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ອກັສອນຫຍ ໍ້ 
ADA ອົງກອນເຮັດວຽກເພ ີ່ອການພັດທະນາແບບກຸູ້ມຕົນເອງ ຂອງປະເທດລຸກຊ າບວກ 
AFP ໂຄງການສົີ່ງເສີມການເຂົໍ້າເຖິງແຫ ີ່ງທຶນສ າລັບປະຊາຊົນຜ ູ້ທຸກຍາກ (GIZ) 
BOL ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ 
BRS ມ ນນິທິ ໄຣຟເອັບເຊັນ ຂອງປະເທດເບນຊິກ 
BWTP ເຄ ອຂ່າຍທະນາຄານເພ ີ່ອຄົນທຸກຍາກ 
DGRV ສະຫະພັນສະຫະກອນ ແລະ ໄຣຟເອັບເຊັນ ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ 
DPF ກອງທຶນປົກປູ້ອງຜ ູ້ຝາກເງິນ 
DTMFI ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ຮັບເງິນຝາກ 
FIF  ກອງທຶນການເງິນແບບມີສວນຮ່ວມ (UNCDF-MAFIPP) 
FISD ກົມຄຸູ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ (BOL) 
KfW ທະນາຄານ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ ຂອງປະເທດເຢຍະມັນ 
IFC ອົງກອນການເງິນສາກົນ 
ILO ອົງການແຮງງານສາກົນ 
INGO ອົງກອນບ ີ່ສັງກັດລັດຖະບານສາກົນ 
GIZ ອົງການຮ່ວມມ ສາກົນຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ 
GOL ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ 
HRD ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
MAFIPP ໂຄງການສົີ່ງເສີມການເຂົໍ້າເຖິງແຫ ີ່ງທຶນສ າລັບປະຊາຊົນຜ ູ້ທຸກຍາກແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ

(UNCDF-BOL) 
MCPI ສະພາການເງິນຈຸລະພາກ ຂອງປະເທດຟີລິບປີນ (ເຄ ອຂ່າຍການເງິນຈຸລະພາກແຫ່ງຊາດ) 
MFC ສ ນການເງິນຈຸລະພາກ 
MFA ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) 
MFI ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈ) 
MFWG ກຸ່ມການເງິນຈຸລະພາກ ສ າລັບ ສປປລາວ 
MIX ການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ການເງິນຈຸລະພາກ 
NCAT ເຄ ີ່ອງມ ທ າການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງເຄ ອຂ່າຍ (SEEP) 
NDTMFI ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ບ ີ່ຮັບເງິນຝາກ 
NERI ສະຖາບັນຄົໍ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 
NGO ອົງກອນບ ີ່ສັງກັດລັດຖະບານ 
NGPES ແຜນຍຸດທະສາດການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕແຫ່ງຊາດ 
NSO ອົງກອນສະໜັບສະໜ ນເຄ ອຂ່າຍ 
SCU ສະຫະກອນສິນເຊ ີ່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 
SEEP ເຄ ອຂ່າຍສົີ່ງເສີມ ແລະ ໃຫູ້ການສຶກສາ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
SBFIC ມ ນນິທິທະນາຄານອອມຊັບ ເພ ີ່ອການຮ່ວມມ ສາກົນ 
SPTF ຄະນະກ າມະການປະຕິບັດງານດ້ານສັງຄົມ 
TOT ການຝຶກອົບຮົມແບບເປັນຄ ຝຶກ 
MoHA ກະຊວງພາຍໃນ 
UNDP/UNCDF ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ີ່ອການພັດທະນາ/ກອງທຶນເພ ີ່ອການພັດທະນາຕົໍ້ນທຶນຂອງອົງການສະຫະປະຊາ

ຊາດ 
USSPM ມາດຕະຖານແບບທົີ່ວໄປຂອງການບ ລິຫານການປະຕິບັດງານທາງດ້ານສັງຄົມ 
WEC ອົງການສຶກສາໂລກ 
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ບົດນ າຂອງທ່ານປະທານ
ໃນນາມສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ(ສມກຈ) 
ຂ້າພະເຈົໍ້າມີຄວາມຍີນດີນ າສະເໜີບົດລາຍງານຄວາມຄ ບ
ໜ້າສ າລັບປີ 2013ໃຫູ້ແກ່ບັນດາທ່ານ. ປີນີໍ້ເປັນປີທີີ່ເຕັມ
ໄປດ້ວຍຜົນສ າເລັດທີີ່ມີຄວາມໝາຍສ າຄັນຈ ານວນໜ ີ່ງ ທີີ່
ເປັນການປ ພ ໍ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ການພັດທະນາສະມາຄົມໃນ
ບາດກ້າວຕ ີ່ໄປ. ກ່ອນອ ີ່ນ, ຂ້າພະເຈົໍ້າມີຄວາມຍິນດີແຈູ້ງ
ໃຫູ້ທ່ານຊາບວ່າ ໃນເດ ອນຕຸລາປີ 2013, ໃນທີີ່ສຸດ 
ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກກ ີ່ໄດູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຊົີ່ວ 
ຄາວ ໃຫູ້ເປັນສະມາຄົມທີີ່ບ ີ່ຫວັງຜົນກ າໄລ (NPA) ຈາກ
ກະຊວງພາຍໃນ (MoHA). ການໄດູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ
ຊົີ່ວຄາວຄ ດັີ່ງກ່າວນີໍ້ແມ່ນເປັນຜົນສ າເລັດອັນສ ງສຸດໃນ
ຂະບວນການສະເໜີຂ ສ້າງຕັໍ້ງເປັນສະມາຄົມ ເຊີີ່ງໃຊູ້ເວລາ
ຜ່ານມາເກ ອບຖິງສອງປີ. 

 

ຈາກນັໍ້ນ ສະມາຄົມຈ ີ່ງໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກ
ຄັໍ້ງປະຖົມລະລຶກຂ ໍ້ນໃນເດ ອນພະຈິກ ປີ 2013. ໃນກອງ
ປະຊຸມດັີ່ງກ່າວນີໍ້, ສະພາບ ລິຫານຊຸດໃໝ່ທີີ່ປະກອບດ້ວຍ
ສະມາຊິກ 5 ທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກ າມະການກວດກາ
ແມ່ນໄດູ້ຮັບການເລ ອກຕັໍ້ງ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນ
ຂອງ ສມກຈ ກ ີ່ໄດູ້ຖ ກສົນທະນາ ແລະ ອະນຸມັດ ໂດຍ
ສະມາຊິກ. 

 

ສ າລັບໃບອະນຸຍາດຖາວອນນັໍ້ນ ແມ່ນມີຄວາມຄາດຫວັງ
ວ່າຈະໄດູ້ຮັບໃນໄຕມາດທີສອງຂອງປີ 2014ນີໍ້. ການ
ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ການມີຖານະທາງດ້ານ
ກົດໝາຍທີີ່ຈະແຈູ້ງຈະເປັນການຊ່ວຍເຮັດໃຫູ້ສະມາຄົມ
ມີຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງການບ ລິການໃຫູ້ແກ່
ສະມາຊິກຂອງຕົນຫ າຍຂ ໍ້ນ, ເພີີ່ມລາຍໄດູ້ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງ
ແຫ ີ່ງທຶນຈາກພາຍນອກຫ າຍຂ ໍ້ນ. ໃນປະຈຸບັນ, ສມກຈ 
ມີພະນັກງານທີີ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ 3 ທ່ານ ລວມທັງ
ຜ ູ້ອ ານວຍການທີີ່ເປັນຜ ູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການດ າເນີນງານ
ໂດຍລວມ. ນອກຈາກນັໍ້ນ ກ ີ່ຍັງມີທີີ່ປຶກສາທາງດ້ານວິຊາ
ການທີີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດອີກໜ ີ່ງທ່ານ ທີີ່ໃຫູ້ການສະ
ໜັບສະໜ ນ ແລະ ໃຫູ້ຄ າປຶກສາແກ່ທີມງານບ ລິຫານ 
ແລະ ສະພາບ ລິຫານ. 
 

ປະຈຸບັນ ສະມາຄົມແມ່ນໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ
ຫ າຍອົງກອນທີີ່ໃຫູ້ທຶນ ເຊັີ່ນວ່າ ອົງການADAຂອງ
ປະເທດລຸກຊ າບວກ,ມ ນນິທິ SBFIC, ອົງການ GIZ,ແລະ
UNCDF/UNDP.  

 
 

ຕ ີ່ກັບຄວາມເປັນມາຄ ດັີ່ງກ່າວ, ຂ້າພະເຈົໍ້າຂ ສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສ ງມາຍັງບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ 
ທັງໝົດ ຕະລອດຮອດທະນາຄານແຫ່ງ ສປລາວ, 
ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ອົງການໃຫູ້ທຶນ ທີີ່ໄດູ້ໃຫູ້ການສະ
ໜັບສະໜ ນຢ່າງແຂງແຮງແກ່ ສມກຈ. ຂ້າພະເຈົໍ້າຂ 
ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງສະມາຊິກສະພາ
ບ ລິຫານ ທັງຜ ູ້ເກົີ່າ ແລະ ຜ ູ້ໃໝ່ ທີີ່ໄດູ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫ ວງເຂົໍ້າໃນຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຕັໍ້ງ 
ສມກຈ ໃຫູ້ກາຍເປັນອົງກອນຢ່າງເປັນທາງການ. 
ນອກຈາກນັໍ້ນ, ຂ້າພະເຈົໍ້າຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາ
ຍັງທ່ານຜ ູ້ອ ານວຍການ, ທ່ານທີີ່ປຶກສາ ແລະ ພະນັກງານ
ຂອງ ສມກຈ ທີີ່ໄດູ້ໃຫູ້ການບ ລິການຢ່າງມີຄຸນນະພາບສ ງ 
ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນທາງດ້ານການເຮັດ
ວຽກທີີ່ດີກັບຄ ່ຮ່ວມງານອ ີ່ນໆໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະ
ພາກ ໃນ ສປປລາວ. 
 

ທ້າຍສຸດ ຂ້າພະເຈົໍ້າຂ ອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງ
ທ ກໆທ່ານຈົີ່ງປະສົບຜົນສ າເລັດອັນໃຫຍ່ຫ ວງໃນປີນີໍ້ກ ີ່ຄ 
ປີຕ ີ່ໆໄປ ດ້ວຍເຖີໍ້ນ! 

 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ເດ ອນພຶດສະພາ ປີ 2014 

 

ວັນສີ ຈິນດາວົງ 
ປະທານ ສມກຈ 
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1 ຄວາມເປັນມາຂອງ ສມກຈ 

 
ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ - MFA) ໄດູ້ຖ ກ
ສ້າງຕັໍ້ງຂ ໍ້ນໃນເດ ອນພຶດສະພາ ປີ 2007 ພາຍໃຕູ້ຊ ີ່ທີີ່ວ່າ 
ກຸ່ມການເງິນຈຸລະພາກ ຂອງ ສປປລາວ  (MFWG)ທີີ່
ເປັນເຄ ອຂ່າຍອຸດສາຫະກ າດ້ານການເງິນຈຸລະພາກແຫ່ງ
ຊາດ. ມັນໄດູ້ສັງລວມເອົາບັນດາຜ ູ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວກງານ
ການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຜ ູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ີ່ນໆ ໃຫູ້ມີການ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຂະ   
ແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ເພ ີ່ອແນໃສ່ປັບປຸງກົນໄກການ
ປະສານງານ, ຄວາມໂປ່ງໄສ, ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບຂອງການບ ລິການ ການເງິນຈຸລະພາກ. ການ
ບ ລິການຂອງ ສມກຈ ແມ່ນໄດູ້ສຸມໃສ່ສາມຂົງເຂດຫ ັກ
ດັີ່ງນີໍ້: ການພັດທະນາຄວາມຮ ູ້/ການຄົໍ້ນຄວ້າ&ການເປັນ
ຕົວແທນ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການເປັນຕົວ
ແທນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອ ໍ້ອອ ານວຍ. 

 

ສະມາຊິກ ສມກຈ ລວມມີ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ
ທີີ່ໄດູ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການ (ລວມທັງ 
ສກຈ ທີີ່ຮັບເງິນຝາກ, ສກຈ ທີີ່ບ ີ່ຮັບເງິນຝາກ, ສສງ  
ແລະ ອົງກອນສະໜັບສະໜ ນເຄ ີ່ອຂ່າຍ) ແລະ ອົງການຜ ູ້
ໃຫູ້ທຶນ, ອົງການຮ່ວມມີສອງຝ່າຍ ແລະ ຫ າຍຝ່າຍ, 
ອົງການສາກົນທີີ່ບ ີ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ຜ ູ້ສະໜອງການ
ບ ລິການ ແລະ ຊ່ຽວຊານການເງິນຈຸລະພາກເປັນລາຍ
ບຸກຄົນ. 
 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງປີ 2013, ສມກຈ ປະກອບມີ 52

ສະມາຊິກ ລວມມີ 32 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ
(MFIs), ເຊີີ່ງເປັນຕົວແທນປະມານ 50% ຂອງຂະແໜງ 
ການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ເປັນທາງການ ໃນ ສປປລາວ ໃນແງ່
ຂອງຈ ານວນຂອງ ສກຈ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ໃນແງ່ຂອງ
ມ ນຄ່າລວມຍອດເງິນກ ູ້ ແລະ ຊັບສິນລວມ ຫ   ຈ ານວນຜ ູ້
ກ ູ້ຢ ມທີີ່ກ າລັງເຄ ີ່ອນໄຫວຢ ່, ສະມາຊິກ ຂອງ ສມກຈ 
ແມ່ນຖ ກຄິດໄລ່ໄດູ້ຫ າຍກວ່າ 80% ຂອງຂະແໜງການ
ເງິນຈຸລະພາກໃນທົີ່ວປະເທດ. 
 

ນັບຕັໍ້ງແຕ່ເດ ອນມັງກອນ ປີ 2011ສມກຈ ໄດູ້ມີກອງ
ເລຂານຸການ ທີີ່ມີພະນັກງານເຮັດວຽກເຕັມເວລາໜ ີ່ງທ່ານ 

(ຄ : ຜ ູ້ຈັດການຫ້ອງການ) ແລະ ມີທີີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດທີີ່
ເຮັດວຽກບ ີ່ເຕັມເວລາໜ ີ່ງທ່ານ. ຍີີ່ງໄປກວ່ານັໍ້ນ, ໃນ
ເດ ອນພຶດສະພາ ປີ 2013ສມກຈ ໄດູ້ມີຄວາມສາມາດວ່າ
ຈ້າງຜ ູ້ອ ານວຍການຜ ູ້ໜ ີ່ງ. 
 

ປະຈຸບັນ ສມກຈ ແມ່ນໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ
ອົງການຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ/ ອົງກອນທີີ່ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນ
ທາງດ້ານວິຊາການ ດັີ່ງຕ ີ່ໄປນີໍ້: ADAຂອງປະເທດລຸກຊ າ
ບວກ, SBFIC, GIZ, ແລະ UNCDF/UNDP. ສມກຈ ຍັງ
ໄດູ້ສ້າງກົດລະບຽບພ າຍໃນຂອງຕົນ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງບັນດາເງ ີ່ອນໄຂໃນການເຂົໍ້າເປັນ
ສະມາຊິກຢ່າງເປັນທາງການ ສ າລັບ ສະມາຊິກຂອງ 
ສມກຈ. 
 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງເດ ອນຕຸລາ ປີ 2013, ສມກຈ ໄດູ້ຮັບ
ໃບອະນຸຍາດຊົີ່ວຄາວ ເປັນສະມາຄົມບ ີ່ຫວັງຜົນກ າໄລ
(NPA). ຈາກນັໍ້ນ, ໃນວັນທີ 15ເດ ອນພະຈຶກ ປີ 2013, 

ສມກຈໄດູ້ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກຄັໍ້ງປະຖົມ
ມະລຶກ. ໃນກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວ, ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ 
ໄດູ້ສົນທະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ 
ສມກຈ ແລະ ໄດູ້ເລ ອກຕັໍ້ງເອົາສະພາບ ລິຫານ ແລະ 
ຄະນະກ າມການກວດກາ. 
 

ນອກຈາກນັໍ້ນ ຍັງໄດູ້ມີຄວາມຄາດຫວັງໄວູ້ວ່າ ທາງ
ກະຊວງພາຍໃນຈະອອກໃບອະນຸຍາດຖາວອນໃຫູ້ແກ່ 
ສມກຈ ພາຍໃນໄຕມາດທີສອງຂອງປີ 2014ນີໍ້.  
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2 ວໄິສທັດ, ພາລະກິດແລະ ຄ່ານຍິົມ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຄາ່ນຍິ  ມ 

 
 

 

  

ວິໄສທັດ: ‘ເປັນຕົວແທນໃຫູ້ແກ່ ພາກສ່ວນທີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນຈຸລະພາກ ຢ ່ ສປປ ລາວ’ 

 ພາລະກດິ: ‘ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ໃຫູ້ມີຄວາມຍ ນຍົງ, 
ຄວາມຕ້ອງການ, ການບ ລິການທີ ເປັນຜົນປະໂຫຍດ
ໃຫູ້ແກ່ຄົນທຸກ ແລະ ຄົນທີີ່ມີລາຍຮັບຕ ີ່າ’ 

ມີສວ່ນ ຮວ່ມ 

ໃຫົ້ຄວາມເຄ າລ  ບ ແລະ ລວມເອ າ ຜ ົ້ທ່ີເຮັດ ວຽກກຽ່ວ ກບັການ ເງນິຈຸລະ 

ພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຖຄືວາມສາໍຄນັ ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ ດົ້ານປະສ  ບ 

ການ ທ່ີມີຄນຸຄາ່ ສ ງໃນ ຂະ ແໜງ ການ 

ມີຄວາມຮບັຜິດຊອບ 

MFA ມີຄວາມ ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍ ການ ຕດັສນິ  

ໃຈຂອງ ຕ  ນ ແລະ ຕ່ໍກບັກດິຈະກາໍ ຂອງ ຕ  ນ 

ມີຄວາມຫວງ່ໄຍດົ້ານ ສງັຄ  ມ 

ສມກຈ ຖືເປັນຄວາມ ສາໍຄນັ ກຽ່ວ ກບັ ຄວາມ 

ສ  ນໃຈ, ຊວີດິ ການເປັນ ຢ ,່ ແລະ ຄວາມ 

ຕົ້ອງການ ຂອງ ປະຊາຊ  ນຜ ົ້ທກຸ ຍາກ ແລະ 

ຜ ົ້ມີລາຍ ຮບັຕ ໍາ່ ໃນ ສປປລາວ 

ມີຄວາມໂປ່ງໃສ 

MFA ມຄີວາມພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫົ້ມຄີວາມໂປ່ງໃສ

ໃນ ການດາໍເນນີງານ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕ  ນ. 

MFA ເປີດກວົ້າງ ແລະ ມຄີວາມເຊື່ ອໝ ັົ້ນໃນປະສ  ບ

ການຂອງຕ  ນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍົ້ມ  ນຂາ່ວສານກບັ

ສະມາຊກິ ແລະ ຜ ົ້ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ 

ມີຄວາມໝາຍໝັົ້ນຕ ັົ້ງໃຈ 

ບນັດາສະມາຊກິຂອງ MFA ໄດົ້ອທິຸດຕ  ນ ແລະ ສມຸສະຕິ ປນັຍາ 

ປະກອບສວ່ນຢາ່ງຫົ້າວຫນັ ເພ່ືອເຮັດໃຫົ້ວໄິສທດັ ແລະ ພາລະກດິ 

ຂອງ MFA ປະກ  ດຜ  ນເປັນຈງິ 
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3 ເປ ົ້າໝາຍແຜນຍທຸະສາດ 
 

ເປ ົ້າໝາຍ 

 

 

ບນັດາວດັຖປຸະສ  ງທ່ີເປັນຍດຸທະສາດ 

1. MFA ເປັນບອ່ນແລກປຽ່ນຂໍົ້ມ  ນ

ຂາ່ວສານ ແລະການປະສານງານ 

ສາໍລບັວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ 

(ການພດັທະນາຄວາມຮ ົ້/ການຄ  ົ້ນຄົ້ວາ 

ແລະ ການເປັນຕ  ວແທນ) 

 ປບັປງຸການປະສານງານ/ການຮວ່ມມ ື ແລະອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກໃນການເຜີຍແຜຂ່ໍົ້ມ  ນຂາ່ວພາຍໃນບນັດາພາກສວ່ນ

ທ່ີກຽ່ວຂົ້ອງກບັການເງນິຈລຸະພາກ. 

 ໃຫົ້ການສະໜບັສະໜ ນການຮຽນຮ ົ້ ແລະການຄ  ົ້ນຄວົ້າວໄິຈ

ແບບຕ່ໍເນື່ອງໃນຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ ແລະທາໍການ

ເຜີຍແຜຜ່  ນຂອງການຄ  ົ້ນຄວົ້າວໄິຈ. 

 ປບັປງຸຄວາມໂປງ່ໃສໃນຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ. 

2. ສະພາບແວດລົ້ອມດົ້ານການຕະ 

ລາດໃນສປປລາວ ຊວ່ຍສ  ່ງເສມີໃຫົ້ ແກ ່

ການພດັດທະນາຂະແໜງການ (ການ

ເປັນຕ  ວແທນສົ້າງສະພາບແວດລົ້ອມທ່ີ

ເອືົ້ອອາໍນວຍ) 

 ເຂ ົ້າຮວ່ມການປຶກສາຫາລດື ົ້ານນະໂຍບາຍ ເຊີ່ ງເປັນການ

ກະຕກຸຊຸກຍ ົ້ສະພາບແວດລົ້ອມດົ້ານການຕະລາດທ່ີເອືົ້ອ

ອາໍນວຍສາໍລບັວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກທ່ີມຄີວາມຍນື

ຍ  ງ; ປະກອບຄາໍຄດິຄາໍເຫັນຕ່ໍຜ ົ້ວາງນະໂຍບາຍຫືຼຜ ົ້ອອກ

ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂົ້ອງກບັນະໂຍບາຍທ່ີມໃີນປະຈບຸນັຫືຼນະ

ໂຍບາຍທ່ີຈະອອກມາໃໝ ່ ເຊີ່ ງອາດມຜີ  ນກະທ ບໃຫົ້ແກຂ່ະແ

ໜງການການເງນິຈລຸະພາກ. 

 

3. ສະມາຊກິຂອງMFA ສາມາດ

ເຂ ົ້າເຖງິການບໍລກິານການເງນິຈລຸະ

ພາກທ່ີມຄີນຸນະພາບ 

(ການສົ້າງຂດີຄວາມສາມາດ) 

 ກາໍນ  ດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການ ໃນການຝຶກ

ອ  ບຮ  ມ ແລະ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນດົ້ານເຕັກນກິ

ວຊິາການ. 

 ລະດ  ມບນັດາຊບັພະຍາກອນດົ້ານການພດັທະນາຄວາມ 

ສາມາດເພ່ືອຮບັປະກນັເຮັດໃຫົ້ໄດົ້ຮບັຜ  ນສ ງສດຸ ແລະ

ຂະຫຍາຍການບໍລກິານຢາ່ງກວົ້າງຂວາງ ເພ່ືອກ ົ້າວໄປສ ່

ການນາໍໃຊົ້ຫຼກັປະຕບິດັການທ່ີມປີະສດິທິພາບມາດຕະຖານ

ສາກ  ນ. 

4. ແມນ່ເຄອືຂາ່ຍອດຸສະຫະກາໍ

ການເງນິຈລຸະພາກທ່ີເປັນມອືາຊບີໜ່ືງ  

(ການພດັທະນາອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງ) 

 

 ເປັນອ  ງກອນທ່ີເປັນທາງການ (ເປັນນຕິບິຄຸ  ນທ່ີຖກືຕົ້ອງຕາມ

ກ  ດໝາຍ) ກບັທຶນສະໜບັສະໜ ນທ່ີໝັົ້ນຄ  ງເພ່ືອການດາໍເນນີ

ງານໃນວຽກງານເຂື່ອຄາ່ຍຢາ່ງຢືນຍ  ງ 

 ມພີະນກັງານພຽງພໍເຊິ່ ງປະກອບົ້ວຍພະນກັງານ ແລະຄະນະ

ສະພາບໍລຫິານ ທ່ີເປັນມອືາຊບີ. 
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4 ໂຄງຮາ່ງການຄຸົ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານ 

 

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັໍ້ງຊົ່ວ
ຄາວ  ໃນທ້າຍເດ ອນ ຕຸລາ 2013. ຈາກຜົນດັີ່ງກ່າວ, 
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັໍ້ງ ຂອງ ສມກຈ ໄດູ້ ປະຕິບັດຕາມ 
ການແນະນ າຈາກກະຊວງພາຍໃນ (MoHA) ສ າລັບການ
ເປັນສະມາຄົມທີີ່ບ ີ່ຫວັງຜົນກ າໄລ. 
 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະມາຄມົແມ່ນອົງການນ າພາສ ງ
ສຸດຂອງສະມາຄົມ ຊຶີ່ງເປີດຂຶໍ້ນ ຕາມຮ ບແບບກອງປະຊຸມ
ໃຫ່ຍຕົວແທນສະມາຊິກບັນດາແຂວງ ຫ   ທົີ່ວສະມາຊິກ. 
ກອງປະຊຸມ ໃຫ່ຍສາມັນຈັດຂ ໍ້ນ 3 ປີຕ ີ່ໜຶີ່ງຄັໍ້ງ ແຕ່ຖ້າມີ
ກ ລະນີຈ າເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນກ ສາມາດເປີດກອງປະຊຸມ
ໃຫ່ຍວິສາມັນຂຶໍ້ນໄດູ້. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ມີອ ານາດໃນການ
ປັບກົດລະບຽບພາຍໃນ, ເລ ອກຕັໍ້ງສະພາບ ລິຫານ, 
ຄະນະກວດກາ, ແລະອະນຸມັດລາຍງານສະພາບການເງິນ, 
ແຈູ້ງບັນຊີລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ບັນຊີງົບປະມານ ທີີ່ 
ກອງເລຂານ າສະເໜີ. ນອກຈານີໍ້, ສະມາຄົມຈະຕ້ອງໄດ
ຈັດກອງປະຊຸມ ສ າລັບສະມາຊິກທຸກທ່ານ ປີ ລະຄັໍ້ງ.  
 
ສະພາບ ລຫິານສະມາຄົມການເງນິຈລຸະພາກມີ 5 ທ່ານ, 
ໃນນັໍ້ນປະກອບມີ ປະທານ 1 ທ່ານ, ຮອງປະທານ 1 
ທ່ານ, ກ າມະການ 3 ທ່ານ. ປະທານສະມາຄົມເປັນຕົວ

ແທນທີີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຕິດຕ ີ່ພົວພັນ ແລະ 
ຕາງໜ້າສະມາຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ສະພາ
ບ ລິຫານສະມາຄົມມີອາຍຸການສະໄໝລະ 3 ປີ. ສະພາ
ບ ລິຫານສະມາຄົມມີໜ້າທີີ່ ອອກລະບຽບການຕ່າງໆ ບົນ
ພ ໍ້ນຖານກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ ແລະ ລະບຽບກົດໝ
າຍ ຂອງລັດເພ ີ່ອໃຫູ້ສະມາຊິກປະຕິບັດບັດຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ. 

 

ຄະນະກ າມະການກວດກາສະມາຄົມ ມີ 3 ທ່ານ ເຊິງເປັນ
ສະມາຊິກສາມັນ. ດ າເນີນການກວດກາເປັນປົກກະຕິ 
ແລະ ກວດກາໃນກ ລະນີທີີ່ມີປະກົດການລະເມີດ ກົດ
ລະບຽບ ຫ   ແບບແຜນວິທີການເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງ
ສະມາຄົມ; ກວດກາການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ມະຕິ ກອງປະຊຸມ
ຂອງສະພາບ ລິຫານສະມາຄົມ. 
 
ຫອ້ງການສະມາຄມົ ຫ   ເປັນກອງເລຂາປະຈ າການ ເປັນ
ໜ່ວຍງານປະຈ າ ແລະສະໜັບສະໜ ນການບ ລິຫານຂອງ
ສະພາ ກິດຈະກ າຂອງຂອງສະມາຄົມ. ຫ້ອງການ
ສະມາຄົມມີຜ ູ້ອ ານວຍການ ຄ  ຜ ູ້ນ າພາ. ອ ານວຍການຖ ກ
ແຕ່ງຕັໍ້ງຈາກສະພາບ ລິຫານ.  1.ຄຸູ້ມຄອງບ ລິຫານການ
ປະຕິບັດວຽກງານ ຫລ ກິດຈະກ າປະຈ າວັນຂອງ
ສະມາຄົມ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ສະພາບ ລຫິານສະມາຄມົ 
(ມີສະມາຊິກ 5 ຄົນ) 

ໜ່ວຍງານວິຊາການ 
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 

ຫ້ອງການສະມາຄົມ 
 (ເປັນກອງເລຂາປະຈ າການ ມີຜ ູ້ອ ານວຍການ/ເລຂາທິການ ແລະ ບັນດາພະນັກງານ) 

ຄະນະກວດກາ ຄະນະທີີ່ປຶກສາ 

(ຕາມຄວາມຈ າເປັນ) 

 

ກອງປະຊມຸໃຫຍ່ສະມາຊກິ 
(ສະມາຊິກທັງໝົດ) 
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5 ກດິຈະກ າ ແລະ ຜນົສ າເລດັ ໃນປ ີ2013 

5.1 ການພດັທະນາຄວາມຮ ູ້/ການຄົໍ້ນຄວາ້&
ການເປັນຕົວແທນ 

 

ໄດູ້ຈັດກອງປະຊມຸສະມາຊກິ 3ຄັໍ້ງ ທີີ່ປະກອບມຫີວົຂ ໍ້
ສົນທະນາຫ າຍໆຫວົຂ ໍ້ 
ໃນລະຫວ່າງປີທີີ່ບົດລາຍງານສະບັບນີໍ້ກ່າວເຖິງ, ໄດູ້ມີ
ການຈັດກອງປະຊຸມສະມຊິກ 3 ຄັໍ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ປະຈ າປີ ໜ ີ່ງຄັໍ້ງ. ຫົວຂ ໍ້ສົນທະນາທີີ່ໄດູ້ຍົກຂ ໍ້ນມາ
ສົນທະນາກັນໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກປະກອບມີ:  
“ການກ ານົດອັດຕດອກເບູ້ຍທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການ
ຄິດໄລ່ APR” ເຊີີ່ງລວມມີ ວິທີການໃນການຄິດໄລ່ EIR

ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ອັດຕາສະເໝີ ແລະ 
ອັດຕາແບບຫຼຸດລົງຕາມຍອດເຫ  ອ; “ການປະຕິບັດງານ
ທາງດ້ານສັງຄົມ&ປະສົບການກ່ຽວກັບການກວດສອບ
ດ້ານສັງຄົມ”, ການນ າສະເໜີກ່ຽວກັບການບ ລິຫານການ
ປະຕິບັດງາດ້ານສັງຄົມ ທີີ່ໄດູ້ທ າການກວດສອບດ້ານ
ສັງຄົມ ສອງຄັໍ້ງ ເຊີີ່ງເປັນຊຸດທ າອິດ ທີີ່ໄດູ້ນ າໃຊູ້ເຄ ີ່ອງມ 
ຂອງCERISEໃນການກວດສອບດ້ນສັງຄົມໃນ 
ສປປລາວ;ແລະ “ລະບົບການທະນາຄານແບບເຄ ອນທີີ່, 
ການຄຸູ້ມຄອງ ສກຈ ແລະ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ - 
ACLEDA”, ການນ າສະເໜີກ່ຽວກັບ ກີບເພ-KipPay, 

ເຊີີ່ງແມ່ນການນ າສະເໜີຜະລິດຕະພັນຈ່າຍເງິນທາງ
ໂທລະສັບມ ຖ ເຄ ີ່ອນທີີ່ແບບໃໝ່, ປະສົບການ ແລະ ບົດ
ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຫ າຍໆປະເດັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີີ່ການ
ຄຸູ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ພ້ອມທັງ
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ການດ າເນີນງານ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີ
ລີດາ ລາວ ຈ າກັດ. 
 

ການຝຶກອົບຮົມກຽ່ວກັບ ເວບັໄຊ ໃຫູ້ແກ ່ ຜ ູ້ຈດັການ
ຫອ້ງການ 

 

ໃນລະຫວ່າງເດ ອນທັນວາ ປີ 2013 ແລະ ເດ ອນມັງກອນ 
ປີ 2014, ຜ ູ້ຈັດການຫ້ອງການໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ແບບທັງຮຽນທັງເຮັດ ກ່ຽວກັບ ການບ ລິຫານເວັບໄຊ  
ເຊີີ່ງສຸມໃສ່ການ ວາງເມນ ໜ້າເວັບໄຊ, ການຈັດ
ວາລະສານໃສ່, ການກ ານົດເນ ໍ້ອໃນ, ການວາງຮ ບພາບ, 
ການລົງຂ່າວສານ, ແລະ ອ ີ່ນໆ. ການຝຶກອົບຮົມນີໍ້ແມ່ນ
ບ ລິສັດ X-Eye Design & Photographyເປັນຄ ຝຶກ. 
 

ການກ ານົດເພີີ່ມເຕມີກຽ່ວກັບ ເກນມາດຕະຖານ &ການ
ຕິດຕາມຜນົການປະຕບິັດງານຂອ ສກຈ 

ລະບົບການກ ານົດເກນມາດຕະຖານ ແລະ ການຕິດຕາມ
ຜົນການປະຕິບັດງານ ທີີ່ໄດູ້ເລີີ່ມຕົໍ້ນໂດຍ ກຮກຈ ໃນຕົໍ້ນ

ປີ2012 ແລະ ໄດູ້ມີການກ ານົດເພີີ່ມເຕີມໃນປີ 2013.ຂ ໍ້
ມ ນແມ່ນໄດູ້ຖ ກເກັບກ າເອົາມາຈາກ ສກຈ ທີີ່ໄດູ້ເຂົໍ້າ
ຮ່ວມ ໂດຍນ າໃຊູ້ ອັນທີີ່ເອີໍ້ນວ່າ “Fact-sheet”, ເຊີີ່ງ
ແມ່ນເຄ ີ່ອງມ ໃນການລາຍງານ ທີີ່ໃຊູ້ລະບົບເອກເຊວ ທີີ່
ພັດທະນາໂດຍ BRS (ມ ນນິທິ ໄຣເອັບເຊັນຂອງປະເທດ 
ເບນຊິກ). ເຄ ີ່ອງມ ດັີ່ງກ່າວແມ່ນຊ່ວຍໃນການກວດສອບ
ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ລາຍງານວ່າຖ ກຕ້ອງຄົບຖ້ວນແລູ້ບ ີ່.  
 

ໃນປີ 2013,ມີຈ ານວນ ສກຈ ທີີ່ເປັນສະມາຊິກ ສະເລ່ຍ
20 ສກຈ ລວມທັງອົງກອນສະໜັບສະໜ ນເຄ ອຂ່າຍ 
NSOs (20ສກຈ ນີໍ້ແມ່ນຂ ໍ້ມ ນທັງສອງປີ ຄ  ເດ ອນທັນວາ 
ປີ 12 ແລະ ເດ ອນມີຖຸນາ ປີ 13) ທີີ່ໄດູ້ລາຍງານຂ ໍ້ມ ນ
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັງານ ໃຫູ້ແກ່ ສມກຈ, ໂດຍສົມ
ທຽບໃສ່ 16ສກຈ ໃນປີ 2012. ນອກຈາກທີີ່ໄດູ້ມີການ
ສັງລວມຂ ໍ້ມ ນແລູ້ວ, ສມກຈ ໄດູ້ສ້າງຕາຕະລາງທີີ່ກ ານົດ
ເກນມາດຕະຖານ ແລະ ເສັໍ້ນສະແດງຈ ານວນໜ ີ່ງ ທີີ່ຊີໍ້
ໃຫູ້ເຫັນກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນຂອງຜົນການປະຕິບັດງານ
ຫ ັກຈ ານວນໜ ີ່ງ, ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃນເດ ອນທັນວາ ປີ 
2012 ໃຫູ້ແກ່MIX Market1. 

 

 
ກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ໃນວັນທ2ີ7ເດ ອນກັນຍາ ປ ີ 2013ທີີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸມ ສມກຈ ທີີ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

 

ໄດູ້ພມີເຜີຍແຜ ່ ວາລະສານຂອງ ກຮກຈ / ສມກຈ 2 
ສະບບັ 

 

ໃນປີ 2013 ກຮກຈ/ສມກຈ ໄດູ້ພີມເຜີຍແຜ່ ວາລະສານ
ຂອງຕົນ ສອງສະບັບ. ສະບັບທີໜ ີ່ງໄດູ້ເນັໍ້ນຫົວຂ ໍ້ກ່ຽວ
ກັບການປະຕິບັດງານດ້ານສັງຄົມ ແລະ ປະສົບການໃນ
ການທ າການກວດສອບດ້ານສັງຄົມໃນ ສປປລາວ ທີີ່ໄດູ້
ນ າໃຊູ້ ເຄ ີ່ອງມ ຂອງ (CERISE), ການເ ັຮດວຽກຂອງ
ອົງການ GIZກ່ຽວກັບການສ້າງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ຜົນ
                         
1ເບີີ່ງໃນ: http://www.mixmarket.org/mfi/country/Laos 

http://www.mixmarket.org/mfi/country/Laos
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ໄດູ້ຮັບຈາກການປະເມີນຄວາມຕ້ອການໃນການຝຶກ
ອົບຮົມ ທີີ່ປະຕິບັດໂດຍ ສມກຈ. ສະບັບທີສອງລວມມີ 
ຫົວຂ ໍ້ທີີ່ເວົໍ້າເຖິງຄວາມເປັນມາແບບຫຍ ໍ້ໆກ່ຽວກັບການ
ປະກັນໄພຈຸລະພາກ ແລະ ການແນະນ າສະມາຊິກສະພາ
ບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະກ າມະການກວດກາ ຂອງ ສມກຈ 
ທີີ່ໄດູ້ຮັບການເລ ອກຕັໍ້ງຊຸດໃໝ່. ໃນທັງສອງສະບັບ, 
ພວກເຮົາໄດູ້ລວມເອົາຂ່າວໃໝ່ໆລ້າສຸດ ຈາກ ສມກຈ ໃສ່
ອີກໜ ີ່ງໜ້າ. ວາລະສານນັໍ້ນ ແມ່ນສາມາດດາວໂຫ ດເອົາ
ໄດູ້ຈາກ ເວັບໄຊຂອງ ສມກຈ. 

 

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂາ່ວສານກັບນັກລົງທນຶ
ຕ່າງປະເທດທີີ່ມທີາ່ແຮງ 
ພາຍໃນປີ 2013ທີມງານບ ລິຫານຂອງ ກຮກຈ/ສມກຈ 
ໄດູ້ຕ້ອນຮັບຜ ູ້ແທນຈາກນັກລົງທຶນທງດ້ານທຸລະກິດ 
ແລະ ດ້ານສັງຄົມ ຕ່າງໆ  ຈາກ 10 ອົງກອນ ທີີ່ໄດູ້ເຂົໍ້າມາ
ຊອກຫາຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການລົງທຶນ
ໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບ
ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍການລົງທຶນ
ຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນ ສປປລາວ. ອົງກອນເຫ ົີ່ານີໍ້ປະກອບ
ມີ: ອົກອນບ ີ່ຫວັງຜົນກ າໄລ ທີີ່ດ າລົງຊີວິດໃນສັນຕິພາບ
(ຈາກປະເທດຢີີ່ປຸ່ນ), ມ ນນິທິ ອາໄລອັນ ຟ ຣັມ (ຈາກ
ປະເທດຢີີ່ປຸ່ນ), ຜ ູ້ລົງທຶນດ້ານສັງຄົມ ບລ ອ ຊາດ (ຈາກ
ປະເທດສະວິດເຊີແລນ), ທະນາຄານພັດທະນາວິສາຫະ
ກິດ - FMO (ຈາກປະເທດໂຮນລັງ), ອົງການ ນ ຟັນ 

(ຈາກປະເທດ ນ ເວ), ບ ລິສັດ ເທັກເມທ ປະເທດເກົາຫລີ 
ຈ າກັດ (ຈາກປະເທດເກົາຫລີ), ບ ລິສັດຄ ່ຮ່ວມທຸລະກິດ 
ຈ າກັດ (ຈາກປະເທດຢີີ່ປຸ່ນ), ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ 

(ຈາກປະເທດກ າປ ເຈຍ), ບ ລິສັດ ຖ ຮຸູ້ນທາງດ້ານການເງິນ
ຟຸນເລີຕັນ (ຈາກປະເທດສິງກະໂປ),ແລະ ນັກລົງທຶນ
ເອກະຊົນຈາກປະເທດເກົາຫລີ. 
 

ການພົວພນັພາຍນອກ/ການເປນັຕວົແທນໃນຂະແໜ
ງການ 

 

ສມກຈ ໄດູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນ 3 ກອງປະຊຸມ ຢ່າງຫ້າວຫັນ 
ເຊີີ່ງແມ່ນກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມທີີ່ບ ີ່ເປັນທາງການຂອງຜ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ ທີີ່ຈັດໂດຍ
ສະຖານທ ດເຢຍລະມັນ ເຊີີ່ງໄດູ້ມີການສົນທະນາກັນກ່ຽວ
ກັບປະເດັນຕ່າງໆທີີ່ສ າຄັນໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ. 
ຍີີ່ງໄປກວ່ານັໍ້ນ, ທ່ານປະທານ ແລະ ທ່ານທີີ່ປຶກສາ ຍັງໄດູ້
ເປັນຕົວແທນໃຫູ້ແກ່ ສມກຈ ເຂົໍ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ລະດັບພາກພ ໍ້ນຂອງSBFIC ທີີ່ໄດູ້ຈັຂ ໍ້ນທີີ່ນະຄອນຢາງກຸູ້ງ
ປະເທດພະມ້າ ໃນເດ ອນກັນຍາ ປີ 2013. ນອກຈາກນັໍ້ນ
, ທ່ານຜ ູ້ອາ  ນວຍການ ສມກຈ ຍັງໄດູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມເຄ ອຂ່າຍອາຊີຂອງອົງການ SEEP ປະຈ າປີ 2013 
ແລະ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ USSPM (ມາດຕະຖານ
ສາກົນວ່າດ້ວຍການບ ລິຫານການປະຕິບັດງານດ້ານ
ສັງຄົມ)ເຊີີ່ງແມ່ນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍທົີ່ວໂລກກ່ຽວ
ກັບການປ ກຈິດສ ານຶກຕ ີ່ບັນຫາການປະຕິບັດງານດ້ານ

ສັງຄົມ ທີີ່ຈັດຂ ໍ້ນທີີ່ນະຄອນ ມານີລາ ປະເທດ ຟີລິບປີນ. 
ຍ້ອນວ່າ ສມກຈ ມີຂ ໍ້ຈ າກັດດ້ານງົບປະມານ ແລະ ດ້ານ
ບຸກຄະລາກອນ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ສະນັໍ້ນ ສມກຈ ຈ ີ່ງບ ີ່
ສາມາດເຂົໍ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມປະຈ າປີຂອງຄະນະ
ກ າມາທິການດ້ານການປະຕິບັດງານດ້ານສັງຄົມປະຈ າປີ ທີີ່
ຈັດຂ ໍ້ນທີີ່ປະເທດປານາມາ ແລະ ກອງປະຊຸມປະຈ າປີ
ຂອງອົງການ SEEP ທີີ່ຈັດຂ ໍ້ນທີີ່ນະຄອນຫ ວງວ ຊິງຕັນ ດີ
ຊີ. 
 

ການລງົຢູ້ຽມຢາມ ສກຈ ທີີ່ເປັນສະມາຊິກ 

 

ໃນໄຕມາດທີສາມຂອງປີ 2013,ທີມງານບ ລິຫານຂອງ 
ສມກຈ ໄດູ້ເລີີ່ມຕົໍ້ນທ າການລົງຢູ້ຽມຢາມ ສກຈ ໃຫຍ່ ທີີ່
ເປັນສະມາຊິກຈ ານວນໜ ີ່ງ ເພ ີ່ອ ທ າຄວາມຮ ູ້ຈັກກັບ
ສະມາຊິກຫ າຍຂ ໍ້ນ ແລະ ຮ ູ້ຈັກວິທີການດ າເນີນງານຂອງ
ສະມາຊິກ ແລະ ນ າສະເໜີກ່ຽວກັບ ສມກຈ ແລະ ການ
ບ ລິການຂອງ ສມກຈ ໃຫູ້ແກ່ສະມາຊິກ. ຈົນຮອດຕອນ
ທ້າຍຂອງປີ, ທີມງານບ ລິຫານ ສມກຈ ໄດູ້ລົງຢູ້ຽມຢາມ
ທັງໝົດ 3 ສກຈ ເຊັີ່ນ: ສກຈ ຮັບເງິນຝາກ ພັດທະນາ 
(DMID), ສກຈ ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (EMI), 

ແລະ ສສງ ທີີ່ວຽງຈັນ. 

 

 
ທີມງານບ ລຫິານ ສມກຈ ລົງຢູ້ຽມຢາມສະມາຊິກ ສກຈ ຮັບເງິນຝາກ
ພັດທະນາ DMID DTMFI ທີີ່ເມ ອງນາຊາຍທອງ 
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5.2 ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ 

 
ການປະເມີນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການຝຶກອົບຮມົ 
 
ໃນເດ ອນມັກອນ/ກຸມພາ ປີ 2013, ກຮກຈ/ສມກຈ ໄດູ້
ທ າການວິໄຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຝຶກ
ອົບຮົມ ຂອງ ສກຈ ທີີ່ເປັນສະມາຊີກຂອງຕົນ. ມີ20 
ສກຈ ແລະ ບ ີ່ແມນ ສກຈ ທີີ່ໄດູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການສ າ
ຫ ວດນີໍ້. ມີ 17 ສກຈ ທີີ່ຕອບການສ າພາດ ເຊີີ່ງເປັນຕົວ
ແທນໄດູ້ເຖິງ 35% ຂອງ ສກຈ/ສສງ ທີີ່ຂ ໍ້ນທະບຽນທັງ
ໝົດໃນ ສປປລາວ. ນອກຈາກນັໍ້ນ ຍັງມີຜ ູ້ຕອບການ
ສ າພາດ 3 ອົງກອນ ທີີ່ບ ີ່ແມ່ນ ສກຈ. ມີ 3ຫົວຂ ໍ້ຂອງການ
ຝຶກອົບຮົມທີີ່ເຫັນວ່າເປັນຄວາມຕ້ອງການຫ າຍທີີ່ສຸດ
ສ າລັບຜ ູ້ຕອບຄ າຖາມ ໄດູ້ແກ່:ການຄອບຄຸມ&ການກວດ
ສອບພາຍໃນ, ການບ ລິຫານສິນເຊ ີ່ອ&ການບ ລິຫານໜີໍ້
ຊັກຊ້າ, ແລະ ການບ ລິຫານຄຸນນະພາບເງິນກ ູ້. ບົດລາຍ
ງານຫຍ ໍ້ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມນີໍ້ແມ່ນາມາດດາວໂຫ ດ
ເອົາຈາກທີີ່ນີໍ້: 
http://laomfa.org/images/stories/training/Tra
iningNeedsSurvey2013EN.pdf 
 

ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ໃນລະຫວາ່ງການຝຶກອົບຮມົMicrofactໃນ
ເດ ອນພຶດສະພາ ປ ີ2013 

 
ການຝຶກອົບຮົມກຽ່ວກັບອັດຕາສວ່ນຂອງຜນົການ
ປະຕບິັດງານ(ຝຶກອົບຮົມ Microfact) 
ໃນເດ ອນ ພຶດສະພາ ປີ 2013, ສມກຈ ໄດູ້ຈັດຊຸດຝຶກ
ອົບຮົມ ທີີ່ເອີໍ້ນວ່າ ການຝຶກອົບຮົມ ໄມໂຄ ແຟັກ  
(Microfact), ໂດຍການຮ່ວມມ ກັບສ ນການເງິນຈຸລະ
ພາກ (MFC) ແລະ ໄດູ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫ  ອຈາກອົງການ 
BRS/ADA. ການຝຶກອົບຮົມຊຸດນີໍ້ແມ່ນໄດູ້ຮັບການ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຄ ຝຶກຕ່າງປະເທດຈາກ
ອົງການ BRS/ADA ແລະ ຊ່ຽວຊານທີີ່ເປັນຄ ຝຶກຄົນລາວ
ຈາກ ສ ນການເງິນຈຸລະພກ (MFC).ມີນັກສ າມະນາກອນ 
19 ທ່ານເຂົໍ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ທີີ່ມາຈາກ 14 ສກຈ 
ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ. ການຝຶກອົບຮົມຊຸດນີໍ້

ແມ່ນມີເປົໍ້າໝາຍເພ ີ່ອແນໃສ່ປັບປຸງຄວາມເຂົໍ້າໃຈກ່ຽວກັບ
ຄ ານິຍາມ, ການຄິດໄລ່ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍ ຕົວຊີໍ້
ວັດກ່ຽວກັບຜົນການປະຕິບັດງານທີີ່ນ າໃຊູ້ກັນໂດຍທົີ່ວໄປ 
ແລະ ເພ ີ່ອເປັນການປັບປຸງທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການບ ລິຫານ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊູ້ ແລະ ຕີຄວາມໝ
າຍອັດຕາສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ການວິໄຈທ່າອ່ຽງດ້ານການ
ເງິນ. ການຝຶກອົບຮົມຍັງໄດູ້ເປັນການສ້າງຈຶດສ ານຶກກ່ຽ
ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຄວາມໂປ່ງໄສ ທີີ່ເປັນເງ ີ່ອນໄຂ
ສ າຄັນໃນການເຂົໍ້າຫາແຫ ີ່ງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກ. 
 
ການຊວ່ຍເຫ  ອທາງດາ້ນວິຊາການ ແລະ ການຝຶກສອນ 
ໄມໂຄ ແຟກັ (Microfact) 
 
ເພ ີ່ອເປັນການຕິດຕາມ ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດູ້ມີການຝຶກອົບຮົມ 
ໄມໂຄ ແຟັກ (Microfact), ສມກຈ ໄດູ້ວ່າຈ້າງ ສ ນການ
ເງິນຈຸລະພາກ (MFC) ໃຫູ້ເປັນທີີ່ປຶກສາເພ ີ່ອສະໜອງ
ການຝຶກສອນ ແລະ ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິຊາການ
ເປັນແຕ່ລະລາຍເພີີ່ມເຕີມ ແກ່ຜ ູ້ທີີ່ໄດູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກ
ອົບຮົມ ໄມໂຄ ແຟັກ ຜ ູ້ທີີ່ຍັງພົບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການ
ເຂົໍ້າໃຈ, ເຮັດໃຫູ້ສ າເລັດຢ່າງສົມບ ນ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍ
ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບBRS Factsheetທີີ່ໄດູ້ນ າສະເໜີ
ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ. ການວ່າຈ້າງທີີ່ປຶກສານີໍ້
ແມ່ນເພ ີ່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫູ້ ສກຈ ເຫ ົີ່ານີໍ້ສາມາດສະໜອງຂ ໍ້
ມ ນຜົນການດ າເນີນງານຢ່າງທັນເວລາ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ 
ຖ ກຕ້ອງ ແກ່ລະບົບການຕິດຕາມຜົນການດ າເນີນງານ
ຂອງ ສມກຈ. ທີີ່ປຶກສາໄດູ້ໃຫູ້ການຝຶກສອນແບບລົງເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງແກ່ 5 ສກຈ ແລະ ໃຫູ້ການສະໜັບ
ສະໜ ນເພີີ່ມເຕີມແບບໃຫູ້ຄ າປຶກສາແກ່7 ສກຈ. 
 
 
ການຝຶກອົບຮົມກຽ່ວກັບ “ການຄອບຄມຸ&ການກວດ
ສອບ ພາຍໃນ”  
 
ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດູ້ມີການຝກອົບຮົມແລູ້ວໃນປີ 2012,ສມກຈ 
ໄດູ້ຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄອບຄຸມ ແລະ ການ
ກວດສອບພາຍໃນອີກເປັນເທ ີ່ອທີສອງ ແລະ ໄດູ້ມີການ
ຮ່ວມມ ກັບສ ນການເງິນຈຸລະພາກ (MFC) ອີກ ແຕ່ວ່າ
ຕອນນີໍ້ແມ່ນໄດູ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫ  ອຈາກອົງການ ADA. ຊຸດ
ຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດູ້ຈັດຂ ໍ້ນຈາກວັນທີ 14 – 18ເດ ອນ
ຕຸລາ ປີ2013 ທີີ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມ
ໂດຍພະນັກງານຈາກ ສກຈ ທີີ່ເປັນສະມາຊິກຈ ານວນ25
ທ່ານ ທີີ່ມາຈາກ ສກຈ 15 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖາບັນຝຶກ
ອົບຮົມ 1 ແຫ່ງ. ວິທີການຝຶກອົບຮົມແມ່ນລວມມີການ
ນ າສະເໜີ ແລະ ການເຮັດບົດຝຶກຫັດພາຍໃຕູ້ຫົວຂ ໍ້ ເຊັີ່ນ
ວ່າ ການຢ ດໝັໍ້ນຕ ີ່ກັບນະໂຍບາຍດ້ານການບ ລິຫານ, 
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຊັບສິນ, ກນປູ້ອງກັນ 
ແລະ ສ ບສວນຫາການສ ໍ້ໂກງ ແລະ ຄວາມຜິດຕ່າງໆ, 
ຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມສົມບ ນແບບຂອງ
ການບັນທຶກດ້ານບັນຊີ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 
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ການສກຶສາກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດການຝກຶອບົຮມົ 
ແລະ ການສກຶສາ ການເງິນຈຸລະພາກແບບທົີ່ວຂະແໜງ 
ການ 
ໂດຍອີງໃສ່ສີີ່ງທີີ່ພົບເຫັນວ່າ ການຂາດທັກສະ ແລະ 
ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນຂ ໍ້
ຈ າກັດທີີ່ສ າຄັນທີີ່ສຸດອັນໜ ີ່ງໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການ ແລະ ຍ້ອນຄວາມຈິງທີີ່ວ່າຜ່ານມາແມ່ນຍັງບ ີ່ທັນມີ
ແຜນຍຸດທະສາດທີີ່ຈະແຈູ້ງ ເພ ີ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາດັີ່ງກ່າວນີໍ້, 
ສະນັໍ້ນ ໃນປີ 2013ຜ ູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການເງິນ
ຈຸລະພາກຈ ານວນໜ ີ່ງໄດູ້ຈັດໃຫູ້ມີການສຶກສາກ່ຽວກັບ
ການສ້າງຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ການສຶກສາການເງິນຈຸລະພາກແບບທົີ່ວຂະແໜງການ. 
ໂຄງການດັີ່ງກ່າວແມ່ນໃຫູ້ທຶນໂດຍໂຄງການສົີ່ງເສີມການ
ເຂົໍ້າເຖິງແຫ ີ່ທຶນສ າລັບຜ ູ້ທຸກຍາກ GIZ-AFP ແລະ 
ປະຕິບັດງານໂດຍທີມງານທີີ່ປຶກສາທີີ່ເຮັດສັນຍາວ່າຈ້າງນ າ
ອົງການ SBFIC. ສມກຈ ກ ີ່ໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່າງ
ເອກະສານພາລະບົບດບາດສ າລັບການສຶກສາດັີ່ງກ່າວ, 
ຊ່ວຍໃນການກະກຽມບັນຊີລາຍການອົງກອນທີີ່ຈະໄດູ້
ຖ ກສ າພາດ ແລະ ສະໜອງບັນດາເອກະສານທີີ່ບັນຈຸຂ ໍ້
ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຂະແໜງການໃຫູ້ແກ່ທີີ່ປຶກສາ. 
ການລົງເຮັດວຽກຢ ່ພາກສະໜາມຂອງຊ່ຽວຊານແມ່ນຈັດ
ຂ ໍ້ນໃນເດ ອນທັນວາປີ2013 ແລະ ບົດລາຍງານສະບັບ
ສົມບ ນແມ່ນໄດູ້ຖ ກແຈກຢາຍໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຕ່າງໆ ໃນຕອນທ້າຍຂອງເດ ອນມັງກອນ ປີ 2014. 

ຜ ູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ “ການຄອບຄມຸ ແລະ ການກວດ
ສອບພາຍໃນ” ໃນດ ອນຕຸລາ ປ ີ 2013 ກ າລັງກະກຽມບົດນ າສະເໜີ
ຂອງພວກເຂາົເຈົໍ້າ 
 
5.3 ການເປັນຕົວແທນສາ້ງສະພາບແວດ
ລ້ອມທີີ່ເອ ໍ້ອອ ານວຍ 
 
ບົດສະເໜຂີອງ ກຮກຈ ກ່ຽວກບັບນັຫາທາງດາ້ນ
ນະໂຍບາຍ 
 
ໃນຕອນທ້າຍເດ ອນທັນວາ ປີ 2012,ກຮກຈ ໄດູ້ນ າສົີ່ງ
ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆດ້ານນະໂຍບາຍ ທີີ່ມີຜົນ
ກະທົບຕ ີ່ກັບຂະແໜງກການເງິນຈຸລະພາກ ໃຫູ້ແກ່
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ. ເອກະສານດັີ່ງກ່າວແມ່ນເວົໍ້ໍ້າ
ເຖິງບາງບັນຫາທີີ່ຍັງບ ີ່ທັນຕົກລົງກັນໄດູ້ ເຊັີ່ນວາ ຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພແບບໃໝ່ສ າລັບ ສກຈ, 

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຶນຈົດທະບຽນອັນໃໝ່, ມາດຕະ 
ຖານຕ່າງໆທີີ່ນ າໃຊູ້ໃນຂະບວນການສະເໜີຂ ໃບອະນຸ 
ຍາດ ແລະ ບາງບັນຫາທ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົໍ້າເປັນ
ສະມາຊິກຂອງກອງທຶນປົກປູ້ອງຜ ູ້ຝາກເງິນ(DPF) ແລະ 
ບັນຫາກ່ຽວກັບກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍພາສີອາກອນ. ໃນ
ຈົດໝາຍຕອບກັບທີີ່ສົີ່ງໃຫູ້ ກຮກຈ ໃນເດ ອນມີນາ ປີ
2013, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດູ້ແກູ້ໄຂບາງບັນຫາ
ທີີ່ໄດູ້ສະເໜີໄປ ແຕ່ວ່າບາງບັນຫາ ເຊັີ່ນວ່າ ບັນຫາກ່ຽວ
ກັບການເຂົໍ້າເປັນສະມາຊິກກອງທຶນປົກປູ້ອງຜ ູ້ຝາກເງິນ 
ຂອງ ສກຈ ແມນຍັງເປັນບັນຫາທີີ່ເປີດໄວູ້ຢ ່ ແລະ ຍັງບ ີ່
ທັນໄດູ້ຖ ກແກູ້ໄຂເທ ີ່ອ. 
 
ກອງປະຊຸມແແບເປັນປົກກະຕກິັບກມົຄຸູ້ມຄອງສະຖາບນັ
ການເງນິ, ທະນາຄານແຫງ່ ສປປລາວ 
 
ພາຍຫ ັງທີີ່ ສມກຈ ໄດູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຊົີ່ວຄາວ ແລະ 
ກອງປະຊຸມສະມາຊິກຄັໍ້ງປະຖົມມະລຶກໄດູ້ເປີດຂ ໍ້ນແລູ້ວ
(ໃນວັນທີ 15ເດ ອນພະຈິກ ປີ 2013), ກົມຄຸູ້ມຄອງສະ
ຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດູ້ສະເໜີມາ
ຍັງ ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ທີມງານບ ລິຫານ ຂອງ ສມກຈ 
ໃຫູ້ຈັດໃຫູ້ມີການປະຊຸມກັນລາຍໄຕມາດຢ່ງເປັນ
ປົກກະຕິ. ກອງປະຂຸມແບບນີໍ້ເທ ີ່ອທ າອິດໄດູ້ໄຂຂ ໍ້ນໃນ
ວັນທີ 28ພະຈິກ ປີ 2013. ຜ ູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມປະກອບມີທ່ານ
ຫົວໜ້າກົມຄຸູ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ຫົວໜ້າພະແນກ 
ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ, ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ 
ຂອງ ສມກຈ 3ທ່ານ ແລະ ທ່ານຜ ູ້ອ ານວຍການ ສມກຈ 
ນ າອີກ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວແມ່ນເພ ີ່ອ
ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂະ    
ແໜງ ການເງິນຈຸລະພາກໃນ ສປປລາວ ແລະ ເພ ີ່ອທົບ
ທວນຄ ນທ າມະນ ນຂອງ ສມກຈ. 
 
ການປະກອບຄ າຄິດຄ າເຫນັໃສ່ຄ ມ່ ການດ າເນນີງານກອງ
ທນຶ(MAFIPP) 
ກອງທຶນ “ກອງທຶນການເງິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ” 
(FIF)ແມ່ນກອງທຶນທີີ່ສ້າງຕັໍ້ງຂ ໍ້ນພາຍໃຕູ້ໂຄງການຮ່ວມມ 
ລະຫວ່າງ UNCDF-BOL ເຊີີ່ງແມ່ນໂຄງການ MAFIPP. 
ກອງທຶນ FIF ຈະໃຫູ້ເງິນກ ູ້ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫ  ອລ້າແບບມີ
ການປະກອບສ່ວນແກ່ຜ ູ້ສະໜອງການບ ລິການດ້ານການ
ເງິນ ແລະ ອົງກອນອ ີ່ນໆ ເພ ີ່ອສົີ່ງເສີມການພັດທະນາ
ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກໃຫູ້ມີການແຂ່ງຂັນ ແລະ ມີ
ຄວາມຫ າກຫ າຍ ໃນ ສປປລາວ. ສມກຈ ມີບົດບາດໃນ
ການສ້າງເວທີສົນທະນາ ໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກໃນ
ເດ ອນມີຖຸນາ ປີ 2013ເພ ີ່ອຊ່ວຍກົມຄຸູ້ມຄອງສະຖາບັນ
ການເງິນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ໃຫູ້ຕົວ
ແທນຂອງກົມຄຸູ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນຂອງທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປລາວ ມານ າສະເໜີກ່ຽວກັບຮ່າງຄ ່ມ ການ
ດ າເນີນງານ ໃຫູ້ແກ່ ສກຈ ທີີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ 
ເພ ີ່ອເກັບລວບລວມເອົາຄ າຄິດຄ າເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ີ
ຕ່າງໆ ເພ ີ່ອທ າການປັບປຸງວິທີການໃນການເຂົໍ້າເຖິງແຫ ີ່ງ
ທຶນດັີ່ງກ່າວ. 
 
ນອກຈາກນັໍ້ນ, ສມກຈ ຍັງໄດູ້ເກັບກ າເອົາຄ າຄິດຄ າເຫັນ 
ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ ຈາກສະມາຊິກຜ ູ້ທີີ່ບ ີ່ໄດູ້ເຂົໍ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລູ້ວນ າສົີ່ງຄ າຄິດຄ າເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະ 
ເໜີດັີ່ງກ່າວໄປໃຫູ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ.  
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5.4 ການພດັທະນາອງົກອນ 
 
ການໄດູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຊົີ່ວຄາວ ໃຫູ້ເປັນສະມາ ຄມົ
ການເງນິຈລຸະພາກ 
ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດູ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເນ ີ່ອງນິດລຽນຕິດ 
ເປັນເວລາເກ ອບ 2 ປີ, ໃນທີີ່ສຸດ ກຮກຈ ກ ີ່ໄດູ້ຮັບໃບ
ອະນຸຍາດຊົີ່ວຄາວ ໃຫູ້ເປັນສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ
(MFA)ຈາກກະຊວງພາຍໃນ (MoHA) ໃນວັນທີ 25
ເດ ອນຕຸລາ ປີ 2013. ໃນເດ ອນທັນວາ, ສມກຈ ໄດູ້ສົີ່ງ
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັໍ້ປະຖົມມະລຶກ 
ພ້ອມທັງທ າມະນ ນທີີ່ໄດູ້ຮັບການທົບທວນຄ ນ ແລະ 
ຮັບຮອງເອົາໂດຍສະມາຊິກ ໃຫູ້ແກ່ກະຊວງພາຍໃນ 
(MoHA). ໄດູ້ມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ກະຊວງພາຍໃນຈະ
ອອກໃບອະນຸຍາດຖາວອນໃຫູ້ກ່ອນຕອນທ້າຍຂອງໄຕ
ມາດທີສອງຂອງປີ 2014. 
 
ກອງປະຊຸມໃຫຍສ່ະມາຊິກໄດູ້ໄຂຂ ໍ້ນໃນເດ ອນພະຈິກ ປີ 
2013 
ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຊົີ່ວຄາວຈາກກະຊວງພາຍ
ໃນແລູ້ວ, ສມກຈ ກ ີ່ໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກ
ຄັໍ້ງປະຖົມມະລຶກ ໃນວັນທີ 15ເດ ອນພະຈິກ ປີ 2013 ທີີ່
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ໃນກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວແມ່ນມີຜ ູ້
ເຂົໍ້ໍ້າຮ່ວມ 41 ທ່ານ ເຊີີ່ງລວມມີສະມາຊິກສະມາຄົມ, ຄ ່
ຮ່ວມງານ, ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ສມກຈ. ຜ ູ້
ເຂົໍ້າຮ່ວມໄດູ້ສົນທະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ທ າມະນ ນ
ຂອງ ສມກຈ ແລະ ໄດູ້ປ່ອນບັດຄັດເລ ອກເອົາສະມາຊິກ
ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະກ າມະການກວດກາ. 

ການແນະນ າຕົນເອງຂອງຜ ູ້ສະໝັກຮັບເລ ອກຕັໍ້ງເປນັສະມາຊິກສະພາ
ບ ລິຫານໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັໍ້ງປະຖມົມະລຶກ ໃນເດ ອນພະຈິກ ປີ 
2013 
 
ກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ ສີີ່ຄັໍ້ງ 
 
ພາຍໃນປີ 2013 ແມ່ນໄດູ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສະພາ
ບ ລຫານ ສີີ່ຄັໍ້ງ (ໃນເດ ອນເມສາ, ເດ ອນມິຖຸນາ, ເດ ອນ
ກັນຍາ ແລະ ເດ ອນທັນວາ). ຫົວຂ ໍ້ທີີ່ສ າຄັນທີີ່ສະພາ
ບ ລິຫານໄດູ້ສົນທະນາກັນແມ່ນ: ຂະບວນການຂ ສ້າງຕັໍ້ງ 
ຫ   ຂ ຂ ໍ້ນທະບຽນ ກຮກຈ, ງົບປະມານປະຈ າປີ 2013
ແລະ ແຫ ີ່ງທຶນຕ່າງໆ, ວິກິດການດ້ານການເງິນຂອງ 
ສມກຈ, ການຮັບເອົາຜ ູ້ອ ານວຍການເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກ, 

ການແບ່ງໜ້າທີີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງສະພາ
ບ ລິຫານ ແລະ ທີມງານບ ລິຫານ ແລະ ລະຫວ່າງ
ຜ ູ້ອ ານວຍການ ແລະ ທີີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການ, ການຈັດ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັໍ້ງປະຖົມມະລຶກ, ແລະ ການຝຶກ
ອົບຮົມ&ການຝຶກສອນ ໃຫູ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ
ຜ ູ້ໃໝ່. 

ສະພາບ ລິຫານກ າລງັທ າການສນົທະນາຢາ່ງກົງໄປກົງມາ ໃນກອງ
ປະຊຸມສະພາບ ລິຫານ ໃນເດ ອນເມສາ ປ ີ2013 

 
ການໄດູ້ຮັບໃບຢັໍ້ງຢ ນກຽ່ວກບັຕວົຊີໍ້ວັດຜົນການປະຕບິັດ
ງານດາ້ນສງັຄມົຂອງ CERISE ໃຫູ້ແກ ່ສມກຈ 
ໃນເດ ອນພຶດສະພາ ກຮກຈ/ສມກຈ ໄດູ້ຮັບໃບຢັໍ້ງຢ ນ
ການສ າເລັດຫ ັກສ ດການນ າໃຊູ້ເຄ ີ່ອງມ SPI (ຕົວຊີໍ້ວັດຜົນ
ການປະຕິບັດງານດ້ານສັງຄົມ). ເຄ ີ່ອງມ ດັີ່ງກ່າວແມ່ນໄດູ້
ຮັບການພັດທະນາໂດຍ CERISE, ເຊີີ່ງແມ່ນເຄ ອຂ່າຍການ
ແລກປ່ຽນຄວາມຮ ູ້ ສ າລັບຜ ູ້ປະຕິບັດງານການເງິນຈຸລະ
ພາກ. ມັນໄດູ້ທ າການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານດ້ານ
ສັງຄົມຂອງ ສກຈ ໂດຍການວິໄຈລະບົບ ແລະ ຂະບວນ
ການດ້ານການຈັດຕັໍ້ງ ພາຍໃນຂອງ ສກຈ. ໃນນາມເປັນ
ອົງກອນທີີ່ໄດູ້ຮັບການຢັໍ້ງຢ ນຄ ດັີ່ງກ່າວ, ສມກຈ ຈະ
ສາມາດໃຫູ້ການຝຶກອົບຮົມແກ່ ສກຈ ກ່ຽວກັບຕົວຊີໍ້ວັດ
ຜົນການປະຕິບັດງານດ້ານສັງຄົມນີໍ້(SPI), ເຊີີ່ງເຮັດກັບ 
ສກຈ ທີີ່ຕ້ອງການທ າການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ທ າການ
ກວດສອບດ້ານສັງຄົມໂດຍພາຍນອກ. 
 
ການກວດສອບຈາກພາຍນອກ ບົດລາຍງານດາ້ນການເງນິ
ຂອງ ກຮກຈ ປ ີ2012 
ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດູ້ມີການກວດສອບຈາກພາຍນອກຄັໍ້ງທ າອິດ
ໃນປີ 2011,ສມກຈ ໄດູ້ທ າການກວດສອບບັນຊີການເງິນ
ຂອງຕົນອີກເປັນຄັໍ້ງທີສອງ ເຊີີ່ງກວດໂດຍບ ລິສັດກວດ
ສອບບັນຊີເອກະລາດທີີ່ຮັບຮອງໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປລາວ. ຄັໍ້ງນີໍ້ ການກວດສອບບັນຊີແມ່ນກວດໂດຍ
ບ ລິສັດ ບ ລິການການກວດສອບ ແລະ ການບັນຊີ ອາຊີ
ປາຊີຟີກ(Asia Pacific Accounting and Audit 
Services Sole Co., Ltd. (APAS). ບົດລາຍງານການ
ກວດສອບໄດູ້ຖ ກແຈກຢາຍໃຫູ້ແກ່ຄ ່ຮ່ວມງານທັງໝົດ ທີີ່
ໄດູ້ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທາງ
ດ້ານວິຊາການ ແກ່ ສມກຈ. 
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ໃບປະກາດສະນີຍະບັດກ່ຽວກັບSPIທີີ່ມອບໃຫູ້ແກ່ ກຮກຈ/ສມກຈ 
ໂດຍ CERISE 

 

ການຮບັເອາົຜ ູ້ອ ານວຍການເຂົໍ້າມາເຮດັວຽກ 

 

ຍ້ອນໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກຜ ູ້ອຸປະຖ າເອກະຊົົນ
ຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ສມກຈ ຈ ີ່ງສາມາດຮັບເອົາ
ຜ ູ້ອ ານວຍການໜ ີ່ງທ່ານເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກ ໃນຕົໍ້ນເດ ອນ
ພຶດສະພາ ປີ 2013.ສະພາບ ລິຫານໄດູ້ແຕ່ງຕັໍ້ງ ທ່ານ ນ 
ປາມວນ ເພັດທະນີ ໃຫູ້ເປັນຜ ູ້ອ ານວຍການ ສມກຈ.  
ທ່ານ ນ ປາມວນ ໄດູ້ມີປະສົບການຫ າຍກວ່າ 16 ປີ ໃນ
ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການບ ລິຫານດ້ານການເງິນ ແລະ 
ການຄຸູ້ມຄອງ. 
 

 

ຈ ານວນສະມາຊກິ ສມກຈ ເພີີ່ມຂ ໍ້ນເປນັ 52ສະມາຊກິ 
ມີສະມາຊິກໃໝ່ ບ ີ່ຕ ີ່າກວ່າ 11 ລາຍເຂົໍ້າຮ່ວມເປັນ
ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໃນປີ 2013ເຊີີ່ງລວມມີ: ສກຈ 
ຮັບເງິນຝາກ ພອນວາລີ, ສກຈ ບ ີ່ຮັບເງິນຝາກ ອາລຸນໃໝ່
, ສກຈ ບ ີ່ຮັບເ ິນຝາກ ມະຫາຊັບ, ສກຈ ບ ີ່ຮັບເງິນຝາກ 
ເນັກ, ສກຈ ບ ີ່ຮັບເງິນຝາກ ອຸດົມເອກ, ສສງ ມິດຕະພາບ
, ສ ນຮ່ວມມີລາວອີນເດຍ ເພ ີ່ອການພັດທະນາວິສາຫະ
ກິດ-LIEDC, ບ ລິສັດພດັທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດ  
ຈ າກັດ, ພະແນກການຮ່ວມມ ເພ ີ່ອການພັດທະນາຂອງ
ສະຖານທ ດອົດສະຕ າລີ ປະຈ າລາວ, ອົງການ ຄາດ
CARD Inc, ທ່ານ ບັນດິດ ສີສຸກດາ (ເປັນສະມາຊິກລາຍ
ບຸກຄົນ, ເມ ີ່ອກ່ອນເປັນຕົວແທນ GIZ). ຈ ີ່ງເຮັດໃຫູ້
ຈ ານວນສະມາຊິກທັງໝົດ ຂອງ ສມກຈ ມາຮອດທ້າຍປີ 

2013 ເພີີ່ມຂ ໍ້ນເປັນ 52ສະມາຊິກ. 
 
 
ອົງການເຄ ອຂາ່ຍ SEEP ໄດູ້ທ າການປະເມນີຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານເຄ ອຂາ່ຍຂອງ ສມກຈ 

ໃນລະຫວ່າງອາທິດທີ 2ຂອງເດ ອນທັນວາ, ທີີ່ປຶກສາຈາກ
ເຄ ອຂ່າຍ SEEP ໄດູ້ມາປະເທດລາວ ເພ ີ່ອທ າການປະເມີນ
ຜົນພາຍນອກ ສມກຈ (ການປະເມີນຄວາມສາມາດທາງ
ດ້ານເຄ ອຂ່າຍ – NCAT). ການປະເມີນແມ່ນແນໃສ່ ເພ ີ່ອ

ປະເມີນຜົນຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນການປະຕິບັດງານ
ຂອງເຄ ອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ. ການປະເມີນດັີ່ງກ່າວຈະ
ເປັນການປະກອບສ່ວນທີີ່ສ າຄັນ ເພ ີ່ອນ າໄປສ ່ການສ້າງ
ແຜນທຸລະກິດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ປີ 2015-2017

ຂອງ ສມກຈ. ສີີ່ງທີີ່ໄດູ້ພົບເຫັນຂັໍ້ນຕົໍ້ນຈາກການປະເມີນ
ຜົນດັີ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດູ້ນ າມາສົນທະນາກັນກັບທີມງານ
ບ ລິຫານ ແລະ ສະພາບ ລິຫານ ໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ
ລາຍງານຜົນການປະເມີນທີີ່ໄດູ້ຈັດຂ ໍ້ນໃນເດ ອນທັນວາ. 
ບົດລາຍງານສະບັບສົມບ ນຂອງການປະເມີນຜົນດັີ່ງກ່າວ 
(NCAT) ແມ່ນໄດູ້ຖ ກພີມເຜີຍແຜ່ໃນເດ ອນມັງກອນ ປີ 

2014.  

 

 

ຂ ໍ້ຕກົລງົກຽ່ວກັບໂຄງການ ກບັການເພີີ່ມເຕມີຂອງ
ອົງການ ADA 

 

ໃນເດ ອນມິຖຸນາ ກຮກຈ/ສມກຈ ໄດູ້ທ າການເຊັນສັນຍາ
ກ່ຽວກັບການໃຫູ້ທຶນງວດໃໝ່ ກັບອົງການ ບ ີ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (ADA). ສັນຍາ
ແມ່ນມີກ ານົດຮອດທ້າຍປີ 2013,ແຕ່ວ່າ ອົງການ ADA

ໄດູ້ໃຫູ້ຄ າໝັໍ້ນສັນຍາທີີ່ຈະໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນແກ່ 
ສມກຈ ເປັນໄລຍະເວລາ 3ປີ, ຄ ຈົນຮອດປີ 2015. 

 

 

ຫ ກັຈນັຍາບັນ ສ າລັບ ສກຈ ທີີ່ເປັນສະມາຊກິ 

 

ໃນເດ ອນຕຸລາ ປີ 2013, ທີມງານບ ລິຫານຂອງ ສມກຈ 
ໄດູ້ຮ່າງຫ ັກປະພຶດປະຕິບັດສ າລັບສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ 
ເປັນສະບັບທ າອິດ. ຈຸດປະສົໃນການນ າເອົາຫ ັກປະພຶດ
ປະຕິບັດດັີ່ງກ່າວເຂົໍ້າມານ າໃຊູ້ສ າລັບສະມາຊິກນີໍ້ ກ ີ່ເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາສະມາຊິກປະຕິບັດຕາມຫ ັກການທົີ່ວ
ໄປໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽການການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ດີ 
ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານເງິນ. ຫ ັກປະພຶດ
ປະຕິບັດນີໍ້ແມ່ນມີເປົໍ້າໝາຍເພ ີ່ອສົີ່ງເສີມ ແລະ ປັບປຸງ
ການປົກປູ້ອງລ ກຄ້າ ແລະ ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມໂປ່ງໄສ
ໃຫູ້ແກ່ ສມກຈ ກ ີ່ຄ ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ 
ໂດຍລວມ ແລະ ເພ ີ່ອສົີ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ
ດ້ານສັງຄົມໃຫູ້ແກ່ ລ ກຄ້າ, ພະນັກງານ ຂອງ ສກຈ ແລະ 
ແກ່ຊຸມຊົນໂດຍລວມ. ຮ່າງຫ ັກປະພຶດປະຕິບັດສະບັບທ າ
ອິດນີໍ້ ແມ່ນໄດູ້ຖ ກນ າມາສົນທະນາໂດຍສະພາບ ລິຫານ
ຊຸດໃໝ່ຂອງ ສມກຈ ໃນກອງປະຊຸມທີີ່ຈັດຂ ໍ້ນໃນເດ ອນ
ກຸມພາ ປີ 2014. 
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6 ສະຫຼຸບ & ບາດກ້າວຕ ີ່ໄປ 
 

ໃນປີ 2013  ສມກຈ ມີຄວາມສາມາດຍາດໄດູ້ຜົນງານອັນ
ໃຫຍ່ຫ ວງ ເຊີີ່ງເປັນບາດກ້າວທ າອິດໃນການສ້າງຄວາມ
ຍ ນຍົງທາງດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງທາງດ້ານ
ການເງິນ ໃນໄລຍຍາວ:ການຈົດທະບຽນເປັນສະມາຄົມ
ການເ ິນຈຸລະພາກ ໄດູ້ເປັນຂີດໝາຍເຮັດໃຫູ້ ສມກຈ ມີ
ຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ ແລະ 
ຫັນປ່ຽນຈາກ ກຸ່ມການເງິນຈຸລະພາກໃນເມ ີ່ອກ່ອນ ມາ
ເປັນອົງກອນທີີ່ຮັບຮ ູ້ຢ່າງເປັນທາງການ. 
 

ໃນຂະນະດຽວກັນນັໍ້ນ, ການຮັບເອົາຜ ູ້ອ ານວຍການຄົນ
ລາວເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກນ າ ສມກຈ ໃນເດ ອນພຶດສະພາປີ 
2013 ເປັນການປ ພ ໍ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ການພັດທະນາເປັນອົງ
ກອນຂອງລາວຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເພ ີ່ອເປັນການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານທ້ອງຖີີ່ນໃນການ
ບ ລິຫານ ສມກຈ ໃຫູ້ມີຄວາມຍ ນຍົງຄົງຕົວຕະລອດໄປ. 
 

ນອກຈາກນັໍ້ນ, ສມກຈ ຍັງໄດູ້ຍ້າຍໄປຢ ່ຫ້ອງການໃໝ ່
ເຊີີ່ງເປັນບ່ອນທີີ່ມີເຮັດວຽກກວ້າງໃຫຍ່ຫ າຍຫ້ອງ. ຫ້ອງ
ເຮັດວຽກໃນອາຄານຫ້ອງການໃໝ່ນີໍ້ແມ່ນສາມາດນ າໃຊູ້
ເປັນຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ ຫ   ເຮັດກິດຈະກ າອ ີ່ນໆ ເຊີີ່ງອາດ
ເປັນແຫ ີ່ງລາຍຮັບໃຫູ້ແກ່ ສມກຈ ອີກດ້ວຍ. 
 

ເຖີງແມ່ນວ່າສີີ່ງທີີ່ເປັນບາດກ້າວທ າອິດໄດູ້ຖ ກເຮັດສ າເລັດ
ຜ່ານພົໍ້ນໄປແລູ້ວກ ີ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າບັນຫາສີີ່ງທ້າທາຍໃນຂ້າງ
ໜ້າແມ່ນຍັງມີຢ່າງຫ ວງຫ າຍຢ ່ ເຊັີ່ນວ່າ: 
 

 ເພ ີ່ອພັດທະນາການບ ລິການ ໃຫູ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ 
ເພ ີ່ອຄອບຄຸມຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານຂອງຕົນ
, ສມກຈ ມີຄາມຈ າເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງໄດູ້ຂະຫຍາຍ
ແຫ ີ່ງທຶນຂອງຕົນຢ່າງຮີບດ່ວນ ລວມທັງການຖົມຂຸມ
ຈາກອົງການຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ ແລະ ຈາກຄ່າທ ານຽມຂອງ
ສະມາຊິກ / ລາຍຮັບທີີ່ສ້າງຂ ໍ້ນ. 
 

 ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ ສມກຈ ທີີ່ມີຈ າກັດບ ີ່
ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຢ່າງ
ຫ ວງຫ າຍຂອງບັນດາລ ກຄ້າ ແລະ ຜ ູ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມອ ີ່ນໆ ພ້ອມທັງໜ້າທີີ່ວຽກງານ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບເພີີ່ມເຕີມຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ທີີ່ຜ ູ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກຢາກມອບ
ໝາຍໃຫູ້ ສມກຈ ເປັນຜ ູ້ປະຕິບັດ. ເພາະສະນັໍ້ນ, 
ສມກຈ ຈ າເປັນຈະຕ້ອງໄດູ້ຮັບເອົາພະນັກງານວິຊາ
ການຈ ານວນໜ ີ່ງ (ເຊັີ່ນ: ຊ່ຽວຊານການສ້າງຂີດ
ຄວາມສມາດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, ຜ ູ້ຊ່ວຍການ
ຝຶກອົບຮົມ, ນັກວິເຄາະດ້ານການເງິນ, ພະນັກງານສີ ີ່
ສານ) ຖ້າຫາກວ່າ ສມກຈ ຕ້ອງການທີີ່ຈະຕອບສະ
ໜອງໄດູ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

ຕ່າງໆ. ອີກຢ່າງ, ເພ ີ່ອທີີ່ຈະຊອກຫາບຸກຄະລາກອນ
ຜ ູ້ທີີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຄຸນນະພາບຢ່າງພຽງພ 
ໃນຕະລາດພາຍນປະເທດ ເພ ີ່ອບັນຈຸເຂົໍ້າໃນຕ າແໜ່ງ 
ງານເຫ ົີ່ານີໍ້ນັໍ້ນ, ສມກຈ ຈະຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນ
ການຈ່າຍອັດຕາເງິນເດ ອນໃນລະດັບທີີ່ສາມາດແຂ່ງ 
ຂັນກັບພາກສ່ວນອ ີ່ນໆໄດູ້. 
 

 ກ່ຽວກັບຈຸດທີໜ ີ່ງທີີ່ໄດູ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັໍ້ນ, ສມກຈ 
ຈະຕ້ອງໄດູ້ທ າການຕັດສິນໃຈຢ່າງໄວວາ ເພ ີ່ອສ້າງ
ໃຫູ້ມີລາຍຮັບ ແລະ ເພ ີ່ອປັບປຸງເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມຍ ນ
ຍົງດ້ານການເງິນ ແລະ ເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂ ໍ້ນກັບ
ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານທຶນຮອນຈາກຕ່າງປະເທດພາຍ
ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜ ີ່ງທີີ່ແນ່ນອນ. ເພ ີ່ອທີີ່ຈະ
ກ້າວໄປເຖິງຈຸດນີໍ້, ແມ່ນເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນທີີ່
ຈະຕ້ອງໄດູ້ມີການທົບທວນຄ ນກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຄ່າ
ທ ານຽມຂອງສະມາຊິກ ແລະ ເພ ີ່ອເສີມຂະຫຍາຍ
ກິດຈະກ າທີີ່ສ້າງລາຍຮັບ. ສີີ່ງນີໍ້ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ກ ີ່ຈະຕ້ອງໄດູ້
ກຽມພ້ອມໃນການຈ່າຍຄ່າບ ລິການຕາມລາຄາຂອງ
ທ້ອງຕະລາດ. 
 

 ສຸດທ້າຍ, ໃນປີ 2014ສມກຈ ຈະຕ້ອງໄດູ້ອອກ
ແບບແຜນຍຸດທະສາດໃໝ່ ສ າລັບຊ່ວງໄລຍະເວລາ 
2015 – 2017. ຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມ
ສາມາດດ້ານເຄ ອຂ່າຍຂອງອົງການເຄ ອຂ່າຍSEEP 

(NCAT) ແລະ “ແຜນງານການພັດທະນາຍຸດທະ
ສາດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາ ການເງິນຈຸ
ລະພາກ ທົີ່ວຂະແໜງການ ໃນ ສປປລາວ”, ສມກຈ 
ໄດູ້ມີພ ໍ້ນຖານການວິເຄາະວິໄຈເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຂ ໍ້
ສະເໜີແນະທີີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພ ີ່ອກ ານົດທຶດທາງ
ຍຸດທະສາດຂອງຕົນໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນັໍ້ນ, 
ສມກຈ ຍັງຈະຕ້ອງໄດູ້ຈັດໃຫູ້ມີຂະບວນການວາງ
ແຜນຍຸດທະສາດທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫ າກຫ າຍ
ພາກສ່ວນ ເພ ີ່ອກະຕຸກຊຸກຍ ູ້ໃຫ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນເຈົໍ້າການໃນການຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຄ ດັີ່ງກ່າວ. 

 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 
 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ບົດລາຍງານດ້ານການເງິນ
ຂອງ ສມກຈ ທີີ່ໄດູ້ຖ ກກວດສອບ ໃນປີ 2013  

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ສະພາບ ລິຫານ ແລະ 
ຜ ູ້ອ ານວຍການ ຂອງ ສມກຈ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ບັນຊີລາຍຊ ີ່ສະມາຊິກ ມາ
ຮອດ ວັນທີ 31/12/2013 
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Annex 2: ສມກຈ ຄະນະສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຜ ູ້ອ ານວຍການ 

ທ່ານ. ນາງວັນສີ ຈິນດາວົງ 
ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນຈລຸະພາກ  /ທີີ່ປຶກສາ  

Email: vanhsyc@yahoo.com 

ປະທານ 

 

ທ່ານ. ສາຍສະໝອນ ກວານເມ ອງຈັນ,  
ຜ ູ້ອ ານວຍການ, ສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກ ຮບັເງນິຝາກ ສາຍໃຍສ າພັນ 

Email: saysamone_ssdtmfi@yahoo.com 

ຮອງປະທານ 

 

ທ່ານ. ສົມຈິດ ບຸນເຫ  ີ່ອມ  
ຜ ູ້ອ ານວຍການ, ສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກ ຮບັເງນິຝາກ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ 

Email: somchit_dmi@hotmail.com 

ຄະນະສະມາຊິກ 

 

ທ່ານ. ຈັນທາ ມີີ່ງບຸບຜາ 
ຮອງອ ານວຍການ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 

ຮັບເງິນຝາກ ເອກພດັທະນາ 

Email: chantha.bp@emimfi.com 

ຄະນະສະມາຊິກ 

 

ທ່ານ. ນາງ ຂັນມະນີ ສຸທ າມະວົງ 
ຜ ູ້ອ ານວຍການ, ສະຖາບັນການເງິນຈລຸະພາກ 

ຮັບເງິນຝາກ ປະຕ ຄ າ 
Email:khanmany@gmail.com 

ຄະນະສະມາຊິກ 

 

  

ທ່ານ ນາງ ປາມວນ ເພັດທານີ 
ຜ ູ້ອ ານວຍການ 

Email: pamouane@laomfa.org 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 

 

mailto:saysamone_ssdtmfi@yahoo.com
mailto:somchit_dmi@hotmail.com
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Annex 3: MFA Members List(Status: December 2013) 

ລ/ດ ອງົການຈດັຕັໍ້ງ ຊີີ່ແລະ ນາມສະກນຸ ຕ າແໜງ່ ທີີ່ຢ  ່ ໂທ &ແຟກ 
E-Mail/Website ເຂ ົ້າ

ມາ 

ສະມາຊກິສາມນັ ມາດຕາທີີ່ 10 

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ບ ີ່ຮບັເງນິຝາກ  

1 
ສກຈບ ເມ ອງຮົີ່ມ 
 

ທ່ານ ບຸນບີ ລາສິສະໄໝ 
ທ່ານ ຄ າກ່າຍ ລາສີສະໄໝ 

ປະທານ 
ຜ ູ້ຈັດການ 

ບ້ານ ຄອນວັດ, ເມ ອງ ຮົີ່ມ, 
ແຂວງ ວຽງຈນັ, ຕ ູ້ໄປສະນີ
713 

Tel/Fax: 023 281020 

Mob: 020 55410405 

khamkai2013@hotmail.c

om 

cdtclaos@yahoo.com 

2011 

2 
ສກຈບ ພັດທະນາ 
ຜົໍ້ງສາລ ີ

ທ່ານ ສຸວນັທາ ແດວ່ວັນ 
ທ່ານ ນ ໄພວນັ ສະເຫ ີມ
ສຸກ 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
ຮອງຜ ູ້ອ ານວຍ
ການ 

ບ້ານ ໂຮມສະຫວ່າງ, ຖະນົນ
ບຸນເໜ ອ, ເມ ອງ ຜົໍ້ງສາລີ, 
ແຂວງ ຜົໍ້ງສາລ ີ

Tel/Fax:088 210234 

Mob:020 55537055 

deovanhtha@yahoo.com 

ifdpmfi@yahoo.com 

2011 

3 

ສກຈບ ພັດທະນາ 
ອຸດົມໄຊ 
 

ທ່ານ ສົມຈິດ ດວງມີໄຊ 
 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
 

ເຮ ອນເລກທີ 307, ໜ່ວຍ
,21,ບ້ານ ນາເລົີ່າ, ເມ ອງ ໄຊ,
ຕ ູ້ໄປສະນີ 072,ແຂວງອຸດົມ
ໄຊ.307, 

Tel: 081-211025 

Fax: 081 312368 

microfinance_odx@yaho

o.cm 

2011 

4 

ສກຈບ ສະສົມ
ຊັບ 

ທ່ານ ຄ າພັນ 
ທ່ານ ນ. ຈັນເພັງ ລລີາວົງ 

ປະທານ 
ຜ ູ້ຈັດການ 

ບ້ານ ນາຄວາຍ, ເມ ອງ ໄຊ
ເຊດຖາ,ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

Tel: 030 9812050  

Mob: 020 

56010506,  

020 55555639 

chanpheng.lilavong@gm

ail.com 

sana1000time@hotmail.

com 

2011 

5 
ສກຈບ ຊ່ວຍກັນ
ພັດທະນາ 
 

ທ່ານ ນ. ສຸກວິໄລ ທອງສະ
ຫວັດ 
 

ຜ ູ້ຈັດການ 
 

ບ້ານ ພນັໄຊ, ຖະໜົນຟູ້າທີ, 
ເມ ອງ ຊ າເໜ ອ, ແຂວງ 
ຫົວພັນ. 

Tel/Fax: 030 5160 

961,  

064 312060 

soukvilay1@hotmail.co

m 

2011 

6 
ສກຈບ ໄຊນິຍົມ ທ່ານ ຂັນທະລ ີເສນວິໄລວົງ  ຜ ູ້ອ ານວຍການ 

 
ບ້ານ ໜອງເມ ອງດາ, ເມ ອງ 
ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 

Tel/Fax:081 211853 

Mob: 020 55682999 

khan_xmi@yahoo.com 2011 

7 
ສກຈບ ຄວາມ
ຫວັງໃໝ່ 

ທ່ານ ສີສົງຄາມ ສີຖະໜ
ອມຮັກ  

ຜ ູ້ຈັດການ 
 

ບ້ານ ບ ີ່ນາງວົ, ເມ ອງ ຈນັທະບ 
ລີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

Tel/Fax: 021 540145 Info.kvmmfi@gmail.co

m 

2011 

8 

ສກຈບຫົງສາ  
 

ທ່ານ ຈາຍຄ າ ລ ບັນດິດ  
ທ່ານ.ລີເບີີ່ນ 
 

ຜ ູ້ຈັດການ 
ຮອງຜ ູ້ຈດັການ 

ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມ ອງ ຫົງສາ, 
ແຂວງ ໄຊຍະບ ລ ີ 

Tel/Fax: 074 860002 

Mob: 020 55577662 

020 56447234 

chaykham.ccsa@gmail.c

om 

liburn_ccsa@hotmail.co

m 

2011 

9 
ສະມາຄົມກອງ
ທຶນພັດ 
ທະນາບ້ານບ ີ່ແກູ້ວ 

ທ່ານ ອ າພົງ ສິດແກູ້ວເມກ   
ຜ ູ້ຈັດການ 
 

 
ບ້ານ ເມ ອງແກູ້ວ, ເມ ອງຫ້ວຍ
ຊາຍ, ແຂວງ ບ ີ່ແກູ້ວ  

 

Tel/Fax: 084 212122 

 

amphong.vdf@gmail.co

m 

2011 

10 

ສກຈບ ຄອບຊຽງ
ຮ່ອນ 
 

ທ່ານ ທະນ ສອນ ສຸກນຸທອງ 
 

ຜ ູ້ຈັດການ 
 

ເມ ອງຄອບ-ຊຽງຫ່ອນ, ບ້ານ 
ຜາບົງ, ເມ ອງ ຄອບ, ແຂວງ 
ໄຊຍະບ ລ ີ
 

Tel/Fax:074 710056 

Mob:020 99922153 

thanousone.soukhountho

ng@giz.de 

2012 

11 
ສກຈບ ໂຮມຊັບ
ພັດທະນາ 

ທ່ານ ສຸລະເມກ ຈັນທະ
ມະນີ 
ທ່ານ ກ້າຕ ູ້ ວົງໄຊ 
 

ຜ ູ້ຈັດການ 
ຮອງຜ ູ້ອ ານວຍ
ການ 

ແຂວງ ຫ ວງນ ໍ້າທາ 

 
 

Tel/Fax:086 

212184/856  

086 212164 

Mob: 020 54344331 

020 28818008 

soulamek@gmail.com 

mai.sengdavanh@giz.de 

2012 

12 
ສກຈບ ອາລນຸໃ
ໝ່ 
 

ທ່ານ ສີປະເສີດ ຫ ວງໄຊ 
 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
 

ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມ ອງໄຊເຊດ
ຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ  
 

Tel/Fax: 021 265660 alunmai_mf@hotmail.co

m 

2013 

13 
ສກຈບ ມະຫາຊັບ  
 

ທ່ານ ນາງ ດາລນຸນ ີດວງ
ປະເສີດ  

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
ຜ ູ້ຈັດການ 

ບ້ານ ວັງໄຮ່, ເມ ອງ ໄຊ, 
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ. 

Tel: 081 260032 

Fax: 081 260005  

oudone.mahasab@gmail.

com 

2013 

mailto:deovanhtha@yahoo.com
mailto:soukvilay1@hotmail.com
mailto:soukvilay1@hotmail.com
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ທ່ານອຸດອນວົງພັກດ ີ   Mob: 020 28928333 

14 

ສກຈບ ເນັກ 
 

ທ່ານ ພ ເງີນ ຊາພຈິິດ  
ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັງ 
 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
 

ບ້ານ ດ່ານຄ າ, ເມ ອງ ສີໂຄດ
ຕະບອງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ 

Tel: 021 670995 

Mob: 020 

22217902 

 

nextmfi@gmail.com 

 

 

201

3 

15 

ສກຈບ ອຸດົມເອກ 
 

ທ່ານ ຈິດລ າພອນ ພົມມະ
ວົງ 
 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
 

ບ້ານ ໜອງດ້ວງ, ເມ ອງ ສີ
ໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ 
 

Tel:   021 256171 

Mobile: 22003839 

somsack.oudomek@gma

il.com 

201

3 

ລວມ ສກຈບ 15     

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ຮບັເງນິຝາກ   

1 
ສກຈຮ ເພ ີ່ອການ
ພັດທະນາ 

ທ່ານ ສົມຈິດ ບນຸເລ ີ່ອມ ປະທານ ບ້ານ ສົງເປ ອຍ, ຖະໜົນ 13 ເ
ໜ ອ, ເມ ອງ ນາຊາຍທອງ, 
ນະຄອນຫ ວວຽງຈັນ 

Tel/Fax: 021 650087 

Mob: 020 55513278 

somchit_dmid@hotmail.

com 

2011 

2 
ສກຈຮ ເອກ
ພັດທະນາ 
 

ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລາດ  
ທ່ານ ຈັນທາ ມິີ່ງບຸຜາ 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
 

ບ້ານ ຫາຍໂສກ, ເມ ອງຈັນທະ
ບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
 

Tel/Fax: 021 

244428; 021244395 

somphone.s@mfclao.co

m 

chantha.bp@mfclao.com 

2011 

3 ສກຈຮ ສາຍໄຍ
ສ າພັນ 

ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກວານ
ເມ ອງຈັນ 
 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
 

ເຮ ອນ ເລກທີ 183, ບ້ານ 
ລັດຕະນະລັງສີ ໃຕູ້, ຖະໜົນ
ໄຊສະຫວ່າງວົງເມ ອງ ໄກສອນ
ພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນ
ນະເຂດ 183 

Tel/Fax: 041 214596 

Mob: 0205541171 

 

saysamone_ssdtmfi@ya

hoo.com  

 

2011 

4 

ສກຈຮ ນິວຕັໍ້ນ 
 

ທ່ານ ນ. ລິນດາ ສວຸັນນະ
ເຮ ອງ 
 
ທ່ານ ນ.ດາທະວີວນັ 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
ເລຂານຸການ 

ບ້ານ ວັດໄຕນອ້ຍ ທ່າ, ຖະ
ໜົນຫ ວງພະບາງ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
 

Tel: 021 223447 

Fax: 021 217771 

020 54543839 

info-newton@excite.com 

dathavivanh@newtonmfi

.com 

 

2011 

5 
ສກຈຮ ພັດທະນາ 
ແມ່ຍິງ ແລະ 
ຄອບຄວົ  

ທ່ານ ຄອນວິໄລ ແສງສລຸິນ
ຫາ 
ນາງ ວງົພັນ ວົງສວີັນທອງ 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
ຜ ູ້ຊ່ວຍບ ລິຫານ 

ບ້ານ ໂພນທັນເໜ ອ, ໄຊເມ ອງ
ເຊດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ  

Tel/Fax: 021 454 

553 

pick_s178@yahoo.com 2011 

6 
ສກຈຮ ຈ າປາລາວ 
 

ທ່ານ ສຸພົນ ລາຊະພົນ 
 

ຜ ູ້ຈັດການ ໜ່ວຍ 01, ເຮ ອນເລກທີ 02; 
ຖະໜົນເພັດສະລາດ, ບ້ານ 
ຄອຍ, ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ 

Tel/Fax: 071 260 

550 

020 58182100 

souphontouy@yahoo.co

m 

2012 

7 
ສກຈຮ ປະຕ ຄ າ 
 

ທ່ານ ຂັນມະນ ີໄຊຍະທິດ  ຜ ູ້ຈັດການ ບ້ານ ວັດຈນັທ່າ, ເມ ອງ 
ຈັນທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ  

Tel/Fax: 021 254100 khanmany@gmail.com 2012 

8 
ສກຈຮ ພອນວາລ ີ
 

ພອນໄຊ ຂນັທິລາດ 
 
  

ຜ ູ້ອ ານວຍການ ບ້ານຫັດສະດີ, ເມ ອງ ຈັນທະ
ບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

Tel: 021 222676 

Mob: 020 55693078 

info@pvlmfi.com 2013 

ລວມສກຈຮ/TotalDTMFI 8     

ສະຫະກອນສນິເຊ ີ່ອແລະເງນິຝາກປະຫຍດັ 

1 
ສສງ ຮ່ວມໃຈ
ພັດທະນາ 
 

ທ່ານ ນ. ບຸດສະດີ ຄ າມະນີ
ວົງ 
 

ຜ ູ້ຈັດການ ໜ່ວຍ 5, ບ້ານ ດົງດ າດວນ, 
ເມ ອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, 
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. 

Tel/Fax: 041 252153 

Mob:020 22101519 
boudsady_scusavan@hot

mail.com 
2011 

2 
ສສງ ຫົວແຊ່
ຈະເລີນ 
 

ທ່ານ ໄຊຍາ ທ າມະວົງແສງ 
 

ຜ ູ້ຈັດການ 
 

ເລກທີ 129, ຖະໜົນ 13ໃຕູ້, 
ບ້ານຫົວແສູ້, ເມ ອງບາຈຽງ. 
ແຂວງຈ າປາສັກ 

Tel/Fax: 031 900 

173  

Mob:020 5575 8279 

saiyakai@hotmail.com 2011 

3 
ສສງ ປາກຊ່ອງ 

 

ທ່ານ ວອນ ຈັນທະລາວົງ 
ທ່ານ. ຄ າປະເສີດ ພີມະ
ວົງສາ 

ຜ ູ້ຈັດການ 
ຜ ູ້ອ ານວຍການ 

ບ້ານປາກຊ່ອງ, ເມ ອງສອງ
ຄອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 

Tel/Fax 041 530335 

Mob: 020 22628761 

scupaksong@hotmail.co

m, 

vilay_vanh@hotmail.co

2011 

mailto:souphontouy@yahoo.com
mailto:souphontouy@yahoo.com
mailto:boudsady_scusavan@hotmail.com
mailto:boudsady_scusavan@hotmail.com
mailto:saiyakai@hotmail.com
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m 

4 ສສງ ເຊໂນ ທ່ານ ຕ ູ້ມະນີ ມະນີບດົ ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
ເຮ ອນ 201, ບ້ານໄຊຍະ
ມຸງຄຸນ, ຖະໜົນເລກ 9, 
ເມ ອງອຸທຸມພອນ 

Tel/Fax: 041 431 

430 Mob: 020 

23545368 56826588 

scuseno@hotmail.com 2011 

5 ສສງ ທ່າແຂກ  ທ່ານ ພ ວົງ ໄຊຍະສິດ  

ຜ ູ້ຈັດການ 
 

ເຮ ອນເລກທີ094, ຖະໜົນ
ເຈົໍ້າອານຸ, ບ້ານ ທ່າແຂກກາງ, 
ເມ ອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄ າ
ມ່ວນ  

Tel/Fax:051 251 190 

Mob: 020 22248180 scuthakhek@hotmail.co

m 
2011 

6 ສສງ ວຽງຈນັ  ທ່ານ ສີທົນ ສິລິພົງ  
ຜ ູ້ຈັດການ 
 

ບ້ານນ ໍ້າລິນ, ເມ ອງໂພນໂຮງ, 
ແຂວງວຽງຈັນBan 

Tel/Fax: 023 212073 

 020 56524073 
scuvte@gmail.com 2011 

7 ສສງ ວັນໃໝ່  
ທ່ານ ສຸມັງຄະລາ ແກູ້ວ
ປະເສີດ  

ຜ ູ້ຈັດການ 
 

ບ້ານເລົີ່າງາມ, ເມ ອງເລົີ່າງາມ, 
ແຂວງສາລະວັນ 
 

Tel/Fax: 034 300 

226 

Mob: 020 2226 

8484 

vanmaiscu@gmail.com 

2012 

8 
ສສງ ກອງທຶນ
ສະຫະກອນ 
ຈ າກັດ 

ທ່ານ ເພັດດາລາ ມະນີວົງ  
ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
 

ຖະໜົນ ເນລະມິດ, ບ້ານ ທົີ່ງ
ຂັນຄ າ ໃຕູ້, ຕ ູ້ໄປສະນີ 
7437,ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

Tel: 021 261825 

Fax: 021 261825 

fcsa@etllao.com;Phetdar

a.fc@gmail.com 
2012 

9 
ສສງ ມິດຕະພາບ 
 

ທ່ານ ສຸວນັທອນ ລັດຕະນະ
ວົງ 
 

ປະທານ 
 

ບ້ານ ນາທົີ່ມ, ເຮ ອນເລກທີ 
353, ໜ່ວຍ 5,ເມ ອງ ໄຊ
ທານີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 
 

Tel/Fax: 021 771497 

Mob: 020 22229845 

 

scumittaphap@gmail.co

m 
2013 

ລວມສສງ 9     

ສູນຝຶກອົບຮົມ  

1 
ສ ນການເງນິຈລຸະ
ພາກ 

ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ  
ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
 

ບ້ານສະພານທອງເໜ ອ, ເມ ອງ
ໄຊເຊດຖາ, ຕ ູ້ໄປສະນ8ີ695,
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

Tel: 021 262 916 

Fax: 021 26 29 16 

somphone.s@mfclao.co

m 

www.mfclao.com 

2011 

2 

ສ ນຝຶກອົບຮົມ
ການບ ລິຫານການ
ເງິນຈຸລະພາກ 
ແລະ ພັດທະນາ
ສາກົນ 

ທ່ານ ຄ າພັດ ບ ລົມ 
 
 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
 
 

ຕ ູ້ໄປສະນ7ີ382, ບ້ານພະໄຊ, 
ເມ ອງສີສັດຕະນາກ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
 

Tel: 021 285139/40 

Fax: 021 353 961 

tacdocenter@yahoo.com 

www.tacdocenter.com 

2012 

3 

ສ ນພັດທະນາຜ ູ້
ປະກອບ
ກິດຈະການລາວ-
ອິນເດຍ  

ທ່ານ ສີອ າພອນ ຈັນທະ
ພອນ  
 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
 
 

ບ້ານວດັນາກ, ເມ ອງສີສດັຕະ
ນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

 
Tel: 021 353141 

liedcvte@yahoo.com, 

houmsobpadthana@gma

il.com 

2013 

4 

ບ ລິສັດທີີ່ປຶກສາ
ດ້ານການ
ພັດທະນາ ແລະ 
ວິສາຫະກິດຈ າກັດ  

ທ່ານ ນ. ທິບພາພອນ ເພັດ
ມະນີ  
 
 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
 
 

ຕຶກສີຂຽວ, ບ້ານນາໄຊ, ເມ ອງ
ໄຊເຊດຖາ, ເຮ ອນເລກທີ
429, ໜ່ວຍ41ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ 

Tel: (856 21 

454650-1) 

Fax: 021 454654) 

 

 
2013 

5 CARD Inc 
Ms. Marjorie 
Marasigan 
Ms. Shine Ballares 

ຜ ູ້ອ ານວຍການ 
ປະທານ 

 Mob: 020 22147728 
shineballares@yahoo.co

m 
 

ລວມສ ນຝກຶອບົຮມົ Training Institution 5     

 ພາກສວ່ນບກຸຄ  ນ       

1 ສ່ວນບຸກຄົນ  
ທ່ານ ແກູ້ວລບັທະ
ວົງ ສົງສະໄໝວົງ 

ທີີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນຈຸ
ລະພາກເຂດຊນົນະບດົ 

ບ້ານຈອມມະນີ, ເມ ອງໄຊເຊດຖາ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
 

Fax: 021 351 923 

Mob: 020 99389966 

keolabthavongpowerlaos@g

mail.com 

201

1 

mailto:scuseno@hotmail.com
mailto:scuthakhek@hotmail.com
mailto:scuthakhek@hotmail.com
mailto:vanmaiscu@gmail.com
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2 ສວ່ນບກຸຄ  ນ 

ທາ່ນ ນ. ວນັສີ 

ຈນິດາວ  ງ 

 

ທ່ີປຶກສາດົ້ານການເງນິ

ຈລຸະພາກເຂດ

ຊ  ນນະບ  ດ, 

ວາງແຜນພດັທະນາ

ເຂດຊ  ນນະບ  ດ ແລະ 

ພາກພືົ້ນ 

ເຮອືນເລກທີ144 ໜວ່ຍ16, 

ບົ້ານນາທ ່ມ, ເມອືງໄຊທານ,ີ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

Mob: 020-2222 

2687 
vanhsyc@yahoo.com 

201

1 

3 ສວ່ນບກຸຄ  ນ  
ທາ່ນ ບນັດດິ ສີ

ສກຸດາ 

ທ່ີປຶກສາການເງນິຈລຸະ

ພາກ 

ບົ້ານສາຍນ ໍົ້າເງນິ, ມໄຊທານ,ີ 

ໜວ່ຍ 27. 

Tel: +856 

55577661  

Fax: +856 212487  

Bandith.sisoukda@giz.de

Sisoukda.bandit@gmail.co

m 

201

1 

ລວມສະມາຊກິພາກສວ່ນບກຸຄ  ນ  3     
 

ລວມ ສະມາຊກິສາມນັ ຈາໍນວນທງັໝ ດ 40  

ສະມາຊສິະໜບັສະໜ ນ ມາດຕາທ່ີ 11  

ອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງສາກ  ນ   

1 

ອ  ງການ

ສະຫະກອນ ໄຣ

ເອັບເຊັນ ຂອງ

ປະເທດ ເຢຍ

ລະມນັ  

ທາ່ນ ໂຮນເຈ ີກາເຈດສ  

 

ຜ ົ້ອາໍນວຍການ/ 

Director 

ເຮອືນເລກທີ 132; 

ໜວ່ຍ11, ບົ້ານສີບນຸ

ເຮອືງ, ເມອືງຈນັທະບ 

ລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ 

Tel: 021 261 895  

Fax: 021 261 

896 

hgrages@dgrv.coop 

www.dgrvs.de 

201

1 

2 

ທະນາຄານ

ພດັທະນາ ອາຊ ີ

Asian 

Development 

Bank (ADB) 

ທາ່ນ ພນັຕເຸລດ 

ຫຼວງຣາດ  

ວຊິາການອາວໂຸສ

ດົ້ານເສດຖະກດິ 

ຖະນ  ນລົ້ານຊົ້າງແລະ

ສາມແສນໄທ, ຕ ົ້

ໄປສະນ9ີ724, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

Tel: 021 250 

444;  

Fax: 021 250 

333 

 

plouangraj@adb.org 

www.adb.org/LaoPDR 

201
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3 

ອ  ງການຮວ່ມມື

ສາກ  ນ 

ຂອງປະເທດ

ເຢຍລະ 

ມນັ-ໂຄງການ

ເຂ ົ້າເຖງິ ການ

ເງນິສາໍລບັຜ ົ້ທກຸ 

ຍາກ  

Mr.Thorsten Fuchs 

Mr. Yan Hagen 

ຜ ົ້ອາໍນວຍການແຜນ

ງານ 

ຖະໜ ນຢນຸເນັດ, 

ເມອືງຈນັທະບ ລ,ີ ຕ ົ້

ໄປສະນ5ີ63, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

Tel: 021 217 880  

Fax: 021 212 

487 

Thorsten.fuchs 

@giz.de 

www.giz.de/en/ 

yan.hagen@giz.de 

201

1 

4 
ອ  ງການແຮງານ

ສາກ  ນ  
  

ຫົ້ອງການ 

SMEPDO ບົ້ານ

ຝາຍ, ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ 

Tel/Fax: 021 450 

318 

ilowedge@lao.com 

www.ilo.org 

201

1 

5 
ອ  ງການ ການ

ເງນິສາກ  ນ  
  

ໜວ່ຍ 90, ຖະໜ ນ

ໂພນໄຊ, ຕ ົ້ໄປສະນ ີ

9690, ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ 

Tel: 021 450 

017-9  

Fax: 021 450 

020 

www.ifc.org 
201

1 

6 

Savings 

Bank 

Foundation 

for 

International 

Cooperation 

(SBFIC) 

ທາ່ນ ເບັນ ເວເີທັນບາ 

ຜ ົ້ອາໍນວຍການ

ໂຄງການ/ ຜ ົ້ຕາງ

ໜົ້າປະຈາໍປະເທດ 

ບົ້ານໂພນທນັ, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
Tel: 021 454553 

 

bwerthenbach@yahoo

.com 

www.sbfic.de 

201

1 
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7 

ອ  ງການສຶກ

ສາໂລກWorld  

 

ທາ່ນ ນ.ບ  ວສອນ ແກົ້ວ

ອຸນ່ຄາໍ  

ຜ ົ້ປະສານງານ

ໂຄງການ 

ຕ ົ້ໄປສະນ ີ6782, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

Tel: 021 214 524  

Fax: 021 217553 

bouasonekeo@hotmai

l.com  

microfinance@wec.lao

pdr.com 

201
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8 

ໂຄງການ

ສ  ່ງເສີມເຂ ົ້າເຖງິ

ແຫ່ງທຶນຂອງຜ ົ້

ທກຸຍາກ ໃຫົ້

ຫຼາຍຂືົ້ນ 

 

ທາ່ນ ດາວວຽງ ໄຊຍະ

ຈກັ 

ຜ ົ້ປະສານງານ

ໂຄງການ 

ຖະນ  ນຍອນເນັດ, 

ບົ້ານຊຽງຢືນ, ເມອືງ

ຈນັທະບລຸີ: ແຂວງ

ຈນັທະບລຸີ, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

 

Tel: 021 264 616 

Fax: +856 20 

5556 6499 ; 

+62811125334 

sinipha_kc@yahoo.co

m 
 

9 

Development 

Cooperation 

Section of 

Australian 

Embassy 

ທາ່ນ ພິໄຊ ສວຸນັໄຊ  

 
   

pisay.souvansay@dfat

.gov.au 
 

ລວມສະມາຊສິະໜບັສະໜ ນ 9     

ຄະນະທ່ີປືຶກສາແລະຊຽ່ວຊານ ມາດຕາ 18  

1 ສວ່ນບກຸຄ  ນ  ທາ່ນ ເຊບາດສະຕຽນ ເບເລ  

ທ່ີປຶກສາ

ດົ້ານການ

ເງນິຈລຸະ

ພາກເຂດ

ຊ  ນນະບ  ດ 

ບົ້ານແກົ້ງຍາງ, ເມອືງ

ຫາດຊາຍຟອງ, ຕ ົ້

ໄປສະນ3ີ077,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

Tel/Fax: 021 360 

671 

 

sebastianbehrle@gmx

.net 

 

20

11 

2 ສວ່ນບກຸຄ  ນ  
ທາ່ນ ຕີໂມ ໂຮເກນັຮດຸ 

 

ທ່ີປຶກສາ

ດົ້ານການ

ເງນິຈລຸະ

ພາກ 

ເຮອືນເລກທີ 125-2 

ບົ້ານວດັຈນັ,  ຕ ົ້

ໄປສະນ ີ3197, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

Tel: 021 413 

290;  

Mob: 020 784 

5133 

 

timo@zzphogenhout.n

l                                                               

 

20

11 

3 ສວ່ນບກຸຄ  ນ  
ສາດສະດາຈານ ດຣ. ຮນັສ ດເີຕີ 

ເຊເບລ  

ມະຫາ

ວທິະຍາ 

ໄລໂຄ

ໂລນ  

Hahnwaldweg 14, 

50996 Cologne 

(Germany) 

Mob: +49 2236 

929878 

Fax: 49 2236 

929877 

seibel@uni-koeln.de 
20

11 

ລວມຄະນະທ່ີປືຶກສາແລະຊຽ່ວຊານ 3     

ລວມທງັໝ ດ Grand Total (15+8+9+5+3+9+3) 52     
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ບນັດາຜ ົ້ໃຫົ້ທຶນ ແລະ ຕ  ວແທນສະໜບັສະໜ ນຕາ່ງໆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂໍຂອບໃຈນາໍບນັດາຜ ົ້ໃຫົ້ທຶນຊວ່ຍເຫລືອ ແລະ ຕ  ວແທນສະໜບັສະໜ ນຕາ່ງໆ ທງັທາງດົ້ານເຕັກນກິ

ວຊິາການ ແລະ ດົ້ານການເງນິ ໃນປີ 2013. 

ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 

ເຮ ອນເລກທີ  ໜ່ວຍ 52 ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມ ອງໄຊເສດຖາ 
ຕ ູ້ ປ.ນ 4030, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
T/F: +856 21 900350,  E: mfa@laomfa.org, phetthany@gmail.com 
W:  www.laomfa.org 
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