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ລະຫັດອກັສອນຫຍ ໍ້ 
ADA ອົງການພັດທະນາແບບກຸມ້ຕົນເອງ , ປະເທດລຸຸູກຊໍາບວກ 
AFP ໂຄງການສົົ່ງເສີມການເຂົັ້າຫາແຫ ່ງທນຶສໍາລັບປະຊາຊົນຜ ່ທກຸຍາກ (GIZ) 
BOL ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
BRS ມ ນນິທ ິໄຣເອັບເຊັນ ຂອງປະເທດແບນຊກິ  
BWTP ເຄອືຂ່າຍທະນາຄານເພືື່ອຄນົທກຸຍາກ 
DFAT ລັດຖະບານອດົສະຕຣາລ/ີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄາ້ 
DTMFI ສກຈ ຮັບເງນິຝາກ 
DOSMEP ກົມສົົ່ງເສີມວິສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 
FISD ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງນິ (ທຫລ) 
ILO ອົງການແຮງງານສາກົນ 
INGO ອົງການສາກນົ ທີື່ບ ໍ່ສັງກດັລດັຖະບານ 
GIZ ອົງການ ເພືື່ອການຮ່ວມມສືາກົນ ຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ 
GOL ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 
LMFA ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ 
LuxDev ອົງການລກັເດບ 
MAFIPP ໂຄງການຊຼຸກຍ ກ້ານເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນສໍາລັບປະຊາຊົນຜ ້ທກຸຍາກ (UNCDF-BOL) 
MCPI ສະພາການເງນິຈຸລະພາກຂອງປະເທດຟີລິບປີນ (ເຄອືຂາ່ຍການເງນິຈລຸະພາກແຫ່ງຊາດ) 
MFC ສ ນການເງິນຈລຸະພາກ 
MFI ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ 
MFWG ກຸ່ມເຮດັວຽກການເງິນຈລຸະພາກ (ກຮກຈ) 
MIX ການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານການເງິນຈລຸະພາກ 
MOIC ກະຊວງອດຸສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 
MSME ຈຸນລະວິສາຫະກດິ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 
NCAT ເຄືື່ອງມືປະເມີນຄວາມເຄອືຂ່າຍ (SEEP) 
NDTMFI ສະຖາບັນການຈຸລະພາກທີື່ບ ໍ່ຮັບເງິນຝາກ 
NGO ອົງການບ ໍ່ສັງກດັລດັຖະບານ 
NGPES ແຜນຍຸດທະສາດລືບລ້າງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການເຕີບໂຕ ແຫ່ງຊາດ 
NSO ອົງກອນສະໜບັສະໜ ນເຄືື່ອຂ່າຍ 
PRF ກອງທນຶຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທກຸຍາກ 
SCU ສະຫະກອນສນິເຊືື່ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ 
SEEP ເຄືື່ອຂ່າຍສົົ່ງເສມີ ແລະ ໃຫກ້ານສຶກສາ ກຽ່ວກບັ ວິສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ 
SBFIC ມ ນນິທ ິທະນາຄານ ຝາກປະຢັດ ສໍາລັບການຮ່ວມມືສາກນົ 
SPTF ຄະນະກໍາມະການສະເພາະກດິ ກຽ່ວກັບຜົນການປະຕບິັດງານດາ້ນສງັຄມົ 
TOT ການຝກຶອົບຮົມແບບເປັນຄ ຝກຶ 
MoHA ກະຊວງພາຍໃນ 
UNDP/UNCDF ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືື່ອການພັດທະນາ/ອົງການກອງທຶນເພືື່ອພັດທະນາສະຫະປະຊາຊາດ 
USSPM ມາດຕະຖານສາກົນ ກຽ່ວກັບການຄຸ້ມຄອງຜົນການປະຕິບດັງານດ້ານສັງຄົມ  
VB/VDB ທະນາຄານບ້ານ/ກອງທນຶພັດທະນາບ້ານ 
WEC ສ ນຜ ້ປະກອບການແມ່ຍິງ 
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ສະບາຍດີ ບັນດາທ່ານຜ ້ອ່ານ ທີື່ຮັກແພງ, 
 
ໃນນາມ ຕາງໜ້າໃຫ້ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ 
(ສມກຈ), ຂ້າພະເຈົັ້າມີຄວາມຍິນດີ ນໍາສະເໜີບົດລາຍ
ງານປະຈໍາປີ 2018 ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ. 
 
ສມກຈ ຍັງສືບຕ ໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນທີື່ເພິ ື່ງພ ໃຈ ເພືື່ອ
ກາຍເປັນອົງການຈັດຕັັ້ງ ເຄືອຂ່າຍຂອງຂະແໜງການເງິນ
ຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ທີື່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການ
ບ ລິຫານ, ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ, 
ການຈັດຝຶກອົບຮົມຫ ັກສ ດຕ່າງໆ.  
 
ຫ ັງຈາກທີື່ ລ ຖ້າໃບອະນຸຍາດຖາວອນ ຕັັ້ງແຕ່ ປີ 2013 
ຈົນມາຮອດວັນທີ 15 ສິງຫາ 2018 ກະຊວງພາຍໃນ
ແມ່ນໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດຖາວອນໃຫ້ແກ່ ສມກຈ ຢ່າງ
ເປັນທາງການ, ເຊີື່ງເຮັດໃຫ້ ປີນີັ້ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາ
ຄັນຢ່າງຍີື່ງ ສໍາລັບ ອົງກອນຂອງ ພວກເຮົາ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ 
ທ້າຍ ເດືອນ ພະຈິກ ສມກຈ ກ ໍ່ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່
ສາມັນສະມາຊິກ ຂືັ້ນ ຈຸດປະສົງເພື ື່ອ ເລືອກຕັັ້ງ ຄະນະ
ສະພາບ ລິຫານຊຼຸດໃຫມ່ ຂອງ ສມກຈ. ສະມາຄົມການ
ເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນຈາກ 
ອົງກອນ ADA ໄດ້ຈັດກອງປະຊຼຸມການເຂົັ້າເຖິງການ
ບ ລິການ ດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ຄັັ້ງທໍາອິດ. ກອງ
ປະຊຼຸມລະດັບຊາດໃນຄັັ້ງນີັ້ ໄດ້ເຊື ັ້ອເຊີນເອົາບັນດາຜ ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ຂະແໜງທຸລະກິດ ແລະ 
ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ເພືື່ອມາ
ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມ ແລະ ວິວັດທະນາການ 
ຂອງການເງິນຈຸລະພາກ. 
 
ໃນນາມທີື່ເປັນອົງກອນຂອງສະມາຊິກ, ສມກຈ ໄດ້ມີ
ຄວາມຫ້າວຫັນ ໃນການສະໜອງການບ ລິການທີື່ມີຄຸນ
ນະພາບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ ແລະ ຍັງໄດ້ເປີດກວາ້ງ
ການປຶກສາ ຫາລື ລະຫວ່າງສະມາຊ ິກ ແລະ ຫ າຍ

ພາກສ່ວນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍການ
ຈດັກອງປະຊຼຸມປະຈໍາໄຕມາດຮ່ວມກັບກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາ
ບັນການເງິນ, ຈັດກອງປະຊຼຸມວິຊາການສະມາຊິກ, ແລະ 
ກອງປະຊຼຸມວິສາມັນຕ່າງໆ.  
 
   ສມກຈ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜ ນຢ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງ ຈາກ 
ອົງ ການອາດາ ປະເທດລຸກຊໍາບວກ (ADA 

Luxemburg), ອົງການ GIZ, ແລະ ອົງການ 
UNCDF/UNDP. ນອກຈາກນັັ້ນ, ສະມາຄົມຍັງສາມາດ
ສ້າງລາຍຮັບຈາໍນວນໜືື່ງແມ່ນໄດ້ຈາກການໃຫ້ບ ລິການ
ຂອງຕົນ ໃຫ້ບັນດາສະ ມາຊິກ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ຕ້ອງການ ເຊັົ່ນ ສ ນຜ ້ປະກອບການແມ່ຍິງ, 
ອົງການແຮງງານສາກົນ, ບ ລິສັດ ເທີນຫີນບ ນ ແລະ 
ບ ລິສັດ ໄຟຟ້າ ນໍໍ້າເທີນສອງ. 
 
ນະໂອກາດນີັ້, ຂ້າພະເຈົັ້າຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນ
ຢ່າງສ ງ ມາຍັງບັນດາເພືື່ອນຮ່ວມງານທີື່ເປັນສະມາຊິກ
ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ 
ແລະ ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ 
ນ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫ ວງຕ ໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງ 
ສມກຈ ແລະ ຂ ສະແດງຄວາມຮ ້ບຸນຄຸນເປັນຢ່າງສ ງມາຍັງ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ 
ນ ແລະ ຊີ ັ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດ, ພ້ອມນີ ັ້ ຂ ສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈ ມາຍັງທີມງານບ ລິຫານຂອງ ສມກຈ ຊຶື່ງນໍາໂດຍ
ທ່ານ ຜ ້ອໍານວຍການ ທີື່ເປັນຜ ້ນໍາດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສ ງ ແລະ ໄດ້ສຸມທຸກສະຕິປັນຍາປະກອບ ສ່ວນເຮັດວຽກ 
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍໝັັ້ນຕັັ້ງໃຈ ຕ ໍ່
ສະມາຊິກ, ມີການພົວພ ັນປະສານງານທີ ື່ດ ີກ ັບທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຜ ້ໃຫ້ທຶນ ຊຶື່ງທັງໝົດເຫ ົົ່າ
ນີັ້ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ ສມກຈ ເດີນໄປຂ້າງໜ້
າໄດ້ດ້ວຍບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຂັັ້ມແຂງ 
 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ເດືອນ ມີນາ ປີ 2018 
 
 
 
 
 
 
ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ 
ປະທານ ສະພາບ ລິຫານ ສມກຈ 
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ບົດນໍາຂອງທ່ານຜ ອ້ໍານວຍການ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ສະບາຍດ ີບນັດາທາ່ນຜ ອ້າ່ນ ທີື່ຮກັແພງ, 
ໃນໄລຍະປີ 2018 ຜ່ານມາ, ສມກຈ ໄດ້ສືບຕ ໍ່ ເພີື່ມທະວີ 
ພາລະບົດບາດ ຂອງຕົນ ໃນການເປັນຕົວແທນຫ ັກຂອງຜ ້
ປະກອບການດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ ໂດຍການຊຼຸກຍ ້ ໃຫ້
ມີການລວມຕົວກັນ ຂອງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການ
ສົົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີື່ດີທີື່ສຸດ ໃນຂະແຫນງການເງິນຈຸ
ລະພາກຂອງ ສປປ ລາວ ເພືື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂະແຫນງ
ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ມີບົດບາດ ທາງດ້ານສົງຄົມ ແລະ ເຂົັ້າ
ເຖິງການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ. 
ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸເປົົ້າໝາຍຄວາມສໍາເລັດໃນຄັັ້ງນີັ້ ກ ໍ່
ແມ່ນຍ້ອນ ການສະຫນັບສະຫນ ນທີື່ມີຄຸນນະພາບສ ງຢ່າງ
ຕ ໍ່ເນືື່ອງ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
, ອົງກອນ ADA Luxembourg, ໃນຂອບເຂດການ
ຕົກລົງຮ່ວມມື ປີ 2018-2020, ກັບບັນດາ ສະມາຊກິ 
ແລະ ບັນດາຜ ້ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມຫ ັກ. 
 

ນອກຈາກນີັ້, ພວກເຮົາກ ໍ່ຍັງໄດ້ມີຜົນສາໍເລັດ ໃນ ຂົງເຂດ 
ການສ້າງຂດີຄວາມອາດສາມາດ, ເຊີື່ງໄດ້ສໍາເລັດການຝກຶ
ອົບຮົມທັງໝົດ 500 ກວ່າຄົນ, ຂົງເຂດການພັດທະນາ
ຄວາມຮ ້, ແມ່ນ 89 ສະຖາບັນທີື່ເປັນສະມາຊິກ, ເຂົາເຈົັ້າ
ແມ່ນມີຄວາມເຕັມໃຈໃນການແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນການດໍາເນີນ
ງານ ຢ ່ໃນເວັບໄຊສ໌ ຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ໃນຂົງເຂດ ການ
ປະສານງານ, ແມ່ນພວກເຮົາຍັງໄດ້ ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ 
ເລືື່ອງບັນຫາ ອາກອນ ກັບບັນດາຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫ ັກ. 
ພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນການເຂົັ້າໄປເປັນ
ສ່ວນໜືື່ງໃນການປະກອບສ່ວນ ການບ ລິການຂອງ ພວກ
ເຮົາ ໃນຂະແຫນງການເງິນທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດເຊັົ່ນກັນ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ທະນາຄານບ້ານ/ກອງທຶນບ້ານ, ດັົ່ງ ນັັ້ນ 
ພວກເຮົາ ຈືື່ງສາມາດ ສ້າງຕັັ້ງອົງການສະຫນັບສະ ຫນ ນ
ເຄືອຂ່າຍ ໄດ້ແຫ່ງທໍາອິດ, ເອີັ້ນວ່າ "ສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ 
ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດພດັທະນາເມືອງນາກາຍ". (NSO) ນີັ້ 
ຈະໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ແກ່ 16 
ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ແລະ ຈະສ້າງຖານການບ ລິການ
ໄປທົົ່ວເມືອງນາກາຍ ແລະ ເມືອງອອ້ມຂ້າງ ໃນແຂວງ ຄໍາ
ມ່ວນ.  

ຈາກຈຸດເລີື່ມຕົັ້ນນີັ້, ສມກຈ ຈະສືບຕ ໍ່ສະຫນັບສະຫນ ນ
ກອງທຶນບ້ານໃນບັນດາແຂວງອືື່ນໆ, ເຊັົ່ນ: ແຂວງຫົວພັນ
, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງບ ລິຄໍາ
ໄຊ ແລະ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ ໃນການຮ່ວມມື ກັບ ກອງທຶນ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ແຜນງານພັດທະນາທ້ອງ
ຖີື່ນລາວ/030, ອງົການລັກເດບ ໃນປີ 2019 ນີັ້.  
 

ກອງປະຊຼຸມ ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການທາງດ້ານການເງນິ
ໃນ ສປປ ລາວ ຄັັ້ງທໍາອິດ ຂອງພວກເຮົາ ເຊີື່ງຈດັຂືັ້ນທີື່ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນພະຈກິ, ເຊີື່ງສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ສມກຈ ສາມາດເປັນຈຸດສ ນລວມ ທີື່ໄດ້ນໍາເອົາ
ບັນດາຜ ້ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ຜ ້ຄຸ້ມຄອງ, ຜ ້ທີື່ປະຕິບັດຕົວຈິງ
ຂອງຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ, ລ ກຄ້າ, ຜ ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ 
ຜ ້ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມອືື່ນໆ ໄດ້ເຂົັ້າມາ ເພືື່ອຈດັລຽງບັນຫາ, 
ເນັັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການເພືື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ການ
ຮ່ວມມືລະ ຫວ່າງ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ, ຂະແໜງການ
ຕ່າງໆ ເພືື່ອເພີື່ມທະວີການສະຫນັບສະຫນ ນຂອງພວກເຮົາ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຜ ້ທີື່ບ ໍ່ທັນເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການ ແລະ 
ເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການທາງດາ້ນການເງິນແລ້ວ. 
ນອກຈາກ ຜົນສໍາເລັດທີື່ກາ່ວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ສມກຈ 
ແມ່ນສາມາດໃຫ້ບ ລິການໃນຂະແຫນງການອືື່ນໆ ຕືື່ມອກີ
ເຊັົ່ນ: ການບ ລິການໃຫ້ແກ່ ຈຸນລະວິສາຫະກິດຂະໜາດ 
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ 
ອົງການແຮງງານສາກົນ-ກົມສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ-ກາງ-ທະນາຄານໂລກ ແລະ LaosInBusiness. 

ສມກຈ ແມ່ນໜືື່ງໃນບັນດາຜ ້ໃຫ້ບ ລິການການສົົ່ງເສມີ
ທຸລະກິດ ຢ ່ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊີື່ງພວກເຮົາໄດ້ຈັດການຝກຶ
ອົບຮົມການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນໃຫ້ແກ່ ຈນຸ
ລະວິສາຫະກິດຂະໜາດນອ້ຍແລະກາງ, ໃຫ້ການຕດິຕາມ 
ແລະ ລົງໂຄດສ໌ ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາຢ່າງສະຕ ໍ່ເນືື່ອງ ຈົນກວ່າ
ແຜນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາຈະຖືກຍອມຮັບຈາກ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ. 
ຂ້າພະເຈົັ້າ ໃນນາມຕາງໜ້າທິມງານ ບ ລິຫານ ແລະ 
ພະນັກງານ ຂ ຂອບໃຈ ມາຍັງ ຄະນະສະພາບ ລິຫານຂອງ 
ສມກຈ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ຕ ໍ່
ຜົນສໍາເລັດນີັ້ັ້, ໂດຍສະເພາະ ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ, ກມົ
ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 
ອົງການຜ ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ບັນດາຄ ່ຮ່ວມງານ. ທິມງານ
ບ ລິຫານ ຈະສືບຕ ໍ່ ບຸກບືນສ້າງກິດຈະກາໍຕາ່ງໆ ທີື່ເປັນ
ປະໂຫຍດ ຕ ໍ່ຂະແໜງ ການ ເພືື່ອປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ
ການພດັທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິື່ງວ່າ 
ຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຈາກບັນດາ
ທ່ານ ໃນກິດຈະກໍາຕາ່ງໆ ຂອງພວກເຮົາໃນອະນາຄດົ. 
 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ເດືອນເມສາ ປີ 2018 

 

 
ປະມວນ ເພັດທານີ 
ຜ ້ອໍານວຍການ ສມກຈ 
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1. ຂະແໜງການເງິນຈລຸະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ 
ໃນປີ 2018 ທີື່ຜ່ານມານີັ້, ຈໍານວນ ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະ
ພາກ (ສກຈ) ທີີື່ໄດ້ຂືັ້ນທະບຽນນໍາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແມ່ນໄດ້ເພີື່ມຂືັ້ນພຽງແຕ່ 0,81% ຈາກ 123 ສກຈ ມາ
ເປັນ 124 ສກຈ. ໃນນັັ້ນ ສກຈຮ ມີ 20 ແຫ່ງ ເພີື່ມຂືັ້ນ ຈາກ
ປີ 2017 ເທົົ່າກັບ 5,2%, ສກຈບ ມີ 77 ແຫ່ງ ເພີື່ມຂືັ້ນຈາກ 
ປີ 2017 ເທົົ່າກັບ 4,05% ແລະ ສສງ ມີ 27 ແຫ່ງ ຫ ຼຸດລົງ 
ຈາກ ປີ 2017 ເທົົ່າກັບ 10%. ເຊີື່ງ ສກຈ ທັງໝົດນີັ້ ແມ່ນ
ໄດ້ໃຫ້ການບ ລິການແກ່ລ ກຄ້າຫ າຍກວ່າ 336,984 ຄົນ ເພີື່ມ
ຂືັ້ນ 36,4% ຈາກປີ 2017. ເຊີື່ງໃນນັັ້ນມີລ ກຄ້າຜ ້ກ ້ຢືມ ທີື່
ກໍາລັງ ເຄືື່ອນໄຫວຢ ່ ປະມານ 87,613 ຄົນ ສ ງຂືັ້ນ 41% 
ເມືື່ອທຽບໃສ່ປີ 2017, ແລະ ລວມຍອດເງິນກ ້ທັງໝດົ ມີ 
1.055,6 ຕືັ້ກີບ (ປະມານ 123 ລ້ານໂດລາສະຫະລດັ) ອດັຕາ
ການເພີື່ມຂືັ້ນ ປະມານ 39% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ລວມຍອດ
ຊັບສິນທັງໝົດ ມີ 1,632.1 ຕືັ້ກີບ (ປະມານ 190 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ) ເພີື່ມຂືັ້ນ 28% ເມືື່ອທຽບໃສ່ປີ 2017.  

ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ອັດຕາການເພີື່ມຂືັ້ນຂອງ ຍອດເງິນກ  ້
ແມ່ນ ເພີື່ມຂືັ້ນໃກ້ຄຽງກັນ ປະມານ 39%, ແຕ່ ຈໍານວນ ລ ກ
ຄ້າຜ ້ກ ້ຢືມກໍາລັງເຄືື່ອນໄຫວຢ ່ ແມ່ນເພີື່ມຂືັ້ນເປັນອັດຕາສ່ວນ
ທີື່ສ ງ ຈາກ 1,6% ເປັນ 41% ໃນປີ 2018. ເຊີື່ງອັດຕາການ
ເພີື່ມຂືັ້ນດັົ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາສະຖາບັນການ
ເງິນຈຸລະພາກໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ບ ລິການແກ່
ປະຊາຊົນ, ເຮັດໃຫ້ ເຂົາເຈົັ້າສາມາດເຂົັ້າເຖິງການບ ລກິານ
ທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຖາບັນ ໄດ້ທົົ່ວເຖິງຫ າຍຂືັ້ນ,  ແລະ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມີປະສິດທິພາບໃນການຂະ ຫຍາຍ 
ຖານລ ກຄ້າຂອງສະຖາບັນໂດຍລວມເຊັົ່ນດຽວກັນ. 

2. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ ຂອງ ສມກຈ 
ອົງການຈັດຕັັ້ງໃນເມືື່ອກອນຂອງ ສະມາຄົມການເງິນຈລຸະພາກ 

(ສມກຈ), ແມ່ນ ກຸ່ ມເຮັດວຽກການເງິນຈຸລະພາກຂອງ ສປປ 

ລາວ (ກຮກຈ), ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນເດອືນ ພຶດສະພາ ປີ 

2007 ໂດຍກຸ່ມຜ ້ທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນຈລຸະພາກ 

ເພືື່ອສາງກົນໄກການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ປະສົບ

ການ, ເປັນຕົວແທນເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຂະແໜງການເງິນ

ຈຸລະພາກ, ແລະ ປະສານງານກດິຈະຕ່ າງໆ ຂອງອົງການຜ ້ ໃຫ້

ທຶນ. ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2013, ກຮກຈ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ

ຊົົ່ວຄາວ ເປັນສະມາຄົມບ ໍ່ຫວັງຜົນ ໄລ (Non-Profit 

Associations). ຈາກ ກະຊວງພາຍໃນ (MoHA). ຈາກນັັ້ນ, 

ຊືື່ຂອງ ກຮກຈ ຈຶື່ງປ່ຽນມາເປັນ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ 
(ສມກຈ) ແລະ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຖາວອນໃນກາງເດືອນ 
ສິງຫາ ປີ 2018. 

ສມກຈ ແມ່ອົງກອນຫ ັກທີື່ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ ແກ່ ອຸດ

ສາຫະ ກໍາການເງິນຈຸລະພາກແຫ່ ງຊາດ. ສມກຈ ໄດ້ ເຕົັ້າໂຮມ

ບັນດາຜ ້ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຜ ້ມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານດັົ່ງກ່າວອືື່ນໆອີກ ທີື່ມີເປົົ້າໝາຍຄ້ າຍຄື

ກັນ ເພືື່ອການປັບປຸງ ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານການເງິນ

ທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນທີື່ຍອມຮັບໄດ້ ຂອງປະຊາຊົນຜ ທຸກຍາກ 

ແລະ ຜ ້ ທີື່ບ ໍ່ມີຄວາມສາມາດ ເຂົັ້າຫາທະນາຄານ. ໃນເດືອນ

ທັນວາ, ສມກຈ ປະກອບມີ 5  ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ, 3 

ສະມາຊິກ ກວດກາພາຍໃນ ແລະ ພະນັກງານ 9 ຄົນ. 
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3. ວໄິສທັດ, ພາລະກດິ ແລະ ຄ່ານຍົິມຫ ັກ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ວິໄສທດັ: ປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ຊົມໃຊ້ຢ່າງຍຸດຕິທໍາ ການ
ບ ລິການດ້ານການເງິນ ທີື່ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄຸນນະພາບສ ງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ  
ຊຶື່ງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ໂດຍນໍາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທຸກ
ຄົນ ແລະ ປະກອບ ສ່ວນເຂົັ້າໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ພາລະກດິ: ເພືື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ຜ ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານການເງິນຈຸລະພາກໃນການບ ລິການທີື່ຍືນຍົງ, ມີຄຸນນະພາບສ ງ, ມີປະສິດທິພາບ, ແທດເໝ
າະກັບຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍການ (i) ສະໜອງ ການບ ລິການໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຜ ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ບັນດາລ ກຄ້າຂອງພວກເຂົາ, (ii)ເປັນຜ ້ປະສານງານກັບຄ ່
ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ & ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ (iii) ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີສະພາບ
ແວດລ້ອມທີື່ເອືັ້ອອໍານວຍ, ແລະ (iv) ຂະຫຍາຍການບ ລິການໄປຫາພາກສ່ວນທີື່ໃຫ້ບ ລິການ
ການເງິນຈຸລະພາກທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດ - ທະນາຄານບ້ານ/ກອງທຶນບ້ານ.

ຄ່ານິຍົມຫ ກັ 

ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ສມກຈ ເຄົາລົບ & ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການ
ເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປລາວ & ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນສ ງກ່ຽວກັບຄວາມຫ າກ

ຫ າຍທາງດ້ານປະສົບການ ທີື່ເປັນຕົວແທນ ໃນຂະແໜງການ

ມີຄວາມຊືື່ສດັ ແລະ ຈິງໃຈ
ສມກຈ ແມ່ນມີຄວາມຊືື່ສັດ ແລະ ຈິງໃຈ ຕ ໍ່ສະມາຊິກ
ຂອງຕົນ ແລະ ຕ ໍ່ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອືື່ນໆ, ທັງທາງດ້ານ

ການເງິນ ແລະ ການພົວພັນທີື່ເປັນທາງການ.

ມີຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສງັຄມົ
ສມກຈ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນສ ງ ຕ ໍ່ຜົນປະໂຫຍດ, 

ຄວາມສົມບ ນພ ນສຸກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ປະຊາຊົນຜ ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ້ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ໃນ 

ສປປ ລາວ.

ມີຄວາມໂປງ່ໄສ
ສມກຈ ມີຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ການ

ບ ລິການຂອງຕົນ.  ເປີດກວ້າງ ແລະ ຊືື່ສັດ, ໂດຍມິ
ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນ ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ກັບ
ສະມາຊິກຂອງຕົນ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອືື່ນໆ.

ມີຄວາມໝາຍໝັັ້ນຕັັ້ງໃຈ
ສະມາຊິກ ປະກອບສ່ວນ & ອຸທິດຕົນເອງຢ່ື່າງ
ຫ້າວຫັນ ເພືື່ອບັນລຸ ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

ຂອງ ສມກຈ 
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4. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງ 
ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັັ້ງຂອງ ສມກຈ ຈືື່ງໄດ້ຖກືຈດັ ໂດຍອີງຕາມຄາໍ
ແນະນໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງພາຍໃນ (MoHA) ສໍາລັບສະມາ 
ຄົມບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (Non-Profit Associations).  
 
ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກ ແມ່ນອົງກອນຄຸ້ມຄອງສ ງສຸດຂອງ
ສະມາຄົມ ແລະ ເປັນຜ ້ຕັດສິນທຸກໆບັນຫາ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ
ສະມາຊິກທັງໝົດ. ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກສະໄໝສາມັນແມ່ນ
ຈັດຂຶັ້ນທຸກໆສາມປີ ແຕ່ວ່າໃນກ ລະນີທີື່ຈໍາເປັນ ຫ ື ຮີບດ່ວນ ກອງ
ປະ ຊຼຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກວິສາມັນ ກ ໍ່ສາມາດຈັດຂືັ້ນໄດ້. ກອງປະຊຼຸມ
ໃຫຍ່ສະມາຊິກມີອໍານາດໃນການດັດແກ້ທໍາມະນ ນຂອງສະມາຄົມ
, ຄັດ ເລືອກສະມາຊິກສະພາບ ລິ ີຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ
ກວດກາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານ ລວມທັງບົດລາຍງານດ້ານ
ການເງິນ ທີື່ນໍາ ສະເໜີໂດຍຫ້ອງການຂອງສະມາຄົມ. ນອກຈາກ
ນັັ້ນ, ສະມາຄົມຍັງຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຼຸມສະມາຊິກທັງໝົດ ປະຈໍາ
ປີ ຊຶື່ງຈັດຂືັ້ນປີລະ ເທືື່ອນໍາອິກ.  
ສະພາບ ລິຫານ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 5 ທ່ານ: ປະທານ, ຮອງ
ປະທານ ແລະ ຄະນະ 3 ທ່ານ.  
 
ສະພາບ ລິຫານ ແມ່ນເປັນຕົວແທນທີື່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ
ສະມາຄົມ ແລະ ສາມາດເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ພາຍນອກ. ວາລະຂອງ ສະພາບ ລິຫານແມ່ນມີກໍານົດຢ ່ 3 ປີ. 
ສະພາບ ລິຫານແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫ້ທິດຊີັ້
ນໍາລວມ, ວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວບຄຸມການບ ລິຫານງານຂອງ
ສະມາຄົມ ພ້ອມທັງວາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງ ສະມາຄົມ. 
 
 
 

 
ຄະນະກໍາມະການກວດກາ ປະກອບດ້ວຍ ປະທານ, ຮອງປະທານ 
ແລະ ຄະນະ ຜ ້ທີ ື່ເປັນສະມາຊິກທົົ່ວໄປຂອງສະມາຄົມ. ຄະນະ
ດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີໜ້າທີ ື່ໃນການປະຕິບັດການກວດສອບການ
ບ ລິຫານງານ, ບົດລາຍງານດ້ານການເງິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້
ຊ ັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງສະມາຄ ົມ ຢ ່າງເປັນປົກກະຕິ . 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການກວດກາຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ທໍາການ
ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິຕົກລົງຕ່າງໆ ຂອງ ກອງປະຊຼຸມ
ປະຈໍາປີ ແລະ ກອງປະຊຼຸມສະພາບ ລິຫານ. 
 
ຫ້ອງການຂອງສະມາຄົມ ແມ່ນອົງປະກອບທີື່ໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜ ນແບບຖາວອນຂອງສະມາຄົມ, ໃຫ້ ການສະໜັບສະໜ ນແກ່
ສະພາບ ລິຫານໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບ ລິຫານງານ ບັນດາ
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມ. ຫ້ອງການ ສະມາຄົມແມ່ນມີ
ຜ ້ອໍານວຍການທີື່ເປັນຫົວໜ້າ, ຜ ້ອໍານວຍການແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ແຕ່ງຕັ ັ້ງໂດຍສະພາບ ລິຫານ. ເພີ ື່ນເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການ
ບ ລິຫານການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນຂອງສະມາຄົມ. 
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5. ກດິຈະກາໍ ແລະ ຜນົສໍາເລດັ ປະຈາໍປີ 2018 
5.1 ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ 
ສມກຈ ໄດ້ສາໍເລັດ ການຈດັຝກຶອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ສະມາຊິກ ຈໍາ
ນວນຄັັ້ງທີື່ຈັດ ທັງໝົດໃນປີ 2018 ເທົົ່າກັບ 26 ຄັັ້ງ ແລະ ມີຈໍາ
ນວນຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ ມີ 563 ຄົນ ເພີື່ມຂືັ້ນ 38% ຈາກ ປີ 
2017 ຜາ່ນມາ. 
 

 

ສມກຈ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໂດຍການສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກັບສະມາຊິກ ສກຈ ພ້ອມດ້ວຍລ ກຄ້າຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະ ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກໃນ ສປປ ລາວ.  

ການຈັດຝຶກອົບ ຮົມຕະຫ ອດໄລຍະປີ 2018 ນີັ້, ມີຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງ
ໝົດ  563 ຄ ົນ ທີ ື່ມາຈາກຫ າຍພາກສ່ວນທີ ື່ແຕກຕ່າງກັນ 
ໂດຍທິມຄ ຝຶກທີື່ມີປະສົບການໃນຫ າຍຂະແໜງການ ທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບ ລິການໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ
ດັົ່ງນີັ້: 

03 ຫວົຂ ໍ້ຝກຶອບົຮມົທີື່ ຕອ້ງການທີື່ສດຸ ອງີຕາມຜນົການສໍາຫ ວດ
ຄວາມຕອ້ງການ ຈາກສະມາຊກິ: 
 
ໃນປີ 2018 ນີັ້ ສມກຈ ໄດຈ້ັດຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ ໂດຍອີງຕາມ ຜົນ
ຂອງການສາໍຫ ວດ ຄວາມຕ້ອງການ ຈາກ ສະມາຊິກ ເຊີື່ງສັງລວມ
ໄດ້ 3 ອັນດັບ ຄວາມຕ້ອງການຫ ັກໆ ເຊັົ່ນ: ການບ ລິຫານສິນເຊືື່ອ 
ແລະ ໜີັ້ຊັກຊ້າ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ 
ການທົບທວນແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫ າດ ເຊິື່ງມີຜ ເ້ຂົັ້າຮ່ວມ
ຈໍານວນທັງໝົດ 79 ຄົນ ຊຶື່ງແມ່ນ ພະນັກງານ, ຜ ້ຈດັການ ແລະ 
ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ ທີື່ມາຈາກ ສກຈ ທີື່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງ 
ສມກຈ. ຈໍານວນ 44 ສກຈ ທີື່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຊຼຸດຝຶກອບົຮົມທີື່ໄດ້
ຈັດຂືັ້ນທັງໝົດເຫ ົົ່ານັັ້ນ. 
 
 
 
 

 
ຈດັຝກຶອບົຮມົ ປະຊາສກຶສາທາງດ້ານການເງນິ ແລະ ການວາງແຜນ
ທລຸະກດິ/ການຕະຫ າດໃຫລ້ ກຄາ້ ຂອງສະມາຊກິ ສກຈ 06 ຄັັ້ງ 
ໃນປີ 2018 ສມກຈ ຮ່ວມກັບ ສກຈ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນ
ຫົວຂ ໍ້ ການວາງແຜນທຸລະກິດ/ການຕະຫ າດ ໃຫ້ 6 ສະຖາບັນ 
ເພື ື່ອເສີມສ້າງຜ ້ປະກອບການທີື່ເປັນລ ກຄ້າຂອງ ສກຈ ໃຫ້ມີ
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ການຂາຍທີ ື່ດ ີຂື ັ້ນ , ເຊິື່ງ

ປະກອບມີ:  ສກຈຮ ເພື ື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ, 

ສກຈບ ເມືອງຫົງສາ-ເງ ິນ, ສກຈບ ເມືອງຄອບ-ຊຽງຮອນ, 

ສກຈບ ເນັກ, ສສງ ເມືອງແປກ ແລະ ສສງ ມິດຕະພາບ ເຊິື່ງມີຜ ້
ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດປະມານ 148 ຄົນ ເປັນຍິງ 114 ຄົນ. ຫ ັກສ ດນີັ້
ແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕ ໍ່ຈັດໃນປີ 2019 ໂດຍການສະໜັບໜ ນ ຂອງອົງ
ກອນ ADA.  
 

 

 

 

 

 

 

 
ນອກຈາກ ສມກຈ ຈະໄປໃຫ້ບ ລິການໂດຍກົງແລ້ວ, 

ບັນດາສະມາຊິກ ຂອງ ສມກຈ ທີື່ ໄດ້ເຄີຍຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຄ 
ຝຶກ ໃນຫົວຂ ໍ້ດັົ່ງກ່າວ ກ ໍ່ຍັງໄດ້ສືບຕ ໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ໄປຝຶກຕ ໍ່ໃຫ້
ລ ກຄ້າຂອງຕົນເອງ. ໃນນັັ້ນ ສກຈບ ຊ່ວຍກັນພັັດທະນາ, ທີື່ 
ແຂວງຫົວພັນ ກ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຫ ັດສ ດເຫ ົົ່ານີັ້ ເປັນສ່ວນໜືື່ງໃນການ
ບ ລິການໃຫ້ ລ ກຄ້າຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ເຊີື່ງ ໃນປີ 2018 ນີັ້ ສກຈບ 
ຊ່ວຍກັນພັດທະນາ ໄດ້ໄປໃຫ້ຄວາມຮ ້ແກ່ລ ກຄ້າ ຈໍານວນ 6 ໝ ່
ບ້ານ ກວມເອົາ 281 ຄົນ ເປັນຍິງ 187 ຄົນ.   
ຈດັຝກືອບົຮມົ ຫວົຂ ໍ້ ຫ ກັສ ດບ ລຫິານ ການເງນິຈລຸະພາກ 
(MFMCC) ໄດ ້3 ລຸນ້, ແຕລຸ່ນ້ 12 ຫາ ລຸນ້ທ ີ14 

ໃນປີ 2018 ເນືື່ອງຈາກມີຄວາມຕ້ອງການວິຊາການສໍາລັບຂະ           ແ
ໜງການດັົ່ງກ່າວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ສມກຈ  ແລະ ທຫລ ຈຶື່ງໄດ້ຈັດທັງ    
ໝົດ 3 ລຸ້ນ ໃນນີັ້ ມີຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 95 ຄົນ, ມາຈາກ ສະມາຊິກ 
ສມຈກ ຈໍານວນ 80 ຄົນ, ຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມທີື່ບ ໍ່ແມ່ນ ສະມາຊິກ ສມກຈ ຈໍາ
ນວນ 8 ຄົນ, ທຫລ ຈໍານວນ 7 ທ່ານ ແລະ ສະຖາບັນທະນາຄານ 1 
ທ່ານ. ໃນນີ ັ້ເສັງຜ່ານຈໍານວນ 78 ຄົນ ເທົົ່າກັບ 82,1 %ຫ ັກສ ດ 
ປະກອບມີ 8 ວິຊາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ຊຶ ື່ງໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກ
ອົບຮົມ ຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈະມີການສອບເສັງຄະແນນ ສະເລ່ຍຜ່ານ 70%. ໃນ
ນັັ້ນ ວິຊາການດ້ານນິຕິກໍາ, ກົດໝາຍຕ້ອງໄດ້ຄະແນນຜ່ານ 70%. 
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ໃຫຄ້າໍປກຶສາ ແລະ ສອນຕວົຈງິ ໃຫສ້ະມາຊກິ  

ໃນປີ 2018 ສມກຈ ໄດ້ໃຫ້ຄາໍປຶກສາ ແລະ ສອນຕົວຈິງໃຫ້ແກ່
ສະມາຊິກທີື່ຕອ້ງການ ການຊ່ວຍເຫ ືອວິຊາການໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ
ເຊັົ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງທີື່ດີ,  ບຸກຄະລາກອນ, ການບ ລິຫານສິນເຊືື່ອ 

ແລະ ໜີັ້ຊັກຊ້າ, ການບັນຊີ, ການບ ລິຫານຫ້ອງການ ໃຫ້ແກ ່
ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ, ສກຈຮ ນິວຄອນເຊັບ ແລະ ສກຈບ 
ສະເຫ ີມສຸກ. 
ໃຫບ້ ລກິານຝກຶອບົຮມົໃຫທ້ະນາຄານບາ້ນ 
ສມກຈ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ຮ່ວມມື ຈາກລັດຖະບານ
ເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານ ອົງກອນ GIZ - AFP, ຈັດຝຶກອບົຮົມໃຫ້

ແກ່ ຄະນະສະພາບ ລິຫານ, ຄະນະກໍາມະການສິນເຊືື່ອ ແລະ ຄະນະ

ກໍາມະການກວດກາຂອງ 7 NSOs ໃນຫົວຂ ໍ້: ການຄຸ້ມຄອງທີື່ດີ, 

ທັກສະການເປັນຜ ້ນໍາ, ການບ ລິຫານສິນເຊືື່ອ ແລະ ໜີັ້ຊັກຊ້າ, 
ການຄວບຄຸມ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນ ໂດຍມີຜ ເ້ຂົັ້າຮ່ວມ
ກວ່າ 40 ຄົນ.  
ໃຫບ້ ລກິານໂຄງການອືື່ນໆ ທີື່ບ ໍ່ແມ່ນສະມາຊກິ ສມກຈ 
ນອກຈາກການໃຫ້ບ ລິການແກ່ສະມາຊິກແລ້ວ, ໃນປີ 2018 
ສມກຈ ກ ໍ່ໄດ້ເຮັດສັນຍາບ ລິການໃຫ້ແກ່ພາຍນອກ ເພືື່ອສ້າງ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງຄື: ບ ລິສັດເທີນຫີນບ ນ , ສ ນຜ ້ປະກອບການ
ແມ່ຍິງ (WEC) ແລະ ອົງການ ແຮງງານສາກົນ (ILO) ເພືື່ອສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮ ້ທາງວິຊາ
ການໃນທາງດຽວກັນ. 

5.2 ການພັດທະນາຄວາມຮ ້/ການຕິດຕາມການດໍາເນີນງານ 
ການຮວ່ມມືກບັພາຍນອກ / ການເປນັຕວົແທນໃຫແ້ກຂ່ະ       ແ
ໜງການ 

 
ສມກຈ ສືບຕ ໍ່ຮ່ວມມືກັບພາຍນອກ ເຊິື່ງໃນປີ 2018 ສມກຈ ກ 
ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ ແລະ ງານສໍາຄັນຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ກອງປະຊຼຸມ 
ປະເມີນໂຄງການ ການເງິນຈຸລະພາກ ເຂດຊົນນະບົດ  GIZ-

AFP, ກອງປະຊຼຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ສ້າງແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ຍຸດທະສາດ ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການ ດ້ານການເງິນ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ໄລຍະ 2018-2025 ຈັດໂດຍ ໂຄງການ UNCDF, ການ
ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຜ ້ປະກອບກິດຈະການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 

ກາງ ນໍາໃຊ້ເວບໄຊຂອງສ ນບ ລິການ SME ອາຊຽນ, ກອງປະຊຼຸມ
ກ່ຽວກັບ SDG ແລະ ກອງປະຊຼຸມດ້ານບົດບາດຂອງການສຶກສາ
ດ້ານການເງິນ ແລະ ການປົກປ້ອງຜ ້ຊົມໃຊ້ທາງການເງິນ ໃນການ
ສະໜັບສະໜ ນການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານການເງິນ ໂດຍກອງ
ປະຊຼຸມດັົ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ ການເງິນຈຸລະພາກໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ 
- ການເຂ ົ ັ້າເຖ ິງແຫ ່ງທຶນຂອງຜ ້ ທຸກຍາກ (AFP), ອົງການ 
OECD ແລະ ADBI ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນໂດຍ ລັດຖະບານ
ປະເທດ ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົດສະຕາລີ ແລະ ກະຊວງການເງິນ
ປະເທດຍີື່ປຸ່ນ. 
 
ໄດຈ້ດັກອງປະຊຼຸມວຊິາການສະມາຊກິ ສມກຈ 

ສມກຈ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ 2017 ໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ 
ຈັດກອງປະຊຼຸມ ວິຊາການ ສະມາຊິກ ຂືັ້ນ 2 ຄັ ັ້ງ, 1 ຄັ ັ້ງ ແມ່ນ 
ກອງປະຊຼຸມສະເພາະກິດ. ເຊິື່ງຫົວຂ ໍ້ຫລັກ ໃນການສົນທະນາໃນ
ກອງປະຊຼຸມວິຊາການ ສະມາຊິກແມ່ນປະກອບມີ: ນໍາສະເໜີ
ຜະລິດຕະພັນຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ (ທພລ) ເພືື່ອການ
ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນການເງິນ ໃນ ສ ປປລາວ ໂດຍມີຕົວແທນ
ຈາກ ທພລ ໄດ້ນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການ ຂອງ 
ທພລ, ຮ ບແບບການຮ່ວມມືກັບບັນດາສະຖາບັນການເງິນທີື່ເປັນ
ສະມາຊິກ ສມກຈ ແລະ ເງື ື່ອນໄຂການເປີດບັນຊີ ແລະ ໂອນ
ເງິນເດືອນຜ່ານ ທພລ. ລາຍງານດໍາເນີນງານຂອງ ສມກຈ ແລະ 
ແຜນໄຕມາດຕ ໍ່ໄປ, ກອງປະຊຼຸມສະເພາະກິດ ແມ່ນ ອີງຕາມ ການ
ສະເໜີຂອງສະມາຊິກ ໃນຫົວຂ ໍ້ ການເສຍພັນທະອາກອນ ຂອງສະ
ຖາບັນການເງິນ ແລະ ການແຕ່ງຕັ ັ້ງ ຄະນະບ ລິຫານ ກອງທຶນ
ຊ່ວຍເຫ ືອ ຜ ້ປະສົບໄພ ນໍໍ້າຖ້ວມທີື່ ແຂວງ ອັດຕະປື.  
 
ທີື່ພົ ັ້ນເດັົ່ນ ທີື່ສຸດ ແມ່ນ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ ສມກຈ ໄດ້ຈັດ 
ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ສາມັນສະມາຊິກ ຕາມລະບຽບການຂອງ 
ສະມາຄົມ ຫ ັງຈາກ ທີື່ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຖາວອນ ເຊີື່ງຕາມ
ວາລະ ແມ່ນໄດ້ມີການເລືອກຕັັ້ງ ຄະນະບ ລິຫານງານຊຼຸດໃໝ່ ຂອງ 
ສມກຈ ໂດຍການເປັນ ປະທານຂອງ ທ່ານ ຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງ
ສະຖາບັນການເງິນ, ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ ແລະ ໃຫ້ກຽດເປັນ
ປະທານ ໂອ້ລົມ ຂອງ ທ່ານ ຮອງຜ ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປລາວ, ທ່ານນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ເຊີື່ງມີສະມາຊິກ ເຂົັ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 74% ຂອງຈໍານວນ ສະມາຊິກ.  
 
ກອງປະຊຼຸມ ການເຂົັ້າເຖິງ ການບ ລກິານທາງດາ້ນການເງນິ ຄັັ້ງທາໍ
ອດິ ໃນ ສປປ ລາວ 

ແລະ ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ ກອງປະຊຼຸມ ການເຂົ ັ້າເຖິງ ການ
ບ  ລ ິການທາງດ ້ານການເງ ິນ  ຄ ັ ັ້ ງທ ໍາອ ິດ ໃນ ສປປ ລາວ 
(Financial Inclusion Forum in the Lao PDR) ພ າຍໃຕ້
ການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກ ອ ົງການ ADA, ໂດຍການເປັນ
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ປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງ ສະຖາບັນການ
ເງິນ, ທ່ານ ພັນທະບ ນ ໄຊຍະເພັດ. ໂດຍມີຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ຈາກ ພາກ
ລັດຖະບານ ທີື່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ, 
ສະມາຊິກ ຂອງ ສມກຈ ຫ າຍກວ່າ 120 ຄົນ.  

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຼຸມ (1) ເພືື່ອເພີັ້ມຄວາມເຂົັ້າໃຈ 
ກ່ຽວກັບ ການເງິນຈຸລະພາກ/ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການທາງດ້ານ
ການເງິນ ຢ ່ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກັບລ ກຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນທົົ່ວ
ໄປ; (2) ເພືື່ອສ້າງການຮ່ວມມືໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນ ລະຫວ່າງຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫ ັກໃນການໃຫ້ບ ລິການທາງ
ດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ (3) ເພືື່ອປຶກສາຫາລື ປະເດັນ
ສໍາຄັນຕ່າງໆ, ເຊັົ່ນ ຍຸດທະສາດການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການທາງ

ດ້ານການເງິນ, ປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ

ລະບຽບການ, ການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຊ່ອງທາງການ

ບ ລິການຕ່າງໆ, ການໃຫ້ຄວາມຮ ້ແກ່ລ ກຄ້າ ແລະ ການປົກປ້ອງຜ ້
ບ ລິໂພກ 
 

 

 

 

 

 

 

ໄດເ້ຜຍີແຜວ່ຽກງານປະຊາສາໍພນັ ໂດຍຜາ່ນແຜນ່ພບັ, ເວບໄຊສ ໌
ແລະ ປືົ້ມປະຕທິນິ ສມກຈ 
ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ວຽກງານປະຊາສາໍພັນຂອງ 
ສມກຈ, ພວກເຮົາໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານໂດຍຜ່ານ Brochure 

,Website ແລະ Facebook page ຢ່າງຕ ໍ່ເນື ື່ອງເປັນຕົ ັ້ນແມ່ນ
ການຈັດຕັັ້ງການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການຝຶກອົບຮົມຫລັກ ສ ດການເງິນຈຸລະພາກ, ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຼຸມ ແລະ ງານສໍາຄັນຕ່າງໆ, ການຈັດກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນກິລາ 
ເພືື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຮັກແພງລະຫວ່າງ ທຫລ ແລະ 
ສກມຈ ກັບບັນດາສະມາຊິກ. ແລະ ໃນປີ 2018 ນີັ້ ສມກຈ ກ ໍ່ໄດ້
ມີການຈັດພິມໝວກ ແລະ  ປຶົ້ັ້ມປະຕິທິນ ປີ 2019 ເພືື່ອແຈກຢາຍ
ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ, ສມກຈ ກ ໍ່ໄດ້ມີການ
ສົົ່ງຕ ໍ່ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານຈາກສະມາຊິກ ສກຈ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆທີື່ເປັນ 
ຄວາມຮ ້ຜ່ານ Facebook page ເຊັົ່ນກັນ. 
 
 
 

ປະຊຼຸມແລກປຽ່ນຂ ໍ້ມ ນກບັບນັດານກັລງົທນຶຕາ່ງປະເທດທີື່ມີ
ທາ່ແຮງ 
ຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງ, ສມກຈ ໄດ້ກາຍເປັນຕົວ
ແທນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ເຮັດໃຫ້ມີນັກລົງທຶນ
ຕ່າງປະເທດເຂົັ້າມາສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບ ການ
ລົງທຶນກ່ຽວກັບຂະແໜງການ ແລະ ໂອກາດການລົງທຶນໃນຂະ   
ແໜງການເງິນຈຸລະພາກຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ກົດລະບຽບທີື່
ສໍາຄັນຕ່າງໆສໍາລັບການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນເຖິງ 16 
ຄັັ້ງ ໃນປີ 2018 ນີັ້. 
ການຕດິຕາມ ຜນົການດາໍເນນີງານຂອງ ສະມາຊກິ ສກຈ ໄດຮ້ບັ
ການເສີມຂະຫຍາຍ 

ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ການກໍານົດຕົວຊີັ້ວັດກ່ຽວກັບຜົນການ
ປະຕິບັດງານຂອງ ສມກຈ ແມ່ນໄດ້ເພີ ື່ມຂືັ້ນຈາກຈໍານວນ 55 
ສະມາຊິກ ສໍາລັບຂ ໍ້ມ ນໃນເດືອນທັນວາ 2017 ມາເປັນ 60 
ສະມາຊິກໃນທ້າຍເດືອນ ມິຖຼຸນາ ປີ 2018, ຈາກສະມາຊິກທັງໝົ
ດ 91 ສະມາຊິກ (ສກຈ ໃໝ່ທີື່ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ 29 ແຫ່ງ, 2 ສກຈຂາດ
ການລາຍງານ) ໂດຍການນໍາໃຊ້ Factsheet ໃນການລາຍງານຂ ໍ້
ມ ນເຂົັ້າລະບົບ. 
5.3 ການປະສານງານ ແລະ ການປົກປ້ອງລ ກຄາ້ 
ການປະເມີນທາງດາ້ນ ສງັຄົມ (SPI4) ແລະ ການກວດສອບທາງ
ດາ້ນສັງຄມົ (Smart Campaign) ໃຫແ້ກ ່ສະມາຊກິ  
ສມກຈ ແມ່ນ ໄດ້ສໍາເລັດ ການເຮັດການປະເມີນ ຜົນປະຕິບັດງານ
ທາງດ້ານສັງຄົມ ໃຫ້ ແກ່ 2 ສກຈ ຄື: ສກຈຮ ປະຕ ຄໍາ ແລະ 
ສກຈບ ຊ່ວຍກັນພດັທະນາ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ເຄືື່ອງ ມື SPI4 ທີື່
ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ. ແລະ ໄດ້ເລີື່ມ ກວດສອບທາງດ້ານ
ສັງຄົມ ໃຫ້ ແກ່ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຊີື່ງເປັນ ສກຈ ທໍາ ອິດ 
ໃນ ສປປ ລາວ ໃນການ ເຂົັ້າຮ່ວມການກວດສອບໃນຄັັ້ງນີັ້, ສະໜັ
ບສະໜຸນໂດຍ ອົງການ ADA. 
 
ການປະຊຼຸມພບົປະກບັກມົຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິຂອງ ທຫລ 
ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ

ເຊັົ່ນດຽວກັບທຸກໆປີຜ່ານມາ, ສມກຈ ໄດຈ້ັດການປະຊຼຸມພົບປະ
ກັບກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນຂອງ ທຫລ ຢ່າງເປັນປົກະຕິໃນ
ແຕ່ລະໄຕມາດ ເປັນຈໍານວນ 3 ຄັັ້ງໃນປີ 2018, ເຊີື່ງໄຕມາດ ທີື່ 4 
ແມ່ນມາຈັດຢ ່ຕົັ້ນປີ 2019 ເພືື່ອທົບທວນກິດຈະກໍາ ທີື່ຜ່ານມາ 
ຂອງ ສມກຈ ແລະ ກິດຈະກາໍ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ 
ພ້ອມທັງ ວາງແຜນບັນດາກິດຈະກາໍໃໝຕ່່າງໆ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້
ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂະ ແໜງການ
ເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ. ເຂົັ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານຫົວໜ້າ ກົມ
ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ພອ້ມດ້ວຍຄະນະ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ 
ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກກົມ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ
ບ ລິຫານ ພ້ອມທ່ານ ຄະນະ ຜ ອ້ໍານວຍການ ແລະ ທີມງານບ ລິຫານ 
ສມກຈ. 
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ວຽກງານການກລິາ ແລະ ວຽກງານສັງຄມົ 

ໃນປີ 2018 ທີື່ຜ່ານມານີັ້, ສມກຈ ແລະ ສະມາຊກິໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມງານ
ແຂ່ງຂັນກິລາ ທີື່ຈັດຂຶັ້ນໂດຍ ທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເນືື່ອງ
ໃນ ວາລະສະເຫ ີມສະຫ ອງ ວັນສ້າງຕັັ້ງ ທະນາຄານ ຄົບຮອບ 50 ປີ, 
ແລະ ໄດ້ມີການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງ ສະມາຊກິ ໃນກິລາ ເປຕັງ ແລະ 
ດຶງເຊືອກ ຢ່າງຝົດຟືົ້ນ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ນອກຈາກນີັ້ ກ ໍ່ຍັງມີເຫດການທີື່ເຮັດໃຫ້ ສະມາຊກິ ຂອງ ສມກຈ 
ເຕົັ້າໂຮມນໍໍ້າໃຈຊ່ວຍເຫ ືອ ທາງດ້ານວຽກງານສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: ການ
ລະດົມທຶນ ຊ່ວຍເຫ ືອຜ ້ປະສົບໄພ ທີື່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ 
ອັດຕະປື, ເຊີື່ງມີສະມາຊິກ ບ ລິຈາກ ຈໍານວນ 50 ສະມາຊິກ, ແລະ 
ຍອດບ ລິກຈາກ ຢ ່ທີື່ ຈໍານວນ 51.750.000 ກີບ. ເຊີື່ງ ສະມາຊິກ 
ເຫັນດີ ໃຫ້ ຈັດຕັັ້ງ ກອງທຶນ ເພືື່ອຊ່ວຍເຫ ືອ ຜ ້ປະສົບໄພ ໃນໄລຍະ 
ກາງ ເຖິງໄລຍະຍາວ, ແລະ ຈະເລີື່ມໂຄງການແມ່ນ ປີ 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ການສະໜັບສະໜຸນກອງທນຶ/ທະນາຄານບ້ານ 
ສືບເນືື່ອງມາຈາກ ກິດຈະກາໍ ປີ 2017, ສມກຈ ໄດ້ໄປໃຫ້
ບ ລິການໃຫ້ແກ່ ບ ລິສັດໄຟຟ້ານໍໍ້າເທີນສອງ ທີື່ ເມືອງນາກາຍ 
ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ໃນການປະເມີນ 16 ກອງທຶນບ້ານ ຍົກຍ້າຍຈດັ
ສັນ ເພືື່ອສ້າງເປັນ ອົງການຈັດຕັັ້ງສະໜັບສະໜຸນເຄືື່ອຂ່າຍ 
(NSO) ໂດຍການຂືັ້ນທະບຽນເປັນ ສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ 
ເງິນຝາກປະຢັດ ເພືື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ
ຂອງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ຫ ັງຈາກທີື່ ໂຄງການສີັ້ນສຸດ. ແລະ
ໃນປີ 2018, ສມກຈ ກ ໍ່ຍັງສືບຕ ໍ່ສະໜັບສະໜຸນ ດ້ານວິຊາການ 
ແລະ ລົງຕິດຕາມ, ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ. ແລະ ມາຮອດທ້າຍ ເດອືນພະຈິກ 2018 ທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປລາວ ພາກກາງ ທີື່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ ອອກ
ໃບອະນຸຍາດ ເປີດໃຫ້ບ ລິການ ໃນຮ ບແບບເຄືື່ອຂ່າຍ NSO ຄຸ້ມ
ຄອງ ກອງທຶນບ້ານ 16 ແຫ່ງ ໂດຍການຝກຶງານດໍາເນີນງານຕົວ
ຈິງ, ທີື່ ເມືອງ ນາກາຍ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ.  

 

 

 

 

 

5.5 ການພດັທະນາອົງກອນ 
ໄດຈ້ດັກອງປະຊຼຸມສະພາບ ລຫິານ ຈາໍນວນ 4 ຄັັ້ງ 
ໃນປີ 2018 ທີື່ຜ່ານມານີັ້, ສມກຈ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຼຸມສະພາ

ບ ລິຫານຂຶັ້ັ້ ັ້ ັ້ນ ທຸກໆໄຕມາດຈໍານວນ 4 ຄັັ້ງ, ເຊິື່ງໃນກອງປະຊຼຸມ

ສະພາບ ລິຫານແມ່ນໄດ້ມີການສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືໃນ
ຫົວຂ ໍ້ສໍາຄັນຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການ

ດໍາເນີນງານແຕ່ລະໄຕມາດ, ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໃບອະນຸຍາດ

ຖາວອນຂອງ ສມກຈ ແລະ ການວາງທິດທາງແຜນການດໍາເນີນ
ງານ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບພາຍໃນ. ໃນໄຕມາດ ທີ 3 ແມ່ນ 
ປຶກສາຫາລື ເລືື່ອງຈັດກອງປະຊຼຸມ ໃຫຍ່ສະໄຫມສາມັນ ເທືື່ອທີ 
1, ຫ ັງຈາກທີື່ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງ ໃນເດືອນ ສິງຫາ. 
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ອງົການ ADA, GIZ ແລະ UNCDF ສບືຕ ໍ່ໃຫກ້ານສະ  ໜບັສະ
ໜ ນທນຶ 
ສມກຈ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜ ນ ຈາກຜ ້ໃຫ້ທຶນຢ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງ 

ເພາະວ່າ ສມກຈ ໄດ້ຮກັສາສາຍພົວພັນທີື່ດີກັບຜ ໃ້ຫ້ທຶນສະໜັບ

ສະໜ ນຫ ັກ ເຊັົ່ນ: ADA, GIZ, UNCDF, ພ້ອມນີັ້ 

ໂຄງການອືື່ນໆໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຂົັ້າມາເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ ເຊັົ່ນ: 

ໂຄງການ ເທີນຫີນບ ນ, ສ ນຜ ້ປະກອບການແມ່ຍິງ (WEC), 

ໂຄງການ Lux-Dev ແລະ ອົງການ ແຮງງານສາກົນ (ILO). 

 

 

 

 
ການກວດສອບພາຍນອກກຽ່ວກບັບດົລາຍງານ ດາ້ນການເງນິ ປະ
ຈາໍປ ີ2018 
ສໍາລັບການກວດສອບບັນຊີ ສມກຈ ໄດ້ປະຕິບັດການກວດສອບ
ບັນຊີຂອງຕົນທີ ື່ປະຕິບັດໂດຍ ບ ລິສັດກວດສອບການບັນຊີ 
Asia Pacific Accounting and Audit Services Sole Co; 
Ltd ແລະ ບົດລາຍງານການກວດສອບແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ຄ ່ຮ່ວມ
ງານທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານ
ວິຊາການໃຫ້ແກ່ ສມກຈ.  
 
 
 
 
 
 

 

ສ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຕວົ  
ເພືື່ອສືບຕ ໍ່ເສີມສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຕົນ, ສມກຈ ໄດ້

ສົົ່ງພະນັກງານ 2 ທ່ານ ເພືື່ອເຂົັ້າຮຽນ ຫ ັກສ ດຄ ຝຶກ ຂອງໂຄງການ 
ILO ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ໍ້: ການວ່າງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ບ ລິຫານການເງິນໃຫ້ແກ່ ຜ ້ປະກອບການທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ. 

 

ຄວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນການເງນິຂອງ ສມກຈ ໄດຮ້ບັການປບັປງຸ

ໃຫດ້ຂີຶັ້ນ 

ໃນການຕດິຕາມຜົນປະຈໍາປີ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ສມກຈ

, ສໍາລັບອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊຈ້່າຍຫ ກັ  (ລາຍຮັບ/ຄ່າໃຊຈ້າ່ຍຫ ັກ) 

ເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນ ເພີື່ມຂຶັ້ນ ເມືື່ອປຽບ ທຽບໃນປີ 2017 ມີແຕ ່

101%  ແຕ່ໃນເດອືນ ທັນວາ ປີ 2018 ສາມາດປະຕິບັດໄດ ້

116%. ໃນສ່ວນອັດຕາການກຸ້ມຕົນເອງດ້ານການເງິນ (ລາຍຮັບ

ທີື່ໄດ້/ລາຍຮັບ ລວມ) ກ ໍ່ເພີື່ມຂຶັ້ນເຊັົ່ນດຽວກັນຈາກ 50% ໃນປີ 

2017 ມາເປັນ 51% ໃນເດອືນທັນວາ ປີ 2018. 

 

ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ມີຈາໍນວນ 104 ສະມາຊກິ 

ໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2018 ສະມາຊິກມີ ຈໍານວນ 104 
ສະມາຊິກ. ສະມາຊິກທີື່ເປັນ ສກຈ ທັງໝດົ 89 ສກຈ (59 

ສກຈບ, 16 ສກຈຮ ແລະ 14 ສສງ). ມີ 10 ຜ ້ໃຫ້ທຶນ/ຄ ່ຮ່ວມ

ງານ, 2 ສ ນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີຈ ານວນ 3 ສະມາຊກິທີື່ເປັນ

ພາກສ່ວນບຸກຄົນ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ລໍາດັບ ຄະແນນ ອັນດັບທີ ລາຍຊືື່ສະຖາບັນ ປະເພດດີເດັົ່ນ 

1 95% 1 ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ 
ປະເພດ 1 
(77-100) 

2 80% 2 ສກຈຮ ນິວຄອນເຊັບ  
ປະເພດ 1 
(77-100) 

3 70% 3 ສສງ ຈໍາປາພັດທະນາ  
ປະເພດ 2 
(68-76) 

ສະມາຊກິດີື່ເດັົ່ນ ຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງ ສມກຈ ປະຈາໍປ ີ2018 
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6. ບດົສະຫ ຼຸບ & ບາດກາ້ວຕ ໍ່ໄປ 

ໃນປີ 2018 ນີັ້, ແມ່ນປີທີື່ ເລີື່ມຕົັ້ນ ປະຕິບັດ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດ 3 ປີ 2018-2020 ຂອງ ສມກຈ. ແຜນດັົ່ງກ່າວນີັ້ໄດ້ກ ານົດເປົົ້າ

ໝາຍທີື່ທ້າທາຍໃຫ້ ສມກຈ ທັງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນການສະໜອງການບ ລິການໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ເພືື່ອສ້າງ
ໃຫ້ ສມກຈ ມີຄວາມຍືນຍົງ ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃນການປະສານງານຂອງຂະແໜງການຢ່າງມືອາຊີບ. 

ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດໃໝ່ນີັ້, ຂົງເຂດທີື່ໜືື່ງ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ  ແລະ ລ ກຄ້າຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າ ຍັງແມ່ນ ຂົງເຂດບ ລິມະສິດຫ ັກ. ເນືື່ອງຈາກວ່າ ປະມານ 46% ຂອງງົບປະມານກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດສັນ

ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການສ້າງຂີດ ຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊິກ, ຕ ໍ່ມາແມ່ນຂົງເຂດທີື່ ສອງ ແມ່ນ ການພັດທະນາຄວາມຮ ້ ແລະ ການ

ຕິດຕາມການດໍາເນີນງານ ເພືື່ອປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນການປະຕິບັດງານ ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສັງຄົມ, ຂົງເຂດທີື່ ສາມ ແມ່ນ

ການປະສານງານ ແລະ ການປົກປ້ອງລ ກຄ້າ ແລະ ຂົງເຂດທີື່ ສີື່ ແມ່ນ ເນັັ້ນໃສ່ ການສະນັບສະໜຸນກອງທຶນ/ທະນາຄານບ້ານ ໃນການ
ຕິດຕາມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ສ້າງຕັັ້ງ ອົງກອນສະໜັບສະໜຸນເຄືື່ອຂ່າຍ, ຂືັ້ນທະບຽນເປັນ ສະຫະກອນສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 
ແລະ ຕິດຕາມການດໍາເນີນງານຂອງເຂົາເຈົັ້າ.  

ສມກຈ ຈະເພີື່ມຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການສົົ່ງເສີມແລະຂະຫຍາຍການບລິການໄປສ ່ຊົນນະບົດໃຫ້ຫ າຍຂືັ້ນ.  

ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ, ຕັັ້ງແຕ່ ປີ 2017 ເປັນຕົັ້ນມາ ສມກຈ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ບ ລິການ ຝຶກອົບຮົມ ປະຊາສຶກສາ ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ 
ການວາງແຜນທຸລະກິດ ໃຫ້ແກ່ ລ ກຄ້າຂອງສະມາຊິກສະຖາບັນການເງິນ, ຍີື່ງໄປກວ່ານັັ້ນ, ໃນປີ 2018 ນີັ້, ສມກຈ ແມ່ນໄດ້ຮ່ວມມື
ກັບ ກົມສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ-ອົງການແຮງງານສາກົນ ຫ ື ເອີັ້ນວ່າ “LaosInBusiness” ໃນການສະໜັບສະໜຸນ
ຈຸນລະວິສາຫະກິດຂະໜາດແລະກາງ ໃນ ສປປ ລາວ.  

ດ້ວຍສະນັັ້ນ ສມກຈ ຈຶື່ງຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງພະນັກງານວິຊາການໃຫ້ເພີ ັ້ມຂືັ້ນທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ , ເພື ື່ອທີື່ຈະສາມາດ 

ພັດທະນາການບ ລິການຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ເພືື່ອທີື່ຈະສາມາດກຸ້ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ. ນີັ້ກ ໍ່   ໝາຍ

ຄວາມວ່າ ສມກຈ ຍັງຕ້ອງການການສະໜັບສະໜ ນ, ການຮ່ວມມືຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ທັງພາກລັດ, ໂຄງການສາກົນ, ອົງກອນທີື່ບ ໍ່

ສັງກັດລັດຖະບານ ເພືື່ອສະໜັບສະໜຸນ ການຂະຫຍາຍການບ ລິການ ຂອງ ສມກຈ ໄດ້ແກ່: ການຈ້າງພະນັກງານວິຊາການ ໃຫ້ມີ
ຈໍານວນເພີັ້ມຂືັ້ນ ແລະ ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ເພືື່ອຕອບສະໜອງການບ ລິການທີື່ມີຄຸນນະພາບທີື່ດີ ແລະ ກວ້າງຂວາງ 
ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ ແລະ ໂຄງການອືື່ນໆໃນຊຼຸມປີຕ ໍ່ໆໄປ. 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ  

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ບົດລາຍງານການເງິນ ທີື່ໄດ້ຖືກວດສອບ ໃນປີ 2018 ຂອງ ສມກຈ 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 2: ບັນຊີລາຍຊືື່ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມມາຮອດ ວັນທີ 31/12/2018
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ສກຈບ ສະສົມຊັບ 
ບ້ານ ນາຄວາຍ, ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mob: 020 55555639, 020 5601 0506, Fax: 021 470 077

email: chanpheng.lilavong@gmail.com

ສກຈບ ຊ່ວຍກັນພັດທະນາ 
ບ້ານ ພັນໄຊ, ຖະໜົນຟ້າທີ, ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ
Mob: 020 2234 7779, Tel: 064312060

email: soukvilay1@hotmail.com

ສກຈບ ໄຊນິຍົມ
ບ້ານ ໜອງແມງດາ, ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 
Tel/Fax: 081 211 853; Mob: 020 2396 6600

email: khan_xmi@yahoo.com

ສກຈບ ຄວາມຫວັງໃໝ່
ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 020 2980 4318

email: info.kvmmfi@gmail.com

ສກຈບ ຫົງສາ-ເມືອງເງິນ
ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
Tel/Fax: 074 860 002; Mob: 020 5557 7662; 020 5644 7234

email: chaykham.ccsa@gmail.com

ສກຈບ ຍືນຍົງ
ບ້ານ ທ່າພະລານໄຊ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
Tel: 021318055

email: khanthaly.sly@ljfinance.net

ສກຈບ ເມືອງຄອບ-ຊຽງຮ່ອນ 
ບ້ານ ຜາບົງ, ເມືອງ ຄອບ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 
Tel/Fax: 074 710 056; Mob: 020 5516 1721

email: soukounthongmrthanousone@yahoo.com

ສກຈບ ໂຮມຊັບພັດທະນາ 
ບ້ານ ວຽງຄໍາ, ເມືອງ ຫຼວງນໍໍ້າທາ, ແຂວງ ຫຼວງນໍໍ້າທາ    
Tel/Fax: 086 212 184/086 212164 

email: soulamek.chanthamany@gmail.com

ສກຈບ ອາລຸນໃໝ່ 
ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
Tel/Fax: 021 265 660

email: alunmai_mf@hotmail.com

ສກຈບ ເນັກ 
ບ້ານ ໂພນເຄັງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 021 670995, 021 262822                       

Mob: 020 22217902

email: nextmfi@gmail.com
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ສກຈບ ອຸດົມເອກ 
ບ້ານ ໜອງດ້ວງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 021 256171 ; Mob: 020 2200 3839

email: oudomekmicro@gmail.com

ສກຈບ ຮຸ່ງເຮືອງຊັບ 
ບ້ານຜານົມ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ
Tel: 030 997 2623; Fax: 071 213 341

email: phoum.lao@gmail.com

ສກຈບ ທະວີຊັບ 
ບ້ານ ໄຊສະອາດ, ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື 
Mob: 020 59700716, Tel: 036 210099, 020 22908484

email: vithaya.sayavong@gmail.com

ສກຈບ ທະວີໂຊກ
ບ້ານ ຫລັກ52, ເມືອງ ໂພນໂຮງ,  ແຂວງ ວຽງຈັນ
Tel: 023 331024; Mob: 2249 6795

email: thavisok_MFI@hotmail.com

ສກຈບ ສະເຫີຼມສຸກ
ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ, ເມືອງ  ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 021 258 073; Mob: 020 5571 2666

email: phonesouda@saloumsouk.com

ສກຈບ ໄຊອຸດົມ
ບ້ານ ທາດຫຼວງໃຕ້, ໜ່ວຍ 39, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Tel/Fax: 021 264843; Mob: 020 5666 6969; whatapp: 56778253    

email: xayoudome_mfi2012@outlook.com

ສກຈບ ວັນດາລາ
ບ້ານ ສີວິໄລ , ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
Mob: 020 5630 9999 

email: vandalavdl@gmail.com

ສກຈບ ໂຊກຄູນຊັບ
ບ້ານ ຫ້ວຍອີເລີດ, ເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
Tel: 020 9944 7999; 030  5933 582

email: sokkhounsab@gmail.com

ສກຈບ ເພືື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງເສີມທຸລະກິດ
ບ້ານ ດອນປ່າໃໝ່, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 021 316 505; Fax: 021 316 506, Mob: 020 22228869

email: chansada.kyophilavong@gmail.com

ສກຈບ ສະຫວັນແດນຄໍາ
ບ້ານ ວົງວິໄລ, ເມືອງ ເຊໂປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
Tel: 041 660 246; Fax:  041 660 246; 020 9828 8807

email: vanthanome@gmail.com
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ສກຈບ ປາກຊັນ
ບ້ານ ສີວິໄລ ເມືອງ ປາກຊັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
Fax: 054 790245; Mob: 020 55652531

email: kongchanduangsongkharm@yahoo.com

ສກຈບ ຊັບທະວີ
ບ້ານ ສີໄຄທົົ່ງ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 021 520 722; Mob: 020 2815 5666

email: sapthavy@gmail.com

ສກຈບ ໄພວັນ
ບ້ານ ນາແຮ່ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mob: 020 5666 6807,  020 78617873

email: phaiwanhmfi@hotmail.com

ສກຈບ ວິວົງສີ
ບ້ານ ນາໂນນ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
Mob: 020 5576 2199

email: vivongsy@gmail.com

ສກຈບ ໄຊທານີ
ບ້ານ ໜອງທາໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mob: 020 555 07655

email: xtnxyxay@yahoo.com

ສກຈບ ເພັດອຸໄລ
ບ້ານ ໂຊກນ້ອຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງຽງຈັນ
Tel: 021 466017; 020 5969 4995 

email: pmimicro@gmail.com

ສກຈບ ພອນມະນີ 
ບ້ານ ນາເລົົ່າ, ເມຶອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
Tel: 0207776 4400; 0207774 9666

email: beebee2609@windowslive.com

ສກຈບ ພັນທະວີ
ບ້ານໂນນຄໍໍ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
Mob: 020 5988 8879

email: sms_soumisay@yahoo.com

ສກຈບ ວາລີລັກ
ບ້ານຝາຍ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mob: 020 5943 3666

email: souksavaly@hotmail.com

ສກຈບ ສະຫວັນຄໍາ 
ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 021 990 389; 021 263 987; 030 545 6964

email: svkmicrofinance@savankham.com
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ສກຈບ ເຮືອງປັນຍາ
ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
Tel/Fax: 031 21388

email: gee_6694@hotmail.com; huongpanya.ndmi@hotmail.com

ສກຈບ ອາລີ ພັດທະນາ 
ບ້ານ ນາ (ທ່າງ່ອນ), ເມືອງ ໄຊທານີ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mob: 020 5839 9998, Tel: 021 752 335

email: alymid2015@gmail.com

ສກຈບ ຫົງຄໍາ
ບ້ານ ຫ້ວຍສະເຫົງາ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
Mob: 020 2333 3616; 020 55623536

email: hongkhamkeoduangsy@gmail.com

ສກຈບ ປັນຍາພອນ
ບ້ານ ທົົ່ງພານທອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mob: 020 59585988

email: nithv@yahoo.com

ສກຈບ ອຸດົມຊັບ
ບ້ານ ໂພນແກ້ວ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mob: 020 5528 8387

email: viengkham1186@gmail.com

ສກຈບ ທິບອາພອນ
ບ້ານ ສະໜາມໄຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
Mob: 020 2276 8111

email: tappakse2016@gmail.com

ສກຈບ ເທບທິດາຄໍາ
ບ້ານ ດົງດໍາດວນ, ເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 
Tel: 041 251680, 030 9990766

email: somchay.chansina@gmail.com

ສກຈບ ຍອດທົງ
ບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mob: 020 2323 2308, 021 330607

email: nhotthong.phongsy@outlook.com

ສກຈບ ວີແອວວີ
ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Fax: 021 454 781

email: info.vlvmfi@gmail.com

ສກຈບ ພັນຈະເລີນຊັບ
ບ້ານ ນາດົງຈອງ, ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ
Mob: 020 2241 2774

email: phuangkeosavathdee@gmail.com
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ສກຈບ ສົມບູນຊັບ
ບ້ານ ອຸດົມສິນ, ເມືອງ ຫຼວງນໍໍ້າທາ, ແຂວງ ຫຼວງນໍໍ້າທາ
Mob: 9989 6616, 020 56644599; Fax: 086 212 525

email: somebounsub45@gmail.com

ສກຈບ ສີປະເສີດ
ບ້ານ ໂພໄຊເໜືອ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
Mob: 020 9775 2223, 054 791 341; 030 330 607

email: sys_microfinance@hotmail.com

ສກຈບ LAT
ບ້ານ ວັດໄຕນ້ອຍ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 021 256 249, 020 5956 7889

email: valisa199@gmail.com

ສກຈບ ເມືອງລາວ 
ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
Mob: 020 5855 5555

email: tvlaotv@gmail.com

ສກຈບ ໂຊກໄຊຊະນະ
ບ້ານ ສາຍນໍໍ້າເງິນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mob: 020 5590 3944; 021 720276

email: phetsavanh@gmail.com; pchamnienkan@gmail.com

ສກຈບ ໜັັ້ນຄົງ
ບ້ານ ພິບຸນທອງ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍໍ່ແກ້ວ
Mob: 020 2238 0061

email: manhkhong.inst@gmail.com

ສກຈບ ໄພສານລ້ານຊ້າງ
ບ້ານ ຈອມເພັດໃຕ້,ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 020 5555 8788, 021 316 074; 021 350 330

email: phaisanlansang.ndtmfi@gmail.com

ສກຈບ ສະບາຍດີ
ບ້ານພັດທະນາຫົວແຊ, ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ. ແຂວງຈໍາປາສັກ
Tel: 020 2267 6666; 031 256 266; Fax: 031 256 277

email: khamtou.sabaidee@gmail.com

ສກຈບ ຫ້ອງການການເງິນຈຸລະພາກ
ບ້ານດອນເງິນ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ
Tel: 074 211 045; Fax: 074 211 341

email: vanhpsv999@gmail.com

ສກຈບ ເພັດອານົງ
ບ້ານຫົວຂົວ, ເມືອງຫລວງນໍໍ້າທາ, ແຂວງຫລວງນໍໍ້າທາ
Mob: 086 212424, 020 58768686

email: pa.ndtmfi@gmail.com
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ສກຈບ ນະຄອນ
ບ້ານຫົວຂົວ, ເມືອງຫລວງນໍໍ້າທາ, ແຂວງຫລວງນໍໍ້າທາ
Mob: 020 5550 6090; Fax: 086 211 112

email: nakhone.microfinance@hotmail.com

ສກຈບ ອານຸສອນ
ບ້ານຜາປູນ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ
Tel: 074 213 309; 020 5587 7706 Fax: 074 213 308

email: phonexaysng@gmail.com

ສກຈບ ແອວແອນແອວ
ບ້ານທາດຂາວ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Mob: 020 5550 7011, 020 5483 5444; Fax: 021 261 795

email: khaeksengmany@yahoo.com

ສກຈບ ໄຊຍະວົງແສງ
ບ້ານ ບຸນເໜືອ, ເມືອງ ບຸນເໜືອ, ແຂວງຜົັ້ງສາລີ
Tel: 088 219 033, 020 5406 0000

email: somphaengss3@gmail.com

ສກຈບ ຊ້າງ ເພັດ
ບ້ານ ເມືອງງາ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ
Mob: 071 211 116

email: xangphet.group@gmail.com

ສກຈບ ເສີມຜາໄຊ
ບ້ານ ຄອນວັດ, ເມືອງ ລ້ອງຊານ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ
Mob: 020 5585 3349, 030 5435 908, 023 281 035

email: soumktadlm@hotmail.com

ສກຈບ ຈະເລີນໄວ
ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mob: 020 2245 0099, 030 5036 157

email: chaleranwai.ndmfi@gmail.com

ສກຈບ ສຸພາພອນ
ບ້ານ ນາໂດນ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ
Tel: 020 5690 6666

email: souphaphonespmi@gmail.com

ສກຈບ ສົມຫັວງທັນໃຈ
ບ້ານ ດົງຄໍາຊ້າງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 021 335 034

email: somwangthanjai@hotmail.com
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ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ 
ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel/Fax: 021 244 428; 021 244 395; 021 260 779; 020 5551 3895

email: somphone.s@mfclao.com

ສກຈຮ ສາຍໄຍສໍາພັນ 
ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີ ໃຕ້, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 
Tel/Fax: 041 214 596 ; Mob: 020 5554 1171; 020 22728283

email: tadam2547@hotmail.com/dolamanh@gmail.com

ສກຈຮ ນິວຕັັ້ນ  
ບ້ານ ວັດໄຕນ້ອຍທ່າ, ຖະໜົນຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
Tel: 021 223 447; Fax: 021 217 771; Mob: 020  5539 4796

email: lindas@newtonmfi.com

ສກຈຮ ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ 
ບ້ານ ທາດຫຼວງກາງ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel/Fax: 021 454 553; Mob: 020 2804 2572

email: pick_s178@yahoo.com

ສກຈຮ ຈໍາປາລາວ 
ບ້ານ ຄອຍ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 
Tel/Fax: 071 260 550; 071 260 660; Mob: 020 5818 2100

email: souphontouy@yahoo.com; souphonmfi@gmail.com

ສກຈຮ ປະຕູຄໍາ 
ບ້ານ ວັດຈັນທ່າ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
Tel/Fax: 021 254100; 021 254112; Mob: 020 5551 2988 

email: khanmany@gmail.com

ສກຈຮ ພອນວາລີ 
ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
Tel: 021 222676; Mob: 020 5569 3078

email: info@pvlmfi.com

ສກຈຮ ໂຊກໄຊ 
ບ້ານ ວຽງຈະເລີນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 021 264 858; Mob: 020 222 20131

email: anousack2015@gmail.com

ສກຈຮ ບໍໍ່ຄໍາຈະເລີນຊັບ
ບ້ານ ທົົ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 021 216920; 030 9766 051; Mob: 22051155

email: microfinancesnp@gmail.com

ສກຈຮ ຈໍາປາສັກ ຈໍາກັດ
ບ້ານ ແກ້ວສໍາພັນ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
Tel/Fax: 031 215 171; Mob: 020 2343 3396

email: asoulimeuangchan@gmail.com; Noukheuab@yahoo.com
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ສກຈຮ ມະນີ 
ບ້ານ ຫັດສະດີ,  ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel : 021 785 155; Fax: 021 785 156; Mob: 020 2221 0972

email: maneemicrofinance@gmail.com

ສກຈຮ ພັດທະນາ ຜົັ້ງສາລີ 
ບ້ານ ຮົົ່ມສະຫວ່າງ, ຖະໜົນບຸນເໜືອ, ເມືອງ ຜົັ້ງສາລີ, ແຂວງ ຜົັ້ງສາລີ
Tel/Fax: 088 210 234; Mob: 020 5553 7055

email: ifdpmfi@yahoo.com/ deovantha@yahoo.com

ສກຈຮ ດອກຄູນ
ບ້ານ ທົົ່ງຂັນຄໍາ ໃຕ້, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
Tel: 021 261 825; Fax: 021 261 825; Mob: 020 5881 8888

email: thilaphonh.fc@gmail.com

ສກຈຮ ນິວຄອນເຊັບ
ບ້ານໂພນຕ້ອງສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel/Fax: +856 (0)21 264-177

Mobile: +856 (0)20 2222 6601

email: sonepheth.chanthaphone@gmail.com

ສກຈຮ ພັດທະນາ ອຸດົມໄຊ
ເຮືອນເລກທີ 307, ໜ່ວຍ 21, ບ້ານ ນາເລົົ່າ, ເມືອງ ໄຊ, ຕູ້ໄປສະນີ 072, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
Tel: 081 211 025; Fax: 081 312368

email: microfinance_odx@yahoo.com

ສກຈຮ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ
ບ້ານ ນາວຽງຄໍາ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ
Mob: 030 922 7474

email: santy.ssmi@gmail.com

ສສງ ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ 
ໜ່ວຍ 5, ບ້ານ ດົງດໍາດວນ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນະເຂດ
Tel/Fax: 041 252153; Mob: 020 2210 1519

email: boudsady.scuhp73@gmail.com

ສສງ ຫົວແຊ່ຈະເລີນ      
ບ້ານຫົວແຊ່, ເມືອງບາຈຽງ. ແຂວງຈໍາປາສັກ
Tel/Fax: 031 900 173; Mob: 020 5575 8279

email: saiyakai@hotmail.com

ສສງ ເຊໂນ 
ບ້ານໄຊຍະມຸງຄຸນ, ເມືອງອຸທຸມພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
Tel/Fax: 041 431 430; Mob: 020 5682 6588

email: scuseno2004@hotmail.com

ສສງ ທ່າແຂກ
ບ້ານ ທ່າແຂກກາງ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 
Tel/Fax:051 251 190 Mob: 020 2224 8180

email: scuthakhek@hotmail.com
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ສສງ ວັນໃໝ່ 
ບ້ານ ເລົົ່າງາມ, ເມືອງ ເລົົ່າງາມ, ແຂວງ ສາລະວັນ 
Tel/Fax: 034 300 226; Mob: 020 298 77570 

email: soukthavee.scuvanmai@gmail.com

ສສງ ມິດຕະພາບ 
ບ້ານ ນາທົົ່ມ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel/Fax: 021 771497; Mob: 020 2930 8881

email: scumittaphab@gmail.com

ສສງ ຫຼວງພະບາງ
ບ້ານ ວຽງ ແກ້ວ,  ນະຄອນຫຼວງ ພະ ບາງ,  ແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບາງ
Tel/Fax: 071 260 112; 020 55893537; 030 5886411

email: pscu3@yahoo.com

ສສງ ໝອງໄຮໂຄກ
ບ້ານ ພັດທະນາໜອງໄຮໂຄກ, ເມືອງໂພນທອງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ
Tel: 030 955 9866, 020 9999 7415

email: sackxayph@gmail.com

ສສງ ເມືອງແປກ
ບ້ານ ເທີນ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
Mob: 020 2222 635; Fax : 061 312 248

email: vanh.xkp@gmail.com

ສສງ ເມືອງພູກູດ
ບ້ານ ພູວຽງ, ເມືອງ ພູກູດ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
Tel/Fax: 061 216 021; Mob: 020 2215 1769

email: bouaphan32@gmail.com

ສສງ ຜາໄຊ
ບ້ານ ນາມຸນ ລາດຄ້າຍ, ເມືອງ ຜາໄຊ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
Mob: 020 5556 1006; Tel: 061 213517 app: 55067312 

email: scuphaxay@gmail.com

ສສງ ປາກທອນ
ບ້ານບຸ່ງກວງ, ເມືອງ ປາກກະດີງ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
Mob: 020 2210 0820; Tel: 030 9447 819 

email: fundf501@yahoo.com

ສສງ ຈໍາປາພັດທະນາ
ບ້ານ ສຸຂຸມາ, ເມືອງ ສຸຂຸມາ, ແຂວງຈໍາປາສັກ 
Mob: 020 2878 6542

email: khammon.sitthideth@yahoo.com

ສສງ ພັດທະນາເມືອງນາກາຍ
ບ້ານ ອຸດົມສຸກ, ເມືອງ ນາກາຍ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
Tel: 020 9100 4905

email: douphetpouthone@gmail.com
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ສູນການເງິນຈຸລະພາກ
ບ້ານ ຈອມມະນີ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel/ Fax : 021 720 364, 021 720 362  

email: somphone.s@mfclao.com

ບໍລິສັດທີື່ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດຈໍາກັດ 
ຕຶກສີຂຽວ, ບ້ານນາໄຊ, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ເຮືອນເລກທີ429, ໜ່ວຍ41, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 021 454650-1; Fax: 021 454654

email: thiphaphone@gmail.com

ສ່ວນບຸກຄົນ
ທ່ານ ແກ້ວລັບທະວົງ ສັງສະໄໝວົງ
ບ້ານຈອມມະນີ, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
Mob: 020 9938 9966

email: keolabthavongs@yahoo.com

ສ່ວນບຸກຄົນ 
ທ່ານ ນາງ ວັນສີ ຈິນດາວົງ
ເຮືອນເລກທີ 144 ໜ່ວຍ 16, ບ້ານນາທົົ່ມ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
Mob: 020 2222 2687

email: vanhsyc@yahoo.com

ສ່ວນບຸກຄົນ
ທ່ານ ນາງ ປະມວນ ເພັດທານີ
ບ້ານ ສາຍນໍໍ້າເງິນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມືຖື: 020 5999 8365

ອີເມວ: phetthany@gmail.com

Appui au Développement Autonome

Ms. Wendy Medrano-Lazo

Regional Technical Advisor 

Tel Cambodia: +855 10 393 128 ¦ Tel Myanmar : +95 9 965 979 796

Skype : wendy.medrano.lazo ¦ Whatsapp : +352 661 10 93 15

E: w.medrano@ada-microfinance.lu

ໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກ ໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ-ການເຂົັ້າຫາແຫ່ຼງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ
ທ່ານ ທອດສ໌ເຕີນ ຟຸກສ,໌ ຫົວໜ້າແຜນງານ
ອາຄານ ຕະຫຼາດຫັຼກຊັບ ຊັັ້ນ7, ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ຖະໜົນ ກໍາແພງເມືອງ, ນະຄອນຫຼງວຽງຈັນ, ສປປລາວ.
 ຕູ້ ປ.ນ. 563 
ໂທ: 021 419201-2, ແຟັກ: 021 419203

ມືຖື: 020 5553 6433

ອີເມວ: thorsten.fuchs@giz.de

ອົງການກອງທຶນເພືື່ອການພັດທະນາສະຫະປະຊາຊາດ
ທ່ານ ນາງ ສົມສະນິດ ມູນໂພໄຊ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຜນງານ-ການເຂົັ້າຫາແຫ່ຼງທຶນ
ອາຄານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ຕູ້ ປ.ນ.345

ໂທ: 021 267 738, ແຟັກ: 021 264 939, 267 799

ມືຖື: 020 5907 4979, 020 9983 1448

ອີເມວ: somsanith.mounphoxay@uncdf.org
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ໂຄງການ ອ໋ອດເຕລຽນ ເອດ
ທ່ານ ສຸລິວັນ ສຸກສະຫວັດ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ
ສະຖານທູດ ອົດສະຕຣາລີ, ຫັຼກ4, ຖະໜົນທ່າເດືື່ອ, ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ຕູ້ປ.ນ. 292 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 353 800-151, ແຟັກ: 021 353 831
ມືຖື: 020 2250 2807
ອີເມວ: soulivanh.souksavath@dfat.gov.au

Aflatoun International

Mr. Lucky Ferdinand  Lumingkewas 

Asia Program Manager

Overschiestraat 184 | 1062 XK Amsterdam

ph: +31 20 626 2025 | skype: lucky.aflatoun 

email: lucky@aflatoun.org

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍໍ້າເທີນ 2 ຈໍາກັດ
ທ່ານ ພຸດທະກອນ ຫຼວງໂຍທາ, ຜູ້ຈັດການຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ສັງຄົມ
RNT, ບ້ານ ສ້າງແກ້ວ, ເມືອງ ຍົມມະລາດ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
ໂທ: 051 620440, ແຟັກ: 051 620439

ມືຖື: 020 2305 4242

ອີເມວ: phouthakone@namtheun2.com

ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO)

ທ່ານ ນາງ ຫັດຖະກອນ ແສງສຸລິຍະຈັນ
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ILO ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່  SMEs

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (LNCCI), ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
 ສປປ ລາວ
ມືຖື: 020 5649 9542

ອີເມວ: sengsouliyachan@iloguest.org

ເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ທ່ານ ນາງ ເພັດພິມ ຈໍາປາສິດ, ຜູ້ຈັດການ
ໂຄງການສ້າງຕັັ້ງສູນຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ,  ຕູ້ ປ.ນ. 6782 ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: 021 451669, ມືຖື: 020 5569 6906

ອີເມວ: phetphim_champasith@la.worlded.org

ກອງທຶນຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ທ່ານ ສົມສັກ ຈັນດາຣາ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເຊືື່ອມສານໂພສະນາການ
ບ້ານ ນາໄຮ່ດຽວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມືຖື: 020 5570 7284, ໂທ: 021 261 479, ແຟັກ: 021 261 481 

ອີເມວ: somsack@prflaos.org

Luxembourg AID & Development

ທ່ານ ສົມໝາຍ ວິໄລພັນ
ທີື່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນຊົນນະບົດ
ອົງການລັກເດບປະຈໍາພາກພືັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ໂທ: 021 417 537, ແຟັກ: 021 417 247

ມືຖື: 020 5561 6045

ອີເມວ: sommay.vilayphanh@luxdev.lu
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ພວກເຮາົຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍງັຄ ຮ່ວ່ມງານພາຍໃນ, ຜ ໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ຜ ຊ້ວ່ຍເຫ ອືດາ້ນວຊິາ
ການ ຂອງພວກເຮາົ ທີື່ເພິື່ນໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນຸທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ດາ້ນການເງນິໃຫ້

ແກ ່ສມກຈ ຂອງພວກເຮາົໃນປ ີ2018 

 
 
 
 
 

ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ (ສມກຈ)  

ໜວ່ຍ 13, ບາ້ນ ຮອ່ງໄກແ່ກວ້, ເມອືງ ຈນັທະບ ລ ີ

ຕ  ້ປນ : 4030, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ  

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

ໂທ: +856 21 226018/+856 30 9481265  ແຟກັ: +856 21 226019 

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

