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ລະຫດັອກັສອນຫຍໍ ້

ADA ອງົການພດັທະນາແບບກຸມ້ຕນົເອງ , ປະເທດລຸ ກຊໍາບວກ 
DFAT ລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ/ີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄາ້ 
AFP ໂຄງການສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ຫາແຫ ່ ງທນຶສໍາລບັປະຊາຊນົຜ ່ ທຸກຍາກ (GIZ) 
BOL ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
BRS ມ ນນທິ ິໄຣເອບັເຊນັ ຂອງປະເທດແບນຊກິ  
BWTP ເຄ ອຂ່າຍທະນາຄານເພ ່ ອຄນົທຸກຍາກ 
DPF ກອງທນຶປົກປອ້ງຜ ຝ້າກເງນິ 
DTMFI ສກຈ ຮບັເງນິຝາກ 
FIF  ກອງທນຶ ການເງນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ (UNCDF-MAFIPP) 
FISD ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ (BOL) 
KfW ທະນາຄານ ເພ ່ ອການພດັທະນາຂອງ ປະເທດເຢຍລະມນັ 
IFC ອງົການ ການເງນິສາກນົ 
ILO ອງົການແຮງງານສາກນົ 
INGO ອງົການສາກນົ ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ 
GIZ ອງົການ ເພ ່ ອການຮ່ວມມ ສາກນົ ຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ 
GOL ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ 
HRD ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 
MAFIPP ໂຄງການຊຸກຍ ກ້ານເຂົາ້ເຖງິແຫ ່ ງທນຶສໍາລບັປະຊາຊນົຜ ທຸ້ກຍາກ (UNCDF-BOL) 
MCPI ສະພາການເງນິຈລຸະພາກຂອງປະເທດຟີລບິປີນ (ເຄ ອຂ່າຍການເງນິຈລຸະພາກແຫ່ງຊາດ) 
MFC ສ ນການເງນິຈລຸະພາກ 
ສມກຈ  (MFA) ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
ສກຈ  (MFI) ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ 
MFWG ກຸ່ມເຮດັວຽກການເງນິຈລຸະພາກ (ກຮກຈ) 
MFMCC ຫ ກັສ ດການອອກໃບຢັງ້ຢ ນ ການເງນິຈລຸະພາກ 
MIX ການແລກປ່ຽນຂໍມ້ ນຂ່າວສານການເງນິຈລຸະພາກ 
MOIC ກະຊວງອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ 
NCAT ເຄ ່ ອງມ ປະເມນີຄວາມສາມາດເຄ ອຂ່າຍ (SEEP) 
NDTMFI ສກຈ ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ 
NERI ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ 
NGO ອງົການບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ 
NGPES ແຜນຍຸດທະສາດລ ບລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເຕບີໂຕ ແຫ່ງຊາດ 
NSO ອງົກອນສະໜບັສະໜ ນເຄ ່ ອຂ່າຍ 
SCU ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ 
SEEP ເຄ ່ ອຂ່າຍສົ່ ງເສມີ ແລະ ໃຫກ້ານສກຶສາ ກ່ຽວກບັ ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ 
SBFIC ມຸນນທິທິະນາຄານອອມຊບັ ເພ ່ ອການຮ່ວມມ ສາກນົ 
SPTF ຄະນະກາໍມະການສະເພາະກດິ ກ່ຽວກບັຜນົການປະຕບິດັງານດາ້ນສງັຄມົ 
SWOT ຈດຸແຂງ ຈດຸອອ່ນ ໂອກາດ ສິ່ ງທາ້ທາຍ 
TOT ການຝຶກອບົຮມົແບບເປັນຄ ຝຶກ 
MoHA ກະຊວງພາຍໃນ 
UNDP/UNCDF ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ່ ອການພດັທະນາ/ກອງທນຶພດັທະນາຕົນ້ທນຶຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 
USSPM ມາດຕະຖານສາກນົ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຜນົການປະຕບິດັງານດາ້ນສງັຄມົ  
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ບດົນໍາຂອງທ່ານປະທານ
 
 
 
 
 
 
 

ສະບາຍດ ີບນັດາທ່ານຜ ອ່້ານ ທີ່ ຮກັແພງ, 
 
ໃນນາມ ຕາງໜາ້ໃຫ ້ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ
(ສມກຈ), ຂາ້ພະເຈົາ້ມຄີວາມຍິນດ ີນໍາສະເໜີບດົລາຍ
ງານປະຈາໍປີ 2017 ໃຫແ້ກ່ບນັດາທ່ານ. 
 
ສມກຈ ຍງັສ ບຕໍ່ ມຄີວາມຄ ບໜາ້ເປັນທີ່ ເພິ່ ງພໍໃຈ ເພ ່ ອ
ກາຍເປັນອງົການຈດັຕັງ້ ເຄ ອຂ່າຍຂອງຂະແໜງການເງນິຈຸ
ລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ. ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັວຽກງານ ແມ່ນມຄີວາມຄ ບໜາ້ຫ າຍພາຍໃນປີນີ ້
ຊຶ່ ງຈາໍນວນສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ໄດເ້ພີ່ ມຂ ນ້ຈາກ 92 
ເປັນ 105, ຊຶ່ ງໃນນັນ້, ສ່ວນຫ າຍແມ່ນ ສະຖາບນັການ
ເງນິຈລຸະພາກ. 
 
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ລໍຖາ້ໃບອະນຸຍາດຖາວອນ ຈາກກະ 
ຊວງພາຍໃນ (MoHA), ສມກຈ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫ ້
ປະຕບິດັຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ໂດຍອງີຕາມກດົ
ລະບຽບພາຍໃນຂອງສະມາຄມົ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ການຫລາ້
ຊາ້ຄ ດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຍອ້ນມກີານປ່ຽນແປງທາງດາ້ນການ 
ຈດັຕັງ້ພາຍໃນຂອງກະຊວງພາຍໃນເອງ ແລະ ນະໂຍຍາຍ
ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຂອງສະມາຄມົຂອງລດັຖະບານມີ
ການປ່ຽນແປງ. 
 
ໜຶ່ ງໃນໜາ້ວຽກທີ່ ສໍາຄນັກ່ຽວກບັ ຄວາມຍ ນຍງົທາງດາ້ນ
ການຈດັຕັງ້ຂອງ ສມກຈ ທີ່ ໄດປ້ະຕບິດັໃນປີ 2017 ແມ່ນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫ ກັສ ດຝຶກອບົຮມົ ຫວົຂໍກ້ານ
ບໍລຫິານການເງນິຈລຸະພາກ (MFMCC) ໃນ ສປປ ລາວ. 
ຊຶ່ ງໄດຈ້ດັຂຶນ້ເຖງິ   11 ຊຸດ ແລະ ມຜີ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຖງິ 248 
ຄນົ ຈາກສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ ອ ່ ນໆ ແລະ ບຸກຄນົ. ພວກເຮາົໝັນ້ໃຈວ່າ 
ຫ ກັສ ດນີ ້ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງ ຄຸນນະພາບການດໍາເນນີງານ
ຂອງສະຖາບນັການເງນິໃນ ສ ປປ ລາວ ໃຫດ້ຂີຶນ້ໃນ
ອະນາຄດົ. 
 
ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຮາົຖ ເອາົວຽກງານການສາ້ງຂດີຄວາມ
ສາມາດ ເປັນປັດໄຈໜ ່ ງ ທີ່ ຈະນໍາໄປສ ່ ຄວາມສໍາເລດັ, 
ສະນັນ້ ພະນກັງານຂອງ ສມກຈ ແມ່ນໄດຮ້ບັການຝຶກ
ອບົຮມົຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ ທງັຮຽນກບັການເຮດັວຽກຕວົຈງິກບັ
ຊ່ຽວຊານປະຈາໍ, ຮຽນກບັຜ ອ້ໍານວຍການ ແລະ ທີ່ ປຶກສາ

ຮບັເຊນີຈາກພາຍນອກ. ນອກຈາກນັນ້, ພວກເຮາົຍງັໄດ ້
ສົ່ ງພະນກັງານພວກເຮາົໄປເຂົາ້ຮ່ວມຝຶກອບົຮມົຕ່າງໆ ທີ່
ຈດັຂ ນ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ. 
 
ໃນນາມທີ່ ເປັນອງົກອນຂອງສະມາຊກິ, ສມກຈ ໄດມ້ີ
ຄວາມຫາ້ວຫນັ ໃນການສະໜອງການບລໍກິານທີ່ ມຄຸີນນະ 
ພາບໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິຂອງຕນົ ແລະ ຍງັໄດເ້ປີດກວາ້ງການ
ປຶກສາຫາລ ລະຫວ່າງສະມາຊກິ ໂດຍການຈດັກອງປະຊຸມ
ປະຈາໍໄຕມາດຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ ນອກຈາກນັນ້, ສມກຈ 
ຍງັໄດສ້ ບຕໍ່ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິ
ຂອງຕນົ ໃນການເຈລະຈາຕໍ່ ລອງ ເພ ່ ອສາ້ງສະພາບແວດ
ລອ້ມທີ່ ເອ ອ້ອໍານວຍທາງດາ້ນຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ກດົລະບຽບ
ຕ່າງໆ. 
 
ສມກຈ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜ ນຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງຈາກ ອງົ 
ການອາດາ ປະເທດລຸກຊໍາບວກ (ADA Luxemburg), 
ອງົການ GIZ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄາ້
ຂອງປະເທດອດົສະຕຣາລ ີ (DFAT) ແລະ ອງົການ 
UNCDF/UNDP. ນອກຈາກນັນ້, ສະມາຄມົຍງັສາມາດ
ສາ້ງລາຍຮບັຈາໍນວນໜ ່ ງ ໄດຈ້າກການໃຫບ້ໍລກິານຂອງ
ຕນົ. 
 
ນະໂອກາດນີ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນ
ຢາງສ ງ ມາຍງັບນັດາເພ ່ ອນຮ່ວມງານທີ່ ເປັນສະມາຊກິ
ສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການກວດກາພາຍໃນ 
ແລະ ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະ  
ໜ ນ ແລະ ໄດປ້ະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫ ວງຕໍ່ ຜນົສ າເລດັ
ຂອງ ສມກຈ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຮ ບຸ້ນຄຸນເປັນຢ່າງສ ງ
ມາຍງັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັ
ສະໜ ນ ແລະ ຊີນ້ໍາຢ່າງໃກຊ້ດິ, ພອ້ມນີ ້ຂໍສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈ ມາຍງັທມີງານບລໍຫິານຂອງພວກເຮາົ ຊຶ່ ງນ າໂດຍ
ທ່ານ ຜ ອ້ໍານວຍການ ສມກຈ ທີ່ ເປັນຜ ເ້ຮດັວຽກດວ້ຍ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບສ ງ ແລະ ໄດສຸ້ມທຸກສະຕປັິນຍາ
ປະກອບສ່ວນເຮດັວຽກ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ມີ
ຄວາມໝາຍໝັນ້ຕັງ້ໃຈ ຕໍ່ ສະມາຊກິ, ມກີານພວົພນັປະ 
ສານງານທີ່ ດກີບັທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທງັຜ ໃ້ຫ ້
ທນຶ ຊຶ່ ງທງັໝດົເຫ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນໄດປ້ະກອບສ່ວນເຮດັໃຫ ້
ສມກຈ ເດນີໄປຂາ້ງໜາ້ໄດດ້ວ້ຍບາດກາ້ວອນັໜກັແໜນ້ 
ແລະ ເຂັມ້ແຂງ. 
 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ເດ ອນເມສາ ປີ 2018 
 
ວນັສ ີຈນິດາວງົ 
ປະທານ ສະພາບລໍຫິານ ສມກຈ 
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ບດົນໍາຂອງທ່ານຜ ອໍ້ານວຍການ
 
 
 
 
 
 
 
 

ສະບາຍດ ີບນັດາທ່ານຜ ອ່້ານ ທີ່ ຮກັແພງ, 
 
ຄຽງຄ ່ ກບັການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫ ້ພະນກັງານ, ຜ ້
ບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະສະພາຂອງສະຖາບນັ ທີ່  ເປັນ
ສະມາຊກິ ໂດຍຜ່ານຫ ກັສ ດບໍລຫິານການເງນິຈລຸະພາກ 
(MFMCC) ແລະ ການຝຶກສະເພາະ ແລວ້, ສມກຈ  
ຍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ສ ບຕໍ່ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້ລ ກຄາ້ ຂອງ 
ພວກເຂາົ ໂດຍການຝຶກຕວົຈງິໃນຫວົຂໍປ້ະຊາສກຶສາດາ້ນ
ການເງນີ (FE) ແລະ ການວາງແຜນທຸລະກດິຂະ  
ໜາດຈນຸລະພາກ (MBP). ມາຮອດ ທນັວາ 2017 ມຜີ ້
ເຂົາ້ຮ່ວມຫ ກັສ ດບລໍຫິານການເງນິຈລຸະພາກທງັໝດົ 
ແມ່ນ 277 ທ່ານ,ຈາໍນວນຜ ເ້ຂົາ້ຝຶກປະຊາສກຶສາທາງດາ້ນ
ການເງນິໄດ ້788 ທ່ານ ແລະ ວາງແຜນທຸລະກດິໄດ ້156 
ທ່ານ ແລະ ສາ້ງຄ ຝຶກ ຫ ດັສ ດ MFMCC ໄດ ້25 ທ່ານ 
ແລະ ຄ ຝຶກປະຊາສກຶສາທາງດາ້ນການທີ່ ເປັນພະນກັງານ
ສນິເຊ ່ ອໄດ ້43 ຄນົ. 
 
ພອ້ມນີ.້ ສມກຈ ຍງັ ໄດເ້ປັນອກີໜ່ວຍງານໜຶ່ ງທີ່ ຊ່ວຍ
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫບ້ນັດາອາຈານສອນຂະແໜງການ
ເງນິຈລຸະພາກ ຂອງສະຖາບນັທະນາຄານ, ຄ ຝຶກ ແລະ 
ພະນກັງານວຊິາການຂອງ ກມົຄຸມ້ຄອງສຖາບນັການເງນິ. 
ທຫລ ໂດຍຜ່ານຫ ກັສ ດບໍລຫິານການເງນິຈລຸະພາກ 
ໄລຍະສັນ້ເປັນເວລາ 21 ວນັ, ໄດຫ້ລາຍກ່ວາ 30 ທ່ານ  
ເລີມ້ ແຕ່ 2015 ຫາ ທາ້ຍ ປີ 2017.  
 
ພອ້ມນີ ້ ສມກຈ ສ ບຕໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ສົ່ ງເສມີໃຫ ້
ສະມາຊກິສກຈ ເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ສງັຄມົ, ກໍຄ 
ຕໍ່ ລ ກຄາ້ຫ  າຍຂ ນ້,ໂດຍໄດຈ້ດັການແປແບບຟອມການ
ກວດສອບຂອງອງົກອນສາກນົຮບັຜດິຊອບທາງດາ້ນ

ສງັຄມົ SPTF-SPI4, ເຊິ່ ງຜ ໃ້ຊສ້າມາດ ຄຣິກເຂົາ້ໄປໃຊ ້
ພາສາລາວໄດເ້ລຍີ, ເຊິ່ ງສະດວກໃນການປະເມນີຕນົເອງ 
ແລະ ປັບປຸງສກຈ ໃນດາ້ນການປະຕບິດັການດໍາເນນີງານ
ທາງດາ້ນສງັຄມົ ໃຫດ້ຂີ ນ້ເລ ້ອ້ຍໆ.  
 
ຄຽງຄ ່ ກນັນີ,້ ສະມາຊິກ ສມກຈ ຍັງໄດຮ້ັບທນຶຈາກ ອົງ
ກອນ ADAໃນການອອກໃບຢັ້ງຢ ນການປົກປ້ອງລ ກຄາ້ 
(Smart Certification), ການກວດສອບເພ ່ ອອອກ
ໃບຢັ້ງຢ ນນີຈ້ະໄດສ້ ບຕໍ່ ໃຫປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັພາຍໃນໄຕ
ມາດ ທ ີ2, ຂອງ ປີ 2018. 
 
 
ໃນປີ 2017, ສມກຈ ສາມາດສາ້ງລາຍຮບັ ເພ ່ ອຄວາມ
ຍ ນຍງົຂອງອງົກອນໄດ ້41% ຂອງລາຍຮບັທງັໝດົ, ຖາ້
ທຽບໃສ່ ປີ 2016 ແມ່)ນ ເພີມ້ຂ ນ້ 16%. 
 
ຂາ້ພະເຈົາ້ ຕາງໜາ້ທມິງານ ບໍລຫິານ ແລະ ພະນກັງານ ຂໍ
ຂອບໃຈ ມາຍງັ ຄະນະສະພາບໍລຫິານຂອງ ສມກຈ ແລະ 
ຜ ມ້ສ່ີວນຮ່ວມຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ຕໍ່ ຜນົສໍາເລດັນີ ້,້ ໂດຍ
ສະເພາະ ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ, ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັ
ການເງນິ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອງົການຜ ໃ້ຫທ້ນຶ 
ADA, UNCDF ແລະ GIZ. ທມິງານບໍລຫິານ ຈະສ ບຕໍ່  
ບຸກບ ນສາ້ງກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ຕໍ່ ຂະແໜງ 
ການ ເພ ່ ອປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ
ສງັຄມົ ແລະ ຫວງັຢ່າງຍິ່ ງວ່າ ຈະໄດຮ້ບັການຮ່ວມມ  ແລະ 
ສະໜບັສະໜ ນຈາກບນັດາທ່ານ ໃນກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ຂອງ
ພວກເຮາົໃນອະນາຄດົ. 
 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ເດ ອນເມສາ ປີ 2018 
 
ປະມວນ ເພດັທານ ີ
ຜ ອ້ໍານວຍການ ສມກຈ 
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1 ຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ 
ໃນປີ 2017 ທີ່ ຜ່ານມານີ,້ ຈາໍນວນ ສກຈ ທີີ່ ໄດຂ້ ນ້ທະບຽນນໍາ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດເ້ພີ່ ມຂ ນ້ ປະມານ 21% ຈາກ 102 
ສກຈ ມາເປັນ 123 ສກຈ. ໃນນີ ້ມ ີ19 ສກຈຮ, 74 ສກຈບ ແລະ 
30 ສສງ, ເຊິ່ ງ ສກຈ/ສສງ ທງັໝດົນີ ້ໄດໃ້ຫກ້ານບໍລກິານແກ່ລ ກ
ຄາ້ຫ າຍກວ່າ 247,000 ຄນົ, ເຊີ່ ງໃນນັນ້ມລີ ກຄາ້ຜ ກ້ ຢ້ ມ ທີ່ ກ າລງັ
ເຄ ່ ອນໄຫວຢ ່ ຫ າຍກວ່າ 62,000 ຄນົ, ແລະ ມລີວມຍອດເງນິກ  ້
ປະມານ 88 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ມລີວມຍອດຊບັສນິເຖງິ 
148 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ຖາ້ທຽບຈາໍນວນລ ດຄາ້ກ ຢ້ ມ ຈາກ 
2016 ຫາ 2017, 61,000 ຫາ 62,000 ຄນົ ແມ່ນ ເພີມ້ພຽງແຕ່ 

1.6%, ແຕຍ່ອດເງນິກ ູ້ເພ ູ້ມຂ ູ້ນຢາ່ງຂູ້ອນຂູ້າງສ ງ ຈາກ 

63,1 ຫາ 88 ລູ້ານ ໂດລສະຫະລດັ ເທ ່ າກບັ 39%; 

ເຫດຜ  ນຂອງການເພ ູ້ມຂ ູ້ນສ ງກວ່າຈ  ານວນຜ ູ້ກ  ູ້ຫລາຍ

ເທ ່ າ ອາດເປັນເພາະ ວ  ງເງນິກ ູ້ຈລຸະພາກ ເພ ູ້ມຂ ູ້ນ 

ຈາກ 10 ລູ້ານ ກ ບ ມາເປັນ 50ລູ້ານ ກ ບ ຕາມຄ າ

ແນະນ  າການຈດັຕ ັູ້ງປະຕິບດັກ  າລດັວາ່ດູ້ວຍການເງນິຈຸ

ລະພາກ ເລກທ  01/ທຫລ; 19 ເມສາ 2016. 

2 ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ ຂອງ ສມກຈ 
ອງົການຈດັຕັງ້ໃນເມ ່ ອກ່�ອນຂອງ ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ສມກຈ), ແມ່�ນ ກຸ່ �ມເຮດັວຽກການເງນິຈລຸະພາກຂອງ ສປປ ລາວ 
(ກຮກຈ), ແມ່ນໄດຖ້ ກສ ້�າງຕັງ້ຂຶນ້ໃນເດ ອນ ພດຶສະພາ ປີ 2007 
ໂດຍກຸ່ມຜ ້�ທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ ເພ ່ ອສ�າງ
ກນົໄກການແລກປ �ຽນຂໍມ້ ນຂ�າວສານ ແລະ ປະສບົການ, ເປັນຕວົ
ແທນເພ ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ, ແລະ 
ປະສານງານກດິຈະ��ຕ່�າງໆ ຂອງອງົການຜ �ໃຫ �ທນຶ. ໃນເດ ອນຕຸລາ ປີ 
2013, ກຮກຈ ໄດ�ຮບັໃບອະນຸຍາດຊົ່ ວຄາວ ເປັນສະມາຄມົບໍ່ ຫວງັ
ຜນົ ��ໄລ (NPA) ຈາກກະຊວງພາຍໃນ (MoHA). ຈາກນນັນ້ , ຊ ່
ຂອງ ກຮກຈ ຈງ່ ິໄດປ �່່ຽ�ນມາເປນ ັສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ສມກຈ). 
 
ສມກຈ ແມ່ນອງົກອນຫ ກັທີ່ ເປັນຕວົແທນ ໃຫ ້�ແກ່ �ອຸດສາຫະ��ກາໍ
ການເງນິຈລຸະພາກແຫ່�ງຊາດ. ສມກຈ ໄດ ້�ເຕົາ້ໂຮມບນັດາຜ ້�ຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ຜ ມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ໃນ
ວຽກງານດັ່ ງກ່າວອ ່ ນໆອກີ ທີ່ ມເີປົ້າໝາຍຄ ້�າຍຄ ກນັ ເພ ່ ອການ
ປັບປຸງ ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານດາ້ນການເງນິທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ 
ເປັນທີ່ ຍອມຮບັໄດ ້�ຂອງປະຊາຊນົຜ �ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ້�ທີ່ ບໍ່ ມຄີວາມ
ສາມາດ ເຂົາ້ຫາທະນາຄານ. 
 
 

 
 
3 ວໄິສທດັ, ພາລະກດິ ແລະ ຄ່ານຍິມົຫ ກັ 
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ປີ 2016 74 9 3 6 92
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ວໄິສທດັ: ປະຊາຊນົລາວສ່ວນໃຫຍ່ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິ ແລະ 
ຊມົໃຊຢ່້າງຍຸດຕທໍິາ ການບໍລກິານດາ້ນການເງນິ ທີ່ ມີ
ປະສດິທພິາບ, ມຄຸີນນະພາບສ ງ ແລະ ມຄີວາມຍ ນຍງົ  
ຊຶ່ ງແທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງເຂາົເຈ ົາ້, ໂດຍ
ນໍາຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ທຸກຄນົ ແລະ ປະ ກອບ ສ່ວນ
ເຂົາ້ໃນການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ພາລະກດິ: ເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ
 ່ນ ຜ ຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກໃນການບໍລກິານທີ່

ຍ ນຍງົ, ມຄຸີນນະພາບສ ງ, ມປີະສດິທພິາບ, ແທດເໝາະກບັຄວາມ
ຕອ້ງການ ໂດຍການ (i) ສາ້ງເວທ ີສນົທະນາ ເພ ່ ອປະສານງານກບັຜ ້
ມສ່ີວນຮ່ວມຕ່າງໆ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍມ້ ນຂ່າວສານ & ການສກຶສາ
ຄົນ້ຄວາ້, (ii) ສະໜອງການບໍລກິານໂດຍກງົແກ່ຜ ຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ, 
ແລະ (iii) ສົ່ ງເສີມສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອ ອ້ອໍານວຍ ໃຫແ້ກ່ການ
ພດັທະນາຂະແໜງ ການເງນິຈລຸະພາກ.

ສະມາຊກິ ສມກຈ  
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ຄາ່ນຍິ  ມຫ ກັ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

4 ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ 
ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງ ສມກຈ ຈ ່ ງໄດຖ້ ກຈດັ ໂດຍອງີຕາມຄໍາ
ແນະນໍາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງກະຊວງພາຍໃນ (MoHA) ສໍາລບັສະມາ 
ຄມົບໍ່ ຫວງັຜນົກາໍໄລ (Non-Profit Associations).  
 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊກິ ແມ່ນອງົກອນຄຸມ້ຄອງສ ງສຸດຂອງ
ສະມາຄມົ ແລະ ເປັນຜ ຕ້ດັສນິທຸກໆບນັຫາ ແລະ ປະກອບດວ້ຍ
ສະມາຊກິທງັໝດົ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊກິສະໄໝສາມນັ
ແມ່ນຈດັຂຶນ້ທຸກໆສາມປີ ແຕ່ວ່າໃນກລໍະນທີີ່ ຈາໍເປັນ ຫ   ຮບີດ່ວນ 
ກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊກິວສິາມນັ ກໍ່ ສາມາດຈດັຂ ນ້ໄດ.້ ກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊກິມອີໍານາດໃນການດດັແກທ້ໍາມະນ ນຂອງ
ສະມາຄມົ, ຄດັ ເລ ອກສະມາຊກິສະພາບໍລິຫີານ ແລະ ຄະນະ
ກາໍມະການກວດກາ ແລະ ຮບັຮອງບດົລາຍງານ ລວມທງັບດົລາຍ
ງານດາ້ນການເງນິ ທີ່ ນໍາ ສະເໜໂີດຍຫອ້ງການຂອງສະມາຄມົ. 
ນອກຈາກນັນ້, ສະມາຄມົຍງັຈະໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມສະມາຊກິທງັ
ໝດົ ປະຈາໍປີ ຊຶ່ ງຈດັຂ ນ້ປີລະ ເທ ່ ອນໍາອກິ.  

 
ສະພາບລໍຫິານ ປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິ 5 ທ່ານ: ປະທານ, ຮອງ
ປະທານ ແລະ ຄະນະ 3 ທ່ານ.  
 
ປະທານ ແມ່ນເປັນຕົວແທນທີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກົດໝາຍຂອງ
ສະມາຄມົ ແລະ ສາມາດເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກ່ອົງກອນ ທງັພາຍ
ໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ວາລະຂອງ ສະພາບໍລຫິານແມ່ນມກີາໍນດົຢ ່  
3 ປີ. ສະພາບໍລຫິານແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການໃຫທ້ດິຊີ້
ນໍາລວມ, ວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວບຄຸມການບໍລຫິານງານຂອງ
ສະມາຄມົ ພອ້ມທງັວາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງ ສະມາຄມົ. 
 
ຄະນະກໍາມະການກວດກາ ປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິ 3 ທ່ານ ຜ ທ້ີ່
ເປັນສະມາຊກິທົ່ ວໄປຂອງສະມາຄມົ. ຄະນະດັ່ ງກ່າວແມ່ນມໜີາ້ 
ທີ່ ໃນການປະຕບິັດການກວດສອບການບໍລຫິານງານ, ບົດລາຍ
ງານດາ້ນການເງນິ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ
ສະມາຄມົ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ ນອກຈາກນັນ້, ຄະນະກໍາມະການ
ກວດກາຍງັຈະຕອ້ງໄດທ້ໍາການຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕິ
ຕກົລງົຕ່າງໆ ຂອງ ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາ
ບໍລຫິານ. 
 
ຫອ້ງການຂອງສະມາຄມົ ຫ   ກອງເລຂາຜ ບ້ໍລຫິານງານ ແມ່ນອົງ
ປະກອບທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນແບບຖາວອນຂອງສະມາຄມົ 
ໃຫ ້ການສະໜບັສະໜ ນແກ່ສະພາບໍລຫິານໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ການບໍລິຫານງານ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມ. 
ຫອ້ງການ ສະມາຄມົແມ່ນມຜີ ອ້ໍານວຍການຜ ໜ້ ່ ງທີ່ ເປັນຫວົໜາ້, 
ຜ ອ້ໍານວຍການແມ່ນໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ໂດຍສະພາບໍລຫິານ. ເພີ່ ນ
ເປັນຜ ຮ້ ັບຜິດຊອບ ໃນການບໍລຫິານການດໍາເນນີງານປະຈ າວນັ
ຂອງສະມາຄມົ. 
 
 
 
 
 

ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັູ້ງ 
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5 ກດິຈະກາໍ ແລະ ຜນົສໍາເລດັ ປະຈາໍປີ 2017 
5.1 ວຽກງານການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ 
ຮ ບພາບທ : ສ  ມທຽບສະຖຕິິປ  2016 ແລະ 2017 (ລວມທງັໝ ດ: ຈ  ານວນຄ ັູ້ງທ ່

ຈດັ, ຈ  ານວນຜ ູ້ເຂ ູ້າຮວ່ມຝຶກອ  ບຮ  ມ ແລະ ຈ  ານວນ ສກຈ/ສສງ/ອ ່ ນໆ ທ ່ ເຂ ູ້າ

ຮວ່ມ) 

 

 

ສມກຈ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຕໍ່ ພາລະບດົຂອງຕນົ ໂດຍການສາ້ງຄວາມ
ເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັສະມາຊກິ ສກຈ ພອ້ມດວ້ຍລ ກຄາ້ຂອງພວກເຂາົ 
ແລະ ຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກໃນ ສປປ ລາວ. ການຈດັຝຶກອບົ 
ຮມົຕະຫ ອດໄລຍະປີ 2017 ນີ,້ ມຜີ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ ບໍ່ ຕໍ່ າກວ່າ 
408 ຄນົ ທີ່ ມາຈາກຫ າຍພາກສ່ວນທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ໂດຍທມິຄ ຝຶກ
ທີ່ ມປີະສບົການໃນຫ າຍຂະແໜງການ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັທງັພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫບ້ໍລກິານໃນຫວົຂໍຕ່້າງໆດັ່ ງນີ:້ 
 

ສາໍເລດັການຝຶກອມົຮມົໃນຫວົຂໍທ້ົ່ ວໄປຈາໍນວນ 3 ຫວົຂໍ ້
ໃນປີ 2017, ສມກຈ ໄດຈ້ດັຊຸດຝຶກອບົຮມົ ຫວົຂໍຕ່້າງໆ ໃຫແ້ກ່ສະ 
ມາຊກິຂອງຕນົ ຊຶ່ ງລວມທງັໝດົ 3 ຫວົຂໍ ້ເຊັ່ ນ: ການບລໍຫິານສນິ
ເຊ ່ ອ ແລະ ໜີຊ້ກັຊາ້, ການວເິຄາະຕວົຊີວ້ດັຜນົການດາໍເນນີງານ
ທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ. ມຜີ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 
ຈາໍນວນ 72 ທ່ານ ຊຶ່ ງແມ່ນພະນກັງານ, ຜ ຈ້ດັການ ແລະ ສະມາຊກິ
ສະພາບໍລຫິານ ທີ່ ມາຈາກ ປະມານ 20 ສກຈ ທີ່ ເປັນສະມາຊກິ ໄດ ້
ເຂົາ້ຮ່ວມຊຸດຝຶກອບົຮມົທີ່ ໄດຈ້ດັຂ ນ້ທງັໝດົເຫ ົ່ ານັນ້. ທງັ 3 ຫວົຂໍ ້
ແມ່ນສະໜອງໂດຍຄ ຝຶກອບົຮມົຈາກລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  
 
 
 
 

 
 

 
ຈດັຝຶກອບົຮມົຄ ຝຶກ MFMCC (TOT) ລຸນ້ທ ີ2 
ໃນປີ 2017 ທີ່ ຜ່ານມາ, ສມກຈ ໄດຈ້ດັຊຸດຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຄ 
ຝຶກ (TOT), ທີ່ ເປັນອາດດີນກັສໍາມະນາກອນທີ່ ສອບຜ່ານຫ ກັສ ດ 
MFMCC ແຕ່ລຸນ້ 1-7; ມ ຄີວາມສນົໃຈ ໃນການເປັນຄ ຝຶກ, 
ໂດຍການສອນ ຈາກອາຈານມ ອາຊບີ ຂອງໂຮງຮຽນ ແຟງເຟີດສະ
ກ ນ. ແລະ ສາມາດ ອອກໃບຢັງ້ຢ ນໃຫຄ້ ຝຶກໄດເ້ພີມ້ຈາໍນວນ 7 
ທ່ານ ແລະ 1 ທ່ານ ໄດເ້ປັນຜ ຊ່້ວຍ. 
 
 

 
 
 

ຈາໍນວນຄັງ້ທີ່ ຈດັ ຈາໍນວນຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ມາຈາກ ສກຈ\ສສງ

ປີ 2016 14 374 106

ປີ 2017 24 408 252
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ຈາໍນວນຄັງ້ທີ່ ຈດັ ຈາໍນວນຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ມາຈາກ ສກຈ\ສສງ

ປີ 2016 3 68 20

ປີ 2017 3 72 72
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ເຊັ່ ນ: CDM, Factsheet, Risk Management 
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ຈດັຝຶກອບົຮມົ ປະຊາສກຶສາທາງກາ້ນການເງນິ ແລະ ການວາງແຜນ
ທຸລະກດິ/ການຕະຫ າດໃຫລ້ ກຄາ້ ຂອງສະມາຊກິ ສກຈ 08 ຄັງ້ 
ໃນປີ 2017 ສມກຈ ຮ່ວມກບັ ສກຈ ໄດຈ້ດັການຝຶກອບົຮມົ ໃນ
ຫວົຂໍ ້ ການວາງແຜນທຸລະກດິ/ການຕະຫ າດ ໃຫ ້ 8 ສະຖາບນັ 
ເພ ່ ອເສມີສາ້ງຜ ປ້ະກອບການທີ່ ເປັນລ ກຄາ້ຂອງ ສກຈ ໃຫມ້ຄີວາມ
ສາມາດໃນການຜະລດິ ແລະ ການຂາຍທີ່ ດຂີ ນ້, ເຊິ່ ງປະກອບມ:ີ  
ສກຈບ ໄຊນຍິມົ, ສກຈບ ຊ່ວຍກນັພດັທະນາ, ສກຈບ ສະເຫລມີ
ສຸກ, ສກຈບ ພດັທະນາອຸດມົໄຊ, ສກຈຮ ຈາໍປາລາວ, ສກຈຮ 
ດອກຄ ນ, ສກຈຮ ປະຕ ຄໍາ ແລະ ສກຈຮ ພດັທະນາຜົງ້ສາລ,ີ ເຊິ່ ງ
ມຜີ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົປະມານ 198 ທ່ານ. ຫ ກັສ ດນີແ້ມ່ນຈະໄດ ້
ສ ບຕໍ່ ຈດັໃນປີ 2018 ໂດຍການສະໜບັໜ ນ ຂອງອງົກອນ ADA  

ພພພ ແລະ UNCDF. ພອ້ມນີ ້ບດົຮຽນປະຊາສກຶສາທາງດາ້ນ
ການເງນິ ແມ່ນໄດຖ້ ກນໍາໄປສອນຢ ່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາ 
(ມຊ), ຄະນະສິ່ ງແລດລອ້ມ.  

 
 
ຈດັຝ ກອບົຮມົ ຫວົຂໍ ້ຫ ກັສ ດບລໍຫິານ ການເງນິຈລຸະພາກ 
(MFMCC) ໄດ ້4 ລຸນ້, ແຕ່ ລຸນ້ 8 ຫາ ລຸນ້ ທ ີ11 

 

ສ ບຕໍ່  ຜນົສໍາເລດັຈາກ ປີ 2016, ທີ່ ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ສມກຈ) ໂດຍການຮ່ວມມ ກບັ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
(ທຫລ) ໄດເ້ປີດຊຸດຝຶກອບົຮມົ ຫ ກັສ ດບໍລຫິານການເງນິຈລຸະ
ພາກໃນ ສປປ ລາວ (MFMCC) ບນັລຸເປົ້າໝາຍຢ່າງຈບົງາມ. ໃນ
ປີ 2017 ເນ ່ ອງຈາກ ມຄີວາມຕອ້ງການວຊິາການສໍາລບັຂະ          
ແໜງການຢ່າງກວາ້ງຂວາງ, ສມກຈ  ແລະ ທຫລ ຈຶ່ ງໄດຈ້ດັ ທງັ
ໝດົ 4 ລຸນ້ ໃນນີ ້ມຜີ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 106 ທ່ານນບັແຕ່ລຸນ້ທ ີ8 
ຮອດລຸນ້ທ ີ 11, ໃນນີ ້ ເສງັຜ່ານ ຈາໍນວນ 105 ທ່ານ, ມາຈາກ 
ທຫລ ຈາໍນວນ 10 ທ່ານ ແລະ ສະຖາບນັທະນາຄານ 2 ທ່ານ. 

ຫ ກັສ ດ ປະກອບມ ີ8 ວຊິາທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ຊຶ່ ງໃນຕອນທາ້ຍຂອງ
ການຝຶກອບົຮມົ ຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈະມກີານສອບເສງັຄະແນນ ສະເລ່ຍ
ຜ່ານ 70%; ໃນນັນ້ ວຊິາການດາ້ນນຕິກິາໍ, ກດົໝາຍ ຕອ້ງໄດ ້
ຄະແນນຜ່ານ 70%. 

 

 

 
 

ໃຫຄ້າໍປຶກສາ ແລະ ສອນຕວົຈງິ ໃຫສ້ະມາຊກິ  
ໃນປີທີ່ ຜ່ານມາ, ສມກຈ ໄດໃ້ຫຄ້ໍາປຶກສາ ແລະ ສອນຕວົຈງິໃຫ ້
ແກ່ສະມາຊກິທີ່ ຕອ້ງການ ການຊ່ວຍເຫ  ອວຊິາການ 5 ສກຈ, 
ສກຈຮ ພອນວາລ,ີ ສກຈຮ ປະຕ ຄໍາ, ສກຈຮ ໂຊກໄຊ, ສກຈບ 
ສະຫວນັຄໍາ ແລະ ສກຈບ ສະເຫ ມີສຸກ (ໃນຫວົຂໍຕ່້າງໆເຊັ່ ນ: ການ
ຄຸມ້ຄອງທີ່ ດ,ີ  ບຸກຄະລາກອນ, ການບໍລຫິານສນິເຊ ່ ອ ແລະ ໜີຊ້ກັ
ຊາ້, ການບນັຊ ີແລະ ການຕ ່ ມແບບຟອມຕດິຕາມການດ າເນນີງານ
ຂອງ ສກຈ Factsheet). 
ໃຫບ້ລໍກິານຝຶກອບົຮມົໃຫທ້ະນາຄານບາ້ນ 
ສມກຈ ໂດຍການສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ຮ່ວມມ  ຈາກລດັຖະບານ
ເຢຍລະມນັ ໂດຍຜ່ານ ອງົກອນ GIZ - AFP, ຝຶກອບົຮມົ ໃຫແ້ກ່ 
ສະພາ, ຄະນະບໍລຫິານງານ ແລະ ພະນກັງານພາກສະໜາມ ຂອງ 
7 NSO ໃນຫວົຂໍ:້ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດ,ີ ການບລຫິານສນິເຊ ່ ອ ແລະ 
ໜີຊ້ກັຊາ້, ການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບພາຍໃນ. ພາວະຜ ນ້ໍາ 
ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບໃຫກ້ບັທະນາຄານບາ້ນ 
(ກລໍະກດົ ແລະ ຕຸລາ) ຈາໍນວນ 119 ຄນົ. 

ຈາໍນວນຄັງ້ທີ່
ຈດັ

ຈາໍນວນຜ ເ້ຂົາ້
ຮ່ວມ

ມາຈາກ ສກຈ 
\ ສສງ

ທຫລ
ສະຖາບນັ
ທະນາຄານ

ປີ 2016 6 142 82 13 4

ປີ 2017 4 106 84 10 2
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ໃຫບ້ລໍກິານໂຄງການອ ່ ນໆ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນສະມາຊກິ ສມກຈ 
ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຂ້ະແໜງການ ແລະ ການໃຫຄ້ວາມຮ ້
ທາງວຊິາການໃນທາງດຽວກນັ, ສມກຈ ໄດ ້ເຮດັສນັຍາບໍລກິານ
ໃຫແ້ກ່ພາຍນອກ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຄ : ໂຄງການ GIZ-

AFP, ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍາ້ເທີນ 2, ໂຄງການ CDAIS, NAFRI 

ແລະ ໂຄງການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 

5.2 ວຽກງານການພດັທະນາຄວາມຮ  ້/ ການປະສານງານ 
ການຮ່ວມມ ກບັພາຍນອກ / ການເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກ່ຂະ       ແ
ໜງການ 

ໃນປີ 2017 ທີ່ ຜ່ານມານີ,້ ສມກຈ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ 
ງານສໍາຄນັຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈາໍປີ SPTF 
ທີ່  Mexico ໂດຍຕ່າງໜາ້ໃຫ ້ສມກຈ ເຂົາ້ຮ່ວມໂດຍແມ່ນ ຄະນະ
ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜ ອ້ໍານວຍການ. ນອກຈາກນີ,້ ກໍ່ ໄດເ້ຂົາ້
ຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຂໍມ້ ນກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ອ ່ ນໆ - 
World Bank, AFD, NUOL- Tokya, Korea, Alterfil, 

ປະຊຸມກັບ DOSMEP ເລ ່ ອງການເຂົາ້ເຖິງແຫລ່ງທຶນ SME 

ຂອງ ສກຈ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ຕ່າງໜາ້ໃຫ ້ສມກຈ ໂດຍແມ່ນ
ຜ ອ້ໍານວຍການ ພອ້ມດວ້ຍສະມາຊກິ 10 ສກຈ ກໍ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມລະດັບພາກພ ນ້ Financial Inclusion, Vietnam 
ໃນເດ ອນ ກລໍະກດົ 2017 ແລະ ກອງປະຊຸມ BWP ທີ່ ດາໜງັ.  
 

ສະມາຊກິ ສມກຈ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົຫ ກັຈນັຍາບນັ ສາໍເລດັ 96%  
ສໍາລັບຫ ັກຈນັຍາບັນຂອງສະມາຊິກ ສມກຈ ນີມ້າຮອດທາ້ຍປີ 
2017 ແມ່ນໄດຮ້ບັຮອງເອາົຢ່າງເປັນທາງການຈາກ 84 ສກຈ ທີ່
ເປັນສະມາຊກິຊຶ່ ງກວມເອາົຈໍາໍນວນ 96% ຂອງສະມາຊກິທງັໝດົ, 
ສ່ວນສະມາຊິກທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນໄດຮ້ັບຮອງແມ່ນເປັນສະມາຊກິໃໝ່ 
ແລະ ຍງັລໍຖາ້ການອອກໃບອະນຸຍາດຖາວອນຈາກ ທຫລ.  
 

ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມວຊິາການສະມາຊກິ ສມກຈ ຈາໍນວນ 3 ຄັງ້  
ສມກຈ ໄດມ້ກີານຈດັກອງປະຊຸມສະມາຊກິຂ ນ້ຈາໍນວນ 3 ຄັງ້ໃນ
ໄລຍະປີ 2017. ຫວົຂໍຫ້ລກັໃນການສນົທະນາ ໃນກອງປະຊຸມສະ 
ມາຊກິ ແມ່ນປະກອບມ:ີ ການນໍາສະເໜຜີະລດິຕະພນັໃໝ່-ການ
ດໍາເນນີທຸລະກາໍການເງນິຜ່ານໂທລະສບັ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງ
ການເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍມ້ ນ ໃນລະບບົສ ນ
ຂໍມ້ ນຂ່າວສານ (CIB) ຂອງ ທຫລ. ການ ໃຫບ້ລໍກິານ ການເງນິຈຸ
ລະພາກທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ (Green Microfinance), 
ລາຍງານຄວາມຄບຶໜາ້ໂຄງການຝຶກອບົຮມົປະຊາສກຶສາທາງດາ້ນ
ການເງນິ  ແລະ ການວາງແຜນທຸລະກດິຂະໜາດຈນຸລະພາກໃຫ ້
ແກ່ລ ກຄາ້ຂອງ ສກຈ ແລະ ຮບັສະໝກັ ສກຈ ທີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ຮ່ວມ
ໂຄງການ. 
 
 
 
 
ໄດເ້ຜຍີແຜ່ວຽກງານປະຊາສາໍພນັ ໂດຍຜ່ານເວບໄຊທ,໌ ເສ ອ້ ແລະ 
ປ ມ້ປະຕທິນິ ສມກຈ 

ໃນປີ 2017 ສມກຈ ໄດມ້ກີານຈດັພມິເສ ອ້, ປຶ້ມ, ປະຕທິນິ, ກະ
ເປົົ໋ າເພ ່ ອແຈກຢາຍແກ່ສະມາຊກິ ແລະ ໄດເ້ຜຍີແຜ່ຂໍມ້ ນຂ່າວສານ, 
ວຽກງານປະຊາສໍາພນັຂອງ ສມກຈ ໂດຍຜ່ານ Website ແລະ 
Facebook page ຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ, ເປັນຕົນ້ແມ່ນການຈດັຕັງ້ການຝຶກ
ອບົຮມົຫລກັສ ດການເງນິຈລຸະພາກ, ການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
ແລະ ງານສໍາຄນັຕ່າງໆ, ການຈດັກດິຈະກາໍແຂ່ງຂນັກລິາ ເພ ່ ອເສມີ
ສາ້ງຄວາມສາມກັຄ ີແລະ ຮກັແພງລະຫວ່າງ ທຫລ ແລະ ສກມຈ 
ກບັບນັດາສະມາຊກິ. ນອກຈາກນີແ້ລວ້, ສມກຈ ກໍ່ໄດມ້ກີານສົ່ ງຕໍ່
ຂໍມ້ ນຂ່າວສານຈາກສະມາຊກິ ສກຈ ແລະ ຂໍມ້ ນຕ່າງໆທີ່ ເປັນ 
ຄວາມຮ ຜ່້ານ Facebook page ເຊັ່ ນກນັ. 
 

ປະຊຸມແລກປ່ຽນຂໍມ້ ນກບັບນັດານກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດທີ່ ມີ
ທ່າແຮງ 
ເຊັ່ ນດຽວກບັທີ່ ຜ່ານມາ, ສມກຈ ໄດມ້ໂີອກາດຕອ້ນຮບັ 5 ຕາງ
ໜາ້ບນັດານກັລງົທນຶຈາກຫລາຍໆແຫ່ງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ບໍ່ ວ່າຈະ
ເປັນນກັລງົທນຶທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ການຄາ້. ຕະຫລອດເຖິງຜ ້
ໃຫທ້ນຶຕ່າງໆ ທີ່ ເຂົາ້ມາສກຶສາຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັໂອກາດການລງົທນຶ
ໃນຂະແໜງການເງນິຈຸລະພາກຢ ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆສໍາລບັການລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ.   
 

ການຕດິຕາມ ຜນົການດາໍເນນີງານຂອງ ສະມາຊກິ ສກຈ ໄດຮ້ບັ
ການເສມີຂະຫຍາຍ 

ສ ບຕໍ່ ການເສມີຂະຫຍາຍຈາກ ປີ 2016 ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ 
ການກາໍນດົຕວົຊີວ້ດັກ່ຽວກບັຜນົການປະຕບິດັງານຂອງ ສມກຈ 
ແມ່ນໄດເ້ພີ່ ມຂ ນ້ຈາກຈາໍນວນ 45 ສະມາຊກິ ສໍາລບັຂໍມ້ ນໃນ
ເດ ອນມຖຸິນາ 2016 ມາເປັນ 55 ສະມາຊກິໃນທາ້ຍເດ ອນ ມຖຸິນາ 
ປີ 2017, ຈາກສະມາຊກິທງັໝດົ 87 ສະມາຊກິ(ສກຈ ໃໝ່ທີ່ ບໍ່ ມີ
ຂໍມ້ ນ 23 ແຫ່ງ, 2 ສສງ ຂາດກການລາຍງານ ແລະ 7 ສະມາຊກິ
ກາໍລງັຂໍສາ້ງຕັງ້) ໂດຍການນໍາໃຊ ້ Factsheet ໃນການລາຍງານຂໍ ້
ມ ນເຂົາ້ລະບບົ. 
 
5.3 ວຽກງານການເປັນຕວົແທນເພ ່ ອສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ
ທີ່ ເອ ອ້ອໍານວຍ 

ຂໍສ້ະເໜຂີອງຈາກສະມາຊກິ ຂອງ ສມກຈ ກ່ຽວກບັປະເດນັຕ່າງໆ  
ໃນປີ 2017, ສມກຈ ໄດເ້ປັນຂວົຕໍ່  ປະສານງານ ໃຫ ້7 ສະມາຊກິ 
ສກຈ ທີ່ ກໍາລງັຂໍສາ້ງຕັງ້ ເພ ່ ອໃຫຂ້ະບວນການອອກອະນຸມດັໄປ
ໄດຕ້າມແຜນ ແລະ ສາມາດອອກໄດໃ້ນໄຕມາດທີ 1 ຂອງ ປີ 
2018. ນອກຈາກນີ,້  ກໍ່ ໄດປ້ະສານກ່ຽວກບັການ ນໍາໃຊໂ້ປຣ
ແກຣມບັນຊີຂອງ ທຫລ ທີ່ ຍັງພົບບັນຫາກ່ຽວກບັການສົ່ ງລາຍ
ງານ ແລະ ເພ ່ ອໃຫຜ້ ຮ້ ັບຜິດຊອບໄດລ້ົງແກໄ້ຂທນັເວລາ ແລະ 
ສາມາດລາຍງານໄດ ້ທ້ນັເວລາ. 
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ການປະຊຸມພບົປະກບັກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິຂອງ ທຫລ 
ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ

ໃນປີ 2017 ສມກຈ ໄດຈ້ດັການປະຊຸມພບົປະກບັກມົຄຸມ້ຄອງ
ສະຖາບນັການເງນິຂອງ ທຫລ ປະຈາໍໄຕມາດຈາໍນວນ 4 ຄັງ້ ແລະ 
ເຊິ່ ງຜ ເ້ຂົາ້ຮວມປະກອບມ:ີ ທ່ານຫວົໜາ້ ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັ
ການເງນິ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ, ຫວົໜາ້ຂະແໜງ ແລະ ພະນກັງານ 
ຈາກກມົດັ່ ງກ່າວ ແລະ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ພອ້ມທ່ານຜ ອ້າໍ 
ນວຍການ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການຂອງ ສມກຈ. 
 
ເນ ອ້ໃນຂອງການປະຊຸມພບົປະດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນເພ ່ ອທບົທວນກດິ 
ຈະກາໍທີ່ ຜ່ານມາ ຂອງ ສມກຈ ແລະ ກດິຈະກ າຂອງກມົຄຸມ້ຄອງ
ສະຖາບນັການເງນິ ພອ້ມທງັວາງແຜນບນັດາກດິຈະກາໍໃໝ່ຕ່າງໆ.
ນອກນັນ້, ຍງັໄດແ້ລກປ່ຽນຂໍມ້ ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການພດັທະ 
ນາຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ. ພອ້ມດຽວກນັ
ນັນ້, ຂໍມ້ ນການດໍາເນນີງານທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກ factsheet ນໍາສະມາ 
ຊກິ ຕາມເອກະສານແຈງ້ການຈາກກມົ ສມກຈ ກໍ່ ມກີານຕດິຕາມ
ຢ່າງເປັນປົກະຕ.ິ 
 

 
ເຂົາ້ຮ່ວມໃນຄະນະອະນຸກາໍມະການຄົນ້ຄວ້ານະໂຍບາຍສນິເຊ ່ ອ 
ສມກຈ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຄະນະອະນຸກາໍມະການຄົນ້ຄວ້າ ນະໂຍ 
ບາຍສນິເຊ ່ ອ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ, 
ການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ການຜະລດິເປັນສນິຄາ້ ເຊິ່ ງປະຈບຸນັ 
ຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວແມ່ນຢ ່ ໃນຂັນ້ຕອນສະເໜຕີໍ່ ຂັນ້ເທງິ. 
 
ສມກຈ ຊ່ວຍສາ້ງອາຈານ ສອນ ໃຫສ້ະຖາບນັທະນາຄານ ແລະ 
ກມົຄຸມ້ຄອງ 
ສມກຈ ໄດເ້ປັນອກີໜ່ວຍງານໜຶ່ ງທີ່ ຊ່ວຍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ 
ໃຫບ້ນັດາອາຈານສອນຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ ຂອງສະຖາ
ບນັທະນາຄານ, ຄ ຝຶກ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການຂອງ ກມົຄຸມ້
ຄອງສຖາບນັການເງນິ. ທຫລ ໂດຍຜ່ານຫ ກັສ ດບລໍຫິານການເງນິ
ຈລຸະພາກ ໄລຍະສັນ້ເປັນເວລາ 21 ວນັ, ໄດຫ້ລາຍກ່ວາ 30 ທ່ານ  
ເລີມ້ ແຕ່ 2015 ເປັນຕົນ້ມາ. 
 

ວຽກງານການກລິາ ແລະ ວຽກງານສງັຄມົ 

ໃນປີ 2017 ທີ່ ຜ່ານມານີ,້ ສມກຈ ແລະ ສະມາຊກິໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ
ງານແຂ່ງຂນັກລິາມດິຕະພາບທີ່ ຈດັຂຶນ້ໂດຍກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາ
ບນັການເງນິ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຈ້ດັງານການ
ແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະ ພາບເນ ່ ອງ ໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກນົ
ຄົບຮອບ 107 ປີ ແລະ ວັນສາ້ງຕັງ້ ທຫລ, ກໍ່ ຄ ວຽກງານດາ້ນ
ສັງຄົມ ເພ ່ ອສາ້ງມິດຕະພາບ ແລະ ສາຍພົວພັນອັນດີຕໍ່ ກັນ
ລະຫວ່າງກົມຄຸມ້ຄອງສະຖາບັນການເງນິ ແລະ ສມກຈ ກັບ 

ບນັດາສະມາຊກິ ຊຶ່ ງມຜີ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັສອງຄັງ້ນີຈ້າໍນວນຫ າຍກ່ວາ 
150 ຄນົ. 

5.4 ການພດັທະນາອງົການຈດັຕັງ້ 
ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມສະພາບລໍຫິານ ຈາໍນວນ 4 ຄັງ້ 
ໃນປີ 2017 ທີ່ ຜ່ານມານີ,້ ສມກຈ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມສະພາບລໍ ິ
ຫານຂຶ້້

້ ້
ນທຸ້ກ ໄໆຕມາດຈາໍນວນ 4 ຄັງ້, ເຊິ່ ງໃນກອງປະຊຸມສະພາ

ບໍລຫິານແມ່ນໄດມ້ກີານສນົທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລ ໃນຫວົຂໍ ້
ສໍາຄນັຕ່າງໆ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ: ຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງການດໍາເນນີງານ
ແຕ່ລະໄຕມາດ, ການປະເມນີການດໍາເນນີງານຂອງສະພາບໍລຫິານ 
(ສງັລວມຈດຸດ ີ ແລະ ຈດຸຕອ້ງປັບປຸງ), ຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງ ໃບ
ອະນຸຍາດຖາວອນຂອງ ສມກຈ ແລະ ການວາງທດິທາງແຜນການ
ດໍາເນນີງານ ແລະ ລະບຽບພາຍໃນ. 
 
 
ອງົການ ADA, GIZ ແລະ UNCDF ສ ບຕໍ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະ
ໜ ນທນຶ 
ອງົການ ADA ປະເທດລຸກຊໍາບວກ ໄດຕ້ໍ່ ສນັຍາສະໜບັສະໜ ນ 
ສະມາຄມົໃນ 3 ປີຕໍ່ ໜາ້ ປີ 2018-2020, ພອ້ມນີ ້ສມກຈ ກໍ່ ສ ບ 
ຕໍ່ ຮ່ວມມ ທາງດາ້ນວຊິາການກບັໂຄງການ GIZ-AFP ໂດຍ 
ສມກຈ ຮບັເປັນຜ ໃ້ຫບ້ລໍກິານ ທາງດາ້ນວຊິາການ. ນອກນີ,້ 
ສມກຈ ຍງັໄດເ້ຮດັສນັຍາບລໍກິານ ໃຫແ້ກ່ພາຍນອກອ ່ ນໆ.  
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ການກວດສອບພາຍນອກກ່ຽວກບັບດົລາຍງານ ດາ້ນການເງນິ ປະ
ຈາໍປີ 2017 

ສໍາລບັການກວດສອບບນັຊ ີສມກຈ ໄດປ້ະຕບິດັການກວດສອບ
ບັນຊີຂອງຕົນທີ່ ປະຕິບັດໂດຍ ບໍລິສັດກວດສອບການບັນຊີ 
Asia Pacific Accounting and Audit Services Sole Co;  

Ltd ແລະ ບດົລາຍງານການກວດສອບແມ່ນໄດມ້ອບ ໃຫຄ້ ່ ຮ່ວມ
ງານທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ດາ້ນ
ວຊິາການໃຫແ້ກ່ ສມກຈ.  
 
ຂດີຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຕວົ  
ເພ ່ ອສ ບຕໍ່ ເສມີສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງຕນົ, ສມກຈ ໄດ ້
ສົ່ ງພະນກັງານ 1 ທ່ານເຂົາ້ຮຽນຫ ກັສ ດບລໍຫິານການເງນິ ຈລຸະ
ພາກ, 1 ທ່ານເຂົາ້ຝຶກເປັນຄ ຝຶກ ຫລກັສ ດບລໍຫິານການເງນິຈລຸະ
ພາກ (MFMCC) ໃນ ປີ 2017. 
 

ຄວາມຍ ນຍງົທາງດາ້ນການເງນິຂອງ ສມກຈ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃຫ ້
ດຂີຶນ້ 
ໃນການຕດິຕາມຜນົປະຈາໍປີ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ສມກຈ
, ສໍາລບັອດັຕາສ່ວນຄ່າໃຊຈ່້າຍຫ ກັ  (ລາຍຮບັ/ຄ່າໃຊຈ່້າຍຫ ກັ) 
ເຫນັວ່າເພີ່ ມຂຶນ້ເກ ອບສອງເທົ່ າຕວົເມ ່ ອປຽບທຽບໃນປີ 2016 ມີ
ແຕ່ 47%  ແຕ່ໃນເດ ອນກນັຍາປີ 2017 ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້
101%. ໃນສ່ວນອດັຕາການກຸມ້ຕນົເອງດາ້ນການເງນິ (ລາຍຮບັ
ທີ່ ໄດ/້ລາຍຮບັລວມ) ກໍ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ເຊັ່ ນດຽວກນັຈາກ 31,4% ໃນປີ 
2016 ມາເປັນ 50% ໃນເດ ອນກນັຍາ ປີ 2017. 
 
ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ມຈີາໍນວນ 105 ສະມາຊກິ 
ໃນເດ ອນ ທນັວາ ປີ 2017 ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ໄດເ້ພີ່ ມຂ ້່

້
ນ

ເປັນ 105 ສະມາຊກິ, ເຊິ່ ງໃນນັນ້ຈາໍນວນສະມາຊກິທີ່ ເປັນ ສກຈ 
(ສກຈບ, ສກຈຮ ແລະ ສສງ) ມຈີາໍນວນທງັໝດົ 87 ສະມາຊກິ. 
11 ຜ ໃ້ຫທ້ນຶ/ອງົການບໍ່ ສງັກດັລດັຖະບານ/ອງົການຮ່ວມມ ສອງ & 
ຫລາຍຝ່າຍ, 3 ສ ນຝຶກອບົຮມົ ແລະ ມຈີາໍນວນ 4 ສະມາຊກິທີ່
ເປັນພາກສ່ວນບຸກຄນົ & ສະມາຊກິກດິຕມິະສກັ. 

 
 

 

 

 

 

 
ສກຈບ 
ໄດຮ້ບັຍອ້ງຍໍ: 

o ສກຈບ ເນກັ 
o ສກຈບ ຄອບ-ຊຽງຮອນ 
o ສກຈບ ໂຮມຊບັພດັທະນາ 
o ສກຈບ ໄຊອຸດມົ 

ສກຈບ 
ໄດຮ້ບັຊມົເຊຍີ: 

o ສກຈບ BDP 
o ສກຈບ ຫງົສາ-ເມ ອງເງນິ 
o ສກຈບ ສະສມົຊບັ 
o ສກຈບ ວນັດາລາ 

ສກຈຮ 
ໄດຮ້ບັຍອ້ງຍໍ: 

o ສກຈຮ ພດັທະນາ ແມ່ຍງິ 
o ສກຈຮ ສາຍໄຍສໍາພນັ 
o ສກຈຮ ຈາໍປາສກັ 

ສກຈຮ 
ໄດຮ້ບັຊມົເຊຍີ: 

o ສກຈຮ ພດັທະນາຜົງ້ສາລ ີ
o ສກຈຮ ຈາໍປາລາວ 

ສສງ 
ໄດຮ້ບັຍອ້ງຍໍ: 

o ສສງ ມດິຕະພາບ 
o ສສງ ຫນີເຫບີ 
o  ສສງ ເຊໂນ 
o ສສງ ຫ ວງພະບາງ  
o ສສງ ຫວົແຊຈະເລນີ 

ສສງ 
ໄດຮ້ບັຊມົເຊຍີ: 

o ສສງ ຈາໍປາພດັທະນາ  
o ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ 

 

  

ສະມາຊກິດີ່ ເດັ່ ນ ຕາມເງ  ່ອນໄຂຂອງ ສມກຈ ປະຈາໍປີ 2017 

 

                                    
     
        

1  74% 2           -          
      2 
(68-76) 

2 65% 3              -         
      3 
(63-67) 

3 65% 3                           3 
(63-67) 

ສະມາຊກິດເີດັ່ ນໄດຮ້ບັໃບຍອ້ງຍ ໍແລະ ຊມົເຊຍີຈາກ ທຫລ 
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ບດົສະຫ ຸບ & ບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ 

 

ໃນປີ 2017 ນີ,້ ແມ່ນປີທີ່  ສມກຈ ເລັ່ ງປະຕບິດັຕາມແຜນຍຸດທະ
ສາດ ທ ີ3 ຂອງ ສມກຈ. ແຜນດັ່ ງກ່າວນີໄ້ດກ້າໍນດົເປົ້າໝາຍທີ່ ທາ້
ທາຍ ໃຫ ້ ສມກຈ ທງັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນ
ການສະໜອງການບລໍກິານໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິ ແລະ ເພ ່ ອສາ້ງໃຫ ້
ສມກຈ ມຄີວາມຍ ນຍງົທງັທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ເປັນຕວົແທນ
ໃນການປະສານງານຂອງຂະແໜງການຢ່າງມ ອາຊບີ. 
 
ໂດຍປະຕບິດັຕາມຂງົເຂດຫ ກັຂອງແຜນງານພາຍໃຕແ້ຜນຍຸດທະ
ສາດໃນ ປີທ ີ3 ນີ,້ ໃນພາກການສາ້ງຂດີຄວາມອາດສາມາດໃຫ ້
ກບັອງົການຈດັຕັງ້ຂອງບນັດາສະມາຊກິ, ແລະ ໄດເ້ພີ່ ມເຕມີການ
ສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫກ້ບັບັນ ດາລ ກຄາ້ ຂອງສະມາຊິກ 
ແລະ ຜ ມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອ ່ ນໆ.  
 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນປີ 2017 ສມກຈ ຈະສາມາດໃຫບ້ໍລກິານ ການ
ຝຶກອບົຮມົ, ໃຫບ້ໍລກິານທາງວຊິາການ ໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິ ແລະ 
ໂຄງການຕ່າງໆ ຫ າຍກ່ວາ 20 ກ່ວາຄັງ້, ສາ້ງໄດຫ້ າຍກ່ວາ 400 
ກ່ວາຄົນ ແລະ ສາ້ງໃຫສ້ະມາຊິກມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ສາມາດ
ເພີມ້ຍອດເງນິກ ,້ ໜີຊ້ກັຊາ້ຫ ຸດລງົກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ຄວາມຕອ້ງການ
ການໃຫໄ້ປບໍລກິານເຖງິທີ່ ຂອງສະມາຊກິຍງັເພີມ້ຂ ນ້ຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ພອ້ມນີ ້ ສມກຈ ກໍ່ ມແີຜນ ເລີມ້ແຕ່ ປີ 2018 ທີ່ ຈະເພີມ້ການ
ບໍລກິານ ໃຫທ້ົ່ ວເຖງິທະນາຄານບາ້ນ, ທີ່ ມຈີາໍນວນສະມາຊກິຢ່າງ
ຫ ວງຫ າຍໃນເຂດຊນົນະບດົ. ດວ້ຍສະນັນ້ ສມກຈ ຈຶ່ ງຈາໍເປັນ
ຕອ້ງສາ້ງພະນກັງານວຊິາການໃຫເ້ພີມ້ຂ ນ້ທງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ, ເພ ່ ອທີ່ ຈະສາມາດ ພດັທະນາການບລໍກິານຂອງຕນົໃຫ ້
ແກ່ສະມາຊກິ ແລະ ເພ ່ ອທີ່ ຈະສາມາດກຸມ້ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການ
ປະຕບິດັງານຂອງຕນົ. ນີກ້ໍ່ ໝາຍຄວາມວ່າ ສມກຈ ຍງັຕອ້ງການ
ການສະໜບັສະໜ ນ, ການຮ່ວມມ ຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ທງັພາກ
ລດັ, ຜ ໃ້ຫທ້ນຶຕ່າງໆເຂົາ້ມາຊ່ວຍໃນການສາ້ງບຸກຄະລາກອນພາຍ
ໃນ ສມຈກ ໃຫມ້ຈີາໍນວນເພີມ້ຂ ນ້, ທກັສະຄວາມສາມາດໃນ
ວຊິາການ ແລະ ການບໍລກິານ ເພີມ້ຂ ນ້ເລ ້ອ້ຍໆ ເພ ່ ອຕອບສະ    
ໜອງການບໍລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບທີ່ ດ ີແລະ ກວາ້ງຂວາງ ໃຫແ້ກ່
ສະມາຊກິຂອງຕນົ ແລະ ໂຄງການອ ່ ນໆໃນຊຸມປີຕໍ່ ໆໄປ. 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ  
 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ບດົລາຍງານການເງນິ ທີ່ ໄດຖ້ ກ
ກວດສອບ ໃນປີ 2017  ຂອງ ສມກຈ 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ບນັຊລີາຍຊ ່  ຜ ມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ 
ສະມາຊກິ ມາຮອດວນັທ ີ31/12/2017 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ບນັຊລີາຍຊ ່  ຜ ມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ສະມາຊກິ (ຮອດເດ ອນທນັວາ ປີ 2017) 
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