
ການແຂ�ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ 

ເນ່ືອງໃນໂອກາດວັນສ�າງຕ້ັງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ 

ຄົບຮອບ 20 ປ� 
 

 
 

ໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2019, ຢ��ທ່ີເດ່ີນເຕະບານສະຖາບັນການທະນາຄານທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ໄດ�ຈັດການແຂ�ງຂັນກລິາບານເຕະມິດຕະພາບເນືອ່ງໃນໂອກາດສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນສ�າງຕ້ັງສ�ານກັງານປ�ກປ�ອງ

ເງນິຝາກຄົບຮອບ 20 ປ� ລະຫວ�າງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ ແລະ ບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີເປ�ນສະມາ

ຊິກຂອງສ�ານກັງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກຂືນ້. ເປ�ນກຽດເຂົ້າຮ�ວມໃນພິທີຄັ້ງນີ້ມີທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ��ວ�າ

ການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ, ທ�ານ ພ�ດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງສປປ ລາວ ທັງ

ເປ�ນປະທານສະພາບໍລິຫານສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ ແລະທ�ານນ.ແສງດາວວີ ວົງຄ�າຊາວຫົວໜ�າສ�ານກັ

ງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີ ສະມາຊິກສະພາບລິໍຫານ, ອາດີດສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະ

ສ�ານກັງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ ທັງອາດີດ ແລະ ປະຈ�ບນັ, ພະນັກງານສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ, ຕາງໜ�າບັນ

ດາກົມອ�ອມຂ�າງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາງໜ�າບນັດາທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີເປ�ນສະມາຊກິກໄໍດ�

ເຂົ້າຮ�ວມຊົມເຊຍຢ�າງເປ�ນຂະບວນຟ�ດຟ��ນ. 



 

 

ໃນພິທີທ�ານ ຄ�າໄຊ ພົມມະວີ ໄດ�ຜ�ານປະຫວັດຄວາມເປ�ນມາໂດຍຫຍໍ�ຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກຊຶ່ງ

ມີບາງຕອນທ�ານໄດ�ກ�າວວ�າ: ວັນທີ 23 ກັນຍາ 1999 ເປ�ນວັນສ�າງຕ້ັງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ (ຫືຼ ກອງທຶນ

ປ�ກປ�ອງຜ��ຝາກເງິນ) ຊຶ່ງລັດຖະບານໄດ�ຮັບຮອງເອົາຢ�າງເປ�ນທາງການ ຕາມຂໍ�ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ�າການ

ກະຊວງການເງິນ ວ�າດ�ວຍການສ�າງຕ້ັງກອງທຶນປ�ກປ�ອງຜ��ຝາກເງິນ ສະບັບເລກທີ 1285/ກງ ລົງວັນທີ 23 ກັນຍາ 

1999 ກ�ອນຈະປ�ຽນມາເປ�ນສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ຕາມຂໍ�ຕົກລົງຂອງຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ລາວ ວ�າດ�ວຍການສ�າງຕ້ັງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ສະບັບເລກທີ 52/ທຫລ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2019. 

ມາໃນປ�ນີ,້ ແມ�ນໄດ�ໝ�ນວຽນຄົບຮອບ 20 ປ� ພໍດີ, ສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກໄດ�ຕ້ັງໜ�າປະຕິບັດໜ�າທ່ີ

ການເມືອງຂອງຕົນ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍທ່ີພັກ ແລະ ລັດໄດ�ມອບໝາຍໃຫ�ດ�ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�ງ 

ແລະ ມີຜົນສ�າເລັດເປ�ນກ�າວໆ ອັນໄດ�ປະກອບສ�ວນໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສະຖາ

ບັນການເງນິຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຮັບປະກັນປ�ກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ��ຝາກເງນິ ແນໃສ�ສ�າງຄວາມ

ເຊື່ອໝ້ັນໃຫ�ແກ�ສັງຄົມຕໍ�ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ. 

 

 

 

 



ຫັຼງຈາກນັນ້, ໄດ�ມີການແຂ�ງຂັນກລິາມິດຕະພາບຂືນ້ ລະຫວ�າງ ສ�ານກັງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ແລະ 

ທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີເປ�ນສະມາຊິກທ່ີໄດ�ສົ�ງນັກກິລາຕາງໜ�າໃຫ�ແກ�ທະນາຄານຂອງຕົນເຂົ້າຮ�ວມການແຂ�ງ 

ຂັນໃນຄັງ້ນີ.້ 

 

 

 

ບັນຍາກາດໃນການແຂ�ງຂນັດັ�ງກ�າວ ແມ�ນເຕັມໄປດ�ວຍຄວາມຟ�ດຟ��ນມ�ວນຊືນ່ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ

ຮັກແພງ ຊຶງ່ຜົນຂອງການແຂ�ງຂັນແມ�ນທາງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກສາມາດເອົາຊະນະທີມປະສົມຈາກທະນາ

ຄານທ�ລະກິດທ່ີເປ�ນສະມາຊິກດ�ວຍຄະແນນ 3-0 ປະຕ�. 

 

 

 

 

 

 



20 ປ� ແຫ�ງການເຕີບໃຫຍ� ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ 
 

ໃນວັນທີ 04 ຕ�ລາ 2019, ທ່ີໂຮງແຮມແລນມາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັໄດ�ຈັດພິທີສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນສ�າງ

ຕ້ັງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ ( ສປງ ), ໃຫ�ກຽດຂຶນ້ກ�າວເປ�ດພິທີໂດຍທ�ານ ນາງ ແສງດາວວີ ວົງຄ�າຊາວ ຫົວໜ�າ

ສ�ານກັງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ ແລະ ໃຫ�ກຽດເຂົ້າຮ�ວມພິທີໃນຄັງ້ນີ້ມີ ທ�ານ ພ�ດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜ��ວ�າການທະນາ

ຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ສປງ. ນອກຈາກນີ,້ ຍັງມີສະພາບລິໍຫານ, ອາດີດສະພາບໍລິຫານ, ອາດີດ

ພະນັກງານ ສປງ, ພະນັກງານ ສປງ, ຕາງໜ�າບນັດາກົມອ�ອມຂ�າງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາງໜ�າທະນາ

ຄານທ�ລະກິດທ່ີເປ�ນສະມາຊກິກໍ�ໄດ�ເຂົ້າຮ�ວມຢ�າງພ�ອມພຽງ. 

 

 

 

 

 

 



ໃນພິທີ, ທ�ານ ນາງ ແສງດາວວີ ວົງຄ�າຊາວ ຫົວໜ�າ ສປງ ໄດ�ຂຶ້ນຜ�ານບົດລາຍງານຫຍໍ�ຜົນງານ 20 ປ� ແຫ�ງ

ການເຕີບໃຫຍ�ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ສປງ ກຄໍືຜົນງານທ່ີຍາດມາໄດ�ຕະຫຼອດໄລຍະ 20 ປ� ໃນການປະຕິບັດໜ�າທ່ີ

ການເມືອງຂອງຕົນໃນການປ�ກປ�ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ��ຝາກເງນິທ່ີຝາກເງນິໄວ�ນ�າສະມາຊິກຂອງ ສປງ ຊຶ່ງໄດ�

ປະກອບສ�ວນສ�າຄນັໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ�ານການເງນິ ໂດຍສະເພາະການສ�າງຄວາມເຊືອ່ໝ້ັນໃຫ�ແກ�

ສັງຄົມ ຕໍ�ກບັລະບົບທະນາຄານຢ�� ສປປ ລາວ. ສ�ານກັງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ ຫືຼ ກອງທຶນປ�ກປ�ອງຜ��ຝາກເງິນ ໃນເມ່ືອ

ກ�ອນ ໄດ�ຮບັການສ�າງຕ້ັງຂຶນ້ໃນວັນທີ 23 ກນັຍາ 1999 ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ�ກົດລະບຽບວ�າດ�ວຍກອງທຶນປ�ກປ�ອງຜ��

ຝາກເງນິ, ປ�ດຈ�ບັນອີງໃສ�ດ�າລັດວ�າດ�ວຍການປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ ສະບບັເລກທີ 329/ລບ, ລົງວັນທີ 25 ຕ�ລາ 2017 

ໄດ�ປ�ຽນສະຖານະພາບຈາກວິສາຫະກິດຂອງລັດ ມາເປ�ນການຈັດຕ້ັງການເງນິຂອງລັດ ມີຖານະທຽບເທົ�າກົມ, ເປ�ນ

ນິຕິບ�ກຄົນທ່ີເຄື່ອນໄຫວໂດຍບໍ�ສະແຫວງຫາຜົນກ�າໄລ ຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ 

ໄດ�ປ�ຽນຊື່ຈາກກອງທຶນປ�ກປ�ອງຜ��ຝາກເງນິມາເປ�ນສ�ານກັງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກຂຽນຫຍໍ�ວ�າ ສປງ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ແມ�ນ Deposit Protection Office ຫືຼ DPO. 

ຕະຫຼອດໄລຍະ 20 ປ� ແຫ�ງການເຕີບໃຫຍ�ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ສປງ ພາຍໃຕ�ການຊີນ້�າ-ນ�າພາຢ�າງໃກ�ສິດ ຈາກ

ຄະນະພັກ-ຄະນະຜ��ວ�າການ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ພ�ອມດ�ວຍສະພາບໍລິຫານ ສປງ ໄດ�ມີການເຕີບໃຫຍ�

ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ�ານປະລິມານ ແລະ ຄ�ນນະພາບ ມີຜົນສ�າເລັດຢ�າງຈບົງາມໃນການປະຕິບັດໜ�າທ່ີການເມືອງຂອງ

ຕົນຕາມທ່ີໄດ�ຮັບມອບໝາຍ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ�ເຫັນຜົນງານທ່ີພ້ົນເດັ�ນໃນແຕ�ລະດ�ານເຊັ�ນ: ດ�ານການປ�ບປ�ງກົງຈັກ-

ການຈັດຕ້ັງແມ�ນມີຄວາມຄບົຖ�ວນຂຶນ້, ການປ�ບປ�ງກໍ�ສ�າງສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ເປ�ນລະບົບ-ຕໍ�ເນື່ອງຂຶ້ນ ໂດຍ

ສະເພາະການສົ�ງພະນັກງານໄປຍົກລະດັບທັງດ�ານທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຢ��ພາຍໃນ ແລະ 

ຕ�າງປະເທດ. ນອກນີ້, ຍັງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ສ�າງ ແລະ ປ�ບປ�ງບນັດານິຕິກ�າຈ�ານວນໜ່ຶງ ເພ່ືອເປ�ນບ�ອນອີງໃນການຈດັຕ້ັງ

ປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ�ສອດຄ�ອງກບັສະພາບການໃນແຕ�ລະໄລຍະ, ໃນນັນ້, ພ້ົນເດັ�ນແມ�ນໄດ�ມີດ�າລັດວ�າ

ດ�ວຍການປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ ສະບບັເລກທີ 329/ທຫລ, ລົງວັນທີ 25 ຕ�ລາ 2017 ແລະ ສ�າງກົດລະບຽບ, ຂໍ�ກ�ານົດ 

ແລະ ຂໍ�ຕົກລົງຕ�າງໆລວມທັງໝົດຫຼາຍກວ�າ 50 ສະບບັ. ພ�ອມນີ້, ສະມາຊິກກໍ�ເພ່ີມຂຶ້້ນຈາກ7ທະນາຄານ ມາເປ�ນ 41 

ທະນາຄານ. ດ�ານວົງເງນິປ�ກປ�ອງ ຫືຼ ວົງເງນິທົດແທນໃນກໍລະນີທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີເປ�ນສະມາຊກິຫາກຕົກຢ��ໃນ

ພາວະລ້ົມລະລາຍ ຜ��ຝາກເງນິຈະໄດ�ຮັບເງນິປ�ກປ�ອງຄືນ ຕາມລະບຽບການ, ຊຶງ່ໄລຍະຜ�ານມາໄດ�ມີການປ�ບປ�ງຫຼາຍ

ຄັ້ງຈາກອັດຕາດຽວ 15 ລ�ານກບີ/ຜ��ຝາກເງິນ/ທະນາຄານ ມາເປ�ນ 3 ສະກ�ນເງນິຄ:ື 28 ລ�ານກີບ, 36.000 ບາດໄທ 

ແລະ 1.200 ໂດລາສະຫະລັດ. ປ�ດຈ�ບນັ, ອີງໃສ�ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສະມາຊິກ ແລະ ເງື່ອນໄຂທາງດ�ານ

ເສດຖະກິດ ສປງ ໄດ�ສ�າເລັດການຄົນ້ຄວ�າ ປ�ບປ�ງວົງເງນິປ�ກປ�ອງຄືນືໃໝ� ຊຶ່ງມີແຜນຈະປະກາດໃຊ�ໃນຕ້ົນປ�ໜ�ານີ້. 

ດ�ານວຽກງານຮ�ວມມືສາກນົ: ໄດ�ຍາດແຍ�ງການຊ�ວຍເຫືຼອ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ�ວມມືກັບບັນດາປະເທດທ່ີມີລະບົບ

ປະກນັໄພເງນິຝາກໄດ� 5 ປະເທດຄ:ື ປະກນັໄພເງິນຝາກຍ່ີປ��ນ, ປະກນັໄພເງິນຝາກຫວຽດນາມ, ສະຖາບນັຄ��ມຄອງ

ເງນິຝາກໄທ, ປະກນັໄພເງນິຝາກສ.ເກົາຫີຼແລະປະກນັໄພເງນິຝາກອິນໂດເນເຊຍ.  

 



ສ�າລັບວຽກງານໃນຕໍ�ໜ�າ, ສປງ ມີແຜນຈະປ�ບປ�ງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ�ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນດ�ານຕ�າງໆ

ເຊັ�ນ: 1). ຄົ້ນຄວ�າສ�າງແລະປ�ບປ�ງບນັດານຕິິກ�າໃຫ�ມີຄວາມຄົບຖ�ວນ, ຮັດກ�ມແລະສອດຄ�ອງໃນແຕ�ລະໄລຍະ ເພ່ືອ

ເປ�ນເຄືອ່ງມືໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກໃຫ�ມີຄວາມຄ�ອງຕົວແລະມີປະສິດທິພາບສ�ງຂຶນ້ກວ�າເກົ�າ;

2). ພັດທະນາລະບົບເກບັກ�າຂໍ�ມ�ນເງນິຝາກແລະ ລະບບົການຈ�າຍເງນິປ�ກປ�ອງໃຫ�ທັນສະໄໝເພ່ືອສາມາດເກບັກ�າຂໍ�

ມ�ນຮອບດ�ານໄດ�ຢ�າງຄົບຖ�ວນ-ຊັດເຈນ ພ�ອມທັງຮັບປະກນັການຈ�າຍເງນິປ�ກປ�ອງໃຫ�ຜ��ຝາກເງນິ ໃນເວລາເກີດມີ

ສະຖາບນັການເງນິລ້ົມລະລາຍ ໄດ�ທັນຕາມກ�ານົດເວລາ; 3). ເພ່ີມການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ວຽກງານປ�ກປ�ອງເງນິ

ຝາກໃຫ�ສັງຄົມໄດ�ຮບັຮ��ແລະເຂົ້າໃຈຢ�າງເປ�ນເອກະພາບກ�ຽວກບັພາລະບົດບາດ-ໜ�າທ່ີ ຂອງ ສປງແລະ

ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ��ຝາກເງນິ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ໃນພິທີອັນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ�າຄັນນີ້, ທ�ານ ພ�ດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ     

ສປປ ລາວ, ປະທານສະພາບລິໍຫານ ສປງ ໄດ�ໃຫ�ກຽດໂອ�ລົມຕໍ�ພິທີໃນຄັ້ງນີ:້ ກ�ອນອ່ືນ, ທ�ານໄດ�ຊົມເຊີຍຜົນງານ 20 

ປ� ທ່ີ ສປງ ສາມາດຍາດມາໄດ�. ພ�ອມດຽວກັນນີ,້ ຍັງໄດ�ມີບາງຄ�າເຫັນເພ່ີມຕ່ືມ ເພ່ືອເປ�ນທິດທາງໃຫ� ສປງ ໃນການ

ປ�ບປ�ງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃນຕໍ�ໜ�າຄ:ື 1). ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສປງ ຕ�ອງກ�າວສ��ລົງເລິກ

ວຽກງານວິຊາສະເພາະດ�ານປະກັນໄພເງນິຝາກໃຫ�ຫຼາຍຂຶນ້ ເພ່ືອຊ�ວຍເຫືຼອແກ�ໄຂສະພາບຄ�ອງໃຫ�ສະມາຊິກ ເມ່ືອເຂົາ

ພົບຄວາມຫຍ��ງຍາກໃຫ�ທັນສະພາບການ; 2). ການກະກຽມບັນດາເງື່ອນໄຂປ�ດໄຈຕ�າງ ເໆພ່ືອຮັບເອົາສະຖາບັນການ

ເງນິຈ�ລະພາກທ່ີຮບັເງິນຝາກ ເຂົ້າເປ�ນສະມາຊິກ ສປງ; 3). ການລົງເລິກວຽກງານວິຊາສະເພາະກ�ຽວກັບວຽກງານປ�ກ

ປ�ອງເງນິຝາກ ຕ�ອງລົງເລິກວຽກງານວິເຄາະຖານະການເງນິ, ຈັດປະເພດຄວາມສ�ຽງ ຕ�ອງໄດ�ສົມທົບປະສານງານກບັ 

ທຫລ ຢ�າງເລິກເຊິ່ງ. ປ�ດຈ�ບັນ, ສປງ ມີການເຕີບໃຫຍ�ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍ ແຕ�ຖ�າທຽບໃສ�ຄວາມເປ�ນຈງິ ບາງດ�ານຍັງ

ເຮັດໄດ�ຈ�າກັດຫຼາຍ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປ�ກປ�ອງເງນິຝາກຖືວ�າຍັງຕ��າ. ຄຽງຄ��ກນັນີ້, ພວກເຮົາຕ�ອງໄດ�

ສືບຕໍ�ຄົ້ນຄວ�າປ�ບປ�ງອັດຕາເບ�ຍປະກນັເງນິຝາກໃຫ�ໄປຕາມສະພາບການ ເພ່ືອເຮັດໃຫ�ຄັງປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ (ຄງັສະ

ສົມເບ�ຍປະກັນເງິນຝາກ) ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພ່ືອຮັບປະກັນການຈ�າຍເງິນປ�ກປ�ອງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນແຕ�ລະໄລຍະ. 

 

 
 

ພ�ອມນີ້, ໃນພິທີດັ�ງກ�າວຍັງໄດ�ມີການມອບໃບຍ�ອງຍໍຜົນງານພ້ົນເດັ�ນໃນແຕ�ລະຂັນ້ ໃຫ�ແກ�ກົມກອງ ແລະ 

ບ�ກຄົນ ກຄໍບືັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີເປ�ນສະມາຊິກ,  ພະນັກງານທັງໃນອະດີດ ແລະ ປ�ດຈ�ບນັ ທ່ີມີຜົນງານດີ

ເດັ�ນໃນການປະກອບສ�ວນວຽກງານຂອງ ສປງ ໄລຍະຜ�ານມາ. 




