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ຍດຸທະສາດສ  າລບັການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ ຂອງ ສະຖາບນັ 

ການເງນິຈລຸະພາກທ່ີຮບັເງນິຝາກ ໃນ ສປປ ລາວ 

1. ພາກສະເໜີ 

ໃນຊວ່ງເດອືນ ສິງຫານ 2019, ໂຄງການ LAFF ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນວຊິາການ ດາ້ນການ 

ບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງໃຫກ້ບັ ສະຖາບນັການເງນິ ຈລຸະພາກທ່ີຮບັເງນິຝາກ ທ່ີເປັນຄູຮ່ວ່ມງານ ໂຄງການ, ຊຶ່ ງ

ຈດຸປະສງົຫ ກັແມນ່ ເພ່ືອປະເມນີ  ໜາ້ວຽກໃນການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງ ແລະ ໃຫຂ້ ສ້ະເໜີແນະໃນການ ປບັປງຸ

ໜາ້ວຽກດ ັງ່ກາ່ວ, ນອກຈາກນ ັນ້ແມນ່ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນທ່ີໄດ ້ຈາກການປະເມນີຄ ັງ້ນີກ້ບັສະຖາບນັ ອື່ ນໆ, 

ທາງນີກ້ ່ ເນື່ ອງຈາກເຫັນວາ່ມຫີ າຍເດັນທ່ີພບົເຫັນ ຈາກການປະເມນີໃນຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ເປັນປະເດັນສ  າຄນັໃຫກ້ບັ ສກຈ 

ຕາ່ງໆໃນຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ ທ່ີຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ. ບດົລາຍງານຫຍ ນ້ີ ້ແມນ່ຍກົໃຫເ້ຫັນເຖງິຜນົ

ຂອງການປະເມນີໃນ ໃນຄ ັງ້ນີ.້ 

ເນືອ້ໃນຂອງບດົລາຍງານຫຍ ນ້ີແ້ມນ່ ລາຍງານເນືອ້ໃນທ່ີໄດນ້  າສະເໜີໃນ ກອງປະຊຸມ ສ  າມະນາ ການບ ລິຫານ

ຄວາມສຽ່ງ ສ  າລບັ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ່ີຮບັເງນິຝາກ ທ່ີໄດຈ້ດັຂືນ້ໃນ ເດອືນມງັກອນ 2020 ທ່ີ

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ໂດຍ ສະມາຄມົ ການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ທິມງານວຊິາການ ໂຄງກາ LAFF ພາຍໃຕ້

ການຊີນ້  າຂອງ ທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ, ໃນນາມ ອງົກອນ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ LAFF. 

2. ເປັນຫຍງັ ການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງ ຈຶ່ງມຄີວາມສ  າຄນັ? 

ການເງນິຈລຸະພາກຖກືຍອມຮບັວາ່ເປັນເຄື່ ອງມສື  າຄນັໃນການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ພດັທະນາທລຸະກດິ. 

ລກູຄາ້ ແລະ ຂະໜາດວງົເງກິ ູຂ້ອງການເງນິຈລຸະພາກມກີານ ຂະຫຍາຍຕວົໄວ, ການຂະຫຍາຍຕວົວອ່ງໄວ 

ດ ັງ່ກາ່ວນີແ້ມນ່ເນື່ ອງມາຈາກ ວທີິການໃຫບ້ ລິການທ່ີມນີະວດັຕະກ  າ ແລະ ແນວຄວາມຄດິໃໝ່ໆ  ຊຶ່ ງເປັນການ 

ປະຕິຮບູການໃຫບ້ ລິການ ດາ້ນການເງນິ ເມ ື່ອປຽບທຽບກບັ ຮບູແບບການໃຫບ້ ລິການແບບດ ັງ່ເດມີຂອງ 

ທະນາຄານ. 

ພອ້ມກນັນ ັນ້, ສິ່ ງທ່ີໄປຄຽງຄູກ່ນັກບັການຂະຫຍາຍຕວົແມນ່ຄວາມສຽ່ງ, ຊຶ່ ງຊູມ່ ືນ້ີພ້ວກເຮົາເຫັນວາ່ມນັມຄີວາມ 

ຈ  າເປັນທ່ີຈະຕອ້ງໄດບ້ ລິຫານຄວາມສຽ່ງ ແລະ ເປັນປດັໃຈສ  າຄນັທ່ີຈະເຮັດໃຫຂ້ະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ ມີ

ຄວາມໝັນ້ຄງົ. ໃນໄລຍະບ ່ ດນົຜາ່ນມານີ ້ເກດີການລ ົມ້ລະລາຍຂອງບາງ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ່ີມ ີຊື່

ສຽງໃນວງົການ ເນື່ອງຈາກຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ບ ່ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການບ ລິຫານ, ປະກດົການ 

ດ ັງ່ກາ່ວຍິ່ ງເຮັດໃຫ ້ພວກເຮົາຈະຕອ້ງເພ່ີມທະວກີານບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງ.  

ເພາະສະນ ັນ້, ເຫັນວາ່ການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງຈະມຜີນົປະໂຫຍດອນັໃຫຍຫ່ ວງ ແລະ ມຄີວາມຈ  າເປັນທ່ີຈະຕອ້ງ 

ໄດຫ້າມາດຕະການລດຸຜອ່ນຄວາມສຽ່ງດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືືອຫ ີກລຽ້ງການເກດີຜນົກະທບົທາງລບົຕ ່ ລດູຄາ້ກ ່ຄທື ົ່ວຂະ ແໜ

ງການຈລຸະພາກໃນ ສປປ ລາວ.   
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ພາບລວມຂອງຂະບວນການໃນການພດັທະນາຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກໃນ ສປປ ລາວ ກ ່ຈະບ ່ ມຫີຍງັແຕກ 

ຕາ່ງກບັປະເທດອື່ ນໆ ແລະ ມຫີ າຍບດົຮຽນທ່ີທອດຖອນໄດຈ້າກປະສບົການຂອງຫ າຍໆປະເທດທົ່ວໂລກ ຊຶ່ ງ 

ສາມາດເອົາມາດດັປບັ ແລະ ນ  າໃຊໃ້ນ ສປປ ລາວ. ຕອ້ງມກີານບງັຂບັໃຊຫ້ ກັການການປະຕິບດັທ່ີດ ີ(best 

practices) ຢາ່ງມປີະສິດທິພາບ ເທ່ົານ ັນ້, ຈຶ່ງຈະສາມາດປກົປ້ອງຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົຜູທ່ີ້ມຄີວາມ 

ຕອ້ງການເຂ້ົາຫາແຫ ງ່ທຶນ ກ ່ຄື ຄວາມຍືນຍງົຂອງຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກໃນ ສປປ ລາວ.   

3. ການເງນິຈລຸະພາກມຄີວາມສຽ່ວຫຍງັແດ?່ 

ຄວາມສ່ຽງ ແມນ່ເຫດການທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້ໃນອະນາຄດົ, ຊຶ່ ງຖາ້ມນັເກດີຂືນ້ແລວ້ ຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ ່ 

ສະຖາບນັ. ບ ່ ໄດໝ້າຍຄວາມວາ່ທກຸຄນົສຽ່ງຈະສາ້ງຜນົເສຍຫາຍໃຫແ້ກສ່ະຖາບນັ, ແຕຖ່າ້ຄວາມສຽ່ງເຫ ົ່ ານ ັນ້ຫາກ 

ບ ່ ໄດຖ້ກືໃສໃ່ຈເທ່ົາທ່ີຄວນຢາ່ງເປັນໄລຍະ, ມນັອາດສາ້ງຜນົເສຍຫາຍໃຫແ້ກ ່ສະຖາບນັໄດ.້ ຈະຕອ້ງໄດຕ້ິດຕາມ 

ຢາ່ງລະມດັລະວງັ ແລະ ນ  າໃຊມ້າດຕະການທ່ີຈ  າເປັນເພ່ືອປ້ອງກນັ ແລະ ລດຸຜອ່ນຄວາມສຽ່ງດ ັງ່ກາ່ວກອ່ນທ່ີ 

ມນັຈະກ ່ຜນົເສຍຫາຍ.  

ທກຸທລຸະກດິລວ້ນແຕມ່ຄີວາມສຽ່ງ ແລະ ບ ່ ມທີລຸະກດິໃດທ່ີສາມາດຈະກ  າຈດັຄວາມສຽ່ງອອກໄປໄດຢ້າ່ງສີ້ນເຊງິ. 

ຢາ່ງໃດກ ່ຕາມ, ເພ່ືອຄວາມສ  າເລັດຂອງທລຸະກດິນ ັນ້, ຈະຕອ້ງໄດວ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ເພ່ືອລດຸຜອ່ນ ແລະ ບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງດ ັງ່ກາ່ວ, ແລະ ມນັຍິ່ ງມຄີວາມຈ  າເປັນສ  າລບັຂະແໜງການທ່ີໃຫບ້ ລິການ 

ດາ້ນກາເງນິ ລວມທງັການເງນິຈລຸະພາກ.  

ຄວາມສຽ່ງການເງນິຈລຸະພາກ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄວາມສຽ່ງສ  າລບັສະຖາບນັການເງນິສາມາດຈດັແບງ່ເປັນ ຄວາມສຽ່ວດາ້ນການເງນິ, ດາ້ນການດ  າເນນີງານ 

ແລະ ດາ້ນຍດຸທະສາດ. ຄວາມສຽ່ງຫ ກັໆຕາ່ງໆສ  າລບັສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ສາມາດສງັລວມໄດດ້ ັງ່ 

ຕາຕະລາງລຸມ່ນີ.້ ຄວາມສຽ່ງດາ້ນການເງນິ ປະກອບດວ້ຍ ຄວາມສຽ່ງສນິເຊື່ ອ, ຄວາມສຽ່ງສະພາບຄອ່ງ, ແລະ 

ຄວາມສຽ່ງດາ້ນການຕະຫ າດ ຊຶ່ ງອາດກ ່ໃຫເ້ກດີການສນູເສຍດາ້ນການເງນິ. ຄວາມສຽ່ງດາ້ນການດ  າເນນີງານ 

ຄວາມສຽ່ງ

ດາ້ນການ

ເງນິ

ຄວາມສຽ່ງ

ດາ້ນຍດຸທະ

ສາດ

ຄວາມສຽ່ງ

ດາ້ນການ

ດ  າເນນີງານ
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ເກດີຈາກຊອ່ງໂວໃ່ນການດ  າເນນີທລຸະກ  າ, ຄວາມຜິດພາດຂອງພະນກັງານ ແລະ ການສ ້ໂກງຕາ່ງໆ. ຄວາມສຽ່ງ 

ດາ້ນຍດຸທະສາດປະກອບດວ້ຍ ການນ  າພາ ຫ ື ການຄຸມ້ຄອງ, ຊື່ ສຽງ ແລະ ສິ່ ງພາຍນອກ  

4. ແມນ່ໃຜທ່ີສນົໃຈກບັຄວາມສຽ່ງການເງນິຈລຸະພາກ?  

ຄວາມສຽ່ງສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ ່ ທກຸຄນົທ່ີມສີວ່ນພວົພນັກບັການດ  າເນນີງານຂອງຂະແໜການເງນິຈລຸະພາກ, ສະນ ັນ້ 

ທກຸຄນົທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກຈະຕອ້ງໃສໃ່ຈໃນການທ  າຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ບ ລິຫານ 

ຄວາມສຽ່ງເຫ ົ່ ານ ັນ້. ຄວາມສຽ່ງຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົໃຫທ້ກຸພາກສວ່ນ ເຊ່ັນ ພະນກັງານຂອງສະຖາບນັ, ລກູຄາ້, ຜູ້

ຖຮື ຸນ້, ຄູແ່ຂງ່/ສະຖາບນັອື່ ນ, ຜູຝ້າກເງນິ, ຜູອ້ອກຂ ກ້  ານດົ-ກດົລະບຽບ ແລະ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ, ແລະ ຜູອ້ອກ

ນະໂຍບາຍ.  

ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ຈດຸສນົໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້ 

 

ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ຈດຸສນົໃຈ 

ຜູອ້ອກນະໂຍບາຍ ສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ ່ ປະຊາຊນົ, ຜູຝ້າກເງນິ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ  

ຜູອ້ອກຂ ກ້  ານດົ ປະສິດທິພາບໃນການປະຕບິດັຕາມຂ ກ້  ານດົ-ກດົລະບຽບ 

ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ປະສິດທິພາບໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ (accountability) 

ສະພາບ ລິຫານ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ການປະຕບິດັຕາມຂ ກ້  ານດົ-ລະບຽບ 

ຜູຖ້ຮື ຸນ້ ການລງົທຶນ-ຜນົຕອບແທນ 

ພະນກັງານ ວຽກເຮັດງານທ  າ 

ລກູຄາ້ກູຢື້ມ ເຂ້ົາເຖງິແຫ ງ່ທຶນ/ການບ ລິການເງນິກູ ້

ຜູຝ້າກເງນິ ການຝາກເງນິ/ການລງົທຶນ 

ຜູໃ້ຫທຶ້ນກູຢື້ມ ການໃຫກູ້ຢື້ມ 

ຄູແ່ຂງ່ 
ສາ້ງບນັຫາໃຫກ້ບັຕະຫ າດ, ໜ້ີຊກັຊາ້ ແລະ ເສຍຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖໃືນ 

ຂະແໜງການ 

 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງແຕລ່ະພາກສວ່ນອາດແຕກຕາ່ງກນັ ແຕທ່ກຸພາກສວ່ນລວ້ນແຕຢູ່ໃ່ນລະບບົນເິວດອນັດຽວກນັ, 

ໃນກ ລະນທ່ີີມບີນັຫາ, ຜນົເສຍຫາຍ ຫ ື ຜນົກະທບົຈະກະທບົຕ ່ ໆກນັ ແລະ ແຜລ່າມໃນວງົກວ້າງຢາ່ງໄວວາ. 

ສະນ ັນ້, ທກຸພາກສວ່ນມໜີາ້ທ່ີເຮັດວຽກຮວ່ມກນັເພ່ືອຫ ີກລຽ້ງຜນົກະທບົທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້ດ ັງ່ກາ່ວ.  

ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງມປີະສິດທິພາບ, ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມທົ່ວຂະແໜງການຈະຕອ້ງຮວ່ມຈດິຮວ່ມໃຈກນັ 

ແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມສຽ່ງດ ັງ່ກາ່ວ ແທນທ່ີຈະອາໄສແຕສ່ະຖາບນັໃດໜ່ຶງແກໄ້ຂນ ັນ້ແມນ່ເປັນໄປບ ່ ໄດ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງ

ຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຮວ່ມກນັ ຊຶ່ ງໃນຂະບວນການນີ ້ຜູອ້ອກຂ ກ້  ານດົກດົລະບຽບ ແລະ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ມີ

ບດົບາດສ  າຄນັໃນນາມຜູພິ້ທກັ.  
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5. ນຕິກິ  າ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ  

ບນັດານຕິິກ  າທ່ີພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໄດປ້ະກາດໃຊຕ້ ່ ຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກນ ັນ້ ໄດກ້  ານດົໃຫແ້ຕລ່ະສະຖາ

ບນັ ປະຕິບດັຕາມຂ ຮ້ຽກຮອ້ງຕາ່ງໆນບັແຕມ່ ືໄ້ດຮ້ບັອະນຍຸາດສາ້ງຕ ັງ້, ຈດຸປະສງົກ ່ ເພ່ືອລດຸຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆ

ທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້ໃຫແ້ກສ່ະຖາບນັເອງ ກ ່ຄທື ົ່ວຂະແໜງການ. ຜາ່ນມາ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໄດປ້ະກາດນ  າໃຊ້

ຫ າຍນຕິິກ  າ ທ່ີໄດກ້  ານດົກອບການດ  າເນນີງານ ໂດຍສະເພາະແມນ່ວທີິການໃນການຄຸມ້ຄອງ (govern). 

ນອກຈາກຂ ຮ້ຽກຮອ້ງທາງດາ້ນການເງນິແລວ້ ນຕິິກ  າກຽ່ວຂອ້ງຍງັໄດກ້  ານດົສວ່ນປະກອບ ແລະ ອງົປະກອບ

ຂອງຄະນະສະພາບ ລິຫານ, ໃຜສາມາດແຕງ່ຕ ັງ້ເປັນປະທານສະພາບ ລິຫານໄດ ້ແລະ ຄວາມຈ  າເປັນທ່ີຈະຕອ້ງມ ີ

ຄະນະສະພາບ ລິຫານ ເອກະລາດ ລວມທງັຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງເຂົາເຈົາ້1.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ນອກນີ ້ນຕິິກ  າຍງັໄດກ້  ານດົວາ່ໃຜສາມາດເປັນຜູອ້  ານວຍການ ສກຈ ໄດ.້ ຂ ກ້  ານດົຕາ່ງໆຂອງບນັດານຕິິກ  າ 

ເຫ ົ່ ານີແ້ມນ່ເຫັນວາ່ມຄີວາມເຂັມ້ງວດ ແລະ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫທ້ກຸສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກຈະຕອ້ງປະຕບິດັ 

ຕາມເງື່ອນໄຂທ່ີໄດກ້  ານດົໄວນ້ ັນ້. ການຄຸມ້ຄອງມບີດົບາດສ  າຄນັໃນການຮກັປະກນັວາ່ແຕລ່ະ ສະຖາບນັການເງນິ 

ຈລຸະພາກໄດປ້ະຕິບດັຕາມ ນຕິິກ  າ ກຽ່ວຂອ້ງແລວ້ບ  ແລະ ມອີ  ານາດໃນການນ  າໃຊມ້າດຕະການຕ ່ ຜູຈ້ດັການ 

ແລະ ສະພາບ ລິຫານຂອງ ສະຖາບນັທ່ີບ ່ ປະຕບິດັຕາມ.  

ນຕິິກ  າຕາ່ງໆ ໃນ ສປປ ລາວ ກ ່ ເຊ່ັນດຽວກບັຂອງປະເທດອື່ ນໆ, ຂ ຮ້ຽກຮອ້ງຕ ່ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ທ່ີ

ຮບັເງນິຝາກ ຈະເຂັມ້ງວດກວ່າ ສະຖາບນັການເງນິທ່ີບ ່ ຮບັເງນິຝາກ, ທາງນີກ້ ່ ເນື່ອງຈາກ ສະຖາບນັການເງນິ ຈຸ

ລະພາກທ່ີຮບັເງນິຝາກ ໄດລ້ະດມົເງນິຝາກຈາກມະຫາຊນົທົ່ວໄປ.  

                                                      
1 ມາດຕາ 21 ຂອງດ  າລດັວາ່ດວ້ຍ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ, ເລກທີ 460/ນຍ, ລງົວນັທີ 03 ຕລຸາ 2012 

ສກຈຮ 

 

ຜູໃ້ຫກ້ ູ ້

ອງົກອນ ພາກ

ລດັ 
ຜູຖ້ຮື ຸນ້ 

ພະນກັງານ 

ການຄຸມ້ຄອງ 

 

ນຕິິກ  າ 
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6. ຈະບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງແນວໃດ?  

ການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງບ ່ ແມນ່ກດິຈະກ  າທ່ີເຮັດຄ ັງ້ດຽວໃຫສ້  າເລັດ, ມນັແມນ່ຂະບວນການ ແລະ ຂະບວນການນີ ້

ເອີ້ນກນັວາ່ ວງົຈອນການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງ, ໜາ້ວຽກການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງໃນສະຖາບຍັການເງນິຈລຸະພາກ 

ຈະກຽ່ວພນັກບັທກຸລະດບັ ແຕລ່ະດບັມະຫາພາກຈນົຮອດລະດບັຈລຸະພາກ. ຜູອ້ອກນຕິິກ  າ ແລະ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ກ ່ 

ສາມາດນ  າໃຊວ້ງົຈອນການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງໃນລກັສະນະແບບດຽວກບັສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ, ລວມໄປ 

ເຖງິຜູລ້ງົທຶນ, ຜູໃ້ຫທຶ້ນກູຢື້ມ, ແລະ ສວ່ນບກຸຄນົ. ຢາ່ງໃດກ ່ຕາມ, ສ  າລບັສວ່ນບກຸຄນົໃນນາມ ຜູກ້ ູ ້ແລະ ຜູ້

ຝາກ ເຂົາເຈົາ້ບ ່ ມຄີວາມສາມາດໃນການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງດວ້ຍຕນົເອງໄດ,້ ສະນ ັນ້ ພາກລດັ ຊຶ່ ງເປັນຜູອ້ອກ 

ນະໂຍບາຍຕອ້ງໄດວ້າງຂ ກ້  ານດົເພ່ືອປກົປ້ອງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົາ້.  

ວງົຈອນການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງ 

 

  

 

ຂະບວນການໃນການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງເລ່ີມຈາກການບ ລິຫານລະດບັຄວາມເປັນໄປໄດ ້ຫ ື ຄວາມຮນຸແຮງ ຂອງ

ເຫດການທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັທ່ີຮບັໄດ ້ຫ ື ພາຍໃນຂອບເຂດທ່ີສະຖາບນັກ  ານດົ, ຊຶ່ ງຄວນຈະ ເລ່ີມ

ຈາກການກ  ານດົລະບແຸຕລ່ະຄວາມສຽ່ງ, ການຊີວ້ດັ, ການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະຕອນການ ດ  າເນນີງານ, 

Revise 
Policies and 
Porcedures

identify, 
Assess and 
Prioritize 

Risks

Develop 
Strategies to 
measure risks

Design 
Policies and 
Procedures 
to mitigate 

Risks

Implement 
and Assign 

Responsibility

Test 
effectiveness 
and Evaluate 

Results

ປບັປງຸ 

ນະໂຍບາຍ 

ແລະ ລະບຽບ 

ກ  ານດົ, ປະເມນີ 

ແລະ ຈດັບລິູມະ

ສດິ ຄວາມສຽ່ງ 

ສາ້ງຍດຸທະສາດ 

ເພ່ືອຊີວ້ດັຄວາມ

ສຽ່ງ 

ສາ້ງນະໂຍບາຍ, 

ລະບຽບເພ່ືອລດຸ

ຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ 

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ແລະ ແຕງ່ຕ ັງ້ຜູ້

ຮບັຜິດຊອບ 

ທດົລອງ 

ປະສດິທິພາບ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ 
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ແຕງ່ຕ ັງ້ຜູຮ້ບັຜິດຊອບຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ທບົທວນຢາ່ງເປັນປະຈ  າ. ວງົຈອນການບ ລິຫານ

ຄວາມສຽ່ງນີຈ້ະບ ່ ແມນ່ດ  າເນນີຈາກຈດຸເລ່ີມຕ ົນ້ໄປສູຈ່ດຸສດຸທາ້ຍ, ຖາ້ຢາກໃຫ ້ມປີະສິດທິພາບ ວງົຈອນນີຕ້ອ້ງ

ເປັນວງົຈອນທ່ີໜິງຕິງ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຕະຫ ອດເວລາ.  

ຂະບວນການໃນການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງຈະແມນ່ການຫາວທີິ ປ້ອງກນັ (preventive), ສືບຫາ (detective) 

ແລະ ປບັປງຸແກໄ້ຂ (corrective).   

ຂະບວນການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງໃນສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຢາ່ງພຽງພ  

ຈາກການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ສອງໜາ້ວຽກນີຈ້ະແມນ່ວຽກເສີມ, ບ ່ ແມນ່ວຽກເພ່ີມ. ອິງຕາມ ຂ ້

ກ  ານດົໃນການຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ, ການແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະກ  າມະການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຜູ້

ກວດສອບພາຍໃນແມນ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງສະພາບ ລິຫານ.  

7. ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງ 

ການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງແມນ່ການບ ລິຫານກດິຈະກ  າຂອງສະຖາບນັໃນເຊງິຕ ັງ້ໜາ້ (proactive), ຊຶ່ ງວຽກ 

ບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງນີ ້ຈະຕອ້ງຝງັຕດິຢທູກຸລະດບັຂອງການບ ລິຫານ ແລະ ຈະສະທອ້ນອອກໃນຂ ັນ້ຕອນ ແລະ 

ລະບຽບການດ  າເນນີງານຂອງສະຖາບນັ. ການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງຈະຕອ້ງບ ່ ຖວືາ່ເປັນພຽງກນົໄກໃນການປ້ອງກນັ 

ເທ່ົານ ັນ້, ແຕຍ່ງັເປັນເຄື່ ອງມໃືນການຍກົລະດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຂືອງສະຖາບນັ.    

ມຄີວາມສ  າຄນັຫ າຍທ່ີສະຖາບນັຈະຕອ້ງມນີະໂຍບາຍ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການດ  າເນນີງານໃນການບ ລິຫານ ຄວາມ

ສຽ່ງຢູທ່ກຸລະດບັ, ແຕເ່ຖງິຢາ່ງກ ່ຕາມ, ຖາ້ບ ່ ມສີິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີເອື້ອອ  ານວຍ ກ ່ຈະເຮັດໃຫກ້ານບ ລິຫານ ຄວາມ

ສຽ່ງຂາດປະສິດທິພາບໄດເ້ຊ່ັນກນັ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດີ

ຮບັຜິດຊອບ ສາ້ງ ແລະ

ຮກັສາ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນ

ການ ຄວບຄມຸ

ບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງ 

ຄວບຄມຸພາຍໃນ 

ກວດສອບພາຍ

ໃນ 

        
    ກວດສອບພາຍນອກ     
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ສ  າລບັ ພາກລດັຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ຂະແໜງການ (ສະມາຄມົ), ໂດຍສະເພາະຜູອ້ອກຂ ກ້  ານດົ ແລະ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ, 

ແມນ່ການສາ້ງ ແລະ ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອ  ານວຍດ ັງ່ກາ່ວ, ສ  າລບັ ສະຖາບນັແລວ້ ແມນ່ໜາ້ທ່ີຂອງ 

ສະພາບ ລິຫານ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງວາ່ ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດ ີ(good governance) ມບີດົບາດສ  າຄນັໃນການບ ລິຫານ 

ຄວາມສຽ່ງຢາ່ງມປີະສິດທິພາບ.  

8. ການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງໃນ ສກຈ 

ໃນລະດບັສະຖາບນັ, ການສາ້ງ ແລະ ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອ  ານວຍສ  າລບັການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງ ແມນ່

ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຕ ົນ້ຕ ຂອງສະພາບ ລິຫານ. ຕ ່ ກບັໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບນີ ້ໃນດ  າລດັ ແລະ ບດົແນະນ  າ 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດ  າລດັ ວາ່ດວ້ຍສະຖາບນັການເງນິຈະລະພາກໄດລ້ະບລຸະອຽດແລວ້.  

ຈ  ານວນສະມາຊກິສະພາບ ລິຫານແມນ່ 3-7 ທ່ານ, ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້ຈະມປີະທານສະພາ 1 ທ່ານ, ແລະ ສະມາຊກິ

ສະພາບ ລິຫານເອກະລາດ 1 ທ່ານ, ວາລະດ  າເນນີງານ 3 ປີ, ສາມາດມາດຖກືເລືອກຕ ັງ້ໃໝ່ໄດ.້ ສະພາ

ບ ລິຫານຈະການແຕ່ງຕ ັງ້ຄະນະກ  າມະການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ. ນອກນີ ້ຍງັໄດລ້ະບຸ

ລະອຽດວາ່ສະພາບ ລິຫານຈະບ ່ ສາມາດມອບໜ້າທ່ີຂອງຕນົໃຫ້ຄນົອ່ືນປະຕິບດັແທນໄດ,້ ແລະ ຕນົເອງຈະຕ້ອງ

ຮບັຜິດຊອບຜນົເສຍຫາຍຂອງສະຖາບນັ ຊຶ່ ງເກດີຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງຕນົ.  

ຄະນະກ  າມະການກວດສອບພາຍໃນຈະເປັນຜູ້ນ  າໜ້າພາທາງໃນການພດັທະນາ ແລະ ຮກັສາສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີ

ເອືອ້ອ  ານວຍໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກສ່ະຖາບນັ ແລະ ດ  າເນນີການກວດສອບພາຍໃນຕາມເວລາ ທ່ີ

ກ  ານດົ.  

ເພ່ືອເປັນບ່ອນເອງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະບ ລິຫານຂ ັນ້ອາວໂຸສຈະຕ້ອງ ສ້າງ

ສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີກວມລວມເອົາ ຊຶ່ ງສະທ້ອນເຖງິທດັສະນະຄະຕິ, ຄວາມຕ່ືນຕວົ ແລະ ການປະພຶດ ຂອງສະຖາ

ບນັຕ ່ ການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ.  

ດ ັງ່ທ່ີກວ່າມາຂາ້ງເທິງນີ,້ ການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງແມນ່ຂະການທ່ີຈະຕອ້ງໃຫທ້ກຸຄນົໃນສະຖາບນັມສີວ່ນຮວ່ມ, 

ທງັນີກ້ ່ ເນື່ ອງຈາກວາ່ຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆຈະຕິດພນັ ແລະ ແຝງຕວົຢູກ່ບັທກຸໜາ້ວຽກພາຍໃນສະຖາບນັ.  

9. ທິດທາງຕ ່ໜາ້ 

ການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງໃນການເງນິຈລຸະພາກແມນ່ປະເດັນສ  າຄນັຫ າຍ ແລະ ຈາກປະສບົການທ່ີເກດີຂືນ້ຜາ່ນມາ 

ໃນ ສປປ ລາວ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມຈ  າເປັນທ່ີຈະຕອ້ງຮດັກມຸຂືນ້. ສ  າລບັ ການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງ 

ຂອງບນັດາາສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ່ີຮບັເງນິຝາກໃນ ສປປ ລາວ ແລວ້, ເຫັນວາ່ ຍງັມຫີ າຍຈດຸທ່ີຈະຕອ້ງ 

ໄດປ້ບັປງຸແກໄ້ຂ ເພ່ືອຫ ີກລຽ້ງການສາ້ງບນັຫາດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຕ ່ ສງັຄມົ. ຄວາມສຽ່ງດ ັງ່ກາ່ວອາດພາໃຫ້

ເກດີຜນົກະທບົທາງລບົຕ ່ ປະຊາຊນົ. 

ທກຸຄນົທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະແໜງການ ການເງນິຈລຸະພາກ ລວ້ນແຕມ່ໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ 

ດ ັງ່ກາ່ວນີ.້ ໃນນ ັນ້, ອງົກອນອອກຂ ກ້  ານດົ-ກດົລະບຽບ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ມບີດົບາດສ  າຄນັ ໃນການເປັນຫວົຈກັ 
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ຫ ກັແຫ ງ່ໃນການໃຫແ້ນວທາງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ການປະຕິບດັຕາມຂ ກ້  ານດົ-ກດົລະບຽບທ່ີ 

ກຽ່ວຂອ້ງ. ນອກນີ ້ການມລີະບບົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດຂີອງສະຖາບນັ ຈະເປັນຕວົຊວ່ຍໃນການບນັລຕຸາມ ເປ້ົາໝາຍ

ດ ັງ່ກາ່ວ.  

ໃນທ່ີນີ ້ສະພາບ ລິຫານຄວນຈະຕອ້ງເຂ້ົາໃຈຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ ແລະ ເຮັດໜາ້ທ່ີໃນການພດັທະນາ ກນົ

ໄກ ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດ ີ(good governance) ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫ ້ສະຖາບນັ ມບີນັຍາກາດສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີ ເໝ

າະສມົ. ສະພາບ ລິຫານຈະຕ້ອງເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ນ  າໜ້າພາທາງໃນການ ບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ການປະຕິບດັ

ສ່ິງນີຈ້ະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ມໂີອກາດໄດຮ້ຽນຮູ,້ ໄດຮ້ບັຄວາມຮູດ້າ້ນຂ ກ້  ານດົກດົລະບຽບ, ຮຽນຮູ ້ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ, 

ທບົທວນ ແລະ ປບັປງຸໂຄງປະກອບໂຄງຮາ່ງການຄຸມ້ຄອງ, ບນັຈຄຸະນະກ  າມະການກວດສອບ, ການຄວບຄມຸ

ພາຍໃນ, ລະບບົຂ ມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການວາງແຜນທລຸະກດິ.  

ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ (ສມກຈ) ມບີດົບາດສ  າຄນັໃນນາມ ເປັນອງົກອນຕາງໜາ້ຂອງຂະແໜງການເງນິ 

ຈລຸະພາກ. ສມກຈ ຈ ົງ່ສືບຕ ່ ເປັນສ່ືກາງໃນການໜ້າພາທາງແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ດາ້ນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ 

ແລະ ຄວາມສ  າຄນັຂອງມນັ, ສ ົ່ງເສີມນ  າໃຊຫ້ ກັການ ການປະຕິບດັທ່ີດໃີນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ຫ ີ້ນ 

ບດົບາດເປັນຜູ້ສະໜອງການບ ລິການດາ້ນວຊິາການ.  

ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ ມບີດົບາດສ  າຄນັໃນການພດັທະນາຫ ກັການໃນການປະຕບິດັທ່ີດໃີນການບ ລິຫານ 

ຄວາມສຽ່ງໃນຂະແໜງການ ແລະ ການຮບັປະກນັການປະຕິບດັຕາມຂ ກ້  ານດົ-ກດົລະບຽບຂອງ ສກຈ. ແນະນ  າ

ໃຫ້ ກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິເປັນຜູ້ປກຸລະດມົນ  າພາ ຍກົລະດບັຄວາມຮູໃ້ນການບ ລິຫານ ຄວາມສ່ຽງ, ຈດັ

ເວທີສນົທະນາປຶກສາຫາລືກບັບນັດາ ສກຈ ຢ່າງເປັນປະຈ  າ, ໃຫ້ຂ ສ້ະເໜີແນະໃນການປບັປງຸ ຂ ກ້  ານດົຕ່າງໆຖາ້

ເຫັນວາ່ມຄີວາມຈ  າເປັນ, ແລະ ຄຸມ້ຄອງການປະຕິບດັຕາມຂ ກ້  ານດົ-ກດົລະບຽບດ ັງ່ກາ່ວຢ່າງເຂັມ້ງວດ. 

ສະຫ ຸບລວມແລວ້, ຢາກຈະເນັນ້ຄນືວາ່ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ສະພາບ ລິຫານ ຈະຕອ້ງມຄີວາມ

ຮບັຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການໃນການສາ້ງກນົໄກການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງທ່ີດ ີເພ່ືອປກົປ້ອງ 

ສິດຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມທກຸພາກສວ່ນ, ໂດຍສະເພາະປະຊາຊນົລາວທ່ີເປັນຜູຝ້າກ ແລະ ຄອບຄວົທ່ີ

ມລີາຍຮບັຕ  າ່. 


