
 

 

 

 

ການຊ້ີນ�າ-ນ�າພາວຽກວິຊາສະເພາະທ່ີພ້ົນເດັ�ນ

ຂອງຄະນະພັກ ທຫລ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນ ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງ

ບໍ�ພເໍທົ�າໃດວັນຕໍ�ໜ�ານີ;້ ສະຫາຍນາງ ວັດທະນາ

ຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຂອງຄະນະພັກ ທຫລ ຕໍ�ວຽກວິຊາສະເພາະທີ່ພົ້ນເດັ�ນ

ພາກພື້ນມີການຜັນແປຢ�າງສັບສົນ, ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ບັນຫາການຂາດດ�ນທາງດ�ານການຄ�າ, ການຂາດດ�ນງ ົບປະມານ

ແລະ ພະຍາດລະບາດຢ�າງໜັກໜ�ວງ ແຕ�ຄະນະພັກ

ໂດຍສ�ມໃສ�ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ

ຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ�ງຊາດ ໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນທ�ຽງ

ໃຫ�ເຂ້ັມແຂງ, ພັດທະນາຕະຫຼາດເງິນ-ຕະຫຼາດທຶນ

ຄະນະພັກຂ້ັນຕ�າງໆ, ບັນດາສະມາຊິກພັກ

ການພັດທະນາລະບົບການເງິນ-ເງ ິນຕາຂອງ ສປປ

ຮັບຮອງເອົາໃນເດືອນ ສິງຫາ 2016). ຍ�ດທະສາດສະບັບນີ້

ນັ້ນກໍໄດ�ມີການຜັນຂະຫຍາຍມາເປ�ນແຜນເງິນຕາ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປ� ຄັ້ງທີ VIII 

ພັດທະນາເເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ�ງລັດ

ພະຈິກ 2016). 

ນ�າພາວຽກວິຊາສະເພາະທ່ີພ້ົນເດັ�ນ

ຂອງຄະນະພັກ ທຫລ 
 

 
 

ອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຈະໄດ�ດ�າ

ນາ ດາລາລອຍ ກ�າມະການປະຈ�າພັກ, ຮອງຜ��ວ�າການ ທຫລ

ຕໍ�ວຽກວິຊາສະເພາະທີ່ພົ້ນເດັ�ນ ຊຶ່ງໃນໄລຍະ 5 ປ� ຜ�ານມາ ເຖິງວ�າສະພາບແວດລ�ອມຢ��ສາກົນ

ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ປະເຊີນກັບສິ່ງທ�າທາຍຫຼາຍດ�ານຈາກ

ການຂາດດ�ນງ ົບປະມານ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດຍັງອ�ອນນ�ອຍ, ປະເຊີນກັບໄພພິບັດທ�າມະຊາດ

ແຕ�ຄະນະພັກ ທຫລ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຊີ້ນ�າ-ນ�າພາວຽກງານວິຊາສະເພາະດ�ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�ງ

າຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນ ຄັ້ງທີ III ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ທີ່ໄດ�ກ�ານົດທິດທາງລວມເອົາໄວ�

ໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນທ�ຽງ, ຄ��ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບທະນາຄານ

ຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ລະບົບການຊ�າລະໃຫ�ທັນສະໄໝ.  
ບັນດາສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ໄດ�ເປ�ນເຈົ້າການຫັນເອົາທິດທາງດັ�ງກ�າວ 

ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປ� (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປ�

ຍ�ດທະສາດສະບັບນີ ້ໄດ�ກ�ານົດທິດທາງລະອຽດ, ຄາດໝາຍສ��ຊົນ ແລະ

ນັ້ນກໍໄດ�ມີການຜັນຂະຫຍາຍມາເປ�ນແຜນເງິນຕາ 7 ແຜນງານ 58 ໂຄງການ ສ�າລັບຊຸມປ� 2016-2020 

VIII ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ�ງຊາດ

ແຜນງົບປະມານແຫ�ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ 5 ປ� ຄັ້ງທ ີVIII ສະບັບເລກທີ

ນ�າພາວຽກວິຊາສະເພາະທ່ີພ້ົນເດັ�ນ 

ດ�າເນີນຢ�າງເປ�ນທາງການໃນອີກ

ຫລ ໄດ�ແຈ�ງໝາກຜົນແຫ�ງການ

ເຖິງວ�າສະພາບແວດລ�ອມຢ��ສາກົນ ແລະ 

ປະເຊີນກັບສິ່ງທ�າທາຍຫຼາຍດ�ານຈາກ

ປະເຊີນກັບໄພພິບັດທ�າມະຊາດ 

ນ�າພາວຽກງານວິຊາສະເພາະດ�ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�ງ 

ທີ່ໄດ�ກ�ານົດທິດທາງລວມເອົາໄວ� ຄື: 

ພັດທະນາລະບົບທະນາຄານ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ 

 ມາສ�າງເປ�ນແຜນຍ�ດທະສາດ

ວິໄສທັດຮອດປ� 2030 (ຊຶ່ງລັດຖະບານ ໄດ�

ແລະ 4 ຍ�ດທະສາດຕ້ົນຕໍ ຈາກ

2020 ໂດຍສອດຄ�ອງກັບແຜນ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ�ງຊາດ ວ�າດ�ວຍການຮັບຮອງແຜນ

ສະບັບເລກທີ 014/ສພຊ (24 



ຜ�ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ ແລະ ບັນດາແຜນງານ-ໂຄງການ 5 ປ� ດັ�ງກ�າວນັ້ນ ເຫັນວ�າ: ຂະແໜງການທະນາຄານ

ສາມາດບັນລ�ຄາດໝາຍທາງດ�ານວິຊາສະເພາະພົ້ນເດັ�ນ 3 ດ�ານ ໂດຍພື້ນຖານຍັງສາມາດຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ�ງຊາດໄວ�ໄດ� 

ສະແດງອອກຄື: ໃນໄລຍະ 5 ປ� ຜ�ານມາ (ມັງກອນ 2016-ມິຖຸນາ 2020) ອັດຕາເງິນເຟ��ສະເລ�ຍ ຢ��ໃນລະດັບ 2,4% ຊຶ່ງຕ��າກວ�າອັດຕາ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ຢ��ໃນລະດັບສະເລ�ຍ 5 ປ� ≃ 5,85%/ປ�, ເງ ິນກີບອ�ອນຄ�າສະເລ�ຍ 2,63%/ປ� ທຽບກັບເງິນໂດລາ

ສະຫະລັດ ໝາຍວ�າຍັງຢ��ໃນກອບແຜນການທ່ີກ�ານົດໄວ�ໃຫ�ອ�ອນຄ�າ ຫຼື ແຂງຄ�າບໍ�ເກີນ ±5% ທຽບກັບສະກ�ນເງິນຫຼັກ, ຄັງສ�າຮອງເງິນຕາ

ຕ�າງປະເທດ ສະເລ�ຍຢ��ໃນລະດັບທີ່ສາມາດກ��ມການນ�າເຂ້ົາໄດ�ປະມານ 3,9 ເດືອນ ແລະ ປະລິມານເງິນຂະຫຍາຍຕົວຢ��ໃນລະດັບທີ່

ສອດຄ�ອງກັບຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຢ��ໃນຂອບເຂດທ່ີແຜນການກ�ານົດ ຄືສະເລ�ຍຢ��ໃນລະດັບ 13,59%/ປ�. 

ລະບົບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທ່ີບໍ�ແມ�ນທະນາຄານໄດ�ຮັບການພັດທະນາ ມີປະສິດທິພາບສ�ງຂ້ຶນ, ຕາໜ�າງການ

ບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງກວ�າງຂວາງທັງໃນຮ�ບແບບທ່ີຂະຫຍາຍສາຂາ-ໜ�ວຍບໍລິການ ແລະ ໃນຮ�ບແບບໃໝ�ທ່ີຂະຫຍາຍການບໍລິການ

ຜ�ານຜະລິດຕະພັນທາງດ�ານການເງິນທ່ີນ�າໃຊ�ເຕັກໂນໂລຊີເຂ້ົາຊ�ວຍ; ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໄດ�ປ�ບປ�ງລະບອບ

ແບບແຜນວິທີການຄ��ມຄອງຄວາມສ�ຽງຂອງຕົນດີຂ້ຶນ, ເອົາໃຈໃສ�ປ�ບປ�ງຍ�ດທະສາດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ບໍລິການ, ປ�ບປ�ງການຈັດຕ້ັງ 

ແລະ ການຄ��ມຄອງບໍລິຫານເຂ້ົາສ��ຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການຫຼາຍຂ້ຶນ. ຄຽງຄ��ກັນນ້ັນ, ບັນດາກົນໄກເພື່ອສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�ແກ�

ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນເຄື່ອນໄຫວຄ�ອງຕົວຫຼາຍຂ້ຶນ ກໍໄດ�ຮັບການປ�ບປ�ງ ແລະ ພັດທະນາ ເຊັ�ນ: ວຽກງານປ�ກປ�ອງຜ��ຝາກ

ເງິນ, ວຽກງານຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານສິນເຊື່ອ, ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ໂດຍສະເພາະ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍ��ຈ�ນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດ

ຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ກາງ, ສິນເຊື່ອເພື່ອແກ�ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ແລະ ພະຍາດລະບາດ ໂດຍສະເພາະສິນເຊື່ອເພື່ອແກ�ໄຂຜົນກະທົບ

ຈາກການແຜ�ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈ�ລະໂລກສາຍພັນໃໝ� (Covid-19). 

ການພັດທະນາລະບົບຊ�າລະ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ�ຮັບການພັດທະນາໄປສ��ລວງກວ�າງ ແລະ ລວງເລິກຫຼາຍກວ�າເກົ�າ, ມີການ

ວິເຄາະຄົ້ນຄວ�າບັນດານະໂຍບາຍ, ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ເພື່ອຊຸກຍ��ວຽກງານດັ�ງກ�າວເຂ້ົາສ��ລະບົບຫຼາຍຂ້ຶນ, ກະຕ��ນການພັດທະນາ ກໍຄື

ການແຂ�ງຂັນຈາກພາກສ�ວນທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ນິຕິບ�ກຄົນທ່ີບໍ�ແມ�ນທະນາຄານ ເຊັ�ນ: ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ 

ເຮັດໃຫ�ທົ�ວສັງຄົມມີລະບົບການຊ�າລະຫຼາກຫຼາຍຮັບໃຊ�ແນວທາງຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ເປ�ນຕ້ົນບັນດາລະບົບການຊ�າ

ລະສະສາງ ຜ�ານເຄື່ອງມືເອເລັກໂຕຣນິກ (ເຊັ�ນ: ບັດ ATM, ເຄື່ອງຮ�ດບັດ, ຄອມພິວເຕີ, ມືຖື, QR Code ແລະ ອື່ນໆ). 

ບັນດາຜົນງານພ້ົນເດັ�ນທັງໝົດທີ່ຍາດມາໄດ�ນ້ັນແມ�ນຍ�ອນໄດ�ຮັບການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຈາກກົມການເມືອງສ�ນກາງພັກ, ສະພາແຫ�ງ

ຊາດ ແລະ ລັດຖະບານຢ�າງໃກ�ຊິດ; ບັນດາຄະນະພັກ ທຫລ, ຄະນະຮາກຖານພັກ-ໜ�ວຍພັກກໍຄືສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ໄດ�ສ�ມສະຕິ

ປ�ນຍາ ແລະ ເຫື່ອແຮງປະກອບສ�ວນຢ�າງຕັ້ງໜ�າ, ມີຄວາມສາມັກຄ ີແລະ ເອກະພາບສ�ງ; ການຄົ້ນຄວ�າສ�າງ ແລະ ປ�ບປ�ງບັນດາກົດໝາຍ 

ແລະ ນິຕິກ�າລ��ມກົດໝາຍຢ�າງເປ�ນປ�ກະຕິຕໍ�ເນື່ອງ ເປ�ນປ�ດໃຈໜ່ຶງທີ່ພາໃຫ�ມີຜົນສ�າເລັດດັ�ງກ�າວ; ພ�ອມດຽວກັນນັ້ນ; ກໄໍດ�ເອົາໃຈໃສ�

ຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ພັດທະນາເຄື່ອງມືເຂ້ົາຮັບໃຊ�ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ�າງກໍ�ສ�າຄັນ ເປ�ນຕ້ົນແມ�ນ ການພັດທະນາເຄື່ອງມືຕະຫຼາດລະຫວ�າງ

ທະນາຄານ, ກົນໄກຕະຫຼາດເປ�ດ, ເຄື່ອງມືໃນການວັດແທກຄວາມສ�ຽງທົ�ວລະບົບທະນາຄານ-ສະຖາບັນການເງິນ, ລະບົບຊ�າລະ-ຫັກ

ບັນຊີທ່ີສ�າຄັນຂອງປະເທດ. 

ເຖິງຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ; ໃນໄລຍະ 5 ປ�ຕໍ�ໜ�ານີ,້ ຂ�າພະເຈົ້າ ເຫັນວ�າທັງສະພາບແວດລ�ອມສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ 

ຍິ່ງຈະມີຫຼາຍດ�ານຍາກທີ່ຈະສາມາດຄາດຕວງໄດ�, ຫຼາຍດ�ານທ�າທາຍ ແລະ ມີຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການເພີ່ມຂ້ຶນອີກທະວີຄ�ນ ຊຶ່ງ

ຮຽກຮ�ອງໃຫ�ພວກເຮົາຈະຕ�ອງໄດ�ຂ��ນຂ�ຽວບ�ກທະລ�. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປ�ນການກະກຽມຮັບມືກັບສະພາບດັ�ງກ�າວ ພວກເຮົາຈະຕ�ອງໄດ�

ຄົ້ນຄວ�າຢ�າງເລິກເຊິ່ງກ�ຽວກັບທິດທາງ, ຄາດໝາຍສ��ຊົນ ແລະ ບັນດາໜ�າວຽກຈ�ດສ�ມທາງດ�ານວິຊາສະເພາະໄປຄວບຄ��ກັບການກໍ�ສ�າງ

ພັດທະນາບ�ກຄະລາກອນ, ປ�ບປ�ງລະບົບການບໍລິຫານລັດ ແລະ ປ�ບປ�ງການຈັດຕ້ັງ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

ໃຊ�ເງນິກີບທົ�ວທັງຊາດສ�າງບົດບາດຄ�າເງນິກີບລາວ 


