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ກອງປະຊມຸການເຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານທາງດ�ານການເງນິ ໃນ ສປປລາວ 2018
29 ພະຈກິ 2018, ທີ່ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ

ໂດຍ ປະມວນ ເພັດທານີ
ອ�ານວຍການ ສມກຈ

ສະມາຄົມການເງນິຈ�ລະພາກ

Lao Microfinance Association

ພາລະບດົບາດ ຂອງ ສະມາຄົມການເງນິຈ�ລະພາກໃນການພດັທະນາ
ການບລໍກິານທາງດ�ານການເງນິ ແລະ ການສົ�ງເສມີໃຫ�ມກີານຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັທີດ່ີ

ປະຫວັດຄວາມເປ�ນມາ ຂອງ ສມກຈ
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ວິໄສທດັ

ພຶດສະພາ 2007: ກ��ມເຮັດວຽກການເງນິຈ�ລະພາກໄດ�ຖກືສ�າງຕັງ້ຂືນ້
ຕ�ລາ 2013: ໄດ�ຮັບໃບອະນ�ຍາດຊົ�ວຄາວ ເປ�ນສະມາຄມົບໍ�ຫວງັຜນົກ�າໄລ
ສິງຫາ 2018: ໄດ�ຮັບໃບອະນ�ຍາດຖາວອນ ເປ�ນສະມາຄມົບໍ�ຫວງັຜນົກ�າໄລ

ຕ�ລາ 2013:  ເຮັດວຽກພາຍໃຕ�ການຊີນ້�າຂອງທະນາຄານ ແຫ�ງ ສປປລາວ, ກົມ
ຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງນິ

ສິງຫາ 2018: ພະນກັງານ 7 ຄົນ, ສະພາບໍລຫິານ 4 ຄົນ ແລະ ຄະນະກວດກາ
ພາຍໃນ 3 ຄົນ

ສິງຫາ 2018: 111  ສະມາຊກິ (93 ສກຈ: 16 ສກຈຮ, 61 ສກຈບ, 16 ສສງ, 
11 ອົງການຈດັຕັງ້, 3 ຜ��ສະໜອງຝ�ກອບົຮມົ, 4 ຜ��ຊ�ຽວຊານການເງນິຈ�ລະພາກ 
ແລະ ທ່ີປ�ກສາ

ສິງຫາ 2018:  4 ຜ��ໃຫ�ທຶນ (ADA, GIZ, UNCDF, Australian Aid)

ຕົ້ນປ� 2018: ຄ��ຮ�ວມງານ: NTPC II, WEC-USAID, AFC-KFW

ພາລະກດິ
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ການມີ
ສ�ວນຮ�ວມ

ມີຄວາມຊືສ່ດັ 
ແລະ ຈິງໃຈ

ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ

ດ�ານສງັຄົມ
ມີຄວາມ
ໂປ�ງໃສ

ມີຄວາມໝາຍ
ໝ້ັນຕັງ້ໃຈ

ຄ�ານຍົິມ

ກະຊວງພາຍໃນ

ບັນດາຜ��ມສີ�ວນຮ�ວມ ກັບ ສມກຈ

ສະມາຄມົ

SPTF

FDC/Banking 
with
the poor

ຕະຫາຼດ Mix

ເຄືອຂ�າຍ SEEP

ເຄືອຂ�າຍອງົການຈດັຕັງ້
ສັງຄມົລາວ

ສ�ນການເງນິຈ�ລະພາກ

ບໍລິສດັ EDC

ສ�ນພດັທະນາຜ��ປະກອບ
ກິດຈະການ ລາວ-ອນິເດຍ

ມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫ�ງຊາດລາວ

AFC-KFW ບໍລິສດັນ��າເທນີ 2 WEC-USAID

ສະຖາບນັການ
ທະນາຄານ

ຜ��ສະໜອງຝ�ກ
ອົບຮົມ

ມະຫາວທິະຍາ 
ໄລ/ວິທະຍາໄລ

ຄ��ຮ�ວມງານ

ທະນາຄານ 
ແຫ�ງ ສ.ປ.ປ.

ລາວ

ບັນດາຜ��ໃຫ�ທຶນ

ສະມາຊກິ

ກົມຄ��ມຄອງສະຖາບນັ
ການເງນິ

ADA 
(ປະເທດລ�ກຊ�າບວກ)

GIZ-AFP

UNCDF

Australian 
Aid

4 ຜ��ຊ�ຽວຊານການເງນິຈ�
ລະພາກ ແລະ ທີ່ປ�ກສາ

3 ຜ��ສະໜອງຝ�ກອບົຮມົ

11 ຜ��ໃຫ�ທນຶ/ອງົການບໍ�
ສັງກດັລດັຖະບານ/ອງົການ
ຮ�ວມມສືອງ & ຫຼາຍຝ�າຍ

61 ສກຈບ, 16 ສກຈຮ 
ແລະ 16 ສສງ
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ສະມາຊິກ ຂອງ ສມກຈ

ກິດຈະກ�າຫຼກັ ສມກຈ
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ກິດຈະກ�າຫຼກັ ສມກຈ ແລະ ການບລໍກິານດ�ານວິຊາການ

ກິດຈະກ�າຫຼກັ 

ສມກຈ ແລະ 

ການບລໍກິານ

ດ�ານວຊິາການ

1. ການສ�າງ

ຂີດຄວາມ

ສາມາດ

1. ການສ�າງ

ຂີດຄວາມ

ສາມາດ

4. ການສະໜບັ

ສະໜ�ນ ກອງ

ທຶນ/ທະນາຄານ 

ບ�ານ

2. ການ

ພັດທະນາຄວາມ

ຮ�� ແລະ ການ

ຕິດຕາມການດ�າ

ເນີນງານ

2. ການ

ພັດທະນາຄວາມ

ຮ�� ແລະ ການ

ຕິດຕາມການດ�າ

ເນີນງານ

3. ການປະສານ

ງານແລະ ການ

ປ�ກປ�ອງລ�ກຄ�າ

3. ການປະສານ

ງານແລະ ການ

ປ�ກປ�ອງລ�ກຄ�າ

5. ການ

ພັດທະນາອົງ

ກອນ

5. ການ

ພັດທະນາອົງ

ກອນ

ລະດັບຄ��ຮ�ວມງານ/ສກຈ
(MFMCC, ຈັດຝ�ກອົບຮົມອີງຕາມ
ຄວາມຕ�ອງການຂອງ ສະມາຊິກ)

ລະດັບທະນາຄານບ�ານ 
ຜ�ານ NSO (ຕາມຄວາມ
ຕ�ອງການ) 

ລະດັບລ�ກຄ�າ (ປະຊາສຶກ
ສາ/ວາງແຜນທ�ລະກິດຂະ
ໜາດຈ�ນລະພາກ)

ບົດຄົ້ນຄວ�າ/PR

ການກວດກາກບັທີ ່
(ອີງຕາມຄວາມ
ຕ�ອງການ)

ການກວດສອບທາງ
ດ�ານເອກະສານ

(factsheet- 2/ປ�)

ການສຶກສາຄວາມເປ�ນ
ໄປໄດ�ຂອງການຫັນ..
ມາເປ�ນທາງການ

ສ�າງຕັ້ງ ອົງກອນສະ
ໜັບສະໜ�ນເຄ່ືອ
ຄ�າຍ    (NSO)

ສະໜັບສະ
ໜ�ນ ແລະ 
ຕິດຕາມ

ພັດທະນາ & 
ຈັດຕ້ັງແຜນຍ�ດ
ທະສາດ ແລະ 
ນະໂຍບາຍ

ສ�າງຄວາມອາດ
ສະມາດໃຫ�ແກ� 
ສະພາ ແລະ 
ພະນັກງານ

ປະສານງານ ເພື່ອ
ສ�າງຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ
, ເຂ້ົາໃຈລະຫວ�າງຜ��
ມີສ�ວນຮ�ວມ

ແລກປ�ຽນຂໍ�ມ�ນ/
ຄວາມຮ��ໃນກອງ
ປະຊຸມ, ງານສັງຄົມ,
ແລະ ກ��ມຜ��ບໍລິຫານ

ປະຕິບັດຕາມຫັຼກຈັນຍາບັນ
ຂອງສະມາຊິກ, ການກວດ
ສອບທາງດ�ານສັງຄົມ ດ�ວຍ
SPTF-SPI4 & Smart 
campaign

ສມກຈ ຕ�ອງມີ
ຄວາມຍືນຍົງ

ຜົນສ�າເລດັ ຂອງ ສມກຈ 2014- ກໍລະກດົ 2018

May 2013
ມີອ�ານວຍການ

ເຮັດວຽກ
Oct 2013 

ສະມາຄົມທ່ີບໍໍ
ຫວັງຜົນກ�າ

ໄລ& ການກວດ
ສອບ NCAT

• ສ�າງຄວາມໄວ�ວາງໃຈ
ແລະຄວາມສ�າພັນທີ່ດີ
ກັບ ທຫລ, ສະມາຊິກ 
ແລະ ຜ��ໃຫ�ທຶນສະໜັບ
ສະໜ�ນ.
• ຈັດຝ�ກອົບຮົມໃຫ�ແກ�
ສະມາຊິກ

2014 ສ�າງ
ຄວາມ

ເຂ້ັມແຂງ
ພາຍໃນອົງ

ກອນ

2015 
ຫຼັກສ�ດ
ບໍລິຫານ

ການເງິນຈ�
ລະພາກເປ�ດ

ຂ້ືນ

2016 ສະໜອງ
ການສ�າງຄວາມ
ອາດສາມາດ 
ແລະ ບໍລິການ
ດ�ານວິຊາການ

ໃຫ�ຂະແໜງການ

2017 
ຫັຼກສ�ດ ປະຊາ
ສືກສາທາງດ�ານ
ການເງິນ ແລະ 
ວາງແຜນທ�ລະ
ກິດ ຂະໜາດ
ຈ�ນລະພາກໃຫ�

ແກ� ລ�ກຄ�າ ສກຈ 

2018 
ການເຂ້ົາເຖິງ
ການບໍລິການ
ການເງິນແບບ

ທົ�ວເຖິງ: 
ທະນາຄານບ�ານ, 
ການເງິນແບບດີ

ຈີຕອລ’

• ສ�າເລັດຄ��ມື HR, ຄ��ມື
ການດ�າເນີນງານ
• ຫຼັກຈັນຍາບັນຂອງ 
ສະມາຊິກ
• ອອກແບບຫຼັກສ�ດ
MFMCC
•2015-2017 ແຜນຍ�ດ
ທະສາດ
•ເກັບຄ�າທ�ານຽມບ�າລ�ງ
ສະມາຄົມຈາກ ສະມາຊິກ

• ສ�າງຄ�ຝ�ກພາຍໃນ 
ແລະ ພາຍນອກ ສ�າ
ລັບ ຫຼັກສ�ດ 
MFMCC ໂດຍຮ�ວມ
ມືກັບ BOL, ADA 
&  GIZ, UNCDF 
& Frankfurt 
school
•Coaching/mentori
ng ໃຫ�ແກ� 
ພະນັກງານຂອງສກຈ
ທີ່ເປ�ນສະມາຊິກ

• ໄດ�ຮັບຄວາມໄວ�
ວາງໃຈຈາກ ຜ��ທີ່ບໍ�ແມ�ນ 
ສະມາຊິກ ໃນການໄປ
ສະໜອງບໍລິການດ�ານ
ວິຊາການໄດ�ແກ�, PRF, 
NTPC2, CIDAIS-
ໂດຍຄ�ຝ�ກພາຍໃນ 
ສມກຈ
•ສະມາຊິກ ແລກປ�ຽນ
ປະສົບການດ�ວຍກັນ
•ເຂ້ົາຮ�ວມໃນຄະນະກ�າ
ມະການຮ�າງດ�າລັດ/
ນະໂຍບາຍ ຂອງ ທຫລ

• ສ�າງທີມງານຄ�ຝ�ກ
ພາຍໃນ ສມກຈ ໃນ
ຫົວຂໍ� ຝ�ກອົບຮົມ 
ປະຊາສຶກສາ ແລະ 
ວາງແຜນທ�ລະກິດ–
ໃຊ�ຄວາມສາມາດ
ຂອງພະນັກງານ 
ສມກຈ ໃນການເປ�ນ
ວິຊາການ

• 11 ຄ�ຝ�ກ and 6 ຜ��ຊ�ວຍ
ຄ�ຝ�ກ
• ຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມ 28 ຄົນ, 24 
ຄົນ ຈາກ ສກຈ and 4 
ຄົນ ຈາກ ທຫລ

# 165 ລ�ກຄ�າ/ 113 ຍິງ
# 43 ສິນເຊ່ືອ

• ໂດຍການສະໜັບສະ
ໜ�ນຈາກ
BOL/ADA/NTPC2
, ສມກຈ ສ�າງເຄ່ືອຂ�າຍ
ສະໜັບສະນ�ນ
ທະນາຄານບ�ານ
• ດ�າເນີນການຄົ້ນຄວ�າ
• ກ�າລັງຊອກຫາຄວາມ
ເປ�ນໄປໄດ�ທ່ີຈະເປ�ນຄ��
ຮ�ວມງານເລື່ອງ IT ທີ່
ຈະຊ�ວຍສະມາຊິກ ໃນ
ການນ�າໃຊ�ການເງິນ
ແບບດີຈີຕອລ

 ຜ��ເຂົາຮຽນ ລວມ ລ��ນ 
1-12 = 309 ຍິງ 133 
ໃນນັ້ນ ທຫລ 36 ທ�ານ• ເປ�ດກອງປະຊຸມ

ໃຫຍ�ສະມາຊິກ
• ມີຄະນະສະພາ

ບໍລິຫານ
• ຮັບຮອງເອົາ

ລະບຽບພາຍໃນ
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ສິ່ງທ�າທາຍຂອງ ສມກຈ ແລະ ສກຈ

11

ສິ່ງທ�າທາຍຂອງ 

ສມກຈ ໃນການ

ສະໜບັສະໜ�ນ 

ສະມາຊກິ

ການຂະຫຍາຍ

(ຈ�າກດັ/ຕົນ້

ທຶນສ�ງ)

ການຂະຫຍາຍ

(ຈ�າກດັ/ຕົນ້

ທຶນສ�ງ)
ຄົນ (ຄະນະສະພາ 

ແລະ ພະນກັງານ

ຂອງ ສກຈ)

ປະຫວັດຄວາມເປ�ນ

ມາ ແລະ ສະພາບ

ແວດລ�ອມທາງດ�ານ

ກົດໝາຍ

ປະຫວັດຄວາມເປ�ນ

ມາ ແລະ ສະພາບ

ແວດລ�ອມທາງດ�ານ

ກົດໝາຍ

ເທັກໂນໂລຢ� 

ແລະ ປະກັນໄພ

ເທັກໂນໂລຢ� 

ແລະ ປະກັນໄພ

ການບໍລິຫານ

ທາງດ�ານການ

ເງິນ

ການບໍລິຫານ

ທາງດ�ານການ

ເງິນ

ຄວາມໜາແໜ�ນຂອງປະຊາກອນຍັງ
ໜ�ອຍ ແລະ ພ�ມສັນຖານທີ່ຍາກ

ຂາດໂຄງຮ�າງພຶ້ນຖານ
ທາງດ�ານທ�າມະຊາດ

ອັດຕາດອກ
ເບ�ຍສ�ງ

ປະຊາຊົນລາວມີປະຫວັດທີ່ບໍ�
ດີກັບສະຖາບັນການເງິນ 
ແລະ ເຮັດໃຫ�ຂາດຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນ

ໂຄງຮ�າງການຄ��ມຄອງ
ຍັງອ�ອນ ຢ��ໃນສະຖາ
ບັນ

ຂໍ�ຈ�າກັດດ�ານກົດ
ລະບຽບ (ເຊັ�ນ: 
ການຂະຫຍາຍ)

ການຫາພະນັກງານທີ່ມີຄວາມ
ສາມາດສ�ງແມ�ນຍາກ

ຄະນະສະພາ ແລະ ທັກສະການ
ບໍລິຫານຕ�ອງໄດ�ມີການປ�ບປ�ງ

ການບໍລິຫານດ�ານປະສິດທິພາບ 
ແລະ ລະບົບແຮງຈ�ງໃຈຂອງ
ພະນັກງານແມ�ນຍັງມີປະສົບ
ການໜ�ອຍ

PAR ສ�ງຖ�າທຽບໃນລະດັບ
ສາກົນ, ການຄວບຄ�ມພາຍ
ໃນ ແລະ ການລາຍງານ
ພາຍນອກຍັງອ�ອນ

ການບໍລິຫານທາງດ�ານການ
ເງິນ ແລະ ທັກສະດ�ານບັນຊີ
ຍັງອ�ອນ

ການເຊື່ອມຕໍ�ທາງດ�ານການ
ເງິນຍັງອ�ອນ - ເງິນຝາກຂາດ
ຄວາມປອດໄພ

ຂາດການເຂົ້າເຖິງກອງ
ທຶນປະກັນໄພເງິນຝາກ 
ແລະ ຂໍ�ມ�ນທາງດ�ານ
ສິນເຊື່ອ

ພະນັກງານສິນເຊື່ອຍັງຂາດຄວາມ
ເຂົ້າໃຈໃນທ�ລະກິດຂອງລ�ກຄ�າ 
ແລະ ຕ�ອງໂສ�ມ�ນຄ�າ, ຂະໜາດ 
ແລະ ແຫຼ�ງລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນ

ປະກັນໄພບໍ�ເປ�ນທີ່ນິຍົມ 
ແລະ ບໍ�ຈັດຢ��ໃນນະໂຍບາຍ
ທີ່ສ�າຄັນຂອງລັດຖະບານ

www.laomfa.org

mfa@laomfa.org

ຂໍຂອບໃຈ!

ສະມາຄົມການເງິນຈ�ລະພາກ (ສມກຈ)
ໜ�ວຍ 13, ບ�ານຮ�ອງໄກ�ແກ�ວ, ເມືອງຈັນທະບ�ລີ

ຕ�� ປ.ນ: 4030, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
ອີເມລ: mfa@laomfa.org; pamouane@laomfa.org

ເວປໄຊທ: www.laomfa.org ; ເຟສບ��ກ: www.facebook.com/laomfateam
ໂທ: +856 21 226018/+856 30 9481265; ແຟ�ກ: +856 21 226019


