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ທນຶກູຢ້ມື/ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ເລກທ ີ

ຊື່ ໂຄງການ 

ກະກຽມໂດຍ 

ວນັທ ີ

ກວດແກໂ້ດຍ 

ວນັທ ີ

ຄໍາແນະນໍາ: 

ຄະນະບໍລຫິານໂຄງການ ກໍານດົກອບວຽກ ແນ່ໃສ່ບນັລຸຈດຸປະສງົເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ. ການລີ່ ເລີ່ ມ, ການວາງແຜນ, ການຄຸມ້

ຄອງ, ການຕດິຕາມ/ການຄວບຄຸມ ແລະ ການສະຫຸຼບຜນົໄດຮ້ບັຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ຮຽກຮອ້ງເຖງິຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມຊໍານຊໍິາ

ນານ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ. ຜນົອອກທີ່ ຄາດໝາຍໄວ ້ຈະມໂີອກາດຖກືປະສບົຜນົສໍາເລດັ

ຫຼາຍຂຶນ້ ຖາ້ມລີະບບົການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ພະນກັງານຕົນ້ຕໍຂອງໂຄງການ ທີ່ ຜ່ານການຝກຶອບົຮມົຍກົລະດບັຂດິຄວາມສາ

ມາດ. 

ເປົາ້ໝາຍຂອງລາຍການກວດກາສະບບັນີ ້ແນ່ໃສ່ຊ່ວຍໃຫ ້ອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ໜ່ວຍງານ

ບໍລຫິານໂຄງການ, ແລະ/ຫຼ ື ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໃຫສ້າມາດປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ຄວາມພຽງພໍຂອງຈາໍນວນພະນກັງານ.  

ສິ່ ງສໍາຄນັ, ພະນກັງານຕົນ້ຕໍຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ໝ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຫຼ ື ຄະນະບໍລຫິານໂຄງການ 

ຕອ້ງເປນັຜູຕ້ື່ ມແບບຟອມ ລາຍການກວດກາສະບບັນີ ້ດວ້ຍຕນົເອງ ກ່ອນຈະດໍາເນນີການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງທງັໝດົ ແລະ ສບືຕ່ໍປບັປຸງ 

ຄໍາຕອບ ໃນເວລາທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງ ດາ້ນຂັນ້ຕອນ, ພະນກັງານຕົນ້ຕໍ ຫຼ ືມກີານສບັຊອ້ນ ພາຍໃນອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຕນົ.  

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ/ບ່ໍແມ່ນ/ບ່ໍ

ມຂໍີມູ້ນ 

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

A. ການຄວບຄຸມດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

1 ພວກເຮາົມໂີຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄະ

ນະບໍລຫິານໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກ ເອດບີ ີບໍ? 

 ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ທີ່ ມນີັນ້ ອງີຕາມຮູບແບບ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນ

ເອກະສານສນັຍາກູຢ້ມືບໍ?

 ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ

ພະນກັງານແຕ່ລະທ່ານ ທີ່ ຖກືມອບໝາຍໃຫ ້

ປະຈາໍການຢູ່ໂຄງການເອດບີ ີມຄີວາມຈະແຈງ້

ສໍາລບັ ໝດົທຸກຄນົບໍ ກ່ຽວກບັ ເນືຶອ້ໃນເອກະ

ສານໜາ້ວຽກ ແລະ/ຫຼ ືການແນະນໍາພະນກັງານ

ເຂົາ້ໃໝ່ ມເີນືອ້ໃນຄບົຖວ້ນພຽງພໍບໍ?



ລາຍການ 1: ລາຍການການປະເມນີຕນົເອງ  

ໜາ້ 2 ໃນ 6 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ  ແມ່ນ/ບ່ໍແມ່ນ/ບ່ໍ

ມຂໍີມູ້ນ 

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

  ພະນກັງານທີ່ ຖກືມອບໝາຍໃຫປ້ະຈາໍການຢູ່

ໂຄງການເອດບີ ີເປນັພະນກັງານເຮດັວຽກໃຫ ້

ໂຄງການແບບເຕມັເວລາບໍ?  

  

  ມຕີໍາແໜ່ງຫວ່າງບໍ ສໍາລບັ ຄະນະບໍລຫິານໂຄງ

ການເອດບີ?ີ 

  

2 ພວກເຮາົມຄູ່ີມກ່ືຽວກບັຂັນ້ຕອນໂຄງການຫຼເືອກະ

ສານຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ

ການເພື່ ອໃຫພ້ະນກັງານນໍາໃຊບໍ້ເປນັບ່ອນອງີບ?ໍ  

  

  ມຂີັນ້ຕອນຕົນ້ຕໍ ສໍາລບັ ການຈດັຊືບໍ້?, ເປນັ

ຕົນ້ແມ່ນ ລະບຽບການອະນມຸດັສນັຍາ, ການ

ຄຸມ້ຄອງການເງນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສນັຍາ ມີ

ຄວາມຈະແຈງ້ບໍ?  

  

3 ພວກເຮາົມຂີັນ້ຕອນການບນັທກຶ ການຄຸມ້ຄອງໂຄງ

ການ ຢ່າງພຽງພໍບໍ?  

  

  ພວກເຮາົໄດເ້ກບັຮກັສາ/ເກບັເອກະສານຕົນ້ສະ

ບບັ ແລະ ສໍາເນາົເອກະສານໂຄງການ ເພື່ ອ

ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການຊອກຫາບໍ?  

 ເອກະສານທີ່ ຫອ້ງການ (EA, IA, PMU, PIU) 

ເກບັຮກັສາແມ່ນກ່ຽວກບັການຈດັຊື,້ ການເບກີຈ່າຍ, 

ບດົຢັງ້ຢນືການກວດກາ, ການຮບັຮອງ, ບດົລາຍງານ

ສໍາເລດັວຽກ, ເອກະສານການສື່ ສານທົ່ ວໄປ, ບດົລາຍ

ງານຄວາມຄບືໜາ້ແລະ ເອກະສານການຄຸມ້ຄອງສນັຍາ

ຕ່າງໆ.  

4 ພວກເຮາົເກບັຮກັສາ ລາຍຊື່  (ຕໍາແໜ່ງ) ຂອງຜູທ້ີ່ ມີ

ສດິລງົລາຍເຊນັອະນມຸດັ ຢ່າງເປນັທາງການ ແລະ 

ແບບຢ່າງລາຍເຊນັ ທີ່ ຕດິພນັການອະນຸມດັໃບຖອນ

ເງນິ ກໍ່ ຄ ືການເບກີຈ່າຍເງນິຕາມຄວາມຄບືໜາ້

ຂອງວຽກ, ໃບຢັງ້ຢນືການກວດກາວຽກ, ໃບຮບັ

ຮອງ ແລະ ໃບຢັງ້ຢນືການສໍາເລດັຂອງວຽກ ບໍ? 

 

  

  ພວກເຮາົ ໄດກ້າໍນດົລະດບັແພດານເງນິ ສໍາລບັ

ການອະນຸມດັ ທີ່ ຈາໍເປນັ ສໍາລບັ ລາຍການເບກີ

ຈ່າຍໃດໜຶ່ ງບໍ?  

  

5 ພວກເຮາົມວີສິະວະກອນທີ່ ມຄຸີນນະວຸດ ແລະ ປະ

ສບົການເພື່ ອຕດິຕາມແລະ ກວດກາວຽກ ກໍ່ ສາ້ງບໍ?  

  

  ວະສະວະກອນຂອງພວກເຮາົ ລງົຕດິ

ຕາມກວດວຽກກໍ່ ສາ້ງ ຢູ່ພາກສະໜາມ ຢ່າງ

ເປນັປກົກະຕບໍິ? 

 ຈ ົ່ ງບອກ ຈາໍນວນຄັງ້ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫ ້

ວສິະວະກອນ ດໍາເນນີການກວດກາຄວາມຄບືໜາ້

ຂອງວຽກຢູ່ພາກສະໝາມ?  

  ພວກເຮາົຂຽນບດົລາຍງານ ກ່ຽວກບັການລງົ

ກວດວຽກກໍ່ ສາ້ງພາກສະໝາມບໍ?  
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ລ/ດ. ຄໍາຖາມ  ແມ່ນ/ບ່ໍແມ່ນ/ບ່ໍ

ມຂໍີມູ້ນ 

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

6 ພວກເຮາົ ດໍາເນນີການຂຶນ້ທະບຽນຊບັສນິ ທີ່ ຜ່ານ

ການຈດັຊື ້ພາຍໃນໂຄງການຂອງພວກເຮາົ ບໍ?  

  

  ຊບັສນິທີ່ ຜ່ານການຂຶນ້ທະບຽນນັນ້ ມຂໍີມູ້ນຄບົ

ຖວ້ນບໍ? (ເຊັ່ ນ: ລາຍລະອຽດສນິຄາ້, ວນັ

ເດອືນປ ີຈດັຊື,້ ຈາໍນວນ, ຜູເ້ກບັຮກັສາ, ສະ

ຖານທີ່ ຕັງ້/ບ່ອນເກບັມຽ້ນ ແລະອື່ ນໆ)  

  

  ພວກເຮາົດໍາເນນີການກວດກາບນັຊຊີບັສນິ ທີ່

ຈດັຊືພ້າຍໄຕງ້ບົປະມານໂຄງການ ເປນັແຕ່ລະ

ໄລຍະບໍ  ແລະ ປບັປຸງຂໍມູ້ນຂຶນ້ທະບຽນບນັຊີ

ຊບັສນິ, ຕາມຄວາມເໝາະສມົບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ຊື່ ຜູທ້ີ່ ດໍາເນນີການກວດກາບນັຊຊີບັສນິ.  

  ບນັຊຊີບັສນິຕວົຈງິ ໄດຮ້ບັການບນັທກຶ, ເຊນັ

ຮບັຮູ ້ແລະ ຢັງ້ຢນື ໂດຍການຈດັຕັງ້ທີ່ ເໝາະ

ສມົບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸຂໍມູ້ນຕໍ່ ໄປນີ:້  

 ວນັເດອືນປ ີທີ່ ມກີານກວດກາບນັຊຊີບັສນິ ຄັງ້ຫຼາ້

ສຸດ;  

 ຊື່  ຂອງບຸກຄນົທີ່ ດໍາເນນີການກວດກາ;  

 ຊື່  ຂອງບຸກຄນົທີ່ ຮບັຮູ ້ເອກະສານກວດກາບນັຊີ

ຊບັສນິ.  

 

B. ຂະບວນການຈດັຊື່   

7 ພວກເຮາົມ ີ(ກ) ຄູ່ມກືານຈດັຊື,້ (ຂ) ຄູ່ມກືານຈດັ

ຈາ້ງພະນກັງານ, ແລະ (ຄ) ຄູ່ມກືານປະເມນີ ທີ່

ເປນັສະບບັຫຼາ້ສຸດຂອງ ເອດບີ ີບໍ ເພື່ ອຊ່ວຍຄະນະ

ກາໍມະການປະເມນີຜນົການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ?  

  

  ພະນກັງານຕົນ້ຕໍຂອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນພວກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບການຈດັຊືຈ້ດັ

ຈາ້ງ, ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ກ່ຽວກບັ ຂະ

ບວນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງຂອງ ເອດບີ ີບໍ?  

 

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ວນັເດອືນປ ີທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົ ແລະ 

ຊື່ ຂອງພະນກັງານໂຄງການ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ  

8 ພວກເຮາົ ມສໍີາເນາົຄູ່ມ ືກ່ຽວກບັການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ 

ສະບບັພາຍໃນປະເທດ ບໍ? (ໃນກລໍະນ ີທີ່ ພວກ

ເຮາົນໍາໃຊເ້ອກະສານຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງສະບບັດຽວກນັ)  

 

  

9 ເອກະສານປະມູນ ທີ່ ໄດຮ້ບັກ່ອນວນັປດິຮບັຊອງ

ປະມູນ ຖກືເກບັໄວຢ່້າງປອດໄພບໍ?  

 

  

  ພວກເຮາົ ມລີະບບົບນັທກຶ ແລະ ອະນມຸດັຢ່າງ

ເປນັລາຍລກັອກັສອນ ສໍາລບັ ການເຂົາ້ເຖງິ 

ຊອງປະມູນທີ່ ຍງັບ່ໍທນັຖກືເປດີ ບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ຊື່ ຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ເຖງິ ຊອງປະມູນທີ່ ຍງັບ່ໍທນັຖກື

ເປດີ.  



ລາຍການ 1: ລາຍການການປະເມນີຕນົເອງ  

ໜາ້ 4 ໃນ 6 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ  ແມ່ນ/ບ່ໍແມ່ນ/ບ່ໍ

ມຂໍີມູ້ນ 

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

10 ພວກເຮາົ ໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ ຄະນະກາໍມະການປະເມນີ

ການປະມູນ (BEC) ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຕະຫຼອດໄລ

ຍະການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ຂອງໂຄງການບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ສະມາຊກິທີ່ ປະກບັເປນັ ຄະນະກາໍມະການປະ

ເມນີການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ.  

  ຄະນະ BEC ທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ຂຶນ້ນັນ້ ສະເພາະ 

ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ແຕ່ລະພູດ ບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ສະມາຊກິທີ່ ປະກບັເປນັ ຄະນະກາໍມະການປະ

ເມນີການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ.  

  ຄະນະ BEC ໄດຜ່້ານການຝກຶອບົຮມົ ເພື່ ອ

ປະເມນີການປະມູນ ສໍາລບັ ສນັຍາທີ່ ໄດຮ້ບັ

ທນຶຈາກ ເອດບີ ີບໍ?  

  

  ຄະນະ BEC ປະກອບມສີະມາຊກິ ທີ່ ມຄຸີນ

ນະວຸດດາ້ນການບນັຊ/ີການເງນິ ເພື່ ອດໍາເນນີ

ການປະເມນີ ດາ້ນການເງນິທີ່ ຕດິພນັກບັການ

ປະມູນ ຢ່າງເໝາະສມົ ບໍ?  

  

  ພວກເຮາົມ ີທີ່ ປກຶສາ ເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອື 

ຄະນະ BEC ໃນການປະເມນີຊອງປະມູນ 

ແລະ ກະກຽມບດົລາຍງານຜນົການການປະ

ມູນ ບໍ?  

 

  

C. ລະບບົຂັນ້ຕອນດາ້ນຈນັຍາບນັ  

11 ພວກເຮາົ ມກີດົລະບຽບ ກ່ຽວກບັຈນັຍາບນັ ບໍ?  

 

  

12 ພວກເຮາົ ຈະຖກືໃສ່ໂທດ ຈາກຂັນ້ເທງິບໍ ໃນກລໍະ

ນທີີ່ ມຄີວາມຜດິ (ເຊັ່ ນ: ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງທີ່ ບ່ໍຖກື

ຕອ້ງ, ບ່ໍປະຕບິດັຕາມຄູ່ມ,ື ນໍາໃຊທ້ນຶຢ່າງບໍ່ ຖກື

ຕອ້ງ, ປ່ຽນແປງແຫຼ່ ງທນຶ, ຫຼ ືນໍາໃຊງ້ບົປະມານໂຄງ

ການ ສໍາລບັ ກດິຈະກາໍທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງ

ການ)?  

 

  

13 ພວກເຮາົ ມຄໍີາສັ່ ງຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນບໍ ສໍາ

ລບັ ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຈາກພາຍໃນ ແລະ/ຫຼ ື ພາຍ

ນອກ ທີ່ ຕດິພນັກບັພດຶຕກິາໍທີ່ ບ່ໍມຈີນັຍາບນັ?  

  

14 ພວກເຮາົມລີະບບົ ເພື່ ອບນັທກຶ ກ່ຽວກບັ ອງົການ

ຈດັຕັງ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພະນກັງານ

ບໍ (ເຊັ່ ນ: ບນັຫາທີ່ ອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກດີ ຄວາມຂດັ

ແຍງ້ດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ)  

 

 

 

 ໃນກລໍະນ ີທີ່ ມສີາຍພວົພນັ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ ໃນ

ປະຈບຸນັ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພະນກັງານໂຄງການ, ຈ ົ່ ງລະ

ບຸວ່າ ພວກເຮາົຄຸມ້ຄອງກລໍະນດີັ່ ງກ່າວນີ ້ແນວໃດ.  



ລາຍການ 1: ລາຍການການປະເມນີຕນົເອງ  

ໜາ້ 5 ໃນ 6 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ  ແມ່ນ/ບ່ໍແມ່ນ/ບ່ໍ

ມຂໍີມູ້ນ 

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

D. ລະບບົບນັຊ ີແລະ ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ  

15 ສະມາຊກິທມີງານຄຸມ້ຄອງການເງນິຂອງໂຄງການ 

ມຈີາໍນວນພຽງພໍບໍ? (ເຊັ່ ນ: ນາຍບນັຊປີະຈາໍໂຄງ

ການ ທີ່ ມຄຸີນນະວຸດ ແລະ ເຮດັວຽກເຕມັເວລາ) 

 

  

16 ພວກເຮາົ ນໍາໃຊລ້ະບບົຈດັບນັຊແີບບສະສມົ ໃນ

ການບນັທກຶລາຍການບນັຊບໍີ?  

 ຖາ້ບໍ່ ໃຊ,້ ຈ ົ່ ງລະບຸ ປະເພດຂອງລະບບົບນັຊ ີໂຄງ

ການນໍາໃຊ ້(ເຊນັ: ລະບບົບນັຊເີງນິສດົ)  

  ພວກເຮາົ ມກີານສໍາຮອງຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ການ

ບນັທກຶລາຍການການເງນິບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ຂັນ້ຕອນລະບບົສໍາຮອງ ການບນັທກຶຂໍມູ້ນ

ການເງນິ ທີ່ ມຢູ່ີໃນໂຄງການ.  

  ພວກເຮາົ ມມີາດຕະການຄວບຄຸມ ການເຂົາ້

ເຖງິຂໍມູ້ນການເງນິ ເພື່ ອຮບັປະກນັບ່ໍໃຫມ້ີ

ການດດັແກຂໍ້ມູ້ນ ບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ການຄວບຄຸມການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນການເງນິ ທີ່ ມີ

ຢູ່ໃນໂຄງການ. 

17 ພວກເຮາົມ ີປືມ້ຄູ່ມກືານເບກີຈ່າຍສະບບັຫຼາ້ສຸດ 

ຂອງເອດບີ ີບໍ?  

  

  ພະນກັງານຕົນ້ຕຂໍອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກເບກີຈ່າຍ 

ຂອງໂຄງການ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ກ່ຽວກບັ

ຂະບວນການເບກີຈ່າຍຂອງ ເອດບີບໍີ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ວນັເດອືນປ ີຂອງການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ລາຍ

ຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົ  

17 ພວກເຮາົ ມກີານແບ່ງແຍກ ໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິ

ຊອບ ຢ່າງເໝາະສມົ ບໍ (ເຊັ່ ນ: ພະນກັງານຜູທ້ີ່ ຮບັ

ຜດິຊອບເລື່ ອງໃບເກບັເງນິ ບ່ໍແມ່ນຜູທ້ີ່ ອະນຸມດັໃບ

ເກບັເງນິ, ຈ່າຍໃຫຜູ້ຮ້ບັເໝາົ, ຫຼ ື ເປນັຜູສ້ະຫຼຸບບນັ

ຊທີະນາຄານ) 

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ພະນກັງານ ຜູທ້ີ່ : (1) ຮບັຜດິຊອບໃບເກບັ

ເງນິ, (2) ອະນຸມດັແຊກັ ເພື່ ອເບກີຈ່າຍ, (3) ອອກໃບ

ແຊກັ, ແລະ (4) ດໍາເນນີການສະຫຼຸບບນັຊທິະນາຄານ.  

18 ພວກເຮາົ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຢັງ້ຢນື ເພື່ ອຢນືຢນັ

ການຮບັ-ສົ່ ງສນິຄາ້/ການບໍລກິານ ຫຼ ື ການຢັງ້ຢນື

ຜນົການກວດກາຄວາມຄບືໜາ້ຂອງວຽກ ກ່ອນຈະ

ມກີານດໍາເນນີການເບກີຈ່າຍບໍ?  

 

  

  ພວກເຮາົ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານອະນມຸດັ ການ

ເບກີຈ່າຍ ຈາກສອງພາກສ່ວນບໍ?  

 

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ຜູມ້ສີດິອະນມຸດັການເບກີຈ່າຍ.  

 

  ພວກເຮາົ ຈ່າຍໃຫຜູ້ຮ້ບັເໝາົ/ຜູສ້ະໜອງ ຜ່ານ

ທາງແຊກັ ບໍ?  

 ຖາ້ບ່ໍ, ຈ ົ່ ງລະບຸ ຮູບແບບການເບກີຈ່າຍ ທີ່ ໂຄງການນໍາ

ໃຊ.້  

 

  ປຶມ້ແຊກັ ທີ່ ບ່ໍຖກືນໍາໃຊ ້ໄດຮ້ບັການເກບັມຽ້ນ

ໄວ ້ຢ່າງປອດໄພບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸຜູເ້ກບັຮກັສາ ປືມ້ແຊກັ ທີ່ ຍງັບ່ໍຖກືນໍາໃຊ.້  

 

 



ລາຍການ 1: ລາຍການການປະເມນີຕນົເອງ  

ໜາ້ 6 ໃນ 6 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ  ແມ່ນ/ບ່ໍແມ່ນ/ບ່ໍ

ມຂໍີມູ້ນ 

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

19 ພວກເຮາົ ໄດດໍ້າເນນີການສະຫຼຸບບນັຊເີງນິລ່ວງໜາ້

(Imprest Account) ຂອງໂຄງການ ຢູ່ທະນາ

ຄານ ເລື່ ອຍໆບໍ?  

  

  ພວກເຮາົ ໄດແ້ກໄ້ຂລາຍການເງນິລ່ວງໜາ້ ທີ່ ບ່ໍ

ຖກືສະສາງ ໃນໃບສະຫຼຸບບນັຊ ີຢ່າງທນັຕາມ

ກາໍນດົເວລາບໍ?  

 

 ຈ ົ່ ງລະບຸ “ອາຍຸ” ຂອງລາຍການເງນິລ່ວງໜາ້ ທີ່ ບ່ໍຖກື

ສະສາງ ແລະ ເຫດຜນົ ທີ່ ລາຍການເຫຼ ົ່ ານັນ້ ຍງັບ່ໍທນັ

ຖກືແກໄ້ຂ.  

20 ພວກເຮາົ ສະຫຼຸບສມົທຽບ ການເບກີຈ່າຍຂອງໂຄງ

ການ ກບັລະບບົການເບກີຈ່າຍ (LFIS) ຂອງເອດີ

ບ ີເລື່ ອຍໆບໍ?  

 

  

  ມລີາຍການເງນິລ່ວງໜາ້ ທີ່ ບ່ໍຖກືສະສາງ ບໍ?  

 

 ຈ ົ່ ງລະບຸ “ອາຍຸ” ຂອງລາຍການເງນິລ່ວງໜາ້ ທີ່ ບ່ໍຖກື

ສະສາງ ແລະ ເຫດຜນົ ທີ່ ລາຍການເຫຼ ົ່ ານັນ້ ຍງັບ່ໍທນັ

ຖກືແກໄ້ຂ.   

 

21 ພວກເຮາົ ໄດຮ້ບັຄໍາແນະນໍາ ຈາກການກວດສອບ

ບນັຊໂີຄງການ ບໍ?  

 

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ສກົປ ີຂອງການກວດສອບບນັຊ.ີ  

  ພວກເຮາົ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄໍາແນະນໍາທງັ

ໝດົ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຈາກກວດສອບບນັຊໂີຄງ

ການ ບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ລາຍການຄໍາແນະນໍາຈາກການກວດສອບ ທີ່

ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຈົ່ ງລະບຸ

ແຜນການ ທີ່ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄໍາແນະນໍາເຫຼ ົ່ ານັນ້.  

 

  ພວກເຮາົ ໄດບ້ນັທກຶມາດຕະການ ທີ່ ຈດັຕັງ້ປະ

ຕບິດັ ເພື່ ອດໍາເນນີຕາມຄໍາແນະນໍາ ບໍ?  

 

  

 




