
ລາຍການ 2: ການເບກີຈ່າຍຂອງອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

ໜາ້ 1 ໃນ 4 

ທນຶກູຢ້ມື/ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ເລກທ ີແລະ ຊື່ ໂຄງການ 

ສນັຍາເລກທ ີແລະ ລາຍລະອຽດ 

ຊື່ ຜູສ້ະໜອງ/ຜູຮ້ບັເໝາົ/ທີ່ ປກຶສາ 

ກະກຽມໂດຍ 

ວນັທ ີ

ກວດແກໂ້ດຍ 

ວນັທ ີ

ຄໍາແນະນໍາ: 

ອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ອງົກອນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ແລະ ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ

ການ, ອງີຕາມຄວາມເໝາະສມົ, ຄວນຈະຮບັປະກນັວ່າ ທນຶຂອງໂຄງການ ໄດຮ້ບັການນໍາໃຊ ້ຕາມຈດຸປະສງົທີ່ ຕັງ້ໄວ.້  

ຈດຸປະສງົເປົາ້ໝາຍຂອງລາຍການກວດກາສະບບັນີ ້ ແນ່ໃສ່ສາ້ງຕັງ້ (1) ເອກະສານຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ; 

(2) ການເບກີຈ່າຍຕາມສນັຍາ ມຄີວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ທນັຕາມກາໍນດົເວລາ ອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂການເບກີຈ່າຍ ທີ່ ກໍານດົໄວ ້ໃນສນັ

ຍາ; (3) ລາຍການເບກີຈ່າຍທງັໝດົ ແມ່ນລາຍຈ່າຍແທຈ້ງິ, ຜ່ານການອະນຸມດັ, ແລະ ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ອະນຸມດັ ຢ່າງ   

ເໝາະສມົ; ແລະ (4) ລາຍການເບກີຈ່າຍທງັໝດົ ເປນັລາຍຈ່າຍທີ່ ຖກືຕອ້ງ ຕາມຫຼກັການການເງນິຂອງ ເອດບີ.ີ  

ສິ່ ງສໍາຄນັ, ລາຍການກວດກາສະບບັນີ ້ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການຕື່ ມຂໍມູ້ນ ເປນັໄລຍະ ສໍາລບັ ແຕ່ລະສນັຍາ ອງີຕາມ ລາຍການເບກີ

ຈ່າຍ/ໃບສັ່ ງຖອນຕວົແບບ ທີ່ ອອກໃຫໂ້ດຍພະນກັງານຕົນ້ຕໍ ຂອງອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ອງົກອນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຫຼ ື

ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຈາກທມີງານຄຸມ້ຄອງການເງນິຂອງໂຄງການ.  

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ 

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

1 ພວກເຮາົ ເກບັຮກັສາໃບດຸ່ນດ່ຽງ/ປືມ້ຕດິຕາມ ສໍາ

ລບັ ແຕ່ລະສນັຍາບໍ?  

ຈ ົ່ ງລະບຸ ການເບກີຈ່າຍທງັໝດົ ຂອງສນັຍາສະ

ບບັນີ ້ໃນວນັທີ່ ມກີານກວດກາ.  

 ພວກເຮາົ ສະຫຼຸບສມົທຽບ ຢ່າງເປນັປກົກະຕບໍິ

ລະຫວ່າງ ການເບກີຈ່າຍລວມຂອງສນັຍາ ອງີ

ຕາມ ໃບດຸ່ນດ່ຽງຂອງແຕ່ລະສນັຍາ ກບັບດົບນັ

ທກຶຂອງ ເອດບີ ີ(LFIS) ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶອື່ ນໆ

(ຖາ້ໂຄງການ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກພາກອື່ ນ ນອກ

ເໜອືຈາກເອດບີ)ີ?

ຈົ່ ງລະບຸໄລຍະການເບກີຈ່າຍສນັຍາຂອງໂຄງ

ການ ທຽບກບັ ລະບບົບນັທກຶຂອງ ເອດບີ.ີ  

 ສໍາລບັ ສນັຍາ ທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກຫຼາຍແຫຼ່ ງ

(ເຊັ່ ນ: ເອດບີ,ີ JICA, AusAid, ແລະ

ອື່ ນໆ), ໃບດຸນດ່ຽງ ໄດລ້ະບຸ ຈາໍນວນເບກີຈ່າຍ

ສໍາລບັ ແຕ່ລະແຫຼ່ ງທນຶ/ອງົການຈດັຕັງ້ ບໍ?



ລາຍການ 2: ການເບກີຈ່າຍຂອງອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ  

ໜາ້ 2 ໃນ 4 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ  ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

2 ທບົທວນ ໃບສັ່ ງຖອນເງນິ ແລະ ເອກະສານສະໜບັສະໜນູການເບກີຈ່າຍ ສໍາລບັ ສນັຍາສະບບັນີ ້ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ້ຄວາມຄບືໜາ້ 

ແລະ ການເບກີຈ່າຍງວດສຸດທາ້ຍ ມຄີວາມຖກືຕອ້ງ, ມເີອກະສານສະໜບັສະໜນູຢ່າງເໝາະສມົ, ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການສະສາງເງນິລ່ວງ

ໜາ້.  

  ຈາໍນວນທີ່ ຖກືເບກີຈ່າຍ ມຄີວາມຖກືຕອ້ງ ອງີ

ຕາມເງ ື່ອນໄຂການເບກີຈ່າຍ ທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນສນັ

ຍາ ບໍ?  

   ຖາ້ບໍ່ ຖກືຕອ້ງ, ຈ ົ່ ງລະບຸເລກທໃີບສັ່ ງຖອນເງນິ, 

ຈາໍນວນທີ່ ຜດິດ່ຽງ ຈາກເງ ື່ອນໄຂການເບກີຈ່າຍ

ໃນສນັຍາ, ແລະ ເຫດຜນົ ທີ່ ພາໃຫມ້ຄີວາມ

ຜດິດ່ຽງ.  

  ກ່ຽວກບັ ການເບກີຈ່າຍ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ ແຕ່ວ່າບໍ່

ສອດຄ່ອງກບັ ເງ ື່ອນໄຂການເບກີຈ່າຍໃນສນັ

ຍາ, ການເບກີຈ່າຍດັ່ ງກ່າວນັນ້ ມເີຫດຜນົພຽງ

ພໍ ແລະ ຜ່ານການອະນມຸດັຢ່າງຖກືຕອ້ງບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ເຫດຜນົ ແລະ ຊື່ ຂອງພະນກັງານທີ່ ອະ

ນມຸດັ.  

  ເອກະສານສະໜບັສະໜນູການເບກີຈ່າຍ ເຊັ່ ນ: 

ໃບເກບັເງນິ, ໃບຮບັເງນິ, ໃບຢັງ້ຢນືຄວາມຄບື

ໜາ້, ແລະ ໃບຮບັຮອງຄວາມສໍາເລດັຂອງວຽກ 

(ສໍາລບັການເບກີຈ່າຍຄັງ້ສຸດທາ້ຍ) ຄບົຖວ້ນ

ບໍ?  

 

ຕວົຢ່າງ: ເອກະສານສະໜບັສະໜນູ ທີ່ ພວກທ່ານ

ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ ມຄີ:ື ໃບຢັງ້ຢນືການກວດກາ, 

ໃບເກບັເງນິ/ໃບຮບັເງນິ ຂອງຜູສ້ະໜອງ, ໃບຢັງ້ຢນື

ການມາເຮດັວຽກຂອງທີ່ ປກຶສາ, ໃບຢັງ້ຢນືການ

ຈດັສົ່ ງສນິຄາ້.  

 

   ຖາ້ບໍ່ ຄບົຖວ້ນ, ຈ ົ່ ງລະບຸ ເລກທຂີອງໃບສັ່ ງ

ຖອນເງນິ, ລາຍລະອຽດຂອງການເບກີຈ່າຍ 

ທີ່ ບ່ໍມເີອກະສານຄບົຖວ້ນ, ປະເພດຂອງເອກະ

ສານສະໜບັສະໜນູ ທີ່ ບ່ໍຄບົຖວ້ນ.  

 

 

  ສໍາລບັ ການເບກີຈ່າຍ ທີ່ ບ່ໍມເີອກະສານຄບົ

ຖວ້ນ, ການເບກີຈ່າຍດັ່ ງກ່າວນັນ້ ມເີຫດຜນົ 

ແລະ ໄດຮ້ບັການອະນມຸດັ ຢ່າງເໝາະສມົບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ເຫດຜນົ ແລະ ຊື່ ຂອງຜູອ້ະນຸມດັ.  

  ມເີອກະສານທີ່  “ຜດິປກົກະຕ”ິ ບໍ ເຊັ່ ນ:     ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີ ້ແມ່ນ “ໄຟເຕອືນສແີດງ”. ຖາ້ພວກ

ທ່ານສງັເກດເຫນັສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີ,້ ກະລຸນາລາຍງານ, 

ພອ້ມທງັສົ່ ງສໍາເນາົເອກະສານ, ເຖງິ ຫອ້ງການ 

ຕາ້ນການສ່ໍລາດບງັຫຼວງຂອງເອດບີ.ີ  

  

o ມກີານລບື ແລະ/ຫຼ ືການດດັແກ?້  

   

  

o ບ່ໍມເີຄື່ ອງໝາຍບໍລສິດັ/ບໍລສິດັທີ່ ບ່ໍເລຶງ້

ເຄຍີ?  

   

 o ມກີານຈດັຊືຊໍ້າ້ແລວ້ຊໍາ້ອກີ ທີ່ ເຫນັວ່າບໍ່ ມີ

ເຫດຜນົ?  

 

   



ລາຍການ 2: ການເບກີຈ່າຍຂອງອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ  

ໜາ້ 3 ໃນ 4 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ  ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

  

o ການຈດັຊື ້ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັສນັຍາ ຫຼ ືເປນັ

ການຈດັຊືທ້ີ່ ບ່ໍມເີຫດຜນົ?  

   

  

o ເອກະສານສູນຫາຍ ຫຼ ືມກີານປ່ຽນແປງເອ

ກະສານ?  

   

  

o ມກີານສໍາເນາົ ແທນທີ່ ຈະເປນັເອກະສານ

ຕົນ້ສະບບັ?  

   

  

o ໃບເກບັເງນິ ຫຼ ືໃບຮບັເງນິທາງການ ທີ່ ມີ

ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກເອກະສານອື່ ນໆ?  

   

  ການອະນຸມດັໃບສັ່ ງຖອນງບົປະມານ ມຄີວາມ

ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫຼກັການ ບໍ?  

 

   ຖາ້ບໍ່ ສອດຄ່ອງ, ຈ ົ່ ງລະບຸ ຂອດການອະນຸມດັ 

ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງ.  

  ສໍາລບັ ວຽກກໍ່ ສາ້ງ, ໃບຢັງ້ຢນືຄວາມສໍາເລດັ

ຂອງວຽກ/ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງວຽກ ໄດຮ້ບັການ

ລງົລາຍເຊນັຢ່າງເໝາະສມົ ໂດຍວສິະວະກອນ 

ທີ່ ຖກືມອບໝາຍ ບໍ ເພື່ ອຢັງ້ຢນືວ່າ ວຽກກໍ່ ສາ້ງ

ດັ່ ງກ່າວນັນ້ ໄດຮ້ບັການກວດກາ ກ່ອນທີ່ ຈະມີ

ການເບກີຈ່າຍເງນິ?  

   ຈ ົ່ ງລະບູ ວສິະວະກອນທີ່ ຖກືມອບໝາຍ ທີ່ ເຊນັ

ຮບັຮອງຄວາມຄບືໜາ້/ຄວາມສໍາເລດັ ຫຼ ືບດົ

ລາຍງານຜນົການກວດກາ.  

 

ຖາ້ບໍ່ ມລີາຍເຊນັ, ຈ ົ່ ງລະບຸ ເຫດຜນົ.  

 

 

  ສໍາລບັ ສນັຍາທີ່ ປກຶສາ, ມບີດົບນັທກຶ ຜນົອອກ

ຂອງທີ່ ປກຶສາບໍ ແລະ ຜນົອອກເຫຼ ົ່ ານັນ້ ຖກືຮບັ

ຮອງແລວ້ບໍ, ຊຶ່ ງເປນັຈດຸທີ່ ສໍາຄນັ, ເພື່ ອຢັງ້ຢນື

ການເບກີຈ່າຍ?  

 

   ຖາ້ບໍ່ ມ,ີ ຈ ົ່ ງລະບຸ ເຫດຜນົ.  

  ສໍາລບັ ສນັຍາທີ່ ປກຶສາ, ໃບເກບັເງນິຂອງທີ່ ປກຶ

ສາ ທີ່ ຖກືຈ່າຍແລວ້ນັນ້ ເປນັລາຍການທີ່ ຖກື

ຕອ້ງ ແລະ ມເີອກະສານຄບົຖວ້ນບໍ?  (ເຊັ່ ນ: 

ໃບຢັງ້ຢນືເວລາປະຈາໍການ ຂອງທີ່ ປກຶສາ).  

   ຖາ້ບໍ່ ຄບົຖວ້ນ, ຈ ົ່ ງລະບຸ ລາຍການເບກີຈ່າຍ ສໍາ

ລບັໃບເກບັເງນິທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລະ ບ່ໍມເີອກະ

ສານຄບົຖວ້ນ.  

  ສໍາລບັສນັຍາຈດັຊືເ້ຄື່ ອງ, ເຄື່ ອງທີ່ ຖກືນໍາສົ່ ງ ໄດ ້

ຮບັການກວດກາບໍ ກ່ອນທີ່ ຈະມກີານຮບັຮອງ

ເອາົ ແລະ ເບກີຈ່າຍ?  

    

  ສໍາລບັ ສນັຍາຈດັຊືເ້ຄື່ ອງ, ການເບກີຈ່າຍ ທີ່ ຖກື

ລວມເຂົາ້ໄວໃ້ນເນືຶອ້ໃນບດົລາຍງານການກວດ

ກາ ບໍ?  

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ຜູທ້ີ່ ກວດກາ ສນິຄາ້ທີ່ ຖກືນໍາສົ່ ງ ແລະ 

ຜູຢ້ັງ້ຢນື ການຮບັເອາົສນິຄາ້ດັ່ ງກ່າວນັນ້.  

 



ລາຍການ 2: ການເບກີຈ່າຍຂອງອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ  

ໜາ້ 4 ໃນ 4 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ  ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

 o ອງີຕາມບດົລາຍງານການກວດກາ, ມີ

ຄວາມເປນັໄປໄດ ້ທີ່ ຈະເກດີມຄີວາມຂດັ

ແຍງ້ດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ພາຍໃນສະມາຊກິ

/ພະນກັງານ ທມີງານກວດກາ?  

 

   ໃນກລໍະນທີີ່ ອາດຈະເກດີມຄີວາມຂດັແຍງ້ດາ້ນ

ຜນົປະໂຫຍດ, ຈ ົ່ ງລະບຸໃສ່ທີ່ ນີ ້ແລະ ປ່ຽນສະ

ມາຊກິທມີງານກວດກາ. ຈ ົ່ ງບນັທກຶ ການປ່ຽນ

ແປງດັ່ ງກ່າວນີ.້  

 

 


