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ລະຫດັອັກສອນຫຍ ໍ້ 
ADA ອົງການພັດທະນາແບບກຸ້ມຕົນເອງ , ປະເທດລຸຸູກຊໍາບວກ 
AFP ໂຄງການສົົ່ງເສີມການເຂົັ້າຫາແຫ ່ງທນຶສໍາລັບປະຊາຊົນຜ ທ້ກຸຍາກ (GIZ) 
BOL ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
BRS ມ ນນິທ ິໄຣເອັບເຊັນ ຂອງປະເທດແບນຊິກ  
BWTP ເຄືອຂ່າຍທະນາຄານເພືີ່ອຄນົທຸກຍາກ 
CDE ສ ນເພືີ່ອການພັດທະນາ ແລະ ສີີ່ງແວດລ້ອມ 
DRDC ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ 
DFAT ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລ/ີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄາ້ 
DTMFI/ສກຈຮ ສະຖາບັນການຈຸລະພາກທີີ່ຮັບເງນິຝາກ 
DOSMEP ກົມສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
FISD ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງນິ (ທຫລ) 
JICA ອົງການພັດທະນາຂອງຢີີ່ປຸຸ່ນ 
ILO ອົງການແຮງງານສາກົນ 
INGO ອົງການສາກົນ ທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ 
GIZ ອົງການ ເພືີ່ອການຮ່ວມມສືາກົນ ຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ 
GOL ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 
LMFA/ສມກຈ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ແຫ່ງ ສປປລາວ 
LJI ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຢີີ່ປຸ່ ຼຸ ຼຸນ 
LuxDev ອົງການຮວ່ມມືເພືີ່ອການພັດທະນາແຫງ່ປະເທດລຸກຊາໍບວກ 
MAFIPP ໂຄງການຊຼຸກຍ ້ການເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນສໍາລັບປະຊາຊົນຜ ້ທຸກຍາກ (UNCDF-BOL) 
MCPI ສະພາການເງນິຈຸລະພາກຂອງປະເທດຟີລິບປີນ (ເຄືອຂາ່ຍການເງນິຈຸລະພາກແຫ່ງຊາດ) 
MFC ສ ນການເງິນຈຸລະພາກ 
MFI/ສກຈ ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ 
MFWG ກຸ່ມເຮັດວຽກການເງິນຈຸລະພາກ (ກຮກຈ) 
MIX ການແລກປຸ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານການເງິນຈຸລະພາກ 
MOIC ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 
MSME ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວສິາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
NCAT ເຄືີ່ອງມືປະເມີນຄວາມເຄືອຂ່າຍ (SEEP) 
NDTMFI/ສກຈບ ສະຖາບັນການຈຸລະພາກທີີ່ບ ໍ່ຮັບເງິນຝາກ 
NGO ອົງການບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ 
NGPES ແຜນຍຸດທະສາດລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເຕີບໂຕ ແຫ່ງຊາດ 
NSO ອົງກອນສະໜບັສະໜ ນເຄືີ່ອຂ່າຍ 
PRF ກອງທຶນຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
SCU /ສສງ ສະຫະກອນສນິເຊືີ່ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ 
NTPC II ບ ລິສັດໄຟຟ້ານໍໍ້າເທນີ 2 
SEEP ເຄືີ່ອຂ່າຍສົົ່ງເສມີ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
SBFIC ມ ນນິທ ິທະນາຄານ ຝາກປະຢັດ ສໍາລັບການຮວ່ມມືສາກົນ 
SPTF ຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດ ກ່ຽວກັບຜົນການປະຕບິັດງານດ້ານສງັຄມົ 
TOT ການຝຶກອົບຮົມແບບເປັນຄ ຝຶກ 
MoHA ກະຊວງພາຍໃນ 
UNDP/UNCDF ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການພັດທະນາ/ອົງການກອງທຶນເພືີ່ອພັດທະນາສະຫະປະຊາຊາດ 
USSPM ມາດຕະຖານສາກົນ ກ່ຽວກັບການບ ລິຫານການປະຕິບັດງານດ້ານສງັຄມົ  
VB/VDF ທະນາຄານບ້ານ/ກອງທນຶພັດທະນາບ້ານ 
WEC ສ ນຜ ປ້ະກອບການແມຍ່ິງ 
WMPA ອົງການຄຸມ້ຄອງປົກປັກຮັກສາແຫ ່ງນໍໍ້າ ນໍໍ້າເທີນສອງ 
WB ທະນາຄານໂລກ 
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ບົດນາໍຂອງທາ່ນປະທານ
 

 

 

 

 

 
 
 
 
ສະບາຍດີ ບັນດາທ່ານຜ ້ອ່ານ ທີີ່ຮັກແພງ, 

 
ໃນນາມ ຕາງໜ້າໃຫ ້  ສະມາຄ ົມການເງ ິນຈ ຸລະພາກ 
(ສມກຈ), ຂ້າພະເຈົັ້າມີຄວາມຍິນດີ ນໍາສະເໜີບົດລາຍງານ
ປະຈໍາປີ 2019 ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ. 
 
ສມກຈ ຍັງສືບຕ ໍ່ສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ພັດທະນາ
ຕົນເອງ ເພືີ່ອໃຫ້ກາຍເປັນອົງການຈັດຕັັ້ງເຄືອຂ່າຍຂອງຂະແ
ໜງການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ທີີ່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ດ້ານການບ ລິຫານ, ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານໃນຂະແໜງການເງິນຈຸ

ລະພາກ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມຫ ັກສ ດຕ່າງໆ.  
 
ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໂດຍການຮ່ວມມື
ກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ການສະໜັ
ບສະໜ ນຈາກ ອົງການ ADA ໄດ້ຈັດກອງປະຊຼຸມການເຂົັ້າ
ເຖິງການບ ລິການ ດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຄັັ້ງທີີ່ 
2, ກອງປະຊຼຸມລະດັບຊາດໃນຄັັ້ງນີັ້ ໄດ້ເຊືັ້ອເຊີນເອົາບັນດາຜ ້
ມີສ່ວນຮ່ວມ ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ຂະ ແໜງທຸລະກິດ ແລະ 
ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ເພື ີ່ອມາ
ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້ລະບົບດິຈິຕອລ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ສັງຄົມ ໃນການເຂົັ້າເຖິງການ
ບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ ຂອງຂະ ແໜງການເງິນຈຸລະ
ພາກ ໃນ ສປປ ລາວ. 
 
ໃນນາມທີີ່ເປັນອົງກອນຂອງສະມາຊິກ, ສມກຈ ໄດ້ມີຄວາມ
ຫ້າວຫັນ ໃນການສະໜອງການບ ລິການທີີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້
ແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ ແລະ ຍັງໄດ້ເປີດກວ້າງການປຶກສາ
ຫາລື ລະຫວ່າງສະມາຊິກ ແລະ ຫ າຍພາກສ່ວນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ໃນການແລກປຸ່ຽນບົດຮຽນ 

ເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍການຈັດກອງປະຊຼຸມປະຈໍາໄຕມາດ
ຮ່ວມກັບກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ຈັດກອງປະຊຼຸມ

ວິຊາການສະມາຊິກ, ແລະ ກອງປະຊຼຸມວິສາມັນຕ່າງໆ.  
 
ສມກຈ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜ ນຢຸ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ຈາກ ອົງການ 
ADA, ປະເທດລຸກຊໍາບວກ . ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ສະມາຄົມຍັງ
ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈໍານວນໜືີ່ງແມ່ນໄດ້ຈາກການໃຫ້ບ ລິການ
ຂອງຕົນ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່
ຕ້ອງການ ເຊັົ່ນ ສ ນຜ ້ປະກອບການແມ່ຍິງ, ອົງການແຮງງານ

ສາກົນ, ບ ລິສັດ ໄຟຟ້າ ນໍໍ້າເທີນສອງ, ອົງການຮ່ວມມືເພືີ່ອການ
ພັດທະນາແຫ່ງປະເທດລຸກຊໍາບວກ, ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ 
ແລະ ສະຫະກອນ ແລະ ກອງທຶນຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 
 

ໃນໂອກາດນີັ້, ຂ້າພະເຈົັ້າຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢຸ່າງສ ງ 
ມາຍັງບັນດາເພືີ່ອນຮ່ວມງານທີີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ 
ແລະ ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງ 
ສມກຈ ທີີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະ  
ໜ ນ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢຸ່າງໃຫຍ່ຫ ວງຕ ໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງ 
ສມກຈ ແລະ ຂ ສະແດງຄວາມຮ ້ບຸນຄຸນເປັນຢຸ່າງສ ງມາຍັງ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ 
ຊີັ້ນໍາຢຸ່າງໃກ້ຊິດ, ພ້ອມນີັ້ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງທີມ
ງານບ ລິຫານຂອງ ສມກຈ ຊຶີ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ຜ ້ອໍານວຍການ ທີີ່
ເປັນຜ ້ນໍາດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ ງ ແລະ ໄດ້ສຸມທຸກສະຕິ
ປັນຍາປະກອບ ສ່ວນເຮັດວຽກ ຢຸ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີ
ຄວາມໝາຍໝັັ້ນຕັັ້ງໃຈ ຕ ໍ່ສະມາຊິກ, ມີການພົວພັນປະສານງານ
ທີີ່ດີກັບທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຜ ້ໃຫ້ທຶນ ຊຶີ່ງທັງໝົ
ດເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ ສມກຈ ເດີນໄປຂ້າງ ໜ້
າໄດ້ດ້ວຍບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຂັັ້ມແຂງ 
 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ 
ປະທານ ສະພາບ ລິຫານ ສມກຈ 
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ບົດນາໍຂອງທາ່ນຜ ອ້າໍນວຍການ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ສະບາຍດ ີບນັດາທາ່ນຜ ອ້າ່ນ ທີີ່ຮກັແພງ, 

ໃນໄລຍະປີ 2019 ຜ່ານມາ, ສມກຈ ໄດ້ສືບຕ ໍ່ ເພີ ີ່ມທະວີ 
ພາລະບົດບາດ ຂອງຕົນ ໃນການເປັນຕົວແທນຫ ັກຂອງຜ ້
ປະກອບການດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ ໂດຍການຊຼຸກຍ ້ ໃຫ້ມີ
ການລວມຕົວກັນ ຂອງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສົົ່ງເສີມ
ການປະຕິບັດທີີ່ດີທີີ່ສຸດ ໃນຂະແຫນງການເງິນຈຸລະພາກຂອງ 
ສປປ ລາວ ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂະແຫນງຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ມີ
ບົດບາດ ທາງດ້ານສົງຄົມ ແລະ ເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການທາງ
ດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ຢຸ່າງທົົ່ວເຖິງ. 
 
ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸເປົົ້າໝາຍຄວາມສໍາເລັດໃນຄັັ້ງນີັ້ກ ໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນ ການສະຫນັບສະຫນ ນທີີ່ດີຢຸ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ໂດຍການຮ່ວມ
ມືກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອົງການ ADA 

Luxembourg, ໃນຂອບເຂດການຕົກລົງຮວ່ມມື ປີ 2018-

2020, ບັນດາສະມາຊິກ ແລະ ບັນດາຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫ ັກ. 
 

ນອກຈາກນີັ້, ພວກເຮົາກ ໍ່ຍັງໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດ ໃນ ຂົງເຂດ 
ການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ, ເຊີ ີ່ງໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກ
ອົບຮົມທັງໝົດ 600 ກວ່າຄົນ, ຂົງເຂດການພັດທະນາຄວາມ
ຮ ້ ແລະ ການຕິດຕາມການດໍາເນີນງານ, ແມ່ນ 95 ສະຖາບັນ
ການເງິນ ທີີ່ເປັນສະມາຊິກ, ເຂົາເຈົັ້າແມ່ນມີຄວາມເຕັມໃຈ
ໃນການແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນການດໍາເນີນງານ ຢ ຸ່ໃນເວັບໄຊສ໌ ຂອງ
ພວກເຮົາ ແລະ ພິເສດ ໃນປີນີັ້ ສມກຈ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ 
ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ, ກະຊວງກະສະ
ກໍາ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ໃນການສ້າງແຜນທີີ່ ຂອບເຂດການໃຫ້
ບ ລິການການເງິນໃນຊົນນະບົດ ແລະ ກົນໄກການປະສານ
ງານຂອງການເງິນຊົນນະບົດ ຢ ຸ່ ສປປ ລາວ; ໃນຂົງເຂດ ການ
ປະສານງານ ແລະ ປົກປ້ອງລ ກຄ້າ, ແມ່ນພວກເຮົາຍັງໄດ້ ຈັດ
ກອງປະຊຼຸມ ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື ີ່ອສ້າງສະພາບແວດ
ລ້ອມທີີ່ເອືັ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຂະແໜງການ. ໃນຂົງເຂດການສະໜັບສະໜຸນກອງທຶນ/
ທະນາຄານບ້ານ  ສມກຈ ຍັງໄດ້ສືບຕ ໍ່ຮ່ວມມືກັບ ອົງການ 
ADA ແລະ ບ ລິສັດໄຟຟ້ານໍໍ້າເທີນ2, ໃນການຕິດຕາມສະໜັບ
ສະໜຸນດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ ສສງ ນາກາຍ (ໄລຍະທົດ

ລອງ )  ແລະ  ມາຮອດ ເດ ື ອນມ ິຖ ຼຸ ນ າ  ອ ົ ງກ ານ ADA 

Luxembourg, LuxDev ແລະ ສມກຈ ໄດ້ມີການຮ່ວມມື 
3 ຝຸ່າຍໃນການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານວິຊາການທີີ່ປຶກສາ
ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນບ້ານ/ທະນາຄານບ້ານ ພາຍໃຕ້ໂຄງການການ
ສົົ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງ
ແຜນງານລາວ/030, ແຂວງ ບ ໍ່ແກ້ວ, ແຂວງວຽງ, ແຂວງບ 
ລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ.  
 

ກິດຈະກໍາທີີ່ພົັ້ນເດັົ່ນໃນທ້າຍປີ 2019 ກ ໍ່ຄືກອງປະຊຼຸມການເຂົັ້າ
ເຖິງການບ ລິການທາງດາ້ນການເງິນຄັັ້ງທີີ່ 2 ເຊີີ່ງໄດ້ລວມເອົາ
ບັນດາຜ ້ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງການ ເຂົັ້າຮ່ວມຫ າຍກວາ່ 
120 ຄົນ.  
 
ຕ ໍ່ເນືີ່ອງມາຈາກທ້າຍປີ 2018, ສມກຈ ແມ່ນໜືີ່ງໃນບັນດາຜ ້
ໃຫ້ບ ລິການການສົົ່ງເສີມທຸລະກິດ ຢ ຸ່ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊີີ່ງພວກ
ເຮົາໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມການວາງແຜນທຸລະກດິ ແລະ ການ
ເງິນໃຫ້ແກ່ ຈຸນລະວິສາຫະກດິຂະ 
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ໃຫ້ການຕິດຕາມ ແລະ ລົງໂຄດສ ໌ໃຫ້ແກ່
ພວກເຂົາຢຸ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ຈົນກວາ່ແຜນທຸລະກດິຂອງພວກເຂົາຈະ
ຖືກຍອມຮັບຈາກ ທະນາຄານທຸລະກດິ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຮ່ວມ
ມື ລະຫວ່າງ ອົງການແຮງງານສາກົນ &ກົມສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ

ຂະໜາດນອ້ຍແລະກາງ & ທະນາ ຄານໂລກ, ພາຍໃຕ້ຊືີ່ “Laos 

InBusiness”. 
 
ຂ້າພະເຈົັ້າ ໃນນາມຕາງໜ້າທິມງານ ບ ລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ 
ຂ ຂອບໃຈ ມາຍັງ ຄະນະສະພາບ ລິຫານຂອງ ສມກຈ ແລະ ຜ ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ຕ ໍ່ຜົນສາໍເລັດນີັ້ັ້, ໂດຍສະເພາະ 

ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອົງການຜ ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ບັນດາຄ ່

ຮ່ວມງານ. ທິມງານບ ລິຫານ ຈະສືບຕ ໍ່ ບຸກບືນສ້າງກດິຈະກໍາ
ຕ່າງໆ ທີີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຕ ໍ່ຂະແໜງການ ເພືີ່ອປະກອບສວ່ນເຂົັ້າ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຫວັງຢຸ່າງຍິີ່ງວ່າ ຈະ
ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຈາກບັນດາທ່ານ ໃນ
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງພວກເຮົາໃນອະນາຄົດ. 
 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2020 

 

 

 

 

 
ປະມວນ ເພັດທານີ 
ຜ ້ອໍານວຍການ ສມກຈ 
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1. ຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ 
ໃນປີ 2019 ທີີ່ຜາ່ນມານີັ້, ຈໍານວນ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະ
ພາກ (ສກຈ) ທີີີ່ໄດ້ຂືັ້ນທະບຽນນໍາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແມ່ນມີຈໍານວນ 122 ສກຈ. ໃນນັັ້ນ ສກຈຮ ມີ 20 

ແຫ່ງ, ສກຈບ ມີ 76 ແຫ່ງ ແລະ ສສງ ມີ 26 ແຫ່ງ. ເຊີີ່ງ 
ສກຈ ທັງໝົດນີັ້ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການບ ລິການແກ່ລ ກຄ້າຫ າຍ
ກວ່າ 381,000 ຄົນ. ເຊີີ່ງໃນນັັ້ນມີລ ກຄ້າຜ ້ກ ້ຢືມ ທີີ່ກາໍລັງ 

ເຄືີ່ອນໄຫວຢ ຸ່ ປະມານ 97,573 ຄົນ ແລະ ລວມຍອດເງິນກ ້
ທັງໝົດ ມີ 1.294 ຕືັ້ກີບ (ປະມານ 123 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລັດ) ລວມຍອດຊັບສິນທັງໝົດ ມີ 2.088 ຕືັ້ກີບ 
(ປະມານ 235 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).  

ເຊີີ່ງຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ອັດຕາການເພີີ່ມຂືັ້ນຂອງ ຍອດເງິນ
ກ ້ ແມ່ນ ເພີີ່ມຂືັ້ນ ປະມານ 23% ແລະ ຈາໍນວນ ລ ກຄາ້ຜ ້ກ ້
ຢືມກໍາລັງເຄືີ່ອນໄຫວຢ ຸ່ ແມ່ນເພີີ່ມຂືັ້ນ 11%. ເຊີີ່ງອັດຕາ
ການເພີີ່ມຂືັ້ນດັົ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້
ບ ລິການແກ່ປະຊາຊົນ, ເຮັດໃຫ້ ເຂົາເຈົັ້າສາມາດເຂົັ້າເຖິງການ
ບ ລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຖາບັນ ໄດ້ທົົ່ວເຖິງຫ າຍ
ຂືັ້ນ,  ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມີປະສິດທິພາບໃນ
ການຂະຫຍາຍ ຖານລ ກຄາ້ຂອງສະຖາບັນໂດຍລວມເຊັົ່ນ
ດຽວກັນ. 

2. ປະຫວັດຄວາມເປນັມາ ຂອງ ສມກຈ 
ອົງການຈັດຕັັ້ງໃນເມືີ່ອກອນຂອງ ສະມາຄົມການເງິນຈລຸະພາກ 

(ສມກຈ), ແມ່ນ ກຸ່ມເຮັດວຽກການເງິນຈຸລະພາກຂອງ ສປປ 

ລາວ (ກຮກຈ), ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 

2007 ໂດຍກຸ່ມຜ ້ທີີ່ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນຈລຸະພາກ 
ເພືີ່ອສ້າງກົນໄກການແລກປຸ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ປະສົບ 

ການ, ເປັນຕົວແທນເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຂະແໜງການເງິນ 

ຈຸລະພາກ, ແລະ ປະສານງານກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງອົງການຜ ້

ໃຫ້ທຶນ. ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2013, ກຮກຈ ໄດຮ້ັບໃບອະນຸຍາດ
ຊົົ່ວຄາວ ເປັນສະມາຄົມບ ໍ່ຫວັງຜົນກາໍໄລ (Non-Profit 

Associations). ຈາກ ກະຊວງພາຍໃນ (MoHA). ຈາກນັັ້ນ, 

ຊືີ່ຂອງ ກຮກຈ ຈຶີ່ງປຸ່ຽນມາເປັນ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ 

(ສມກຈ) ແລະ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຖາວອນໃນກາງເດືອນ 
ສິງຫາ ປີ 2018. 

ສມກຈ ແມ່ອົງກອນຫ ັກທີີ່ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ແກ່
ອ ຸດສາຫະກໍາການເງ ິນຈຸລະພາກແຫ່ງຊາດ. ສມກຈ ໄດ້
ເຕົັ້າໂຮມບັນດາຜ ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ 
ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານດັົ່ງກ່າວອືີ່ນໆອີກ ທີີ່ມີເປົົ້າ  
ໝາຍຄ້າຍຄືກັນ ເພືີ່ອການປັບປຸງ ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການ
ດ້ານການເງິນທີ ີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນທີ ີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ
ປະຊາຊົນຜ ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ້ທີ ີ່ບ ໍ່ມີຄວາມສາມາດ ເຂົັ້າຫາ

ທະນາຄານ. ໃນເດ ືອນທ ັນວາ , ສມກຈ ປະກອບມີ  5  

ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ, 3 ສະມາຊິກ ກວດກາພາຍໃນ ແລະ 

ພະນັກງານ 10 ຄົນ, ສະມາຊິກທີີ່ເປັນສະຖາບັນການເງິນ ເພີັ້ມ

ຂືັ້ນ ຈາກ 89 ເປັນ 95 ສກຈ/ສສງ. 

 

 
 

ສມົທຽບຈາໍນວນສະມາຊກິໃນປ ີ2019 ໃສປ່ ີ2018  
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3. ວໄິສທດັ, ພາລະກດິ ແລະ ຄາ່ນຍິົມຫ ກັ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ວໄິສທດັ 

ພາລະກດິ 

ປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ຊົມໃຊ້ຢຸ່າງຍຸດຕິທໍາ ການບ ລິການດ້ານການເງິນ ທີີ່ມີ
ປະສິດທິພາບ, ມີຄຸນນະພາບສ ງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ  ຊຶີ່ງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າ, ໂດຍນໍາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ແລະ ປະກອບ ສ່ວນເຂົັ້າໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ. 

ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ຜ ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນ
ຈຸລະພາກໃນການບ ລິການທີີ່ຍືນຍົງ, ມີຄຸນນະພາບສ ງ, ມີປະສິດທິພາບ, ແທດເໝາະກັບຄວາມ

ຕ້ອງການ ໂດຍການ (i) ສະໜອງ ການບ ລິການໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຜ ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການ

ເງ ິນຈຸລະພາກ ແລະ ບັນດາລ ກຄ້າຂອງພວກເຂົາ, (ii)ເປັນຜ ້ປະສານງານກັບຄ ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ 

ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ & ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ (iii) ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອືັ້ອ

ອໍານວຍ, ແລະ (iv) ຂະຫຍາຍການບ ລິການໄປຫາພາກສ່ວນທີີ່ໃຫ້ບ ລິການການເງິນຈຸລະພາກທີີ່
ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ - ທະນາຄານບ້ານ/ກອງທຶນບ້ານ. 

1 

2 

3 

4 

5 

ມຄີວາມໝາຍໝັັ້ນຕັັ້ງໃຈ  
ສະມາຊິກ ປະກອບສ່ວນ & ອຸທິດຕົນເອງຢຸ່ີ່າງຫ້າວຫັນ 
ເພືີ່ອບັນລຸ ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງ ສມກຈ  

ມຄີວາມໂປຸ່ງໄສ 

ສມກຈ ມີຄວາມພະຍາຍາມໃຫມ້ີ
ຄວາມໂປຸ່ງໃສຢຸ່າງເຕັມສ່ວນໃນ
ການດ ໍ າເນ ີນງານ ແລະ ການ
ບ ລ ິການຂອງຕົນ. ເປີດກວ້າງ 

ແລະ ຊືີ່ສັດ, ໂດຍມິການເຜີຍແຜ່ 

ແລະ ແລກປຸ່ຽນ ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ 
ກັບສະມາຊິກຂອງຕົນ ແລະ ຜ ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມອືີ່ນໆ. 

ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສງັຄມົ 

ສມກຈ ໃຫ້ຄວາມສາໍຄັນສ ງ ຕ ໍ່ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມສົມບ ນພ ນ

ສຸກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນຜ ້ທກຸຍາກ ແລະ ຜ ມ້ີ
ລາຍຮັບຕ່ໍາ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ການມີສວ່ນຮວ່ມ  
ສມກຈ ເຄົາລົບ & ເຮດັວຽກຮ່ວມກັບຜ ມ້ີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ 

ໃນ ສປປ ລາວ & ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນສ ງ
ກ່ຽວກັບຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນປະສົບ
ການ ທີີ່ເປັນຕົວແທນ ໃນຂະແໜງການ 

ມຄີວາມຊືີ່ສັດແລະ 
ຈງິໃຈ ສມກຈ ແມ່ນມຄີວາມຊືີ່ສດັ ແລະ ຈິງ

ໃຈ ຕ ໍ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ ແລະ ຕ ໍ່ຜ ມ້ີ
ສ່ວນຮ່ວມອືີ່ນໆ, ທັງທາງດາ້ນການເງິນ 

ແລະ ການພົວພັນທີີ່ເປັນທາງການ. 

ຄາ່ນຍິມົ

ຫ ກັ 
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4. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງ 
ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັັ້ງຂອງ ສມກຈ ໄດ້ຖືກກາໍນົດໄປຕາມດໍາລັດ
ວ່າດ້ວຍ ສະມາຄົມ ເລກທີ 238/ລບ, ລົງວັນທີ 11/08/2017  
 
ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກ ແມ່ນອົງກອນຄຸ້ມຄອງສ ງສຸດຂອງ
ສະມາຄົມ ແລະ ເປັນຜ ້ຕັດສິນທຸກໆບັນຫາ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ
ສະມາຊິກທັງໝົດ. ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກສະໄໝສາມັນ
ແມ່ນຈັດຂຶັ້ນທຸກໆສາມປີ ແຕ່ວ່າໃນກ ລະນີທີີ່ຈໍາເປັນ ຫ ື ຮີບ
ດ່ວນ ກອງປະ ຊຼຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກວິສາມັນ ກ ໍ່ສາມາດຈັດຂືັ້ນໄດ.້ 
ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກມີອໍານາດໃນການດັດແກ້ທໍາມະນ ນ
ຂອງສະມາຄົມ, ຄັດ ເລືອກສະມາຊິກສະພາບ ລິີຫານ ແລະ ຄະນະ
ກໍາມະການກວດກາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານ ລວມທັງບົດ
ລາຍງານດ້ານການເງິນ ທີ ີ່ນ ໍາ ສະເໜີໂດຍຫ້ອງການຂອງ
ສະມາຄົມ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ສະມາຄົມຍັງຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຼຸມ
ສະມາຊິກທັງໝົດ ປະຈໍາປີ ຊຶີ່ງຈັດຂືັ້ນປີລະ ເທືີ່ອນໍາອິກ.  
ສະພາບ ລຫິານ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 5 ທ່ານ: ປະທານ, ຮອງ
ປະທານ ແລະ ຄະນະ 3 ທ່ານ.  
 
ສະພາບ ລຫິານ ແມ່ນເປັນຕົວແທນທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ
ສະມາຄົມ ແລະ ສາມາດເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ວາລະຂອງ ສະພາບ ລິຫານແມ່ນມີກໍານົດຢ ຸ່ 
3 ປີ. ສະພາບ ລິຫານແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫທິ້ດ

ຊີັ້ນໍາລວມ, ວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວບຄຸມການບ ລິຫານງານ
ຂອງສະມາຄົມ ພ້ອມທັງວາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງ ສະມາຄົມ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ຄະນະກາໍມະການກວດກາ ປະກອບດ້ວຍ ປະທານ, ຮອງປະທານ 
ແລະ ຄະນະ ຜ ້ທີ ີ່ເປັນສະມາຊິກທົົ່ວໄປຂອງສະມາຄົມ. ຄະນະ
ດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີໜ້າທີີ່ໃນການປະຕິບັດການກວດສອບການ
ບ ລິຫານງານ, ບົດລາຍງານດ້ານການເງິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້
ຊ ັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງສະມາຄົມ ຢ ຸ່າງເປັນປົກກະຕິ . 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການກວດກາຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ທໍາການ
ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິຕົກລົງຕ່າງໆ ຂອງ ກອງປະຊຼຸມ
ປະຈໍາປີ ແລະ ກອງປະຊຼຸມສະພາບ ລິຫານ. 
 
ຫ້ອງການຂອງສະມາຄມົ ແມ່ນອົງປະກອບທີີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜ ນແບບຖາວອນຂອງສະມາຄົມ, ໃຫ້ ການສະໜັບສະໜ ນແກ່
ສະພາບ ລິຫານໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບ ລິຫານງານ ບັນດາ
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມ. ຫ້ອງການ ສະມາຄົມແມ່ນມີ
ຜ ້ອໍານວຍການທີີ່ເປັນຫົວໜ້າ, ຜ ້ອໍານວຍການແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍສະພາບ ລິຫານ. ເພີີ່ນເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການ
ບ ລິຫານການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນຂອງສະມາຄົມ. 
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5. ກດິຈະກໍາ ແລະ ຜນົສາໍເລດັ ປະຈາໍປ ີ2019 

5.1 ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ 
ສມກຈ ໄດ້ສໍາເລັດ ການຈດັຝກຶອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ສະມາຊກິ ແລະ 
ບ ໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ ຈໍານວນຄັັ້ງທີີ່ຈັດ ທັງໝົດໃນປີ 2019 ເທົົ່າກັບ 
33 ຄັັ້ງ ແລະ ມີຈໍານວນຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ ມີ 645 ຄົນ ເພີີ່ມ
ຂືັ້ນ 14,5% ຈາກ ປີ 2018 ຜາ່ນມາ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ສມກຈ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໂດຍການສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ກັບສະມາຊິກ ພ້ອມດ້ວຍ
ລ ກຄ້າຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຍັງໄດ້ໃຫ້ບ ລິການລວມໄປເຖິງ 
ບັນດາຜ ້ປະກອບການຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຢ ຸ່ໃນຂະແໜງການປີີ່ນ
ອ້ອມ.  

ພິເສດ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນປີນີັ້ ສມກຈ ແມ່ນໄດ້ມີການ
ຮ່ວມມືກັບບັນດາ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການທາງດ້ານຝຶກອົບຮົມ ທີີ່ເປັນມື
ອາຊີບ, ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານ ທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ເຊັົ່ນ: ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ລາວ-
ຍີີ່ປຸຸ່ນ (LJI), ອົງການ ໄຈກາ (JICA) ສ ນການເງິນຈຸລະພາກ 

(MFC), ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO)-ທະນາຄານໂລກ 

(WB),  ກ ົມສ ົ ົ່ ງ ເສ ີມທ ຸລະກ ິດຂະໜາດນ ້ອຍ ແລະກາງ 

(DOSMEP) ເພືີ່ອໃຫ້ບ ລິການໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆລຸ່ມນີັ້: 

3 ຫວົຂ ໍ້ຝກຶອບົຮມົທີີ່ ມາຈາກຜນົການສາໍຫ ວດຄວາມຕອ້ງການ 
ຈາກສະມາຊກິ: 
 
ໃນປີ 2019 ນີັ້ ສມກຈ ໄດ້ຈັດຊຼຸດຝກຶອົບຮົມ ໂດຍອີງຕາມ ຜົນ
ຂອງການສາໍຫ ວດ ຄວາມຕ້ອງການ ຈາກ ສະມາຊກິ ເຊີີ່ງ
ສັງລວມໄດ້ 3 ຫົວຂ ໍ້ທີີ່ຕ້ອງການທີີ່ສຸດ ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນຍຸດ

ທະສາດການຕະຫ າດ, ການສ້າງແຜນທຸລະກດິໃຫ້ແກ່ ສະຖາບັນ
ການເງິນ ແລະ ບັນຊີການເງິນຈຸລະພາກ-ໂປຣແກມ MBWIN. 
ເຊິີ່ງມີຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈໍານວນທັງໝດົ 74 ຄົນ, ເປັນຍິງ 42 ຄົນ ຊຶີ່ງ
ແມ່ນ ພະນັກງານ, ຜ ້ຈັດການ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ ທີີ່
ມາຈາກ ສກຈ ທີີ່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງ ສມກຈ.  
 
ຈດັຝກຶອບົຮມົ ຫວົຂ ໍ້: ຄວາມຮ ພ້ືັ້ນຖານທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ 
ການວາງແຜນທລຸະກດິຂະໜາດຄອບຄວົ ຈາໍນວນ 12 ຄັັ້ງ 
ໃນປີ 2019 ສມກຈ ຮ່ວມກັບ ສກຈ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນ
ຫົວຂ ໍ້ ຄວາມຮ ້ພືັ້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນ
ທຸລະກິດຂະໜາດຄອບຄົວ ຈໍານວນ 6 ຄັັ້ງ ໃຫ້ແກ່ 5 ສະຖາບັນ 
ທົົ່ວປະເທດ: ສກຈຮ ຈ ໍາປາສ ັກຈ ໍາກ ັດ (2ຄ ັ ັ້ ງ) , ສກຈຮ 
ພັດທະນາອຸດົມໄຊ, ສສງ ເຊໂນ, ສສງ ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ແລະ 
ສສງ ນາກາຍ (ໄລຍະທົດລອງ),  ເພືີ່ອເສີມສ້າງຜ ້ປະກອບການທີີ່
ເປັນລ ກຄ້າຂອງ ສກຈ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການຄິດໄລ່
ບ ລິຫານເງິນທຶນ ເພືີ່ອສຸມໃສ່ໃນການຜະລິດຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະ 
ໃຫ້ມີລາຍຮັບເຂົັ້າຄອບຄົວ, ເຊິີ່ງມີຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 140 ຄົນ 
ເປັນຍິງ 85 ຄົນ.  
ບັນດາ ສກຈ ເອງຍັງເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງຫ ັກສ ດຝຶກ
ອົບຮົມ, ຈືີ່ງນໍາມາເປັນສ່ວນໜືີ່ງໃນການບ ລິການໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ເພືີ່ອເປັນການສືບຕ ໍ່ພາລະກິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມ
ຮ ້ໃຫ້ແກ່ ສະມາຊິກຜ ້ທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກັບ ສມກຈ 
ໂດຍກົງ ມີຈໍານວນ 578 ລ ກຄ້າ.  

 
ປັດຈຸບັນນີັ້ ຫົວຂ ໍ້ຝຶກອົບຮົມດັົ່ງກ່າວນີັ້ ນີັ້ແມ່ນມີ ຄວາມສໍາຄັນ
ຫ າຍ, ດັົ່ງນັັ້ນ ຈືີ່ງມີພາກສ່ວນພາຍນອກສົນໃຈມາຮ່ວມມືກັບ 
ສມກຈ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ ຈໍານວນ 6 ຄັັ້ງ ທີີ່ ສ ນຜ ້

ປະກອບການແມ່ຍິງ (WEC) ເຊີີ່ງມີຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນແມ່ຍິງທັງ

ໝົດ 71 ຄົນ, ໃນນີັ້ ລວມທັງຜ ້ທີີ່ມີທຸລະກິດ ຢ ຸ່ແລ້ວ ແລະ ຜ ້ທີີ່
ຈະເລີ ີ່ມເຮັດທຸລະກິດໃໝ່ ສະນັັ້ນ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂ ໍ້ນີ ັ້ຈື ີ່ງເປັນ
ພືັ້ນຖານທີີ່ດີໃຫ້ແກ່ຜ ້ປະກອບການໄດ້ນໍາໄປໝຸນໃຊ້ກັບທຸລະກິດ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າ.  

ສະຖຕິຝິກຶອບົຮມົປ ີ2018 ແລະ 2019 
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ຈດັຝກືອບົຮມົ ຫວົຂ ໍ້ ຫ ກັສ ດບ ລຫິານ ການເງນິຈລຸະພາກ 
(MFMCC) ໄດ ້3 ລຸນ້, ແຕລຸ່ນ້ 15 ຫາ ລຸນ້ທ ີ17 

ເນືີ່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວິຊາການສໍາລັບຂະ 
ແໜງການດັົ່ງກ່າວ ຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ, ສມກຈ  ແລະ ທຫລ ຈຶີ່ງ
ໄດ້ຈັດທັງໝົດ 3 ລຸ້ນ ໃນນີັ້ ມີຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 72 ຄົນ, ມາ
ຈາກ ສະມາຊິກ ສມກຈ ຈໍານວນ 59 ຄົນ, ຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນ 

ສະມາຊິກ ສມກຈ ຈໍານວນ 6 ຄົນ, ທຫລ ຈໍານວນ 5 ຄົນ ແລະ 
ພະນັກງານ ສມກຈ 2 ຄົນ. ໃນນີັ້, ຍັງບ ໍ່ສາມາດ ເສັງຜ່ານ ຈໍາ
ນວນ 1 ຄົນ ແລະ ຕ້ອງມາເສັງຄືນໃນລຸ້ນຕ ໍ່ມາ ໃນປີ 2020.
ຫ ັກສ ດ ປະກອບມີ 8 ວິຊາຫ ັກທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ເປັນພືັ້ນຖານ ໃນການ
ບ ລິຫານ ສກຈ, ຊຶີ່ງໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ ຜ ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມຈະມີການສອບເສັງຄະແນນ ສະເລ່ຍຜ່ານ 70%. ໃນນັັ້ນ 
ວິຊາ ການປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບ ແລະ ການຄວບຄຸມ
ພາຍໃນ ຕ້ອງໄດ້ຄະແນນຜ່ານ 70%. 

 

ຈດັຝກືອບົຮມົຄ ຝກຶ ຫວົຂ ໍ້ ຫ ກັສ ດບ ລຫິານ ການເງນິຈລຸະພາກ 
(MFMCC) 1 ຄັັ້ງ ຈາກ ໂຮງຮຽນແຟງັເຟດີ, ປະເທດເຢຍລະ
ມນັ 

 

ສມກຈ ໄດ ້ສ ໍາເລັດຈັດຝຶກອົບຮ ົມຄ ຝຶກ ໃຫ້ແກ່ ຫ ັກສ ດ 
MFMCC ຄັັ້ງທີີ່ ເປັນຄັັ້ງ ທີີ່ 3, ຜ ້ສະໝັກເຂົັ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 8 
ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ໄດ້ຮັບໃບຢັົ້ງຢືນຜ່ານການເປັນຄ ຝຶກ ຈໍານວນ 6 
ຄົນ ແລະ ເປັນຜ ້ຊ່ວຍຄ ຝຶກ 2 ຄົນ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ສມກຈ 
ມີຈໍານວນ ຄ ຝຶກໃນ ຫ ັກສ ດນີັ້ ຈໍານວນທັງໝົດ 31 ຄນົ. 

  

ຫວົຂ ໍ້ ຝກຶສອນຕວົຈງິ ແລະ ຫວົຂ ໍ້ອືີ່ນໆ ໃຫສ້ະມາຊກິ  
ສມກຈ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ສອນຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກທີີ່
ຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫ ືອວິຊາການໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ບັນດາ
ປືົ້ມຄ ່ມືສໍາລັບການດໍາເນີນງານ ຂອງ ສະຖາບັນ, ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບທີີ່ດີ ໃຫ້ແກ ່ສກຈບ 
ວີແອວວີ, ສກຈບ ຈະເລີນໄວ ແລະ ສກຈຮ ປະຕ ຄາໍ; ພ້ອມນີັ້ 
ສມກຈ ຍັງຈັດການຝກຶສອນຕົວຈິງ ໃນການຕືີ່ມແບບຟອມລາຍ

ງານການດາໍເນີນງານທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາສະມາຊິກ 
ຈໍານວນ 22 ສະຖາບັນ.  
ໃຫບ້ ລກິານຝກຶອບົຮມົເພືີ່ອສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຄ້ ຮ່ວ່ມງານ
ອືີ່ນ 
 
ສືບຕ ໍ່ຈາກ ທ້າຍປີ 2018 ໃນການຮ່ວມມື ກັບ ອົງການແຮງງານ
ສາກົນ (ILO) ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ ພາຍໃຕ້
ໂຄງການການເຂົັ້າຫາແຫລ່ງທຶນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ແລະ ກາງ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂ ໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ 
ແລ ະ  ກ ານຄ ຸ ້ ມຄອ ງກ ານບ  ລ ິ ຫ ານການ ເ ງ ິ ນ  ສ ໍ າ ລັ ບ 
MSMEs/SMEs ເພື ີ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວ   
ໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີີ່ຕ້ອງການເຂົັ້າຫາແຫ ່ງທຶນ ທັງໝົດ 8 ຄັັ້ງ, 

ເຊີີ່ງຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມທີີ່ເປັນຜ ້ປະກອບການທັງໝົດ 174 ຄົນ ເປັນ ຍິງ 
80 ຄົນ ທີີ່ມາຈາກຫ າກຫ າຍຂະແໜງການທົົ່ວປະເທດ. 
ແລະ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ກັບ 2 ຄ ່ຮ່ວມງານຄື: 
ໂຄງການ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ແລະ ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫ ່ງນໍ ໍ້າ ນໍ ໍ້າເທີນ2 (WMPA) ໃນ
ການປັບປຸງລະບຽບຄ ່ມືບ ລິຫານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພາກສ່ວນ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຄງການ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມຮັບຮ ້ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈ 
ກ່ຽວກັບແນວທາງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເວົັ້າລວມ ເວົັ້າສະເພາະ 
ແມ່ນ ການຕິດຕາມໃຫ້ຄວາມຮ ້ແບບໃກ້ຊິດ. 

5.2 ການພດັທະນາຄວາມຮ /້ການຕດິຕາມການດາໍເນນີງານ 
ການຮວ່ມມກືບັພາຍນອກ / ການເປນັຕວົແທນໃຫ້ແກຂ່ະແໜ
ງການ 

ສືບຕ ໍ່ຮ່ວມມືກັບພາຍນອກ, ເຊິີ່ງໃນປີ 2019 ສມກຈ ກ ໄດ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ ແລະ ງານສໍາຄັນຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ເປັນຄັັ້ງທໍາອິດທີີ່ 
ທີມງານບ ລິຫານ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ
ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສັງຄົມ (Aflatoun) ທີີ່
ປະເທດ ເນເທີແລນ ເຊີີ່ງກ່ຽວກັບ ການສ້າງພືັ້ນຖານໃນໂຮງຮຽນ 
ທີີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນວຽກງານ; ເຂົັ້າຮ່ວມ ພິທີເຊັນສັນຍາບັນທຶກ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງ
ຊາດລາວ ກັບ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ການສົົ່ງເສີມ
ສະໜັບສະໜຸນ ຜ ້ປະກອບການ SME ເຂົັ້າຫາແຫ ່ງທຶນ ແລະ 
ເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມເປີດກ້ວາງທາບທາມຄວາມຄິດເຫັນຕ ໍ່
ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສະບັບປັບປຸງ)  
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ໄດຈ້ດັກອງປະຊຼຸມວຊິາການ ສະມາຊກິ ສມກຈ 

ສມກຈ ໄດ້ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຼຸມ ວິຊາການສະມາຊິກ 2 ຄັັ້ງ 
ເຊີີ່ງມີສະມາຊິກເຂົັ້າຮ່ວມ ແຕ່ລະຄັັ້ງຫ າຍກວ່າ 50%, ແລະ ຈັດ
ກອງປະຊຼຸມ ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພືີ່ອສ້າງສະພາບແວດລອ້ມທີີ່
ເອື ັ້ອອໍານວຍ ເຊີີ່ງ ເປັນອີກກອງປະຊຼຸມໜືີ່ງທີີ່ສໍາຄັນຕ ໍ່ກັບຂະ    
ແໜງການ ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພືີ່ອ ເຂົັ້າໃຈເຖິງສະຖານະການປະຈຸ
ບັນ, ບັນຫາຕ່າງໆໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ມີໃຜແດ່
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງການ; ເພືີ່ອຈໍາແນກ ແລະ ພັດທະນາ 
ຂ ໍ້ຄວາມການສືີ່ສານທີີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສະພາບແວດລ້ອມທີີ່
ເອືອອໍານວຍ, ແນວທາງ, ວິທີການການສື ີ່ສານ ແລະ ພາລະ
ບົດບາດຂອງ ສມກຈຕ ໍ່ກັບ ວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ພັດທະນາ
ຍຸດທະສາດເພືີ່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອືັ້ອອໍານວຍ, ແຜນ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມ   
 
ກອງປະຊຼຸມ ການເຂົັ້າເຖງິ ການບ ລກິານທາງດາ້ນການເງນິ ປະຈາໍ
ປີ 2019 ໃນ ສປປ ລາວ 

 

ໃນວັນທີ 25 ທັນວາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຼຸມ ການເຂົັ້າເຖິງ ການ
ບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2019 ໃນ ສປປ ລາວ 
(Financial Inclusion Forum in the Lao PDR) ຂ ົງ ເຂດ
ການນໍາໃຊ້ລະບົບດິຈິຕອລ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ສັງຄົມ 
ໃນການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ ຂອງຂະແໜ
ງການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຼຸມດັົ່ງກ່າວເປັນ
ກອງປະຊຼຸມລະດັບຊາດ, ຈັດຕັັ້ງ ໂດຍ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະ
ພາກ (ສມກຈ) ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ (ທຫລ) ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຈາກ ອົງການ ADA, ໂດຍ
ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງ ສະຖາບັນ
ການເງິນ, ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ ເຊິີ່ງມີຜ ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມ ຈາກ ພາກ
ລັດຖະບານ ທີີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ, 
ສະມາຊິກ ຂອງ ສມກຈ ທັງໝົດ 127 ຄົນ.  

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຼຸມ 1) ເພືີ່ອໃຫ້ພາບລວມ ຂອງ 
ຂົງເຂດການນໍາໃຊ້ ລະບົບ ດີຈີຕອລ ເຂົັ້າໃນການບ ລິການ ດ້ານ
ການເງິນ  (Fintech) ແລະ ທ່າອ່ຽງໃນການເພີັ້ມຢຸ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ 

ໃນ ສປປ ລາວ. 2) ເພືີ່ອຮັບຮ ້ ຍຸດທະສາດທາງດ້ານດີຈີຕອລ 
ຂອງ ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ວິເຄາະ ເຖິງ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ 

ດີຈີຕອລ ສໍາລັບ ການເຂົັ້າເຖິງ ການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ. 
3) ເພືີ່ອຮັບຮ ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຂອງຜ ້ນໍາໃຊ້ລະບົບດີຈີຕອລ ເຊັົ່ນ 
ການສອນ ຄວາມຮ ້ພືັ້ນຖານທາງດ້ານການເງິນຜ່ານ ລະບົບ ດີ
ຈີຕອລ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ເຖິງສິີ່ງທີີ່ທ້າທາຍ ສໍາລັບລ ກຄ້າ 
ກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ໃນການບ ລິການການເງິນແບບ ດີ
ຈີຕອລ. 4) ເພີ ັ້ມຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ປ ກຈິດສໍານຶກ ໃນການ
ບ ລິການທາງດ້ານການເງິນທີີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ ສັງຄົມ 
ຂອງ ຂະແໜງການການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ ສ ງ
ຂຶັ້ນ. ບັນຍາກາດແຕ່ລະພາກສົນທະນາແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຂ ໍ້ມ ນທີີ່
ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ ເພາະມັນໄດ້ເຕົັ້າໂຮມບັນດາ
ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຊັົ່ນ: ຜ ້ຄຸ້ມຄອງ, ຜ ້ພັດທະນາ, ຜ ້ນໍາໃຊ້ ແລະ 
ລ ກຄ້າຂອງ ສະຖາບັນ.  

 
ໄດເ້ຜຍີແຜວ່ຽກງານປະຊາສາໍພນັ ໂດຍຜາ່ນ ເວບໄຊສ,໌ ເຟສບກຸ 
ແລະ ປືົ້ມປະຕທິນິ ສມກຈ 
ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ວຽກງານປະຊາສໍາພັນຂອງ 
ສມກຈ, ພວກເຮົາໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານໂດຍຜ່ານ ເວັບໄຊທ໌  , 
ເຟສບຸກ ຢຸ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຈັດຕັັ້ງການຝຶກອົບຮົມ
ໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຝຶກອົບຮົມຫລັກ ສ ດ
ການເງິນຈຸລະພາກ, ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ ແລະ ງານສໍາຄັນ
ຕ່າງໆ, ການຈັດກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນກິລາ ເພື ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມ
ສາມັກຄີ ແລະ ຮັກແພງລະຫວ່າງ ທຫລ ແລະ ສກມຈ ກັບບັນດາ
ສະມາຊິກ. ແລະ ໃນປີ 2019 ນີັ້ ສມກຈ ກ ໍ່ໄດ້ມີການຈັດພິມຖົງ
ຜ້າ ແລະ  ປຶົ້ັ້ມປະຕິທິນ ປີ 2020 ເພືີ່ອແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ສະມາຊກິ 
ແລະ ນອກຈາກນີ ັ້ແລ ້ວ , ສມກຈ ກ ໍ່ໄດ ້ມີການສົ ົ່ງຕ ໍ່ຂ  ໍ້ມ ນ
ຂ່າວສານຈາກສະມາຊິກ ສກຈ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆທີີ່ເປັນ ຄວາມ
ຮ ້ຜ່ານ ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ເຟສບຸກ ເຊັົ່ນກັນ. 
 

ປະຊຼຸມແລກປຸ່ຽນຂ ໍ້ມ ນກບັບນັດານກັລງົທນຶຕາ່ງປະເທດທີີ່ມີ
ທາ່ແຮງ 
ຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງ, ສມກຈ ໄດ້ກາຍເປັນຕົວ
ແທນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ເຮັດໃຫ້ມີນັກລົງທຶນ
ຕ່າງປະເທດເຂົັ້າມາສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບ ການ
ລົງທຶນກ່ຽວກັບຂະແໜງການ ແລະ ໂອກາດການລົງທຶນໃນຂະ   
ແໜງການເງິນຈຸລະພາກຢ ຸ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ກົດລະບຽບທີີ່
ສໍາຄັນຕ່າງໆສໍາລັບການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນເຖິງ 
36 ຄັັ້ງ ໃນປີ 2019 ນີັ້. 
 

ການຕດິຕາມ ຜນົການດາໍເນນີງານຂອງ ສະມາຊກິ ສກຈ ໄດຮ້ບັ
ການເສມີຂະຫຍາຍ 

ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ການກໍານົດຕົວຊີັ້ວັດກ່ຽວກັບຜົນການ
ປະຕິບັດງານຂອງ ສມກຈ ແມ່ນໄດ້ເພີີ່ມຂືັ້ນຈາກຈໍານວນ 68 



ບົດລາຍງານປະຈໍາປ ີ2019 ໜ້າ  12/33 

ສະມາຊິກ ສໍາລັບຂ ໍ້ມ ນໃນເດືອນທັນວາ 2018 ມາເປັນ 76 
ສະມາຊິກໃນທ້າຍເດືອນ ມິຖຼຸນາ ປີ 2019, ຈາກສະມາຊິກທັງ 
ໝົດ 95 ສະມາຊກິ (ສກຈ ໃໝ່ທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ສົົ່ງຂ ໍ້ມ ນລາຍງານ 15 

ສກຈ, ສະມາຊກິທີີ່ກຽມຂ ສ້າງຕັັ້ງ 4 ສກຈ) ໂດຍການນໍາໃຊ້ 
Factsheet ໃນການລາຍງານຂ ໍ້ມ ນເຂົັ້າລະບົບ. ສ່ວນຜົນການ
ສັງລວມຂ ໍ້ມ ນ ແມ່ນ ໄດ້ ສົົ່ງໃຫ້ ສະມາຊິກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃນ
ເວັບໄຊ໌ ຂອງ ສມກຈ ລາຍລະອຽດຕາມລິັ້ງນີັ້:
https://www.laomfa.org/resources-

publications/microfinance-statistics/ 

 

5.3 ການປະສານງານ ແລະ ການປກົປອ້ງລ ກຄາ້ 

ການກວດສອບການດາໍເນນີງານທາງດາ້ນສງັຄມົ (SPI4) ໃຫ້
ແກ ່ສະມາຊກິ  
ສມກຈ ໄດ້ສໍາເລັດການກວດສອບການດາໍເນີນງານທາງດ້ານ
ສັງຄົມ ໃຫ້ ແກ່ 2 ສກຈ ຄື: ສກຈຮ ໂຊກໄຊ ແລະ ສກຈຮ ຈໍາ
ປາລາວ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ເຄືີ່ອງມື SPI4 ຂອງ ອົງກອນ ເຊຣີ, 

ປະເທດຝຣັົ່ງ ໂດຍການສາໍພາດ ແລະ ສຶກສາຕາມເອກະສານ, ຄ ່ມື
ຕ່າງໆຂອງ ສະຖາບັນ ແລະ ຄ ຝຶກ ສມກຈ ແມ່ນຈະໄດ້ຢັົ້ງຢືນ
ການເປັນຜ ້ກວດສອບໃນປີ 2020 ອກີດ້ວຍ. ສະໜບັສະໜຸນ
ໂດຍ ອົງການ ADA. 

 
ການປະຊຼຸມພົບປະກບັກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິຂອງ ທຫລ 
ຢຸ່າງເປັນປກົກະຕ ິ

ເຊັົ່ນດຽວກັບທຸກໆປີຜ່ານມາ, ສມກຈ ໄດ້ຈດັການປະຊຼຸມພົບປະ
ກັບກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນຂອງ ທຫລ ຢຸ່າງເປັນປົກະຕິ
ຈໍານວນ 2 ຄັັ້ງໃນປີ 2019 ເພືີ່ອລາຍງານວຽກງານທີີ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງ ສມກຈ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາ
ບັນການເງິນ ພ້ອມທັງ ວາງແຜນໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້
ແລກປຸ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂະແໜງການ
ເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ. ໂດຍການເຂົັ້າຮ່ວມຈາກ ຕາງໜ້າ
ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ, ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ສະມາຊິກ
ສະພາບ ລິຫານ ພ້ອມດ້ວຍ ຜ ້ອາໍນວຍການ ແລະ ທີມງານ

ບ ລິຫານ ສມກຈ. ພ້ອມນີັ້ ສມກຈ ກ ໍ່ຍັງໄດ້ເຂົັ້າພົບປຶກສາຫາລື 
ແບບບ ໍ່ເປັນທາງການເພືີ່ອປຶກສາບັນຫາຮີບດ່ວນ.  
 
 ວຽກງານການກລິາ ແລະ ວຽກງານສງັຄມົ 

ໃນປີ 2019 ທີີ່ຜາ່ນມານີັ້, ສມກຈ ແລະ ສະມາຊກິໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
ງານແຂ່ງຂັນກິລາ ທີີ່ຈັດຂຶັ້ນໂດຍ ທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ເນືີ່ອງໃນ ວາລະສະເຫ ີມສະຫ ອງ ວັນສ້າງຕັັ້ງ ທະນາຄານ ຄົບຮອບ 
51 ປີ, ແລະ ໄດ້ມີການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງ ສະມາຊິກ ໃນກິລາ ເປຕັງ 
ຢຸ່າງຝົດຟືົ້ນ.  

ນອກຈາກນີັ້ ກ ໍ່ຍັງມີເຫດການທີີ່ເຮັດໃຫ້ ສະມາຊິກ 
ຂອງ ສມກຈ ເຕົັ້າໂຮມນໍໍ້າໃຈຊ່ວຍເຫ ືອ ທາງດ້ານວຽກງານ
ສັງຄົມ ເຊີີ່ງມີເຫດການນໍໍ້າຖ້ວມຮຸນແຮງທີີ່ ພາກເໜືອ ແລະ ພາກ
ໄຕ້ ເຊີີ່ງ ສມກຈ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກ ຈືີ່ງໄດ້ມີການລະດົມທຶນ
ມອບໃຫພ້ະນັກງານຂອງ ສະຖາບັນການເງິນທີີ່ຖືກຜນົກະທົບ 
ແລະ ມອບທຶນຊ່ວຍເຫ ືອ ໃນການຈັດຊືັ້ອຸປະກອນທາງການແພດ
ໃຫ້ແກ່ ໂຮງໝໍແຂວງຈາໍປາສັກ ເພືີ່ອຊ່ວຍເຫ ືອຜ ້ປະສົບໄພ ໃນ
ເຫດການໄພນໍໍ້າຖ້ວມທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ຊ່ວງເດອືນ ກັນຍາ 
2019, ແລະ ມີຍອດບ ລິຈາກ ເປັນຈ ານວນເງິນ 36.000.000 
ກີບ.  
 

 

 

 

 

 

 

5.4 ການສະໜບັສະໜນຸກອງທນຶ/ທະນາຄານບາ້ນ 

ໃນກາງປີ 2019, ອົງການ ADA Luxembourg, LuxDev ແລະ 
ສມກຈ ໄດ້ສັນຍາຮວ່ມມື 3 ຝຸ່າຍ ໃນການສະໜັບສະໜຸນ ທາງ
ດ້ານວິຊາການທີີ່ປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ການສາ້ງຕັັ້ງ ກອງທຶນບ້ານ ພາຍ
ໃຕ້ໂຄງການ ການສົົ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການທາງດ້ານ
ການເງິນ ຂອງແຜນງານລາວ/030 ທີີ່ ແຂວງ ບ ໍ່ແກ້ວ, ແຂວງ 

ວຽງຈັນ, ແຂວງ ບ ລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງ ຄາໍມ່ວນ (ກ ລະກົດ-
ທັນວາ 2019) ໃນທັງໝົດ ຈໍານວນ 137 ບ້ານ ໃນ 4 ແຂວງ 
ແລະ ຈະສືບຕ ໍ່ສັນຍາ ອີກ 2 ປີ (2020-2021). ພ້ອມກັນນັັ້ນ 
ສມກຈ ຍັງສືບຕ ໍ່ສະໜັບສະໜຸນຕິດຕາມສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານ
ວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ ສສງ ນາກາຍ (ໄລຍະກະກຽມທົດລອງ) ທີີ່ 
ເມືອງ ນາກາຍ, ແຂວງ ຄາໍມ່ວນ ສໍາລັບສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ 16 ກອງທຶນບ້ານ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມື 3 ຝຸ່າຍ: ADA-

LMFA-NTPC2 
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ນອກນັັ້ນ ສມກຈ ຍງັໄດ້ ເຊັນສັນຍາ ຮ່ວມມືດາ້ນວິຊາການເພືີ່ອ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ກອງທຶນບ້ານພາຍໃຕ້ໂຄງການ ກ ດ
ເນເບີລາວ ແລະ ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ປີ 2020 ທີີ່ ເມືອງໝືີ່ນ 
ແຂວງ ວຽງຈັນ. 

5.5 ການພດັທະນາອງົກອນ 
ໄດຈ້ດັກອງປະຊຼຸມສະພາບ ລຫິານ ຈາໍນວນ 4 ຄັັ້ງ 
ສມກຈ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຼຸມສະພາບ ລິຫານຂືັ້ນ ທຸກໆໄຕມາດ
ຈໍານວນ 4 ຄັ ັ້ງ, ເຊິ ີ່ງໃນກອງປະຊຼຸມສະພາບ ລິຫານແມ່ນໄດ້ມີ
ການສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືໃນຫົວຂ ໍ້ສໍາຄັນຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນ: ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການດໍາເນີນງານແຕ່ລະໄຕ
ມາດ ແລະ ການວາງທິດທາງແຜນການດໍາເນີນງານໃນແຕ່ລະໄຕ
ມາດ, ຄົັ້ນຄວ້າບັນຫາທີີ່ໄດ້ມາຈາກການສະເໜີຂອງສະມາຊິກ 
ເພືີ່ອປຶກສາຫາລືຕ ໍ່ກັບຜ ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 
ອງົການ ADA Luxembourg ສບືຕ ໍ່ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນ
ທຶນ 
ສມກຈ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜ ນ ຈາກຜ ້ໃຫ້ທຶນຢຸ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ 
ເພາະວ່າ ສມກຈ ໄດ້ຮັກສາສາຍພົວພັນທີີ່ດີກັບຜ ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບ
ສະໜ ນຫ ັກ ເຊັົ່ນ: ADA Luxembourg ແລະ ແຜນງານລາວ/
0 3 0  ພ າ ຍ ໃ ຕ ້ ກ າ ນ ສ ະໜ ັ ບ ສ ະໜ ຸ ນ ຈ າ ກ  LuxDev 

(Luxembourg Agency for Development 

Cooperation) ພ້ອມນີັ້ ໂຄງການອືີ່ນໆໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຂົັ້າ
ມາເປັນຄ  ່ຮ ່ວມງານເຊ ັ ົ່ນ: DRDC, CDE, WEC, PRF, AFC, 

NT2WMPA ແລະ ILO  
 

 

ການກວດສອບພາຍນອກກຽ່ວກບັບດົລາຍງານ ດາ້ນການເງນິ 
ປະຈາໍປ ີ2019 
ສໍາລັບການກວດສອບບັນຊີ ສມກຈ ໄດ້ປະຕິບັດການກວດສອບ
ບັນຊີຂອງຕົນທີ ີ່ປະຕິບັດໂດຍ ບ ລິສັດກວດສອບການບັນຊີ  
ACCMIN Consulting and Services Co., Ltd ແລະ ບົດລາຍ
ງານການກວດສອບແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ຄ ່ຮ່ວມງານທີີ່ໄດ້ໃຫກ້ານ
ສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ 
ສມກຈ.  
 

ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຕວົ  
ເພືີ່ອສືບຕ ໍ່ເສີມສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຕົນ, ສມກຈ ໄດ້
ສົົ່ງພະນັກງານ ສມກຈ ເຂົັ້າຮຽນຫ ັກສ ດບ ລິຫານການເງິນຈຸລະ
ພາກ 2 ຄົນ, ຝກຶອົບຮົມຫົວຂ ໍ້ ການຕະຫ າດ ແລະ ການວາງແຜນ
ທຸລະກິດ 7 ຄົນ ແລະ ຄ ຝຶກຫ ັກສ ດບ ລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ 3 
ຄົນ ແລະ ຜ ອ້ໍານວຍການຂອງ ສມກຈ ສໍາເລັດຝກຶອົບຮມົ ສໍາລັບ
ຜ ້ບ ລິຫານລະດັບສ ງ ໄລຍະ 6 ເດືອນ ຈາກ ສະຖາບັນພັດທະນາ
ຊັບພະຍາ ກອນລາວ-ຍີີ່ປຸຸ່ນ (LJI) ແລະ ອົງກອນ ໄຈກາ (JICA), 

ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນ ສ່ວນໜຶີ່ງຈາກໂຄງການ AFP-GIZ.  

 
ຄວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນການເງນິຂອງ ສມກຈ ໄດຮ້ບັການປບັປງຸ
ໃຫດ້ຂີຶັ້ນ 

ໃນການຕິດຕາມອັດຕາຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດ ການດໍາ
ເນີນງານດ້ານການເງິນ ຂອງ ສມກຈ, ເທືີ່ອສົມທຽບໃສ່ແຜນປະ
ຈໍາປີແລ້ວ ເຫັນວ່າ ສາມາດບັນລຸໄດ້ທັງໝົດ:  

ຕວົຊີັ້ວດັ (NCAT) ແຜນ 
2019 

ປະຕບິດັໄດ ້
2019 

ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫ ກັ 
(ລາຍຮັບ/ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫ ກັ) 

93% 199% 

ການກຸ້ມຕົນເອງດາ້ນການເງິນ 
(ລາຍຮັບທີີ່ໄດ້/ລາຍຮັບລວມ) 

42% 54% 

ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບ ລິຫານ 
(ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫ ກັ/ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ) 

32% 28% 

ຄັງແຮການດໍາເນີນງານ ((ຊັບສິນສະສົມ  
ສຸດທິ/ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫ ກັ)x12) ເດືອນ 

9.88 10.26 

 

ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ມຈີາໍນວນ 100 ສະມາຊກິ 
ໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2019 ສະມາຊກິມີ ຈໍານວນ 100 
ສະມາຊິກ. ສະມາຊິກທີີ່ເປັນ ສກຈ ທັງໝົດ 95 ສກຈ (65 
ສກຈບ, 16 ສກຈຮ ແລະ 14 ສສງ), 3 ບ ລິສັດທີີ່ໃຫ້ບ ລິການ 
ແລະ 2 ສະມາຊິກທີີ່ເປັນຊ່ຽວຊານການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ທີີ່
ປຶກສາ. 
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6. ບົດສະຫ ຼຸບ & ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ 

ໃນປີ 2019 ນີັ້, ແມ່ນສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດ 3 ປີ 2018-2020. ແຜນດັົ່ງກ່າວນີັ້ໄດ້ກໍານົດເປົົ້າໝາຍທີີ່ທ້າທາຍໃຫ້ 
ສມກຈ ທັງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນການສະໜອງການບ ລິການໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ເພືີ່ອສ້າງໃຫ້ ສມກຈ ມີ
ຄວາມຍືນຍົງ ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃນການປະສານງານຂອງຂະແໜງການຢຸ່າງມືອາຊີບ. 

ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດໃໝ່ນີັ້, ຂົງເຂດທີີ່ໜືີ່ງ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ  ແລະ ລ ກຄ້າຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ ຍັງແມ່ນ ຂົງເຂດບ ລິມະສິດຫ ັກ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ປະມານ 50% ຂອງງົບປະມານກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດສັນ
ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການສ້າງຂີດ ຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊິກ, ຕ ໍ່ມາແມ່ນຂົງເຂດທີີ່ ສອງ ແມ່ນ ການພັດທະນາຄວາມຮ ້ ແລະ ການ

ຕິດຕາມການດໍາເນີນງານ ເພືີ່ອປັບປຸງຄວາມໂປຸ່ງໃສ ໃນການປະຕິບັດງານ ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສັງຄົມ, ຂົງເຂດທີີ່ ສາມ ແມ່ນ
ການປະສານງານ ແລະ ການປົກປ້ອງລ ກຄ້າ ແລະ ຂົງເຂດທີີ່ ສີີ່ ແມ່ນ ເນັັ້ນໃສ່ ການສະໜບັສະໜຸນກອງທຶນ/ທະນາຄານບ້ານ ໃນການ
ຕິດຕາມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ສ້າງຕັັ້ງ ອົງກອນສະໜັບສະໜຸນເຄືີ່ອຂ່າຍ, ຂືັ້ນທະບຽນເປັນ ສະຫະກອນສິນເຊືີ່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 
ແລະ ຕິດຕາມການດໍາເນີນງານຂອງເຂົາເຈົັ້າ.  

ສມກຈ ຈະເພີີ່ມຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການບ ລິການໄປສ ່ຊົນນະບົດໃຫ້ຫ າຍຂືັ້ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ
ຮ່ວມມື 3 ຝຸ່າຍເຊັົ່ນ: ອົງການ ADA Luxembourg, LuxDev ແລະ ສມກຈ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການເງິນພາຍໃຕ້ແຜນ
ງານລາວ/030, ແລະ ນີັ້ ກ ໍ່ເປັນບາດກ້າວໃໝ່ ແລະ ທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ ສມກຈ ໃນການຈັດຕັັ້ັງປະຕິບັດເພືີ່ອໃຫ້ບັນລຸເປົົ້າໝາຍທີີ່ຕັັ້ງໄວ້.  

ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ, ຕັັ້ງແຕ່ ປີ 2018 ເປັນຕົັ້ນມາ ສມກຈ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ບ ລິການ ຝຶກອົບຮົມ ຄວາມຮ ້ພືັ້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ 
ການວາງແຜນທຸລະກິດ ໃຫ້ແກ່ ລ ກຄ້າຂອງສະມາຊິກສະຖາບັນການເງິນ, ຍີີ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ, ໃນປີ 2019 ນີັ້, ສມກຈ ແມ່ນໄດ້ຮ່ວມມື
ກັບ ກົມສົ ົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ, ໂດຍການຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບັດຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ໍ້ 
“LaosInBusiness” ໃນການສະໜັບສະໜຸນຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອເຂົັ້າຫາແຫ ່ງ
ທຶນ.  

ດ້ວຍສະນັັ້ນ ສມກຈ ຈຶີ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງພະນັກງານວິຊາການໃຫ້ເພີ ັ້ມຂືັ້ນທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ , ເພື ີ່ອທີີ່ຈະສາມາດ 
ພັດທະນາການບ ລິການຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ເພືີ່ອທີີ່ຈະສາມາດກຸ້ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ. ນີັ້ກ ໍ່ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ສມກຈ ຍັງຕ້ອງການການສະໜັບສະໜ ນ, ການຮ່ວມມືຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ທັງພາກລັດ, ໂຄງການສາກົນ, ອົງກອນທີີ່ບ ໍ່
ສັງກັດລັດຖະບານ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜຸນ ການຂະຫຍາຍການບ ລິການ ຂອງ ສມກຈ ໄດ້ແກ່: ການຈ້າງພະນັກງານວິຊາການ ໃຫ້ມີ
ຈໍານວນເພີັ້ມຂືັ້ນ ແລະ ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງການບ ລິການທີີ່ມີຄຸນນະພາບທີີ່ດີ ແລະ ກວ້າງຂວາງ 
ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ ແລະ ໂຄງການອືີ່ນໆໃນຊຼຸມປີຕ ໍ່ໆໄປ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ  
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ບດົລາຍງານການເງນິ ທີີ່ໄດຖ້ກືວດສອບ ປ ີ2019 ຂອງ ສມກຈ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ບນັຊລີາຍຊືີ່ ຜ ມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ສະມາຊກິ ສມກຈ 31/12/2019
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ລາຍຊືີ່ສະມາຊກິ
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ຄ ່ຮ່ວມງານພາຍໃນ, ຜ ້ໃຫທ້ຶນ ແລະ ຜ ຊ້່ວຍເຫ ືອດ້ານວຊິາການຕ່າງປະເທດ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພວກເຮາົຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍງັຄ ຮ່ວ່ມງານພາຍໃນ, ຜ ໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ຜ ຊ້ວ່ຍເຫ ືອດາ້ນ
ວຊິາການ ຂອງພວກເຮາົ ທີີ່ເພິີ່ນໄດໃ້ຫ້ການສະໜບັສະໜນຸທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ດາ້ນການເງນິ

ໃຫແ້ກ ່ສມກຈ ຂອງພວກເຮາົໃນປ ີ2019 

 
 
 
 

ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ (ສມກຈ)  

ບາ້ນ ອາມອນ, ຮວ່ມ 23, ເມອືງ ໄຊເສດຖາ  

ຕ  ້ປນ : 4030, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ  

ອເີມວລ:໌ mfa@laomfa.org, Website: www.laomfa.org 

ໂທ: +856 30 9481265  ແຟກັ: +856 21 226019 

http://www.giz.de/de/startseite.html

