
 

 

 

 

 

44 ປ� ຂະແໜງທະນາຄານ ໄດ�

ໃນການພັດ
 

 

ຕະຫຼອດ 44 ປ� ແຫ�ງການປ�ກປ�ກ

ຮັກສາ ແລະ ສ�າງສາພັດທະນາປະເທດ

ຊາດ ຂະແໜງທະນາຄານໄດ�ປະກອບ

ສ�ວນອັນສ�າຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ�

ບັນລ�ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ�ເຮັດໃຫ�

ເສດຖະກິດແຫ�ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວຕໍ�

ເນື່ອງ. 

ທ�ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ�ວວົງວິຈິດ 

ຫົວໜ�າຫ�ອງການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ລາວ (ທຫລ) ໃຫ �ສ ํ າພາດເນ ື ່ອງໃນ

ວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ວ�າ: ພາຍຫຼັງປະ

ເທດຊາດໄດ�ຮັບການສະຖາປະນາເປ�ນ  

ສປປ ລາວ ນັບແຕ�ວັນທີ 2 ທັນວາປ� 

1975 ພາຍໃຕ�ແສງສະຫວ�າງແຫ�ງການຊີ້

ນ�າ-ນ�າພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

, ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) 

ໃນຖານະເປ�ນທະນາຄານກາງຂອງປະ

ເທດໄດ�ຕັ ້ງໜ�າໃນການປະຕິບັດໜ�າທີ ່ 

ການເມືອງຂອງຕົນຕາມແນວທາງນະໂຍ

ບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ�ເປ�ນ

ຢ�າງດ.ີ  

ໃນ

ຄາມ

ກົນໄກເສດຖະກິດແຜນການລວມສ�ນ

ລະບົບທະນາຄານຂັ້ນດຽວເຄື ່ອນໄຫວ

ຕາມກົນໄກບໍລິຫານໂດຍ

ບົດ

ປະລິມານເງິນ

ສິນ

ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄ�າ

ປ�ບ

ເ

ໄດ�ຮັບການປ�ບປ�ງໃຫ�ສອດຄ�ອງໃນແຕ�

ໄລຍະ

ຂະຫຍາຍລ ົງສ � �ແຂວງຕ �າງໆໃນທົ �ວ

ປະເທດ

ນ�າ

ແປງ

ທຫລ

ຕາມ

ສ

ຄານ

ສອງ

ບາດ

ນາ
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ຂະແໜງທະນາຄານ ໄດ�ປະກອບສ�ວນອັນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ລະບົບທະນາຄານໄດ�ປະກອບສ�ວນ

ໃນການຟ��ນຟ�ເສດຖະກິດ, ຮ�າບາດແພສົງ

ຄາມ ແລະ ຍ��ໜ�ນລະບົບເສດຖະກິດຕາມ

ກົນໄກເສດຖະກິດແຜນການລວມສ�ນ.  

ລະບົບທະນາຄານຂັ້ນດຽວເຄື ່ອນໄຫວ

ຕາມກົນໄກບໍລິຫານໂດຍໄດ�ປະຕິບັດ 3 

ບົດບາດຫຼັກຄື: 

1) ພິມຈ�າໜ�າຍເງ ິນ ແລະ ຄ��ມຄອງ

ປະລິມານເງິນໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນທ�ຽງ. 

2) ລະດົມເງ ິນຝາກ ແລະ ສະໜອງ

ສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກຍ��ການຜະລິດກະສິກ�າ, 

ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄ�າ. 

3) ເຮັດໜ�າທີຊ່�າລະສະສາງ. 

ພ�ອມນີ້, ລະບອບເງ ິນຕາໄດ�ມີການ

ປ�ບປ�ງເພື່ອໃຫ�ນ�າໃຊ�ສະກ�ນເງ ິນກີບດຽວ

ເປ�ນເອກະພາບ; ກົນໄກອັດຕາແລກປ�ຽນ

ໄດ�ຮັບການປ�ບປ�ງໃຫ�ສອດຄ�ອງໃນແຕ�

ໄລຍະ, ຕາໜ�າງລະບົບທະນາຄານ ໄດ�

ຂະຫຍາຍລ ົງສ � �ແຂວງຕ �າງໆໃນທົ �ວ

ປະເທດ.  

ພາຍຫຼັງທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ�

ນ�າພາຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ�ຽນ

ແປງໃໝ�ເລີ່ມແຕ�ປ� 1986 ເປ�ນຕົ້ນມາ 

ທຫລ ໄດ�ປະຕບັິດບົດບາດໜ�າທີຂ່ອງຕົນ

ຕາມກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານແຫ�ງ 

ສປປ ລາວ ໄດ�ກ�ານົດ.  ລະບົບທະນາ

ຄານໄດ�ມີການປ�ບປ�ງເປ�ນ  ທະນາຄານ

ສອງຂັ້ນໂດຍໄດ�ມີການແຍກພາລະບົດ

ບາດໜ�າທ ີ່ຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ ທະ

ນາຄານທ�ລະກິດຊັດເຈນ.  

ທຫລ ໄດ�

ທະນາຄານທີ່

ແກນເສດຖະ

ເສນາທິການ

ການຄ��ມຄອງ

ຖຽຍລະພາບ

ທາງດ�ານເງ ິນ

ຄານທ�ລະກິດ

ບໍ�ແມ�ນທະນາ

ແລະ ພັດທະ

ຄວາມສະດວກ

ສ�ວນເຂົ້າໃນ

ສັງຄົມຂອງ

ລັດຖະມົນຕີ

ເຫັນບາງຕອນ

ແຫ�ງ ສປປ 

ການພດັທະ

ເທດເຮົາຕະ

ທົດສະວັດຜ�ານ

ຖ�າປາສະຈາກ

ນາຄານ..". 

ຈາກຂະ

ໄຫວຂອງຂະ

ໄລຍະຜ�ານ

ຢ�າງໃກ�ສິດ

ສະພາບໍລິຫານ

ການ ທຫລ

ວຽກງານມີຜົນ

ເຊິ່ງສັງລວມຜົນ

 

ອັນສ�າຄັນ 

 
ໄດ�ເປ�ນເສົາຫຼ ັກໃນຂະແໜງ

ທີເ່ປ�ນພາກສ�ວນທີສ່�າຄັນຂອງ

ຖະກິດໃນການເຮັດໜ�າທີ ່ ເປ�ນ

ການໃຫ�ແກ�ພັກ-ລັດຖະບານໃນ

ຄອງມະພາພາກເງິນຕາໃຫ�ມີສະ

ພາບ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ

ເງ ິນໂດຍການຄ��ມຄອງທະນາ

ກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່

ນາຄານໃຫ�ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, 

ທະນາລະບົບການຊ�າລະໃຫ�ມີ

ດວກຄ�ອງຕົວ ແລະ ປະກອບ

ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ຂອງປະເທດ. ດັ�ງທີ່ທ�ານນາຍົກ

ຕີ  ທອງລ�ນ ສີສ�ລິດ ໄດ�ມີຄ�າ

ຕອນໃນປ��ມ 50 ປ� ທະນາຄານ

 ລາວ ວ�າ " ..ຜົນສ�າເລັດຂອງ

ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະ

ເຮົາຕະຫລອດໄລຍະຫຼາຍກວ�າ 4 

ວັດຜ�ານມາຈະບໍ�ສາມາດບັນລ�ໄດ�

ຈາກການປະກອບສ�ວນຂອງທະ

  

ຂະບວນວິວັດແຫ�ງການເຄື ່ອນ

ຂະແໜງທະນາຄານຕະຫຼອດ

ຍະຜ�ານມາພາຍໃຕ�ການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາ

ສິດຂອງພັກ-ລັດຖະບານໂດຍມີ

ຫານ, ຄະນະພັກ-ຄະນະຜ��ວ�າ

ທຫລ ໄດ�ນ�າພາຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສ�າເລັດທີ່ສ�າຄັນຫຼາຍດ�ານ

ລວມຜົນງານທີພ່ົນ້ເດັ�ນດັ�ງນີ:້ 



2 
 

ຂະແໜງທະນາຄານສາມາດປະກອບ

ສ�ວນອັນສ�າຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ�

ບັນລ�ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ�ເຮັດໃຫ�

ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕໍ�ເນື່ອງ, ສະ

ຖຽນລະພາບເງ ິນຕາແຫ �ງຊາດຍ ັງມີ

ຄວາມໝ້ັນທ�ຽງ, ເງ ິນກີບທຽບໃສ�ສະກ�ນ

ຫຼັກເໜັງຕີງຕາມຂອບເຂດທີ່ກ�ານົດ, ອັດ

ຕາເງິນເຟ��ຢ��ໃນລະດັບຕ��າ (ຢ��ໃນລະດັບຕ��າ

ກວ�າ 3% ຕໍ�ປ�). ປະລິມານເງ ິນ M2 

ແມ�ນຂະຫຍາຍຕົວສອດຄ�ອງຕາມການ

ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ລະບົບທະ

ນາຄານມີການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍ

ຕົວທາງດ�ານປະລມິານ ແລະ ຄ�ນນະພາບ, 

ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາ

ກົນ. 

ຍອດເງ ິນຝາກຂອງທະນາຄານທ�ລະ

ກິດມີຈ�ານວນ 89.562 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 

54,56% ຕໍ� GDP, ສິນເຊື່ອຂະແໜງ

ການເສດຖະກິດມີຈ�ານວນ 78.698 ຕື້

ກີບ ກວມເອົາ 47,94% ຕໍ� GDP.  

ທຫລ ໄດ �ສະໜອງແຫ ຼ � ງທ ຶນ ໂດຍ

ສະເພາະຜ�ານທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເພື່ອ

ຊຸກຍ��ການຜະລິດ, ແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກ 

ແລະ ຍ ົກສ � ງຊ ີວ ິດການເປ �ນຢ � �ຂອງ

ປະຊາຊົນດີຂຶ້ນຊຶ່ງຮອດເດືອນ 9/2019 

ມີຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ 3.120 ຕື້ກີບ. 

ບັນດາສະຖາບັນການເງ ິນທີ ່ບ ໍ �ແມ�ນ

ທະນາຄານກໍ�ໄດ�ຮັບການຊຸກຍ��ເພື ່ອສົ �ງ

ເສີມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງການ

ເງ ິນໃຫ�ທົ�ວເຖິງ. ລະບົບການຊ�າລະສະ

ສາງພາຍໃນແມ�ນກ�າວເຂົ້າສ��ຄວາມທັນ

ສະໄໝ ແລະ ມີຜະລິດຕະພັນຫຼາກຫຼາຍ

ອອກຮັບໃຊ�ສັງຄົມ.  

ເພື່ອເປ�ນເຄື່ອງມືໃນການຄ��ມຄອງມະ

ຫາພາກເງິນຕາ, ທຫລ ໄດ�ອອກນິຕິກ�າ

ຫຼາຍສະບັບໃນນັ້ນມີກົດໝາຍ 6 ສະບັບ, 

ດ�າລັດ 12 ສະບັບ ແລະ ນິຕິກ�າລ��ມກົດ

ໝາຍຈ�ານວນຫຼາຍສະບັບ. ພ�ອມນີ້     

ທຫລ ຍັງໄດ�ມີການພັດທະນາພື້ນຖານ

ໂຄງລ�າງຂອງທະນາຄານ, ພັດທະນາຕະ

ຫຼາດທຶນເພື່ອເປ�ນຊ�ອງທາງລະດົມທຶນໄລ

ຍະຍາວຂອງຫົວໜ�ວຍວິສາຫະກິດ ໂດຍ

ການສ�າງຕັ້ງຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວຂຶ້ນ

ໃນປ� 2010. 

ມາຮອດປ�ດຈ�ບັນທະນາຄານທ�ລະກິດ

ມີ 43 ແຫ�ງໃນນີ້ມີທະນາຄານທ�ລະກິດ

ລັດ 3 ແຫ�ງ, ທະນາຄານສະເພາະກິດ 1 

ແຫ�ງ, ທະນາຄານເອກະຊົນ 8 ແຫ�ງ, ທະ

ນາຄານຕ�າງປະເທດ  20 ແຫ�ງ.  ສາຂາ

ທະນາຄານທ�ລະກິດ ມີ 111 ສາຂາ, 

ໜ�ວຍບໍລິການ 536 ແຫ�ງ. ການເຄື່ອນ

ໄຫວຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດແມ�ນມີ

ຄວາມໝັ້ນທ�ຽງ, ມີການຄ��ມຄອງຕິດ

ຕາມຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕິ. ປະຈ�ບັນຊັບສິນ

ທ ົ � ວລ ະບ ົ ບທະນາຄ ານມ ີຈ � ານວນ 

86.533,55 ຕືກ້ີບ, ໂດຍສະເລ�ຍເພີ່ມຂື້ນ 

12,56 % ທຽບໃສ�ປ�ຜ�ານມາ. 

ຄຽງຄ� �ກັບການພັດທະນາ ຂະແໜງ 

ການທະນາຄານ, ບັນດາສະຖາບັນທີ່ບໍ�

ແມ�ນທະນາຄານກໍ�ໄດ�ຮັບການຊຸກຍ��ສົ �ງ

ເສີມໂດຍມີຈ�ດປະສົງເພື ່ອສົ�ງເສີມການ

ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງການເງ ິນໄດ�

ງ�າຍຂຶ້ນ, ຕີຖອຍບັນຫາການກ��ຢ�ມເງ ິນ

ນອກລະບົບ. 

ຮອດປະຈ�ບັນ, ສະຖາບັນການເງ ິນທີ່

ບໍ �ແມ�ນທະນາຄານທີ່ຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມ

ຄອງຂອງ ທຫລ ມີທັງໝົດ 6 ປະເພດ 

ລວມທັງໝົດ 182 ແຫ�ງ; ໃນນັ້ນມີສະ

ຖາບັນການເງ ິນທີ່ຮັບເງ ິນຝາກຈ�ານວນ 

20 ແຫ�ງ, ສະຖາບັນການເງິນບໍ�ຮັບເງ ິນ

ຝາກຈ�ານວນ 76 ແຫ�ງ,  ສສງ 26 

ແຫ�ງ, ບໍລິສັດເຊົ�າສິນເຊື່ອ 29 ແຫ�ງ, 

ໂຮງຊວດຈ�າ 26 ແຫ�ງ, ໂອນເງິນດ�ວນ 5 

ແຫ�ງ. 

ໃນສະພາບການກ�າວເຂົ້າສ��ຍ�ກສະໄໝ

ອ�ດສາຫະກ�າເຕັກໂນໂລຊີ 4.0 ທີ່ນ�າໃຊ�

ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝເຂົ້າໃນຊີ

ວິດປະຈ�າວັນ. ວຽກງານຂະແໜງທະນາ

ຄານກໍ�ແມ�ນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ຕ�ອງມີການ

ພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະສະສາງໃຫ�

ທັນສະໄໝສາມາດເຊື ່ອມໂຍງກັບພາກ

ພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ໃນສັງຄົມຕໍ�ໜ�າ 

ຢ� �ຫຼາຍປະເທດແມ�ນຈະນ�າໃຊ�ເງ ິນສົດ

ໜ�ອຍລົງ, ຈະມີການຊ�າລະຜ�ານໂທລະ

ສັບມືຖື. ໂດຍເຫັນໄດ�ຄວາມສ�າຄັນຂອງ

ວຽກງານນີ້, ທຫລ ໄດ�ປ�ບປ�ງລະບົບ

ທະນາຄານໄປສ��ຄວາມທັນສະໄໝ ໂດຍ

ເນັ້ນໃສ�ການປ�ບປ�ງລະບົບພື້ນຖານໂຄງ

ລ�າງໄອທີຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານ, ໄດ�ອອກກົດ

ໝາຍວ�າດ�ວຍລະບົບການຊ�າລະໃນປ� 

2017, ສ�າງລະບົບການຊ�າລະແຫ�ງຊາດ 

ໃຫ�ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ປອດໄພໂດຍມີ

ໂຄງການໂອນເງ ິນຂ�າມທະນາຄານໂດຍ

ນ�າໃຊ�ບັດ ATM ຮ�ວມກັນ ແລະ ໄດ�

ສ�າງຕັ້ງບໍລິສັດ ຊ�າລະແຫ�ງຊາດ (LAP 

Net) ຂ້ືນໃນວັນທ ີ25 ພະຈິກ 2019.  

ນອກນີ້, ລະບົບການຊ�າລະກໍ�ໄດ�ຮັບ

ການພັດທະນາໃຫ�ມີຄວາມທັນສະໄໝ, 

ປອດໄພ, ວ�ອງໄວເພື ່ອຫລ�ດຜ�ອນການ

ນ�າໃຊ�ເງ ິນສົດ, ສົ�ງເສີມການນ�າໃຊ�ເງ ິນ

ກີບ, ແລະ ຫລ�ດຜ�ອນການນ�າໃຊ�ເງ ິນຕາ

ຕ�າງປະເທດໃນລະບົບເສດຖະກິດ. ອັນ

ພົ�ນເດັ�ນ, ແມ�ນບັນດາທະນາຄານທ�ລະ

ກິດໄດ�ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ

ອອກຮັບໃຊ�ບໍລິການສັງຄົມ ເປ�ນຕົ້ນ: 

ປະເພດບັດຊ�າລະເງ ິນຕ�າງໆ, ຊ�າລະຄ�າ

ໄຟຟ�າ, ນ��າປະປາ, ຄ�າທํານຽມທາງ, ຄ�າ

ພາສີທີ່ດິນຜ�ານໂທລະສັບມືຖື, ຜ�ານ QR 

Code,  ຜ�ານໂປແກຼມແອັບຊ�າລະເງ ິນປະ

ເພດຕ�າງໆ (Alipay, Kiwi Pay, 

Wechat ແລະ U-money). ການນ�າໃຊ�

ລະບົບການຊ�າລະເງ ິນຜ�ານລະບົບທະນາ

ຄານແມ�ນມີຄວາມປອດໄພ, ສະດວກສະ

ບາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມໂປ�ງໃສ ແລະ ສາ

ມາດກວດສອບໄດ�ງ�າຍ ແລະ ຕີຖອຍໄດ�

ບັນຫາຫຍໍ�ທໍ�ການຮົ�ວໄຫຂຼອງລາຍຮັບ. 
 

(ຈາກ: ເນືອ້ໃນສ�າພາດລງົໜງັສພືມິ  

ເສດຖະກດິ ການຄ�າ ສະບບັວນັທ ີ4 ທນັວາ 2019)


