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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

ຕາຕະລາງແຜນປະຕິບັດມາດຕະການໃນ 5 ຂົງເຂດວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ 
ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການເງິນ 
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ວຽກງານຈຸດສຸມທີ 4: ສ້າງສະເຖຍລະພາບດ້ານເງິນຕາ 
ພາກລັດ 
1.  

 
ສົີ່ງເສ ມການເຂົີ້າເຖ ງແຫ ີ່ງທຶນ 

ເພືີ່ອຊຸກຍ ້ການຜະລ ດພາຍໃນ 

ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບການ
ຂາດດຸນກັບຕ່າງປະເທດ  
 

1.1. ພັດທະນາກົນໄກການລະດົມ
ແຫ ີ່ງທຶນ ແລະກໍານົດນະໂຍບາຍສ ນ
ເຊືີ່ອໃນລະດັບມະຫາພາກ, ຊຸກຍ ້ໃຫ້
ທະນາຄານທຸລະກ ດ ແລະສະຖາບັນ
ການເງ ນຈຸລະພາກປະກອບ ສ່ວນສ້າງ
ຄວາມເຂັັ ີ້ມແຂງດ້ານແຫ ີ່ງທຶນໃຫ້ແກ່
ການຜະລ ດສ ນຄ້າທ ີ່ຈ ໍາເປັນ , ທົດ
ແທນການນໍາເຂົີ້າ ແລະ ເພືີ່ອການສົົ ີ່ງ 
ອອກ ໂດຍສະເພາະຕ ດພັນກັບກ ດ 
ຈະການທ ີ່ຄົນລາວເປັນເຈົີ້າຂອງຫ ືຖື
ຮຸ້ນ, ວ ສາຫະກ ດ SME, ການພັດທະ 
ນາຊົນນະບົດວຽກງານສາມສ້າງ ແລະ 
ຈຸດສຸມລັດຖະບານ. ປັບປຸງການເຂົີ້າ
ແຫ ີ່ງສ ນເຊືີ່ອ SME ໂດຍສະເພາະປັບ 
ປຸງເງື ີ່ອນໄຂທ ີ່ບໍ ີ່ສອດຄ່ອງ, ຫຼຸດຂັີ້ນ
ຕອນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ ີ່ບໍີ່ຈໍາເປັນເພືີ່ອ
ສະໜອງແຫ ີ່ງທຶນໃຫ້ SME ທ ີ່ເຮັດ
ແທ້ທໍາຈ ງ ແລະ ໃຫ້ທົີ່ວເຖ ງ; 

- ອັດຕາສ່ວນສ ນເຊືີ່ອໃຫ້ຂະແໜງກະສ ກໍາ-
ປຸງແຕ່ງຕໍີ່ສ ນເຊືີ່ອທັງໝົດຂອງຂະແໜງທະ
ນາຄານ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນເປັນ ຢ່າງນ້ອຍ 10% ຈາກ
ລະດັບສະເລ່ຍປະມານ 8% ໃນປ  2016-

2020; 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, 

ກະຊວງແຜນການ 
ແລະການລົງທຶນ, 
ກະຊວງການເງ ນ
ກະຊວງກະສ ກໍາ, 
ກະຊວງອຸດສາຫະ
ກໍາ ແລະ ການຄ້າ, 

ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ 

 

 

- ລະດັບການເຂົີ້າເຖ ງສ ນເຊືີ່ອຂອງ SME  ຕໍີ່ 
ຈໍານວນ SME ທັງໝົດເພ ີ່ມຂຶີ້ນຈາກ 23% 
ໃນປ  2020 ເປັນ 35%  
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1.2. ສົົີ່ງເສ ມການປົກປ້ອງຜ ້ບໍລ ໂພກ 
ທາງດ້ານການເງ ນໄປຄຽງຄ ່ກັບການ
ພັດທະນາການບໍລ ການຂອງລະບົບສະ
ຖາບັນການເງ ນໃຫ້ຮ ້ ແລະສ້າງຄວາມ
ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານທະນາຄານ, 

ລະບົບການບໍລ ການດ້ານການເງ ນໃຫ້
ແກ່ສັງຄົມໃຫ້ທົົີ່ວເຖ ງຫ າຍຂຶີ້ນ; ພ້ອມ
ທັງຕ ຖອຍການເຄືີ່ອນໄຫວກ ດຈະການ
ທາງດ້ານທະນາຄານ ແລະການເງ ນທ ີ່ບໍ ີ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 

- ພັດທະນາລະບົບກົນໄກຮັບຄໍາເຫັນ ແລະ 
ແກ້ໄຂບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທ ີ່ຕ ດພັນກັບການ
ບໍລ ການດ້ານການເງ ນ ໃຫ້ທົີ່ວເຖ ງ ແລະ 
ທັນກັບສະພາບຫ າຍຂຶີ້ນ 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ 

 

 

1.3. ສືບຕໍ ີ່ພັດທະນາຕະຫ າດທຶນພາຍ
ໃນປະເທດໃຫ້ເຂັັີ້ມແຂງ ແລະມ ຫ າກ
ຫ າຍຜະລ ດຕະພັນ ໃຫ້ສາມາດສະ 

ໜອງແຫ ີ່ງທຶນໄລຍະຍາວດ້ວຍຕົ ີ້ນ
ທຶນທ ີ່ບໍ ີ່ສ ງ; ມ ນ ຕ ກໍາທ ີ່ພຽງພໍ ສາມາດ
ຮອງຮັບການສ້າງ ຕັີ້ງກອງທຶນຮ່ວມ, 

ກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ, ກອງທຶນທຸລະ
ກ ດຮ່ວມລົງທຶນ; ແລະສ້າງຊ່ອງທາງ
ລະດົມທຶນທ ີ່ເໝາະສົມຜ່ານຕະຫ າດ
ສາກົນ 

- ລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫ າດທຶນໃຫ້ໄດ້ 15% 

ຂອງ GDP; 
   

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, 

ຕະຫ າດຫ ກັຊັບ
ລາວ 

 

 

- ກໍານົດໃນເງືີ່ອນໄຂກ່ອນການອະນຸມັດການ
ລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບໍລ ສັດລົງທຶນ
ຈາກຕ່າງປະເທດ ມ ການລະດົມທຶນຮ ບ
ການໃດໜຶີ່ງໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ ໃນ
ໄລຍະເວລາໃດໜຶີ່ງ ເພືີ່ອສ້າງຜະລ ດ ຕະພັນ
ໃຫ້ຕະຫ າດ ແລະ ສ້າງເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ຜ ້ເຂົ ີ້າ
ຮ່ວມຕະຫ າດມ ການພັດທະນາທາງອ້ອມ 

 

    

2 ການສ້າງສະເຖຍລະພາບໃຫ້
ຄ່າເງ ນກ ບ, ສ້າງຄັງສໍາຮອງ
ເງ ນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ຄວບຄຸມອັດຕາເງ ນເຟ ີ້ 

 

2.1. ສືບຕໍີ່ປະຕ ບັນະໂຍບາຍອັດຕາ
ແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫ າດ ທ ີ່ມ 
ການຄຸ ້ມຄອງຂອງລັດ ພ້ອມທັງດັດ
ປັບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກ 
ປ່ຽນ ໃຫ້ສ່ອງແສງໄດ້ສະພາບຄວາມ
ຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງເງ ນຕາ
ຕ່າງປະເທດຕົວຈ ງຫ າຍຂຶີ້ນ 

- ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນເງ ນກ ບ 
ແລະໂດລາ ຂອງທະນາຄານ ແລະຕະຫ າດ
ຮັດແຄບເຂົີ້າຢ ່ໃນລະດັບບໍີ່ເກ ນ 2% 

  

 
 

 
ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ 

 

 

2.2. ຍົກສ ງບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ແລະ ປັບປຸງນ ຕ ກໍາ 
ທ ີ່ຕ ດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງເງ ນຕາຕ່າງ 
ປະເທດແລະການແລກປ່ຽນເງ ນຕາ 

- ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທຸລະກ ດ
ແລກປ່ຽນເງ ນຕາ; 

 
  

 

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ 

 

- ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ
ເງ ນຕາຕ່າງປະເທດ; 

 
  

 

- ປັບປຸງບັນດານ ຕ ກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ
ເງ ນຕາຕ່າງປະເທດ 
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ໃຫ້ຮັດກຸມຫ າຍຂຶີ້ນ ແລະ ມ ຜົນສັກ 
ສ ດຢ່າງແທ້ຈ ງ 

2.3. ປະຕ ຮ ບກົນໄກການຄຸ ້ມຄອງ
ກະແສເງ ນຕາຕ່າງປະ ເທດຕ ດພັນກບັ
ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົີ່ງອອກ,ການລົງທຶນຈາກ
ຕ່າງ ປະເທດ    
 

 

 

 

 

 

 

 

- ຮັກສາລະດັບຄັງສໍາຮອງເງ ນຕາຕ່າງປະເທດ
ໃຫ້ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົີ້າ 

ບໍີ່ໃຫ້ຫຼຸດ 3 
ເດືອນ 

ບໍີ່ໃຫ້ຫຼຸດ 3 
ເດືອນ 

ບໍີ່ໃຫ້ຫຼຸດ 3 
ເດືອນ 

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, 

ກະຊວງພະລັງງານ 
ແລະບໍີ່ແຮ່, 

ກະຊວງກະສ ກໍາ 
ແລະປ່າໄມ້, 
ກະຊວງ

ອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະການຄ້າ 
ພາກສ່ວນທ 
ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

- ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງກະແສເງ ນເຂົີ້າ-
ອອກປະເທດຕ ດພັນກັບຂະແໜງບໍີ່ແຮ່, 
ໄຟຟ້າ, ກະສ ກໍາ; ຈາກນັີ້ນຈຶີ່ງຂະຫຍາຍໄປ
ສ ່ຂົງເຂດອືີ່ນ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.4. ສ້າງຍຸດທະສາດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ໜ ີ້ສ ນຕໍ ີ່ຕ່າງປະເທດຮອດປ  2035 

- ສໍາເລັດການສ້າງຍຸດທະສາດໃນການຄຸ້ມ
ຄອງໜ ີ້ສ ນຕໍ ີ່ຕ່າງປະເທດຮອດປ  2035 

 

 
 
 
 

 

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, 

ກະຊວງການເງ ນ, 
ພາກສ່ວນທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

2.5. ຈໍາກັດການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກ ດ
ພາຍໃນແລະການຄ້າ ຊາຍແດນນອກ
ລະບົບ ແລະ ຫັນເຂົີ້າສ ່ລະບົບເພື ີ່ອ 
ຫ ດຜ່ອນກະແສເງ ນຕາຕ່າງປະເທດທ ີ່ 
ໄຫ ວຽນຢ ່ນອກລະບົບທະນາຄານໃຫ້
ເຂົີ້າສ ່ລະບົບຫ າຍຂຶີ້ນ, ປະຕ ບັດມາດ
ຕະການຊໍາລະສະສາງຜ່ານລະບົບທະ 
ນາຄານໂດຍສະເພາະສໍາລັບການນໍາ
ເຂົີ້າ-ສົົີ່ງອອກສ ນຄ້າ  

- ສ້າງເງືີ່ອນໄຂອໍານວຍການບໍລ ການດ້ານການ
ເງ ນຢ ່ດ່ານສາກົນທ ີ່ຍັງບໍີ່ທັນມ ໜ່ວຍບໍລ  
ການຂອງທະນາຄານທຸລະກ ດ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ
ໜ້ອຍ 3-5 ດ່ານ (ປະຈຸບັນມ ທັງໝົດ 16 

ດ່ານທ ີ່ຍັງບໍີ່ທັນມ ໜ່ວຍບໍລ ການຂອງ
ທະນາຄານ)   
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ,

ກະຊວງອຸດສາຫະ
ກໍາ ແລະ ການຄ້າ
ກະຊວງການເງ ນ,  
 ກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ, 
ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

2.6. ສືບຕໍ ີ່ສ້າງຈ ດສໍານຶກ ແລະ ຄາ່ນ  
ຍົມໃນການປະຢັດການນໍາໃຊ້ເງ ນຕາ
ຕ່າງປະເທດ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາ
ໃຊ້ເງ ນຕາຕ່າງ ປະເທດໃນສັງຄົມ 

-ໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮ ້ທ ີ່ສໍາຄັນຈໍາເປັນ ແລະ 
ຕ ດພັນກັບສະພາບພົ ີ້ນເດັ ີ່ນແຕ່ລະໄລຍະ 
ຜ່ານພາຫະນະສືີ່ມວນຊົນຮ ບແບບທ ີ່ເໝາະ
ສົມ ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄັີ້ງ 

 
 

 
 

 
 

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ 
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2.7. ປັບປຸງລະບົບ-ກົນໄກການຄຸ້ມ
ຄອງຕົີ້ນທຶນການຜະ ລ ດ, ລາຄາກາງ
ສໍາລັບສ ນຄ້າຈໍາເປັນຍຸດທະສາດໃຫ້
ແທດເໝາະສອດຄ່ອງ 

- ຄົີ້ນຄວ້າວ ທ ວ ທະຍາໃນການຄ ດໄລ່ຕົີ້ນທຶນ
ການຜະລ ດ ແລະ ລາຄາກາງເພືີ່ອກໍານົດລາ 
ຄາສ ນຄ້າທ ີ່ເປັນບ ລ ມາສ ດ 

   

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ,ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 
ການຄ້າ, ພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

2.8. ສ້າງກົນໄກການຕ ດຕາມລາຄາ
ສ ນຄ້າ ຢ່າງເປັນລະບົບ , ປົກກະຕ , 
ທັນສະໄໝ ແລະ ທົົີ່ວເຖ ງ 

- ກໍານົດໄລຍະເວລາ ແລະແຜນດໍາເນ ນ ງານ
ລະອຽດໃນການຕ ດຕາມການເໜັງຕ ງຂອງ
ລາຄາສ ນຄ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

 

 
 
 

 
 
 

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, 
ກະຊວງອຸດ

ສະຫະກໍາ ແລະ 
ການຄ້າ, 
ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

2.9. ດັດສົມລາຄາສ ນຄ້າຈໍາເປັນ ບ ລ 
ມະສ ດຕາມຄວາມ 

ເໝາະສົມ 

- ໃຫ້ລາຄາສ ນຄ້າຄວບຄຸມບໍີ່ຜັນຜວນ ບໍີ່ສ້າງ
ແຮງກົດດັນໃຫ້ອັດຕາເງ ນເຟ ີ້ສ ງຂຶີ້ນ    

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ
ກະຊວງອຸດ

ສະຫະກໍາ ແລະ 
ການຄ້າ, 
ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ 
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ການແກ້ໄຂບັນຫາໜ ີ້ບໍີ່ເກ ດ
ດອກອອກຜົນໃນລະບົບທະ 
ນາຄານ ແລະສ້າງຄວາມເຂັີ້ມ 
ແຂງໃຫ້ສະຖາບັນການເງ ນ 

 

3.1. ເຂັ ີ້ມງວດແກ້ໄຂແຕ່ຫົວທ ທະ 
ນາຄານທຸລະກ ດ ແລະສະຖາບັນການ
ເງ ນທ ີ່ບໍ  ີ່ແມ່ນທະນາຄານທ ີ່ມ ຄວາມ
ອ່ອນແອ ແລະ ລະເມ ດລະບຽບກົດ
ໝາຍ 

- ຄວບຄຸມອັດຕາໜ ີ້ທ ີ່ບໍີ່ເກ ດດອກອອກຜົນ 
(NPL)  

ໃນລະດັບບໍີ່
ເກ ນ 3% 

ໃນລະດັບບໍີ່
ເກ ນ 3% 

ໃນລະດັບບໍີ່
ເກ ນ 3% 

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, 
ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

 

- ແກ້ໄຂບັນຫາທະນາຄານລາວກໍີ່ສ້າງໃຫ້ໄດ້
ຢ່າງຂາດຕົວ 
 

   
 

 

3.2. ປັບປຸງທະນາຄານພັດທະນາລາວ
ແລະທະນາຄານສົີ່ງເສ ມກະສ ກໍາຢ່າງ 
ຮອບດ້ານຫັນໄປສ ່ການເປັນທະນາ 
ຄານລັດຮ່ວມທຶນທ ີ່ເຄືີ່ອນໄຫວຕາມ
ກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະ 
ນັກງານຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ 
ກົດໝາຍສະຫວັດດ ການສັງຄົມ 

- ສໍາເລັດການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງທະນາຄານ
ສົ ີ່ງເສ ມກະສ ກໍາ, ທະນາຄານພັດທະນາ 
ລາວ 
 

 

  
ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, 

ກະຊວງການເງ ນ, 
ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

3.3. ປັບປຸງພາລະບົດບາດຂອງທະນາ 
ຄານນະໂຍບາຍໃຫ້ເຄືີ່ອນໄຫວ ເປັນ
ທະນາຄານເພື ີ່ອການພັດທະນາຊົນ 

- ຫັນທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເປັນທະນາຄານ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ 
 

 
 
 
 

 ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, 

ກະຊວງການເງ ນ, 
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ນະບົດ, ຍົກສ ງຄວາມຮັບຜ ດຊອບ
ຂອງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ ີ່ນ
ແລະຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຮັບ 
ປະກັນໄດ້ການສະໜອງທຶນຮອນຖືກ
ເປົີ້າໝາຍ ແລະ ມ ປະສ ດທ ຜົນ 

 
 

 
 

ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ 

3.4. ປັບປຸງກົນໄກ-ຂັັີ້ນຕອນຂະບວນ
ການຍຸຕ ທໍາໃຫ້ກະ ທັດຮັດ, ມ ປະ
ສ ດທ ຜົນກວ່າເກົ ົ ີ່ າເພື ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍ
ແກ້ໄຂບັນຫາໜ ີ້ີ້ບໍ ີ່ເກ ດດອກອອກຜນົ
ທ ີ່ຄຸມເຄືອຍາວນານ 

- ສ້າງຕັີ້ງຄະນະລະດັບຊາດເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ໜ ີ້ບໍີ່ເກ ດດອກອອກຜົນ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, 
ອົງການໄອຍະ
ການ, ສານ, 
ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

3.5. ສ້າງຄວາມເຂັັ ີ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາ
ວຽກງານປ ີ່ນອ້ອມ ເປັນ ຕົີ້ນວຽກງານ
ປົກປ້ອງເງ ນຝາກ, ວຽກງານຂໍ  ີ້ມ  ນ
ຂ່າວສານສ ນເຊືີ່ອ, ວຽກງານການເກັບ
ກ ້ໜ ີ້ ແລະ ຮັບຝາກເກັບໜ ີ້ີ້, ການຄໍ ີ້າ
ປະກັນສ ນເຊືີ່ອ, ການປະເມ ນຊັບສ ນ; 

ພ້ອມທັງຍົກລະ ດັບລະບົບບັນຊ ຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກ ດແລະສະຖາບັນ
ການເງ ນທ ີ່ບໍ ີ່ແມ່ນທະນາຄານໃຫ້ໄດ້
ມາດຕະຖານສາກົນເທືີ່ອລະກ້າວ 

- ຫັນສ ນບໍລ ການເກັບຊືີ້ໜ ີ້ ແລະ ຮັບຝາກ
ເກັບໜ ີ້ ໄປເປັນບໍລ ສັດບໍລ ຫານຊັບສ ນ 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, 
ບໍລ ສັດຂໍີ້ມ ນ

ຂ່າວສານສ ນເຊືີ່ອ, 
ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

 

- ສ້າງຜະລ ດຕະພັນ ໃຫ້ຄະແນນສ ນເຊືີ່ອ
ບຸກຄົນ (Credit Scoring)  
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ພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະ 
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ທາງດ້ານ
ການເງ ນ 

 

4.1. ຍົກລະດັບພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງແລະ
ເຕັກໂນໂລຊ ຂໍ ີ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານການ 
ຊໍາລະໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດທະນາ 
ຄານ-ການເງ ນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ
ແລະສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນຢ ່ພາຍໃນ
ປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ 

 

 

 

 

- ເຊືີ່ອມຕໍີ່ລະບົບການຊໍາລະມ ນຄ່າສ ງ (high 

value payment system-HVPS) ຫລ ື  
ລະບົບການຊໍາລະຍ່ອຍ (retail payment 

system-RPS) ກັບການຊໍາລະຂອງບາງ
ປະເທດໃກ້ຄຽງ (ໃຫ້ໄດ້ 1 ແຫ່ງ) 

- ກໍານົດມາດຕະຖານດ້ານການຊໍາລະໃຫ້ຜ ້
ຄວບຄຸມລະບົບການຊໍາລະ ແລະຜ ້ໃຫ້ບໍລ  
ການຊໍາລະປະຕ ບັດ (ໃຫ້ໄດ້ 3 ມາດຕະ 
ຖານ) 

 

  
 
 
 

 

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, 

ກະຊວງການເງ ນ 
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4.2. ພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະ
ແຫ່ງຊາດແລະກົນໄກການຄຸ ້ມຄອງ
ໃຫ້ມ ລັກສະນະລວມສ ນທັນສະໄໝ 
ແລະປອດໄພຫ າຍຂຶີ້ນ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຕົ ີ້ນທຶນໃນການພັດທະນາ ແລະຄ່າ
ບໍລ ການ ພ້ອມທັງໃຫ້ຕອບສະໜອງ
ໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ຢ່າງ 
ທົົີ່ວເຖ ງ 
 

 

-ພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະຍ່ອຍໃຫ້ມ 
ຄວາມຫ າກຫ າຍ ເປັນຕົີ້ນ ການຊໍາລະ/ການ
ໂອນເງ ນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານມືຖືໃຫ້ຄົບ
ທ ຸ ກທະນາຄານທ  ມ  ແອ ັ ບພ  ເ ຄ ເຊ  ນ 
(application) 

- ເຊື ີ່ອມຕໍ ີ່ລະບົບຕ ດຕາມລາຍຮັບ-ລາຍ
ຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ (Government 

Fiiancial System:  GFIS) ຂອງກະຊວງ
ການເງ ນກັບລະບົບການຊໍາລະຍ່ອຍເພືີ່ອ
ຊ່ວຍການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ 

   

ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, 

ກະຊວງການເງ ນ 
 

 

4.3. ສົົີ່ງເສ ມການຊໍາລະໂດຍບໍີ່ໃຊ້ເງ ນ 
ສົດຢ ່ໃນປະເທດ, ການຊໍາລະຜ່ານລະ 
ບົບທະນາຄານ ແລະ ຜ່ານຊ່ອງທາງເອ
ເລັກໂຕຣນ ກຫ າຍຂຶີ້ນເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ການເຄື ີ່ອນໄຫວຂອງກະແສເງ ນຢ ່
ນອກລະບົບ ແລະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍ
ວຽກງານງົບປະມານແຫ່ງລັດ 

- ສ້າງລະບົບນ ເວດການຊໍາລະຮ ບແບບດ ຈ 
ຕອນໃຫ້ສົມບ ນຂຶີ້ນ ທັງພາກລັດ, ພາກເອ 
ກະຊົນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບໍລ ການຊໍາລະ 
- ສົ ີ່ງເສ ມໃຫ້ມ ຜ ້ໃຫ້ບໍລ ການຊໍາລະທ ີ່ມ 
ຄວາມຫ າກຫ າຍ ທັງທ ີ່ເປັນທະນາຄານ, ທ ີ່
ບໍີ່ແມ່ນທະນາຄານ ພ້ອມທັງສົີ່ງເສ ມການນໍາ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ທາງການເງ ນ (FinTech) 
ເຂົີ້າໃນການໃຫ້ບໍລ ການ 

   
ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ 

 

 

 


