
ລາຍການ 5: ລາຍການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງກ ່ຽວກັບຊັບສິນອົງການຄ ຸ ້
ມຄອງໂຄງການ (EA) 

1 

ທນຶກູຢ້ມື/ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ເລກທ ີແລະ 

ຊື່ ໂຄງການ 

ສນັຍາເລກທ ີແລະ ລາຍລະອຽດ 

ຊື່ ຜູສ້ະໜອງ/ຜູຮ້ບັເໝາົ/ທີ່ ປກຶສາ 

ກະກຽມໂດຍ 

ວນັທ ີ

ກວດແກໂ້ດຍ 

ວນັທ ີ

ຄໍາແນະນໍາ: 

ອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ໜ່ວຍງານບໍລຫິານໂຄງການ, ແລະ/ຫຼ ືໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ

ການ, ຕາມຄວາມເໝາະສມົ, ຄວນຮບັປະກນັວ່າ ທນຶຂອງໂຄງການ ຖກືນໍາໃຊຕ້າມຈດຸປະສງົທີ່ ກໍານດົໄວ.້  

ຈດຸປະສງົເປົາ້ໝາຍຂອງລາຍການກວດກາສະບບັນີ ້ ແນ່ໃສ່ຊ່ວຍໃຫ ້ (1) ສະພາບຄວາມຄບືໜາ້ຕວົຈງິຂອງວຽກ ຖກືຕອ້ງກບັເປີ

ເຊນັຄວາມສໍາເລດັ ທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນບດົລາຍງານ; (2) ສນິຄາ້ ທີ່ ຖກືນໍາສົ່ ງ ມຢູ່ີຢ່າງແທຈ້ງິ ແລະ ໄດຮ້ບັການເກບັຮກັສາ ຢ່າງເໝາະ

ສມົ; ແລະ (3) ຊບັສນິທີ່ ໄດຮ້ບັ ສອດຄ່ອງກບັເຕກັນນິທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນສນັຍາ.  

ສິ່ ງສໍາຄນັ, ເອກະສານສະບບັນີ ້ຄວນຈະຖກືຕື່ ມຂໍມູ້ນ ສໍາລບັແຕ່ລະສະຖານທີ່ ໂຄງການ ທີ່ ຖກືຢຽ້ມຢາມ ໂດຍພະນກັງານຕົນ້ຕໍ ທີ່

ຮບັຜດິຊອບວຽກຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ຂອງໂຄງການ ທີ່ ຂຶນ້ກບັອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ອງົການຈດັຕັງ້ປະ

ຕບິດັໂຄງການ, ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. 

ຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັວຽກຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ສາ້ງຂຶນ້ສໍາລບັ ທງັສອງວຽກຄ ືວຽກກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ເຄື່ ອງຮບັໃຊ,້ ຍກົເວັນ້ ລາຍການທີ່ ມເີຄື່ ອງ 

(*) ແມ່ນສໍາລບັເຄື່ ອງຮບັໃຊ,້ ແລະ ລາຍການທີ່ ມເີຄື່ ອງໝາຍ (**) ແມ່ນສໍາລບັວຽກກໍ່ ສາ້ງ.  

ລ/ດ ຄໍາຖາມ 
ແມ່ນ/ບ່ໍແມນ/ບ່ໍມີ

ຂໍມູ້ນ  
ໝາຍເຫດ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

1 ພວກເຮາົໄດນໍ້າໃຊ ້ເຕກັນກິ ແລະ/ຫຼ ືຮູບແບບ ທີ່ ຜ່ານການອະນຸ

ມດັ ຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ ພາຍໄຕສ້ນັຍາຕວົຢ່າງ ເປນັພືນ້ຖານ ການກວດກາ

ຂອງພວກເຮາົບໍ?  

2 ພວກເຮາົ ໄດຮ້ບັບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ ສະບບັຫຼາ້ສຸດ ຈາກທີ່

ປກຶສາທີ່ ຮບັຜດິຊອບການຕດິຕາມວຽກກໍ່ ສາ້ງ ບໍ?  

ສໍາລບັເຄື່ ອງຮບັໃຊ ້ຫຼ ືຊບັສນິຄົ່ ງທີ່  
1
 

3 ພວກເຮາົ ໄດເ້ກບັຮກັສາ ແລະ ປງັປຸງບນັຊຊີບັສນິ/ຂຶນ້ທະບຽນຊບັ

ສນິ ບໍ?  

1
 ປະກອບດວ້ຍ ເຄື່ ອງເຟນີເີຈ,ີ ເຄື່ ອງປະກອບເຟນເີຈ,ີ ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ກນົຈກັ. 
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2 

ລ/ດ ຄໍາຖາມ  
ແມ່ນ/ບ່ໍແມນ/ບ່ໍມີ

ຂໍມູ້ນ  
ໝາຍເຫດ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

  ພວກເຮາົ ຮບັປະກນັວ່າ ບນັຊຊີບັສນິ/ການກວດນບັຊບັສນິ 

ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ ຢ່າງເປນັປກົກະຕບໍິ?  

  

  ພວກເຮາົໄດກ້ວດກາວ່າ ການຂືນ້ທະບຽນຊບັສນິ ປະກອບມຂໍີ ້

ມູນທີ່ ສໍາຄນັ ເຊັ່ ນ: ລາຍລະອຽດຊບັສນິ, ຊື່ ຜູສ້ະໜອງ, ວນັທີ່

ຈດັຊື,້ ສະຖານທີ່ ຕັງ້, ບຸກຄນົທີ່ ຮບັຜດິຊອບ, ແລະ ສະພາບ

ຊບັສນິ?  

  

4 ອງີຕາມການກວດກາຂອງພວກເຮາົ, ພວກເຮາົສາມາດສະຫຼຸບໄດບໍ້

ວ່າ:  

 ຊບັສນິ ຍງັມຢູ່ີຕວົຕນົຢູ່ໃນຕວົຈງິ;  

  

  ຊບັສນິ ຕັງ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ເໝະສມົ;    

  ຊບັສນິ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັ ເຕກັນກິຕາມສນັຍາ (ເຊັ່ ນ: 

ແຫຼ່ ງທີ່ ມາ, ຜູຜ້ະລດິ, ເຕກັນກິ, ສະພາບ ແລະ ຄວາມອາດສາ

ມາດ, ລຸນ້ຂອງເຕກັໂນໂລຊ)ີ;  

  

  ຊບັສນິ ມຄຸີນນະພາບທີ່ ຍອມຮບັໄດ ້ແລະ ຖກືນໍາໃຊຖ້ກືຕອ້ງ

ຕາມຈດຸປະສງົ; ແລະ  

  

  ຊບັສນິ ໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ ຢ່າງເໝາະສມົ.    

5 ພວກເຮາົສງັເກດເຫນັບໍວ່າ ຊບັສນິເຫຼ ົ່ ານີ ້ບ່ໍຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ດ ີແລະ 

ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັການສອ້ມແປງ?  

  

ສໍາລບັວຽກກໍ່ ສາ້ງ  

6 ພວກເຮາົ ເກບັຮກັສາ ລາຍການ/ບດົບນັທກຶຕ່າງໆ (ນອກຈາກບດົ

ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ປະຈາໍໄຕມາດ) ຂອງວຽກກໍ່ ສາ້ງທງັໝດົ, ທີ່

ຊີໃ້ຫເ້ຫນັສະພາບ (ຄວາມຄບືໜາ້) ຕວົຈງິ?  

  

  ລາຍການຕ່າງໆ ສອດຄ່ອງກບັຂໍມູ້ນ ທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນລດົລາຍງານ

ບໍ?  

  

7 ອງີຕາມການກວດກາຂອງພວກເຮາົ, ພວກເຮາົສາມາດສະຫຼຸບໄດບໍ້

ວ່າ:  

 ໂຄງການ ມຕີວົຕນົຢ່າງແທຈ້ງິ;  

  

  ສະຖານທີ່ ຕັງ້ໂຄງການ ຖກືຕອ້ງຕາມທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາຫ    

  ລກັສະນະຂອງໂຄງ ສອດຄ່ອງກບັເຕກັນກິ ທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນສນັ

ຍາ - ກ່ຽວກບັຮູບແບບໂດຍລວມ, ຄຸນນະພາບ, ຄວາມຍາວ, 

ຄວາມໜາ, ຄວາມແຂ່ງແກ່ນ ແລະ ສະມດັທະພາບ;  

  

  ສິ່ ງປຸກສາ້ງ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ ້ຫຼາຍກວ່າຈດຸປະສງົທີ່ ຕັງ້ໄວ;້ 

ແລະ  

  

  ສະພາບຕວົຈງິຂອງສິ່ ງປຸກສາ້ງ ສອດຄ່ອງກບັເປເີຊນັຄວາມສໍາ

ເລດັ ທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນບດົລາຍງານ.  

  

8 ພວກເຮາົ ໄດສ້ງັເກດມາດຕະການດາ້ນຄຸນນະພາບຂອງວຽກ/ອຸປະ

ກອນບໍ?  
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3 

ລ/ດ ຄໍາຖາມ  
ແມ່ນ/ບ່ໍແມນ/ບ່ໍມີ

ຂໍມູ້ນ  
ໝາຍເຫດ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

9 ພວກເຮາົໄດສ້ງັເກດຜນົອອກຂອງໂຄງການວ່າ ໄດຮ້ບັການນໍາໃຊ ້

ຫຼາຍກວ່າຈດຸປະສງົເປົາ້ໝາຍທີ່ ກາໍນດົໄວບໍ້?  

  

10 ສໍາລບັວຽກ ທີ່ ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກໍ່ ສາ້ງ, ພວກເຮາົ ປະຕບິດັ

ສອດຄ່ອງກບັ ຄວາມຮຽກຮອ້ງ ກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພຂອງພະ

ນກັງານ ແລະ ບ່ໍນໍາໃຊແ້ຮງງານເດກັ ບໍ?  

  

11 ພວກເຮາົ ເຊນັອະນມຸດັໃບຢັງ້ຢນື ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງວຽກກໍ່ ສາ້ງ 

ເພື່ ອຈດຸປະສງົການເບກີຈ່າຍບໍ?  

  

  ພວກເຮາົໄດ ້ຢນືຢນັວ່າ ວຽກກໍ່ ສາ້ງທີ່ ຖກືຮບັຮອງນັນ້ ສໍາເລດັ

ລງົຢ່າງແທຈ້ງິ?  

  

  ພວກເຮາົໄດກ້ວດກາບໍວ່າ ການຢັງ້ຢນືການເບກີຈ່າຍນັນ້ ມີ

ລາຍເຊນັຮບັຮອງ ຢ່າງຄບົຖວ້ນ ຈາກວສິະວະກອນທີ່ ຮບັຜດິ

ຊອບ?  

  

 


