
 
 
 
 
 

21 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົຂອງ ສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜອື ທີ່  ແຂວງອຸດມົໄຊ 

 
ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ົ້າໃນການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຄັ ົ້ງທ ີV, ແຕ່ປີ 2001-2005 

ຂອງລດັຖະບານວາງອອກເວົ ົ້າລວມ, ເວົ ົ້າສະເພາະແມ່ນການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງອງົຄະນະພກັ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພາຍຫ ງັລດັຖະບານປະກາດນໍາໃຊ ົ້ກດົໝາຍວ່າດ ົ້ວຍການດດັແປງກດົໝາຍທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ສະບບັເລກທ ີ05/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ14 ຕຸລາ 1999 ຊ ່ ງໄດ ົ້ກໍານດົສດິ ແລະ ໜົ້າທີ່ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ຄນືໃໝ່ ໃນການຄຸ ົ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ ົ້ານເງນິຕາ ເປັນທະນາຄານແມ່ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ  ອໍານວຍໃຫົ້
ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ໃຫ ົ້ມກີານເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິໄປຕາມກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫ າດຫ າຍຂ ົ້ນ 
ທີ່ ມກີານຄຸ ົ້ມຄອງຂອງລດັ, ພົ້ອມກນັນັ ົ້ນກງົຈກັການຈດັຕັ ົ້ງໃນເບື ົ້ອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍມກີານປັບປຸງໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງຕັ ົ້ງໜ ົ້າ ແລະ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ເປັນຕົ ົ້ນແມ່ນ ບນັດາກມົ ແລະ ທຽບເທົ່ າກມົໄດ ົ້ຮບັການ
ສ ົ້າງຕັ ົ້ງຂ ົ້ນໃຫ ົ້ແທດເໝາະກບັໜົ້າທີ່ ການເມອືງໃນໄລຍະໃໝ່ເວົ ົ້າລວມ, ເວົ ົ້າສະເພາະ ແມ່ນການກະກຽມສ ົ້າງຕັ ົ້ງ ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜອື ເພື່ ອເປັນເສນາທກິານໃຫົ້ແກ່ຄະນະພກັ, ຄະນະຜ ົ້ວ່າການ ໃນການຄຸ ົ້ມຄອງມະຫາພາກ
ທາງດ ົ້ານເງນິຕາ ແລະ ສນິເຊື່ ອ ໃນຂອບເຂດ 08 ແຂວງພາກເໜອື. 



ເມື່ ອເຫັນໄດ ົ້ຄວາມສໍາຄັນດັ່ ງກ່າວ ຄະນະພັກ, ຄະນະຜ ົ້ວ່າການ ກໍໄດ ົ້ແຕ່ງຕັ ົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ ົ້ນໍາ-ນໍາພາ 
ກະກຽມການສ ົ້າງຕັ ົ້ງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜອື ຊ ່ ງປະກອບມ ີທ່ານ ປະມຸນ ນນັທະວງົ ເປັນຫວົໜົ້າສາຂາ 
ຕໍາແໜ່ງທຽບເທົ່ າຮອງຫວົໜົ້າກມົ ແລະ ທ່ານ ສຈີນັ ເຍມີມະນ ີເປັນຮອງຫວົໜົ້າສາຂາ ຕໍາແໜ່ງທຽບເທົ່ າຫວົໜົ້າພະແນກ 
(ອງີຕາມຂໍ ົ້ຕກົລງົຂອງທ່ານຜ ົ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບບັເລກທ ີ22/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ26 ກຸມພາ 2000). 

ສະນັ ົ້ນ, ຄະນະພກັ, ຄະນະຜ ົ້ວ່າການ ຈ ່ ງໄດ ົ້ມມີະຕຕິກົລງົສ ົ້າງຕັ ົ້ງຂ ົ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວນັທີ 12 ກໍລະກດົ 
2001 ເພື່ ອເປັນເສນາທກິານ ໃຫົ້ແກ່ຄະນະຜ ົ້ວ່າການ ໃນການຄຸ ົ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ ົ້ານເງນິຕາສນິເຊື່ ອ ພົ້ອມທງັເປັນທີ່
ປ ກສາທາງດ ົ້ານການເງນິ-ເງນິຕາ, ສນິເຊື່ ອ ໃຫົ້ແກ່ຄະນະພກັ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທົ້ອງຖິ່ ນ ທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ ທງັ
ໝດົ 08 ແຂວງພາກເໜອື ຄ:ື ແຂວງອຸດມົໄຊ, ແຂວງຫ ວງນໍ ົ້າທາ, ແຂວງບ່ໍແກ ົ້ວ, ແຂວງຜົ ົ້ງສາລີ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, 
ແຂວງໄຊຍະບ ລ,ີ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ຫວົພນັ, ເບື ົ້ອງຕົ ົ້ນມພີະນກັງານພຽງ 08 ທ່ານ ແລະ 07 ທ່ານ ມາຈາກ
ທະນາຄານລ ົ້ານຊ ົ້າງ; ດ ົ້ານການຈດັຕັ ົ້ງປະກອບມ ີ05 ໜ່ວຍງານ ຄ:ື ໜ່ວຍງານຫົ້ອງການ, ໜ່ວຍງານບນັຊ,ີ ໜ່ວຍງານຄຸ ົ້ມ
ຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ, ໜ່ວຍງານສາງ-ຄງັເງນິສດົ, ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາພາຍໃນ. 

 
ພທິເີປີດ ສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜອື ທີ່  ແຂວງອຸດມົໄຊ 

ເລີ່ ມແຕ່ປີ 2001 ເປັນຕົ ົ້ນມາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ພາກເໜືອ ທີ່  ແຂວງອຸດົມໄຊ ກໍໄດ ົ້ປະຕ ິ
ບດັຕາມໜົ້າທີ່ ພາລະບດົບາດຂອງຕນົເອງ ດ ົ້ວຍຄວາມຮບັຜດິຊອບສ ງ ເປັນຕົ ົ້ນແມ່ນ ການຄຸ ົ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ ົ້ານ
ການເງນິ-ເງນິຕາ, ສນິເຊື່ ອ, ການຄຸ ົ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ, ການດດັສມົສະພາບຄ່ອງດ ົ້ານ
ເງນິສດົ ພາຍໃນ 08 ແຂວງພາກເໜອື. 

ຜ່ານການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ, ເຫນັວ່າບນັດາສາຂາທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິໄດ ົ້ໃຫ ົ້ຄວາມ
ສໍາຄນັໃນການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລກິານຂອງຕນົ ເພື່ ອດໍາເນນີທຸລະກດິທະນາຄານຮບັໃຊ ົ້ປະຊາຊນົ ບນົພື ົ້ນຖານການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິຢ ່  08 ແຂວງພາກເໜອື ເຮດັໃຫ ົ້ຊວີດິການເປັນຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົ ນບັມື ົ້ນບັດຂີ ົ້ນເທື່ ອລະກ ົ້າວ 
ເສດຖະກດິມກີານເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງໄປຕາມຈງັຫວະ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະແຂວງ ຄງຽຄ ່ ກນັນັ ົ້ນ ຂະ
ແໜງການທະນາຄານມກີານຂະຫຍາຍ ຕວົຢ່າງໄວວາ ຊ ່ ງມນັຮຽກຮ ົ້ອງໃຫ ົ້ມກີານປັບປຸງລະບບົການຈດັຕັ ົ້ງ ແລະ ການ
ເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜອື ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ປີ 2008 ຍ ົ້ອນການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ົ້ານເສດຖະກດິເວົ ົ້າລວມ, ເວົ ົ້າສະເພາະແມ່ນການຂະຫຍາຍ ຕວົຂອງ
ບນັດາທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ຢ ່ ບນັດາແຂວງພາກເໜອື. ສະນັ ົ້ນ, ເພື່ ອເຮດັໃຫ ົ້ວຽກງານຄຸ ົ້ມຄອງ
ມະຫາພາກໃຫົ້ມປີະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນຕໍ່ ກບັສະພາບການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈ ່ ງໄດ ົ້ມມີະຕິຕົກລົງແຍກ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜອື ອອກເປັນ 02 ແຫ່ງຄ:ື ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜອື ທີ່  ແຂວງ
ອຸດມົໄຊ ແມ່ນຮບັຜດິຊອບຄຸ ົ້ມຄອງ04 ແຂວງພາກເໜອືຕອນເທງິ ຄ:ື ແຂວງອຸດມົໄຊ, ແຂວງຫ ວງນໍ ົ້າທາ, ແຂວງບ່ໍແກ ົ້ວ 



ແລະ ແຂວງຜົ ົ້ງສາລ.ີ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜອື ທີ່  ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແມ່ນຮບັຜດິຊອບຄຸ ົ້ມຄອງ 04 ແຂວງ
ພາກເໜອືຕອນລຸ່ມ ຄ:ື ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບ ລ,ີ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫວົພນັ. 

ວນັທ ີ13 ພ ດສະພາ 2008 ໄດ ົ້ປະກາດນໍາໃຊ ົ້ຂໍ ົ້ຕກົລງົວ່າດ ົ້ວຍການຈດັຕັ ົ້ງ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜອື ທີ່  ແຂວງອຸດມົໄຊ ສະບບັເລກທ ີ344/ທຫລ, ຊ ່ ງມພີາລະບດົບາດເປັນເສນາທກິານ ໃຫ ົ້ແກ່
ຄະນະຜ ົ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຄຸ ົ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ ົ້ານເງນິຕາ, ສນິເຊື່ ອ ຢ ່ ໃນຂອບເຂດແຂວງ
ອຸດມົໄຊ, ແຂວງຜົ ົ້ງສາລ,ີ ແຂວງຫ ວງນໍ ົ້າທາ ແລະ ແຂວງບ່ໍແກ ົ້ວ. 

ມາຮອດປັດຈບຸນັ ສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜອື ແຂວງອຸດມົໄຊ ປະກອບມກີງົຈກັການຈດັຕັ ົ້ງຂັ ົ້ນ
ພະແນກທງັໝດົ 07 ພະແນກ ຄ:ື ພະແນກຫົ້ອງການ-ຈດັຕັ ົ້ງ, ພະແນກບໍລກິານ-ການບນັຊ,ີ ພະແນກສາງ-ຄງັເງນິສດົ, ພະ
ແນກເສດຖະກດິ-ເງນິຕາ ແລະ ຄຸ ົ້ມຄອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ພະແນກຄຸ ົ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ, ພະແນກຄຸ ົ້ມຄອງສະ
ຖາບນັການເງນິ ແລະ ພະແນກກວດກາພາຍໃນ. 

 
ຂະບວນການແຂ່ງຂນັກລິາ ຕ ົ້ອນຮບັວນັສ ົ້າງຕັ ົ້ງ ສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜອື ທີ່  ແຂວງອຸດມົໄຊ 
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ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ຄະນະຂໍ ົ້ມ ນ-ຂ່າວສານ ສາຂາ ທຫລ.ອຊ. 

“ເສດຖະກດິລາວຈະເຂັ ົ້ມແຂງ ຖົ້າທຸກຄນົຮ່ວມແຮງນໍາໃຊ ົ້ເງນິກບີ” 


