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ຄໍານໍາ
ເພັ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດໍາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ວາງອອກ ກໍຄ 3 ເປັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 ໂດຍຖເອາ
ນະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນລງເທັ່ອລະກ້າວ, ນໍາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫຼຸດພັ້ນ
ອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ແລະ
ການສ້າງສາປະເທດຊາດ
ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອາວຽກງານ ການກໍັ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜັ່ງທີມ
ັ່ ີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທັ່ວປະເທດ ຍັງບໍທ
ັ່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທັ່າທີັ່ຄວນ ແລະ ມີຈໍານວນບໍັ່ພຽງພໍ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລງຮອດທ້ອງ
ຖິັ່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກໍານດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບບການສກ
ສາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິງັ່ ຈຸດປະສງຕັ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊັ່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂັ້າກັບລະບບການ
ສັ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີັ່ເນັັ້ນຄວາມຊໍານານ, ການສິດສອນທີັ່ເນັັ້ນເອາຜູ້ຮຽນ
ເປັນສູນກາງ. ດັັ່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈັ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ກໍສ
ັ່ ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອບຮມ, ຍກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ
ໄລຍະຍາວ ເພັ່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີັ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ມີຄຸນສມບັດ
ທີເັ່ ໝາະສມ. ເພັ່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັັ່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຈັ່ງໄດ້ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິັ່ງປະກອບດ້ວຍ 4
ສາຂາວິຊາ ເຊັັ່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫກ
ັ ສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນ
ຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພັ່ອກໍັ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມຂໍຕ
ັ້ ກລງຂອງລັດຖະມນຕີກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດ
ລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພັ່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີັ່ສໍາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັັ່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄໍາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍໍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈັ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີັ່ມີໃນຫັກສູດດັັ່ງກ່າວນີັ້ ເພັ່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສງຂອງຫັກສູດ ທີັ່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອງປະກອບຫັກດັັ່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊໍານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫັ່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີັ່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ການຝກ
ອບຮມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂໍັ້ມູນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍຄໍາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສບການ ຈາກສະຖາບັນການ
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ສກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອັ່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໍໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນໍາ ແລະ ຄະນະກໍາ
ມະ ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິັ່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝ
ອນ ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະ
ບຸບຜາ, ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜໍັ່ຄາ ວິລະວງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ
ວງແສນເມອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວງ.
ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍຍັງມີ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫວໜ້າໂຄງການ
ປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີັ່ປກສາ
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈໍານວນໜັ່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສງໜັ່ງທີັ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີັ່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນໍາທຸກ
ພາກສ່ວນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີັ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມນີັ້ຂັ້ນ ເພັ່ອນໍາໃຊ້ເຂັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ
ເອກະສານດັັ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນໍາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທັ່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພບເຫັນຂໍັ້ຂາດຕກບກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບໍສ
ັ່ ອດຄ່ອງເໝາະສມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສັ່ງຂໍັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາຕໍາໜິຕິຊມໄປທີັ່ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຊາບ ເພັ່ອຈະໄດ້ນໍາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກັ່າໃນອະນາຄດ
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ບດນໍາ
ປັ້ມຄູ່ມກ່ຽວກັບ “ການເງິນຈຸລະພາກສໍາລັບບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ” ເຫັັ້ມນີັ້ ຜູ້ຂຽນໄດ້
ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສງເພັ່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນໃນລະບບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປັ້ມຄູ່ມ ທັງທີັ່
ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜນຂອງການປະກອບການໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍລິການດ້ານການ
ເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນໍາຜູ້ປະສບຜນສໍາເລັດ ໃນທາງດ້ານການເງິນຈຸລະພາກໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ
ຈຸດປະສງຕັ້ນຕໍແຕ່ລະບດຮຽນໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພັ່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜັ່ງ
ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີັ່ມັກອາຊີບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ເຂັ້າໃຈເຖິງເຕັກນິກວິທີການຕ່າງໆ ໃນການບໍລິຫານຈັດການໃນຂັັ້ນພັ້ນຖານ
ເນັ້ອໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວັ້າເຖິງການເງິນຈຸລະພາກ, ການເງິນຊນນະບດ, ການສ້າງຕັັ້ງກອງ
ທນ, ການບໍລິຫານການເງິນ, ສິນເຊັ່ອ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດການເງິນຈຸລະພາກ
ປມ
ັ້ ເຫັັ້ມນີໄັ້ ດ້ຈັດພິມຂັ້ນເທັ່ອທໍາອິດ, ຍ່ອມມີຂໍັ້ຂາດຕກບກຜ່ອງຫາຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນັ້ອໃນ
ແລະ ຄໍາສັບ ຫ ສໍານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ
້ ຽນຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອາຄໍາຕໍານິຕຊ
ິ ມ ແລະ ຂໍ
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕໍຄ
ັ່ ໍາແນະນໍາຈາກຜູອ
້ ່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພັ່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນັ້ອໃນທ່ຍ
ີັ່ ັງບໍທ
ັ່ ັນຄບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພີັ່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄບຖ້ວນສມບູນຍິັ່ງຂັ້ນ
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ພາກທີ I
ການເງິນຊນນະບດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ
ບດທີ1
ພາກສະເໜີກຽ່ ວກັບການເງິນຊນນະບດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ
ຈຸດປະສງ
ເພັ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ກ່ຽວກັບການເງິນຊນນະບດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ
ແລະ ປະຫວັດການກໍາເນີດເກີດຂນ
ັ້ ຂອງການເງິນຊນນະບດ ແລະ ການເງີນຈຸລະພາກ.

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ຄວາມໝາຍຂອງການເງິນຊນນະບດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ

ການເງິນຊນນະບດ ແມ່ນໝາຍເຖິງການສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງິນ ໃນຫາຍຮູບແບບ
ເຊັັ່ນ: ການປ່ອຍສິນເຊັ່ອ, ການຮັບເງິນຝາກປະຢັດ, ການປະກັນໄພ ແລະ ອັ່ນໆ ໃນຮູບແບບເງິນສດໃຫ້
ແກ່ປະຊາຊນທັ່ວໄປ ແລະ ບັນດາຫວໜ່ວຍທຸລະກິດທີັ່ຕັັ້ງຢູໃ່ ນເຂດຊນນະບດ
ການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນໝາຍເຖິງການສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງິນ ໃນຫາຍຮູບແບບ
ເຊັັ່ນ: ການປ່ອຍສິນເຊັ່ອ, ການຮັບເງີນຝາກປະຢັດ, ການປະກັນໄພ ແລະ ອັ່ນໆ ໃນຮູບແບບເງິນສດໃຫ້
ແກ່ຜູ້ທຸກຈນ, ຄວເຮອນທີັ່ມີລາຍໄດ້ຕໍັ່າ ແລະ ໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບຂະໜາດນ້ອຍ
ການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ການເງິນຊນນະບດ ໝາຍເຖິງການບັນຈບຂອງສອງພາກສ່ວນທີສ
ັ່ ຸມໃສ່
ດ້ານການປັບປຸງ ການເຂັ້າເຖິງການບໍລກ
ິ ານດ້ານການເງິນ ສໍາລັບປະຊາຊນຜູທ
້ ທ
ີັ່ ຸກຈນ ທີັ່ກາໍ ລັງດໍາລງຊີວິດຢູ່
ໃນເຂດຊນນະບດ

1.2

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການເງິນຊນນະບດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ

ໃນຊຸມປີ 1960 ແລະ ທ້າຍປີ 1980 ບັນດາໃຫ້ທນຝ່າຍດຽວ ຫ ຫາຍຝ່າຍທີດ
ັ່ ໍາເນີນງານໃນ
ຊນນະບດ ໂດຍທັ່ວໄປແລ້ວ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການປ່ອຍສິນເຊັ່ອໂດຍກງ ເພັ່ອສັ່ງເສີມດ້ານການ
ພັດທະນາການຜະລິດກະສິກໍາ. ການສ້າງຕັັ້ງໂຄງການຄດັັ່ງກ່າວ ກໍເພັ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕະຫາດການ
ເງິນ ແລະ ສ່ວນໜັ່ງກໍແມ່ນພາກສ່ວນບັນດາທະນາຄານທີສ
ັ່ ້າງຕັັ້ງຂນ
ັ້ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິງັ່ ມີການປ່ອຍໃນອັດ
ຕາດອກເບ້ຍສູງຫາຍ ແລະ ບໍທັນທັ່ວເຖິງໃນເຂດຊນນະບດທີັ່ຫ່າງໄກສອກຫີກ ແມ່ນບໍັ່ສາມາດເຂັ້າເຖິງການ
ບໍລິການໄດ້. ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍຍງັ ມີຂະແໜງການທີັ່ບເໍັ່ ປັນທາງການ ເຊັັ່ນ: ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢມເງິນ, ຜູຮ
້ ັບການຈໍານໍາ
ທີໃັ່ ຫ້ການຊ່ອຍເຫອເຂາເຈັ້າ,
ແຕ່ວ່າການຊ່ອຍເຫອດັັ່ງກ່າວ ຍິັ່ງເພີັ່ມໃຫ້ມີໜເີັ້ ສຍສະສມ,
ມີຄວາມ
ຕ້ອງການຕັ້ນທນລງໃສ່ການຜະລິດໃໝ່ເລັ້ອຍໆ ບໍັ່ມີຄວາມຍນຍງ ແລະ ບໍັ່ສາມາດສະໜອງສິນເຊັ່ອໃຫ້ຊາວ
ກະສິກອນສ່ວນຫາຍໄດ້
ບັນດາໂຄງການເຫັ່ານີັ້ ແມ່ນດໍາເນີນງານບນພັ້ນຖານຂໍສ
ັ້ ມມຸດຖານ ດັງັ່ ນີ:ັ້
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1. ຄນທຸກຈນແມ່ນມີຄວາມທຸກ ຈນທີັ່ບສ
ໍັ່ າມາດຈະຝາກປະຢັດໄດ້, ດັງັ່ ນັັ້ນ ພວກເຂາເຈັ້າຈິງັ່
ຕ້ອງການເງິນ ເພັ່ອດໍາເນິນການຜະລິດຕາມຄວາມສາມາດຂອງເຂາເຈັ້າ
2. ຄນທຸກຈນແມ່ນມີຄວາມທຸກຈນຫາຍ ທີັ່ບສ
ໍັ່ າມາດຈ່າຍອັດຕາດອກເບ້ຍ ແບບການຄ້າໄດ້
(ອັດຕາດອກເບ້ຍຕະຫາດ) ພວກເຂາເຈັ້າຕ້ອງການສີນເຊັ່ອລາຄາຖກ (ສິນເຊັ່ອດອກເບ້ຍຕໍັ່າ) ດັັ່ງນັັ້ນ,
ລັດຖະບານຫາຍປະເທດ ແລະ ບັນດາອງການຜູໃ້ ຫ້ທນຕ່າງໆ ໄດ້ໃຫ້ການສັ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
ໂຄງການປ່ອຍສິນເຊັ່ອແບບຖມຂຸມ
3. ຄນທຸກຈນ ມີຄວາມຕ້ອງການແນະນໍາ ແລະ ການກວດກາທີເັ່ ຂັັ້ມງວດເພັ່ອນໍາໃຊ້ສິນເຊັ່ອ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜນ. ພວກເຂາລ້ວນແລ້ວແຕ່ມກ
ີ ານສກສາຕໍັ່າ,
ການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຄວນມີການລະບຸຊັດເຊ
ນເຈນ ແລະ ກວດກາຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ແລະ ມີການຊ່ອຍເຫອດ້ານວິຊາການ ເຊັັ່ນ: ການຝກອບຮມຄບຊຸດ
4. ແຫັ່ງທນນອກລະບບປະຈຸບັນແມ່ນມີບພ
ໍັ່ ຽງພໍ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນທີັ່ຕ້ອງມີການປ່ຽນ
ແທນ ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສາຂາຕ່າງໆ ທີັ່ບມ
ໍັ່ ີຄວາມສາມາດສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຈນໄດ້, ຈງັ່ ມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ເພອ
ັ່ ສ້າງຕັັ້ງຕວແທນດ້ານການເງິນພິເສດຂນ
ັ້ ທີັ່ລັດເປັນເຈັ້າຂອງ ສະໜອງສິນເຊັ່ອແບບຖມ
ຂຸມໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູໄ້ ດ້ຮັບຜນປະໂຫຍດເປັ້າໝາຍ; ຍ້ອນແນວນັັ້ນ ຈັ່ງມີທະນາຄານນະໂຍບາຍທີັ່ເປັນຂອງ
ລັດ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນໃນທຸກໆແຂວງ ເພັ່ອສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ບັນດາບ້ານເປັ້າໝາຍ;
ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 1980, ສິນເຊັ່ອໂດຍກງແບບຖມຂຸມເກີດວິກິດການ ບໍັ່ສາມາດແກ້ໄຂໜີັ້ເສຍສະ
ສມໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫາດ, ເພັ່ອພັດທະນາທາງເລອກການເງິນຈຸລະພາກ ທີັ່ເປັນ
ທາງເລອກແທນ, ຢູປ
່ ະເທດບັງກະລາເດສແມ່ນ ທ່ານ ດຣ ມູຮາເມັສ ຢູນຸສ ເລີມ
ັ່ ຕັ້ນສ້າງກຸ່ມທດລອງໃຫ້ເງິນ
ກູ້ຢມ ສໍາລັບຄນທີັ່ທຸກຈນທີຂ
ັ່ າດທີັ່ດິນທໍາການຜະລິດ ແລະ ໄດ້ເຕີບໂຕຂະຫຍາຍຕວຂັ້ນເລັ້ອຍໆ ແລະ ໄດ້
ກາຍເປັນທະນາຄານກຣາມິນ (Grameen Bank) ແມ່ນສະຖານບັນການເງິນຈຸລະພາກ (MFI) ທີັ່ໃຫຍ່
ທີສ
ັ່ ຸດແຫ່ງໜັ່ງຂອງໂລກ, ເຊິງັ່ ມີລູກຄ້າຫາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄນ ແລະ ຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ທະນາຄານຣາ
ກຽດອິນໂດເນເຊຍ (Rakyat Bank Indonesia) ກໍເປັນທະນາຄານທີັ່ໃຫ່ຍທີັ່ສຸດແຫ່ງໜັ່ງ ທີັ່ລັດເປັນ
ເຈັ້າຂອງ, ໄດ້ປ່ຽນຈາກການໃຫ້ສິນເຊັ່ອແບບຖມຂຸມ, ເຊິງັ່ ສະໜອງຜນຜະລິດດ້ານການເງິນຈຸລະພາກແບບ
ງ່າຍດາຍໃຫ້ລູກຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິງັ່ ລວມທັງຜູຝ
້ າກເງິນປະມານ 28 ລ້ານຄນ, ຜູ້ກຢ
ູ້ ມເງິນປະມານ 7
ລ້ານຄນ (ສະຖິຕິ, 2002)
ພາຍໃຕ້ບັນດາຂໍັ້ມູນສມມຸດຖານແບບໃໝ່
ວິທີການຫັນເປັນສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກ
ສາມາດສັງລວມໄດ້ ດັັ່ງນີັ້:
1. ບັນດາຄວເຮອນທີັ່ທຸກຈນ ແມ່ນເຫັນໄດ້ມຄ
ີ ວາມສາມາດທ້ອນໂຮມເງິນໄດ້ ສໍາລັບເຂັ້າໃນ
ການດໍາລງຊິວິດຂອງພວກເຂາເຈັ້າ,
ກງກັນຂ້າມມິຈໍານວນຄວເຮອນຈໍານວນນ້ອຍທີັ່ຕ້ອງການເງິນກູ້ ໂດ
ບສະເພາະແລ້ວ ເຂາເຈັ້າມີຄວາມຕ້ອງການການເຂັ້າເຖິງສິັ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຝາກເງິນແບບ
ງ່າຍ, ມີຄວາມປອດໄພສູງ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊັ່ອຖ;
2. ປະຊາຊນຜູທ
້ ຸກຈນມີຄວາມສາມາດຈ່າຍອັດຕາດອກເບ້ຍທີັ່ສູງ
ພໍທຈ
ີັ່ ະຄຸ້ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງ
ໝດໄດ້ ພາຍໃຕ້ການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງີນບນພັ້ນຖານຄວາມຕ້ອງການ, ຂາດການເຂັ້າເຖິງ
ການບໍລິການດ້ານການເງິນທີັ່ເໝາະສມ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍບໍແ
ັ່ ມ່ນຂໍຈ
ັ້ ໍາກັດທີັ່ສໍາຄັນ, ຖ້າວ່າຄວເຮອນທີັ່
ທຸກຈນສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການການເງິນທີເັ່ ໝາະສມ, ພວກເຂາເຈັ້າແມ່ນມີຄວາມເຕັມໃຈ ແລະ ສາມາດ
ທີຈ
ັ່ ະຈ່າຍອັດຕາດອກເບ້ຍທີັ່ຄຸ້ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝດໄດ້
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3. ຄນທຸກຈນຮູເ້ ຖິງການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ໂອກາດການລງທນຂອງພວກເຂາເຈັ້າ, ພວກເຂາ
ບໍຕ
ັ່ ້ອງການຄວບຄຸມ ແລະ ບັງຄັບ ເມັ່ອມີການຊ່ອຍເຫອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຝກອບຮມໃຫ້ແກ່ຄວ
ເຮອນທີັ່ທຸກຈນ, ມັນຄວນຖແຍກອອກຈາກການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການເງິນ
4. ຄວເຮອນທີັ່ມີລາຍໄດ້ຕໍັ່າ ບໍັ່ຄວນເບິັ່ງຂ້າມວ່າເປັນຜູໄ້ ດ້ຮັບຜນປິໂຫຍດ, ຄວນຖວ່າເປັນລູກ
ຄ້າທີັ່ມຄ
ີ ວາມຕ້ອງການການບໍລິການດ້ານການເງິນທີຫ
ັ່ າກຫາຍ
5. ເປັ້າໝາຍຂອງຄວາມຍນຍງ (ການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ໃຫ້ມີກໍາໄລໃນທີັ່ສຸດ) ແມ່ນຂໍ
ກຸນແຈທີບ
ັ່ ພ
ໍັ່ ຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນມີຄວາມໝັັ້ນຄງເທັ່ານັັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນການເງິນ
ຈຸລະພາກ ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີການດໍາເນີນງານທີັ່ມປ
ີ ະສິດທິຜນຫາຍຂນ
ັ້
ວິວັດທະນາການຂອງການເງິນຈຸລະພາກສໍາລັບຄນທຸກຈນກວ່າ 2 ທດສະວັດຜ່ານມາ ທີັ່ດໍາເນີນ
ງານໂດຍບັນດາຜູທ
້ ີັ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕວຈິງ ທີມ
ັ່ ີການພັດທະນາແມ່ນມີວິທະຍາສາດ ທີັ່ໄດ້ຮັບຜນໃນອັດຕາທີັ່
ສູງຂອງການຈ່າຍຄນເງິນກູ້ ແລະ ການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ມີຄວາມສາມາດເຂັ້ງເຖິງລູກຄ້າຜູ້ທີັ່ທຸກຈນ
ເປັນຈໍານວນຫວງຫາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ, ຄວາມຍນຍງທີັ່ຍງິັ່ ໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນ ການເງິນຊນນະບດ
ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ເປັນເຄັ່ອງມທີັ່ມີປະສິດທິຜນທີັ່ສູງທີັ່ສຸດອັນໜັ່ງ ໃນຂະ
ບວນການຕໍັ່ສກ
ູ້ ັບຄວາມທຸກຈນ ແລະ ເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມຍນຍງຂອງສະຖາບັນການເງິນຊນນະບດ ແລະ
ການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນສາມາດເພີັ່ມທັງລະດັບຂອງການບໍລິການ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍການບໍລິການໄປ
ສູຄ
່ ນທຸກຈນ ໂດຍຜ່ານການບໍລິການດ້ານການເງິນທີຫ
ັ່ າກຫາຍ ລວມມີ: ການຝາກປະຢັດ, ການໂອນເງິນ,
ການປະກັນໄພ ແລະ ສິນເຊັ່ອ. ພ້ອມທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການຂນ
ັ້ ກັບຜູໃ້ ຫ້ທນພາກຍນອກເທັ່ອລະກ້າວ
ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ຄວເຮອນທີທ
ັ່ ຸກຈນທີັ່ສຸດທີດ
ັ່ ໍາລງຊີວິດຢູໃ່ ນຊຸມຊນນ້ອຍໆ, ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫີກ ທີັ່ບມ
ໍັ່ ີຖະນນຫນທາງເຂັ້າເຖິງ ແລະ ບໍມ
ັ່ ີຕະຫາດ, ອາດຈະບໍມ
ັ່ ຄ
ີ ວາມສາມາດທີັ່ຈະນໍາໃຊ້ສິນເຊັ່ອ
ເພັ່ອເອາຊະນະຄວາມທຸກຈນ ພວກເຂາເຈັ້າແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫອ ທີເັ່ ໝາະສມສໍາລັບຄນຈນທີັ່
ສຸດ, ເຊິງັ່ ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອໃນຮູບແບບຖມຂຸມ ຫ ຊ່ວຍເຫອລ້າ.

1.3

ລັກສະນະ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການເງິນຈຸລະພາກ

ຜ່ານວິວັດທະນາການມາເປັນເວລາເກອບ 30 ປີ ການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ມີຫາກ
ຫາຍຮູບແບບ ຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການເງິນຈຸລະພາກລຸ່ມນີັ້ ເປັນຮູບແບບທີຮ
ັ່ ູ້ຈັກກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີັ່ສຸດ
ເຊັັ່ນ:
 ການປ່ອຍກູເ້ ປັນລາຍບຸກຄນ
 ການປ່ອຍກູເ້ ປັນກຸ່ມແບບທະນາຄານ
 ການປ່ອຍກູເ້ ປັນແບບອາເມລິກາລາຕິນ
 ທະນາຄານບ້ານ3
 ທະນາຄານບ້ານທີັ່ກຸ້ມຕນເອງ
ເວັ້າລວມແລ້ວ ການເງິນຈຸລະພາກຮູບແບບຕ່າງໆ ສະເພາະທີັ່ກ່ຽວພັນເຖິງການອອກແບບຜະລິດ
ຕະພັນ ເຊິງັ່ ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຮູບແບບມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນດ້ານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຮູບແບບການ
ບໍລິການ ບໍັ່ວ່າຮູບແບບໃດກໍອີງໃສ່ຕະຫາດເປັ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບສກ
ັ່ າງດ້ານການເງິນ
ແລະ ຜະລິດຕະພັນອັ່ນໆ, ປັດໄຈພາຍໃນປະເທດ, ຈຸດປະສງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກ ແຕ່ລະຮູບແບບກໍັ່ມີລະດັບຄວາມຍດຍຸ້ນທີັ່ແຕກຕ່າງກັນ
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1.3.1

ການປ່ອຍກູເ້ ປັນລາຍບຸກຄນ
ການປ່ອຍກູ້ເປັນລາຍບຸກຄນ ແມ່ນການສະໜອງສິນເຊັ່ອໃຫ້ບຸກຄນ ແຕ່ບໍັ່ເປັນສະມາ
ຊິກກຸ່ມໃດໜັ່ງ ແຕ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍັ່ການຊໍາລະຄນ ການປ່ອຍກູ້ເປັນລາຍບຸກຄນ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ພວພັນປກກະຕິກັບລູກຄ້າແຕ່ລະຄນ ເພັ່ອສະໜອງສິນເຊັ່ອ ທີັ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ
ຂອງແຕ່ລະທຸລະກິດຮູບແບບນີັ້ໄດ້ຮັບຜນດີທີັ່ສຸດ ສໍາລັບທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເຂດຕວເມອງ, ທຸລະ
ກິດການຜະລິດ ແລະ ສໍາລັບລູກຄ້າ ຜູ້ທີັ່ມີຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນໃນຮູບແບບໃດໜັ່ງ ຫ ມີຄວາມສະໝັກໃຈ ຮູບ
ແບບການປ່ອຍກູ້ເປັນລາຍບຸກຄນ ກໍສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຜນຢູ່ໃນເຂດຊນນະບດ ສໍາລັບຊາວນາຂະໜາດນ້ອຍ
1.3.2 ການປ່ອຍກູເ້ ປັນກຸມ
່ ແບບທະນາຄານ
ຮູບແບບການປ່ອຍກູ້ນີັ້ ແມ່ນທະນາຄານ ຂອງປະເທດບັງກລາເທດເປັນຜູສ
້ ້າງຂັ້ນ ເພັ່ອ
ຮັບໃຊ້ແມ່ຍິງທີັ່ທຸກຍາກ ໃນເຂດຊນນະບດທີັ່ບມ
ໍັ່ ີເນັ້ອທີັ່ດິນ, ຂາດທນຮອນໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາການ
ສ້າງລາຍຮັບຕ່າງໆ ຮູບແບບນີສ
ັ້ ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນແຜ່ຂະຫຍາຍຫາຍໃນເຂດອາຊີ ແຕ່ກໍຍັງໄດ້ຖອນແບບໃນ
ສະພາບເງັ່ອນໄຂອັ່ນໆອີກ ຮູບແບບ ມີ 40 ອງການທີຖ
ັ່ ອດແບບປະຕິບັດໃນເຂດອາຊີ, ອາຟຣິກກາ ແລະ
ອາເມລິກາລາຕິນ
1.3.3 ການປ່ອຍກູແ
້ ບບອາເມລິກາລາຕິນ
ການປ່ອຍກູເ້ ປັນກຸ່ມຮູບແບບນີັ້ ແມ່ນປ່ອຍກູ້ໃຫ້ລາຍບຸກຄນໃນກຸ່ມ 4-7 ຄນ
ສະມາຊິກຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້ໃຫ້ເຊິງັ່ ກັນ ແລະ ກັນ ເປັນການປ່ຽນແທນຮູບການຄໍັ້າປະກັນແບບດັັ່ງເດີມ ປກກະ
ຕິແລ້ວ ລູກຄ້າຈະເປັນແມ່ຍິງທີັ່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ຊິັ່ງໄດ້ຮັບທນເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ, ໄລຍະກູ້ຢມສັັ້ນ. ຮູບແບບ
ນີັ້ສ້າງຂັ້ນໂດຍນາໆຊາດຢູອ
່ າເມລິກາລາຕິນ ແລະ ມີຫາຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ດັດປັບ ແລະ ເອາ
ໄປນໍາໃຊ້ເຊັັ່ນກັນ
1.3.4 ທະນາຄານບ້ານ
ແມ່ນສະມາຄມສິນເຊັ່ອ ແລະ ຝາກປະຢັດຊຸມຊນບໍລຫ
ິ ານເອງ ສະມາຄມນີັ້ ສ້າງຂັ້ນ
ເພັ່ອສະໜອງການບໍລິການ ດ້ານການເງິນໃນຊນນະບດ, ສ້າງກຸ່ມທີັ່ສາມາດກຸ້ມຕນເອງຂອງຊຸມຊນ ແລະ
ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກໃນການສະສມເງິນ ຮູບແບບດັັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂັ້ນໃນຊຸມປີ 1980 ໂດຍມູນນິທິເພັ່ອການ
ຊ່ວຍເຫອຊຸມຊນນາໆຊາດ (FINCA). ຈໍານວນສະມາຊິກຂອງທະນາຄານບ້ານ ປກກະຕິຈະມີຈໍານວນແຕ່
30-50 ຄນ, ສ່ວນຫາຍແມ່ນແມ່ຍິງ ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມແມ່ນເລອກກັນເອງ/ແບບສະໝັກໃຈ ທະນາຄານ
ບ້ານໄດ້ທນຈາກການລະດມເງິນທນຈາກລູກຄ້າ ແລະ ຮັບທນກູ້ຢມຈາກສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ
1.3.5 ທະນາຄານບ້ານທີັ່ເປັນເຈາັ້ ຕນເອງ (ສະມາຄມຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊອ
ັ່ )
ທະນາຄານດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖກສ້າງຂັ້ນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມຊນ ໃນລະດັບບ້ານຂອງ
ເຂດຊນນະບດ. ຮູບແບບນີັ້ ແຕກຕ່າງກັບທະນາຄານບ້ານ ແມ່ນສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ທຸກຄນພາຍໃນ
ບ້ານ ແຕ່ບໍັ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກຸ່ມຄນທີັ່ມີ 30-50 ຄນ. ຮູບແບບນີັ້ແມ່ນໄດ້ຖກສ້າງຂັ້ນໃນໄລຍະກາງຊຸມປີ
1980 ໂດຍອງການຈັດຕັັ້ງໜັ່ງ ທີັ່ບໍັ່ແມ່ນຂອງລັດຖະບານຂອງປະເທດຝຣັັ່ງ ມີຊັ່ວ່າ: ສູນພັດທະນາ ແລະ
ວິໄຈນາໆຊາດ
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ບດທີ 2
ການເງິນຊນນະບດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກຢູໃ່ ນ ສປປ. ລາວ
ຈຸດປະສງ
ເພັ່ອໃຫ້ນກ
ັ ສກສາ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ປະຫວັດ ແລະ ການກໍາເນີດຂນ
ັ້ ຂອງການເງິນຊນນະບດ
ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ ຢູ່ ສປປ. ລາວ

ເນອ
ັ້ ໃນ
2.1

ຄວາມເປັນມາຂອງການເງິນຈຸລະພາກ ຢູ່ ສປປ. ລາວ

ຂະແໜງການທະນາຄານແລະບັນດາສາຂາທະນາຄານ ຢູ່ ສປປ.ລາວ, ເຫັ່ານີສ
ັ້ ່ວນຫາຍແມ່ນ
ໃຫ້ການບໍລິການຢູ່ໃນ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ແລະ ເຂດຕວເມອງໃຫຍ່ສະນັັ້ນການເຂັ້າເຖິງການ
ບໍລິການດ້ານການເງິນຢູໃ່ ນເຂດຊນນະບດແມ່ນຍັງຢູໃ່ ນລະດັບຕໍັ່າຫາຍ
ປະຈຸບັນ ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການເງິນ(ໂດຍສະເພາະດ້ານສິນເຊອ
ັ່ ) ແກ່ຜດ
ູ້ ໍາລງຊິວີດຢູ່ໃນຊນ
ນະບດແມ່ນມີ 4 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ ຄ:
 ບັນດາທີັ່ເປັນທະນາຄານຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທະນາຄານນະໂຍບາຍ
 ຂະແໜງການທີັ່ເປັນລັກສະນະເຄິັ່ງທາງການຕວຢ່າງ: ສະຫະກອນສິນເຊັ່ອ ແລະ ສະມາຄມ
ສິນເຊັ່ອ
 ບັນດາໂຄງການລິເລີມ
ັ່ ຂອງອງການຈັດຕັັ້ງສາກນທີັ່ບຂ
ໍັ່ ັ້ນກັບລັດຖະບານແລະບັນດາໂຄງການ
ພັດທະນາຊນນະບດຕ່າງໆ
 ຂະແໜງການທີັ່ບເໍັ່ ປັນທາງການ ຕວຢ່າງ: ບ້ານໃກ້ເຮອນຄຽງ, ໝູ່ເພັ່ອນ ແລະ ແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ
ພນລະເມອງທີັ່ດໍາລງຊີວິດຢູຊ
່ ນນະບດປະມານ 80, ສະແດງວ່າມີພຽງແຕ່ 20 ເທັ່ານັັ້ນ ທີັ່
ໄດ້ເຂັ້າເຖິງການບໍລິການຂອງສະຖານບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ ແລະ ມີພຽງ 1 ເທັ່ານັັ້ນ ທີັ່ມບ
ີ ັນຊີເງິນ
ຝາກຢູ່ນໍາທະນາຄານ
ຂະແໜງການທີັ່ເປັນທາງການ
ເປັນຜູສ
້ ະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງິນຢູເ່ ຂດ
ຊນນະບດຕັ້ນຕໍແມ່ນທະນາຄານສງັ່ ເສີມກະສິກໍາ ແລະ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຊິັ່ງແມ່ນສະຖານບັນການເງິນ
ທີຖ
ັ່ ກນໍາໃຊ້ໂດຍລັດຖະບານ ເພັ່ອສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຊາວຊນນະບດ ໂດຍສະເພາະ
ໃນເມອງທີັ່ທຸກຍາກທີັ່ສຸດທັ່ວປະເທດ, ເຊິັ່ງເປັນເງິນກູ້ຢມ ແລະຖມຂຸມໃຫ້ແກ່ກຸມ
່ ຜະລິດກະສິກໍາໃນເຂດ
ຊນນະບດ ແລະ ບໍລິການບັນດາກອງທນສິນເຊັ່ອຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສິນເຊັ່ອຊນນະບດ. ໃຫ້ທນໂດຍ
ອງການຜູໃ້ ຫ້ທນຕ່າງໆ, ລັດຖະບານເປັນຜູຖ
້ ມຂຸມໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນງານ ຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ
ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້
ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກຢູ່ ສປປ. ລາວ ແມ່ນຍັງຢູໃ່ ນລະດັບຕໍັ່າ ທີັ່ຫາກໍັ່ລິເລີມ
ັ່ ເກີດຂັ້ນໃໝ່,
ເນັ່ອງຈາກວ່າ ຍັງມີຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານການສະໜອງ, ດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ດ້ານນະໂຍບາຍ, ດ້ານການສະ
ໜອງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີໂຄງການລິເລີມ
ັ່ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກຫາຍໆແຫ່ງຢູໃ່ ນ
ເຂດຊນນະບດ ແລະ ໃນເຂດຕວເມອງ, ເຊິງັ່ ດໍາເນີນງານໂດຍອງການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ,
ແຕ່ວ່າການບໍລິການຍັງຈໍາກັດ ເນັ່ອງຈາກວ່າທນບໍພ
ັ່ ຽງພໍ ແລະ ບໍັ່ທັນມີຮູບການຫາກຫາຍເທັ່ອ ເຊີັ່ງບໍສ
ັ່ າມາດ
ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ເທັ່ອ
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ມາເຖິງປະຈຸບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນຍັງບໍທ
ັ່ ັນມີວິທີການໃດທີເັ່ ຫັນວ່າ ການບໍລິການທີັ່ເໝາະ
ສມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕວຈິງຂອງ ສປປ. ລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໃນປີ 2001 ມີງປະມານ 38
ອງການທີັ່ບຂ
ໍັ່ ັ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງການທີັ່ໄດ້ຮັບທນຝ່າຍດຽວ ແລະ ຫາຍຝ່າຍໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການ
ດ້ານການເງີນ ແກ່ 36, 000 ຄອບຄວເທັ່ານັັ້ນ. ເພັ່ອປັບປຸງເງັ່ອນໃຂການດໍາລງຊິວິດຂອງເຂາເຈັ້າໃຫ້ດີຂນ
ັ້
ເທັ່ອລະກ້າວນັັ້ນ, ອັນສຸດທ້າຍແມ່ນນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດດ້ານກດໝາຍທີມ
ັ່ ີຢູ່ ແມ່ນຍັງບໍັ່ສາມາດທີັ່
ຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ສະພາບແວດລ້ອມທີັ່ເອອອໍານວຍ ເພັ່ອພັດທະນາຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີ
ຄວາມຍນຍງໄດ້

2.2

ບັນດາຮູບແບບຂອງການເງິນຈຸລະພາກຢູ່ ສປປ. ລາວ
 ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານກາງ
 ເຄັ່ອນໄຫວບນພັ້ນຖານລະບຽບຫັກການທີັ່ທະນາຄານກາງວາງອອກ
 ໄດ້ລາຍງານຜນການເຄັ່ອນໄຫວໃຫ້ທະນາຄານກາງຊາບຕາມລະບຽບຫັກການ
ຕວຢ່າງ:
 ທະນາຄານສັ່ງເສີມກະສິກໍາ(ທສກ)
 ບັນດາສະຫະກອນທີັ່ໄດ້ຂັ້ນທະບຽນນໍານໍາທະນາຄານກາງ
 ສະຫະກອນອອມຊັບ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ
 ເງິນຝາກປະຢັດໄປສະນີ
 ໂຮງຊວດຈໍາ

2.3

ບດຮຽນທີຖ
ັ່ ອດຖອນໄດ້ຈາກການປະຕິບດ
ັ ໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກຢູລ
່ າວ

ບັນດາຈຸດປະສງລວມຂອງຊນນະບດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນການເຂັ້າເຖິງລູກຄ້າເປັນ
ຈໍານວນຫວງຫາຍ ແລະ ຄວາມຍນຍງ, ເຊິັ່ງໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍບໍລິການໄປສູລ
່ ູກຄ້າຜູທ
້ ທ
ີັ່ ຸກຈນເປັນ
ຈໍານວນຫວງຫາຍ, ສ່ວນຄວາມຍນຍງ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງສະຖານບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີກ
ັ່ ວມ
ເອາທັງໝດມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜ່ານທາງດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອັ່ນໆທີັ່ຈ່າຍ ໂດຍລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ດໍາເນິນງານບນພັ້ນຖານຄວາມຍນຍງໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍປາສະຈາກການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຖມຂຸມ
ແນວທາງປະຕິບັດທີັ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາຈຸດປະສງເຫັ່ານີບ
ັ້ ັນລຸຜນ ແມ່ນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ແລະ ແບບວິທະຍາສາດ ທີັ່ເໝາະສມ ເຊິັ່ງປະກອບມີວິທີການທີັ່ສໍາຄັນດັັ່ງນີ:ັ້
 ການສະໜອງການບໍລກ
ິ ານທີັ່ເໝາະສມ
 ເປັນເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີກໍານດເວລາສັັ້ນ
 ການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ເຂັ້າໃນບັນດາກິດຈະກໍາການຜະລິດແມ່ນບໍໄັ່ ດ້ຈໍາກັດ
 ໄດ້ຮັບເງິນກູຮ
້ ອບໃໝ່ພາຍຫັງການຈ່າຍຄນເງິນກູ້ຮອບເກັ່າສໍາເລັດ
 ຂັັ້ນຕອນມີຄວາມງ່າຍດາຍ ແລະ ຂະບວນການໃຊ້ຈ່າຍສັັ້ນ
 ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງການຝາກປະຢັດ
 ສ້າງຕັັ້ງລະບບການດໍາເນີນງານ ທີສ
ັ່ າມາດຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
 ສ້າງຂັັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານທີມ
ັ່ ີການກະຈ່າຍອໍານາດ ແລະ ມີມາດຖານ
 ນໍາໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ລະບບ ທີັ່ບມ
ໍັ່ ີມູນຄ່າແພງ
 ນໍາໃຊ້ວິທກ
ີ ານກະຕຸ້ນ ໃຫ້ລູກຄ້າຈ່າຍຄນເງິນກູຂ
້ ອງເຂາເຈັ້າ
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 ນໍາໃຊ້ໂດຍວິທີຈູງໃຈລູກຄ້າໃຫ້ມກ
ີ ານຊໍາລະເງິນກູ້ ເຊັັ່ນວ່າ: ການຮັບປະກັນການໄດ້ຮັບເງິນ
ກູ້ຮອບພາຍຫັງທີັ່ມີການຊໍາລະຄນເງິນກູ້ຮອບເກັ່າ, ການເພີີັ່ມຂະໜາດວງເງິນກູ້ ແລະ ການໃຫ້ສິດພິເສດ
ຂອງມູນຄ່າສໍາລັບໝດທຸກຄນ ທີັ່ຈ່າຍຄນທັນກັບເວລາ
 ໃຊ້ການສ້າງກນໄກເຊັັ່ນວ່າ ການລວມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກຸ່ມ ເພັ່ອສ້າງການປຽບທຽບ
ຄວາມກດດັນກຸ່ມ
 ກໍານດອັດຕາດອກເບ້ຍທີກ
ັ່ ວມເອາທັງໝດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (Chargefull cost interest
rates) ຜນຮັບຂອງວງເງີນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ ທີັ່ກ່ຽວພັນກັບມູນຄ່າສູງຕໍເັ່ ງິນກູ້ ແຕ່ວ່າຜູ້ປະກອບການທີັ່ທຸກ
ຈນ ແມ່ນໄດ້ສະແດງຄວາມສນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດເພັ່ອຈ່າຍອັດຕາດອກເບ້ຍທີັ່ສູງກວ່າ ສໍາລັບການ
ບໍລິການທີັ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂາເຈັ້າ
 ມູນຄ່າທຸກຢ່າງຄວນຖກກວມ (ຄຸມ) ທັງໝດ, ລວມທັງມູນຄ່າຂອງເງິນທນ
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ພາກທີ II
ການຈັດຕັັ້ງການເງິນຊນນະບດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ
ບດທີ 3
ບັນດາຫັກການສໍາຄັນໃນການສ້າງຕັັ້ງກອງທນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊອ
ັ່ ຂັນ
ັ້ ບ້ານ
(ກຝສບ)
ຈຸດປະສງ
ເພັ່ອນັກສກສາ ສາມາດສກສາ ແລະ ໃຫ້ເຂັ້າໃຈເຖິງບັນດາຫັກການທີັ່ສໍາຄັນໃນການສ້າງຕັັ້ງກອງ
ທນ ຕະຫອດເຖິງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງກອງທນ ກຝສບ ແລະ ທີັ່ມາຂອງແຫ່ງທນປະກອບເຂັ້າກອງທນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ບັນດາຫກ
ັ ານສໍາຄັນສໍາລັບການສ້ງຕັງັ້ ກຝສບ
3.1.1

ບັນດາຫກ
ັ ການສໍາຄັນສໍາລັບການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ
 ສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ບນພນ
ັ້ ຖານການຕກລງຂອງສະມາຊິກ
 ມີການອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພັ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວບ້ານມີຄວາມເຂັ້າໃຈຢ່າງ

ເລິກເຊິງັ່
 ຊາວບ້ານເປັນຜູ້ສ້າງຂໍກ
ັ້ ໍານດ ແລະ ກດລະບຽບຂອງ ກຝສບ
 ມີການກະຈາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
3.1.2 ບັນດາຫກ
ັ ການທີສ
ັ່ າໍ ຄັນສໍາລັບສະມາຊິກ ກຝສບ
 ເຂັ້າຮ່ວມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະມີຄວາມສາມັກຄີ
 ມີຄວາມຊັ່ສັດ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທີສ
ັ່ າມາດກວດສອບໄດ້
 ມີລະບຽບວິໄນ, ມີເຫດຜນ ແລະມີຄວາມເປັນກາງ (ປະຊາທິປະໄຕ)
 ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ (ເຊັ່ອໝັັ້ນ) ແລະ ມີຄວາມຈິງໃຈ
 ມີຄວາມດຸໝັັ່ນ, ມີຄວາມອດທນ ແລະ ມີການປະຢັດ
 ການຮ່ວມມ
3.1.3 ບັນດາເງອ
ັ່ ນໄຂທີັ່ເໝາະສມສໍາລັບສະມາຊິກ ກຝສບ
 ໝດທຸກຄວເຮອນພານຍໃນບ້ານສາມາດສະໝັກເຂັ້າເປັນສະມາຊິກ ກຝສບ
 ໃນຄວເຮອນໜັ່ງສາມາດສະໝັກເປັນສະມາຊີກໄດ້ຫາຍຄນ (ເປີດຫາຍບັນຊີໄດ້)
 ສະມາຊິກຜູທ
້ ີັ່ສະເໜີຂໍເງິນກູ້ ຕ້ອງປະກອບສ້າງເປັນກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ
(ກໍລະນີສະເໜີເປັນກຸ່ມ)
3.1.4 ສິດຂອງສະມາຊິກ ກຝສບ
 ຝາກເງິນນໍາ ກຝສບ
 ຮັບເງິນກູ້ຈາກ ກຝສບ
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3.1.5

 ອອກສຽງເພັ່ອເລອກຕັັ້ງເອາຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ
 ທໍາໜ້າທີັ່ເປັນຜູ້ສະໝັກ
 ສະເໜີເພັ່ອຈັດການກວດບັນຊີ
 ສະເໜີເພັ່ອປ່ຽນແປງກດລະບຽບພາຍໃນ
 ຮັບຜນປະໂຫຍດທີັ່ເໝາະສມຈາກ ກຝສບ
 ປະກອບສ່ວນອອກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານກຝສບ
 ຝາກເງິນຂອງພວກເຂາເຈັ້ານໍາ ກຝສບ
 ຮັບເງິນກູ້ຢມຈາກ ກຝສບ
 ໜ້າທີັ່ຂອງສະມາຊິກ ກຝສບ
 ເຄາລບ ແລະປະຕິບັດຕາມກດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ກຝສບ
 ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງບັນດາເປັ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ສິນເຊັ່ອຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ
 ຈ່າຍຄນຕັ້ນທນເງິນກູ້ຢມ ແລະ ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ທັນເວລາ
 ເຂັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ການຝກອບຮມ
ຊາວບ້ານຜູຕ
້ ້ອງການເຂາັ້ ເປັນສະມາຊິກ ກຝສບ ຄວນມີຄຸນສມບັດດັັ່ງນີ:ັ້
 ມີຄວາມກະຕລລັ້ນເຂັ້າຮ່ວມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີ
 ມີຄວາມຊັ່ສັດ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທີັ່ສາມາດກວດສອບໄດ້
 ມີລະບຽບວິໄນ, ມີເຫດຜນ ແລະ ມີຄວາມເປັນກາງ (ປະຊາທິປະໄຕ)
 ມີຄວາມດຸໝັັ່ນ, ມີຄວາມອດທນ ແລະ ມີການປະຢັດ, ກຸມ
້ ຕນອງ ແລະ ເພີັ່ງ

ຕນເອງ
 ມີການຮ່ວມມ, ການພັດທະນາຕນເອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫອໝູ່ເພັ່ອນ
ໝດທຸກເຮອນພາຍໃນບ້ານສາມາດເປັນສະມາຊີກຂອງ ກຝສບ ແບບສະໝັກໃຈ ໃນ
ໜງັ່ ຄວເຮອນ ແມ່ນສາມາດສະໝັກໃຈເຂັ້າເປັນສະມາຊິກ ກຝສບ ໄດ້ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ (ເປີດຫາຍ
ບັນຊີໄດ້) ເມຍຂອງຫວໜ້າຄອບຄວ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການລະດມໃຫ້ເຂັ້າຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງ ເພັ່ອເຂັ້າເປັນ
ສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ໃນນາມຕາງໜ້ານຂອງຄອບຄວ
ສະມາຊິກຕ້ອງຝາກເງິນຂອງພວກເຂາເຈັ້ານໍາ ກຝສບ ແບບປກກະຕິ, ຄວາມຖີ,ັ່ ເປັນ
ຈໍານວນເງິນຝາກຕໍັ່າສຸດ ແລະ ສູງສຸດຕໍັ່ຄັັ້ງ ຄວນມີການຕັດສິນໃຈໂດຍສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ໃນກອງ
ປະຊຸມປະຈໍາປີ ສະມາຊິກ ກຝສບ ຜູ້ປະສງຂໍເງິນກູ້ຕ້ອງສ້າງກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ ເພັ່ອຮັບປະກັນ
ເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ ຈະຕ້ອງກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ ເພັ່ອຮັບປະກັນເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ. ກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້
ຮ່ວມກັນ ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 5-10 ຄນ ທີັ່ມີຄວາມສະໝັກໃຈຮ່ວມເຂັ້າກຸ່ມນາກັນດ້ວຍຕວ
ເຂາເຈັ້າເອງ
ສະມາຊິກຄນໃດໜັ່ງ ຕ້ອງການລາອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ມີເງອນ
ໄຂດັັ່ງລຸມ່ນີັ້:
1) ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຊາບ, ສະມາຊິກຕ້ອງຈ່າຍເງິນ
100 ຂອງຈານວນເງິນໜີັ້ສິນ ແລະ ພັນທະອັ່ນໆຂອງ ກຝສບ
2) ສະມາຊິກທີັ່ລາອອກຈາກສະມາຊິກ ກຝສບ ແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງການສະເໜີຂໍເປັນ
ສະມາຊິກຄນນັັ້ນ ຕ້ອງລໍຖ້າເປັນເວລາໜັ່ງປີ ເພັ່ອເປັນການພິຈາລະນາເປັນສະມາຊິກຄນໃໝ່
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3) ສະມາຊິກຄນໃດໜັ່ງຜູ້ທີັ່ເສຍຈິດ ຫ ວ່າເຄີຍມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຈະຖກປດ
ອອກຈາກການປັນສະມາຊິກ ກຝສບ ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ
4) ສະມາຊິກຄນໃດໜັ່ງຜູ້ທີັ່ບໍໄດ້ທໍາການຝາກເງິນເປັນເວລາ 3 ເດັ່ອນຕິດຕໍັ່ກັນ, ຈະ
ຖກປດອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກກຝສບຢ່າງອັດຕະໂນມັດ
5) ສະມາຊິກຄນໃດໜັ່ງທີັ່ໄດ້ປດອອກຈາກ ກຝສບ ອາດຈະຖກຮັບເອາເຂັ້າຄນອີກ
ເທັ່ອໜັ່ງ ຖ້າຫາກເຫດຜນສໍາລັບການປດອອກຖກແກ້ໄຂແລ້ວ

3.2

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງັ້ ຂອງ ກຝສບ
3.2.1

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ
ແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະມາຊິກທັງໝດ ກຝສບ ກອງປະຊຸມແມ່ນຈັດຂນ
ັ້ ໜັ່ງປີ
ຕໍໜ
ັ່ ັ່ງຄັັ້ງ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຮຽກປະຊຸມ, ວາລະກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ປະຈໍາປີຈະປະກອບມີບາງລາຍການດັັ່ງນີ:ັ້
1. ການນໍາສະເໜີການປະຕິບັດງານຂອງ ກຝສບ ໃນປີຜ່ານມາ
2. ການສະເໜີບດລາຍງານດ້ານການເງິນຂອງປີຜ່ານມາ
3. ສນທະນາກ່ຽວກັບບດຮຽນທີຖ
ັ່ ອດຖອນໄດ້ ແລະ ປະສບການຂອງປີຜ່ານມາ
4. ເລອກຕັັ້ງເອາຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີນ
ັ້ ໍາ
5. ອາດສະເໜີດັດແກ້ກດລະບຽບພາຍໃນ, ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ
3.2.2 ຄະນະກໍາມະການບໍລຫ
ິ ານ ກຝສບ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ແມ່ນເລອກຕັັ້ງໂດຍສະມາຊິກທັງໝດຂອງ ກຝສບ
ເຊິງັ່ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 4 ທ່ານ
ປະທານ

ຮອງປະທານ

ສະມາຊິກ (ເລຂາ)

ນາຍບັນຊີ

ຮູບທີ 1 ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຄວນປະກອບມີແມ່ຍິງຢ່າງໜ້ອຍ1 ຄນ ແລະ ອາດ
ມີການເລອກຕັັ້ງຂນ
ັ້ ໃໝ່ທຸກໆປີ. ຄະນະກໍາມະການບໍລຫ
ິ ານ ກຝສບ ແມ່ນມີໜ້າທີັ່ດັັ່ງນີ:ັ້
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 ເຜີຍແຜ່ກດລະບຽບພາຍໃນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກທັງໝດ
 ຊີນ
ັ້ ໍາໆພາ ແລະ ບໍລິຫານ ກຝສບ ອີງຕາມກດລະບຽບພາຍໃນ
 ຮັບເງິນຝາກປະຢັດຈາກສະມາຊິກ
 ຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ອະນຸມັດ ຫ ວ່າປະຕິເສດ ໃບສະເໜີຂໍເງິນກູ້
 ວາງແຜນການປະຕິບັດງານຂອງ ກຝສບ ແລະ ນໍາພາສະມາຊິກ ເພັ່ອທໍາການ
ແລກປ່ຽນປະສບການຂອງເຂາເຈັ້າ
 ທໍາການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜນຂອງແຜນການທີັ່ໄດ້ປະຕິບັດມາແລ້ວ
 ວາງແຜນ, ຈັດການຝກອບຮມດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການຝກອບຮມ ກ່ຽວກັບການສະໜອງດ້ານວິຊາການຂອງກິດຈະກໍາສ້າງລາຍໄດ້
 ມີໜ້າທີັ່ຮັບຜິດຊອບບັນດາເອກະສານ, ການບັນຊີ ແລະ ຊັບສິນທັງໝດຂອງ
ກຝສບ
 ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການບັນຊີມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ກຽມພ້ອມ ເພັ່ອທໍາການ
ກວດສອບໄດ້ທຸກເວລາ
 ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ
 ເຂັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ການຝກອບຮມ ແລະ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາທີໄັ່ ດ້ຮັບການ
ຈັດຂັ້ນໂດຍຜູສ
້ ະໜັບສະໜູນ
3.2.3 ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນາໍ
ຄະນະກໍາມະການຊີນ
ັ້ ໍາ ກຝສບ ແມ່ນໄດ້ຮັບການເລອກຕັັ້ງໂດຍສະມາຊິກທັງໝດຂອງ
ກຝສບ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ 3 ທ່ານ:
 ປະທານ 1 ທ່ານ
 ຮອງປະທານ 1 ທ່ານ
 ສະມາຊິກ 1 ທ່ານ
ຄະນະກໍາມະການຊີນ
ັ້ ໍາ ກຝສບ ມີໜ້າທີັ່ດັັ່ງນີ:ັ້
 ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜນການດໍາເນີນງານ ຂອງຄະນະກໍາມະການ
ບໍລິຫານ ກຝສບ
 ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການດໍາເນິນງານຂອງສະມາຊິກ ກຝສບ
 ມີໜ້າທີັ່ໃນການປະສານ ຮ່ວມກັບອງການຈັດຕັັ້ງທັງໝດພາຍໃນບ້ານ ເພັ່ອສະ
ໜັບສະໜູນການດໍາເນີນງານຂອງ ກຝສບ ໃຫ້ມຜ
ີ ນສໍາເລັດ
 ມີສິດໃນການຮຽກເອີັ້ນເຂັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ເພັ່ອທໍາການເລອກຕັັ້ງ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຊຸດໃໝ່ ໃນກໍລະນີທີັ່ພບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດຢ່າງໜັກໜວ່ງ ໃນການດໍາ
ເນີນງານ

3.3

ການປະກອບທນຂອງ ກຝສບ

ກຝສບ ແມ່ນຕັັ້ງຢູຂ
່ ັັ້ນບ້ານ, ສະມາຊິກເປັນເຈັ້າຂອງ ແລະ ສະມາຊິກເປັນຜູບ
້ ໍລິຫານທນຂອງ
ກຝສບ, ໂດຍຫັກໄດ້ມາຈາກສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ເອງ ໃນຮູບແບບການຝາກປະຢັດ ເພັ່ອເປັນການ
ກະຕຸກຊຸກຍູໃ້ ຫ້ຊາວບ້ານຮູ້ສກເປັນເຈັ້າຂອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສິັ່ງດັັ່ງກ່າວນີັ້ ຈະປະກອບສ່ວນ
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ເຮັດໃຫ້ ກຝສບ ສາມາດສບຕໍດ
ັ່ ໍາເນີນງານໄດ້ຢເູ່ ລັ້ອຍໆ ແລະ ມີຄວາມຍນຍງ ໂດຍການຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້
ອັດຕາການຊໍາລະຄນເງິນກູ້ ໃຫ້ໄດ້ 100
ເງິນທນພັ້ນຖານຂອງ ກຝສບ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກເງິນຝາກປະຢັດຂອງສະມາຊິກ ກຝສບ ສະມາຊິກ
ຂອງ ກຝສບ ຈະຕ້ອງຝາກເງິນຕໍັ່າສຸດຢ່າງເປັນປກກະຕິ ດັັ່ງທີັ່ໄດ້ຕກລງເຫນດີນໍາກັນ. ຈໍານວນເງິນຝາກ
ປະຢັດຕໍັ່າ ແລະ ສູງສຸດ ຄວນມີການຕັດສິນໃຈໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໂດຍສະມາຊິກທັງໝດ
ເມັ່ອສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ຝາກເງິນເຂັ້າປກະຕິ ແລະ ກຝສບ ມີທນສະສມຈໍານວນໜັ່ງແລ້ວ
ກຝສບ ກໍສາມາດປ່ອຍເງິນກູໃ້ ຫ້ສະມາຊິກຢມໄດ້. ຕວຢ່າງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງວ່າຈະເປັນເງິນສະສມ
ຈໍານວນໜ້ອຍ ແຕ່ກມ
ໍ ີການເພີັ່ມຂັ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີຈໍານວນຫາຍຂນ
ັ້ , ຖ້າມີຫາຍຄວເຮອນເຂັ້າຮ່ວມກໍ
ຈະມີເງິນປະຢັດຫາຍຂນ
ັ້ ເງິນທນຂອງ ກຝສບ ກໍຈະມີການເພີັ່ມຂນ
ັ້ ເຊັັ່ນກັນ
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ບດທີ 4
ການຈັດຕັັ້ງກອງທນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊອ
ັ່ ຂັນ
ັ້ ບ້ານ (ກຝສບ)
ຈຸດປະສງ
ເພັ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ບັນດາຈຸດປະສງຂອງກອງ
ທນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊັ່ອຂັັ້ນບ້ານ

ເນອ
ັ້ ໃນ
4.1

ຄວາມໝາຍຂອງກອງທນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊອ
ັ່ ຂັນ
ັ້ ບ້ານ (ກຝສບ)

ກອງທນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊັ່ອຂັັ້ນບ້ານ (ກຝສບ) ແມ່ນກອງທນດ້ານການເງິນແບບລວມໝູ່
ຂອງຊາວບ້ານ, ສ້າງຕັັ້ງຂນ
ັ້ ໂດຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຊາວບ້ານ ເຊິງັ່ ມີເປັ້າໝາຍເພັ່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງຊາວບ້ານໃຫ້ດີຂນ
ັ້ ເທັ່ອລະກ້າວ ກອງທນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊັ່ອຂັັ້ນບ້ານໃຫ້ການສະໜອງການ
ບໍລິການດ້ານການເງິນ 3 ດ້ານຄ:
 ໃຫ້ເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ ເພັ່ອເປັນທນເລີມ
ັ່ ຕັ້ນ ຫ ຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ
ຂອງຊາວບ້ານ
 ລະດມເງິນຝາກ ເຊິງັ່ ກອງທນຈະເປັນສະຖານທີັ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຊາວບ້ານ ໄດ້ສະ
ສມເງິນຝາກຂອງເຂາເຈັ້າ
 ເປັນລະບບພັ້ນຖານຂັັ້ນບ້ານທີັ່ມຈ
ີ ຸດປະສງ ເພັ່ອເຕັ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ການຊ່ວຍເຫອ
ເຊິັ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄນກໍຄຄວເຮອນທີັ່ມພ
ີ າຍໃນບ້ານ
ການຈັດຕັັ້ງຂອງກອງທນ ຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊັ່ອຂັັ້ນບ້ານ (ກຝສບ) ແມ່ນລວມມີ:
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ, ຄະນະກໍາມະການຊີນ
ັ້ ໍາ, ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ແລະ ການດໍາເນີນງານ
ຂອງ ກຝສບ ແມ່ນອີງຕາມບັນດາຂໍກ
ັ້ ໍານດ ແລະ ກດລະບຽບຕ່າງໆ ຂອງ ກຝສບ ເອງ

4.2

ຈຸດປະສງຂອງກອງທນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊອ
ັ່ ຂັນ
ັ້ ບ້ານ (ກຝສບ)

ວັດຖຸປະສງລວມໃນການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ແມ່ນເພັ່ອສະໜອງ ການບໍລິການດ້ານການເງິນ ເພັ່ອ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູຂ
່ ອງຊາວບ້ານໃຫ້ດີຂັ້ນເທັ່ອລະກ້າວ ເຊິງັ່ ປະກອບມີດັັ່ງນີ:ັ້
 ເພັ່ອປູກຈິດສໍານກກ່ຽວກັບການຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊັ່ອ ໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ
 ເພັ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວບ້ານຜູ້ທີັ່ດໍາລງຊີວິດໃນເຂດຊນນະບດ ໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານ
ການເງິນ (ຝາກປະຢັດ ແລະສິນເຊັ່ອຂະໜາດນ້ອຍ)
 ເພັ່ອພັດທະນາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ
 ເພັ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ມວ
ີ ຽກເຮັດງານທໍາສໍາລັບປະຊາຊນທີັ່ດໍາລງຊີວິດໃນເຂດຊນນະບດ
 ເພັ່ອເພີັ່ມລາຍຮັບເງີນສດໃຫ້ແກ່ຄວເຮອນ
 ເພັ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊນຜູທ
້ ທ
ີັ່ ຸກຈນໃນເຂດຊນນະບດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນແມ່ຍງິ
 ເພັ່ອເປັນການເສີມສ້າງທ່າແຮງບັ່ມຊ້ອນເພັ່ອການພັດທະນາບ້ານແບບຍນຍງ
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4.3

ຂັນ
ັ້ ຕອນໃນການຈັດຕັງັ້ ກຝສບ

ການກໍັ່ຕັັ້ງ ກຝສບ ເປັນຂະບວນການດໍາເນີນງານທີັ່ປະກອບດ້ວຍຂັັ້ນຕອນຈໍານວນໜັ່ງ, ແຕ່ລະ
ຂັັ້ນຕອນປະກອບດ້ວຍເງັ່ອນໄຂກໍານດທີັ່ ກຝສບ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໜ້າທີັ່ ກ່ອນຈະສາມາດຜ່ານໄປ
ສູຂ
່ ັັ້ນຕອນຕໍໄັ່ ປ ໂດຍການເຊັນຮັບຮອງຈາກພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ
4.3.1 ຂັນ
ັ້ ຕອນທີ 1: ເງອ
ັ່ ນໄຂທີັ່ສາໍ ຄັນສໍາ ລັບການຄັດເລອກບ້ານ
1. ເປັນບ້ານທີັ່ຖາວອນ, ບໍແ
ັ່ ມ່ນບ້ານທີັ່ຈະເຕັ້າໂຮມເຂັ້າກັນກັບບ້ານອັ່ນ
2. ເປັນບ້ານທີັ່ມີຂະໜາດປານກາງ ຫາ ໃຫຍ່ (ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນມີ 50 ຫັງຄາເຮອນ)
3. ເປັນບ້ານທີັ່ສາມາດເຂັ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ, ມີການພວພັນກັບຕະຫາດ
4. ປັນບ້ານທີັ່ຊາວບ້ານມີຄວາມສນໃຈໃນການສ້າງຕັັ້ງກອງທນ
4.3.2 ຂັນ
ັ້ ຕອນທີ 2: ການຈັດຕັັ້ງກອງທນ (ກຝສບ)
ຂັັ້ນຕອນນີເັ້ ປັນຂັັ້ນຕອນເລີມ
ັ່ ຕັ້ນ ໂດຍແມ່ນພະນັກງານວິຊາການເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບ
ໃນການປຸກລະດມຂນຂວາຍ ໃນໝູ່ບ້ານທີັ່ກງກັບເງອ
ັ່ ນໄຂທີໄັ່ ດ້ກໍານດໃຫ້ ຫ ເປັນບ້ານເປັ້າຂອງໂຄງການ
ພະນັກງານວິຊາການ ຈະຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຈຸດປະສງ, ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງ ກຝສບ ແລະ
ທໍາການປະເມີນຄວາມສນໃຈຂອງຊາວບ້ານ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ໃນບ້ານຂອງເຂາເຈາັ້ ມີຄ: ການ
ປູກຈິດສໍານກ ບັນດາກິດຈະກໍາທີັ່ທາງພະນັກງານວິຊາການ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນຂັັ້ນຕອນນີແ
ັ້ ມ່ນມີດັັ່ງນີ:ັ້
1. ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມປູກຈິດສໍານກ: ຈະຖກຈັດຂັ້ນໃນແຕ່ລະບ້ານ ທີັ່ໄດ້ຄັດເລອກ
ຊາວບ້ານທັງໝດ (ຜວ ແລະ ເມຍ) ຈະຖກເຊີນເຂັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ແຕ່ຄວນເລັັ່ງໃສ່ແມ່ຍິງໃຫ້ມກ
ີ ານ
ເຂັ້າຮ່ວມ ເພັ່ອປຸກລະດມເຂາເຈັ້າໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄວເຮອນຂອງ
ເຂາເຈັ້າ. ເອກະສານປູກຈິດສໍານກລວມມີຫວຂໍຕ
ັ້ ່າງໆ ເຊິັ່ງພະນັກງານວິຊາການຈະຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງຈະ
ແຈ້ງ ແລະ ໃຊ້ສັບສໍານວນແບບງ່າຍດາຍ:
 ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
 ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊັ່ອ
 ນິຍາມ, ຈຸດປະສງ, ໜ້າທີັ່ ແລະ ຜນປະໂຫຍດຂອງ ກຝສບ
 ຫັກການທີັ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສ້າງຕັັ້ງກຝສບ ແລະ ສໍາລັບສະມາຊິກຂອງ ກ
ຝສບ
 ການຈັດຕັັ້ງຂອງກຝສບ
 ບັນດາຂໍກ
ັ້ ໍານດ ແລະ ກດລະບຽບຕ່າງໆຂອງ ກຝສບ
 ສັນຍາການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ
 ການປະກອບທນຂອງ ກຝສບ
ກອງປະຊຸມປູກຈິດສໍານກຢ່າງໜ້ອຍ3 ຄັັ້ງ ແຕ່ລະຄັັ້ງໃຊ້ເວລາ 1 ວັນເຕັມ, ໄລ
ຍະຫ່າງຂອງກອງປະຊຸມ 2 ອາທິດ ເພັ່ອໃຫ້ເວລາແກ່ຊາວບ້ານ ໄດ້ຄິດ ແລະ ສນທະນາກັນ
2. ການປະເມີນຄວາມສນໃຈຂອງຊາວບ້ານ ເພັ່ອເຂັ້າຮ່ວມໃນ ກຝສບ ພາຍຫັງກອງ
ປະຊຸມປູກຈິດສໍານກແລ້ວ, ຜູຕ
້ າງໜ້າຊາວບ້ານຈະແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ກ່ຽວກັບຈໍານວນຄວເຮອນ
ທີຕ
ັ່ ້ອງການເຂັ້າເປັນສະມາຊິກ ກຝສບ
3. ສ້າງກດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ສັນຍາການສ້າງຕັງັ້ ກຝສບ ໃຫ້ສໍາເລັດ ເປັນສະບັບ
ສມບູນ ທໍາອິດພະນັກງານວິຊາການນໍາພາຊາວບ້ານຄັ້ນຄວ້າປກສາຫາລຕາມມາດຕາຕ່າງໆ ທີັ່ມີໃນຮ່າງກດ
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ລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ຮ່າງສັນຍາສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ, ຈາກນັັ້ນ ກ້າວໄປເຖິງພ້ອມກັບມີຄໍາເຫັນ ເພອ
ັ່ ໄປສູກ
່ ານ
ຕກລງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນກັບເນັ້ອໃນແຕ່ລະມາດຕາ
4. ການເລອກຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການຂອງ ກຝສບ ການຊດເຊີຍ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີັ່
ຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ
5. ການເຊັນກດລບຽບພາຍໃນ ແລະ ເຊັນສັນຍາການກໍຕ
ັ່ ັັ້ງ ກຝສບ ຄະນະ
ກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຄວນເຂັ້າໃຈເນັ້ອໃນກດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ສັນຍາສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ ກ່ອນທີັ່ປະທານຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຈະເຊັນຢ່າງເປັນທາງການ
6. ການຝກອບຮມຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຫວຂໍມ
ັ້ າຝກອບຮມແມ່ນກ່ຽວກັບໜ້າ
ທີັ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂາເຈັ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນ ລວມໄປເຖິງການລງບັນຊີເງິນຝາກ
7. ການແນະນໍາການຝາກປະຢັດໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ: ພະນັກງານວິຊາການ ຈະໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ເພັ່ອແນະນໍາ ແລະ ອະທິບາຍຕໍຊ
ັ່ າວບ້ານທັງໝດ ກ່ຽວ
ກັບການລະດມເງິນຝາກແບບທັ່ວໆໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງພັ້ນຖານເງິນທນຂອງ ກຝສບ ແລະ
ບັນດາເງັ່ອນໄຂຕ່າງໆ ຂອງການຝາກເງິນເງັ່ອນໄຂເພັ່ອຂ້າມຜ່ານໄປສູຂ
່ ັນຕອນຕໍໄັ່ ປມີຄ:
 ຊາວບ້ານມີຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບພັ້ນຖານ ແລະ ເງັ່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງ
ກຝສບ ແລະ ມີຄວາມສນໃຈເຂັ້າຮ່ວມ
 ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະຄະນະກໍາມະການຊນ
ັ້ ໍາ ກຝສບ ໄດ້ຮັບການ
ຄັດເລອກ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝກອບຮມກ່ຽວກັບການແນະນໍາການຝາກປະຢັດ ແລະ ວິທກ
ີ ານລງບັນຊີເງິນຝາກ
 ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໄດ້ເຊັນສັນຍາການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ຢ່າງ
ເປັນທາງການ
4.3.3 ຂັນ
ັ້ ຕອນທີ 3: ການຝາກປະຢັດ
ຢູໃ່ ນຂັັ້ນຕອນນີັ້ ຊາວບ້ານຜູທ
້ ສ
ີັ່ ະໝັກເຂັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງກອງທນ ຈະໄດ້ເລີມ
ັ່ ຕັ້ນ
ທໍາການຝາກເງິນນໍາກອງທນກິດຈະກໍາໃນຂັັ້ນຕອນນີມ
ັ້ ຄ
ີ :
 ການມອບຮັບຕູ້ເຊັບ (ຕູນ
້ ີລະໄພ) ໃຫ້ແກ່ ກຝສບ: ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ເມອງເປັນຜູມ
້ ອບຕູເ້ ຊັບ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ເພັ່ອເກັບຮັບປະກັນການເກັບຮັກສາເງິນ
ຝາກປະຢັດ, ປະທານ ແລະ ນາຍບັນຊີຂອງ ກຝສບ ຈະໄດ້ຮັບການຝກອບຮມວິທີການນໍາໃຊ້ຕເູ້ ຊັບ, ຕູ້ເຊັບ
ນີຈ
ັ້ ະຖກເກັບຮັກສາໄວ້ຢເູ່ ຮອນຂອງນາຍບັນຊີຂອງ ກຝສບ
 ການເກັບ ແລະ ການລງບັນຊີຂອງເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ + ພະນັກງານວິຊາ
ການຂັັ້ນເມອງ ຈະຊ່ວຍຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ເພັ່ອເກັບ ແລະ ລງບັນຊີເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ
ສະຖານທີັ່ກອງປະຊຸມເກັບເງິນຝາກ ຄວນຈັດຢູຫ
່ ້ອງປະຊຸມ ຫ ສະຖານທີເັ່ ໝາະສມ ໂດຍການເຂັ້າຮ່ວມຂອງ
ຊາວບ້ານ, ບັນດາຜູ້ຕ້ອງການເປັນສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ຈະເລີັ້ມຝາກເງິນນໍາ ກຝສບ, ພວກເຂາຈະໄດ້ຮັບ
ປມ
ັ້ ປະຈໍາຕວສະມາຊິກທີັ່ໄດ້ມີການບັນທກເງີນຝາກຂອງພວກເຂາເຈັ້າ, ສ່ວນນາຍບັນຊີຈະເປັນຜູລ
້ ງບັນຊີ
ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກແຕ່ລະຄນໃສ່ປມ
ັ້ ບັນທກເງິນຝາກ ຂອງ ກຝສບ
 ການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູດ
້ ້ານຄວາມຄບໜ້າຢູ່ລະດັບບ້ານ ແລະ ການເຮັດບດ
ລາຍງານພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງຈະຕ້ອງລງຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະບ້ານຢ່າງເປັນປະຈໍາຢ່າງໜອຍ 2 ຄັັ້ງຕໍັ່
ເດອນ ເພັ່ອກວດກາ ແລະ ຊ່ວຍເຫອຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ດໍາເນີນງານ
ຂອງ ກຝສບ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫານອັ່ນໆອີກ. ພະນັກງານວິຊາການຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ພະນັກງານ
ຂັັ້ນແຂວງທຸກເດອນ, ບດລາຍງານຄວນລວມມີທັງການລາຍງານດ້ານກິດຈະກໍາ ແລະ ດ້ານການເງີນ
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 ການຝກອບຮມອຸ່ນຄນກ່ຽວກັບການປູກຈິດສໍານກ ໃນຊ່ວງເວລາພະນັກງານວິຊາ
ການຂັັ້ນເມອງລງຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະບ້ານຄວນມີການຈັດຕັັ້ງຝກອບຮມອຸ່ນຄນກ່ຽວກັບຫວຂໍຕ
ັ້ ່າງໆໃນ
ເອກະສານປູກຈິດສໍານກ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ
 ການຝກອບຮມຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ກ່ຽວກັບຄູມ
່ ດ້ານສິນເຊັ່ອ
ແລະ ການບັນຊີຫັງຈາກສະມາຊິກໄດ້ຝາກເງິນແບບປກກະຕິຢ່າງນອ້ຍ 3 ເດອນ ແລ້ວ ພະນັກງານວິຊາການ
ຂັັ້ນເມອງຈະຈັດຝກອບຮມໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ກ່ຽວກັບຄູມ
່ ດ້ານສິນເຊັ່ອ
 ການແນະນໍາດ້ານສິນເຊັ່ອໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ກຝສບ: ພະນັກງານວິຊາການຂັນ
ັ້
ເມອງຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫອຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບເພັ່ອແນະນໍາ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ຫັກການພັ້ນຖານ ແລະ ການດໍາເນີນງານດ້ານສິນເຊັ່ອໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານທັງໝດ
 ການກໍານດເງັ່ອນໄຂສິນເຊັ່ອ: ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງຈະກໍານດເງັ່ອນໄຂ
ສິນເຊັ່ອ (ຈໍານວນ, ໄລຍະເວລາ, ເປັ້າໝາຍ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ການຄໍັ້າປະກັນ ແລະ ອັ່ນໆ) ດ້ວຍການ
ປກສາຫາລຮ່ວມມກັບຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ສະມາຊິກ ກຝສບ ທັງໝດ
 ການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ: ບັນດາສະມາຊີກຜູທ
້ ຕ
ີັ່ ້ອງການສະເໜີ
ຂໍເງິນກູ້ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງີນກູ້ຮ່ວມກັນຂັ້ນ, ກຸ່ມໜັ່ງປະມານ 5 ຫາ 10 ຄນ ທີັ່
ມີຄວາມເຫັນດີຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຈະມີ 1 ຄນເປັນຫວໜ້າກຸ່ມ ເປັນຜູຕ
້ າງໜ້າກຸ່ມ, ສະ
ມາຊີກໃນແຕ່ລະກຸ່ມມີໜ້າທີັ່ສໍາຄັນໃນການຄໍັ້າປະກັນເງິນກູຮ
້ ່ວມກັນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ສະມາຊິກຄນໃດຄນ
ໜງັ່ ບໍັ່ສາມາດຈ່າຍເງິນກູ້ຄນ, ສະມາຊິກຜູ້ອັ່ນໆໃນກຸ່ມຈະຕ້ອງຈ່າຍຄນໃຫ້, ດັັ່ງນັັ້ນ ການສະເໜີເງິນກູ້ຂອງ
ແຕ່ລະສະມາຊິກໃນກຸ່ມໜັ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກສະມາຊິກທັງໝດໃນກຸມ
່
 ການຝກອບຮມອຸ່ນຄນ ກ່ຽວກັບການປ່ອຍສິນເຊອ
ັ່ ແລະ ການບັນຊີຂອງ ກຝສບ
ໂດຍພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງຈັດຂັ້ນ ໃນຊ່ວງເວລາລງຕິດຕາມແຕ່ລະເທັ່ອ, ເຊິງັ່ ຈະໄດ້ເລັັ່ງໃສ່ຄະນະ
ກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ
 ການອະທິບາຍ ແລະ ການຕັ່ມແບບຟອມໃບສະເໜີຂໍເງິນກູໃ້ ຫ້ສໍາເລັດ: ຫັງຈາກ
ສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ມີຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບເງັ່ອນໄຂຂອງສິນເຊັ່ອແລ້ວ, ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ
ກຝສບ ຈະຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ກຝສບ ໃນວິທີການຕັ່ມແບບຟອມໃບສະເໜີຂໍເງີນກູ້ ແລະ
ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫອພວກເຂາເຈັ້າໃນການຕັ່ມແບບຟອມດັັ່ງກ່າວໃຫ້ສໍາເລັດ, ໃບສະເໜຂໍເງິນກູ້ແຕ່ລະໃບຈະ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກສະມາຊິກທັງໝດໃນກຸ່ມຄໍັ້າປະກັນເງິນກູຮ
້ ່ວມກັນເສຍກ່ອນ
 ການປະເມີນຄວາມພ້ອມເພັ່ອເລີັ່ມຕັ້ນປ່ອຍສິນເຊັ່ອ: ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ເມອງ ຈະທໍາການປະເມີນແຕ່ລະ ກຝສບ ວ່າມີການສະສມທນຮອນພຽງພໍ ທີັ່ຈະປ່ອຍສິນເຊັ່ອໄດ້ແລ້ວບໍ
 ການເຊັນເອກະສານຜ່ານຂັັ້ນຕອນທີ2: ການເຊັນເອກະສານນີັ້ຄະນະກໍາມະການ
ບໍລິຫານ ກຝສບ ຢັັ້ງຢນມາດຖານ ເພັ່ອສບຕໍກ
ັ່ ້າວໄປເຖິງຂັນ
ັ້ ຕອນທີ 3 ທີມ
ັ່ ີການປະກອບຄບຖ້ວນ ແລະ
ຖກຕ້ອງຕາມຂະບວນການຂອງ ກຝສບ ເງັ່ອນໄຂເພັ່ອຂ້າມຜ່ານໄປສູຂ
່ ັັ້ນຕອນຕໍໄັ່ ປມີຄ:
1) ຊາວບ້ານແມ່ນມີຄວາມສາມາດຝາກເງິນ
ຕາມຈໍານວນທີເັ່ ຂາເຈັ້າເຫັນດີ
ແລະ ຕາມເວລາທີໄັ່ ດ້ລະບຸໄວ້ (ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນ 3 ເດອນ)
2) ເງິນທນທີັ່ສະສມມາແມ່ນມີພຽງພໍ ທີັ່ຈະສາມາດປ່ອຍເງິນກູໄ້ ດ້ ໂດຍອີງໃສ່
ການປະເມີນຜນຂອງພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ
3) ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໄດ້ຮັບການຝກອບຮມ ແລະ ມີຄວາມ
ເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບຄູມ
່ ດ້ານສິນເຊັ່ອ ກຝສບ ເປັນຢ່າງດີ
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4.3.4

ຂັນ
ັ້ ຕອນທີ 4: ການຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊອ
ັ່ ພາຍໃຕ້ການຊີນ
ັ້ າໍ ຂອງພະນັກງານວິຊາການ
ໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້ ການເບີກຈ່າຍສິນເຊັ່ອຈະຖກເລີັ່ມຕັ້ນຂັ້ນ ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ເມອງຈະລີເລີັ່ມກໍານດເງັ່ອນໄຂຂອງສິນເຊັ່ອ ໂດຍມີການປກສາຫາລຮ່ວມກັບສະມາຊິກ ກຝສບ ແລະ ຊີັ້ນໍາ
ການເບີກຈ່າຍສິນເຊັ່ອ ກິດຈະກໍາຈະໄດ້ດໍາເນີນໂດຍພະນັກງານຂັັ້ນເມອງ ຕາມຂັັ້ນຕອນດັັ່ງຕໍໄັ່ ປນີັ້:
 ການວິເຄາະ ແລະ ການອະນຸມດ
ັ ໃບສະເໜີຂເໍ ງິນກູ້
ພາຍຫັງແບບຟອມການສະເໜີຂໍເງິນກູທ
້ ັງໝດໄດ້ຕັ່ມສໍາເລັດ ແລະ ຖກສັ່ງເຖິງ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ແລ້ວ, ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອ
ຈາກພະນັກງານຂັັ້ນເມອງ ຈະໄດ້ທໍາການວິເຄາະ ແລະ ອະນຸມັດໃບສະເໜີຂເໍ ງິນກູແ
້ ຕ່ລະໃບ ໂດຍອີງໃສ່
ຈໍານວນເງິນທນທີັ່ສະມາຊິກທີັ່ມີຢູ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ອາດປະຕິເສດ ໃບສະເໜີຂໍເງິນກູ້ທີັ່ບໍັ່
ຖກຕ້ອງຕາມເງັ່ອນໄຂດ້ານສິນເຊັ່ອ ແລະ ເຫັນວ່າບໍມ
ັ່ ຄ
ີ ວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ
 ການປ່ອຍເງີນກູ້
ພາຍຫັງແບບຟອມການສະເໜີຂໍເງິນກູ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ໄດ້ເຊັນຮັບ
ຮອງແລ້ວ, ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອຈາກພະນັກງານວິຊາການຂັນ
ັ້
ເມອງ ຈະຈັດຕັັ້ງການປ່ອຍເງິນກູ້, ໃນເວລານີັ້ ສັນຍາເງິນກູຖ
້ ກເຊັນໂດຍສະມາຊິກຜູກ
້ ູ້ຢມທັງໝດຂອງກຸ່ມ
ຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້ຮ່ວມກັນ
 ການຈັດຕັງັ້ ສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ
ໃນເວລາ ແລະ ຫັງປ່ອຍເງິນກູ້ ຄວນມີການປະສານງານກັບວິຊາການຂັັ້ນເມອງ
ເຊັັ່ນ: ພະນັກງານກະສິກໍາ, ພະນັກງານສັ່ງເສີມກະສິກໍາ, ພະນັກງານການຄ້າ ແລະ ອັ່ນໆ ເພັ່ອໃຫ້ເຂາເຈັ້າລງ
ໄປບ້ານ ໃຫ້ການປກສາຫາລກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ ແລະ ເພັ່ອຮັບປະກັນການນໍາ
ໃຊ້ເງິນກູຢ
້ ່າງມີປະສິດທິຜນ
 ການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູດ
້ າ້ ນຄວາມຄບໜ້າຢູລ
່ ະດັບບ້ານ ແລະ ການເຮັດບດ
ລາຍງານ
ພະນັກງານວິຊາການຂັນ
ັ້ ເມອງ ຈະຕ້ອງໄດ້ລງຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະບ້ານ ຢ່າງເປັນ
ປະຈໍາຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັັ້ງຕໍເັ່ ດອນ ເພັ່ອກວດກາ ແລະ ຊວ່ຍເຫອຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ໃນການບໍລິຫານ
ແລະ ທັງຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາອັ່ນອີກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ຕ້ອງເຮັດບດລາຍງານໃຫ້
ພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງທຸກໆເດອນ
 ການຈັດຕັງັ້ ການຝກອບຮມອຸນ
່ ຄນກ່ຽວກັບການຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊອ
ັ່
ໃນຊ່ວງເວລາລງຢ້ຽມຢາມຂອງພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານການ
ຝກອບຮມອຸ່ນຄນກ່ຽວກັບການຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊັ່ອ ແລະ ການບັນຊີຈະຖກຈັດຂັ້ນ ໂດຍຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຕວຈິງ
 ການເກັບເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ການຖອນເງິນຝາກ
ໃນຊ່ວງລງຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະບັານພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ຈະສບຕໍໃັ່ ຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫອຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ເພັ່ອເກັບເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ ຕາມວັນເວລາທີັ່ໄດ້ກໍານດ
ໄວ້ ໃນເວລານີັ້ ບັນດາສະມາຊິກອາດຖອນເງິນຈາກການຝາກປະຢັດຂອງເຂາເຈັ້າ ຕາມເຂາເຈັ້າໄດ້ຝາກ
ຈໍານວນເງິນເກີນຕໍັ່າສຸດສະສມ ແລະ ເປັນຈໍານວນທີັ່ບຖ
ໍັ່ ກນໍາໃຊ້ຄໍັ້າປະກັນ
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ການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ການຊໍາລະຄນຕນ
ັ້ ທນເງິນກູ້
ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ຈະຊ່ວຍຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ເພັ່ອເຕອນຜູ້
ກູ້ຢມຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນ 2 ອາທິດລ່ວງໜ້າ ເພັ່ອກະກຽມເງິນດອກເບ້ຍ ແລະຈໍານວນເງິນຕັ້ນທນເງີນກູ້ເພັ່ອ
ຈ່າຍໃຫ້ ກຝສບ
 ການປ່ອຍເງີນກູຮ
້ ອບໃໝ່
ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງຈະຊ່ວຍເຫອຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ
ໃນການເກັບລວບລວມໃບສະເໜີຂເໍ ງິນກູ,້ ທໍາການວິເຄາະ, ທໍາການອະນຸມັດ ແລະ ປ່ອຍເງິນກູຮ
້ ອບໃໝ່
ໃນທຸກເດອນ ຫ ທຸກໆໄຕມາດ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະສມ, ພາຍຫັງສໍາເລັດການເກັບເງິນຝາກ ແລະ
ການເກັບເງິນກູ້ຄນ, ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ເງິນກູ້ແກ່ຜກ
ູ້ ຢ
ູ້ ມໃໝ່ ຖ້າຫາກວ່າຕັ້ນທນບໍພ
ັ່ ຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງ
ການດ້ານສິນເຊັ່ອລວມທັງໝດ (ສ່ວນສະມາຊິກທີັ່ເຄີຍໄດ້ຮັບເງິນກູຄ
້ ັັ້ງກ່ອນ ແມ່ນຄວນລໍຖ້າຈນກວ່າມີເງິນ
ທນພຽງພໍ ຈງັ່ ທໍາການເບີກຈ່າຍເງິນກູໃ້ ຫ້)
 ການຝກອບຮມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ກດ
ິ ຈະການສ້າງ
ລາຍໄດ້
ໃນຊ່ວງເວລາການເລີັ່ມຕັ້ນຂອງຮອບວຽນເງີນກູ້ຮ່ວງໃໝ່ທຸກໆຄັັ້ງ, ຄະນະກໍາມະ
ການບໍລິຫານ ກຝສບ ຄວນມີການຮ່ວມມກັບພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ເພັ່ອທໍາການຄັ້ນຄວ້າ ແລະ
ກໍານດ ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຝກອບຮມດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາສ້າງລາຍໄດ້ ຖ້າຫາກ
ວ່າການຝກອບຮມຖກພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສມ ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ເມອງກໍຄ
ັ່ ວນຂັ້ນແຜນ ແລ້ວຈັດສັ່ງໃຫ້ວິຊາການຂັັ້ນແຂວງເພັ່ອສັງລວມ ແລະ ສະເໜີເຂັ້າໃນແຜນກິດຈະກໍາ
ປະຈໍາ 4 ເດອນ
 ການກະກຽມບດລາຍງານດ້ານການເງີນປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີຂອງ ກຝສບ
ໃນຊ່ວງໄລຍະທ້າຍຂອງແຕ່ລະໄຕມາດ, ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງຈະຊ່ວຍ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໃນການກະກຽມບດລາຍງານດ້ານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ, ບດລາຍງານ
ດັັ່ງກ່າວ ຈະຖກສັ່ງເຂັ້າໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາໄຕມາດເພັ່ອທໍາການອະນຸມັດ ແລະ ສັ່ງຕໍເັ່ ຖິງພະນັກງານວິຊາ
ການຂັັ້ນແຂວງ ສໍາລັບບດລາຍງານດ້ານການເງິນປະຈໍາປີກປ
ໍ ະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນດຽວກັນ
 ການຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ
ອີງຕາມກດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ກຝສບ,
ແມ່ນຄວນຈະຕ້ອງມີກອງປະຊຸມ
ປະຈໍາໄຕມາດ ທີັ່ມີການເຂັ້າຮ່ວມຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິກຫານ ກຝສບ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີນ
ັ້ ໍາ
ຈຸດປະສງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພັ່ອທໍາການປກສາຫາລກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານໂດຍທັ່ວໄປຂອງ ກຝສບ
ແລະ ບັນຫາສະເພາະອັ່ນໆ ຫ ວ່າ ມີປະເດັນຕ່າງໆທີັ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ລວມໄປເຖິງການຮັບຮອງບດ
ລາຍງານດ້ານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ
ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍປະຈໍາປີແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂັ້ນປີລະເທັ່ອ ແລະ ມີການເຂັ້າຮ່ວມ
ໂດຍສະມາຊິກທັງໝດຂອງ ກຝສບ ຈຸດປະສງຫັກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ແມ່ນເພັ່ອເລອກຕັັ້ງຄະນະ
ກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະຊີັ້ນໍາຊຸດໃໝ່ ລວມໄປເຖິງການຮັບຮອງເອາບດລາຍງານດ້ານການເງິນປະຈໍາ
ປີ ແລະ ອັ່ນໆ. ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ຈະຊ່ວຍເຫອຄະນະກໍາມະການການບໍລິຫານ ກຝສບ ໃນການ
ຈັດກອງປະຊຸມເຫັ່ານີັ້ຂັ້ນ ແລະ ຈະຕ້ອງເຂັ້າຮ່ວມເປັນຜູສ
້ ັງເກດການ/ເປັນທີັ່ປກສາ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມ ເພອ
ັ່ ຂ້າມຜ່ານໄປສູຂ
່ ນ
ັັ້ ຕອນທີ 4
ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ໂດຍມີການຮ່ວມມກັບພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ແຂວງ ຈະທໍາການປະເມີນເບິັ່ງວ່າ ບັນດາເງັ່ອນໄຂຕ່າງເພັ່ອຂ້າມຜ່ານໄປສູຂ
່ ັັ້ນຕອນທີ 4 ແລ້ວບໍ, ການປະ
ເມີນຜນໂດຍການນໍາໃຊ້ຄໍາຖາມແບບກວດສອບສະເພາະ, ຖ້າຫາກວ່າ ກຝສບ ໃດໜງັ່ ບໍັ່ສາມາດບັນລຸໄດ້
ຕາມເງັ່ອນໄຂທີັ່ໄດ້ກໍານດໄວ້ ກຝສບ ນັັ້ນ ກໍຈະຍັງຄງດໍາເນີນຢູຂ
່ ັັ້ນຕອນທີ 3 ຄເກັ່າ ຈນກວ່າຈະສາມາດບັນລຸ
ໄດ້ຕາມເງັ່ອນໄຂ ຈງັ່ ຜ່ານເຂັ້າຂັັ້ນຕອນທີ 4
 ການເຊັນສັນຍາຜ່ານຂັນ
ັ້ ຕອນທີ 3
ກ່ອນຈະມີການເຊັນເອກະສານນີັ້ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຈະຕ້ອງ
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາເງັ່ອນໄຂຂ້າມຜ່ານກ້າວໄປເຖິງຂັັ້ນຕອນທີ 4 ແມ່ນໄດ້ຖກປະຕິບັດສໍາເລັດ
ແລ້ວ ແລະ ການດໍາເນີນງານເປັນໄປຕາມຂັັ້ນຕອນທຸກປະການ ເງັ່ອນໄຂຂ້າມຜ່ານໄປສູຂ
່ ັັ້ນຕອນຕໍັ່ໄປມີຄ:
1. ການຝາກປະຢັດແມ່ນມີການສບຕໍັ່
2. ການດໍາເນີນງານດ້ານສິນເຊັ່ອ ແມ່ນດໍາເນີນໄປໄດ້ດີບໍັ່ມບ
ີ ັນຫາ ພ້ອມທັງມີ
ອັດຕາການຊໍາລະຄນຕາມກໍານດເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 95 ແລະ ຮອບວຽນເງິນກູຈ
້ ໍານວນໜັ່ງ ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດ
3. ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໄດ້ຮັບການຝກອບຮມ ກ່ຽວກັບວິທີ
ການຕີລາຄາໃນຄໍາຮ້ອງຂໍເງິນກູ້ ແລະ ການບໍລິຫານເງີນກູແ
້ ບບງ່າຍດາຍ
4.3.5 ຂັນ
ັ້ ຕອນທີ 5: ການຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊອ
ັ່ ຕາມເງອ
ັ່ ນໄຂຂອງບ້ານ ແລະ ການຊ່ວຍ
ເຫອຈາກພະນັກງານວິຊາການ
ໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝດ ຈະຖກໂອນໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິ
ຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີນ
ັ້ ໍາຂອງ ກຝສບ ກິດຈະກໍາດໍາເນີນງານຂອງພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງຢູ່
ໃນຂັັ້ນຕອນນີມ
ັ້ ີຄ:
1. ວາງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຢ່າງຈະ
ແຈ້ງ, ເຊິັ່ງພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງຈະໄດ້ຝກອບຮມອຸ່ນຄນທຸກຫວຂໍທ
ັ້ ີັ່ສໍາຄັນ
2. ທບທວນຄນເງັ່ອນໄຂການຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊັ່ອ ຂອງ ກຝສບ ພາຍຫັງໂອນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການບໍລຫ
ິ ານ ກຝສບ ແລ້ວ ພະນັກງານວິຊາຂັັ້ນເມອງ ຈະໃຫ້ຄໍາ
ແນະນໍາ ແລະ ຊ່ວຍເຫອຄະນະກໍາມະການບໍລຫ
ິ ານ ກຝສບ ໃນການທບທວນຄນເງັ່ອນໄຂການຝາກປະຢັດ
ແລະ ສິນເຊັ່ອ ແລະ ອາດມີການປ່ຽນແປງ ເພັ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາສະມາຊິກ
ໃຫ້ໄດ້ ແລະ ເພັ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍນຍງລວມຂອງ ກຝສບ
3. ການຝກອບຮມສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກຕໍກ
ັ່ ິດຈະກໍາສ້າງລາຍໄດ້
4. ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ມີການຮ່ວມມກັນກັບພະນັກງານວິຊາການ
ຂັັ້ນເມອງ ຈະພິຈາລະນາຄວາມຈໍາເປັນໃນຕໍັ່ໜ້າ ສໍາລັບການຝກອບຮມດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາສ້າງ
ລາຍໄດ້
5. ການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ດ້ານຄວາມຄບໜ້າຢູ່ລະດັບບ້ານ ແລະ ການເຮັດບດ
ລາຍງານ: ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ຈະລງເຮັດວຽກຢູ່ແຕ່ລະບ້ານຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັັ້ງຕໍເັ່ ດອນ ເພັ່ອຊ່ວຍ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງ ກຝສບ ອີງຕາມປະສບການ
ໃນຊ່ວງເວລາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູໃ່ ນຂັັ້ນຕອນທີ 3 ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ຈະລາຍງານຕໍພ
ັ່ ະນັກ
ງານວິຊາການຂັັ້ນແຂວງທຸກໆເດອນ
6. ການປະເມີນຄວາມພ້ອມເພັ່ອຂ້າມຜ່ານໄປສູຂ
່ ັັ້ນຕອນທີ 5
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ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ໂດຍມີການຮ່ວມມກັບພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ແຂວງ, ຈະທໍາການປະເມີນເບິງັ່ ວ່າ ກຝສບ ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດບັນດາເງັ່ອນໄຂເພັ່ອຂ້າມຜ່ານໄປສູຂ
່ ັັ້ນຕອນ
ທີ 5 ແລ້ວບໍ, ການປະເມີນຜນຈະຖກດໍາເນີນໂດຍນໍາໃຊ້ຄໍາຖາມແບບກວດສອບສະເພາະ, ຖ້າຫາກວ່າ
ກຝສບ ໃດຍັງປະຕິບັດເງັ່ອນໄຂບໍທ
ັ່ ັນສໍາເລັດ, ກຝສບ ນັັ້ນ ກໍຍ
ັ່ ັງຄງດໍາເນີນຢູຂ
່ ັັ້ນຕອນທີ 4 ຢູ່ຈນກວ່າວ່າ
ກຝສບ ນັັ້ນ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມເງັ່ອນໄຂເສຍກ່ອນ ຈັ່ງສາມາດຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ຂັັ້ນຕອນຕໍໄັ່ ປໄດ້
7. ການເຊັນສັນເອກະສານຜ່ານຂັັ້ນຕອນທີ 4
ກ່ອນຈະມີການເຊັນເອກະສານນີ,ັ້ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຈະຕ້ອງ
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ ບັນດາເງັ່ອນໄຂເພັ່ອກ້າວໄປສູຂ
່ ັນຕອນທີ 5 ແມ່ນໄດ້ຖກປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ
ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງ ກຝສບ ແມ່ນເປັນໄປຕາມຂັັ້ນຕອນທຸກປະການ ແລະ ໄດ້ກະກຽມເພັ່ອຮັບຮອງ
ເອາບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອຍບທັງໝດ ທີັ່ມີເງັ່ອນໄຂ ເພັ່ອຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ຂັັ້ນຕໍໄັ່ ປມີຄ:
ກ. ການຝາກປະຢັດແມ່ນມີການສບຕໍັ່
ຂ. ການເຄັ່ອນໄຫວດ້ານສິນເຊັ່ອ ສບຕໍດ
ັ່ ໍາເນີນດ້ວຍອັດຕາການຊໍາລະຄນ ຕາມ
ກໍານດເວລາຢ່າງໜອ້ຍ 95 ຂອງການກູ້ຢມ
ຄ. ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ສາມາດຄຸ້ມຄອງທຸກສິັ່ງຢ່າງ
ໃນການເຄັ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກຝສບ ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ
ງ. ບັນດາສະມາຊີກ ກຝສບ ສາມາດເລອກຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ
ກຝສບ ຊຸດໃໝ່ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາຊຸດເກັ່າ ກໍສ
ັ່ າມາດຖ່າຍຖອດຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຊຸດໃໝ່
ຈ. ກຝສບ ໄດ້ມລ
ີ າຍຮັບສ່ວນເກີນ ທີັ່ຖກນໍາໃຊ້ຕາມຄວາມປະສງຂອງສະມາ
ຊິກ (ຕວຢ່າງ: ແຈກຢາຍເປັນເງິນປັນຜນ, ຮັກສາໄວ້ເປັນສ່ວນແຮ ຫ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສງອັ່ນໆ)
4.3.6 ຂັນ
ັ້ ຕອນທີ 6: ການດໍາເນີນການບໍລຫ
ິ ານກອງທນ
ການບໍລິຫານ ກຝສບ ຢ່າງເປັນເອກະລາດ, ຂັັ້ນຕອນນີັ້ ຖວ່າເປັນວັດຖຸປະສງລວມໃນ
ຂະບວນການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ, ແຕ່ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ຕ້ອງໄດ້ລງຕິດຕາມໃນຈັງຫວະຢ່າງໜ້ອຍ
3 ເດອນຕໍຄ
ັ່ ັັ້ງ ທັງນີເັ້ ພັ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ຄວາມຍນຍງຂອງ ກຝສບ ທີັ່ຖກສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນບັນດາກິດຈະກໍາຈະຖ
ດໍາເນີນງານພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງໃນຂັັ້ນຕອນນີມ
ັ້ ີຄ:
 ການຕິດຕາມຄວາມຄບໜ້າຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ການເຮັດບດລາຍງານໃຫ້ພະນັກງານ
ວິຊາການຂັັ້ນແຂວງ
ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ຈະໄປເຮັດວຽກແຕ່ລະບ້ານຢ່າງເປັນປກກະຕິຢ່າງ
ໜ້ອຍ 1 ຄັັ້ງຕໍໄັ່ ຕມາດ ເພັ່ອຊ່ວຍເຫອຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ໃນການບໍລິຫານກອງທນ ໂດຍອີງ
ໃສ່ປະສບການທີັ່ໄດ້ຮັບ ໃນຊ່ວງເວລາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ໃນຂັັ້ນຕອນທີ 4 ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນ
ເມອງຈະລາຍງານໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນແຂວງເປັນທຸກໄຕມາດ
ຄວາມຄບໜ້າທີັ່ໄດ້ຖກປະຕິບັດຢູລ
່ ະດັບ ກຝສບ ຈະຖກດໍາເນີນດານປະເມີນຜນ
ຢ່າງເປັນປກະຕິ ອີງຕາມເງັ່ອນໄຂທີັ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງ ແລະ ຄວາມໝາຍໝັັ້ນຕັັ້ງໃຈຂອງສະມາຊິກ ຂອງ
ກຝສບ ກໍລະນີຫາກວ່າ ກຝສບ ໃດໜັ່ງບໍັ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ເງັ່ອນໄຂທີກ
ັ່ ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ບໍັ່ມີຄວາມໝາຍ
ໝັັ້ນຕັັ້ງໃຈທີັ່ຈະສບຕໍກ
ັ່ ານດໍາເນີນງານຂອງ ກຝສບ, ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ແລະ ສະມາຊີກທັງໝດ
ຂອງ ກຝສບ ສາມາດຄັ້ນຄ້ວາປກສາຫາລ ເພັ່ອປັບປຸງແກ້ໄຂ, ຖ້າຫາກວ່າຍັງປັບປຸງບໍໄັ່ ດ້ກສ
ໍ າມາດກ້າວໄປສູ່
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ການຍຸບເລີກກອງທນໄດ້ບັນດາກິດຈະກໍາສໍາລັບທັງໝດທຸກຂັັ້ນຕອນແມ່ນໄດ້ສັງລວມຢູເ່ ອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ 5

4.4

ລະບບໂຄງສ້າງການຈັດຕັງັ້ ຂອງ ກຝສບ

ການຈັດຕັັ້ງຂອງກຝສບປະກອບດ້ວຍອງປະກອບດັັ່ງນີັ້:
 ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ເພັ່ອເລອກຕັັ້ງເອາຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີັ້
ນໍາ ກຝສບ ຈະຕ້ອງຈັດຂັ້ນທຸກໆປີ ແລະ ສະມາຊິກທັງໝດຖກເຊີນເຂັ້າຮ່ວມ
 ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 4 ຄນ ຄ:
1. ປະທານ 1 ຄນ ເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບການຄວບຄຸມບໍລິຫານລວມຂອງ ກຝສບ
2. ຮອງປະທານ 1 ຄນ ເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບເງິນກູ້ ແລະ ການຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກໍາ
ສ້າງລາຍຮັບ
3. ເລຂາ 1 ຄນ ເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບເງິນຝາກປະຢັດ
4. ນາຍບັນຊີ 1 ຄນ ເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບວຽກງານການບັນຊີຂອງ ກຝສບ
 ຄະນະກໍາມະການຊີນ
ັ້ ໍາ ກຝສບ ມີໜ້າທີັ່ຮັບຜິດຊອບ ເພັ່ອຮັບປະກັນການເຄັ່ອນໄຫວວຽກ
ງານທີັ່ຖກຕ້ອງຂອງ ກຝສບ ແລະ ມີສິດອໍານາດຮຽກເອີັ້ນປະຊຸມສໍາລັບສະມາຊິກທຸກຄນ ເພັ່ອຈັດຕັັ້ງການ
ເລອກຕັັ້ງເອາຄະນະກໍາມະການຊຸດໃໝ່, ໃນກໍລະນີຜິດລະບຽບຫັກການຢ່າງໜັກ ຄະນະກໍາມະການດັັ່ງກ່າວ
ປະກອບດ້ວຍ: ປະທານ 1 ທ່ານ, ຮອງປະທານ 1 ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກ 1 ທ່ານ
 ສະມາຊິກຂອງກອງທນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊັ່ອຂັັ້ນບ້ານ (ກຝສບ) ບັນດາຄວເຮອນທັງ
ໝດທີັ່ຢໃູ່ ນບ້ານສາມາດສະໝັກເຂັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ໄດ້ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ, ຕາມເງັ່ອນໄຂ
ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຄວເຮອນ
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ບດທີ 5
ການກໍານດປະເພດ, ຂະໜາດ ແລະ ໄລຍະເງິນກູ້
ຈຸດປະສງ
ເພັ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດອະທິບາຍວິທີການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການປ່ອຍເງິນກູ້ ໃນກອງທນຟາກ
ປະຢັດສິນເຊັ່ອຂັັ້ນບ້ານສູປ
່ ະຊາຊນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ປະເພດເງິນກູ້

ປກກະຕິແລ້ວເງິນກູ້ ແມ່ນເປັນເງິນສດ ຢູ່ໃນແຜນງານການເງິນຈຸນລະພາກ ເງິນກູ້ສາມາດແບ່ງ
ອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫຍ່ ຄ:
1) ສິນເຊອ
ັ່ ຈຸນລະພາກທວ
ັ່ ໄປ: ແມ່ນເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ (ແຕ່ 60,000 ຫາ 500, 000 ກີບ)
ແລະ ນໍາໃຊ້ເພັ່ອການສັ່ງເສີມ ຫ ສ້າງກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ ທີັ່ລູກຄ້າມີຄວາມຊໍານານຢູ່ແລ້ວ, ເງິນກູ້ປະເພດ
ນີມ
ັ້ ີການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິງັ່ ລວມເອາການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ຫັດຖະກໍາ, ຫຍິບແສ່ວ, ປູກຝັງ,

ການ

ລ້ຽງສັດປີກຂະໜາດນ້ອຍ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ອັ່ນໆ
2) ເງິນກູສ
້ າໍ ລັບການປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ:
ແມ່ນເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ
(ນັບແຕ່
1,500,000 ຫາ 3,500,000 ກີບ) ແລະ ນໍາໃຊ້ເພັ່ອສັ່ງເສີມ ຫ ສ້າງການປະກອບການ/ຟາມ, ໃນກໍລະນີ
ດັັ່ງກ່າວ ໂຄງການອາດຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫອຈາກທາງນອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດ້ານເຕັກນິກ ເຊິງັ່
ອາດມາຈາກຄອບຄວອັ່ນ, ພີັ່ນ້ອງ, ກຸ່ມ ແລະ ອັ່ນໆ ຕາມປກກະຕິເງິນກູ້ປະເພດນີັ້ ແມ່ນລວມທັງການຄ້າ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການປະກອບການ ເຊັັ່ນ: ຟາມກະສິກາໍ , ການລ້ຽງສັດປີກຂະໜາດໃຫຍ່, ຟາມງົວ,
ຫັດຖະກໍາ ແລະ ອັ່ນໆ

5.2

ໄລຍະເງິນກູ້

ເງິນກູ້ຈຸລະພາກມີໄລຍະກູ້ 1 ປີ ເຊິງັ່ ວິທີນີັ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີັ່ເງິນເຟີັ້ຄງທີັ່
ໃນລະດັບໃດໜັ່ງ ສ່ວນສະພາບແວດລ້ອມທີັ່ມີສະພາບແວດລ້ອມເງິນເຟີັ້ສູງ ໄລຍະເງິນກູ້ແມ່ນຕໍັ່າກວ່າ 1 ປີ
(6 ເດອນຫາ 1 ປີ) ເພັ່ອຫີກລຽງການຫຼຸດຄ່າຂອງທນ

5.3

ຂະໜາດເງິນກູ້

ຂະໜາດຂອງເງິນກູ້ໃນການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນເລີັ່ມຈາກຈໍານວນໜ້ອຍ ຫາ ຫາຍ ແລະ ຈະເພີັ່ມ
ຂັ້ນໃນຮອບວຽນຕໍັ່ໄປ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດ ແລະ ຜນສໍາເລັດໃນການຈ່າຍຄນ ຂອງຮອບວຽນ ທີັ່ຜ່ານມາ
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5.4

ດອກເບ້ຍ

ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ແມ່ນລາຄາທີັ່ຈ່າຍຄ່າຢມເງິນ ໃນແຜນງານການເງິນຈຸນລະພາກ ດອກເບ້ຍເງິນກູ້
ແມ່ນຄິດໄລ່ບນພັ້ນຖານຂອງການສິັ້ນເປອງ ເຊັັ່ນ: ສິນເປອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສິັ້ນເປອງບໍັ່ແມ່ນການ
ເງິນ ເພອ
ັ່ ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຍນຍງຂອງສະຖາບັນ
5.4.1 ເປັນຫຍັງຈງັ່ ມີດອກເບ້ຍ

ເພັ່ອສະໜອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດໍາເນິນງານ/ບໍລິຫານ

ຄ່າຂອງທນ (ອງການອາດຈະຢມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນອັ່ນ)

ກຸ້ມຄວາມສ່ຽງທີັ່ລູກຄ້າອາດຈະບໍັ່ຊໍາລະຄນ/ໜີັ້ສູນ
 ກຸ້ມຄວາມສ່ຽງໃນການຫຼຸດຄ່າຂອງເງິນ/ຮັກສາຄ່າຂອງເງິນ (ໄພເງິນເຟີັ້)
5.4.2 ເຕັກນິກໃນການກໍານດດອກເບ້ຍ
ການກໍານດດອກເບ້ຍຢູ່ໃນການເງິນຈຸນລະພາກແມ່ນງ່າຍດາຍ ຕ້ອງການຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບບາງແນວຄວາມຄິດດ້ານການເງິນເລັກນ້ອຍ
1. ປະເດັນທາງດ້ານການເງິນຄວາມຢູ່ລອດຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ:
 ຄວາມຈໍາເປັນກຸ້ມຄ່າບໍລິການ
 ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງກຸ້ມເງິນກູ້ທີັ່ອາດບໍັ່ໄດ້ຮັບການຊໍາລະຄນ/ໜີັ້ສູນ
 ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງກຸ້ມຄ່າຂອງທນ
 ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງກຸ້ມຜນກະທບຂອງເງິນເຟີັ້
 ເພັ່ອຕອບສະໜອງອັດຕາທີັ່ຕ້ອງການເພັ່ອການຂະຫຍາຍຕວຂອງສະຖາບັນ
2. ປະເດັນທີັ່ບໍັ່ແມ່ນທາງດ້ານການເງິນ: ຂໍກ
ັ້ ໍານດທາງດ້ານກດໝາຍ
5.4.3 ການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ
ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຫາຍວິທີ ແຕ່ໃນໂຄງການການເງິນຈຸນລະພາກ ຖວ່າ ວິທີການຄິດໄລ່
ແບບສະເໝີ (Flat rate of interest) ແມ່ນເໝາະສມກວ່າ ເພາະບໍັ່ສັບສນ ແລະ ງ່າຍດາຍ ການຄິດໄລ່
ແບບນີັ້ ແມ່ນການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນມາຈາກຕັ້ນທນເງິນກູ້ທີັ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍໄປ ແລະ ບໍັ່ຄິດໄລ່ຈາກຈໍານວນ
ຍອດຍັງເຫອບໍັ່ທັນຊໍາລະໃນໄລຍະອາຍຸຂອງເງິນກູ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການຊໍາລະຄນເປັນອາທິດ/ເດອນ ກໍັ່
ຕາມ ເຊິັ່ງມີວິທີການຄິດໄລ່ດັັ່ງນີັ້:
ສູດ Ir

CR
100

Ir = ອັດຕາດອກເບ້ຍ
C = ຕັ້ນທນເງິນກູ້
R = ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ຕວຢ່າງ: ນາງສມຈັນໄດ້ຢມເງິນ 120,000 ກີບ ສໍາລັບເວລາ 6 ເດອນ ໃນອັດຕາດອກ
ເບ້ຍ 48/ປີ ຕັ້ນທນຈະໄດ້ຊໍາລະຄນ ເປັນ 6 ງວດ ພາຍໃນໄລຍະ 6 ເດອນ ດອກເບ້ຍທັງໝດທີັ່ ນາງ ສມ
ຈັນ ຕ້ອງຈ່າຍແມ່ນ:

120
.
000

24

28
.
800
ກີບ 24 ແມ່ນໄລຍະເວລາ 6 ເດອນ
100

ດອກເບ້ຍທັງໝດ 

ຖ້ານາງ ສມຈັນ ຕ້ອງການຊໍາລະໃນ 1 ປີ ຫ 12 ງວດ ຈໍານວນດອກເບ້ຍທັງໝດທີັ່ລາວຕ້ອງຈ່າຍແມ່ນ:
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ດອກເບ້ຍທັງໝດ =

5.5

120.000  48
= 57.600 ກີບ
100

ການພິຈາລະນາເງອ
ັ່ ນໄຂການປ່ອຍກູ້

ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈໃຫ້ສິນເຊັ່ອຜູ້ໃຫ້ສິນເຊັ່ອ ອາດໃຊ້ຫັກການພິຈາລະນາກວ້າງໆ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ ຫາກການໃຫ້ສິນເຊັ່ອທີັ່ມີມູນຄ່າສູງ ຫ ຜູ້ໃຫ້ສິນເຊັ່ອທີັ່ມີມູນຄ່າສູງ ຫ ຜູ້ໃຫ້ສິນເຊັ່ອບໍຄ
ັ່ ຸ້ນເຄີຍກັບຜູ້
ໃຫ້ສິນເຊັ່ອດີ
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ບດທີ 6
ພນ
ັ້ ຖານການລງບັນຊີເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້
ຈຸດປະສງ
ເພັ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດເຂັ້າໃຈໂດຍພັ້ນຖານ ກ່ຽວກັບ:
1. ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຫັກການຕ່າງໆຂອງການລງບັນຊີ
2. ວິທີລງທະບຽນ ແລະ ບັນທກເງິນຝາກ ແລະ ປັ້ມເງິນສດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
6.1

ໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການລງບັນຊີ

ການບໍລິຫານແບບມີປະສິດທິພາບ, ການບັນທກບັນຊີທຊ
ີັ່ ັດເຈນຖກຕ້ອງ ແມ່ນການເຄັ່ອນໄຫວ
ທີມ
ັ່ ີຊີວິດຂອງກອງທນໃດໜັ່ງທີັ່ຈະປະສບຜນສໍາເລັດ ກອງທນປະຢັດ ແລະ ສິນເຊັ່ອຕ້ອງການຄວາມຊັດ
ເຈນ ແລະ ຖກຕ້ອງດ້ານການລງບັນຊີ ເພັ່ອ:
 ສະໜອງແຫັ່ງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ທີໜ
ັ່ ້າເຊັ່ອຖໄດ້ ໃຫ້ແກ່ທຸກໆການເຄັ່ອນໄຫວ ຮັບເຂັ້າ ແລະ
ຈ່າຍອອກຂອງ ກຝສບ
 ສະໜອງຂໍມ
ັ້ ູນ-ຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ເພັ່ອຊ່ວຍເຫອກອງທນ
ໃນການບໍລຫ
ິ ານກິດຈະກໍາຕ່າງໆ
 ຮັກສາຄວາມໜ້າເຊັ່ອຖຂອງກອງທນ ຜູ້ຝາກເງິນປະຈໍາຕ້ອງຮູວ
້ ່າ ເງິນຂອງພວກເຂາເຈັ້າ
ແມ່ນຢູໃ່ ນສະພາວະປອດໄພແລ້ວ ຫ ບໍັ່
 ບັນທກປະຫວັດຂອງກິດຈະກໍາຕ່າງໆທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການເພີັ່ມຂັ້ນຂອງຕັ້ນທນ
ພັ້ນຖານຂອງ ກຝສບ
 ເພັ່ອຮັບປະກັນວ່າ ໜ້າທີັ່ດັັ່ງກ່າວ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້, ການລງບັນຊີຈໍາເປັນຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມຫັກການຈໍານວນໜັ່ງດັັ່ງນີ:ັ້
1. ຄວາມສມບູນແບບ: ທຸກໆລາຍລະອຽດທີັ່ເຫັນວ່າຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ລງບັນທກ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາແບບຟອມທີມ
ັ່ ີຕາມລໍາດັບ
2. ຄວາມຊັດເຈນ - ຖກຕ້ອງ: ທຸກໆຂໍມ
ັ້ ູນ - ຂ່າວສານຈະຕ້ອງລງບັນທກຢ່າງຖກຕ້ອງ,
ໂດຍສະເພາະຕວເລກ ແລະ ມູນຄ່າ, ຄວາມຜິດຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງຖກປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ໂດຍຜ່ານ ແລະ
ກວດແກ້ ແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຂຽນບັ່ງບອກໄວ້ກັບຂ້າງບ່ອນທີັ່ມຄ
ີ ວາມຜິດ
3. ທັນເວລາ: ທຸກໆເອກະສານຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ແລ້ວ ໃນວາລະທີັ່ມກ
ີ ານເຄັ່ອນໄຫວ
ຮັບເຂັ້າ - ຈ່າຍອອກ ແລະ ການລງບັນຊີ ຕ້ອງສະຫຼຸບປິດບັນຊີໃຫ້ແລ້ວ ແບບເປັນປກກະຕິແຕ່ລະມັ້
4. ການກວດກາ: ທຸກໆການເຄັ່ອນໄຫວຮັບເຂັ້າ - ຈ່າຍອອກຈະຕ້ອງໄດ້ລງບັນທກ 2
ບັນຊີຄ: ປມ
ັ້ ປະຈໍາຕວຂອງສະມາຊິກ ແລະ ການລງບັນຊີເງິນສດ ແລະ ມີການຢັັ້ງຢນດ້ວຍສອງລາຍເຊັນ
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6.1.1

ແບບຟອມຕ່າງໆທີໃັ່ ຊ້ລງບັນຊີເງິນຝາກ

ຕາຕະລາງທີ 1 ແບບຟອມຕ່າງໆທີໃັ່ ຊ້ລງບັນຊີ
ລ/ດ

ແບບຟອມຕ່າງໆ

ໃຜເປັນຜູປ
້ ະກອບ
ແບບຟອມນີັ້

ໃຜເປັນຜູເ້ ຊັນແບບ
ຟອມນີັ້

2

ປມ
ັ້ ປະຈໍາຕວຂອງສະ
ມາຊິກ
ປມ
ັ້ ບັນທກເງິນຝາກ

ຄະນະກໍາມະການ
ບໍລິຫານກຝສບ
ນາຍບັນຊີກຝສບ

3

ປມ
ັ້ ບັນທກເງິນສດ

ນາຍບັນຊີກຝສບ

ປະທານກຝສບ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກ
ບັນດາສະມາຊິກ
ປະທານກຝສບ ແລະ ແຟ້ມເອກະສານ
ນາຍບັນຊີ
ຂອງນາຍບັນຊີ
ປະທານກຝສບ
ແຟ້ມເອກະສານ
ແລະນາຍບັນຊີ
ຂອງນາຍບັນຊີ

1

ໃຜເປັນຜູເ້ ກັບມ້ຽນ
ແບບຟອມນີັ້

ປມ
ັ້ ປະຈໍາຕວຂອງສະມາຊິກ
ກອງທນຝາກປະຢັດແລະສິນເຊອ
ັ່ ຂັັ້ນບ້ານບ້ານ:______(1)_____ລະຫັດ___(2)_____
ເມອງ:_______(3)_______: ແຂວງ: ຫວງພະບາງ

ປມ
ັ້ ປະຈໍາຕວຂອງສະມາຊິກ

ກະລຸນາຖປມ
ັ້ ຫວນີມ
ັ້ າທຸກໆ ເທັ່ອເມັ່ອທ່ານມີການພວພັນກັບກອງທນ

ຮູບທີ 2 ໜ້າປກດ້ານນອກປມ
ັ້ ປະຈໍາຕວຂອງສະມາຊິກ
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ກອງທນຝາກປະຢັດແລະສິນເຊັ່ອຂັັ້ນບ້ານໆ____________(1)___________
ບັດສະມາຊິກເລກທີ_____(4)____.ທີັ່ຢ:ູ່ ເຮອນເລກທີັ່.___(5)____ໜ່ວຍ__(6)__
ບ້ານ______(1)____.ເມອງ_____(3)_______.ແຂວງ:ຫູວງພະບາງ
ປມ
ັ້ ສໍາມະໂນຄວເລກທີ. ____(7)____ວັນທີ_____(8)____ອອກໂດຍ___(9)___
ຊັ່ຂອງສະມາຊິກ: __________(10)____________

ຮູບທີ 3 ໜ້າປກດ້ານໃນປມ
ັ້ ປະຈໍາຕວຂອງສະມາຊິກ

ກອງທນຝາກປະຢັດແລະສິນເຊັ່ອບ້ານ: ____(1)___ຂໍຢັັ້ງຢນວ່າ:___(10)____
ທ/ນ…………………………….ໄດ້ຖກຮັບເຂັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງກອງທນ
ໃນວັນທີ________________(11)________
ບ້ານ___________.ວັນທີ_____/___/___
ປະທານກອງທຶ ນ

ຮູບທີ 4 ຫັງປກດ້ານນອກປມ
ັ້ ປະຈໍາຕວຂອງສະມາຊິກ
ກອງທນຝາກປະຢັດແລະສິນເຊັ່ອບ້ານ: _________(1)_________ ເປັນກອງທນ
ແບບລວມໝູ່ທີັ່ສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນຢູ່ພາຍໃນບ້ານແລະມີເປັ້າໝາຍໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການເງີນ
ແກ່ຊາວບ້ານເພັ່ອສ້າງກນໄກການຊ່ວຍເຫອເຊີັ່ງກັນແລະກັນໃນຂະບວນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ- ສັງຄມຂອງບ້ານ

ຮູບທີ 5 ຫັງປກດ້ານໃນປມ
ັ້ ປະຈໍາຕວຂອງສະມາຊິກ
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ເງິນຝາກແລະ ເງິນກູ້
ວັນທີ

(12)

ຝາກເຂັ້າ

ຖອນອອກ ເງິນປັນຜນ ຍອດເຫອ ລາຍເຊັນ ວັນທີ ກູໄ້ ປ ຊໍາລະ ຍອດ ຈ່າຍ
ນາຍບັນຊີ
ຄນຕັ້ນ ເຫອ ດອກ
ທນ
ເບ້ຍ

(13)

(14)

(15)

ປັບ
ໄໝ

(16)

ຮູບທີ 6 ປມ
ັ້ ປະຈໍາຕວສະມາຊິກເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ (ຢູຂ
່ າ້ ງໃນ)
6.1.2

ກ່ຽວກັບການຕມ
ັ່ ໃສ່ປມ
ັ້ ປະຈໍາສະມາຊິກ
1. ໃສ່ຊເັ່ ຕັມຂອງບ້ານບ່ອນທ່ີັ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ ກຝສບ
2. ໃສ່ພະຍັນຊະນະຕວໜັ່ງ ແມ່ນຊີບ
ັ້ ອກໃຫ້ຮູ້ເມອງ ແລະ ໂຕເລກສອງຕວ ແມ່ນຊີັ້
ບອກເຖິງລໍາດັບຂອງການສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ຢູ່ໃນບ້ານພາຍໃນເມອງ. ຕວຢ່າງ: ບ້ານຊອກ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ
ເປັນຄັັ້ງທໍາອິດຢູເ່ ມອງຄັນທະບຸລີ ແລະ ບ້ານນາແກ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ກຝສບ ເປັນແຫ່ງທີສອງຢູ່ໃນເມອງຄັນທະ
ບຸລີ. ດັັ່ງນັັ້ນ ລະຫັດຂອງບ້ານຊອກ ແມ່ນ ຄ-01 ແລະ ລະຫັດຂອງບ້ານຊອກແມ່ນ ຄ-02
3. ໃສ່ຊເັ່ ຕັມຂອງເມອງ
4. ໃສ່ັ່ເລກ 3 ໂຕຊີັ້ບອກໃຫ້ຮູ້ລໍາດັບຂອງການເຂັ້າເປັນສະມາຊິກຢູນ
່ ໍາ ກຝສບ ຍກ
ຕວຢ່າງ. ນາງ ຈັນມາລີ ແມ່ນບຸກຄນຜູທ
້ ໍາອິດທີັ່ໄດ້ຝາກເງິນຂອງຜູ້ກ່ຽວໄວ້ກັບ ກຝສບ, ສະນັັ້ນ, ເລກທີັ່ໃນ
ການເປັນສະມາຊິກ ແມ່ນ 001. ເລກດັັ່ງກ່າວຈະມີຜນບັງຄັບໄຊ້ໄດ້ຕະຫອດອາຍຸການກັບ ກຝສບ.
5. ໃສ່ເລກທີເຮອນຂອງສະມາຊິກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເລກທີຂອງສໍາມະໂນຄວ ຫ
ເລກທີການປກຄອງຂອງບ້ານ
6. ໃສ່ເລກທີໜ່ວຍບ່ອນທີັ່ຄວເຮອນຂອງສະມາຊິກຕັັ້ງຢູ່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເລກທີ
ສໍາມະໂນຄວ ຫ ເລກທີການປກຄອງຂອງບ້ານ
7. ໃສ່ເລກທີປັ້ມສໍາມະໂນຄວ
8. ໃສ່ວັນທີມັ້ທີັ່ອອກປມ
ັ້ ສໍາມະໂນຄວ
9. ໃສ່ອງການຈັດຕັັ້ງທີັ່ອອກປມ
ັ້ ສໍາມະໂນຄວ
10. ໃສ່ຊັ່ ແລະນາມສະກຸນຂອງສະມາຊິກ
11. ໃສ່ວັນທີການມາຝາກເງິນຄັັ້ງທໍາອິດຂອງສະມາຊິກ
12. ໃສ່ວັນທີຂອງແຕ່ລະການມາຝາກເງິນຂອງສະມາຊີກ
13. ໃສ່ຈໍານວນເງິນຂອງແຕ່ລະການຝາກເງິນ
14. ໃສ່ຈໍານວນເງິນຂອງແຕ່ລະການຖອນເງີນ
15. ໃສ່ຈໍານວນເງິນຂອງດອກເບ້ຍການຝາກ ຫ ເງິນປັນຜນທີັ່ໄດ້ຈ່າຍ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊີກ
16. ໃສ່ຈໍານວນເງິນສະສມຂອງຍອດເງິນເຫອຂອງເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ

ລາຍ
ເຊັນນາຍ
ບັນຊີ
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ຕວຢ່າງ: ເອາປມ
ັ້ ປະຈໍາຕວສະມາຊິກ 6 ສະບັບ ໃຫ້ກຸ່ມນັກສກສາຕັ່ມປະກອບປມ
ັ້ ປະ
ຈໍາຕວສະມາຊິກ ໃຫ້ຄບຖ້ວນດ້ວຍກຸ່ມ ປະມານ 30 ນາທີ
 ນາງ ຈັນມາລີ ແມ່ນບຸກຄນຜູທ
້ ໍາອິດທີັ່ໄດ້ຝາກເງິນຂອງຕນຈໍານວນ 5,000 ກີບ
ໄວ້ກັບກອງທນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊັ່ອຂັັ້ນບ້ານ ທີັ່ບ້ານວຽງສະຫວັນ, ເມອງຫວງພະບາງ ໃນວັນທີ
01/01/2012, ການຝາກເງິນຄັັ້ງທີ 2 ຂອງນາງ ຈໍານວນ 5,000 ກີບ ໃນວັນທີ 01/04/2012
 ນາງ ວິໄລຄໍາ ແມ່ນບຸກຄນຜູທ
້ ສ
ີ ອງທີັ່ໄດ້ຝາກເງິນຂອງຕນຈໍານວນ 6,000 ກີບ
ໄວ້ກັບ ກຝສບ ບ້ານວຽງສະຫວັນ, ເມອງຫວງພະບາງ ໃນວັນທີ 01/01/2012. ການຝາກຄັງັ້ ທີ 2 ຂອງ
ນາງ ຈໍານວນ 10,000 ກີບ ໃນມັ້ວັນທີ 01/04/2012
 ທ້າວ ສີສຸວັນ ແມ່ນບຸກຄນທີສາມທີັ່ໄດ້ຝາກເງິນຂອງຕນຈໍານວນ 20,000 ກີບ
ໄວ້ກັບ ກຝສບ ບ້ານວຽງສະຫວັນ, ເມອງຫວງພະບາງ ໃນວັນທີ 01/04/2012, ຝາກຄັັ້ງທີສອງ ຂອງ
ທ້າວ ສີສຸວັນຈໍານວນ 30,000 ກີບ ໃນມັ້ວັນທີ 01/04/2012
ຕາຕະລາງທີ 2 ປມ
ັ້ ບັນທກເງິນຝາກ (ປີ)
ປີ:_______ (1)______
ເລກທີຂອງ

ສະມາຊິກຊັ່
1

(4)

ເງິນຝາກ
ສະສມ
ປີຜ່ານມາ
(5)

6.1.3

ເດອນທີ 1 ... (2) ... ເດອນທີ 2 ... (3) ...

ຝາກເຂັ້າ
(6)

ຖອນ
ອອກ
(7)

ເງິນຝາກ
ສະສມ
(8)

ຝາກ
ເຂັ້າ

ຖອນ
ອອກ

ເງິນຝາກ
ສະສມ

ແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານຕມ
ັ່ ໃສ່ປມ
ັ້ ບັນທກເງິນຝາກ
1. ໃສ່ຕວເລກທີັ່ສະແດງໃຫ້ຮເູ້ ຖິງປີປະຈຸບັນຂອງການປະຕິບັດງານ, ຍກຕວຢ່າງປີ
2011 ຫ ປີ 2012 ແລະ ປີຕໍັ່ໆໄປນັັ້ນ, ຖ້າຫາກຊ່ວງເວລາຫາກກວມ 2 ປີ, ໃສ່ເລກທີັ່ສະແດງໃຫ້ຮເູ້ ຖິງປີ
ຕ່າງໆ ແລະ ປີຕໍັ່ໄປ ຕວຢ່າງປີ 2010-2011 ແລະ ປີຕໄໍັ່ ປ
2. ໃສ່ວັນທີການຝາກເງິນຄັັ້ງທໍາອິດ. ຍກຕວຢ່າງ, ບັນດາສະມາຊິກ ໄດ້ຝາກເງິນໄວ້
ນໍາ ກຝສບ ເປັນຄັັ້ງທໍາອິດ ໃນວັນທີ 1/01/2011 ດັັ່ງນັັ້ນ, ວັນທີຈະຕ້ອງຂຽນທີັ່ນແ
ີັ້ ມ່ນ 01/01/2011,
3. ໃສ່ວັນທີການຝາກເງິນຄັັ້ງທີ 2 ໃນມັ້ວັນທີ 01/04/2011,
ຍກຕວຢ່າງ
ສະມາຊິກໄດ້ຝາກເງິນເປັນຄັັ້ງທີ 1/04/2011,
ດັັ່ງນັັ້ນ,
ວັນທີຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນໃສ່ທີັ່ນີັ້ ແມ່ນ
01/04/2011 ແລະ ຕໍັ່ໆໄປ
4. ໃສ່ຊຂ
ັ່ ອງຜູ້ຝາກເງິນຕາມລໍາດັບຂອງການຝາກເງິນ ໃຊ້ໜັ່ງແຖວສໍາລັບຜູຝ
້ າກເງິນ
ໜງັ່ ຄນ (ສະມາຊິກ)
5. ໃສ່ຈໍານວນເງິນຝາກສະສມຂອງສະມາຊິກ ທີັ່ໄດ້ຍກຍອດມາຈາກປີຜ່ານມາ ສໍາ
ລັບປີທໍາອີດ, ແມ່ນບໍມ
ັ່ ີຈໍານວນເງິນຝາກອັນໃດທີຈ
ັ່ ະຕ້ອງຖກຕັ່ມໃສ່ຫ້ອງດັັ່ງກ່າວ
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6. ໃສ່ຈໍານວນເງິນທີັ່ສະມາຊິກໄດ້ຝາກໄວ້ໃນມັ້ວັນທີ ຫ ໃນໄຕມາດດັັ່ງກ່າວ
7. ໃສ່ຈໍານວນເງິນທີັ່ຜຝ
ູ້ າກ ໄດ້ຖອນອອກໃນມັ້ວັນທີ ຫ ໃນໄຕມາດດັັ່ງກ່າວ
8. ໃສ່ຈໍານວນເງິນຝາກສະສມຂອງສະມາຊິກ ທີັ່ໄດ້ຝາກໄວ້ ຈໍານວນເງິນຝາກສະ
ສມຂອງສະມາຊິກ ແມ່ນຈໍານວນເງິນທີເັ່ ຫອຈາກການຝາກຂອງສະມາຊິກ ທີັ່ໄດ້ທ້ອນມາຈາກການຝາກຄັັ້ງທີ
1 ຂັ້ນມາເທ່ັ່ອລະເລັກລະນ້ອຍຈ ນເຖິງການຝາກເງິນໃນປະຈຸບັນ
ຕວຢ່າງ: ແບ່ງນັກສກສາອອກເປັນກຸ່ມໆລະ5 ຄນ ແລະ ມອບແບບຟອມການບັນທກ
ເງິນຝາກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຕັ່ມໃສ່ຄບຖ້ວນ ແລະ ຖກຕ້ອງ ໃຊ້ເວລາ30 ນາທີ

6.2

ປມ
ັ້ ບັນຊີເງິນສດ

ຕາຕະລາງທີ 3 ປັ້ມບັນຊີເງິນສດ
ວັນທີ

(1)

ການເຄອ
ັ່ ນໄຫວດ້ານການເງິນ
ຍອດຍກມາ Previous balance
(2)

ຍອດເຫອ ຍກໄປ Ending balance

ເງິນສດ
ເຂາັ້ IN
(3)

ເງິນສດ
ອອກ OUT
(4)

ຍອດເຫອ
(6)
(5)

(7)

1. ໃສ່ວັນທີການເຄັ່ອນໄຫວດ້ານການເງິນ (ເງິນສດເຂາັ້ ແລະ ເງິນສດອອກ) ໃຊ້ໜັ່ງແຖວ
ສໍາລັບການເຄັ່ອນໄຫວດ້ານການເງິນ 1 ຄັັ້ງ
2. ໃສ່ເນັ້ອໃນການເຄັ່ອນໄຫວດ້ານການເງິນ (ເງີນສດເຂັ້າຈາກໃຜ/ ມາແຕ່ໃສ? ຈ່າຍເງິນສດ
ອອກໄປໃຫ້ໃຜ/ໄປບ່ອນໃດ?)
3. ໃສ່ຈໍານວນເງິນສດເຂັ້າ
4. ໃສ່ຈໍານວນເງິນສດອອກ
5. ໃສ່ຈໍານວນເງິນຍອດເຫອທີັ່ມີການສະສມ(ເງິນສດເຂັ້າລບເງິນສດອອກ)
6. ໃສ່ຍອດເຫອສະສມທີັ່ໄດ້ຍກມາຈາກໜ້າຜ່ານມາ
7. ໃສ່ຍອດເຫອສະສມເຊິງັ່ ຈະໄດ້ໂອນຍກໄປ ໃສ່ໜ້າຕໍໄັ່ ປ
ຕວຢ່າງ: ເຮັດຝກຫັດ ໂດຍແບ່ງນັກສກສາອອກເປັນກຸ່ມ ແລ້ວມອບແບບຟອມບັນຊີເງິນສດ ໃຫ້
ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດດ້ວຍກຸ່ມຂອງຕນເອງ ໃຊ້ເວລາ 40 ນາທີ
 ນາງ ວິໄລຄໍາ (ເລກລໍາດັບສະມາຊິກ 001) ໄດ້ຝາກເງິນຈໍານວນ 5,000 ກີບ ໄວ້ໃນ ກຝສບ
ໃນວັນທີ 01/02/2011
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 ນາງ ຈັນມາລີ (ເລກລໍາດັບສະມາຊິກ 002) ໄດ້ຝາກເງິນຈໍານວນ 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 ກີບໄວ້ໃນ ກຝສບ
ໃນວັນທີ 02/01/2011
 ກຝສບ ໄດ້ໃຫ້ເງິນກູ້ຢມແກ່ນາງຈັນມາລີ ເປັນເງິນຈໍານວນ 100,000 ກີບ ໃນມັ້ວັນທີ
04/01/2011
 ກຝສບ ໄດ້ໃຫ້ເງິນກູ້ຢມແກ່ນາງ ວິໄລຄໍາ ເປັນເງິນຈໍານວນ 200,000 ກີບ ໃນມັ້ວັນທີ
004/01/2011
 ນາງ ຈັນມາລີ ໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຂອງຕນຈໍານວນ 2,000 ກີບ ໃນມວ
ັ້ ັນທີ
04/02/2011
 ນາງ ວິໄລຄໍາ ໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢມຂອງຕນຈໍານວນ 4,000 ກີບ ໃນມັ້ວັນທີ
04/02/2011
 ນາງ ຈັນມາລີ ໄດ້ຈ່າຍຕັ້ນທນເງິນກູຢ
້ ມຂອງຕນຈໍານວນ 200,000 ກີບ ໃນມັ້ວັນທີ
04/02/2011
 ນາງ ວິໄລຄໍາ ໄດ້ຈ່າຍເງິນຕັ້ນທນເງີນກູ້ຢມຂອງຕນຈໍານວນ 200,000 ກີບ ໃນມັ້ວັນທີ
04/02/2011
 ກຝສບ ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ເປັນເງິນອຸດໜູນຈໍານວນ 50,000
ກີບ ໃນມັ້ວັນທີ 05/03/2011
 ກຝສບ ໄດ້ຊັ້ຈັກຄິດໄລ່ ເປັນມູນຄ່າ 2,000 ກີບ ໃນມັ້ວັນທີ 06/03/2011
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ບດທີ 7
ການຝາກປະຢັດ ແລະ ດອກເບ້ຍ
ຈຸດປະສງ
ເພັ່ອໃຫ້ນັກສກ ສາສາມາດອະທິບາຍວິທີການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການຝາກເງິນປະຢັດ ແລະ ດອກ
ເບ້ຍ ໃນກອງທນຂັັ້ນບ້ານສູປ
່ ະຊາຊນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
7.1

ພາກສະເໜີ

ໃນອາດີດຜ່ານມາ, ການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ເລັັ່ງໃສ່ການປ່ອຍສິນເຊັ່ອແຕ່ຢ່າງດຽວ, ສ່ວນການຝາກ
ປະຢັດແມ່ນຖກມອງຂ້າມ ໃນຂະບວນການທີັ່ເປັນສັ່ກາງດ້ານການເງິນ, ການລະດມເງິນຝາກແມ່ນຫາກໍຖກ
ປະກດອອກມາເມັ່ອບໍດ
ັ່ ນມານີເັ້ ທັ່ານັັ້ນ, ທີັ່ເປັນພາກສ່ວນບັງຄັບໃນການເງິນຈຸລະພາກ ພາຍຫັງມີການສ້າງ
ຫັກຖານທີັ່ສະແດງວ່າ ຄວາມເຂັ້າໃຈຜ່ານມາຂອງປະຊາຊນຜູທ
້ ຸກຈນ ແມ່ນມີຄວາມສາມາດຝາກປະຢັດຕໍັ່າ
ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຝາກເງິນທີັ່ບໍັ່ມຄ
ີ ວາມແນ່ນອນ
ສິງັ່ ສໍາຄັນທີັ່ພວພັນກັບຄນທຸກຈນ ແມ່ນເພັ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນແອ່ຂອງເຂາເຈັ້າ ແລະ ເພັ່ອ
ກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ຄດັັ່ງທີັ່ເປັນສິັ່ງປກກະຕິທີັ່ພວກເຂາຂາດໂອກາດເຂັ້າເຖິງສິນເຊັ່ອ, ພວກເຂາເຈັ້າບໍັ່ມີ
ທາງເລອກໃນການຝາກເງິນ, ການນໍາໃຊ້ທີັ່ມຄ
ີ ວາມລາບລນ
ັ້ ແລະ ເພັ່ອພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບວງ
ເງິນກ້ອນໃຫຍ່, ສີງັ່ ດັັ່ງກ່າວນີລ
ັ້ ວມມີ3 ປະເພດສໍາຄັນຄ:
1. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວງຈອນການດໍາລງຊິວິດ ເຊັັ່ນ: ການເກີດລູກ, ອາຍຸສູງ, ການຕາຍ,
ການແຕ່ງງານ, ການສກສາ ແລະ ການປຸກເຮອນ
2. ຄວາມສຸກເສີນ: ທັງສອງເຫດການສຸກເສີນທີບ
ັ່ ກ
ໍັ່ ່ຽວກັບຄນ ແລະ ກ່ຽວກັບຄນ ເຊັັ່ນ: ນໍັ້າ
ຖ້ວມ, ພະຍຸຖະລັ່ມ ແລະ ໄຟໄໝ້, ແລະ ຄວາມສຸກເສີນທີັ່ກ່ຽວກັບຄນ ເຊັັ່ນ: ເຈັບເປັນ, ເກີດອຸປະຕິເຫດ,
ການມໍລະນະກໍາ ແລະ ການຢ່າຮ້າງ
3. ໂອກາດ ເຊັັ່ນ: ການເລີມ
ັ່ ຕັ້ນ ຫ ວ່າ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການໄດ້ມາເຊິງັ່ ຜນຜະລິດທີັ່ເປັນ
ຫັກຊັບ, ຫວ່າ ການຊອ
ັ້ ຸປະໂພກທີັ່ມີຄວາມທນທານ ເຊັັ່ນ: ພັດລມ, ແອເຢັນ, ໂທລະພາບ ແລະ ຕູ້ເຢັນຕາມ
ຈຸດປະສງເບັ້ອງຕັ້ນ ສໍາລັບການຝາກປະຢັດແມ່ນເພັ່ອປະກັນໄພ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນ ສິງັ່ ທີັ່ຖອນໄດ້
ງ່າຍ ເປັນສິັ່ງທີັ່ຈໍາເປັນສະເພາະໃຫ້ແກ່ຜຝ
ູ້ າກເງິນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄນທຸກຈນແມ່ນຍາກທີັ່ຈະເຂັ້າເຖິງ
ການບໍລິການຝາກເງິນແບບສະໝັກໃຈ ທີັ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໂດຍບັນດາສະຖາບັນທີັ່ເປັນທາງການ ແລະ ເຄີັ່ງ
ທາງການ, ການຂາດທາງເລອກ ຄນທຸກຈນແມ່ນຖກບັງຄັບໃຫ້ຝາກເງິນ ແລະ ເງິນຝາກຂອງເຂາເຈັ້າຖກສູນ
ເສຍຢູເ່ ລັ້ອຍໆ ຢູ່ນໍາຂະແໜງການທີັ່ບເໍັ່ ປັນທາງການ (ນອກລະບບ). ເຂາເຈັ້າລງທນເຂັ້າໃນການລ້ຽງສັດ,
ເຊັ່ອງເງິນສດໄວ້ຢູ່ເຮອນ ແລະ ເຂັ້າຮ່ວມນໍາສະມາຄມຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊັ່ອແບບໝູນວຽນການຝາກ
ປະຢັດແບບນີັ້ ແມ່ນບໍັ່ມີຄວາມຄ່ອງຕວ, ຄວາມສ່ຽງສູງ ການແບ່ງສ່ວນບໍຖ
ັ່ ກຕ້ອງ ຫວ່າ ການຕັັ້ງເງັ່ອນໄຂ
ເກັບແບບຄງທີັ່ (ຕາຍຕວ) ຄນທຸກຈນມີຄວາມຕ້ອງການຝາກປະຢັດ ເຊິັ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂາເຈັ້າຝາກເງິນ
ຈໍານວນໜ້ອຍ, ຈໍານວນເງິນຝາກແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຝາກເງິນເຂັ້າແບບສະໝໍັ່າສະເໝີ ເພັ່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນກ້ອນ
ໃຫຍ່ ຢູ່ໃນໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ການຝາກທີັ່ແນ່ນອນແມ່ນຄວາມປາຖະໜາອັນສູງສຸດ
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ທີຈ
ັ່ ະຂັ້ນກັບເນັ້ອໃນ, ເຂາເຈັ້າແມ່ນມີຄວາມມັກໃນຜນຜະລິດທີເັ່ ປັນລັກສະນະສ່ວນຕວ ແລະ ບນພັ້ນຖານ
ຄວາມສະໝັກໃຈ, ການໄດ້ຮັບສິັ່ງຕອບແທນໃນຕວຈິງໃນທາງບວກຕໍັ່ກັບການຝາກເງິນ ແມ່ນມີຄວາມ
ສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຂາເຈັ້າ
ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (Microfinance Institutes, MFIs) ແມ່ນໄດ້ເອາໃຈໃສ່
ລະດມເງິນຝາກ ເພັ່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມສອງຈຸດປະສງG
1. ເພັ່ອສະໜອງການບໍລິການ ການຝາກເງິນທີັ່ມຄ
ີ ວາມປອດໄພ ເຊິງັ່ ສະໜອງຕອບໃຫ້ແກ່
ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊນຜູທ
້ ຸກຈນທີັ່ມຈ
ີ ໍານວນຫວງຫາຍ
ໃຫ້ດໍາເນີນງານບນພັ້ນຖານທີັ່ມຄ
ີ ວາມຕໍັ່
ເນັ່ອງ
2. ເພັ່ອປັບປຸງຄວາມຍນຍງຂອງສະຖາບັນ
ທີັ່ສະໜອງການບໍລິການດ້ານສິນເຊັ່ອໃຫ້ແກ່ຄນ
ທຸກຈນ ດ້ວຍການພັດທະນາການປຽບທຽບຄວາມໝາຍຮ່ວມກັນ ຕໍເັ່ ງິນທີັ່ເຂາເຈັ້າຈະໄດ້ຮັບ ຜນປະໂຫຍດ
ຂອງການຝາກເງິນແມ່ນເພັ່ອແຫັ່ງທນທີັ່ສໍາຄັນອັນໜັ່ງ, ການອອກແບບລະບບກອງທນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນ
ເຊັ່ອຂັັ້ນບ້ານ (ກຝສບ) ລວມມີການບໍລິການສອງຢ່າງທີສ
ັ່ ໍາຄັນເຊັັ່ນ: ການບໍລິການຝາກປະຢັດຂະໜາດນ້ອຍ
ແລະ ການບໍລິການສິນເຊັ່ອຂະໜາດນ້ອຍ

7.2

ເງອ
ັ່ ນໄຂການຝາກປະຢັດ

ປະຊາຊນທີັ່ດໍາລງຊີວິດຢູໃ່ ນເຂດຊນນະບດຫ່າງໄກສອກຫກ
ີ
ແມ່ນມີຖະນະດ້ານເສດຖະກິດທີັ່
ແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັັ້ນ ຈງັ່ ເຫັນໄດ້ວ່າ ບໍແ
ັ່ ມ່ນໝດທຸກຄອບຄວໃນບ້ານ ທີັ່ຈະສາມາດມີເງິນຝາກໄດ້ ແລະ ກໍ
ບໍສ
ັ່ າມາດຝາກໃນຈໍານວນເງິນທັ່າກັນໄດ້, ການເສີມຂະຫຍາຍ ເພັ່ອເຮັດໃຫ້ເຂາເຈັ້າໄດ້ມລ
ີ າຍຮັບທີັ່ເປັນ
ເງິນສດ ແມ່ນສິັ່ງທີັ່ສໍາຄັນຫາຍ
ສະນັັ້ນ, ຈໍານວນເງິນຝາກຕໍັ່າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ ຈັ່ງສະເໜີໃຫ້ກໍານດໃນຈໍານວນເງິນທີັ່ສະມາຊິກ
ເປັນຜູກ
້ ໍານດເອງ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂາເຈັ້າ ນີສ
ັ້ ະແດງວ່າ ສະມາຊິກຂອງກອງທນເປັນຜູ້
ສ້າງພັ້ນຖານ ເພັ່ອສ້າງຕັ້ນທນເງິນກູ້ດ້ວຍເງິນຝາກຂອງເຂາເຈັ້າ. ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກຈະປະກອບສ້າງຕັ້ນ
ທນຂອງກອງທນ, ເພັ່ອເລີມ
ັ່ ຕັ້ນປ່ອຍສິນເຊັ່ອໄດ້ພາຍໃນບ້ານ, ຈໍານວນເງິນທີສ
ັ່ ະມາຊິກແຕ່ລະຄນຝາກນັັ້ນ
ຈະກາຍເປັນເງິນທນ ເພັ່ອຄໍັ້າປະກັນພາກສ່ວນໜັ່ງຂອງເງິນກູ້ຂອງເຂາເຈັ້າ ເງັ່ອນໄຂຂອງການຝາກປະຢັດ
ສາມາດສັງລວມໄດ້ດັັ່ງນີ:ັ້
 ເງັ່ອນໄຂການຮັບຝາກ: ບັນດາຄວເຮອນທັງໝດພາຍໃນບ້ານສາມາດຝາກເງິນນໍາ ກຝສບ ໄດ້
ຕາມຄວາມສະມັກໃຈ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ມີສິດສະເໜີຂໍ
ເງິນກູ້ ແລະ ສິດທິອັ່ນໆ ເຊິງັ່ ໄດ້ກໍານດໄວ້ໃນກດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ກຝສບ
 ຄວາມຖີັ່: ຄວາມຖີັ່ຂອງການຝາກປະຢັດຢ່າງໜ້ອຍ ຄວນຝາກປະຈໍາໄຕມາດ, ແຕ່ວ່າອາດຖີັ່
ກວ່ານັັ້ນ (ອາດຝາກເປັນປະຈໍາເດອນ) ແມ່ນຕາມຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງສະມາຊິກ ກຝສບ ອີງຕາມຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂາເຈັ້າ, ອີງຕາມວັນທີການເກັບເງິນຝາກປະຢັດ (ໜັ່ງວັນເຕັມ) ຢູ່
ໃນແຕ່ລະໄລຍະຄວນກໍານດ ແລະ ຕາຍຕວ
 ຈໍານວນເງິນຟາກ: ຈໍານວນທີັ່ແນະນໍາຕໍັ່າສຸດຂອງການຝາກປະຢັດແມ່ນ 5,000 ກີບ/ສະມາ
ຊິກ/ເດອນ. ຈໍານວນເງິນຕວຈິງແມ່ນຂັ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊິກທີັ່ຈະຝາກ
 ຕັດສິນໃຈໂດຍສະມາຊິກທັງໝດ: ສະມາຊິກແຕ່ລະຄນອາດຝາກເງິນໃນຈໍານວນຕໍັ່າສຸດເທັ່າ
ເດີມ ແຕ່ອາດສາມາດຝາເງິນຫາຍຂັ້ນ (ເປັນຈໍານວນທະວີຄູນຂອງການແກ້ໄຂບັນຊີຂັັ້ນຕໍັ່າທີັ່ງ່າຍດາຍ) ຈໍາ
ນວນເງິນຝາກສູງສຸດແມ່ນອາດຈະບໍໄັ່ ດ້ກໍານດຕາຍຕວ
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 ການຖອນເງິນ: ການຖອນເງິນແມ່ນສາມາດຖອນໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນກັບການຝາກເງິນ, ມີ
ພຽງເງິນຝາກປະຢັດທີັ່ສະສມເກີນຈໍານວນເງິນຕ້ອງຝາກຕໍັ່າສຸດເທັ່ານັັ້ນ ຈງັ່ ສາມາດຖອນອອກໄດ້. ຖ້າຫາກ
ວ່າສະມາຊິກຢມເງິນຈາກ ກຝສບ, ຈໍານວນເງິນຝາກ 10 ຂອງວງເງິນກູ້ ແມ່ນຖກກັກໄວ້ ແລະ ມີພຽງແຕ່
ເງີນຝາກທີັ່ເກີນຈໍານວນນີເັ້ ທັ່ານັັ້ນ ຈັ່ງສາມາດຖອນອອກໄດ້. ພາຍຫັງສະມາຊິກຈ່າຍເງິນກູ້ຂອງຕນຄນຫັງ
ຈາກນັັ້ນຜູ້ກ່ຽວຈັ່ງສາມາດຖອນເງີນຝາກໄວ້
 ການປດປ່ອຍອອກຈາກສະມາຊິກ: ຖ້າສະມາຊິກຄນໃດໜັ່ງຂອງ ກຝສບ ຫາກຂາດເງິນ
ຝາກຕິດຕໍກ
ັ່ ັນ 3 ໄຕມາດ ແມ່ນຈະຖກຕັດອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງ ກຝສບ, ໃນກໍລະນີດັັ່ງກ່າວນີັ້
ສະມາຊີກຕ້ອງຈ່າຍໜີັ້ສິນທັງໝດ 100 ແລະ ມອບພັນທະອັ່ນໆທີັ່ຕນມີ ໃຫ້ແກ່ ກສຝບ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ສະມາຊິກອາດສາມາດຍັງຖກຮັກສາຄວາມເປັນສະມາຊິກໄດ້ ດ້ວຍການຝາກເງິນຄນຢ້ອນຫັງ ຄບຕາມ
ຈໍານວນເງິນຝາກສະສມຕໍັ່າສຸດ

7.3

ການເກັບເງິນຝາກ ແລະ ຂັນ
ັ້ ຕອນການບັນທກເງິນຝາກ

ເມັ່ອຮອດມັ້ກໍານດເກັບເງິນຝາກປະຢັດ (ໜັ່ງວັນເຕັມ), ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ, ໂດຍ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງ, ຈະຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມການເກັບເງິນຝາກ
ກຝສບ ຢູ່ສະຖານທີັ່ກໍານດໄວ້, ສະມາຊິກຜູທ
້ ີ 3 ຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຈະຮັບຜິດຊອບ
ໃນການເກັບເງິນຝາກ, ນາຍບັນຊີຂອງ ກຝສບ ເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບໃນການນັບເງິນ ແລະ ບັນທກເຂັ້າໃນປມ
ັ້
ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ ແລະ ປັ້ມບັນທກເງີນຝາກຂອງ ກຝສບ ໃນເວລາດຽວກັນ, ໃນເວລາສິັ້ນສຸດການ
ເກັບເງິນຝາກ ນາຍບັນຊີຂອງ ກຝສບ ຈະຕ້ອງສັງລວມຈໍານວນເງິນຝາກເຂັ້າໃນປມ
ັ້ ຕິດຕາມເງີນສດ ແລະ
ຈາກນັັ້ນ ພະນັກງານວິຊາການຂັັ້ນເມອງຈະຕ້ອງກວດກາປມ
ັ້ ເງິນສດ ເພັ່ອສມທຽບຍອດດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ
ຮັບປະກັນໃຫ້ຕວເລກທີັ່ມີໃນປມ
ັ້ ຕິດຕາມເງິນສດກງກັບຈໍານວນເງິນສດທີມ
ັ່ ີຢ.ູ່
ເມັ່ອຊາວບ້ານຝາກເງິນຄັັ້ງທໍາອິດຢູໃ່ ນ ກຝສບ, ພວກເຂາຈະຖກລງທະບຽນເປັນສະມາຊິກຂອງ
ກຝສບ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບປມ
ັ້ ສະມາກ, ສະມາຊິກຜູທ
້ ີສາມຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຈະ
ອະທິບາຍຕໍສ
ັ່ ະມາຊິກ ໃຫ້ເຂາເຈັ້ານໍາເອາປັ້ມສະມາຊິກ ເມັ່ອໃດກໍຕາມທີັ່ພວກເຂາເຈັ້າຕ້ອງການຕິດຕໍກ
ັ່ ັບ
ກຝສບ ສໍາລັບທຸກປະເພດກິດຈະກໍາ ເຊັັ່ນ: ການຝາກເງິນ, ການຮັບເງິນກູ,້ ການຈ່າຍອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້
ແລະ ການຈ່າຍຄນຕັ້ນທນ

7.4

ເງິນຝາກປະຢັດ/ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ເພັ່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູໃ້ ຫ້ມີການຝາກປະຢັດ ແລະ ເພັ່ອເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ສະມາ
ຊິກຂອງ ກຝສບ ຈະແຈກຢາຍເງິນປັນຜນຕາມຈໍານວນເງິນຝາກຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກໃນທຸກໆປີ, ເຊິງັ່ ເງິນ
ດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ມາຈາກລາຍຮັບສ່ວນເກີນຂອງດອກເບ້ຍເງິນກູ້, ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈໍາປີ ຄະນະ
ກໍາມະການບໍລິຫານ ກຝສບ ຈະຄິດໄລ່ຜນຮັບດ້ານການເງິນລວມທັງໝດຂອງ ກຝສບ ຂອງປີຜ່ານມາ ແລະ
ກໍານດເງິນສ່ວນເກີນດັັ່ງກ່າວ ເພັ່ອປກສາຫາລຈໍານວນເງິນທີັ່ຈະມາປັນຜນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ທີັ່ຈະໄດ້ຮັບ
ຕາມຈໍານວນເງິນຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກໄດ້ຝາກໄວ້. ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ຈະຄິດໄລ່ຈໍານວນເງິນປັນ
ຜນໂດຍອີງໃສ່ສດ
ູ ຄິດໄລ່ດັັ່ງນີ:ັ້

35

ຂັັ້ນຕອນທີ 1: ຊອກຫາສະເລ່ຍເງິນຝາກຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກໂດຍໃສ່ສູດດັັ່ງລຸ່ມນີ:ັ້
ຄ່າສະເລ່ຍເງິນຝາກຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກ = ລວມຍອດເງິນຝາກສະສມ/ຈໍານວນເວລາຂອງການຝາກ
ເງິນ
ຂັັ້ນຕອນທີ 2: ຊອກຫາປັດໄຈສ່ວນແບ່ງ (ຫວໜ່ວຍຄິດໄລ່) ໂດຍໃສ່ສູດດັັ່ງນີ:ັ້
ປັດໄຈສ່ວນແບ່ງ= ຈໍານວນເງີນທີັ່ຈະເອາມາປັນຜນ/ລວມຄ່າສະເລ່ຍເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກທັງໝດ

ຂັັ້ນຕອນທີ 3: ຊອກຫາຈໍານວນປັນຜນໃຫ້ແຕ່ລະສະມະຊິກ
ຈໍານວນເງີນປັນຜນໃຫ້ແຕ່ລະສະມາຊິກ= ປັດໄຈສ່ວນແບ່ງxຄ່າສະເລ່ຍເງິນຝາກຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກ
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ບດທີ 8
ການຈັດຕັັ້ງກຸມ
່ ການເງິນຈຸລະພາກ
ຈຸດປະສງ
ເພັ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍວິທີການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມການເງິນຈຸລະພາກໄດ້
2. ຈັດຕັັ້ງກຸ່ມການເງິນຈຸລະພາກໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
8.1

ຄໍານິຍາມຂອງກຸມ
່
ກຸ່ມແມ່ນບັນດາບຸກຄນທີັ່ເຕັ້າໂຮມກັນ ຫ ຢູ່ຮ່ວມກັນ ພາຍໃຕ້ກດລະບຽບອັນດຽວກັນ ເພັ່ອບັນລຸ

ຕາມຈຸດປະສງ ແລະ ເປັ້າໝາຍອັນດຽວກັນ

8.2

ລັກສະນະຂອງກຸມ
່




ຄວາມທຸກຈນ





8.3

ມີລັກສະນະທີັ່ສາມາດຈໍາແນກໄດ້: ກຸ່ມທ້ອນເງິນແມ່ຍິງ
ມີເງັ່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄມທີັ່ຄ້າຍຄກັນ
ມີຈຸດປະສງ ແລະ ເປັ້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເພັ່ອເພີັ່ມລາຍຮັບ ແລະ ຫຼຸດພັ້ນອອກ ຈາກ
ມີລະບຽບຫັກການໃຫ້ສະມາຊິກປະຕິບັດ ເພັ່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ມີກໍານດເວລາໃນການປະຊຸມ
ສະມາຊິກຝາກປະຢັດປກກະຕິ
ທຸກຄນໃນກຸ່ມຕ້ອງເຂັ້າໃຈຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບພາລະບດບາດ ແລະ ໜ້າທີັ່ຮັບຜິດຊອບຂອງກຸ່ມ

ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ບດບາດຂອງກຸມ
່ ໃນການດໍາເນີນວຽກງານ

 ກຸ່ມສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງເງິນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
 ກຸ່ມສາມາດຊ່ວຍຮັບປະກັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊໍາລະຄນ ແລະ ຊ່ວຍເຫອ ເຊິງັ່ ກັນ
ແລະ ກັນ ໃນກໍລະນີທີັ່ບໍັ່ສາມາດທດແທນຄນໄດ້
 ກຸ່ມສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນບດຮຽນທາງດ້ານການຜະລິດ ແລະການຄ້າ
 ກຸ່ມເຮັດໃຫ້ມີການປະຫຍັດຄ່າສີັ້ນເປອງໃນການໃຫ້ການບໍລິການ
 ກຸ່ມສັ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ ທີັ່ມີປະຊາທິປະໄຕຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິງັ່ ໃນທີັ່ນີັ້ທຸກຄນມີສິດເທັ່າທຽມ
ກັນ, ກຸ່ມຍັງເປັນບ່ອນຕກລງ, ຮັບຮອງເອາລະບຽບການ ແລະ ວາງມາດຕະການປະຕິບັດວິໄນຕ່າງໆ ພາຍ
ໃນກຸ່ມ
 ກຸ່ມຊ່ວຍປະເມີນຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງຂອງສະມາຊິກແຕ່ລະຄນໃນກຸ່ມ
 ກຸ່ມໃນແຜນງານການເງິນຈຸລະພາກ ເປັນກຸ່ມທີັ່ເຊັ່ອຖໄດ້.
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8.4

ບາດກ້າວໃນການຈັດຕັງັ້ ກຸມ
່

ບາດກ້າວທີ 1: ບາດກ້າວຂອງການສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມ
 ພບປະອໍານາດການປກຄອງ ເພັ່ອຮັບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພັ້ນທີັ່
 ພບປະກັບປະຊາຊນ ເພັ່ອທາບທາມຄວາມສນໃຈ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊນ
 ກວດກາເບິັ່ງວ່າ ມີສະຖາບັນການເງິນທີັ່ຢໃູ່ ກ້ຄຽງ ຫ ບໍັ່
ບາດກ້າວທີ 2: ບາດກ້າວຈັດປະຊຸມຜູ້ທີັ່ສນໃຈ ແລະ ກວດເບິັ່ງທ່າແຮງອີກຄັັ້ງໜັ່ງ ແລະ ຫັງຈາກ
ນັັ້ນ ກໍສະເຫນີກດລະບຽບຂອງໂຄງການ
ບາດກ້າວທີ 3: ຂຽນແບບຟອມສໍາຫວດເສດຖະກິດ-ສັງຄມຂອງຄອບຄວ ແລະ ລງຢ້ຽມຢາມ
ເຮອນຂອງສະມາຊິກ ເພັ່ອສນທະນາກັບຜູ້ສະໝັກ ແລະ ສກສາຄວາມປະພດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ
ປະຕິບັດ
ບາດກ້າວທີ 4: ຕກລງເຫັນດີໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ ແລະ ເກັບເງິນຄ່າທໍານຽມສະມາຊິກ (ຖ້າມີ),
ເກັບເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ຢາຍປັ້ມສະມາຊິກ

8.5

ລະບຽບຂອງກຸມ
່

ກດລະບຽບຂອງກຸ່ມ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ເພາະມັນແມ່ນທິດທາງທີັ່ສະມາຊິກ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ
ເພັ່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ການມີລະບຽບ ແລະ ການເຄາລບລະບຽບ
ຂອງກຸ່ມ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຍນຍງ
ລະບຽບຂອງກຸ່ມສ່ວນຫາຍແລ້ວ ແມ່ນພະນັກງານເປັນຄນສ້າງຂັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ສນທະນາ ແລະ
ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບສະມາຊິກກຸ່ມ ເພັ່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະມາຊິກ.
ຖ້າກດລະບຽບແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະກໍັ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບ
8.5.1 ລະບຽບການອະນຸມດ
ັ ເງິນກູ້
ເລີັ່ມຈາກການຈັດກອງປະຊຸມ ເມັ່ອສະມາຊິກກາຍເປັນຜູ້ທີັ່ມີສິດກູ້ຢມເງິນໄດ້ ຢ່າງ
ຖກຕ້ອງແລ້ວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງັ່ອນໄຂກ່ອນການກູ້ຄບຖ້ວນ, ຜູ້ກ່ຽວສະເໜີກຸ່ມກ່ອນ. ພາຍຫັງກຸ່ມ
ເຫັນດີເປັນເອກະພາບແລ້ວ ຈະມີການບັນທກການກູ້ຢມໄວ້ໃນປັ້ມມະຕິ ພ້ອມທັງບັນທກຊັ່ລູກຄ້າ, ໂຄງ
ການທີັ່ມານໍາສະເໜີ ແລະ ຈໍານວນເງິນ
ຕາມປກກະຕິແລ້ວໃນກຸ່ມໜັ່ງນັັ້ນບໍັ່ໃຫ້ສະເໜີກູ້ພ້ອມກັນກາຍ 10 ຄນ (1/3 ຂອງ
ຈໍານວນສະມາຊິກ)
ໃນເວລາຂຽນໃບສະເໜີ,
ຕາມທໍາມະດາແລ້ວ ພະນັກງານສິນເຊັ່ອຈະປະເມີນຜນ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ກໍຄທັດສະນະຄະຕິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄອບຄວຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫັງຈາກ
ນັັ້ນ, ພະນັກງານສິນເຊັ່ອຈະຂຽນຄໍາເຫັນລງໃນໃບສະເໜີ ແລະ ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຈັດການອະນຸມັດຂັັ້ນສຸດທ້າຍ
ຂັນ
ັ້ ຕອນການອະນຸມດ
ັ : ຜູ້ຈັດການ, ຜູ້ຖັດຈາກພະນັກງານສິນເຊັ່ອ ແມ່ນມີສິດອະນຸ
ມັດເງິນກູ້ນີັ້ ເປັນການເສີມສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານພາກສະໜາມ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ
ເຂາເຈັ້າໃນດ້ານນີັ້ ໂດຍສະເພາະກໍຄການປະຢັດເວລາ
ຜູ້ຈັດການຈະອະນຸມັດເງິນກູ້ໃນຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ພາຍຫັງທີັ່ໄດ້ກວດກາ ແລະ ປກສາ
ກັບພະນັກງານສິນເຊັ່ອ. ຜູ້ຈັດການຈະກວດກາໃບສະເໜີ ໂດຍອີງຕາມການເລອກເອາຕວຢ່າງຈໍານວນໜັ່ງ
ກ່ອນອະນຸມັດຂັັ້ນສຸດທ້າຍ
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8.5.2

ລະບຽບການເບີກຈ່າຍ
ກ. ກ່ອນການເບີກຈ່າຍ
 ກວດເບິງັ່ ສັນຍາເງິນກູ້ວ່າ ໄດ້ຂຽນຢ່າງຖກຕ້ອງ ຫ ບໍັ່
 ມີເງິນກຽມພ້ອມສໍາລັບການເບີກຈ່າຍ
ຂ. ໃນເວລາເບີກຈ່າຍ
 ອະທິບາຍຫຍໍັ້ໃຫ້ລູກຄ້າອີກເທັ່ອໜັ່ງວ່າ ຈໍານວນທີັ່ໃຫ້ໄປແມ່ນເງິນກູ້ ບໍັ່
ແມ່ນໃຫ້ລ້າ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊໍາລະຄນພາຍໃນເວລາທີັ່ກໍານດ
 ກວດກາສັນຍາຄນວ່າ ລາຍເຊັນແມ່ນຂອງແທ້ບໍັ່ (ຖ້າຈໍາເປັນ)
 ພະນັກງານສິນເຊັ່ອຈະຊ່ວຍລູກຄ້ານັບເງິນກູ້ ແລະ ຂຽນໃສ່ປັ້ມບັນຊີຕາມ
ສັນຍາຢ່າງຖກຕ້ອງ
 ຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າໄດ້ເຊັນປັ້ມບັນທກການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້
 ຜູ້ກູ້ຄວນຈະນັບເງິນ ຢູ່ຊ້ອງໜ້າພະນັກງານ ກ່ອນຈະອອກໄປຈາກປ່ອງ
ບໍລິການ
ຄ. ພາຍຫັງການເບີກຈ່າຍເງິນ
 ເກັບຮັກສາຂໍັ້ຕກລງ/ສັນຍາກູ້ຢມໄວ້ໃຫ້ດີ
ກວດກາຈໍານວນໃບບັນທກ
ການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ ພ້ອມດ້ວຍລວມຍອດມູນຄ່າການເບີກຈ່າຍທັງໝດ
 ລງບັນຊີເງິນກູ້ຕາມການອະນຸມັດໃນໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢມ
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ບດທີ 9
ບດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ
ຈຸດປະສງ
ເພັ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
1. ສມທຽບບດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ທີັ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການເຂັ້າເຖິງການໃຊ້ບໍລິການຂອງການເງິນຈຸ
ລະພາກ
2. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີັ່ເຕີບໂຕຂັ້ນຂອງຂະແໜງການຈຸລະພາກໃນ ສປປ. ລາວ

ເນອ
ັ້ ໃນ
9.1

ສະມາຊິກ, ລູກຄ້າ ແລະ ຈໍານວນເງິນກູ້

ຂໍມ
ັ້ ູນເກັບກໍາໃນ ປີ 2006 ພບວ່າ ຍັງມີຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຈໍານວນຫາຍ ທີັ່ຍັງບໍທ
ັ່ ັນໄດ້ແຍກຂໍມ
ັ້ ູນ
ການເຂັ້າເຖິງການເງິນຈຸລະພາກຕາມເພດ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕວເລກຂ້າງເທິງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜນງານອີກດ້ານ
ໜງັ່ ຂອງຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ໃນການເຂັ້າເຖິງກຸ່ມເປັ້າໆໝາຍຫັກອັນໜັ່ງ ກໍຄກຸ່ມລູກຄ້າເພດຍິງໃນ
ຈໍານວນທີັ່ຫາຍຂັ້ນ, ແຕ່ການເຂັ້າເຖິງເງິນກູພ
້ ັດຍັງເປັນອັດຕາສະເລ່ຍທີັ່ຕໍັ່າຢູ່ ເມັ່ອທຽບກັບລູກຄ້າຜູ້ຊາຍ, ດັັ່ງ
ທີໄັ່ ດ້ມີຂສ
ໍັ້ ັງເກດວ່າ ຈໍານວນສະມາຊິກລູກຄ້າຜູຊ
້ າຍກວມອັດຕາພຽງ 46%ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກທັງ
ໝດ, ໃນນັັ້ນ ເກອບເຄິງັ່ ໜັ່ງຂອງເຂາເຈັ້າສາມາດເຂັ້າເຖິງການບໍລິການເງິນກູປ
້ ະມານ 58 ຂອງເງິນກູທ
້ ັງ
ໝດ. ສະພາບດັັ່ງກ່າວ ໝາຍຄວາມວ່າ ລູກຄ້າເພດຍິງເຂັ້າເຖິງການບໍລິການເງິນກູໄ້ ດ້ຈໍາກັດ, ແຕ່ອາດເນັ່ອງ
ຈາກການກູ້ຢມນັັ້ນ ແມ່ນເຮັດໂດຍຫວໜ້າຄອບຄວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ຊາຍ, ເມັ່ອຄິດໄລ່ສະເລ່ຍແລ້ວຜູຊ
້ າຍ
ແມ່ນ 1.45 ລ້ານ ກີບ (ເງິນກູ້) ໃນຂະນະທີັ່ຈໍານວນເງິນກູສ
້ ະເລ່ຍສໍາລັບຜູ້ຍິງແມ່ນ 1.14 ລ້ານ ກີບ. ຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ ເມັ່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຈໍານວນລູກຄ້າທີຊ
ັ່ ໍາລະຊັກຊ້າປະກດວ່າ ກຸ່ມລູກຄ້າຜູຊ
້ າຍ ແມ່ນມີຈໍາ
ນວນຫາຍກ່ວາ 2 ເທັ່າ ເມັ່ອທຽບກັບກຸ່ມລູກຄ້າເພດຍິງ. ກວມເອາປະມານ 4.5%ຂອງຈໍານວນລູກຄ້າເພດ
ຊາຍກູ້ຢມທັງໝດ, ໃນຂະນະທີັ່ຈໍານວນລູກຄ້າຜູ້ຍິງ ທີັ່ຊໍາລະຊັກຊ້າກວມພຽງແຕ່ 1.7%ເທັ່ານັັ້ນ, ໂດຍ
ພັ້ນຖານແລ້ວ ສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າ ກຸ່ມລູກຄ້າເພດຍິງເປັນຜູກ
້ ູ້ທມ
ີັ່ ຄ
ີ ວາມສ່ຽງທີັ່ຈະເຮັດໃຫ້ເງິນກູ້ຈະກາຍເປັນ
ໜີບ
ັ້ ໍັ່ເກີດດອກອອກຜນຕໍັ່າກວ່າລູກຄ້າເພດຊາຍຫາຍ
ຕາຕະລາງທີ 4 ສມທຽບສະມາຊິກ, ລູກຄ້າລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ
ຈໍານວນສະມາຊິກຜູກ
້ ູ້

ຊາຍ

ຍິງ

ຈໍານວນສະມາຊິກ/ລູກຄ້າທັງໝດ

58.458

67.368

ຈໍານວນຜູກ
້ ູ້ທັງໝດ

28.963

28.299

ຈໍານວນຜູກ
້ ູ້ຊໍາລະຊັກຊ້າທັງໝດ

1.310

505

41.997.905

22.290.832

ຈໍານວນເງິນກູ້ທັງໝດ (ກີບ)
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ຕາມຕາຕະລາງທີັ່ໄດ້ແຍກຕາມເພດພບວ່າ ບັນດາຜູໃ້ ຫ້ການບໍລິການເງິນກູ້ການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ
ເຂດພາກກາງ ມີຄວາມໂດດເດັັ່ນ ໃນແງ່ຂອງການມີສະມາຊິກລູກຄ້າເພດຍິງຫາຍກວ່າໝູ່ (ເກອບ70)
ຂອງຈໍານວນລູກຄ້າທັງໝດຂອງພາກ ແລະ ມີຈໍານວນຜູກ
້ ແ
ູ້ ມ່ຍິງຫາຍກ່ວາ 64 ຂອງຈໍານວນຜູ້ກູ້ທັງໝດ
ຂອງພາກ, ພ້ອມກັນນັນ
ັ້ ຍັງມີຈໍານວນຜູກ
້ ູ້ເພດຍິງທີຊ
ັ່ ໍາລະຊັກຊ້າໃນລະດັບຕໍັ່າ, ສ່ວນພາກໃຕ້ເຫັນວ່າ ລູກຄ້າ
ທີຊ
ັ່ ໍາລະຊັກຊ້ານັັ້ນມີຈໍານວນເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍຂ້ອນຂ້າງເທັ່າກັນ ເມັ່ອທຽບໃສ່ກັບພາກອັ່ນໆ
ເນັ່ອງຈາກພາກໃຕ້ຫາກໍລເິ ລີມ
ັ່ ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກບໍັ່ທັນມີບດຮຽນຫາຍ, ເຊິັ່ງບັນຫາດັັ່ງ
ກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີການເອາໃຈໃສ່ຫາຍຂັ້ນ ເພັ່ອຮັບປະກັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ຜສ
ູ້ ະໜອງການ
ບໍລິການໃນການເກັບກູ້ໜສ
ີັ້ ິນຄນ
ຕາຕະລາງທີ 5 ການປຽບທຽບບດບາດຍິງ-ຊາຍແບ່ງຕາມພາກ
ເພດ

ຈໍານວນສະມາຊິກ
ລູກຄ້າ

ຈໍານວນ
ເງິນກູ້

ຈ/ນ ຜູ້ກູ້ທີັ່
ຊໍາລະຊັກຊ້າ

ຈໍານວນເງິນກູ້

ຊາຍ

ພາກເໜອ
ພາກກາງ
ພາກໄຕ້

27,314
16,554
14,450

14,059
8,130
6,574

471
51
778

23,385,416
7,942,831,000
10,669,218,595

ຍິງ

ພາກເໜອ
ພາກກາງ
ພາກໄຕ້

20,498
38,685
8,185

11,442
14,889
1,968

199
107
199

12,079,512,213
17,715,568,000
2,515,699,700

9.2

ພາກ

ສະຖິຕກ
ິ ານອອມ (ຝາກປະຢັດ)

ຕວເລກຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມລູກຄ້າເພດຍິງ ແມ່ນກຸ່ມທີມ
ັ່ ີຄວາມສໍາຄັນຫາຍຕໍວ
ັ່ ຽກ
ງານລະດມເງິນອອມ ໃນແຕ່ລະພາກກໍຄໃນລະດັບທັ່ວປະເທດ, ເຊິງັ່ ກວມເອາອັດຕາສ່ວນ 61 ຂອງຈໍາ
ນວນຜູອ
້ ອມທັງໝດ, ສະເລ່ຍຕໍຄ
ັ່ ນ 204,000 ກີບ ສູງເກອບ 2 ເທັ່າ ຂອງຈໍານວນເງິນອອມສະເລ່ຍເພດ
ຊາຍຢູທ
່ ີັ່ປະທານ 106,000 ກີບ, ສ່ວນໜງັ່ ອາດມາຈາກລັກສະນະສະເພາະຂອງສະມາຊິກເພດຍິງ ໃຫ້
ຄວາມສໍາຄັນກັບການອອມເງິນ ແລະ ອີກສ່ວນໜັ່ງອາດເປັນຍ້ອນໝດໂຄງການ ແລະ ກອງທນ ເຊິງັ່ ນໍາມາ
ໂດຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຕາງໜ້າການບໍລິການຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສາມາດປກຄຸມເອາສະມາຊິກເພດຍິງນັບຕັັ້ງແຕ່
ຂັັ້ນແຂວງເຖິງຂັັ້ນບ້ານ ໄດ້ເປັນຈໍານວນຫວງຫາຍ ແລະ ການປຸກລະດມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະມາຊິກໃນ
ຮູບຂອງການອອມ ກໍຄການເສີມຂະຫຍາຍບດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການສ້າງລາຍໄດ້ ໂດຍຜ່ານການສະໜອງ
ບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນເຮັດໄດ້ໃນລະດັບດີ
ຕາຕະລາງທີ 6 ສມທຽບການອອມລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ
ລາຍການ
ຈໍານວນຜູອ
້ ອມ
ຈໍານວນເງິນອອມ (ກີບ)
ຈໍານວນເງິນອອມທີັ່ຖກຖອນ (ກີບ)

ຊາຍ

ຍິງ

36,824
3,912,766,865

57,438
11,728,405,744

563,057,899

2,122,895,200
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ແຍກຕາມພາກເຫັນໄດ້ວ່າ ບັນດາຜູສ
້ ະໜອງບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກ ໃນພາກກາງແມ່ນສາມາດ
ລະດມເງິນອອມຈາກລູກຄ້າເພດຍິງ ໄດ້ຫາຍກວ່າພາກອັ່ນໆ ແລະ ມີຈໍານວນເງິນອອມສູງເປັນ 7 ເທັ່າ ຂອງ
ຈໍານວນເງິນອອມ ຂອງລູກຄ້າເພດຊາຍໃນພາກດັັ່ງກ່າວ. ໃນເຂດພາກໃຕ້ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີຈໍານວນຜູອ
້ ອມ
ຈາກທັງສອງກຸ່ມຍັງບໍຫ
ັ່ າຍ, ແຕ່ກໍເຫັນໄດ້ວ່າຈໍານວນລູກຄ້າທີັ່ອອມເງິນເພດຍິງກວມ 2 ເທັ່າ ຂອງຈໍານວນ
ລູກຄ້າເງິນອອມເພດຊາຍ ແລະ ມີເງີນອອມເຖິງ 5 ເທັ່າ
ແຕ່ຢຸູ່ພາກເໜອ ຈໍານວນເງິນອອມຈາກລູກຄ້າທັງສອງກຸ່ມແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃກ້ຄຽງກັນ, ນັັ້ນເປັນ
ຍ້ອນວ່າ ມີຫາຍໆຜູສ
້ ະໜອງທີັ່ໃຫ້ການບໍລິການລູກຄ້າໃນລະດັບຄວເຮອນ ຫາຍກວ່າເນັັ້ນໜັກໃສ່ລູກຄ້າ
ເພດຍິງ, ນັັ້ນປະກດວ່າ ບັນດາກອງທນຂັັ້ນບ້ານທີັ່ພັດທະນາຂັ້ນໂດຍກຸ່ມແມ່ຍິງເອງ ແມ່ນຍັງບໍັ່ທັນກວ້າງ
ຂວາງໃນພາກເໜອ ເມັ່ອທຽບໃສ່ພາກອັ່ນໆ
ຕາຕະລາງທີ 7 ສະຖິຕກ
ິ ານອອມແບ່ງຕາມພາກ
ພາກ
ພາກເໜອ
ພາກກາງ
ພາກໃຕ້

ຊາຍ

ຍິງ

ຈໍານວນຜູ້ອອມ

ຈໍານວນເງິນອອມ

ຈໍານວນຜູ້ອອມ

ຈໍານວນເງິນອອມ

18,704
15, 598
2, 540

2,673,133,666
1,110,322,189
129,311,000

16,789
36,013
4,644

2,736,663,710
8,295,500,054
693,292,000

ຂໍມ
ັ້ ູນລະຫວ່າງຊາດ ສໍາລັບ ປີ 2005 ແລະ ປີ 2006 ແມ່ນມີຄວາມສະດວກຂັ້ນ ເນັ່ອງຈາກ
ບັນດາວິທີວິທະຍາໃນການເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນ ແລະ ການວິໄຈ ສອງປີນີັ້ ແມ່ນໃຊ້ຮູບແບບອັນດຽວກັນ, ຂໍມ
ັ້ ູນປີ
2005 ແລະ 2006 ຂອງທະນາຄານສັ່ງເສີມກະສິກໍາ (ທສກ) ກໍໄດ້ລວມເອາແຕ່ຂໍັ້ມູນການເງິນຈຸລະພາກ
ເປັນຮູບແບບສິນເຊັ່ອນະໂຍບາຍ ສໍາລັບຜູທ
້ ີັ່ທຸກຍາກທີັ່ມອ
ີ ັດຕາດອກເບ້ຍຕໍັ່າເຂັ້ານໍາ
ຕາຕະລາງທີ 8 ສມທຽບຂໍມ
ັ້ ນ
ູ ແຫ່ງຊາດລະຫວ່າງ ປີ 2005 - 2006
ເນອ
ັ້ ໃນ
ຈໍານວນບ້ານທີັ່ກວມເອາ
ຈໍານວນລູກຄ້າທັງໝດ
ການກວມເອາສະມາຊິກ/ລູກຄ້າ ()
ການກວມເອາຜູ້ກຢ
ູ້ ມ
ຈໍານວນເງິນກູ້ທັງໝດ (ກີບ)
ຂະໜາດສະເລ່ຍເງິນກູ້ (ກີບ)
ຈໍານວນເງິນອອມທັງໝດ (ກີບ)
ຂະໜາດສະເລ່ຍເງິນອອມ (ກີບ)
ຈໍານວນເງິນທນທັງໝດ

2005

2006

4,488
219,120
6.9
3.0%
125,138 ລ້ານ
1,290,649
79,610 ລ້ານ
445,297
188,664 ລ້ານ

4,664
206,456
6.5
3.11%
169,553 ລ້ານ
1,709,794
66,557 ລ້ານ
408,894
169,502 ລ້ານ
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ອີງຕາມຕວເລກເຫັນໄດ້ວ່າ ຂະແນງການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວ
ເມັ່ອສມທຽບໃນ 2 ປີ ເຫັນໄດ້ວາ່ ຈໍານວນຊາວບ້ານທີັ່ກວມເອາ ແມ່ນເພີັ່ມສູງຂັ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູກ
້ ູ້ຢມ
ເຂັ້າເຖິງການສະໜອງການບໍລິການ ກໍຄການຊມໃຊ້ການບໍລິການດ້ານການເງີນຈຸລະພາກຫາຍຂັ້ນ. ເຊິງັ່ ໄດ້
ຢັັ້ງຢນໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກແມ່ນໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວຢ່າງແທ້ຈິງ, ບາງຂໍັ້ມູນ
ທີໄັ່ ດ້ມີການເກັບກໍາເພີັ່ມເຕີມ
ຕາຕະລາງທີ 9 ສະແດງຂໍມ
ັ້ ນ
ູ ແຫ່ງຊາດ
ເນອ
ັ້ ໃນ

ຂໍມ
ັ້ ນ
ູ ເພີມ
ັ່ ເຕີມ

ຂໍມ
ັ້ ນ
ູ ແຫ່ງຊາດ 2006 (ທີັ່ມກ
ີ ານປັບປຸງ)

103

4,767

ຈໍານວນລູກຄ້າທັງໝດ

23,123

229,579

ຈໍານວນເງີນກູ້ທັງໝດ

18,468ລ້ານ

188,021 ລ້ານ

ຈໍານວນເງີນອອມທັງໝດ

19,588 ລ້ານ

860,145 ລ້ານ

ຈໍານວນທນທັງໝດ (ກີບ)

24,221 ລ້ານ

193,823 ລ້ານ

ຈໍານວນບ້ານທີັ່ກວມເອາ

9.3

ສະຫຼຸບ

ໃນການພັດທະນາວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ ຜູໃ້ ຫ້ການບໍລິການມີສາຍພວພັນ ກັບບັນດາ
ອງການສາຍຕັັ້ງຂອງລັດຖະບານແລ້ວ ຍັງສາມາດສ້າງສາຍພວພັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຮ່ວມກັບອງກອນ
ທີບ
ັ່ ແ
ໍັ່ ມ່ນລັດຖະບານໄດ້ອີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກັບບັນດາອງກອນທີັ່ມີປະສບການ ໃນການສະໜອງການ
ບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກມາກ່ອນ, ເປັນຕັ້ນແມ່ນອງການຈັດຕັັ້ງທີັ່ບຂ
ໍັ່ ັ້ນກັບລັດຖະບານ, ເຊິງັ່ ຜ່ານການວິ
ໄຈເຫັນວ່າ ມີຫາຍໂຄງການ ທີັ່ມກ
ີ ານຂະຫຍາຍຕວເມັ່ອສມທຽບໃສ່ໃນແຕ່ລະປີຜ່ານມາ, ອັນນີັ້ຈະນໍາໄປສູ່
ການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຈະຊຸກຍູ້ສັ່ງເສີມ
ັ່ ໃຫ້ຜຈ
ູ້ ັດຕັັ້ງປະຕິບັດການເງິນຈຸລະພາກທີັ່ມີຄວາມ
ຍນຍງ ການພັດທະນາການເງິນຈຸລະພາກ ບໍັ່ແມ່ນແຕ່ສະເພາະໃນຂອບເຂດບັນດາອງກອນທີັ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ
ເທັ່ານັັ້ນ, ປະຈຸບັນແມ່ນມີຫາຍອງກການຈັດຕັັ້ງເອກະຊນ ທີັ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສນໃຈກັບບັນຫາດັັ່ງກ່າວ, ເຊິງັ່ ວ່າ
ເປັນກາລະໂອກາດອັນດີ ທີັ່ປະກດໃຫ້ເຫັນເຖິງການລິເັ່ ລີັ່ມຂອງຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ, ເອກະຊນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ທີັ່ກໍາລັງໃຫ້ສະໜັບສະໜູນສະໜອງການບໍລິການ ການເງິນຈຸລະພາກທີັ່ປະຕິບັດໄດ້ດີ ເຊັັ່ນ:
ແຂວງອັດຕະປ, ແຂວງຫວງພະບາງ ເປັນຕັ້ນ
ຜນຈາກການວິໄຈ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເງິນຈຸລະພາກໃນ ສປປ. ລາວ ເປັນຂະແໜງການທີັ່
ກໍາລັງມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວ, ເຊິັ່ງໄດ້ໃຫ້ກາລະໂອກາດທີດ
ັ່ ີແກ່ຂະແໜງການ ເພັ່ອເພີັ່ມຜນກະທບ
ຂອງມັນຕໍກ
ັ່ ັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດາຜູ້ສະໜອງການບໍລິການກໍຕ້ອງ
ພະຍາຍາມໃຫ້ການບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກ ແກ່ບັນດາລູກຄ້າອັ່ນໆ ໂດຍຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆນັັ້ນ ສາມາດສ້າງຄວາມຍນຍງໃຫ້ແກ່ຜສ
ູ້ ະໜອງການບໍລິການໄດ້
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ບດທີ 10
ຂໍກ
ັ້ ໍານດກ່ຽວກັບການຄຸມ
້ ຄອງ, ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງສະຖາ
ບັນການເງິນຈຸລະພາກຢູ່ ສປປ. ລາວ
ຈຸດປະສງ
ເພັ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບລະບຽບການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໃນການ
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງສະຖານບັນການເງິນຈຸລະພາກໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
10.1

ຂໍກ
ັ້ າໍ ນດໃນ ການຄຸມ
້ ຄອງ, ການຈັດຕັງັ້ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງສະຖາບັນການ
ເງິນຈຸລະພາກ
ຂໍກ
ັ້ ໍານດປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກໃຫຍ່ ຄ:
1. ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີັ່ໄດ້ຂັ້ນ

ທະບຽນ
2. ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີໄັ່ ດ້ຮັບ
ເງິນຝາກ
10.1.1 ການຄຸມຄ
້ ອງການສ້າງຕັງັ້ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີັ່
ໄດ້ຂນ
ັ້ ທະບຽນ
ການຂັ້ນທະບຽນ
1. ອງກອນທີຂ
ັ່ ັ້ນທະບຽນມີ:
 ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລງທນ ແຂວງ
 ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລງທນ ເມອງ
 ນາຍບ້ານ
2. ການອອກໃບຢັັ້ງຢນການຂັ້ນທະບຽນອງການທີັ່ກ່ຽວ ຕ້ອງອອກໃບຢັັ້ງຢນພາຍ
ໃນ 10 ວັນ ຫັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ
3. ການຖອນໃບຢັັ້ງຢນການຂັ້ນທະບຽນ ຖອນຄນໃບທະບຽນ ເມັ່ອເວລາທີັ່ສານຕັດ
ສິນຫ້າມບໍັ່ໃຫ້ມີການເຄັ່ອນໄຫວດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ
4. ກດລະບຽບ ແລະ ຂໍຈ
ັ້ ໍາກັດໃນການເຄັ່ອນໄຫວທຸລະກິດ
 ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກດໝາຍ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຢ່າງຖກຕ້ອງ
ແລະ ໂປ່ງໃສ
 ບໍຮ
ັ່ ັບເອາເງິນຝາກແບບສະໝັກໃຈຈາກປະຊາຊນທັ່ວໄປ
 ບໍໃັ່ ຊ້ຄາໍ ເວັ້າວ່າ “ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີຮ
ັ່ ັບເງິນຝາກ”
 ການລາຍງານດ້ານການເງິນ, ການກວດສອບບັນຊີ ແລະ ການກວດກາດ້ານການເງິນ
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5. ພັນທະທາງດ້ານບັນຊີ
 ໃບສະຫຼຸບຊັບສມບັດ
 ໃບສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ
 ໃບສະຫຼຸບກະແສເງິນສດ
 ປີການບັນຊີຕາມປມ
ັ້ ໃນປະຕິທິນ 1/1 - 31/12
10.1.2 ການຄຸມ
້ ຄອງການສ້າງຕັງັ້ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີັ່
ຮັບເງິນຝາກ
ກ. ຂັນ
ັ້ ຕອນໃບອະນຸຍາດ
1. ອງການທີັ່ອອກໃບອະນຸຍາດ ແມ່ນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ຫ ຜູ້ທີັ່ໄດ້
ຮັບມອບສິດ
2. ຜູຂ
້ ໃໍ ບອະນຸຍາດ ແມ່ນສະຖາບັນໃດກໍຕາມທີັ່ມີຈຸດປະສງເຄັ່ອນໄຫວ ຕ້ອງ
ຍັ່ນຄໍາສະເໜີຂໍໃບອະນຸຍາດ
3. ເງັ່ອນໄຂໃນການຂໍອະນຸຍາດ
 ເປັນນິຕິບຸກຄນ, ບໍລິສັດຈໍາກັດຫຸ້ນສ່ວນບຸກຄນ, ບໍລິສັດມະຫາຊນ,
ລັດວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດຂອງຄນລາວ ຫ ບໍລສ
ິ ັດຕ່າງປະເທດ
 ຕ້ອງມີທນຈດທະບຽນຢ່າງໜ້ອຍ 100,000 US$
 ມີສະພາບໍລິຫານ, ຜູຈ
້ ັດການ
 ມີແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດ
 ມີຜສ
ູ້ ະເໜີ ແລະຜູ້ຖບັນຊີ
 ມີນາຍບັນຊີທີັ່ມປ
ີ ະຫັວດ/ມີປະສບການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ
4. ເອກະສານໍາສະເໜີ
 ຍັ່ນຄໍາຮ້ອງຕາມແບບຟອມຂອງທະນາຄານກາງ
 ມີລະບຽບພາຍໃນ
 ມີຫັກຖານຢັັ້ງຢນການມີທນຕໍັ່າສຸດ
 ມີຂມ
ໍັ້ ູນກ່ຽວກັບແຫັ່ງທນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
 ມີແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດໄລຍະ 5 ປີ
5. ຂັັ້ນຕອນໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ
6. ອອກໃຫ້ພາຍໃນ 30 ວັນ ຫັງຈາກໄດ້ຮັບໃບຄໍາຮ້ອງທີັ່ປະຕິບັດຄບຖ້ວນ
ຕາມເງັ່ອນໄຂຂໍັ້ 3+4 ຂ້າງເທິງ
7. ຄ່າທໍານຽມອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ກໍານດເວລາຂອງໃບອະນຸຍາດ
 ຄ່າທໍານຽມແມ່ນ 1 ຂອງທນຈດທະບຽນ ຫ ຈ່າຍຕາມທີັ່ທາງທະ
ນາຄານກາງກໍານດອອກໃນແຕ່ໄລຍະ
 ໃບອະນຸຍາດ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ຕະຫອດອາຍຸການເຄັ່ອນໄຫວ (ນອກ
ຈາກຈະມີການຖອນຄນຈາກ BOL)
 ການປ່ຽນແປງກໍາມະສິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
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 ການປ່ຽນແປງກໍາມະສິດຂອງຜູຖ
້ ຫຸ້ນຫາຍກ່ວາ 10 ຂອງທນ ຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກອງການອອກໃບອະນຸຍາດ,
ອງການທີອ
ັ່ ອກໃບອະນຸຍາດ ຕ້ອງແຈ້ງຜນຂອງການ
ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດັັ່ງກ່າວພາຍໃນ 30 ວັນ
 ການປ່ຽນແປງໃດໆກ່ຽວກັບສະພາບໍລິຫານ ຫ ຜູ້ຈັດການ ຕ້ອງໄດ້
ແຈ້ງໃຫ້ອງການອອກໃບອະນຸຍາດຮັບຊາບນໍາ, ຖ້າບໍໄັ່ ດ້ຮັບແຈ້ງຕອບຈາກອງການດັັ່ງກ່າວພາຍໃນ 20 ວັນ
ຖວ່າການປ່ຽນແປງດັັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢ່າງຖກຕ້ອງ
 ການຈ່າຍຄ່າທໍານຽມປະຈໍາປີ
 ຕ້ອງຈ່າຍກ່ອນວັນທີ 15 ຂອງເດອນມັງກອນຕາມປີປະຕິທິນ
 ຖ້າຫາກສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນພາຍໃນປີນັັ້ນ, ຄ່າທໍານຽມຄຸ້ມຄອງ ຈະຖກຍກ
ເວັັ້ນໃນປີທໍາອິດຂອງການອອກໃບອະນຸຍາດ
8. ບັນດາລະບຽບການພາຍຫັງອອກໃບອະນຸຍາດ ໃຫ້ເຄັ່ອນໄຫວຂອງສະຖາ
ບັນການເງິນ
9. ການເງິນຈຸລະພາກທີັ່ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ
ຂ. ຂນ
ັ້ ທະບຽນກດລະບຽບພາຍໃນ
ຂັ້ນທະບຽນກດລະບຽບພາຍໃນຂອງຕນ ນໍາກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
ຫ ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫວງພາຍໃນ 30 ວັນ
ຄ. ຂນ
ັ້ ທະບຽນເສຍພາສີ:
ຂັ້ນທະບຽນນໍາກມອາກອນ, ກະຊວງການເງິນ ຫ ພະແນກການເງິນແຂວງ,
ນະຄອນຫວງພາຍໃນ 30 ວັນ
ການໝດອາຍຸກ່ອນກໍານດຂອງໃບອະນຸຍາດ ຫາກບໍມ
ັ່ ີການເຄັ່ອນໄຫວພາຍໃນ
12 ເດອນ ຫັງຈາກໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດແລ້ວ
ງ. ການເຄັ່ອນໄຫວ ແລະ ກດລະບຽບ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັັ້ນຄງຂອງສະຖາບັນການ
ເງິນຈຸລະພາກທີັ່ຮັບຝາກເງິນ
 ປ້າຍຊຂ
ັ່ ອງສະຖາບັນການເງິນ ຕ້ອງໃສ່ວ່າ “ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີັ່
ຮັບຝາກເງີນ“
 ພັ້ນທີັ່ການເຄັ່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີັ່ຮັບເງິນຝາກ
ແລະ ສາຂາຂອງຕນມີສິດເຄັ່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທັ່ວປະເທດ, ມີສິດເປີດສາຂາ
1. ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບຄວາມໝັັ້ນຄງ ໃນການເຄັ່ອນໄຫວຂອງສະ
ຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີັ່ຮັບເງິນຝາກ
 ຄວາມພຽງພໍຂອງທນ
 ອັດຕາສ່ວນຂອງສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງິນ
 ການຈັດປະເພດເງີນກູ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮເພັ່ອໜີັ້ສູນ
 ການເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງ,
ເຊິັ່ງພວພັນເຖິງການປ່ອຍສິນເຊັ່ອ
ແລະ ຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ລະບຽບຄວາມໝັັ້ນຄງອັ່ນໆທີັ່ທາງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ອາດ
ຈະກໍານດອອກ
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2. ການຈ່າຍເງີນປັນຜນ ພາຍຫັງເສຍພາສີອາກອນ ແລະ ຫັກຄັງແຮອັ່ນໆ
ໄວ້ສໍາລັບໜີັ້ເສຍແລ້ວ ແມ່ນສາມາດຈ່າຍເງິນປັນຜນໄດ້
ຈ. ຂໍຫ
ັ້ ້າມຕໍບ
ັ່ າງການເຄັ່ອນໄຫວວຽກງານ ສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີຮ
ັ່ ັບ
ເງິນຝາກ ແລະ ບາງບັນຫາທາງດ້ານການບໍລິຫານ
1. ບໍອ
ັ່ ະນຸຍາດປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່:
 ສະມາຊິກຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ບັນດາຜູຈ
້ ັດການ
 ບຸກຄນທີັ່ຮັບຜິດຊອບຕໍກ
ັ່ ານປະເມີນ ແລະອະນຸມັດເງິນກູ້
 ບຸກຄນທີັ່ເປັນພີັ່ນ້ອງທາງສາຍເລອດໂດຍກງ ຫ ແກ່ວດອງກັບສະມາ
ຊິກ ໃນສະພາບໍລິຫານ ຫ ຜູ້ຈັດການ
2. ຂໍຈ
ັ້ ໍາກັດດ້ານສິນເຊັ່ອ ຄໍານິຍາມຂອງພາກສ່ວນພບພັນ
 ອງການກວດສອບບັນຊີ ຫ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີທີັ່ເຮັດໜ້າທີັ່ກວດສອບ
ບັນຊີຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ
 ບຸກຄນທີັ່ມຮ
ີ ຸ້ນທາງກງຫທາງອອ້ມ ຫ ມີສິດອອກສ່ຽງຫາຍກ່ວາ 10
ຂອງທນຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີັ່ຮັບເງິນຝາກ
3. ວິສາຫະກິດທີມ
ັ່ ບ
ີ ຸກຄນ ຫ ກຸ່ມຄນສອງຄນຂັ້ນໄປ ເຊິັ່ງເປັນເຈັ້າຂອງທນ
10 ໂດຍທາງກງ ຫ ທາງອ້ອມ ແລະ ຕາມທີັ່ໄດ້ບັ່ງໄວ້ໃນມາດຕາທີ 21
ເງັ່ອນໄຂເງິນກູ້ທີັ່ປ່ອຍກູໃ້ ຫ້ແກ່ພາກສ່ວນພວພັນ ຈະຕ້ອງຄກັນກັບພາກສ່ວນທີບ
ັ່ ໍັ່
ມີສ່ວນພວພັນທັ່ວໄປ
ໝາຍເຫດ:
 ເງິນກູຄ
້ ້າງຊໍາລະຂອງພາກສ່ວນພວພັນທັງໝດຕ້ອງບໍເັ່ ກີນ 5 ຂອງທນ
ສຸດທິ
 ເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະຂອງພາກສ່ວນພວພັນ 1 ຄນ ຕ້ອງບໍເັ່ ກີນ 1 ຂອງທນ
ສຸດທິ
4. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໜ້າທີັ່ຂອງສະພາບໍລິ
ຫານ ແລະ ຜູຈ
້ ັດການ
 ການເຄັ່ອນໄຫວທັງໝດຂອງສະຖາບັນ
 ການເຄັ່ອນໄຫວໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍັ່ນຍງ
 ການລາຍງານຕໍຂ
ັ່ າຮຸ້ນທີັ່ຮັບປະກັນວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄງຂອງສະຖາບັນ
5. ການລບລ້າງ
ການລບລ້າງໃບອະນຸຍາດ ຢູໃ່ ນກໍລະນີລຸ່ມນີ:ັ້
 ໃນກໍລະນີບໍັ່ປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂທີັ່ລັດໄດ້ແນະນໍາ
 ບໍປ
ັ່ ະຕິບັດຕາມເງັ່ອນໄຂໃດໜັ່ງຂອງການອອກໃບອະນຸຍາດ
ການຖອນຄນ
 ບໍສ
ັ່ ບຕໍດ
ັ່ ໍາເນີນກິດຈະການ
 ຖກສານຕັດສິນຫ້າມບໍໃັ່ ຫ້ດໍາເນີນການເຄັ່ອນໄຫວ ດ້ານການເງີນຈຸລະພາກ
ການຂາຍຊັບສິນອອກໂດຍສະໝັກໃຈ
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ມີຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງພັນທະຕໍເັ່ ຈັ້າໜີັ້ ແລະ ຜູ້ຝາກ
ຂັັ້ນຕອນການຂາຍຊັບສິນອອກໂດຍສະໝັກໃຈ
ແມ່ນກໍານດໄວ້ຢູ່

ມາດຕາ 34
ການຂາຍຊັບສິນແບບບັງຄັບ ປະຕິບັດຕາມທີໄັ່ ດ້ກໍານດໄວ້ຢມ
ູ່ າດຕາ 33
ການລັ້ມລະລາຍ ປະຕິບັດຕາມກດໝາຍລັ້ມລະລາຍ
ສ. ມາດຕາການຊຸກຍູ້
1. ອາກອນຕ່າງໆທຸກສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ເສຍພັນທະອາກອນ
2. ການຍກເວັັ້ນຈາກການມີບຸກຄນທີສ
ັ່ າມ ເປັນພະຍານຢັັ້ງຢນທາງດ້ານກດໝາຍ
3. ເງອ
ັ່ ນໄຂຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີສິັ່ງຄໍັ້າປະກັນ ແລະ ຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
ຕາມລະບຽບຂອງແຕ່ລະສະຖາບັນ
4. ສະພາທີປ
ັ່ ກສາດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ, ແຕ່ລະສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ
ຄວນມີສະພາທີັ່ປກສາຕາມດໍາລັດຂອງນາຍກລັດຖະມນຕີ
5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະການປະສານງານຂອງອງການບໍລິຫານລັດ
 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອງການບໍລິຫານລັດ
 ຕ້ອງອອກໃບຢັັ້ງຢນການຂນ
ັ້ ທະບຽນຕາມກໍານດເວລາ
 ການປະສານງານຂອງອງການບໍລິຫານລັດ
 ຕ້ອງສັ່ງສໍາເນາເອກະສານການຂັ້ນທະບຽນ ໄປໃຫ້ທະນາຄານ ແຫ່ງ
ສປປ. ລາວ ຕາມກໍານດເວລາ
6. ຂໍກ
ັ້ ໍານດສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ເງັ່ອນໄຂໄລຍະຂ້າມຜ່ານ
 ສະຖາບັນການເງິນທີັ່ມີໃນປະຈຸບັນ ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດຂໍັ້ກໍານດ
ສະບັບນີໃັ້ ຫ້ຖກຕ້ອງ ພາຍໃນ 12 ເດອນ ຫັງຈາກອອກຂໍກ
ັ້ ໍານດ
ຜນສັກສິດຂອງຂໍກ
ັ້ ໍານດ
 ມີຜນສັກສິດ ແມ່ນພາຍຫັງທີັ່ຜວ
ູ້ ່າການໄດ້ລງນາມແລ້ວ
 ຂໍກ
ັ້ ໍານດກດລະບຽບອັ່ນໆທີຜ
ັ່ ່ານມາທີບ
ັ່ ສ
ໍັ່ ອດຄ່ອງຈະຖເປັນໂມຄະ

10.2

ສະຫຼຸບຫຍໍກ
ັ້ ຽ່ ວກັບຂໍກ
ັ້ າໍ ນດການຄຸມ
້ ຄອງ “ການສ້າງ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ຂອງສະຖາບັນການເງີນຈຸລະພາກຢູ່ ສປປ. ລາວ

ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະດັບຄ:
1. ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີັ່ຮັບເງິນຝາກ (Deposit Taking Microfinance
Institution)
 ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງສປປ. ລາວຫຜູທ
້ ີັ່ໄດ້ຮັບມອບສິດ
 ຕ້ອງມີທນຈດທະບຽນຕໍັ່າສຸດທຽບເທັ່າ100.000 US$
 ຕ້ອງປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນຕາມທີທ
ັ່ ະນາຄານກາງກໍານດ
 ຕ້ອງມີການກວດສອຍບຈາກພາຍນອກ
2. ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີັ່ຂັ້ນທະບຽນ (Non Deposit Taking Microfinance
Institution)
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 ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂັ້ນທະບຽນຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງທນ ຫ ພັດທະນາ
ຊນນະບດຂອງແຂວງ, ເມອງ ຫ ນາຍບ້ານ
 ບໍມ
ັ່ ີທນຈດທະບຽນຕໍັ່າສຸດ
 ບໍປ
ັ່ ະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ
 ບໍມ
ັ່ ີການກວດສອບຈາກພາຍນອກ
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