
  
ແຫ ຼ່ງທຶນ ອກສກ ເປັນຂອງປະຊາຊົນ 

  
ແຫ ຼ່ງທຶນ ຫ ຼື ສິນເຊຼືື່ອ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ຜຼ່ານອົງການຈັດຕັັ້ງການເມຼືອງ-ສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນຂັັ້ນບ້ານ 

(ອກສກ) ແມຼ່ນການສະໜອງສິນເຊຼືື່ອໃນຮູບແບບໃໝຼ່ ທ ື່ມ ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ກົນໄກ ເພຼືື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານປະສິດທິຜົນໃນການໃຫ້

ສິນເຊຼືື່ອ ປະກອບສຼ່ວນຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ 3 ສ້າງເຂົັ້າສູຼ່ລວງ 

ເລິກ ພ້ອມທັງເປັນການເສ ມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງການເມຼືອງ-ສັງຄົມ ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ເຂົັ້າ

ເຖິງເເຫ ຼ່ງທຶນຂອງ ທນບ ຫ າຍຂຶັ້ນ.  
ທຼ່ານ ວຸດທິ ເລຼືື່ອນວິໄລວົງ ຄະນະພັກທະນາຄານແຫຼ່ງ ສປປ ລາວ, ຜູ້ອໍານວຍການ ທນບ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວຼ່າ: ອກສກ ແມຼ່ນອົງ

ການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ກອງທຶນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ເຄຼືື່ອນໄຫວ ຢູູ່ຂັັ້ນບ້ານ ໂດຍມ ພາລະບົດບາດໜ້າທ ື່ຊຼ່ວຍຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານເເຫ ຼ່ງທຶນຂອງ ທນບ ໃຫ້ມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮຼ່ວມມຼືກັບ ທນບ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າທ ື່ຕົວຈິງໃນການຈັດຕັັ້ງກຸຼ່ມກູ້
ຢືມເງິນ, ຄັດເລຼືອກຫົວໜ້າກຸຼ່ມ, ຮອງກຸຼ່ມ, ຄັດເລຼືອກສະມາຊິກຜູ້ມ ເງ ຼືື່ອນໄຂເຂົັ້າຮຼ່ວມໃນກຸຼ່ມ, ກໍານົດໂຄງການ, ສ້າງແຜນສິນເຊຼືື່ອ

ກໍານົດວົງເງິນກູ້ໃຫ້ຄອບຄົວສະມາຊິກ, ເຂົັ້າຮຼ່ວມໃນການປູ່ອຍເງິນກູ,້ ກວດກາຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເງ ິນກູ້, ຮຼ່ວມກັບ ທນບ ໃນການ

ແກ້ໄຂບັນຫາໜ ັ້ສິນ ແລະ ບັນຫາອຼືື່ນໆ ທ ື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງ ທນບ.  

ສໍາລັບເງຼືື່ອນໄຂຂອງບ້ານທ ື່ຈັດຕັັ້ງເປັນ ອກສກ ນັັ້ນ ແມຼ່ນບ້ານທ ື່ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຄຼືື່ອນໄຫວ

ວຽກງານດ , ສະມາຊິກ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໃຫ້ຄວາມເຊຼືື່ອໝັັ້ນໃນການບໍລິຫານ ດ້ວຍຄວາມຊຼືື່ສັດ ແລະ ທຼ່ຽງທໍາ, ສະມາຊິກ
ມ ຄວາມພ້ອມ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ທ ື່ຈະເຮັດວຽກຮຼ່ວມກັບ ທນບ; ສະເພາະບຸກຄົນ ທ ື່ຈະປະກອບເປັນຄະນະເຮັດວຽກ ຕ້ອງມ ລະ 

ດັບຄວາມຮູ້ຢູ່າງໜ້ອຍຈົບມັດທະຍົມຕົັ້ນ, ຮັບການເຫັນດ ຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງກຼ່ຽວຂ້ອງ, ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ແລະ ຂັັ້ນເມຼືອງ;  



ກຼ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບເເຕຼ່ລະຝູ່າຍຂອງ ອກສກ ແມຼ່ນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເນຼືັ້ອໃນການມອບສິດຕາມສັນຍາ ທ ື່ໄດ້ເຊັນ
ຮຼ່ວມກັນ; ຈັດແບຼ່ງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບແຕຼ່ລະໜ້າວຽກ ໂດຍມ ການຕົກລົງແຕຼ່ງຕັັ້ງ; ສ້າງແຜນການຕິດຕາມກວດກາການເຄຼືື່ອນ 
ໄຫວລູກຄ້າເງິນກູ້ຂອງຕົນປະຈໍາງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ; ປະສານສົມທົບພາກສຼ່ວນ ແລະ ຂະແໜງການກຼ່ຽວຂ້ອງຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການແກຼ່
ລູກຄ້າ; ສະຫ ຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ ທນບ ຮັບຊາບເປັນປະຈໍາໃນທຸກເດຼືອນ, ງວດ ແລະ ປ;ີ ຈັດກອງປະຊຸມຮຼ່ວມກັບ 

ທນບ ຕາມຂັັ້ນຕອນ ເພຼືື່ອປະເມ ນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.  

ສະເພາະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ທນບ ແມຼ່ນສະໜອງແຫ ຼ່ງທຶນ ຕາມແຜນການແຕຼ່ລະປ,ີ ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ທ ື່ ຈໍາ

ເປັນ, ແບບພິມເອກະສານຕຼ່າງໆ ທ ື່ກຼ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກສິນເຊຼືື່ອ; ຈັດສໍາມະນາດ້ານວິຊາການໃຫ້ກັບ ອກສກ ຜູ້ທ ື່

ຈະເຮັດວຽກຕົວຈ ງ ໃຫ້ມ ຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ເຮັດວຽກ ຕາມການມອບໝາຍ; ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ອົງການຈັດຕັັ້ງ 
ອກສກ ໃນການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ ຕາມຂອບເຂດສິດ ທ ື່ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; ອອກແຈ້ງການໃຫ້ອົງການຈັດຕັັ້ງທ ື່ຮັບ
ມອບສິດ ເພຼືື່ອຊາບ ກຼ່ຽວກັບການຕົກລົງບັນຫາຕຼ່າງໆ ທ ື່ກຼ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສິນເຊຼືື່ອຂອງ ທນບ ທ ື່ພົວພັນເຖິງ ອກສກ ແລະ ຕິດ 
ຕາມກວດກາບັນດາເປ ົ້າໝາຍ ທ ື່ໄດ້ປູ່ອຍເງິນກູ້. ນອກນ ັ້, ທັງ ອກສກ ແລະ ທນບ ຍັງມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮຼ່ວມກັນ ເປັນຕົັ້ນ ພິຈາ 

ລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນການສິນເຊຼືື່ອແຕຼ່ລະປີຕາມການສັງລວມ ແລະ ນໍາສະເໜ ຂອງອົງການຮັບມອບສິດໃຫ້ປະຕິບັດ; ຮັບຮອງຜົນ
ກຼ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພຼືື່ອລາຍງານຂັັ້ນເທິງ ຕາມສາຍການຈັດຕັັ້ງຂອງຕົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງ
ທ ື່ກຼ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ຮຼ່ວມປຶກສາຫາລຼືແກ້ໄຂບັນຫາທ ື່ກຼ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການສະເໜ ຂອງອ ກຝູ່າຍ. 

ທຼ່ານຜູ້ອໍານວຍການ ທນບ ຍັງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງໝາກຜົນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສະໜອງສິນເຊຼືື່ອຜຼ່ານ ອກສກ ຊຶື່ງຜຼ່ານ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເຫັນວຼ່າ: ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຫ າຍປະການ ໂດຍໄດ້ກໍານົດເອົາບ້ານທ ື່ມ ເງ ຼືື່ອນໄຂ, ອົງການຈັດຕັັ້ງບ້ານ ທ ື່ມ ຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ, ຍອດໜ ັ້ NPL ຕາມກໍານົດໄວ້; ມາຮອດປະຈຸບັນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດມ  1 ສໍານັກງານໃຫຍຼ່, 10 ສາຂາ, 3 ຫ້ອງ 

ການປະສານງານ ແລະ 26 ໜຼ່ວຍບໍລິການ ຫ ຼື ເທົົ່າກັບ 15 ແຂວງ, 48 ເມຼືອງ, 117 ບ້ານ, 912 ກຸຼ່ມ, 5.552 ຄອບຄົວ ໃນນັັ້ນຢູູ່
ເມຼືອງສັງທອງ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສະໜອງສິນເຊຼືື່ອຜຼ່ານ ອກສກ ໄດ້ຫ າຍກຼ່ວາໝູຼ່ຄຼືປະຕິບັດໄດ້ 14 ບ້ານ, 
ມ ຍອດສິນເຊຼືື່ອທັງໝົດ 13,710 ຕຼືັ້ກຼ່ວາກ ບ ສາມາດເກັບຕົັ້ນທຶນໄດ້ 4,30 ຕຼືັ້ກ ບ ແລະ ເກັບດອກເບ້ຍໄດ້ 0,47 ຕຼືັ້ກ ບ, ຜຼ່ານການ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສາມາດເກັບໜ ັ້ຕົັ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໄດ້ຕາມກໍານົດ; ສະເລຼ່ຍຢູູ່ໃນລະດັບ 95-100% ແລະ ທຼ່ານ ຍັງໄດເ້ນັັ້ນໜັກ
ຕຼືື່ມວຼ່າ: ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສິນເຊຼືື່ອຜຼ່ານ ອກສກ ແມຼ່ນພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບົດຮຽນໃນການສະໜອງສິນເຊຼືື່ອຂອງທະ 
ນາຄານນະໂຍບາຍສັງຄົມຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມເຂົັ້າສູຼ່ທ້ອງຖິື່ນຕຼ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່າງປະດິດສ້າງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບ, 
ເງຼືື່ອນໄຂ, ທຼ່າແຮງຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິື່ນ; ຜຼ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສິນເຊຼືື່ອທ ື່ມ ສຼ່ວນຮຼ່ວມຂອງ ອກສກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອົງການດັົ່ງກຼ່າວມ  
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ພະນັກງານຂັັ້ນບ້ານ ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານແຫ ຼ່ງທຶນສູງຂຶັ້ນ ສາມາດປູ່ອຍເຂົັ້າຖຼືກ
ເປ ົ້າໝາຍ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ທຶນຮອນດອກເບ້ຍຕໍໍ່າຂອງລັດຖະບານເຂົັ້າໃນການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກ ຕາມແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ, ຂອງທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ດ ຂຶັ້ນເປັນກ້າວໆ ແລະ ປະຕິບັດພາລະ ກິດ
ຂອງຕົນໃຫ້ສົມກັບວຼ່າ: “ທນບ ເປນັທະນາຄານຂອງປະຊາຊນົ”.  

# ໂດຍ: ຣັດສະໝ  ດວງສັດຈະ   
 

 


