
 

 

ຈດົໝາຍຂ່າວ ສມກຈ 
 

 

 

ບົດບັນນະທິການ 
 

 

ສະບາຍດ ີທ່ານຜ ູ້ອ່ານທີີ່
ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ, 

ສມກຈ ມຄີວາມຍນິດນໍີາສະເ
ໜ ີຈດົໝາຍຂ່າວ ສະບບັທ ີ8 ຕໍ່
ບນັດາທ່ານ. ໃນສະບບັນີ ີ້, 

ພວກເຮາົ ຈະນໍາເໜຜີນົໄດ ີ້ຮບັຂອງຫ ກັສູດບໍລຫິານການເງນິຈລຸະ
ພາກ (MFMCC) ເປນັຄັ ີ້ງທໍາອດິ ແລະ ບາງຫວົຂໍ ີ້ສໍາຄນັ ທີ່ ພວົພນັ
ກບັຫ າຍພາກສ່ວນໃນຂະແໜງການ ເຊັ່ ນ: ການເພີ່ ມຂ ີ້ນຂອງຈາໍນວນ 
ສກຈ ຢ່າງໄວວາ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ໃນຫວົຂໍ ີ້ທໍາອດິ ພວກເຮາົຈະປະເມນີຜນົໄດ ີ້ຮບັຂອງຫ ກັສູດບໍລ ິ
ຫານການເງນິຈລຸະພາກ (MFMCC) ສໍາລບັຜູ ີ້ບໍລຫິານ ສກຈ  ນບັແຕ່
ເລີ່ ມຝກຶອບົຮມົໃນປ ີ2015 ຈນົມາເຖງິປະຈບຸນັ. ສ່ວນຫວົຂໍ ີ້ທ ີສອງ 
ຈະນໍາສະເໜກ່ີຽວກບັ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຈາໍນວນ ສກຈ ໃນ 
ສປປ ລາວ ໃນຊ່ວງໄລຍະບ່ໍເທົ່ າໃດປມີານີ ີ້ ພ ີ້ອມນີ ີ້ ພວກເຮາົຈະ
ມາສກຶສາບນັດາສິ່ ງພວັພນັທີ່ ເຮດັໃຫ ີ້ເກດີມກີານເພີ່ ມຂ ີ້ນຄ ດັ່ ງກ່າວ.  

ແລະ ນອກຈາກນັ ີ້ນ, ທ່ານຈະໄດ ີ້ພບົກບັຂ່າວໃຫມ່ລ່າສຸດຈາກ 
ສມກຈ ແລະ ບນັດາສະມາຊກິຂອງພວກເຮາົ.  

ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າ ຂໍຖ ໂອກາດນີ ີ້ ສະແດງຄວາມຮູ ີ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂອບໃຈເປນັ
ຢ່າງສູງ ມາຍງັບນັດາທ່ານ ທີ່ ໄດ ີ້ປະກອບສ່ວນທາງດ ີ້ານເນ ີ້ອໃນ ແລະ 
ໃຫ ີ້ຄໍາແນະນໍາເພ ່ ອປບັປຸງໃຫ ີ້ດຂີຶ ີ້ນ, ພ ີ້ອມດຽວກນັນີ ີ້ ກໍ່ ຂໍອວຍພອນ
ໃຫ ີ້ບນັດາທ່ານຜູ ີ້ອ່ານທີ່ ຮກັແພງທງັຫ າຍ ຈົ່ ງມຄີວາມສຸກ, ຄວາມ
ຈະເລນີ ແລະ ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ ໃນປໃີໝ່.  

   
ດ ີ້ວຍຄວາມເຄາົລບົ ແລະ ນບັຖ , 
 
ປະມວນ ເພດັທານ ີ
ຜູ ີ້ອໍານວຍການ ສມກຈ 
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ສາລະບານ 
 

ຫ ກັສູດບໍລຫິານການເງນິຈລຸະພາກ ໄດ ີ້ຊ່ວຍຜູ ີ້ບໍລຫິານ ສກຈ 
ບໍລຫິານສະຖາບນັຂອງເຂາົເຈ ົ ີ້າດຂີ ີ້ນ  ໜີ້າ. 2 
 

ການເພີ່ ມຂຶ ີ້ນຢ່າງໄວວາ ຂອງ ສກຈ ໃນ ລາວ          ໜີ້າ. 3 

ຂ່າວສານຈາກ ສະມາຊກິຂອງພວກເຮາົ     ໜີ້າ. 4 
 

ຂ່າວສານຈາກ ສມກຈ         ໜີ້າ. 5 
 

 

 
 

 

 

ກິດຈະກ າທີີ່ຈະຈດັຂືື້ນໄວໆນີື້ 
  

 ຝກຶອບົຮມົ MFMCC ລຸ ີ້ນທ ີ8, ກຸມພາ - ມນີາ 2017;     ລຸ ີ້ນ
ທ ີ9, ພດຶສະພາ – ມຖຸິນາ 2017 

 ຝກຶອບົຮມົ ການວາງແຜນທຸລະກດິ, ການຕະຫ າດ ໃຫ ີ້ຜູ ີ້ປະກອບ
ການຂະໜາດຄອບຄວົ ແລະ ນ ີ້ອຍ/ປະຊາສກຶສາທາງດ ີ້ານເງນິ 
(MSME/FE), ກຸມພາ - ພດຶສະພາ 2017 

 ຝກຶອບົຮມົ ການເງນິເພ ່ ອກະສກິາໍ, ມນີາ 2017 
 ຈດັງານກລິາມດິຕະພາບຮ່ວມລະຫວ່າງ ທຫລ & ສມກຈ + 

ສະມາຊກິ ເນ ່ ອງໃນ ໂອກາດວນັແມ່ຍງິສາກນົ, ມນີາ 2017 
 ກອງປະຊຸມ ການເງນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນພາກພ ີ້ນ ອາຊ-ີປາ

ຊຟີກິ ທີ່ ນະຄອນຫ ວງຮ່າໂນ່ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ, ມນີາ 2017 
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ຈດົໝາຍຂ່າວ ສມກຈ 

ຫ ັກສ ດບ ລິຫານການເງິນຈຸລະພາກໄດູ້
ຊ່ວຍຜ ູ້ບ ລຫິານ ສກຈ ບ ລິຫານສະຖາບນັ
ຂອງເຂົາເຈົື້າດຂີືື້ນ 
ໃນປ ີ2014 ສມກຈ ໄດ ີ້ຕດັສນິໃຈ ໂດຍການຮ່ວມມ  ກບັທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພດັທະນາຫ ກັສູດ ບລໍຫິານການເງນິຈລຸະພາກ 
(MFMCC) ເພ ່ອຝກຶອບົຮມົໃຫ ີ້ກບັບນັດາຜູ ີ້ຈດັການຂອງ ສກຈ ໃນ 
ສປປ ລາວ, ທາງນີ ີ້ກໍ່ ເພ ່ ອເປນັການສະໜອງບດົຮຽນເພ ່ ອຝກຶອບົຮມົ
ຢ່າງເປນັທາງການ ແລະ ມເີນ ີ້ອໃນຄບົຖີ້ວນໃຫ ີ້ແກ່ຜູ ີ້ຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ 
ດ ີ້ານການເງນິຈລຸະພາກ.  

ການຝກຶອບົຮມົລຸ ີ້ນທາໍອດິ ໄດ ີ້ຈດັຂ ີ້ນ ໃນເດ ອນ ກນັຍາ 2015. ຈາກ
ນັ ີ້ນໄດ ີ້ມກີານຝກຶຕ ່ມອກີຕໍ່ມາທງັໝດົ 7 ຊຸດ, ຊຶ່ ງມຜູີ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມ 167 
ທ່ານ ທີ່  ໄດ ີ້ຜ່ານຊຸດຝກຶອບົຫ ກັສູດນີ ີ້ຢ່າງສມົບູນ. ສະນັ ີ້ນ, ມາຮອດ
ປະຈບຸນັ ເຫນັວ່າເຖງິເວລາທີ່ພວກເຮາົຈະໄດ ີ້ມກີານປະເມນີວ່າ
ຫ ກັສູດດັ່ ງກ່າວຈະບນັລຸໄດ ີ້ຕາມຄວາມຄາດຫວງັທີໄ່ດ ີ້ຕັ ີ້ງໄວ ີ້ແລ ີ້ວ ຫ   
ບໍ່ .  
 
ໄດູ້ແນະນ າ ການເງິນຈຸລະພາກໃນທຸກດ້ານ ໃຫູ້ກັບ 
ບັນດາຜ ູ້ຈັດການ ສກຈ 
ຈດຸປະສງົ ຂອງຫ ກັສູດບໍລຫິານການເງນິຈລຸະພາກນີ ີ້ ແມ່ນໃຫ ີ້ຄວາມ
ຮູ ີ້ແບບກະທດັຮດັ ແຕ່ມເີນ ີ້ອໃນຄບົຖີ້ວນ ໃຫ ີ້ກບັ ບນັດາຜູ ີ້ຈດັການ 
ສກຈ ໃນທຸລະກດິການເງນິຈລຸະພາກ ໂດຍສຸມໃສ່ໜີ້າທີ່  ແລະ ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບ ໃນລະດບັຜູ ີ້ຈດັການ.  

ຍິ່ ງໄປກວ່ານັ ີ້ນ, ຫ ກັສູດນີ ີ້ແມ່ນມຈີດຸປະສງົເພ ່ ອຊ່ວບສ ີ້າງຄູຝກຶ ທີ່ ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ທກັສະ ດ ີ້ານການເງນິຈລຸະພາກ ໃຫ ີ້ຫ າຍຂ ີ້ນ. 
ຫ ກັສູດນີ ີ້ປະກອບດ ີ້ວຍ 8 ວຊິາ ຊຶ່ ງຈະໃຊ ີ້ເວລາຝກຶອບົຮມົທງັໝດົ 
20 ວນັ ໂດຍຈະແຍກກນັຝກຶເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 
3 ເດ ອນ. 
 

ໄດູ້ມີຜ ູ້ຈັດການ ແລະ ຄະນະສະພາ 91 ທ່ານ ທີີ່ຮຽນຈົບ
ຫ ັກສ ດນີື້ 
ຈາກການຝກຶອບົຮມົຄູຝກຶ (ToT) ສອງຄັ ີ້ງ ໃນຊ່ວງໄຕມາດທ ີ2 ປີ 
2015, ສມກຈ ສາມາດສ ີ້າງຄູຝກຶໄດ ີ້ທງັໝດົ 17 ທ່ານ, ໃນນັ ີ້ນ 11 
ທ່ານ ໄດ ີ້ຮບັໃບຢັ ີ້ງຢ ນຄຸນວຸດທເິປນັຄູຝກຶໃນຫ ກັສູດນີ ີ້. ສ່ວນອກີ 6 
ທ່ານ ແມ່ນໄດ ີ້ຮບັຄຸນວຸດທເິປນັຜູ ີ້ຊ່ວຍຄູຝກຶ. 

ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ມາຮອດປະຈບຸນັຫ ກັສູດນີ ີ້ໄດ ີ້ຈດັທງັໝດົ 7 ຄັ ີ້ງ, ມ ີ
170 ທ່ານໄດ ີ້ເຂົ ີ້າຝກຶໃນຫ ກັສູດນີ ີ້. ໃນນັ ີ້ນ, ມ ີ167 ໄດ ີ້ສໍາເລດັການ
ຝກຶອບົຮມົ ແລະ ໄດ ີ້ຢັ ີ້ງຢ ນຜ່ານການຝກຶອບົຮມົ. ທ່ານສາມາດ
ສງັເກດໄດ ີ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ ີ້ວ່າ ໃນ 170 ທ່ານນີ ີ້ ມ ີ91 ທ່ານ ແມ່ນ
ລະດບັຜູ ີ້ຈດັການ ຫ   ຄະນະສະພາບໍລຫິານ ສກຈ, ນອກນີ ີ້ 41 ທ່ານ 
ແມ່ນພະນກັງານຈາກ ສກຈ ຫ   ສສງ.  

 
 

ບົດຮຽນທີີ່ໄດູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ 
ອງິຕາມ ການປະເມນີຜນົດ ີ້ວຍຕນົເອງ ຂອງນກັສໍາມະນາກອນ ແລະ 
ຜນົການສອບເສງັສຸດທ ີ້າຍ, ຫ ກັສູດນີ ີ້ ໄດ ີ້ຍກົລະດບັຄວາມຊໍານານ, 
ຄວາມສາມາດ ແລະ ທກັສະ ຂອງນກັສໍາມະນາກອນໃນຫ າຍດ ີ້ານ. 
 

ສໍາລບັ ຄວາມສາມາດໃນດ້ານບ ລິຫານ, ຕວົແທນຫ າຍທ່ານ
ຈາກ ສກຈ ໄດ ີ້ໃຫ ີ້ຮູ ີ້ວ່າ ເຂາົເຈ ົ ີ້າສາມາດປະເມນີໄດ ີ້ ການດໍາເນນີງານ
ຂອງສະຖາບນັຂອງຕນົ ແລະ ສ ີ້າງແຜນທຸລະກດິໃຫ ີ້ ສກຈ. 
ນອກຈາກນີ ີ້, ເຂາົເຈ ົ ີ້າຍງັ ໃຫ ີ້ຮູ ີ້ວ່າ ໄດ ີ້ຮຽນຮູ ີ້ວທິກີານໃໝ່ໆ ໃນການ
ບໍລຫິານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສາມາດທີ່ ຈະສ ີ້າງເອກະສານລະບຸໜີ້າ
ວຽກໃນຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງ ໃໆນສະຖາບນັຂອງຕນົ. ນອກນີ ີ້ ມຜູີ ີ້
ຈດັການຫ າຍທ່ານ ຍງັລະບຸວ່າເຂາົເຈ ົ ີ້າໄດ ີ້ຮຽນຮູ ີ້ວທິກີານທີ່ ຈາໍເປນັທີ່
ຈະນໍາໄປສ ີ້າງເອກະສານຄູ່ມ ການດໍາເນນີງານ ແລະ ຄູ່ມ ສນິເຊ ່ ອໄດ ີ້.  

ຖີ້າເວົ ີ້າເຖງິ ຄວາມຊ ານານ ແລະ ທັກສະ ທາງດ້ານວິຊາການ 
ມຜູີ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມຫ າຍທ່ານໃຫ ີ້ຮູ ີ້ວ່າ ໜຶ່ ງໃນບນັດາທກັສະທີ່ ເຂາົເຈ ົ ີ້າໄດ ີ້
ຮຽນ ແມ່ນໄດ ີ້ຮຽນຮູ ີ້ການຄດິໄລ່ ແລະ ແປຄວາມໝາຍ ອດັຕາສ່ວນ
ການດໍາເນນີງານດ ີ້ານການເງນິ. ຄວາມຮູ ີ້ນີ ີ້ມປີະໂຫຍດຫ າຍ ຊຶ່ ງເຮດັ
ໃຫ ີ້ເຂາົສາມາດປະເມນີການດໍາເນນີງານດ ີ້ານການເງນິ ສກຈ ຂອງຕນົ 
ແລະ ທໍາການປບັປຸງມາດຕະການຕ່າງໆ ໃຫ ີ້ຖ ກຕ ີ້ອງ ຖີ້າວ່າມຄີວາມ
ຈາໍເປນັ. ຍງັມຜູີ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມບາງທ່ານ ໃຫ ີ້ຮູ ີ້ອກີວ່າ ຫ ງັຈາກທີ່ ຮຽນຈບົ
ຫ ກັສູດນີ ີ້ແລ ີ້ວເຂາົເຈ ົ ີ້າສາມາດພດັທະນາຜະລດິຕະພນັໃໝ່ ແລະ 
ປບັປຸງການບໍລຫິານເງນິກູ ີ້ຂອງເຂາົເອງໄດ ີ້. ພ ີ້ອມກນັນີ ີ້ ສໍາລບັການ
ດໍາເນນີງານດ ີ້ານສງັຄມົ, ມຜູີ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມໄດ ີ້ເນັ ີ້ນວ່າ ເຂາົເຈ ົ ີ້າໄດ ີ້ຮຽນຮູ ີ້
ຫ ກັການຕ່າງໆໃນການປກົປີ້ອງລູກຄ ີ້າຈາກຫ ກັສູດນີ ີ້ອດີດ ີ້ວຍ.  

ຄູຝກຶທ ີ່ ໄດເ້ຂ າ້ຝກຶ 17

ຄູຝກຶທ ີ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ 11

ຄູຝກຶທ ີ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ ເປັນຜູຊ້ີ່ ວຍຄູຝກຶ 6

ຜູຈ້ດັການ/ຮອງຜູຈ້ດັການ ສກຈ/ສສງ ແລະ 
ຄະນະສະພາບໍລຫິານ ທ ີ່ໄດເ້ຂ າ້ຝກຶອ ບຮ ມ 91

ພະນກັງານ ສກຈ/ສສງ ທ ີ່ໄດເ້ຂ າ້ຝກຶອ ບຮ ມ 41

ຜູເ້ຂ າ້ຮີ່ ວມຈາກ ສກຈຮ 33

ຜູເ້ຂ າ້ຮີ່ ວມຈາກ ສກຈບ 81

ຜູເ້ຂ າ້ຮີ່ ວມຈາກ ສສງ 18

ຜູເ້ຂ າ້ຮີ່ ວມຈາກພາກສີ່ ວນອືີ່ ນໆ (ທຫລ, ສະຖາ
ບນັການທະນາຄາານ, ສມກຈ, ທລຍ) 38

ລວມຜ ູ້ເຂົົ້າຮວ່ມທງັໝົດ 170
ຜ ູ້ທ ີ່ຮຽນຈົບຫ ັກສ ດ 167
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ຈດົໝາຍຂ່າວ ສມກຈ 

ການເພີີ່ມຂຶື້ນຢ່າງໄວວາ ຂອງ ສກຈ ໃນ ລາວ 
ໃນຊ່ວງບໍ່ ເທົ່ າໃດປຜ່ີານມານີ ີ້, ຈາໍນວນ ສກຈ ຢູ່ ລາວ ໄດ ີ້ມກີານເພີ ີ້ມ
ຂ ີ້ນຢ່າງໄວວາ ຄ : ໃນປ ີ2012 ຫາ 2016, ຈາໍນວນ ສກຈ ແລະ ສສງ 
ທີີ່ ໄດ ີ້ຂ ີ້ນທະບຽນ ໄດ ີ້ເພີ່ ມເປນັຈາໍນວນ ສອງເທົ່ າຕວົ ຈາກ 54 ສກຈ/
ສສງ ມາເປນັ 102 ສກຈ/ສສງ. ໃນເມ ່ອການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແ
ໜງການເງນິຈລຸະພາກ ໄດ ີ້ກ ີ້າວເຂົ ີ້າສູ່ການພດັທະນາດັ່ ງ ກ່າວ ຈ ຶ່ງເຮດັ
ໃຫ ີ້ ຫ າຍພາກສ່ວນມີຄີວາມສນົໃຈ ເຖງິຈາໍນວນສະຖາບນັທີ່ ເກດີຂຶ ີ້ນ
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນສະພາບຕະຫ າດທີ່ ຈາໍກດັນີ ີ້. 
 

ການສ້າງຕັື້ງ ສກຈບ ຂືື້ນມາໃໝ່ເປັນຈ ານວນຫ າຍ 
ໃນສະພາບທີ່ ຈາໍນວນ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ຮບັເງນິຝາກ 
(ສກຈຮ) ເພີ່ ມຂ ີ້ນຈາກ 13 ສະຖາບນັ ໃນປີ 2012 ມາເປນັ 17 ສະ
ຖາບນັໃນປີ 2017, ແຕ່ຈາໍນວນ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ທີ່ ບ່ໍ
ຮບັເງນິຝາກ (ສກຈບ) ໄດ ີ້ລະເບດີຕວົຂຶ ີ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະດຽວກນັຄ : 
ເພີ່ ມຂ ີ້ນເກ ອບສາມເທົ່ າຕວົ ຈາກ 21 ສະຖາບນັມາເປນັ 57 ສະຖາ
ບນັ. (ລາຍລະອຽດດັ່ ງ ຕະຕະລາງ 1 ລຸ່ມນີ ີ້). ສະເພາະແຕ່ໃນປີ 2016 
ມ ີ 14 ສກຈບ ໄດ ີ້ຈດົທະບຽນນໍາ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
(ທຫລ).  
 

ສາເຫດໜຶ່ ງທີ່ ເຮດັໃຫ ີ້ຈາໍນວນ ສກຈບ ເພີ່ ມຂ ີ້ນດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຍ ີ້ອນ
ການສະເໜສີ ີ້າງຕັ ີ້ງ ສກຈບ ໃໝ່ ຈະມຄີວາມສະດວກກວ່າ ການສະເ
ໜສີ ີ້າງຕັ ີ້ງ ສກຈຮ ແລະ ສະຫະກອນ ສນິເຊ ່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ 
(ສສງ). ໃນນັ ີ້ນ, ປດັໃຈທີ່ ສະດວກໜຶ່ ງແມ່ນ ການຮຽກຮ ີ້ອງທນຶຈດົ
ທະບຽນຕໍ່ າສຸດໃນການສ ີ້າງຕັ ີ້ງ ສກຈບ ຂອງພາກສ່ວນຜູ ີ້ຄຸ ີ້ມຄອງ ມີ
ພຽງ: 200 ລ ີ້ານກບີ (ທຽບເທົ່ າ 25,000 ໂດລາສະຫະລດັ). 
ຕາຕະລາງ 1 

 
 

ການທີີ່ມີສະຖາບັນຢ ່ກະແຈກກະຈາຍພ ໃຜລາວສ ງ, ຈະ
ເຮັດໃຫູ້ຍາກຕ ີ່ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃຫູ້ໃຫຍ່ຂືື້ນ  
ຕວົເລກເທງິນີ ີ້ ສະແດງເຖງິຄວາມຢູ່ກະແຈກກະຈາຍພໍໃຜລາວຂອງ 
ສກຈ ໃນຂະແໜງການ. ສກຈ ແລະ ສສງ ຫລາຍກວ່າ 100 ສະຖາ
ບນັ ມຍີອດເຫ  ອເງນິກູ ີ້ລວມທງັໝດົ ປະມານ 60 ລ ີ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ ຊຶ່ ງໝາຍຄວາມວ່າສະເລ່ຍສະຖາບນັໜຶ່ ງມຍີອດເຫ  ອເງນິ
ກູ ີ້ ພຽງແຕ່ປະມານ 600,000 ໂດລາ.  
 

ສໍາລບັ ສກຈບ ແລ ີ້ວ, ເຫນັວ່າຈາໍນວນສະຖາບນັມຫີ າຍ ແຕ່ສະເລ່ຍ
ຍອດເຫ  ອເງນິກູ ີ້ແຕ່ລະສະຖາບນັ ມພີຽງແຕ່ 200,000 ໂດລາ. ແຕ່
ເນ ່ ອງຈາກມຫີ າຍສະຖາບນັສ ີ້າງຕັ ີ້ງຂ ີ້ນມາໃໝ່ ໃນປ ີ 2015 ເຮດັໃຫ ີ້
ຕວົເລກສະເລ່ຍຍອດເຫ  ອເງນິກູ ີ້ ໃນປ ີ2016 ຫ ຸດລງົ. (ລາຍລະອຽດ
ດັ່ ງຕາຕະລາງ 2) 

ຕາຕະລາງ 2 

 
ການທີ່ ມສີະຖາບນັຢູ່ກະແຈກກະຈາຍພໍໃຜລາວສູງເຊັ່ ນນີ ີ້ ຈະເຮດັໃຫ ີ້
ມຄີວາມຫຍຸ ີ້ງຍາກຕໍ່ ການຂະຫຍາຍທຸລະກດິໃຫ ີ້ໃຫຍ່ຂ ີ້ນ ແລະ ການ
ສ ີ້າງລາຍຮບັ ແລະ ພດັທະນາ ຂະໜາດທາງດ ີ້ານເສດຖະກດິ ເພ ່ ອທີ່
ຈະລຸດຜ່ອນຕົ ີ້ນທນຶຕໍ່ ຫວົໜ່ວຍຂອງຕນົ, ສະນັ ີ້ນ ຈະເຮດັໃຫ ີ້ມີ
ຄວາມຫຍຸ ີ້ງຍາກໃນການລຸດອດັຕາດອກເບ ີ້ຍເງນິກູ ີ້ລງົ.  
 

ຈາກການຕດິຕາມຜນົການດໍາເນນີງານຂອງ ສມກຈ ໄດ ີ້ຢ ນຢນັເຖງິຂໍ ີ້
ສມົມຸດຖານທີ່ ວ່າ ມນັມຄີວາມກ່ຽວພນັກນັລະຫວ່າງ ຂະໜາດຂອງ
ສະຖາບນັ ຕໍ່ ກບັ ປະສດິທພິາບ ແລະ ຜະລດິຕະພາບຂອງສະຖາບນັ. 
ອງີຕາມ ຕວົເລກການຕດິຕາມການດໍາເນນີງານຂອງ ສມກຈ ໃນປີ 
2015, ສກຈບ ຂະໜາດກາງ ມອີດັຕາສ່ວນຄ່າໃຊ ີ້ຈ່າຍການດ າເນນີ
ງານ 42% ເມ ່ ອປຽບທຽບກບັ ສກຈຮ ຂະໜາດກາງ ທີ່ ມອີດັຕາສ່ວນ 
ຄ່າໃຊ ີ້ຈ່າຍການດໍາເນນີງານພຽງ 32%. ໃນທ ານອງດຽວກນັ, ສ າລບັ
ຜະລດິຕະພາບ ທີ່  ໄດ ີ້ ລາຍງານໃຫ ີ້ກບັ ສມກຈ ນັ ີ້ນ, ອດັຕາ
ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອຕໍ່ ລູກຄ ີ້າຂອງ ສກຈບ ມແີຕ່ 46 ລູກຄ ີ້າຕໍ່
ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອໜຶ່ ງຄນົ, ແຕ່ເມ ່ ອທຽບກບັ ສກຈຮ ແລ ີ້ວແມ່ນມີ
ເຖງິ 86 ລູກຄ ີ້າ ຕໍ່ ພະນກັງານສນີເຊ ່ ອໜຶ່ ງຄນົ.  
 

ການຮຽກເກັບອັດຕາດອກເບູ້ຍສ ງຈາກລ ກຄ້າ ແລະ ຄ່າ
ບ ລິຫານສ້າງ ພາລະໃຫູ້ຜ ູ້ຄຸູ້ມຄອງ 
ອກີເທ ່ ອໜຶ່ ງ, ຕາມການຕດິຕາມຜນົການດໍາເນນີງານຂອງ ສມກຈ 
ເຫນັວ່າ ສກຈບ (ຂະໜາດນ ີ້ອຍ) ເກບັອດັຕາດອກເບ ີ້ຍສະເລ່ຍສູງ 
ກວ່າ ສກຈຮ ແລະ ສສງ. ເຖງິບ່ໍສາມາດເຫນັສາຍເຫດທີ່ ຈະແຈ ີ້ງເທ ່ ອ
, ແຕ່ປດັໃຈທີ່ ສໍາຄນັໜຶ່ ງແມ່ນຍ ີ້ອນສະຖາບນັມອີດັຕາປະສດິພາບ 
ແລະ ຜະລດິຕະພາບທີ່ ຕໍ່ າ ໃນການສ ີ້າງກາໍໄລ ຊຶ່ ງເຫນັວ່າເປນັພ ີ້ນຖານ
ທີ່ ເຮດັໃຫ ີ້ ຮຽກເກບັອດັຕາດອກເບ ີ້ຍສູງກວ່າສະຖາບນັປະເພດອ ່ ນ. 
ເຖງິຈະມອີນັໃດເປນັເຫດຫ ກັ, ແຕ່ທີ່ ເບິ່ ງໄດ ີ້ຄ  ລູກຄ ີ້າຂອງສະຖາບນັ
ຂະໜາດນ ີ້ອຍ ຈ່າຍດອກເບ ີ້ຍເງນິກູ ີ້ສູງກວ່າ ທຽບ ໃສ່ລູກຄ ີ້າຂອງສະ
ຖາບນັທີ່ ໃຫຍ່ກວ່າ.  
 

ສໍາລບັ ທຫລ ທີ່ ຈະຕ ີ້ອງຕດິຕາມ ຄຸ ີ້ມຄອງ ຈາໍນວນສະຖາບນັຫ າຍ
ກວ່າ 100 ແຫ່ງ ເຫນັວ່າເປນັພາລະທີ່ ໜກັໜ່ວງ. ໃນມູມມອງດ ີ້ານ
ວຊິາການແລ ີ້ວ, ເຖງິວ່າ ພາກສ່ວນຄຸ ີ້ມຄອງບ່ໍຈາໍເປນັລງົເລກິລາຍ
ລະອຽດສໍາລບັ 60 ກວ່າ ສກຈບ ໃນການຂ ີ້ນທະບຽນ, ການຈດັການ
ດ ີ້ານການບໍລຫິານ, ການສົ່ ງຂໍ ີ້ມູນດ ີ້ານການເງນິ ແລະ ອ ່ ນໆແຕ່ກໍ່ ຕ ີ້ອງ
ໄດ ີ້ໃຊ ີ້ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຍງັມນີ ີ້ອຍ ເພ ່ ອຄຸ ີ້ມຄອງ ສກຈຮ ຢ່າງລງົເລກິ
ລາຍລະອຽດລະມດັລະວງັ ເພ ່ ອການດໍາເນນີງານທີ່ ເປນັມ ອາຊບີ.  
 
 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016
ສກຈຮ 13 12 13 14 17

ສກຈບ 21 27 31 43 57

ສສງ 20 21 23 32 28

ທງັໝົດ 54 60 67 89 102

ວວິດັທະນາການຂອງຈ ານວນ ສກຈ/ສສງ ໃນ
 ສປປ ລາວ ແຕປ່  2012 ເຖງິ 2016

ປ ຈ ານນ ສກຈບ ສະເລຍ່ຍອດເຫ ຼືອເງິນກ ູ້ (US$)
2012 21 140,402

2013 27 195,073

2014 31 238,263

2015 43 243,189

2016 57 192,147

ວວິດັທະນາການຂອງສະເລຍ່ຍອດເຫ ຼືອເງິນກ ູ້ ຂອງ ສກຈບ
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ຈດົໝາຍຂ່າວ ສມກຈ 

ຂ່າວສານຈາກ ສະມາຊິກ  
 

ສກຈບ ພັດທະນາ ອຸດົມໄຊ ເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝ່ 
“ການເງິນເພືີ່ອກະສິກ າ”1 
ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ທີ່ ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ພດັທະນາອຸດມົໄຊ 
ຮ່ວມມ ກບັຜູ ີ້ໃຫ ີ້ທນຶຈາກ ກອງທນຶ FIF-MAFIPP ແລະ ພະແນກ
ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ີ້ແຂວງ ໄດ ີ້ເປດີຕວົຜະລດິຕະພນັໃໝ່ຊຶ່ ງເປນັ
ຜະລດິຕະພນັການເງນິເພ ່ ອກະສກິາໍ. ຜະລດິຕະພນັນີ ີ້ ຖ ວ່າເປນັ 
ຄວາມພະຍະຍາມຂອງ ສະຖາບນັ ໃນການສະໜອງແຫ ່ ງທນຶໃຫ ີ້ກບັ
ລູກຄ ີ້າກະສກິາໍ ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ີ້ເຂາົເຈ ົ ີ້າສາມາດເຂົ ີ້າເຖງິການບໍລ ິ ການ
ດ ີ້ານການເງນິທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ສະໜບັສະໜນູດ ີ້ານເຕກັ ນກິ
ວຊິາການ ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ີ້ການຜະລດິກະສກິາໍມຄີວາມຍ ນຍງົ.   
 

ໃນຊ່ວງໄລຍະ 1 ປີ ໃນການທດົລອງຂອງແຜນງານນີ ີ້ແມ່ນ ຈະສຸມໃສ່
ສະເພາະລູກຄ ີ້າທີ່ ປູກຜກັປອດສານພດິ ແລະ ລ ີ້ຽງໝພູ ີ້ນເມ ອງ. 
ເງ  ່ອນໄຂໃນການສະໜອງສນິເຊ ່ ອ ແມ່ນ ຈະໃຫ ີ້ເງນິກູ ີ້ ໃນວງົເງນິ ໜຶ່ ງ
ລ ີ້ານ ຫາ ສບີລ ີ້ານ ກບີ, ໄລຍະກູ ີ້ຢ ມບ່ໍເກນີ 12 ເດ ອນ, ດອກເບ ີ້ຍ 
2% ຕໍ່ ເດ ອນ ບນົພ ີ້ນຖານວທິຄີດິໄລ່ດອກເບ ີ້ຍແບບຫ ຸດລງົ.  

 
 

ຈາກໂຄງການທດົລອງນີ ີ້, ລູກຄ ີ້າຈະສາມາດພດັທະນາທກັສະ ໃນການ
ຜະລດິສນີຄ ີ້າກະສກິາໍທີ່ ໄດ ີ້ຄຸນນະພາບ, ສາມາດຈາໍໜ່າຍສນີຄ ີ້າ
ດັ່ ງກ່າວຢູ່ຕະຫ າດທ ີ້ອງຖີ່ ນ, ກ ີ້າວໄປສູ່ ການຜະລດິກະສກິາໍທີ່ ມີ
ຄວາມຍ ນຍງົ ເພ ່ ອປະກອບສ່ວນໃນການເພີ່ ມລາຍຮບັໃຫ ີ້ແກ່ເຂາົ 
ເຈ ົ ີ້າ.  

 

                                                           
1 ຊອກຫາຂ ໍ້ມນູເພີີີ່ ມຕ ີ່ ມໄດໍ້ທີີີ່ : www.laomfa.org  

ຜະລິດຕະພັນ “ເງິນກ ູ້ ເບີກເກີນບັນຊີ” ຂອງ ສກຈຮ ໂຊກ
ໄຊ ໄດູ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກລ ກຄ້າ 

 
 
“ເງນິກູ ີ້ ເບກີເກນີບນັຊ”ີ ຫ   “ເງນິກູ ີ້ OD”, ແມ່ນຜະລດິຕະພນັທີ່
ພດັທະນາຂ ີ້ນມາໂດຍ ສກຈຮ ໂຊກໄຊ, ຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວ ໄດ ີ້
ຮບັຄວາມນຍິມົຫ າຍຈາກລູກຄ ີ້າ ຜູ ີ້ທີ່ ຕ ີ້ອງການເງນິກູ ີ້ຢ ມພາຍໃນ 24 
ຊົ່ ວໂມງ ຊຶ່ ງເອີ ີ້ນກນັວ່າ “ເງິນກ ູ້ດ່ວນ”. ວງົເງນິກູ ີ້ແມ່ນຂ ີ້ນກບັ
ຄວາມຕ ີ້ອງການຂອງລູກຄ ີ້າ ແລະ ການພຈິາລະນາຂອງ ຄະນະ
ກາໍມະການສນີເຊ ່ ອ. ເງນິກູ ີ້ດ່ວນນີ ີ້ ແມ່ນຈະໃຫ ີ້ກູ ີ້ຢ ມໃນໄລຍະເວລາ 
15 ຫາ 20 ວນັ ໃນອດັຕາດອກເບ ີ້ຍ 0,1% ຕໍ່ ວນັ. ເງນິກູ ີ້ປະເພດນີ ີ້
ຈະເຮດັໃຫ ີ້ລູກຄ ີ້າທີ່ ຕ ີ້ອງການສະພາບຄ່ອງດ ີ້ານການເງນິ ເພ ່ ອໄປສະ
ໜບັສະໜນູການດໍາເນນີງານໃນທຸລະກດິຂອງເຂາົເຈ ົ ີ້າ. ລູກຄ ີ້າ
ສາມາດຊໍາລະເງນິກູ ີ້ເປນັງວດ ໂດຍອງີຕາມກະເສລາຍຮບັຂອງຕນົ.  
 
ສກຈຮ ຈ າປາສັກ ຈ າກັດ ມີແຜນຂະຫຍາຍທຸລະກິດທົີ່ວ
ບັນດາແຂວງພາກໃຕູ້.  
ຈາກການໃຫ ີ້ການບໍລກິານ ດ ີ້ວຍຄຸນນະພາບທີ່ ດເີລດີ ຈນົໄດ ີ້ຮບັການ
ຍອມຮບັຈາກສະມາຊກິ ແລະ ປະຊາຊນົທົ່ ວໄປໃນຈາໍນວນຫ າຍ, 
ເຮດັໃຫ ີ້ທຸລະກດິຂອງ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ທີ່ ຮບັເງນິຝາກ 
ຈາໍປາສກັ ຈາໍກດັ ໄດ ີ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງແຂງແຮງໃນຊຸມ
ປຜ່ີານມາ. ມາຮອດ ເດ ອນ ຕຸລາ 2016, ສະຖາບນັ ສາມາດລະດມົ
ໄດ ີ້ເງນິຝາກທງັໝດົ ໄດ ີ້ປະມານ 88 ຕ ີ້ກບີ (ປະມານ 10.7 ລ ີ້ານ ໂດ
ລາສະຫະລດັ) ແລະ ມຍີອດເຫ  ອເງນິກູ ີ້ຫ າຍກວ່າ 74 ຕ ີ້ກບີ (ປະມານ 
9 ລ ີ້ານ ໂດລາສະຫະລດັ). ປະຈບຸນັ ສະຖາບນັດັ່ ງກ່າວ ມແີຜນທີ່ ຈະ
ຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລກິານເພີ່ ມ ຢູ່ບນັດາແຂວງພາກໃຕ ີ້ຂອງລາວ ຄ : 
ແຂວງ ເຊກອງ, ສາລະວນັ ແລະ ອດັຕະປ  ແລະ ລວມທງັບນັດາເມ ອງ
ພາຍໃນແຂວງຈາໍປາສກັ. 

 
 
 

http://www.laomfa.org/
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ຈດົໝາຍຂ່າວ ສມກຈ 

ຂ່າວຈາກ ສມກຈ 
 

ສມກຈ ຈະສະໜັບສະໜ ນ ສະມາຊິກ ໃຫູ້ໄດູ້ຮັບການ
ຢັື້ງຢືນ ສະມາດ ແຄມເພັນ (SMART Campaign) 
ປ ີ 2014, ດ ີ້ວຍການສະໜບັສະໜຸນຂອງ Smart Campaign, 
ສມກຈ ໄດ ີ້ພດັທະນາ ກດົລະບຽບການປະພດຶຕນົ (code of con-

duct) ບນົພ ີ້ນຖານຫ ກັການການປກົປີ້ອງລູກຄ ີ້າ. ຕໍ່ ມາ ເດ ອນ 
ກຸມພາ 2016 ຄູຝກຶຂອງ Smart Campaign ໄດ ີ້ຈດັຝກຶອບົຮມົ
ເປນັເວລາ 2 ວນັ ໃຫ ີ້ກບັສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ໂດຍສຸມໃສ່ 7 ຫ ກັ 
ການ ໃນການປກົປີ້ອງລູກຄ ີ້າ ແລະ ກດົລະບຽບການປະພດຶຕນົ ຂອງ 
ສມກຈ. Smart Campaign ຮຽກຮ ີ້ອງໃຫ ີ້ ສກຈ ນໍາໃຊ ີ້ກດົລະ 
ບຽບການປະພດຶຕນົດັ່ ງກ່າວ ເຂົ ີ້າໃນການດໍາເນນີງານ ແລະ ສະຖາບນັ 
ຈະຕ ີ້ອງເຮດັທຸກຢ່າງ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົໃນ
ການປກົປີ້ອງລູກຄ ີ້າ; ດດັປບັຜະລດິຕະພນັຂອງຕນົໃຫ ີ້ແທດເໝາະ
ກບັຄວາມຕ ີ້ອງການຂອງລູກຄ ີ້າ; ມຄີວາມໂປ່ງໃສໃນການແຈ ີ້ງບອກ
ລາຄາ; ແລະ ຕດິຕາມປະເມນີປະສດິທພິາບຜນົໄດ ີ້ຮບັໃນການບນັລຸ
ຄວາມຕ ີ້ອງການຂອງລູກຄ ີ້າ2. ໃນຂັ ີ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ສມກຈ ຈະຈດັຝກຶ
ອບົຮມົໃຫ ີ້ສະມາຊກິ ເພ ່ ອຮ່ວມມ  ລເິລີ່ ມຫນັເອາົການປກົປີ້ອງລູກຄ ີ້າ
ເຂົ ີ້າສູ່ກດິຈະກາໍດໍາເນນີງານປະຈາໍວນັຂອງ ສກຈ. ນອກຈາກນີ ີ້, ຍງັ
ຈະສະໜບັສະໜນູ ສກຈ ປບັປຸງການດໍາເນນີງານຕວົຈງິ ເພ ່ ອກ ີ້າວໄປ
ສູ່ການໄດ ີ້ຮບັການຢັ ີ້ງຢ ນ, ຊຶ່ ງຈະເປນັການພສູິດວ່າ ສກຈ ໄດ ີ້ບນັລຸ
ມາດຕະຖານໃນການເບິ່ ງແຍງດູແລລູກຄ ີ້າຂອງຕນົ. 
ການເງິນເພືີ່ອກະສິກ າ, ຊຸດບ ລິການໃໝ່ຂອງ ສມກຈ  
ໃນປທີີ່ ຈະມາຮອດນີ ີ້, ສມກຈ ຈະສຸມ ໃສ່ການຊ່ວຍສະມາຊກິເພ ່ ອ
ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັ/ ຫ   ການບໍລກິານ ເພ ່ ອໃຫ ີ້ເງນິກູ ີ້ຢ ມ ໃນຂະ ແ
ໜງການກະສກິາໍໂດຍການສະໜບັສະໜນູສະມາຊກິປະເມນີ ແລະ 
ຊອກຫາລງົທນຶ ໃນຕະຫ າດກະສກິາໍ, ຊຶ່ ງເປົ ີ້າໝາຍແມ່ນ ເພ ່ ອອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການເຂົ ີ້າເຖງິແຫ ່ ງທນຶໃຫ ີ້ແກ່ຊາວກະສກິອນ ແລະ 
ຂະແໜງການອ ່ ນ ໃນຕ່ອງໂສ ີ້ກະສກິາໍ ເພ ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ີ້ຜູ ີ້ຜະລດິສາ 
ມາດເຂົ ີ້າເຖງິແຫ ່ ງທນຶທີ່ ຕ ີ້ອງການ ໃນເງ  ່ອນໄຂທີ່ ດກີວ່າກບັການຜະ 
ລດິຂອງເຂາົເຈ ົ ີ້າ, ເພ ່ ອກ ີ້າວໄປສູ່ ການຂະຫຍາຍເນ ີ້ອທີ່ ການຜະລດິ, 
ເຊ ່ ອມໂຍງກບັຕະຫ າດ ແລະ ສາມາດຂາຍຜນົຜະລດິໄດ ີ້ໃນເວລາທີ່    
ເໝາະສມົ. ກຸ່ມເປົ ີ້າໝາຍ ຂອງແຜນງານນີ ີ້ແມ່ນ ບນັດາ ສກຈ ທີ່ ສະ
ໜອງການບໍລກິານໃຫ ີ້ແກ່ຂະແໜງການກະສກິາໍ. ນອກນີ ີ້, ສມກຈ 
ຍງັມແີຜນທີ່ ຈະຈດັກອງປະຊຸມ ໃນຫວົຂໍ ີ້ນີ ີ້ ພາຍໃນ ໄຕມາດທໜີຶ່ ງ 
ຂອງປ ີ2017 ທີ່ ຈະມາເຖງິນີ ີ້. 
ປະເມີນຄວາມສາມາດດ້ານເຂືອຄ່າຍ ຂອງ ສມກຈ  
ໃນອາທດິທ ີ 2 ຂອງເດ ອນທນັວາ 2016 ນີ ີ້, ໄດ ີ້ມທີີ່ ປກຶສາຈາກ
ອງົການເຄ ອຂ່າຍ SEEP ໄດ ີ້ມາດໍາເນນີການປະເມນີຜນົ ສມກຈ. ເປົ ີ້າ
ໝາຍຂອງການະເມນີຜນົໃນຄັ ີ້ງນີ ີ້ແມ່ນ ປະເມນີຄວາມສາມາດ ໃນ

                                                           
2 ສ  າເລັບເນ ໍ້ອໃນລະອຽດ ຂອງນຍິາມ ການເງນິຈລຸະພາກທີີີ່ ມ ີີຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບ (responsible microfinance), ໃຫໍ້ເຂ ໍ້າເບິີ່ ງເພີີີ່ ມໃນ: 
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ການດໍາເນນີງານໃນເຄ ອຄ່າຍຂອງ ສມກຈ. ການປະເມນີ ໃນຄັ ີ້ງນີ ີ້ ມີ
ຄວາມສໍາຄນັຕໍ່ ການປບັປຸງ ແລະ ສ ີ້າງຄວາມເຂັ ີ້ມແຂງໃນການດໍາເນນີ
ງານ ແລະ ກາານໃຫ ີ້ບໍລກິານຂອງພວກເຮາົ ໃນຊຸມປີຕີໍ່ ໜ ີ້າ.  
ສະມາຊິກ ສມກຈ ເພີີ່ມຂືື້ນເປັນ 92 ສະມາຊິກ 
ເດ ອນ ກລໍະກດົ 2016 ນີ ີ້, ສມກຈ ໄດ ີ້ຮບັເອາົສະມາຊິກິ ໃໝ່ 16 ສະ
ຖາບນັ, ຊຶ່ ງເຮດັໃຫ ີ້ຈາໍນວນສະມາຊກິ ສມກຈ ເພີ່ ມຂ ີ້ນເປນັຈາໍນວນ
ທງັໝດົ 92 ສະມາຊກິ. ໃນຈາໍນວນ 16 ສະມາຊກິໃໝ່ນີ ີ້, 13 ສະຖາ
ບນັແມ່ນ ສກຈບ ແລະ 3 ສະຖາບນັແມ່ນ ສສງ3. 
ສມກຈ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫູ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມ 
ປະຊາສຶກສາດ້ານການເງີນ 
ເພ ່ ອບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົຂອງພວກເຮາົ ແລະ ເປນັການສະໜອງການ
ບໍລກິານທີ່ ເໝາະສມົໃຫ ີ້ກບັສະມາຊກິ, ສມກຈ ໃຫ ີ້ຄວາມມຸ ີ້ງໝັ ີ້ນ
ໃນການສະໜອງປະຊາສກຶສາ ດ ີ້ານການເງນິ ໃຫ ີ້ກບັທຸກສະມາຊກິ/
ລູກຄ ີ້າ. ສມກຈ ໂດຍໄດ ີ້ຮບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກ ອງົການ ADA 
ແລະ ໂຄງການ MAFIPP/FIF, ປະຈບຸນັ ພວກເຮາົໄດ ີ້ກະກຽມ ຊຸດ
ຝກຶອບົຮມົ ປະຊາສກຶສາດ ີ້ານການເງນິ ໃຫ ີ້ກບັສະມາຊກິ. ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ, ສມກຈ ໄດ ີ້ຈດັຝກຶອບົຮມົ ຄູຝກຶ (ToT) ຈາໍນວນ 1 ຄັ ີ້ງ, 
ຊຶ່ ງແມ່ນຄູຝກຶມາຈາກບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ EDC. ນອກຈາກນັ ີ້ນ, ຄູຝກຶ
ຈາກ ສມກຈ ຍງັ ໄດ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມຝກຶອບົຮມົຄູຝກຶໂດຍແມ່ນຄູຝກຶທີ່ ມາ
ຈາກ “ສູນຮຽນຮູ ີ້ a+b=3” ປະເທດຝຣັ່ ງ ເປນັຜູ ີ້ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ, ຊຶ່ ງໄດ ີ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຈດັຕັ ີ້ງຂຶ ີ້ນ ໂດຍ
ໂຄງການ GIZ-AFP. ເພ ່ ອເປນັການລເິລີ່ ມຝກຶອບົຮມົທດົລອງໃຫ ີ້
ກບັ ຜູ ີ້ກູ ີ້ຢ ມ/ລູກຄ ີ້າ ໃນປີ 2017, ສມກຈ ໄດ ີ້ກາໍນດົເອາົ 8 ສະຖາບນັ 
ທດົລອງ ຄ : ພດັທະນາອຸດມົໄຊ, ຊ່ວຍກນັພດັທະນາ, ໄຊນຍິມົ, 
ທະວໂິຊກ ແລະ ສະເຫ ມີສຸກ (ສໍາລບັ ສກຈບ). ພ ີ້ອນນີ ີ້ ຍງັມ ີເພ ່ ອ
ການພດັທະນາຜົ ີ້ງສາລ,ີ ປະຕູຄໍາ ແລະ ດອກຄູນ (ສໍາລບັ ສກຈຮ).  
ສມກຈ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການວາງແຜນທຸລະກິດ ໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້
ປະກອບການທຸລະກິດຄອບຄົວ (MSME) ໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າ
ຂອງ ສກຈ ຢ ່ແຂວງ ພາກເໜືອ.  
ໃນເດ ອນ ຕຸລາ 2016 ນີ ີ້, ສມກຈ ໄດ ີ້ ຈດັຝກຶອບົຮມົ MSME 3 ຊຸດ 
ໃຫ ີ້ແກ່ 3 ສກຈ ຄ : ສກຈບ ໄຊນຍິມົ ແລະ ສກຈບ ພດັທະນາ ອຸດມົ
ໄຊ (ແຂວງ ອຸດມົໄຊ); ແລະ ສກຈບ ຊ່ວຍກນັພດັທະນາ (ແຂວງ 
ຫວົພນັ). ຈດຸປະສງົ ຂອງການຝກຶອບົຮມົນີ ີ້ ແມ່ນເພ ່ ອເປນັການ ສ ີ້າງ
ຄວາມເຂັ ີ້ມແຂງໃນການວາງແຜນທຸລະກດິ ໃຫ ີ້ກບັ ທຸລະກດິຂະໜ
າດຄອບຄວົທີ່ ເປນັລູກຄ ີ້າຂອງ ສກຈ, ນອກນີ ີ້ແມ່ນເປນັການຂະ 
ຫຍາຍລູກຄ ີ້າໃຫ ີ້ມຄີວາມຫ າກຫ າຍໃຫ ີ້ແກ່ ສກຈ. ຄູຝກຶ ໃນການຝກຶ
ອບົຮມົນີ ີ້ ແມ່ນມາຈາກ ສມກຈ ແລະ ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ທີ່  ໄດ ີ້
ຮບັການຢັ ີ້ງຢ ນເປນັຄູຝກຶ ຈາກການຝກຶອບົຮມົຄູຝກຶຜ່ານມາ. ການ
ຝກຶອບົຮມົທງັ 3 ແຫ່ງນີ ີ້ ມຜູີ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມທີ່ ມາຈາກຜູ ີ້ປະກອບການ 
MSME ອາຊບີຕ່າງໆ ທງັໝດົ 50 ກວ່າທ່ານ. 

3 ສກຈບ: ໄພວນັ, ພອນມະນີີ, ໄຊທານີີ, ໂຊກໄຊຈະເລີີນຊບັ, ວວິ  ງໄຊ,  

HPC, ວໄິລລກັ, ອາລີີ ພດັທະນາ, ຫ  ງຄ  າ, ເທບທິດາຄ  າ, ພນັທະວີີ,ິ ປານີີ

ພອນ, ຍອດທ ງ; ສສງ: ພະໄຊ, ເມ  ອງ ພກູດູ, ປາກທອນ. 

 

http://www.theglobalappeal.org/the-appeal/
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ຈດົໝາຍຂ່າວ ສມກຈ 

ຂ   

  

  

ຂ  

  

ສະໜັບສະໜ ນໂດຍ: ອົງການ ADA 
ສະມາຄົມ ການເງິນຈຸລະພາກ 
ເຮ ອນເລກທ ີ13, ບ ີ້ານ ສເີມ ອງ, ເມ ອງ ສສີກັຕະນາກ 
ຕູ ີ້ ປ.ນ:ີ 4030 ນະຄອນຫ ວງ ວຽງຈນັ, ສ ປປ ລາວ 
Email: mfa@laomfa.org 

Web:  www.laomfa.org 

ໂທ: +856 21 226018/+856 30 948 1265 
ເຟກັ: +856 21 226019 
ໂມງລດັຖການ: ຈນັ - ສຸກ, 08:00-12:00, 13:00-17:00 

  

ສະມາຊກິ ສມກຈ : 92  

 

ຈັດພີມ ໂດຍ: 

ເວັບໄຊ ການເງິນຈລຸະພາກ ທີີ່ເປັນປະໂຫຍດ:   

 ເຄືອຂ່າຍ ທະນາຄານ ເພືີ່ອຄົນທຸກຍາກ 
(BWTP):  
www.bwtp.org  

 ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ການດ າເນນີງານດ້ານ
ສັງຄົມ (SPTF): 
www.sptf.info  

 ກຸ່ມທີີ່ປຶກສາເພືີ່ອຊ່ອຍເຫ ືອຜ ູ້ທກຸຍາກ (CGAP): 
www.cgap.org  

 ແລກປ່ຽນຂ ື້ມ ນດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ (MIX):  

www.mixmarket.org  

 ປະຕ ໂຂງ ການເງິນຈຸລະພາກ - Microfinance 
Gateway: 

 www.microfinancegateway.org  

 ເຄືອຂ່າຍ ຊິບ - SEEP Network:  

 www.seepnetwork.org  

 ຂ ື້ມ ນທະນາຄານ ໂລກ /World Bank Data - 
Global Findex: 

http://datatopics.worldbank.org/finan-
cialinclusion/country/lao-pdr 

 ຄວາມໂປ່ງໃສ ດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ
Microfinance Transparency: www.mftrans-

parency.org 

 

  

http://www.laomfa.org/
http://www.bwtp.org/
http://www.sptf.info/
http://www.cgap.org/
http://www.mixmarket.org/
http://www.microfinancegateway.org/
http://www.seepnetwork.org/
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/lao-pdr
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/lao-pdr
http://www.mftransparency.org/
http://www.mftransparency.org/

