
 

 

 

 

ຜົນສ�າເລັດ, ສ່ິງທ�າທາຍໃນການໃຫ�ຄວາມຮ��ດ�ານການເງນິ

ໃນກອງປະຊຸມສ�າລັບຜ��ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການປະຕິບັດກິດຈະກ�າຄວາມ

ຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃນ

ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປະສານງານ ແລະ ປ�ກປ�ອງລ�ກຄ�າຂອງສະມາຄົມການເງິນຈ�ລະພາກ 

ທ�າທາຍ ຊຶ່ງ ສມກຈ ເປ�ນຕົວແທນຫຼັກຂອງຜ��ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງຂະແໜງ

ເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນຢ�� ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ�ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນ 

ປະຊາຊາດ ເປ�ນຕ້ົນ ລຶບລ�າງຄວາມທ�ກຍາກ; 

ນະພາບ; ມີວຽກເຮັດງານທ�າທີ່ມີກຽດ ແລະ ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍໂຕ

ການໃຫ�ຄວາມຮ��ພື້ນຖານທາງດ�ານການເງິນ

ໃນປ� 2016 ໂດຍມີຈ�ດປະສົງ ເພື່ອຊ�ວຍປະຊາຊົນກໍ�ຄືລ�ກຄ�າຂອງ

ປະຢ�ດ ໃຫ�ມີສະຕິລະວັງຕົວ, ບໍ�ຫຼົງເຊື່ອການຫຼອກລວງຈາກການເງິນນອກລະບົບ

ຄ�າຂອງອົງກອນຢ�າງມີຄວາມຍືນຍົງ; ຊ�ວຍໃຫ�ຮ��ໄຈ�ແຍກແຫຼ�ງທີ່ມາຂອງທຶນທ່ີ

ຄວາມຮ�� ແລະ ທັກສະກ�ຽວກັບຄວາມຮ��ດ�ານການເງິນ

ຂອງສະມາຊິກ, ກ��ມລ�ກຄ�າຂະໜາດນ�ອຍ ໂດຍການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ��ປະກອບການຜ�ານການຝ�ກອົບຮົມການວາງແຜນທ�ລະ

ກິດ, ສ�າງຜ��ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ສອນຕໍ�ໃຫ�ລ�ກຄ�າ ແລະ ສະມາຊິກໄດ�

ຮ�ບແບບຂອງ ສມກຈ ໃນການໃຫ�ຄວາມຮ��

ມີການພັດທະນາເຄື່ອງມືການຝ�ກອົບຮົມ ໃນນ້ີມີການອອກແບບຫຼັກສ�ດທີ່ສາມາດສອນໃນຫ�ອງຮຽນ ແລະ ພາກສະໜາມ           

(ຮ�ບພາບ, ເງ ິນ ເພື່ອປະກອບໃນການຮຽນ ແລະ

ເປ�ນທາງການ; ນິຍາມປະຊາສຶກສາທາງດ�ານການເງິນ

ຕ�ອງການ; ວິທີສ�າງແຜນ, ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ�າຍ 

ສ�ຽງ ແລະ ຝ�ກເຮັດຕົວຈິງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ�າຍຂອງຕົນເອງ

 

ສ່ິງທ�າທາຍໃນການໃຫ�ຄວາມຮ��ດ�ານການເງນິ
 

 
 

ກອງປະຊຸມສ�າລັບຜ��ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການປະຕິບັດກິດຈະກ�າຄວາມຮ��ພື້ນຖານທາງການເງິນຄັ້ງທີ 

ຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ ທີ ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ທ�ານນາງ 

ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປະສານງານ ແລະ ປ�ກປ�ອງລ�ກຄ�າຂອງສະມາຄົມການເງິນຈ�ລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ�ເປ�ດເຜີຍຜົນ

ຊຶ່ງ ສມກຈ ເປ�ນຕົວແທນຫຼັກຂອງຜ��ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງຂະແໜງການເງິນຈ�ລະພາກ ແລະ ສົ�ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີໃນການ

ເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນຢ�� ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ�ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນ 6 ເປ��າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະ

 ລຶບລ�າງຄວາມອຶດຫິວ; ມີສ�ຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປ�ນຢ��ທີ່ດີ

ມີວຽກເຮັດງານທ�າທີ່ມີກຽດ ແລະ ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍໂຕ; ເປ�ນຄ��ຮ�ວມມື ເພື່ອເປ��າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ດ�ານການເງິນ ແລະ ການຂຽນແຜນທ�ລະກິດຂະໜາດຄອບຄົວ ຊຶ່ງໂຄງການດັ�ງກ�າວ ໄດ�ລິເລີ່ມ

ເພື່ອຊ�ວຍປະຊາຊົນກໍ�ຄືລ�ກຄ�າຂອງສະມາຄົມການເງິນຈ�ລະພາກ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກ

ບໍ�ຫຼົງເຊື່ອການຫຼອກລວງຈາກການເງິນນອກລະບົບ; ຮັບປະກັນຄວາມຮ��ດ�ານການເງິນ

ຊ�ວຍໃຫ�ຮ��ໄຈ�ແຍກແຫຼ�ງທີ່ມາຂອງທຶນທ່ີເປ�ນທາງການ ແລະ ປ�ກປ�ອງສິດເຂົາເຈົ້າ

ທັກສະກ�ຽວກັບຄວາມຮ��ດ�ານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນທ�ລະກິດ; ຂະນະດຽວກັນນັ້ນ,

ໂດຍການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ��ປະກອບການຜ�ານການຝ�ກອົບຮົມການວາງແຜນທ�ລະ

ສ�າງຜ��ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ສອນຕໍ�ໃຫ�ລ�ກຄ�າ ແລະ ສະມາຊິກໄດ�. 

ໃນການໃຫ�ຄວາມຮ��ພື້ນຖານທາງດ�ານການເງິນ ແລະ ການຂຽນແຜນທ�ລະກິດຂະໜາດຄອບຄົວໂດຍ

ມີການພັດທະນາເຄື່ອງມືການຝ�ກອົບຮົມ ໃນນ້ີມີການອອກແບບຫຼັກສ�ດທີ່ສາມາດສອນໃນຫ�ອງຮຽນ ແລະ ພາກສະໜາມ           

ແລະ ອື່ນໆ...). ສະເພາະຄວາມຮ��ພື້ນຖານທາງດ�ານການເງິນແມ�ນວິທີການເຂ້ົາຫາແຫຼ�ງທຶນທີ່

ນິຍາມປະຊາສຶກສາທາງດ�ານການເງິນ, ວົງຈອນຊີວິດ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ�າຍ, ສິ່ງທີ່ຈ�າເປ�ນ

ລາຍຈ�າຍ (ກະແສເງິນສົດ), ເປ�ນຫຍັງຈຶ່ງທ�ອນເງິນ, ເປ�ນຫຍັງຈຶ່ງກ��ເງ ິນ

ລາຍຈ�າຍຂອງຕົນເອງ. 

ສ່ິງທ�າທາຍໃນການໃຫ�ຄວາມຮ��ດ�ານການເງນິ 

ພື້ນຖານທາງການເງິນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ຈັດໂດຍກົມຄ��ມ

ທ�ານນາງ ຊາວະນາ ໂພທິລາດ ຜ��

ໄດ�ເປ�ດເຜີຍຜົນສ�າເລດັ ແລະ ສິ່ງ

ການເງິນຈ�ລະພາກ ແລະ ສົ�ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີໃນການ

ເປ��າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະ

ຊີວິດການເປ�ນຢ��ທີ່ດີ; ມີການສຶກສາທີ່ມີຄ�ນ

ເປ�ນຄ��ຮ�ວມມື ເພື່ອເປ��າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 

ແລະ ການຂຽນແຜນທ�ລະກິດຂະໜາດຄອບຄົວ ຊຶ່ງໂຄງການດັ�ງກ�າວ ໄດ�ລິເລີ່ມ

ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກ

ຄວາມຮ��ດ�ານການເງິນແກ�ສະມາຊກິ ຫຼ ືລ�ກ

ປ�ກປ�ອງສິດເຂົາເຈົ້າ; ຍົກລະດັບ

, ກໍ�ເພື່ຶອປ�ບປ�ງຄອບຄົວ, ກ��ມ

ໂດຍການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ��ປະກອບການຜ�ານການຝ�ກອົບຮົມການວາງແຜນທ�ລະ

ແລະ ການຂຽນແຜນທ�ລະກິດຂະໜາດຄອບຄົວໂດຍ

ມີການພັດທະນາເຄື່ອງມືການຝ�ກອົບຮົມ ໃນນ້ີມີການອອກແບບຫຼັກສ�ດທີ່ສາມາດສອນໃນຫ�ອງຮຽນ ແລະ ພາກສະໜາມ           

ແມ�ນວິທີການເຂ້ົາຫາແຫຼ�ງທຶນທີ່

ສິ່ງທີ່ຈ�າເປ�ນ ແລະ ບໍ�ຈ�າເປ�ນ, ຄວາມ

ເປ�ນຫຍັງຈຶ່ງກ��ເງ ິນ, ການບໍລິຫານຄວາມ



ໃນດ�ານທັກສະ ແລະ ການຂຽນແຜນທ�ລະກິດປະກອບດ�ວຍຫຼັກການຂອງການເລືອກທ�ລະກິດ, ພື້ນຖານແນວຄິດການເຮັດ

ທ�ລະກິດ ແລະ 18 ຂ້ັນຕອນໃນການຂຽນແຜນທ�ລະກິດ; ຈາກນ້ັນ, ຂ້ຶນແຜນນ�າສະເໜີ ແລະ ວິທີການ ໂດຍໃຊ�ເວລາທັງໝົດ 3 ວັນ 

ແມ�ນການຝ�ກອົບຮົມໃຫ�ຄ�ຫຼື ຜ��ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ (TOT) 1 ວັນ ສອນຮ�ວມກັບພະນັກງານສິນເຊື່ອທີ່ຮຽນທ ີ (TOT) 2 ວັນ; 

ຈາກນ້ັນ, ການຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ ມີການປະເມີນກ�ອນການຮຽນ ແລະ ຫຼັງຮຽນ ແລະ ການຕິດຕາມທ�ລະກິດ ໂດຍ

ພະນັກງານສິນເຊື່ອຮ�ວມກັບ ສກຈ  ໂດຍຜົນສ�າເລັດແຕ�ປ� 2016 ມີ 2 ຄັ້ງ ໃນນີ ້ຄ�ຝ�ກ 22 ຄົນ; ປ� 2017 ມີ 9 ຄັງ້, ມີຄ�ຝ�ກ 28 ຄນົ, ມີ

ຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມ 180 ຄົນ, ສກຈ ຝ�ກໃຫ�ລ�ກຄ�າ 788 ຄົນ; 2018 ມີ 13 ຄັ້ງ, ມີຄ�ຝ�ກ 34 ຄົນ, ຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມ 216 ຄົນ, ສກຈ ຝ�ກໃຫ�ລ�ກຄ�າ 

945 ຄົນ; 2019 ມີ 7 ຄັ້ງ, ມີຄ�ຝ�ກ 14 ຄົນ, ມີຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມ 112 ຄົນ, ສກຈ ຝ�ກໃຫ�ລ�ກຄ�າ 578 ຄົນ; ສັງລວມແລ�ວ, ລ�ກຄ�າມີການ

ຕອບຮັບທີ່ດີໃນການຝ�ກອົບຮົມ, ພະນັກງານສິນເຊື່ອສາມາດນ�າເອົາບົດຮຽນໄປເຜີຍແຜ�ໃຫ�ລ�ກຄ�າຄົນ ອື່ນໆໄດ�; ລ�ກຄ�າສາມາດຈັດສັນ

ລາຍຮັບ-ລາຍຈ�າຍເຫຼືອໄວ� ເພື່ອສ�ອມແປງເຮືອນໃນຍາມສ�ກເສີນ; ຫຼັງຈາກ ສມກຈ ໄປບໍລິການໃຫ�ສະຖາບັນ, ສກຈ ກໍ�ມີຄວາມສົນໃຈ

ໃນການຢາກຈະມີຫຼັກສ�ດ ເພື່ອນ�າໃຊ�ພາຍໃນສະຖາບັນ ແລະ ຖ�າທ�ກໆສະຖາບັນ ໄດ�ມີບົດຮຽນຕົວຈິງນ້ີເຂ້ົາໄປນ�າໃຊ� ກໍ�ຈະເຮັດໃຫ�ເປ�ນ

ການຊ�ວຍສັງຄົມໃຫ�ມີຊີວິດການເປ�ນຢ��ທີ່ດີຂ້ຶນ. 

ສ�າລັບສິ່ງທ�າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ�ນການເຂ້ົາເຖິງລ�ກຄ�າຍັງບໍ�ທນັທົ�ວເຖິງພາຍໃນປະເທດ; ບາງສະຖາບັນຍັງບໍ�ທັນ

ເອົາວຽກງານນີ້ເຂ້ົາໄປເປ�ນໜ່ຶງໃນພາລະກິດທີ່ສ�າຄັນ ແລະ ບາງສະຖາບັນຍັງບໍ�ທັນເຫັນສ�າຄັນ; ພະນັກງານສິນເຊື່ອທີ່ໄດ�ຜ�ານການຝ�ກ

ອົບຮົມ ກໍ�ຍັງມີຂີດຈ�າກັດການໄປຜັນຂະຫຍາຍຕໍ�, ງ ົບປະມານໃນການສືບຕໍ�ຕິດຕາມ ແລະ ຂະຫຍາຍຍັງບໍ�ພຽງພໍ ແລະ ຍັງບໍ�ທັນມີ

ນະໂຍບາຍທີ່ເປ�ນບ�ອນອີງໃຫ� ສມກຈ ເອົາໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫ�ສະມາຊິກຫຼາຍຂ້ຶນ (ໂດຍສະເພາະສະມາຊກິທີ່ເຫັນຄວາມສ�າຄັນໜ�ອຍ). 

ສ�າລັບທິດທາງໃນຕໍ�ໜ�າ ແມ�ນຈະປ�ບປ�ງໃຫ�ເປ�ນ 2 ລະດັບ ສ�າລັບຈ�ລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ; ຜັນ

ຂະຫຍາຍເຂ້ົາໃນທ�ກໆໂຄງການຂອງ ສມກຈ ປະຕິບັດໃນກອງທຶນຢ�� 4 ແຂວງ; ລະດົມສະມາຊິກໃຫ�ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ສົນໃຈເຂ້ົາຮ�ວມ

ໂຄງການຫຼາຍຂ້ຶນຢ�າງໜ�ອຍ 20%ໃນທ�ກໆປ� ແລະ ອື່ນໆອີກຈ�ານວນໜ່ຶງ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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