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ຄາໍນໍາ 
 
ເພ ັ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດໍາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
ວາງອອກ ກໍຄ  3 ເປ ັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 ໂດຍຖ ເອ າ
ນະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນລ ງເທ ັ່ອລະກ້າວ,  ນໍາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫຼຸດພ ັ້ນ
ອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ,  ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖ ເອ າວຽກງານ ການກໍັ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ັ່ງທີັ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທ ັ່ວປະເທດ ຍັງບໍັ່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທ ັ່າທີັ່ຄວນ ແລະ ມີຈໍານວນບໍັ່ພຽງພໍ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລ ງຮອດທ້ອງ
ຖິັ່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກໍານ ດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບ ບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິັ່ງຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ັ່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂ ັ້າກັບລະບ ບການ
ສ ັ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ,  ການສ້າງຫ ັກສູດທີັ່ເນັັ້ນຄວາມຊໍານານ,  ການສິດສອນທີັ່ເນັັ້ນເອ າຜູ້ຮຽນ
ເປັນສູນກາງ. ດັັ່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດາ້ນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ັ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ກໍັ່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອ ບຮ ມ,  ຍ ກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ,  ໄລຍະກາງ ແລະ 
ໄລຍະຍາວ ເພ ັ່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີັ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ,  ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ມີຄຸນສ ມບັດ
ທີັ່ເໝາະສ ມ. ເພ ັ່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັັ່ງກ່າວ,  ທາງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຈ ັ່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ກັສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິັ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 
ສາຂາວິຊາ ເຊັັ່ນ: ປູກຝັງ,  ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມ ງ,  ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫ ກັສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນ
ຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພ ັ່ອກໍັ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຮບັໃຊ້ສັງຄ ມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມຂໍັ້ຕ ກລ ງຂອງລັດຖະມ ນຕີກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດ
ລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ັ່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜ ນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ,  ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີັ່ສໍາຄັນຂອງຫ ັກສູດ ເຊັັ່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ,  ຄໍາອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍໍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,  
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ັ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີັ່ມີໃນຫ ັກສູດດັັ່ງກ່າວນີັ້ ເພ ັ່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສ ງຂອງຫ ັກສູດ ທີັ່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອ ງປະກອບຫ ັກດັັ່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊໍານານ,  2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ,  3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ,  4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕ ວຈິງ,  ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ  ັ່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີັ່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ການຝ ກ
ອ ບຮ ມກ່ຽວກັບຫ ັກການ,  ການໄປທັດສະນະສ ກສາ,  ການຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂໍັ້ມູນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  
ການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍຄໍາປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສ ບການ ຈາກສະຖາບັນການ
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ສ ກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ັ່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກໍໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນໍາ ແລະ ຄະນະກາໍ
ມະ ການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ,  ເຊິັ່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ພອນໄຊ,  ທ່ານ ເພັດສະໝ
ອນ ຖານະສັກ,  ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ,  ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ,  ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະ
ບຸບຜາ,  ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸດ,  ທ່ານ ນ. ໜໍັ່ຄ າ ວິລະວ ງສາ,  ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວ ງສາ,  ທ່ານ ອຸທອງ 
ວ ງແສນເມ ອງ,  ທ່ານ ມຸນິຊາ ພ ງບັນດິດ,  ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ,  ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວ ງ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍຍັງມີ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫ ວໜ້າໂຄງການ
ປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີັ່ປ ກສາ
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈໍານວນໜ ັ່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສ ງໜ ັ່ງທີັ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີັ່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອ ງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອ ງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕ ັ້ນມາ,  ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,  
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນໍາທຸກ
ພາກສ່ວນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີັ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ,  ການມສີ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ັ່ອນໍາໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັັ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນໍາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທ ັ່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕ ວຈິງນັັ້ນ,  ຖ້າຫາກພ ບເຫັນຂໍັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບໍັ່ສອດຄ່ອງເໝາະສ ມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສ ັ່ງຂໍັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາຕໍາໜິຕິຊ ມໄປທີັ່ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ັ່ອຈະໄດນ້ໍາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກ ັ່າໃນອະນາຄ ດ 
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ບ ດນາໍ 
 
 ປ ັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກັບ “ການເງິນຈຸລະພາກສໍາລັບບໍລິຫານທຸລະກດິຂະໜາດນ້ອຍ” ເຫ ັັ້ມນີັ້ ຜູ້ຂຽນໄດ້
ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສ ງເພ ັ່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນໃນລະບ ບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ  ທັງທີັ່
ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ,  ຜ ນຂອງການປະກອບການໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ບລໍິການດ້ານການ
ເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນໍາຜູ້ປະສ ບຜ ນສໍາເລັດ ໃນທາງດ້ານການເງິນຈຸລະພາກໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ 
 ຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕໍແຕ່ລະບ ດຮຽນໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພ ັ່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜ ັ່ງ
ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສ ກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີັ່ມັກອາຊີບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ເຂ ັ້າໃຈເຖິງເຕັກນິກວິທີການຕ່າງໆ ໃນການບໍລິຫານຈັດການໃນຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ 
 ເນ ັ້ອໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວ ັ້າເຖິງການເງິນຈຸລະພາກ,  ການເງິນຊ ນນະບ ດ,  ການສ້າງຕັັ້ງກອງ
ທ ນ,  ການບໍລິຫານການເງິນ,  ສິນເຊ ັ່ອ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດການເງິນຈຸລະພາກ 
 ປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ໄດ້ຈັດພິມຂ ັ້ນເທ ັ່ອທໍາອິດ,  ຍ່ອມມີຂໍັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງຫ າຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນ ັ້ອໃນ
ແລະ ຄໍາສັບ ຫ   ສໍານວນ,  ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອ າຄໍາຕໍານິຕຊິ ມ ແລະ ຂໍ
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕໍັ່ຄໍາແນະນໍາຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ,  ເພ ັ່ອຈະໄດປ້ັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນ ັ້ອໃນທີ່ັ່ຍັງບໍັ່ທັນຄ ບຖ້ວນ ແລະ ແກໄ້ຂເພີັ່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄ ບຖ້ວນສ ມບູນຍິັ່ງຂ ັ້ນ 
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ພາກທ ີI 
ການເງນິຊ ນນະບ ດ ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກ 

 

ບ ດທ1ີ 
ພາກສະເໜີກຽ່ວກບັການເງນິຊ ນນະບ ດ ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພ ັ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ກ່ຽວກັບການເງນິຊ ນນະບ ດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ  
ແລະ ປະຫວັດການກໍາເນີດເກີດຂ ັ້ນຂອງການເງິນຊ ນນະບ ດ ແລະ ການເງີນຈຸລະພາກ. 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 

1.1 ຄວາມໝາຍຂອງການເງນິຊ ນນະບ ດ ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກ 
 ການເງນິຊ ນນະບ ດ ແມ່ນໝາຍເຖິງການສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງິນ ໃນຫ າຍຮູບແບບ
ເຊັັ່ນ: ການປ່ອຍສິນເຊ ັ່ອ,  ການຮັບເງິນຝາກປະຢັດ,  ການປະກັນໄພ ແລະ ອ ັ່ນໆ ໃນຮູບແບບເງິນສ ດໃຫ້
ແກ່ປະຊາຊ ນທ ັ່ວໄປ ແລະ ບັນດາຫ ວໜ່ວຍທຸລະກິດທີັ່ຕັັ້ງຢູໃ່ນເຂດຊ ນນະບ ດ 
 ການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນໝາຍເຖິງການສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງນິ ໃນຫ າຍຮູບແບບ
ເຊັັ່ນ: ການປ່ອຍສິນເຊ ັ່ອ,  ການຮັບເງີນຝາກປະຢັດ,  ການປະກັນໄພ ແລະ ອ ັ່ນໆ ໃນຮູບແບບເງິນສ ດໃຫ້
ແກຜູ່້ທຸກຈ ນ,  ຄ ວເຮ ອນທີັ່ມີລາຍໄດ້ຕໍັ່າ ແລະ ໃຫ້ແກກ່ິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບຂະໜາດນ້ອຍ 
 ການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ການເງິນຊ ນນະບ ດ ໝາຍເຖິງການບັນຈ ບຂອງສອງພາກສ່ວນທີັ່ສຸມໃສ່
ດ້ານການປັບປຸງ ການເຂ ັ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງນິ ສໍາລັບປະຊາຊ ນຜູທີ້ັ່ທຸກຈ ນ ທີັ່ກາໍລັງດໍາລ ງຊີວິດຢູ່
ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ 
 
1.2 ປະຫວດັຄວາມເປນັມາຂອງການເງນິຊ ນນະບ ດ ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກ 
 ໃນຊຸມປີ 1960 ແລະ ທ້າຍປີ 1980 ບັນດາໃຫ້ທ ນຝ່າຍດຽວ ຫ   ຫ າຍຝ່າຍທີັ່ດໍາເນີນງານໃນ
ຊ ນນະບ ດ ໂດຍທ ັ່ວໄປແລ້ວ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການປ່ອຍສິນເຊ ັ່ອໂດຍກ ງ ເພ ັ່ອສ ັ່ງເສີມດ້ານການ
ພັດທະນາການຜະລິດກະສກິໍາ. ການສ້າງຕັັ້ງໂຄງການຄ ດັັ່ງກ່າວ ກໍເພ ັ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕະຫ າດການ
ເງິນ ແລະ ສ່ວນໜ ັ່ງກໍແມ່ນພາກສ່ວນບັນດາທະນາຄານທີັ່ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນໃນ ສປປ ລາວ ເຊິັ່ງມີການປ່ອຍໃນອັດ
ຕາດອກເບຍ້ສູງຫ າຍ ແລະ ບໍທັນທ ັ່ວເຖິງໃນເຂດຊ ນນະບ ດທີັ່ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ແມ່ນບໍັ່ສາມາດເຂ ັ້າເຖິງການ
ບໍລິການໄດ.້ ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັໍງມີຂະແໜງການທີັ່ບໍັ່ເປັນທາງການ ເຊັັ່ນ: ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢ ມເງິນ,  ຜູຮ້ັບການຈໍານໍາ
ທີັ່ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫ  ອເຂ າເຈ ັ້າ,  ແຕ່ວ່າການຊ່ອຍເຫ  ອດັັ່ງກ່າວ ຍິັ່ງເພີັ່ມໃຫ້ມີໜີັ້ເສຍສະສ ມ,  ມີຄວາມ
ຕ້ອງການຕ ັ້ນທ ນລ ງໃສ່ການຜະລິດໃໝ່ເລ ັ້ອຍໆ ບໍັ່ມຄີວາມຍ ນຍ ງ ແລະ ບໍັ່ສາມາດສະໜອງສິນເຊ ັ່ອໃຫ້ຊາວ
ກະສິກອນສ່ວນຫ າຍໄດ ້
 ບັນດາໂຄງການເຫ  ັ່ານີັ້ ແມ່ນດໍາເນີນງານບ ນພ ັ້ນຖານຂໍັ້ສ ມມຸດຖານ ດັັ່ງນີັ້: 



2 

1. ຄ ນທຸກຈ ນແມ່ນມີຄວາມທຸກ ຈ ນທີັ່ບໍັ່ສາມາດຈະຝາກປະຢັດໄດ້,  ດັັ່ງນັັ້ນ ພວກເຂ າເຈ ັ້າຈິັ່ງ
ຕ້ອງການເງິນ ເພ ັ່ອດໍາເນິນການຜະລິດຕາມຄວາມສາມາດຂອງເຂ າເຈ ັ້າ 

2. ຄ ນທຸກຈ ນແມ່ນມີຄວາມທຸກຈ ນຫ າຍ ທີັ່ບໍັ່ສາມາດຈ່າຍອັດຕາດອກເບຍ້ ແບບການຄ້າໄດ້
(ອັດຕາດອກເບ້ຍຕະຫ າດ) ພວກເຂ າເຈ ັ້າຕ້ອງການສີນເຊ ັ່ອລາຄາຖ ກ (ສິນເຊ ັ່ອດອກເບ້ຍຕໍັ່າ) ດັັ່ງນັັ້ນ, 
ລັດຖະບານຫ າຍປະເທດ ແລະ ບັນດາອ ງການຜູໃ້ຫ້ທ ນຕ່າງໆ ໄດ້ໃຫ້ການສ ັ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
ໂຄງການປ່ອຍສິນເຊ ັ່ອແບບຖ ມຂຸມ 

3. ຄ ນທຸກຈ ນ ມີຄວາມຕ້ອງການແນະນໍາ ແລະ ການກວດກາທີັ່ເຂັັ້ມງວດເພ ັ່ອນໍາໃຊ້ສິນເຊ ັ່ອ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜ ນ. ພວກເຂ າລ້ວນແລ້ວແຕ່ມກີານສ ກສາຕໍັ່າ,  ການນໍາໃຊເ້ງິນກູ້ຄວນມກີານລະບຊຸັດເຊ
ນເຈນ ແລະ ກວດກາຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ແລະ ມກີານຊ່ອຍເຫ  ອດ້ານວິຊາການ ເຊັັ່ນ: ການຝ ກອ ບຮ ມຄ ບຊຸດ 

4. ແຫ ັ່ງທ ນນອກລະບ ບປະຈບຸັນແມ່ນມີບໍັ່ພຽງພໍ ແລະ ມຄີວາມຈໍາເປັນທີັ່ຕ້ອງມີການປ່ຽນ
ແທນ ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສາຂາຕ່າງໆ  ທີັ່ບໍັ່ມຄີວາມສາມາດສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກຜູ່້ທຸກຈ ນໄດ້,  ຈ ັ່ງມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ເພ ັ່ອສ້າງຕັັ້ງຕ ວແທນດ້ານການເງນິພິເສດຂ ັ້ນ ທີັ່ລັດເປັນເຈ ັ້າຂອງ ສະໜອງສິນເຊ ັ່ອແບບຖ ມ
ຂຸມໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູໄ້ດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດເປ ັ້າໝາຍ; ຍ້ອນແນວນັັ້ນ ຈ ັ່ງມທີະນາຄານນະໂຍບາຍທີັ່ເປັນຂອງ
ລັດ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນໃນທຸກໆແຂວງ ເພ ັ່ອສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ບັນດາບ້ານເປ ັ້າໝາຍ; 
 ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 1980,  ສິນເຊ ັ່ອໂດຍກ ງແບບຖ ມຂຸມເກີດວິກິດການ ບໍັ່ສາມາດແກ້ໄຂໜີັ້ເສຍສະ
ສ ມໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ,  ເພ ັ່ອພັດທະນາທາງເລ ອກການເງິນຈຸລະພາກ ທີັ່ເປັນ
ທາງເລ ອກແທນ,  ຢູປ່ະເທດບັງກະລາເດສແມ່ນ ທ່ານ ດຣ ມູຮາເມັສ ຢູນຸສ ເລີັ່ມຕ ັ້ນສ້າງກຸ່ມທ ດລອງໃຫ້ເງິນ
ກູ້ຢ ມ ສໍາລັບຄ ນທີັ່ທຸກຈ ນທີັ່ຂາດທີັ່ດິນທໍາການຜະລິດ ແລະ ໄດ້ເຕີບໂຕຂະຫຍາຍຕ ວຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ ແລະ ໄດ້
ກາຍເປັນທະນາຄານກຣາມິນ (Grameen Bank) ແມ່ນສະຖານບັນການເງິນຈຸລະພາກ (MFI) ທີັ່ໃຫຍ່
ທີັ່ສຸດແຫ່ງໜ ັ່ງຂອງໂລກ,  ເຊິັ່ງມີລູກຄ້າຫ າຍກວ່າ 2 ລ້ານຄ ນ ແລະ ຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ທະນາຄານຣາ
ກຽດອິນໂດເນເຊຍ (Rakyat Bank Indonesia) ກໍເປັນທະນາຄານທີັ່ໃຫ່ຍທີັ່ສຸດແຫ່ງໜ ັ່ງ ທີັ່ລັດເປັນ
ເຈ ັ້າຂອງ,  ໄດ້ປ່ຽນຈາກການໃຫ້ສິນເຊ ັ່ອແບບຖ ມຂຸມ,  ເຊິັ່ງສະໜອງຜ ນຜະລິດດ້ານການເງິນຈຸລະພາກແບບ
ງ່າຍດາຍໃຫ້ລູກຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິັ່ງລວມທັງຜູຝ້າກເງິນປະມານ 28 ລ້ານຄ ນ,  ຜູ້ກູຢ້ ມເງິນປະມານ 7 
ລ້ານຄ ນ (ສະຖິຕິ, 2002) 
 ພາຍໃຕ້ບັນດາຂໍັ້ມູນສ ມມຸດຖານແບບໃໝ່ ວິທີການຫັນເປັນສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກ 
ສາມາດສັງລວມໄດ້ ດັັ່ງນີັ້:  

1. ບັນດາຄ ວເຮ ອນທີັ່ທຸກຈ ນ ແມ່ນເຫັນໄດ້ມຄີວາມສາມາດທ້ອນໂຮມເງິນໄດ້ ສໍາລັບເຂ ັ້າໃນ
ການດໍາລ ງຊິວິດຂອງພວກເຂ າເຈ ັ້າ,  ກ ງກັນຂ້າມມຈິໍານວນຄ ວເຮ ອນຈໍານວນນ້ອຍທີັ່ຕ້ອງການເງິນກູ້ ໂດ
ບສະເພາະແລ້ວ ເຂ າເຈ ັ້າມີຄວາມຕ້ອງການການເຂ ັ້າເຖິງສິັ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຝາກເງນິແບບ
ງ່າຍ,  ມີຄວາມປອດໄພສູງ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊ ັ່ອຖ ; 

2. ປະຊາຊ ນຜູທຸ້ກຈ ນມີຄວາມສາມາດຈ່າຍອັດຕາດອກເບ້ຍທີັ່ສູງ ພໍທີັ່ຈະຄຸ້ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງ
ໝ ດໄດ້ ພາຍໃຕ້ການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງນີບ ນພ ັ້ນຖານຄວາມຕ້ອງການ,  ຂາດການເຂ ັ້າເຖິງ
ການບໍລິການດ້ານການເງິນທີັ່ເໝາະສ ມ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍບໍັ່ແມ່ນຂໍັ້ຈໍາກັດທີັ່ສໍາຄັນ,  ຖ້າວ່າຄ ວເຮ ອນທີັ່
ທຸກຈ ນສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການການເງິນທີັ່ເໝາະສ ມ,  ພວກເຂ າເຈ ັ້າແມ່ນມີຄວາມເຕັມໃຈ ແລະ ສາມາດ
ທີັ່ຈະຈ່າຍອັດຕາດອກເບ້ຍທີັ່ຄຸ້ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝ ດໄດ້ 



3 

3. ຄ ນທຸກຈ ນຮູເ້ຖິງການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ໂອກາດການລ ງທ ນຂອງພວກເຂ າເຈ ັ້າ,  ພວກເຂ າ
ບໍັ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມ ແລະ ບັງຄັບ ເມ ັ່ອມກີານຊ່ອຍເຫ  ອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຝ ກອ ບຮ ມໃຫ້ແກ່ຄ ວ
ເຮ ອນທີັ່ທຸກຈ ນ,  ມັນຄວນຖ ແຍກອອກຈາກການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການເງິນ 

4. ຄ ວເຮ ອນທີັ່ມີລາຍໄດ້ຕໍັ່າ ບໍັ່ຄວນເບິັ່ງຂ້າມວ່າເປັນຜູໄ້ດ້ຮັບຜ ນປິໂຫຍດ,  ຄວນຖ ວ່າເປັນລູກ
ຄ້າທີັ່ມີຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການດ້ານການເງິນທີັ່ຫ າກຫ າຍ 

5. ເປ ັ້າໝາຍຂອງຄວາມຍ ນຍ ງ (ການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ໃຫ້ມີກໍາໄລໃນທີັ່ສຸດ) ແມ່ນຂໍ
ກຸນແຈທີັ່ບໍັ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນມີຄວາມໝັັ້ນຄ ງເທ ັ່ານັັ້ນ,  ແຕຍ່ັງເຮັດໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນການເງິນ
ຈຸລະພາກ ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມກີານດໍາເນີນງານທີັ່ມີປະສິດທິຜ ນຫ າຍຂ ັ້ນ 
 ວິວັດທະນາການຂອງການເງິນຈຸລະພາກສໍາລັບຄ ນທຸກຈ ນກວ່າ 2 ທ ດສະວັດຜ່ານມາ ທີັ່ດໍາເນີນ
ງານໂດຍບັນດາຜູທີ້ັ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕ ວຈິງ ທີັ່ມີການພັດທະນາແມ່ນມວີິທະຍາສາດ ທີັ່ໄດຮ້ັບຜ ນໃນອັດຕາທີັ່
ສູງຂອງການຈ່າຍຄ ນເງິນກູ້ ແລະ ການຄວບຄຸມຄ່າໃຊຈ້່າຍ ແລະ ມີຄວາມສາມາດເຂ ັ້ງເຖິງລູກຄ້າຜູ້ທີັ່ທຸກຈ ນ
ເປັນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ,  ຄວາມຍ ນຍ ງທີັ່ຍິັ່ງໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນ ການເງິນຊ ນນະບ ດ 
ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ ແມນ່ສາມາດເຫັນໄດວ້່າ ເປັນເຄ ັ່ອງມ ທີັ່ມປີະສິດທິຜ ນທີັ່ສູງທີັ່ສຸດອັນໜ ັ່ງ ໃນຂະ
ບວນການຕໍັ່ສູກ້ັບຄວາມທຸກຈ ນ ແລະ ເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມຍ ນຍ ງຂອງສະຖາບັນການເງິນຊ ນນະບ ດ ແລະ 
ການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນສາມາດເພີັ່ມທັງລະດັບຂອງການບໍລິການ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍການບໍລິການໄປ
ສູຄ່ ນທຸກຈ ນ ໂດຍຜ່ານການບໍລິການດ້ານການເງິນທີັ່ຫ າກຫ າຍ ລວມມີ: ການຝາກປະຢັດ,  ການໂອນເງິນ, 
ການປະກັນໄພ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອ. ພ້ອມທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການຂ ັ້ນກັບຜູໃ້ຫ້ທ ນພາກຍນອກເທ ັ່ອລະກ້າວ 
 ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ຄ ວເຮ ອນທີັ່ທຸກຈ ນທີັ່ສຸດທີັ່ດໍາລ ງຊີວິດຢູໃ່ນຊຸມຊ ນນ້ອຍໆ,  ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫ ີກ ທີັ່ບໍັ່ມີຖະນ ນຫ ນທາງເຂ ັ້າເຖິງ ແລະ ບໍັ່ມີຕະຫ າດ,  ອາດຈະບໍັ່ມີຄວາມສາມາດທີັ່ຈະນໍາໃຊ້ສິນເຊ ັ່ອ
ເພ ັ່ອເອ າຊະນະຄວາມທຸກຈ ນ ພວກເຂ າເຈ ັ້າແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອ ທີັ່ເໝາະສ ມສໍາລັບຄ ນຈ ນທີັ່
ສຸດ,  ເຊິັ່ງລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທ ນຈະຕ້ອງໄດໃ້ຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອໃນຮູບແບບຖ ມຂຸມ ຫ   ຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ. 
 
1.3 ລກັສະນະ ແລະ ຮບູແບບຕາ່ງໆຂອງການເງນິຈລຸະພາກ 
 ຜ່ານວິວັດທະນາການມາເປັນເວລາເກ ອບ 30 ປີ ການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ມີຫ າກ
ຫ າຍຮູບແບບ ຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການເງິນຈຸລະພາກລຸ່ມນີັ້ ເປັນຮູບແບບທີັ່ຮູ້ຈັກກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີັ່ສຸດ 
ເຊັັ່ນ: 

 ການປ່ອຍກູເ້ປັນລາຍບຸກຄ ນ 
 ການປ່ອຍກູເ້ປັນກຸ່ມແບບທະນາຄານ  
 ການປ່ອຍກູເ້ປັນແບບອາເມລິກາລາຕິນ 
 ທະນາຄານບ້ານ3 
 ທະນາຄານບ້ານທີັ່ກຸ້ມຕ ນເອງ 

 ເວ ັ້າລວມແລ້ວ ການເງິນຈຸລະພາກຮູບແບບຕ່າງໆ ສະເພາະທີັ່ກ່ຽວພັນເຖິງການອອກແບບຜະລິດ 
ຕະພັນ ເຊິັ່ງເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຮູບແບບມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນດ້ານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຮູບແບບການ
ບໍລິການ ບໍັ່ວ່າຮູບແບບໃດກໍອີງໃສ່ຕະຫ າດເປ ັ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບສ ັ່ກາງດ້ານການເງິນ 
ແລະ ຜະລິດຕະພັນອ ັ່ນໆ,  ປັດໄຈພາຍໃນປະເທດ,  ຈຸດປະສ ງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກ ແຕ່ລະຮູບແບບກໍັ່ມີລະດັບຄວາມຍ ດຍຸ້ນທີັ່ແຕກຕ່າງກັນ 
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1.3.1 ການປອ່ຍກູເ້ປນັລາຍບກຸຄ ນ 
 ການປ່ອຍກູ້ເປັນລາຍບຸກຄ ນ ແມ່ນການສະໜອງສິນເຊ ັ່ອໃຫ້ບຸກຄ ນ ແຕ່ບໍັ່ເປັນສະມາ 
ຊິກກຸ່ມໃດໜ ັ່ງ ແຕ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍັ່ການຊໍາລະຄ ນ ການປ່ອຍກູ້ເປັນລາຍບຸກຄ ນ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ 
ໄດ້ພ ວພັນປ ກກະຕິກັບລກູຄ້າແຕ່ລະຄ ນ ເພ ັ່ອສະໜອງສິນເຊ ັ່ອ ທີັ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ
ຂອງແຕ່ລະທຸລະກິດຮູບແບບນີັ້ໄດ້ຮັບຜ ນດີທີັ່ສຸດ ສໍາລັບທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເຂດຕ ວເມ ອງ,  ທຸລະ
ກິດການຜະລິດ ແລະ ສໍາລັບລກູຄ້າ ຜູ້ທີັ່ມີຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນໃນຮູບແບບໃດໜ ັ່ງ ຫ   ມີຄວາມສະໝັກໃຈ ຮູບ
ແບບການປ່ອຍກູ້ເປັນລາຍບຸກຄ ນ ກໍສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຜ ນຢູ່ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ສໍາລັບຊາວນາຂະໜາດນ້ອຍ 

1.3.2 ການປອ່ຍກູເ້ປນັກຸມ່ແບບທະນາຄານ  
 ຮູບແບບການປ່ອຍກູ້ນີັ້ ແມ່ນທະນາຄານ ຂອງປະເທດບັງກລາເທດເປັນຜູສ້້າງຂ ັ້ນ ເພ ັ່ອ
ຮັບໃຊ້ແມ່ຍິງທີັ່ທຸກຍາກ ໃນເຂດຊ ນນະບ ດທີັ່ບໍັ່ມເີນ ັ້ອທີັ່ດິນ,  ຂາດທ ນຮອນໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາການ
ສ້າງລາຍຮັບຕ່າງໆ ຮູບແບບນີັ້ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນແຜ່ຂະຫຍາຍຫ າຍໃນເຂດອາຊີ ແຕ່ກໍຍັງໄດ້ຖອນແບບໃນ
ສະພາບເງ ັ່ອນໄຂອ ັ່ນໆອີກ ຮູບແບບ ມີ 40 ອ ງການທີັ່ຖອດແບບປະຕິບັດໃນເຂດອາຊ,ີ  ອາຟຣິກກາ ແລະ 
ອາເມລິກາລາຕິນ 

1.3.3 ການປອ່ຍກູແ້ບບອາເມລິກາລາຕນິ 
 ການປ່ອຍກູເ້ປັນກຸ່ມຮູບແບບນີັ້ ແມ່ນປ່ອຍກູ້ໃຫ້ລາຍບຸກຄ ນໃນກຸ່ມ 4-7 ຄ ນ 
ສະມາຊິກຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້ໃຫ້ເຊິັ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເປັນການປ່ຽນແທນຮູບການຄໍັ້າປະກັນແບບດັັ່ງເດີມ ປ ກກະ 
ຕແິລ້ວ ລູກຄ້າຈະເປັນແມ່ຍິງທີັ່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ຊິັ່ງໄດ້ຮັບທ ນເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ,  ໄລຍະກູ້ຢ ມສັັ້ນ. ຮູບແບບ 
ນີັ້ສ້າງຂ ັ້ນໂດຍນາໆຊາດຢູອ່າເມລິກາລາຕິນ ແລະ ມີຫ າຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ດັດປັບ ແລະ ເອ າ
ໄປນໍາໃຊ້ເຊັັ່ນກັນ 

1.3.4 ທະນາຄານບາ້ນ 
 ແມ່ນສະມາຄ ມສິນເຊ ັ່ອ ແລະ ຝາກປະຢັດຊຸມຊ ນບໍລຫິານເອງ ສະມາຄ ມນີັ້ ສ້າງຂ ັ້ນ 
ເພ ັ່ອສະໜອງການບໍລິການ ດ້ານການເງິນໃນຊ ນນະບ ດ,  ສ້າງກຸ່ມທີັ່ສາມາດກຸ້ມຕ ນເອງຂອງຊຸມຊ ນ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກໃນການສະສ ມເງິນ ຮູບແບບດັັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂ ັ້ນໃນຊຸມປີ 1980 ໂດຍມູນນິທິເພ ັ່ອການ
ຊ່ວຍເຫ  ອຊຸມຊ ນນາໆຊາດ (FINCA). ຈໍານວນສະມາຊິກຂອງທະນາຄານບ້ານ ປ ກກະຕິຈະມຈີໍານວນແຕ ່
30-50 ຄ ນ,  ສ່ວນຫ າຍແມ່ນແມ່ຍິງ ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມແມ່ນເລ ອກກັນເອງ/ແບບສະໝັກໃຈ  ທະນາຄານ
ບ້ານໄດ້ທ ນຈາກການລະດ ມເງິນທ ນຈາກລູກຄ້າ ແລະ ຮັບທ ນກູ້ຢ ມຈາກສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 

1.3.5 ທະນາຄານບາ້ນທີັ່ເປັນເຈ ັ້າຕ ນເອງ (ສະມາຄ ມຝາກປະຢັດ ແລະ ສນິເຊ ັ່ອ) 
 ທະນາຄານດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖ ກສ້າງຂ ັ້ນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມຊ ນ ໃນລະດັບບ້ານຂອງ 
ເຂດຊ ນນະບ ດ. ຮູບແບບນີັ້ ແຕກຕ່າງກັບທະນາຄານບ້ານ ແມ່ນສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ທຸກຄ ນພາຍໃນ 
ບ້ານ ແຕ່ບໍັ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກຸ່ມຄ ນທີັ່ມີ 30-50 ຄ ນ. ຮູບແບບນີັ້ແມ່ນໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ັ້ນໃນໄລຍະກາງຊຸມປີ 
1980 ໂດຍອ ງການຈັດຕັັ້ງໜ ັ່ງ ທີັ່ບໍັ່ແມ່ນຂອງລັດຖະບານຂອງປະເທດຝຣັັ່ງ ມີຊ ັ່ວ່າ: ສູນພັດທະນາ ແລະ 
ວິໄຈນາໆຊາດ 
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ບ ດທ ີ2 
ການເງນິຊ ນນະບ ດ ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກຢູໃ່ນ ສປປ. ລາວ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ັ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ປະຫວັດ ແລະ ການກໍາເນດີຂ ັ້ນຂອງການເງິນຊ ນນະບ ດ 
ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ ຢູ່ ສປປ. ລາວ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
2.1 ຄວາມເປນັມາຂອງການເງນິຈລຸະພາກ ຢູ ່ສປປ. ລາວ 
 ຂະແໜງການທະນາຄານແລະບັນດາສາຂາທະນາຄານ ຢູ່ ສປປ.ລາວ,  ເຫ  ັ່ານີັ້ສ່ວນຫ າຍແມ່ນ
ໃຫ້ການບໍລິການຢູ່ໃນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ,  ແຂວງ ແລະ ເຂດຕ ວເມ ອງໃຫຍ່ສະນັັ້ນການເຂ ັ້າເຖິງການ
ບໍລິການດ້ານການເງິນຢູໃ່ນເຂດຊ ນນະບ ດແມ່ນຍັງຢູໃ່ນລະດັບຕໍັ່າຫ າຍ 
 ປະຈຸບັນ ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການເງິນ(ໂດຍສະເພາະດ້ານສິນເຊ ັ່ອ) ແກຜູ່ດ້ໍາລ ງຊິວີດຢູ່ໃນຊ ນ
ນະບ ດແມ່ນມີ 4 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ ຄ :  

 ບັນດາທີັ່ເປັນທະນາຄານຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທະນາຄານນະໂຍບາຍ 
 ຂະແໜງການທີັ່ເປັນລັກສະນະເຄິັ່ງທາງການຕ ວຢ່າງ: ສະຫະກອນສິນເຊ ັ່ອ ແລະ ສະມາຄ ມ

ສິນເຊ ັ່ອ 
 ບັນດາໂຄງການລິເລີັ່ມຂອງອ ງການຈັດຕັັ້ງສາກ ນທີັ່ບໍັ່ຂ ັ້ນກັບລັດຖະບານແລະບັນດາໂຄງການ

ພັດທະນາຊ ນນະບ ດຕ່າງໆ 
 ຂະແໜງການທີັ່ບໍັ່ເປັນທາງການ ຕ ວຢ່າງ: ບ້ານໃກ້ເຮ ອນຄຽງ, ໝູ່ເພ ັ່ອນ ແລະ ແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ 

 ພ ນລະເມ ອງທີັ່ດໍາລ ງຊີວິດຢູຊ່ ນນະບ ດປະມານ 80,  ສະແດງວ່າມພີຽງແຕ່ 20 ເທ ັ່ານັັ້ນ ທີັ່
ໄດ້ເຂ ັ້າເຖິງການບໍລິການຂອງສະຖານບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ ແລະ ມີພຽງ 1 ເທ ັ່ານັັ້ນ ທີັ່ມບີັນຊີເງິນ
ຝາກຢູ່ນໍາທະນາຄານ ຂະແໜງການທີັ່ເປັນທາງການ ເປັນຜູສ້ະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງິນຢູເ່ຂດ
ຊ ນນະບ ດຕ ັ້ນຕໍແມ່ນທະນາຄານສ ັ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຊິັ່ງແມ່ນສະຖານບັນການເງິນ
ທີັ່ຖ ກນໍາໃຊ້ໂດຍລັດຖະບານ ເພ ັ່ອສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ແກຊ່າວຊ ນນະບ ດ ໂດຍສະເພາະ
ໃນເມ ອງທີັ່ທຸກຍາກທີັ່ສຸດທ ັ່ວປະເທດ,  ເຊິັ່ງເປັນເງິນກູ້ຢ ມ ແລະຖ ມຂຸມໃຫ້ແກ່ກ ຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາໃນເຂດ
ຊ ນນະບ ດ ແລະ ບໍລິການບນັດາກອງທ ນສິນເຊ ັ່ອຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອຊ ນນະບ ດ. ໃຫ້ທ ນໂດຍ
ອ ງການຜູໃ້ຫ້ທ ນຕ່າງໆ,  ລັດຖະບານເປັນຜູຖ້ ມຂຸມໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນງານ ຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງນິກູ້ 
 ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກຢູ່ ສປປ. ລາວ ແມ່ນຍັງຢູໃ່ນລະດັບຕໍັ່າ ທີັ່ຫາກໍັ່ລິເລີັ່ມເກີດຂ ັ້ນໃໝ່,  
ເນ ັ່ອງຈາກວ່າ ຍັງມີຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານການສະໜອງ,  ດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ດ້ານນະໂຍບາຍ,  ດ້ານການສະ  
ໜອງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີໂຄງການລິເລີັ່ມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກຫ າຍໆແຫ່ງຢູໃ່ນ
ເຂດຊ ນນະບ ດ ແລະ ໃນເຂດຕ ວເມ ອງ,  ເຊິັ່ງດໍາເນີນງານໂດຍອ ງການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ,  
ແຕ່ວ່າການບໍລິການຍັງຈໍາກັດ ເນ ັ່ອງຈາກວ່າທ ນບໍັ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍັ່ທັນມີຮູບການຫ າກຫ າຍເທ ັ່ອ ເຊີັ່ງບໍັ່ສາມາດ
ສະໜອງໃຫ້ແກຄ່ວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ເທ ັ່ອ 
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 ມາເຖິງປະຈຸບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນຍັງບໍັ່ທັນມີວິທີການໃດທີັ່ເຫັນວ່າ ການບໍລິການທີັ່ເໝາະ
ສ ມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕ ວຈິງຂອງ ສປປ. ລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໃນປີ 2001 ມງີ ປະມານ 38 
ອ ງການທີັ່ບໍັ່ຂ ັ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງການທີັ່ໄດ້ຮັບທ ນຝ່າຍດຽວ ແລະ ຫ າຍຝ່າຍໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການ
ດ້ານການເງີນ ແກ່ 36, 000 ຄອບຄ ວເທ ັ່ານັັ້ນ. ເພ ັ່ອປັບປຸງເງ ັ່ອນໃຂການດໍາລ ງຊິວິດຂອງເຂ າເຈ ັ້າໃຫ້ດີຂ ັ້ນ
ເທ ັ່ອລະກ້າວນັັ້ນ,  ອັນສຸດທ້າຍແມ່ນນະໂຍບາຍ  ແລະ ຂອບເຂດດ້ານກ ດໝາຍທີັ່ມີຢູ່ ແມ່ນຍັງບໍັ່ສາມາດທີັ່
ຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ແກສ່ະພາບແວດລ້ອມທີັ່ເອ ອອໍານວຍ ເພ ັ່ອພັດທະນາຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີ
ຄວາມຍ ນຍ ງໄດ້ 
 
2.2 ບນັດາຮບູແບບຂອງການເງນິຈລຸະພາກຢູ ່ສປປ. ລາວ 

 ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານກາງ 
 ເຄ ັ່ອນໄຫວບ ນພ ັ້ນຖານລະບຽບຫ ັກການທີັ່ທະນາຄານກາງວາງອອກ 
 ໄດ້ລາຍງານຜ ນການເຄ ັ່ອນໄຫວໃຫ້ທະນາຄານກາງຊາບຕາມລະບຽບຫ ັກການ 

 ຕ ວຢ່າງ:  
 ທະນາຄານສ ັ່ງເສີມກະສິກໍາ(ທສກ) 
 ບັນດາສະຫະກອນທີັ່ໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນນໍານໍາທະນາຄານກາງ 
 ສະຫະກອນອອມຊັບ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 
 ເງິນຝາກປະຢັດໄປສະນີ 
 ໂຮງຊວດຈໍາ 

 
2.3 ບ ດຮຽນທີັ່ຖອດຖອນໄດຈ້າກການປະຕບິດັໂຄງການການເງນິຈລຸະພາກຢູລ່າວ 
 ບັນດາຈຸດປະສ ງລວມຂອງຊ ນນະບ ດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນການເຂ ັ້າເຖິງລູກຄ້າເປັນ
ຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ແລະ ຄວາມຍ ນຍ ງ,  ເຊິັ່ງໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍບໍລິການໄປສູລູ່ກຄ້າຜູທີ້ັ່ທຸກຈ ນເປັນ
ຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ,  ສ່ວນຄວາມຍ ນຍ ງ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງສະຖານບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີັ່ກວມ
ເອ າທັງໝ ດມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜ່ານທາງດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອ ັ່ນໆທີັ່ຈ່າຍ ໂດຍລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ດໍາເນິນງານບ ນພ ັ້ນຖານຄວາມຍ ນຍ ງໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍປາສະຈາກການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຖ ມຂຸມ 
 ແນວທາງປະຕິບັດທີັ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາຈຸດປະສ ງເຫ  ັ່ານີັ້ບັນລຸຜ ນ ແມ່ນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແບບວິທະຍາສາດ ທີັ່ເໝາະສ ມ ເຊິັ່ງປະກອບມີວິທີການທີັ່ສໍາຄັນດັັ່ງນີັ້: 

 ການສະໜອງການບໍລກິານທີັ່ເໝາະສ ມ 
 ເປັນເງນິກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີກໍານ ດເວລາສັັ້ນ 
 ການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ເຂ ັ້າໃນບັນດາກິດຈະກໍາການຜະລິດແມ່ນບໍັ່ໄດ້ຈໍາກັດ 
 ໄດ້ຮັບເງິນກູຮ້ອບໃໝ່ພາຍຫ ັງການຈ່າຍຄ ນເງິນກູ້ຮອບເກ ັ່າສໍາເລັດ 
 ຂັັ້ນຕອນມີຄວາມງ່າຍດາຍ ແລະ ຂະບວນການໃຊຈ້່າຍສັັ້ນ 
 ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງການຝາກປະຢັດ 
 ສ້າງຕັັ້ງລະບ ບການດໍາເນີນງານ ທີັ່ສາມາດຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜ ນ 
 ສ້າງຂັັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານທີັ່ມີການກະຈ່າຍອໍານາດ ແລະ ມີມາດຖານ 
 ນໍາໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ລະບ ບ ທີັ່ບໍັ່ມມີູນຄ່າແພງ 
 ນໍາໃຊ້ວິທີການກະຕຸ້ນ ໃຫ້ລູກຄ້າຈ່າຍຄ ນເງິນກູຂ້ອງເຂ າເຈ ັ້າ 
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 ນໍາໃຊ້ໂດຍວິທີຈູງໃຈລູກຄ້າໃຫ້ມກີານຊໍາລະເງິນກູ້ ເຊັັ່ນວ່າ: ການຮັບປະກັນການໄດ້ຮັບເງິນ
ກູ້ຮອບພາຍຫ ັງທີັ່ມີການຊໍາລະຄ ນເງິນກູ້ຮອບເກ ັ່າ,  ການເພີີັ່ມຂະໜາດວ ງເງິນກູ້ ແລະ ການໃຫ້ສິດພິເສດ
ຂອງມູນຄ່າສໍາລັບໝ ດທຸກຄ ນ ທີັ່ຈ່າຍຄ ນທັນກັບເວລາ 

 ໃຊ້ການສ້າງກ ນໄກເຊັັ່ນວ່າ ການລວມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກຸ່ມ ເພ ັ່ອສ້າງການປຽບທຽບ
ຄວາມກ ດດັນກຸ່ມ 

 ກໍານ ດອັດຕາດອກເບ້ຍທີັ່ກວມເອ າທັງໝ ດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (Chargefull cost interest 
rates) ຜ ນຮັບຂອງວ ງເງນີກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ ທີັ່ກ່ຽວພັນກັບມູນຄ່າສູງຕໍັ່ເງນິກູ້ ແຕ່ວ່າຜູ້ປະກອບການທີັ່ທຸກ
ຈ ນ ແມ່ນໄດສ້ະແດງຄວາມສ ນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດເພ ັ່ອຈ່າຍອັດຕາດອກເບຍ້ທີັ່ສູງກວ່າ ສໍາລັບການ
ບໍລິການທີັ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂ າເຈ ັ້າ 

 ມູນຄ່າທຸກຢ່າງຄວນຖ ກກວມ (ຄຸມ) ທັງໝ ດ,  ລວມທັງມູນຄ່າຂອງເງິນທ ນ 
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ພາກທ ີII 
ການຈດັຕັັ້ງການເງນິຊ ນນະບ ດ ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກ 

 
ບ ດທ ີ3 

ບນັດາຫ ັກການສາໍຄນັໃນການສາ້ງຕັັ້ງກອງທ ນຝາກປະຢດັ ແລະ ສນິເຊ ັ່ອຂັັ້ນບ້ານ
(ກຝສບ) 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ັ່ອນັກສ ກສາ ສາມາດສ ກສາ ແລະ ໃຫ້ເຂ ັ້າໃຈເຖິງບັນດາຫ ັກການທີັ່ສໍາຄັນໃນການສ້າງຕັັ້ງກອງ
ທ ນ ຕະຫ ອດເຖິງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງກອງທ ນ ກຝສບ ແລະ ທີັ່ມາຂອງແຫ່  ງທ ນປະກອບເຂ ັ້າກອງທ ນ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 

3.1 ບນັດາຫ ກັານສາໍຄນັສາໍລບັການສງ້ຕັັ້ງ ກຝສບ 
3.1.1 ບນັດາຫ ກັການສາໍຄນັສາໍລັບການສາ້ງຕັັ້ງ ກຝສບ 

 ສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ບ ນພ ັ້ນຖານການຕ ກລ ງຂອງສະມາຊິກ 
 ມີການອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພ ັ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວບ້ານມີຄວາມເຂ ັ້າໃຈຢ່າງ

ເລິກເຊິັ່ງ 
 ຊາວບ້ານເປັນຜູ້ສ້າງຂໍັ້ກໍານ ດ ແລະ ກ ດລະບຽບຂອງ ກຝສບ 
 ມີການກະຈາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

3.1.2 ບນັດາຫ ກັການທີັ່ສາໍຄນັສາໍລບັສະມາຊກິ ກຝສບ 
 ເຂ ັ້າຮ່ວມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະມີຄວາມສາມັກຄ ີ
 ມີຄວາມຊ ັ່ສັດ,  ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທີັ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ 
 ມີລະບຽບວິໄນ, ມເີຫດຜ ນ ແລະມີຄວາມເປັນກາງ (ປະຊາທິປະໄຕ) 
 ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ (ເຊ ັ່ອໝັັ້ນ) ແລະ ມຄີວາມຈິງໃຈ 
 ມີຄວາມດຸໝັັ່ນ,  ມີຄວາມອ ດທ ນ ແລະ ມກີານປະຢັດ 
 ການຮ່ວມມ  

3.1.3 ບນັດາເງ ັ່ອນໄຂທີັ່ເໝາະສ ມສາໍລບັສະມາຊກິ ກຝສບ 
 ໝ ດທຸກຄ ວເຮ ອນພານຍໃນບ້ານສາມາດສະໝັກເຂ ັ້າເປນັສະມາຊິກ ກຝສບ 
 ໃນຄ ວເຮ ອນໜ ັ່ງສາມາດສະໝັກເປັນສະມາຊີກໄດ້ຫ າຍຄ ນ (ເປີດຫ າຍບັນຊໄີດ້) 
 ສະມາຊິກຜູທີ້ັ່ສະເໜີຂໍເງິນກູ້ ຕ້ອງປະກອບສ້າງເປັນກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ 

(ກໍລະນີສະເໜີເປັນກຸ່ມ) 
3.1.4 ສດິຂອງສະມາຊກິ ກຝສບ 

 ຝາກເງິນນໍາ ກຝສບ 
 ຮັບເງິນກູ້ຈາກ ກຝສບ 
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 ອອກສຽງເພ ັ່ອເລ ອກຕັັ້ງເອ າຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ 
 ທໍາໜ້າທີັ່ເປັນຜູ້ສະໝັກ 
 ສະເໜີເພ ັ່ອຈັດການກວດບັນຊ ີ
 ສະເໜີເພ ັ່ອປ່ຽນແປງກ ດລະບຽບພາຍໃນ 
 ຮັບຜ ນປະໂຫຍດທີັ່ເໝາະສ ມຈາກ ກຝສບ 
 ປະກອບສ່ວນອອກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານກຝສບ 
 ຝາກເງິນຂອງພວກເຂ າເຈ ັ້ານໍາ ກຝສບ 
 ຮັບເງິນກູ້ຢ ມຈາກ ກຝສບ 
 ໜ້າທີັ່ຂອງສະມາຊິກ ກຝສບ 
 ເຄ າລ ບ ແລະປະຕິບັດຕາມກ ດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ກຝສບ 
 ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງບັນດາເປ ັ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ສິນເຊ ັ່ອຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ 
 ຈ່າຍຄ ນຕ ັ້ນທ ນເງິນກູ້ຢ ມ ແລະ ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ທັນເວລາ 
 ເຂ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ການຝ ກອ ບຮ ມ 

3.1.5 ຊາວບາ້ນຜູຕ້້ອງການເຂ ັ້າເປນັສະມາຊກິ ກຝສບ ຄວນມຄີຸນສ ມບດັດັັ່ງນີັ້: 
 ມີຄວາມກະຕ ລ ລ ັ້ນເຂ ັ້າຮ່ວມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄ ີ
 ມີຄວາມຊ ັ່ສັດ,  ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທີັ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ 
 ມີລະບຽບວິໄນ,  ມີເຫດຜ ນ ແລະ ມີຄວາມເປັນກາງ (ປະຊາທິປະໄຕ) 
 ມີຄວາມດຸໝັັ່ນ,  ມີຄວາມອ ດທ ນ ແລະ ມີການປະຢັດ,  ກຸມ້ຕ ນອງ ແລະ ເພີັ່ງ

ຕ ນເອງ 
 ມີການຮ່ວມມ ,  ການພັດທະນາຕ ນເອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອໝູ່ເພ ັ່ອນ 

 ໝ ດທຸກເຮ ອນພາຍໃນບ້ານສາມາດເປັນສະມາຊີກຂອງ ກຝສບ ແບບສະໝັກໃຈ ໃນ
ໜ ັ່ງຄ ວເຮ ອນ ແມ່ນສາມາດສະໝັກໃຈເຂ ັ້າເປັນສະມາຊິກ ກຝສບ ໄດ້ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ (ເປີດຫ າຍ
ບັນຊີໄດ້) ເມຍຂອງຫ ວໜ້າຄອບຄ ວ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການລະດ ມໃຫ້ເຂ ັ້າຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງ ເພ ັ່ອເຂ ັ້າເປັນ
ສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ໃນນາມຕາງໜ້ານຂອງຄອບຄ ວ 
 ສະມາຊິກຕ້ອງຝາກເງິນຂອງພວກເຂ າເຈ ັ້ານໍາ ກຝສບ ແບບປ ກກະຕ,ິ  ຄວາມຖີັ່,  ເປັນ
ຈໍານວນເງິນຝາກຕໍັ່າສຸດ ແລະ ສູງສຸດຕໍັ່ຄັັ້ງ ຄວນມີການຕັດສິນໃຈໂດຍສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ໃນກອງ
ປະຊຸມປະຈໍາປີ ສະມາຊິກ ກຝສບ ຜູ້ປະສ ງຂໍເງິນກູ້ຕ້ອງສ້າງກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ ເພ ັ່ອຮັບປະກັນ
ເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ ຈະຕ້ອງກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ ເພ ັ່ອຮັບປະກັນເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ. ກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້
ຮ່ວມກັນ ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 5-10 ຄ ນ ທີັ່ມີຄວາມສະໝັກໃຈຮ່ວມເຂ ັ້າກຸ່ມນ າກັນດ້ວຍຕ ວ
ເຂ າເຈ ັ້າເອງ 
 ສະມາຊິກຄ ນໃດໜ ັ່ງ ຕ້ອງການລາອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ມີເງ ອນ
ໄຂດັັ່ງລຸມ່ນີັ້: 

1) ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຊາບ,  ສະມາຊິກຕ້ອງຈ່າຍເງິນ 
100 ຂອງຈ ານວນເງິນໜີັ້ສິນ ແລະ ພັນທະອ ັ່ນໆຂອງ ກຝສບ 

2) ສະມາຊິກທີັ່ລາອອກຈາກສະມາຊິກ ກຝສບ ແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງການສະເໜີຂໍເປັນ
ສະມາຊິກຄ ນນັັ້ນ ຕ້ອງລໍຖ້າເປັນເວລາໜ ັ່ງປີ ເພ ັ່ອເປັນການພິຈາລະນາເປັນສະມາຊິກຄ ນໃໝ່ 
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3) ສະມາຊິກຄ ນໃດໜ ັ່ງຜູ້ທີັ່ເສຍຈິດ ຫ   ວ່າເຄີຍມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຈະຖ ກປ ດ
ອອກຈາກການປັນສະມາຊິກ ກຝສບ ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ 

4) ສະມາຊິກຄ ນໃດໜ ັ່ງຜູ້ທີັ່ບໍໄດ້ທໍາການຝາກເງິນເປັນເວລາ 3 ເດ ັ່ອນຕິດຕໍັ່ກັນ,  ຈະ
ຖ ກປ ດອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກກຝສບຢ່າງອັດຕະໂນມດັ 

5) ສະມາຊິກຄ ນໃດໜ ັ່ງທີັ່ໄດ້ປ ດອອກຈາກ ກຝສບ ອາດຈະຖ ກຮັບເອ າເຂ ັ້າຄ ນອີກ
ເທ ັ່ອໜ ັ່ງ ຖ້າຫາກເຫດຜ ນສໍາລັບການປ ດອອກຖ ກແກ້ໄຂແລວ້ 

 
3.2 ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງຂອງ ກຝສບ 

3.2.1 ກອງປະຊມຸໃຫຍປ່ະຈາໍປ ີ
 ແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະມາຊິກທັງໝ ດ ກຝສບ ກອງປະຊຸມແມ່ນຈັດຂ ັ້ນໜ ັ່ງປີ
ຕໍັ່ໜ ັ່ງຄັັ້ງ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຮຽກປະຊຸມ, ວາລະກອງປະຊຸມ
ໃຫຍປ່ະຈໍາປີຈະປະກອບມີບາງລາຍການດັັ່ງນີັ້: 

1. ການນໍາສະເໜີການປະຕິບັດງານຂອງ ກຝສບ ໃນປີຜ່ານມາ 
2. ການສະເໜີບ ດລາຍງານດ້ານການເງິນຂອງປີຜ່ານມາ 
3. ສ ນທະນາກ່ຽວກັບບ ດຮຽນທີັ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ປະສ ບການຂອງປີຜ່ານມາ 
4. ເລ ອກຕັັ້ງເອ າຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາ 
5. ອາດສະເໜີດັດແກກ້ ດລະບຽບພາຍໃນ, ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ 

3.2.2 ຄະນະກາໍມະການບໍລຫິານ ກຝສບ 
 ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ແມ່ນເລ ອກຕັັ້ງໂດຍສະມາຊິກທັງໝ ດຂອງ ກຝສບ
ເຊິັ່ງປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 4 ທ່ານ 
 

 
 

ຮບູທ ີ1  ຄະນະກາໍມະການບລໍິຫານ ກຝສບ 
 
 ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຄວນປະກອບມີແມ່ຍິງຢ່າງໜ້ອຍ1 ຄ ນ ແລະ ອາດ
ມກີານເລ ອກຕັັ້ງຂ ັ້ນໃໝ່ທຸກໆປີ. ຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານ ກຝສບ ແມ່ນມີໜ້າທີັ່ດັັ່ງນີັ້: 

ປະທານ 

ຮອງປະທານ 

ສະມາຊກິ (ເລຂາ) ນາຍບນັຊ ີ
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 ເຜີຍແຜກ່ ດລະບຽບພາຍໃນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກທັງໝ ດ 
 ຊີັ້ນໍາໆພາ ແລະ ບໍລິຫານ ກຝສບ ອີງຕາມກ ດລະບຽບພາຍໃນ 
 ຮັບເງິນຝາກປະຢັດຈາກສະມາຊິກ 
 ຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ອະນຸມັດ ຫ   ວ່າປະຕິເສດ ໃບສະເໜີຂໍເງນິກູ້ 
 ວາງແຜນການປະຕິບັດງານຂອງ ກຝສບ ແລະ ນໍາພາສະມາຊິກ ເພ ັ່ອທໍາການ

ແລກປ່ຽນປະສ ບການຂອງເຂ າເຈ ັ້າ 
 ທໍາການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ ນຂອງແຜນການທີັ່ໄດປ້ະຕິບັດມາແລ້ວ 
 ວາງແຜນ,  ຈັດການຝ ກອ ບຮ ມດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນການຝ ກອ ບຮ ມ ກ່ຽວກບັການສະໜອງດ້ານວິຊາການຂອງກິດຈະກໍາສ້າງລາຍໄດ້ 
 ມີໜ້າທີັ່ຮັບຜິດຊອບບັນດາເອກະສານ, ການບັນຊີ ແລະ ຊັບສິນທັງໝ ດຂອງ 

ກຝສບ 
 ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການບັນຊມີຄີວາມໂປງ່ໃສ ແລະ ກຽມພ້ອມ ເພ ັ່ອທໍາການ

ກວດສອບໄດ້ທຸກເວລາ 
 ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ 
 ເຂ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ການຝ ກອ ບຮ ມ ແລະ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາທີັ່ໄດ້ຮັບການ

ຈັດຂ ັ້ນໂດຍຜູສ້ະໜັບສະໜູນ 
3.2.3 ຄະນະກາໍມະການຊີັ້ນາໍ 

 ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາ ກຝສບ ແມ່ນໄດຮ້ັບການເລ ອກຕັັ້ງໂດຍສະມາຊິກທັງໝ ດຂອງ 
ກຝສບ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ 3 ທ່ານ: 

 ປະທານ 1 ທ່ານ 
 ຮອງປະທານ 1 ທ່ານ 
 ສະມາຊິກ 1 ທ່ານ 
ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາ ກຝສບ ມີໜ້າທີັ່ດັັ່ງນີັ້: 
 ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜ ນການດໍາເນີນງານ ຂອງຄະນະກໍາມະການ

ບໍລິຫານ ກຝສບ 
 ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການດໍາເນິນງານຂອງສະມາຊິກ ກຝສບ 
 ມີໜ້າທີັ່ໃນການປະສານ ຮ່ວມກັບອ ງການຈັດຕັັ້ງທັງໝ ດພາຍໃນບ້ານ ເພ ັ່ອສະ

ໜັບສະໜູນການດໍາເນີນງານຂອງ ກຝສບ ໃຫ້ມຜີ ນສໍາເລັດ 
 ມີສິດໃນການຮຽກເອີັ້ນເຂ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍປ່ະຈໍາປີ ເພ ັ່ອທໍາການເລ ອກຕັັ້ງ

ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຊຸດໃໝ່ ໃນກໍລະນທີີັ່ພ ບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດຢ່າງໜັກໜວ່ງ ໃນການດໍາ
ເນີນງານ 
 
3.3     ການປະກອບທ ນຂອງ ກຝສບ 
 ກຝສບ ແມ່ນຕັັ້ງຢູຂ່ັັ້ນບ້ານ,  ສະມາຊິກເປັນເຈ ັ້າຂອງ ແລະ ສະມາຊິກເປັນຜູບ້ໍລິຫານທ ນຂອງ 
ກຝສບ,  ໂດຍຫ ັກໄດມ້າຈາກສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ເອງ ໃນຮູບແບບການຝາກປະຢັດ ເພ ັ່ອເປັນການ
ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວບ້ານຮູ້ສ ກເປັນເຈ ັ້າຂອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສິັ່ງດັັ່ງກ່າວນີັ້ ຈະປະກອບສ່ວນ
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ເຮັດໃຫ້ ກຝສບ ສາມາດສ ບຕໍັ່ດໍາເນີນງານໄດຢູ້ເ່ລ ັ້ອຍໆ ແລະ ມີຄວາມຍ ນຍ ງ ໂດຍການຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້
ອັດຕາການຊໍາລະຄ ນເງິນກູ້ ໃຫ້ໄດ້ 100 
 ເງິນທ ນພ ັ້ນຖານຂອງ ກຝສບ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກເງິນຝາກປະຢັດຂອງສະມາຊິກ ກຝສບ ສະມາຊິກ
ຂອງ ກຝສບ ຈະຕ້ອງຝາກເງິນຕໍັ່າສຸດຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ ດັັ່ງທີັ່ໄດຕ້ ກລ ງເຫ ນດີນໍາກັນ. ຈໍານວນເງິນຝາກ
ປະຢັດຕໍັ່າ ແລະ ສູງສຸດ ຄວນມີການຕັດສິນໃຈໃນກອງປະຊມຸໃຫຍໂ່ດຍສະມາຊິກທັງໝ ດ 
 ເມ ັ່ອສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ຝາກເງິນເຂ ັ້າປ ກະຕິ ແລະ ກຝສບ ມີທ ນສະສ ມຈໍານວນໜ ັ່ງແລ້ວ 
ກຝສບ ກໍສາມາດປ່ອຍເງິນກູໃ້ຫ້ສະມາຊິກຢ ມໄດ.້ ຕ ວຢ່າງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງວ່າຈະເປັນເງິນສະສ ມ
ຈໍານວນໜ້ອຍ ແຕ່ກໍມີການເພີັ່ມຂ ັ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມຈີໍານວນຫ າຍຂ ັ້ນ,  ຖ້າມຫີ າຍຄ ວເຮ ອນເຂ ັ້າຮ່ວມກໍ
ຈະມີເງນິປະຢັດຫ າຍຂ ັ້ນ ເງິນທ ນຂອງ ກຝສບ ກໍຈະມກີານເພີັ່ມຂ ັ້ນເຊັັ່ນກັນ
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ບ ດທ ີ4 
ການຈດັຕັັ້ງກອງທ ນຝາກປະຢດັ ແລະ ສນິເຊ ັ່ອຂັັ້ນບາ້ນ (ກຝສບ) 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ັ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ບັນດາຈຸດປະສ ງຂອງກອງ
ທ ນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອຂັັ້ນບ້ານ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
4.1 ຄວາມໝາຍຂອງກອງທ ນຝາກປະຢດັ ແລະ ສນິເຊ ັ່ອຂັັ້ນບາ້ນ (ກຝສບ) 
 ກອງທ ນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອຂັັ້ນບ້ານ (ກຝສບ) ແມ່ນກອງທ ນດ້ານການເງິນແບບລວມໝູ່
ຂອງຊາວບ້ານ, ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນໂດຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຊາວບ້ານ ເຊິັ່ງມີເປ ັ້າໝາຍເພ ັ່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງຊາວບ້ານໃຫ້ດີຂ ັ້ນເທ ັ່ອລະກ້າວ ກອງທ ນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອຂັັ້ນບ້ານໃຫ້ການສະໜອງການ
ບໍລິການດ້ານການເງິນ 3 ດ້ານຄ : 

 ໃຫ້ເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ ເພ ັ່ອເປັນທ ນເລີັ່ມຕ ັ້ນ ຫ   ຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ
ຂອງຊາວບ້ານ 

 ລະດ ມເງນິຝາກ ເຊິັ່ງກອງທ ນຈະເປັນສະຖານທີັ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຊາວບ້ານ ໄດ້ສະ
ສ ມເງິນຝາກຂອງເຂ າເຈ ັ້າ 

 ເປັນລະບ ບພ ັ້ນຖານຂັັ້ນບ້ານທີັ່ມຈີຸດປະສ ງ ເພ ັ່ອເຕ ັ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄ,ີ ການຊ່ວຍເຫ  ອ
ເຊິັ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກບຸ່ກຄ ນກໍຄ ຄ ວເຮ ອນທີັ່ມີພາຍໃນບ້ານ 
 ການຈັດຕັັ້ງຂອງກອງທ ນ ຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອຂັັ້ນບ້ານ (ກຝສບ) ແມ່ນລວມມີ: 
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ, ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາ, ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ແລະ ການດໍາເນີນງານ
ຂອງ ກຝສບ ແມ່ນອີງຕາມບັນດາຂໍັ້ກໍານ ດ ແລະ ກ ດລະບຽບຕ່າງໆ ຂອງ ກຝສບ ເອງ 
 
4.2 ຈດຸປະສ ງຂອງກອງທ ນຝາກປະຢດັ ແລະ ສນິເຊ ັ່ອຂັັ້ນບາ້ນ (ກຝສບ) 
 ວັດຖຸປະສ ງລວມໃນການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ແມ່ນເພ ັ່ອສະໜອງ ການບໍລິການດ້ານການເງນິ ເພ ັ່ອ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູຂ່ອງຊາວບ້ານໃຫ້ດີຂ ັ້ນເທ ັ່ອລະກ້າວ ເຊິັ່ງປະກອບມີດັັ່ງນີັ້: 

 ເພ ັ່ອປູກຈິດສໍານ ກກ່ຽວກັບການຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອ ໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ 
 ເພ ັ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວບ້ານຜູ້ທີັ່ດໍາລ ງຊີວິດໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານ

ການເງິນ (ຝາກປະຢັດ ແລະສິນເຊ ັ່ອຂະໜາດນ້ອຍ) 
 ເພ ັ່ອພັດທະນາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ 
 ເພ ັ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາສໍາລັບປະຊາຊ ນທີັ່ດໍາລ ງຊີວິດໃນເຂດຊ ນນະບ ດ 
 ເພ ັ່ອເພີັ່ມລາຍຮັບເງີນສ ດໃຫ້ແກ່ຄ ວເຮ ອນ 
 ເພ ັ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊ ນຜູທີ້ັ່ທຸກຈ ນໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນແມ່ຍິງ 
 ເພ ັ່ອເປັນການເສີມສ້າງທ່າແຮງບ ັ່ມຊ້ອນເພ ັ່ອການພດັທະນາບ້ານແບບຍ ນຍ ງ 
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4.3 ຂັັ້ນຕອນໃນການຈດັຕັັ້ງ ກຝສບ 
 ການກໍັ່ຕັັ້ງ ກຝສບ ເປັນຂະບວນການດໍາເນີນງານທີັ່ປະກອບດ້ວຍຂັັ້ນຕອນຈໍານວນໜ ັ່ງ, ແຕ່ລະ
ຂັັ້ນຕອນປະກອບດ້ວຍເງ ັ່ອນໄຂກໍານ ດທີັ່ ກຝສບ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໜ້າທີັ່ ກ່ອນຈະສາມາດຜ່ານໄປ
ສູຂ່ັັ້ນຕອນຕໍັ່ໄປ ໂດຍການເຊັນຮັບຮອງຈາກພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ 

4.3.1 ຂັັ້ນຕອນທ ີ1: ເງ ັ່ອນໄຂທີັ່ສາໍຄນັສາໍ ລບັການຄັດເລ ອກບາ້ນ 
1. ເປັນບ້ານທີັ່ຖາວອນ,  ບໍັ່ແມ່ນບ້ານທີັ່ຈະເຕ ັ້າໂຮມເຂ ັ້າກັນກັບບ້ານອ ັ່ນ 
2. ເປັນບ້ານທີັ່ມີຂະໜາດປານກາງ ຫາ ໃຫຍ່ (ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນມ ີ50 ຫ ັງຄາເຮ ອນ) 
3. ເປັນບ້ານທີັ່ສາມາດເຂ ັ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ,  ມກີານພ ວພັນກັບຕະຫ າດ 
4. ປັນບ້ານທີັ່ຊາວບ້ານມຄີວາມສ ນໃຈໃນການສ້າງຕັັ້ງກອງທ ນ 

4.3.2 ຂັັ້ນຕອນທ ີ2: ການຈດັຕັັ້ງກອງທ ນ (ກຝສບ) 
 ຂັັ້ນຕອນນີັ້ເປັນຂັັ້ນຕອນເລີັ່ມຕ ັ້ນ ໂດຍແມ່ນພະນັກງານວິຊາການເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບ
ໃນການປຸກລະດ ມຂ ນຂວາຍ ໃນໝູ່ບ້ານທີັ່ກ ງກັບເງ ັ່ອນໄຂທີັ່ໄດ້ກໍານ ດໃຫ້ ຫ   ເປັນບ້ານເປ ັ້າຂອງໂຄງການ
ພະນັກງານວິຊາການ ຈະຕ້ອງໄດອ້ະທິບາຍກ່ຽວກັບຈຸດປະສ ງ, ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງ ກຝສບ ແລະ
ທໍາການປະເມີນຄວາມສ ນໃຈຂອງຊາວບ້ານ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ໃນບ້ານຂອງເຂ າເຈ ັ້າມີຄ : ການ
ປູກຈິດສໍານ ກ ບັນດາກິດຈະກາໍທີັ່ທາງພະນັກງານວິຊາການ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້ແມ່ນມີດັັ່ງນີັ້: 

1. ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມປູກຈິດສໍານ ກ: ຈະຖ ກຈັດຂ ັ້ນໃນແຕ່ລະບ້ານ ທີັ່ໄດ້ຄັດເລ ອກ
ຊາວບ້ານທັງໝ ດ (ຜ ວ ແລະ ເມຍ) ຈະຖ ກເຊີນເຂ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ,  ແຕ່ຄວນເລັັ່ງໃສ່ແມ່ຍິງໃຫ້ມີການ
ເຂ ັ້າຮ່ວມ ເພ ັ່ອປຸກລະດ ມເຂ າເຈ ັ້າໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄ ວເຮ ອນຂອງ
ເຂ າເຈ ັ້າ. ເອກະສານປູກຈິດສໍານ ກລວມມີຫ ວຂໍັ້ຕ່າງໆ ເຊິັ່ງພະນັກງານວິຊາການຈະຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງຈະ
ແຈ້ງ ແລະ ໃຊ້ສັບສໍານວນແບບງ່າຍດາຍ: 

 ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
 ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອ 
 ນິຍາມ, ຈຸດປະສ ງ,  ໜ້າທີັ່ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງ ກຝສບ 
 ຫ ັກການທີັ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສ້າງຕັັ້ງກຝສບ ແລະ ສໍາລັບສະມາຊິກຂອງ ກ

ຝສບ 
 ການຈັດຕັັ້ງຂອງກຝສບ 
 ບັນດາຂໍັ້ກໍານ ດ ແລະ ກ ດລະບຽບຕ່າງໆຂອງ ກຝສບ 
 ສັນຍາການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ 
 ການປະກອບທ ນຂອງ ກຝສບ 

 ກອງປະຊຸມປູກຈິດສໍານ ກຢ່າງໜ້ອຍ3 ຄັັ້ງ ແຕ່ລະຄັັ້ງໃຊເ້ວລາ 1 ວັນເຕັມ,  ໄລ 
ຍະຫ່າງຂອງກອງປະຊຸມ 2 ອາທິດ ເພ ັ່ອໃຫ້ເວລາແກ່ຊາວບ້ານ ໄດ້ຄິດ ແລະ ສ ນທະນາກັນ 

2. ການປະເມີນຄວາມສ ນໃຈຂອງຊາວບ້ານ ເພ ັ່ອເຂ ັ້າຮ່ວມໃນ ກຝສບ ພາຍຫ ັງກອງ
ປະຊຸມປູກຈິດສໍານ ກແລ້ວ, ຜູຕ້າງໜ້າຊາວບ້ານຈະແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ກ່ຽວກັບຈໍານວນຄ ວເຮ ອນ
ທີັ່ຕ້ອງການເຂ ັ້າເປັນສະມາຊິກ ກຝສບ 

3. ສ້າງກ ດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ສັນຍາການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ໃຫ້ສໍາເລັດ ເປັນສະບັບ
ສ ມບູນ ທໍາອິດພະນັກງານວິຊາການນໍາພາຊາວບ້ານຄ ັ້ນຄວ້າປ ກສາຫາລ ຕາມມາດຕາຕ່າງໆ ທີັ່ມີໃນຮ່າງກ ດ
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ລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ຮ່າງສັນຍາສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ,  ຈາກນັັ້ນ ກ້າວໄປເຖິງພ້ອມກັບມຄີໍາເຫັນ ເພ ັ່ອໄປສູກ່ານ
ຕ ກລ ງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນກັບເນ ັ້ອໃນແຕ່ລະມາດຕາ 

4. ການເລ ອກຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການຂອງ ກຝສບ ການຊ ດເຊີຍ,  ສິດ ແລະ ໜ້າທີັ່
ຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ 

5. ການເຊັນກ ດລບຽບພາຍໃນ ແລະ ເຊັນສັນຍາການກໍັ່ຕັັ້ງ ກຝສບ ຄະນະ
ກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຄວນເຂ ັ້າໃຈເນ ັ້ອໃນກ ດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ສັນຍາສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ ກ່ອນທີັ່ປະທານຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຈະເຊັນຢ່າງເປັນທາງການ 

6. ການຝ ກອ ບຮ ມຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຫ ວຂໍັ້ມາຝ ກອ ບຮ ມແມ່ນກ່ຽວກັບໜ້າ
ທີັ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂ າເຈ ັ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນ ລວມໄປເຖິງການລ ງບັນຊເີງິນຝາກ 

7. ການແນະນໍາການຝາກປະຢັດໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ: ພະນັກງານວິຊາການ ຈະໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ເພ ັ່ອແນະນໍາ ແລະ ອະທິບາຍຕໍັ່ຊາວບ້ານທັງໝ ດ ກ່ຽວ
ກັບການລະດ ມເງນິຝາກແບບທ ັ່ວໆໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງພ ັ້ນຖານເງິນທ ນຂອງ ກຝສບ ແລະ
ບັນດາເງ ັ່ອນໄຂຕ່າງໆ ຂອງການຝາກເງິນເງ ັ່ອນໄຂເພ ັ່ອຂ້າມຜ່ານໄປສູຂ່ັນຕອນຕໍັ່ໄປມີຄ : 

 ຊາວບ້ານມີຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກັບພ ັ້ນຖານ ແລະ ເງ ັ່ ອນໄຂຕ່າງໆຂອງ 
ກຝສບ ແລະ ມີຄວາມສ ນໃຈເຂ ັ້າຮ່ວມ 

 ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະຄະນະກໍາມະການຊ ັ້ນໍາ ກຝສບ ໄດ້ຮັບການ
ຄັດເລ ອກ ແລະ ໄດຮ້ັບການຝ ກອ ບຮ ມກຽ່ວກັບການແນະນາໍການຝາກປະຢັດ ແລະ ວິທີການລ ງບັນຊີເງິນຝາກ 

 ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໄດເ້ຊັນສັນຍາການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ຢ່າງ
ເປັນທາງການ 

4.3.3 ຂັັ້ນຕອນທ ີ3: ການຝາກປະຢດັ 
 ຢູໃ່ນຂັັ້ນຕອນນີັ້ ຊາວບ້ານຜູທີ້ັ່ສະໝັກເຂ ັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງກອງທ ນ ຈະໄດ້ເລີັ່ມຕ ັ້ນ
ທໍາການຝາກເງິນນໍາກອງທ ນກິດຈະກໍາໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້ມີຄ : 

 ການມອບຮັບຕູ້ເຊັບ (ຕູ້ນີລະໄພ) ໃຫ້ແກ ່ ກຝສບ: ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ເມ ອງເປັນຜູມ້ອບຕູ້ເຊັບ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ເພ ັ່ອເກັບຮັບປະກັນການເກັບຮັກສາເງິນ
ຝາກປະຢັດ, ປະທານ ແລະ ນາຍບັນຊຂີອງ ກຝສບ ຈະໄດ້ຮັບການຝ ກອ ບຮ ມວິທີການນໍາໃຊຕູ້້ເຊັບ, ຕູ້ເຊັບ
ນີັ້ຈະຖ ກເກັບຮັກສາໄວຢູ້ເ່ຮ ອນຂອງນາຍບັນຊີຂອງ ກຝສບ 

 ການເກັບ ແລະ ການລ ງບັນຊຂີອງເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ + ພະນັກງານວິຊາ
ການຂັັ້ນເມ ອງ ຈະຊ່ວຍຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ເພ ັ່ອເກັບ ແລະ ລ ງບັນຊເີງນິຝາກຂອງສະມາຊິກ 
ສະຖານທີັ່ກອງປະຊຸມເກັບເງິນຝາກ ຄວນຈັດຢູຫ້່ອງປະຊຸມ ຫ   ສະຖານທີັ່ເໝາະສ ມ ໂດຍການເຂ ັ້າຮ່ວມຂອງ
ຊາວບ້ານ,  ບັນດາຜູ້ຕ້ອງການເປັນສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ຈະເລີັ້ມຝາກເງິນນໍາ ກຝສບ,  ພວກເຂ າຈະໄດຮ້ັບ
ປ ັ້ມປະຈໍາຕ ວສະມາຊິກທີັ່ໄດ້ມີການບັນທ ກເງນີຝາກຂອງພວກເຂ າເຈ ັ້າ,  ສ່ວນນາຍບັນຊີຈະເປັນຜູລ້ ງບັນຊີ
ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກແຕ່ລະຄ ນໃສ່ປ ັ້ມບັນທ ກເງິນຝາກ ຂອງ ກຝສບ 

 ການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູດ້້ານຄວາມຄ ບໜ້າຢູ່ລະດັບບ້ານ ແລະ ການເຮັດບ ດ
ລາຍງານພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງຈະຕ້ອງລ ງຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະບ້ານຢ່າງເປັນປະຈໍາຢ່າງໜອຍ 2 ຄັັ້ງຕໍັ່
ເດ ອນ ເພ ັ່ອກວດກາ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ດໍາເນີນງານ
ຂອງ ກຝສບ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫານອ ັ່ນໆອີກ. ພະນັກງານວິຊາການຈະຕ້ອງໄດລ້າຍງານໃຫ້ພະນັກງານ
ຂັັ້ນແຂວງທຸກເດ ອນ,  ບ ດລາຍງານຄວນລວມມີທັງການລາຍງານດ້ານກິດຈະກໍາ ແລະ ດ້ານການເງນີ 



16 

 ການຝ ກອ ບຮ ມອຸ່ນຄ ນກ່ຽວກັບການປູກຈິດສໍານ ກ ໃນຊ່ວງເວລາພະນັກງານວິຊາ
ການຂັັ້ນເມ ອງລ ງຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະບ້ານຄວນມກີານຈັດຕັັ້ງຝ ກອ ບຮ ມອຸ່ນຄ ນກ່ຽວກັບຫ ວຂໍັ້ຕ່າງໆໃນ
ເອກະສານປູກຈິດສໍານ ກ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

 ການຝ ກອ ບຮ ມຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ກ່ຽວກັບຄູມ່ ດ້ານສິນເຊ ັ່ອ 
ແລະ ການບັນຊີຫ ັງຈາກສະມາຊິກໄດຝ້າກເງິນແບບປ ກກະຕຢິ່າງນອ້ຍ 3 ເດ ອນ ແລ້ວ ພະນັກງານວິຊາການ
ຂັັ້ນເມ ອງຈະຈັດຝ ກອ ບຮ ມໃຫ້ແກຄ່ະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ກ່ຽວກັບຄູມ່ ດ້ານສິນເຊ ັ່ອ 

 ການແນະນໍາດ້ານສິນເຊ ັ່ອໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ກຝສບ: ພະນກັງານວິຊາການຂັັ້ນ
ເມ ອງຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບເພ ັ່ອແນະນໍາ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ຫ ັກການພ ັ້ນຖານ ແລະ ການດໍາເນີນງານດ້ານສິນເຊ ັ່ອໃຫ້ແກຊ່າວບ້ານທັງໝ ດ 

 ການກໍານ ດເງ ັ່ອນໄຂສິນເຊ ັ່ອ: ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງຈະກໍານ ດເງ ັ່ອນໄຂ
ສິນເຊ ັ່ອ (ຈໍານວນ,  ໄລຍະເວລາ,  ເປ ັ້າໝາຍ,  ອັດຕາດອກເບ້ຍ,  ການຄໍັ້າປະກັນ ແລະ ອ ັ່ນໆ) ດ້ວຍການ
ປ ກສາຫາລ ຮ່ວມມ ກັບຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ສະມາຊິກ ກຝສບ ທັງໝ ດ 

 ການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ: ບັນດາສະມາຊີກຜູທີ້ັ່ຕ້ອງການສະເໜີ
ຂໍເງິນກູ້ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງີນກູ້ຮ່ວມກັນຂ ັ້ນ,  ກຸ່ມໜ ັ່ງປະມານ 5 ຫາ 10 ຄ ນ ທີັ່
ມຄີວາມເຫັນດີຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຈະມີ 1 ຄ ນເປັນຫ ວໜ້າກຸ່ມ ເປັນຜູຕ້າງໜ້າກຸ່ມ,  ສະ
ມາຊີກໃນແຕ່ລະກຸ່ມມີໜ້າທີັ່ສໍາຄັນໃນການຄໍັ້າປະກັນເງິນກູຮ້່ວມກັນ,  ໝາຍຄວາມວ່າ ສະມາຊິກຄ ນໃດຄ ນ
ໜ ັ່ງບໍັ່ສາມາດຈ່າຍເງິນກູ້ຄ ນ,  ສະມາຊິກຜູ້ອ ັ່ນໆໃນກຸ່ມຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ ນໃຫ້,  ດັັ່ງນັັ້ນ ການສະເໜີເງິນກູ້ຂອງ
ແຕ່ລະສະມາຊິກໃນກຸ່ມໜ ັ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກສະມາຊິກທັງໝ ດໃນກຸມ່ 

 ການຝ ກອ ບຮ ມອຸ່ນຄ ນ ກ່ຽວກັບການປ່ອຍສິນເຊ ັ່ອ ແລະ ການບັນຊຂີອງ ກຝສບ 
ໂດຍພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງຈັດຂ ັ້ນ ໃນຊ່ວງເວລາລ ງຕິດຕາມແຕ່ລະເທ ັ່ອ,  ເຊິັ່ງຈະໄດ້ເລັັ່ງໃສ່ຄະນະ
ກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ 

 ການອະທິບາຍ ແລະ ການຕ ັ່ມແບບຟອມໃບສະເໜີຂໍເງິນກູໃ້ຫ້ສໍາເລັດ: ຫ ັງຈາກ
ສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ມີຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກັບເງ ັ່ອນໄຂຂອງສິນເຊ ັ່ອແລ້ວ,  ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ 
ກຝສບ ຈະຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ກຝສບ ໃນວິທີການຕ ັ່ມແບບຟອມໃບສະເໜີຂໍເງນີກູ້ ແລະ 
ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫ  ອພວກເຂ າເຈ ັ້າໃນການຕ ັ່ມແບບຟອມດັັ່ງກ່າວໃຫ້ສໍາເລັດ,  ໃບສະເໜຂໍເງິນກູ້ແຕ່ລະໃບຈະ
ຕອ້ງໄດ້ຮັບການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກສະມາຊິກທັງໝ ດໃນກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງິນກູຮ້່ວມກັນເສຍກ່ອນ 

 ການປະເມີນຄວາມພ້ອມເພ ັ່ອເລີັ່ມຕ ັ້ນປ່ອຍສິນເຊ ັ່ອ: ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ເມ ອງ ຈະທໍາການປະເມີນແຕລ່ະ ກຝສບ ວ່າມີການສະສ ມທ ນຮອນພຽງພໍ ທີັ່ຈະປ່ອຍສິນເຊ ັ່ອໄດແ້ລ້ວບໍ 

 ການເຊັນເອກະສານຜ່ານຂັັ້ນຕອນທີ2: ການເຊັນເອກະສານນີັ້ຄະນະກໍາມະການ
ບໍລິຫານ ກຝສບ ຢັັ້ງຢ ນມາດຖານ ເພ ັ່ອສ ບຕໍັ່ກ້າວໄປເຖິງຂັັ້ນຕອນທີ 3 ທີັ່ມກີານປະກອບຄ ບຖ້ວນ ແລະ 
ຖ ກຕ້ອງຕາມຂະບວນການຂອງ ກຝສບ ເງ ັ່ອນໄຂເພ ັ່ອຂ້າມຜ່ານໄປສູຂ່ັັ້ນຕອນຕໍັ່ໄປມີຄ :  

1) ຊາວບ້ານແມ່ນມຄີວາມສາມາດຝາກເງິນ ຕາມຈໍານວນທີັ່ເຂ າເຈ ັ້າເຫັນດີ 
ແລະ ຕາມເວລາທີັ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ (ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນ 3 ເດ ອນ) 

2) ເງນິທ ນທີັ່ສະສ ມມາແມ່ນມີພຽງພໍ ທີັ່ຈະສາມາດປ່ອຍເງິນກູໄ້ດ້ ໂດຍອີງໃສ່
ການປະເມີນຜ ນຂອງພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ 

3) ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໄດ້ຮັບການຝ ກອ ບຮ ມ ແລະ ມີຄວາມ
ເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກັບຄູມ່ ດ້ານສິນເຊ ັ່ອ ກຝສບ ເປັນຢ່າງດີ 
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4.3.4 ຂັັ້ນຕອນທີ 4: ການຝາກປະຢດັ ແລະ ສນິເຊ ັ່ອ ພາຍໃຕກ້ານຊີັ້ນາໍຂອງພະນກັງານວຊິາການ 
 ໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້ ການເບີກຈ່າຍສິນເຊ ັ່ອຈະຖ ກເລີັ່ມຕ ັ້ນຂ ັ້ນ ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ເມ ອງຈະລີເລີັ່ມກໍານ ດເງ ັ່ອນໄຂຂອງສິນເຊ ັ່ອ ໂດຍມກີານປ ກສາຫາລ ຮ່ວມກັບສະມາຊິກ ກຝສບ  ແລະ ຊີັ້ນໍາ
ການເບີກຈ່າຍສິນເຊ ັ່ອ ກິດຈະກໍາຈະໄດ້ດໍາເນີນໂດຍພະນັກງານຂັັ້ນເມ ອງ ຕາມຂັັ້ນຕອນດັັ່ງຕໍັ່ໄປນີັ້: 

 ການວເິຄາະ ແລະ ການອະນມຸດັໃບສະເໜຂີເໍງນິກູ ້
 ພາຍຫ ັງແບບຟອມການສະເໜີຂໍເງິນກູທັ້ງໝ ດໄດຕ້ ັ່ມສໍາເລັດ ແລະ ຖ ກສ ັ່ງເຖິງ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ແລ້ວ,  ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອ
ຈາກພະນັກງານຂັັ້ນເມ ອງ ຈະໄດ້ທໍາການວິເຄາະ ແລະ ອະນຸມັດໃບສະເໜີຂໍເງິນກູແ້ຕ່ລະໃບ ໂດຍອີງໃສ່
ຈໍານວນເງິນທ ນທີັ່ສະມາຊິກທີັ່ມີຢູ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ອາດປະຕິເສດ ໃບສະເໜີຂໍເງນິກູ້ທີັ່ບໍັ່
ຖ ກຕ້ອງຕາມເງ ັ່ອນໄຂດ້ານສິນເຊ ັ່ອ ແລະ ເຫັນວ່າບໍັ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

 ການປອ່ຍເງນີກູ ້
 ພາຍຫ ັງແບບຟອມການສະເໜີຂໍເງິນກູ້ໄດຮ້ັບການອະນຸມັດ ແລະ ໄດເ້ຊັນຮັບ 
ຮອງແລ້ວ,  ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໂດຍໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ເມ ອງ ຈະຈັດຕັັ້ງການປ່ອຍເງິນກູ້,  ໃນເວລານີັ້ ສັນຍາເງິນກູຖ້ ກເຊັນໂດຍສະມາຊິກຜູກູ້້ຢ ມທັງໝ ດຂອງກຸ່ມ
ຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ 

 ການຈດັຕັັ້ງສະໜບັສະໜນູດາ້ນວຊິາການ 
 ໃນເວລາ ແລະ ຫ ັງປ່ອຍເງນິກູ້ ຄວນມີການປະສານງານກັບວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ 
ເຊັັ່ນ: ພະນັກງານກະສິກໍາ,  ພະນັກງານສ ັ່ງເສີມກະສິກໍາ,  ພະນັກງານການຄ້າ ແລະ ອ ັ່ນໆ ເພ ັ່ອໃຫ້ເຂ າເຈ ັ້າລ ງ
ໄປບ້ານ ໃຫ້ການປ ກສາຫາລ ກຽ່ວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ ແລະ ເພ ັ່ອຮັບປະກັນການນໍາ
ໃຊເ້ງິນກູຢ້່າງມີປະສິດທິຜ ນ 

 ການຕດິຕາມ ແລະ ຊກຸຍູດ້າ້ນຄວາມຄ ບໜາ້ຢູລ່ະດບັບາ້ນ ແລະ ການເຮັດບ ດ
ລາຍງານ 
 ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ຈະຕ້ອງໄດລ້ ງຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະບ້ານ ຢ່າງເປັນ
ປະຈໍາຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັັ້ງຕໍັ່ເດ ອນ ເພ ັ່ອກວດກາ ແລະ ຊວ່ຍເຫ  ອຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ໃນການບໍລິຫານ 
ແລະ ທັງຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາອ ັ່ນອີກ ແລະ ພະນກັງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ຕ້ອງເຮັດບ ດລາຍງານໃຫ້
ພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງທຸກໆເດ ອນ 

 ການຈດັຕັັ້ງການຝ ກອ ບຮ ມອຸນ່ຄ ນກຽ່ວກບັການຝາກປະຢດັ ແລະ ສນິເຊ ັ່ອ 
 ໃນຊ່ວງເວລາລ ງຢ້ຽມຢາມຂອງພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານການ
ຝ ກອ ບຮ ມອຸ່ນຄ ນກ່ຽວກັບການຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອ ແລະ ການບັນຊຈີະຖ ກຈັດຂ ັ້ນ ໂດຍຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຕ ວຈິງ 

 ການເກບັເງນິຝາກປະຢັດ ແລະ ການຖອນເງິນຝາກ 
 ໃນຊ່ວງລ ງຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະບັານພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ຈະສ ບຕໍັ່ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫ  ອຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ  ເພ ັ່ອເກັບເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ ຕາມວັນເວລາທີັ່ໄດ້ກໍານ ດ
ໄວ້ ໃນເວລານີັ້ ບັນດາສະມາຊິກອາດຖອນເງິນຈາກການຝາກປະຢັດຂອງເຂ າເຈ ັ້າ ຕາມເຂ າເຈ ັ້າໄດຝ້າກ
ຈໍານວນເງິນເກີນຕໍັ່າສຸດສະສ ມ ແລະ ເປັນຈໍານວນທີັ່ບໍັ່ຖ ກນໍາໃຊຄ້ໍັ້າປະກັນ 
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 ການຈາ່ຍດອກເບຍ້ ແລະ ການຊາໍລະຄ ນຕ ັ້ນທ ນເງນິກູ ້
ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ຈະຊ່ວຍຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ເພ ັ່ອເຕ ອນຜູ້

ກູ້ຢ ມຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນ 2 ອາທິດລ່ວງໜ້າ ເພ ັ່ອກະກຽມເງິນດອກເບ້ຍ ແລະຈໍານວນເງິນຕ ັ້ນທ ນເງນີກູ້ເພ ັ່ອ
ຈ່າຍໃຫ້ ກຝສບ 

 ການປອ່ຍເງນີກູຮ້ອບໃໝ ່
 ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງຈະຊ່ວຍເຫ  ອຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ 
ໃນການເກັບລວບລວມໃບສະເໜີຂໍເງິນກູ,້  ທໍາການວິເຄາະ,  ທໍາການອະນຸມັດ ແລະ ປ່ອຍເງິນກູຮ້ອບໃໝ່
ໃນທຸກເດ ອນ ຫ   ທຸກໆໄຕມາດ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະສ ມ,  ພາຍຫ ັງສໍາເລັດການເກັບເງິນຝາກ ແລະ 
ການເກັບເງິນກູ້ຄ ນ, ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ເງນິກູ້ແກ່ຜູກູ້ຢ້ ມໃໝ່ ຖ້າຫາກວ່າຕ ັ້ນທ ນບໍັ່ພຽງພກໍັບຄວາມຕ້ອງ 
ການດ້ານສິນເຊ ັ່ອລວມທັງໝ ດ (ສ່ວນສະມາຊິກທີັ່ເຄີຍໄດຮ້ັບເງິນກູຄ້ັັ້ງກ່ອນ ແມ່ນຄວນລໍຖ້າຈ ນກວ່າມີເງນິ 
ທ ນພຽງພ ໍຈ ັ່ງທໍາການເບີກຈ່າຍເງິນກູໃ້ຫ້) 

 ການຝ ກອ ບຮ ມໃຫກ້ານສະໜບັສະໜູນດາ້ນວຊິາການ ໃຫແ້ກກ່ດິຈະການສາ້ງ
ລາຍໄດ ້
 ໃນຊ່ວງເວລາການເລີັ່ມຕ ັ້ນຂອງຮອບວຽນເງີນກູ້ຮ່ວງໃໝ່ທຸກໆຄັັ້ງ, ຄະນະກໍາມະ 
ການບໍລິຫານ ກຝສບ ຄວນມີການຮ່ວມມ ກັບພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ເພ ັ່ອທໍາການຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ 
ກໍານ ດ ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຝ ກອ ບຮ ມດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາສ້າງລາຍໄດ້ ຖ້າຫາກ
ວ່າການຝ ກອ ບຮ ມຖ ກພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສ ມ ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ເມ ອງກໍັ່ຄວນຂ ັ້ນແຜນ ແລ້ວຈັດສ ັ່ງໃຫ້ວິຊາການຂັັ້ນແຂວງເພ ັ່ອສັງລວມ ແລະ ສະເໜີເຂ ັ້າໃນແຜນກິດຈະກໍາ
ປະຈໍາ 4 ເດ ອນ 

 ການກະກຽມບ ດລາຍງານດາ້ນການເງນີປະຈາໍໄຕມາດ ແລະ ປະຈາໍປຂີອງ ກຝສບ 
 ໃນຊ່ວງໄລຍະທ້າຍຂອງແຕ່ລະໄຕມາດ,  ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງຈະຊ່ວຍ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໃນການກະກຽມບ ດລາຍງານດ້ານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ,  ບ ດລາຍງານ
ດັັ່ງກ່າວ ຈະຖ ກສ ັ່ງເຂ ັ້າໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາໄຕມາດເພ ັ່ອທໍາການອະນຸມັດ ແລະ ສ ັ່ງຕໍັ່ເຖິງພະນັກງານວິຊາ
ການຂັັ້ນແຂວງ ສໍາລັບບ ດລາຍງານດ້ານການເງນິປະຈໍາປີກໍປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນດຽວກັນ 

 ການຈດັກອງປະຊມຸປະຈາໍໄຕມາດ ແລະ ກອງປະຊມຸປະຈາໍປ ີ
 ອີງຕາມກ ດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ກຝສບ,  ແມ່ນຄວນຈະຕ້ອງມີກອງປະຊຸມ
ປະຈໍາໄຕມາດ ທີັ່ມີການເຂ ັ້າຮ່ວມຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິກຫານ ກຝສບ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາ 
ຈຸດປະສ ງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພ ັ່ອທໍາການປ ກສາຫາລ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານໂດຍທ ັ່ວໄປຂອງ ກຝສບ 
ແລະ ບັນຫາສະເພາະອ ັ່ນໆ ຫ   ວ່າ ມີປະເດັນຕ່າງໆທີັ່ເຫັນວ່າມຄີວາມຈໍາເປັນ ລວມໄປເຖິງການຮັບຮອງບ ດ
ລາຍງານດ້ານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ 
 ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍປະຈໍາປີແມ່ນຈະໄດຈ້ັດຂ ັ້ນປີລະເທ ັ່ອ ແລະ ມີການເຂ ັ້າຮ່ວມ
ໂດຍສະມາຊິກທັງໝ ດຂອງ ກຝສບ ຈຸດປະສ ງຫ ັກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ແມ່ນເພ ັ່ອເລ ອກຕັັ້ງຄະນະ
ກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະຊີ ັ້ນໍາຊຸດໃໝ່ ລວມໄປເຖິງການຮັບຮອງເອ າບ ດລາຍງານດ້ານການເງນິປະຈໍາ
ປີ ແລະ ອ ັ່ນໆ. ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ຈະຊ່ວຍເຫ  ອຄະນະກໍາມະການການບໍລິຫານ ກຝສບ ໃນການ
ຈັດກອງປະຊຸມເຫ  ັ່ານີັ້ຂ ັ້ນ ແລະ ຈະຕ້ອງເຂ ັ້າຮ່ວມເປັນຜູສ້ັງເກດການ/ເປັນທີັ່ປ ກສາ 
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 ການປະເມນີຄວາມພອ້ມ ເພ ັ່ອຂາ້ມຜາ່ນໄປສູຂ່ັັ້ນຕອນທ ີ4 
 ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ໂດຍມກີານຮ່ວມມ ກັບພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ແຂວງ ຈະທໍາການປະເມີນເບິັ່ງວ່າ ບັນດາເງ ັ່ອນໄຂຕ່າງເພ ັ່ອຂ້າມຜ່ານໄປສູຂ່ັັ້ນຕອນທີ 4 ແລ້ວບໍ, ການປະ
ເມີນຜ ນໂດຍການນໍາໃຊ້ຄໍາຖາມແບບກວດສອບສະເພາະ,  ຖ້າຫາກວ່າ ກຝສບ ໃດໜ ັ່ງ ບໍັ່ສາມາດບັນລຸໄດ້
ຕາມເງ ັ່ອນໄຂທີັ່ໄດກ້ໍານ ດໄວ້ ກຝສບ ນັັ້ນ ກໍຈະຍັງຄ ງດໍາເນີນຢູຂ່ັັ້ນຕອນທີ 3 ຄ ເກ ັ່າ ຈ ນກວ່າຈະສາມາດບັນລຸ
ໄດ້ຕາມເງ ັ່ອນໄຂ ຈ ັ່ງຜ່ານເຂ ັ້າຂັັ້ນຕອນທີ 4 

 ການເຊນັສັນຍາຜາ່ນຂັັ້ນຕອນທີ 3 
 ກ່ອນຈະມກີານເຊັນເອກະສານນີັ້ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຈະຕ້ອງ
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາເງ ັ່ອນໄຂຂ້າມຜ່ານກ້າວໄປເຖິງຂັັ້ນຕອນທີ 4 ແມ່ນໄດຖ້ ກປະຕິບັດສໍາເລັດ
ແລ້ວ ແລະ ການດໍາເນີນງານເປັນໄປຕາມຂັັ້ນຕອນທຸກປະການ ເງ ັ່ອນໄຂຂ້າມຜ່ານໄປສູຂ່ັັ້ນຕອນຕໍັ່ໄປມຄີ : 

1. ການຝາກປະຢັດແມ່ນມກີານສ ບຕໍັ່ 
2. ການດໍາເນີນງານດ້ານສິນເຊ ັ່ອ ແມ່ນດໍາເນີນໄປໄດ້ດີບໍັ່ມບີັນຫາ ພ້ອມທັງມີ

ອັດຕາການຊໍາລະຄ ນຕາມກໍານ ດເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 95 ແລະ ຮອບວຽນເງິນກູຈ້ໍານວນໜ ັ່ງ ໄດປ້ະຕິບັດສໍາເລັດ 
3. ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໄດ້ຮັບການຝ ກອ ບຮ ມ ກ່ຽວກັບວິທີ

ການຕລີາຄາໃນຄໍາຮ້ອງຂໍເງິນກູ້ ແລະ ການບໍລິຫານເງີນກູແ້ບບງ່າຍດາຍ 
4.3.5 ຂັັ້ນຕອນທີ 5:  ການຝາກປະຢດັ ແລະ ສນິເຊ ັ່ອ ຕາມເງ ັ່ອນໄຂຂອງບາ້ນ ແລະ ການຊວ່ຍ

ເຫ  ອຈາກພະນກັງານວຊິາການ 
 ໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝ ດ ຈະຖ ກໂອນໃຫ້ແກຄ່ະນະກໍາມະການບໍລິ 
ຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາຂອງ ກຝສບ ກິດຈະກໍາດໍາເນີນງານຂອງພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງຢູ່
ໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້ມີຄ :  

1. ວາງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃໝ່ໃຫ້ແກຄ່ະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຢ່າງຈະ
ແຈ້ງ,  ເຊິັ່ງພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງຈະໄດຝ້ ກອ ບຮ ມອຸ່ນຄ ນທຸກຫ ວຂໍັ້ທີັ່ສໍາຄັນ 

2. ທ ບທວນຄ ນເງ ັ່ອນໄຂການຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອ ຂອງ ກຝສບ ພາຍຫ ັງໂອນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກຄ່ະນະກໍາມະການບໍລຫິານ ກຝສບ ແລ້ວ ພະນັກງານວິຊາຂັັ້ນເມ ອງ ຈະໃຫ້ຄໍາ
ແນະນໍາ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານ ກຝສບ ໃນການທ ບທວນຄ ນເງ ັ່ອນໄຂການຝາກປະຢັດ 
ແລະ ສິນເຊ ັ່ອ ແລະ ອາດມີການປ່ຽນແປງ ເພ ັ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກຄ່ວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາສະມາຊິກ
ໃຫ້ໄດ້ ແລະ ເພ ັ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍ ງລວມຂອງ ກຝສບ 

3. ການຝ ກອ ບຮ ມສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກຕໍັ່ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍໄດ້ 
4. ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ມີການຮ່ວມມ ກັນກັບພະນັກງານວິຊາການ

ຂັັ້ນເມ ອງ ຈະພິຈາລະນາຄວາມຈໍາເປັນໃນຕໍັ່ໜ້າ ສໍາລັບການຝ ກອ ບຮ ມດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກກ່ິດຈະກໍາສ້າງ
ລາຍໄດ້ 

5. ການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ດ້ານຄວາມຄ ບໜ້າຢູ່ລະດັບບ້ານ ແລະ ການເຮັດບ ດ
ລາຍງານ: ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ຈະລ ງເຮັດວຽກຢູ່ແຕ່ລະບ້ານຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັັ້ງຕໍັ່ເດ ອນ ເພ ັ່ອຊ່ວຍ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງ ກຝສບ ອີງຕາມປະສ ບການ
ໃນຊ່ວງເວລາການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດຢູໃ່ນຂັັ້ນຕອນທີ 3 ພະນກັງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ຈະລາຍງານຕໍັ່ພະນັກ   
ງານວິຊາການຂັັ້ນແຂວງທຸກໆເດ ອນ 

6. ການປະເມີນຄວາມພ້ອມເພ ັ່ອຂ້າມຜ່ານໄປສູຂ່ັັ້ນຕອນທີ 5 
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 ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ໂດຍມກີານຮ່ວມມ ກັບພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ແຂວງ,  ຈະທໍາການປະເມີນເບິັ່ງວ່າ ກຝສບ ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດບັນດາເງ ັ່ອນໄຂເພ ັ່ອຂ້າມຜ່ານໄປສູຂ່ັັ້ນຕອນ
ທີ 5 ແລ້ວບໍ, ການປະເມີນຜ ນຈະຖ ກດໍາເນີນໂດຍນໍາໃຊຄ້ໍາຖາມແບບກວດສອບສະເພາະ,  ຖ້າຫາກວ່າ 
ກຝສບ ໃດຍັງປະຕິບັດເງ ັ່ອນໄຂບໍັ່ທັນສໍາເລັດ,  ກຝສບ ນັັ້ນ ກໍັ່ຍັງຄ ງດໍາເນີນຢູຂ່ັັ້ນຕອນທີ 4 ຢູ່ຈ ນກວ່າວ່າ 
ກຝສບ ນັັ້ນ ສາມາດບັນລຸໄດຕ້າມເງ ັ່ອນໄຂເສຍກ່ອນ ຈ ັ່ງສາມາດຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ຂັັ້ນຕອນຕໍັ່ໄປໄດ້ 

7. ການເຊັນສັນເອກະສານຜ່ານຂັັ້ນຕອນທີ 4 
 ກ່ອນຈະມກີານເຊັນເອກະສານນີັ້,  ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຈະຕ້ອງ
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ ບັນດາເງ ັ່ອນໄຂເພ ັ່ອກ້າວໄປສູຂ່ັນຕອນທີ 5 ແມ່ນໄດຖ້ ກປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 
ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງ ກຝສບ ແມ່ນເປັນໄປຕາມຂັັ້ນຕອນທຸກປະການ ແລະ ໄດ້ກະກຽມເພ ັ່ອຮັບຮອງ
ເອ າບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອຍບທັງໝ ດ ທີັ່ມີເງ ັ່ອນໄຂ ເພ ັ່ອຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ຂັັ້ນຕໍັ່ໄປມີຄ : 
 ກ. ການຝາກປະຢັດແມ່ນມກີານສ ບຕໍັ່ 
 ຂ. ການເຄ ັ່ອນໄຫວດ້ານສິນເຊ ັ່ອ ສ ບຕໍັ່ດໍາເນີນດ້ວຍອັດຕາການຊໍາລະຄ ນ ຕາມ
ກໍານ ດເວລາຢ່າງໜອ້ຍ 95 ຂອງການກູ້ຢ ມ 
 ຄ. ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ສາມາດຄຸ້ມຄອງທຸກສິັ່ງຢ່າງ
ໃນການເຄ ັ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກຝສບ ໄດຢ້່າງເຕັມສ່ວນ 
 ງ. ບັນດາສະມາຊີກ ກຝສບ ສາມາດເລ ອກຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ 
ກຝສບ ຊຸດໃໝ່ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາຊຸດເກ ັ່າ ກໍັ່ສາມາດຖ່າຍຖອດຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ 
 ຈ. ກຝສບ ໄດ້ມລີາຍຮັບສ່ວນເກີນ ທີັ່ຖ ກນໍາໃຊຕ້າມຄວາມປະສ ງຂອງສະມາ 
ຊິກ (ຕ ວຢ່າງ: ແຈກຢາຍເປັນເງິນປັນຜ ນ, ຮັກສາໄວ້ເປັນສ່ວນແຮ ຫ   ນໍາໃຊສ້ໍາລັບຈຸດປະສ ງອ ັ່ນໆ) 

4.3.6 ຂັັ້ນຕອນທີ 6: ການດາໍເນນີການບລໍຫິານກອງທ ນ 
 ການບໍລິຫານ ກຝສບ ຢ່າງເປັນເອກະລາດ,  ຂັັ້ນຕອນນີັ້ ຖ ວ່າເປັນວັດຖຸປະສ ງລວມໃນ
ຂະບວນການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ,  ແຕ່ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ຕ້ອງໄດ້ລ ງຕິດຕາມໃນຈັງຫວະຢ່າງໜ້ອຍ 
3 ເດ ອນຕໍັ່ຄັັ້ງ ທັງນີັ້ເພ ັ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກຄ່ວາມຍ ນຍ ງຂອງ ກຝສບ ທີັ່ຖ ກສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນບັນດາກິດຈະກໍາຈະຖ 
ດໍາເນີນງານພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້ມີຄ : 

 ການຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜ້າຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ການເຮັດບ ດລາຍງານໃຫ້ພະນັກງານ
ວິຊາການຂັັ້ນແຂວງ 
 ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ຈະໄປເຮັດວຽກແຕລ່ະບ້ານຢ່າງເປັນປ ກກະຕຢິ່າງ
ໜ້ອຍ 1 ຄັັ້ງຕໍັ່ໄຕມາດ ເພ ັ່ອຊ່ວຍເຫ  ອຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໃນການບໍລິຫານກອງທ ນ ໂດຍອີງ
ໃສປ່ະສ ບການທີັ່ໄດ້ຮັບ ໃນຊ່ວງເວລາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັໃນຂັັ້ນຕອນທີ 4 ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ເມ ອງຈະລາຍງານໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນແຂວງເປັນທຸກໄຕມາດ 
 ຄວາມຄ ບໜ້າທີັ່ໄດຖ້ ກປະຕິບັດຢູລ່ະດັບ ກຝສບ ຈະຖ ກດໍາເນີນດານປະເມີນຜ ນ
ຢ່າງເປັນປ ກະຕ ິອີງຕາມເງ ັ່ອນໄຂທີັ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງ ແລະ ຄວາມໝາຍໝັັ້ນຕັັ້ງໃຈຂອງສະມາຊິກ ຂອງ 
ກຝສບ ກໍລະນຫີາກວ່າ ກຝສບ ໃດໜ ັ່ງບໍັ່ສາມາດບັນລໄຸດ້ເງ ັ່ອນໄຂທີັ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ບໍັ່ມຄີວາມໝາຍ
ໝັັ້ນຕັັ້ງໃຈທີັ່ຈະສ ບຕໍັ່ການດໍາເນີນງານຂອງ ກຝສບ,  ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ສະມາຊີກທັງໝ ດ 
ຂອງ ກຝສບ ສາມາດຄ ັ້ນຄ້ວາປ ກສາຫາລ  ເພ ັ່ອປັບປຸງແກໄ້ຂ,  ຖ້າຫາກວ່າຍັງປັບປຸງບໍັ່ໄດ້ກໍສາມາດກ້າວໄປສູ່
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ການຍຸບເລີກກອງທ ນໄດ້ບັນດາກິດຈະກໍາສໍາລັບທັງໝ ດທຸກຂັັ້ນຕອນແມ່ນໄດ້ສັງລວມຢູເ່ອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ 5 
 
4.4 ລະບ ບໂຄງສາ້ງການຈດັຕັັ້ງຂອງ ກຝສບ 
 ການຈັດຕັັ້ງຂອງກຝສບປະກອບດ້ວຍອ ງປະກອບດັັ່ງນີັ້: 

 ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ເພ ັ່ອເລ ອກຕັັ້ງເອ າຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີັ້
ນໍາ ກຝສບ ຈະຕ້ອງຈັດຂ ັ້ນທຸກໆປີ ແລະ ສະມາຊິກທັງໝ ດຖ ກເຊີນເຂ ັ້າຮ່ວມ 

 ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 4 ຄ ນ ຄ : 
1. ປະທານ 1 ຄ ນ ເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບການຄວບຄຸມບໍລິຫານລວມຂອງ ກຝສບ 
2. ຮອງປະທານ 1 ຄ ນ ເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບເງິນກູ້ ແລະ ການຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກໍາ

ສ້າງລາຍຮັບ 
3. ເລຂາ 1 ຄ ນ ເປັນຜູຮ້ັບຜດິຊອບເງິນຝາກປະຢັດ 
4. ນາຍບັນຊີ 1 ຄ ນ ເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບວຽກງານການບັນຊີຂອງ ກຝສບ 

 ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາ ກຝສບ ມີໜ້າທີັ່ຮັບຜິດຊອບ ເພ ັ່ອຮັບປະກັນການເຄ ັ່ ອນໄຫວວຽກ
ງານທີັ່ຖ ກຕ້ອງຂອງ ກຝສບ ແລະ ມີສິດອໍານາດຮຽກເອີັ້ນປະຊຸມສໍາລັບສະມາຊິກທຸກຄ ນ ເພ ັ່ອຈັດຕັັ້ງການ
ເລ ອກຕັັ້ງເອ າຄະນະກໍາມະການຊຸດໃໝ່,  ໃນກໍລະນຜີິດລະບຽບຫ ັກການຢ່າງໜັກ ຄະນະກໍາມະການດັັ່ງກ່າວ
ປະກອບດ້ວຍ: ປະທານ 1 ທ່ານ, ຮອງປະທານ 1 ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກ 1 ທ່ານ 

 ສະມາຊິກຂອງກອງທ ນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອຂັັ້ນບ້ານ (ກຝສບ) ບັນດາຄ ວເຮ ອນທັງ
ໝ ດທີັ່ຢູໃ່ນບ້ານສາມາດສະໝັກເຂ ັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ໄດ້ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ,  ຕາມເງ ັ່ອນໄຂ 
ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຄ ວເຮ ອນ 
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ບ ດທ ີ5 
ການກໍານ ດປະເພດ, ຂະໜາດ ແລະ ໄລຍະເງນິກູ້ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ັ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດອະທິບາຍວິທີການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການປ່ອຍເງິນກູ້ ໃນກອງທ ນຟາກ
ປະຢດັສິນເຊ ັ່ອຂັັ້ນບ້ານສູປ່ະຊາຊ ນ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
5.1 ປະເພດເງນິກູ ້
 ປ ກກະຕິແລ້ວເງິນກູ້ ແມ່ນເປັນເງິນສ ດ ຢູ່ໃນແຜນງານການເງິນຈຸນລະພາກ ເງິນກູ້ສາມາດແບ່ງ 
ອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫຍ່ ຄ : 

1) ສນິເຊ ັ່ອຈນຸລະພາກທ ັ່ວໄປ: ແມ່ນເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ (ແຕ່ 60,000 ຫາ 500, 000 ກີບ) 
ແລະ ນໍາໃຊ້ເພ ັ່ອການສ ັ່ງເສີມ ຫ   ສ້າງກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ ທີັ່ລູກຄ້າມີຄວາມຊໍານານຢູ່ແລ້ວ,  ເງິນກູ້ປະເພດ
ນີັ້ມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິັ່ງລວມເອ າການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ,  ຫັດຖະກໍາ,  ຫຍບິແສ່ວ,  ປູກຝັງ, ການ
ລ້ຽງສັດປີກຂະໜາດນ້ອຍ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ອ ັ່ນໆ 

2) ເງນິກູສ້າໍລບັການປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ: ແມ່ນເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ (ນັບແຕ່ 
1,500,000 ຫາ 3,500,000 ກີບ) ແລະ ນໍາໃຊ້ເພ ັ່ອສ ັ່ງເສີມ ຫ   ສ້າງການປະກອບການ/ຟາມ,  ໃນກໍລະນີ
ດັັ່ງກ່າວ ໂຄງການອາດຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອຈາກທາງນອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດ້ານເຕັກນິກ ເຊິັ່ງ
ອາດມາຈາກຄອບຄ ວອ ັ່ນ,  ພີັ່ນ້ອງ,  ກຸ່ມ ແລະ ອ ັ່ນໆ ຕາມປ ກກະຕິເງິນກູ້ປະເພດນີັ້ ແມ່ນລວມທັງການຄ້າ
ຂະໜາດໃຫຍ ່ ແລະ ການປະກອບການ ເຊັັ່ນ: ຟາມກະສິກາໍ, ການລ້ຽງສັດປີກຂະໜາດໃຫຍ,່  ຟາມງົວ,  
ຫັດຖະກໍາ ແລະ ອ ັ່ນໆ 

 
5.2 ໄລຍະເງນິກູ ້

ເງິນກູ້ຈຸລະພາກມີໄລຍະກູ້ 1 ປີ ເຊິັ່ງວິທີນີັ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີັ່ເງິນເຟີັ້ຄ ງທີັ່ 
ໃນລະດັບໃດໜ ັ່ງ ສ່ວນສະພາບແວດລ້ອມທີັ່ມີສະພາບແວດລ້ອມເງິນເຟີັ້ສູງ ໄລຍະເງິນກູ້ແມ່ນຕໍັ່າກວ່າ 1 ປີ
(6 ເດ ອນຫາ 1 ປີ) ເພ ັ່ອຫ ີກລຽງການຫຼຸດຄ່າຂອງທ ນ 

 
5.3 ຂະໜາດເງນິກູ ້

ຂະໜາດຂອງເງິນກູ້ໃນການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນເລີັ່ມຈາກຈໍານວນໜ້ອຍ ຫາ ຫ າຍ ແລະ ຈະເພີັ່ມ
ຂ ັ້ນໃນຮອບວຽນຕໍັ່ໄປ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດ ແລະ ຜ ນສໍາເລັດໃນການຈ່າຍຄ ນ ຂອງຮອບວຽນ ທີັ່ຜ່ານມາ 
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5.4 ດອກເບຍ້ 
 ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ແມ່ນລາຄາທີັ່ຈ່າຍຄ່າຢ ມເງິນ ໃນແຜນງານການເງິນຈຸນລະພາກ ດອກເບ້ຍເງິນກູ ້
ແມ່ນຄິດໄລ່ບ ນພ ັ້ນຖານຂອງການສິັ້ນເປ ອງ ເຊັັ່ນ: ສິນເປ ອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສິັ້ນເປ ອງບໍັ່ແມ່ນການ
ເງິນ ເພ ັ່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຍ ນຍ ງຂອງສະຖາບັນ 

5.4.1 ເປນັຫຍັງຈ ັ່ງມດີອກເບ້ຍ 
 ເພ ັ່ອສະໜອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດໍາເນິນງານ/ບໍລິຫານ 
 ຄ່າຂອງທ ນ (ອ ງການອາດຈະຢ ມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນອ ັ່ນ) 
 ກຸ້ມຄວາມສ່ຽງທີັ່ລູກຄ້າອາດຈະບໍັ່ຊໍາລະຄ ນ/ໜີັ້ສູນ 
 ກຸ້ມຄວາມສ່ຽງໃນການຫຼຸດຄ່າຂອງເງິນ/ຮັກສາຄ່າຂອງເງິນ (ໄພເງິນເຟີັ້) 

5.4.2 ເຕກັນກິໃນການກາໍນ ດດອກເບຍ້ 
ການກໍານ ດດອກເບ້ຍຢູ່ໃນການເງິນຈຸນລະພາກແມ່ນງ່າຍດາຍ ຕ້ອງການຄວາມຮູ້ກ່ຽວ

ກັບບາງແນວຄວາມຄິດດ້ານການເງິນເລັກນ້ອຍ 
1. ປະເດັນທາງດ້ານການເງິນຄວາມຢູ່ລອດຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ: 

 ຄວາມຈໍາເປັນກຸ້ມຄ່າບໍລິການ 
 ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງກຸ້ມເງິນກູ້ທີັ່ອາດບໍັ່ໄດ້ຮັບການຊໍາລະຄ ນ/ໜີັ້ສູນ 
 ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງກຸ້ມຄ່າຂອງທ ນ 
 ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງກຸ້ມຜ ນກະທ ບຂອງເງິນເຟີັ້ 
 ເພ ັ່ອຕອບສະໜອງອັດຕາທີັ່ຕ້ອງການເພ ັ່ອການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງສະຖາບັນ 

2. ປະເດັນທີັ່ບໍັ່ແມ່ນທາງດ້ານການເງິນ: ຂໍັ້ກໍານ ດທາງດ້ານກ ດໝາຍ 

5.4.3 ການຄດິໄລດ່ອກເບຍ້ 
 ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຫ າຍວິທີ ແຕ່ໃນໂຄງການການເງິນຈຸນລະພາກ ຖ ວ່າ ວິທີການຄິດໄລ່
ແບບສະເໝີ (Flat rate of interest) ແມ່ນເໝາະສ ມກວ່າ ເພາະບໍັ່ສັບສ ນ ແລະ ງ່າຍດາຍ ການຄິດໄລ່
ແບບນີັ້ ແມ່ນການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນມາຈາກຕ ັ້ນທ ນເງິນກູ້ທີັ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍໄປ ແລະ ບໍັ່ຄິດໄລ່ຈາກຈໍານວນ
ຍອດຍັງເຫ  ອບໍັ່ທັນຊໍາລະໃນໄລຍະອາຍຸຂອງເງິນກູ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການຊໍາລະຄ ນເປັນອາທິດ/ເດ ອນ ກໍັ່
ຕາມ ເຊິັ່ງມີວິທີການຄິດໄລ່ດັັ່ງນີັ້: 
 

 ສູດ 
100

RC
Ir


   Ir = ອັດຕາດອກເບ້ຍ 

      C = ຕ ັ້ນທ ນເງິນກູ້ 
      R = ອັດຕາດອກເບ້ຍ 
 
 ຕ ວຢາ່ງ: ນາງສ ມຈນັໄດ້ຢ ມເງິນ 120,000 ກີບ ສໍາລັບເວລາ 6 ເດ ອນ ໃນອັດຕາດອກ
ເບ້ຍ 48/ປີ ຕ ັ້ນທ ນຈະໄດ້ຊໍາລະຄ ນ ເປັນ 6 ງວດ ພາຍໃນໄລຍະ 6 ເດ ອນ ດອກເບ້ຍທັງໝ ດທີັ່ ນາງ ສ ມ
ຈັນ ຕ້ອງຈ່າຍແມ່ນ: 

 ດອກເບ້ຍທັງໝ ດ 800.28
100

24000.120



 ກີບ 24 ແມ່ນໄລຍະເວລາ 6 ເດ ອນ 

ຖ້ານາງ ສ ມຈັນ ຕ້ອງການຊໍາລະໃນ 1 ປີ ຫ   12 ງວດ  ຈໍານວນດອກເບ້ຍທັງໝ ດທີັ່ລາວຕ້ອງຈ່າຍແມ່ນ: 
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 ດອກເບ້ຍທັງໝ ດ 57.600
100

48120.000
==

 ກີບ 

 
5.5 ການພຈິາລະນາເງ ັ່ອນໄຂການປອ່ຍກູ ້
 ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈໃຫ້ສິນເຊ ັ່ອຜູ້ໃຫ້ສິນເຊ ັ່ອ ອາດໃຊ້ຫ ກັການພິຈາລະນາກວ້າງໆ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ ຫາກການໃຫ້ສິນເຊ ັ່ອທີັ່ມີມູນຄ່າສູງ ຫ   ຜູ້ໃຫ້ສິນເຊ ັ່ອທີັ່ມີມູນຄ່າສູງ ຫ   ຜູ້ໃຫ້ສິນເຊ ັ່ອບໍັ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຜູ້
ໃຫ້ສິນເຊ ັ່ອດີ 
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ບ ດທ ີ6 
ພ ັ້ນຖານການລ ງບນັຊເີງິນຝາກ ແລະ ເງນິກູ້ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

 ເພ ັ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດເຂ ັ້າໃຈໂດຍພ ັ້ນຖານ ກ່ຽວກັບ: 
1. ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຫ ັກການຕ່າງໆຂອງການລ ງບັນຊ ີ
2. ວິທີລ ງທະບຽນ ແລະ ບັນທ ກເງິນຝາກ ແລະ ປ ັ້ມເງິນສ ດ 
 

ເນ ັ້ອໃນ 
 
6.1 ໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງການລ ງບນັຊ ີ

ການບໍລິຫານແບບມີປະສິດທິພາບ, ການບັນທ ກບັນຊີທີັ່ຊັດເຈນຖ ກຕ້ອງ ແມ່ນການເຄ ັ່ອນໄຫວ
ທີັ່ມີຊີວິດຂອງກອງທ ນໃດໜ ັ່ງທີັ່ຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລັດ ກອງທ ນປະຢັດ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອຕ້ອງການຄວາມຊັດ
ເຈນ ແລະ ຖ ກຕ້ອງດ້ານການລ ງບັນຊີ ເພ ັ່ອ: 

 ສະໜອງແຫ ັ່ງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ທີັ່ໜ້າເຊ ັ່ອຖ ໄດ້ ໃຫ້ແກ່ທຸກໆການເຄ ັ່ອນໄຫວ ຮັບເຂ ັ້າ ແລະ 
ຈ່າຍອອກຂອງ ກຝສບ 

 ສະໜອງຂໍັ້ມູນ-ຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ເພ ັ່ອຊ່ວຍເຫ  ອກອງທ ນ 
ໃນການບໍລຫິານກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 

 ຮັກສາຄວາມໜ້າເຊ ັ່ອຖ ຂອງກອງທ ນ ຜູ້ຝາກເງິນປະຈໍາຕ້ອງຮູວ້່າ ເງິນຂອງພວກເຂ າເຈ ັ້າ
ແມ່ນຢູໃ່ນສະພາວະປອດໄພແລ້ວ ຫ   ບໍັ່ 

 ບັນທ ກປະຫວັດຂອງກິດຈະກາໍຕ່າງໆທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການເພີັ່ມຂ ັ້ນຂອງຕ ັ້ນທ ນ
ພ ັ້ນຖານຂອງ ກຝສບ 

 ເພ ັ່ອຮັບປະກັນວ່າ ໜ້າທີັ່ດັັ່ງກ່າວ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້,  ການລ ງບັນຊີຈໍາເປັນຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມຫ ັກການຈໍານວນໜ ັ່ງດັັ່ງນີັ້: 

1. ຄວາມສ ມບູນແບບ: ທຸກໆລາຍລະອຽດທີັ່ເຫັນວ່າຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ລ ງບັນທ ກ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາແບບຟອມທີັ່ມີຕາມລໍາດັບ 

2. ຄວາມຊັດເຈນ - ຖ ກຕ້ອງ: ທຸກໆຂໍັ້ມູນ - ຂ່າວສານຈະຕ້ອງລ ງບັນທ ກຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, 
ໂດຍສະເພາະຕ ວເລກ ແລະ ມູນຄ່າ,  ຄວາມຜິດຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງຖ ກປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ໂດຍຜ່ານ ແລະ
ກວດແກ້ ແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຂຽນບ ັ່ງບອກໄວ້ກັບຂ້າງບ່ອນທີັ່ມີຄວາມຜິດ 

3. ທັນເວລາ: ທຸກໆເອກະສານຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ແລ້ວ ໃນວາລະທີັ່ມກີານເຄ ັ່ອນໄຫວ 
ຮັບເຂ ັ້າ - ຈ່າຍອອກ ແລະ ການລ ງບັນຊ ີຕ້ອງສະຫຼຸບປິດບັນຊີໃຫ້ແລ້ວ ແບບເປັນປ ກກະຕແິຕ່ລະມ ັ້ 

4. ການກວດກາ:  ທຸກໆການເຄ ັ່ອນໄຫວຮັບເຂ ັ້າ - ຈ່າຍອອກຈະຕ້ອງໄດ້ລ ງບັນທ ກ 2 
ບັນຊີຄ : ປ ັ້ມປະຈໍາຕ ວຂອງສະມາຊິກ ແລະ ການລ ງບັນຊີເງນິສ ດ ແລະ ມີການຢັັ້ງຢ ນດ້ວຍສອງລາຍເຊັນ 
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6.1.1 ແບບຟອມຕາ່ງໆທີັ່ໃຊລ້ ງບັນຊເີງນິຝາກ 
 

ຕາຕະລາງທີ 1  ແບບຟອມຕາ່ງໆທີັ່ໃຊລ້ ງບນັຊ ີ
 
ລ/ດ       ແບບຟອມຕາ່ງໆ ໃຜເປນັຜູປ້ະກອບ

ແບບຟອມນີັ້ 
ໃຜເປນັຜູເ້ຊນັແບບ
ຟອມນີັ້ 

ໃຜເປນັຜູເ້ກບັມຽ້ນ
ແບບຟອມນີັ້ 

1 ປ ັ້ມປະຈໍາຕ ວຂອງສະ
ມາຊິກ 

ຄະນະກໍາມະການ
ບໍລິຫານກຝສບ 

ປະທານກຝສບ ແລະ
ບັນດາສະມາຊິກ 

ບັນດາສະມາຊິກ 

2 ປ ັ້ມບັນທ ກເງິນຝາກ ນາຍບັນຊີກຝສບ 
 

ປະທານກຝສບ ແລະ
ນາຍບັນຊ ີ

ແຟ້ມເອກະສານ
ຂອງນາຍບັນຊີ 

3 ປ ັ້ມບັນທ ກເງິນສ ດ ນາຍບັນຊີກຝສບ ປະທານກຝສບ 
ແລະນາຍບັນຊ ີ

ແຟ້ມເອກະສານ
ຂອງນາຍບັນຊີ 

 
 ປ ັ້ມປະຈາໍຕ ວຂອງສະມາຊກິ  

 

 
 
ຮບູທ ີ2 ໜາ້ປ ກດາ້ນນອກປ ັ້ມປະຈາໍຕ ວຂອງສະມາຊກິ 

ກອງທ ນຝາກປະຢດັແລະສນິເຊ ັ່ອຂັັ້ນບາ້ນບາ້ນ:______(1)_____ລະຫດັ___(2)_____ 

ເມ ອງ:_______(3)_______: ແຂວງ: ຫ ວງພະບາງ 

 

ປ ັ້ມປະຈາໍຕ ວຂອງສະມາຊກິ 

 

ກະລຸນາຖ ປ ັ້ມຫ ວນີັ້ມາທຸກໆ ເທ ັ່ອເມ ັ່ອທ່ານມກີານພ ວພັນກັບກອງທ ນ 
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ຮບູທ ີ3 ໜາ້ປ ກດາ້ນໃນປ ັ້ມປະຈາໍຕ ວຂອງສະມາຊກິ 
 

 
 

ຮບູທ ີ4 ຫ ັງປ ກດາ້ນນອກປ ັ້ມປະຈາໍຕ ວຂອງສະມາຊກິ 
 

 
 
ຮບູທ ີ5 ຫ ັງປ ກດາ້ນໃນປ ັ້ມປະຈາໍຕ ວຂອງສະມາຊກິ 
 

ກອງທ ນຝາກປະຢັດແລະສິນເຊ ັ່ອຂັັ້ນບ້ານໆ____________(1)___________ 

ບັດສະມາຊິກເລກທີ_____(4)____.ທີັ່ຢູ:່ ເຮ ອນເລກທີັ່.___(5)____ໜ່ວຍ__(6)__ 

ບ້ານ______(1)____.ເມ ອງ_____(3)_______.ແຂວງ:ຫູ ວງພະບາງ 

ປ ັ້ມສໍາມະໂນຄ ວເລກທີ. ____(7)____ວັນທີ_____(8)____ອອກໂດຍ___(9)___ 

ຊ ັ່ຂອງສະມາຊິກ:  __________(10)____________ 

 

 

 

 

 

 

ກອງທ ນຝາກປະຢັດແລະສິນເຊ ັ່ອບ້ານ: ____(1)___ຂໍຢັັ້ງຢ ນວ່າ:___(10)____ 

ທ/ນ…………………………….ໄດ້ຖ ກຮັບເຂ ັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງກອງທ ນ 

ໃນວັນທີ________________(11)________ 

ບ້ານ___________.ວັນທີ_____/___/___ 

ປະທານກອງທຶນ 

 

ກອງທ ນຝາກປະຢັດແລະສິນເຊ ັ່ອບ້ານ: _________(1)_________ ເປັນກອງທ ນ 
ແບບລວມໝູ່ທີັ່ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນຢູ່ພາຍໃນບ້ານແລະມີເປ ັ້າໝາຍໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການເງນີ 
ແກຊ່າວບ້ານເພ ັ່ອສ້າງກ ນໄກການຊ່ວຍເຫ  ອເຊີັ່ງກັນແລະກັນໃນຂະບວນການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ- ສັງຄ ມຂອງບ້ານ 
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ວັນທີ 

       ເງິນຝາກແລະ ເງິນກູ ້  
ລາຍ 
ເຊັນນາຍ
ບັນຊີ 

ຝາກເຂ ັ້າ ຖອນອອກ ເງິນປັນຜ ນ ຍອດເຫ  ອ ລາຍເຊັນ 
ນາຍບັນຊີ 

ວັນທີ ກູໄ້ປ ຊໍາລະ 
ຄ ນຕ ັ້ນ 
ທ ນ 

ຍອດ 
ເຫ  ອ 

ຈ່າຍ 
ດອກ 
ເບ້ຍ 

ປັບ 
ໄໝ 

(12) (13) (14) (15) (16)         
             
             
             
             
             

 
ຮບູທ ີ6  ປ ັ້ມປະຈາໍຕ ວສະມາຊກິເງນິຝາກ ແລະ ເງິນກູ ້(ຢູຂ່າ້ງໃນ) 
 

6.1.2 ກຽ່ວກບັການຕ ັ່ມໃສປ່ ັ້ມປະຈາໍສະມາຊກິ 
1. ໃສ່ຊ ັ່ເຕັມຂອງບ້ານບ່ອນທີ່ັ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ ກຝສບ 
2. ໃສ່ພະຍັນຊະນະຕ ວໜ ັ່ງ ແມ່ນຊີັ້ບອກໃຫ້ຮູ້ເມ ອງ ແລະ ໂຕເລກສອງຕ ວ ແມ່ນຊີັ້

ບອກເຖິງລໍາດັບຂອງການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ຢູ່ໃນບ້ານພາຍໃນເມ ອງ. ຕ ວຢ່າງ: ບ້ານຊອກ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ
ເປັນຄັັ້ງທໍາອິດຢູເ່ມ ອງຄັນທະບຸລ ີ ແລະ ບ້ານນາແກ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ເປັນແຫ່ງທີສອງຢູ່ໃນເມ ອງຄັນທະ
ບຸລີ. ດັັ່ງນັັ້ນ ລະຫັດຂອງບ້ານຊອກ ແມ່ນ ຄ-01 ແລະ ລະຫັດຂອງບ້ານຊອກແມ່ນ ຄ-02 

3. ໃສ່ຊ ັ່ເຕັມຂອງເມ ອງ 
4. ໃສ່ັ່ເລກ 3 ໂຕຊີັ້ບອກໃຫ້ຮູ້ລໍາດັບຂອງການເຂ ັ້າເປັນສະມາຊິກຢູນ່ໍາ ກຝສບ ຍ ກ

ຕ ວຢ່າງ. ນາງ ຈັນມາລີ ແມ່ນບຸກຄ ນຜູທໍ້າອິດທີັ່ໄດຝ້າກເງິນຂອງຜູ້ກ່ຽວໄວກ້ັບ ກຝສບ,  ສະນັັ້ນ,  ເລກທີັ່ໃນ
ການເປັນສະມາຊິກ ແມ່ນ 001. ເລກດັັ່ງກ່າວຈະມີຜ ນບັງຄັບໄຊ້ໄດ້ຕະຫ ອດອາຍຸການກັບ ກຝສບ. 

5. ໃສ່ເລກທີເຮ ອນຂອງສະມາຊິກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເລກທີຂອງສໍາມະໂນຄ ວ ຫ  
ເລກທີການປ ກຄອງຂອງບ້ານ 

6. ໃສ່ເລກທີໜ່ວຍບ່ອນທີັ່ຄ ວເຮ ອນຂອງສະມາຊິກຕັັ້ງຢູ ່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເລກທີ
ສໍາມະໂນຄ ວ ຫ   ເລກທີການປ ກຄອງຂອງບ້ານ 

7. ໃສ່ເລກທີປ ັ້ມສໍາມະໂນຄ ວ 
8. ໃສ່ວັນທີມ ັ້ທີັ່ອອກປ ັ້ມສໍາມະໂນຄ ວ 
9. ໃສ່ອ ງການຈັດຕັັ້ງທີັ່ອອກປ ັ້ມສໍາມະໂນຄ ວ 
10.  ໃສ່ຊ ັ່ ແລະນາມສະກຸນຂອງສະມາຊິກ 
11.  ໃສ່ວັນທີການມາຝາກເງິນຄັັ້ງທໍາອິດຂອງສະມາຊິກ 
12. ໃສ່ວັນທີຂອງແຕ່ລະການມາຝາກເງິນຂອງສະມາຊີກ 
13.  ໃສ່ຈໍານວນເງນິຂອງແຕລ່ະການຝາກເງິນ 
14.  ໃສ່ຈໍານວນເງິນຂອງແຕລ່ະການຖອນເງນີ 
15.  ໃສຈ່ໍານວນເງິນຂອງດອກເບ້ຍການຝາກ ຫ   ເງິນປັນຜ ນທີັ່ໄດຈ້່າຍ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊີກ 
16.  ໃສ່ຈໍານວນເງິນສະສ ມຂອງຍອດເງິນເຫ  ອຂອງເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ 
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 ຕ ວຢາ່ງ: ເອ າປ ັ້ມປະຈໍາຕ ວສະມາຊິກ 6 ສະບັບ ໃຫ້ກຸ່ມນັກສ ກສາຕ ັ່ມປະກອບປ ັ້ມປະ
ຈໍາຕ ວສະມາຊິກ ໃຫ້ຄ ບຖ້ວນດ້ວຍກຸ່ມ ປະມານ 30 ນາທີ 

 ນາງ ຈັນມາລີ ແມ່ນບຸກຄ ນຜູທໍ້າອິດທີັ່ໄດຝ້າກເງນິຂອງຕ ນຈໍານວນ 5,000 ກີບ 
ໄວ້ກັບກອງທ ນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອຂັັ້ນບ້ານ ທີັ່ບ້ານວຽງສະຫວັນ, ເມ ອງຫ ວງພະບາງ ໃນວັນທີ
01/01/2012, ການຝາກເງິນຄັັ້ງທີ 2 ຂອງນາງ ຈໍານວນ 5,000 ກີບ ໃນວັນທີ 01/04/2012 

 ນາງ ວິໄລຄໍາ ແມ່ນບຸກຄ ນຜູທີ້ສອງທີັ່ໄດ້ຝາກເງິນຂອງຕ ນຈໍານວນ 6,000 ກີບ 
ໄວ້ກັບ ກຝສບ ບ້ານວຽງສະຫວັນ,  ເມ ອງຫ ວງພະບາງ ໃນວັນທີ 01/01/2012. ການຝາກຄັັ້ງທີ 2 ຂອງ
ນາງ ຈໍານວນ 10,000 ກີບ ໃນມ ັ້ວັນທີ 01/04/2012 

 ທ້າວ ສີສຸວັນ ແມ່ນບຸກຄ ນທີສາມທີັ່ໄດ້ຝາກເງິນຂອງຕ ນຈໍານວນ  20,000 ກີບ 
ໄວ້ກັບ ກຝສບ ບ້ານວຽງສະຫວັນ,  ເມ ອງຫ ວງພະບາງ ໃນວັນທີ 01/04/2012,  ຝາກຄັັ້ງທີສອງ ຂອງ 
ທ້າວ ສີສຸວັນຈໍານວນ 30,000 ກີບ ໃນມ ັ້ວັນທີ 01/04/2012 
 
ຕາຕະລາງທີ 2  ປ ັ້ມບນັທ ກເງນິຝາກ (ປ)ີ 
 

ປີ:_______ (1)______ 
ເລກທີຂອງ 
ສະມາຊິກຊ ັ່ 

ເງິນຝາກ 
ສະສ ມ
ປີຜ່ານມາ 

ເດ ອນທີ 1 ... (2) ...  ເດ ອນທີ 2 ... (3) ... 
ຝາກເຂ ັ້າ ຖອນ

ອອກ 
ເງິນຝາກ 
ສະສ ມ 

ຝາກ 
ເຂ ັ້າ 

ຖອນ 
ອອກ 

ເງິນຝາກ
ສະສ ມ 

 

1 (4) (5) (6) (7) (8)     
          
          
          
          

 
6.1.3 ແນະນາໍກຽ່ວກບັວິທກີານຕ ັ່ມໃສປ່ ັ້ມບັນທ ກເງນິຝາກ 

1. ໃສ່ຕ ວເລກທີັ່ສະແດງໃຫ້ຮູເ້ຖິງປີປະຈຸບັນຂອງການປະຕິບັດງານ, ຍ ກຕ ວຢ່າງປີ
2011 ຫ   ປີ 2012  ແລະ ປີຕໍັ່ໆໄປນັັ້ນ, ຖ້າຫາກຊ່ວງເວລາຫາກກວມ 2 ປີ, ໃສເ່ລກທີັ່ສະແດງໃຫ້ຮູເ້ຖິງປີ
ຕ່າງໆ ແລະ ປີຕໍັ່ໄປ ຕ ວຢ່າງປີ 2010-2011 ແລະ ປີຕໍັ່ໄປ 

2. ໃສ່ວັນທີການຝາກເງິນຄັັ້ງທໍາອິດ. ຍ ກຕ ວຢ່າງ,  ບັນດາສະມາຊິກ ໄດ້ຝາກເງນິໄວ້
ນໍາ ກຝສບ ເປັນຄັັ້ງທໍາອິດ ໃນວັນທີ 1/01/2011 ດັັ່ງນັັ້ນ,  ວັນທີຈະຕ້ອງຂຽນທີັ່ນີັ້ແມ່ນ 01/01/2011,  

3. ໃສ່ວັນທີການຝາກເງິນຄັັ້ງທີ 2 ໃນມ ັ້ວັນທີ 01/04/2011,  ຍ ກຕ ວຢ່າງ
ສະມາຊິກໄດ້ຝາກເງນິເປັນຄັັ້ງທີ 1/04/2011,  ດັັ່ງນັັ້ນ,  ວັນທີຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນໃສທີ່ັ່ນີັ້ ແມ່ນ
01/04/2011 ແລະ ຕໍັ່ໆໄປ 

4. ໃສ່ຊ ັ່ຂອງຜູ້ຝາກເງິນຕາມລໍາດບັຂອງການຝາກເງິນ ໃຊໜ້ ັ່ງແຖວສໍາລັບຜູຝ້າກເງິນ
ໜ ັ່ງຄ ນ (ສະມາຊິກ) 

5. ໃສ່ຈໍານວນເງິນຝາກສະສ ມຂອງສະມາຊິກ ທີັ່ໄດຍ້ ກຍອດມາຈາກປີຜ່ານມາ ສໍາ
ລັບປີທໍາອີດ,  ແມ່ນບໍັ່ມີຈໍານວນເງິນຝາກອັນໃດທີັ່ຈະຕ້ອງຖ ກຕ ັ່ມໃສ່ຫ້ອງດັັ່ງກ່າວ 
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6. ໃສ່ຈໍານວນເງິນທີັ່ສະມາຊິກໄດ້ຝາກໄວ້ໃນມ ັ້ວັນທີ ຫ   ໃນໄຕມາດດັັ່ງກ່າວ 
7. ໃສ່ຈໍານວນເງິນທີັ່ຜູຝ້າກ ໄດ້ຖອນອອກໃນມ ັ້ວັນທີ ຫ   ໃນໄຕມາດດັັ່ງກ່າວ 
8. ໃສ່ຈໍານວນເງິນຝາກສະສ ມຂອງສະມາຊິກ ທີັ່ໄດຝ້າກໄວ້ ຈໍານວນເງິນຝາກສະ

ສ ມຂອງສະມາຊິກ ແມ່ນຈໍານວນເງິນທີັ່ເຫ  ອຈາກການຝາກຂອງສະມາຊິກ ທີັ່ໄດ້ທ້ອນມາຈາກການຝາກຄັັ້ງທີ 
1 ຂ ັ້ນມາເທ່ ັ່ອລະເລັກລະນ້ອຍຈ  ນເຖິງການຝາກເງິນໃນປະຈຸບັນ 
 ຕ ວຢ່າງ: ແບ່ງນັກສ ກສາອອກເປັນກຸ່ມໆລະ5 ຄ ນ ແລະ ມອບແບບຟອມການບັນທ ກ
ເງິນຝາກໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມຕ ັ່ມໃສ່ຄ ບຖ້ວນ ແລະ ຖ ກຕ້ອງ ໃຊເ້ວລາ30 ນາທີ 

 
6.2 ປ ັ້ມບນັຊເີງນິສ ດ 
 
ຕາຕະລາງທີ 3  ປ ັ້ມບນັຊເີງນິສ ດ 
 
ວນັທີ ການເຄ ັ່ອນໄຫວດາ້ນການເງນິ ເງນິສ ດ 

ເຂ ັ້າ IN 
ເງນິສ ດ 

ອອກ OUT 
 

ຍອດເຫ  ອ 
 ຍອດຍ ກມາ Previous balance   (6) 
(1) (2) (3) (4)  (5) 
     
     
     
     
     
 ຍອດເຫ  ອ ຍ ກໄປ Ending balance   (7) 

 
1. ໃສ່ວັນທີການເຄ ັ່ອນໄຫວດ້ານການເງິນ (ເງິນສ ດເຂ ັ້າ ແລະ ເງິນສ ດອອກ) ໃຊ້ໜ ັ່ງແຖວ

ສໍາລັບການເຄ ັ່ອນໄຫວດ້ານການເງິນ 1 ຄັັ້ງ 
2. ໃສ່ເນ ັ້ອໃນການເຄ ັ່ອນໄຫວດ້ານການເງິນ (ເງີນສ ດເຂ ັ້າຈາກໃຜ/ ມາແຕ່ໃສ? ຈ່າຍເງິນສ ດ

ອອກໄປໃຫ້ໃຜ/ໄປບ່ອນໃດ?) 
3. ໃສ່ຈໍານວນເງນິສ ດເຂ ັ້າ 
4. ໃສ່ຈໍານວນເງິນສ ດອອກ 
5. ໃສ່ຈໍານວນເງິນຍອດເຫ  ອທີັ່ມີການສະສ ມ(ເງິນສ ດເຂ ັ້າລ ບເງິນສ ດອອກ) 
6. ໃສ່ຍອດເຫ  ອສະສ ມທີັ່ໄດ້ຍ ກມາຈາກໜ້າຜ່ານມາ 
7. ໃສ່ຍອດເຫ  ອສະສ ມເຊິັ່ງຈະໄດ້ໂອນຍ ກໄປ ໃສ່ໜ້າຕໍັ່ໄປ 

 ຕ ວຢ່າງ: ເຮັດຝ ກຫັດ ໂດຍແບ່ງນັກສ ກສາອອກເປັນກຸ່ມ ແລ້ວມອບແບບຟອມບັນຊີເງນິສ ດ ໃຫ້
ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດດ້ວຍກຸ່ມຂອງຕ ນເອງ ໃຊ້ເວລາ 40 ນາທ ີ

 ນາງ ວິໄລຄໍາ (ເລກລໍາດັບສະມາຊິກ 001) ໄດ້ຝາກເງິນຈໍານວນ 5,000 ກີບ ໄວ້ໃນ ກຝສບ 
ໃນວັນທີ 01/02/2011 
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 ນາງ ຈັນມາລີ (ເລກລໍາດັບສະມາຊິກ 002) ໄດຝ້າກເງິນຈໍານວນ 6,000 ກີບ ໄວ້ໃນ 
ກຝສບ ໃນວັນທີ 02/01/2011 

 ນາງ ມາກາລີ (ເລກລໍາດັບສະມາຊິກ 003) ໄດ້ຝາກເງິນຈໍານວນ 10,000 ກີບໄວ້ໃນ 
ກຝສບ  ໃນວັນທີ  02/01/2011 

 ນາງ ກິຕາ (ເລກລໍາດັບສະມາຊິກ 004) ໄດ້ຝາກເງິນຈໍານວນ 500,000 ກີບໄວໃ້ນ ກຝສບ 
ໃນວັນທີ 02/01/2011 

 ກຝສບ ໄດໃ້ຫ້ເງິນກູ້ຢ ມແກ່ນາງຈັນມາລີ ເປັນເງິນຈໍານວນ 100,000 ກີບ ໃນມ ັ້ວັນທີ 
04/01/2011 

 ກຝສບ ໄດ້ໃຫ້ເງິນກູ້ຢ ມແກ່ນາງ ວິໄລຄໍາ ເປັນເງິນຈໍານວນ 200,000 ກີບ ໃນມ ັ້ວັນທີ 
004/01/2011 

 ນາງ ຈັນມາລີ ໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍເງນິກູ້ຂອງຕ ນຈໍານວນ 2,000 ກີບ ໃນມ ັ້ວັນທີ 
04/02/2011 

 ນາງ ວິໄລຄໍາ ໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢ ມຂອງຕ ນຈໍານວນ 4,000 ກີບ ໃນມ ັ້ວັນທີ 
04/02/2011 

 ນາງ ຈັນມາລີ ໄດຈ້່າຍຕ ັ້ນທ ນເງນິກູຢ້ ມຂອງຕ ນຈໍານວນ 200,000 ກີບ ໃນມ ັ້ວັນທີ 
04/02/2011 

 ນາງ ວິໄລຄໍາ ໄດ້ຈ່າຍເງິນຕ ັ້ນທ ນເງີນກູ້ຢ ມຂອງຕ ນຈໍານວນ 200,000 ກີບ ໃນມ ັ້ວັນທີ 
04/02/2011 

 ກຝສບ ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ເປັນເງນິອຸດໜູນຈໍານວນ 50,000 
ກີບ ໃນມ ັ້ວັນທີ 05/03/2011 

 ກຝສບ ໄດ້ຊ ັ້ຈັກຄິດໄລ່ ເປັນມູນຄ່າ 2,000 ກີບ ໃນມ ັ້ວັນທີ 06/03/2011 
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ບ ດທ ີ7 
ການຝາກປະຢດັ ແລະ ດອກເບຍ້ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

 ເພ ັ່ອໃຫ້ນັກສ ກ ສາສາມາດອະທິບາຍວິທີການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການຝາກເງິນປະຢັດ ແລະ ດອກ
ເບ້ຍ ໃນກອງທ ນຂັັ້ນບ້ານສູປ່ະຊາຊ ນ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
7.1 ພາກສະເໜ ີ
 ໃນອາດີດຜ່ານມາ, ການເງິນຈຸລະພາກໄດເ້ລັັ່ງໃສ່ການປ່ອຍສິນເຊ ັ່ອແຕ່ຢ່າງດຽວ, ສ່ວນການຝາກ
ປະຢັດແມ່ນຖ ກມອງຂ້າມ ໃນຂະບວນການທີັ່ເປັນສ ັ່ກາງດ້ານການເງນິ, ການລະດ ມເງນິຝາກແມ່ນຫາກຖໍ ກ
ປະກ ດອອກມາເມ ັ່ອບໍັ່ດ ນມານີັ້ເທ ັ່ານັັ້ນ, ທີັ່ເປັນພາກສ່ວນບັງຄັບໃນການເງິນຈຸລະພາກ ພາຍຫ ັງມີການສ້າງ
ຫ ັກຖານທີັ່ສະແດງວ່າ ຄວາມເຂ ັ້າໃຈຜ່ານມາຂອງປະຊາຊ ນຜູທຸ້ກຈ ນ ແມ່ນມຄີວາມສາມາດຝາກປະຢັດຕໍັ່າ
ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຝາກເງິນທີັ່ບໍັ່ມຄີວາມແນ່ນອນ 
 ສິັ່ງສໍາຄັນທີັ່ພ ວພັນກັບຄ ນທຸກຈ ນ ແມ່ນເພ ັ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນແອຂ່ອງເຂ າເຈ ັ້າ ແລະ ເພ ັ່ອ
ກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ຄ ດັັ່ງທີັ່ເປັນສິັ່ງປ ກກະຕທີິັ່ພວກເຂ າຂາດໂອກາດເຂ ັ້າເຖິງສິນເຊ ັ່ອ, ພວກເຂ າເຈ ັ້າບໍັ່ມີ
ທາງເລ ອກໃນການຝາກເງິນ, ການນໍາໃຊ້ທີັ່ມີຄວາມລາບລ ັ້ນ ແລະ ເພ ັ່ອພຽງພກໍັບຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບວ ງ
ເງິນກ້ອນໃຫຍ່, ສີັ່ງດັັ່ງກ່າວນີັ້ລວມມີ3 ປະເພດສໍາຄັນຄ : 

1. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວ ງຈອນການດໍາລ ງຊິວິດ ເຊັັ່ນ: ການເກີດລູກ, ອາຍຸສູງ, ການຕາຍ, 
ການແຕ່ງງານ, ການສ ກສາ ແລະ ການປຸກເຮ ອນ 

2. ຄວາມສຸກເສີນ: ທັງສອງເຫດການສຸກເສີນທີັ່ບໍັ່ກ່ຽວກັບຄ ນ ແລະ ກ່ຽວກັບຄ ນ ເຊັັ່ນ: ນໍັ້າ
ຖ້ວມ,  ພະຍຖຸະລ ັ່ມ ແລະ ໄຟໄໝ້,  ແລະ ຄວາມສຸກເສີນທີັ່ກ່ຽວກັບຄ ນ ເຊັັ່ນ: ເຈັບເປັນ, ເກີດອຸປະຕເິຫດ, 
ການມໍລະນະກໍາ ແລະ ການຢ່າຮ້າງ 

3. ໂອກາດ ເຊັັ່ນ: ການເລີັ່ມຕ ັ້ນ ຫ   ວ່າ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການໄດມ້າເຊິັ່ງຜ ນຜະລິດທີັ່ເປັນ
ຫ ັກຊັບ,  ຫ  ວ່າ ການຊ ັ້ອຸປະໂພກທີັ່ມີຄວາມທ ນທານ ເຊັັ່ນ: ພັດລ ມ, ແອເຢັນ, ໂທລະພາບ ແລະ ຕູ້ເຢັນຕາມ
ຈຸດປະສ ງເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ສໍາລັບການຝາກປະຢັດແມ່ນເພ ັ່ອປະກັນໄພ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນ ສິັ່ງທີັ່ຖອນໄດ້
ງ່າຍ ເປັນສິັ່ງທີັ່ຈໍາເປັນສະເພາະໃຫ້ແກຜູ່ຝ້າກເງນິ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄ ນທຸກຈ ນແມ່ນຍາກທີັ່ຈະເຂ ັ້າເຖິງ
ການບໍລິການຝາກເງິນແບບສະໝັກໃຈ ທີັ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໂດຍບັນດາສະຖາບັນທີັ່ເປັນທາງການ ແລະ ເຄີັ່ງ
ທາງການ, ການຂາດທາງເລ ອກ ຄ ນທຸກຈ ນແມ່ນຖ ກບັງຄັບໃຫ້ຝາກເງິນ ແລະ ເງິນຝາກຂອງເຂ າເຈ ັ້າຖ ກສູນ
ເສຍຢູເ່ລ  ັ້ອຍໆ ຢູ່ນໍາຂະແໜງການທີັ່ບໍັ່ເປັນທາງການ (ນອກລະບ ບ). ເຂ າເຈ ັ້າລ ງທ ນເຂ ັ້າໃນການລ້ຽງສັດ, 
ເຊ ັ່ອງເງິນສ ດໄວຢູ້່ເຮ ອນ ແລະ ເຂ ັ້າຮ່ວມນໍາສະມາຄ ມຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊ ັ່ອແບບໝູນວຽນການຝາກ
ປະຢັດແບບນີັ້ ແມ່ນບໍັ່ມີຄວາມຄ່ອງຕ ວ, ຄວາມສ່ຽງສູງ ການແບ່ງສ່ວນບໍັ່ຖ ກຕ້ອງ ຫ  ວ່າ ການຕັັ້ງເງ ັ່ອນໄຂ
ເກັບແບບຄ ງທີັ່ (ຕາຍຕ ວ) ຄ ນທຸກຈ ນມຄີວາມຕ້ອງການຝາກປະຢັດ ເຊິັ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂ າເຈ ັ້າຝາກເງນິ
ຈໍານວນໜ້ອຍ, ຈໍານວນເງິນຝາກແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຝາກເງິນເຂ ັ້າແບບສະໝໍັ່າສະເໝີ ເພ ັ່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນກ້ອນ
ໃຫຍ່ ຢູ່ໃນໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ການຝາກທີັ່ແນ່ນອນແມ່ນຄວາມປາຖະໜາອັນສູງສຸດ 
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ທີັ່ຈະຂ ັ້ນກັບເນ ັ້ອໃນ, ເຂ າເຈ ັ້າແມ່ນມີຄວາມມກັໃນຜ ນຜະລິດທີັ່ເປັນລັກສະນະສ່ວນຕ ວ ແລະ ບ ນພ ັ້ນຖານ
ຄວາມສະໝັກໃຈ, ການໄດ້ຮັບສິັ່ງຕອບແທນໃນຕ ວຈິງໃນທາງບວກຕໍັ່ກັບການຝາກເງິນ ແມ່ນມີຄວາມ
ສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຂ າເຈ ັ້າ 
 ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (Microfinance Institutes, MFIs) ແມ່ນໄດ້ເອ າໃຈໃສ່
ລະດ ມເງິນຝາກ ເພ ັ່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມສອງຈຸດປະສ ງG 

1. ເພ ັ່ອສະໜອງການບໍລິການ ການຝາກເງນິທີັ່ມີຄວາມປອດໄພ ເຊິັ່ງສະໜອງຕອບໃຫ້ແກ່
ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊ ນຜູທຸ້ກຈ ນທີັ່ມຈີໍານວນຫ ວງຫ າຍ ໃຫ້ດໍາເນີນງານບ ນພ ັ້ນຖານທີັ່ມຄີວາມຕໍັ່
ເນ ັ່ອງ 

2. ເພ ັ່ອປັບປຸງຄວາມຍ ນຍ ງຂອງສະຖາບັນ ທີັ່ສະໜອງການບໍລິການດ້ານສິນເຊ ັ່ອໃຫ້ແກຄ່ ນ
ທຸກຈ ນ ດ້ວຍການພັດທະນາການປຽບທຽບຄວາມໝາຍຮ່ວມກັນ ຕໍັ່ເງິນທີັ່ເຂ າເຈ ັ້າຈະໄດ້ຮັບ ຜ ນປະໂຫຍດ 
ຂອງການຝາກເງິນແມ່ນເພ ັ່ອແຫ ັ່ງທ ນທີັ່ສໍາຄັນອັນໜ ັ່ງ, ການອອກແບບລະບ ບກອງທ ນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນ
ເຊ ັ່ອຂັັ້ນບ້ານ (ກຝສບ) ລວມມີການບໍລິການສອງຢ່າງທີັ່ສໍາຄັນເຊັັ່ນ: ການບໍລິການຝາກປະຢັດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ການບໍລິການສິນເຊ ັ່ອຂະໜາດນ້ອຍ 
 
7.2 ເງ ັ່ອນໄຂການຝາກປະຢດັ 
 ປະຊາຊ ນທີັ່ດໍາລ ງຊີວິດຢູໃ່ນເຂດຊ ນນະບ ດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ແມ່ນມຖີະນະດ້ານເສດຖະກິດທີັ່
ແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັັ້ນ ຈ ັ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ບໍັ່ແມ່ນໝ ດທຸກຄອບຄ ວໃນບ້ານ ທີັ່ຈະສາມາດມເີງິນຝາກໄດ້ ແລະ ກໍ
ບໍັ່ສາມາດຝາກໃນຈໍານວນເງິນທ ັ່າກັນໄດ້, ການເສີມຂະຫຍາຍ ເພ ັ່ອເຮັດໃຫ້ເຂ າເຈ ັ້າໄດ້ມີລາຍຮັບທີັ່ເປັນ
ເງນິສ ດ ແມ່ນສິັ່ງທີັ່ສໍາຄັນຫ າຍ 
 ສະນັັ້ນ,  ຈໍານວນເງິນຝາກຕໍັ່າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ ຈ ັ່ງສະເໜີໃຫ້ກໍານ ດໃນຈໍານວນເງິນທີັ່ສະມາຊິກ
ເປັນຜູກ້ໍານ ດເອງ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂ າເຈ ັ້າ ນີັ້ສະແດງວ່າ ສະມາຊິກຂອງກອງທ ນເປັນຜູ້
ສ້າງພ ັ້ນຖານ ເພ ັ່ອສ້າງຕ ັ້ນທ ນເງິນກູ້ດ້ວຍເງິນຝາກຂອງເຂ າເຈ ັ້າ. ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກຈະປະກອບສ້າງຕ ັ້ນ
ທ ນຂອງກອງທ ນ, ເພ ັ່ອເລີັ່ມຕ ັ້ນປ່ອຍສິນເຊ ັ່ອໄດ້ພາຍໃນບ້ານ, ຈໍານວນເງິນທີັ່ສະມາຊິກແຕ່ລະຄ ນຝາກນັັ້ນ
ຈະກາຍເປັນເງິນທ ນ ເພ ັ່ອຄໍັ້າປະກັນພາກສ່ວນໜ ັ່ງຂອງເງິນກູ້ຂອງເຂ າເຈ ັ້າ ເງ ັ່ອນໄຂຂອງການຝາກປະຢັດ
ສາມາດສັງລວມໄດ້ດັັ່ງນີັ້: 

 ເງ ັ່ອນໄຂການຮັບຝາກ: ບັນດາຄ ວເຮ ອນທັງໝ ດພາຍໃນບ້ານສາມາດຝາກເງິນນໍາ ກຝສບ ໄດ້
ຕາມຄວາມສະມັກໃຈ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ມີສິດສະເໜີຂໍ
ເງິນກູ້ ແລະ ສິດທິອ ັ່ນໆ ເຊິັ່ງໄດ້ກໍານ ດໄວໃ້ນກ ດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ກຝສບ 

 ຄວາມຖີັ່: ຄວາມຖີັ່ຂອງການຝາກປະຢັດຢ່າງໜ້ອຍ ຄວນຝາກປະຈໍາໄຕມາດ,  ແຕ່ວ່າອາດຖີັ່
ກວ່ານັັ້ນ (ອາດຝາກເປັນປະຈໍາເດ ອນ) ແມ່ນຕາມຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງສະມາຊິກ ກຝສບ ອີງຕາມຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂ າເຈ ັ້າ, ອີງຕາມວັນທີການເກັບເງິນຝາກປະຢັດ (ໜ ັ່ງວັນເຕັມ) ຢູ່
ໃນແຕ່ລະໄລຍະຄວນກໍານ ດ ແລະ ຕາຍຕ ວ 

 ຈໍານວນເງິນຟາກ: ຈໍານວນທີັ່ແນະນໍາຕໍັ່າສຸດຂອງການຝາກປະຢັດແມ່ນ 5,000 ກີບ/ສະມາ
ຊິກ/ເດ ອນ. ຈໍານວນເງິນຕ ວຈິງແມ່ນຂ ັ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊິກທີັ່ຈະຝາກ 

 ຕັດສິນໃຈໂດຍສະມາຊິກທັງໝ ດ: ສະມາຊິກແຕ່ລະຄ ນອາດຝາກເງິນໃນຈໍານວນຕໍັ່າສຸດເທ ັ່າ
ເດີມ ແຕ່ອາດສາມາດຝາເງິນຫ າຍຂ ັ້ນ (ເປັນຈໍານວນທະວີຄູນຂອງການແກ້ໄຂບັນຊີຂັັ້ນຕໍັ່າທີັ່ງ່າຍດາຍ) ຈໍາ 
ນວນເງິນຝາກສູງສຸດແມ່ນອາດຈະບໍັ່ໄດ້ກໍານ ດຕາຍຕ ວ 
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 ການຖອນເງິນ: ການຖອນເງິນແມ່ນສາມາດຖອນໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນກັບການຝາກເງິນ, ມີ
ພຽງເງິນຝາກປະຢັດທີັ່ສະສ ມເກີນຈໍານວນເງິນຕ້ອງຝາກຕໍັ່າສຸດເທ ັ່ານັັ້ນ ຈ ັ່ງສາມາດຖອນອອກໄດ.້ ຖ້າຫາກ
ວ່າສະມາຊິກຢ ມເງິນຈາກ ກຝສບ, ຈໍານວນເງິນຝາກ 10 ຂອງວ ງເງິນກູ້ ແມ່ນຖ ກກັກໄວ້ ແລະ ມີພຽງແຕ່
ເງີນຝາກທີັ່ເກີນຈໍານວນນີັ້ເທ ັ່ານັັ້ນ ຈ ັ່ງສາມາດຖອນອອກໄດ້. ພາຍຫ ັງສະມາຊິກຈ່າຍເງນິກູ້ຂອງຕ ນຄ ນຫ ັງ
ຈາກນັັ້ນຜູ້ກ່ຽວຈ ັ່ງສາມາດຖອນເງີນຝາກໄວ້ 

 ການປ ດປ່ອຍອອກຈາກສະມາຊິກ: ຖ້າສະມາຊິກຄ ນໃດໜ ັ່ງຂອງ ກຝສບ ຫາກຂາດເງິນ
ຝາກຕິດຕໍັ່ກັນ 3 ໄຕມາດ ແມ່ນຈະຖ ກຕັດອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ, ໃນກໍລະນດີັັ່ງກ່າວນີັ້
ສະມາຊີກຕ້ອງຈ່າຍໜີັ້ສິນທັງໝ ດ 100 ແລະ ມອບພັນທະອ ັ່ນໆທີັ່ຕ ນມີ ໃຫ້ແກ່ ກສຝບ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ສະມາຊິກອາດສາມາດຍັງຖ ກຮັກສາຄວາມເປັນສະມາຊິກໄດ້ ດ້ວຍການຝາກເງິນຄ ນຢ້ອນຫ ັງ ຄ ບຕາມ
ຈໍານວນເງິນຝາກສະສ ມຕໍັ່າສຸດ 
 
7.3 ການເກບັເງນິຝາກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການບນັທ ກເງນິຝາກ 
 ເມ ັ່ອຮອດມ ັ້ກໍານ ດເກັບເງິນຝາກປະຢັດ (ໜ ັ່ງວັນເຕັມ), ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ, ໂດຍ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງ, ຈະຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມການເກັບເງິນຝາກ 
ກຝສບ ຢູ່ສະຖານທີັ່ກໍານ ດໄວ້, ສະມາຊິກຜູທີ້ 3 ຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຈະຮັບຜິດຊອບ
ໃນການເກັບເງິນຝາກ, ນາຍບັນຊຂີອງ ກຝສບ ເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບໃນການນັບເງິນ ແລະ ບັນທ ກເຂ ັ້າໃນປ ັ້ມ
ເງນິຝາກຂອງສະມາຊິກ ແລະ ປ ັ້ມບັນທ ກເງີນຝາກຂອງ ກຝສບ ໃນເວລາດຽວກັນ, ໃນເວລາສິັ້ນສຸດການ
ເກັບເງນິຝາກ ນາຍບັນຊຂີອງ ກຝສບ ຈະຕ້ອງສັງລວມຈໍານວນເງິນຝາກເຂ ັ້າໃນປ ັ້ມຕິດຕາມເງນີສ ດ ແລະ
ຈາກນັັ້ນ ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມ ອງຈະຕ້ອງກວດກາປ ັ້ມເງິນສ ດ ເພ ັ່ອສ ມທຽບຍອດດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ
ຮັບປະກັນໃຫ້ຕ ວເລກທີັ່ມີໃນປ ັ້ມຕິດຕາມເງນິສ ດກ ງກັບຈໍານວນເງິນສ ດທີັ່ມຢີູ.່ 
 ເມ ັ່ອຊາວບ້ານຝາກເງິນຄັັ້ງທໍາອິດຢູໃ່ນ ກຝສບ, ພວກເຂ າຈະຖ ກລ ງທະບຽນເປັນສະມາຊິກຂອງ 
ກຝສບ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບປ ັ້ມສະມາກ, ສະມາຊິກຜູທີ້ສາມຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຈະ
ອະທິບາຍຕໍັ່ສະມາຊິກ ໃຫ້ເຂ າເຈ ັ້ານໍາເອ າປ ັ້ມສະມາຊິກ ເມ ັ່ອໃດກໍຕາມທີັ່ພວກເຂ າເຈ ັ້າຕ້ອງການຕິດຕໍັ່ກັບ 
ກຝສບ ສໍາລັບທຸກປະເພດກິດຈະກໍາ ເຊັັ່ນ: ການຝາກເງນິ, ການຮັບເງິນກູ,້ ການຈ່າຍອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 
ແລະ ການຈ່າຍຄ ນຕ ັ້ນທ ນ 
 
7.4 ເງນິຝາກປະຢດັ/ອດັຕາດອກເບຍ້ 
 ເພ ັ່ອເປັນການກະຕກຸຊຸກຍູໃ້ຫ້ມີການຝາກປະຢັດ ແລະ ເພ ັ່ອເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກສ່ະມາ
ຊິກຂອງ ກຝສບ ຈະແຈກຢາຍເງິນປັນຜ ນຕາມຈໍານວນເງິນຝາກຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກໃນທຸກໆປີ, ເຊິັ່ງເງນິ 
ດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ມາຈາກລາຍຮັບສ່ວນເກີນຂອງດອກເບຍ້ເງິນກູ້, ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ຄະນະ
ກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຈະຄິດໄລ່ຜ ນຮັບດ້ານການເງິນລວມທັງໝ ດຂອງ ກຝສບ ຂອງປີຜ່ານມາ ແລະ 
ກໍານ ດເງນິສ່ວນເກີນດັັ່ງກ່າວ ເພ ັ່ອປ ກສາຫາລ ຈໍານວນເງນິທີັ່ຈະມາປັນຜ ນໃຫ້ແກສ່ະມາຊິກ ທີັ່ຈະໄດ້ຮັບ
ຕາມຈໍານວນເງິນຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກໄດ້ຝາກໄວ້. ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ຈະຄິດໄລ່ຈໍານວນເງນິປັນ
ຜ ນໂດຍອີງໃສ່ສູດຄິດໄລ່ດັັ່ງນີັ້: 
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ຂັັ້ນຕອນທີ 1: ຊອກຫາສະເລ່ຍເງນິຝາກຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກໂດຍໃສ່ສູດດັັ່ງລຸ່ມນີັ້: 
 

 
 
ຂັັ້ນຕອນທີ 2: ຊອກຫາປັດໄຈສ່ວນແບ່ງ (ຫ ວໜ່ວຍຄິດໄລ່) ໂດຍໃສ່ສູດດັັ່ງນີັ້: 
 

 
 
ຂັັ້ນຕອນທີ 3: ຊອກຫາຈໍານວນປັນຜ ນໃຫ້ແຕ່ລະສະມະຊິກ 
 

 
 

ຄ່າສະເລ່ຍເງິນຝາກຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກ = ລວມຍອດເງິນຝາກສະສ ມ/ຈໍານວນເວລາຂອງການຝາກ
ເງິນ 

ປັດໄຈສ່ວນແບ່ງ= ຈໍານວນເງນີທີັ່ຈະເອ າມາປັນຜ ນ/ລວມຄ່າສະເລ່ຍເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກທັງໝ ດ 

 

 

 

 

 

 

ຈໍານວນເງີນປັນຜ ນໃຫ້ແຕລ່ະສະມາຊິກ= ປັດໄຈສ່ວນແບ່ງxຄ່າສະເລ່ຍເງິນຝາກຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກ 
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ບ ດທ ີ8 
ການຈດັຕັັ້ງກຸມ່ການເງນິຈລຸະພາກ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ັ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍວິທີການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ 
2. ຈັດຕັັ້ງກຸ່ມການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
8.1 ຄາໍນຍິາມຂອງກຸມ່ 

 ກຸ່ມແມ່ນບັນດາບຸກຄ ນທີັ່ເຕ ັ້າໂຮມກັນ ຫ   ຢູ່ຮ່ວມກັນ ພາຍໃຕ້ກ ດລະບຽບອັນດຽວກັນ ເພ ັ່ອບັນລຸ 
ຕາມຈຸດປະສ ງ ແລະ ເປ ັ້າໝາຍອັນດຽວກັນ 
  

8.2 ລກັສະນະຂອງກຸມ່ 

 ມີລັກສະນະທີັ່ສາມາດຈໍາແນກໄດ້: ກຸ່ມທ້ອນເງິນແມ່ຍິງ 
 ມີເງ ັ່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມທີັ່ຄ້າຍຄ ກັນ 
 ມີຈຸດປະສ ງ ແລະ ເປ ັ້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເພ ັ່ອເພີັ່ມລາຍຮັບ ແລະ ຫຼຸດພ ັ້ນອອກ ຈາກ

ຄວາມທຸກຈ ນ 
 ມີລະບຽບຫ ັກການໃຫ້ສະມາຊກິປະຕິບັດ ເພ ັ່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ 
 ມີກໍານ ດເວລາໃນການປະຊຸມ 
 ສະມາຊິກຝາກປະຢັດປ ກກະຕ ິ
 ທຸກຄ ນໃນກຸ່ມຕ້ອງເຂ ັ້າໃຈຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບພາລະບ ດບາດ ແລະ ໜ້າທີັ່ຮັບຜິດຊອບຂອງກຸ່ມ 

 
8.3 ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ບ ດບາດຂອງກຸມ່ໃນການດາໍເນນີວຽກງານ 

 ກຸ່ມສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງເງິນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 
 ກຸ່ມສາມາດຊ່ວຍຮັບປະກັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊໍາລະຄ ນ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອ ເຊິັ່ງກັນ 

ແລະ ກັນ ໃນກໍລະນີທີັ່ບໍັ່ສາມາດທ ດແທນຄ ນໄດ້  
 ກຸ່ມສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນບ ດຮຽນທາງດ້ານການຜະລິດ ແລະການຄ້າ 
 ກຸ່ມເຮັດໃຫ້ມີການປະຫຍັດຄ່າສີັ້ນເປ ອງໃນການໃຫ້ການບໍລິການ 
 ກຸ່ມສ ັ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ ທີັ່ມີປະຊາທິປະໄຕຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິັ່ງໃນທີັ່ນີັ້ທຸກຄ ນມີສິດເທ ັ່າທຽມ

ກນັ,  ກຸ່ມຍັງເປັນບ່ອນຕ ກລ ງ,  ຮັບຮອງເອ າລະບຽບການ ແລະ ວາງມາດຕະການປະຕິບັດວິໄນຕ່າງໆ ພາຍ
ໃນກຸ່ມ 

 ກຸ່ມຊ່ວຍປະເມີນຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງຂອງສະມາຊິກແຕ່ລະຄ ນໃນກຸ່ມ 
 ກຸ່ມໃນແຜນງານການເງິນຈຸລະພາກ ເປັນກຸ່ມທີັ່ເຊ ັ່ອຖ ໄດ້. 
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8.4 ບາດກາ້ວໃນການຈດັຕັັ້ງກຸມ່ 

 ບາດກາ້ວທີ 1: ບາດກ້າວຂອງການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມ 
 ພ ບປະອໍານາດການປ ກຄອງ ເພ ັ່ອຮັບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພ ັ້ນທີັ່ 
 ພ ບປະກັບປະຊາຊ ນ ເພ ັ່ອທາບທາມຄວາມສ ນໃຈ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊ ນ 
 ກວດກາເບິັ່ງວ່າ ມີສະຖາບັນການເງິນທີັ່ຢູໃ່ກ້ຄຽງ ຫ   ບໍັ່ 

 ບາດກາ້ວທ ີ2: ບາດກາ້ວຈັດປະຊຸມຜູ້ທີັ່ສ ນໃຈ ແລະ ກວດເບິັ່ງທ່າແຮງອີກຄັັ້ງໜ ັ່ງ ແລະ ຫ ັງຈາກ 
ນັັ້ນ ກໍສະເຫນີກ ດລະບຽບຂອງໂຄງການ 
 ບາດກາ້ວທີ 3: ຂຽນແບບຟອມສໍາຫ ວດເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມຂອງຄອບຄ ວ ແລະ ລ ງຢ້ຽມຢາມ
ເຮ ອນຂອງສະມາຊິກ ເພ ັ່ອສ ນທະນາກັບຜູ້ສະໝັກ ແລະ ສ ກສາຄວາມປະພ ດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ
ປະຕິບັດ 
 ບາດກາ້ວທີ 4: ຕ ກລ ງເຫັນດີໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ ແລະ ເກັບເງິນຄ່າທໍານຽມສະມາຊິກ (ຖ້າມີ),  
ເກັບເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ຢາຍປ ັ້ມສະມາຊິກ 
 
8.5 ລະບຽບຂອງກຸມ່ 

 ກ ດລະບຽບຂອງກຸ່ມ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄັນ ເພາະມັນແມ່ນທິດທາງທີັ່ສະມາຊິກ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ 
ເພ ັ່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ການມີລະບຽບ ແລະ ການເຄ າລ ບລະບຽບ
ຂອງກຸ່ມ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຍ ນຍ ງ 
 ລະບຽບຂອງກຸ່ມສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນພະນັກງານເປັນຄ ນສ້າງຂ ັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ສ ນທະນາ ແລະ
ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບສະມາຊິກກຸ່ມ ເພ ັ່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະມາຊິກ. 
ຖ້າກ ດລະບຽບແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະກໍັ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບ 

8.5.1 ລະບຽບການອະນມຸດັເງນິກູ ້
 ເລີັ່ມຈາກການຈັດກອງປະຊຸມ ເມ ັ່ອສະມາຊິກກາຍເປັນຜູ້ທີັ່ມີສິດກູ້ຢ ມເງິນໄດ້ ຢ່າງ 
ຖ ກຕ້ອງແລ້ວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງ ັ່ອນໄຂກ່ອນການກູ້ຄ ບຖ້ວນ,  ຜູ້ກ່ຽວສະເໜີກຸ່ມກອ່ນ. ພາຍຫ ັງກຸ່ມ 
ເຫັນດີເປັນເອກະພາບແລ້ວ ຈະມີການບັນທ ກການກູ້ຢ ມໄວ້ໃນປ ັ້ມມະຕິ ພ້ອມທັງບັນທ ກຊ ັ່ລູກຄ້າ, ໂຄງ 
ການທີັ່ມານໍາສະເໜີ ແລະ ຈໍານວນເງິນ 
 ຕາມປ ກກະຕິແລ້ວໃນກຸ່ມໜ ັ່ງນັັ້ນບໍັ່ໃຫ້ສະເໜີກູ້ພ້ອມກັນກາຍ 10 ຄ ນ (1/3 ຂອງ 
ຈໍານວນສະມາຊິກ) 
 ໃນເວລາຂຽນໃບສະເໜີ,  ຕາມທໍາມະດາແລ້ວ ພະນັກງານສິນເຊ ັ່ອຈະປະເມີນຜ ນ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ກໍຄ ທັດສະນະຄະຕິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄອບຄ ວຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫ ັງຈາກ
ນັັ້ນ,   ພະນັກງານສິນເຊ ັ່ອຈະຂຽນຄໍາເຫັນລ ງໃນໃບສະເໜີ ແລະ ສ ັ່ງໃຫ້ຜູ້ຈັດການອະນຸມັດຂັັ້ນສຸດທ້າຍ 
 ຂັັ້ນຕອນການອະນມຸດັ: ຜູ້ຈັດການ,  ຜູ້ຖັດຈາກພະນັກງານສິນເຊ ັ່ອ ແມ່ນມີສິດອະນຸ 
ມັດເງິນກູ້ນີັ້ ເປັນການເສີມສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານພາກສະໜາມ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ
ເຂ າເຈ ັ້າໃນດ້ານນີັ້ ໂດຍສະເພາະກໍຄ ການປະຢັດເວລາ 
 ຜູ້ຈັດການຈະອະນຸມັດເງິນກູ້ໃນຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ພາຍຫ ັງທີັ່ໄດ້ກວດກາ ແລະ ປ ກສາ 
ກັບພະນັກງານສິນເຊ ັ່ອ. ຜູ້ຈັດການຈະກວດກາໃບສະເໜີ ໂດຍອີງຕາມການເລ ອກເອ າຕ ວຢ່າງຈໍານວນໜ ັ່ງ 
ກ່ອນອະນຸມັດຂັັ້ນສຸດທ້າຍ 
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8.5.2 ລະບຽບການເບກີຈາ່ຍ 
 ກ. ກອ່ນການເບກີຈາ່ຍ 

 ກວດເບິັ່ງສັນຍາເງິນກູ້ວ່າ ໄດ້ຂຽນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ຫ   ບໍັ່ 
 ມີເງິນກຽມພ້ອມສໍາລັບການເບີກຈ່າຍ 

 ຂ. ໃນເວລາເບກີຈາ່ຍ 
 ອະທິບາຍຫຍໍັ້ໃຫ້ລູກຄ້າອີກເທ ັ່ອໜ ັ່ງວ່າ ຈໍານວນທີັ່ໃຫ້ໄປແມ່ນເງິນກູ້ ບໍັ່ 

ແມ່ນໃຫ້ລ້າ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊໍາລະຄ ນພາຍໃນເວລາທີັ່ກໍານ ດ 
 ກວດກາສັນຍາຄ ນວ່າ ລາຍເຊັນແມ່ນຂອງແທ້ບໍັ່ (ຖ້າຈໍາເປັນ) 
 ພະນັກງານສິນເຊ ັ່ອຈະຊ່ວຍລູກຄ້ານັບເງິນກູ້ ແລະ ຂຽນໃສ່ປ ັ້ມບັນຊີຕາມ 

ສັນຍາຢ່າງຖ ກຕ້ອງ 
 ຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າໄດ້ເຊັນປ ັ້ມບັນທ ກການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ 
 ຜູ້ກູ້ຄວນຈະນັບເງິນ ຢູ່ຊ້ອງໜ້າພະນັກງານ ກ່ອນຈະອອກໄປຈາກປ່ອງ 

ບໍລິການ 
 ຄ. ພາຍຫ ັງການເບກີຈາ່ຍເງິນ 

 ເກັບຮັກສາຂໍັ້ຕ ກລ ງ/ສັນຍາກູ້ຢ ມໄວ້ໃຫ້ດີ ກວດກາຈໍານວນໃບບັນທ ກ 
ການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ ພ້ອມດ້ວຍລວມຍອດມູນຄ່າການເບີກຈ່າຍທັງໝ ດ 

 ລ ງບັນຊີເງິນກູ້ຕາມການອະນຸມັດໃນໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢ ມ
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ບ ດທ ີ9 
ບ ດບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ັ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

1. ສ ມທຽບບ ດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ທີັ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການເຂ ັ້າເຖິງການໃຊບ້ໍລິການຂອງການເງິນຈຸ
ລະພາກ 

2. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີັ່ເຕີບໂຕຂ ັ້ນຂອງຂະແໜງການຈຸລະພາກໃນ ສປປ. ລາວ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
9.1 ສະມາຊກິ, ລກູຄາ້ ແລະ ຈາໍນວນເງນິກູ ້
 ຂໍັ້ມູນເກັບກໍາໃນ ປີ 2006 ພ ບວ່າ ຍັງມີຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຈໍານວນຫ າຍ ທີັ່ຍັງບໍັ່ທັນໄດແ້ຍກຂໍັ້ມູນ
ການເຂ ັ້າເຖິງການເງິນຈຸລະພາກຕາມເພດ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕ ວເລກຂ້າງເທິງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ ນງານອີກດ້ານ
ໜ ັ່ງ ຂອງຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ໃນການເຂ ັ້າເຖິງກຸ່ມເປ ັ້າໆໝາຍຫ ັກອັນໜ ັ່ງ ກໍຄ ກຸ່ມລູກຄ້າເພດຍິງໃນ
ຈໍານວນທີັ່ຫ າຍຂ ັ້ນ, ແຕ່ການເຂ ັ້າເຖິງເງິນກູພ້ັດຍັງເປັນອັດຕາສະເລ່ຍທີັ່ຕໍັ່າຢູ ່ເມ ັ່ອທຽບກັບລູກຄ້າຜູ້ຊາຍ, ດັັ່ງ
ທີັ່ໄດ້ມີຂໍັ້ສັງເກດວ່າ ຈໍານວນສະມາຊິກລູກຄ້າຜູຊ້າຍກວມອັດຕາພຽງ 46%ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກທັງ
ໝ ດ, ໃນນັັ້ນ ເກ ອບເຄິັ່ງໜ ັ່ງຂອງເຂ າເຈ ັ້າສາມາດເຂ ັ້າເຖິງການບໍລິການເງິນກູປ້ະມານ 58 ຂອງເງິນກູທັ້ງ
ໝ ດ. ສະພາບດັັ່ງກ່າວ ໝາຍຄວາມວ່າ ລູກຄ້າເພດຍິງເຂ ັ້າເຖິງການບໍລິການເງິນກູໄ້ດ້ຈໍາກດັ, ແຕ່ອາດເນ ັ່ອງ
ຈາກການກູ້ຢ ມນັັ້ນ ແມ່ນເຮັດໂດຍຫ ວໜ້າຄອບຄ ວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ຊາຍ, ເມ ັ່ອຄິດໄລ່ສະເລ່ຍແລ້ວຜູຊ້າຍ
ແມ່ນ 1.45 ລ້ານ ກີບ (ເງິນກູ້) ໃນຂະນະທີັ່ຈໍານວນເງິນກູສ້ະເລ່ຍສໍາລັບຜູ້ຍິງແມ່ນ 1.14 ລ້ານ ກີບ. ຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ ເມ ັ່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຈໍານວນລູກຄ້າທີັ່ຊໍາລະຊັກຊ້າປະກ ດວ່າ ກຸ່ມລູກຄ້າຜູຊ້າຍ ແມ່ນມີຈໍາ
ນວນຫ າຍກ່ວາ 2 ເທ ັ່າ ເມ ັ່ອທຽບກັບກຸ່ມລູກຄ້າເພດຍິງ. ກວມເອ າປະມານ 4.5%ຂອງຈໍານວນລູກຄ້າເພດ
ຊາຍກູ້ຢ ມທັງໝ ດ, ໃນຂະນະທີັ່ຈໍານວນລູກຄ້າຜູ້ຍິງ ທີັ່ຊໍາລະຊັກຊ້າກວມພຽງແຕ່ 1.7%ເທ ັ່ານັັ້ນ, ໂດຍ
ພ ັ້ນຖານແລ້ວ ສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າ ກຸ່ມລູກຄ້າເພດຍິງເປັນຜູກູ້້ທີັ່ມຄີວາມສ່ຽງທີັ່ຈະເຮັດໃຫ້ເງິນກູ້ຈະກາຍເປັນ
ໜີັ້ບໍັ່ເກີດດອກອອກຜ ນຕໍັ່າກວ່າລູກຄ້າເພດຊາຍຫ າຍ 

 
ຕາຕະລາງທີ 4  ສ ມທຽບສະມາຊກິ, ລກູຄາ້ລະຫວາ່ງຍງິ ແລະ ຊາຍ 
 

ຈາໍນວນສະມາຊກິຜູກູ້ ້ ຊາຍ ຍງິ 

ຈໍານວນສະມາຊິກ/ລູກຄ້າທັງໝ ດ 58.458 67.368 
ຈໍານວນຜູກູ້້ທັງໝ ດ 28.963 28.299 
ຈໍານວນຜູກູ້້ຊໍາລະຊັກຊ້າທັງໝ ດ 1.310 505 

ຈໍານວນເງິນກູ້ທັງໝ ດ (ກີບ) 41.997.905 22.290.832 
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 ຕາມຕາຕະລາງທີັ່ໄດແ້ຍກຕາມເພດພ ບວ່າ ບັນດາຜູໃ້ຫ້ການບໍລິການເງນິກູ້ການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ
ເຂດພາກກາງ ມີຄວາມໂດດເດັັ່ນ ໃນແງ່ຂອງການມີສະມາຊິກລູກຄ້າເພດຍິງຫ າຍກວ່າໝູ່ (ເກ ອບ70) 
ຂອງຈໍານວນລູກຄ້າທັງໝ ດຂອງພາກ ແລະ ມີຈໍານວນຜູກູ້ແ້ມຍ່ິງຫ າຍກ່ວາ 64 ຂອງຈໍານວນຜູ້ກູ້ທັງໝ ດ
ຂອງພາກ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຍັງມຈີໍານວນຜູກູ້້ເພດຍິງທີັ່ຊໍາລະຊັກຊ້າໃນລະດັບຕໍັ່າ, ສ່ວນພາກໃຕ້ເຫັນວ່າ ລູກຄ້າ
ທີັ່ຊໍາລະຊັກຊ້ານັັ້ນມຈີໍານວນເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍຂ້ອນຂ້າງເທ ັ່າກັນ ເມ ັ່ອທຽບໃສ່ກັບພາກອ ັ່ນໆ 
 ເນ ັ່ອງຈາກພາກໃຕ້ຫາກໍລິເລີັ່ມຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກບໍັ່ທັນມີບ ດຮຽນຫ າຍ, ເຊິັ່ງບັນຫາດັັ່ງ
ກາ່ວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີການເອ າໃຈໃສ່ຫ າຍຂ ັ້ນ ເພ ັ່ອຮັບປະກັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ຜູສ້ະໜອງການ
ບໍລິການໃນການເກັບກູ້ໜີັ້ສິນຄ ນ 
 
ຕາຕະລາງທີ 5 ການປຽບທຽບບ ດບາດຍິງ-ຊາຍແບ່ງຕາມພາກ 
 

ເພດ ພາກ ຈໍານວນສະມາຊິກ
ລູກຄ້າ 

ຈໍານວນ 
ເງິນກູ້ 

ຈ/ນ ຜູ້ກູ້ທີັ່
ຊໍາລະຊັກຊ້າ 

ຈໍານວນເງິນກູ້ 

 
ຊາຍ 

ພາກເໜ ອ 27,314 14,059 471 23,385,416 
ພາກກາງ 16,554 8,130 51 7,942,831,000 
ພາກໄຕ້ 14,450 6,574 778 10,669,218,595 

 
ຍິງ 

ພາກເໜ ອ 20,498 11,442 199 12,079,512,213 
ພາກກາງ 38,685 14,889 107 17,715,568,000 
ພາກໄຕ້ 8,185 1,968 199 2,515,699,700 

 
9.2 ສະຖຕິກິານອອມ (ຝາກປະຢດັ) 
 ຕ ວເລກຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມລູກຄ້າເພດຍິງ ແມ່ນກຸ່ມທີັ່ມຄີວາມສໍາຄັນຫ າຍຕໍັ່ວຽກ
ງານລະດ ມເງິນອອມ ໃນແຕ່ລະພາກກໍຄ ໃນລະດັບທ ັ່ວປະເທດ, ເຊິັ່ງກວມເອ າອັດຕາສ່ວນ 61 ຂອງຈໍາ
ນວນຜູອ້ອມທັງໝ ດ, ສະເລ່ຍຕໍັ່ຄ ນ 204,000 ກີບ ສູງເກ ອບ 2 ເທ ັ່າ ຂອງຈໍານວນເງິນອອມສະເລ່ຍເພດ
ຊາຍຢູທີ່ັ່ປະທານ 106,000 ກີບ, ສ່ວນໜ ັ່ງ ອາດມາຈາກລັກສະນະສະເພາະຂອງສະມາຊິກເພດຍິງ ໃຫ້
ຄວາມສໍາຄັນກັບການອອມເງິນ ແລະ ອີກສ່ວນໜ ັ່ງອາດເປັນຍ້ອນໝ ດໂຄງການ ແລະ ກອງທ ນ ເຊິັ່ງນໍາມາ
ໂດຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຕາງໜ້າການບໍລິການຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສາມາດປ ກຄຸມເອ າສະມາຊິກເພດຍິງນັບຕັັ້ງແຕ່
ຂັັ້ນແຂວງເຖິງຂັັ້ນບ້ານ ໄດ້ເປັນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ແລະ ການປຸກລະດ ມການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງສະມາຊິກໃນ
ຮູບຂອງການອອມ ກໍຄ ການເສີມຂະຫຍາຍບ ດບາດຂອງແມຍ່ິງໃນການສ້າງລາຍໄດ້ ໂດຍຜ່ານການສະໜອງ
ບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນເຮັດໄດໃ້ນລະດັບດີ 
 
ຕາຕະລາງທີ 6  ສ ມທຽບການອອມລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ 
 

ລາຍການ ຊາຍ ຍງິ 
ຈໍານວນຜູອ້ອມ 36,824 57,438 
ຈໍານວນເງິນອອມ (ກີບ) 3,912,766,865 11,728,405,744 
ຈໍານວນເງິນອອມທີັ່ຖ ກຖອນ (ກີບ) 563,057,899 2,122,895,200 
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 ແຍກຕາມພາກເຫັນໄດວ້່າ ບັນດາຜູສ້ະໜອງບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກ ໃນພາກກາງແມ່ນສາມາດ
ລະດ ມເງິນອອມຈາກລູກຄ້າເພດຍິງ ໄດ້ຫ າຍກວ່າພາກອ ັ່ນໆ ແລະ ມີຈໍານວນເງນິອອມສູງເປັນ 7 ເທ ັ່າ ຂອງ
ຈໍານວນເງິນອອມ ຂອງລູກຄ້າເພດຊາຍໃນພາກດັັ່ງກ່າວ. ໃນເຂດພາກໃຕ້ເຖິງແມ່ນວ່າ ມຈີໍານວນຜູອ້ອມ
ຈາກທັງສອງກຸ່ມຍັງບໍັ່ຫ າຍ, ແຕ່ກໍເຫັນໄດ້ວ່າຈໍານວນລູກຄ້າທີັ່ອອມເງິນເພດຍິງກວມ 2 ເທ ັ່າ ຂອງຈໍານວນ
ລູກຄ້າເງິນອອມເພດຊາຍ ແລະ ມເີງີນອອມເຖິງ 5 ເທ ັ່າ 
 ແຕ່ຢຸູ່ພາກເໜ ອ ຈໍານວນເງນິອອມຈາກລູກຄ້າທັງສອງກຸ່ມແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃກ້ຄຽງກັນ, ນັັ້ນເປນັ
ຍ້ອນວ່າ ມີຫ າຍໆຜູສ້ະໜອງທີັ່ໃຫ້ການບໍລິການລູກຄ້າໃນລະດັບຄ ວເຮ ອນ ຫ າຍກວ່າເນັັ້ນໜັກໃສ່ລູກຄ້າ
ເພດຍິງ, ນັັ້ນປະກ ດວ່າ ບັນດາກອງທ ນຂັັ້ນບ້ານທີັ່ພັດທະນາຂ ັ້ນໂດຍກຸ່ມແມ່ຍິງເອງ ແມ່ນຍັງບໍັ່ທັນກວ້າງ
ຂວາງໃນພາກເໜ ອ ເມ ັ່ອທຽບໃສ່ພາກອ ັ່ນໆ 
 
ຕາຕະລາງທີ 7  ສະຖຕິກິານອອມແບງ່ຕາມພາກ 
 

ພາກ 
ຊາຍ ຍງິ 

ຈາໍນວນຜູ້ອອມ ຈາໍນວນເງນິອອມ ຈາໍນວນຜູ້ອອມ ຈາໍນວນເງນິອອມ 
ພາກເໜ ອ 18,704 2,673,133,666 16,789 2,736,663,710 
ພາກກາງ 15, 598 1,110,322,189 36,013 8,295,500,054 
ພາກໃຕ້ 2, 540 129,311,000 4,644 693,292,000 

 
 ຂໍັ້ມູນລະຫວ່າງຊາດ ສໍາລັບ ປີ 2005 ແລະ ປີ 2006 ແມ່ນມີຄວາມສະດວກຂ ັ້ນ ເນ ັ່ອງຈາກ
ບັນດາວິທີວິທະຍາໃນການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ ແລະ ການວິໄຈ ສອງປີນີັ້ ແມ່ນໃຊຮູ້ບແບບອັນດຽວກັນ,  ຂໍັ້ມູນປີ 
2005 ແລະ  2006 ຂອງທະນາຄານສ ັ່ງເສີມກະສິກໍາ (ທສກ) ກໄໍດ້ລວມເອ າແຕຂ່ໍັ້ມູນການເງິນຈຸລະພາກ 
ເປັນຮູບແບບສິນເຊ ັ່ອນະໂຍບາຍ ສໍາລັບຜູທີ້ັ່ທຸກຍາກທີັ່ມອີັດຕາດອກເບ້ຍຕໍັ່າເຂ ັ້ານໍາ 

 
ຕາຕະລາງທີ 8  ສ ມທຽບຂໍັ້ມນູແຫ່ງຊາດລະຫວາ່ງ ປ ີ2005 - 2006 
 

ເນ ັ້ອໃນ 2005 2006 
ຈໍານວນບ້ານທີັ່ກວມເອ າ 4,488 4,664 
ຈໍານວນລູກຄ້າທັງໝ ດ 219,120 206,456 
ການກວມເອ າສະມາຊິກ/ລູກຄ້າ () 6.9 6.5 

ການກວມເອ າຜູ້ກູຢ້ ມ 3.0% 3.11% 
ຈໍານວນເງິນກູ້ທັງໝ ດ (ກີບ) 125,138 ລ້ານ 169,553 ລ້ານ 
ຂະໜາດສະເລ່ຍເງນິກູ້ (ກີບ) 1,290,649 1,709,794 
ຈໍານວນເງນິອອມທັງໝ ດ (ກບີ) 79,610 ລ້ານ 66,557 ລ້ານ 
ຂະໜາດສະເລ່ຍເງນິອອມ (ກບີ) 445,297 408,894 
ຈໍານວນເງນິທ ນທັງໝ ດ 188,664 ລ້ານ 169,502 ລ້ານ 
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 ອີງຕາມຕ ວເລກເຫັນໄດ້ວ່າ ຂະແນງການເງນິຈຸລະພາກໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວ
ເມ ັ່ອສ ມທຽບໃນ 2 ປີ ເຫັນໄດວ່້າ ຈໍານວນຊາວບ້ານທີັ່ກວມເອ າ ແມ່ນເພີັ່ມສູງຂ ັ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູກູ້້ຢ ມ
ເຂ ັ້າເຖິງການສະໜອງການບໍລິການ ກໍຄ ການຊ ມໃຊກ້ານບໍລິການດ້ານການເງີນຈຸລະພາກຫ າຍຂ ັ້ນ. ເຊິັ່ງໄດ້
ຢັັ້ງຢ ນໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກແມ່ນໄດ້ມກີານເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງແທ້ຈິງ,  ບາງຂໍັ້ມູນ
ທີັ່ໄດ້ມີການເກັບກໍາເພີັ່ມເຕີມ 
 
ຕາຕະລາງທີ 9  ສະແດງຂໍັ້ມນູແຫ່ງຊາດ 
 

ເນ ັ້ອໃນ ຂໍັ້ມນູເພີັ່ມເຕມີ ຂໍັ້ມນູແຫງ່ຊາດ 2006 (ທີັ່ມກີານປບັປຸງ) 
ຈໍານວນບ້ານທີັ່ກວມເອ າ 103 4,767 
ຈໍານວນລູກຄ້າທັງໝ ດ 23,123 229,579 

ຈໍານວນເງີນກູ້ທັງໝ ດ 18,468ລ້ານ 188,021 ລ້ານ 
ຈໍານວນເງີນອອມທັງໝ ດ 19,588 ລ້ານ 860,145 ລ້ານ 
ຈໍານວນທ ນທັງໝ ດ (ກີບ) 24,221 ລ້ານ 193,823 ລ້ານ 

 
9.3 ສະຫຼຸບ   
 ໃນການພັດທະນາວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ ຜູໃ້ຫ້ການບໍລິການມີສາຍພ ວພັນ ກັບບັນດາ
ອ ງການສາຍຕັັ້ງຂອງລັດຖະບານແລ້ວ ຍັງສາມາດສ້າງສາຍພ ວພັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຮ່ວມກັບອ ງກອນ
ທີັ່ບໍັ່ແມ່ນລັດຖະບານໄດອ້ີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກັບບັນດາອ ງກອນທີັ່ມປີະສ ບການ ໃນການສະໜອງການ
ບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກມາກ່ອນ,  ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນອ ງການຈັດຕັັ້ງທີັ່ບໍັ່ຂ ັ້ນກັບລັດຖະບານ, ເຊິັ່ງຜ່ານການວິ
ໄຈເຫັນວ່າ ມຫີ າຍໂຄງການ ທີັ່ມີການຂະຫຍາຍຕ ວເມ ັ່ອສ ມທຽບໃສ່ໃນແຕ່ລະປີຜ່ານມາ, ອັນນີັ້ຈະນໍາໄປສູ່
ການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຈະຊຸກຍູ້ສ ັ່ງເສີັ່ມໃຫ້ຜູຈ້ັດຕັັ້ງປະຕິບັດການເງນິຈຸລະພາກທີັ່ມີຄວາມ
ຍ ນຍ ງ ການພັດທະນາການເງິນຈຸລະພາກ ບໍັ່ແມ່ນແຕ່ສະເພາະໃນຂອບເຂດບັນດາອ ງກອນທີັ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ
ເທ ັ່ານັັ້ນ, ປະຈຸບັນແມ່ນມີຫ າຍອ ງກການຈັດຕັັ້ງເອກະຊ ນ ທີັ່ໄດໃ້ຫ້ຄວາມສ ນໃຈກັບບັນຫາດັັ່ງກ່າວ, ເຊິັ່ງວ່າ
ເປັນກາລະໂອກາດອັນດີ ທີັ່ປະກ ດໃຫ້ເຫັນເຖິງການລິັ່ເລີັ່ມຂອງຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ, ເອກະຊ ນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ທີັ່ກໍາລັງໃຫ້ສະໜັບສະໜູນສະໜອງການບໍລິການ ການເງິນຈຸລະພາກທີັ່ປະຕິບັດໄດ້ດີ ເຊັັ່ນ:   
ແຂວງອັດຕະປ , ແຂວງຫ ວງພະບາງ ເປັນຕ ັ້ນ 
 ຜ ນຈາກການວິໄຈ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເງິນຈຸລະພາກໃນ ສປປ. ລາວ ເປັນຂະແໜງການທີັ່
ກໍາລັງມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວ, ເຊິັ່ງໄດໃ້ຫ້ກາລະໂອກາດທີັ່ດີແກ່ຂະແໜງການ ເພ ັ່ອເພີັ່ມຜ ນກະທ ບ
ຂອງມັນຕໍັ່ກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດາຜູ້ສະໜອງການບໍລິການກຕໍ້ອງ
ພະຍາຍາມໃຫ້ການບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກ ແກ່ບັນດາລູກຄ້າອ ັ່ນໆ ໂດຍຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆນັັ້ນ ສາມາດສ້າງຄວາມຍ ນຍ ງໃຫ້ແກຜູ່ສ້ະໜອງການບໍລິການໄດ້
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ບ ດທ ີ10 

ຂໍັ້ກໍານ ດກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ,  ການຈດັຕັັ້ງ ແລະ ດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງສະຖາ
ບນັການເງນິຈລຸະພາກຢູ່ ສປປ. ລາວ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ັ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບລະບຽບການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໃນການ
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງສະຖານບັນການເງິນຈຸລະພາກໄດ ້
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
10.1 ຂໍັ້ກາໍນ ດໃນ ການຄຸມ້ຄອງ,  ການຈດັຕັັ້ງ ແລະ ດາໍເນນີທລຸະກດິ ຂອງສະຖາບນັການ 

ເງນິຈລຸະພາກ 
 ຂໍັ້ກໍານ ດປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກໃຫຍ່ ຄ : 

1. ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ ທີັ່ໄດ້ຂ ັ້ນ
ທະບຽນ 

2. ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ດໍາເນນີທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ ທີັ່ໄດ້ຮັບ
ເງິນຝາກ 

10.1.1 ການຄມຸຄ້ອງການສາ້ງຕັັ້ງ ແລະ ດາໍເນນີທຸລະກດິຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີັ່ 
ໄດຂ້ ັ້ນທະບຽນ 

 ການຂ ັ້ນທະບຽນ 
1. ອ ງກອນທີັ່ຂ ັ້ນທະບຽນມ:ີ 
 ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລ ງທ ນ ແຂວງ 
 ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລ ງທ ນ ເມ ອງ 
 ນາຍບ້ານ 
2. ການອອກໃບຢັັ້ງຢ ນການຂ ັ້ນທະບຽນອ ງການທີັ່ກ່ຽວ ຕ້ອງອອກໃບຢັັ້ງຢ ນພາຍ

ໃນ 10 ວັນ ຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ 
3. ການຖອນໃບຢັັ້ງຢ ນການຂ ັ້ນທະບຽນ ຖອນຄ ນໃບທະບຽນ ເມ ັ່ອເວລາທີັ່ສານຕັດ

ສິນຫ້າມບໍັ່ໃຫ້ມີການເຄ ັ່ອນໄຫວດ້ານການເງນິຈຸລະພາກ 
4. ກ ດລະບຽບ ແລະ ຂໍັ້ຈໍາກັດໃນການເຄ ັ່ອນໄຫວທຸລະກິດ 
 ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກ ດໝາຍ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຢ່າງຖ ກຕ້ອງ 

ແລະ ໂປງ່ໃສ 
 ບໍັ່ຮັບເອ າເງິນຝາກແບບສະໝັກໃຈຈາກປະຊາຊ ນທ ັ່ວໄປ 
 ບໍັ່ໃຊ້ຄໍາເວ ັ້າວ່າ “ ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກທີັ່ຮັບເງນິຝາກ” 
 ການລາຍງານດ້ານການເງິນ, ການກວດສອບບັນຊີ ແລະ ການກວດກາດາ້ນການເງິນ 
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5. ພັນທະທາງດ້ານບັນຊ ີ
 ໃບສະຫຼຸບຊັບສ ມບັດ 
 ໃບສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ 
 ໃບສະຫຼຸບກະແສເງິນສ ດ 
 ປີການບັນຊຕີາມປ ັ້ມໃນປະຕິທິນ   1/1 - 31/12 

10.1.2 ການຄຸມ້ຄອງການສາ້ງຕັັ້ງ ແລະ ດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ທີັ່
ຮບັເງນິຝາກ 

 ກ. ຂັັ້ນຕອນໃບອະນຍຸາດ 
1. ອ ງການທີັ່ອອກໃບອະນຸຍາດ ແມ່ນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ຫ   ຜູ້ທີັ່ໄດ້

ຮັບມອບສິດ 
2. ຜູຂໍ້ໃບອະນຸຍາດ ແມ່ນສະຖາບັນໃດກໍຕາມທີັ່ມຈີຸດປະສ ງເຄ ັ່ອນໄຫວ ຕ້ອງ

ຍ ັ່ນຄໍາສະເໜີຂໍໃບອະນຸຍາດ 
3. ເງ ັ່ອນໄຂໃນການຂໍອະນຸຍາດ 

 ເປັນນິຕິບຸກຄ ນ,  ບໍລິສັດຈໍາກດັຫຸ້ນສ່ວນບຸກຄ ນ, ບໍລິສັດມະຫາຊ ນ, 
ລັດວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດຂອງຄ ນລາວ ຫ   ບໍລສິັດຕ່າງປະເທດ 

 ຕ້ອງມີທ ນຈ ດທະບຽນຢ່າງໜ້ອຍ 100,000 US$ 
 ມີສະພາບໍລິຫານ, ຜູຈ້ັດການ 
 ມີແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດ 
 ມີຜູສ້ະເໜີ ແລະຜູຖ້ ບັນຊ ີ
 ມີນາຍບັນຊີທີັ່ມປີະຫັວດ/ມປີະສ ບການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ 

4. ເອກະສານໍາສະເໜີ 
 ຍ ັ່ນຄໍາຮ້ອງຕາມແບບຟອມຂອງທະນາຄານກາງ 
 ມີລະບຽບພາຍໃນ 
 ມີຫ ັກຖານຢັັ້ງຢ ນການມີທ ນຕໍັ່າສຸດ 
 ມີຂໍັ້ມູນກ່ຽວກັບແຫ ັ່ງທ ນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ 
 ມີແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດໄລຍະ 5 ປີ 

5. ຂັັ້ນຕອນໃນການອອກໃບອະນຍຸາດ 
6. ອອກໃຫ້ພາຍໃນ 30 ວັນ ຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບໃບຄໍາຮ້ອງທີັ່ປະຕິບັດຄ ບຖ້ວນ

ຕາມເງ ັ່ອນໄຂຂໍັ້ 3+4 ຂ້າງເທິງ 
7. ຄ່າທໍານຽມອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ກໍານ ດເວລາຂອງໃບອະນຸຍາດ 

 ຄ່າທໍານຽມແມ່ນ 1 ຂອງທ ນຈ ດທະບຽນ ຫ   ຈ່າຍຕາມທີັ່ທາງທະ 
ນາຄານກາງກໍານ ດອອກໃນແຕ່ໄລຍະ 

 ໃບອະນຸຍາດ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ້ ຕະຫ ອດອາຍຸການເຄ ັ່ອນໄຫວ  (ນອກ 
ຈາກຈະມີການຖອນຄ ນຈາກ BOL) 

 ການປ່ຽນແປງກໍາມະສິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 
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 ການປ່ຽນແປງກໍາມະສິດຂອງຜູຖ້ ຫຸ້ນຫ າຍກ່ວາ 10 ຂອງທ ນ ຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກອ ງການອອກໃບອະນຸຍາດ,  ອ ງການທີັ່ອອກໃບອະນຸຍາດ ຕ້ອງແຈ້ງຜ ນຂອງການ
ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດັັ່ງກ່າວພາຍໃນ 30 ວັນ 

 ການປ່ຽນແປງໃດໆກ່ຽວກັບສະພາບໍລິຫານ ຫ   ຜູ້ຈັດການ ຕ້ອງໄດ້
ແຈ້ງໃຫ້ອ ງການອອກໃບອະນຸຍາດຮັບຊາບນໍາ,  ຖ້າບໍັ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງຕອບຈາກອ ງການດັັ່ງກ່າວພາຍໃນ 20 ວັນ
ຖ ວ່າການປ່ຽນແປງດັັ່ງກ່າວໄດຮ້ັບອະນຸມັດຢ່າງຖ ກຕ້ອງ 

 ການຈ່າຍຄ່າທໍານຽມປະຈໍາປ ີ
 ຕ້ອງຈ່າຍກ່ອນວັນທີ 15 ຂອງເດ ອນມັງກອນຕາມປີປະຕິທິນ 
 ຖ້າຫາກສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນພາຍໃນປີນັັ້ນ,  ຄ່າທໍານຽມຄຸ້ມຄອງ ຈະຖ ກຍ ກ

ເວັັ້ນໃນປີທໍາອິດຂອງການອອກໃບອະນຸຍາດ 
8. ບັນດາລະບຽບການພາຍຫ ັງອອກໃບອະນຸຍາດ ໃຫ້ເຄ ັ່ອນໄຫວຂອງສະຖາ

ບັນການເງິນ 
9. ການເງນິຈຸລະພາກທີັ່ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ 

 ຂ. ຂ ັ້ນທະບຽນກ ດລະບຽບພາຍໃນ 
 ຂ ັ້ນທະບຽນກ ດລະບຽບພາຍໃນຂອງຕ ນ ນໍາກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
ຫ   ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງພາຍໃນ 30 ວັນ 
 ຄ. ຂ ັ້ນທະບຽນເສຍພາສີ: 
 ຂ ັ້ນທະບຽນນໍາກ ມອາກອນ, ກະຊວງການເງນິ ຫ   ພະແນກການເງິນແຂວງ, 
ນະຄອນຫ ວງພາຍໃນ 30 ວັນ 
 ການໝ ດອາຍຸກ່ອນກໍານ ດຂອງໃບອະນຸຍາດ ຫາກບໍັ່ມກີານເຄ ັ່ອນໄຫວພາຍໃນ
12 ເດ ອນ ຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດແລ້ວ 
 ງ. ການເຄ ັ່ອນໄຫວ ແລະ ກ ດລະບຽບ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັັ້ນຄ ງຂອງສະຖາບັນການ 
ເງນິຈຸລະພາກທີັ່ຮັບຝາກເງນິ 

 ປ້າຍຊ ັ່ຂອງສະຖາບັນການເງນິ ຕ້ອງໃສ່ວ່າ “ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີັ່
ຮັບຝາກເງນີ“ 

 ພ ັ້ນທີັ່ການເຄ ັ່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ ທີັ່ຮັບເງນິຝາກ 
ແລະ ສາຂາຂອງຕ ນມີສິດເຄ ັ່ ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທ ັ່ວປະເທດ, ມສີິດເປີດສາຂາ 

1. ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບຄວາມໝັັ້ນຄ ງ ໃນການເຄ ັ່ ອນໄຫວຂອງສະ
ຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກທີັ່ຮັບເງິນຝາກ 

 ຄວາມພຽງພໍຂອງທ ນ 
 ອັດຕາສ່ວນຂອງສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງນິ 
 ການຈັດປະເພດເງີນກູ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮເພ ັ່ອໜີັ້ສູນ 
 ການເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງ,  ເຊິັ່ງພ ວພັນເຖິງການປ່ອຍສິນເຊ ັ່ອ 

ແລະ ຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 
 ລະບຽບຄວາມໝັັ້ນຄ ງອ ັ່ນໆທີັ່ທາງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ອາດ
ຈະກໍານ ດອອກ 
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2. ການຈ່າຍເງີນປັນຜ ນ ພາຍຫ ັງເສຍພາສອີາກອນ ແລະ ຫັກຄັງແຮອ ັ່ນໆ 
ໄວ້ສໍາລັບໜີັ້ເສຍແລ້ວ ແມ່ນສາມາດຈ່າຍເງນິປັນຜ ນໄດ ້
 ຈ. ຂໍັ້ຫ້າມຕໍັ່ບາງການເຄ ັ່ອນໄຫວວຽກງານ ສໍາລັບສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ ທີັ່ຮັບ
ເງນິຝາກ ແລະ ບາງບັນຫາທາງດ້ານການບໍລິຫານ 

1. ບໍັ່ອະນຸຍາດປ່ອຍເງນິກູ້ໃຫ້ແກ:່ 
 ສະມາຊິກຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ບັນດາຜູຈ້ັດການ 
 ບຸກຄ ນທີັ່ຮັບຜິດຊອບຕໍັ່ການປະເມີນ ແລະອະນຸມັດເງິນກູ ້
 ບຸກຄ ນທີັ່ເປັນພີັ່ນ້ອງທາງສາຍເລ ອດໂດຍກ ງ ຫ   ແກ່ວດອງກັບສະມາ 

ຊິກ ໃນສະພາບໍລິຫານ ຫ   ຜູ້ຈັດການ 
2. ຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານສິນເຊ ັ່ອ ຄໍານິຍາມຂອງພາກສ່ວນພ ບພັນ 

 ອ ງການກວດສອບບັນຊ ີຫ   ຜູ້ກວດສອບບັນຊທີີັ່ເຮັດໜ້າທີັ່ກວດສອບ
ບັນຊີຂອງສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ 

 ບຸກຄ ນທີັ່ມຮີຸ້ນທາງກ ງຫ  ທາງອອ້ມ ຫ   ມີສິດອອກສ່ຽງຫ າຍກວ່າ 10 
ຂອງທ ນຂອງສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກທີັ່ຮັບເງິນຝາກ 

3. ວິສາຫະກິດທີັ່ມີບຸກຄ ນ ຫ   ກຸ່ມຄ ນສອງຄ ນຂ ັ້ນໄປ ເຊິັ່ງເປັນເຈ ັ້າຂອງທ ນ 
10 ໂດຍທາງກ ງ ຫ   ທາງອ້ອມ ແລະ ຕາມທີັ່ໄດ້ບ ັ່ງໄວ້ໃນມາດຕາທີ 21 
 ເງ ັ່ອນໄຂເງນິກູ້ທີັ່ປ່ອຍກູໃ້ຫ້ແກ່ພາກສ່ວນພ ວພັນ ຈະຕ້ອງຄ ກັນກັບພາກສ່ວນທີັ່ບໍັ່
ມສີ່ວນພ ວພັນທ ັ່ວໄປ 
 ໝາຍເຫດ:  

 ເງນິກູຄ້້າງຊໍາລະຂອງພາກສ່ວນພ ວພັນທັງໝ ດຕ້ອງບໍັ່ເກີນ 5 ຂອງທ ນ
ສຸດທິ 

 ເງນິກູ້ຄ້າງຊໍາລະຂອງພາກສ່ວນພ ວພັນ 1 ຄ ນ ຕ້ອງບໍັ່ເກີນ 1 ຂອງທ ນ
ສຸດທິ 

4. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສວ່ນຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໜ້າທີັ່ຂອງສະພາບໍລິ 
ຫານ ແລະ ຜູ້ຈັດການ 

 ການເຄ ັ່ອນໄຫວທັງໝ ດຂອງສະຖາບັນ 
 ການເຄ ັ່ອນໄຫວໃຫ້ມຄີວາມຍ ັ່ນຍ ງ 
 ການລາຍງານຕໍັ່ຂາຮຸ້ນທີັ່ຮັບປະກັນວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການ

ຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄ ງຂອງສະຖາບັນ 
5. ການລ ບລ້າງ 

 ການລ ບລ້າງໃບອະນຸຍາດ ຢູໃ່ນກໍລະນີລຸ່ມນີັ້: 
 ໃນກໍລະນບີໍັ່ປະຕິບັດມາດຕະການແກໄ້ຂທີັ່ລັດໄດ້ແນະນໍາ 
 ບໍັ່ປະຕິບັດຕາມເງ ັ່ອນໄຂໃດໜ ັ່ງຂອງການອອກໃບອະນຸຍາດ 

 ການຖອນຄ ນ 
 ບໍັ່ສ ບຕໍັ່ດໍາເນີນກິດຈະການ 
 ຖ ກສານຕັດສິນຫ້າມບໍັ່ໃຫ້ດໍາເນີນການເຄ ັ່ອນໄຫວ ດ້ານການເງີນຈຸລະພາກ 

 ການຂາຍຊັບສິນອອກໂດຍສະໝັກໃຈ 
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 ມີຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງພັນທະຕໍັ່ເຈ ັ້າໜີັ້ ແລະ ຜູ້ຝາກ 
 ຂັັ້ນຕອນການຂາຍຊັບສິນອອກໂດຍສະໝັກໃຈ ແມ່ນກໍານ ດໄວ້ຢູ່

ມາດຕາ 34  
 ການຂາຍຊັບສິນແບບບັງຄັບ ປະຕິບັດຕາມທີັ່ໄດ້ກໍານ ດໄວ້ຢູມ່າດຕາ 33 
 ການລ ັ້ມລະລາຍ ປະຕິບັດຕາມກ ດໝາຍລ ັ້ມລະລາຍ 
 ສ. ມາດຕາການຊຸກຍູ້ 

1. ອາກອນຕ່າງໆທຸກສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ເສຍພັນທະອາກອນ 
2. ການຍ ກເວັັ້ນຈາກການມີບຸກຄ ນທີັ່ສາມ ເປັນພະຍານຢັັ້ງຢ ນທາງດ້ານກ ດໝາຍ 
3. ເງ ັ່ອນໄຂຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມສີິັ່ງຄໍັ້າປະກັນ ແລະ ຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

ຕາມລະບຽບຂອງແຕ່ລະສະຖາບັນ 
4. ສະພາທີັ່ປ ກສາດ້ານການເງນິຈຸລະພາກ, ແຕ່ລະສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ

ຄວນມີສະພາທີັ່ປ ກສາຕາມດໍາລັດຂອງນາຍ ກລັດຖະມ ນຕ ີ
5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະການປະສານງານຂອງອ ງການບໍລິຫານລັດ 

 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອ ງການບໍລິຫານລັດ 
 ຕ້ອງອອກໃບຢັັ້ງຢ ນການຂ ັ້ນທະບຽນຕາມກໍານ ດເວລາ 
 ການປະສານງານຂອງອ ງການບໍລິຫານລັດ 
 ຕ້ອງສ ັ່ງສໍາເນ າເອກະສານການຂ ັ້ນທະບຽນ ໄປໃຫ້ທະນາຄານ ແຫ່ງ 

ສປປ. ລາວ ຕາມກໍານ ດເວລາ 
6. ຂໍັ້ກໍານ ດສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

 ເງ ັ່ອນໄຂໄລຍະຂ້າມຜ່ານ 
 ສະຖາບັນການເງນິທີັ່ມໃີນປະຈບຸັນ ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍັ້ກໍານ ດ

ສະບັບນີັ້ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ພາຍໃນ 12 ເດ ອນ ຫ ັງຈາກອອກຂໍັ້ກໍານ ດ 
 ຜ ນສັກສິດຂອງຂໍັ້ກໍານ ດ 

 ມີຜ ນສັກສິດ ແມ່ນພາຍຫ ັງທີັ່ຜູວ້່າການໄດລ້ ງນາມແລ້ວ 
 ຂໍັ້ກໍານ ດກ ດລະບຽບອ ັ່ນໆທີັ່ຜ່ານມາທີັ່ບໍັ່ສອດຄ່ອງຈະຖ ເປັນໂມຄະ 

 
10.2 ສະຫຼຸບຫຍໍັ້ກຽ່ວກັບຂໍັ້ກາໍນ ດການຄຸມ້ຄອງ “ການສາ້ງ ແລະ ການດາໍເນນີທລຸະກດິ

ຂອງສະຖາບນັການເງນີຈລຸະພາກຢູ ່ສປປ. ລາວ 
 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະດັບຄ : 

1. ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກທີັ່ຮັບເງິນຝາກ (Deposit Taking Microfinance 
Institution) 

 ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງສປປ. ລາວຫ  ຜູທີ້ັ່ໄດ້ຮັບມອບສິດ 
 ຕ້ອງມີທ ນຈ ດທະບຽນຕໍັ່າສຸດທຽບເທ ັ່າ100.000 US$ 
 ຕ້ອງປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທາງການເງນິຕາມທີັ່ທະນາຄານກາງກໍານ ດ 
 ຕ້ອງມີການກວດສອຍບຈາກພາຍນອກ 

2. ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກທີັ່ຂ ັ້ນທະບຽນ (Non Deposit Taking Microfinance 
Institution) 
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 ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂ ັ້ນທະບຽນຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລ ງທ ນ ຫ   ພັດທະນາ
ຊ ນນະບ ດຂອງແຂວງ, ເມ ອງ ຫ   ນາຍບ້ານ 

 ບໍັ່ມີທ ນຈ ດທະບຽນຕໍັ່າສຸດ 
 ບໍັ່ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທາງການເງນິ 
 ບໍັ່ມີການກວດສອບຈາກພາຍນອກ
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