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ADB  ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 

AFP  ແຜນງານປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນສໍາລັບຄົນທຸກຍາກ 

DFAT ກົມການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າຂອງອົດສະຕາລີ 
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ILO ອົງການແຮງງານສາກົນ 

LADLF ສູນຮຽນຮູ້ເພືັ່ອການພັດທະນາລາວ-ອົດສະຕາລີ 

NGO ອົງການຈັດຕັໍ້ງທີັ່ບໍັ່ຂຶໍ້ນກັບລັດຖະບານ 
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UNDP  ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືັ່ອການພັດທະນາ 
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ຄ າສັບ ນິຍາມ 

ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າ ວັດແທກດ້ວຍ ຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມຂອງກອງທຶນບ້ານ ເຊິັ່ງຈັດແບ່ງອອກເປັນ 
03 ກຸ່ມຄື: ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ, ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ປານກາງ ແລະ ເຂົໍ້າ
ເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານທີັ່ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ 
ແມ່ນບັນດາກອງທຶນທີັ່ມີຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມ ຈັດຢູ່ໃນຄວິນທາຍທີ 01 ແລະ 
02. ກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານທີັ່ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ປານກາງ ແມ່ນບັນດາ
ກອງທຶນທີັ່ມີຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມ ຈັດຢູ່ໃນຄວິນທາຍທີ 03 ແລະ 04. ກຸ່ມ
ຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານທີັ່ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍ ແມ່ນບັນດາກອງທຶນທີັ່ມີຈໍາ
ນວນຜູ້ກູ້ຢືມ ຈັດຢູ່ໃນຄວິນທາຍທີ 05. 

ຄວິນທາຍ ແມ່ນຄ່າສະຖິຕິຂອງຂໍໍ້ມູນ ເຊິັ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ 20% ຂອງຂໍໍ້ມູນທັງ
ໝົດ. ຄວິນທາຍ ຄໍານວນມາຈາກການຈັດລຽງຂໍໍ້ມູນແຕ່ນ້ອຍຫາໃຫຍ່ ແລະ 
ຈັດແບ່ງຂໍໍ້ມູນອອກເປັນ 05 ສ່ວນເທົັ່າກັນ ເຊິັ່ງແຕ່ລະສ່ວນກວມ 20% 
ຂອງຂໍໍ້ມູນທັງໝົດ. ໃນກໍລະນີວົງເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນບ້ານ, ຄວິນທາຍທີ 01 
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບັນດາກອງທຶນບ້ານທີັ່ມີຈໍານວນເງິນກູ້ໜ້ອຍທີັ່ສຸດ ໃນ 
05 ຄວິນທາຍ (1% ຫາ 20%); ສ່ວນຄວິນທາຍທີ 02 ເປັນຕົວແທນໃຫ້
ແກ່ບັນດາກອງທຶນບ້ານທີັ່ມີຈໍານວນເງິນກູ້ ສູງຂຶໍ້ນໜ້ອຍໜຶັ່ງ (21% ຫາ 
40%) ທຽບກັບ ຄວິນທາຍທີ 01 ແຕ່ໜ້ອຍກວ່າຄວິນທາຍທີ 03 (41% 
ຫາ 60%), ສີັ່ (61% ຫາ 80%) ແລະ ຫ້າ (81% ຫາ 100%). ສ່ວນຄ
ວິນທາຍທີ 05 ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບັນດາກອງທຶນບ້ານທີັ່ມີຈໍານວນເງິນກູ້
ສູງສຸດ ໃນ 05 ຄວິນທາຍ. 

ສະຖາບັນການເງິນທາງການ ໝາຍເຖິງສະຖາບັນການເງິນ ທີັ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ເຊັັ່ນ: ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍລິສັດເຊົັ່າ
ສິນເຊືັ່ອ, ໜ່ວຍບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ.  

ສືັ່ກາງທາງການເງິນ ວັດແທກດ້ວຍ ອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກຕໍັ່ຊັບສິນທັງໝົດຂອງກອງທຶນບ້ານ ເຊິັ່ງ
ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 03 ກຸ່ມຄື: ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ (ອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກຕໍັ່ຊັບ
ສິນທັງໝົດ ເທົັ່າ 0%), ສືັ່ກາງທາງການເງິນຕໍັ່າ (ອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກຕໍັ່ຊັບ
ສິນທັງໝົດມີຄ່າລະຫວ່າງ 0,1%-19%) ແລະ ສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ 
(ອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກຕໍັ່ຊັບສິນທັງໝົດຢ່າງໜ້ອຍ 20%). 

ການກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ ວັດແທກດ້ວຍ ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບທາງການເງິນ ຕໍັ່ຜົນລວມຂອງລາຍຈ່າຍ
ທາງການເງິນ ແລະ ດໍາເນີນງານ ເຊິັ່ງເປັນຕົວຊີໍ້ວັດລະດັບຄວາມສາມາດຂອງ
ກອງທຶນບ້ານໃນການຫາລາຍໄດ້ທີັ່ພຽງພໍຕໍັ່ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ລວມທັງຄ່າ
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ເສຍໂອກາດທາງເສດຖະກິດເຊັັ່ນ: ລາຍຈ່າຍຄ່າແຮງງານຂອງຄະນະກໍາມະ
ການກອງທຶນບ້ານ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນຂອງເງິນອຸດໜູນໃນຮູບແບບດອກເບ້ຍ. 
ກອງທຶນບ້ານໃດໜຶັ່ງ ຈະມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ຖ້າອັດຕາສ່ວນການ
ກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ ມີຄ່າເທົັ່າກັບ ຫືຼ ສູງກວ່າ 100%. 

ຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ຄວາມອາດສາມາດຂອງກອງທຶນບ້ານໃນການຫາລາຍຮັບທາງເສດຖະກິດ 
ໃຫ້ໄດ້ເທົັ່າກັບ ຫືຼ ສູງກວ່າຕົໍ້ນທຶນທາງເສດຖະກິດ. 

ຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ກໍາໄລທາງເສດຖະກິດຂອງກອງທຶນບ້ານ ເຊິັ່ງອາດຈະເປັນຄ່າບວກ (ກໍາໄລ) 
ຫືຼ ຄ່າລົບ (ຂາດທຶນ). 

ສະຖາບັນການເງິນບໍັ່ເປັນທາງການ ໝາຍເຖິງສະຖາບັນການເງິນທີັ່ບໍັ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ເຊັັ່ນ: ແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ແຫຼັ່ງເງິນກູ້ຈາກຍາດພີັ່ນ້ອງ. 

ຂະໜາດກອງທຶນບ້ານ ວັດແທກດ້ວຍເງິນປ່ອຍກູ້ທັງໝົດຂອງກອງທຶນບ້ານ ເຊິັ່ງຈັດແບ່ງອອກເປັນ 
03 ກຸ່ມຄື: ຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດປານກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່. ກຸ່ມ
ຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນກຸ່ມທີັ່ມີຈໍານວນເງິນປ່ອຍກູ້ທັງ
ໝົດ ຈັດຢູ່ໃນຄວິນທາຍທີ 01 ແລະ ທີ 02. ກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານຂະ
ໜາດກາງ ແມ່ນກຸ່ມທີັ່ມີຈໍານວນເງິນປ່ອຍກູ້ທັງໝົດ ຈັດຢູ່ໃນຄວິນທາຍທີ 
03 ແລະ ທີ 04. ກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນກຸ່ມທີັ່ມີຈໍາ
ນວນເງິນປ່ອຍກູ້ທັງໝົດ ຈັດຢູ່ໃນ ຄວິນທາຍທີ 05. 

ແບບຈໍາລອງໂລຈິດຫຼາຍທາງ
ເລືອກ 

ແບບຈໍາລອງທາງສະຖິຕິ ເພືັ່ອຄາດຄະເນຄ່າກະຕວງຂອງຕົວປ່ຽນຕາມທີັ່ມີ
ຫຼາຍຜົນໄດ້ຮັບ (ເຊັັ່ນ: ທາງເລືອກໃນການກູ້ຢືມເງິນຈາກສະຖາບັນການ
ເງິນ) ຈາກຕົວປ່ຽນອິດສະລະກຸ່ມໃດໜຶັ່ງ (ເຊັັ່ນ: ສະຖານະພາບຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງຄົວເຮືອນ, ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ເງິນກູ້). 

ຄ່າເສຍໂອກາດ ຜົນປະໂຫຍດທີັ່ເສຍໄປຈາກການເລືອກເອົາທາງເລືອກໜຶັ່ງ. 

ຄ່າເສຍໂອກາດຂອງເງິນອຸດໜູນ ການສູນເສຍລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍເງິນກູ້ (ຖ້ານໍາໃຊ້ເງິນອຸດໜູນເປັນແຫຼັ່ງ
ເງິນປ່ອຍກູ້ຂອງທະນາຄານ) ເມືັ່ອນໍາໃຊ້ເງິນອຸດໜູນເປັນທຶນໃຫ້ແກ່ກອງ
ທຶນບ້ານ. 

ຄ່າເສຍໂອກາດຂອງເງິນຝາກແບບ
ສະໝັກໃຈ 

ການສູນເສຍລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ເມືັ່ອນໍາ
ເງິນໄປຝາກໄວ້ນໍາກອງທຶນບ້ານ. 

ຄ່າເສຍໂອກາດຂອງພະນັກງານ ການສູນເສຍລາຍຮັບຈາກຄ່າຈ້າງໃນຂະແໜງເສດຖະກິດອືັ່ນໆ (ເຊັັ່ນ: ເຮັດ
ນາ, ການຄ້າ, ກໍາມະກອນ) ເມືັ່ອຈໍານວນແຮງງານໃດໜຶັ່ງເຮັດວຽກເປັນ
ພະນັກງານກອງທຶນບ້ານ. 

ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ວັດແທກດ້ວຍຈໍານວນເງິນປ່ອຍກູ້ສະເລ່ຍຕໍັ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງກອງທຶນບ້ານ ເຊິັ່ງ
ມີການແບ່ງອອກເປັນ 03 ລະດັບຄື: ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ, ທຸກຍາກ ແລະ 
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ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກທີັ່ສຸດ ແມ່ນກອງ
ທຶນທີັ່ມີວົງເງິນກູ້ສະເລ່ຍຕໍັ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕໍັ່າກວ່າລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງກຸ່ມປະຊາ 
ກອນລຸ່ມສຸດ 10%. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ແມ່ນກອງ
ທຶນທີັ່ມີວົງເງິນກູ້ສະເລ່ຍຕໍັ່ຜູ້ກູ້ຢືມຢູ່ລະຫວ່າງ ລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງກຸ່ມ
ປະຊາກອນລຸ່ມສຸດ 10% ແລະ ເສັໍ້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ. ກອງທຶນ
ບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ ແມ່ນກອງທຶນທີັ່ມີວົງເງິນກູ້ສະເລ່ຍຕໍັ່ຜູ້
ກູ້ຢືມ ສູງກວ່າເສັໍ້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ.1  

ສະຖາບັນການເງິນເຄິັ່ງທາງການ ໝາຍເຖິງສະຖາບັນການເງິນທີັ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ
ລາວ ແຕ່ຍັງບໍັ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊັັ່ນ: ກອງ
ທຶນບ້ານ. 

ເງິນອຸດໜູນ ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນແກ່ກອງທຶນບ້ານ ໃນຮູບແບບເງິນສົດ ຫືຼ ເງິນກູ້
ທີັ່ບໍັ່ມີດອກເບ້ຍ. 

ກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນກຸ່ມຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊືັ່ອຂັໍ້ນບ້ານ ເຊິັ່ງມີການລະດົມເງິນທຶນຈາກ
ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກຂອງກອງທຶນ ແລະ/ຫືຼ ຈາກເງິນອຸດໜູນ ແລະ ສະ
ໜອງບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ (ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍກູ້ສິນເຊືັ່ອ) ໃຫ້
ກັບລູກຄ້າພາຍໃນຂອບເຂດບ້ານໃດໜຶັ່ງ. 

                                                           
1
 ເສັໍ້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ໝາຍເຖິງລະດັບລາຍໄດ້ຕໍັ່າສຸດຂອງບຸກຄົນໃດໜຶັ່ງ ເພືັ່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິໂພກສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີັ່ຈໍາເປັນແກ່
ການດໍາລົງຊີວິດໃນສັງຄົມ. ບົດຄົໍ້ນຄວ້າສະບັບນີໍ້ ໄດ້ອີງໃສ່ນິຍາມຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ. ອີງຕາມບົດລາຍງານການສໍາ
ຫຼວດການບໍລິໂພກ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2012/13 ທີັ່ຈັດພິມໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ ໃນປີ 2014, ເສັໍ້ນ
ຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ແມ່ນວັດແທກຈາກລາຍຈ່າຍສະເລ່ຍຕໍັ່ຫົວຄົນຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ ເຊິັ່ງເທົັ່າກັບ 203,613.6 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ. ນິຍາມດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນ
ຄ້າຍຄືກັບນິຍາມຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ. ອີງຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການພົໍ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ ສະບັບເລກທີ 348/ລບ ລົງວັນທີ 
16/11/2017, ການພົໍ້ນທຸກ ໝາຍເຖິງການບັນລຸປັດໄຈພືໍ້ນຖານໃນການດໍາລົງຊີວິດ ເຊັັ່ນ: ມີອາຫານທີັ່ສາມາດສ້າງພະລັງງານ 2,100 ກິໂລກາລໍລີ/ຄົນ/ມືໍ້ 
ຂຶໍ້ນໄປ, ມີເຄືັ່ອງນຸ່ງຫົັ່ມ, ມີທີັ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນ ແລະ ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ. ແຕ່ວ່າ ບັນດາຕົວຊີໍ້ວັດຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນບໍັ່ໄດ້ລວມເຂົໍ້າໃນແບບສອບຖາມການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນກອງທຶນບ້ານປີ 2017. ສະນັໍ້ນ, ຈິັ່ງບໍັ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຕົວຊີໍ້ວັດຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງລັດຖະບານເຂົໍ້າໃນການວິເຄາະຄັໍ້ງນີໍ້.      
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ບົດສະຫຼຸບຫຍ ົ້ 

ການເຂົໍ້າເຖິງສິນເຊືັ່ອຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ຍັງສືບຕໍັ່ເປັນບັນຫາທ້າທາຍໃນບັນດາປະເທດທີັ່ກໍາລັງພັດທະ 
ນາ. ບັນຫາດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຂຶໍ້ນຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ເຊິັ່ງການເຂົໍ້າເຖິງສິນເຊືັ່ອຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຂອງປະ
ຊາກອນຜູໃ້ຫຍ ່ ແມ່ນຍັງຈໍາກັດ. ສ່ວນໜຶັ່ງກໍັ່ເປັນຜົນມາຈາກຂໍໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົໍ້າເຖິງຂອງທາງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ທີັ່ຮວມຕົວກັນຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໃນຕົວເມືອງຂອງແຂວງຕ່າງໆ. ການຂະຫຍາຍການເຂົໍ້າເຖິງ
ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຢູ່ນອກເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕົວເມືອງຂອງແຂວງຕ່າງໆ ເປັນສິັ່ງຈໍາເປັນ ໃນ
ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານການເງິນເມືັ່ອເກີດເຫດສຸກເສີນ ແລະ ການປົກປ້ອງຜົນສໍາເລັດໃນວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກທີັ່ຍາດມາໄດ້ໃນ 10 ປີທີັ່ຜ່ານມາ. ໜຶັ່ງໃນວິທີການຂະຫຍາຍການເຂົໍ້າເຖິງບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
ໃຫ້ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແມ່ນການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີັ່ມີລັກສະນະເຄິັ່ງທາງການ (ເຄິັ່ງໃນ
ລະບົບ-ເຄິັ່ງນອກລະບົບ) ເຊັັ່ນ ກອງທຶນບ້ານທົັ່ວປະເທດ. ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີໍ້, ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມຂອງກອງທຶນ
ບ້ານໄວວ້່າ ກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນກຸ່ມຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊືັ່ອຂັໍ້ນບ້ານ ເຊິັ່ງມີການລະດົມເງິນທຶນ ຈາກເງິນຝາກ
ຂອງສະມາຊິກຢູກ່ອງທຶນບ້ານ ແລະ/ຫືຼ ຈາກເງິນອຸດໜູນ ແລະ ສະໜອງບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ (ຮັບເງິນຝາກ 
ແລະ ປ່ອຍເງິນກູ້) ໃຫ້ກັບລູກຄ້າພາຍໃນຂອບເຂດບ້ານໃດໜຶັ່ງ. 

ໃນປ ີ2013, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກທີັ່ບັນທຶກໄດ້ ແມ່ນຢູ່ທີັ່ 23% ໃນນັໍ້ນ 88% ຂອງຄົນທຸກຍາກທັງໝົດ
ແມ່ນຜູ້ທີັ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ການຂະຫຍາຍການເຂົໍ້າເຖິງບໍລິການຂອງກອງທຶນບ້ານ ສ້າງໂອກາດໃນການສະໜ
ອງບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ຄົວເຮືອນທຸກຍາກທີັ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຊັັ່ນ ລັດຖະບານປະເທດອົດສະຕາລີ ແລະ ເຢຍລະມັນ, ອົງການແຮງງານສາກົນ 
(ILO) ແລະ ອົງການຮ່ວມມືເພືັ່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (GIZ) ໄດ້ສ້າງວິວັດທະນາການ
ໃຫ້ຕະຫຼາດສິນເຊືັ່ອຊົນນະບົດ ໂດຍການສ້າງກອງທຶນບ້ານຕັໍ້ງແຕ່ປີ 2003. ລະຫວ່າງປີ 2003 ຫາປີ 2007, 
ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ອັດສີດເງິນ 41,7 ຕືໍ້ກີບ ຫືຼ ປະມານ 4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພືັ່ອສ້າງກອງທຶນບ້ານຈໍານວນ 
528 ຫົວໜ່ວຍ ໃນເມືອງທີັ່ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ 47 ເມືອງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍໄດ້ສະໜັບສະໜູນ
ການສ້າງກອງທຶນບ້ານ ຫຼາຍກ່ວາ 3.500 ຫົວໜ່ວຍ. ຕົວຢ່າງ: ຕົວເລກຂອງກອງທຶນບ້ານ ໄດ້ເພີັ່ມຂຶໍ້ນຈາກ 4.113 
ຫົວໜ່ວຍ ຫືຼ 47% ຂອງບ້ານທັງໝົດໃນປີ 2009 ເປັນ 4.815 ຫົວໜ່ວຍ ຫືຼ 57% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ ໃນ
ປີ 2013 (GIZ, 2009, 2014). ສໍາລັບບໍລິມາດສິນເຊືັ່ອ, ກອງທຶນບ້ານ ເປັນອັນດັບທີໜຶັ່ງໃນຕະຫຼາດສິນເຊືັ່ອການ
ເງິນຈຸລະພາກ ທີັ່ມີສ່ວນແບ່ງຂອງຕະຫຼາດຢູ່ທີັ່ 66% ໃນປີ 2013 (BoL, 2010, 2014; GIZ, 2009, 2014). 

ເປົໍ້າໝາຍຂອງບົດຄົໍ້ນຄວ້າສະບັບນີໍ້ ໄດ້ນໍາສະເໜີຜົນການວິເຄາະຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານ ປີ 2017 ເພືັ່ອ
ເປັນຂໍໍ້ມູນພືໍ້ນຖານໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໃນການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການເງິນທີັ່ມີລັກນະສະ
ເຄິັ່ງທາງການ (ເຄິັ່ງໃນລະບົບ-ເຄິັ່ງນອກລະບົບ), ໂດຍສະເພາະແມ່ນກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ຈະພັດທະນາພາຍໃຕ້ເສົາຄໍໍ້າ
ກອງທຶນບ້ານ ຂອງແຜນຍຸດທະສາດການເຂົໍ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 08 ປ ີ
(2018-2025). ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບົດສຶກສາຄົໍ້ນຄ້ວາດັັ່ງກາ່ວນີໍ້ ໄດ້ປະເມີນຜົນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຂອງກອງທຶນ
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ບ້ານໂດຍການວິເຄາະຜົນປະກອບການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າທີັ່ທຸກຍາກຂອງ ກອງທຶນບ້ານ. 
ການສຶກສາດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕອບສອງຄໍາຖາມຄົໍ້ນຄ້ວາ: (1) ກອງທຶນບ້ານ ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນໃນລະດັບ
ໃດ? ແລະ (2) ການສ້າງກອງທຶນບ້ານໃຫ້ກາຍເປັນໜຶັ່ງໃນບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຈະປັບປຸງການເຂົໍ້າ
ເຖິງແຫຼັ່ງທຶນຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຫຼືບໍັ່? ການວິເຄາະຜົນປະກອບການທາງດ້ານການເງິນ 
ໄດ້ນໍາໃຊ້ “ອັດຕາການກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານການເງິນ” (financial self-sufficiency ratio). ການວິເຄາະການເຂົໍ້າ
ເຖິງລູກຄ້າຜູ້ທຸກຍາກ ນໍາໃຊ້ຂະໜາດເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນບ້ານຕໍັ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ເຊິັ່ງຈັດແບ່ງຄວາມທຸກຍາກອອກເປັນສາມ
ປະເພດ ໂດຍອີງຕາມເສັໍ້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ແລະ ລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງກຸ່ມປະຊາກອນລຸ່ມສຸດ 10% ເຊັັ່ນ: 
ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ, ທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ. ທັງຜົນປະກອບການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງ
ລູກຄ້າຜູ້ທຸກຍາກ ແມ່ນຖືກກໍານົດຄຸນລັກສະນະຕາມສີັ່ຕົວປ່ຽນ (ປັດໄຈ) ເຊັັ່ນ: ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິນ, 
ການເປັນສືັ່ກາງທາງດ້ານການເງິນ (ຮັບຝາກ-ປ່ອຍກູ)້, ຂະໜາດກອງທຶນບ້ານ, ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າ. ການເຂົໍ້າ
ເຖິງລູກຄ້າຜູ້ທຸກຍາກ ຂອງກອງທຶນບ້ານ ໄດ້ຮັບການວິເຄາະເພີັ່ມເຕີມ ໂດຍການສົມທຽບກັບສະຖາບັນການ
ເງິນອືັ່ນໆ. ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນຫັຼກສໍາລັບບົດສຶກສາຄົໍ້ນຄ້ວາດັັ່ງກ່າວນີໍ້ໄດ້ມາຈາກ ການສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານຂອງ ທຫລ, 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນປ ີ2017 ແລະ ການສໍາຫຼວດ FinScope ກ່ຽວກັບ 
ການເຂົໍ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່ ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ-ກອງ
ທຶນເພືັ່ອການພັດທະນາແຫຼັ່ງທຶນ (UNCDF) ໃນປີ 2014. 

ຜົນໄດຸ້ຮັບຕົົ້ນຕ  

ຜົນການຄົໍ້ນຄວ້າ ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີໍ້ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສົັ່ງເສີມກອງທຶນບ້ານ ເປັນຍຸດທະສາດທີັ່ດີ 
ເຊິັ່ງມີທ່າແຮງໃນການປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນສໍາລັບ ຄົວເຮືອນທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ. ການວິເຄາະດັັ່ງກ່າວ ຊີໍ້
ໃຫ້ເຫັນຜົນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກອງທຶນບ້ານທີັ່ມີຄຸນລັກສະນະພົໍ້ນເດັັ່ນ 03 ຢ່າງ. (1) ກອງທຶນບ້ານ ມີຜົນ
ປະກອບການທາງດ້ານການເງິນລະດັບປານກາງ: 47% ຂອງກອງທຶນບ້ານ ຈໍານວນ 1,405 ຫົວໜ່ວຍ ທີັ່ຖືກສໍາ
ຫຼວດໃນປີ 2017 ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ອີກ 53% ບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ. ກອງທຶນ
ບ້ານທີັ່ບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ ມີຄຸນລັກສະນະດັັ່ງຕໍັ່ໄປນີໍ້: ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ, ມີອັດຕາສູງໃນການເປັນ
ສືັ່ກາງທາງດ້ານການເງິນ (ຮັບຝາກ-ປ່ອຍກູ້), ມີຂະໜາດກອງທຶນນອ້ຍ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຈໍານວນໜ້ອຍ.  

(2) ກອງທຶນບ້ານ ສາມາດປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນໃຫ້ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດໃນ ສປປ 
ລາວ ໄດ:້ 59,7% ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ ສະໜອງບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ (19,3% 

ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ) ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກທີັ່ສຸດ (40,4% ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ). ນອກຈາກນີໍ້, ຜູ້ກູ້
ຢືມທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບສິນເຊືັ່ອຈາກກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ. 
ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ມີຈໍານວນທັງໝົດ 741 ຫົວໜ່ວຍ; ໃນນັໍ້ນ, ຫຼາຍກ່ວາເຄິັ່ງໜຶັ່ງ (517 ຫົວໜ່ວຍ) 
ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ. ພ້ອມນັໍ້ນ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງ ມຈີໍານວນ 664 ຫົວ
ໜ່ວຍ; ໃນນັໍ້ນ, ໜ້ອຍກ່ວາເຄິັ່ງໜຶັ່ງ (322 ຫົວໜ່ວຍ) ປ່ອຍເງິນກູ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ. 
ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ ແລະ ເນັໍ້ນໃສ່ຜ້ ູກູ້ຢືມທຸກຍາກ ມີຄຸນລັກສະນະດັັ່ງຕໍັ່ໄປນີໍ້: ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ, ມີອັດຕາສູງ



 

ix 
 

ໃນການເປັນສືັ່ກາງທາງດ້ານການເງິນ, ມີຂະໜາດກອງທຶນນ້ອຍ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຈໍານວນໜ້ອຍ. ໃນທາງ
ກົງກັນຂ້າມ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງ ແລະ ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ ມີຄຸນລັກສະນະດັັ່ງຕໍັ່ໄປນີໍ້: ມີອັດຕາສູງໃນ
ການເປັນສືັ່ກາງທາງດ້ານການເງິນ, ມີຂະໜາດກອງທຶນໃຫຍ່ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ. 

(3) ກອງທຶນບ້ານ ສາມາດປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນສໍາລັບຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ທີັ່ບໍັ່ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງສິນເຊືັ່ອ
ຈາກສະຖາບັນການເງິນທີັ່ຢູ່ໃນລະບົບບ້ານ. ອີງຕາມການສໍາຫຼວດ FinScope ກັບ 409 ຄົວເຮືອນໃນປີ 2014, 
ການວິເຄາະເສດຖະມິຕິ ຂອງການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າທຸກຍາກ ໂດຍທຽບກັບສະຖາບັນການເງິນອືັ່ນໆ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ກອງທຶນບ້ານ ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດໃນລະດັບທີັ່ສູງກ່ວາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ 
ທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ. ພ້ອມນັໍ້ນ, ກອງທຶນບ້ານ ສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ທີັ່ເປັນລູກຄ້າທົັ່ວໄປຂອງສະຖາ
ບັນການເງິນທີັ່ຢູ່ນອກລະບົບ ຫຼາຍກ່ວາ ຫົວໜ່ວຍທີັ່ຢູ່ໃນລະບົບ ແລະ ເຂົາເຈົໍ້າເຮັດບົດບາດສືັ່ກາງໃນການອັດຊ່ອງ
ຫວ່າງ ໃນການບໍລິການໃຫ້ໄດຕ້າມຄວາມຕ້ອງການສິນເຊືັ່ອທີັ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນໂດຍການສະໜອງ
ເງິນກູ້ສຸກເສີນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍັ່ຕາມ, ບົດສຶກສາດັັ່ງກ່າວ ພົບວ່າ ມີຂໍໍ້ມູນອ້າງອ ີງທີັ່ຈໍາກັດ ເພືັ່ອຈະຢັໍ້ງຢືນວ່າ ກອງທຶນ
ບ້ານນັໍ້ນ ໄດ້ມາແທນທີັ່ຜູ້ປ່ອຍກູ້ນອກລະບົບ ເຊິັ່ງເປັນແຫຼັ່ງສິນເຊືັ່ອທີັ່ມີລາຄາແພງທີັ່ສຸດ ສໍາລັບຄົວເຮືອນທຸກຍາກ.  

ຂ ົ້ສະເໜີທາງດ້ານນະໂຍບາຍ 

ຜົນໄດ້ຮັບຕົໍ້ນຕໍຂອງການວິເຄາະໃນບົດລາຍງານນີໍ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນບ້ານ ສາມາດມີຄວາມຍືນຍົງ
ທາງດ້ານການເງິນໄດ້ ແລະ ມີການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າທີັ່ທຸກຍາກໄດ້. ແຕ່ວ່າໃນປະຈຸບັນ ກອງທຶນບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍ ເຮັດ
ໄດພ້ຽງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶັ່ງເທົັ່ານັໍ້ນ. ອີງຕາມຜົນປະກອບການທາງດ້ານການເງິນໃນລະດັບກາງ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກ
ຄ້າຄົນທຸກຍາກຂອງກອງທຶນບ້ານ. ໃນບົດສຶກສາສະບັບນີໍ້, ເຫັນວ່າຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງເພືັ່ອໃຫ້ສາມາດປັບປຸງຜົນ
ປະກອບການຂອງກອງທຶນບ້ານໃຫ້ດີຂຶໍ້ນໄດ້ ເພືັ່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ
ຄວນຈະພິຈາລະນາບັນດາຄໍາແນະນໍາດັັ່ງລຸ່ມນີໍ້ ໃນການສະໜບັສະໜູນ ແລະ ພັດທະນາກອງທຶນບ້ານໃນ ສປປ 
ລາວ. 

 ສ້າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາກອງທນຶບ້ານ. ຍຸດທະສາດເພືັ່ອພັດທະນາກອງທຶນບ້ານ ຄວນມີ
ວິທີການແບບສອງເປົໍ້າໝາຍ ທີັ່ສະໜັບສະໜູນ ກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ ເພືັ່ອ
ປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າຄົນທຸກຍາກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ການເງິນ (ເຊິັ່ງມີອັດຕາການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າທຸກຍາກທີັ່ດີ) ເພືັ່ອໃຫ້ປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ
ຂອງກອງທຶນບ້ານດັັ່ງກ່າວ. ຍຸດທະສາດດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບລັດຖະບານລາວ ເພືັ່ອຈັດສັນ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຕາມຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງຕົນ. 

 ພັດທະນາວິທກີານສະໜັບສະໜູບກອງທຶນບ້ານຢ່າງມີເປົົ້າໝາຍ. ວິທີການສະໜັບສະໜູນ
ກອງທຶນບ້ານຢ່າງມີເປົໍ້າໝາຍ ຄວນເອົາເຂົໍ້າໃນຍຸດທະສາດການເຂົໍ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 08 ປີ (2018-2025) ຍ້ອນວ່າ ມັນເປັນສິັ່ງຈໍາເປັນເພືັ່ອຮັບປະກັນວ່າ ການ
ລົງທຶນນັໍ້ນມີປະໂຫຍດຕໍັ່ປະຊາກອນທີັ່ເປັນເປົໍ້າໝາຍຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຄວາມໜ້າເຊືັ່ອຖື ແລະ 



 

x 
 

ປະສິດທິຜົນຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາຈະຖືກຈໍາກັດເວລາທີັ່ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ບໍັ່ສາ 
ມາດໄປຮອດຜູ້ທີັ່ຕ້ອງການແທ້ຈິງ. ອາດຈະສ້າງວິທີການສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານຢ່າງມີເປົໍ້າໝາຍ 
ໂດຍການຮວມເອົາ 03 ອົງປະກອບເຊັັ່ນ: ຄຸນລັກສະນະຂອງກອງທຶນບ້ານ, ການກໍານົດແຂວງ ແລະ 
ເມືອງເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ມາດຖານເງືັ່ອນໄຂເປັນສະມາຊິກ. 

 ພັດທະນາຂອບລະບຽບການເພ ີ່ອສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານໃຫຸ້ເຂົົ້າເຖິງລກູຄ້າຄົນທຸກ
ຍາກ. ລະບຽບການດ້ານການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ຄວນສຸມໃສ່ 05 ຂົງເຂດເຊັັ່ນ: ການທົບທວນປະ
ສິດທິຜົນຂອງການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນ, ທົບທວນຂໍໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງືັ່ອນໄຂໃນການໃຫ້ກູ້ຢືມ, ສ້າງມາດຕະຖານ
ບົດລາຍງານການເງິນ, ສ້າງເຄືັ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນເພືັ່ອດັດສົມເງິນຝາກ ແລະ ສິນເຊືັ່ອຂອງກອງທຶນບ້ານ 
ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງເງິນກູ້ທີັ່ບໍັ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL). ບົດຄົໍ້ນຄວ້ານີໍ້ ໄດ້ວິເຄາະສາມ
ຂົງເຂດທໍາອິດ ແຕ່ວ່າ ສອງຂົງເຂດສຸດທ້າຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມສໍາຄັນ ແຕ່ບໍັ່ໄດ້ຖືກລວມເອົາໃນບດົ
ລາຍງານດັັ່ງກ່າວນີໍ້ ຍ້ອນມີຂໍໍ້ມູນຈໍາກັດ. 

 ເກັບກ າທັງຂ ົ້ມູນກອງທນຶບ້ານ ແລະ ຂ ົ້ມູນຄົວເຮ ອນເພ ີ່ອສ້າງລະບົບການຕດິຕາມກວດກາ 
ແລະ ປະເມີນຜົນທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ. ການສໍາຫຼວດຂໍໍ້ມູນພືໍ້ນຖານຄວນປະກອບມີທັງຂໍໍ້ມູນ ກອງທຶນ
ບ້ານ ແລະ ຂໍໍ້ມູນຄົວເຮືອນ ເຊິັ່ງຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການວັດແທກຜົນປະກອບການຂອງຜູ້ສະໜອງການເງິນ 
(ເບືໍ້ອງຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ) ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍັ່ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງ
ຄົວເຮືອນ (ເບືໍ້ອງຄວາມຕ້ອງການ). ຊຶັ່ງຂໍໍ້ມູນດັັ່ງກ່າວ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ ່ທຫລ ສາມາດ
ສັງເກດການຕອບສະໜອງຂອງກອງທຶນບ້ານຕໍັ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງລະບຽບການດ້ານການເງິນ ແລະ 
ການພົວພັນກັນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນບ້ານ ແລະ ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ.  
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1. ພາກສະເໜ ີ

1.1 ຄວາມເປນັມາ 

ຄົວເຮືອນທຸກຍາກໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ຍັງປະສົບກັບສິັ່ງທ້າທາຍໃນການເຂົໍ້າເຖິງສິນເຊືັ່ອ. ບັນຫາ
ດັັ່ງກ່າວ ກໍັ່ເປັນບັນຫາພົໍ້ນເດັັ່ນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິັ່ງການເຂົໍ້າເຖິງສິນເຊືັ່ອຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຂອງປະຊາ
ກອນຜູໃ້ຫຍ ່ແມ່ນຍັງຈໍາກັດ (FinMark Trust ແລະ UNCDF 2014b). ສາເຫດໜຶັ່ງ ແມ່ນເກີດມາຈາກການ
ຈຸ້ມຕົວກັນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາຕົວເມືອງຂອງແຕ່ລະແຂວງ. ການ
ຂະຫຍາຍການບໍລິການທາງການເງິນໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເປັນສິັ່ງທີັ່ຈໍາເປັນ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຂອງ
ເຫດການທີັ່ບໍັ່ຄາດຄິດ (ເຊັັ່ນ: ໄພນໍໍ້າຖ້ັ່ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ) ແລະ ປົກປ້ອງຜົນສໍາເລັດຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ (Pimhidzai, 2015).  

ການເງິນຈຸລະພາກເປັນໜຶັ່ງໃນບັນດາເຄືັ່ອງມື ເພືັ່ອແຈກຢາຍການໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນໃນບັນດາປະເທດ
ກໍາລັງພັດທະນາ ເຊິັ່ງມີທ່າແຮງໃນການເຂົໍ້າເຖິງຄົນທຸກຍາກ.2 ອີງຕາມບົດຮຽນການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ
ຈາກຫຼາຍປະເທດ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ3 ໄດ້ປັບປຸງຕະຫຼາດສິນເຊືັ່ອໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ໂດຍການສ້າງກອງທຶນບ້ານໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ເລີັ່ມຕັໍ້ງແຕ່ປີ 2003. ລະຫວ່າງປີ 2003 ແລະ 
2007, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ລົງທຶນ 41.7 ຕືໍ້ກີບ ຫືຼ ປະມານ 4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ4 ເພືັ່ອສ້າງ ກອງທຶນບ້ານ ຈໍາ
ນວນ 528 ຫົວໜ່ວຍ ໃນ 47 ເມືອງທີັ່ທຸກຍາກທີັ່ສຸດຢູ່ ສປປ ລາວ. ພ້ອມກັນນັໍ້ນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ສະໜັບ
ສະໜູນການສ້າງ ກອງທຶນບ້ານ ຫຼາຍກວ່າ 3,500 ຫົວໜ່ວຍ. ຈໍານວນກອງທຶນບ້ານ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໄວ ເຊິັ່ງເພີັ່ມ
ຂຶໍ້ນຈາກ 4,113 ຫົວໜ່ວຍ ຫືຼ 47% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ ໃນປີ 2009 ມາເປັນ 4,815 ຫົວໜ່ວຍ ຫືຼ 57% 
ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ ໃນປີ 2013.5 ໃນດ້ານສິນເຊືັ່ອ, ກອງທຶນບ້ານ ຈັດເປັນອັນດັບທີໜຶັ່ງ ໃນຕະຫຼາດສິນ
ເຊືັ່ອການເງິນຈຸລະພາກ6 ເຊິັ່ງມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ 66% ໃນປີ 2013 (BoL, 2010, 2014; GIZ, 2009, 2014). 

ມາເຖິງປະຈຸບັນ, ຍັງບໍັ່ມີການສຶກສາລະອຽດ ກຽ່ວກັບຜົນກະທົບຂອງ ກອງທຶນບ້ານ ຕໍັ່ການປັບປຸງການເຂົໍ້າ
ເຖິງແຫຼັ່ງທຶນຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ບັນຫາດັັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍັ່ການສົັ່ງເສີມກອງທຶນບ້ານ. 
ບົດຮຽນຈາກຕ່າງປະເທດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜົນກະທົບຂອງການເງິນຈຸລະພາກ (ລວມທັງກອງທຶນບ້ານ) ຕໍັ່ການ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຍັງບໍັ່ທັນມີຂໍໍ້ສະຫຼຸບຊັດເຈນ. ບາງບົດຄົໍ້ນຄວ້າ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 

                                                           
2 ໃນທົັ່ວໂລກ, ສກຈ ທີັ່ລາຍງານໃຫ້ແກ່ ຖານຂໍໍ້ມູນການເງິນຈຸລະພາກ (MIX Market) ມີຈໍານວນທັງໝົດ 1,033 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 103 ປະເທດໃນປີ 
2015, 33% ຂອງ ສກຈ ຢູ່ທະວີບອາເມລິກາໃຕ້ ແລະ ຄາຣິບບຽນ ແລະ 19% ຢູ່ພາກໃຕຂ້ອງທະວີບອາຊີ. ສກຈ ດັັ່ງກ່າວ ມີຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມທັງໝົດ 
116.6 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີເງິນປ່ອຍກູ້ທັງໝົດ 92.4 ຕືໍ້ໂດລາສະຫະລັດ (Khamar, 2017). 
3 ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕົໍ້ນຕໍ ມີຄື: GIZ, ອົງການແຮງງານສາກົນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືັ່ອການພັດທະນາ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ. 
4 ກວມ 0.1% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ.  
5
 ກອງທຶນບ້ານ ຈັດຢູ່ໃນຂະແໜງເຄິັ່ງທາງການ ຍ້ອນວ່າ ກອງທຶນດັັ່ງກ່ວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານລາວ ແຕ່ຍັງບໍັ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫືຼ ອົງຈັດຕັໍ້ງທາງການເງິນຂອງລັດ. 
6
 ຕະຫຼາດສິນເຊືັ່ອການເງິນຈຸລະພາກ ມີຄື: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທາງການ ແລະ ກອງທຶນບ້ານ. 
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ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນແກ່ຄົນທຸກຍາກ (Cull, Demirguc-Kunt ແລະ Morduch, 2007) ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ (Lacalle-Calderon, Perez-Trujillo ແລະ Neira, 2018). ເຖິງຢ່າງໃດກໍັ່ຕາມ, ຜົນກະທົບ
ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຕໍັ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະປະເທດ. ຜົນ
ການວິເຄາະຂອງ Khandker ແລະ ຄະນະ (1998) ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ເພີັ່ມລາຍໄດ້, 
ການຜະລິດ ແລະ ການຈ້າງງານ ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ຢູ່ປະເທດບັງກາລາເດດ. ກົງກັນຂ້າມ, ຜົນການ
ຄົໍ້ນຄວ້າຂອງ Nghiem ແລະ ຄະນະ (2012) ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ບໍັ່ມີຜົນກະທົບໃດເລີຍ 
ຕໍັ່ລາຍໄດ້ ແລະ ການບໍລິໂພກຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ. ນອກນັໍ້ນ, ຜົນການຄົໍ້ນຄວ້າຂອງ Coleman 
(2006) ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ມີທ່າອ່ຽງທີັ່ຈະເນັໍ້ນໃສ່ກຸ່ມຄົນທີັ່ັ່ຂ້ອນຂ້າງຮັັ່ງມີ ຫຼາຍກວ່າ ກຸ່ມ
ຄົນທຸກ ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດໄທ. 

ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລະ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນ
ລັດຖະບານລາວ ໃນດ້ານການປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງການໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນແກ່ປະຊາຊນົລາວ ໂດຍຜ່ານການ
ລົງທຶນເພືັ່ອການພັດທະນາໃນຫຼາຍຂະແໜງການ. ໜຶັ່ງໃນການລົງທຶນດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກການ
ເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນຂອງຜູທຸ້ກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ GIZ ແລະ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ). ທຫລ ມີພາລະບົດບາດໃນການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ 
ເປັນຜູ້ປະສານງານຝ່າຍລາວສໍາລັບແຜນງານໃນຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກ
ການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນຂອງຜູທຸ້ກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນເພືັ່ອປັບປຸງຂອບການບໍລິການທາງການເງິນແບບຍືນ
ຍົງ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງການໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ ຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີັ່
ສຸດ, ນອ້ຍ ແລະ ປານກາງ. ໜຶັ່ງໃນຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນງານດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນບົດລາຍງານການສະໜອງການເງິນຈຸລະ
ພາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິັ່ງຖືກຈັດພິມທຸກໆສອງປີ. ມາເຖິງປະຈຸບັນ, ໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງ
ທຶນຂອງຜູທຸ້ກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຈັດພິມບົດລາຍງານດັັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາ
ການຂອງສະຖາບັນຄົໍ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ7 ໃນປ ີ2010, 2012 ແລະ 2014. 

ອີງຕາມການສະໜີຂອງໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນຂອງຜູທຸ້ກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ, 
ສະຖານທູດອົດສະຕາລີປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ສູນຮຽນຮູ້ເພືັ່ອການພັດທະນາລາວ-ອົດສະຕາລີ ດໍາ
ເນີນການວິເຄາະຂໍໍ້ມູນການສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານໃນປີ 2017 ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານ. ໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກ
ການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນຂອງຜູທຸ້ກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ຂອງ 
ທຫລ ໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດໝົດທຸກແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປີ 
2017. ການປ້ອນຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດເຂົໍ້າໃນຖານຂໍໍ້ມູນ ແລະ ການກວດກາຂໍໍ້ມູນ ໄດ້ສໍາເລັດໃນເດືອນມີນາ ປີ 2018. 
ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານ ຄາດວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍັ່ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ, ລະບຽບການ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນບ້ານໃນຫຼາຍຮູບແບບ ທີັ່ສອດຄ່ອງກັບບົດຮຽນທີັ່ຖອດຖອນໄດ້ຜ່ານມາ. 

                                                           
7 ກ່ອນປີ 2016 ແມ່ນຂຶໍ້ນກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິັ່ງມີຊືັ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແມ່ນ National Economic Research Institute 

(NERI). 
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1.2 ຈຸດປະສົງ 

ເປົໍ້າໝາຍຂອງບົດຄົໍ້ນຄວ້າສະບັບນີໍ້ ແມ່ນເພືັ່ອຊ່ວຍ ທຫລ ໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ຂະແໜງການເງິນເຄິັ່ງທາງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ນອນຢູ່ໃນໜຶັ່ງໃນບັນດາເສົາຄໍໍ້າ
ຂອງແຜນຍຸດທະສາດ ການເຂົໍ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 08 ປີ (2018-2025) 
(ສະບັບຄົໍ້ນຄວ້າໃນປີ 2019) ກໍານົດບຸລິມະສິດການພັດທະນາກອງທຶນບ້ານ ທັງໄລຍະສັໍ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 
ບຸລິມະສິດໄລຍະສັໍ້ນ ມີຄື: ການເປີດກວ້າງ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສະໜັບ
ສະໜູນກອງທຶນບ້ານ; ການພັດທະນາ “ຄູ່ມືການບໍລິຫານກອງທຶນບ້ານ”  ໂດຍອີງໃສ່ບົດຮຽນທີັ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ (UNCDF, 2018, ໜ້າ 22-23). ບຸລິມະສິດໄລຍະຍາວ ມີຄື: ສ້າງສະມາຄົມກອງທຶນບ້ານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພືັ່ອສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ໃຫ້ ທຫລ ໃນການທ້ອນໂຮມ ແລະ ວິເຄາະຂໍໍ້ມູນກອງທຶນບ້ານທົັ່ວປະເທດ; 
ລະດົມການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືັ່ອເລືອກເອົາອົງການຈັດຕັໍ້ງຂອງລັດໃດໜຶັ່ງ ເປັນຜູ້ນໍາພາ
ການຫັນກອງທຶນບ້ານໃຫ້ກາຍເປັນທັນສະໄໝ (UNCDF, 2018, ໜ້າ 24-25). ເພືັ່ອບັນລຸເປົໍ້າໝາຍດັັ່ງກ່າວ, ບົດ
ຄົໍ້ນຄວ້າສະບັບນີໍ້ ນໍາສະເໜີຜົນປະກອບການຂອງກອງທຶນບ້ານໃນດ້ານການເງິນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກ
ຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ. ບົດຄົໍ້ນຄວ້າດັັ່ງກ່າວ ຕອບສອງຄໍາຖາມຄື: 

1. ກອງທຶນບ້ານມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ໃນລະດັບໃດ? ຕົວກໍານົດຄວາມຍືນຍົງຂອງກອງທຶນບ້ານ ມີ
ຫຍັງແດ່? 

2. ການສ້າງກອງທຶນບ້ານ ເປັນໜຶັ່ງໃນບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ປັບປຸງການເຂົໍ້າແຫຼັ່ງທຶນຂອງຄົວ
ເຮືອນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຫືຼບໍ?  

ຄໍາຕອບສໍາລັບສອງຄໍາຖາມດັັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍັ່ການພດັທະນາກອງທຶນບ້ານຢູ່ ສປປ ລາວ. ບົດຮຽນ
ຈາກຕ່າງປະເທດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກປະເພດໜຶັ່ງ ທີັ່ສາມາດ
ປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການສະແຫວງຫາກໍາໄລຄືກັບ
ທະນາຄານທຸລະກິດໃນຊຸມຊົນທີັ່ມີລາຍໄດ້ຕໍັ່າ. ເນືັ່ອງຈາກວ່າ ການຮັບຮູຂ້ໍໍ້ມູນລູກຄ້າທີັ່ບໍັ່ພຽງພໍ ເປັນອຸປະສັກຕໍັ່ການ
ປ່ອຍສິນເຊືັ່ອຂອງທະນາຄານ ໃນເຂດທີັ່ລູກຄ້າມີຊັບສິນຄໍໍ້າປະກັນໜ້ອຍ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກນໍາໃຊ້ກົນ
ໄກການປ່ອຍກູ້ແບບເປັນກຸ່ມ ເພືັ່ອສະໜອງເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍແບບບໍັ່ມີຫັຼກຊັບຄໍໍ້າປະກັນ ໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນທຸກ
ຍາກເຊິັ່ງທີັ່ຜ່ານມາບໍັ່ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງເງິນກູ້ທາງການ (Morduch, 1999).  

1.3 ວິທີການຄົົ້ນຄວາ້ 
1.3.1 ຂອບເຂດການວເິຄາະ 

ຜົນປະກອບການຂອງກອງທຶນບ້ານ ໄດ້ຖືກວິເຄາະດ້ວຍ 03 ຂັໍ້ນຕອນ. ຂັໍ້ນຕອນທີໜຶັ່ງ ປະເມີນຜົນປະກອບ
ການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ໂດຍປຽບທຽບກັບຕົວປ່ຽນທາງສະຖາບັນ 04 ຕົວຄື: ການສະໜັບສະໜູນ
ທາງການເງິນ, ສືັ່ກາງທາງການເງິນ, ຂະໜາດກອງທຶນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າ. ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ 
ເນັໍ້ນໃສ່ອະທິບາຍສົມມຸດຖານທີັ່ວ່າ ກອງທຶນບ້ານທີັ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ ມີຄວາມຍືນຍົງທາງ
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ການເງິນ ໜ້ອຍກວ່າ ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ. ສືັ່ກາງທາງການເງິນ ວັດແທກ
ລະດັບຄວາມເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຝາກເງິນ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມເງິນ ໂດຍນໍາໃຊ້ເງິນ
ຝາກທີັ່ລະດົມມາໄດ້ ເປັນຊັບສິນໃນການປ່ອຍກູ້. ຂະໜາດກອງທຶນວັດແທກຜົນກະທົບຂອງປະລິມານເງິນປ່ອຍກູ້ 
ຕໍັ່ຜົນປະກອບການທາງການເງິນ. ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າວັດແທກຜົນກະທົບຂອງຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມ ຕໍັ່ຜົນປະກອບການ
ທາງການເງິນ. ຂັໍ້ນຕອນທີສອງ ແມ່ນປະເມີນຜົນປະກອບການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ໂດຍປຽບທຽບກັບ
ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ແລະ ຕົວປ່ຽນທາງສະຖາບັນ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ສະແດງຄວາມສໍາພັນ 
ລະຫວ່າງ ຕົວປ່ຽນສະຖາບັນ ແລະ ຜົນປະກອບການຂອງກອງທຶນບ້ານ.  

ຂັໍ້ນຕອນທີສາມ ປຽບທຽບຜົນການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນບ້ານ ກັບ ສະຖາບັນການ
ເງິນອືັ່ນໆ ໂດຍນໍາໃຊ້ແບບຈໍາລອງໂລຈິດຫຼາຍທາງເລືອກ (multinomial logit model). ທາງເລືອກຜູ້ປ່ອຍກູ້
ຂອງຄົວເຮືອນ ຖືກກໍານົດໂດຍຕົວປ່ຽນ 03 ໝວດຄື: ຄຸນລັກສະນະຂອງການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືທີັ່ທຸກຍາກໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ, ຄຸນລັກສະນະຂອງເງິນກູ້ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. ບັນດາຕົວປ່ຽນດັັ່ງກ່າວ ເປັນຕົວກໍານົດ
ຕົໍ້ນຕໍໃນການຕັດສິນໃຈກູ້ຢືມເງິນຂອງຄົວເຮືອນ ຈາກສະຖາບັນທາງການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍັ່ເປັນທາງ
ການ. ບົດຄົໍ້ນຄວ້າທີັ່ຜ່ານມາທີັ່ປຽບທຽບສະຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍັ່ເປັນທາງການ ມີຢູ່ຫຼາຍ
ປະເທດຄື: ທະວີບອາຊີ ໂດຍ Ghate (1992), ປະເທດອິນເດຍ ໂດຍ Pal (2002), ປະເທດຫວຽດນາມ ໂດຍ 
Barslund ແລະ Tarp (2008), ປະເທດອີຢິບໂດຍ Mohieldin ແລະ Wright (2000) ແລະ ປະເທດເປລູໂດຍ 
Guirkinger (2008). ບົດຄົໍ້ນຄວ້າດັັ່ງກ່າວ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນຄຸນລັກສະນະຂອງການເລືອກຜູ້ປ່ອຍກູ້ຂອງຄົວເຮືອນ ສາມ
ຢ່າງຄື: (1) ຄົວເຮືອນທີັ່ກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນທີັ່ບໍັ່ເປັນທາງການ ມີລາຍໄດ້ຕໍັ່າ, ຊັນສິນໜ້ອຍ, ລະດັບການ
ສຶກສາບໍັ່ສູງ ແລະ ບໍັ່ສາມາດຊໍາລະຄືນເງິນກູ້ໄດ້ ທຽບກັບຄົວເຮືອນທີັ່ກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນອືັ່ນ; (2) ສິນ
ເຊືັ່ອທີັ່ໄດ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນທີັ່ບໍັ່ເປັນທາງການ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການບໍລິໂພກຫຼາຍກວ່າ ນໍາ
ໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການຜະລິດ; ແລະ (3) ສິນເຊືັ່ອທີັ່ໄດ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນທີັ່ບໍັ່ເປັນທາງການ ມີວົງເງິນໜ້ອຍກວ່າສິນ
ເຊືັ່ອທີັ່ໄດ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັັ່ງກ່າວ, ການສຶກສາຄັໍ້ງນີໍ້ ຈະທົດສອບສົມມຸດ
ຖານທີັ່ວ່າ ກອງທຶນບ້ານຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ບໍລິການເງິນກູ້ຢູໃ່ນ ລະຫວ່າງກາງຂອງສະຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງ
ການ ແລະ ບໍັ່ເປັນທາງການ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ອະທິບາຍວິທີການສ້າງແບບຈໍາລອງກ່ຽວກັບທາງເລືອກຂອງ
ຄົວເຮືອນ. 

1.3.2 ຂ ົ້ມູນ 

ການສຶກສາຄັໍ້ງນີໍ້ ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຈາກ 02 ແຫຼັ່ງຄື: ຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານປີ 2017 ແລະ ຂໍໍ້ມູນການເຂົໍ້າເຖິງ 
ແລະ ການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພນັທາງການເງິນຂອງປະຊາກອນລາວ ປີ 2014 (FinScope). ການສໍາຫຼວດກອງທຶນ
ບ້ານປີ 2017 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂດຍ 03 ອົງການຈັດຕັໍ້ງຂອງລັດທີັ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານ 
ເຊິັ່ງລວມມີ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ພາຍ
ໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນ ຈາກໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນ
ຂອງຜູທຸ້ກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ (MRA-AFP) ແລະ ການຊີໍ້ນໍາຂອງຄະນະກໍາມະການຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ພາຍ
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ໃຕ້ການຊີໍ້ນໍາຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທີມສໍາຫຼວດໄດ້ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນໂດຍກົງຈາກຜູ້ສະໜອງການເງິນຈຸລະ
ພາກເຄິັ່ງທາງການ (ເຊັັ່ນ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການບ້ານ) ຫືຼ ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນແບບທາງອ້ອມ 
ໂດຍການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ງລັດຂັໍ້ນທ້ອງຖິັ່ນຈາກບັນດາແຂວງຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ. 

ເຖິງວ່າ ບົດລາຍງານກອງທຶນບ້ານສະບັບທີັ່ຜ່ານມາ ໄດ້ບັນທຶກກອງທຶນບ້ານ ຈໍານວນ 4,600 ຫົວໜ່ວຍ (ປີ 
2012) ແລະ 4,815 ຫົວໜ່ວຍ (ປີ 2014) ທົັ່ວປະເທດ, ທີມສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານປີ 2017 ໄດ້ເດີນທາງ ແລະ 
ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນຈາກທຸກໆແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ. ຜົນການສໍາຫຼວດດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນຈາກກອງທຶນບ້ານຈໍານວນ 
3,050 ຫົວໜ່ວຍ ຫືຼ 63.3% ຂອງຈໍານວນກອງທຶນບ້ານໃນປີ 2014. ພາຍຫັຼງການທົບທວນຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດຫຼາຍ
ຄັໍ້ງຮ່ວມກັບ ທຫລ, ກອງທຶນບ້ານ ປະມານ 50% ຂອງຈໍານວນກອງທຶນບ້ານໃນປີ 2017 ຖືກຕັດອອກຈາກກຸ່ມ
ຕົວຢ່າງທີັ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະຄັໍ້ງນີໍ້ ເນືັ່ອງຈາກບໍັ່ມີຂໍໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ/ຫືຼ ຄວາມຜິດພາດຂອງການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ. 
ສະນັໍ້ນ, ການສຶກສາຄັໍ້ງນີໍ້ ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນກອງທຶນບ້ານຈໍານວນ 1,405 ຫົວໜ່ວຍ. ຂໍໍ້ມູນຕົໍ້ນຕໍຂອງການສໍາຫຼວດກອງ
ທຶນບ້ານ ມີຄື: ທີັ່ຕັໍ້ງຂອງກອງທຶນບ້ານ, ອົງການຈັດຕັໍ້ງທີັ່ສະໜັບສະໜູນ, ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ການໃຫ້
ບໍລິການ (ຈໍານວນມືໍ້ທີັ່ເປີດບໍລິການຕໍັ່ປີ), ຈໍານວນຜູ້ຝາກ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ, ຈໍານວນເງິນຝາກ, ຈໍານວນເງິນກູ້ຈັດແບ່ງ
ຕາມເປົໍ້າໝາຍການປ່ອຍກູ້ (ເຊັັ່ນ: ກະສິກໍາ, ຫັດຖະກໍາ, ການຄ້າ, ການບໍລິໂພກ ແລະ ສກຸເສີນ), ໃບລາຍງານຜົນ
ໄດ້ຮັບ ແລະ ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ. 

ກ່ ຸມຕົວຢ່າງຂອງກອງທຶນບ້ານ ຈໍານວນ 1,405 ຫົວໜ່ວຍ ທີັ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະຄັໍ້ງນີໍ້ ສາມາດເປັນຕົວແທນ
ໃຫ້ແກ່ການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ ຈັດແບ່ງຕາມອົງການຈັດຕັໍ້ງທີັ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ບັນດາແຂວງທົັ່ວ
ປະເທດ. ອົງການຈັດຕັໍ້ງຕົໍ້ນຕໍທີັ່ສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານມີຄື: ທຫລ ຮ່ວມກັບ GIZ-AFP (ກວມ 23% 
ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ), ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ (ກວມ 18% ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ), ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ (ກວມ 12% ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ) ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງອືັ່ນໆ (ກວມ 47% ຂອງກອງທຶນບ້ານ
ທັງໝົດ). ນອກນັໍ້ນ, ກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະ ຍັງແຈກຢາຍຢູ່ 17 ແຂວງ ຍົກເວັໍ້ນແຂວງ 
ເຊກອງ. ແຂວງທີັ່ມີກອງທຶນບ້ານຫຼາຍທີັ່ສຸດ ແມ່ນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊິັ່ງກວມ 15% ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ, 
ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງຫົວພັນ (ກວມ 12% ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ), ແຂວງຈໍາປາສັກ (ກວມ 11% ຂອງກອງ
ທຶນບ້ານທັງໝົດ) ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ (ກວມ 11% ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ). ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງທີັ່ຍັງເຫືຼອ ມີ
ອັດສ່ວນກອງທຶນບ້ານໜ້ອຍກວ່າ 10% ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ. ຂໍໍ້ມູນການເຂົໍ້າເຖິງ ແລະ ການຊົມໃຊ້
ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນຂອງປະຊາກອນລາວໃນປີ 2014 ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2.3. 

1.4 ຂ ົ້ຈ າກັດຂອງການຄົົ້ນຄວ້າ 

ການປະເມີນຜົນປະກອບການຂອງກອງທຶນບ້ານຄັໍ້ງນີໍ້ ມີຂໍໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຂໍໍ້ມູນ 02 ຢ່າງ. ໜຶັ່ງ, ຜົນການ
ວິເຄາະ ບໍັ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຈໍານວນກອງທຶນບ້ານ ແລະ ຂໍໍ້ມູນທາງການເງິນທັງໝົດ (ເຊັັ່ນ: ຈໍານວນເງິນຝາກ 
ແລະ ເງິນກູ້) ຢູ່ ສປປ ລາວ. ເນືັ່ອງຈາກມີພຽງ 47% ຂອງຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດປີ 2017 ທີັ່ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການວິເຄາະ, 
ຈໍານວນກອງທຶນບ້ານ ແລະ ສິນເຊືັ່ອຂອງກອງທຶນບ້ານ ໃນລະບົບເສດຖະກິດລາວ ແມ່ນຍັງບໍັ່ທັນຮູ້. ການສຶກສາ
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ຄັໍ້ງນີໍ້ ແກ້ໄຂບັນຫາການວິເຄາະທີັ່ອີງໃສ່ຂໍໍ້ມູນລວມທົັ່ວປະເທດ ດ້ວຍການວິເຄາະຄ່າສະເລ່ຍຂອງຂໍໍ້ມູນການເງິນ 
ໂດຍຈັດແບ່ງເປັນກຸ່ມ ແລະ ເຂດພູມສາດ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີັ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົັ່າ ຈະປ່ຽນແປງຄ່າສະເລ່ຍຂອງຂໍໍ້ມູນການເງິນ
ພຽງເລັກໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍັ່ຕາມ, ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນທີັ່ຄົບຖ້ວນ ເປັນສິັ່ງສໍາຄັນໃນການວິເຄາະຄັໍ້ງຕໍັ່ໄປ. 

ຂໍໍ້ຈໍາກັດອັນທີສອງ ແມ່ນການຂາດຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບສິນເຊືັ່ອຂອງກອງທຶນບ້ານ. ເຊິັ່ງຂໍໍ້ມູນດັັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງຂອງການສູນເສຍເງິນກູ້ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນປະກອບການຂອງ
ການປ່ອຍສິນເຊືັ່ອປະຈຸບັນ. ຄຸນນະພາບຂອງສິນເຊືັ່ອຕໍັ່າ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທີັ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສິນເຊືັ່ອທີັ່ບໍັ່ເກີດດອກ
ອອກຜົນ. ການຄົໍ້ນຄວ້າໃນຕໍັ່ໜ້າ ຄວນຈະສຶກສາລະອຽດ ກ່ຽວກັບບັນດາປັດໄຈທີັ່ກະທົບຕໍັ່ ອັດຕາການຊໍາລະຄືນ
ເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນບ້ານ ເຊິັ່ງຈະເປັນຂໍໍ້ມູນພືໍ້ນຖານແກ່ການສ້າງລະບຽບການທາງການເງິນ ເພືັ່ອຄຸ້ມຄອງເງິນກູ້ທີັ່
ບໍັ່ເກີດດອກອອກຜົນ. 

1.5 ໂຄງຮາ່ງບົດຄົົ້ນຄວາ້ 

ບົດລາຍງານການຄົໍ້ນຄວ້າສະບັບນີໍ້ ປະກອບມີ 05 ພາກຄື: 

 ພາກທີ 02 ນໍາໃຊ້ສະຖິຕິພັນລະນາ ເພືັ່ອລະບຸຕໍາແໜ່ງຂອງກອງທຶນບ້ານ ໃນຕະຫຼາດສິນເຊືັ່ອຊົນນະບົດ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ.  

 ພາກທີ 03 ປະເມີນຜົນປະກອບການຂອງກອງທຶນບ້ານ ທຽບກັບ ຕົວປ່ຽນສະຖາບັນ (ເຊັັ່ນ: ເງິນອຸດ 
ໜູນ, ສືັ່ກາງທາງການເງິນ ຂະໜາດກອງທຶນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າ).  

 ພາກທີ 04 ການປະເມີນຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ທຽບກັບ ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ແລະ 
ຕົວປ່ຽນທາງສະຖາບັນ.  

 ພາກທີ 05 ການປະເມີນຜນົການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ຂອງກອງທຶນບ້ານ ທຽບກັບສະຖາບັນການ
ເງິນອືັ່ນໆ.  

 ພາກທີ 06 ສະຫຼຸບບົດຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ໃຫ້ຂໍໍ້ສະເໜີທາງດ້ານນະໂຍບາຍ.  
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2. ກອງທຶນບ້ານ ແລະ ຕະຫຼາດສິນເຊ  ີ່ອຊົນນະບົດ 

ການວິເຄາະກອງທຶນບ້ານ ແລະ ຕະຫຼາດສິນເຊືັ່ອຊົນນະບົດໃນພາກນີໍ້ ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຄົວເຮືອນທີັ່ເຄີຍໄດ້ກູ້ຢືມ 
ຫືຼ ກໍາລັງກູ້ຢືມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ ຫືຼ ບໍັ່ເປັນທາງການ ເຊິັ່ງເປັນກຸ່ມຄົວເຮືອນຕົວຢ່າງຍ່ອຍ
ຂອງຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດການເຂົໍ້າເຖິງ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນຂອງປະຊາກອນລາວ ປີ 2014. ກຸ່ມ
ຄົວເຮືອນຕົວຢ່າງທີັ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະ ປະກອບດ້ວຍ 409 ຄົວເຮືອນ ຫືຼ ກວມ 20% ຂອງຄົວເຮືອນຕົວຢ່າງທັງ
ໝົດ. ກຸ່ມຄົວເຮືອນດັັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ 463 ລາຍການກູ້ຢືມ. ຄົວເຮືອນໜຶັ່ງທີັ່ກູ້ຢືມເງິນຈາກແຕ່ລະສະຖາບັນ
ການເງິນໃດໜຶັ່ງ ແມ່ນນັບພຽງແຕ່ໜຶັ່ງຄັໍ້ງ (ແລະ ກໍລະນີທີັ່ຄົວເຮືອນໜຶັ່ງທີັ່ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນສອງຄັໍ້ງຈາກໜຶັ່ງສະຖາບັນ
ການເງິນ ແມ່ນນັບພຽງຄັໍ້ງດຽວ). ກຸ່ມຕົວຢ່າງຄົວເຮືອນກູ້ຢືມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນ 06 ປະເພດຄື: 
ທະນາຄານທຸລະກິດເອກະຊົນ, ທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ (ທສກ), ທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ (ສກຈ), ກອງ
ທຶນບ້ານ, ຜູ້ປ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ແຫຼັ່ງກູ້ຢືມເງິນຈາກຄອບຄົວ ແລະ ພີັ່ນ້ອງ. ໃນການວິເຄາະຕໍັ່ໄປນີໍ້, ສະ
ຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ ລວມມີ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ທະນາຄານ
ສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ; ສະຖາບັນການເງິນເຄິັ່ງທາງການ ລວມມີ ກອງທຶນບ້ານ; ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີັ່ບໍັ່ເປັນທາງ
ການ ລວມມີ ຜູ້ປ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ແຫຼັ່ງເງິນກູ້ຈາກຄອບຄົວ ແລະ ພີັ່ນ້ອງ. 

ການວິເຄາະສະຖິຕິແບບພັນລະນາໃນຕາຕະລາງທີ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 05 ຄຸນລັກສະນະຕົໍ້ນຕໍຂອງທີັ່ຕັໍ້ງຂອງ
ກອງທຶນບ້ານ ໃນຕະຫຼາດສິນເຊືັ່ອຊົນນະບົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໜຶັ່ງ, ກອງທຶນບ້ານ ເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມຈາກຄົວເຮືອນທີັ່
ທຸກຍາກໄດ້ດີກວ່າ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ.  ພາກສ່ວນ ກ ຂອງຕາຕະລາງ 1 
ສະແດງຜົນການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກຂອງສະຖາບັນການເງິນທັງ 06 ປະເພດ ແລະ ຖັນສຸດທ້າຍ ສະແດງຜົນ
ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກໂດຍສະເລ່ຍ. ລະດັບການເຂົໍ້າຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກຂອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍລະນີຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກອງທຶນບ້ານ. ໃນກໍລະນີຂອງ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ມີລາຍໄດ້ຄົວເຮືອນສະເລ່ຍຕໍັ່ຫົວຄົນ ສູງກວ່າເສັໍ້ນຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍ (200,000 
ຄົນຕໍັ່ເດືອນ). ສະນັໍ້ນ, ເງິນກູ້ຈາກ ທະນາຄານທຸລະກິດ ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ຄົວເຮືອນທຸກຍາກພຽງແຕ່ 13% ຂອງ
ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ ປະມານ 59% ຂອງຄົວເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດ. ກົງກັນຂ້າມ, ກອງທຶນບ້ານສ່ວນຫຼາຍ
ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ມີລາຍໄດ້ຕໍັ່ັ່າ ເຊິັ່ງເຮັດໃຫ້ກອງທຶນບ້ານ ໃນຕະຫຼາດສິນເຊືັ່ອຊົນນະບົດເຮັດໜ້າທີັ່ຢູ່
ລະຫວ່າງກາງຂອງສະຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ (ທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ, ສະຖາ
ບັນການເງິນຈຸລະພາກ) ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີັ່ບໍັ່ເປັນທາງການ (ຜູ້ປ່ອຍກູ້ນອກລະບົບ, ຄອບຄົວ ແລະ ຍາດ
ພີັ່ນ້ອງ). ສະນັໍ້ນ, ເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນບ້ານ ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ຄົວເຮືອນທຸກຍາກກວມເອົາ 31% ຂອງຄົວເຮືອນທຸກ
ຍາກທັງໝົດ ແລະ ປະມານ 71% ຂອງຄົວເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

ສອງ, ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົວເຮືອນທີັ່ກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍັ່ເປັນທາງການ ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຍອດເງິນກູ້ (ພາກສ່ວນ ຂ, ຕາຕະລາງ 1). ໃນກໍລະນີຂອງ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ, ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ມີລະດັບການສຶກສາຊັໍ້ນສີມແືຮງງານ ຫືຼ ສູງກວ່າ ກວມ 40% ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມທັງໝົດ 
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ໃນທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ມີຍອດເງິນກູ້ຕໍັ່ຄົວເຮືອນສູງທີັ່ສຸດໃນຄົວເຮືອນຕົວຢ່າງ. ກົງກັນຂ້າມ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈາກ
ກອງທຶນບ້ານທີັ່ມີລະດັບການສຶກສາຊັໍ້ນສີມືແຮງງານ ຫືຼ ສູງກວ່າ ກວມພຽງແຕ່ 32% ແລະ ມີຍອດເງິນກູ້ຕໍັ່ຄົວ
ເຮືອນໜ້ອຍກວ່າ ທະນາຄານທຸລະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍັ່ຕາມ, ທັງສະຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍັ່ເປັນ
ທາງການ ບໍັ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນດ້ານອາຍຸຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ, ເນືໍ້ອທີັ່ດິນເຮັດກະສິກໍາ, ອາຊີບ ແລະ 
ໄລຍະຫ່າງຈາກບ້ານຫາຕົວເມືອງ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນທັງ 06 ປະເພດ ມີອາຍຸສະເລ່ຍປະມານ 40 ປີ, 
ມີເນືໍ້ອທີັ່ດິນກະສິກໍາປະມານ 02 ເຮັກຕາ, ມີອາຊີບເຮັດນາ ແລະ ອາໄສຢູ່ຂອບເຂດບ້ານທີັ່ມີໄລຍະຫ່າງຈາກບ້ານ
ຫາຕົວເມືອງ ໜ້ອຍກວ່າ 20 ກິໂລແມັດລົງມາ. 

ສາມ, ກອງທຶນບ້ານມີອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນທີັ່ັ່ມີເພດຍິງເປັນຫົວໜ້າສູງກວ່າ ສະຖາບັນການ
ເງິນອືັ່ນໆທີັ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍັ່ເປັນທາງການ (ພາກສ່ວນ ຂ, ຕາຕະລາງ 1). ຜູ້ກຸ້ຢືມຈາກກອງທຶນບ້ານທີັ່ມີເພດ
ຍິງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວກວມເອົາ 8% ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມທັງໝົດໃນກອງທຶນບ້ານ. ອັດຕາສ່ວນຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ມີເພດຊາຍ
ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ແມ່ນສູງກວ່າອັດຕາສ່ວນຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ມີເພດຍິງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ຈາກບັນດາສະຖາບັນການ
ເງິນອືັ່ນໆທີັ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍັ່ເປັນທາງການ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ກອງທຶນທຶນ ມີອັດຕາສ່ວນຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ມີເພດ
ຍິງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ສູງກວ່າເງິນກູ້ນອກລະບົບ (7%) ແລະ ແຫຼັ່ງເງິນກູ້ຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີັ່ນ້ອງ (5%) 
ແລະ ສູງກວ່າສະຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການຫຼາຍ. ຜົນການຄົໍ້ນຄວ້າດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກອງທຶນບ້ານມີບົດບາດ
ໃນການສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງທາງເສດຖະກິດແກ່ແມ່ຍິງ. 

ສີັ່, ເປົໍ້າໝາຍການກູ້ຢືມຂອງກອງທຶນບ້ານ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກສະຖາບັນການເງິນອືັ່ນ (ພາກສ່ວນ ຄ, 
ຕາຕະລາງ 1). ກອງທຶນບ້ານມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານເປົໍ້າໝາຍເງິນກູ້ ເຊັັ່ນ: ການກູ້ຢືມເພືັ່ອຜະລິດກະສິກໍາ 
(ກວມ 33% ຂອງຈໍານວນຄັໍ້ງການກູ້ຢືມ), ການກູ້ຢືມເພືັ່ອການຄ້າ ແລະ ຫັດຖະກໍາ (26%) ແລະ ການກູ້ຢືມສຸກ
ເສີນ (25%). ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ທະນາຄານສ ົ ັ່ງເສີມກະສິກໍາ ສ່ວນຫຼາຍປ່ອຍເງິນກູ້ເພືັ່ອການຜະລິດກະສິ
ກໍາ. ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ສ່ວນຫຼາຍປ່ອຍເງິນກູ້ເພືັ່ອການຄ້າ ແລະ ຫັດຖະກໍາ. ຜູ້ປ່ອຍກູ້ນອກລະບົບ ແລະ 
ແຫຼັ່ງເງິນກູ້ຈາກຄອບຄົວ, ຍາດພີັ່ນ້ອງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພືັ່ອການບໍລິໂພກ ແລະ ກໍລະນີສຸກເສີນ, ຕາມລໍາດັບບ້ານ  

ສຸດທ້າຍ, ກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ມີວົງເງິນກູ້ໜ້ອຍ ແມ່ນບໍັ່ຕ້ອງການຊັບສິນຄໍໍ້າປະກັນຫຼາຍ ທຽບກັບສະຖາບັນ
ການເງິນອືັ່ນໆ (ພາກສ່ວນ ງ, ຕາຕະລາງ 1). ວົງເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນບ້ານ ມີຈໍານວນ 20 ລ້ານກີບ ເຊິັ່ງໜ້ອຍກວ່າ
ວົງເງິນກູ້ຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ (62 ລ້ານກີບ) ປະມານ 03 ເທົັ່າ. ນອກນັໍ້ນ, ປະມານ 24% ຂອງຈໍານວນຄັໍ້ງ
ຂອງການກູ້ຢືມຈາກກອງທຶນບາ້ນ ບໍັ່ຕ້ອງການຫັຼກຊັບຄໍໍ້າປະກັນໃດໆ. ສ່ວນທີັ່ເຫືຼອ 76% ຂອງຈໍານວນຄັໍ້ງຂອງ
ການກູ້ຢືມຈາກກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນຕ້ອງການຫັຼກຊັບຄໍໍ້າປະກນັ ໃນຮູບແບບຊັບສິນອືັ່ນໆ ເຊັັ່ນ: ພາຫະນະລົດຈັກ, 
ລົດໄຖນາ, ລົດໃຫຍ່, ອຸປະກອນຜະລິດກະສິກໍາ (ກວມ 38%) ແລະ ທີັ່ດິນ (ກວມ 30%). ກົງກັນຂ້າມ, ຊັບ
ສິນຄໍໍ້າປະກັນເງິນກູ້ຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນທີັ່ດິນ (ກວມ 51%) ແລະ ຊັບສິນອືັ່ນໆ (34%). 
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ຕາຕະລາງ 1: ຄ່າສະຖິຕິພັນລະນາ ກ່ຽວກັບ ຄຸນລັກສະນະຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມ ແລະ ເງິນກູຸ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນ 

ຕົວປ່ຽນ ທະນາຄານ
ທຸລະກິດ 

ທສກ ສກຈ ກອງທຶນ
ບ້ານ 

ເງິນກູຸ້
ນອກ
ລະບົບ 

ຍາດ
ພີີ່ນ້ອງ 

ສະເລ່ຍ 

ພາກສ່ວນ ກ: ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ 
     ລາຍໄດ້ຄົວເຮືອນຕໍັ່ຫົວຄົນຕໍັ່ເດືອນ (ກີບ) 1,902,062 2,608,662 703,250 576,965 528,162 439,713 1,114,835 

ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນທຸກຍາກ 13% 13% 23% 31% 27% 32% 24% 

ປະເພດພືໍ້ນທີັ່ທີັ່ອາໃສຂອງຄົວເຮືອນ (%) 
       ຕົວເມືອງ 41% 48% 45% 29% 29% 22% 33% 

ຊົນນະບົດບໍັ່ມີຫົນທາງ 9% 1% 0% 11% 5% 6% 6% 

ຊົນນະບົດມີຫົນທາງ 50% 51% 55% 60% 66% 73% 61% 

ພາກສ່ວນ ຂ: ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົວເຮືອນ 
       ອາຍຸຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ 45.2 49.2 51.2 46.5 43.4 43.4 45.5 

ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນທີັ່ມີແມ່ຍິງເປັນຫົວໜ້າ (%) 6% 0% 5% 8% 7% 5% 5% 

ລະດັບການສຶກສາຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ 
       ບໍັ່ໄດ້ຮຽນ ຫືຼ ບໍັ່ຈົບປະຖົມ 10% 7% 18% 8% 7% 20% 12% 

ຈົບປະຖົມ 38% 39% 23% 51% 52% 49% 45% 

ຈົບມັດທະຍົມ 12% 13% 32% 8% 11% 8% 11% 

ຈົບວິຊາຊີບ ຫືຼ ສູງກວ່າ 40% 40% 27% 32% 30% 23% 32% 

ອາຊີບຫັຼກຂອງຄົວເຮືອນ 
       ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ 22% 15% 9% 22% 36% 15% 20% 

ເຮັດນາ/ສວນ 61% 70% 55% 63% 50% 68% 63% 

ເຮັດວຽກທີັ່ມີຄ່າຈ້າງປົກກະຕິ 13% 12% 27% 8% 7% 7% 10% 

ເຮັດວຽກທີັ່ມີຄ່າຈ້າງບໍັ່ປົກກະຕິ 5% 3% 9% 7% 7% 10% 7% 

ເນືໍ້ອທີັ່ດິນກະສິກໍາ (ເຮັກຕາ) 2.4 2.4 2.2 2.5 1.7 2.0 2.2 

ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນທີັ່ເຄິຍຖືກປະຕິເສດເງິນກູ້ຈາກ
ແຫຼັ່ງໃດໜຶັ່ງ (%) 

5% 1% 5% 3% 11% 7% 5% 

ຍອດເງິນກູ້ຕໍັ່ຄົວເຮືອນ (ລ້ານກີບ) 53.1 18.8 32.5 19.4 15.7 12.0 25.2 

ໄລຍະຫ່າງຈາກບ້ານຫາໄຈກາງເມືອງ (ກິໂລແມັດ) 15.4 15.6 12.5 15.6 19.5 24.8 18.7 

ພາກສ່ວນ ຄ: ເປົໍ້າໝາຍເງິນກູ້ (%) 
       ການຜະລິດທີັ່ບໍັ່ແມ່ນກະສິກໍາ* 24% 12% 36% 26% 27% 18% 22% 

ການຜະລິດກະສິກໍາ 50% 69% 23% 33% 21% 23% 37% 

ການບໍລິໂພກ 18% 12% 18% 15% 45% 25% 22% 

ກູ້ຢືມສຸກເສີນ 8% 7% 23% 25% 7% 35% 19% 

ພາກສ່ວນ ງ: ຄຸນລັກສະນະເງິນກູ້ ແລະ ສັນຍາການ
ກູ້ຢືມ 

       ວົງເງິນກູ ້(ລ້ານກີບ) 61.7 24.1 24.9 19.8 11.7 13.2 27.1 

ຫັຼກຊັບຄໍໍ້າປະກັນ (%) 
       ທີັ່ດິນ 51% 55% 48% 30% 24% 17% 35% 

ເຮືອນ 3% 2% 0% 1% 2% 2% 2% 

ຊັບສິນອືັ່ນໆ** 34% 25% 19% 38% 33% 31% 32% 

ເງິນເດືອນ ແລະ ລາຍຮັບໃນອະນາຄົດ 4% 8% 19% 7% 2% 9% 7% 

ອືັ່ນໆ 8% 11% 14% 24% 39% 40% 25% 

ໝາຍເຫດ: *ການຄ້າ ແລະ ຫັດຖະກໍາ. **ພາຫະນະ (ລົດຈັກ, ລົດໄຖນາ, ລົດໃຫຍ່), ອຸປະກອນຜະລິດກະສິກໍາ.  ທສກ ‘ທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິ
ກໍາ’, ສກຈ ‘ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ’, ກອງທຶນບ້ານ ‘ກອງທຶນບ້ານ’. 
ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຈາກ FinScope.  
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3. ຜົນປະກອບການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ 

ຜົນປະກອບການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍປຽບທຽບກັບ ອັດຕາສ່ວນການ
ກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ ເຊິັ່ງວັດແທກດ້ວຍ ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບທາງການເງິນ ຕໍັ່ຜົນລວມຂອງລາຍຈ່າຍທາງການ
ເງນິ ແລະ ດໍາເນີນງານ. ອັດຕາສ່ວນການກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ ເປັນຕົວຊີໍ້ວັດລະດັບຄວາມສາມາດຂອງກອງທຶນ
ບ້ານໃນການຫາລາຍໄດ້ທີັ່ພຽງພໍຕໍັ່ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ລວມທັງຄ່າເສຍໂອກາດທາງເສດຖະກິດເຊັັ່ນ: ລາຍຈ່າຍຄ່າແຮງ
ງານຂອງຄະນະກໍາມະການກອງທຶນບ້ານ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນຂອງເງິນອຸດໜູນໃນຮູບແບບດອກເບ້ຍ. ກອງທຶນບ້ານໃດ
ໜຶັ່ງ ຈະມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ຖ້າອັດຕາສ່ວນການກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ ມີຄ່າເທົັ່າກັບ ຫືຼ ສູງກວ່າ 
100%. ກົງກັນຂ້າມ, ກອງທຶນບ້ານໃດໜຶັ່ງ  ບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ຖ້າການກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ ມີຄ່າ
ຕໍັ່າກວ່າ 100%. ການກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ ໄດ້ຮັບການວິເຄາະໂດຍອີງໃສ່ 02 ສະຖານະການ. ສະຖານະການທີ
ໜຶັ່ງ ຄໍານວນຄ່າສະເລ່ຍການກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຕົວຢ່າງທັງໝົດ ເພືັ່ອປະເມີນຜົນປະກອບການ
ຂອງບັນດາກອງທຶນບ້ານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ສະຖານະການທີສອງ ຄໍານວນຄ່າສະເລ່ຍການກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ 
ໂດຍຈັດແບ່ງຕົວຢ່າງອອກເປັນ 03 ກຸ່ມຄື: ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ກຸ່ມລູກຄ້າທີັ່ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່
ເນັໍ້ນໃສ່ກຸ່ມລູກຄ້າທີັ່ທຸກຍາກ ແລະ ເນັໍ້ນໃສ່ກຸ່ມລູກຄ້າທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ. ໃນນັໍ້ນ, ຜົນປະກອບການທາງການເງິນຂອງ
ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ລູກຄ້າທີັ່ທຸກຍາກ ຈະປຽບທຽບກັບຜົນປະກອບການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນ
ໃສ່ລູກຄ້າທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ.  

3.1 ຜົນປະກອບການທາງການເງິນ 

ຜົນການວິເຄາະກອງທຶນບ້ານ ຈໍານວນ 1,405 ຫົວໜ່ວຍ ໂດຍນໍາໃຊ້ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບທີັ່ຖືກປັບປຸງ9 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 743 ຫົວໜ່ວຍ (53% ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດໃນຕົວຢ່າງ) ບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການ
ເງິນ.10 ອັດຕາສ່ວນການກຸ່ມຕົນເອງທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານເຫຼັ່ົານີໍ້ ມີຄ່າຕໍັ່າກວ່າ 100. ຮູບ 1 ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ແຈກຢາຍສະໜໍັ່າສະເໜີກວ່າກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ. 
ອັດຕາສ່ວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ (ຕໍັ່ກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ) ປ່ຽນແປງລະຫວ່າງ 8% ແລະ 15% 
ໃນ 05 ຊ່ວງຂອງອັດຕາສ່ວນການກຸ່ມຕົນເອງທາງການເງິນຄື: 0%-20%, 21%-40%, 41%-60%, 61%-80% 
ແລະ 81%-100%. ກົງກັນຂາ້ມ, ອັດຕາສ່ວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ໃນ
ແຕ່ລະຊ່ວງຂອງອັດຕາສ່ວນການກຸ່ມຕົນເອງທາງການເງິນ ເຊິັ່ງມີຄ່າຕັໍ້ງແຕ່ 7.6% ໃນຊ່ວງ 101%-120% ເຖິງ 
40% ໃນຊ່ວງສູງກວ່າ 120%. ການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນບ້ານໃນຮູບແບບດັັ່ງກ່າວ ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຕໍັ່ການ
ສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານ. ໝາຍຄວາມວ່າ ການສະໜັບສະໜູນທີັ່ມີເປົໍ້າໝາຍປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ

                                                           
9 ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ໄດ້ຮັບການດັດແປງຢູ່ເບືໍ້ອງລາຍຈ່າຍ ເພືັ່ອລວມເອົາຄ່າເສຍໂອກາດຂອງເງິນຝາກ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ພະນັກງານ. 
10 ໃນປີ 2017, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງບາງກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນບໍັ່ຄົບ 1 ປີ ເຊັັ່ນ: ກອງທຶນບ້ານຕາເພົາດອນປອຍ ຢູ່ເມືອງສິງ ໄດ້ລາຍງານຂໍໍ້ມູນການ
ເງິນ 4 ເດືອນ. ຖ້າຂໍໍ້ມູນການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ 1 ປີ ສໍາລັບການວິເຄາະຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ, ອັດຕາສ່ວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນ
ຍົງທາງການເງິນ ຈະເພີັ່ມຂຶໍ້ນ. 



 

11 
  

ຂອງກອງທຶນບ້ານຄວນເນັໍ້ນໃສ່ທັງການລິເລີັ່ມສ້າງຕັໍ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງກອງທຶນບ້ານໃນໄລຍະກາງ ເນືັ່ອງ
ຈາກວ່າບັນດາກອງທຶນດັັ່ງກ່າວມີໂອກາດໜ້ອຍທີັ່ຈະບັນລຸຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນໃນໄລຍະສັໍ້ນ.  

ຮູບ 1: ການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ ໂດຍອີງຕາມອັດຕາສ່ວນການກຸຸ້ມຕນົເອງທາງການເງິນ 

 
ໝາຍເຫດ: ເສັໍ້ນຕັໍ້ງທີັ່ຂາດເປັນໄລຍະ ແມ່ນຂີດໝາຍການກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ ເຊິັ່ງກໍານົດເທົັ່າກັບ 100%. ‘ ບໍັ່ຍົງຍົງ’  ໝາຍເຖິງ ບໍັ່ກຸ້ມຕົນເອງທາງ
ການເງິນ. ‘ ຍືນຍົງ’  ໝາຍເຖິງ ກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ. 
ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານໃນປີ 2017.   

ການວິເຄາະຜົນປະກອບການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບທີັ່ຖືກປັບປຸງ. 
ຕາຕະລາງ 2 ສະແດງໂຄງສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍສະເລ່ຍຂອງກອງທຶນບ້ານໃນຕົວຢ່າງ. ຕາຕະລາງດັັ່ງກ່າວ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ກອງທຶນບ້ານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ມີກໍາໄລ. 
ອັດຕາສ່ວນການກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ ເທົັ່າກັບ 120% ເຊິັ່ງສູງກວ່າຂີດໝາຍການກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ 
ປະມານ 20%. ໝາຍຄວາມວ່າ ລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງກອງທຶນບ້ານ ສູງກວ່າ ລາຍຈ່າຍສະເລ່ຍປະມານ 20%. ກໍາ
ໄລສະເລ່ຍກ່ອນປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ (ກໍາໄລເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ) ເທົັ່າກັບ 9,228,135 ກີບ ຕໍັ່ກອງ
ທຶນຕໍັ່ປີ. ຫັຼງຈາກຫັກເງິນທີັ່ຕ້ອງປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ (1,245,526 ກີບ) ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມບ້ານ (868,685 ກີບ), ກໍາໄລສະເລ່ຍ (ສຸດທິ) ເທົັ່າກັບ 7,113,924 ກີບ ຕໍັ່ກອງທຶນຕໍັ່ປີ.  

ລາຍຮັບຂອງກອງທຶນບ້ານມີ 03 ອົງປະກອບຄື: ດອກເບ້ຍເງິນກູ້, ຄ່າທໍານຽມເງິນກູ້ ແລະ ລາຍຮັບອືັ່ນໆ. 
ລາຍຈ່າຍຂອງກອງທຶນບ້ານມີ 04 ອົງປະກອບຄື: ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, ດອກເບ້ຍເງິນອຸດໜູນ, ເງິນເດືອນພະນັກງານ 
ແລະ ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ (ຕາຕະລາງ 2). 03 ອົງປະກອບທໍາອິດຂອງລາຍຈ່າຍ ເປັນລາຍການທີັ່ເພີັ່ມເຂົໍ້າມາໃໝ່. 
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ສະແດງເຖິງຄ່າເສຍໂອກາດຂອງເງິນຝາກຢູ່ກອງທຶນບ້ານ ເຊິັ່ງວັດແທກດ້ວຍອັດຕາ
ດອກເບ້ຍສະເລ່ຍຂອງເງິນຝາກປະຈໍາ 01 ປີ ຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນປີ 2016 ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິັ່ງເທົັ່າກັບ 
5.84%. ດອກເບ້ຍເງິນອຸດໜູນ ສະແດງເຖິງຄ່າເສຍໂອກາດຂອງເງິນອຸດໜູນ ເຊິັ່ງວັດແທກດ້ວຍດອກເບ້ຍເງິນກູ້
ໄລຍະ 01 ປີ ສໍາລູກຄ້າປະເພດດີ ຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ເຊິັ່ງເທົັ່າກັບ 5.25%. ເງິນເດືອນພະນັກງານ ສະແດງ
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ເຖິງຄ່າບໍລິຫານຂອງຄະນະກໍາມະການກອງທຶນບ້ານ ເຊິັ່ງວັດແທກດ້ວຍອັດຕາຄ່າຈ້າງຕໍັ່າສຸດ ເທົັ່າກັບ 48,000 ກີບຕໍັ່
ຄົນຕໍັ່ມືໍ້11. 

ຕາຕະລາງ 2: ໃບລາຍງານຜົນໄດຸ້ຮັບທີີ່ຖ ກປັບປຸງສະເລ່ຍຕ ີ່ກອງທຶນບ້ານ 

                                                                                                         ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ  

ໂຄງສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຕົວຢ່າງທັງໝົດ 

1. ລາຍຮັບ 48,737,887 

1.1 ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 46,800,000 

1.2 ຄ່າທໍານຽມເງິນກູ້ 629,786 

1.3 ລາຍຮັບອືັ່ນໆ 1,308,101 

2. ລາຍຈ່າຍ 39,509,752 

2.1 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ 29,400,000 

2.2 ດອກເບ້ຍເງິນອຸດໜູນ 1,665,958 

2.3 ເງິນເດືອນ 3,943,980 

2.4 ບໍລິຫານ 4,499,814 

3. ກ າໄລເບ ົ້ອງຕົົ້ນ (ກ່ອນຫັກເງິນອຸດໜູນບ້ານ) [1 - 2] 9,228,135 

3.1 ລາຍຈ່າຍພັດທະນາບ້ານ 1,245,526 

3.2 ລາຍຈ່າຍສະຫວັດດິການສັງຄົມບ້ານ 868,685 

4. ກ າໄລສດຸທ ິ(ຫຼັງຫັກເງິນອຸດໜູນບ້ານ)    [3 - 3.1 - 3.2] 7,113,924 

5. ອັດຕາການກູຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ [(1.1+1.2)/2] 120.0% 

ໂຄງສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ (%) 

1. ລາຍຮັບ 100.0% 

1.1 ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 96.0% 

1.2 ຄ່າທໍານຽມເງິນກູ້ 1.3% 

1.3 ລາຍຮັບອືັ່ນໆ 2.7% 

2. ລາຍຈ່າຍ 100.0% 

2.1 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ 74.4% 

2.2 ດອກເບ້ຍເງິນອຸດໜູນ 4.2% 

2.3 ເງິນເດືອນ 10.0% 

2.4 ບໍລິຫານ 11.4% 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານປີ 2017.   

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ເປັນແຫຼັ່ງລາຍຮັບຕົໍ້ນຕໍຂອງກອງທຶນບ້ານ, ສ່ວນລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກ 
ເປັນແຫຼັ່ງລາຍຈ່າຍຕົໍ້ນຕໍຂອງກອງທຶນບ້ານ. ໃນດ້ານລາຍຮັບ, ລາຍຮັບສະເລ່ຍຈາກດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຕໍັ່ກອງທຶນຕໍັ່ປີ 
ເທົັ່າກັບ 46,800,000 ກີບ ເຊິັ່ງກວມ 96% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ. ແຫຼັ່ງລາຍຮັບອືັ່ນໆ ເຊັັ່ນ: ຄ່າທໍານຽມເງິນກູ້ 

                                                           
11  (1,100,000 ກີບ/23 ວັນ) = 47,826 ກີບ/ວັນ. 
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ແລະ ລາຍຮັບອືັ່ນໆ ກວມເອົາພຽງ 4% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ. ໃນດ້ານລາຍຈ່າຍ, ລາຍຈ່າຍສະເລ່ຍຂອງດອກເບ້ຍ
ເງິນຝາກຕໍັ່ກອງທຶນຕໍັ່ປີ ເທົັ່າກັບ 29,400,000 ກີບ ເຊິັ່ງກວມ 74.4% ຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດ. ຮອງລົງມາ ແມ່ນ
ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ (ເຊັັ່ນ: ເຄືັ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ) ເຊິັ່ງກວມ 11.4% ຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດ. ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ
ພະນັກງານ ແລະ ດອກເບ້ຍເງິນອຸດໜູນ ມີຈໍານວນໜ້ອຍ ແລະ ກວມເອົາພຽງແຕ່ 14.2% ຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 
(ຕາຕະລາງ 2). ຜົນການວິເຄາະດັັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນບ້ານເຮັດໜ້າທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນ ດ້ວຍ
ການທ້ອນໂຮມເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກເພືັ່ອປ່ອຍກູ້.   

3.2 ຄຸນລກັສະນະຂອງຜນົປະກອບການທາງການເງິນ 

ການປະເມີນຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ທຽບກັບຕົວປ່ຽນສະຖາບັນຂອງກອງທຶນບ້ານ (ເຊັັ່ນ: ການສະ
ໜັບສະໜູນທາງການເງິນ, ສືັ່ກາງທາງການເງິນ, ຂະໜາດກອງທຶນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າ) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ມີຄຸນລັກສະນະດັັ່ງນີໍ້: ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ, ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ, ມີຂະ
ໜາດກອງທຶນນ້ອຍ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ. ກົງກັນຂ້າມ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນມີຄຸນ
ລັກສະນະດັັ່ງນີໍ້: ບໍັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ, ຂະໜາດກອງທຶນປານກາງຫາໃຫຍ່, ເຂົໍ້າເຖິງລູກ
ຄ້າໄດ້ໃນລະດັບປານກາງຫາຫຼາຍ(ຮູບ 2). 

ຮູບ 2: ການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ ຈັດແບ່ງຕາມການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ, ສ ີ່ກາງ
ທາງການເງິນ, ຂະໜາດກອງທຶນ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າ 

 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານປີ 2017.   
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ຫຼາຍກວ່າເຄິັ່ງໜຶັ່ງຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ແມ່ນບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ. ຮູບ 2 ຈັດ
ແບ່ງກອງທຶນບ້ານອອກເປັນ ສອງກຸ່ມຄື: ໄດ້ຮັບ ແລະ ບໍັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຈາກລັດຖະບານ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັໍ້ງທີັ່ບໍັ່
ຫວັງຜົນກໍາໄລ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ມີ 696 ຫົວໜ່ວຍ ຫືຼ 49% ຂອງກອງທຶນບ້ານໃນຕົວຢ່າງ. 
57% ຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຍັງບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ເຊິັ່ງຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາກອງທຶນ
ດັັ່ງກ່າວ ດໍາເນີນກິດຈະການດ້ວຍຕົໍ້ນທຶນທີັ່ສຸງກວ່າລາຍຮັບບ້ານ ສ່ວນທີັ່ເຫືຼອ 43% ຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນ
ອຸດໜູນມີການກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ. ການວິເຄາະຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ທຽບກັບການສະໜັບສະໜູນທາງ
ການເງິນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍທາງດ້ານນະໂຍບາຍແຊກແຊງຂອງລັດຖະບານ 02 ຢ່າງ. ໜຶັ່ງ, ຄວນສ້າງຍຸດ
ທະສາດຫຼຸດພົໍ້ນຈາກການຮັບເງິນອຸດໜູນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ເພືັ່ອສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານໃນ
ໄລຍະຂ້າມຜ່ານຈາກ ການຮັບເງິນອຸດໜູນ ໄປສູ່ການກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ (ບໍັ່ມີເງິນອຸດໜູນ). ສອງ, ຄວນທົບ
ທວນຄືນ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິຜົນຂອງແຜນງານການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນ ສໍາລັບກອງທຶນບ້ານທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ 
ແຕ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ. 

ປະມານ 75% ຂອງກອງທຶນບ້ານ ມີຄວາມເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ແຕ່ວ່າ ປະມານເຄິັ່ງໜືັ່ງຂອງກອງທຶນ
ດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ. ສືັ່ກາງທາງການເງິນ ວັດແທກດ້ວຍ ອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກຕໍັ່ຊັບສິນທັງໝົດຂອງ
ກອງທຶນບ້ານ ເຊິັ່ງຈັດແບ່ງອອກເປັນ 03 ກຸ່ມຄື: ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ (ອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກຕໍັ່ຊັບສິນທັງໝົດ ເທົັ່າ 0%), 
ສືັ່ກາງທາງການເງິນຕໍັ່າ (ອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກຕໍັ່ຊັບສິນທັງໝົດມີຄ່າລະຫວ່າງ 0.1%-19%) ແລະ ສືັ່ກາງທາງການ
ເງິນສູງ (ອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກຕໍັ່ຊັບສິນທັງໝົດຢ່າງໜ້ອຍ 20%). ຮູບ 2 ສະແດງຜົນການວິເຄາະສືັ່ກາງທາງການເງິນ
ຂອງກອງທຶນບ້ານ ເຊິັ່ງຈັດແບ່ງອອກເປັນ 03 ກຸ່ມ. ກຸ່ມທີໜຶັ່ງ ແມ່ນກຸ່ມທີັ່ເຮັດໜ້າທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ 
ເຊິັ່ງມີກອງທຶນບ້ານຈໍານວນ 1,036 ຫົວໜ່ວຍ (ກວມ 73% ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ). ກຸ່ມທີສອງ ແມ່ນກຸ່ມທີັ່
ເຮັດໜ້າທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນຕໍັ່າ ເຊິັ່ງມີກອງທຶນບ້ານຈໍານວນ 151 ຫົວໜ່ວຍ (ກວມ 11% ຂອງກອງທຶນບ້ານ
ທັງໝົດ). ກຸ່ມທີສາມ ແມ່ນກຸ່ມທີັ່ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ເຊິັ່ງມີກອງທຶນບ້ານຈໍານວນ 225 ຫົວໜ່ວຍ (ກວມ 16% ຂອງ
ກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ). ປະມານ 51% ຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ເຮັດໜ້າທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ແມ່ນບໍັ່ຍືນຍົງ
ທາງການເງິນ. ບັນດາກອງທຶນບ້ານດັັ່ງກ່າວ ມີຄ່າສະເລ່ຍການກຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນເທົັ່າກັບ 33% ເນືັ່ອງຈາກວ່າ 
ຄ່າເສຍໂອກາດຂອງເງິນຝາກ ສູງກວ່າລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍເງິນກູ້. ໝາຍຄວາມວ່າ ກອງທຶນບ້ານ ເຮັດໜ້າທີັ່ເປັນສືັ່
ກາງທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແຕ່ວ່າຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ (ການປ່ອຍສິນເຊືັ່ອ) 
ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຕໍັ່າກວ່າຜົນຕອບແທນຂອງເງິນຝາກຈາກ ທະນາຄານທຸລະກິດ. 

ກອງທຶນບ້ານຂະໜາດໃຫຍ່ ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນຫຼາຍກວ່າກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ. ຂະໜາດ
ຂອງກອງທຶນບ້ານ ວັດແທກດ້ວຍເງິນກູ້ທັງໝົດຂອງກອງທຶນ ເຊິັ່ງຈັດແບ່ງອອກເປັນ 03 ກຸ່ມຄື: ຂະໜາດນ້ອຍ, 
ຂະໜາດປານກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່. ກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນກຸ່ມທີັ່ມີວົງເງີິນກູ້ທັງໝົດ 
ຈັດຢູ່ໃນຄວິນທາຍທີໜຶັ່ງ ແລະ ທີສອງ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານຂະໜາດກາງ ແມ່ນກຸ່ມທີັ່ມີວົງເງີິນກູ້ທັງໝົດ ຈັດ
ຢູ່ໃນຄວິນທາຍທີສາມ ແລະ ທີສີັ່. ກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນກຸ່ມທີັ່ມີວົງເງີິນກູ້ທັງໝົດ ຈັດຢູ່
ໃນຄວິນທາຍທີຫ້າ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ ມີຄ່າສະເລ່ຍເງິນກູ້ຢືມ 15.4 ລ້ານກີບຕໍັ່ກອງທຶນ. ກຸ່ມ
ຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານຂະໜາດກາງ ມີຄ່າສະເລ່ຍເງິນກູ້ຢືມ 126 ລ້ານກີບຕໍັ່ກອງທຶນ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານຂະ
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ໜາດໃຫຍ່ ມີຄ່າສະເລ່ຍເງິນກູ້ຢືມ 2,050 ລ້ານກີບຕໍັ່ກອງທຶນ. ຮູບທີ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນ
ບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ ມີຈໍານວນ 565 ຫົວໜ່ວຍ (ກວມ 40% ຂອງຕົວຢ່າງທັງໝົດ); ກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານຂະ
ໜາດກາງ ມີຈໍານວນ 565 ຫົວໜ່ວຍ (ກວມ 40% ຂອງຕົວຢ່າງທັງໝົດ); ກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານຂະໜາດໃຫຍ່ 
ມີຈໍານວນ 282 ຫົວໜ່ວຍ (ກວມ 20% ຂອງຕົວຢ່າງທັງໝົດ). ປະມານ 70% ຂອງກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ 
ແມ່ນບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ; ກົງກັນຂ້າມ, ພຽງແຕ່ 32% ຂອງກອງທຶນບ້ານຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນບໍັ່ຍືນຍົງທາງການ
ເງິນ. ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ 
ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ດ້ວຍສອງປັດໄຈຄື: ໜຶັ່ງ, ກອງທຶນບ້ານຂະໜາດໃຫຍ່ ມີຕົໍ້ນທຶນໃນການດໍາເນີນງານຕໍັ່າກວ່າ
ກອງທຶນທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ ເນືັ່ອງຈາກຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະຢັດຈາກຂະໜາດ. ສອງ, ກອງທຶນບ້ານຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ສ່ວນຫຼາຍ ຕັໍ້ງຢູ່ເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ ເຊິັ່ງສາມາດເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າທີັ່ຕ້ອງການເງິນກູ້ເພືັ່ອຊຶໍ້ປັດໄຈການຜະລິດ 
ແລະ ສິນຄ້າໄດ້ດີ ແລະ ສາມາດຊອກຫາພະນັກງານທີັ່ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມແກ່ການປະກອບການຂອງກອງທຶນບ້ານ. 
ໝາຍຄວາມວ່າ: ກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ ຄວນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງ (ເຊັັ່ນ: ເງິນອຸດ
ໜູນ ແລະ ທັກສະບໍລິຫານການເງິນ) ຈາກລັດຖະບານລາວ ແລະ/ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. 

ກອງທຶນບ້ານທີັ່ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍ ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ຫຼາຍກວ່າກອງທຶນບ້ານທີັ່
ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ. ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າ ໄດ້ວັດແທກດ້ວຍ ຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມຂອງກອງທຶນບ້ານ ເຊິັ່ງຈັດ
ແບ່ງອອກເປັນ 03 ກຸ່ມຄື: ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ, ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ປານກາງ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍ. ກຸ່ມ
ຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານທີັ່ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ ແມ່ນບັນດາກອງທຶນທີັ່ມີຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມ ຈັດຢູ່ໃນຄວິນທາຍທີ01 
ແລະ 02 ເຊິັ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ 18 ຄົນຕໍັ່ກອງທຶນ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານທີັ່ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ປານກາງ ແມ່ນບັນດາ
ກອງທຶນທີັ່ມີຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມ ຈັດຢູ່ໃນຄວິນທາຍທີ 03 ແລະ 04 ເຊິັ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ 60 ຄົນຕໍັ່ກອງທຶນ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງ
ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍ ແມ່ນບັນດາກອງທຶນທີັ່ມີຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມ ຈັດຢູ່ໃນຄວິນທາຍທີ 05 ເຊິັ່ງມີຄ່າ
ສະເລ່ຍ 234 ຄົນຕໍັ່ກອງທຶນ. ຮູບ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນບ້ານທີັ່ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ ມີຈໍາ
ນວນ 566 ຫົວໜ່ວຍ; ກອງທຶນບ້ານທີັ່ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ປານກາງ ມີຈໍານວນ 565 ຫົວໜ່ວຍ; ກອງທຶນ
ບ້ານທີັ່ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍ ມີຈໍານວນ 281 ຫົວໜ່ວຍ. ປະມານ 72% ຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ສາມາດເຂົໍ້າ
ເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ ແມ່ນບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ. ກົງກັນຂ້າມ, ມີພຽງ 27% ຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງ
ລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍ ແມ່ນບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ. 

ບັນດາຕົວປ່ຽນສະຖາບັນ (ເຊັັ່ນ: ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ, ສືັ່ກາງທາງການເງິນ, ຂະໜາດກອງທຶນ 
ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າ), ການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນບ້ານຕາມແຂວງ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າທຸກຍາກ ໄດ້ຮັບ
ການວິເຄາະເພີັ່ມເຕີມ ໂດຍປຽບທຽບກັບຄຸນລັກສະນະຂອງກອງທຶນບ້ານ, ອົງການຈັດຕັໍ້ງທີັ່ສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງ
ສ້າງທາງການເງິນ, ຕົວຊີໍ້ວັດການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າ, ຜົນປະກອບການທາງການເງິນ, ປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ, 
ຜະລິດຕະພາບ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ເປົໍ້າໝາຍການກູ້ຢືມ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4. ຜົນປະກອບການຂອງ
ກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ມີດັັ່ງນີໍ້: 

 ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຕົວຈິງທີັ່ວັດແທກດ້ວຍອັດຕາສ່ວນລາຍໄດ້ຈາກດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຕໍັ່ຈໍານວນເງິນກູ້ທັງ
ໝົດ ສູງກວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ທີັ່ລາຍງານໂດຍກອງທຶນບ້ານ.  



 

16 
  

 ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເກັບດອກເບ້ຍເງິນກູ້ສູງ ມີຄຸນລັກສະນະດັັ່ງນີໍ້: ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ, ຂະໜາດກອງ
ທຶນນ້ອຍ, ຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເກັບດອກເບ້ຍເງິນກູ້ສູງ 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ (ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ສະເລ່ຍ 30.7%), ແຂວງຄໍາມ່ວນ (ອັດຕາ
ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ສະເລ່ຍ 26.7%) ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ສະເລ່ຍ 18.9%).  

 ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ ສາມາດຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນກູ້ທີັ່ມີອັດຕາສູງກວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ
ທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ.        

3.3 ການແຈກຢາຍຕາມເຂດພມູສາດ 

ຜົນການວິເຄາະໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປະສົມປະສານການຕັໍ້ງເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາກອງທຶນບ້ານໂດຍ
ອີງໃສ່ເຂດພູມສາດ ເຂົໍ້າກັບ ຕົວປ່ຽນທາງສະຖາບັນ ມີປະໂຫຍດຕໍັ່ການປັບປຸງຜົນປະກອບການທາງການເງິນ. ກອງ
ທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ມີຢູເ່ກືອບໝົດທຸກແຂວງໃນ ສປປ ລາວ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ
ສ່ວນຫຼາຍ ເຄືັ່ອນໄຫວຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລ,ີ ຫຼວງນໍໍ້າທາ, ບໍັ່ແກ້ວ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ຜົໍ້ງສາລີ. ກອງທຶນບ້ານ
ເຫົຼັ່ານີໍ້ ມີຄຸນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນເຊັັ່ນ: ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ, ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ, ມີຂະໜາດກອງທຶນນ້ອຍ 
ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ. ການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນບ້ານຕາມເຂດພູມສາດ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນທີັ່ຕັໍ້ງຂອງກອງທຶນທີັ່
ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະອືັ່ນໆຕາມຕົວປ່ຽນສະຖາບັນ. ທີັ່ຕັໍ້ງຂອງກອງທຶນບ້ານ ຈັດແບ່ງ
ອອກເປັນ 02 ລະດັບຄື: ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ໃນລະດັບແຂວງ, ຜົນປະກອບການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ 
ໄດ້ຮັບການປະເມີນທຽບກັບໝົດທຸກໝວດຂອງຕົວປ່ຽນສະຖາບັນ. ຢູໃ່ນລະດັບເມືອງ, ຜົນປະກອບການທາງການ
ເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ໄດ້ຮັບການປະເມີນທຽບກັບບາງໝວດຂອງຕົວປ່ຽນສະຖາບັນ.   

3.3.1 ຜົນປະກອບການທາງການເງິນຈັດແບ່ງຕາມແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 

ກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ມີຢູ່ເກືອບທຸກແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ຍົກເວັໍ້ນ ແຂວງໄຊ
ສົມບູນ ແລະ ຄໍາມ່ວນ. ບັນດາແຂວງທີັ່ມີກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນຈໍານວນຫຼາຍ ກວມ 47% ຂອງບັນດາ
ແຂວງທັງໝົດໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງ (17 ແຂວງ). ແຂວງໃດໜຶັ່ງ ຈະຈັດເປັນແຂວງທີັ່ມີກອງທຶນບ້ານຍືນຍົງທາງການ
ເງິນຈໍານວນຫຼາຍ ຖ້າແຂວງດັັ່ງກ່າວ ມີກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງ ສູງກວ່າ 39 ຫົວໜ່ວຍ ເຊິັ່ງເປັນຕົວເລກສະເລ່ຍ
ຂອງຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງຈາກໝົດທຸກແຂວງ. ຮູບ 3 ກ ສະແດງການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນຢູ່ແຕ່ລະ
ແຂວງ ຈັດແບ່ງຕາມຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ຄວາມບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ເຊິັ່ງຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຂວງທີັ່ມີ
ກອງທຶນບ້ານຍືນຍົງທາງການເງິນຈໍານວນຫຼາຍ ມີທັງໝົດ 08 ແຂວງຄື: ໄຊຍະບູລີ, ຈໍາປາສັກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ, ຫຼວງນໍໍ້າທາ, ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ, ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ຈໍານວນກອງທຶນບ້ານຍືນຍົງທາງການ
ເງິນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະແຂວງ ເຊັັ່ນ: 41 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ, 81 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ແລະ 115 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ກຸ່ມຕົວຢາ່ງກອງທຶນບ້ານຈາກ ແຂວງໄຊສົມບູນ ມີທັງໝົດ 03 
ຫົວໜ່ວຍ ເຊິັ່ງບັນດາກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ. ສ່ວນກຸ່ມຕົວຢ່າງກອງທຶນບ້ານຈາກ 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີທັງໝົດ 09 ຫົວໜ່ວຍ ເຊິັ່ງບັນດາກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ. 
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ໃນລັກສະນະດຽວກັນ, ບັນດາແຂວງທີັ່ມີກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງຈໍານວນຫຼາຍ ກວມ 35% ຂອງບັນດາ
ແຂວງຕົວຢ່າງ. ແຂວງໃດໜຶັ່ງ ຈະຈັດເປັນແຂວງທີັ່ມີກອງທຶນບ້ານບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນຈໍານວນຫຼາຍ ຖ້າແຂວງ
ດັັ່ງກ່າວ ມີກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ ສູງກວ່າ 44 ຫົວໜ່ວຍ ເຊິັ່ງເປັນຕົວເລກສະເລ່ຍຂອງຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່
ຍືນຍົງຈາກໝົດທຸກແຂວງ. ຮູບ 3 ກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຂວງທີັ່ມີກອງທຶນບ້ານບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນຈໍານວນ
ຫຼາຍ ມີທັງໝົດ 06 ແຂວງຄື:  ຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງນໍໍ້າທາ, ບໍັ່ແກ້ວ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ຜົໍ້ງສາລີ. ຈໍານວນກອງ
ທຶນບ້ານບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະແຂວງ ເຊັັ່ນ: ມີ 47 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ແຂວງຜົໍ້ງສາລີ, 87 
ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ ແລະ 121 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ.  

ຮູບ 3: ການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ ຈັດແບ່ງຕາມຜົນປະກອບການທາງການເງິນ 

               ກ. ແຂວງ            ຂ. ກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ ຢູ່ 20 ເມືອງຕົໍ້ນຕໍ 

   

ໝາຍເຫດ: ‘ຈສ’ ຈໍາປາສັກ, ‘ບກ’ ບໍັ່ແກ້ວ, ‘ຫພ’ ຫົວພັນ, ‘ຫທ’ ຫຼວງນໍໍ້າທາ,  ‘ບຊ’ ບໍລິຄໍາໄຊ, ‘ຊລ’ ໄຊຍະບູລີ, ‘ສວ’ ສາລະວັນ, ‘ສຂ’ສະຫວັນ
ນະເຂດ, ‘ຜລ’ຜົໍ້ງສາລີ, ‘ວຈ’ວຽງຈັນ.   
ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ.  
 

ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ (ຈໍານວນທັງໝົດ 743 ຫົວໜ່ວຍ) ກໍາລັງດໍາເນີນງານ ຢູ່ໃນ 80 ເມືອງ
ຂອງ ສປປ ລາວ. ປະມານ 67% ຂອງກອງທຶນບ້ານດັັ່ງກ່າວ (497 ຫົວໜ່ວຍ) ກໍາລັງດໍາເນີນງານ ຢູ່ໃນ 20 ເມືອງ 
ຈາກ 10 ແຂວງ: 99 ຫົວໜ່ວຍ ຈາກ 4 (ເມືອງຮ້ຽມ, ຫົວເມືອງ, ຊ່ອນ, ຊໍາເໜືອ) ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, 78 ຫົວ
ໜ່ວຍ ຈາກ 3 ເມືອງ (ຫ້ວຍຊາຍ, ເມິງ, ຜາອຸດົມ) ຢູ່ແຂວງບໍັ່ແກ້ວ, 76 ຫົວໜ່ວນ ຈາກ 3 ເມືອງ (ນາແລ, ນໍໍ້າ 
ທາ, ສິງ) ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ, 61 ຫົວໜ່ວຍ ຈາກເມືອງປາຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ, 57 ຫົວໜ່ວຍ ຈາກ 3 ເມືອງ 
(ເມືອງພຽງ, ໄຊຍະບູລ,ີ ຊຽງຮ່ອນ) ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, 41 ຫົວໜ່ວຍ ຈາກ 2 ເມືອງ (ເມືອງພິນ, ເຊໂປນ) ຢູ່
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, 26 ຫົວໜ່ວຍ ຈາກເມືອງຄໍາເກີດ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, 21 ຫົວໜ່ວຍ ຈາກເມືອງສາລະວັນ 
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ແຂວງສາລະວັນ, 20 ຫົວໜ່ວຍ ຈາກເມືອງຍອດອູ ແຂວງຜົໍ້ງສາລີ ແລະ 18 ຫົວໜ່ວຍຈາກເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງ
ຈັນ (ຮູບ 3ຂ). ໝາຍຄວາມວ່າ ຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ສາມາດປັບປຸງໄດ້ ໂດຍການວາງເປົໍ້າໝາຍການສະ
ໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານ ຢູ່ 20 ເມືອງ ໃນ 10 ແຂວງ. 

 

3.3.2 ຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ 

ການປະເມີນຜົນປະກອບການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ທຽບກັບ ຕົວຊີໍ້ວັດການສະໜັບສະໜູນທາງ
ການເງິນ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນທີັ່ຕ້ອງປັບປຸງປະສິດທິຜົນຂອງການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງ
ການເງິນ ຈໍານວນ 396 ຫົວໜ່ວຍ (ຈາກ 743  ຫົວໜ່ວຍ) ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຈາກພາກລັດ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັໍ້ງທີັ່ບໍັ່
ລັດຖະບານ. ກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ກໍາລັງດໍາເນີນການ ຢູ່ໃນ 14 ແຂວງ (ຈາກ 16 ແຂວງຕົວຢ່າງ) (ຮູບ 4ກ). ກອງ
ທຶນບາ້ນທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ສ່ວນຫຼາຍ ມີຢູ່ 06 ແຂວງຄື12: ຫົວພັນ, ບໍັ່ແກ້ວ, 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ, ໄຊຍະບູລີ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ບໍລິຄໍາໄຊ. ຈໍານວນກອງທຶນບ້ານບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດ
ໜູນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະແຂວງ ເຊັັ່ນ: ມີ 25 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, 67 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ແຂວງ
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ແລະ 84 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ.  

ການວາງເປົໍ້າໝາຍໃຫ້ເງິນອຸດໜູນ ເພືັ່ອປັບປຸງຜົນປະກອບການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານໃນຂັໍ້ນແຂວງ 
ຄວນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບການວາງເປົໍ້າໝາຍຂັໍ້ນເມືອງ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຈໍາ
ນວນ 396 ຫົວໜ່ວຍ ກໍາລັງປະກອບການຢູ່ 51 ເມືອງຈາກ 16 ແຂວງ. ປະມານ 85% ຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນຢູ່ 20 ເມືອງຈາກ 10 ແຂວງ. ກອງທຶນບ້ານຈໍານວນ 79 ຫົວໜ່ວຍ ແມ່ນຢູ່ 5 ເມືອງ (ຮ້ຽມ, ຊ່ອນ, ສົບ 
ເບົາ, ຊໍາເໜືອ ແລະ ຊຽງຄໍໍ້) ຂອງແຂວງຫົວພັນ, 64 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 3 ເມືອງ (ຫ້ວຍຊາຍ, ເມິງ, ຜາອຸດົມ) ຂອງ
ແຂວງບໍັ່ແກ້ວ, 63 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 3 ເມືອງ (ນາແລ, ນໍໍ້າທາ, ສິງ) ຂອງແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ, 29 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 2 
ເມືອງ (ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງຮ່ອນ) ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, 25 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ, 25 
ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງຄໍາເກີດ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, 17 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 2 ເມືອງ (ປາກແຊງ ແລະ ຊຽງເງິນ) ແຂວງຫຼວງພະ
ບາງ, 18 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ, 10 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງຍອດອູ ແຂວງຜົໍ້ງສາລີ, 8 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່
ເມືອງຮູນ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ຮູບ 4ຂ). 

  

                                                           
12 ແຂວງທີັ່ມີຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຫຼາຍຫົວໜ່ວຍ ແມ່ນແຂວງທີັ່ມີຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຫຼາຍກວ່າ 24.75 
ເຊິັ່ງເປັນຄ່າສະເລ່ຍຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຢູ່ 16 ແຂວງ. 
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ຮູບ 4: ການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ ຈັດແບງ່ຕາມຄວາມບ ີ່ຍ ນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ເງິນ
ອຸດໜູນ 

ກ. ແຂວງ                                      ຂ. ກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຢູ່ 20 ເມືອງຕົໍ້ນຕໍ 

   
ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ. 

ນອກນັໍ້ນ, ການປະເມີນຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ທຽບກັບການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ ຍັງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນທີັ່ຕ້ອງມີວິທີການວາງເປົໍ້າໝາຍການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນດີຂຶໍ້ນກວ່າເກົັ່າ. ມີກອງທຶນ
ບ້ານທີັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນຈໍານວນ 369 ຫົວໜ່ວຍ ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ. ບັນດາກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ກວມເອົາ ຈໍານວນ 
53% ຂອງກອງທຶນທັງໝົດທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ແລະ 26% ຂອງກອງທຶນທັງໝົດໃນຕົວຢ່າງ. ໂດຍລວມແລ້ວ 
ເງິນອຸດໜູນຄວນແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ. ສະນັໍ້ນ, ຜົນປະກອບການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນ
ບ້ານຈະດີຂຶໍ້ນ ຖ້າສາມາດຈັດສັນເງິນອຸດໜູນ ຈາກກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ (ຈໍານວນ 369 

ຫົວໜ່ວຍ) ໄປສູ່ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ ແລະ ບໍັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ (ຈໍານວນ 347 ຫົວໜ່ວຍ). ບັນດາກອງທຶນ
ດັັ່ງກ່າວ ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4.   

3.3.3 ຄວາມບ ີ່ຍ ນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ສ ີ່ກາງທາງການເງິນ 

ການປະເມີນຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ທຽບກັບມາດຖານສືັ່ກາງທາງການເງິນ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນ
ທີັ່ຕ້ອງສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານທີັ່ມີສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍົນຍົງ ຈໍານວນ 530 ຫົວໜ່ວຍ 
(ຈາກ 743 ຫົວໜ່ວຍ) ມີສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ເຊິັ່ງສະແດງເຖິງຄວາມສ່ຽງທີັ່ຈະບໍັ່ສາມາດສົັ່ງຄືນເງິນຝາກຂອງ
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ສະມາຊິກໄດ.້ ກອງທຶນເຫົຼັ່ານີໍ້ ກໍາລັງປະກອບການຢູ່ 16 ແຂວງ (ຮູບ 5ກ) ເຊິັ່ງສ່ວນຫຼາຍເຕົໍ້າໂຮມຢູ່ 6 ແຂວງ13
ຄື: ຫຼວງນໍໍ້າທາ, ໄຊຍະບູລີ, ຈໍາປາສັກ, ຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຜົໍ້ງສາລີ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທີັ່ເປັນສືັ່
ກາງທາງການເງິນສູງ ມີຈໍານວນແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະແຂວງຄື: 35 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ແຂວງຜົໍ້ງສາລີ, 61 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່
ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ 84 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ. 

ຮູບ 5: ການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ ຈັດແບ່ງຕາມຄວາມບ ີ່ຍ ນຍົງ ແລະ ສ ີ່ກາງທາງການເງິນ 
ກ. ແຂວງ  ຂ. ກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ຢູ່ 20 ເມືອງຕົໍ້ນຕໍ        

 
ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ. 

ການວາງເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ໃນຂັໍ້ນແຂວງ ສາມາດຈັດ
ຕັໍ້ງປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບການວາງເປົໍ້າໝາຍຂັໍ້ນເມືອງ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງຈໍານວນ 
530 ຫົວໜ່ວຍ ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່ໃນ 72 ເມືອງ ໃນ 16 ແຂວງ. ປະມານ 70% ຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ເຕົໍ້າໂຮມ
ຢູໃ່ນ 20 ເມືອງ ໃນ 10 ແຂວງ (ເບິັ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4) ຄື: 75 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 3 ເມືອງ (ນາແລ, ນໍໍ້າທາ, ສິງ) 
ຂອງແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ, 61 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 5 ເມືອງ (ບໍັ່ເຕັນ, ເງິນ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງຮ່ອນ) ຂອງແຂວງ
ໄຊຍະບູລີ, 53 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ, 41 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 2 ເມືອງ (ພິນ ແລະ ເຊໂປນ) 
ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, 38 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງຫົວເມືອງ ຂອງແຂວງຫົວພັນ, 29 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງສາລະ
ວັນຂອງແຂວງສາລະວັນ, 22 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ຂອງແຂວງບໍັ່ແກ້ວ, 18 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ 
ຂອງແຂວງອັດຕະປື, 18 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງຄໍາເກີດ ຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ 18 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 02 ເມືອງ (ບຸນ 
ເໜືອ ແລະ ຍອດອູ) ຂອງແຂວງຜົໍ້ງສາລີ (ຮູບ 5ຂ).  

                                                           
13 ແຂວງທີັ່ມີຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ຫຼາຍຫົວໜ່ວຍ ແມ່ນແຂວງທີັ່ມີຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ຫຼາຍ
ກວ່າ 33 ເຊິັ່ງເປັນຄ່າສະເລ່ຍຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ຢູ່ 16 ແຂວງ.  
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3.3.4 ຄວາມບ ີ່ຍ  ນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ຂະໜາດກອງທນຶບ້ານ 

ການປະເມີນຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ທຽບກັບມາດຖານຂອງຂະໜາດກອງທຶນ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈໍາ
ເປັນໃນການສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນຈໍານວນ 394 ຫົວ
ໜ່ວຍ (ຈາກ 743 ຫົວໜ່ວຍ) ເປັນກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິັ່ງວັດແທກດ້ວຍຈໍານວນເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນ. ໝາຍ
ຄວາມວາ່ ກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ ມີຄວາມສ່ຽງທີັ່ຈະບໍັ່ສາມາດສືບຕໍັ່ກດິຈະການໃນໄລຍະຍາວ. 
ກອງທຶນເຫົຼັ່ານີໍ້ ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູໃ່ນ 16 ແຂວງ (ຮູບ 6ກ) ເຊິັ່ງສ່ວນຫຼາຍ ເຕົໍ້າໂຮມຢູ່ 06 ແຂວງ14ຄື: ຈໍາປາສັກ, 
ໄຊຍະບູລີ, ບໍັ່ແກ້ວ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວພັນ ແລະ ຫຼວງນໍໍ້າທາ.  

ການວາງເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງໃນຂັໍ້ນແຂວງ ສາມາດຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຄຽງ
ຄູ່ກັບ ການວາງເປົໍ້າໝາຍຂັໍ້ນເມືອງ. 81% ຂອງກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ (394 ຫົວໜ່ວຍ) ກໍາລັງ
ປະກອບການຢູ່ 20 ເມືອງ ໃນ 12 ແຂວງຄື: 61 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ, 54 ຫົວໜ່ວຍ 
ຢູ່ 4 ເມືອງ (ບໍັ່ເຕັນ, ເງິນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງຮ່ອນ) ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, 51 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 3 ເມືອງ (ເມິງ, 
ປາກທາ ແລະ ຜາອຸດົມ) ຂອງແຂວງບໍັ່ແກ້ວ, 41 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ ່2 ເມືອງ (ພິນ ແລະ ເຊໂປນ) ຂອງແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ, 24 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 2 ເມືອງ (ນາແລ ແລະ ສິງ) ຂອງແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ, 19 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງຍອດອູຂອງ
ແຂວງຜົໍ້ງສາລີ, 19 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງຫົວເມືອງຂອງແຂວງຫົວພັນ, 17 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງຄໍາເກີດຂອງແຂວງບໍ
ລິຄໍາໄຊ, 12 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງສາລະວັນຂອງແຂວງສາລະວັນ, 8 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງເຟືອງຂອງແຂວງວຽງຈັນ, 6 

ຫົວໜ່ວຍ ຢູເມືອງໄຊເສດຖາຂອງແຂວງອັດຕະປື ແລະ 6 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງຊຽງເງິນຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ (ຮູບ 
6ຂ). ໝາຍຄວາມວ່າ ການປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ ສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍ
ການວາງເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາຢູ່ 20 ເມືອງ ໃນ 12 ແຂວງ (ລາຍລະອຽດເບິັ່ງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4). 

  

                                                           
14 ແຂວງທີັ່ມີຈໍານວນກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼາຍຫົວໜ່ວຍ ແມ່ນແຂວງທີັ່ມີຈໍານວນກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼາຍກວ່າ 25 ເຊິັ່ງເປັນຄ່າ
ສະເລ່ຍຈໍານວນກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ ຢູ່ 16 ແຂວງ. 
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ຮູບ 6: ການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນບ້ານຈັດແບ່ງຕາມຄວາມບ ີ່ຍ ນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ຂະ   
ໜາດກອງທຶນ 

ກ. ແຂວງ                       ຂ. ກອງທຶນບ້ານ ຂະໜາດນ້ອຍທີັ່ບໍັ່ຍົງຍືນທາງການເງິນ ຢູ່ 20 ເມືອງຕົໍ້ນຕໍ        

 
ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ. 

 

3.3.5 ຄວາມບ ີ່ຍ ນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງລກູຄ້າ 

ການປະເມີນຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ທຽບກັບມາດຖານການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນ
ໃນການສະໜັບສະໜູນກອງທຶນທີັ່ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນຈໍານວນ 405 
ຫົວໜ່ວຍ (ຈາກ 743 ຫົວໜ່ວຍ) ມີຜູ້ກູ້ຢືມຈໍານວນໜ້ອຍ ເຊິັ່ງສະແດງເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງການບໍັ່ສາມາດສ້າງກໍາ
ໄລຈາກການປ່ອຍກູໄ້ດ້. ກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່ 16 ແຂວງ (ຮູບ 7ກ) ເຊິັ່ງສ່ວນຫຼາຍ ເຕົໍ້າໂຮມຢູ່ 
06 ແຂວງ15ຄື: ຈໍາປາສັກ, ຫົວພັນ, ຫຼວງນໍໍ້າທາ, ບໍັ່ແກ້ວ,ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຜົໍ້ງສາລີ.  

ການວາງເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ໃນຂັໍ້ນແຂວງ ສາມາດຈັດ
ຕັໍ້ງປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບ ການວາງເປົໍ້າໝາຍຂັໍ້ນເມືອງ. ກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ຈໍານວນ 
405 ຫົວໜ່ວຍ ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູໃນ 65 ເມືອງໃນ 16 ແຂວງ. ປະມານ 72% ຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ 
20 ເມືອງໃນ 11 ແຂວງຄື: 61 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ, 53 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 5 ເມືອງ 
(ຮ້ຽມ, ຊ່ອນ, ສົບບາວ, ຊໍາເໜືອ ແລະ ຊຽງຄໍໍ້) ຂອງແຂວງຫົວພັນ, 44 ກອງທຶນຢູ ່3 ເມືອງ (ຫ້ວຍຊາຍ, ເມິງ 
ແລະ ຜາອຸດົມ) ຂອງແຂວງບໍັ່ແກ້ວ, 43 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 2 ເມືອງ (ນາແລ ແລະ ສິງ) ຂອງແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ, 25 ຫົວ
ໜ່ວຍ ຢູ່ 2 ເມືອງ (ບຸນເໜືອ ແລະ ຍອດອູ) ຂອງແຂວງຜົໍ້ງສາລີ, 22 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 2 ເມືອງ (ພິນ ແລະ ເຊໂປນ) 
                                                           
15 ແຂວງທີັ່ມີຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼາຍຫົວໜ່ວຍ ແມ່ນແຂວງທີັ່ມີຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼາຍກວ່າ 
25 ເຊິັ່ງເປັນຄ່າສະເລ່ຍຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ ຢູ່ 16 ແຂວງ. 
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ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, 10 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງຄໍາເກີດຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, 9 ຫົວໜ່ວຍຢູ່ເມືອງບໍັ່ເຕັນຂອງ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ, 9 ຫົວໜ່ວຍຢູ່ເມືອງເຟືອງຂອງແຂວງວຽງຈັນ, 8 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງສາລະວັນ ຂອງແຂວງສາລະ
ວັນ ແລະ 7 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ ຂອງແຂວງອັດຕະປື (ຮູບ 7ຂ). ໝາຍຄວາມວ່າ ການປັບປຸງຄວາມຍືນ
ຍົງທາງການເງິນສໍາລັບກອງທຶນບ້ານມີຜູ້ກູ້ຢືມຈໍານວນໜ້ອຍ ສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍການວາງເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາໃສ່ 
20 ເມືອງໃນ 11 ແຂວງ (ລາຍລະອຽດເບິັ່ງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4). 

ຮູບ 7: ການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນບ້ານຈັດແບ່ງຕາມຄວາມບ ີ່ຍ ນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ການ
ເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າ 

 ກ. ແຂວງ ຂ. ກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທີັ່ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໜ້ອຍ ຢູ່ 20 
ເມືອງຕົໍ້ນຕໍ 
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4. ຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້
ຢ ມທີີ່ທຸກຍາກຂອງກອງທຶນບ້ານ 

ພາກທີ 4 ປະເມີນຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ທຽບກັບ ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ແລະ ຕົວປ່ຽນ
ສະຖາບັນ (ເຊັັ່ນ: ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ, ສືັ່ກາງທາງການເງິນ, ຂະໜາດກອງທຶນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກ
ຄ້າ). ຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລຸກຄ້າທີັ່ທຸກຍາກຂອງກອງທຶນ ເປັນເງືັ່ອນໄຂອັນສໍາຄັນຂອງ
ກອງທຶນບ້ານ ເພືັ່ອປັປຸງສະຫວັດດິການສັງຄົມຂອງຄົວເຮືອນ (ເຊັັ່ນ: ການບໍລິໂພກ ແລະ ການລົງທຶນ) ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

4.1 ຄຸນລກັສະນະຂອງຜນົປະກອບການທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມ
ທີີ່ທຸກຍາກ  

ອີງຕາມກອງທຶນບ້ານຕົວຢ່າງຈໍານວນ 1,405 ຫົວໜ່ວຍ, ການປະເມີນຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ທຽບ
ກັບຕົວປ່ຽນສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ໃຫ້ບໍລິການເງິນກູ້
ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ ໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ ກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ
ທາງການເງິນ ມີທັງໝົດ 741 ຫົວໜ່ວຍ; ໃນນັໍ້ນ, 517 ຫົວໜ່ວຍ ເນັໍ້ນໃສ່ ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່
ສຸດ (ຈາກນີໍ້ໄປ ເອີໍ້ນວ່າ ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ) ແລະ 224 ຫົວໜ່ວຍ ເນັໍ້ນໃສ່ ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກ 
(ຈາກນີໍ້ໄປ ເອີໍ້ນວ່າ ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ). ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ມີອັດຕາ
ສ່ວນຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ຕໍັ່ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ ເທົັ່າກັບ 70% 
ເຊິັ່ງສູງກວ່າ ກໍລະນີຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ (48%). ກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ມີຈໍາ
ນວນ 664 ຫົວໜ່ວຍ; ໃນນັໍ້ນ,  ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ມີ 322 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ  ກອງທຶນ
ບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ ມີ 342 ຫົວໜ່ວຍ. ຜົນການວິເຄາະໄດ້ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ
ທາງການເງິນທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ມີຄຸນລັກສະນະຄ:ື ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ, ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ, ມີ
ຂະໜາດກອງທຶນນ້ອຍ ແລະ ມີຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ຈໍານວນໜ້ອຍ. ກົງກັນຂ້າມ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນທີັ່ເນັໍ້ນ
ໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ ມີຄຸນລັກສະນະຄື: ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ, ມີຂະໜາດກອງທຶນໃຫຍ່ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງ
ລູກຄ້າໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ (ຮູບ 8).  

ໃນດ້ານການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່
ທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສດຸ ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ. ໂດຍອີງຕາມການປະສົມ
ປະສານລະຫວ່າງ ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ, ພາກສ່ວນເທິງສຸດຂອງຮູບ 
8ກ ຈັດແບ່ງກອງທຶນບ້ານອອກເປັນ 4 ກຸ່ມ ຄື: (1) ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ແລະ ຍືນຍົງທາງການເງິນ (ຍືນຍົງ), (2) 
ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ (ບໍັ່ຍືນຍົງ), (3) ບໍັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ແລະ ຍືນຍົງທາງການເງິນ 
ແລະ (4) ບໍັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ. ຜົນການວິເຄາະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນບ້ານທີັ່
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ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຈໍານວນ 469 ຫົວໜ່ວຍ (ຈາກ 695 ຫົວໜ່ວຍ) ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກ ແລະ ທຸກ
ຍາກທີັ່ສຸດ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ຈໍານວນ  289 ຫົວໜ່ວຍ (ຈາກ 
469 ຫົວໜ່ວຍ) ແມ່ນບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ. ກົງກັນຂ້າມ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ໄດ້ຮັບເງິີນອຸດໜູນ ແລະ ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້
ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ ມີຈໍານວນ  370 ຫົວໜ່ວຍ (ຈາກ 710 ຫົວໜ່ວຍ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍັ່ຕາມ, ຍັງມີຊ່ອງວ່າງໃນການ
ຈັດສັນເງິນອຸດໜູນ ເພືັ່ອພັດທະນາກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ. ໃນພາກສ່ວນເທິງສຸດຂອງຮູບ 8ກ, 
ກອງທຶນບ້ານທີັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ (469 ຫົວໜ່ວຍ) ແຕ່ບໍັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ມີຈໍານວນ 226 ຫົວໜ່ວຍ; 
ໃນນັໍ້ນ, 53% ຂອງກອງທຶນບ້ານດັັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ. ການຈັດສັນເງິນອຸດໜູນອອກຈາກກອງທຶນ
ບ້ານດັັ່ງກ່າວ ໄປສູ່ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ຈະເພີັ່ມຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ
ທີັ່ປ່ອຍເງິນກູ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ. 

ໃນດ້ານສືັ່ກາງທາງການເງິນ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ 
ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນຕໍັ່າ ແລະ ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຮັບເງິນ
ຝາກ (ບໍັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນ). ໂດຍອີງຕາມການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ສືັ່ກາງທາງການເງິນ ແລະ ຄວາມຍືນ
ຍົງທາງການເງິນ, ພາກສ່ວນລຸມ່ຂອງຮູບ 8ກ ຈັດແບ່ງກອງທຶນບ້ານອອກເປັນ 06 ກຸ່ມຄື: (1) ສືັ່ກາງທາງການເງິນ
ສູງ ແລະ ຍືນຍົງ, (2) ສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ, (3) ສືັ່ກາງທາງການເງິນຕໍັ່າ ແລະ ຍືນຍົງ, (4) ສືັ່ກາງ
ທາງການເງິນຕໍັ່ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ, (5) ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ (6) ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ. ກອງທຶນ
ບ້ານທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ ມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ເຊິັ່ງມີ 529 ຫົວໜ່ວຍ; ໃນນັໍ້ນ, 67% 
ຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ. ຮອງລົງມາ ແມ່ນກອງທຶນບ້ານທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ 
ແລະ ຍືນຍົງ ເຊິັ່ງມີຈໍານວນ 501 ຫົວໜ່ວຍ; ໃນນັໍ້ນ, 42% ຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍັ່ຕາມ, ຍັງມີຊ່ອງວ່າງໃນການປັບປຸງກອງທຶນບ້ານທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ໃຫ້ປ່ອຍກູ້ແກ່ຜູ້ທຸກ
ຍາກຫຼາຍຂຶໍ້ນ. ໃນພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງຮູບ 8ກ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ມີຈໍານວນ 461 ຫົວ
ໜ່ວຍ ທີັ່ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ; 63% ຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ. ການ
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກອງທຶນບ້ານ ລວມຕົວຊີໍ້ວັດຄວາມທຸກຍາກເຂົໍ້າໃນມາດຖານການປ່ອຍກູ ້ຈະເພີັ່ມຈໍານວນກອງ
ທຶນບ້ານທີັ່ໃຫ້ບໍລິການເງິນກູ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ. 

ໃນດ້ານຂະໜາດກອງທຶນ, ກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ ຈໍາ
ນວນຫຼາຍກວ່າ ກອງທຶນບ້ານຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່. ໂດຍການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ຂະໜາດກອງທຶນ 
ແລະ ຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ, ຮູບ 8ຂ ຈັດແບ່ງກອງທຶນບ້ານອອກເປັນ 06 ກຸ່ມຄື: (1) ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ 
ຍືນຍົງ, (2) ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ, (3) ຂະໜາດກາງ ແລະ ຍືນຍົງ, (4) ຂະໜາດກາງ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ, (5) 
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ (6) ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ. ກອງທຶນບ້ານະໜາດນ້ອຍ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ 
ມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ເຊິັ່ງມີ 393 ຫົວໜ່ວຍ; ໃນນັໍ້ນ, 87% ຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຢືມທີັ່ທຸກ
ຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ. ຮອງລົງມາ ແມ່ນກອງທຶນບ້ານຂະໜາດກາງ ແລະ ຍືນຍົງ ເຊິັ່ງມີຈໍານວນ 306 ຫົວ
ໜ່ວຍ, ໃນນັໍ້ນ, 60% ຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ. ໃນພາກສ່ວນເທິງ
ຂອງຮູບ 8ຂ, ກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ ມີຈໍານວນ 101 ຫົວໜ່ວຍ; ໃນນັໍ້ນ, 
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48% ຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍືນຍົງທາງການເງິນ. ການສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍທີັ່ຍືນຍົງ
ທາງການເງິນ ໃນການລວມເອົາຕົວຊີໍ້ວັດຄວາມທຸກຍາກເຂົໍ້າໃນມາດຖານການປ່ອຍເງິນກູ້ຈະເພີັ່ມຈໍານວນກອງທຶນ
ບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍຂຶໍ້ນ.       

ຮູບ 8: ຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມຍ ນຍົງທາງການເງນິຂອງກອງທຶນບ້ານ 

ກ. ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສືັ່ກາງທາງການເງິນ   ຂ. ຂະໜາດກອງທຶນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າ 

 
ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ. 

ໃນດ້ານການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່ມີຜູ້ກູ້ຢືມຈໍານວນໜ້ອຍ ສາມາດປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່
ທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ ກອງທຶນບ້ານທີັ່ມີຈໍານວນກູ້ຢືມປານກາງ ແລະ ຫຼາຍ. ໂດຍອີງ
ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ, ຮູບ 8ຂ ຈັດແບ່ງກອງທຶນບ້ານ
ອອກເປັນ 06 ກຸ່ມຄື: (1) ມຜີູ້ກູ້ຢືມຫຼາຍ ແລະ ຍືນຍົງ, (2) ມີຜູ້ກູ້ຢືມຫຼາຍ ແລະ ບໍັ່ຍນືຍົງ, (3) ມີຜູ້ກູ້ຢືມປານ
ກາງ ແລະ ຍືນຍົງ, (4) ມີຜູ້ກູ້ຢືມປານກາງ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ, (5) ມີຜູ້ກູ້ຢືມໜ້ອຍ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ (6) ມີຜູ້ກູ້ຢືມ
ໜ້ອຍ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ມີຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມໜ້ອຍ ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ ມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ເຊິັ່ງມີ 403 
ຫົວໜ່ວຍ; ໃນນັໍ້ນ, 71% ຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ. ຮອງລົງມາ ແມ່ນກອງທຶນບ້ານທີັ່ັ່
ມີຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມປານກາງ ເຊິັ່ງມີ 304 ຫົວໜ່ວຍ; ໃນນັໍ້ນ, 52% ຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ປ່ອຍເງິນກູ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ 
ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ. ໃນພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງຮູນ 8ຂ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່ມີຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມໜ້ອຍ ມີຈໍານວນ 184 
ຫົວໜ່ວຍທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ; ໃນນັໍ້ນ, 36% ຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ. ການ
ສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກລວມເອົາຕົວຊີໍ້ວັດຄວາມທຸກຍາກເຂົໍ້າໃນມາດຖານການ
ປ່ອຍກູ້ ຈະເພີັ່ມຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍຂຶໍ້ນ. 
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4.2 ການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ ຈັດແບງ່ຕາມຜນົປະກອບການທາງການເງິນ 
ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທຸກຍາກ 

4.2.1 ຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທີີ່ທຸກຍາກ 

ການປະເມີນຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ຢູ່ຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ 
ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນຄຸນລັກສະນະສໍາຄັນຂອງຜົນປະກອບການຂອງກອງທຶນບ້ານ 02 ຢ່າງ. ໜຶັ່ງ, ແຂວງທີັ່ມີກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່
ຍືນຍົງທາງການເງິນຈໍານວນຫຼາຍ ມີຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າແຂວງທີັ່ມີກອງທຶນ
ບ້ານຍືນຍົງທາງການເງິນຈໍານວນຫຼາຍ. ຮູບ 9 ສະແດງການແຈກຢາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ ຈັດແບ່ງຕາມຜົນປະກອບ
ການທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ຢູ່ 16 ແຂວງ. ແຂວງຫົວພັນ ເປັນແຂວງທີັ່ມີກອງທຶນບ້ານທີັ່
ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າໝູ (ມີ 120 ຫົວໜ່ວຍ); ໃນນັໍ້ນ, 66% ຂອງກອງທຶນບ້ານດັັ່ງກ່າວ ປ່ອຍ
ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ (ຮູບ 9ກ). ກົງກັນຂ້າມ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນແຂວງທີັ່ມີກອງທຶນ
ບ້ານທີັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ (ມີ 115 ຫົວໜ່ວຍ); ໃນນັໍ້ນ, 51% ຂອງກອງທຶນບ້ານດັັ່ງກ່າວ 
ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ(ຮູບ 9ຂ). 

ຮູບ 9: ຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທກຸຍາກຂອງກອງທຶນບ້ານຢູ່ຂັົ້ນ
ແຂວງ 

ກ. ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ               ຂ. ຍືນຍົງທາງການເງິນ 

 
ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ. 

ສອງ, ຍັງມີຊ່ອງວ່າງເພືັ່ອປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ຢູ່ຂັໍ້ນເມືອງ. 
ຮູບ 10ຂ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີັ່ກອງທຶນບ້ານຈະບັນລຸທັງຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ການ
ເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ມີ 337 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 20 ເມືອງ (ເຊິັ່ງກວມ 51% 
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ຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງທັງໝົດ ຢູ່ 75 ເມືອງ). 68% ຂອງກອງທຶນບ້ານດັັ່ງກ່າວ (229 ຫົວໜ່ວຍ) ປ່ອຍເງິນກູ້
ໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ (73 ຫົວໜ່ວຍ) ແລະ ຄົນທຸກຍາກທີັ່ສຸດ (156 ຫົວໜ່ວຍ). ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມ
ທຸກຍາກ ມີຈໍານວນຫຼາຍທີັ່ສຸດຢູ່ເມືອງຊໍາເໜືອຂອງແຂວງຫົວພັນ (31 ຫົວໜ່ວຍ), ຮອງລົງມາແມ່ນເມືອງໄຊຍະບູ
ລີຂອງແຂວງໄຊຍະບູ (30 ຫົວໜ່ວຍ) ແລະ ເມືອງມູນລະປະໂມກ ຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ (18 ຫົວໜ່ວຍ). 

ການປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກຂອງກອງທຶນບ້ານໃຫ້ໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍຂຶໍ້ນ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍ
ການວາງເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ຈໍານວນ 465 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 20 ເມືອງຕົໍ້ນຕໍ 
(ຮູບ 10ກ) (ເຊິັ່ງກວມ 62% ຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທັງໝົດ ໃນ 79 ເມືອງ). 83% ຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່
ຍືນຍົງທາງການເງິນ (380 ຫົວໜ່ວຍ) ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ (73 ຫົວໜ່ວຍ) ແລະ ຄົນທຸກຍາກທີັ່ສຸດ 
(307 ຫົວໜ່ວຍ). ກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ມີຈໍານວນຫຼາຍທີັ່ສຸດ ຢູ່ ເມືອງປາກຊ່ອງຂອງແຂວງຈໍາ
ປາສັກ (60 ຫົວໜ່ວຍ), ຮອງລົງມາ ຢູ່ເມືອງຜາອຸດົມ ຂອງແຂວງບໍັ່ແກ້ວ (43 ຫົວໜ່ວຍ) ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ
ຂອງແຂວງຫົວພັນ (32 ຫົວໜ່ວຍ). ປັບປຸງຜົນປະກອບການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນເຫົຼັ່ານີໍ້ ສາມາດເພີັ່ມ
ທະວີຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກຸ້ຢືມທຸກຍາກ ໄດ້ສອງເທົັ່າ. 

ຮູບ 10: ຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທກຸຍາກ ໃນ 20 ເມ ອງຕົົ້ນຕ  
ກ. ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ     ຂ. ຍືນຍົງທາງການເງິນ  
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4.2.2 ກອງທຶນບ້ານທີີ່ບ ີ່ຍ ນຍົງທາງການເງິນ, ໄດຸ້ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທຸກຍາກ
ໄດຸ້ຈ ານວນໜ້ອຍ  

ຜົນການວິເຄາະຄວາມບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ທຽບກັບ ການໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມ
ທຸກຍາກໄດ້ຈໍານວນໜ້ອຍ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີຊ່ອງວ່າງໃນການປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກດ້ວຍການນໍາໃຊ້
ເງິນອຸດໜູນຢູ່ຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ຢູ່ຂັໍ້ນແຂວງ, ການປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍ
ການວາງເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາກອງທຶນບ້ານ ຈໍານວນ 220 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 03 ແຂວງຄື: ຫົວພັນ, ບໍັ່ແກ້ວ ແລະ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ (ຮູບ 11ກ). ບັນດາກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ແຕ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້
ຢືມທຸກຍາກໄດ້ຈໍານວນໜ້ອຍ ເຊິັ່ງສ່ວນຫຼາຍ ເຕົໍ້າໂຮມຢ່ ູແຂວງຫົວພັນ (34 ຫົວໜ່ວຍ), ຫຼວງນໍໍ້າທາ (27 ຫົວ
ໜ່ວຍ) ແລະ ບໍັ່ແກ້ວ (13 ຫົວໜ່ວຍ). 

ຮູບ 11: ກອງທຶນບ້ານທີີ່ບ ີ່ຍ ນຍົງທາງການເງິນ, ໄດຸ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າທຸກຍາກ

ໄດຸ້ໜ້ອຍ 

                     ກ. ແຂວງ      ຂ. 20 ເມືອງຕົໍ້ນຕໍ  

 
ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ. 

ຢູ່ຂັໍ້ນເມືອງ, ການປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍການວາງເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາ
ກອງທຶນບ້ານ ຈໍານວນ 149 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 10 ເມືອງຄື: 3 ເມືອງ (ນໍໍ້າທາ, ສິງ, ນາແລ) ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ, 3 

ເມືອງ (ຊ່ອນ, ສົບເບົາ, ຊຽງຄໍໍ້) ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, 2 ເມືອງ (ຫ້ວຍຊາຍ, ເມິງ) ຢູ່ແຂວງບໍັ່ແກ້ວ, ເມືອງຍອດອູ ຢູ່
ແຂວງຜົໍ້ງສາລີ ແລະ ເມືອງຮຸນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ (ຮູບ 11ຂ). ປະມານ 50% ຂອງກອງທຶນບ້ານ ໃນເມືອງດັັ່ງກ່າວ 
ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ ເຊິັ່ງບໍັ່ສອດຄ່ອງກັບເປົໍ້າໝາຍຂອງການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນທີັ່ແນໃສ່ຊ່ວຍເຫືຼອ
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ກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍັງບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍ. ສະນັໍ້ນ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່
ຍືນຍົງທາງການເງິນ, ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ ຄວນຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍ ກອງທຶນ
ບ້ານຈໍານວນ 228 ຫົວໜ່ວຍ ທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ, ບໍັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ. 
ບັນດາກອງທຶນບ້ານເຫົຼັ່ານີໍ້ ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4.   

4.2.3 ກອງທຶນບ້ານທີີ່ບ ີ່ຍ ນຍົງທາງການເງິນ, ສ ີ່ກາງທາງການເງິນສູງ ແລະ ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທກຸ
ຍາກໄດຸ້ຈ ານວນຫຼາຍ 

ຜົນການວິເຄາະຄວາມບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ປຽບທຽບກັບ ການເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ແລະ ການເຂົໍ້າ
ເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີຊ່ອງວ່າງໃນການປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກຂອງ
ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ຢູ່ຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ຢູ່ຂັໍ້ນແຂວງ, ການປັບປຸງການ
ເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກຂອງກອງທຶນບ້ານ ສາມາດບັນລຸໄດ້ ດ້ວຍການວາງເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາກອງທຶນບ້ານ ຈໍາ
ນວນ 313 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 5 ແຂວງຄື: ຈໍາປາສັກ, ໄຊຍະບລູີ, ຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫຼວງນໍໍ້າທາ (ຮູບ 
12ກ). 70% ຂອງກອງທຶນບ້ານດັັ່ງກ່າວ (220 ຫົວໜ່ວຍ) ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ (39 ຫົວໜ່ວຍ) 
ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກທີັ່ສຸດ (181 ຫົວໜ່ວຍ). ກອງທຶນບ້ານເຫົຼັ່ານີໍ້ ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິິນສູງ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້
ຢືມທຸກຍາກໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍ ແຕ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ເຊິັ່ງມີຈໍານວນຫຼາຍທີັ່ສຸດ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ (55 ຫົວ
ໜ່ວຍ), ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງໄຊຍະບູລີ (49 ຫົວໜ່ວຍ) ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (37 ຫົວໜ່ວຍ). 

ຮູບ 12: ກອງທຶນບ້ານທີີ່ບ ີ່ຍ ນຍົງທາງການເງິນ, ເປັນສ ີ່ກາງທາງການເງິນສງູ ແລະ ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້
ຢ ມທກຸຍາກໄດຸ້ຈ ານວນໜ້ອຍ 

                     ກ. ແຂວງ     ຂ. 20 ເມືອງຕົໍ້ນຕໍ  

 
ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ. 
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 ຢູ່ຂັໍ້ນເມືອງ, ການປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກຂອງກອງທຶນບ້ານ ສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍການວາງ
ເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ, ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ 
ເຊິັ່ງມີຈໍານວນ 171 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 10 ເມືອງຄື: 3 ເມືອງ (ນາແລ, ສິງ, ວຽງພູຄາ) ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ, 2 ເມືອງ 
(ບຸນໃຕ,້ ຍອດອູ) ຢູ່ແຂວງຜົໍ້ງສາລີ, ເມືອງສະໜາມໄຊ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ຢູ່ແຂວງບໍັ່ແກ້ວ, ເມືອງ
ຫົວເມືອງ ຢູແ່ຂວງຫົວພັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເມືອງພຽງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ຮູບ 
12ຂ). ປະມານ 59% ຂອງກອງທຶນບ້ານເຫົຼັ່ານີໍ້ ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ເຖິງວ່າ ກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ຍັງບໍັ່
ຍືນຍົງທາງການເງິນ. ພຶດຕິກໍາດັັ່ງກ່າວຂອງກອງທຶນ ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນໃນການຂະຫຍາຍກອງທຶນບ້ານທີັ່ສາມາດ
ເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ. ລາຍລະອຽດຂອງກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ, ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ 
ແລະ ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນສູງ ລະບຸໄວ້ຢູ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4. 
 

4.2.4 ກອງທຶນບ້ານທີີ່ບ ີ່ຍ ນຍົງທາງການເງິນ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທກຸຍາກ
ໄດຸ້ຈ ານວນຫຼາຍ 
ການວິເຄາະຄວາມບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ປຽບທຽບກັບ ຂະໜາດກອງທຶນນ້ອຍ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມ

ທຸກຍາກໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍ ຊີໍ້ໃຫ້ວ່າ ຍັງມີຊ່ອງວ່າງ ໃນການປັບປຸການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ສໍາລັບກອງທຶນບ້ານ
ຂະໜາດນ້ອຍທີັ່ຍັງບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ຢູ່ຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ຢູ່ຂັໍ້ນແຂວງ, ການປັບປງຸການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມ
ທຸກຍາກ ຂອງກອງທຶນບ້ານ ສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍການວາງເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາກອງທຶນບ້ານ ຈໍານວນ 257 ຫົວ
ໜ່ວຍ ຢູ່ 05 ແຂວງຄື: ຈໍາປາສັກ, ໄຊຍະບູລີ, ບໍັ່ແກ້ວ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫົວພັນ (ຮູບ 13ກ). 88% ຂອງ
ກອງທຶນເຫົຼັ່ານີໍ້ (227 ຫົວໜ່ວຍ) ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ (24 ຫົວໜ່ວຍ) ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ທຸກຍາກທີັ່
ສຸດ (203 ຫົວໜ່ວຍ). ກອງທຶນເຫົຼັ່ານີໍ້ ເປັນກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ແຕ່ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່
ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ເຊິັ່ງມີຈໍານວນຫຼາຍທີັ່ສຸດຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ (62 ຫົວໜ່ວຍ), ຮອງລົງມາ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ (54 
ຫົວໜ່ວຍ) ແລະ ແຂວງບໍັ່ແກວ້ (47 ຫົວໜ່ວຍ). 

ຢູ່ຂັໍ້ນເມືອງ, ການເພີັ່ມທະວີກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍການວາງເປົໍ້າ
ໝາຍພັດທະນາກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ເຊິັ່ງມີຈໍານວນ 
94 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 9 ເມືອງຄື: 2 ເມືອງ (ຫ້ວຍຊາຍ, ເມິງ) ຢູ່ແຂວງບໍັ່ແກ້ວ, 2 ເມືອງ (ພິນ ແລະ ເຊໂປນ) ຢູ່ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ, 2 ເມືອງ (ເຟືອງ, ຫີນເຫີບ) ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ, ເມືອງນາແລຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ, ເມືອງຍອດອູຢູ່
ແຂວງຜົໍ້ງສາລີ ແລະ ເມືອງປາກລາຍຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ຮູບ 13ຂ). ປະມານ 78% ຂອງກອງທຶນເຫົຼັ່ານີໍ້ ປ່ອຍເງິນ
ກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ເຖິງວ່າກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ຍັງບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນກໍັ່ຕາມ. ພຶດຕິກໍາຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ 
ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຕໍັ່ການຂະຫຍາຍສິນເຊືັ່ອກອງທຶນບ້ານໄປສູ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ. ບັນດາກອງ
ທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4. 
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ຮູບ 13: ກອງທຶນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍທີີ່ບ ີ່ຍ ນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມໄດຸ້ຈ ານວນ
ຫຼາຍ 
                     ກ. ແຂວງ     ຂ. 20 ເມືອງຕົໍ້ນຕໍ  

 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ. 
 
4.2.5 ກອງທຶນບ້ານທີີ່ບ ີ່ຍ ນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ເຂົົ້າເຖງິລູກຄ້າທີີ່ເປັນຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທກຸຍາກ 

ການວິເຄາະກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ທຽບກັບ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າກຸ່ມນ້ອຍທີັ່ເປັນຜູ້ກູ້ຢືມທຸກ
ຍາກ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີຊ່ອງວ່າງໃນການເພີັ່ມທະວີກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ລູກຄ້າກຸ່ມນ້ອຍທີັ່ເປັນຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ 
ແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ຢູ່ຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ຢູຂ່ັໍ້ນແຂວງ, ການເພີັ່ມທະວີກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ລູກຄ້າ
ກຸ່ມນ້ອຍທີັ່ເປັນຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍການວາງເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາກອງທຶນບ້ານ ຈໍານວນ 223 
ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 05 ແຂວງຄື: ຈໍາປາສັກ, ຫຼວງນໍໍ້າທາ, ບໍັ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ (ຮູບ 14ກ). 82% 
ຂອງກອງທຶນເຫົຼັ່ານີໍ້ (182 ຫົວໜ່ວຍ) ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ (28 ຫົວໜ່ວຍ) ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ
ທີັ່ສຸດ (154 ຫົວໜ່ວຍ). ກອງທຶນເຫົຼັ່ານີໍ້ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ແຕ່ເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກໄດ້ ເຊິັ່ງມີຈໍານວນຫຼາຍ
ກວ່າໝູ່ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ (61 ຫົວໜ່ວຍ), ຮອງລົງມາແມ່ນຢູ່ແຂວງບໍັ່ແກ້ວ (40 ຫົວໜ່ວຍ) ແລະ ແຂວງ
ຫຼວງນໍໍ້າທາ (35 ຫົວໜ່ວຍ). 
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ຮູບ 14: ກອງທຶນບ້ານທີີ່ບ ີ່ຍ ນຍົງ ແລະ ເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າກຸ່ມນ້ອຍທີີ່ເປັນຄນົທຸກຍາກ 
                     ກ. ແຂວງ     ຂ. 20 ເມືອງຕົໍ້ນຕໍ  

 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ. 

ຢູ່ຂັໍ້ນເມືອງ, ການເພີັ່ມທະວີກອງທຶນບ້ານທີັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍການວາງເປົໍ້າ
ໝາຍພັດທະນາກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າກ່ ຸມນ້ອຍທີັ່ເປັນຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກໄດ້ດ ີ
ເຊິັ່ງມີຈໍານວນ 114 ຫົວໜ່ວຍ ຢູ່ 9 ເມືອງຄື: 2 ເມືອງ (ຫ້ວຍຊາຍ, ເມິງ) ຢູ່ແຂວງບໍັ່ແກ້ວ, 2 ເມືອງ (ຫົວເມືອງ, 
ຊ່ອນ) ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, 2 ເມືອງ (ນາແລ, ສິງ) ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ, 2 ເມືອງ (ຍອດອູ, ຜົໍ້ງສາລີ) ຢູ່ແຂວງຜົໍ້ງສາລີ 
ແລະ ເມືອງເຟືອງ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ (ຮູບ 14ຂ). ປະມານ 56% ຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ
ທຸກຍາກ ເຊິັ່ງເປັນພຶດຕິກໍາທີັ່ດີ ສໍາລັບການຂະຫຍາຍສິນເຊືັ່ອຂອງກອງທຶນບ້ານໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ກອງທຶນບ້ານ
ທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າກຸ່ມນ້ອຍທີັ່ເປັນຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ດີ ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4. 
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5. ກອງທຶນບ້ານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອ ີ່ນໆ 

ຜົນການວິເຄາະໃນພາກທີ 5 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນບ້ານສາມາດເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກໄດ້ຈໍານວນ
ຫຼາຍກວ່າ ສະຖາບັນການເງິນທາງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍັ່ຕາມ, ຄົວເຮືອນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຍັງ ກູ້ຢືມເງິນ
ຈາກແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ຍາດພີັ່ນ້ອງ. ການວິເຄາະຄັໍ້ງນີໍ້ ໄດ້ລະບຸສະຖານະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງຄົວ
ເຮືອນ, ທີັ່ຕັໍ້ງຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງເງິນກູ້ ທີັ່ປ່ອຍກູ້ໂດຍກອງທຶນບ້ານ ທຽບກັບ ສະຖາບັນການ
ເງິນອືັ່ນໆ ເຊິັ່ງສາມາດຫາຂໍໍ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງກອງທຶນບ້ານໃນການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ແລະ 
ປ່ຽນແທນແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບ້ານ ໃນນັໍ້ນ, ແບບຈໍາລອງໂລຈິດແບບຫຼາຍທາງເລືອກ ແລະ ຄ່າຄາດເຄືັ່ອນ
ມາດຕະຖານຈາກຄົວເຮືອນຕົວຢ່າງ16 ນໍາໃຊ້ວິເຄາະຕົວກໍານົດການຕັດສິນໃຈຂອງຄົວເຮືອນໃນການກູ້ຢືມເງິນຈາກ
ສະຖາບັນການເງິນ 06 ປະເພດ. 

ຄົວເຮືອນຕົວຢ່າງທີັ່ໃຊ້ໃນການເຄາະໃນພາກນີໍ້ ແມ່ນກຸ່ມຕົວຢ່າງຍ່ອຍຂອງການສໍາຫຼວດຟິນສຄອບ ໃນປີ 
2014 ເຊິັ່ງມີ 409 ຄົວເຮືອນ ຫືຼ ກວມ 20% ຂອງຄົວເຮືອນຕົວຢ່າງໃນ Finscope ທີັ່ເຄີຍ ຫືຼ ກໍາລັງກູ້ຢືມເງິນ
ຈາກສະຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ ແລະ/ຫືຼ ບໍັ່ເປັນທາງການ. 409 ຄົວເຮືອນ ມີ 463 ລາຍການກູ້ຢືມ; ໜຶັ່ງ
ຄົວເຮືອນທີັ່ກູ້ຢືມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນໃດໜຶັ່ງ ແມ່ນນັບເປັນໜຶັ່ງລາຍການກູ້ຢືມ (ແລະ ກໍລະນີທີັ່ມີສອງ
ລາຍການກູ້ຢືມຈາກໜຶັ່ງສະຖາບັນການເງິນ ແມ່ນນັບເປັນໜຶັ່ງລາຍການກູ້ຢືມ). ແຫຼັ່ງເງິນກູ້ໃນຕົວຢ່າງນີໍ້ ມີ 06 
ປະເພດຄື: ທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ (ທສກ), ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈ), 
ກອງທຶນບ້ານ (ກອງທຶນບ້ານ), ຜູ້ປ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ຍາດພີັ່ນ້ອງ. ໃນການວິເຄາະຕໍັ່ໄປນີໍ້, ສະຖາບັນ
ການເງິນ ໝາຍເຖິງແຫຼັ່ງເງິນກູ້ທັງ 06 ປະເພດ; ສະຖາບັນການເງິນທາງການ ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະ
ນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ; ສະຖາບັນການເງິນເຄິັ່ງທາງການ ໝາຍເຖິງກອງທຶນ
ບ້ານ; ແລະ ສະຖາບັນການເງິນບໍັ່ເປັນທາງການ ໝາຍເຖິງ ເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ຍາດພີັ່ນ້ອງ.  

5.1 ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທກຸຍາກໃນເຂດຊົນນະບດົ 

ຜົນການວິເຄາະທາງເສດຖະມິຕິຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ ກອງທຶນບ້ານ ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນທຸກຍາກໃນເຂດ
ຊົນນະບົດໄດ້ດີກວ່າສະຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ. ໃນດ້ານການເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນທຸກຍາກ, ຄ່າສໍາປະສິດຕົວ
ປ່ຽນຕາມມີ ຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ສໍາລັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ທສກ ມີເຄືັ່ອງໝາຍລົບ ແລະ ມີຄວາມສໍາ
ຄັນທາງສະຖິຕິໃນລະດັບ 1% ແລະ 5% ຕາມລໍາດັບບ້ານ ກໍານົດໃຫ້ປັດໄຈອືັ່ນຄົງທີັ່, ຄ່າກະຕວງຂອງການກູ້ຢືມ
ຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ທຽບກັບ ກອງບ້ານ ສໍາລັບຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແມ່ນຕໍັ່າກວ່າຄ່າກະຕວງຂອງຄົວເຮືອນບໍັ່
ທຸກຍາກ ປະມານ 69%.17 ໃນລັກສະນະດຽວກັນ, ຄ່າກະຕວງຂອງການກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກາໍ 
ທຽບກັບ ກອງທຶນບ້ານ ສໍາລັບຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແມ່ນຕໍັ່າກວ່າຄ່າກະຕວງຂອງຄົວເຮືອນບໍັ່ທຸກຍາກ ປະມານ 

                                                           
16 ຄ່າຄາດເຄືັ່ອນມາດຕະຖານ ຄໍານວນພາຍໃນຄົວເຮືອນ ເພືັ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ການພົວພັນກັນຂອງຄ່າຄາດເຄືັ່ອນ ເນືັ່ອງຈາກວ່າ ຄົວເຮືອນໜຶັ່ງ 
ສາມາດກູ້ຢືມເງິນໄດ້ຈາກຫຼາຍແຫຼັ່ງ. 
17 69% = [exp(-1.1796) – 1] x 100.   
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62% (ຕາຕະລາງ 3). ໝາຍຄວາມວ່າ ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ມີໂອກາດກູ້ຢືມເງິນ ຈາກ ກອງທຶນບ້ານ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 
ທະນາຄານ. 

ຕາຕະລາງ 3: ຕົວກ ານົດການກູຸ້ຢ ມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນຂອງຄົວເຮ ອນ 

  
ທະນາຄານ
ທຸລະກິດ 

ທສກ ສກຈ ນອກລະບົບ ຍາດພີີ່ນ້ອງ 

ເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນທຸກຍາກຊົນນະບົດ 
     

ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ -1.1796*** -0.9709** -0.0860 -0.3706 -0.4908 

 
(-2.92) (-2.11) (-0.12) (-0.83) (-1.37) 

ດາມມີພືໍ້ນທີັ່ 
     

ຊົນນະບົດບໍັ່ມີຫົນທາງ -0.5045 -2.7208** -14.3779*** -0.3405 -1.0917 

 
(-0.84) (-2.36) (-18.14) (-0.41) (-1.70) 

ຊົນນະບົດມີຫົນທາງ -0.7941* -1.1656** -0.3211 0.1504 -0.2448 

 
(-1.92) (-2.37) (-0.42) (0.32) (-0.60) 

ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົວເຮືອນ 
     

ອາຍຸຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ -0.0175 0.0219 0.0470** -0.0168 -0.0217 

 
(-1.16) (1.24) (2.01) (-1.08) (-1.60) 

ການສຶກສາຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ 
     

ຈົບປະຖົມ -0.6687 -0.4420 -1.3453 0.3660 -0.5343 

 
(-1.16) (-0.64) (-1.56) (0.53) (-1.06) 

ຈົບມັດທະຍົມປາຍ -0.0745 0.5539 0.7082 0.6952 -0.3417 

 
(-0.09) (0.61) (0.70) (0.76) (-0.45) 

ວິຊາຊີບ ຫືຼ ສູງກວ່າ -0.3199 0.0253 -0.7594 0.2353 -0.7197 

 
(-0.51) (0.04) (-0.89) (0.32) (-1.23) 

ອາຊີບຂອງຄົວເຮືອນ 
     

ຊາວນາ 0.1254 0.6659 1.4966* -0.4768 0.5506 

 
(0.26) (1.15) (1.67) (-0.98) (1.20) 

ຮັບຄ່າຈ້າງຊົັ່ວຄາວ -0.1903 -0.0481 1.9282 -0.5636 0.5526 

 
(-0.24) (-0.05) (1.62) (-0.74) (0.82) 

ຮັບຄ່າຈ້າງຖາວອນ 0.3806 0.6399 1.9716** -0.5263 0.3876 

 
(0.64) (0.97) (2.10) (-0.70) (0.64) 

ເນືໍ້ອທີັ່ດິນກະສິກໍາ 0.1304 0.0052 -0.0361 -0.2266 -0.2665 

 
(0.54) (0.02) (-0.10) (-0.81) (-1.05) 

ປະຫວັດການກູ້ຢືເງິນ 0.7534 -0.0465 0.7260 1.4548* 0.7361 

 
(0.85) (-0.04) (0.68) (1.71) (0.85) 

ໄລຍະຫ່າງຈາກບ້ານຫາຕົວເມືອງ (ກມ) 0.0190 0.0221* -0.0012 0.0245** 0.0310*** 

 
(1.64) (1.66) (-0.05) (2.01) (3.07) 

ປະເພດເງິນກູ້ 
     

ຜະລິດກະສິກໍາ 0.7882* 1.7186*** -0.5239 -0.1975 0.0190 

 
(1.78) (3.40) (-0.71) (-0.39) (0.04) 

ການບໍລິໂພກ 0.4580 0.6949 -0.0771 1.1671** 0.7296 

 
(0.92) (1.10) (-0.09) (2.34) (1.57) 

ສຸກເສີນ -0.8488 -0.2005 -0.4442 -1.1223* 0.5774 

 
(-1.59) (-0.29) (-0.57) (-1.82) (1.39) 

ຄ່າຄົງທີັ່ 1.4869 -1.7949 -3.6163** 0.1226 1.399 

 
(1.52) (-1.58) (-2.26) (0.11) (1.52) 

Pseudo R
2
 0.13 

    
Wald Chi2 (80) 2334*** 

    
ຈໍານວນຄັໍ້ງຂອງການກູ້ຢືມເງິນ 104 67 22 56 142 

ໝາຍເຫດ: ຄ່າສະຖິຕິ z ຢູ່ໃນວົງເລັບ. *, **, *** ໝາຍເຖິງລະດັບຄວາມສໍາຄັນ 10%, 5%, 1% ຕາມລໍາດັບ. 
ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ. 
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ໃນດ້ານທີັ່ຕັໍ້ງຂອງຄົວເຮືອນ, ກອງທຶນບ້ານ ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ສະ
ຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ. ຄ່າສໍາປະສິດຕົວປ່ຽນຕາມມີຂອງເຂດຊົນນະບົດທີັ່ມີເສັໍ້ນທາງ ສໍາລັບທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ມີຄ່າລົບ ແລະ ມຄີວາມສໍາຄັນທາງສະຖິຕິ ໃນລະດັບ 10% ເຊິັ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າກະຕວງຂອງ
ການກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານທຸລະກິດ ທຽບກັບ ກອງທຶນບ້ານ ສໍາລັບຄົວເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດທີັ່ມີເສັໍ້ນທາງ 
ແມ່ນຕໍັ່າກວ່າຄົວເຮືອນໃນເຂດຕົວເມືອງ (ກຸ່ມອ້າງອີງຂອງທີັ່ຕັໍ້ງຄົວເຮືອນ) ປະມານ 54.8%. ນອກນັໍ້ນ, ຄ່າສໍາ
ປະສິດຕົວປ່ຽນດາມມີຂອງເຂດຊົນນະບົດທີັ່ບໍັ່ມີເສັໍ້ນທາງ ສໍາລັບທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຖາບັນການ
ເງິນຈຸລະພາກ ມີເຄືັ່ອງໝາຍລົບ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນທາງສະຖິຕິ ໃນລະດັບ 5% ແລະ 1% ຕາມລໍາດັບ ເຊິັ່ງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າກະຕວງຂອງການກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານສົັ່ງເສມີກະສິກໍາ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 
ທຽບກັບ ກອງທຶນບ້ານ ສໍາລັບຄົວເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດທີັ່ມີເສັໍ້ນທາງ ແລະ ບໍັ່ມີເສັໍ້ນທາງ ແມ່ນຕໍັ່າກວ່າ ຄ່າກະ
ຕວງຂອງຄົວເຮືອນໃນເຂດຕົວເມືອງ ປະມານ 93.4% ແລະ  100.0% ຕາມລໍາດັບ (ຕາຕະລາງ 3). 

ຜົນການວິເຄາະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນບ້ານ ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນທຸກຍາກໄດ້ຂ້ອນຂ້າງດີ ຢູ່ ສປປ 
ລາວ ເຊິັ່ງສອດຄ່ອງກັບບົດຮຽນຈາກຕ່າງປະເທດ. ໃນກໍລະນີ 03 ແຂວງພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ, Menkhoff 
ແລະ Rungruxsirivorn (2011) ພົບວ່າ ກອງທຶນບ້ານ ເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນທີັ່ມີລາຍໄດ້ຕໍັ່າ ໄດ້ດີກວ່າ ທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນທີັ່ມີລາຍໄດ້ຕໍັ່າ ໄດ້ດີເທົັ່າທຽບກັບ ທະນາຄານເພືັ່ອການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ 
ສະຫະກອນ, ສະຫະກອນສິນເຊືັ່ອ ແລະ ຜູ້ປ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບົບບ້ານ ໃນກໍລະນີທີັ່ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນ ສະຖາບັນການ
ເງິນຈຸລະພາກ 124 ຫົວໜ່ວຍ ຈາກ 49 ປະເທດ, Cull ແລະ ຄະນະ (2007) ໄດ້ຄົໍ້ນພົບ ການທົດແທນກັນ 
ລະຫວ່າງ ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ແລະ ການສະແຫວງຫາກໍາໄລ ຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ. ໂດຍ
ສະເພາະແລ້ວສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ສາມາດສ້າງກໍາໄລຈາກການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ ແຕ່ວ່າ ສະຖາ
ບັນການເງິນຈຸລະພາກ ບໍັ່ສາມາດສ້າງກໍາໄລຈາກການປ່ອຍກູໃ້ຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກທີັ່ສຸດ. ພ້ອມນັໍ້ນ, Hermes ແລະ 
ຄະນະ (2011) ຍັງພົບວ່າ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີັ່ມີປະສິດທິພາບຕໍັ່າ18 ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນທຸກຍາກ 

ໄດ້ດີກວ່າ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີັ່ມປະສິດທິພາບສູງ. 

ຢູ່ ສປປ ລາວ, ກອງທຶນບ້ານ ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ໄດ້ດີກວ່າ ທະນາຄານທຸລະກິດ ຍ້ອນວ່າ 
ກອງທຶນບ້ານ ປ່ອຍເງິນກູ້ໃນວົງເງິນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການປ່ອຍກູ້ຕໍັ່າ. ຖ້າປຽບທຽບກັບວົງເງິນກູ້
ຂອງທະນາຄານ, ກອງທຶນບ້ານ ປ່ອຍເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ. ກົງກນັຂ້າມ, ທະນາຄານທຸລະ
ກິດ ວາງເປົໍ້າໝາຍປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ ເຊິັ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ສິນເຊືັ່ອຂອງທະນາຄານ ບໍັ່ແທດ 
ເໝາະກັບຄຸນລັກສະນະຂອງລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ. ຜົນກະທົບຂອງຄວາມທຸກຍາກຕໍັ່ການ
ກູ້ຢືມເງິນຈາກ ທະນາຄານທຸລະກິດ ສາມາດຄໍານວນໄດ້ຈາກຜົນກະທົບເພີັ່ມຂອງດາມມີຄວາມທຸກຍາກ ສໍາລັບ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ເຊິັ່ງມີຄ່າເທົັ່າ -0.115. ໝາຍຄວາມວ່າ ຄ່າກະຕວງຂອງການກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານທຸລະກິດ 
ສໍາລັບຄວາມເຮືອນທຸກຍາກ ມີຄ່າສະເລ່ຍຕໍັ່າກວ່າ ຄ່າກະຕວງຂອງຄົວເຮືອນທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ ປະມານ 11.5%. ຄ່າສໍາ
ປະສິດຂອງຜົນກະທົບເພີັ່ມຂອງດາມມີຄວາມທຸກຍາກ ສໍາລັບທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ ມີຄ່າລົບ ແຕ່ບໍັ່ມີຄວາມ

                                                           
18
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ສໍາຄັນທາງສະຖິຕິ. ໝາຍຄວາມວ່າ ທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ ບໍັ່ຈໍາແນກຜູກູ້້ຢືມທຸກຍາກ ແລະ ບໍັ່ທຸກຍາກ (ເບິັ່ງ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5). 

ນອກນັໍ້ນ, ຄົວເຮືອນທຸກຍາກຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກ ກອງທຶນບ້ານ ຫຼາຍກວ່າ ທະນາຄານທຸລະກິດ 
ຍ້ອນຄວາມສ່ຽງໃນການເຮັດສັນຍາຕໍັ່າ. ເພືັ່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງໃນການເຮັດສັນຍາທີັ່ເປັນອຸປະສັກຕໍັ່ການກູ້ຢືມ, 
ກອງທຶນບ້ານ ນໍາໃຊ້ກົນໄກການປ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບົບ ທີັ່ບໍັ່ຕ້ອງການຊັບສິນຄໍໍ້າປະກັນມູນຄ່າສູງ. ອີງຕາມ 
Guirkinger (2008), ຜູ້ປ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບົບ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການເຮັດສັນຍາເງິນກູ້ດ້ວຍການ
ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມພຶືດຕກິໍາຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເນືັ່ອງຈາກມີທີັ່ຕັໍ້ງທາງພູມສາດໃກ້ກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜ້ ູປ່ອຍກູ້ 
ແລະ ມີການປະຢັດຈາກຂອບເຂດການປ່ອຍກູ້ທີັ່ຕິດພັນກິດຈະກໍາເງິນກູ້ປະເພດອືັ່ນໆ. ກົງກັນຂ້າມ, ທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ຕ້ອງການຊັບສິນຄໍໍ້າປະກັນທີັ່ຄົວເຮືອນທຸກຍາກບໍັ່ມີ ເຊັັ່ນ: ທີັ່ດິນ. ແຕ່ວ່າ ຄົວເຮືອນທຸກຍາກສ່ວນຫຼາຍ ບໍັ່
ມີໃບຕາດິນ ເຊິັ່ງເປັນອຸປະສັກຕໍັ່ການກູ້ຢືມເງິນ. 

5.2 ການປ່ຽນແທນເງນິກູຸ້ນອກລະບົບ 

ກອງທຶນບ້ານ ເຮັດໜ້າທີັ່ໃນການສະໜອງສິນເຊືັ່ອຕາມຄວາມຕ້ອງການທີັ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກ
ຫຼາຍກວ່າການປ່ຽນແທນແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບບ້ານ ໃນດ້ານການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ, ກອງທຶນບ້ານ ປ່ອຍ
ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ມີລາຍໄດ້ ໃນລະດັບດຽວກັບ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນບໍັ່ເປັນ
ທາງການ. ຄ່າສໍາປະສິດຂອງຕົວປ່ຽນຕາມໃນຄົວເຮືອນທຸກຍາກສໍາລັບ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ເງິນກູ້ນອກ
ລະບົບ ແລະ ຍາດພີັ່ນ້ອງ ມີເຄືັ່ອງໝາຍລົບ ແຕ່ບໍັ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງສະຖິຕິ. ໃນດ້ານເປົໍ້າໝາຍການກູ້ຢືມ, ຄ່າສໍາ
ປະສິດຂອງດາມມີເງິນກູ້ຢືມສຸກເສີນສໍາລັບ ເງິນກູ້ນອກລະບົບ ມີເຄືັ່ອງໝາຍລົບ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນໃນລະດັບ 
10%. ກໍານົດໃຫ້ປັດໄຈອືັ່ນຄົງທີັ່, ຄ່າກະຕວງຂອງການກູ້ຢືມເງິນສຸກເສີນ ຈາກແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບ ທຽບກັບ 
ກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນຕໍັ່າກວ່າຄ່າກະຕວງຂອງເປົໍ້າໝາຍການກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ແມ່ນກະສິກໍາ (ການກູ້ຢືມເພືັ່ອການຄ້າ ແລະ 
ຫັດຖະກໍາ) ປະມານ 68% (ຕາຕະລາງ 3). 

ຜົນການຄົໍ້ນຄວ້າ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາການປ່ຽນແທນສິນເຊືັ່ອນອກລະບົບດ້ວຍ ກອງທຶນບ້ານ ຢ່ ູ ສປປ 
ລາວ ຍັງຕໍັ່າກວ່າ ຢູ່ປະເທດໄທ ຫຼາຍກວ່າ 02 ເທົັ່າ. Menkhoff ແລະ Rungruxsirivorn (2011) ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ກອງທຶນບ້ານ ຢູ່ ປະເທດໄທ ປ່ອຍສິນເຊືັ່ອເພືັ່ອການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກ ເຊິັ່ງສິນເຊືັ່ອບາງສ່ວນ 
ປ່ຽນແທນເງິນກູ້ຢືມເພືັ່ອຜະລິດກະສິກໍາຈາກແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບບ້ານ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຄ່າກະຕວງຂອງການ
ກູ້ຢືມເພືັ່ອຜະລິດກະສິກໍາ ສໍາລັບແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບ ທຽບກັບ ກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນຕໍັ່າກວ່າຄ່າກະຕວງຂອງການ
ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ແມ່ນເພືັ່ອຜະລິດກະສິກໍາ ປະມານ 54%. ກົງກັນຂ້າມ, ໃນກໍລະນີຂອງ ສປປ ລາວ ຜົນການຄໍານວນໃນ
ຕາຕະລາງ 3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າກະຕວງຂອງການກູ້ຢມືເພືັ່ອຜະລິດກະສິກໍາ ສໍາລັບແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບ 
ທຽບກັບ ກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນຕໍັ່າກວ່າຄ່າກະຕວງຂອງການກູຢ້ືມທີັ່ບໍັ່ແມ່ນເພືັ່ອຜະລິດກະສິກໍາ ປະມານ 18%.    

5.3 ຄຸນລກັສະນະຂອງຄົວເຮ ອນ 

ກອງທຶນບ້ານ ປ່ອຍສິນເຊືັ່ອແກ່ຄົວເຮືອນທີັ່ມີຄຸນລັກສະນະຄືກັນກັບ ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ, ຄຸນລັກສະນະ
ຂອງຄົວເຮືອນດັັ່ງກ່າວມີຄື: ການສຶກສາ, ອາຊີບ, ເນືໍ້ອທີັ່ດິນເຮັດກະສິກໍາ ແລະ ປະຫວັດການກູ້ຢືມ. ຄ່າສໍາປະສິດ
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ຂອງຄຸນລັກສະນະຄົວເຮືອນ ບໍັ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງສະຖິຕິ ສໍາລັບແຫຼັ່ງເງິນກູ້ຈາກ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານ
ສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ຍາດພີັ່ນ້ອງ. ກົງກັນຂ້າມ, ກອງທຶນບ້ານ ປ່ອຍສິນເຊືັ່ອແກ່ຄົວເຮືອນທີັ່ມີຄຸນລັກສະນະແຕກ
ຕ່າງກັບລູກຄ້າຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບບ້ານ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 
ປ່ອຍສິນເຊືັ່ອແກ່ ຫົວໜ້າຄອບຄົວທີັ່ມີອາຍຸສູງ ແລະ ມີອາຊີບແນ່ນອນ. ແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບ ໃຫ້ບໍລິການສິນ
ເຊືັ່ອແກ່ຄົວເຮືອນທີັ່ເຄີຍຖືກປະຕິເສດເງິນກູ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືັ່ນມາກ່ອນ.  

ນອກນັໍ້ນ, ແຫຼັ່ງເງິນກູ້ຈາກຍາດພີັ່ນ້ອງ ປ່ອຍສິນເຊືັ່ອແກ່ຄົວເຮືອນທີັ່ຢູ່ຫ່າງໃກຈາກໃຈກາງເມືອງ, ຄ່າສໍາ
ປະສິດຂອງໄລຍະຫ່າງ ສໍາລັບແຫຼັ່ງເງິນກູ້ຈາກຍາດພີັ່ນ້ອງ ມີຄ່າບວກ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນທາງສະຖິຕິ ໃນລະດັບ 
1%. ກໍານົດໃຫ້ປັດໄຈອືັ່ນຄົງທີັ່, ໄລຍະຫ່າງຈາກບ້ານຫາໃຈກາງເມືອງເພີັ່ມຂຶໍ້ນ 1 ກິໂລແມັດ ຈະເພີັ່ມຄ່າກະຕວງ
ຂອງການກູ້ຢືມຈາກຍາດພີັ່ນ້ອງ ທຽບກັບ ກອງທຶນບ້ານ ປະມານ 3.15% (ຕາຕະລາງ 3). ຜົນກະທົບເພີັ່ມຂອງ
ໄລຍະຫ່າງ ສໍາແຫຼັ່ງເງິນກູ້ຈາກຍາດພີັ່ນ້ອງ ເທົັ່າກັບ 0.003 ເຊິັ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ການເພີັ່ມຂຶໍ້ນຂອງໄລຍະຫ່າງຈາກ
ບ້ານຫາໃຈກາງເມືອງ 1 ກິໂລແມັດ ຈະເພີັ່ມຄ່າກະຕວງຂອງການກູ້ຢືມຈາກຍາດພີັ່ນ້ອງ ປະມານ 0.3% 
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5). 

ຜົນກະທົບຂອງກອງທຶນບ້ານ ຕໍັ່ການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນຂອງຄົວເຮືອນ ໄດ້ຖືກສະຫຼຸບໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ 6 ໂດຍໃສ່ກໍລະນີສຶກສາຂອງ ກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນງານການປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນສໍາລັບຄົວ
ເຮືອນທຸກຍາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2015.  
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6. ສະຫຼຸບ ແລະ ຂ ົ້ສະເໜີດ້ານນະໂຍບາຍ 

6.1 ສະຫຼຸບ 

ບົດຄົໍ້ນຄວ້າສະບັບນີໍ້ ນໍາສະເໜີຜົນການວິເຄາະຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານ ປີ 2017 ເພືັ່ອເປັນຂໍໍ້ມູນ
ພືໍ້ນຖານໃຫ້ແກ່  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການເງິນທີັ່ມີລັກນະສະເຄິັ່ງທາງການ (ເຄິັ່ງ
ໃນລະບົບ-ເຄິັ່ງນອກລະບົບ), ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາກອງທຶນບ້ານ ພາຍໃຕ້ເສົາຄໍໍ້າກອງທຶນບ້ານ ຂອງ
ແຜນຍຸດທະສາດການເຂົໍ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 08 ປີ (2018-2025). 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຄົໍ້ນຄວ້າດັັ່ງກ່າວນີໍ້ ແມ່ນເພືັ່ອປະເມີນຜົນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຂອງກອງທຶນບ້ານ ໂດຍວິເຄາະຜົນ
ປະກອບການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າທີັ່ທຸກຍາກຂອງກອງທຶນບ້ານ. ຜົນການວິເຄາະໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສົັ່ງເສີມກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນເປັນຍຸດທະສາດທີັ່ດີ ເຊິັ່ງມີທ່າແຮງໃນການປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງ
ທຶນສໍາລັບ ຄົວເຮືອນທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ. ການວິເຄາະດັັ່ງກ່າວ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນຜົນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກອງທຶນບ້ານ
ທີັ່ມີຄຸນລັກສະນະພົໍ້ນເດັັ່ນ 03 ຢ່າງ. ໜຶັ່ງ, ກອງທຶນບ້ານ ມີຜົນປະກອບການທາງດ້ານການເງິນລະດັບປານກາງ: 
47% ຂອງ ກອງທຶນບ້ານ 1,405 ຫົວໜ່ວຍທີັ່ຖືກສໍາຫຼວດໃນປີ 2017 ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ 
ອີກ 53% ບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ. ກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ ມີຄຸນ
ລັກສະນະດັັ່ງຕໍັ່ໄປນີໍ້: ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ, ມີອັດຕາສູງໃນການເປັນສືັ່ກາງທາງດ້ານການເງິນ (ຮັບຝາກ-ປ່ອຍກູ້), ມີ
ຂະໜາດກອງທຶນນ້ອຍ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຈໍານວນໜ້ອຍ.  

ສອງ, ກອງທຶນບ້ານ ສາມາດປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນໃຫ້ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດໃນ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ 59.7% ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ ສະໜອງບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ໄດ້ 
19.3%  ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກທີັ່ສຸດ 40.4%. ນອກຈາກນີໍ້, ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ແລະ 
ທຸກຍາກທີັ່ສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບສິນເຊືັ່ອຈາກກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ມີ
ຄວາມຍືນຍົງ ມີຈໍານວນທັງໝົດ 741 ຫົວໜ່ວຍ; ໃນນັໍ້ນ, ຫຼາຍກ່ວາເຄິັ່ງ (517 ຫົວໜ່ວຍ) ປ່ອຍເງິນກູ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ
ທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ. ພ້ອມນັໍ້ນ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງ ມີຈໍານວນ 664 ຫົວໜ່ວຍ; ໃນນັໍ້ນ, ໜ້ອຍກ່ວາ
ເຄິັ່ງໜຶັ່ງ (322 ຫົວໜ່ວຍ) ປ່ອຍເງິນກູ່ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ. ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ ແລະ 
ເນັໍ້ນໃສ່ຜ້ ກູູ້ຢືມທຸກຍາກ ມີຄຸນລັກສະນະດັັ່ງຕໍັ່ໄປນີໍ້: ໄດ້ຮບັເງິນອຸດໜູນ, ມີອັດຕາສູງໃນການເປັນສືັ່ກາງທາງດ້ານ
ການເງິນ, ມີຂະໜາດກອງທຶນນ້ອຍ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຈໍານວນໜ້ອຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກອງທຶນບ້ານທີັ່
ຍືນຍົງ ແລະ ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ ມີຄຸນລັກສະນະດັັ່ງຕໍັ່ໄປນີໍ້: ມີອັດຕາສູງໃນການເປັນສືັ່ກາງທາງດ້ານການ
ເງິນ, ມີຂະໜາດກອງທຶນໃຫຍ່ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ. 

ສາມ, ກອງທຶນບ້ານ ສາມາດປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນສໍາລັບຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ທີັ່ບໍັ່ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງສິນ
ເຊືັ່ອຈາກສະຖາບັນການເງິນທີັ່ຢູ່ໃນລະບົບ້ານ ອີງຕາມການສາໍຫຼວດ FinScope ກັບ 409 ຄົວເຮືອນໃນປີ 2014, 
ການວິເຄາະເສດຖະມິຕິ ຂອງການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າທຸກຍາກ ໂດຍທຽບກັບສະຖາບັນການເງິນອືັ່ນໆ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
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ວ່າ ກອງທຶນບ້ານ ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດໃນລະດັບທີັ່ສູງກ່ວາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ 
ທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ. ພ້ອມນັໍ້ນ, ກອງທຶນບ້ານ ສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ທີັ່ເປັນລູກຄ້າທົັ່ວໄປຂອງສະຖາ
ບັນການເງິນທີັ່ຢູ່ນອກລະບົບ ຫຼາຍກ່ວາ ຫົວໜ່ວຍທີັ່ຢູ່ໃນລະບົບ ແລະ ເຂົາເຈົໍ້າມີບົດບາດເປັນສືັ່ກາງໃນການອັດ
ຊ່ອງຫວ່າງ ໃນການບໍລິການໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການສິນເຊືັ່ອທີັ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ໂດຍການສະ
ໜອງເງິນກູ້ເພືັ່ອໃຫ້ການກູ້ຢືມທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງຜົນກະທົບດ້ານການເງິນ (ຕ້ອງການເງິນສຸກເສີນ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍັ່ຕາມ, 
ບົດສຶກສາດັັ່ງກ່າວ ຍັງພົບເຫັນວ່າ ມີຂໍໍ້ມູນທີັ່ຈໍາກັດ ທີັ່ຈະເປັນສິັ່ງທີັ່ຢັໍ້ງຢືນວ່າ ກອງທຶນບ້ານ ນັໍ້ນໄດ້ມາແທນທີັ່ຜູ້
ປ່ອຍກູ້ນອກລະບົບ ເຊິັ່ງເປັນແຫຼັ່ງສິນເຊືັ່ອທີັ່ມີຕົໍ້ນທຶນແພງທີັ່ສຸດສໍາລັບຄົວເຮືອນທຸກຍາກ.  

6.2 ຂ ົ້ສະເໜີດ້ານນະໂຍບາຍ 

ນະໂຍບາຍການສົັ່ງເສີມກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນເພືັ່ອປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ແລະ ເພີັ່ມທະວີການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ (GIZ, 2009, ໜ້າ 6). ຜົນໄດ້ຮັບຕົໍ້ນຕໍຂອງການ
ວິເຄາະໃນບົດລາຍງານນີໍ້ ມີຄື: ກອງທຶນບ້ານ ສາມາດມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນໄດ້ ແລະ ມີການເຂົໍ້າເຖິງລູກ
ຄ້າທີັ່ທຸກຍາກໄດ້. ແຕ່ວ່າ ໃນປະຈຸບັນ ກອງທຶນບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍ ເຮັດໄງ້ພຽງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶັ່ງເທົັ່ານັໍ້ນ. ອີງຕາມຜົນ
ປະກອບການທາງດ້ານການເງິນໃນລະດັບກາງ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າຄົນທຸກຍາກຂອງກອງທຶນບ້ານ ໃນບົດສຶກ
ສາສະບັບນີໍ້, ເຫັນວ່າ ຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງເພືັ່ອໃຫ້ສາມາດປັບປຸງຜົນປະກອບການຂອງກອງທຶນບ້ານ ໃຫ້ດີຂຶໍ້ນໄດ້ ເພືັ່ອ
ບັນລຸໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ. ຄວນພິຈາລະນາບັນດາຄໍາແນະນໍາດັັ່ງລຸ່ມນີໍ້ ເພືັ່ອສະ
ໜັບສະໜູນການພັດທະນາກອງທຶນບ້ານ ໃນ ສປປ ລາວ. 

 ສ້າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາກອງທນຶບ້ານ. ຍຸດທະສາດເພືັ່ອພັດທະນາ ກອງທຶນບ້ານ ຄວນມີ
ວິທີການແບບສອງເປົໍ້າໝາຍ ທີັ່ສະໜບັສະໜູນ ກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ ເພືັ່ອ
ປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າຄົນທຸກຍາກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ບໍັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ການເງິນ ເຊິັ່ງມີອັດຕາການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າທຸກຍາກທີັ່ດີ ເພືັ່ອໃຫ້ປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນຂອງ
ກອງທຶນບ້ານດັັ່ງກ່າວ. ຍຸດທະສາດດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບລັດຖະບານລາວ ເພືັ່ອຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຕາມຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງຕົນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານຂອງລັດຖະບານລາວ ມີຂໍໍ້ັ່ຈໍາກັດດ້ານ
ງົບປະມານ ແລະ ຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທຸກຍາກປະມານ 
1.5 ລ້ານຄົນທົັ່ວປະເທດ. ການປະສົມປະສານຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກ
ຍາກ ເຂົໍ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາກອງທຶນບ້ານ ສາມາດເຊືັ່ອມໂຍງນະໂຍບາຍພັດທະນາກອງທຶນ
ບ້ານ ກັບ ເປົໍ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມນັໍ້ນ, ຍັງເປນັການສົັ່ງເສີມວິທີການພັດທະນາ
ກອງທຶນບ້ານຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ເຊັັ່ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຫ້ອງການ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັນ ແລະ ປັບປຸງຂອດປະສານງານກັບອົງ
ການຈັດຕັໍ້ງອືັ່ນໆໃຫ້ດີຂຶໍ້ນກວ່າເກົັ່າ (ເຊັັ່ນ: BMZ, DFAT ແລະ GIZ). ຂໍໍ້ສະເໜີດ້ານນະໂຍບາຍທີັ່ກ່າວ
ມາຂ້າງເທິງ ສະໜັບສະໜູນການລວມເອົາກອງທຶນບ້ານເຂົໍ້າໃນຍຸດທະສາດຂະແໜງການເງິນຢ່າງທົັ່ວເຖິງ 
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ເພືັ່ອສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງດ້ານການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນບ້ານ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມູນເພີັ່ມເຕີມເພືັ່ອສະໜັບສະ
ໜູນກອງທຶນບ້ານໃນດ້ານຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ. 

 ພັດທະນາວິທກີານສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານຢາ່ງມີເປົົ້າໝາຍ. ວິທີການສະໜັບສະໜູນ
ກອງທຶນບ້ານຢ່າງມີເປົໍ້າ ໝາຍ ຄວນເອົາເຂົໍ້າໃນຍຸດທະສາດການເຂົໍ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 08 ປີ (2018-2025) ຍ້ອນວ່າ ມັນເປັນສິັ່ງຈໍາເປັນເພືັ່ອຮັບປະກັນວ່າ ການ
ລົງທຶນນັໍ້ນແມ່ນໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ປະຊາກອນທີັ່ເປັນເປົໍ້າໝາຍຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຄວາມໜ້າເຊືັ່ອຖື 
ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາຈະຖືກຈໍາກັດ ເວລາທີັ່ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆບໍັ່
ສາມາດໄປຮອດຜູ້ທີັ່ຕ້ອງການແທ້ຈິງ. ຜົນການຄົໍ້ນຄວ້າໃນບົດລາຍງານສະບັບນີໍ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ປະມານ 53% ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ ບໍັ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ ແລະ ປະມານ 40% ຂອງກອງທຶນບ້ານ
ທັງໝົດ ແມ່ນເນັໍ້ນໃສ່ການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ. ເພືັ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັັ່ງກ່າວ, ອາດຈະ
ສ້າງວິທີການສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານຢ່າງມີເປົໍ້າໝາຍ ໂດຍຮວມເອົາສາມອົງປະກອບເຊັັ່ນ: ຄຸນ
ລັກສະນະຂອງກອງທຶນບ້ານ, ການກໍານົດເຂດເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ມາດຖານເງືັ່ອນໄຂເປັນສະມາຊິກ. ຄຸນ
ລັກສະນະຂອງກອງທຶນບ້ານມີຄື: ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ, ເປັນສືັ່ກາງທາງການເງິນ, ຂະ
ໜາດກອງທຶນ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງລູກຄ້າ. ການກໍານົດເຂດເປົໍ້າໝາຍ ແມ່ນຢູ່ຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງທີັ່ມີ
ຫຼາຍກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກໄດ້ຈໍານວນໜ້ອຍ. ຄວນລວມເອົາຕົວຊີໍ້ວັດ
ຄວາມທຸກຍາກ ເປັນໜຶັ່ງໃນ ບັນດາມາດຖານເງືັ່ອນໄຂເປັນສະມາຊິກ ໂດຍອີງຕາມລາຍໄດ້ ຫືຼ ລາຍຈ່າຍຕໍັ່
ຫົວຄົນຂອງຄົວເຮືອນ, ຫົວໜ້າຄອບຄົວທີັ່ເປັນເພດຍິງ, ເນືໍ້ອທີັ່ດິນຄອບຄອງສູງສຸດ ຫືຼ ຕົວຊີໍ້ວັດອືັ່ນໆ 
ກ່ຽວກັບຄວາມຮັັ່ງມ.ີ ວິທີການກໍານົດເປົໍ້າໝາຍ ຄວນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບການຄັດເລືອກສະມາຊິກ
ຂອງຄະນະກໍາມະການກອງທຶນບ້ານບາງຈໍານວນໃນແຕ່ລະປີ ເພືັ່ອບໍັ່ໃຫ້ກຸ່ມຄົນດັັ່ງກ່າວຢືນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ
ດົນເກີນໄປ. 

 ພັດທະນາຂອບລະບຽບການເພ ີ່ອສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານໃຫຸ້ເຂົົ້າເຖິງລກູຄ້າຄົນທຸກ
ຍາກ. ລະບຽບການດ້ານການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ຄວນສຸມໃສ່ຫ້າຂົງເຂດເຊັັ່ນ: ການທົບທວນປະສິດທິ
ຜົນຂອງການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນ, ທົບທວນຂໍໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງືັ່ອນໄຂໃນການໃຫ້ກູ້ຢືມ, ສ້າງມາດຕະຖານບົດ
ລາຍງານການເງິນສ້າງເຄືັ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນເພືັ່ອດັດສົມເງິນຝາກ ແລະ ສິນເຊືັ່ອຂອງກອງທຶນບ້ານ ແລະ 
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງເງິນກູ້ທີັ່ບໍັ່ເກີດດອກອອກຜົນ. ບົດຄົໍ້ນຄວ້ານີໍ້ ໄດ້ວິເຄາະສາມຂົງເຂດທໍາອິດ ຊຶັ່ງ
ສອງຂົງເຂດສຸດທ້າຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມສໍາຄັນ ບໍັ່ໄດ້ຖືກລວມເອົາໃນບົດລາຍງານດັັ່ງກ່າວນີໍ້ ຍ້ອນມີ
ຂໍໍ້ມູນຈໍາກັດ. 

‐ ການທົບທວນປະສິດຜົນຂອງການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນ ມີຄວາມຈໍາເປັນເພືັ່ອຈັດສັນງົບປະມານ ໄປສູ່ກອງ
ທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງ ແລະ ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສຸດ. ການປະເມີນຜົນ
ປະກອບການທາງການເງິນ ທຽບກັບການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ຍັງມີຊ່ອງວ່າງໃນການປັບປຸງຜົນປະກອບການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ດ້ວຍການວາງເປົໍ້າ
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ໝາຍໃຫ້ເງິນອຸດໜູນແກ່ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ຍືນຍົງທີັ່ບໍັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ (ຈໍານວນ 347 ຫົວໜ່ວຍ) 
ແລະ ຄວນຢຸດໃຫ້ເງິນອຸດໜູນແກ່ກອງທຶນບ້ານທີັ່ຍືນຍົງ (ຈໍານວນ 300 ຫົວໜ່ວຍ). ນອກນັໍ້ນ, ຜົນ
ການວິເຄາະຍັງຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີຊ່ອງວ່າງໃນການປັບປຸງຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ແລະ ການ
ເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກຂອງກອງທຶນບ້ານ ດ້ວຍການວາງເປົໍ້າໝາຍໃຫ້ເງິນອຸດໜູນແກ່ກອງທຶນບ້ານທີັ່
ບໍັ່ຍືນຍົງ ແລະ ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ແລະ ທຸກຍາກທີັ່ສດຸ ທີັ່ບໍັ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຈໍານວນ 228 
ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຄວນຢຸດໃຫ້ເງິນອຸດໜູນແກ່ກອງທຶນບ້ານທີັ່ບໍັ່ເນັໍ້ນໃສ່ຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກ ຈໍານວນ 120 
ຫົວໜ່ວຍ. 

‐ ການທົບທວນຂໍໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງືັ່ອນໄຂການປ່ອຍກູ້ຂອງກອງທຶນບ້ານ ມີຄວາມຈໍາເປັນເພືັ່ອສະໜອງ
ເງິນກູ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ຮູບແບບລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ ເພືັ່ອກະຕຸ້ນ
ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລກິານຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ຂໍໍ້ສະເໜີດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນອີງຕາມຜົນການຄົໍ້ນຄວ້າ
ພຶດຕິກໍາການກູ້ຢືມຂອງຄົວເຮືອນ ເຊິັ່ງຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເງິນກູ້ຢືມເພືັ່ອຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການ
ບໍລິໂພກ ຈາກກອງທຶນບ້ານ ມີຈໍານວນໜ້ອຍກວ່າເງິນກູ້ຢືມເພືັ່ອຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການບໍລິໂພກ 
ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືັ່ນໆ. ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນດ້ານການສະໜອງສິນເຊືັ່ອ ກອງທຶນບ້ານຄວນມີ
ຄວາມຍືນຍຸ່ນທາງດ້ານຂໍໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງືັ່ອນໄຂການກູ້ຢືມ ເຊັັ່ນ: ວົງເງິນກູ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ 
ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມ. ໃນດ້ານຄວາມຕ້ອງການ, ປະຊາຊົນໃນບ້ານ ຄວນໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກບັເປົໍ້າໝາຍ
ການພັດທະນາ ແລະ ກຸ່ມເປົໍ້າໝາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ ທີັ່ຊັດເຈນ ແລະ ຫຼາຍຂຶໍ້ນ, ເຊິັ່ງອາດຈະເຜີຍແຜ່
ໂດຍພະນັກງານລັດຂັໍ້ນເມືອງ ຫືຼ ພະນັກງານຈາກອົງການຈັດຕັໍ້ງທີັ່ບໍັ່ຂຶໍ້ນກັບລັດຖະບານຢູ່ພາກສະ   
ໜາມ. 

 ເກັບກ າທັງຂ ົ້ມູນກອງທນຶບ້ານ ແລະ ຂ ົ້ມູນຄົວເຮ ອນເພ ີ່ອສ້າງລະບົບການຕດິຕາມກວດກາ 
ແລະ ປະເມີນຜົນທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ. ການສໍາຫຼວດຂໍໍ້ມູນພືໍ້ນຖານຄວນປະກອບມີທັງຂໍໍ້ມູນ ກອງທຶນ
ບ້ານ ແລະ ຂໍໍ້ມູນຄົວເຮືອນ ເຊິັ່ງຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການວັດແທກຜົນປະກອບການຂອງຜູ້ສະໜອງການເງິນ 
ເບືໍ້ອງຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍັ່ການບໍລິການທາງການເງິນຂອງຄົວເຮືອນ 
ເບືໍ້ອງຄວາມຕ້ອງການ. ຂໍໍ້ມູນດັັ່ງກ່າວ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາ
ມາດສັງເກດການຕອບສະໜອງຂອງກອງທຶນບ້ານ ຕໍັ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງລະບຽບການດ້ານການເງິນ 
ແລະ ການພົວພັນກັນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນບ້ານ ແລະ ລູກຄາ້ຂອງພວກເຂົາ. ເພືັ່ອບັນລຸເປົໍ້າໝາຍດັງກ່າວ, 
ຄວນສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມ ເຊິັ່ງເລີັ່ມຈາກການສໍາຫຼວດຂໍໍ້ມູນປີຖານ 
ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍໍ້ມູນທີັ່ສາມາດຕິດຕາມຕົວຊີໍ້ວັດຜົນປະກອບການຕົໍ້ນຕ.ໍ ຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດກອງທຶນ
ບ້ານໃນປີ 2017 ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນຂໍໍ້ມູນປີຖານ ເພືັ່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຜົນປະກອບການທາງການ
ເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານໄດ້ ແຕ່ວ່າ ມີພຽງ 50% ຂອງຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດ ທີັ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການວິເຄາະ ເນືັ່ອງ
ຈາກຂໍໍ້ມູນບໍັ່ຄົບຖ້ວນຢູ່ໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສິນເຊືັ່ອ. 
ການສໍາຫຼວດຂໍໍ້ມູນ ຄວນພິຈາລະນາປະເພດຂໍໍ້ມູນທີັ່ຕ້ອງການສໍາຫຼວດ (ເຊັັ່ນ: ຂໍໍ້ມູນຄຸນນະພາບ ຫືຼ ຂໍໍ້ມູນ
ປະລິມານ) ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດ ເພືັ່ອນໍາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ.  
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‐ ປະເພດຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດ ຄວນຖືກກໍານົດໂດຍອີງໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງການຄົໍ້ນຄວ້າ ເຊິັ່ງມີ 02 ປະເພດຄື: 
ຂໍໍ້ມູນຄຸນນະພາບ (ເຊັັ່ນ: ຂໍໍ້ມູນທີັ່ໄດ້ຈາກການປຶກສາເປັນກຸມ່ ແລະ ການສໍາຫຼວດຄວາມຄດິເຫັນຂອງ
ຄົວເຮືອນ) ແລະ ຂໍໍ້ມູນປະລິມານ (ເຊັັ່ນ: ຂໍໍ້ມູນທີັ່ໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດການປ່ຽນແປງປະລິມານການ
ຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກ ທີັ່ເກດີຈາກການນໍາໃຊ້ສິນເຊືັ່ອຂອງກອງທຶນບ້ານ). ຕົວຢ່າງ: ໃນເລືັ່ອງ
ການຕອບສະໜອງຂອງຄົວເຮືອນຕໍັ່ກອງທຶນບ້ານ, ຂໍໍ້ມູນຄຸນນະພາບ ອາດຈະໃຊ້ເພືັ່ອວິເຄາະກົນໄກ
ການກະທົບຂອງສິນເຊືັ່ອຈາກກອງທຶນບ້ານ ຕໍັ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົວເຮືອນ; ຫືຼ ຊອກຫາສາເຫດທີັ່
ເຮັດໃຫ້ຄົວເຮືອນບາງຈໍານວນບໍັ່ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງສິນເຊືັ່ອຂອງກອງທຶນບ້ານ. ຂໍໍ້ມູນປະລິມານ ອາດຈະ
ໃຊ້ເພືັ່ອປະເມີນລະດັບການປະກອບສ່ວນຂອງກອງທຶນບ້ານ ເຂົໍ້າໃນການປັບປຸງຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງ
ຄົວເຮືອນ.     

‐ ຄວນປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຂໍໍ້ມູນສໍາຫຼວດ ດັັ່ງນີໍ້: (1) ຜູ້ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ຕ້ອງເຂົໍ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຕໍັ່
ແບບສອບຖາມ ແລະ ຮູບແບບການບັນຊີຂອງກອງທຶນບ້ານ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ (2) ຜູ້
ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນຄວນເກັບກໍາຂໍໍ້ມນູຈາກກອງທຶນບ້ານໂດຍກົງ. ຖ້າພະນັກງານລັດຢູ່ຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ຂັໍ້ນ
ເມືອງ ເປັນຜູ້ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ, ພະນັກງານດັັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ອນດໍາເນີນການສໍາ
ຫຼວດ.  
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ຄ າຮັບຮູຸ້ 

ບົດຄົໍ້ນຄວ້າສະບັບນີໍ້ ຂຽນໂດຍສູນຮຽນຮູ້ເພືັ່ອການພັດທະນາລາວ-ອົດສະຕາລີ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ
ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ໂດຍຜ່ານກົມການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າຂອງອົດສະຕາລີ. ສູນຮຽນຮູ້ເພືັ່ອການ
ພັດທະນາລາວ-ອົດສະຕາລີ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂດຍ
ບໍລິສັດທີັ່ປຶກສາສາກົນ ອາດາມສະມິດອິນເຕີເນເຊິນນໍ (Adam Smith International). ບັນດາທັດສະນະທີັ່ກ່າວ
ໃນບົດຄົໍ້ນຄວ້າສະບັບນີໍ້ ເປັນຂອງສູນຮຽນຮູ້ເພືັ່ອການພັດທະນາລາວ-ອົດສະຕາລີ ແລະ ບໍັ່ສະແດງເຖິງທັດສະນະ
ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕາລີ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 2: ແບບຈ າລອງ, ສົມມດຸຖານ ແລະ ຂ ົ້ມູນ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2.1: ແບບຈ າລອງ 

ອີງຕາມ Menkhoff ແລະ Rungruxsirivorn (2011), ບົດຄົໍ້ນຄວ້າສະບັບນີໍ້ ນໍາໃຊ້ແບບຈໍາລອງໂລຈິດຫຼາຍທາງເລືອກ 
ເພືັ່ອເຊືັ່ອມໂຍງ ການຕັດສິນໃຈຂອງຄົວເຮືອນໃນການເລືອກກູ້ຢືມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນ ເຂົໍ້າກັບ ການເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກ ູ້ຢືມທຸກ
ຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ (Pi), ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົວເຮືອນ (Xi) ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງເງິນກູ ້ (Zj). ແບບຈໍາລອງໂລຈິດຫຼາຍ
ທາງເລືອກ ຖກືກໍານົດດັັ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

Prob(𝑦𝑖𝑗 = 𝑘) =
exp(𝛼𝑘𝑃𝑖+𝛽𝑘𝑋𝑖+𝛾𝑘𝑍𝑗)

∑ exp(𝛼𝑚𝑃𝑖+𝛽𝑚𝑋𝑖+𝛾𝑚𝑍𝑗)
6
𝑚=1

    (1) 

ເຊິັ່ງວ່າ Prob(yij = k) ແມ່ນຄ່າກະຕວງ ທີັ່ຄົວເຮືອນ i ເລືອກເອົາເງິນກູ້ຢືມ j ຈາກສະຖາບັນການເງິນ k. yij ແມ່ນຕົວປ່ຽນ
ຕາມ ເຊິັ່ງເທົັ່າກັບ 1 ສໍາລັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ທະນາຄານທຸລະກິດ), 2 ສໍາລັບທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ (ທສກ), 3 ສໍາລັບ
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈ), 4 ສໍາລັບກອງທຶນບ້ານ (ກອງທຶນບ້ານ), 5 ສໍາລັບແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບ, ຫຼື 6 ສໍາ
ລັບແຫຼັ່ງເງິນກູ້ຈາກຄອບຄົວ, ຍາດພີັ່ນ້ອງ ແລະ ນາຍຈ້າງ (ຍາດພີັ່ນ້ອງ). ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ກອງທຶນບ້ານ ນໍາໃຊ້ເປັນກຸ່ມອ້າງອີງ.  

ສົມຜົນ (1) ເປັນສົມຜົນການນໍາໃຊ້ສິນເຊືັ່ອຈາກສະຖາບັນການເງນິ 06 ແຫຼັ່ງ. ການຕັດສິນໃຈເລືອກກູ້ຢືມເງິນຈາກສະຖາ
ບັນການເງິນໃດໜຶັ່ງ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການກູ້ຢືມໃນຈຸດສົມດູນຢູ່ຕະຫຼາດສິນເຊືັ່ອ ເຊິັ່ງບໍັ່ສາມາດນໍາໃຊ້ລະບຸປັດ
ໄຈດ້ານອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະທານ. ຕາມຫຼັກການແລ້ວ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການກູ້ຢືມໃນຈຸດສົມດູນ ກາໍນົດມາຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງ
ຜູ້ປ່ອຍເງິນກູ້ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ. Pi ແມ່ນຄຸນລັກສະນະຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກ i ໃນເຂດຊົນນະບົດ. Xi ແມ່ນຄຸນລັກສະນະທາງ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຄົວເຮືອນ i. Zj ແມ່ນຄຸນລັກສະນະຂອງເງິນກູ້ຢືມ j.  

ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ມີ 02 ຕົວປ່ຽນຄື: ສະຖານະພາບຄວາມທກຸຍາກຂອງຄົວເຮືອນ 
ແລະ ທີັ່ຕັໍ້ງຂອງຄົວເຮືອນ. ສະຖານະພາບຄວາມທກຸຍາກຂອງຄົວເຮືອນ ເປັນຕົວປ່ຽນທີັ່ມີສອງຄ່າ ເຊິັ່ງເທົັ່າກັບ 1 ໃນກໍລະນີທີັ່ຄົວ
ເຮືອນທຸກຍາກ ຫຼື ເທົັ່າກັບ 0 ໃນກໍລະນີທີັ່ຄົວເຮືອນບໍັ່ທຸກຍາກ. ຄົວເຮືອນໃດໜຶັ່ງ ຈະຖືກຈັດເປັນ ‘ ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ’  ຖ້າລາຍ
ໄດ້ສະເລ່ຍຕໍັ່ຫົວຄົນຂອງຄົວເຮືອນຕໍັ່ເດືອນ ຕໍັ່າກວ່າເສັໍ້ນຄວາມທຸກຍາກ (200,000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ ຫຼື 25 ໂດລາ/ຄົນ/ເດືອນ). 
ຄົວເຮືອນທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ ນໍາໃຊ້ເປັນກ່ ຸມອ້າງອີງ ໃນແບບຈໍາລອງໂລຈິດ. ທີັ່ຕັໍ້ງຂອງຄົວເຮືອນ ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 03 ໝວດຄື: ຕົວ
ເມືອງ, ຊົນນະບົດບໍັ່ມຫີົນທາງ ແລະ ຊົນນະບົດມີຫົນທາງ. ຄົວເຮືອນທີັ່ອາໃສຢູ່ຕົວເມືອງ ນໍາໃຊ້ເປັນກຸ່ມອ້າງອີງ ເພືັ່ອຄໍານວນຜົນ
ກະທົບຂອງທີັ່ຕັໍ້ງຂອງຄົວເຮືອນ ຕໍັ່ການຕັດສິນໃຈຂອງຄົວເຮືອນໃນການເລືອກກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນໃດໜຶັ່ງ.  

ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົວເຮືອນ ມີ 06 ຕົວປ່ຽນຄື: ອາຍຸ ແລະ ລະດັບການສຶກສາຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ, ອາຊີບຫຼັກຂອງຄົວ
ເຮືອນ, ເນືໍ້ອທີັ່ດິນກະສິກໍາ, ປະຫວັດການກູ້ຢືມເງິນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຈາກບ້ານຫາໄຈກາງເມືອງ. ອາຍຸຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ ເປັນຕົວ
ປ່ຽນຕໍັ່ເນືັ່ອງ ເຊິັ່ງມີຫົວໜ່ວຍເປັນຈໍານວນປີ. ລະດັບການສຶກສາຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 04 ໝວດຄື: ບໍັ່ໄດ້ເຂົໍ້າ
ໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍັ່ຈົບປະຖມົ, ຈົບປະຖົມ, ຈົບມັດທະຍົມ ແລະ ຈົບວິຊາຊີບ ຫຼື ສູງກວ່າ. ຄົວເຮືອນທີັ່ບໍັ່ໄດ້ເຂົໍ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍັ່ຈົບ
ປະຖົມ ນໍາໃຊ້ເປັນກຸ່ມອ້າງອີງ. 

ອາຊີບຂອງຄົວເຮືອນຈັດແບ່ງອອກເປັນ 04 ໝວດຄື: ເຈົໍ້າຂອງທລຸະກິດ, ລູກຈ້າງທາງການ, ລູກຈ້າງທີັ່ບໍັ່ທາງການ ແລະ ຊາວນາ. 
ເຈົໍ້າຂອງທຸລະກິດ ໃຊ້ເປັນກ ຸ່ມອ້າງອີງ. ເນືື໊ອທີັ່ດິນກະສິກໍາ ເປັນຕົວປ່ຽນຕໍັ່ເນືັ່ອງ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນເຮັກຕາ. ປະຫວັດການກູ້ຢືມເງິນ
ຂອງຄົວເຮືອນ ເປັນຕົວປ່ຽນສອງຄ່າ ເຊິັ່ງເທົັ່າກັບ 1 ຖ້າຄົວເຮືອນເຄີຍຖືກປະຕິເສດເງິນກູ ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນທາງການ ຫຼ ື ບໍັ່
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ເປັນທາງການ ຫຼື ເທົັ່າກັບ 0 ຖ້າຄົວເຮືອນບໍັ່ເຄີຍຖືກປະຕິເສດເງິນກູ້. ໄລຍະຫ່າງຈາກບ້ານຫາໄຈກາງເມືອງ ເປັນຕົວປ່ຽນຕໍັ່ເນືັ່ອງ 
ມີຫົວໜ່ວຍເປັນກິໂລແມັດ.  

ຄຸນລັກສະນະຂອງເງິນກູ້ ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 04 ໝວດ ຕາມເປົໍ້າໝາຍເງິນກູ້ຄື: ເງິນກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ແມ່ນເພືັ່ອກະສິກາໍ, ເງິນກູ້ຢືມ
ເພືັ່ອກະສິກາໍ, ເງິນກູ້ຢືມບໍລິໂພກ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມສຸກເສີນ. ເງິນກູຢື້ມທີັ່ບໍັ່ແມ່ນເພືັ່ອກະສິກໍາ ແມ່ນເງິນກູ້ເພືັ່ອການຄ້າ ແລະ ການຊືໍ້
ທີັ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ. ເງິນກູ້ຢືມເພືັ່ອກະສິກາໍ ແມ່ນເງິນກູ້ເພືັ່ອຊືໍ້ສັດລ້ຽງ, ອຸປະກອນການຜະລິດ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດກະສິກໍາ 
ເຊັັ່ນ: ແນວພັນ ແລະ ປ໋ ຸຍ. ເງິນກູ້ຢືມບໍລິໂພກ ແມ່ນເງິນກູ້ເພືັ່ອໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນ, ຄ່ານໍໍ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ເຄືັ່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ. 
ເງິນກູ້ຢືມສຸກເສີນ ແມ່ນເງິນກູ້ເພືັ່ອຈ່າຍຄ່າຢາປົວພະຍາດ, ງານດອງ, ງານສົບ ແລະ ການສຶກສາ. ເງິນກູ້ຢືມທີັ່ບໍັ່ແມ່ນເພືັ່ອກະສິກາໍ 
ນໍາໃຊ້ເປັນກຸ່ມອ້າງອີງ.  

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2.2: ຂ ົ້ສົມມຸດຖານ 

ການປະກອບສ່ວນຂອງກອງທຶນບ້ານເຂົໍ້າໃນການປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນ ໄດ້ຮັບການທົບສອບ ໂດຍອີງໃສ່ 02 ຂໍໍ້
ສົມມຸດຖານ. ຂໍໍ້ສົມມຸດຖານທີັ່ໜຶັ່ງ ທົດສອບວ່າ ກອງທຶນບ້ານເຂົໍ້າເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ດີກວ່າສະຖາບັນການ
ເງິນທາງການ ຫຼື ບໍ. ໃນສົມຜົນທີ (1), ຂໍໍ້ສົມມຸດຖານທີໜຶັ່ງ ຈະເປັນຈິງ ຖ້າຄ່າສໍາປະສິດຂອງດາມມີຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ 
ດາມມີທີັ່ຕັໍ້ງຂອງຄົວເຮືອນ (α) ສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນທາງການ ມີເຄືັ່ອງໝາຍລົບ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນທາງສະຖິຕິ ຢ່າງຕໍັ່າໃນ
ລະດັບ 10%.  

ຜົນກະທົບຂອງດາມມີສະຖານະພາບຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ ທີັ່ຕັໍ້ງຂອງຄົວເຮືອນ ເປັນຕົວຊີໍ້ວັດການເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນ
ທຸກຍາກຂອງກອງທຶນບ້ານ ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ຄ່າສໍາປະສິດຂອງດາມມີຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ມີເຄືັ່ອງໝາຍລົບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ຄ່າກະຕວງການກູ້ຢືມເງິນຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ຈາກສະຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ ທຽບກັບກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນຕໍັ່າກວ່າຄ່າ
ກະຕວງການກູ້ຢືມເງິນຂອງຄົວເຮືອນທີັ່ບໍັ່ທຸກຍາກ. ໝາຍຄວາມວ່າ ກອງທຶນບ້ານ ເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນທຸກຍາກໄດ້ດີກວ່າ ສະຖາບັນ
ການເງິນທາງການ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນ, ຄ່າສໍາປະສິດຂອງດາມມີເຂດຊົນນະບົດ ມີເຄືັ່ອງໝາຍລົບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າກະ
ຕວງການກູ້ຢືມເງິນຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ຊົນນະບົດ ຈາກສະຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງການ ທຽບກັບກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນຕໍັ່າກວ່າຄ່າກະ
ຕວງການກູ້ຢືມເງິນຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ຕົວເມືອງ. ໝາຍຄວາມວ່າ ກອງທຶນບ້ານ ເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນຢູ່ຊົນນະບົດ ໄດ້ດີກວ່າ ສະຖາບັນ
ການເງິນທາງການ. 

ຂໍໍ້ສົມມຸດຖານທີສອງ ທົດສອບວ່າ ເງິນປ່ອຍກູ້ຂອງກອງທຶນບ້ານ ສາມາດທົດແທນເງິນປ່ອຍກູ້ນອກລະບົບໄດ້ບໍ. ໜຶັ່ງໃນ
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນການເອືັ່ອຍອີງເງິນກູ້ນອກລະບົບຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກ. ການປ່ຽນແທນເງິນກູ້
ນອກລະບົບ ດ້ວຍເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນບ້ານ ຈະປັບປຸງສະຫວັດດິການຂອງຄົວເຮືອນ ເນືັ່ອງຈາກວ່າ ແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບ ສ່ວນ
ຫຼາຍ ເກັບດອກເບ້ຍສູງ ເຊິັ່ງເປັນການສິິໍ້ນເປືອງເງິນຝາກຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (Mallick, 2012). Islam ພ້ອມຄະນະ (2015) ສຶກສາກົນ
ໄກການກະທົບຂອງການເງິນຈຸລະພາກ ຕໍັ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາການກູ້ຢືມຂອງຄົວເຮືອນ ຢູ່ບັງກາລາເດດ ແລະ ພົບວ່າ ຄົວເຮືອນ
ທີັ່ທຸກຍາກໃນລະດັບໃດໜຶັ່ງ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການກູ້ຢືມຈາກແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບ້ານ ກົງກັນຂ້າມ, Menkhoff ແລະ 
Rungruxsirivorn (2011) ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງກອງທຶນບ້ານ ຕໍັ່ການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນຢູ່ ປະເທດໄທ ແລະ ພົບວ່າ ຄົວເຮືອນ
ທີັ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ ສ່ວນຫຼາຍ ບໍັ່ປ່ຽນແປງແຫຼັ່ງກູ້ຢືມ ຈາກເງິນກູ້ນອກລະບົບ ມາເປັນກອງທຶນບ້ານ. 
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ສົມຜົນ (1), ຂໍໍ້ສົມມຸດຖານທີສອງ ຈະເປັນຈິງ ຖ້າຄ່າສໍາປະສິດຂອງຄຸນລັກສະນະເງິນ (γ) ສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນທາງ
ການ ມີເຄືັ່ອງໝາຍລົບ ແລະ ມລີະດັບຄວາມສໍາຄັນທາງສະຖິຕ ິ ຢ່າງໜ້ອຍ 10%. ຍົກຕົວຢ່າງ: ເຄືັ່ອງໝາຍລົບຂອງຄ່າສໍາປະສິດ
ດາມມີເງິນກູ້ຢືມ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າກະຕວງການກູ້ຢືມເງິນເພືັ່ອບໍລິໂພກ ຈາກສະຖາບັນການເງິນທີັ່ບໍັ່ເປັນທາງການ ທຽບກັບກອງ
ທຶນບ້ານ ແມ່ນຕໍັ່າກວ່າຄ່າກະຕວງການກູ້ຢືມເງິນທີັ່ບໍັ່ແມ່ນເພືັ່ອຜະລິດກະສິກາໍ. ໝາຍຄວາມວ່າ ກອງທຶນບ້ານ ປ່ອຍເງິນກູ້ເພືັ່ອການ
ບໍລິໂພກແກ່ຄົວເຮືອນ ໄດ້ດີກວ່າ ສະຖາບັນການເງິນທີັ່ບໍັ່ເປັນທາງການ.     

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2.3: ຂ ົ້ມູນ 

ຂໍໍ້ມູນທີັ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະ ມາຈາກການສໍາຫຼວດ FinScope ໂດຍ UNCDF MAFIPP (ໂຄງການ ປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງ
ແຫຼັ່ງທຶນຢ່າງທົັ່ວເຖິສໍາລັບຄົນທຸກຍາກ), ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທາງການຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ (ກມົການຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ການຄ້າຂອງອົດສະຕາລີ) ແລະ ຊີໍ້ນໍາໂດຍຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທະນາຄານກາງ). ການສໍາຫຼວດ ແນໃສ່ວັດແທກ ແລະ ຮວບຮວມຂໍໍ້ມູນກຽ່ວກັບລະດັບການເຂົໍ້າເຖິງການ
ບໍລິການທາງການເງິນ ສໍາລັບປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ອາຍຸ 18 ປີ ຂຶໍ້ນໄປ) ຈັດແບ່ງຕາມກ ຸ່ມລາຍໄດ້ ແລະ ຄຸນ
ລັກສະນະອືັ່ນໆທາງປະຊາກອນ. ການສໍາຫຼວດດັັ່ງກ່າວ ມີ 2,040 ຄົວເຮືອນ ຈາກທຸກໆແຂວງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິັ່ງເລີັ່ມສໍາຫຼວດ
ຕັໍ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ ປີ 2014 ຫາ ເດືອນມັງກອນປີ 2015. ການຄັດເລືອກຕົວຢ່າງ ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 03 ຂັໍ້ນຕອນ. ໜຶັ່ງ, ຄັດ
ເລືອກເອົາບ້ານ ໂດຍອີງຕາມຄ່າກະຕວງທີັ່ວັດແທກຈາກຈໍານວນຄົວເຮືອນປີ 2013. ສອງ, ເລືອກເອົາຄົວເຮືອນຈາກແຕ່ລະບ້ານ. 
ສາມ, ເລືອກເອົາບຸກຄົນທີັ່ມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 18 ປີ ຈາກແຕ່ລະຄົວເຮືອນ (FinMark Trust and UNCDF 2014a). 

ຄົວເຮືອນຕົວຢ່າງທີັ່ໃຊ້ໃນການເຄາະໃນພາກນີໍ້ ແມ່ນກຸ່ມຕົວຢ່າງຍ່ອຍຂອງການສໍາຫຼວດຟິນສຄອບ ໃນປີ 2014 ເຊິັ່ງມີ 
409 ຄົວເຮືອນ ຫຼື ກວມ 20% ຂອງຄົວເຮືອນຕົວຢ່າງໃນຟິນສຄອບ ທີັ່ເຄີຍ ຫຼື ກໍາລັງກູ້ຢືມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນທີັ່ເປັນທາງ
ການ ແລະ/ຫຼື ບໍັ່ເປັນທາງການ. 409 ຄົວເຮືອນ ມີ 463 ລາຍການກູ້ຢືມ; ໜຶັ່ງຄົວເຮືອນທີັ່ກູ້ຢືມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນໃດໜຶັ່ງ 
ແມ່ນນັບເປັນໜຶັ່ງລາຍການກູ້ຢືມ (ແລະ ກໍລະນີທີັ່ມີສອງລາຍການກູ້ຢືມຈາກໜຶັ່ງສະຖາບັນການເງນິ ແມ່ນນັບເປັນໜຶັ່ງລາຍການກູ້
ຢືມ). ແຫຼັ່ງເງິນກູ້ໃນຕົວຢ່າງນີໍ້ ມີ 06 ປະເພດຄື: ທະນາຄານທຸລະກິດ (ທະນາຄານທຸລະກິດ), ທະນາຄານສົັ່ງເສີມກະສິກໍາ 
(ທສກ), ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈ), ກອງທຶນບ້ານ (ກອງທຶນບ້ານ), ຜູ້ປ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ຍາດພີັ່ນ້ອງ. ໃນ
ການວິເຄາະຕໍັ່ໄປນີໍ້, ສະຖາບັນການເງິນ ໝາຍເຖິງແຫຼັ່ງເງິນກູ້ທັງ 06 ປະເພດ; ສະຖາບັນການເງິນທາງການ ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານ
ທຸລະກິດ, ທສກ ແລະ ສກຈ; ສະຖາບັນການເງິນເຄິັ່ງທາງການ ໝາຍເຖິງກອງທຶນບ້ານ; ແລະ ສະຖາບັນການເງິນບໍັ່ເປັນທາງການ 
ໝາຍເຖິງ ເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ຍາດພີັ່ນ້ອງ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ຂ ົ້ມນູອ້າງອີງຂອງກອງທຶນບ້ານ ປີ 2017 ‒ ຄ່າສະເລ່ຍ 
ຕາຕະລາງ ກ.1: ຄຸນລັກສະນະທາງສະຖາບັນ 

ກຸ່ມອ້າງອີງ 
  ຄຸນລັກສະນະທາງສະຖາບັນ 
  ຈໍານວນກອງທຶນ ຊັນສິນທັງໝົດ ພະນັກງານ ຈໍານວນມືໍ້ເປີດບໍລິການຕໍັ່ປີ 
ຫົວໜ່ວຍ   ກີບ ຄົນ ວັນ 

ສ ີ່ກາງທາງການເງິນ 
     

 
ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ 

 
249 87,000,000 5 3 

 
ຕໍັ່າ 

 
160 137,000,000 5 9 

 
ສູງ 

 
1,086 731,000,000 6 18 

ຂະໜາດກອງທຶນ 
     

 
ນ້ອຍ 

 
599 126,000,000 5 13 

 
ປານກາງ 

 
605 166,000,000 5 13 

 
ໃຫຍ່ 

 
291 2,240,000,000 6 20 

ການກຸຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ 
    

 
ຍຶນຍົງ 

 
738 562,000,000 5 14 

 
ບໍັ່ຍົັ່ນຍົງ 

 
757 567,000,000 5 15 

ແຂວງ 
     

 
ອັດຕະປື 

 
33 359,000,000 5 12 

 
ບໍັ່ແກ້ວ 

 
117 114,000,000 5 6 

 
ບໍລິຄໍາໄຊ 

 
64 303,000,000 4 9 

 
ຈໍາປາສັກ 

 
158 353,000,000 7 17 

 
ຫົວພັນ 

 
170 1,370,000,000 6 6 

 
ຄໍາມ່ວນ 

 
9 5,100,000,000 16 17 

 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ 

 
151 748,000,000 5 13 

 
ຫຼວງພະບາງ 

 
66 175,000,000 5 11 

 
ອຸດົມໄຊ 

 
58 236,000,000 5 10 

 
ຜົໍ້ງສາລີ 

 
70 218,000,000 4 10 

 
ສາລະວັນ 

 
73 206,000,000 4 12 

 
ສະຫວັນນະເຂດ 

 
54 159,000,000 4 12 

 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 109 838,000,000 5 30 

 
ວຽງຈັນ 

 
79 608,000,000 6 12 

 
ໄຊຍະບູລີ 

 
226 509,000,000 6 24 

 
ໄຊສົມບູນ 

 
3 511,000,000 8 12 

 
ຊຽງຂວາງ 

 
55 560,000,000 7 26 

ການເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າ 
     

 
ໜ້ອຍ 

 
631 70,200,000 5 10 

 
ປານກາງ 

 
574 678,000,000 6 17 

 
ຫຼາຍ 

 
290 1,350,000,000 6 20 

ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທຸກຍາກ 
    

 
ທຸກທີັ່ສຸດ 

 
587 71,900,000 5 14 

 
ທຸກ 

 
278 203,000,000 5 11 

  ບໍັ່ທຸກ   622 1,220,000,000 6 17 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານ ປີ 2017. 
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ຕາຕະລາງ ກ.2: ອົງການຈັດຕັົ້ງທີີ່ສະໜັບສະໜູນ 

ກຸ່ມອ້າງອີງ 

  ອົງການຈັດຕັົ້ງທີີ່ສະໜັບສະໜູນ 
  LWU RDO BoL-GIZ PRF ລັດຖະບານ NGOs ທຶນຕົນເອງ ອືັ່ນໆ 
ຫົວໜ່ວຍ ຈ/ນ ຈ/ນ ຈ/ນ ຈ/ນ ຈ/ນ ຈ/ນ ຈ/ນ ຈ/ນ 

ສ ີ່ກາງທາງການເງິນ 
         

 
ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ 

 
11 126 2 0 3 71 1 11 

 
ຕໍັ່າ 

 
26 57 2 6 10 29 0 21 

 
ສູງ 

 
139 63 319 31 44 30 50 360 

ຂະໜາດກອງທຶນ 
         

 
ນ້ອຍ 

 
63 134 121 20 21 37 6 163 

 
ປານກາງ 

 
87 107 121 17 25 78 18 112 

 
ໃຫຍ່ 

 
26 5 81 0 11 15 27 117 

ການກຸຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ 
        

 
ຍຶນຍົງ 

 
87 87 135 0 30 60 34 236 

 
ບໍັ່ຍົັ່ນຍົງ 

 
89 159 188 37 27 70 17 156 

ແຂວງ 
         

 
ອັດຕະປື 

 
0 0 33 0 0 0 0 0 

 
ບໍັ່ແກ້ວ 

 
24 92 0 0 0 0 0 0 

 
ບໍລິຄໍາໄຊ 

 
43 18 0 0 1 0 0 0 

 
ຈໍາປາສັກ 

 
5 9 27 0 4 0 1 105 

 
ຫົວພັນ 

 
0 44 0 37 1 82 0 6 

 
ຄໍາມ່ວນ 

 
0 0 0 0 0 9 0 0 

 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ 

 
3 21 120 0 5 0 0 0 

 
ຫຼວງພະບາງ 

 
1 0 0 0 19 24 0 22 

 
ອຸດົມໄຊ 

 
23 31 0 0 0 0 0 0 

 
ຜົໍ້ງສາລີ 

 
55 10 0 0 3 0 0 1 

 
ສາລະວັນ 

 
0 0 38 0 0 0 0 33 

 
ສະຫວັນນະເຂດ 

 
0 0 54 0 0 0 0 0 

 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 0 0 0 0 0 46 58 

 
ວຽງຈັນ 

 
9 0 0 0 17 15 0 34 

 
ໄຊຍະບູລີ 

 
13 20 51 0 3 0 0 122 

 
ໄຊສົມບູນ 

 
0 0 0 0 3 0 0 0 

 
ຊຽງຂວາງ 

 
0 1 0 0 1 0 4 11 

ການເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າ 
         

 
ໜ້ອຍ 

 
87 136 106 7 19 60 8 143 

 
ປານກາງ 

 
60 103 141 29 31 61 12 128 

 
ຫຼາຍ 

 
29 7 76 1 7 9 31 121 

ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທຸກຍາກ 
        

 
ທຸກທີັ່ສຸດ 

 
35 106 144 33 26 44 12 167 

 
ທຸກ 

 
40 68 58 4 10 39 9 44 

  ບໍັ່ທຸກ   97 72 121 0 20 46 30 180 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານ ປີ 2017. 
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ຕາຕະລາງ ກ.3: ໂຄງສ້າງທາງການເງິນ 

ກຸ່ມອ້າງອີງ 

  ໂຄງສ້າງທາງການເງິນ 
  ທຶນ/ຊັບສິນ ເງິນຝາກ & ກູ້ຢືມ/

ເງິນປ່ອຍກູ້ 
ເງິນຝາກ/
ເງິນປ່ອຍກູ້ 

ເງິນຝາກ/ຊັບ
ສິນ 

ເງິນປ່ອຍກູ້/
ຊັບສິນ 

ຫົວໜ່ວຍ % % % % % 

ສ ີ່ກາງທາງການເງິນ 
      

 
ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ 

 
5.0 1.7 0.0 0.0 94.6 

 
ຕໍັ່າ 

 
14.1 16.6 15.2 10.1 83.6 

 
ສູງ 

 
0.4 138.1 136.1 86.6 81.9 

ຂະໜາດກອງທຶນ 
      

 
ນ້ອຍ 

 
-5.1 124.6 123.2 66.5 83.5 

 
ປານກາງ 

 
7.4 76.1 73.6 54.1 85.9 

 
ໃຫຍ່ 

 
8.3 115.5 113.7 82.1 81.7 

ການກຸຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ 
     

 
ຍຶນຍົງ 

 
13.3 82.4 80.4 60.4 83.7 

 
ບໍັ່ຍົັ່ນຍົງ 

 
-7.1 122.2 120.4 68.4 84.5 

ແຂວງ 
      

 
ອັດຕະປື 

 
-3.0 234.1 231.0 89.9 68.8 

 
ບໍັ່ແກ້ວ 

 
4.1 33.4 33.3 23.5 91.8 

 
ບໍລິຄໍາໄຊ 

 
17.4 60.5 60.5 33.1 70.2 

 
ຈໍາປາສັກ 

 
0.9 166.7 166.6 82.0 70.1 

 
ຫົວພັນ 

 
1.7 49.9 47.6 30.9 84.7 

 
ຄໍາມ່ວນ 

 
17.4 172.6 172.4 82.6 49.4 

 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ 

 
1.3 119.7 112.4 67.8 77.4 

 
ຫຼວງພະບາງ 

 
4.2 61.4 61.4 42.4 83.3 

 
ອຸດົມໄຊ 

 
1.8 68.6 68.6 70.2 107.3 

 
ຜົໍ້ງສາລີ 

 
-1.2 69.7 69.7 72.4 108.6 

 
ສາລະວັນ 

 
0.7 170.3 162.7 91.5 90.2 

 
ສະຫວັນນະເຂດ 

 
-15.0 207.5 205.7 113.3 74.6 

 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 8.4 111.1 111.0 81.7 85.4 

 
ວຽງຈັນ 

 
4.0 80.4 80.4 65.2 88.4 

 
ໄຊຍະບູລີ 

 
3.1 108.4 106.4 77.9 86.8 

 
ໄຊສົມບູນ 

 
21.9 104.7 104.7 42.9 42.0 

 
ຊຽງຂວາງ 

 
0.1 67.4 67.4 59.9 89.5 

ການເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າ 
      

 
ໜ້ອຍ 

 
-5.0 115.5 113.4 59.2 84.6 

 
ປານກາງ 

 
7.2 87.7 85.3 62.1 84.6 

 
ຫຼາຍ 

 
8.5 110.5 110.0 80.6 82.2 

ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທຸກຍາກ 
     

 
ທຸກທີັ່ສຸດ 

 
-5.4 127.0 125.4 67.9 82.1 

 
ທຸກ 

 
7.8 71.9 69.9 45.9 83.7 

  ບໍັ່ທຸກ   8.0 93.8 91.7 70.2 86.6 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານ ປີ 2017. 
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ຕາຕະລາງ A.4: ຕົວຊີົ້ວັດການເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າ 

ກຸ່ມອ້າງອີງ 
  ຕົວຊີົ້ວັດການເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າ 
  ຜູ້ກູ້ຢືມ ເງິນປ່ອຍກູ້/ຜູ້ກູ້ ຜູ້ຝາກເງິນ ເງິນຝາກ/ຜູ້ຝາກ 
ຫົວໜ່ວຍ ຈ/ນ ກີບ ຈ/ນ ກີບ 

ສ ີ່ກາງທາງການເງິນ 
     

 
ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ 

 
37 2,931,406 15 0 

 
ຕໍັ່າ 

 
47 2,048,142 38 490,943 

 
ສູງ 

 
91 8,361,678 115 3,198,993 

ຂະໜາດກອງທຶນ 
     

 
ນ້ອຍ 

 
36 2,010,720 52 1,347,128 

 
ປານກາງ 

 
67 2,771,943 58 3,005,181 

 
ໃຫຍ່ 

 
183 24,500,000 231 4,556,511 

ການກຸຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ 
    

 
ຍຶນຍົງ 

 
103 3,897,301 110 3,708,075 

 
ບໍັ່ຍົັ່ນຍົງ 

 
55 9,434,041 73 1,890,603 

ແຂວງ 
     

 
ອັດຕະປື 

 
75 2,441,241 149 1,623,253 

 
ບໍັ່ແກ້ວ 

 
41 2,162,677 80 442,338 

 
ບໍລິຄໍາໄຊ 

 
65 2,004,865 110 790,303 

 
ຈໍາປາສັກ 

 
69 2,575,010 103 4,551,626 

 
ຫົວພັນ 

 
40 30,100,000 14 1,573,155 

 
ຄໍາມ່ວນ 

 
112 22,000,000 431 11,200,000 

 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ 

 
78 5,532,557 132 5,034,557 

 
ຫຼວງພະບາງ 

 
75 1,681,757 17 971,019 

 
ອຸດົມໄຊ 

 
55 2,559,411 85 3,699,582 

 
ຜົໍ້ງສາລີ 

 
38 6,265,138 60 2,399,497 

 
ສາລະວັນ 

 
82 1,796,617 112 2,498,276 

 
ສະຫວັນນະເຂດ 

 
61 1,493,929 130 876,961 

 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 203 4,561,002 287 2,295,136 

 
ວຽງຈັນ 

 
121 3,794,314 22 2,075,954 

 
ໄຊຍະບູລີ 

 
82 4,155,844 34 1,466,482 

 
ໄຊສົມບູນ 

 
85 2,231,183 187 1,142,394 

 
ຊຽງຂວາງ 

 
71 6,404,552 109 6,406,360 

ການເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າ 
     

 
ໜ້ອຍ 

 
18 3,070,718 34 1,546,764 

 
ປານກາງ 

 
60 11,500,000 82 3,228,924 

 
ຫຼາຍ 

 
234 4,775,693 220 3,932,970 

ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທຸກຍາກ 
    

 
ທຸກທີັ່ສຸດ 

 
60 864,243 48 1,216,889 

 
ທຸກ 

 
76 1,919,630 67 2,047,252 

  ບໍັ່ທຸກ   97 15,100,000 142 4,249,363 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານ ປີ 2017. 
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ຕາຕະລາງ A.5: ຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ແລະ ປະສິດທິພາບ 

ກຸ່ມອ້າງອີງ 

  ຜົນການເງິນ   ປະສິດທິພາບ 
  ກຸ້ມຕົນເອງທາງ

ການເງິນ 
  ລາຍຈ່າຍດໍາເນີນງານ/

ເງິນປ່ອຍກູ້ 
ລາຍຈ່າຍພ/ງ/
ເງິນປ່ອຍກູ້ 

ລາຍຈ່າຍດໍາເນີນ
ງານ/ຜູ້ກູ້ຢືມ 

ຫົວໜ່ວຍ %   % % ກີບ 
ສ ີ່ກາງທາງການເງິນ 

      

 
ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ 

 
137.1 

 

3.2 1.8 65,783 

 
ຕໍັ່າ 

 
137.8 

 

7.4 5.6 105,526 

 
ສູງ 

 
134.2 

 

14.1 12.5 217,765 

ຂະໜາດກອງທຶນ 
      

 
ນ້ອຍ 

 
108.8 

 

23.1 21.3 271,633 

 
ປານກາງ 

 
136.3 

 

4.7 3.3 103,460 

 
ໃຫຍ່ 

 
185.0 

 

2.5 0.9 158,370 

ການກຸຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ 
     

 
ຍຶນຍົງ 

 
228.6 

 

4.0 2.6 101,083 

 
ບໍັ່ຍົັ່ນຍົງ 

 
50.8 

 

18.5 16.7 253,508 

ແຂວງ 
      

 
ອັດຕະປື 

 
65.2 

 

18.6 14.2 218,706 

 
ບໍັ່ແກ້ວ 

 
114.8 

 

5.0 2.5 97,924 

 
ບໍລິຄໍາໄຊ 

 
158.2 

 

3.4 3.2 37,847 

 
ຈໍາປາສັກ 

 
165.4 

 

30.4 28.2 285,436 

 
ຫົວພັນ 

 
71.4 

 

5.7 4.6 117,237 

 
ຄໍາມ່ວນ 

 
320.4 

 

0.9 0.7 156,883 

 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ 

 
102.4 

 

8.2 5.7 201,946 

 
ຫຼວງພະບາງ 

 
177.7 

 

2.9 1.8 37,925 

 
ອຸດົມໄຊ 

 
131.4 

 

11.4 10.6 124,204 

 
ຜົໍ້ງສາລີ 

 
101.6 

 

11.7 11.4 293,258 

 
ສາລະວັນ 

 
120.6 

 

13.4 10.4 123,228 

 
ສະຫວັນນະເຂດ 

 
70.3 

 

31.9 29.8 186,500 

 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 235.8 

 

5.0 4.5 139,574 

 
ວຽງຈັນ 

 
207.1 

 

4.2 3.8 84,428 

 
ໄຊຍະບູລີ 

 
142.6 

 

14.2 12.8 313,983 

 
ໄຊສົມບູນ 

 
45.6 

 

6.1 3.4 121,662 

 
ຊຽງຂວາງ 

 
113.2 

 

5.4 2.8 285,750 

ການເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າ 
      

 
ໜ້ອຍ 

 
98.4 

 

21.2 19.5 274,385 

 
ປານກາງ 

 
144.4 

 

6.3 4.9 127,790 

 
ຫຼາຍ 

 
189.9 

 

3.0 1.2 104,576 

ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທຸກຍາກ 
     

 
ທຸກທີັ່ສຸດ 

 
104.1 

 

22.5 20.7 140,341 

 
ທຸກ 

 
118.6 

 

5.0 3.6 96,067 

  ບໍັ່ທຸກ   173.6   4.0 2.6 263,718 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານ ປີ 2017. 
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ຕາຕະລາງ A.6: ຜະລິດຕະພາບ 

ກຸ່ມອ້າງອີງ 
  ຜະລິດຕະພາບ 
  ຜູ້ກູ້ຢືມ/ຄະນະກໍາມະການ ຜູ້ຝາກເງິນ/ຄະນະກໍາມະການ 
ຫົວໜ່ວຍ ຈ/ນ ຈ/ນ 

ສ ີ່ກາງທາງການເງິນ 
   

 
ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ 

 
8 3 

 
ຕໍັ່າ 

 
10 7 

 
ສູງ 

 
18 23 

ຂະໜາດກອງທຶນ 
   

 
ນ້ອຍ 

 
8 11 

 
ປານກາງ 

 
14 13 

 
ໃຫຍ່ 

 
35 42 

ການກຸຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ 
  

 
ຍຶນຍົງ 

 
21 23 

 
ບໍັ່ຍົັ່ນຍົງ 

 
11 14 

ແຂວງ 
   

 
ອັດຕະປື 

 
15 30 

 
ບໍັ່ແກ້ວ 

 
8 14 

 
ບໍລິຄໍາໄຊ 

 
17 22 

 
ຈໍາປາສັກ 

 
12 18 

 
ຫົວພັນ 

 
9 3 

 
ຄໍາມ່ວນ 

 
7 28 

 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ 

 
16 26 

 
ຫຼວງພະບາງ 

 
14 4 

 
ອຸດົມໄຊ 

 
8 10 

 
ຜົໍ້ງສາລີ 

 
9 14 

 
ສາລະວັນ 

 
19 27 

 
ສະຫວັນນະເຂດ 

 
16 33 

 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 42 65 

 
ວຽງຈັນ 

 
27 3 

 
ໄຊຍະບູລີ 

 
14 9 

 
ໄຊສົມບູນ 

 
11 24 

 
ຊຽງຂວາງ 

 
11 15 

ການເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າ 
   

 
ໜ້ອຍ 

 
4 7 

 
ປານກາງ 

 
13 17 

 
ຫຼາຍ 

 
44 44 

ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທຸກຍາກ 
  

 
ທຸກທີັ່ສຸດ 

 
12 10 

 
ທຸກ 

 
16 15 

  ບໍັ່ທຸກ   19 28 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານ ປີ 2017. 
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ຕາຕະລາງ A.7: ອັດຕາດອກເບຸ້ຍເງິນກູຸ້ 

ກຸ່ມອ້າງອີງ 
  

ອັດຕາດອກ
ເບຸ້ຍຕົວຈິງ 

  ອັດຕາດອກເບຸ້ຍທີີ່ລາຍງານ 

  ລວມ   ກະສິກໍາ ຫັດຖະກໍາ ການຄ້າ ການບໍລິໂພກ ສຸກເສີນ 
ຫົວໜ່ວຍ %   % % % % % 

ສ ີ່ກາງທາງການເງິນ 
        

 
ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ 

 
8.8 

 

4.2 7.4 5.8 1.4 9.5 

 
ຕໍັ່າ 

 
12.2 

 

1.9 7.8 2.1 0.6 1.2 

 
ສູງ 

 
15.8 

 

1.8 2.5 1.6 1.0 1.1 

ຂະໜາດກອງທຶນ 
        

 
ນ້ອຍ 

 
15.9 

 

2.1 4.5 2.2 0.8 1.4 

 
ປານກາງ 

 
12.1 

 

2.7 6.4 2.1 1.2 1.6 

 
ໃຫຍ່ 

 
15.6 

 

2.0 2.8 1.6 1.1 1.0 

ການກຸຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ 
       

 
ຍຶນຍົງ 

 
18.5 

 

2.7 4.7 2.4 1.3 1.6 

 
ບໍັ່ຍົັ່ນຍົງ 

 
10.6 

 

2.0 6.0 1.5 0.8 1.1 

ແຂວງ 
        

 
ອັດຕະປື 

 
11.1 

 

1.0                 1.0 1.0 1.0 

 
ບໍັ່ແກ້ວ 

 
9.9 

 

2.0 1.0 1.4 2.8 6.5 

 
ບໍລິຄໍາໄຊ 

 
12.9 

 

0.3 0.1 0.1 

 

0.2 

 
ຈໍາປາສັກ 

 
30.7 

 

3.3 3.5 3.8 2.3 1.5 

 
ຫົວພັນ 

 
6.7 

 

5.3 8.7 12.1 

 

12.9 

 
ຄໍາມ່ວນ 

 
26.7 

 

1.0                 1.0 1.0 1.0 

 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ 

 
10.4 

 

1.0 0.7 0.3 0.2 0.1 

 
ຫຼວງພະບາງ 

 
13.9 

 

1.7 1.5 2.0 2.0 1.4 

 
ອຸດົມໄຊ 

 
9.6 

 

1.0                 1.0 

 

1.0 

 
ຜົໍ້ງສາລີ 

 
9.8 

 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 
ສາລະວັນ 

 
14.5 

 

1.0                 1.0 1.0 1.0 

 
ສະຫວັນນະເຂດ 

 
11.2 

 

0.6                 1.0 0.2 0.9 

 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 18.9 

 

2.8 2.8 2.9 2.7 2.0 

 
ວຽງຈັນ 

 
13.9 

 

2.5 2.6 2.3 1.0                 

 
ໄຊຍະບູລີ 

 
16.2 

 

1.7                 2.0 2.0 1.7 

 
ໄຊສົມບູນ 

 
7.7 

 

5.7                 3.5 

 

0.5 

 
ຊຽງຂວາງ 

 
11.1 

 

5.2 2.0 2.8 2.0 1.6 

ການເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າ 
        

 
ໜ້ອຍ 

 
14.5 

 

2.6 5.4 2.4 0.7 1.4 

 
ປານກາງ 

 
13.0 

 

2.1 5.9 1.7 1.1 1.4 

 
ຫຼາຍ 

 
16.5 

 

2.2 3.5 2.0 1.3 1.3 

ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທຸກຍາກ 
       

 
ທຸກທີັ່ສຸດ 

 
16.1 

 

2.3 7.9 2.3 1.0 1.4 

 
ທຸກ 

 
10.9 

 

2.7 6.4 2.1 0.8 1.4 

  ບໍັ່ທຸກ   14.1   2.2 3.0 1.7 1.1 1.3 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານ ປີ 2017. 
  



 

59 
 

ຕາຕະລາງ A.8: ວົງເງິນປ່ອຍກູຸ້ສະເລ່ຍ ຈັດແບ່ງຕາມເປົົ້າໝາຍການກູຸ້ຢ ມ 

ກຸ່ມອ້າງອີງ 
  ເງິນປ່ອຍກູຸ້/ຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມ 
  ກະສິກໍາ ຫັດຖະກໍາ ການຄ້າ ການບໍລິໂພກ ສຸກເສີນ 
ຫົວໜ່ວຍ ກີບ ກີບ ກີບ ກີບ ກີບ 

ສ ີ່ກາງທາງການເງິນ 
      

 
ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ 

 
2,286,349 343,297 214,258 42,908 15,064 

 
ຕໍັ່າ 

 
1,659,787 49,977 191,167 8,723 41,161 

 
ສູງ 

 
5,861,483 134,150 932,588 662,624 238,704 

ຂະໜາດກອງທຶນ 
      

 
ນ້ອຍ 

 
1,081,405 73,031 357,150 158,242 178,322 

 
ປານກາງ 

 
1,557,806 132,875 428,165 332,652 111,799 

 
ໃຫຍ່ 

 
18,900,000 380,003 2,120,773 1,484,698 329,326 

ການກຸຸ້ມຕົນເອງທາງການເງິນ 
     

 
ຍຶນຍົງ 

 
1,457,235 234,782 868,095 433,259 264,451 

 
ບໍັ່ຍົັ່ນຍົງ 

 
7,871,111 90,047 622,147 547,568 107,772 

ແຂວງ 
      

 
ອັດຕະປື 

 
849,299 0 814,578 570,791 206,572 

 
ບໍັ່ແກ້ວ 

 
1,089,338 596 860,168 149,265 22,316 

 
ບໍລິຄໍາໄຊ 

 
1,471,863 80,775 156,645 0 103,984 

 
ຈໍາປາສັກ 

 
1,039,792 173,482 745,127 47,201 503,740 

 
ຫົວພັນ 

 
29,400,000 634,101 77,764 0 10,131 

 
ຄໍາມ່ວນ 

 
7,861,667 0 7,334,497 1,076,217 3,435,616 

 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ 

 
1,167,314 5,292 1,164,385 3,016,756 168,679 

 
ຫຼວງພະບາງ 

 
1,532,285 1,025 40,846 11,682 29,282 

 
ອຸດົມໄຊ 

 
2,263,623 0 99,845 0 34,295 

 
ຜົໍ້ງສາລີ 

 
4,287,002 15,700 334,883 911,948 65,700 

 
ສາລະວັນ 

 
299,079 0 1,117,233 347,220 33,087 

 
ສະຫວັນນະເຂດ 

 
298,299 0 778,745 241,886 172,637 

 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 769,686 90,959 1,288,367 221,644 432,270 

 
ວຽງຈັນ 

 
1,130,168 927,245 1,344,460 25,936 0 

 
ໄຊຍະບູລີ 

 
2,094,862 0 513,709 284,203 196,400 

 
ໄຊສົມບູນ 

 
1,571,336 0 390,974 0 176,345 

 
ຊຽງຂວາງ 

 
1,687,692 219,761 2,472,474 316,913 11,868 

ການເຂົົ້າເຖິງລູກຄ້າ 
      

 
ໜ້ອຍ 

 
1,992,594 115,631 379,333 340,036 121,767 

 
ປານກາງ 

 
9,344,380 147,606 899,147 537,982 225,144 

 
ຫຼາຍ 

 
1,447,196 265,424 1,129,399 709,579 214,165 

ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທຸກຍາກ 
     

 
ທຸກທີັ່ສຸດ 

 
431,236 28,340 131,346 127,457 40,512 

 
ທຸກ 

 
1,061,180 116,796 293,335 179,767 80,770 

  ບໍັ່ທຸກ   11,100,000 308,803 1,560,363 1,011,072 371,935 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານ ປີ 2017. 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 4: ຜົນປະກອບການທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ກູຸ້ຢ ມທກຸຍາກຂອງກອງທຶນບ້ານ 

ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ໂພນສະຫວາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 469,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ NGO 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 308,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ຫຼາຍ NGO 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ໂພນສະຫວາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 163,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ຫຼາຍ NGO 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ກະຕວດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 131,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ສາກົກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 119,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ PRF 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫ້ວຍຫວາຍ(ກຸ່ມ5) ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 114,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາຫ້ວຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 111,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ໂພນສະຫວາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 105,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ຫຼາຍ NGO 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຮາມເໜືອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 104,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ສົມສະໜຸກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 102,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ນໍໍ້າຄາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 99,600,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ຊ່ອນເໜືອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 97,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ NGO 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫັຼກ43 ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 95,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫັຼກ35 ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 87,900,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາຄູນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 87,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ພູດາມຂວານ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 79,800,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ພຽງດີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 79,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ວັງຄວ້າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 78,200,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ NGO 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ມັໍ້ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 77,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ NGO 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ໂພນສະຫວາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 75,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ NGO 

ຫົວພນັ ຊຽງຄໍໍ້ ບ້ານ ບາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 75,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ວັັງເຫັຼກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 73,800,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ຜາອຸດົມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 69,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ເສັດຄົດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 68,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ພູໂອຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 66,900,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ຫ້ວຍສັງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 59,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫຼວງພະບາງ ນໍໍ້າບາກ ບ້ານ ທ່າລີເໜືອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 57,700,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 57,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ NGO 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ຊາຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 54,700,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ NGO 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ກາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 51,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ປາກທາ ບ້ານ ກ້ອນຕືໍ້ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 47,400,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ລ້ອງອັັ່ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 47,200,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ຫຼວງພະບາງ ໂພນທອງ ບ້ານ ວັງຊຽງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 46,300,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ມໍນະ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 46,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງພະບາງ ວຽງຄໍາ ບ້ານ ແສ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 44,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ທົັ່ງກາຫົຼງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 44,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ມົກໂຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 43,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫ້ວຍຈອດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 40,900,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 38,300,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ນາໜົມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 37,400,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ສັນຢາງ (ນໍໍ້າກ້ວາງ) ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 36,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ອັດຕະປື ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ດັກຈຶງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 36,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ພູວົງ ບ້ານ ພູຫອມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 35,900,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 35,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຕາໂອດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 34,300,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງຫີນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 33,900,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງເທີອມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 33,900,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ນໍໍ້າຍາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 33,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ເຜີໍ້ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 33,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ໂພນໂຮມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 33,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ໂພນໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 32,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ວຽງພັດທະນາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 32,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ຫາດຫອມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 32,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອັດຕະປື ພູວົງ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 30,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ທາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 30,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 30,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ແກສີພົມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 30,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ນໍໍ້າຕວດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 29,800,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ຫ້ວຍວັດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 29,800,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ເຕົາຫີນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 29,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 29,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ພູມອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 29,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫ້ວຍຫວາຍ (ກຸ່ມ8) ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 28,900,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກວ້ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 28,600,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 28,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ຫາດໂຊນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 28,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອັດຕະປື ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ສະເຄ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 27,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ມົກຄະກາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 27,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ຫ້ວຍເຜີໍ້ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 26,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ຕະເຄິງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 26,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ຕິນນຜາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 25,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ກວນຈັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 25,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານ ພູລີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 25,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານ ແພງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 25,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ດອນຕັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 25,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ດອນໃຈ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 25,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ປ່າຫວານ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 25,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ລັບ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 25,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ພຽງຫາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 24,800,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ອຸປະຊາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 24,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ແວນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 24,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ປາງທອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 24,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ຖີັ່ນແກ້ວເໜືອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 24,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ຫາດໜວກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 24,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ລັງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 24,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ປາກທາ ບ້ານ ຫ້ວຍພະລາມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 23,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງພະບາງ ພູຄູນ ບ້ານ ໂພນໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 22,800,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ມົົກປອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 22,600,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ຊ້າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 22,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 21,600,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ແກ່ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 21,400,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ນາໂຄງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 21,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ປາກທຽວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ປາກທາ ບ້ານ ຈຽງຕອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,400,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ນໍໍ້າເດີນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ຫ້ວຍແກ້ວ2 ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ໂພນໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ກໍໄຮ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ໂພນສະອາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ນໍໍ້າທີັ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ນາເດືັ່ອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ສົບພວນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ກຸກແກ້ວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ຂີງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຫ້ວຍເບືອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 19,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ADB 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ນໍໍ້າຮຸ່ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 19,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ປາກທາ ບ້ານ ຫ້ວຍແສດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 19,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ສະພິມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 18,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 18,600,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ຫາດຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 18,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຈາວັັງໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 18,300,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຫົວນາໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 18,300,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ດອກເກດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 18,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ປາກທາ ບ້ານ ຫາດສາກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 18,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 17,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ບໍັ່ກົໍ້ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 17,300,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ດອນປຸ່ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 16,900,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ຫາດລອຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 16,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ລ້ອງມູນແກ້ວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 16,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຕາໝີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 16,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ປາກບ້ອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,800,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ າກງວ້າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
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ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ກະລົມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ຫັຼກ 12 ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ເຊຕະປຸງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ທ່າແວ້ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ທົັ່ົັ່ງວຽງຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ຫັຼກ 5 ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ສີນົກໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ຫາງນາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ນາເຮືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ຊໍາເຕີຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ນາຈະໄຫຼໍ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ປາງບົງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 14,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ  ຫາດຈອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 14,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ເດືັ່ອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 14,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ  ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 14,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກວ້ ເມິງ ບ້ານ ນາງາມ + ປຸງຫີນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 13,700,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອັດຕະປື ຊານໄຊ ບ້ານ ດັກຂຽດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 13,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ມົົກຄະເທີງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 13,500,000 ບໍັ່ຮັບເງນິຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຊຽງແຂງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 13,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ຜາງບົກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 13,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ເມິງ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 12,900,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ສີສະອາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 12,800,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ພູວຽງໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 12,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ຫ້ວຍເລົາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 12,300,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 12,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ສມລ 
ຫຼວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງິນ ບ້ານ ກິັ່ວກະຈໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 12,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ NGO 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ຫາດພະອົດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 12,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ NGO 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ນໍໍ້າລີງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 11,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 11,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ແກ້ງຊຽງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 11,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
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ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ໄຊຍະບູລີ ຄອບ ບ້ານ ດອນຍົມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,800,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຫ້ວຍລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຄອນປຽດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ຜາແດງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,100,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງິນ ບ້ານ ປາກສະນານ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ນໍໍ້າລ້ອມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ປິັ່ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງິນ ບ້ານ ສວນດາລາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ຫຼວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງິນ ບ້ານ ລ້ອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ດອນໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 9,450,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 9,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຈັນສະຫວ່າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 9,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຄັງໂຄ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 9,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ADB 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຫ້ວຍຍາບ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 8,931,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ADB 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ມົກພຼາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 8,850,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ນາແລ້ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 8,587,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 8,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ດົງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 7,800,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ມົກສະຕູ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 7,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຫ້ວຍຕາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 7,176,800 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ນາທອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 7,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ຫົງສາ ບ້ານ ທ່າຊ່ວງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 6,675,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງິນ ບ້ານ ນໍໍ້າມີັ່ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 6,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ NGO 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ພູຕີນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 5,691,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ສາມັກຄີໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 5,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງກາລິ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 4,775,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຫ້ວຍຊ້ອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 4,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ADB 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ າໂພ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 4,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ NGO 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ປາກຄາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 4,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ໄຊສະຫວາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 3,813,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ຫຼວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງິນ ບ້ານ ກິັ່ວຂາມປ້ອມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 3,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ວຽງໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 3,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ໜອງໜ່ອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 2,324,500 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ຫາດເຕາະ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 2,052,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງກາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 1,867,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 1,120,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫ້ວຍເຕົັ່າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 1,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຊຽງຂວາງ ໝອກ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 1,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ພະໜວນດົງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 964,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ໄຊເສດຖາ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ແກ້ງໃຫຍ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ວັດທາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ໄຊສີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ສະໜາມໄຊ ບ້ານ ຫີນລາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ສະໜາມໄຊ ບ້ານ ແທ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ປາກຊ່ອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫັຼກ45 ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ພູໝາກກໍັ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ບັງລຽງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫັຼກ48 ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ພູດິນແດງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງຢ່າເທິງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຄົດນ້ອຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫັຼກ38 ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫັຼກ3 ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫັຼກ36 ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫ້ວຍຈຽດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫັຼກ33 ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫັຼກ28 ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງບອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 



 

67 
  

ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຜັກກູດນ້ອຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຄົດໃຫຍ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ພູດິນອ່ອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງຫີນຂາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງຢາລຸ່ມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງສູງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫົວຊ້າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ທົັ່ງກະຕ່າຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ເຊປຽນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ສວນສະຫ່ວາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ທົັ່ງຫວາຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ນໍໍ້າໂກງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງອີໂອຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ນໍໍ້າຕາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫ້ວຍສາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໂນນຈັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫັຼກ15 ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງເຂືອງໃຫຍ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ນໍໍ້າປົດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງກີນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ທ່າຫີນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ຫ້ວຍໄຄ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ແກ່ວຊິກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ໂຮມຊາຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ PRF 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ວຽງພູຄາ ບ້ານ ນໍໍ້າກ້ຽງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ວຽງພູຄາ ບ້ານ ຕະລອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ວຽງພູຄາ ບ້ານ ນໍໍ້າແອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ກອນລາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ໄຊ ບ້ານ ນາສ້າວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ງາ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 



 

68 
  

ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ອຸດົມໄຊ ງາ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ງາ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ກາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ນາຍາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ແນວລາວ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ນາຍາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ໜອງງາຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ. ພັງສານ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນໃຕ້ ບ້ານ ລອງໃນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ແນວລາວ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນໃຕ້ ບ້ານ ໂພທອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ພ່າວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ກະຢ໋ອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ໂຄກປູນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ນາຂະເນາະ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ປາເຫັຼກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ສະຄວງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ຊົງເປືອຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ເທີມເກົັ່າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ວັງບວງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ອະຫໍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ອາໄລ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານບ້ານ ດົງສະຫວັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ດົງໃຫຍ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ຫ້ວຍແຈງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ແກ້ງກົກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ແກ້ງຫຼວງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານບ້ານ ເມືອງຈັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ສະກີພິນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ສະໂປນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ວັງກຸງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ຫ້ວຍຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ປາກແຖບ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ເມືອງແມດ ບ້ານ ນາປາຈາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ແນວລາວ 
ວຽງຈັນ ຫີນເຫີບ ບ້ານຫີນຕິດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ແນວລາວ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາທັງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫ້ວຍແສນຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຫົງສາ ບ້ານ ປາກງືັ່ມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຫົງສາ ບ້ານ ແກ້ງຮາງນ້ອຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຫົງສາ ບ້ານ ແກ້ງຮາງນ້ອຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ນາຍາງຕໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ໂຮມຊາຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ຫົວເມືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ປາກລາຍ ບ້ານ ຫວ້ຍໄຮ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ປາກລາຍ ບ້ານ ດົງສະຫງວນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ແກ່ນທ້າວ ບ້ານ ສາມຊົໍ້ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ເປວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ຫ້ວຍມູ້ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ພັກຫຍ້າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ຫ້ວຍຮູ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ຫາດໄກ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ນົກແອ່ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ນາແລ້ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ຍອດອາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ອຸໄທ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ນາໜູ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ນໍໍ້ແລມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ສະເລີດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ສາມຫ້ວຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ສະລອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ຖໍໍ້າຫຼອດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ PRF 
ອຸດົມໄຊ ແບງ ບ້ານ ຫ້ວຍຫົກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ດອນຂາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ສອງຄອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ອານຸສັນຍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ກາງໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ຄໍາສະອີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ນາກະຫານ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ຫ້ວຍແຈງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ແກ້ງກິວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ລະໂບກາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ນາຫົວນໍໍ້າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ວຽງຈັນ ເມືອງແມດ ບ້ານເມືອງແມດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາລວມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ປາກທາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫ້ວຍຊໍາອໍໍ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫ້ວຍສະແງມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນໍໍ້າຄາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫ້ວຍຈິດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານບ້ານ ນາທະລັງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ອຸດົມໄຊ ແບງ ບ້ານ ໂຮມໄຊຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ນາໜອງຮຸງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ ບ້ານ ກອງຮ້າງ  ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ຫ້ວຍຕາບ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ນໍໍ້າຕ້ອຍ + ດອນແຍງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ທ່າແຮ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ຄັງຄາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ສົໍ້ນຂົວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ພຽງດີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ສົບລາບ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ນໍໍ້າຕີບ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ຫ້ວຍຂຸ່ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ປ່າຄາໃຕ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ  ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ບ້ານ ປ່າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ຮົມກອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ເມືອງບໍັ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ທາດພາຕັໍ້ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ PRF 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ບວກເໜືອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ PRF 
ອຸດົມໄຊ ແບງ ບ້ານ ຂອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ນາໄຊໃຫຍ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ຫໍກອງໃນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ມ່ວນແທ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ບາກໃຫຍ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ທ່າພະລານໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຶນຕົນເອງ 
ວຽງຈັນ ກາສີ ບ້ານ ວຽງສະໃໝ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ແນວລາວ 
ວຽງຈັນ ກາສີ ບ້ານ ໂພນງາມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ແນວລາວ 
ວຽງຈັນ ຫີນເຫີບ ບ້ານ ປ່ອງຊອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ແນວລາວ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ໜອງຮຸງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ຫ້ວຍຢວກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ແກ່ນທ້າວ ບ້ານ ຈອມເພັດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ວຽງໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
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ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ລານຊຽງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ PRF 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ  ສະໂປນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ໂພນເຄັງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ນາໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ໂພນທັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ວຽງຈັນ ໝືັ່ນ ບ້ານ ນາຍາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ປາກງາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ສມລ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ໂຊກຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ອຸດົມໄຊ ແບງ ບ້ານ ພູໄລ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ແບງ ບ້ານ ນາໂຮມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ລອງ ບ້ານ ຊຽງກົກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 484,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ໂຮມສຸກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 294,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ຫຼາຍ ຫພຊ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 266,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ຫຼາຍ NGO 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ດົງບັງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 195,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາກາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 194,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ປຸງລາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 183,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ວຽງຈັນ ວຽງຄໍາ ບ້ານ ໂພນຮັງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 181,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ຄໍາມ່ວນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 157,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 130,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ນາກົງ + ແປກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 117,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາໄຜ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 108,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ຫ້ວຍຍາມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 107,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ NGO 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ນາເຮືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 99,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ສາມສູມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 95,400,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ NGO 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາດວງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 94,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ຫົວແກ້ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 90,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ໄຊຍະບູລີ ຄອບ ບ້ານ ປາງມອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 90,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊສົມບູນ ຮົັ່ມ ບ້ານ ຜາລະແວກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 83,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ຫົວພັນ ຊຽງຄໍໍ້ ບ້ານ ຮັບ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 83,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ນາຈັກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 82,600,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ NGO 
ຫົວພັນ ຊຽງຄໍໍ້ ບ້ານ ແສ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 80,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
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ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ພຽງຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 79,700,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ໂພນງາມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 75,600,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ສໍາພັນທອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 73,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ດອນຊາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 70,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫົວພັນ ຊຽງຄໍໍ້ ບ້ານ ໂພນນາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 70,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ສໍາພັນທອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 69,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ນາທົັ່ງປໍັ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 67,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ໂງ່ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 66,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ NGO 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ນາໝໍໍ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 63,300,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ໄຊສົມບູນ ຮົັ່ມ ບ້ານ ຮົັ່ມທາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 63,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ລອງ ບ້ານ ຈ່າແກ້ວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 60,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ປາງຫົກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 60,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ເມິງ ບ້ານ ລ້ອງພະບາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 59,800,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ດອນສະຫວັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 59,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ລອງ ບ້ານ ແສນຂັນຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 58,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ບັໍ້ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 57,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ADB 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ບວກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 56,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ຫາດສາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 54,800,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ PRF 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ຫາດຊໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 54,800,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານທາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 54,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ກີັ່ວຍາບ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 53,900,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ນໍໍ້າສາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 53,200,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ PRF 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານ ຈອມແສນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 52,900,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານຈອມແສນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 52,900,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ໄຊອຸດົມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 51,300,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ສໍາພັນທອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 50,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ສໍາພັນທອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 50,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ນໍໍ້າງາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 49,900,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ບໍັ່ແກ້ວ ເມິງ ບ້ານ ນໍໍ້າຄາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 49,300,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ບວກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 47,500,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ບໍັ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 46,800,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ພູຈະແລ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 45,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ຫາດພະອົດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 45,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ໄຊຍະບູລີ ຫົງສາ ບ້ານ ແທ່ນຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 42,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ  ຜາຮູ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 42,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ພັນລໍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 42,200,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ PRF 
ບໍັ່ແກ້ວ ເມິງ ບ້ານ ຜາດໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 41,500,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອັດຕະປື ໄຊເສດຖາ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 41,300,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ຫ້ວຍອູ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 40,600,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ແລ້ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 40,200,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
ຫົວພັນ ວຽງໄຊ ບ້ານ ດ່ານເພົໍ້າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 40,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ໂພນສະຫວາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 40,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ຫ້ວຍສາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 39,200,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ PRF 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ຫ້ວຍບົງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 39,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ສໍາພັນທອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 38,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຫ້ວຍຫຼວງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 37,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ເມິງ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 34,700,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ສົມສະຫວ່າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 34,600,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງພະບາງ ວຽງຄໍາ ບ້ານ ທ່າວານ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 33,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຕາລານ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 33,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫ້ວຍຈີດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 30,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ສໍາພັນທອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 30,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ໜອງຊົງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 27,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ຫ້ວຍແປນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 25,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ພູວຽງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 25,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ແຟນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 23,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານ ຫ້ວຍຫົກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 21,500,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງິນ ບ້ານ ຫ້ວຍເຮັໍ້ຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 21,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ NGO 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ລ້ອງມູນສິງໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 20,300,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ຄໍາມ່ວນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 20,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 19,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ເລົັ່າເຂົໍ້າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 19,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
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ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ບວກຫຍ້າໄຊໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 18,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ນານ້ອຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 17,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 16,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ແສນແອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 14,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ລໍມື ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 14,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ລ້ອງແຄນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 13,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 11,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ໜອງຈັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 10,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຶນຕົນເອງ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ບວກຍະໄຊເກົັ່າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 9,969,600 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ໂພນສະຫວາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 9,600,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
ຫຼວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງິນ ບ້ານ ກິັ່ວຫຍ້າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 9,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ສາງອາກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 8,745,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຫຼວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງິນ ບ້ານ ຊຽງເງິນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 5,950,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຫົວຊຽງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 5,324,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
ອັດຕະປື ສະໜາມໄຊ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ໃຕ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ດົງສະຫວັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ເພຍວັດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຶນຕົນເອງ 
ໄຊຍະບູລີ ທົັ່ງມີໄຊ ບ້ານ ສະຫ່ວາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ທ່າສາລາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ສມລ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ນາໂພຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ນາເປາະ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ໂນນຍາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ພີນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ເຊສະຫວ່າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ຫ້ວຍແຈງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ອຸດົມສຸກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ໂພນໄຮ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫາດຫອມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ຜາວີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນໃຕ້ ບ້ານ ໂນນບູນກາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
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ໄຊຍະບູລີ ແກ່ນທ້າວ ບ້ານ ຫ້ວຍເປັດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ດອນຄູນ + ຫາດພວນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ວຽງພູຄາ ບ້ານ ນໍໍ້າສິງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ກ້ວຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ຫ້ວຍແສງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ກ້ວຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ກາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ຫ້ວຍມອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ຫຼວງພະບາງ ນໍໍ້າບາກ ບ້ານ ນາຍາງເໜືອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ດົງໃຫຍ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ໂພນແຍງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ໝືັ່ນ ບ້ານ ເມືອງໝືັ່ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາມອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ຕີນທາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ສໍາພັນ ບ້ານ ນາໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ສໍາພັນ ບ້ານ ນາໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ສມລ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ກົກກ້ຽງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ສໍານັກງານເມືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ອຸດົມໄຊ ແບງ ບ້ານ ຫ້ວຍລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ນາໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 1,470,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຊຽງຂວາງ ຜາໄຊ ບ້ານ ນາມູນລາດຄ້າຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 916,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຄອບ ບ້ານ ຜາບ່ອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 900,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຊຽງຂວາງ ແປກ ບ້ານ ເທີນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 620,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ນໍໍ້າເນີນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 527,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ໃຫຍ່ ໜ້ອຍ NGO 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນໃຕ້ ບ້ານ ເຕິກາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 496,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ໃຫຍ່ ປານກາງ ຫພຊ 
ໄຊສົມບູນ ຮົັ່ມ ບ້ານ ນໍໍ້າຄຽນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 462,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ລ/ບ ລາວ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 415,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ໃຫຍ່ ປານກາງ NGO 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ສົບແຈກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 320,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຫົວພັນ ສົບເບົາ ບ້ານ ສົບຮາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 300,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ມົກກະຈອກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 245,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫົວພັນ ສົບເບົາ ບ້ານ ປ່າຮ່າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 240,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ເມືອງຍືດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 218,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ NGO 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ຕາຫວ່ານ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 215,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ສົບເບົາ ກ້ອງຄູນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 180,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ຄອນຈັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 169,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ຫພຊ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ເທີງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 123,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຫົວພັນ ສົບເບົາ ບ້ານ ນາອອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 120,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ສົບເບົາ ບ້ານ ນາສູ້ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 120,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ສົບເບົາ ບ້ານ ພຽງແງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 120,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ສົບເບົາ ບ້ານ ນາຄໍາຮັງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 120,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ພູສອນ (ແມ່) ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 101,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ທົັ່ງດີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 93,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ນາກຽນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 91,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ບໍັ່ແກວ້ ເມິງ ບ້ານ ລາດຄູນເມືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 85,300,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ສົບກ່າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 85,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ຊ່ອນໃຕ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 80,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ວຽງເໜືອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 80,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ວຽງເງິນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 78,900,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ນໍໍ້າງາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 78,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ພູູຊ້າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 73,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຫົວພັນ ຊຽງຄໍໍ້ ບ້ານ ນາວຽງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 70,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊຽງຄໍໍ້ ບ້ານ ສົບລ້ອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 70,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຊຽງຂວາງ ໜອງແຮດ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 68,700,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ວັດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 66,600,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ບໍັ່ແກ້ວ ເມິງ ບ້ານ ສາລີເຮືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 66,500,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ບວມຝາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 65,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊຽງຄໍໍ້ ບ້ານ ຜົໍ້ງຊາຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 65,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງິນ ບ້ານ ນາຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 61,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ Int_EU 
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ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ດອນຄູນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 60,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ວຽງໄຊ ບ້ານ ຈາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 60,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊຽງຄໍໍ້ ບ້ານ ລູບ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 60,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ສົບເບົາ ບ້ານ ຫ້ວຍປາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 60,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ວັງແຟນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 58,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ປາກຮາວໃຕ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 58,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ສມລ 
ບໍັ່ແກ້ວ ເມິງ ບ້ານ ນໍໍ້າເມີງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 56,800,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ແກ່ນຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 55,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊຽງຄໍໍ້ ບ້ານ ວັງຕັໍ້ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 54,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ໃຕ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 53,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ໂພນສະຫວາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 53,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ບໍັ່ແກ້ວ ປາກທາ ບ້ານ ດົງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 52,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຊຽງຂວາງ ຄູນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 51,900,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ກາງໂພນສີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 51,300,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊສະຖານ ບ້ານ ສະຖານ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 50,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ສໍາພັນທອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 50,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ສໍາພັນທອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 50,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ຊາຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 50,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ຫ້ວຍເລົາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 50,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ບົງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 49,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ສົບຕີໍ້ວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 46,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
ບໍັ່ແກ້ວ ເມິງ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 45,500,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ຕ້າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 43,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ຫ້ວຍສະງອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 38,500,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນາຊາຍທອງ ບ້ານ ສອງຂົວກາງແສນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 38,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ໜ້ອຍ ທຶນຕົນເອງ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 37,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
ຫົວພັນ ຮ້ຽມ ບ້ານ ສໍາພັນທອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 35,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ນາຊິງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 34,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ນາຊິງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 34,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ພັງສານ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 33,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ລູ່ມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 30,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
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ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 30,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ເມືອງແອດ ບ້ານ ນາງີໍ້ວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 30,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊຽງຄໍໍ້ ບ້ານ ຊຽງຄໍໍ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 27,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ດອນໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 26,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ເມິງ ບ້ານ ໝອນແຫຼມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 26,300,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ທ່າບັກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 26,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫົວພັນ ຊຽງຄໍໍ້ ບ້ານ ມອງນໍໍ້າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 25,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ສະເຫືຼອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 20,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ນໍໍ້າຄໍາໃຕ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 20,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ຂອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 20,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ເອີຫຼໍ້າໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 19,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຫ້ວຍແຂມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 17,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ບວກຄຸ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 16,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ພະບາດມອມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 15,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 15,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ງວນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 14,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ນໍໍ້າເຫັລກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 11,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ທົັ່ງໃຈ້ເໜືອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 10,300,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ນາລື ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 8,582,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ຕະລາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 8,250,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ກາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 7,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ຫ້ວຍດໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 6,537,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານບ້ານ ດອນສໍາພັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 6,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ປູ່ງນາໜູນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 5,710,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ນາເງິນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 4,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ດອນໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 3,738,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ວຽງພູຄາ ບ້ານ ພູລັນໄຕ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 2,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ແນວລາວ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ນໍໍ້າດີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 2,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 1,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ບໍັ່ເຕ່ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 1,433,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ນໍໍ້າແດງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 1,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
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ອຸດົມໄຊ ໄຊ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 1,280,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ໄຊ ບ້ານ ມອນໃຕ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 450,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ທົັ່ງໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 311,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 100,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 20,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງແລະ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຂວາ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຂວາ ບ້ານ ຫ້ວຍຍາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ແນວລາວ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນເໜືອ ບ້ານ ນາແລ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນເໜືອ ບ້ານ ເດືັ່ອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນເໜືອ ບ້ານ ບູນເໜືອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນເໜືອ ບ້ານ ໂພນໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນເໜືອ ບ້ານ ເດີນກິລາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນເໜືອ ບ້ານ ໂພນໂຮມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ເທີງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ລູ່ມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ດອນແຍງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ນາວອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ນາທະລັງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ກະດັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ສີເມືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຶນຕົນເອງ 
ວຽງຈັນ ໝືັ່ນ ບ້ານ ນາຍາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ນໍໍ້າດັໍ້ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ນໍໍ້າດັໍ້ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ນໍໍ້າດັໍ້ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ນໍໍ້າດັໍ້ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ນໍໍ້າດັໍ້ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ນໍໍ້າດັໍ້ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ນໍໍ້າດັໍ້ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ນໍໍ້າດັໍ້ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ນໍໍ້າດັໍ້ນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານ ຫ້ວຍຍ່າງຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ ບ້ານ ໂນນດິນດໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ເຟືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານ ແກ້ວສໍາພັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ນາໂພ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ວຽງຈັນ ຫີນເຫີບ ບ້ານຫີນເຫີບເໜືອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ແນວລາວ 
ໄຊຍະບູລີ ປາກລາຍ ບ້ານ ນາໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ຫພຊ 
ອັດຕະປື ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ຄານມະກອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ນໍໍ້າຫໍໍ້ໃຕ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ນໍໍ້າຈ້າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ພີມົນສິນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ພ່າວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ADB 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ຄັງຄາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ADB 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ທ່າແສ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ໜອງຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ກຸ່ມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ປ່າຕ່ອຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຫົວຂົວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ວຽງພູຄາ ບ້ານ ໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ສາຍລົມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ໜອງກີນນະລີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ຕະຫຼາດວິໄລ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ສໍາພັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ສໍາພັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນເໜືອ ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ທົັ່ງກາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຶນຕົນເອງ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ນາໝໍໍ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ນາໝໍໍ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ຫົວນາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຊຽງຂວາງ ຜາໄຊ ບ້ານ ລາດແສນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
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ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ ບ້ານ ໃສສະອາດ  ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ເດືັ່ອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ນໍໍ້າປ້ອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ລ້ອງອັັ່ງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ຈອມເມືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນເໜືອ ບ້ານ ພຽງໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນໃຕ້ ບ້ານ ນາຫວາຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ນາຂ້ອຍສາວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຄອບ ບ້ານ ນໍໍ້າພ້າວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຄອບ ບ້ານ ມ່ວງດອນມູນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຊຽງຂວາງ ຜາໄຊ ບ້ານ ສາທາເມືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຶນຕົນເອງ 
ຊຽງຂວາງ ຜາໄຊ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ປາກຕອນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ວຽງພູຄາ ບ້ານ ທ້ຽວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ມົງເຈົັ່າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ໜ້ອຍ ສມລ 
ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ ບ້ານ ເມືອງໃໝ່  ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ ບ້ານ ເຊໄງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ນໍໍ້າຍອນເກົັ່າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ສມລ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ປ່າອ້ອຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ສມລ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ພີບຸນທອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ສມລ 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ປ່າຄາເໜືອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ADB 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ພຽງດີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ADB 
ຫົວພັນ ຫົວເມືອງ ບ້ານ ບວມງາມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ADB 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ທົັ່ງໃຈ້ໃຕ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ຕີນຕົກ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ນາຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ນາໃໝ່ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ໜອງບົວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຕານປ້າວ - ດອນປອຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ວຽງພູຄາ ບ້ານ ດົງວຽງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ຮົັ່ມສະຫວ່າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ສມລ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ຈອມມະນີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ວັດໄຕໃຫຍ່ທ່າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ແກ້ງໝໍໍ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຄອບ ບ້ານ ຫົວເມືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຊຽງຂວາງ ຜາໄຊ ບ້ານ ປົກຄອງເມືອງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຶນຕົນເອງ 
ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ ບ້ານ ລະເງົໍ້າກາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ໂພໄຊ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ໜອງຊາຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ສມລ 
ຫຼວງພະບາງ ນໍໍ້າບາກ ບ້ານ ບົມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນໃຕ້ ບ້ານ ໂນນບູນກາງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ສມລ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ ບ້ານ ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ໂນນແກ້ວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ຈອມພັດໃຕ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ຈອມເພັດເໜືອ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ຂ້ານຊ້າງ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາແລ້ງນ້ອຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ປາກເຮົໍ້າ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ນໍໍ້າປຸຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ໂພນສະອາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ນາບວມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ນໍໍ້າປຸຍ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ໂພນສະອາດ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ນາບວມ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ນາງົວ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ປີໍ້ໝີ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ອຸດົມໄຊ ແບງ ບ້ານ ກອນຄໍາ ບໍັ່ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊ່ອນ ບ້ານ ເມືອງເປີໍ້ ບໍັ່ຍືນຍົງ   98,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກຊັນ ບ້ານ ນາສະຫວັນ ບໍັ່ຍືນຍົງ   0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ສະເຫີຼໍ້ຍ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 264,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ຫຼາຍ ADB 

ຫຼວງພະບາງ ໂພນທອງ ບ້ານ ກາງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 165,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ຫຼາຍ ລ/ບ ລາວ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ໂພນລົມ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 145,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໄໝ່ໄຊສົມບູນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 133,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງພະບາງ ນໍໍ້າບາກ ບ້ານ ທ່າລີໃຕ້ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 128,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ປາກແຊງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 110,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ລີເຈືອງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 102,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ດອນໄຊ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 100,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ຫຼວງພະບາງ ນໍໍ້າບາກ ບ້ານ ໂພນສະອາດ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 92,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາເມືອງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 80,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ເຕືໍ້ອມ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 70,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ລອງ ບ້ານ ສີວິໄລ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 69,700,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ. ພູຫວານເໜືອ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 67,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ໂຄ້ງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 63,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາຄໍາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 61,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ກະເພີ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 60,800,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຫີໍ້ມ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 57,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ພຽງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 49,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ນາໂພ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 47,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ພູຫວານໃຕ້ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 46,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນໃຕ້ ບ້ານ ຈາຫໍ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 44,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງຕວງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 43,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ປາກທາ ບ້ານ ແກ້ງພາກ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 43,200,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຊຽງຂວາງ ໝອກ ບ້ານ ນາມອນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 41,700,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ເມືອງຢອງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 41,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງພະໜວນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 41,300,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຄອບ ບ້ານ ຫ້ວຍເລົາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 40,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ປາກທາ ບ້ານ. ຫ້ວຍໂມງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 40,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງພະບາງ ພູຄູນ ບ້ານ ຜາເກັັ່ງນ້ອຍ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 40,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນໍໍ້າອີໍ້ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 40,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງເຂືອງນ້ອຍ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 38,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫັຼກ11 ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 37,600,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ   ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 36,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ທົັ່ງກາບ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 36,300,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຕົໍ້ນເຜິໍ້ງ ບ້ານ ໂພນໂຮມ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 35,800,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ   ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 35,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ໂພນວິໄລ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 35,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫຼວງພະບາງ ພູຄູນ ບ້ານ ຜາແກ້ວ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 35,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ກໍັ່ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 35,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ປຸ່ງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 35,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ປາກທາ ບ້ານ ກິວລົມ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 34,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງພະບາງ ພູຄູນ ບ້ານ ໂພນຄໍາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 34,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ຕົງກວາລີນນ້ອຍ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 34,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ປະທຸມພອນ ບ້ານ ສີຈັນໂທ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 33,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ຫ້ວຍຕອງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 33,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ໂພນໂຮມ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 33,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງພະບາງ ພູຄູນ ບ້ານ ລ້ອງໂປດ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 30,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຫົງສາ ບ້ານ ນໍໍ້າແກນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 28,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ປາກທາ ບ້ານ ປາກທາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 28,200,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານ ແສນໄຊ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 27,800,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫ້ວຍລຸນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 26,700,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ຈໍາປາສັກ ປະທຸມພອນ ບ້ານ ມວ່ງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 25,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານນາສະຫວ່າງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 25,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ນໍໍ້າທົນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 24,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ປ່າຫວານ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 22,800,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ADB 
ໄຊຍະບູລີ ຫົງສາ ບ້ານ. ນາປຸ່ງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 22,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ຈອມສີ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 22,500,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ປຸງຝາດ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 21,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ປຸງຝາດ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 21,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຫ້ວຍສານ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 21,600,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ADB 

ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ປາກຮຸ່ງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 21,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ບໍັ່ແກ້ວ ຜາອຸດົມ ບ້ານ ຖໍໍ້າປ່າແກ່ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,800,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນໍໍ້າທຽວ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ໂພນຄໍາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 20,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 

ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ນໍໍ້າສະໝອກໃຕ້ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 18,900,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາຕໍໃຫຍ່ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 18,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ບໍັ່ຫຼວງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 18,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ບໍັ່ຫຼວງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 18,100,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ນໍໍ້າຄ່ອມ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 17,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຄົກຟາກ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 17,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ພູລວງມົກຈົງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 15,300,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຫົງສາ ບ້ານ ຫ້ວຍເຍີ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 14,900,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ພູລົມ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 14,800,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຕົໍ້ນເຜິໍ້ງ   ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 13,900,000 ບໍັ່ຮັບເງນິຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຕົໍ້ນເຜິໍ້ງ ບ້ານ ໃໝ່ພັດທະາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 13,800,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາຄານ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 13,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຫົງສາ ບ້ານ ກິັ່ວສາລາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 12,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ປາກເປັດ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 12,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ຫາດຕືນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 12,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ຫາດພວນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 12,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ NGO 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ວັງຜົມ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 12,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ NGO 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫ້ວຍຂົວຫຼວງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 12,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຄອບ ບ້ານ ນໍໍ້າຄາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 11,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຕົໍ້ນເຜິໍ້ງ ບ້ານ ດອນແກ້ວ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 11,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ດອນມູນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 11,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ດອນມູນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 11,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ຫ້ວຍສະເຄັງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 11,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາຂອນແກ່ນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາກວາງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຕົໍ້ນເຜິໍ້ງ ບ້ານ ຫ້ວຍໄຄ້ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາໃຕ້  ບ້ານ ຊໍາໃຕ້ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນໃຕ້ ບ້ານ ນາຫວາຍ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 10,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 



 

87 
  

ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ທ່າ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 9,793,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ກາສີ ບ້ານ ວຽງຄໍາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 7,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ລ້ອງແຊງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 5,398,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ຫ້ວຍວັດ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 5,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 

ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ຫາດຊໍາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 4,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ດອນຄູນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 4,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ຫ້ວຍໂທນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 4,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ NGO 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ແດນສະຫວ່າງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 591,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງຫຼວງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ພູຫັຼງແກ່ວ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ໜອງສໍາພັນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ກອງຕູນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫ້ວຍກອງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງພະບາງ ນໍໍ້າບາກ ບ້ານ ໂຄ້ງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ເລີນບົກ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ວັງມ ໍ້າ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາຍາວ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ແກ້ງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາໄຮ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ດອນໃໝ່ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ແລ້ງຫຼວງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫ້ວຍເພາະ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ກະດັນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງພະບາງ ນານ ບ້ານຫາດຊາຍຄໍາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ສມລ 
ຫຼວງພະບາງ ນໍໍ້າບາກ ບ້ານ ນາກອກ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງພະບາງ ນໍໍ້າບາກ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງພະບາງ ນໍໍ້າບາກ ບ້ານ ໂພນມະນີ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ກາງເກົັ່າ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ວຽງຈັນ ເມືອງແມດ ບ້ານ ນາດອກຄູນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ແນວລາວ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫ້ວຍເຄືອ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫ້ວຍເລີຍ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ໂພນໄຊ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ ໂນນສະອາດ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ນາກະຫານ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ເມືອງນ້ອຍ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ຫົວຮີນ້ອຍ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ອັດຕະປື ຊານໄຊ ບ້ານ ວັງໄຊ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ສະໜາມໄຊ ບ້ານ ສົໍ້ມປ່ອຍ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫ້ວຍເສັດ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ທ່ານ້ອງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ຫ້ວຍຍາງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ຊານຫວ້າ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ສະເຫົໍ້າໂສງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ນອງງາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ   ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງພະບາງ ນານ ບ້ານ ສີວິໄລ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ສຸຕະວະລີ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ນາໄຊນ້ອຍ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ນາໂຄກ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ວັງຍາວ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ວັງເປືອຍ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ນາບອນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ບາກໃຫຍ່ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ດົງບັງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ   ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ວຽງຈັນ ທຸລະຄົມ ບ້ານ ໂພນຄໍາ(ໂພນຄໍາ) ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ວຽງຈັນ ທຸລະຄົມ ບ້ານ ໂພນຄໍາ(ນາໝູ) ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ວຽງແກ້ວ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ເມືອງແມດ ບ້ານ ນາກ້າງປາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ແນວລາວ 
ວຽງຈັນ ເມືອງແມດ ບ້ານ ນໍາຍອນ+ນາຊາຍທອງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ແນວລາວ 
ວຽງຈັນ ຫີນເຫີບ ບ້ານ ວຽງທອງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ແນວລາວ 
ວຽງຈັນ ຫີນເຫີບ ບ້ານ ສວນມອນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ແນວລາວ 
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(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 
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ຈ ານວນຜູຸ້
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ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາໄຮ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາງີໍ້ວ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ນາຂາມ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ຫ້ວຍແຮດ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ຫ້ວຍໂກ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ເວີນຍາງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ໂພນດູ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ສົມໂຮງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງພະບາງ ນານ ບ້ານ ເນີນສະຫວ່າງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງພະບາງ ນໍໍ້າບາກ ບ້ານ ວຽງຄໍາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງພະບາງ ນໍໍ້າບາກ ບ້ານ ໂພນຊຽງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນໃຕ້ ບ້ານ ໂພທອງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ   ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ   ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ສະພັງໝໍໍ້ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ໂນນຄໍໍ້ເໜືອ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານໂນນຫວາຍ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ວຽງຈັນ ທຸລະຄົມ ບ້ານ ນາຍາງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ເມືອງແມດ ບ້ານນໍໍ້າຮວາງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ກາງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ສະພັງເໜືອ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ສະພັງໄຕ້ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ນາດີ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ກະດຽນ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ຫົວຂົວ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ຄໍາສະຫວາດ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ຊຽງດາ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ຄົກເພິງ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ໄຮ່ໃຕ້ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ຫິນລັບ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ໝືັ່ນ ບ້ານປາກຊາວ ຍືນຍົງ ທຸກທີັ່ສຸດ 0 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ Int_Oxfam 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ທົັ່ົັ່ງວຽງຄໍາ ຍືນຍົງ ທຸກ 291,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ໜອງກອກ ຍືນຍົງ ທຸກ 257,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ນາປ່າຫວ້ານ ຍືນຍົງ ທຸກ 214,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ແກ້ງບິດ ຍືນຍົງ ທຸກ 212,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ຜາເມືອງ ຍືນຍົງ ທຸກ 202,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ນາເດືັ່ອ ຍືນຍົງ ທຸກ 167,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫຼວງພະບາງ ພູຄູນ ບ້ານ ສາມແຍກ ຍືນຍົງ ທຸກ 160,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ປ່າຄາ ຍືນຍົງ ທຸກ 151,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ນໍໍ້າສາງ ຍືນຍົງ ທຸກ 131,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ຫຼວງພະບາງ ນໍໍ້າບາກ ບ້ານ ນາຍາງໃຕ້ ຍືນຍົງ ທຸກ 120,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ລາວສະໂນ ຍືນຍົງ ທຸກ 119,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ຊໍາເຕີຍ ຍືນຍົງ ທຸກ 117,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ນາຈະໄຫຼໍ້ ຍືນຍົງ ທຸກ 108,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ປາກຊ່ອງ ບ້ານ ຫັຼກ4 ຍືນຍົງ ທຸກ 104,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ຂອນສົງ ຍືນຍົງ ທຸກ 102,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ຫາງນາ ຍືນຍົງ ທຸກ 101,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ທົັ່ງຖອນ ຍືນຍົງ ທຸກ 99,700,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາຈອງ ຍືນຍົງ ທຸກ 98,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 

ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ສົົບຍ້ວງ ຍືນຍົງ ທຸກ 97,200,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຫ້ວຍສາດ ຍືນຍົງ ທຸກ 96,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ໂພນໄຊ ຍືນຍົງ ທຸກ 94,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຮາມໃຕ້ ຍືນຍົງ ທຸກ 93,300,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 

ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ປຸ່ງປ່າຕາວ ຍືນຍົງ ທຸກ 89,600,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ດອນ ຍືນຍົງ ທຸກ 86,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ນາແລ້ງ ຍືນຍົງ ທຸກ 83,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ນາງອຍ ຍືນຍົງ ທຸກ 82,800,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ອ້ອມ ຍືນຍົງ ທຸກ 82,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ເລົັ່າ ຍືນຍົງ ທຸກ 82,100,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ຫາດລົມ ຍືນຍົງ ທຸກ 82,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ເມືອງແວ່ນ ຍືນຍົງ ທຸກ 80,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 
ຫົວພັນ ເມືອງແອດ ບ້ານ ຜາເທີບ ຍືນຍົງ ທຸກ 80,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ NGO 

ຊຽງຂວາງ ໝອກ ບ້ານ ນາມອນ ຍືນຍົງ ທຸກ 71,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ທຶນຕົນເອງ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ລອງ   ຍືນຍົງ ທຸກ 66,800,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຊາງຄໍາ ຍືນຍົງ ທຸກ 66,300,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ADB 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ ລອງ ບ້ານ ຈອມໜອກ ຍືນຍົງ ທຸກ 60,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ແວນ ຍືນຍົງ ທຸກ 60,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຫ້ວຍຫານ ຍືນຍົງ ທຸກ 57,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ADB 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ ລອງ ບ້ານ ປ່າຄາ ຍືນຍົງ ທຸກ 54,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ພູຈະແລ ຍືນຍົງ ທຸກ 50,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ລ້ອງແຄນ ຍືນຍົງ ທຸກ 50,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາເຢີງ ຍືນຍົງ ທຸກ 49,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ADB 

ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາຄາ ຍືນຍົງ ທຸກ 47,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ADB 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ ລອງ ບ້ານ ສຸກສາລາ ຍືນຍົງ ທຸກ 43,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານຢາດ ຍືນຍົງ ທຸກ 42,900,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ADB 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ພູວຽງ ຍືນຍົງ ທຸກ 41,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ປາກທາ ບ້ານ ຫ້ວຍພະ ຍືນຍົງ ທຸກ 40,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງພະບາງ ພູຄູນ ບ້ານ ຜາຫວາຍ ຍືນຍົງ ທຸກ 40,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານ ນໍໍ້າແຊ ຍືນຍົງ ທຸກ 39,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ເມິງ ບ້ານ ປຸ່ງເລາະ ຍືນຍົງ ທຸກ 36,600,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຕົໍ້ນເຜິໍ້ງ ບ້ານ ດອນເງິນ ຍືນຍົງ ທຸກ 35,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ນໍໍ້າຕອງໄຕ້ + ເໜືອ ຍືນຍົງ ທຸກ 33,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາໜອງ ຍືນຍົງ ທຸກ 32,600,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ADB 

ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຕະເອົັ່າ ຍືນຍົງ ທຸກ 31,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ADB 

ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ບ້ານ ປົັ່ງແປ້ນ ຍືນຍົງ ທຸກ 29,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ປາກທາ ບ້ານ ຜາຄອຍ ຍືນຍົງ ທຸກ 28,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາ ຍືນຍົງ ທຸກ 28,300,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ADB 

ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ດອນຄູນ ຍືນຍົງ ທຸກ 28,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ບໍັ່ແກ້ວ ເມິງ ບ້ານ ຜາຂາວ ຍືນຍົງ ທຸກ 26,800,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານ ນາຕ່ອງ ຍືນຍົງ ທຸກ 25,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານ ເລົັ່າ ຍືນຍົງ ທຸກ 25,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 



 

92 
  

ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານ ນາທອງ ຍືນຍົງ ທຸກ 25,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອັດຕະປື ຊານໄຊ ບ້ານ ເພຍແກ້ວ ຍືນຍົງ ທຸກ 25,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ບັໍ້ງ ຍືນຍົງ ທຸກ 25,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ປຸງດິນ ຍືນຍົງ ທຸກ 24,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ADB 

ໄຊຍະບູລີ ຄອບ ບ້ານ ບໍັ່ ຍືນຍົງ ທຸກ 20,800,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ບວຍ ຍືນຍົງ ທຸກ 20,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຕົໍ້ນເຜິໍ້ງ ບ້ານ ນາຄໍາ ຍືນຍົງ ທຸກ 20,100,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຫ້ວຍໄຄ້ ຍືນຍົງ ທຸກ 18,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ADB 

ບໍລິຄໍາໄຊ ຄໍາເກີດ ບ້ານ ໜອງກອກ ຍືນຍົງ ທຸກ 15,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ອັດຕະປື ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ຫັດສະດີ ຍືນຍົງ ທຸກ 14,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ຫ້ວຍ ຍືນຍົງ ທຸກ 14,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ຫົງສາ ບ້ານ ນໍໍ້າສິບ ຍືນຍົງ ທຸກ 12,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຫົງສາ ບ້ານ ນໍໍ້າສິບ ຍືນຍົງ ທຸກ 12,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຕົໍ້ນເຜິໍ້ງ   ຍືນຍົງ ທຸກ 9,243,250 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງິນ ບ້ານ ພູດໍາ ຍືນຍົງ ທຸກ 8,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ NGO 

ບໍັ່ແກ້ວ ຕົໍ້ນເຜິໍ້ງ   ຍືນຍົງ ທຸກ 5,949,500 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ຍືນຍົງ ທຸກ 1,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ຍືນຍົງ ທຸກ 1,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ຈະເລີນສຸກ ຍືນຍົງ ທຸກ 100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ສົມໄຊ ຍືນຍົງ ທຸກ 100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ຊຽງຄອນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ຫີນສະໂງມ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ແກ້ງ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ໂພນໄຊ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ດົງພູເງິນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ຊະນະມີໄຊ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ວຽງຈັນ ໝືັ່ນ ບ້ານ ນາປ່າໄຜ່ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ Int_Oxfam 

ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ປະສົມໄຊ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ໄຊສົມບູນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ຫ້ວຍຫ້ອມ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
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ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນໍໍ້າຕວນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ທຸລະຄົມ ບ້ານ ໂພນຄໍາ(ຄຸ່ມສີວິໄລ) ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ດອນເງິນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາແລ້ງຫຼວງ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ   ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານ ໂພນໄຊ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ພີມານໂພນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ ບ້ານ ໜອງບົວຂາວ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຶນຕົນເອງ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ຫາດຢອງ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ຫາຍໂສກ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ດະເຊຍນ້ອຍ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ໜອງເລົາລຸ່ມ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ຜັກກູດ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ນາອອມ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ຂະຫຍອງແຂກໃນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ຫ້ວຍນໍໍ້າສັນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ຕາດທອງ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ຫິນສິັ່ວ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ກຸ່ມພະນັກງານ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ໂນນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາຍາວ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຜາປູນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ວັງຊອຍ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ນໍໍ້າເງິນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ແກ່ນທ້າວ ບ້ານ ນາບອນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຊຽງຂວາງ ຜາໄຊ ປກສ ເມືອງ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ດອນຂາວ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ຮ່ອງແກ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ທ່ານາຂາມ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ກ້ວຍ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ໃຫຍ່ນາແວນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ໃຫຍ່ນາແວນ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ຫຼວງມີໄຊ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ເດີັ່ອເຕ້ຍ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ໜອງບົວທອງ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ນາແລ້ງ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ຝາຍ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ວັງໄຊ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ອ່າງໃຫຍ່ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ທ່າລາດ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ຫາດເດືັ່ອ ຍືນຍົງ ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຊຽງຂວາງ ພູກູດ ບ້ານ ພູວຽງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 960,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ນາໂຄ້ງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 907,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ນາຝາງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 898,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ສມລ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາສະລາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 645,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ADB 

ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ວຽງຄໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 531,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ໃຫຍ່ ປານກາງ ສມລ 
ຫຼວງພະບາງ ນໍໍ້າບາກ ບ້ານ ນາຄໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 343,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ຢາວຟາງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 323,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ຫົວແກ້ງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 268,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ADB 

ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ໜອງຟ້າແດດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 241,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ADB 

ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ຫາດສາງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 240,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ADB 

ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ທົັ່ົັ່ງນາມີເໜືອ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 233,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ສມລ 
ຫົວພັນ ກັວນ ນາທອງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 210,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ປາກສາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 195,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ສມລ 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ຫາດຊໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 186,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ADB 

ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ຫາດພະອົດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 183,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ADB 

ຫົວພັນ ກັວນ ນາທອງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 182,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ທົັ່ົັ່ງນາມີີໃຕ້ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 178,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ສມລ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ນໍໍ້າຄູ້ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 178,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ໃຫຍ່ ປານກາງ ສມລ 
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ໜັບສະໜູນ 

ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ຫາດເຢັນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 162,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ADB 

ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ເລົໍ້າຟູຈ້າຍ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 159,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ໂພນສີ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 152,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານ ຫ້ວຍແຮ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 147,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານ ຫ້ວຍແຮ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 147,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ເລົັ່າຄໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 146,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ນາແຂງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 146,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ຫາດງໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 132,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ ADB 

ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ປາກເຮົໍ້າ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 124,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ທົັ່ົັ່ງຮາບ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 116,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ປ່າປົວະ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 113,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ນາບວຍ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 111,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫົວພັນ ຊຽງຄໍໍ້ ບ້ານ ສົບສານ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 110,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ເມິງ ບ້ານ ຊຽງດາວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 104,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ແບງ ບ້ານ ນາບອນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 100,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ນາເຄືອໃນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 98,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ຊ່ອນພັນໄຊ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 91,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ງາ ບ້ານ ດອນແອ່ນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 89,500,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ວັງມີໄຊ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 86,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກກະດິງ ບ້ານ ປາກປາງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 86,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ວາດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 85,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ໃຫຍ່ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ນໍໍ້າແຫງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 82,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ເມືອງແອດ ບ້ານ ແຈຝາຍ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 80,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 

ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ຮວງຕ້າເຢ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 78,600,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ນາກາງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 76,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊຽງຄໍໍ້ ບ້ານ ຊຽງຄໍໍ້ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 75,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ແບງ ບ້ານ ນາໄລ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 70,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຕົໍ້ນເຜິໍ້ງ ບ້ານ ກໍັ່ສ້າງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 65,400,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ເມືອງແອດ ບ້ານ ນາເກືອເໜືອ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 60,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ກອນລາງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 60,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫົວພັນ ເມືອງແອດ ບ້ານ ນາມາດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 50,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ NGO 



 

96 
  

ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ທ່າ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 50,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ນາແຊງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 48,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາຕ້າງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 45,800,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ປານກາງ ໜ້ອຍ ADB 

ຫຼວງພະບາງ ປາກແຊງ ບ້ານ ຫາດພວນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 45,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຜີເຍີະ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 42,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຄັງແຄກ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 41,200,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ADB 
ບໍັ່ແກ້ວ ຕົໍ້ນເຜິໍ້ງ ບ້ານ ປ່າສັກ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 36,900,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ກຸຍສູງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 36,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ບໍັ່ແກ້ວ ເມິງ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 33,900,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ດອນຊົມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 33,800,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ພຽງງາມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 33,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ນາເຕີຍ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 33,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ໃໝ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 32,400,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ມອມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 32,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາຫຼຸຍ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 32,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ADB 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ນານ້ອຍ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 31,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຄອບ ບ້ານ ປາງໄຮ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 31,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ກາງໂຂງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 30,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນາຊາຍທອງ ບ້ານ ນາຄຸນເໜືອ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 30,300,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫາດແກ້ວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 28,500,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ອຸດົມໄຊ ນາໝໍໍ້ ບ້ານ ພູຕູມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 25,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ພັນໝັໍ້ນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 24,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ສະພານທອງໃຕ້ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 24,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ບໍັ່ແກ້ວ ປາກທາ ບ້ານ ມົກກະຈອກ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 24,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ດອນມູນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 22,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ພະໂພ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 21,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຊຽງມູນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 20,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ດົງປ່າລານທ່າ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 18,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ໂສກປ່າຫຼວງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 18,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຶນຕົນເອງ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຈາພູກືນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 17,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຄອບ ບ້ານ ປ່າຄາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 16,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 15,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫ້ວຍດົກ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 15,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ບຶງຂະຫຍອງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 14,700,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ວຽງທອງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 14,600,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ໂພນະຫວັນເໜືອ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 14,300,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຶນຕົນເອງ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ລໍ ຊີ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 14,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ສົບອິໃໝ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 13,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ທາດຂາວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 13,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຶນຕົນເອງ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ບວມພຽງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 13,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ໂພນໄຊ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 12,700,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ນາກອກ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 12,100,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ໜອງຜັກບົໍ້ງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 12,000,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ນາບົງ(ໃຕ້+ເໜືອ) ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 10,900,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຫ້ວຍລອງໃໝ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 10,800,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ບໍ ັ່ແຕນ ບ້ານ ຂອນແກ່ນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 10,800,000 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນາແລ ບ້ານ ວັງມີໄຊ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 10,200,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ຫາຍໂສກ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 10,100,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຶນຕົນເອງ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນໃຕ້ ບ້ານ ໂນນບູນກາງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 10,000,000 ບໍັ່ຮັບເງິນຝາກ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ດອນໃໝ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 9,900,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ຫົງສາ ບ້ານ ທ່ານຸນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 8,900,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ສີລິມູນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 8,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ແນວລາວ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ສີລິເຮືອງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 7,249,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ປ່າສັກ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 6,751,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ວຽງຈັນ ເຟືອງ ບ້ານ ເລົັ່າຄໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 6,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ວຽງພູຄາ ບ້ານ ນໍໍ້າຟ້າ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 6,000,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ແນວລາວ 
ຫຼວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງິນ ບ້ານມູດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 5,950,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງພະບາງ ເມືອງຊຽງເງິນ ບ້ານ ດອນໂມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 5,950,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ສົມສະຫວັນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 5,825,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ສົມສະຫວັນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 5,825,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ນັກຮົບເກົັ່າຫັຼກ18 ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 4,278,000 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຕີນທາດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 1,595,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 



 

98 
  

ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ສິນອຸດົມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 1,093,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ທ່າອໍໍ້ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 800,000 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ຈັນໄຕ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ໜອງບົວແດງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 100,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ນາໂຮມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 50,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ບ້ານ ບວມເລົາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 20,000 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານ ສະພານໄຊ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ໂພນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາອ່າງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ຊໍາເໜືອ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາໜອງບົວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ອຸດົມໄຊ ງາ ບ້ານ ເມືອງງາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຂວາ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຂວາ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ວຽງຈັນ ຊະນະຄາມ ບ້ານ ນາປາຝາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫັຼກ 18 ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາຕາກ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ພັດທະນາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາໄຮ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ທ່ານາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານ ທ່າຫຼວງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານ ສ່າງນໍໍ້າມັນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານ ກົກເດືັ່ອ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານ ພູມ່ວງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ ບ້ານ ໜອງສາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ ບ້ານ ໂພນໄຊ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ ບ້ານ ວັດຫຼວງເກົັ່າ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ລ/ບ ລາວ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຄໍາມ່ວນ ຫີນບູນ ບ້ານ ທ່າສະຫວ່າງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ILO 

ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ອຸດົມໄຊ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຊໂປນ ບ້ານ ນາບໍັ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ປະທຸມພອນ ບ້ານ ດອນແດງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ສະຫວັນນະເຂດ ພິນ ບ້ານ ເວີນຫົງຄໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ ບ້ານ ບໍັ່ນາງົວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ໜອງພູວຽງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາມອນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ນັກຮົບເກົັ່າເມືອງໄຊຍະ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ປາກລາຍ ບ້ານ ບວມເລົາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ຫພຊ 
ໄຊຍະບູລີ ປາກລາຍ ບ້ານ ນໍໍ້າຊົໍ້ງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ຫຼາຍ ຫພຊ 
ບໍັ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ນໍໍ້າປຸກ + ດອນໄຊ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ໂສດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ນາລີວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ປຸ່ງກອກ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ຜົໍ້ງສາລີ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ວັດແກ້ວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ພູຟ້າ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນໃຕ້ ບ້ານ ໂພທອງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ວັດໄຕນ້ອຍທ່າ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ທົັ່ງພານທອງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ທຶນຕົນເອງ 
ໄຊຍະບູລີ ທົັ່ງມີໄຊ ບ້ານ ໃໝ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ທົັ່ງມີໄຊ ບ້ານ ແດດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ທົັ່ງມີໄຊ ບ້ານ ແຄ່ນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ອັດຕະປື ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ວັດຫຼວງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານ ດົງເກາະໂລງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານ ສ່ວນສະຫວັນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
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ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ອຸດົມໄຊ ແບງ ບ້ານ ແບງຫຼວງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ອຸດົມໄຊ ແບງ ບ້ານ ແບງຫຼວງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ຫພຊ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ບຸນເໜືອ ບ້ານ ໃໝ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ດອນຂາວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ເລນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ໜອງຕົວະ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ຂົວເສັດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ໂນນເດືັ່ອ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ເລົັ່າງາມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ຍາພະ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ວຽງສະຫວັນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ຂຸນຕາທົັ່ງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ໃໝ່ປາກສັງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ນາຫອຍປັງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ໄຮເ່ໜືອ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ນາເປາະ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ທ່າກອກ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ຫ້ວຍນໍໍ້າຍຸນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ດອນໃໝ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ສວນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ແກ່ນທ້າວ ບ້ານ ຫາດແດງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ທົັ່ງມີໄຊ ບ້ານທາດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ທົັ່ງມີໄຊ ບ້ານ ໃຫຍ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ທົັ່ງມີໄຊ ບ້ານ ດອນພູນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຊຽງຂວາງ ຜາໄຊ ປກສ ເມືອງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ ບ້ານ ແກ້ງງູ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານໃຫຍ່ສະໝາມໄຊ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານ ດອນເຂາະ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ຫພຊ 
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ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ສມລ 
ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ ບ້ານ ເມີຍ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ລ/ບ ລາວ 
ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ປາກທໍັ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ໄຊຊະຖານ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ປົັ່ງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ໜອງແຊງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ປານກາງ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ພະບາດນ້ອຍ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ໜ້ອຍ ທຫລ-GIZ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ສົມສະຫວັນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ດອນເຫັຼກໄຟ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ຂະເໝົາໂພນຈໍາປາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ທ່າຄໍໍ້ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຄໍາມ່ວນ ຫີນບູນ ບ້ານ ດອນລັບ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ILO 

ຄໍາມ່ວນ ຫີນບູນ ບ້ານ ເລົັ່າຄາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ILO 

ຄໍາມ່ວນ ຫີນບູນ ບ້ານ ຫ້ວຍຕິໍ້ວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ILO 

ຄໍາມ່ວນ ຫີນບູນ ບ້ານ ໂພນຄໍໍ້ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ILO 

ຄໍາມ່ວນ ຫີນບູນ ບ້ານ ທ່າສົໍ້ມໂຮງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ILO 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ວຽງໃຕ້ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ແນວລາວ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ນາຫ້ອມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ຫົວຂົວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ດອນໄຊ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຜາແດງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຊຽງຢືນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ໜອງບົວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຫລ-GIZ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ໂພນແກ້ວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຍອດອູ ບ້ານ ພູູຊ້າງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ສມລ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ນາກົກໂພ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ ດອນແດງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ ບ້ານ ດົງປ່າແຫຼບ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ ບ້ານ ທົັ່ງຕູມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ເມືອງທ່າວາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ຈອມແຈ້ງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ຫ້ວຍຕົມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ຫ້ວຍຫາງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ນາຕານ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ຄຸ້ມ ນາລາດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ຄຸ້ມ ນາໜ້ຽງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ໜອງບົວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ຊໍໍ້ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ຖິັ່ນແກ້ວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ກາສີ ບ້ານ ວຽງແກ້ວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ແນວລາວ 
ວຽງຈັນ ກາສີ ບ້ານ ພູຄໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ແນວລາວ 
ວຽງຈັນ ກາສີ ບ້ານ ໂພນສີດາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ແນວລາວ 
ວຽງຈັນ ຫີນເຫີບ ບ້ານສົມສະນຸກ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ແນວລາວ 
ວຽງຈັນ ຫີນເຫີບ ບ້ານ ໂພນຄໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ແນວລາວ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ລ້ອງປໍ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ສົມສະຫວັນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ໜອງງົວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ໜອງງົວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຊຽງຂວາງ ຜາໄຊ ບ້ານ ສຶກສາເມືອງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ຊຽງຂວາງ ຜາໄຊ ບ້ານ ໂພນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ປານກາງ ອືັ່ນໆ 
ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ ບ້ານ ລະເຫງົໍ້າເໜືອໃໝ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ ບ້ານ ທ່າຫີນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ ບ້ານ ເຊກະໝານ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ທ່າຄໍໍ້ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ນາປາກຽບ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ຫາງສະດໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ເມືອງແສນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ນາກະສັງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ຄອນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ຈໍາປາສັກ ໂຂງ ບ້ານ ບຸ່ງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ເວີນແຄນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ເວີນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ໄໝ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ລວງໂຊ້ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຈໍາປາສັກ ມຸນລະປາໂມກ ບ້ານ ດອນນາງລອຍ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫົວພັນ ຊໍາເໜືອ ບ້ານ ພັນໄຊ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຄໍາມ່ວນ ຫີນບູນ ບ້ານ ປຸ່ງເໜືອ ( ຄຸ້ມໃຕ້ ) ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ILO 

ຄໍາມ່ວນ ຫີນບູນ ບ້ານ ປຸ່ງເໜືອ ( ຄຸ້ມເໜືອ ) ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ILO 

ຫຼວງນໍໍ້າທາ ສິງ ບ້ານ ຢາງພຽງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ແນວລາວ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ຫ້ວຍຫ້ອມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ນໍໍ້າທາ ບ້ານ ປຸ່ງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ໂພນສະອາດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ສມລ 
ຜົໍ້ງສາລີ ຜົໍ້ງສາລີ ບ້ານ ແສນສາລີ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ສມລ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ບຶງໄຊ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ແສນວັງໃຫຍ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ   ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ສາລະວັນ ບ້ານ ບຶງຂາມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ສາລະວັນ ເລົັ່າງາມ ບ້ານ ສອງຫ້ອງໃຫຍ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຫລ-GIZ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ ບ້ານ ໜອງທາເໜືອ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ ບ້ານ ຮ່ອງແຊງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ ບ້ານ ທົັ່ງສ້າງນາງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ວຽງຈະເລີນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ໜອງໜ່ຽງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ອາມອນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ບ້ານ ຮ່ອງສຸພາບ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ອາກາດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ໜອງດາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ໂພນຄໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ປາກທາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ໂພນປ່າເປົໍ້າ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບ້ານ ດອນກອຍ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ນາຫ້ອມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ສະນອດ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ຫ້ວຍລະ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ຄຸ້ມ ນາທຽມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ບ້ານ ເຕົາໄຫ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ແສງສະຫວ່າງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ພູເຂົາຄໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ໂພນມ່ວງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ນາປູນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ຫ້ວຍໂຄງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ແກ້ວກູ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ໂພຍຄໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ສາມັກຄີໄຊ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ວຽງຄໍາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ບ້ານ ໜ່ວຍໂຮງຮຽນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ວຽງຄໍາ ບ້ານ ໂພນຮັງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ວຽງຈັນ ຫີນເຫີບ ບ້ານວັງຄີ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ແນວລາວ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ສີເມືອງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຖີັ່ນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ທ່ານາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ແກ້ງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາເລົາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາຕໍນ້ອຍ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ວັງຂາມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
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ແຂວງ ເມ ອງ ຊ ີ່ກອງທຶນ 
ຜົນປະກອບ
ການເງິນ 

ເຂົົ້າເຖິງຜູຸ້ທຸກ
ຍາກ 

ເງິນອຸດໜູນ 
(ກີບ) 

ສ ີ່ກາງທາງການ
ເງິນ 

ຂະໜາດກອງ
ທຶນ 

ຈ ານວນຜູຸ້
ກູຸ້ 

ອົງການສະ
ໜັບສະໜູນ 

ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ໂນນສະຫວັນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາຫຼາ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາຄູນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາທ່ອນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ຫ້ວຍຊ່າວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ເມືອງພຽງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ພຽງ ບ້ານ ເມືອງພຽງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ຄອນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ໄຊຍະບູລີ ເງິນ ບ້ານ ນາຍາວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ອືັ່ນໆ 
ຊຽງຂວາງ ພູກູດ ບ້ານ ນາຊາຍທອງ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ທຶນຕົນເອງ 
ຈໍາປາສັກ ປາກເຊ ບ້ານ ຮ່ອງຂະຍອມ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ນ້ອຍ ປານກາງ ຫພຊ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ລອງ ບ້ານ ຫັຼງຜາໃໝ່ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ໜ້ອຍ ສມລ 
ຫຼວງນໍໍ້າທາ ລອງ ບ້ານ ສີລິມູນ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ປານກາງ ປານກາງ ສມລ 
ຄໍາມ່ວນ ຫີນບູນ ບ້ານ ຫ້ວຍຕິໍ້ວ ຍືນຍົງ ບໍັ່ທຸກ 0 ສືັ່ກາງຕໍັ່ັ່າ ໃຫຍ່ ປານກາງ ILO 

ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກຊັນ ບ້ານ ຫ້ວຍສຽດ ຍືນຍົງ   0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກຊັນ ບ້ານ ນາຫົວພູ ຍືນຍົງ   0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ລ/ບ ລາວ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກຊັນ ບ້ານ ນາເຂົໍ້າລົໍ້ມ ຍືນຍົງ   0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ປາກຊັນ ບ້ານ ສີສະອາດ ຍືນຍົງ   0 ສືັ່ກາງສູງ ນ້ອຍ ໜ້ອຍ ສມລ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ບ້ານ ວັດໄຕໃຫຍ່ທົັ່ງ ຍືນຍົງ   0 ສືັ່ກາງສູງ ໃຫຍ່ ໜ້ອຍ ອືັ່ນໆ 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດກອງທຶນບ້ານ ປີ 2017. 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 5: ຜົນກະທົບເພີີ່ມຂອງຕົວກ ານົດການກູຸ້ຢ ມຂອງຄົວເຮ ອນ 

  
ທະນາຄານ
ທຸລະກິດ 

ທສກ ສກຈ ນອກລະບົບ ຍາດພີີ່ນ້ອງ 

ເຂົໍ້າເຖິງຄົວເຮືອນທຸກຍາກຊົນນະບົດ 
     ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ -0.1150** -0.0382 0.0227 0.0239 0.0185 

 

(-2.15) (-0.88) (0.85) (0.69) (0.40) 

ດາມມີພືໍ້ນທີັ່ 
     ຊົນນະບົດບໍັ່ມີຫົນທາງ 0.1073 -0.1763*** -0.0476** 0.0420 -0.0649 

 

(1.10) (-3.28) (-2.51) (0.56) (-0.84) 

ຊົນນະບົດມີຫົນທາງ -0.0647 -0.0947** 0.0058 0.0564* 0.0393 

 

(-1.37) (-2.03) (0.19) (1.81) (0.78) 

ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົວເຮືອນ 
     ອາຍຸຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ -0.0025 0.0035** 0.0023** -0.0008 -0.0036** 

 

(-1.41) (2.23) (2.42) (-0.74) (-2.10) 

ການສຶກສາຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ 
     ຈົບປະຖົມ -0.0545 0.0021 -0.0373 0.0725* -0.0422 

 

(-0.72) (0.04) (-1.05) (1.95) (-0.64) 

ຈົບມັດທະຍົມປາຍ -0.0422 0.0604 0.0487 0.0566 -0.1154 

 

(-0.45) (0.82) (0.83) (1.08) (-1.23) 

ວິຊາຊີບ ຫືຼ ສູງກວ່າ -0.0070 0.0429 -0.0216 0.0492 -0.1087 

 

(-0.08) (0.75) (-0.58) (1.31) (-1.48) 

ອາຊີບຂອງຄົວເຮືອນ 
     ຊາວນາ -0.0290 0.0483 0.0350* -0.0943** 0.081 

 

(-0.50) (1.03) (1.82) (-2.12) (1.35) 

ຮັບຄ່າຈ້າງຊົັ່ວຄາວ -0.0569 -0.014 0.0699 -0.0918 0.1149 

 

(-0.63) (-0.20) (1.33) (-1.61) (1.31) 

ຮັບຄ່າຈ້າງຖາວອນ 0.0191 0.0351 0.0603* -0.1007* 0.0316 

 

(0.26) (0.68) (1.83) (-1.83) (0.44) 

ເນືໍ້ອທີັ່ດິນກະສິກໍາ 0.0410 0.0063 0.0016 -0.0150 -0.0462 

 

(1.58) (0.27) (0.14) (-0.75) (-1.40) 

ປະຫວັດການກູ້ຢືເງິນ 0.0402 -0.0789 0.0073 0.0907* 0.0304 

 

(0.41) (-0.67) (0.23) (1.85) (0.31) 

ໄລຍະຫ່າງຈາກບ້ານຫາຕົວເມືອງ (ກມ) -0.0001 0.0004 -0.0009 0.0005 0.0030*** 

 

(-0.05) (0.38) (-0.99) (0.56) (2.66) 

ປະເພດເງິນກູ້ 
     ຜະລິດກະສິກໍາ 0.0831 0.1730*** -0.0484 -0.0590 -0.0838 

 

(1.46) (4.15) (-1.47) (-1.55) (-1.46) 

ການບໍລິໂພກ -0.0249 0.0113 -0.0348 0.0987** 0.0365 

 

(-0.44) (0.29) (-0.90) (2.09) (0.59) 

ສຸກເສີນ -0.1172** -0.0068 -0.0231 -0.0899** 0.2248*** 

  (-2.17) (-0.17) (-0.55) (-2.39) (3.19) 

ໝາຍເຫດ: ຄ່າສະຖິຕິ z ຢູ່ໃນວົງເລັບ້ານ *, **, *** ໝາຍເຖິງລະດັບຄວາມສໍາຄັນ 10%, 5%, 1% ຕາມລໍາດັບ້ານ 

ແຫຼັ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄໍານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 6: ຜົນກະທົບຂອງກອງທນຶບ້ານຕ ີ່ການເຂົົ້າເຖິງແຫຼີ່ງທນຶຂອງຄົວເຮ ອນ 

ໃນທ້າຍປີ 2015, ສູນຮຽນຮູ້ເພືັ່ອການພັດທະນາລາວ-ອົດສະຕາລີ ໄດ້ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງກອງທຶນບ້ານຕໍັ່ການເຂົໍ້າ
ເຖິງແຫຼັ່ງທຶນຂອງຄົວເຮືອນ ທີັ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນງານການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນສໍາລັບຄົນທຸກຍາກ (AFP).

19 ການວິເຄາະຄັໍ້ງນີໍ້ 
ໄດ້ນໍາໃຊ້ທັງຂໍໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີັ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະ ກະຈາຍຢູ່ທົັ່ວທຸກແຂວງ ແລະ 
ເມືອງ ຂອງ AFP, ແຕ່ວ່າ ກວມປະມານ 8% (13/168) ຂອງກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ ແລະ ປະມານ 1.2% (215/~17,500) 

ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດທີັ່ໃຊ້ການບໍລິການຂອງກອງທຶນບ້ານໃນຂອງ AFP. ການວິເຄາະທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແມ່ນອີງໃສ່ການ
ສໍາພາດຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ຈໍານວນ 131 ຄົນ ຈາກ 14 ບ້ານ ຂອງ 7 ເມືອງຂອງ 3 ແຂວງ. 
ການວິເຄາະທາງດ້ານປະລິມານ ແມ່ນອີງໃສ່ການສໍາພາດຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ຈໍານວນ 150 ຄົນ 
ຈາກ 55 ບ້ານ ຂອງ 6 ເມືອງຂອງ 3 ແຂວງ. 

ຜົນການວິເຄາະຂໍໍ້ມູນຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ພາຍໃຕ້ AFP  ມີດັັ່ງນີໍ້: 

 ການອອມຂອງຄົວເຮ ອນເພີີ່ມຂຶົ້ນ. ຄົວເຮືອນໄດ້ຝາກເງິນໄວ້ກອງທຶນບ້ານຫຼາຍຂຶໍ້ນ ຍ້ອນຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ 
ໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນຈາກກອງທຶນບ້ານ. ກ່ອນມີກອງທຶນບ້ານ, ປະມານ 79% ຂອງຜູ້ຖືກສໍາພາດ ໄດ້ທ້ອນເງິນໄວ້
ເຮືອນ ໃນຮູບແບບເງິນສົດ (81%), ເຄືັ່ອງປະດັບ (ເຊັັ່ນ: ຄໍາ) (17%) ຫຼື ເຂົໍ້າ (2%). ການຝາກເງິນນໍາສະຖາບັນ
ການເງິນອືັ່ນໆ ເຊັັ່ນ: ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ກອງທຶນບ້ານອືັ່ນໆ ແມ່ນບໍັ່ຄ່ອຍມີ. 
ພາຍຫຼັງມີກອງທຶນບ້ານ, ປະມານ 80% ຂອງຜູ້ຖືກສໍາພາດ ໄດ້ປ່ຽນຈາກການທ້ອນເງິນໄວ້ເຮືອນມາເປັນການຝາກ
ເງິນໄວ້ນໍາກອງທຶນບ້ານ. 

 ຄົວເຮ ອນກູຸ້ຢ ມຈາກກອງທຶນບ້ານຫາຼຍຂຶົ້ນ. ຄົວເຮືອນມຄີວາມໝັໍ້ນໃຈຫຼາຍຂຶໍ້ນ ໃນການນໍາໃຊ້ສິນເຊືັ່ອ 
ຍ້ອນກອງທຶນບ້ານ ໄດ້ປັບປຸງການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼັ່ງທຶນ ໂດຍມທີີັ່ຕັໍ້ງທີັ່ໃກກ້ັບຄົວເຮືອນ ແລະ ມີວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ການບໍລິຫານທີັ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົວເຮືອນ. ຄົວເຮືອນທີັ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກອງທຶນບ້ານ ໄດ້ກູ້
ຢືມເພີັ່ມຂຶໍ້ນພຽງແຕ່ 3% ຈາກ 67% ຂອງຜູ້ຖກືສໍາພາດ (ກ່ອນເປັນສະມາຊິກ) ມາເປັນ 70% ຂອງຜູ້ຖືກສໍາພາດ 
(ພາຍຫຼັງເປັນສະມາຊິກ). ແຕ່ວ່າ ຄົວເຮືອນດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ປ່ຽນແຫຼັ່ງເງິນກູ້ຢືມ ເຊັັ່ນ: ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນທີັ່ກູ້ຢືມ
ຈາກແຫຼັ່ງເງິນກູ້ນອກລະບົບທີັ່ເກບັດອກເບ້ຍ 15% ຕໍັ່ເດືອນ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 43% (ກ່ອນເປັນສະມາຊິກ) ມາເປັນ 
25% (ພາຍຫຼັງເປັນສະມາຊິກ); ອັດຕາສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີັ່ກູ້ຢືມຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີັ່ນ້ອງ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 
29% ມາເປັນ 11% ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີັ່ກູ້ຢືມຈາກກອງທຶນບ້ານ ໄດ້ເພີັ່ມຂຶໍ້ນຈາກ 0% ມາເປັນ 
66%.  

 ຄົວເຮ ອນ ຝາກເງິນ ແລະ ນ າໃຊຸ້ສິນເຊ ີ່ອຂອງກອງທຶນບ້ານ ເພ ີ່ອການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ການ
ສຶກສາຂອງລູກ. ຄົວເຮືອນສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ຝາກເງິນໄວ້ກອງທຶນບ້ານເພືັ່ອປິັ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍໃນເວລາ
ສຸກເສີນ (92% ຂອງຜູ້ຖືກສໍາພາດ), ຮອງລົງມາແມ່ນເພືັ່ອການສືຶກສາຂອງລູກ (57%) ແລະ ການບໍລິໂພກ 
(35%). ຄົວເຮືອນສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ກູ້ຢືມຈາກກອງທຶນບ້ານເພືັ່ອປິັ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍໃນເວລາສຸກເສີນ 
(74% ຂອງຜູ້ຖືກສໍາພາດ), ຮອງລົງມາແມ່ນເພືັ່ອການສືຶກສາຂອງລູກ (61%) ແລະ ການບໍລິໂພກ (30%). 

 ການເຂົົ້າເຖິງແຫຼີ່ງທຶນຈາກກອງທຶນບ້ານ ໄດຸ້ຊ່ວຍຄົວເຮ ອນ ໃນການບ ລຫິານການຜະລິດກະສິກ າ 
ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ການສ້າງຕັົ້ງ ແລະ ດ າເນນີທຸລະກດິການຜະລິດ ຫຼ  ການຄ້າ. ຄົວເຮືອນສ່ວນ
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ຫຼາຍ ໄດ້ຝາກເງິນໄວ້ກອງທຶນບ້ານ ເພືັ່ອຊືໍ້ປັດໄຈການຜະລິດ ເຊັັ່ນ: ແນວພັນ, ປຸ໋ຍ,ອຸປະກອນການຜະລິດ ຫຼື ແຮງ
ງານ (37% ຂອງຜູ້ຖືກສໍາພາດ), ຮອງລົງມາແມ່ນເພືັ່ອການສ້າງຕັໍ້ງທຸລະກິດ (7%). ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄົວເຮືອນ
ສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກກອງທຶນບ້ານ ເພືັ່ອຊືໍ້ປັດໄຈການຜະລິດ ເຊັັ່ນ: ແນວພັນ, ປຸ໋ຍ,ອຸປະກອນການຜະລິດ 
ຫຼື ແຮງງານ (59% ຂອງຜູ້ຖືກສໍາພາດ), ຮອງລົງມາແມ່ນເພືັ່ອການສ້າງຕັໍ້ງທຸລະກິດ (22%).  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ບ້ານຊຽງຢືນ, ຖະໜົນຢອນເນກ, 
ຕູ້ ປ.ນ: 19 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
ໂທ:  +856 21 213 109-10 
ແຟັກ:  +856 21 2131 08 
ອີເມວ: bol@gov.la 
ເວບໄຊ: www.bol.gov.la 
 
Bank of the Lao PDR 

Xieng Yeun Village, Yonet Rd 

P.O Box: 19  

Vientiane Capital, Lao PDR 

T: +856 21 213 109-10 

F: +856 21 2131 08 

E: bol@gov.la 

Web: www.bol.gov.la 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ອົງການຮ່ວມມ ລາວເຢຍລະມັນ 
ບ້ານທ່າພະລານໄຊ, ຖະໜົນວັດນາກໃຫຍ່ 
ຕູ້ ປ.ນ: 9233 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
ໂທ:  +856 21 353 605 
ແຟັກ:  +856 21 312 408 

 ອີເມວ:  giz-laos@giz.de 
 ເວບໄຊ: www.giz.de/laos 
 

Deutsche Zusammenarbeit 

 Thaphalanxay Village, Watnak Nyai Rd 

P.O Box: 9233 

Vientiane Capital, Lao PDR 

T: +856 21 353 605 

F:    +856 21 312 408 

E:  giz-laos@giz.de 

Web: www.giz.de/laos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ສະຖານທູດອົດສະຕາລີ ປະຈ າ ສປປ ລາວ 

 ບ້ານວັດນາກ, ຫັຼກ 4, ຖະໜົນທ່າເດືັ່ອ 
ຕູ້ ປ.ນ: 292 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
ໂທ:    + 856 21 353 800 
ແຟັກ:  + 856 21 353 801 
ອີເມວ:  austemb.laos@dfat.gov.au 
ເວບໄຊ:    https://laos.embassy.gov.au/ 

 
Australian Embassy 

Watnak village, Km 4, Thadeua Rd 

P.O Box: 292 

Vientiane Capital, Lao PDR 

T: + 856 21 353 800 

F:    + 856 21 353 801 

E:  austemb.laos@dfat.gov.au 

Web: https://laos.embassy.gov 

 

  

mailto:bol@gov.la
http://www.bol.gov.la/
mailto:bol@gov.la
http://www.bol.gov.la/
mailto:giz-laos@giz.de
http://www.giz.de/laos


 

 

 

 


