອມຮັບ (Recogni-
tion)ແລະການໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດ (Incentive).

ວິທີ 5: ການຮັກສາ ”ຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງ” ໃຫ້ຢູ່ກັບອົງ 
ກອນ: ຄວນສ້າງໃຫ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະ ຍຶດຫມັ້ນ 
ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍລວມຂອງອົງກອນ, ເປັນເລື່ອງທ່ີ 
ຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍກວ່າການຮັກສາບຸກຄະລາກອນທ່ົວໄປ. 
ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງແລະ ເຂົ້າໃຈຄື:ອັນໃດຄື 
ສ່ິງຈູງໃຈໃຫ້ຄົນດີ-ຄົນເກ່ັງຢູ່ກັບອົງກອນ?,ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ການທ່ີອົງກອນຈະສາມາດກ້າວຫນ້າຂະຫຍາຍຕົວທ່າມກາງ 
ບັນຍາກາດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂະບວນການ 
ແລະກົນໄກທີ່ສ້າງຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຊຸກຍູ້ 
ສ່ົງເສີມພວກເຂົາໃຫ້ຢູ່ກັບອົງກອນໄດ້ດົນທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະ
ເປັນໄປໄດ້.

ສະຫລຸບແລ້ວ ກ່ອນອ່ືນຫມົດ ເປ້ົາຫມາຍທ່ີເປັນຄົນດີ- 
ຄົນເກ່ັງ ຕ້ອງເປັນເຈ້ົາການໃນການກ່ໍສ້າງພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງ 
ເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ(ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງສາກ່ອນ,ຮູ້ວ່າອັນ 
ໃດຄວນເຮັດແລະອັນໃດບໍ່ຄວນເຮັດ)ບົນພື້ນຖານປະຕິບັດ 
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫລັກການ 
ລວມເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາອົງກອນແລະສັງຄົມແລະຕ່ໍມາ 
ຜູ້ບໍລິຫານໃນແຕ່ລະຂ້ັນໃນອົງກອນຈໍາເປັນຕ້ອງລົງເລິກ,ເອົາ 
ໃຈໃສ່,ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມແລະເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຫມາຍ, 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການບໍລິຫານຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງ,ເນັ້ນຫນັກໃນ 
ການຂັດເກົາ-ເຈຍລະໄນຂະບວນການທາງຄວາມຄິດຂອງ 
ພາວະຜູ້ນໍາເພື່ອໃຫ້ເກີດພຶດຕິກໍາ,ຄວາມເຊື່ອແລະວັດທະນະ 
ທໍາທ່ີຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 
ເນື່ອງຈາກຜູ້ນໍາຫຼືຜູ້ບໍລິຫານມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍ່ສ້າງ, 
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ພັດທະນາຄົນດີ- 
ຄົນເກັ່ງໃນອົງກອນ,ນອກນັ້ນອົງກອນຄວນວິເຄາະສະພາບ 
ແວດລ້ອມຂອງອົງກອນ ເພື່ອຊອກຫາຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອ 
ກາດ ແລະ ອຸປະສັກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະບວນການບໍລິຫານ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດລວມທັງມີການສໍາຫລວດຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງພະນັກງານໃນອົງກອນ ເພື່ອເອົາຜົນການວິເຄາະ- 
ວິໄຈຫຼືຂໍ້ມູນຫລັກຖານມາທົບທວນຄືນແລະອອກແບບ, 
ປັບປຸງ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາໃຫ້ມີ 
ຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ຈະແຈ້ງ-ໂປ່ງໃສ, ຕັດຂ້ັນຕອນທ່ີຊ້ໍາຊ້ອນ- 
ກົດຫນ່ວງຖ່ວງດຶງຕ່າງໆ ໂດຍຫັນໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ລະບົບການ 
ບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດແບບຄຸນນະທໍາຕາມຫລັກການ 
ຄວາມສາມາດ,ຄວາມເປັນເອກະພາບ,ພາວະວິໄສ,ຄວາມ 
ຫມັນ້ຄົງສາມກັຄີປອງດອງໃນການເຮັດວຽກແລະຄວາມຖືກ 
ຕ້ອງທ່ຽງທໍາເປັນຕົ້ນເພື່ອຕອບສະຫນອງໃຫ້ໄດ້ຕໍ່ການປ່ຽນ 
ແປງໃຫມ່ທ່ີເຫມາະສົມສໍາລັບການບໍລິຫານຄົນດີ-ຄົນເກ່ັງ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໂດຍ:ສີລິມຸງຄຸນຫລວງລາດໂດຍ:ສີລິມຸງຄຸນຫລວງລາດ
ສະຖາບັນການທະນາຄານສະຖາບັນການທະນາຄານ
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ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທີ່ ແຂວງອຸດົມໄຊທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທີ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກກາງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກກາງ ທທ່ີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕ້ ທີ່ ແຂວງຈຳປາສັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕ້ ທີ່ ແຂວງຈຳປາສັກ
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