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ໃນໂອກາດປີໃໝັ່  ຄສ 2023; ທັ່ ານ ນາງ ໂພທຈິ ນ ທ າມະເທວາ ຫວົໜາ້ທະນາຄານແຫັ່ ງ ສປປ ລາວ ສາຂາ ພາກເໜອື 
(ທຫລ.ຫຼບ) ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດນໍ້າສະເໜວີຽກງານພົນ້ເດ ັ່ ນໃນການເຄືັ່ ອນໄຫວປະຕບິ ດໜາ້ທີັ່ ວຽກງານຂອງ ທຫລ.ຫຼບ ໃນ
ໄລຍະປີ 2022 ຜັ່ ານມາ ໂດຍໄດສ້ບືຕໍັ່ ຮ ກສາສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນເງນິຕາ ແລະ ປະກອບສັ່ ວນຊຸກຍ ກ້ານພ ດທະນາເສດຖະ 
ກດິ-ສ ງຄມົ ພາຍໃນທອ້ງຖິັ່ ນ; ທຫລ.ຫຼບ ໄດຈ້ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດຕາມນະໂຍບາຍລວມຂອງ ທຫລ ທີັ່ ກໍານດົອອກໃນແຕັ່ ລະໄລຍະໃນ
ນີໄ້ດຕ້ດິຕາມການຊື-້ຂາຍເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ ແລະ ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນປະຈາໍວ ນ ເພືັ່ ອເປ ນບັ່ ອນອງີໃນການຄຸມ້ຄອງຕດິຕາມສະພາບ 
ການເຄືັ່ ອນໄຫວເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ; ເອາົໃຈໃສັ່ ຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດວຽກງານຄຸມ້ຄອງແລະຕດິຕາມການເຄືັ່ ອນໄຫວຂອງຮາ້ນແລກ 
ປັ່ ຽນເງນິຕາຕວົແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ກວດກາບ ນດາຮາ້ນຄາ້ທີັ່ ແລກປັ່ ຽນໂດຍບໍັ່ ໄດຮ້ ບອະນຸຍາດ ໂດຍສມົທບົກ ບ
ພະແນກການກັ່ ຽວຂອ້ງຂອງແຂວງ.  

ພອ້ມກ ນນ ນ້, ກໍັ່ ໄດສ້ມົທບົກ ບທະນາຄານທຸລະກດິ ທີັ່ ມຮີາ້ນແລກປັ່ ຽນເງນິຕາຕວົແທນ ກວດກາການປະຕບິ ດລະບຽບ 
ຢ ັ່ ພາຍໃນ 2 ແຂວງ ແລະ ໄດປ້ະຕບິ ດມາດຕະການ ຕໍັ່ ຮາ້ນແລກປັ່ ຽນເງນິຕາທີັ່ ມກີານລະເມດີລະບຽບ ດວ້ຍການຖອນໃບອະນຸ 
ຍາດຮາ້ນແລກປັ່ ຽນເງນິຕາ ຈາໍນວນ 22 ຮາ້ນ (ແຂວງຫຼວງພະບາງ 14 ຮາ້ນ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບ ລ ີ8 ຮາ້ນ). ມາຮອດປະຈບຸ ນ
ຮາ້ນແລກປັ່ ຽນເງນິຕາຕວົແທນທະນາຄານທຸລະກດິພາຍໃນ 2 ແຂວງມ ີ9 ຮາ້ນ (ແຂວງຫຼວງພະບາງ 8 ຮາ້ນ, ໄຊຍະບ ລ ີ1 ຮາ້ນ), 
ໄດສ້ບືຕໍັ່ ລງົກວດກາ ແລະຕ ກເຕອືນຮາ້ນແລກປັ່ ຽນເງນິຕາ ທີັ່ ຖກືຖອນໃບອະນຸຍາດໄປແລວ້ໃຫຢຸ້ດເຊາົການເຄືັ່ ອນໄຫວແລກປັ່ ຽນ 
ພອ້ມທ ງປົດປາ້ຍຮາ້ນອອກ.  

ການຕດິຕາມກະແສເງນິທນຶໄຫຼເຂົາ້-ອອກ ສປປ ລາວ: ໃນປີ 2022 ໄດຢ້ ງ້ຢືນການນໍາເຂົາ້ທນຶໃຫວ້ສິາຫະກດິຕັ່ າງປະ 
ເທດ ທ ງໝດົ 5 ບໍລສິ ດ ລວມມ ນຄັ່ າ 54,16 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ ຫຼ ືທຽບເທົັ່ າ 626,64 ຕືກ້ບີ; ຄຽງຄ ັ່ ກ ນນ ນ້ ຍ ງໄດລ້ງົເກ ບ ກໍາ
ຂໍມ້ ນການຊໍາລະສະສາງເຂດດັ່ ານຊາຍແດນໃນແຂວງໄຊຍະບ ລ ີເພືັ່ ອເກ ບກໍາຂໍມ້ ນການນໍາເງນິສດົ ແລະ ວ ດຖຸມຄີັ່ າເຂົາ້-ອອກ ສປປ  



 
 

ລາວ ຜັ່ ານດັ່ ານຊາຍແດນ ແລະ ເກ ບກໍາຂໍມ້ ນການນໍາໃຊເ້ອກະສານ, ຫຼ ກຖານການຊໍາລະສນິຄາ້ ທີັ່ ນໍາເຂົາ້-ສົັ່ ງອອກກ ບຕັ່ າງ ປະ 
ເທດ ຜັ່ ານລະບບົທະນາຄານ; ສມົທບົກ ບ ປກສ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ພະແນກການ ທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງຂອງແຂວງເຄືັ່ ອນໄຫວ
ຕດິຕາມກວດກາ, ແນະນໍາ ແລະ ຕ ກເຕອືນບ ນດາຫວົໜັ່ ວຍທຸລະກດິ ທີັ່ ມກີານຕດິລາຄາສນິຄາ້ເປ ນເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ ຈາໍນວນ 
320 ຫວົໜັ່ ວຍ, ໃນນ ນ້ໄດສ້າ້ງບດົບ ນທກຶກ ບຫວົໜັ່ ວຍທຸລະກດິ ທີັ່ ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ຈາໍນວນ 23 ຫວົໜັ່ ວຍ. ສັ່ ວນ
ແຂວງໄຊຍະບ ລ ີກໍັ່ ໄດລ້ງົສມົທບົກ ບພະແນກການກັ່ ຽວຂອ້ງ, ອໍານາດການປົກຄອງເມອືງໃນ 7 ເມອືງ ຄ:ື ເມອືງໄຊຍະບ ລ ີແລະ 6 
ເມອືງ ທີັ່ ມຊີາຍແດນຕດິກ ບປະເທດເພືັ່ ອນບາ້ນ ເພືັ່ ອຕດິຕາມກວດກາການຕດິປະກາດ, ໂຄສະນາຄັ່ າສນິຄາ້ ແລະ ບໍລກິານ ເປ ນ
ເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ ພອ້ມທ ງແນະນໍາຕ ກເຕອືນ ແລະ ສາ້ງບດົບ ນທກຶກ ບຮາ້ນທີັ່ ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ. 

ການຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບ ນການເງນິຈລຸະພາກ: ເພືັ່ ອຮ ບປະກ ນຄວາມໝ ນ້ຄງົໃນການເຄືັ່ ອນ 
ໄຫວວຽກງານຂອງຂະແໜງທະນາຄານ, ທຫລ.ຫຼບ ໄດສ້ບືຕໍັ່ ເອາົໃຈໃສັ່ ຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດວຽກງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ ສາຂາ 
ແລະ ໜັ່ ວຍບໍລກິານທະນາຄານທຸລະກດິ ໂດຍໄດດໍ້າເນນີການກວດກາທາງເອກະສານ; ວເິຄາະຖານະການເງນິ  ແລະ ລງົກວດກາ
ກ ບທີັ່ . ຄຽງຄ ັ່ ກ ນນ ນ້, ໄດສ້ົັ່ ງເສມີໃຫສ້າຂາທະນາຄານທຸລະກດິລະດມົເງນິຝາກ ແລະ ປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອໃຫສ້ອດຄັ່ ອງກ ບແຜນພ ດທະ 
ນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄມົຂອງທອ້ງຖິັ່ ນ; ສບືຕໍັ່ ຕດິຕາມການເກ ບກ ໜ້ີສ້ນິ ໂດຍສະເພາະໜີທ້ີັ່ ບໍັ່ ເກດີດອກອອກຜນົ (NPL), ຄຽງຄ ັ່ ກ ນ
ນ ນ້, ທະນາຄານທຸລະກດິພາຍໃນ 2 ແຂວງ ຍ ງສບືຕໍັ່ ຂະຫຍາຍ ແລະ ນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພ ນທີັ່ ທ ນສະໄໝເຂົາ້ບໍລກິານຮ ບໃຊສ້ ງຄມົ
ຢັ່ າງຕໍັ່ ເນືັ່ ອງ.  

ມາຮອດປະຈບຸ ນ ສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ທີັ່ ຂຶນ້ກ ບຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງ ທຫລ.ຫຼບ ມທີ ງໝດົ 11 ສາຂາ, 55 
ໜັ່ ວຍບໍລກິານ  ແລະ ມຕີ  ້ATM ທ ງໝດົ 164 ຕ .້ ພອ້ມນ ນ້, ຍ ງໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ຄຸມ້ຄອງສະຖາບ ນການເງນິຈລຸະພາກ ໃຫເ້ຄືັ່ ອນ
ໄຫວຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ, ມາຮອດປະຈບຸ ນມສີະຖາບ ນການເງນິ ທ ງໝດົ 17 ແຫັ່ ງ. ໃນນ ນ້, ມີ
ສະຖາບ ນການເງນິຈລຸະພາກທີັ່ ຮ ບເງນິຝາກ 5 ແຫັ່ ງ, ສະຖາບ ນການເງນິຈລຸະພາກທີັ່ ບໍັ່ ຮ ບຝາກເງນິ 4 ແຫັ່ ງ, ສະຫະກອນສນິເຊືັ່ ອ 
ແລະ ເງນິຝາກປະຢ ດ 4 ແຫັ່ ງ ແລະ ສາຂາບໍລສິ ດເຊົັ່ າສນິເຊືັ່ ອ 4 ແຫັ່ ງ.   

 

ທັ່ ານ ນາງ ໂພທຈິ ນ ທໍາມະເທວາ ຫວົໜາ້ ທຫລ.ຫຼບ ກັ່ າວຕືັ່ ມວັ່ າ: ເພືັ່ ອຜ ນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕບິ ດວາລະແຫັ່ ງຊາດ 
ວັ່ າດວ້ຍການແກໄ້ຂຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ການເງນິ ແລະ ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິຂອງແຂວງ; ທຫລ.ຫຼບ ໄດ ້
ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ືຮັ່ ວມກ ບທະນາຄານທຸລະກດິ ເພືັ່ ອຊຸກຍ ໃ້ຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິເພີັ່ ມການລະດມົທນຶ ແລະ ປັ່ ອຍສນິ
ເຊືັ່ ອຊຸກຍ ກ້ານຜະລດິເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກ ແລະ ຜະລດິທດົແທນການນໍາເຂົາ້, ສນິເຊືັ່ ອ SME ແລະ ສນິເຊືັ່ ອແກໄ້ຂຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ 
ວຽກງານ 3 ສາ້ງ. ໃນໄລຍະທາ້ຍປີ 2022  ທຫລ.ຫຼບ ໄດສ້ມົທບົກ ບນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບ ນ
ການເງນິຈລຸະພາກ ເປີດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລ ື ກັ່ ຽວກ ບຈດຸສຸມພ ດທະນາເສດຖະກດິ ທີັ່ ຕດິພ ນກ ບວາລະແຫັ່ ງຊາດການແກໄ້ຂ
ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ການເງນິ ແລະ ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິສ ງຄມົຂອງແຂວງໃນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເພືັ່ ອ
ເປ ນການເກ ບກໍາຂໍມ້ ນນໍາມາຄົນ້ຄວາ້, ການສະຫນອງສນິເຊືັ່ ອຂອງທະນາຄານ ແລະສະຖາບ ນການເງນິຕັ່ າງໆໃຫກ້ ບບ ນດາຫວົໜັ່
ວຍທຸລະກດິ ແລະ ພໍັ່ ແມັ່ ປະຊາຊນົ ໃນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເຊິັ່ ງວຽກງານດ ັ່ ງກັ່ າວໄດສ້ບືຕໍັ່ ປຶກສາຫາລກື ບບ ນດາເມອືງຕັ່ າງໆຂອງ
ແຂວງຕໍັ່ ໄປ. 

ວຽກງານລະດມົເງນິຝາກ, ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບ ນການເງນິຈລຸະພາກພາຍໃນ 2 ແຂວງ ສາມາດລະ 
ດມົເງນິຝາກໄດທ້ ງໝດົ 7.145.99 ຕືກ້ບີ ເພີັ່ ມຂຶນ້ 20,44% ທຽບໃສັ່ ໄລຍະດຽວກ ນຂອງປີຜັ່ ານມາ; ຂະນະດຽວກ ນນ ນ້, ບ ນ 
ດາທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບ ນການເງນິຈລຸະພາກ ພາຍໃນ 2 ແຂວງ ສາມາດສະໜອງສນິເຊືັ່ ອເຂົາ້ໃນຂງົເຂດເສດຖະກດິ
ໄດທ້ ງໝດົ 1.909,09 ຕືກ້ບີ ຫຸຼດລງົ 2,83% ທຽບໃສັ່ ໄລຍະດຽວກ ນຂອງປີຜັ່ ານມາ ໃນນີສຸ້ມໃສັ່ ປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອໃຫແ້ກັ່ ບ ນດາຂະ 
ແໜງການເສດຖະກດິ ທີັ່ ເປ ນບ ລມິະສດິຂອງແຂວງເຊ ັ່ ນ: ຂະແໜງກະສກິໍາ-ປັ່ າໄມ ້ກວມ 25,32%, ການຄາ້ ກວມ 31,85%; ບໍ 
ລກິານ ກວມ 11,33%; ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ-ຫ ດຖະກໍາ ກວມເອາົ 5,71%; ພອ້ມນີ,້ ທະນາຄານທຸລະກດິແລະສະຖາບ ນການ
ເງນິ ໄດປ້ັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອໃຫແ້ກັ່ ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ (SME) ທ ງໝດົ 333,45 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 20,58% ຂອງ 

 



 

 

ຍອດສນິເຊືັ່ ອທ ງໝດົ; ປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອໃຫກ້ ບຫວົໜັ່ ວຍທຸລະກດິທີັ່ ຜະລດິເປ ນສນິຄາ້ສົັ່ ງອອກໄດທ້ ງໝດົ 52,78 ຕືກ້ບີ ແລະປັ່ ອຍ 
ສນິເຊືັ່ ອໃຫກ້ ບຫວົໜັ່ ວຍທຸລະກດິທີັ່ ຜະລດິທດົແທນການນໍາເຂົາ້ ໄດທ້ ງໝດົ 371,96 ຕືກ້ບີ.  

ຄຽງຄ ັ່ ກ ນນ ນ້; ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໄດຈ້ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດໜາ້ທີັ່ ໃນການສະໜອງສນິເຊືັ່ ອໃຫບ້ ນດາເມອືງເປົາ້ໝາຍ, ເຂດ
ຈດຸສຸມ ແລະ ບາ້ນ 3 ສາ້ງ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພ ກ-ລ ດ ໃນການສົັ່ ງເສມີການຜະລດິ ຕດິພ ນກ ບການແກໄ້ຂຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະຊາຊນົ ສາມາດປະຕບິ ດວຽກງານສນິເຊືັ່ ອໄດທ້ ງໝດົ 296,84 ຕືກ້ບີ ເທົັ່ າກ ບ 90,73% ຂອງແຜນການ. ໃນນ ນ້ 
ຍອດສນິເຊືັ່ ອເມອືງເປົາ້ໝາຍ 166,70 ຕືກ້ບີ ກວມ 56,16%; ຈດຸສຸມລ ດຖະບານ-ທອ້ງຖິັ່ ນ 20,04 ຕືກ້ບີ ກວມ 6,75%; ບາ້ນ 
3 ສາ້ງ 35,86 ຕືກ້ບີກວມ 12,08% ແລະໂຄງການຜະລດິເປ ນສນິຄາ້ນອກເມອືງເປົາ້ໝາຍ 74,23 ຕືກ້ບີ ກວມ 25,01% ຂອງ
ຍອດສນິເຊືັ່ ອທ ງໝດົ. 

ທດິທາງແຜນການຮອດທາ້ຍປີ 2023 ຈະສບືຕໍັ່ ຜ ນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດວາລະແຫັ່ ງຊາດວັ່ າດວ້ຍການແກໄ້ຂ
ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ການເງນິ, ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິສ ງຄມົຂອງແຂວງ ກໍຄມືະຕຂິອງກອງປະຊຸມໃຫຍັ່ ອງົ 
ຄະນະພ ກແຂວງ ຕາມພາລະບດົບາດຂອງ ທຫລ.ຫຼບ ໃນນ ນ້ ຈະສບືຕໍັ່ ຈ  ດຕ ງ້ປະຕບິ ດ ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ 
ພາຍໃນ 2 ແຂວງ ໃຫມ້ຄີວາມໝ ນ້ທັ່ ຽງ; ສບືຕໍັ່ ຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບ ນການເງນິໃຫມ້ຄີວາມໝ ນ້ຄງົ ແລະ 
ເຄືັ່ ອນໄຫວສອດຄັ່ ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ; ສບືຕໍັ່ ຊຸກຍ ໃ້ຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບ ນການເງນິສບືລະດມົທນຶ ແລະ ຕໍັ່ ປັ່ ອຍສນິ
ເຊືັ່ ອເພືັ່ ອຊຸກຍ ກ້ານຜະລດິເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກ, ການຜະລດິສນິຄາ້ເພືັ່ ອທດົແທນການນໍາເຂົາ້, ສນິເຊືັ່ ອວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ 
ກາງ, ສນິເຊືັ່ ອເພືັ່ ອແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ, ບາ້ນ 3 ສາ້ງ ແລະ ຂງົເຂດຈດຸສຸມພ ດທະນາຂອງແຂວງ. 

 

 

   # ຂັ່ າວ-ພາບ: ຣ ດສະໝ ີດວງສ ດຈະ  
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