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ໃນເດືອນ ເມສາ 2017, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ  (ADB) ໄດ້ອະນມັຸດຂອບການຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງ ແບບໃຫມ່, 
ນະໂຍບາຍກຽ່ວກັບການຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງຂອງ ADB ສຳລັບການສະໜອງສນິຄາ້, ການ ກໍ່ສ້າງ/ສອ້ມແປງ, ການບລໍກິານ 
ທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບລໍກິານທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປບັປງຸໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ແລະ ລະບຽບການ 
ຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງ ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢມືທນຶຂອງ ADB  ສຳລັບການສະໜອງສນິຄາ້, ການກໍ່ສ້າງ/ສອ້ມແປງ/, ການບລໍກິານທີ່ປຶກສາ 
ແລະ ການບລໍກິານທີ່ ບໍ່ແມນ່ທີ່ປກຶສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບບັປບັປງຸໃນແຕລ່ະໄລຍະ). ເອກະສານສະບບັນີ້ ແມນ່ປຽ່ນ 
ແທນເອກະສານສະບບັເດີມກຽ່ວກັບການຈດັຈາ້ງທີ່ປຶກສາ (ປີ 2013, ແລະ ສະບບັປບັປງຸໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ 
ຄູ່ມືແນະນຳກຽ່ວກັບການຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງ (ປີ 2015, ແລະ ສະບບັປບັປງຸໃນແຕ່ ລະໄລຍະ). ນະໂຍບາຍການຈດັຊຶ້-ຈດັຈາ້ງ 
ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈດັຈາ້ງ ແມ່ນເນ້ນໃສ່່ບັນດາ ກດິຈະກຳການຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງ ຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 
ແລະ ອງົກອນຈດັຕັ້ງປະຕບິດັໂຄງການທີ່ໄດ້ຮບັທນຶທງັໝດົ ຫຼ ືບາງສວ່ນທີ່ເປັນຮບູແບບເງິນກູ້ ຫຼ ືເງິນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຈາກ 
ເອດີບ,ີ ຫຼ ືກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ADB ໄດ້ອອກແບບນະໂຍບາຍກຽ່ວກັບ ການຈັດຊື້-ຈດັຈາ້ງ ສະບັບປ ີ2017 
ເພື່ອຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ ແລະ ຄວາມຍດືຫຍຸຸ່ນ່ຂອງຮອບວຽນການຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງ ໂຄງການຕະຫຼອດ
ຮອດການປບັປງຸນຳມາຜົນໄດ້ຮບັຂອງໂຄງການໂດຍການສມຸໃສ່່ຮບູແບບໃຫມ່ ກຽ່ວກັບແນວຄວາມຄດິທາງດ້ານ 
ຄນຸນະພາບ, ຄວາມຄຸ້ມຄາ່ຂອງການນຳໃຊທຶ້ນ/ຄວາມຄຸ້ມຄາ່ (Value for Money) ແລະ ແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ.

ຄູ່ມືແນະນຳສະບບັນີ້ ແມນ່ສວ່ນໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືແນະນຳສະບບັຕາ່ງໆທີ່ ADB ຈດັພມິໃນປ ີ2018 ເພື່ອປະກອບ 
ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈດັຈາ້ງ ຂອງປີ 2017. ຄູ່ມືແນະນຳ  ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ໄດ້ສນົທະນາປະເດັນ 
ຕາ່ງໆ ຂອງຜູ້ກູ້ຢມື (ລວມທງັ ຜູ້ໄດ້ຮບັທນຶຊວ່ຍເຫືຼອຫລ້າ້), ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມປະມນູ ແລະ ພາກຊມຸຊນົພາຍໃຕລ້ະບບົຂອບໃໝ່ 
(ເບິ່ງບັນຊີລາຍການຂ້າງລຸ່ມ). ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫນັເຖງິຄວາມຕິດພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກນັເປນັປະຈຳ ແລະ 
ຄວນອ່ານຄຽງຄູ່ກັນ. ເອກະສານອາ້ງອີງທັງໝົດທີ່ກ່າວເຖງິ “ຄູ່ມືແນະນຳ” ແມ່ນກຽ່ວຂ້ອງກັບຄູ່ມືແນະນຳເຫຼົ່ານີ້. ຄູ່ມື 
ແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະໄດ້ຮບັການປັບປງຸ, ປ່ຽນແທນ, ຫືຼ ຖກືຍກົເລີກໄດ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ບັນຊີລາຍການ ຄູ່ມືແນະນໍາຕ່າງໆຂອງ ADB ປີ 2017  ບັນຊີລາຍການ ຄູ່ມືແນະນໍາຕ່າງໆຂອງ ADB ປີ 2017  
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ

1. ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ  (ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ)
2. ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
3. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
4. ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
5. ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ
6. ການປະມູນເປີດກວ້າງ
7. ການປັບລາຄາ
8. ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕ່ຳຜິດປົກກະຕິ
9. ການໃຫ້ສິດທິພິເສ່ດພາຍໃນປະເທດ
10. ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ
11. ການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ
12. ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ
13. ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ

14. ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ
15. ຄູນນະພາບ
16. ການຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ
17. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
18. ໄລຍະລໍຖ້າການເຊັນສັນຍາ
19. ລັດວິສາຫະກິດ
20. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບອີເລັກໂຕຣນິກ
21. ຂອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ
22. ຮູບແບບຮຸ້ນສ່ວນລະຫ່ວາງລັດ-ເອກະຊົນ
23. ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
24. ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ,ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສິ່ນ
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ການປະຕິຮບູລະບຽບການຈັດຊື້-ຈດັຈາ້ງຂອງ ADB ແມ່ນຮບັປະກັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທນຶ 
(ຄວາມຄຸ້ມຄາ່) (Value for Money) ໂດຍການປບັປງຸຄວາມຍດືຫຍຸຸ່ນ່, ຄນຸນະພາບ ແລະ ປະສດິທພິາບ 
ໂດຍຜາ່ນຮອບວຽນການຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງ (ເບິ່ງການສະແດງພາບຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກບັຄວາມ 
ຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທນຶ). ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທນຶແມ່ນ ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງສ້າງ ຂອງຂະບວນ 
ການຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງທີ່ກວມລວມ ເຊິ່ງມສີາມເສ່າົຄາສະໜບັສະໜູນຄ:ື ປະສິດທພິາບ, ຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມຍດື 
ຫຍຸຸ່ນ່. ຫຼກັການພື້ນຖານສອງປະການຄ:ື ຄວາມໂປ່ງໃສ່ ແລະ ຄວາມຍຕຸທິຳ ແມນ່ປິ່ນອອ້ມທກຸອງົປະກອບຂອງ 
ໂຄງສ້າງນີ້.

ເວລາເວລາ
ເວລາແມນ່ສິ່ງສຳຄນັພື້ນຖານສຳລບັຄວາມຄຸ້ມຄາ່ຂອງການນຳໃຊທ້ນຶ. ເມື່ອໂຄງການສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ 
ຫຼ ືເມື່ອການດຳເນນີການສຳເລັດໄດໂ້ດຍໄວ, ແມນ່ການເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ແກຜູ້່ມສີວ່ນຮວ່ມຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ 
ເກົ່າ. ຕວົຢາ່ງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ/ສອ້ມແປງເສ້່ນທາງ ສຳເລັດໄດໄ້ວແມນ່ເປນັຜນົປະໂຫຍດທາງດ້ານ 
ເສ່ດຖະກດິ, ຄວາມໜັ້ນຄງົ ຫຼ ືຄນຸຄາ່ອື່ນໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົໃນການຊມົໃຊເ້ສ້່ນທາງນັ້ນເອງ. ມນັແມ່ນຜນົຂອງ 
ການລົງທຶນທີ່ໄດ້ກັບມາໃຫ້ແກ່ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ເປັນການເລ່ງລັດໂຄງການ ແລະ ຮອບວຽນ 
ການຊຳລະໃຫຜູ້້ຊະນະການປະມນູ. ເຊ່ນດຽວກັນ, ໂຄງການປະຕບິດັຊກັຊາ້ກໍ່ຈະສນູເສ່ຍຄນຸຄາ່ທີ່ສຳຄນັ.
 
ເມື່ອພຈິາລະນາຄວາມຄຸ້ມຄາ່ຂອງການນຳໃຊທ້ນຶໃນເນື້ອຫາການຈດັຊື້-ຈັດຈາ້ງ ຕອ້ງໄດ້ເອາົໃຈໃສ່່ຕໍ່ທຸກໆ 
ສິ່ງເຊ່ນ: (i) ການເຮັດັໃຫຮ້ອບວຽນການຈດັຊື້ສັ້ນລງົ ຫຼ ື(ii) ການເລ່ງລດັຜນົໄດ້ຮບັຂອງໂຄງການພດັທະນາ.

ຄວາມໂປ່ງໃສຄວາມໂປ່ງໃສ

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ (ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ)ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ (ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ)
ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ການປະຢັດ ຂອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ເຊິ່ງມັນ
ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັັດການປະເມີນກ່ຽວກັບມູນຄ່າທີ່ຕິດພັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 

ຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ປັດໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ ແລະ/ຫືຼ ມູນຄ່າລວມທີ່ເໝາະສົມ
ຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ

ປະສິດທິຜົນປະສິດທິຜົນ ຄຸນນະພາບຄຸນນະພາບ ຄວາມຍືດຫຸ່ຍນຄວາມຍືດຫຸ່ຍນ

• ຫຼຸດມູນຄ່າການເຮັັດທຸລະກຳ
• ເພີ່ມທັກສະ
• ເພີ່ມລະດັບການນຳໃຊ້  

ເທັກໂນໂລຊີສູງຂຶ້ນ
• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ສົ່ງເສ່ີມ ແລະ ຊຸກຍູ ້

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຜ່ານ 
ລະບົບບອີເລັກໂທຮນິກ

• ສົ່ງເສ່ີມການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
• ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ 

ຢ່າງວອງໄວ
• ສົ່ງເສ່ີມປະເທດສະມາຊິກ 

ທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນ 
ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ປັບປຸງການວາງແຜນ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງດ້ານ 
ນິຕິກຳ

• ສັນຍາ ທີ່ປະກອບບັນທັດ 
ຖານການປະຕິບັດງານ 
ຈະແຈ້ງ

• ຈຳກັດການຮ້ອງທຸກ
• ປົບປຸງຂັ້ນຕອນຂອງ ADB

• ການປະມູນເປີດກ້ວາງ
• ການກະຈາຍອຳນາດລົງສູ ່

ທ້ອງຖິ່ນ
• ການຮັບຮອງການກະກຽມ 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  
ທາງເລືອກ

• ການຕັດສິນໃຈຕາມ 
ຫຼັກການ

• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ການມອບໝາຍວຽກ
• ການປະມູນ ທີ່ໃຫ້ນາໜັກ 

ແກ່ບັນທັດຖານຂອງ 
ເອກະສານສະເໜ ີ
ໂຄງການ

ຄວາມຍຸຕິທໍາຄວາມຍຸຕິທໍາ
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ຈຸດປະສົງຈຸດປະສົງ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່່ເພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານໂດຍຜາ່ນການຜນັຂະຫຍຸ່າຍເນື້ອໃນ ແລະ 
ອະທິບາຍກຽ່ວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງຂອງADB  ປ ີ2017 ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢມື (ລວມ 
ທງັຜູ້ໄດ້ຮບັທນຶຊວ່ຍເຫືຼອລາ້).

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ຍັງໄຈ້ແຍກຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໃນການພິຈາລະນາເມື່ອນຳໃຊ້ ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB  ຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ. 

ເອກະສານແມ່ແບບເອກະສານແມ່ແບບ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່່ເພື່ອໃຫ້ເປນັເອກະສານແມ່ແບບ (ບໍ່ຕາຍຕວົ) ແລະ ຈະມີການປັບປງຸຄືນ 
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ຕິດຕາມສະບັບປັບປຸງ ແລະ ສະບັບລ້າສຸດຢູ່ໃນເວັບໄຊສູນທຸລະກິດຂອງ ADB  ທີ່
https://www.adb.org/business/main.

ຜູ້ອ່ານຜູ້ອ່ານ
ໃນທກຸສະຖານະການ, ແມ່ນຫວງັໃຫຜູ້້ອ່ານນຳໃຊຄູ່້ມືແນະນຳສະບບັນີ້ຢ່າງແທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການ 
ຂອງຕນົເອງ.  ເພື່ອເຮັດັໃຫນ້ຳໃຊຄູ່້ມືແນະນຳສະບບັນີ້ຢ່າງຖກືຕອ້ງ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມນ່ຂໍ້ສົມມດຸຖານກຽ່ວກບັຜູ້ອ່ານ.

ຜູ້ອ່ານແມ່ນມຄີວາມຊຳນານງານກ່ຽວຂ້ອງກັບກດິຈະກຳທີ່ນຳໃຊ້ເງນິທັງໝົດ ຫຼ ືສວ່ນໃດໜຶ່ງຈາກທນຶກູ້ຢືມ 
ຫຼ ືຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຈາກ ADB  ຫືຼ ແມ່ນທນຶທີ່ ADB  ຄຸ້ມຄອງ. 

ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆຄໍາຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້�ອຍໆ, ການຊີ້ແຈງ, ຕວົຢາ່ງ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃນການເຝີີກອບົຮມົ, 
ແຫຼງ່ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວບັໄຊຂອງ ADB. 

ຕິດຕາມສະບັບປັບປຸງ ແລະ ສະບັບລ້າສຸດຢູ່ໃນເວັບໄຊສູນທຸລະກິດຂອງ ADB  ທີ່  
https://www.adb.org/business/main.

 ກົດໝາຍ ແລະ ຄໍາສັ່ງບຸລິມະສິດກົດໝາຍ ແລະ ຄໍາສັ່ງບຸລິມະສິດ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນອະທິບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍຸ່າຍຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB  ສຳລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອົງກອນຄຸ້ມຄອງ 
(ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) ໂຄງການພາຍໃນອະທິປະໄຕ (ລວມທັງໂຄງການຍ່ອຍ) ສຳລັບໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ 
ທຶນຂອງ ADB ໂດຍການລົງທຶນທີ່ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກ ADB (ແຕ່ບໍ່ລວມ ເງິນກູ້ 
ຂອງ ADB  ສຳລັບໂຄງການຖືເອົາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ນະໂຍບາຍເປັນພື້ນຖານ), ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ADB 
(ບໍ່ລວມການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ), ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ 
ADB ຄຸ້ມຄອງ.
 ໃນກລໍະນີມຄີວາມແຕກຕາ່ງລະຫ່ວາງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງ, ເອກະສານ 
ສະບບັຫ້ຼາສຸດ ຖເືປັນເອກະສານສັກສິດກວ່າ. ສນັຍາສະໜອງທນຶຈະເປນັເອກະສານຄຸ້ມຄອງສາຍພົວ
ພນັທາງນິຕກິຳ ລະຫ່ວາງ ຜູ້ກູ້ຢມື ແລະ ADB, ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, 
ການກໍ່ສ້າງ/ສອ້ມແປງ ແລະ ການບໍລກິານໄດຮ້ບັການຄຸ້ມຄອງຈາກເອກະສານຈັດຊື້-ຈດັຈາ້ງສະເພາະ 
ທີ່ ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ອອກ ແລະ ຕາມສນັຍາທີ່ໄດ້ເຊນັກນັລະຫວາ່ງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮບັການ 
ຄຸ້ມຄອງຈາກຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້.



x

ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ຕົວອັກສອນຫຍໍ້

ADB — ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

CMP — ແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

CPAR — ບົດລາຍງານການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ

CPRM — ການລົງທົບທວນການປະຕິບັດງານໂຄງການຂອງປະເທດ

CPS — ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ

CSPRA —  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ 
ຂະແຫນງການ/ອົງກອນ

e-GP — ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງລັດຖະບານ 

MAPS — ວິທີທາງປະຕິບັດສຳລັບການປະເມີນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

OAI — ຫ້ອງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ

P-RAMP — ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

PEFA — ການໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເງິນ

PPRA — ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ

PPRR — ການທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ

VFM — ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ 



xi

ບົດສະຫຸຼບໂດຍສັງເຂບບົດສະຫຸຼບໂດຍສັງເຂບ

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ອະທິບາຍຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ສຳລັບການບໍລິ 
ຫານຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕະຫລ້ອດທັງຫົມດຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ຈຸດປະສົງ
ຂອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງແມ່ນເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການໄປ 
ທາງລົບ. ຄູ່ມືແນະນຳຍັງອະທິບາຍວິທີກຳນົດ, ປະເມີນ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບຂອງ 
ປະເທດ ແລະ ຂະແຫນງການ/ອົງກອນ ແລະ ວິທີການເອົາຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າເປັນປັດໃຈ 
ໃນການກຳນົດ, ການປະເມີນ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບໂຄງການໃນຊ່ວງການວາງ 
ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ.

ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງສະແດງຄວາມຈຳເປັນເພ່ືອແກ�ໄຂແລະບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
ພາຍຫັຼງການກຳນົດ ແລະ ເນ້ນໜັກໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຄືດັ່ງກິດຈະກຳທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່. 
ການປະເມີນ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຈຳເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງບົນພື້ນຖານການຕໍ່ເນື່ອງເມື່ອ 
ຄວາມສ່ຽງມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃໝ່່ຈະໄດ້ຮັບການກຳນົດ.

ການກຳນົດແລະການຫຸລ້ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ຂອບຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ອະທິບາຍເຖິງວິທີນຳເອົາຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມ 
ສ່ຽງມາໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາ, ດັ່ງນັ້ນ ການຮັບປະກັນ 
ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະບວນການບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຫີຼກລ້ຽງຄວາມຈຳເປັນເພື່ອພັດທະນາ
ການປະເມີນໃຫ້ມີຄວາມສຳເລັດຂອງແຕ່ລະອັນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.

• ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຈະຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຫ້ລ້າຊ້າຂອງໂຄງການ 
ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

• ຂອບຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະອະທິບາຍຂະບວນການສຳລັບການປະເມີນຄວາມສ່
ຽງ ແລະ ບັນດາທາງເລືອກການແກ້ໄຂເພື່ອເຮັັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຫຸຼດຜ່ອນລົງ.

ສ້າງຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນສ້າງຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ

• ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງເຊື່ອມໂຍງກັນພາຍໃນ. ການບໍລິຫານ 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ຈະພາໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນສູງຂຶ້ນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ 
ຈະເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.



I. I. ພາກສະເໜີພາກສະເໜີ

1.1 ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຈະອະທິບາຍຂອບຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງທະນາຄານ 
ພັດທະນາອາຊີ (ADB) ສຳລັບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປິ່ນອ້ອມຮອບວຽນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເລີ່ມແຕ່ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດຈົນຮອດການປິດສັນຍາ. ຈຸດປະສົງ 
ຂອງກາບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນທາງລົບ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ 
ຂອງໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນທັງຫົມດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງເງິນກູ້ຢືມ ຫືຼ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB.

1.2 ຂອບຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈະອະທິບາຍວິທີທາງເພື່ອກຳນົດ, ປະເມີນ ແລະ 
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງກອນ ແລະ ວິທີທາງທີ່ຈະນຳໃຊ້ 
ຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າເປັນຂໍ້ມູນໃນການກຳນົດ, ການປະເມີນ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນລະດັ
ບໂຄງການ.

1.3 ຂອບດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນສະແດງຄວາມຈຳເປັນເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງພາຍຫັຼງມີ
ການກຳນົດ ແລະ ເນ້ນໜັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງນັ້ນໃນກິດຈະກຳທີ່ດຳເນີນຢູ່. ການປະເມີນ ແລະ 
ການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຈຳເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເມື່ອຄວາມສ່ຽງປ່ຽນແປງ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງໃໝ່່ໄດ້ຮັບການກຳນົດຂຶ້ນ.

1.4 ຂອບດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຢຶດຖືເອົາຫຼັກການ ແລະ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເປັນພື້ນຖານຕາມນະໂຍ 
ບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB: ສຳລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິ 
ການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ) 
ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ADB: ສຳລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, 
ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ 
ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ວິທີການນີ້ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍຂອງ 
ADB ເພືອຮັບປະກັນການປະຢັດ, ປະສິດທິຜົນ, ຄວາມຍຸຕິທຳ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ 
ຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ.

1.5 ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ ແມ່ນມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງ
ກັນພາຍໃນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ແຜນວາດ 1 ອະທິບາຍຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນຈະຂຶ້ນກັບ ຄຸນນະ 
ພາບ, ມູນຄ່າ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ທີ່ຕິດພັນກັນແຕ່ລະດ້ານແນວໃດປະກອບເຂົ້າເປັນອົງປະກອບທີ່ 
ລະບຸໄວ້. ຜົນກະທົບໃນທາງລົບຂອງໜຶ່ງໃນສາມດ້ານຂ້າງເທິງນີ້ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບ 
ຕໍ່ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ:

(i) ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ຜົນກະທົບໂດຍກົງຂອງໂຄງການຕໍ່ 
ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ, ຖ້າຫາກມັນບໍ່ກ່ຽວພັນກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບ 
ຫືຼ ຄວາມຍືນຍົງ.

(ii) ຜົນກະທົບໃນທາງລົບຈາກຄຸນນະພາບຕ່ຳກວ່າຕໍ່ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ, 
ຖ້າຫາກມັນບໍ່ກ່ຽວພັນກັບການຊົດເຊີຍດ້ວຍການຫັກມູນຄ່າ.



ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ2

ຄຸນນະພາບ

ມຸນຄ�າ ຄວາມຍືນຍ�ງ

ການບໍລິຫານ
ຄວາມສ�ຽງ

ຄວາມຄຸ�ມຄ�າຂອງ
ການນຳໃ��ທຶນ

• ການເ�ີມສ�າງ
• ການສ�າງລະບ�ບດໍາເ�ີນງານ
• ການບູລະນະຮ�ກສາ
• ການປະຕິບ�ດງານ

• ມູນຄ�າການຈ�ດຊ�
• ມູນຄ�າອາຍຸຮອບວຽນ
• ແ�ນເ�ລາ

• ສະພາບເ�ດລ�ອມ
• ຄວາມປອດໄ�
• ຄວາມຊ�ສ�ດ
• ການພ�ດທະນາເ�ດຖະກິດ
• ການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງພາຍໃ�

ແຜນວາດ 1: ການປະກອບສ່ວນຂອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ແຜນວາດ 1: ການປະກອບສ່ວນຂອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ 
ຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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(iii) ຜົນໃນທາງລົບຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງເຊ່ນ: ມົນລະພາວະທາງສະພາບເວດລ້ອມ ຫືຼ ໂຄງການ 
ຫືຼ ຄວາມປອດໄພໃນການປະຕິບັກງານທີ່ບໍ່ດີ, ມີຜົນກະທົບທາງກົງ ຫືຼ ໃນແນວໃດກ່ຽວ 
ກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄຸນະພາບ ແລະ ມູນຄ່າໄດ້ບັນລຸ 
ຈຸດປະສົງ, ຄວາມສຳເລັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມູນຄ່າຂອງການເສ່ຍຫາຍທາງສະພາບແວດ 
ລ້ອມທີ່ເປັນຄວາມເຊື່ອມຕໍ່ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ.

1.6 ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງທ່ີສຳຄັນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງຂອງ 
ADB ເພາະວ່າມັນເປັນການຮັບປະກັນວ່າບັນດາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄຸນນະພາບ, ມູນຄ່າ ແລະ ຄວາມ 
ຍືນຍົງໄດ້ຮັບການກຳນົດ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນລົງ ເພື່ອເຮັັດໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ  
ເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການຈະໄດ້ບັນລຸຜົນ. ແຜນວາດ 2 ສະແດງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ADB. 

ແຜນວາດ 2: ຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ແຜນວາດ 2: ຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຮອບວຽນ
ການຈ�ດຊ-ຈ�ດຈາງ

ຄວາມ
ຍຸຕ
ິທ�ຄຸມຄາ

ຄຸນ
ນະພ

າບ

ປະ
ສດິ

ທິພ
າບ

ການປະ�

�ດ
ຄວາມໂ�ງໃ�

ຮູບແ�ບໂ�ງການ

ການວາງແ�ນການຈ�ດຊ-ຈ�ດຈາງ
ແ�ນການຈ�ດຊ-ຈ�ດຈາງ

ການປະເ�ີນຄວາມສຽງຂອງການຈ�ດຊ-ຈ�ດຈາງ
ຄູມືແ�ະນ�ການບໍລິຫານໂ�ງການ

ການທ�ທຸລະກ�ທຶນຊວຍເ�ືອທາງດານວິຊາການ
ການຈ�ດໝວດຄວາມສຽງຂອງການຈ�ດຊ-ຈ�ດຈາງ

ເ�ກະສານການປະມູນ
ການມອບສ�ນຍາ

ການວາງແ�ນການຄຸມຄອງສ�ນຍາ

ຜ�ນຕອບກ�ບ ື ການປະເ�ີນ

ການຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດ 
ແ�ະ ຄຸມຄອງສ�ນຍາ

ບ�ດລາຍງານຜ�ນສ�ເ�ັດໂ�ງການ
ສນສຸດສ�ນຍາ (ການປິດສ�ນຍາ)

ບ�ດຮຽນທຖອດຖອນໄ�

ຍຸດທະສາດ
ເ�ອການຮວມມືກ�ບປະເ�ດ

ປະເ�ດ ແ�ະ ຂະແ�ງການ/ອ�ງກອນ
ການປະເ�ີນຄວາມສຽງຂອງການຈ�ດຊ-ຈ�ດຈາງ

ການປະເ�ີນການປະມູນ
ການລາຍງານຜ�ນຂອງການປະເ�ີນ

ການປະມູນ



II. ຈຸດປະສົງII. ຈຸດປະສົງ

2.1 ຈຸດປະສົງຂອງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ�ແມ່ນເພ່ືອສະແດງເຖິງຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື�-
ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ແລະ ອະທິບາຍວິທີທາງໃນການນຳໃຊ້ມັນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຢູ ່
ໃນ ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.

2.2 ຂອບຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງຈະນຳໃຊ�ໃນລະດັບແຕກຕ່າງກັນໃນອົງກອນ/
ອົງການຈັດຕັ້ງ (ປະເທດ, ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໂຄງການ) ແລະ ແຕ່ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຮອບວຽນອາຍຸຂອງໂຄງການ-ຂະບວນການຕໍ່ເນື່ອງຕະຫລ້ອດຮອບວຽນໂຄງການ ແລະ ການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ.

2.3 ຜູ້ກູ້ຢືມ (ຫືຼ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຫ້ລ້າ) ADB ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສຳລັບການບໍລິຫານຄວາມ
ສ່ຽງໃນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເຮັັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອ 
ແນ່ໃຈວ່າຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບການກຳນົດ ແລະ ບໍລິຫານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນຜູ້ກູ້ຢືມ
ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ການປະຕິບັດງານເຫຼົ່ານັ້ນ, ADB ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດ 
ຄວາມສອດຄ່ອງ ເພື່ອແນ່ໃຈວ່າຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບການກຳນົດ ແລະ ບໍລິຫານພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດ 
ຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ ແລະ ໃນລະດັບອົງກອນ ແລະ ໂຄງການ.



III. ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງIII. ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

3.1 ແຜນວາດ 3 ອະທິບາຍຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB.

ແຜນວາດ 3: ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຜນວາດ 3: ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, CSPRA = ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ 
ຂະແໜງການ/ອົງກອນ, PPRA = ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ປະເທດປະເທດ

ຂະແໜງການຂະແໜງການ

ອ�ງກອນອ�ງກອນ

ໂຄງການໂຄງການລະ
ດ�ບ

ອ�ງ
ກາ

ນຈ
�ດຕ


ງ/
ນິຕິ

ບຸກ
ຄ�ນ

ລະ
ດ�ບ

ອ�ງ
ກາ

ນຈ
�ດຕ


ງ/
ນິຕ

ິບຸກ
ຄ�ນ

••

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

• •

•
•

•

•

ປ�ດໃຈນໍາເຂ�າ ປ�ດໃຈນໍາເຂ�າ 
ການປະເມີນການປະເມີນ
ຄວາມສ ຽງຄວາມສ ຽງ

ຜ�ນໄດ�ຮ�ບຜ�ນໄດ�ຮ�ບ
(ຜ�ນຜະລິດ)(ຜ�ນຜະລິດ)
ການປະເມີນການປະເມີນ
ຄວາມສ ຽງຄວາມສ ຽງ

(ເຄ�ອງມືບໍລິຫານ(ເຄ�ອງມືບໍລິຫານ
ຄວາມສ ຽງຄວາມສ ຽງ

�ືື ກິດຈະກຳ)�ືື ກິດຈະກຳ)

ການປະເມີນການປະເມີນ
ຄວາມສ ຽງຄວາມສ ຽງ

CSPRAs 
ໃນເມ�ອກ ອນ
ການທ�ບທວນ
ທິດສະດີ
ຂ�ມູນຂອງ ADB

CSPRA

ການວາງແຜນໂຄງການການວາງແຜນໂຄງການແຜນຍຸດທະສາດແຜນຍຸດທະສາດ
ການຮ�ວມມືຂອງປະເທດການຮ�ວມມືຂອງປະເທດ

ການຈ�ດຕ�ງການຈ�ດຕ�ງ
ປະຕິບ�ດໂຄງການປະຕິບ�ດໂຄງການ

ໄລຍະຮອວຽນອາຍຸການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງໄລຍະຮອວຽນອາຍຸການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

CSPRA
ປະເພດຄວາມສ�ຽງ 
ການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ
ການວິເຄາະພາຍນອກ             
(ລວມທ�ງຕະ�າດ)
ການວິເຄາະພາຍໃນ

PPRA
ການຂ�ນທະບຽນ 
ຄວາມສ�ຽງຂອງໂຄງການ
ແຜນສ�ສານກ�ບຜູ�ທ�ມີ 
ສ�ວນຮ�ວມໃນໂຄງການ 
ແຜນຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

ແຜນຄຸ�ມຄອງແຜນຄຸ�ມຄອງ
ສ�ນຍາສ�ນຍາ

ການປະເມີນການປະເມີນ
ຄວາມສ�ຽງຄວາມສ�ຽງ

ຂອງໂຄງການຂອງໂຄງການ

ການຈ�ດປະເພດການຈ�ດປະເພດ
ຄວາມສ�ຽງ ຄວາມສ�ຽງ 

(ເປັນກຸ�ມ A �ື B)(ເປັນກຸ�ມ A �ື B)

ການປະເມີນການປະເມີນ
ຄວາມສ�ຽງການຄວາມສ�ຽງການ

ຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງຂອງຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງຂອງ
ປະເທດ ແລະ ປະເທດ ແລະ 

ຂະແ�ງການ/ ຂະແ�ງການ/ 
ອ�ງກອນອ�ງກອນ

CSPRA PPRA
ການຂ�ນທະບຽນ
ຄວາມສ�ຽງຂອງ
ໂຄງການ
ແຜນສ�ສານກ�ບ
ຜູ�ມີສ�ວນຮ�ວມຮ�ວມ
ໃນໂຄງການ 
ແຜນຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນ
ຈ�ດຊ�- ຈ�ດຈ�າງ

ປະເພດຄວາມສ�ຽງ
ການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ
(ມ�ນເກີດຂ�ນໃນ
ເອກະສານ
ການອອກແບບ
ໂຄງການ)

ແຜນຄຸ�ມຄອງ
ສ�ນຍາ
ບ�ດລາຍງານ
ການປິດສ�ນຍາ

ຮູບແບບໂຄງການຮູບແບບໂຄງການ



ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ6

3.2 ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນອີງຕາມຫັຼກການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ.
(ii) ມີການນຳໃຊ້ໃນລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງ/ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
(iii) ມີການນຳໃຊ້ຕະຫລ້ອດຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
(iv) ມີການສືບຕໍ່ ແລະ ດຳເນີນເປັນຂັ້ນໆ ໂດຍຜ່ານຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
(v) ຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບການບໍລິຫານພາຍຫັຼງໄດ້ມີການກຳນົດ.

A.  A.  ຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນອ້ອມຮອບໃນຂະບວນການບໍລິຫານ ຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນອ້ອມຮອບໃນຂະບວນການບໍລິຫານ 
ຄວາມສ່ຽງຄວາມສ່ຽງ

3.3 ຂອບຄວາມສ່ຽງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນອ້ອມຮອບ ໃນຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງແຜນວາດ 4 
ການເລີ່ມຕົ້ນໃນການກຳນົດຄວາມສ່ຽງ.

ແຜນວາດ 4: ຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງແຜນວາດ 4: ຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ການກຳນ�ດ
ຄວາມສ�ຽງ

ການປະເ�ີນ 
risks

ການກຳນ�ດ
ມາດຕະການ

ໃ�ການລຸດຜ�ອນ
ມອບຄວາມເ�ັນ
ເ��າຂອງຂອງ
ມາດຕະການ

ຕິດຕາມ
ຄວາມຄືບ��າ

ການປ�ບປຸງ
ຄວາມຄືບໜ�າ 
ການປະເ�ີນ
ຄວາມສ�ຽງ
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3.4 ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນແຜນຫວາດ 3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນນຳໃຊ້ທີ່ຖືກນຳ 
ໃຊ້ສຳລັບການກຳນົດຄວາມສ່ຽງໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ປັດໃຈນຳເຂົ້າ 
ເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນຳມາໃຊ້ໃນການກຳນົດຄວາມສ່ຽງໃນແຕ່ລະຂັ້ນ. ຫັຼງຈາກນັ້ນຈຶ່ງທຳການປະເມີນໃນແງ່
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຜົນທີ່ຈະຕາມມາ. ຜົນຜະລິດໄດ້ຈາກຂະບວນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈະໄດ້
ກຳນົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຜ່ານມາດຕະການທີ່ກຳລງປະຕິບັດຢູ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ເໝາະສົມດຳເນີນງານຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ. ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບມາດຕະການ ການຫຸຼດຜ່ອນຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ 
ເນື່ອງເພື່ອແນ່ໃຈວ່າມັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ສຸດທ້າຍ, ການປະເມີນຄວາມ 
ສ່ຽງຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸຄວາມຄືບໜ້າ (ອັບເດດ) ເພື່ອສະທ້ອນທຸກການປ່ຽນແປງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ຫືຼ 
ທຸກຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ່ມ.

B.  ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນລະດັບອົງການ B.  ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນລະດັບອົງການ 
ຈັດຕັ້ງ/ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈັດຕັ້ງ/ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

3.5 ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນລະດັບຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງ 
ການ/ອົງກອນ ແລະ ໂຄງການ. ແຜນວາດ 3 ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດຕ່າງໆຂອງການປະເມີນ 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢູ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ໄດ້ວາງ 
ບັນຊີລາຍຊື່ໃນຕາລະລາງ 1.

ເຄື່ອງມືບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງເຄື່ອງມືບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ການຈັດສັນການຈັດສັນ

ຄໍາແນະນໍາຄໍາແນະນໍາປະເທດປະເທດ ຂະແໜງການຂະແໜງການ ອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ ໂຄງການໂຄງການ

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ       
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງປະເທດແລະ 
ຂະແໜງການ/ອົງກອນ   

CSPRA ພິຈາລະນາ 
ຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້- 
ຈັດຈ້າງ ທີ່ມີການກ່ຽວພັນ
ກັບຄວາມອາດສາມາດ
ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ຂອງປະເທດ ແລະ 
ຂະແໜງການ/ອົງກອນ

ປະເພດຄວາມສ່ຽງ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

   

ໃນການຈັດປະເພດ 
ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ, 
CSPRA ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ 
ການພິຈາລະນາພ້ອມກັບ 
ຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ຂອງໂຄງການ  

ຄວາມອາດສາດມາຂອງ
ອົງກອນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ 
ການພິຈາລະນາໃນ 
PPRA ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງໂຄງການພ້ອມກັບ 
ຄວາມສ່ຽງໃນການ

ຕາຕະລາງ 1 : ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງ/ນິຕິບຸກຄົນຕາຕະລາງ 1 : ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງ/ນິຕິບຸກຄົນ
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C.  C.  ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງຈະນຳໃຊ້ຕະຫລອດຮອບວຽນ ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງຈະນຳໃຊ້ຕະຫລອດຮອບວຽນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

3.6 ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເວລາການກະກຽມແຜນຍຸດທະສາດການ
ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPS). ໃນເວລານີ້, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ 
ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງກອນ ໄດ້ພັດທະນາ, ການກຳນົດຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບຂອງປະເທດ ແລະ 
ຂະແໜງການ/ອົງກອນ. CSPRA ຈະປະເມີນຕາມຂອບນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຄຸ້ມຄອງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ, ຂອບສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການດຳ 
ເນີນງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການພາກປະຕິບັດຂອງຕະຫຼາດ, ລວມທັງຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມ 
ໂປ່ງໃສ່ຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ.

3.7 ໃນໄລຍະການອອກແບບຮູບແບບຂອງໂຄງການ, ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໄດ້ຮັບ 
ການຈັດປະເພດ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງ “A” ຫືຼ “B” ໂດຍ ADB, ແລະ ການຈັດປະເພດນີ້ແມ່ນ 
ຈະຖືກນຳໃຊ�ເພ່ືອກຳນົດລະດັບການກ່ຽວຂ�ອງຂອງແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງຂອງ 
ADB ໃນການກະກຽມໂຄງການ.

3.8 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ (PPRA) ໄດ້ຖືກດຳເນີນການ 
ໃນໄລຍະການວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງສະເພາະ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ 
ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຫລ້າຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການສະຫນອງໃນຕະຫຼາດ. ຄູ່ມືແນະນຳ 
ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະໄດ້ອະທິບາຍຂະບວນການ PPRA ຕື່ມອີກ.

3.9 ແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ (CMP) ແມ່ນເຄື່ອງມືບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອແນ່ໃຈວ່າ 
ຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ນຳໃຊ້ ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ 
ທີ່ຄວບຄູມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຄູ່ມືແນະນຳການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ຈະອະທິບາຍ CMP ເພີ່ມຕື່ມອີກ.

3.10 ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ADB ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກິດຈະກຳບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
ຕະຫຼອດໄລຍະການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເຮັັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອແນ່ໃຈວ່າ 
ຄວາມສ່ຽງຖືກກຳນົດຂຶ້ນ ແລະ ບໍລິຫານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໂດຍກົງ ຕໍ່ການການປະຕິບັດງານເຫຼົ່ານັ້ນ, ADB ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດຄວາມສອດ 
ຄ່ອງ ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອແນ່ໃຈວ່າຄວາມສ່ຽງຖືກກຳນົດຂຶ້ນ ແລະ ບໍລິຫານພາຍໃຕ້ 
ຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ, ແລະ ໃນລະດັບອົງກອນ ແລະ ໂຄງການ. ຕາຕະລາງ 
2 ໄດ້ວາງເຄົ້າໂຄງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ADB ແລະ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຕໍ່ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ.

ແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ


ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ 
PPRA ຈະປະຕິບັດໂດຍ
ຜ່ານການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

CSPRA = ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງກອນ, 
PPRA = ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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3.11 ໃນໄລຍະການວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນພາກ
ປະຕິບັດໂດຍກົງ, ADB ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປັດໃຈນຳເຂົ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ 
ເພື່ອຕົນເອງຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ADB ຈະດຳເນີນການກ່ຽວກັບ 
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການເພື່ອກຳນົດຄວາມສ່ຽງບົ່ມຊ້ອນຕໍ່ໂຄງການ, 
ປະເມີນລະດັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະເໜີມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ. 

D.  ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນມີການສືບຕໍ່ ແລະ ດໍາເນີນ D.  ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນມີການສືບຕໍ່ ແລະ ດໍາເນີນ 
ເປັນຂັ້ນໆຜ່ານຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເປັນຂັ້ນໆຜ່ານຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

3.12 ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງເລີ່ມຕົ້ນໃນຂັ້ນຕອນໃນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ ແລະ 
ດຳເນີນເປັນຂັ້ນໆ ໂດຍຜ່ານຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ຜົນຜະລິດຈາກແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຂອບ
ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະປະກອບເປັນປັດໃຈນຳເຂົ້ານຳໃຊ້ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ. ການປະເມີນ 
ຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະອັນ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານໄລຍະຂອງຂອບຄວາມສ່ຽງຜ່ານມາ ແລະ ເສີ່ມດ້ວຍ 
ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ໂດຍແນໃສ່່ໃຫ້ມີເປົ້າໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ໂຄງການ.

3.13 ແຜນວາດ 3 ຈະສະແດງ CSPRA ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍການນຳໃຊ້: 

(i) ປັດໃຈນຳເຂົ້າຂອງ CSPRAs ຜ່ານມາ;
(ii) ການທົບທວນທິດສະດີ (ເຊ່ນວ່າ: ການທົບທວນບົນພື້ນຖານ ”ວິທີທາງປະຕິບັດການ 

ປະເມີນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ” ຂອງອົງການຮ່ວມມືດ້ານເສ່ດຖະກິດ ແລະ ພັດທະ 
ນາ, ການປະເມີນໄດ້ສຳເລັດ ຕາມກອບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບດ້ານການເງິນ, ແລະ ການຊອກຄົ້ນຜ່ານອິນເຕີເນັດ); ແລະ

ຕາຕະລາງ 2: ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຕາຕະລາງ 2: ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
ນອນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງນອນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ໄລຍະຮອບວຽນ       ໄລຍະຮອບວຽນ       
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ເຄື່ອງມືບໍລິຫານ    ເຄື່ອງມືບໍລິຫານ    
ຄວາມສ່ຽງຄວາມສ່ຽງ

ການຈັດສັນຄວາມຮັບຜິດຊອບການຈັດສັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຜູ້ກູ້ຢືມຜູ້ກູ້ຢືມ

ຍຸດທະສາດການ
ຮ່ວມມືກັບປະເທດ

ການປະເມີຄວາມສ່ຽງ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ
ປະເທດ ແລະ ຂະແໜງ 
ການ/ອົງກອນ

ຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ຮັບການປຶກສາ

ແນວຄວາມຄິດ
ໂຄງການ

ການກຳນົດປະເພດ 
ຄວາມສ່ຽງ             
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ຮັບການປຶກສາ

ການວາງແຜນ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ການປະເມີນ
ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງໃນໂຄງການ

ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຮັບຜິດຊອບ

ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງ
ສັນຍາ

ແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ໄດ້ຮັບການປຶກສາ ຮັບຜິດຊອບ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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(iii) ການທົບທວນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ADB (ລວມມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຊ່ນວ່າ: ຂໍ້ມູນການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ ການທົບທວນທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ໂຄງການ ດຳເນີນການໂດຍຫ້ອງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ 
ຂອງADB).

3.14 ໃນທາງກັບກັນ, ການກຳນົດປະເພດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ ໄດ້ດຳ 
ເນີນການໃນໄລຍະການອອກແບບຮູບແບບຂອງໂຄງການ ໂດຍການນຳໃຊ້ CSPRA ເພື່ອເປັນ 
ປັດໃຈນຳເຂົ້າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກປະເພດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ.

3.15 ໃນການວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, CSPRA ແລະ ປະເພດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຈະເປັນປັດໃຈ ນຳເຂົ້າການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ, ຄຽງຄູ່ກັບການ 
ວິເຄາະພາຍນອກ (ລວມທັງການຕະຫຼາດ) ແລະ ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ. ຜົນຜະລິດ 
ແມ່ນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ, ການຂຶ້ນທະບຽນຄວາມສ່ຽງການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງແຜນສື່ສານກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ, ລວມທັງ 
ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

3.16 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ, ການຂຶ້ນທະບຽນຄວາມສ່ຽງການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ແຜນການສື່ສານກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມແລະ, ແຜນ ແລະ ຫຸຍຸ່ດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແມ່ນຈະເປັນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນ CMP, ເຊິ່ງມັນຈະເປັນໂຕບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ສັນຍາ.

3.17 ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການເນ້ນໃສ່່ທີ່ແຄບເຂົ້າ 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກຂັ້ນຕອນໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ຮັບການກັ່ນຕອງສຳລັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ການປະເມີນ
ໃນປະຈຸບັນ. ຕົວຢ່າງ: ໃນການພັດທະນາການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ, 
ການເນ້ນໃສ່່ທີ່ແຄບເຂົ້າຈາກຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແຫນງການຫາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໂຄງການ, 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນໃນ CSPRA ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສຳລັບ 
ຂໍ້ສະຫຸຼບໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ.

E.  ຄວາມສ່ຽງຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິຫານພາຍຫັຼງໄດ້ມີການກໍານົດE.  ຄວາມສ່ຽງຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິຫານພາຍຫັຼງໄດ້ມີການກໍານົດ

3.18 ຈຸດທີ່ສຳຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການເນ້ນໜັກໃນຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ແມ່ນການກຳນົດ ແລະ ການ 
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ງ່າຍດາຍແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ເພື່ອການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຮັບໄດ້, 
ມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກຳນົດຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, 
ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການະຕິບັດ. ເພື່ອແນ່ໃຈວ່າມາດຕະການຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ, ຄວາມຄືບໜ້າຂອງມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການ 
ຕິດຕາມ ແລະ ບໍລິຫານ.

3.19 ເພື່ອສາມາດດຳເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ບໍລິຫານມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນ, ການປະຕິບັດ
ການຫຸຼດຜ່ອນຄວນຈະໄດ້ຮັບການເກັບກຳໃນເອກະສານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ.
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3.20 ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດພຽງຄັ້ງດຽວ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການລິເລີ່ມການ 
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມສ່ຽງອາດມີການປ່ຽນແປງຫຼືຄວາມສ່ຽງອັນໃໝ່່ອາດປະກົດຂຶ້ນ. ການ 
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຄວນໄດ້ຮັບການອັບເດດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນຂອງການປ່ຽນແປງ, ຫຼື ຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ໃນຈຸດທີ່ສຳຄັນຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພື່ອແນ່ໃຈ
ວ່າຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບການບໍລິຫານ.

3.21 ແຜນວາດ 5 ຈະອະທິບາຍວິທີທາງຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດໃນການປະເມີນ 
ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ ແລະ ໃນຊ່ວງການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈະໄດ້
ຮັບການບໍລິຫານໂດຍຜ່ານການປະມູນ ແລະ ການມອບສັນຍາຈົນຮອດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ.

3.22 ຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບການກຳນົດໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ 
ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການບໍລິຫານໂດຍຜ່ານການຄັດເລືອກໃນການກະກຽມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຕົວຢ່າງ: 
ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ໂຄງຮ່າງສັນຍາ, ຂໍ້ກຳນົດສັນຍາ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບຜົນການປະຕິບັດ 
ງານ, ແລະ ການດຳເນີນການຫຸຼດຜ່ອນອື່ນໆ. ມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງ 
ຕົນຄວນຈະໄດ້ຮັບການບັນທຶກໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ ແລະ ຖືກ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກໆການຂຶ້ນທະບຽນຄວາມສ່ຽງ ແລະ/ຫືຼ ແຜນການສື່ສານກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.

3.23 ຕາມຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຫາຂັ້ນຕອນການປະມູນ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນຄວາມສ່ຽງຄວນຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນໂດຍພິຈາລ
ະນາຈາກທຸກໆຂໍ້ມູນຂາວສານອັນໃໝ່ທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະມູນທີ່ມີຄວາມຄ້ອງຈອງຕໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ຄ
ວາມສ່ຽງ ຫຼື ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ຕົວຢ່າງ: ການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການປະມູນອາດຈະມີກ
ານປ່ຽນແປງຕໍ່ມາດຖານທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ລະບົບໂຄງຮ່າງຜູ້ຍື່ນປະມູນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່
ວມ, ເຊິ່ງມັນອາດຈະມີຄວາມຕ້ອງການໃນມາດຕະການເພີ່ມຕື່ມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

3.24 ການປະເມີນຜົນການປະມູນ ແລະ ການມອບສັນຍາຕໍ່ໄປນີ້, ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອັບເດດຄວນຈະໄດ້ຮັບການລວມ 
ໃນ CMP, ພ້ອມດຽວກັບການການດຳເນີນການຕ່າງໆໃນການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ດຳເນີນການຂອງຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າຂອງ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາຄວນຈະລວມເອົາທຸກໆຄວາມສ່ຽງ (ແລະ ການດຳ 
ເນີນການຫຸຼດຜ່ອນ) ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ. ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການດຳເນີນການຫຸຼດຜ່ອນໃນແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາຕໍ່
ມາຈຳເປັນຕ�ອງໄດ�ຮັບການຕິດຕາມຈາກຜູ�ກູ�ຢືມເພ່ືອແນ່ໃຈວ່າພວກມັນໄດ�ຮັບການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍການລວມເອົາການທົບທວນຂອງການຂຶ້ນ
ທະບຽນໃນແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາທີ່ເປັນລາຍການພົ້ນເດ່ນໃນການປະຊຸມການບໍລິຫານສັນຍາກັບຜູ້ຮັບ 
ເໝົາ. ທຸກໆການປ່ຽນແປງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ຫືຼ ທຸກໆການກຳນົດຄວາມສ່ຽງອັນໃໝ່ຄວນຈະຖືກສະທ້ອນ 
ໃນການຂຶ້ນທະບຽນຄວາມສ່ຽງ.
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ແຜນວາດ 5: ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໂດຍຜ່ານການວາງແຜນ, ການປະມູນ ແລະ ແຜນວາດ 5: ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໂດຍຜ່ານການວາງແຜນ, ການປະມູນ ແລະ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

CMP = ແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ, PPRA = ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ການວາງແ�ນ
ການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

ການປະມູນ ແ�ະ 
ການມອບສ�ນຍາ

ການຈ�ດຕ�ງ
ປະຕິບ�ດສ�ນຍາ

ການກຳນ�ດ
ຄວາມສ�ຽງ

ການບໍລິຫານ
ຄວາມສ�ຽງ

ປະຢ�ດ,
ປະສິດທິຜ�ນ,

ຄວາມຍຸຕິທໍາ, 
ຄວາມໂ��ງໃ�,
ຄຸນນະພາບ,
ຄວາມຄຸ�ມຄ�າ

ຂອງການນຳໃ��ທຶນ

ການກຳນ�ດການ
ປະເ�ີນຄວາມສ�ຽງ
ການຈ�ດຊ� - ຈ�ດຈ�າງ
ຂອງໂ�ງການ ແ�ະ
ການປະເ�ີນຄວາມສ�ຽງ
ການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ
ໂ�ຍຜ�ານຂະບວນການ
ປະມູນ, ແ�ະ ການ

ຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດ
ການກຳນ�ດ
ມາດຕະການ
ການ��ດຜ�ອນ

ຄວາມສ�ຽງໄ��ຮ�ບ
ການບໍລິຫານໂ�ຍ
ການກະກຽມ
ການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ 
(ຕ�ວຢ�າງ: ວິທີການ
ຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ, 
ໂ�ງຮ�າງສ�ນຍາ, 
ຂ�ກຳນ�ດສ�ນຍາ, 
ມາດຕະການຂອງ
ຜ�ນການປະຕິບ�ດງານ, 
ອ�ນໆ).
ການຂ�ນທະບຽນ
ຄວາມສ�ຽງແ�ນສ�ສານ
ກ�ບຜູ�ມີສ�ວນຮ�ວມ
ໃ�ໂ�ງການ

ຂ�ນ
CMP ຈະມີຄວາມສ�ຽງ
ຈາກ PPRA ທ�ໄ��ຮ�ບ
ການທ�ບທວນ ແ�ະ
ຈະໄ��ຮ�ບການ
ບໍລິຫານໃ�ໄ�ຍະ
ການຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດ
ສ�ນຍາແ�ະຄວາມ
ສອດຄ�ອງໃ�
ມາດຕະການການ
��ດຜ�ອນ

ການຄຸ�ມຄອງສ�ນຍາ
ຈະລວມມີການ
ຕິດຕາມ ແ�ະ ການ
ບໍລິຫານຄວາມສ�ຽງ
ໃ� CMP ແ�ະ 
ບ�ນຫາອ�ນໆ �ື 
ຄວາມສ�ຽງທ�ຈະເ�ີດ
ຂ�ນໃ�ໄ�ຍະການ
ຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດ

PPRA ໄ��ຮ�ບການ
ດ�ດແ��ເ��ອສະທ�ອນ
ເ�ິງທຸກໆຄວາມສ�ຽງ
ອ�ນໃ�� �ື ໄ��ຮ�ບ
ແ��ງເ�ືອນ �ື 
ການ��ດຜ�ອນ
ຄວາມສ�ຽງທ�ເ�ີດຂ�ນ
ຈາກຜ�ນຕອບຮ�ບ
ຂອງການປະມູນ

ການກຳນ�ດຂອງທຸກໆ
ຄວາມສ�ຽງໃ��
ທ�ຈະເ�ີດຂ�ນ
ໃ�ໄ�ຍະການຈ�ດຕ�ງ
ປະຕິບ�ດສ�ນຍາ



IV. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການແກ້ໄຂIV. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການແກ້ໄຂ

4.1 ພາຍຫລ້ັງຄວາມສ່ຽງໄດ້ມີການກຳນົດ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ການ 
ແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ.

A.  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງA.  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

4.2 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີການຮັບຮູ້,
(ii) ການປະເມີນຜົນຕາມມາຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີການຮັບຮູ້,
(iii) ການກຳນົດອັນດັບຄວາມສ່ຽງ, ແລະ
(iv) ການຈັດປູລິມະສິດຄວາມສ່ຽງສຳລັບການແກ້ໄຂ.

4.3 ຕາຕະລາງຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ຄວນຈະໄດ້ຮັບການ 
ນຳໃຊ້ເພື່ອປະເມີນຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີການຮັບຮູ້, ຈັດອັນດັບຕາມ “ຍາກ” ເຖິງ 
“ເກືອບວ່າແນ່ນອນ. ” ຄະແນນຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມສ່ຽງແມ່ນລະຫ່ວາງ 1 ຫາ 5 ຄວນ 
ໄດ້ຮັບການກຳນົດສຳລັບຄວາມສອດຄ່ອງເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ.

4.4 ຕາຕະລາງຜົນກະທົບຕາມມາຂອງຄວາມສ່ຽງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ຄວນຈະໄດ້ຮັບ
ການນຳໃຊ້ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຕາມມາຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີການຮັບຮູ້, ຈັດອັນດັບຈາກ“ບໍ່ສຳຄັນ” 
ຫາ “ຫ້າຍແຮັງ.” ຕາຕະລາງຜົນກະທົບຕາມມາຈະຈັດປະເພດຜົນກະທົບຂອງຄວາມສ່ຽງໂດຍອີງຕາມ
ວິທີໃດທີ່ພວກມັນຈະມີຜົນໃນທາງລົບຕໍ່ຄວາມສຳລັດຂອງຫັຼກການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຫັຼກຂອງ ADB 
ກ່ຽວກັບເສ່ດຖະກິດ, ປະສິດທິຜົນ, ຄວາມຊື່ສັດ, ຄວາມໂປ່ງໃສ່, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ 
ການນຳໃຊ້ທຶນ.

4.5 ຜົນກະທົບຕາມມາຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີການຮັບຮູ້ຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍນຳໃຊ້ການກຳ
ນົດປະເພດທີ່ເຫມາະສົມຈາກລາຍການນີ້. ຖ້າຄວາມສ່ຽງມີຜົນກະທົບຫລ້າຍກວ່າໜຶ່ງຜົນກະທົບ, ຜົນ
ກະທົບທີ່ມີອັດຕາສູງສຸດຄວນໄດ້ຮັບການບັນທຶກ. ຄະແນນຜົນກະທົບຕາມມາແມ່ນລະຫ່ວາງ 1 ຫາ 5 
ອີງຕາມຜົນກະທົບທ່ີມີອັດຕາສູງສຸດຄວນໄດ�ຮັບການກຳນົດສຳລັບຄວາມສ່ຽງທ່ີມີຄວາມສອດຄ່ອງ 
ກັບຜົນກະທົບຕາມມາຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

4.6 ການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງຄວນຈະໄດ້ຮັບການກຳນົດໂດຍນຳໃຊ້ຕາຕະລາງການຈັດອັນ 
ດັບຄວາມສ່ຽງໃນຊ່ວງຕໍ່ມາຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1, ໂດຍການນຳໃຊ້ຄະແນນຄວາມອາດເປັນ 
ໄປໄດ້ຂອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະແນນຜົນກະທົບຕາມມາຂອງຄວາມສ່ຽງເພື່ອກຳນົດອັດຕາຄວາມສ່ຽງ. 
ຕົວຢ່າງ: ຄວາມສ່ຽງກັບຄະແນນຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງສ່ຽງແມ່ນ 4 (“ອາດຈະ”) ແລະ ຄະແນນ 
ຜົນກະທົບຕາມມາຂອງຄວາມສ່ຽງຂອງ 3 (“ປານກາງ”) ແມ່ນມີອັດຕາຄວາມສ່ຽງແມ່ນ “ສູງ” 
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1).
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4.7 ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງຈະໄດ້ຮັບການຈັດປູລິມະສິດສຳລັບການແກ້ໄຂ. ຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຮັ
ບການຈັດເປັນອັນດັບ “ສູງສຸດ” ແລະ “ສູງ” ຄວນຈະໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່່, ແຕ່ການແກ້ໄຂເພື່ອ 
ຫຸຼດຜ່ອນ “ປານກາງ” ແລະ “ຕ່ຳ” ຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງເໝາະສົມ.

ແຜນວາດ 6: ທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງແຜນວາດ 6: ທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

B.  ການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງB.  ການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ

4.8 ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະອັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໜຶ່ງ 
ໃນສີ່ວິທີທາງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນແຜນຫວາດ 6: “ຫຼີກລ້ຽງ,” “ຫຼຸດຜ່ອນ,” “ສົ່ງຕໍ່,” ຫຼື “ຮັບເອົາ”

4.9 ໃນບາງກໍລະນີ, ມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນທີ່ມີຢູ່ອາຈະໄດ້ “ຫີຼກລ້ຽງ”. ຕົວຢ່າງ: ລະບົບ 
ການຈັດຊື �- ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດທີ່ບໍ່ສົມບູນອາດຈະໄດ້ຮັບການຫຸຼດຜ່ອນໂດຍການນຳໃຊ້ເອກະສານ
ມາດຖານຂອງ ADB 100% ໃນສັນຍາທີ່ນຳໃຊ້ທຶນທັງຫົມດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງໂດຍເງິນກູ້ຢືມ ຫືຼ 
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. 

4.10 ມາດຕະການກຳນົດຄວາມສ່ຽງຄວນມີການດຸ່ນດຽງກັບຄວາມມີປະສິດທິພາບສຳລັບການ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທຽບກັບມູນຄ່າ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພວກມັນ.
ຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບ “ສູງສຸດ” ອາດຮັບປະກັນໂດຍແຫ່ຼງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ແຜນການທີ່ 
ສະເພາະເຈາະຈົງ. 

�ີກລ�ຽງ

��ດຜ�ອນ

ການໂ�ນ

ຮ�ບເ�ົາ

�ີກລ�ຽງຄວາມສ�ຽງໂ�ຍການຕ�ດສິນໃ�ບ�ດຳເ�ີນໂ�ງການ �ື ກິດຈະກຳ.

ສ�ງຕ�ຄວາມສ�ຽງໃ��ຝ�າຍອ�ນ, ຕ�ວຢ�າງ: ເ��ອນໄ�ສ�ນຍາ, ກ�ຽວກ�ບໄ�ຍະຮ�ບຜິດຊອບ
ຄ�າເ�ຍຫາຍ ແ�ະ ສິນໄ�ຊ�ດເ�ີຍ, ການປະກ�ນໄ� ແ�ະ ອ�ນໆ.

ຮ�ບເ�ົາຄວາມສ�ຽງໂ�ຍບ�ມີການ��ດຜ�ອນ. ນ�ອາດຈະເ�ີດຂ�ນເ�າະວ�າການຈ�ດ

��ດຜ�ອນຄວາມອາດເ�ັນໄ�ໄ��ທ�ຈະເ�ີດຂ�ນ, ຕ�ວຢ�າງ: ແ�ວທາງການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ, ຂ�
ກຳນ�ດແ�ະ ເ��ອນໄ�ສ�ນຍາຕ�າງໆ, ກິດຈະກຳການບໍລິຫານສ�ນຍາ, ປ�ມຄູ�ມືການຄຸ�ມຄອງ
ຄຸນນະພາບ, ການຝຶກອ�ບຮ�ມ.
��ດຜ�ອນຜ�ນກະທ�ບຕາມມາທ�ຈະເ�ີດຂ�ນ, ຕ�ວຢ�າງ: ການວາງແ�ນສຳຮອງ, ການຈ�ດສ�ນ
ກິດຈະກຳຄືນໃ�� �ື ການດຳເ�ີນງານ, ແ�ະ ອ�ນໆ.

ອ�ນດ�ບຄວາມສ�ຽງທ�ຕ�ເ�ີນໄ�ທ�ບ�ຮ�ບປະກ�ນໃ�ການ��ດຜ�ອນ,
ມີແ�ນການແ��ໄ�, ແ�ະ/�ື
ມູນຄ�າຂອງການ��ດຜ�ອນເ�ືອກວ�າຜ�ນປະໂ�ດຈະໄ��ຮ�ບ.



V. ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງນອນໃນຮອບວຽນ V. ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງນອນໃນຮອບວຽນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

A.  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ A.  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ 
ຂະແໜງການ/ອົງກອນຂະແໜງການ/ອົງກອນ

5.1 ໃນຊ່ວງການພັດທະນາຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ, ADB ດຳເນີນການກ່ຽວກັບ 
CSPRA. CSPRA ແມ່ນໃຫ້ເຫັນພາບໂດຍລວມຂອງຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນລະດັບຂອງ 
ປະເທດ ແລະ ຂະແໜງ/ອົງການຈັດຕັ້ງ. ລະດັບໃນການປະເມີນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ ແລະ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ຈະໄດ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຄງການຕ່າງໆ.

5.2 CSPRA ໄດ້ຮັບການດຳເນີນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ບາງຄັ້ງອາດຈະແມ່ນໃນເວລາດຽວກັນ 
ກັບການກະກຽມຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າມັນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະເປັນຜົນກະທົບປະຈັດນຕາໃນການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດໄວ້ນັ້ນ, 
ມັນອາດຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື 
ກັບປະເທດ.

5.3 CSPRA ແມ່ນໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບການກະກຽມຮູບແບບໂຄງການ ແລະ ການຈັດ 
ປະເພດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນຊ່ວງຂັ້ນຕອນການອອກແບບຮູບແບບໂຄງການຂອງຮອບ
ວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນມັນຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນສຳລັບການປະເມີນຄວາມ
ສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງ. ແຜນວາດ 7 ຈະອະທິບາຍຄວາມຄືບຫນ້າສຳລັບການດຳເນີນການຂອງ CSPRA.

5.4 CSPRAs ໂດຍທົ່ວໄປຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂັ້ນຕອນການວາງແຜນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົບ 
ທວນການປະເມີນ ແລະ ປະສົບການໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດທີ່ມີຢູ່, ແລະ ການດຳເນີນ 
ການຂອງເຄື່ອງມືເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ. ການທົບທວນນີ້ແມ່ນຈະ 
ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອພັດທະນາແຜນວຽກໃນສະໜາມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມອື່ນໆ.

5.5 ຈຸດປະສົງການປຶກສາຫາລືກັບລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆແມ່ນເພື່ອກວດສອບ
ການເລ່ີມການປະເມີນການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງຂອງປະເທດແລະເພ່ືອປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຂະແໜງ 
ການ/ອົງການຈັດຕັ້ງສຳລັບຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຄົ້ນພົບໄດ້ຮັບການບັນທຶກໃນບົດລາຍ
ງານ CSPRA.

5.6 ສຸດທ້າຍນີ້, ການກຳນົດຄວາມອ່ອນແອໃນ CSPRA ແມ່ນຈະກາຍໄປເປັນຄວາມສ່ຽງ, 
ຄວາມສ່ຽງຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນ, ການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຈະໄດ້ຮັບການກຳນົດ ແລະ ມາດຕະການ 
ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການບັນທຶກໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້- 
ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ (P-RAMP). ຫລ້ັງຈາກນັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງປະເທດໂດຍລວມຈະໄດ້ຮັບການກຳນົດເປັນຄວາມສ່ຽງຂອງຂະແໜງໂດຍລວມສຳລັບແຕ່ລະ 
ຂະແໜງທີ່ສຳຄັນ.
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ແຜນວາດ 7: ຂະບວນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ ແຜນວາດ 7: ຂະບວນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ 
ຂະແໜງການ/ອົງກອນ Assessment Processຂະແໜງການ/ອົງກອນ Assessment Process

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, CSPRA = ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ 
ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ, P-RAMP = ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການວາງແຜນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

5.7 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການ CSPRA, ລວມທັງ 
ການອ້າງອີງເຖິງເຄື່ອງມື ແລະ ແບບຮ່າງເລີ່ມແຕ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ຫາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6 
ຂອງຄູ່ມືແນະນຳນີ້.

B.  ການອອກແບບຮູບແບບໂຄງການB.  ການອອກແບບຮູບແບບໂຄງການ

5.8 ຂັ້ນຕອນການອອກແບບຮູບແບບໂຄງການ, ການຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງໂຄງການໂດຍລວມຄື “A” ຫືຼ “B” ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການກຳນົດໂດຍ ADB. ການຈັດປະເພດແມ່ນ 
ຈະຖືກໃຊ້ເປັນຄູ່ມືການກະກຽມໂຄງການ ແລະ ຄວາມຮອບຄອບ.

5.9 ປະເພດ “A” ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງສູງແລະຈະມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງແຂງຂັນຂອງທີມງານ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ຕະຫຼອດຂະບວນການແລະການກະກຽມໂຄງການ.

5.10 ການຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການແມ່ນຮູບແບບຂອງ (i) ສະພາບ 
ແວດລ້ອມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນປະເທດແລະຂະແໜງການ (ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງ, ບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້) 
ແລະ (ii) ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງໂຄງການ.

ແ�ນຂອງ CSPRA ດຳເ�ີນກ�ຽວກ�ບ
CSPRA

ກຳນ�ດການຈ�ດປະເ�ດ
ຄວາມສ�ຽງ

1.ເ��ມຕ�ນດຳເ�ີນການ
ທ�ບທວນເ��ອງສະພາບ
ແ�ດລ�ອມ ແ�ະ ສ�ງຄ�ມ
2. ການທ�ບທວນປະສ�ບການ
ຂອງ ADB
3. ນຳໃ��ເ��ອງມືການ
ທ�ບທວນການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ 
ຂອງປະເ�ດ
4. ພ�ດທະນາຂ�ກຳນ�ດອ�າງອີງ
ສຳລ�ບພາລະກິດຂອງ
CSPRA 
5. ປ�ດໃ�ການພິຈາລະນາ
ຂອງປະເ�ດ
6. ກະກຽມການປະເ�ີນ
ກ�ບລ�ດຖະບານ

1. ຢ�ງຢືນການປະເ�ີນການ
ຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງຂອງປະເ�ດ
2. ສຳເ�ັດການປະເ�ີນການ
ຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງຂອງ ຂະແ�ງ
ການ/ອ�ງການຈ�ດຕ�ງ
3. ຂຽນລາຍງານກ�ຽວກ�ບ 
CSPRA

1. ປ�ຽນຄວາມອ�ອນແ�ຂອງ 
CSPRA ມາເ�ັນຄວາມສ�ຽງ
2. ປະເ�ີນຄວາມສ�ຽງ
3. ກຳນ�ດການແ��ໄ�
ຄວາມສ�ຽງ
4. ກະກຽມ P-RAMP
5. ກຳນ�ດຄວາມສ�ຽງການ
ຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງຂອງປະເ�ດ 
ໂ�ຍລວມ ແ�ະ ຄວາມສ�ຽງ
ການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງຂອງ 
ຂະແ�ງໂ�ຍລວມສຳລ�ບ
ແ��ລະຂະແ�ງທ�ສຳຄ�ນ



ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງນອນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 17

5.11 ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງສະພາບແວດລ້ອມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອີງຕາມ 
ຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການຫືຼອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ໂຄງການ, ທີ່ໄດ້ຖືກ 
ກຳນົດໃນCSPRA. ຕາຕະລາງຄວາມສ່ຽງສະພາບແວດລ້ອມໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງເອກະສານ 
ຊ້ອນທ້າຍ 10 ໃນຕໍ່ມາໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອກຳນົດອັນດັບຄວາມສ່ຽງສະພາບແວດລ້ອມໃນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ.

5.12 ເຄື່ອງມືການຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10 ໃນຕໍ່ມາ 
ຄວນເຮັັດໃຫ້ສຳເລັດ. ຖ້າຜົນຕອບມີຄຳຖາມແມ່ນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໃນເຄື່ອງມືແມ່ນລະບຸວ່າ 
“ຖືກຕ້ອງ” ADB ຈະປະເມີນ ແລະ ກຳນົດການຊ່ວຍເຫືຼອຕໍ່ຜູ້ກູ້ຢືມຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຕື່ມ 
ໃນວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ຖ້າຫາກການປະເມີນນັ້ນ, ຜູ້ກູ້ຢືມມີແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທີ່ພຽງພໍ 
ແລະ/ຫືຼ ຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນເພື່ອດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

5.13 ການສະນັບສະຫູນນໃນວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພີ່ມຕື່ມຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ, ປະເພດ 
ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການແມ່ນຈັດເປັນປະເພດ “A.” ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ມັນຈະເປັນ 
ປະເພດ “B.”

C.  ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງC.  ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

5.14 ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ມັນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງ 
ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບໂຄງການໂດຍການພັດທະນາການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ. 

5.15 CSPRA ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂໍ້ມູນເພື່ອນຳເຂົ້າໃຊ້ໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງໂຄງການ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນ CSPRA ຈະຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນສຳລັບເງິນ
ຕາ ແລະ ເພື່ອກຳນົດວ່າມັນຍັງມີຄວາມຖືກຕ້ອງສຳລັບໂຄງການ. ຖ້າບໍ່, CSPRA ຄວນຈະໄດ້ຮັບ 
ການອັບເດດກ່ອນໜ້າການພັດທະນາການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ.

5.16 ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ຈະມີລາຍລະອຽດຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບໂຄງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມ
ກ່ຽວຂ້ອງ, ລັກສະນະ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຮູບແບບຂອງສັນຍາທີ່ຕ້ອງການ. 
PPRA ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ພ້ອມກັບ CSPRA ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບໂຄງການລວມທັງຄວາມສ່ຽງໃນຕະຫຼາຍ. ອ້າງອີງຄູ່ມືແນະນຳການວາງແຜນຫຸຍຸ່ດທະ
ສາດການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງສຳລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງຂອງ 
ໂຄງການ.

5.17 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການແລະການຂຶ້ນທະບຽນຄວາມສຽງ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວພັນຈະໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າເພື່ອພັດທະນາແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 
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D.  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາD.  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

5.18 ໃນຕອນການມອບສັນຍາ, ຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບການກຳນົດໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັ
ດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນຄວາມສ່ຽງຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນສຳລັບ 
ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແລະບັນດາຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຖືກລວມໃນ
ແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ. ນອກຈາກນີ້,ທຸກໆການປ່ຽນແປງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງແລະທຸກໆຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ກຳນົດໃຫມ່ພ�ອມດຽວກັບວິທີການການຫຸຼດຜ່ອນທ່ີກ່ຽວຂ�ອງຄວນຈະໄດ�ຮັບການລວບລວມເຂົ�າໃນ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ.

5.19 ແຜນຄຸ້ມຄອງໂຄງການສັນຍາ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນຄວາມສ່ຽງຄວນໄດ້ຮັບການອັບເດດ 
ຕະຫຼອດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອສະທ້ອນຕໍ່ທຸກໆການປ່ຽນແປງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ຫືຼ ທຸກໆຄວາມສ່ຽງໃຫ່ມ
ເພື່ອເຮັັດໃຫ້ການບໍລິຫານມີປະສິດທິພາບຈົນກະທັງສຳເລັດໂຄງການ. ອ້າງອີງຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິຫານ
ສັນຍາສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ.



VI. ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນເພື່ອການທົບທວນເພີ່ມເຕີມVI. ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນເພື່ອການທົບທວນເພີ່ມເຕີມ

6.1 ຄູ່ມືແນະນຳຂອງADBຕໍ່ໄປນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການສຶກສາສຳລັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມ:

(i) ຄູ່ມືແນະນຳຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ,
(ii) ຄູ່ມືແນະນຳການວາງແຜນຫຸຍຸ່ດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ແລະ
(iii) ຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິຫານສັນຍາ.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຕາຕະລາງປະເມີນຄວາມສ່ຽງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຕາຕະລາງປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

A1.1 ຕາຕະລາງ A1.1, A1.2, and A1.3 ອະທິບາຍຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້, 
ຜົນຕາມມາຂອງຄວາມສ່ຽງ, ຕາຕະລາງການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງຕາມລຳດັບ. ຕາຕະລາງ A1.4  
ອະທິບາຍການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ສຳຄັນ.

ຕາຕະລາງ A1.1: ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເປັນໄປໄດຕາຕະລາງ A1.1: ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້

ຕາຕະລາງ A1.2: ຜົນຕາມມາຂອງຄວາມສ່ຽງຕາຕະລາງ A1.2: ຜົນຕາມມາຂອງຄວາມສ່ຽງ

ຕົວກໍານົດຕົວກໍານົດ
ຜົນທີ່ຕາມມາ ຜົນທີ່ຕາມມາ 

ຄະແນນຄະແນນaa

ຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຮັບການກໍານົດມີຜົນແນວໃດຄວາມສໍາເລັດໃນຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຮັບການກໍານົດມີຜົນແນວໃດຄວາມສໍາເລັດໃນຄວາມຄຸ້ມຄ່າ 
ຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ

ເສດຖະກິດເສດຖະກິດ ມີປະສິດທິຜົນມີປະສິດທິຜົນ ຄວາມຊື່ສັດຄວາມຊື່ສັດ ຄວາມໂປ່ງໃສຄວາມໂປ່ງໃສ ຄຸນນະພາບຄຸນນະພາບ ເງິນເງິນ

(1)(1) (2)(2) (3)(3) (4)(4) (5)(5) (6)(6)

ບໍ່ຮ້າຍແຮັງ 1       

ມີໜ້ອຍ 2       

ປານກາງ 3       

ມີຫຼາຍ 4       

ຮ້າຍແຮັງ 5       

a ສຳລັບແຕ່ລະຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດ, ຜູ້ປະເມີນດຳເນີນການໃຫ້ຄະແນນຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາສຳລັບແຕ່ລະ 
ຫຼັກການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຖ້າຄວາມສ່ຽງມີຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຢ່າງ. ຖ້າຄວາມສ່ຽງມີຜົນກະທົບຫຼາຍ 
ກວ່າໜຶ່ງຢ່າງ, ຜົນກະທົບຄວນໄດ້ຮັບການບັນທຶກແລະຖືກຈັດເປັນອັນດັບສູງສຸດ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ໃນຕາຕະລາງການຈັດ 
ອັນດັບຂອງຄວາມສ່ຽງຂອງຕາຕະລາງ A1.3 ເພື່ອກຳນົດອັນດັບ ຄວາມສ່ຽງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນະຄານພັດທະນາອາຊີ.

ລາຍການລະອຽດລາຍການລະອຽດ ຄະແນນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຄະແນນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ລາຍລະອຽດລາຍລະອຽດ ຕົວຊີ້ວັດຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ຕົວຊີ້ວັດຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້

ໜ້າຈະແມ່ນ 5 ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ > 95%

ອາດຈະແມ່ນ 4 ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້
ທີ່ຈະເກີດຂຶ່�ນ 66%–95%

ອາດເປັນໄປໄດ້ 3 ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ
ຢູ່ໃນບາງຊ່ວງ 26%–65%

ບໍ່ອາດຈະແມ່ນ 2 ເກີນຄວາມຄາດຫັວງ
ຖ້າເກີດຂຶ້ນ 5%–25%

ຍາກທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ 1 ອາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍ < 5%

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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ຕາຕະລາງ A1.3: ຕາຕະລາງການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງຕາຕະລາງ A1.3: ຕາຕະລາງການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງ

ຕາຕະລາງA1.4: ຫົວຂໍ້ສໍາຄັນການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງຕາຕະລາງA1.4: ຫົວຂໍ້ສໍາຄັນການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງ

ສູງສຸດ

ສູງ

ປານກາງ

ຕ່ຳ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນະຄານພັດທະນາອາຊີ.

   ຜົນທີ່ຕາມມາຂອງຄວາມສ່ຽງຜົນທີ່ຕາມມາຂອງຄວາມສ່ຽງ

   ບໍ່ຮ້າຍແຮງບໍ່ຮ້າຍແຮງ ມີໜ້ອຍມີໜ້ອຍ ປານກາງປານກາງ ມີຫຼາຍມີຫຼາຍ ຮ້າຍແຮງຮ້າຍແຮງ

   11 22 33 44 55

ໜ້າຈະແມ່ນ 5 ປານກາງ ປານກາງ ສູງ ສູງສຸດ ສູງສຸດ

ອາດຈະແມ່ນ 4 ປານກາງ ປານກາງ ສູງ ສູງ ສູງສຸດ

ອາດເປັນໄປໄດ້ 3 ຕ່ຳ ປານກາງ ປານກາງ ສູງ ສູງ

ບໍ່ອາດຈະແມ່ນ 2 ຕ່ຳ ຕ່ຳ ປານກາງ ປານກາງ ສູງ

ຍາກທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ 1 ຕ່ຳ ຕ່ຳ ຕ່ຳ ປານກາງ ປານກາງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນະຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຄວ
າມ

ອາ
ດເ

ປັນ
ໄປ

ໄດ
້ຂອ

ງຄ
ວາ

ມສ
່ຽງ

ຄວ
າມ

ອາ
ດເ

ປັນ
ໄປ

ໄດ
້ຂອ

ງຄ
ວາ

ມສ
່ຽງ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ຂະບວນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ຂະບວນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງ/ອົງການຈັດຕັ້ງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງ/ອົງການຈັດຕັ້ງ

A2.1 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງຂອງປະເທດແລະຂະແໜງການ/ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງ (CSPRA) ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫົວຂໍ້ແລະການວິໃຈຂອງຂະແໜງທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອ 
ຕອບສະຫນອງຂໍ�ມູນເຂົ�າໃນການກະກຽມເພ່ືອກະກຽມຫຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດໃໝ່.  
ມັນຍັງເປັນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການໃນຊ່ວງຂັ້ນຕອນ 
ການອອກແບບຮູບແບໂຄງການຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ແລະ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາການ
ປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ (PPRA) ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 
CSPRAໂດຍການປະສານເຂົ້າໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນປະຕິບັດການຕ້ານການສໍ້ລາດ ແລະ 
ການປົກຄອງໃນລະດັບສອງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB).

A2.2 ການດຳເນີນຂອງ CSPRA ຈະໄດ້ຮັບການອະທິບາຍໃນລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມ.

A.  ການວາງແຜນການປະເມີນA.  ການວາງແຜນການປະເມີນ

A2.3 ADB (ຫຼື ທີ່ປຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກ ADB) ຈະດຳເນີນການກ່ຽວກັບ 
CSPRA. ເພື່ອວາງແຜນການປະເມີນ ແລະ ກຳນົດແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ຕ້ອງການ, ແລະ ເລີ່ມການ 
ທົບທວນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມບົນພື້ນຖານການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີຢູ່, 
ພ້ອມດຽວນັ້ນປະສົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ໃນປະເທດ ແລະ ໃນຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນ.

1. 1. ການທົບທວນທິດສະດີການທົບທວນທິດສະດີ

A2.4 ຈຸດປະສົງຂອງຂັ້ນຕອນນີ້ໃນຂະບວນການເພື່ອກຳນົດຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະບົບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງສະທາລະນະ. ນີ້ສາມາດລວມມີ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່:

(i) (i) ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ CSPRA ທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຜ່ານມາໂດຍ ADB:ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ CSPRA ທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຜ່ານມາໂດຍ ADB: ADB 
ອາດໄດ້ມີການດຳເນີນການປະເມີນຜ່ານມາ (ຫືຼ ການປະເມີນອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນພາຍ 
ໃຕ້ຊື່ແຕກຕ່າງກັນ). ບົດລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ ADB ຫືຼ ໄດ້ຮັບ 
ຈາກກົມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ADB.

(ii) (ii) ບົດລາຍງານການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ (CPAR):ບົດລາຍງານການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ (CPAR): CPAR ແມ່ນ 
ເຄ່ືອງມືຫັຼກຂອງທະນາຄານໂລກເພ່ືອຊ່ວຍປະເທດສະມາຊິກໃນການວິເຄາະນະໂຍ 
ບາຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງແລະຂັ້ນຕອນຕ່າງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ADB ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ 
ການພັດທະນາອື່ນໆທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນປະຈຳໃນການປະຕິບັດ CPAR. CPARs 
ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຂອງສະທາລະນະສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນເວັບໄຊຂອງທະນາຄານໂລກ 
ທີ່ http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/document-
type/540617. 

(iii) (iii) ອົງການສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືທາງເສດທະກິດ, ກໍາມະວິທີຂອງ ອົງການສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືທາງເສດທະກິດ, ກໍາມະວິທີຂອງ 
ຄະນະກຳມະການຊ້ວຍເຫືຼອການພັດທະນາສຳລັບການປະເມີນລະບົບການການຄະນະກຳມະການຊ້ວຍເຫືຼອການພັດທະນາສຳລັບການປະເມີນລະບົບການການ  

http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/document-type/540617
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/document-type/540617
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ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (MAPS):ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (MAPS): ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2003–2004, MAPS ແມ່ນມີ
ຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຕອບສະໜອງເຄື່ອງມືທົ່ວໄປ ເພື່ອປະເມີນຄຸນະພາບ ແລະ ປະສິດ 
ທິພາບຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

(iv) (iv) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສາທາລະນະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເງິນ (PEFA): ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສາທາລະນະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເງິນ (PEFA): 
ໂຄງການPEFA ໄດ້ຮບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001 ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ 
ຫຼາຍຝ່າຍເພື່ອປະເມີນເງື່ອນໄຂຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະບົບ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເງິນສາທາລະນະຂອງປະເທດ. ຂອບເຂດຂອງ PEFA 
ໃນການປະເມີນການບໍລິຫານທາງການເງິນສາທາລະນະຂອງປະເທດປະກອບມີ 31 
ຕົວຊີ້ບອກ, ໜຶ່ງໃນການປະເມີນແມ່ນການຕິດຕາມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ວິທີການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ, ການປະເມີນການເຂົ້າເຖິງຂອງສາທາລະນະຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ແລະ ການບໍລິຫານການຮ້ອງທຸກໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.  
ການປະເມີນ PEFA ມີໃຫ້ສາທາລະນະເຂົ້າເຖິງໄດ້ກ່ຽວກັບ PEFA ໃນຢູ່ເວັບໄຊ: 
www.pefa.org.

(v) (v) ການຊອກຫາທາງອິນເຕີເນັດ:ການຊອກຫາທາງອິນເຕີເນັດ: ບັນດາຄູ່ຮ່ວມທຶນຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ 
ຂຶ�ນກັບລັດຖະບານຈະເຂົ�າເຖິງລະບົບການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງສາທາລະນະໄດ�ຢ່າງເປັນ 
ປະຈຳ, ລວມທັງແນວຄວາມຄິດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ. (ຕົວຢ່າງ: 
ກົມຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກສຳລັບການພັດທະນາສາກົນຈະຕິດຕາມລາຍຮັບແຫ່ງຊ
າດ, ອື່ນໆ). ການຄົ້ນຫາໃນເວັບໄຊ໌ແມ່ນ “procurement fiduciary assessment 
[country name]” ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອກຳນົດແຫ່ຼງຂໍ້ມູນໃນລະດັບສອງເພີ່ມ
ຕື່ມຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ການຄົ້ນຫາທາງເວັບໄຊຄວນລວມມີການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງສະຖາບັນການເງິນສາກົນຕ່າງໆ, ການສຶກສາກໍລະນີຕ່າງ, 
ການນຳສະເໜີບົດຕ່າງໆ ແລະ/ຫືຼ ການຄົ້ນຄວ້າທາງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນປະເທດ.

2. 2. ປະສົບການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADBປະສົບການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB

A2.5 ນອກເໜືອຈາກການປະເມີນທີ່ມີຢູ່ຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ປະສົບການຂອງ ADB 
ເອງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນ:

(i) (i) ຂໍ້ມູນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ:ຂໍ້ມູນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ: ຜົນງານປະຈຸບັນຂອງສັນຍາທີ່ດຳເນີນຢູ່ໃນ 
ປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການປູລິມາສິດຕ່າງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນເພື່ອກຳນົດ
ທ່າແຮັງຄວາມສ່ຽງ. ຜົນງານຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຈາກແນວທາງຄວາມຄິດຂອງ 
ຈຳນວນທັງຫົມດຂອງສັນຍາ, ມູນຄ່າສັນຍາ, ສັນຍາທີ່ດຳເນີນຢູ່ ພ້ອມດຽວກັບປະສົບ
ການກັບວຽກເພີ່ມໃນສັນ ຍາ, ມູນຄ່າສັນຍາ. ອີງຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ສຳລັບ
ຂໍ້ມູນທີ່ອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການປະເມີນ ແລະ ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນທີ່ມີທ່າແຮັງ.

(ii) (ii) ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດທີ່ມີຢູ່, ການປະເມີນແຜນການການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດທີ່ມີຢູ່, ການປະເມີນແຜນການການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງ 
ປະເທດ ແລະ/ຫືຼ ການທົບທວນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ: ປະເທດ ແລະ/ຫືຼ ການທົບທວນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ: 
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບການຖອດ
ຖອນຄວນມີການທົບທວນເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນໃນການປະຕິບັດການຂອງ ADB 
ໃນລະດັບປະເທດ, ແລະ ຂະແໜງ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ. ສຳລັບບັນດາຍຸດທະ
ສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດໄດ້ມີການກະກຽມພາຍຫັຼງປີ 2008, ການປະເມີນຄວາມ 
ສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ (P-RAMPs) ຄວນປະກອບ 
ມີໃຫ້ສຳລັບປະເທດ ແລະ ບັນດາຂະແໜງບູລິມະສິດຕ່າງໆ. ຄຸນະພາບ, ຄວາມພ້ອມ 
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ແລະ ກຳນົດເວລາຂອງ P-RAMPs ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນ. ມັນອາດຈະ 
ເປັນຄຸນປະໂຫຍດ ເພື່ອການທົບທວນທຸກໆຫຸຍຸ່ດທະສາດເພື່ອການບັນລຸເປົ້າໝາຍ 
ຂອງຂະແໜງການທີ່ໄດ້ມີການກະກຽມຮ່ວມກັບຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ (ຫືຼ ການອັບເດດຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ) ຖ້າການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງຕາມຈຸດຖຸປະສົງທີ່ມີເປົ້າໝາຍສຳລັບຂະແໜງການນັ້ນໆ.

(iii) (iii) ຫ້ອງການຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ (OAI) ຫ້ອງການຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ (OAI) 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າຂອງໂຄງການ-ການທົບທວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (PPRRs):ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າຂອງໂຄງການ-ການທົບທວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (PPRRs): OAI ຈະດຳ 
ເນີນ PPRRs ກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັນສະໜູນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທຶນຂອງ ADB ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ເພື່ອປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, 
ຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງທາງການເງິນ. ເນ້ນໃສ່່ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຊອກຫາ 
ການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ. OAI ຈະດຳເນີນການທົບທວນຕິດຕາມເພື່ອປະເມີນຄວາມ
ຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຄຳແນະນຳ PPRR. ທີມງານໂຄງການຄວນປຶກສາ 
ກັບ OAI ເພື່ອຊ່ວຍການກຳນົດ ແລະ ວິເຄາະຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ໂຄງການທີ່ອາດພາໃຫ້ມີການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ PPRR 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທີ່ http://www.adb.org/site/integrity/project-procurement- 
related-review.

(iv) (iv) ບົດລາຍງານຕ່າງໆໂດຍກົມປະເມີນຜົນເອກະລາດຂອງ ADB.ບົດລາຍງານຕ່າງໆໂດຍກົມປະເມີນຜົນເອກະລາດຂອງ ADB. ໃນບາງກໍລະນີ, ອາດ
ຈະມີບົດລາຍງານອື່ນໆໂດຍກົມປະເມີນຜົນເອກະລາດຂອງ ADB ກ່ຽວກັບຜົນການດ
ຳເນີນງານຂອງໂຄງການສະເພາະທີ່ນຳໃຊ້ທຶນຂອງ ADB ໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ມີການກ
ຳນົດບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຊິ່ງອາດເປັນປະໂຫຍດເພື່ອການ 
ທົບທວນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເລີ່ມການປະເມີນ. 

(v) (v) ການລົງທົບທວນການປະຕິບັດງານໂຄງການຂອງປະເທດ (CPRM):ການລົງທົບທວນການປະຕິບັດງານໂຄງການຂອງປະເທດ (CPRM):  ຈຸດປະສົງ 
ພາລະກິດປະຈຳປີຂອງ ການລົງທົບທວນການປະຕິບັດງານໂຄງການຂອງປະເທດ 
ແມ່ນເພື່ອທົບທວນຜົນການປະຕິບັດງານໂດຍລວມຂອງຜົນງານຕາມຂໍ້ກຳນົດຄວາມ 
ສຳເລັດຂອງໂຄງການໃນກຳນົດເວລາອະນຸມັດ ແລະ ງົບປະມານ, ພ້ອມດຽວກັບ 
ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງພວກມັນ. ການ 
ລົງທົບທວນການປະຕິບັດງານໂຄງການຂອງປະເທດ ປະກອບມີ (i) ການກວດກາ 
ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົ່ວໄປຂອງປະເທດສະເພາະ, 
ແລະ ປະຕິບັດການທີ່ເໝາະສົມໃນມາດຕະການແກ້ໄຂ; (ii) ການທົບທວນໂຄງການ 
ຕ່າງໆກັບອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການສະເໜີການແກ້ໄຂສຳລັບບັນຫາສະເພາະ
ເຈະຈົງ; ດຳເນີນການລົງຢ້ຽມຢາມສະໜາມບັນດາໂຄງການທີ່ມີບນຫາທີ່ໄດ້ຖືກຄັດ 
ເລືອກເພື່ອປະເມີນຂະໜາດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງບັນຫາທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດ; ແລະ (iv) 
ເອກະພາບແຜນການດຳເນີນຂໍ�ຜູກມດທາງກຳນົດເວລາພ�ອມກັບການຕິດຕາມ 
ປະລິມານເປົ້າໝາຍໃນການແກ້ໄຂຫືຼປັບປຸງຜົນການປະຕິບັດງານຂອງການລົງທຶນ. 
ບົດລາຍງານ CRPM ແລະ ບົດລາຍງານຂອງຄະນະຫາຫ້ອງການຄວນໄດ້ຮັບການທົ
ບທວນເພື່ອກຳນົດຄວາມສ່ຽງທີ່ມີທາແຮັງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

(vi) (vi) ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ:ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ: ການຕັດສິນຕ່າງໆໂດຍ
ຄະນະກຳມະການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຮັັດທຸລະກຳເຊິ່ງ 
ພົວພັນກັບອົງການບໍລິຫານແລະອົງການຈັດຈັ້ງປະຕິບັດໃນຂະແໜງການປູລິມະສິດ
ຕ່າງໆຂອງ ADB ຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນ. ບັນດາເນື້ອໃນ ແລະ/ຫືຼ ການຄົ້ນພົບທີ່ 
ສຳຄັນອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງຄວາມອ່ອນແອທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນປະເທດ ແລະ/ຫືຼ ຂະ 
ແໜງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນພາກປະຕິບັດ.
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(vii) (vii) ການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ:ການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ: ADB ດຳເນີນການປະເມີນລະບົບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກເພື່ອກຳນົດການຮັບຮອງຂອງພວກເຂົາສຳລັບ 
ການນຳໃຊ້ໃນໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນຂອງ ADB. ຈຸດປະສົງການປະເມີນແມ່ນເພື່ອແນ່ 
ຄວາມສອດຄ່ອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດກັບຄູ່ມືແນະນຳ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງທະນາຄານພັດທະນາ
ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ແນ່ໃຈລະບົບແມ່ນຕອບສະໜອງກັບກົດລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງ ADB ປີ2017.

(viii) (viii) ບົດລາຍງານຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການ:ບົດລາຍງານຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການ: ບັນດາບົດລາຍງານຄວາມສຳເລັດຂອງ 
ໂຄງການອາດຈະປະກອບມີການຖອນຖອນບົດຮຽນ ແລະ ການແນະນຳຕ່າງໆກ່ຽວ 
ກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການທີ່ສຳເລັດແລ້ວ. 

3. 3. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ

A2.6 ການເລ່ີມການປະເມີນຂອງປະເທດຈະກຳນົດຂໍ�ມູນຂ່າວສານເພ່ີມຕ່ືມທ່ີຕ�ອງການເພ່ືອ 
ສຳເລັດ CSPRA, ແລະ ການກຳນົດແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ແລະ ແນວທາງອື່ນໆທີ່ເໝາະສົມທີ່ຈະນຳໄປປະຕິບັດໃນພາກສາໜາມ.

A2.7 ການຮີບໂຮັມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກການທົບທວນເອກະສານ ແລະ ປະສົບການຂອງ ADB 
ຈະໄດ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອຕອບຄຳຖາມພື້ນຖານກ່ຽວກັບສະພາບເວດລ້ອມ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສະທາລະນະ
ຂອງປະເທດໃນຂໍ້ກຳນົດຂອງນະໂຍບາຍ, ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆຢູ່ໃນ 
ລະດັບຊາດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ ADB ເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດພື້ນຖານຄວາມແຕກຕ່າງກັບຫັຼກການການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຫັຼກຂອງ ADB. ການເລີ່ມຕົ້ນປະເມີນໃນລະດັບປະເທດຈະໃຫ້ຜົນແກນຫັຼກຂັ້ນຕົ້ນສຳລັບ 
ແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດ, ຄະແນນສະເລ່ຍສຳລັບແຕ່ລະສີ່ແກນຫັຼກ, ແລະ ຄະແນນສະເລ່ຍລວມສຳລັບປະເທດ. 
ແກນຫັຼກຈະຊີ້ບອກລະດັບຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ.

A2.8 ແນວທາງການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳການໃຫ້ຄະແນນ 
ຈະສະແດງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4 ແລະ ການປະເມີນຂອບເຂດທາງກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ 
ທີ່ຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງສະທາລະນະ, ຂອບເຂດສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 
ການບໍລິຫານ, ການປະຕິບັດການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການຕະຫຼາຍພາກປະຕິບັດ, ແລະ 
ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ່ຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງສາທາລະນະ. ແນວທາງຍັງຈະ 
ອະນຸຍາດສຳລັບການປະເມີນຊ່ອງວາງໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫືຼ ບ່ອນທີ່ຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການບັນທຶກ, ແລະ 
ລວມມີທັງບາງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ ຫືຼ ການປັບປຸງ
ທີ່ອາດຈະຕ້ອງການໃນຊ່ວງຂອງ CSPRA.

A2.9 ຕັ�ງແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈເພ່ີມຂຶ�ນໃນບັນດາກຸ່ມປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາຂອງ 
ADB ເພື່ອຈະນຳໃຊ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດຖະບານທາງອີເລັກໂທຣນິກ (e-GP), ມັນມີຄວາມຈຳ
ເປັນໃນການປະເມີນຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບ e-GP ໃນປະເທດ ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນຄ
ວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ. ການປະເມີນລະບົບ e-GP ຄວນໄດ້ຮັບການດຳເນີນໂດຍອີ
ງຕາມຄູ່ມືແນະນຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລກໂທຣນິກ.
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4. 4. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນຕະຫຼາຍການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນຕະຫຼາຍ 

A2.10 ສຳລັບແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ, ການປະ 
ເມີນທາງການຕະຫຼາຍແມ່ນຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອກວມເອົາຕະຫຼາຍຕອບສະໜອງ
ການຜະລິດ/ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທຸກໆບັນດາຄວາມສ່ຽງໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນຕາມ 
ຄຸນລັກສະນະ, ລວມທັງໂອກາດຕ່າງໆໃນການຕອບສະໜອງຂອງທ້ອງຖິນ, ໂອກາດຕ່າງໆໃນການ 
ຕອບສະໜອງຈາກຕ່າງປະເທດ, ການປະເມີນທາງການເງິນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຂໍ້ຈຳກັດໂຕ່ງໂສ້່ 
ການຕອບສະໜອງ, ການນຳເນີນສິດທິພິເສ່ດພາຍໃນປະເທດ, ຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບຜູ້ຍື່ນປະມູນຈາກ 
ຕ່າງປະເທດ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນ, ອື່ນໆ.

5. 5. ເງື່ອນໄຂອ້າງອີງ-ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ ເງື່ອນໄຂອ້າງອີງ-ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ 
ຂະແໜງການ/ອົງກອນຂະແໜງການ/ອົງກອນ

A2.11 ເງື່ອນໄຂອ້າງອີງຈະເປັນຄູ່ມືແນະນຳການປະເມີນຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງ. ຂັ້ນຕ່ຳສຸດ, ພະລາກິດຄວນໄດ້ມີ (i) ຢັ້ງຢືນການຄົ້ນພົບຂອງການເລີ່ມປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງປະເທດ, ການປັບປຸງຊ່ອງວາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພັນລະນາລາຍລະອຽດຂອງລະບົບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ, ລວມທັງການນຳໃຊ້ລະບົບ e-GP; (ii) ປະເມີນຜົນ 
ການປະຕິບັດງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງ; (iii) ປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ປະເທດ ແລະ ຂະແໜງ/ອົງການຈັດຕັ້ງແລະກຳນົດມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນ (ຕົວຢ່າງ: ກະກຽມ 
P-RAMP); ແລະ (iv) ກະກຽມບົດລາຍງານ CSPRA. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5 ຈະໃຫ້ຕົວຊີ້ວັດຂອງ 
ເງື່ອນໄຂອ້າງອີງ.

6. 6. ການພິຈາລະນາໃນປະເທດການພິຈາລະນາໃນປະເທດ

A2.12 ເມື່ອມີການວາງແຜນ CSPRA, ການພິຈາລະນາຄວນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນລະດັບທີ່ 
ຮັບຮອງໄດ້ສະດວກຄຸ້ມຄ່າມີປະສິດທິພາບທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງປະເທດ, ລະດັບ 
ການກະຈາຍອຳນາດ, ການເນ້ນໜັກທາງເຂດພູມມິສາດໃນການສົ່ງຕໍ່ໂຄງການຂອງ ADB ໃນຂະ 
ແໜງ ການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ແນວທາງທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແກ້ຕໍ່ CSPRA ອາດຈະມີການຮັບປະກັນ. 
ຕົວຢ່າງ:

(i) ສຳລັບບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ກວ້າງໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະເມື່ອໂຄງການ 
ຂອງ ADB ແມ່ນເນ້ນໃສ່່ທາງພູມມີສາດ ຫືຼ ຢູ່ໃນລະດັບສູງຂອງການບໍລິການຂອງ 
ລັດຖະບານແບບກະຈາຍອຳນາດ (ລວມທັງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ), ຄວນໄດ້ຮັບການ 
ພິຈາລະນາການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ສຳຄັນ.

(ii) ສຳລັບໂຄງການທີ່ນ້ອຍກວ່າ, ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າທີ່ຈຳກັດ, ມັນມີ 
ຄວາມເຫມາະສົມກວ່າໃນການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນລະດັບຂະແໜງການ/ 
ອົງການຈັດຕັ້ງເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການດຳເນີນໂຄງການ.

(iii) ສຳລັບໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຫຼື ກັບບັນດາອົງການຕ່າງໆທີ່ມີອຳນາດເໜືອກວ່າ,  
ການປະເມີນຂະແໜງອາດໄດ້ຮັບການປະເມີນດີກວ່າໃນລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງແທນ
ທີ່ຈະແມ່ນມາລວມຢູ່ໃນລະດັບຂະແໜງ.

(iv) ຖ້າການດຳເນີນງານຂອງທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ADB ແມ່ນຖືກເນ້ນ 
ໃສ່່ຂະແໜງສຳຮອງ, ສະນັ້ນມັນມີຄວາມເຫມາະສົມໃນການປະເມີນຂະແໜງ/ອົງການ
ຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນລະດັບຂະແໜງສຳຮອງ.
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(v) ໃນສະຖານະການທີ່ຫຼໍ້ແຫຼມ ຫືຼ ມີຜົນກະທົບຈາກຂໍ້ຂັດແຍ້ງຈະຕ້ອງມີການພິຈາລະນາ
ເປັນພິເສ່ດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ວິທີທາງເພື່ອການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ປະເທດ, ຂະແໜງການແລະ/ຫຼື ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ເປັນວິທີທາງເພື່ອກຳນົດ 
ໂອກາດຕ່າງໆສຳລັບການຕອບສະຫນອງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸຸ່ນເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ອາດໄດ້ຮັບ
ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິພາ.1 

7. 7. ການສື່ສານກັບລັດຖະບານການສື່ສານກັບລັດຖະບານ

A2.13 ເມື່ອການວາງແຜນໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ, ທີມງານຂອງ ADB ຄວນຈະກະກຽມສຳລັບການ 
ປະເມີນກັບລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກຕ່າງໆ. ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະ 
ນາຕາມລະດັບຄວາມມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໃນລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານການພັດທະນາ 
ອື່ນໆ.

B.  B.  ການດໍາເນີນການປະເມີນ: ຢັ້ງຢືນການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ການດໍາເນີນການປະເມີນ: ຢັ້ງຢືນການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງປະເທດ ແລະ ສໍາເລັດການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ຂອງປະເທດ ແລະ ສໍາເລັດການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ຂະແໜງການ/ອົງກອນຂະແໜງການ/ອົງກອນ

A2.14 ການປະເມີນພາຍໃນປະເທດ ຈະກ່ຽວພັນກັບການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງລວມມີລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມການພັດທະນາ, ອຸດສາຫະກຳທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການ
ສັງຄົມຜົນລະເຮັືອນຕ່າງໆທີ່ມີບົດບາດໃນຂະແໜງທີ່ສຳຄັນຂອງ ADB. ການປະເມີນໃນປະເທດ 
ຈະປັບປຸງ ແລະ ຢັ້ງຢືນການລວບລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຊ່ວງການທົບທວນທາງສະພາບແວດລ້ອມ-
ສັງຄົມ ແລະ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ/ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງ.

A2.15 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6 ແມ່ນໝວດການສອບຖາມຂອງຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳການໃຫ້ຄະແນນ. ແນວທາງຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂະແໜງການທີ່ໄດ້
ຮັບການປະເມີນເພື່ອກຳນົດລະດັບຂັ້ນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຄວາມອາດສາມາດ ການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງຂອງຂະແໜງການທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ ແລະ ເມື່ອທຽບກັບຄວາມຄາດຫັວງທີ່ສະແດງອອກໃນລະບົບ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດ. ແບບຮ່າງສຳລັບການປະເມີນຂະແໜງການລວມມີໝວດຄຳຖາມທີ່ຄວນ 
ໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ເພີ່ມດຳເນີນການສຳພາດ ແລະ ການແນະນຳການໃຫ້ຄະແນນ. ຄະແນນຂອງ 
ຂະແໜງການຄວນສະທ້ອນເຖິງຄະແນນສະເລ່ຍທົ່ວອົງບັນດາການຈັດຕັ້ງ. ໝວດການສອບຖາມຄວນ 
ມີການນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ປະເມີນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫ້ເປັນແນວທາງການປະເມີນໃນຕົວມັນເອງ.

1 ສຳລັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມແມ່ນອີງຕາມ: (i) ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບສະຖານະການຄວາມຫຼໍ້ແຫຼມ, ຜົນກະທົບ 
ຈາກຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະ ເຫດການສຸກເສີ່ນ (ii) ADB ປີ 2012 ເຮັັດວຽກແຕກຕ່າງກັນໃນສະຖານະການທີ່ 
ຫຼໍ້ແຫຼມ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກຂໍ້ຂັດແຍ້ງ-ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະນັກງານ. ມະນີລາ.
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ຄວາມບົກພ່ອງຄວາມບົກພ່ອງ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງທີ່ສຳຄັນຈະໃຊ້ການຄັດເລືອກທາງກົງເປັນວິທີ 
ເລີ່ມຕົ້ນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຄວາມສ່ຽງຄວາມສ່ຽງ ຜູ້ຍື່ນປະມູນທີ່ຂາດຄຸນວຸດທິແລະຄວາມອາດສາມາດໄດ້ຮັບ 
ການຄັດເລືອກ

ຜົນກະທົບທີ່ມີທ່າແຮງຜົນກະທົບທີ່ມີທ່າແຮງ ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ່, ຊັກຊ້າໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຫຸຼດຄຸນະພາບ, 
ຫຸຼດໄລຍະອາຍຸຂອງຊັບສິນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

A2.16 ຜົນໄດ້ຮັບຈະໄດ້ຮັບການວິໃຈ ແລະ ຈາກພື້ນຖານຄວາມສຳເລັດການປະເມີນຜົນໂຄງ 
ຮ່າງຄຸນລັກສະນາຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ. 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂຄງຮ່າງຄຳອະທິບາຍ.

A2.17 ສຳລັບປະເທດ ແລະ ສຳລັບແຕ່ລະຂະແໜງປູລິມະສິດທີ່ໄດ້ປະເມີນ, ບົດລາຍງານຄວນ 
ກວມເອົາລາຍລະອຽດຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ຢູ່ໃນລະດັບຂອງປະເທດ) ແລະ ການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງໃນທາງປະຕິບັດ (ຢູ່ໃນລະດັບຂະແໜງການ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ); ຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ (ໂດຍທົ່ວໄປສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຢູ່ໃນຂອບເຂດຄະແນນສະເລ່ຍ 2 
ຫືຼ 3) ແລະ ທຸກໆຈຸດບົກພ່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດ (ໂດຍທົ່ວໄປສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄະແນນສະເລ່ຍ 
 0 ຫືຼ 1).

C.  C.  ການກໍານົດປະເພດຄວາມສ່ຽງການກໍານົດປະເພດຄວາມສ່ຽງ

A2.18 ຄວາມບົກພ່ອງທີ່ມີທ່າແຮັງໃນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ ການປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບການກຳນົດໃນ CSPRA ຈະໄດ້ມີ
ການກວດສອບເພີ່ມຕື່ມເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດວ່າຄວາມບົກພ່ອງໃດທີ່ຈະເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂຄງການທີ່
ນຳໃຊ້ທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງໂດຍເງິນກູ້ຢືມ ຫືຼ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ເປັນການ 
ຄຸ້ມຄອງທຶນຂອງ ADB.

A2.19 ຂັ�ນຕອນທຳອິດແມ່ນເພ່ືອກຳນົດຄວາມສ່ຽງທ່ີມີທ່າແຮງທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ�າໃນການປະ 
ເມີນ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8 ໃຫ້ລາຍການຕົວຊີ້ວັດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນລະດັບຂອງ 
ປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ.

A2.20 ຄວາມບົກພ່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດໃນ CSPRA ອາດຕ້ອງການການລວບລວມຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມເພື່ອກຳນົດຕົ້ນສາເຫດຂອງຄວາມບົກພ່ອງ ແລະ ສາເຫດເປັນຜົນໃນຄວາມສ່ຽງ. 
ຕາຕະລາງ A2 ໃຫ້ຕົວຢ່າງວິທີການໂອນຄວາມບົກພ່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດໄປເປັນຄວາມສ່ຽງ.

ຕາຕະລາງ A2: ຕົວຢາງ ຈຸດອ່ອນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ອາດກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງຕາຕະລາງ A2: ຕົວຢາງ ຈຸດອ່ອນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ອາດກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງ
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A2.21 ເມື່ອຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບການກຳນົດ, ມັນຈຳເປັນໄດ້ມີການປະເມີນເພື່ອກຳນົດວ່າຄວາມສ່ຽງ
ນັ້ນຈະມີສິດເກີດ ແລະ ຖ້າມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ, ຜົນການທົບທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ມັນສາມາດດຳເນີນການ
ກ່ຽວກັບທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ADB ຂຶ້ນ ຫືຼ ບໍ່. ຄວາມສ່ຽງຕ້ອງມີການກຳນົດບູລິມະສິດ 
ຕາມການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບໍລິຫານ 
ພວກມັນ. ພາກທີ IV ຂອງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີການປະເມີນຄວາມ 
ສ່ຽງ ແລະ ພັດທະນາທາງເລືອກການແກ້.

A2.22 ຖ້າລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກຈະໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ໃນປະເທດ (ຫືຼ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ກຳນົດໄວ້), ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຄວນບົງບອກຖ້າມັນຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການ 
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ເນື້ອໃນ ແລະ ແຜນປະຈຸບັນທີ່ຈະປັບປຸງເພີ່ມຕື່ມໃນລະບົບ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກຄວນຈະໄດ້ຮັບການລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງ. ບົດລາຍງານຄວນລະ
ບຸຄວາມສ່ຽງທີ່ມີການກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ການນຳໃຊ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ຖ້າມີ, ແລະ ວິທີ
ທາງໃດທີ່ຈະໄດ້ຮັການຫຸຼດຜ່ອນລົງ.

A2.23 ເມື່ອຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບການກຳນົດ ແລະ ຈັດປະເພດ, ມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ຮັບ 
ການກຳນົດ, P-RAMP ຈະໄດ້ຮັບການກະກຽມ. ຄວາມສ່ຽງຄວນຖືກແຍກອອກລະຫ່ວາງລະດັບຂອງ 
ປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງສະເພາະ, ໃນການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມຂອງ 
ປະເທດ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 9 ສະແດງ 
ແບບຮ່າງມາດຖານ.

A2.24 ຂັ�ນຕອນສຸດທ�າຍຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈະກຳນົດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງ 
ຂອງປະເທດໂດຍລວມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂດຍລວມໃນແຕ່ລະບັນດາຂະແໜງການ/ 
ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກທີ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນ. ຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມຄວນໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບເປັນສູງສຸດ, 
ສູງ, ປານກາງ ຫືຼ ຕ່ຳສຸດ ແລະ ຈະຖືກສະທ້ອນໃນ P-RAMP. ໃນການພິຈາລະນາການຈັດອັນດັບ 
ໂດຍລວມ, ຜູ້ປະເມີນຈະພິຈາລະນາຜົນກະທົບສະສົມຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດ ແລະ ຄວາມ
ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງການເກີດຜົນກະທົບ. ມັນຕ້ອງການຄວາມສຳນານການໃນການໃຫ້ເຫດຜົນ ແລະ
ບໍ່ຄວນໃຫ້ຄ່າສະເລ່ຍແບບງ່າຍດາຍໃນການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະອັນ.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ຂໍ້ມູນສໍາລັບ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ຂໍ້ມູນສໍາລັບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ

A3.1 ຂໍ້ມູນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ຫ່ນວຍງານສະຖິຕິ, ບັນດາບົດລາຍງານທີ່ຕີພິມຕ່າງໆ. ການປະຕິບັດຕົວຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກ 
ປະເທດໜຶ່ງຫາປະເທດອື່ນ. ສຳລັບໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງໂດຍເງິນກູ້ຢືມ ຫືຼ 
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ເປັນການຄຸ້ມຄອງທຶນຂອງ ADB, ຂໍ້ມູນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈະໄດ້ຮັບຈາກ
ບັນດາອົງການບໍລິຫານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງສາມາດຫາໄດ້ຈາກ
ໜ່ວຍງານບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ADB ແລະ ໃນລະບົບການ 
ທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ຂໍ້ມູນຄວນນຳມາໃຊ້ຢ່າງຕ່ຳ 2 ຫືຼ 3 ປີເພື່ອແນ່ໃຈໃຫ້ໄດ້ການວິເຄາະທີ່ 
ຄວາມຫມາຍ.

A3.2 ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍຜູ້ປະເມີນຄວນໄດ້ຮັບການກະກຽມໂດຍນຳໃຊ້ຕາຕະລາງ A3. ຊ່ອງຂອງ
ຕາຕະລາງອາດຈະເຮັັດເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຄວາມຈຳເປັນອີງຕາມການໃຫ້ເຫດຜົນທາງຄວາມຊຳນານການ
ຂອງຜູ້ປະເມີນ. ເມື່ອຕາຕະລາງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສຳລັບແຕ່ລະຂະແໜງການ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ 
ໄດ້ຮັບການປະເມີນ. ຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຈະເປັນພາກພະໜວກຂອງບົດລາຍງານ. ຂໍ້ມູນ 
ອື່ນໆ ຫືຼ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໃຊ້ຄວນຄັດຕິດກັບບົດລາຍງານ. ນີ້ອາດລວມທັງຂໍ້ມູນສັນຍາວຽກເພີ່ມ, 
ເວລາທີ່ລື່ນອອກໄປຕໍ່ການມອບສັນຍາ, ລະດັບຂອງການແຂ່ງຂັນ, ຈຳນວນຄັ້ງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫັຼກການ, ຈຳນວນຄັ້ງໃນການຈັດປະມູນຄືນ, ຈຳນວນຄັ້ງໃນການຍົກເລີກ 
ສັນຍາ, ຈຳນວນຄັ້ງຂອງການຮ້ອງທຸກ, ແລະ ຂອບເຂດ ການນຳໃຊ້ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ໃນສິ່ງອື່ນ.
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ຕາຕະລາງ A3: ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕາຕະລາງ A3: ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຊື່ຂະແໜງການ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງ:ຊື່ຂະແໜງການ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງ:

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາແມ່ນ: ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາແມ່ນ: 

ລ/ດລ/ດ ແຫ່ຼງທຶນແຫ່ຼງທຶນ
ຊື່ ຊື່ 

ໂຄງການໂຄງການ
ລາຍລະອຽດ ລາຍລະອຽດ 

ສັນຍາສັນຍາ

ຂັ້ນຕອນວິທີການ/ ຂັ້ນຕອນວິທີການ/ 
ການປະມູນ ການປະມູນ 
(ຄັດເລືອກ)(ຄັດເລືອກ)

ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ມູນຄ່າການ ມູນຄ່າການ 
ມອບສັນຍາມອບສັນຍາ

ໄດ້ຮັບ ໄດ້ຮັບ 
ສັນຍາສັນຍາ ສັນຊາດສັນຊາດ

I. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສິນຄ້າ

1

2

3

ອື່ນໆ

II. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການກໍ່ສ້າງ

1

2

3

ອື່ນໆ

III. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ

1

2

3

ອື່ນໆ

IV. ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ

1

2

3

ອື່ນໆ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ແນວທາງການປະເມີນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ແນວທາງການປະເມີນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ

A4.1  ຕາຕະລາງ A4.1ອະທິບາຍແນວທາງການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ.
ຕາຕະລາງ A4.2 ອະທິບາຍອະທິບາຍຄູ່ມືແນະນຳການໃຫ້ຄະແນນສຳລັບການນຳໃຊ້ແນວທາງ
ນີ້.

ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄະແນນຄະແນນ
ການອະທິບາຍ/ການຢັ້ງຢືນ ການອະທິບາຍ/ການຢັ້ງຢືນ 
ຫືຼ ການຊີ້ແຈງທີ່ຕ້ອງການ ຫືຼ ການຊີ້ແຈງທີ່ຕ້ອງການ 

1. ຂອບເຂດກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບ1. ຂອບເຂດກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບ [ສະເລ່ຍຂອງ 
1,1-1,5]

1.1 ມີກົດຫມາຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ສາທາລະນະທີ່ສົມບູນ, ເຊິ່ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ທາງດ້ານລະບຽບຫັຼການ, ເອກະສານມາດຖານ 
ການປະມູນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ຫືຼ ຄູ່ມືແນະນຳ 
ການປະຕິບັດການບໍ່?

[ຜູ້ປະເມີນຄວນອະທິບາຍ 
ຄຳຕອບ ແລະ ກຳນົດຖ້າວ່າ 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມ 
ຫືຼ ການຢັ້ງຢືນມີຄວາມ 
ຕ້ອງການ.]

1.2 ຂອບເຂດກົດຫມາຍໃຫ້ການແຂງຂັນແບບເປີດ 
ກວ້າງ ເຊິ່ງເປັນວິທີຂັ້ນຕົ້ນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  
ແລະ ອະທິບາຍຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທີການອື່ນໆທີ່ມີ 
ການແຂງຂັນໜ້ອຍທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ບໍ່?

1.3 ມີຂອບເຂດກົດຫມາຍສົ່ງເສີ່ມການເຂົ້າຮ່ວມ 
ແບບປົດລ໊ອກ (ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຍື່ນປະມູນທັງໝົດສາມາດ 
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຂຶ້ນຖະບຽນ, ຖ້າຕ້ອງການ,  
ບໍ່ມີການກີດຂວາງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການປະມູນ), 
ແລະ ຂະບວນການການປະມູນທີ່ໂປ່ງໃສ່ 
(ລວມທັງການໂຄສະນາ, ເອກະສານປະມູນ, 
ການປະເມີນຜົນການປະມູນ, ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ) ບໍ່?

1.4 ມີຂໍ້ຈຳກັດ ຫືຼ ສິດທິພິເສ່ດກ່ຽວກັບສັນຊາດຜູ້ຍື່ນ 
ປະມູນ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ/ຫືຼ ຕົ້ນກຳເນີດ 
ຂອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການບໍ່?

1.5 ຂອບເຂດກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການ 
ສາມາດນຳໃຊ້ໃນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກບໍ່?

ຕາຕະລາງ A4.1: ເຄື່ອງມືການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດຕາຕະລາງ A4.1: ເຄື່ອງມືການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄະແນນຄະແນນ
ການອະທິບາຍ/ການຢັ້ງຢືນ ການອະທິບາຍ/ການຢັ້ງຢືນ 
ຫືຼ ການຊີ້ແຈງທີ່ຕ້ອງການ ຫືຼ ການຊີ້ແຈງທີ່ຕ້ອງການ 

2. ຂອບເຂດສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 2. ຂອບເຂດສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 
ຂອງການບໍລິການຂອງການບໍລິການ

[ສະເລ່ຍຂອງ 
2,1-2,6]

2.1 ຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີຂໍ້ຜູກມັດກັບ 
ຮອບວຽນງົບປະມານປະຈຳປີ (ຕົວຢ່າງ: ມີຄວາມ 
ສາມາດເລີ່ມກິດຈະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພຽງ 
ແຕ່ເມື່ອມີຄວາມພ້ອມສຳລັບມັນ)?

2.2 ລະບົບແມານສົ່ງເສີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍໃຊ້ 
ການວາງແຜນທີ່ພຽງພໍບໍ່?

2.3 ຮູບແບບລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີອົງການ 
ຕິດຕາມ ຫືຼ ອົງການທາງດ້ານລະບຽບຫັຼກການບໍ່?

2.4 ມີໂຄງການການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ຫືຼ 
ໂຄງການສ້າງຄວາມສຳນານການຢ່າງມືອາຊີບໃນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດບໍ່?

2.5 ມີກຸ່ມສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍສຳລັບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງກົມການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສາທາລະນະບໍ່?

2.6 ຖ້າລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ 
ຖືກນຳໃຊ້, ມີແນວທາງໂຄງຮ່າງເພື່ອການສ້າງຄວາມ 
ອາດສາມາດ ແລະ ນຳໃຊ້ການວິເຄາະທີ່ມີປະສິດທິ 
ພາບ? 

3. ການປະຕິບັດການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ 3. ການປະຕິບັດການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ 
ການຕະຫລາດພາກປະຕິບັດການຕະຫລາດພາກປະຕິບັດ

[ສະເລ່ຍແມ່ນ  
3,1-3,5]

3.1 ໃນພາກເອກະຊົນມີການແຂ່ງຂັນ, ການຈັດຕັ້ງທີ່ດີ 
ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໄດ້ບໍ່?

3.2 ມີມາດຕະການທີ່ມີຢູ່ເພື່ອແນ່ໃຈວ່າການປະເມີນ
ມູນຄ່າກ່ອນການປະມູນແມ່ນມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ 
ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ເພື່ອບໍລິຫານລາຄາວຽກເພີ່ມຂອງ 
ສັນຍາບໍ່?

3.3 ພາກເອກະຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮ່ວມ 
ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທາງອີເລັດໂທຮນິກບໍ່?

3.4 ການປະຕິບັດຂອງທະນາຄານການຄ້າແມ່ນ 
ສົ່ງເສີ່ມອຸດສະຫະກຳພາກເອກະຊົນ ແລະ 
ການປະຕິບັດການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ພຽງພໍບໍ່?

ຕາຕະລາງ A4.1 ສືບຕໍ່

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຕົວຊີ້ວັດ/ຄໍາຖາມຕົວຊີ້ວັດ/ຄໍາຖາມ ແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນ

1. ຂອບເຂດກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກກການ1. ຂອບເຂດກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກກການ

1.1 ມີກົດຫມາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງລັດທີ່ສົມບູນໃນການສົ່ງເສີ່ມ 
ລະບຽບຫັຼກການ, ເອກະສານ 
ມາດຖານສຳລັບປະມູນ ແລະ 
ຄູ່ມືແນະນຳ ຫືຼ ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການ 
ປະຕິບັດການບໍ່?

3 – ເອກະສານເຫລົ່ານີ້ມີຢູ່ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນກັບສິ່ງອື່ນໆ. 
2 – ກົດຫມາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີຢູ່, ແຕ່ບໍ່ມີເອກະສານອື່ນໆ 
ທັງຫົມດ, ຫືຼ ບໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບເອກະສານອື່ນໆ.
1 – ກົດຫມາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີຢູ່, ແຕ່ຈຳກັດໃນການສົ່ງເສີ່ມລະບຽບ
ຫັຼກການ, ເອກະສານປະມູນມາດຖານ ຫືຼ ຄູ່ມືການປະຕິບັດການທີ່ມີຢູ່
0 – ບໍ່ມີກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ. 

ຕາຕະລາງ A4.2: ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຂອງເຄື່ອງມືການປະເມີນ ຕາຕະລາງ A4.2: ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຂອງເຄື່ອງມືການປະເມີນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ

ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄະແນນຄະແນນ
ການອະທິບາຍ/ການຢັ້ງຢືນ ການອະທິບາຍ/ການຢັ້ງຢືນ 
ຫືຼ ການຊີ້ແຈງທີ່ຕ້ອງການ ຫືຼ ການຊີ້ແຈງທີ່ຕ້ອງການ 

3.5 ມີກົນໄກເພື່ອຮອງຮັບ ແລະ ດຳເນີນການກວດກາ, 
ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການປະທ້ວງບໍ່?

4. ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນລະບົບ ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນລະບົບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ

[ສະເລ່ຍແມ່ນ  
4,1–4,4]

4.1 ມີການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ຂອບເຂດ 
ການກວດສອບທີ່ເປັນທາງການບໍ່?

4.2 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດແມ່ນຫາໄດ້ງ່າຍ,  
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກ່ຽວພັນກັນບໍ່?

4.3 ຜູ້ຍື່ນປະມູນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນນຮ່ວມອື່ນໆສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໄດ້ງ່າຍໂດຍຜ່ານລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ບໍ່? 

4.4 ປະເທດມີມາດຕະການການຕ້ານການສໍ້ລາດ 
ແລະ ຄວາມຊື່ສັດໄວ້ແລ້ວບໍ່?

ຄະແນນສະເລ່ຍສຳລັບປະເທດ [ສະເລ່ຍແມ່ນ 1, 
2, 3 ແລະ 4]

[ສັງລວມ: ອະທິບາຍການປະ
ເມີນເລີ່ມຕົ້ນທັງໝົດ]

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຕາຕະລາງ A4.1 ສືບຕໍ່
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ຕົວຊີ້ວັດ/ຄໍາຖາມຕົວຊີ້ວັດ/ຄໍາຖາມ ແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນ

1.2 ຂອບເຂດທາງກົດຫຼາຍໃຫ້ການ 
ເປີດກວ້າງການແຂ່ງຂັນການປະມູນ
ໂດຍໃຊ້ວິທີຂັ້ນຕົ້ນເຂົ້າໃນການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ມີຄວາມຈະແຈ້ງ 
ເມື່ອຕ້ອງການນຳໃຊ້ວິທີ່ການ 
ປະມູນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນໜ້ອຍບໍ່? 

3 – ຂອບເຂດກົດຫມາຍແມ່ນສອດຄ່ອງກັບບັນດາເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:
(a) ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງຢ່າງບໍ່ມີ 
ຂໍ້ສົງໃສ່ໃນລະດັບສາຍຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ, ພ້ອມດຽວກັບເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ 
ຮັບຄວາມສອດຄ່ອງພາຍໃຕ້ແຕ່ລະວິທີການທີ່ອາດຖືກນຳມາໃຊ້, ລວມ
ທັງຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການອະນຸມັດຈາກເຈົ້າຫ້ນາທີ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
(b) ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີການແຂ່ງຂັນແມ່ນໂດຍວິທີການຂັ້ນຕົ້ນຂອງ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ.
(c) ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການເຮັັດສັນຍາເພື່ອຈຳກັດການແຂ່ງຂັນ. 
(d) ມາດຖານທີ່ເຫມາະສົມສຳລັບການປະມູນການແຂ່ງຂັນສາກົນ 
ຈະໄດ້ຖືກກຳນົດ ແລະ ສອກຄ່ອງກັບມາດຖານສາກົນ. 
2 – ຂອບເຂດກົດຫມາຍແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງ(a) ແລະ 
(b), ພ້ອມກັບໜຶ່ງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຍັງເຫືຼອ.
1 – ຂອບເຂດຂອງກົດໜາຍຖືກກັບເງື່ອນໄຂຂອງ (a) ແລະ (b) 
ເທົ່ານນັ້ນ. 
0 – ຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍບໍ່ມີອັນໃດກົງກັບ 3 ເງື່ອນໄຂແຕ່ (a) 
ຈົນຮອດ (d).

1.3 ມີຂອບເຂດກົດຫມາຍສົ່ງເສີ່ມ 
ການເຂົ້າຮ່ວມແບບປົດລ໊ອກ 
(ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຍື່ນປະມູນທີ່ມີສິດ 
ທັງຫົມດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າຮ່ວມ 
ແລະ ລົງຖະບຽນ, ຖ້າຕ້ອງ 
ການ, ບໍ່ມີການກີດກັ້ນ 
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ), ແລະ 
ຂະບວນການປະມູນທີ່ໂປ່ງໃສ່ 
(ລວມທັງການໂຄສະນາ, 
ເອກະສານປະມູນ, 
ການປະເມີນຜົນການປະມູນ, 
ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ) ບໍ່?

3 – ຂອບເຂດຂອງກົດໜາຍບໍ່ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ 
ປາດສະຈາກການແບ່ງແຍກ ແລະ ຂະບວນຂັ້ນຕອນການຍື່ນປະມູນທີ່
ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດອັນດີຂອງສາກົນ, ລວມທັງ ການໂຄສະນາ
ຕໍ່ສາທາລະນະກ່ຽວກັບໂອກາດທາງທຸລະກິດໃນເວລາທີ່ພຽງພໍສຳລັບ 
ຜູ້ປະມູນ ເພື່ອໄດ້ຮັບເອກະສານ ແລະ ຕອບຮັບຕາມການລົງໂຄສະນາ 
ດັ່ງກ່າວ ແລະ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 
2 – ຂອບເຂດກົດຫມາຍທົ່ວໄປແມ່ນສົ່ງເສີ່ມການເຂົ້າຮ່ວມແບບ 
ປົດລ໊ອກ ແລະ ຂະບວນການປະມູນໂດຍທົ່ວໄປມີຄວາມໂປ່ງໃສ່ 
ເຖິງອາດຈະມີບາງຂໍ້ບົກພ່ອງ (ຕົວຢ່າງ: ຂາດກົນໄກໃນການຮ້ອງ 
ທຸກ, ມີບາງມາດຕະການກີດກັ້ນ, ອື່ນໆ).
1 – ຂອບເຂດກົດຫມານສົ່ງເສ່ີ່ມການເຂົ້າຮ່ວມແບບປົດລ໊ອກ, ແຕ່ຍັງມີ
ຂໍ້ບົດພ່ອງທີ່ສາມາດຈຳກັດການເຂົ້າຮ່ວມ.
0 – ຂອບເຂດກົດຫມານສົ່ງເສ່ີ່ມການເຂົ້າຮ່ວມແບບປົດລ໊ອກ ແລະ  
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໂປ່ງໃສ່ທີ່ພຽງພໍໃນຂະບວນການປະມູນ.

1.4 ມີຂໍ້ຈຳກັດ ຫືຼ ສິດທິພິເສ່ດກ່ຽວ 
ກັບສັນຊາດຂອງຜູ້ຍື່ນປະມູນ, 
ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ,  ແລະ/ຫືຼ 
ຕົ້ນກຳເນີດຂອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ 
ແລະ ການບໍລິການບໍ່?

3 – ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງສັນຊາດ ຫືຼ ແຜນການກຳນົດສິດທິພິເສ່ດ 
ພາຍໃນປະເທດ. 
2 – ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງສັນຊາດ, ແຕ່ມີແຜນການກຳນົດສິດທິພິເສ່ດ 
ພາຍໃນປະເທດ.
1 – ມີການຈຳກັດທາງສັນຊາດ (ຕົວຢ່າງ: ອີງຕາມຂໍ້ຍົດກເວ້ນຕ່າງໆທີ່ 
ໄດ້ຮັບການກຳນົດໄວ້ຈະແຈ້ງ), ແລະ/ຫືຼ ແຜນການກຳນົດສິດທິພິເສ່ດ 
ພາຍໃນປະເທດທີ່ໄດ້ຖືກດັດປັບໃນອັດຕາສູງຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນ.
0 – ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນຈຳກັດສະເພາະບັນດາບໍລິສັດ 
ພາຍໃນປະເທດ ຫືຼ ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ/ຫືຼ ຕົ້ນກຳເນີດຂອງສິນຄ້າ, 
ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການ. 
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1.5 ຂອບເຂດກົດຫມາຍ 
ແລະ ລະບຽບຫັຼກການສາມາດ 
ໃຊ້ໃນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກ ຫືຼ ບໍ່?

3 – ກົດຫມາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫງຊາດຂອງລັດຕ້ອງການໃຊ້ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງທັງຫົມດ 
ຂອງລັດຖະບານ; ກົດລະບຽບສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້- 
ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນນອນຢູ່ໃນກົດຫມາຍ, ເອກະສານ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ເອກະສານການປະມູນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ 
ການພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມເທົ່າທຽບກັນ.
2 – ກົດຫມາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດຂອງລັດຕ້ອງການໃຊ້ການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ແຕ່ກົດລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກຍັງບໍ່ສຳເລັດ ແລະ ເອກະສານ 
ທາງອີເລັກໂທນິກ ແລະ ເອກະສານປະມູນອາດຈະ ຫືຼ ບໍ່ອາດຈະໄດ້ຮັບ 
ການພິຈາລະນາວ່າເທົ່າທຽມກັນ.
1 – ກົດຫມາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດຂອງລັດບໍ່ຕ້ອງການນຳ 
ໃຊ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ແຕ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ 
ຂອງລັດຖະບານຫັຼກ ໃຊ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ;  
ກົດລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່ນອນໃນສ່ວນ 
ໜຶ່ງຂອງກົດຫມາຍ.
0 – ກົດຫມາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດຂອງລັດບໍ່ຕ້ອງການນຳໃຊ້
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ; ບໍ່ມີບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ
ລັດຖະບານນຳໃຊ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ.

2. ຂອບເຂດຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ2. ຂອບເຂດຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ

2.1 ຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜູກມັດກັບຮອບ 
ວຽນງົບປະມານປະຈຳປີ  
(ຕົວຢ່າງ: ກິດຈະກຳການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງສາມາດເລີ່ມເມື່ອພຽງແຕ່ມີ 
ງົບປະມານທີ່ເໝາະສົມກັບມັນ) 
ແມ່ນບໍ່?

3 – ຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໄດ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ພຽງພໍກັບ
ຮອບວຽນງົບປະມານປະຈຳປີ, ກັບຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງລ່ວງໜ້າທີ່ຈຳເປັນ.
2 – ກິດຈະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອາດເລີ່ມຕົ້ນ, ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາການ 
ມອບສັນຍາຈົນກວ່າງົບປະມານມີຄວາມເຫມາະສົມ.
1 – ກົດຫມາຍຕອບສະໜອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແລະ ງົບປະມານ, ແຕ່ບໍ່ມີການເຊື່ອມໂຢງຢ່າງພຽງພໍ (ຕົວຢ່າງ: 
ກິດຈະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອາດຈະເລີ່ມ ແລະ ຖືກສະຫຸຼບເຖິງ 
ແມ່ນວ່າບໍ່ມີງົບປະມານທີ່ເຫມາະສົມ).
0 – ຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ງົບປະມານບໍ່ຈະແຈ້ງທີ່ໄດ້ຮັບ 
ການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍກົດຫມາຍ. 
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2.2 ລະບົບມີການສົ່ງເສີ່ມຢ່າງມີ 
ປະສິດທິພາບໂດຍຜ່ານການນຳໃຊ້
ຂອງການວາງແຜນທີ່ພຽງພໍບໍ່?

3 – ມີການປະຕິບັດການວາງແຜນເປັນປົກະຕິພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍທີ່ເ
ລີ່ມຈາກການກະກຽມບັນດາແຜນການປະຕິບັດການສຳລັບຫຼາຍປີ, 
ຕາມດ້ວຍບັນດາແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປະຈຳປີຂອງການເບີກຈ່າຍ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ໃນການກຳນົດງົບປະມານທ້າຍປີ.
2 – ກົດຫມາຍຈະຕອບສະຫນອງສຳລັບບັນດາແຜນການປະຕິບັດ 
ການສຳລັບຫຼາຍປີ ແລະ ບັນດາແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປະຈຳປີ ທີ່ມີ 
ງົບປະມານເອກະລາດທີ່ເໝາະສົມ, ແຕ່ເຫຼົ້ານີ້ຖືກຕ້ອງການເພື່ອ 
ສະທ້ອນການປະເມີນງົບປະມານໃນຕໍ່ໜ້າ.
1 – ບັນດາແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນຕ້ອງການ, ແຕ່ກົດໝາຍ 
ບໍ່ອະນຸຍາດສຳລັບການກະກຽມບັນດາແຜນການປະຕິບັດການ 
ປະຈຳປີ ຫືຼ ສຳລັບຫຼາຍປີ.
0 – ກົດໝາຍບໍ່ຕ້ອງການໃນການກະກຽມຂອງບັນດາແຜນການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງ.

2.3 ຮູບແບບລະບົບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີອົງການຕິດຕາມ ຫືຼ 
ອົງການທາງດ້ານລະບຽບຫັຼກການ 
ຫືຼ ບໍ່?

3 – ມີອົງການກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ຫືຼ ພາກສ່ວນຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ 
ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຢ່າງຈະແຈ້ງເປັນຫ່ນວຍໃດໜຶ່ງພາຍໃນລັດຖະບານ, 
ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການກຳນົດໃນຂອບເຂດກົດຫມາຍ; ອົງການກ່ຽວກັບ 
ລະບຽບກົດຫມາຍແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ພຽງພໍໃນລະບົບລັດຖະບານ 
ແລະ ທາງການເງິນທີ່ຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດຫມາຍ ຫືຼ ຂອບເຂດລະບຽບ 
ກົດຫມາຍ.
2 – ມີອົງການລະບຽບກົດຫມາຍ ຫືຼ ການມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ກັບ 
ໜ່ວຍງານໃນລັດຖະບານ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສ່ວນນໜຶ່ງໃນຂອບເຂດ 
ກົດໝາຍ ຫືຼ ລະບຽບກົດໝາຍ; ແລະ/ຫືຼ ອົງການແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 
ທີ່ພຽງພໍ, ແຕ່ທາງການເງິນແມ່ນອີງຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງ 
ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍ.

1– ມີພຽງຄວາມຮັບພິຊອບໃນສວນໃດໜຶ່ງຂອງອົງການລະບຽບ 
ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ຫືຼ ລະດັບຂອງອົງການຢູ່ໃນຂັ້ນຕ່ຳ 
ຫຼາຍ ຫືຼ ບໍ່ມີການເງິນພຽງພໍສຳລັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງເໝາະສົມ
0 – ບໍ່ມີອົງການ ຫືຼ ອົງການແມ່ນລະດັບຕ່ຳຫຼາຍ ເຊິ່ງບໍ່ມີອິດສະຫຼະ 
ໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ.

2.4 ມີໂຄງການພັດທະນາຄວາມ 
ອາດສາມາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແຫ່ງຊາດຂອງລັດ ຫືຼ ໂຄງການ 
ສ້າງຄວາມຊຳນານການ 
ແບບມືອາຊີບບໍ່?

3 – ມີໂຄງການສ້າງຄວາມສຳນານການຢ່າງມືອາຊີບທີ່ຖືກຍອມ 
ພາຍນອກ.
2 – ຢ່າງໜ້ອຍມີລັດຖະບານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການຝຶກ 
ອົບຮົມທີມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບປະເທດ.
1 – ມີລັດຖະບານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການຝຶກອົບຮົມ, ແຕ່ບໍ່ 
ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ.
0 – ບໍ່ມີໂຄງການການສ້າງຄວາມສຳນານການແບບມີອາຊີບ ຫືຼ 
ໂຄງການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ.

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ

ຕາຕະລາງ A4.2 ສືບຕໍ່
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ຕົວຊີ້ວັດ/ຄໍາຖາມຕົວຊີ້ວັດ/ຄໍາຖາມ ແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນ

2.5 ມີກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ 
ສຳລັບ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກໃນກົມການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງລັດບໍ່?

3 – ມີໜ່ວຍງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກຖືກມອບໝາຍທີ່ໄດ້
ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ນອນຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ຂອງລັດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ.
2 – ກຸ່ມທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ  
ແມ່ນຫາໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ໃນໜ່ວຍງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງລັດ ແລະ ຍັງບໍ່ມີບົດບາດໂດຍເດ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ; ຮູບແບບດານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກຍັງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍບັນດາກະຊວງຂອງ 
ລັດຖະບານສະເພາະ.
0 – ບໍ່ມີໜ່ວຍງານການຈັດຊື້-ຈັດຈຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກຢູ່ທຸກບ່ອນ
ໃນລັດຖະບານ.

2.6 ຖ້າລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທນິກຈະຖືກໃຊ້, 
ມີແນວທາງໂຄງຮ່າງເພື່ອການ
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດແລະນຳໃຊ້
ການວິເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບບໍ່?

3 – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກປະກອບມີຄົບຖ້ວນ, 
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທີ່ຖືກຍອມຮັບເປັນມືອາຊີບ ຫືຼ ໂຄງການ 
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງຢ່າງເປັນລະບົບ 
ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການພັດທະນາໄລຍະຍາວຂອງປະເທດ.
2 – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຮນິກລວມມີໂຄງການຝຶກ 
ອົບຮົມເລັງໃສ່່ພະນັກງານຂອງລັດ ແລະ ການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ 
ບາງຢ່າງ. ມີຄວາມອາດສາມາດບາງຢ່າງສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ.
1 – ບໍ່ມີໂຄງການຝຶກອົບຮົມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ 
ເປັນທາງການ, ແຕ່ມີການຝຶກອົບຮົມທີ່ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍໃຫ້ 
ແກ່ພະນັກງານຂອງລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂຕຣນິກ. ບໍ່ມີການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ. 
ມີການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈຳກັດສຳລັບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ ໃນອົງການຕ່າງໆທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ.
0 – ບໍ່ມີໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ຫືຼ ການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ.

3. ການດໍາເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດການຕະຫຼາດ3. ການດໍາເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດການຕະຫຼາດ

3.1 ພາກສ່ວນເອກະຊົນມີການ 
ແຂ່ງຂັນ, ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີ ແລະ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫລ້າດບໍ່?

3 – ພາກສ່ວນເອກະຊົນແມ່ນມີການແຂ່ງຂັນ, ການຈັດຕັ້ງທີ່ດີ 
(ຕົວຢ່າງ: ສະມາຄົມການປະຕິບັດງານແບບມືອາຊີບແມ່ນມີຢູ່) ແລະ ສາ
ມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນສຳລັບສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງລັດ.
2 – ມີພາກສ່ວນເອກະຊົນທີ່ມີຮູບແບບທີ່ດີຢ່າງມີເຫດຜົນ, ການແຂ່ງ 
ຂັນສຳລັບສັນຍາໃຫ່ຍໆແມ່ນເລັງໃສ່ບາງຈຳນວນບໍລິສັດທີ່ມີ 
ສາຍພົວພັນ.
1 – ພາກສ່ວນເອກະຊົນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງອ່ອນແອ ແລະ/ຫືຼ 
ການແຂ່ງຂັນແມ່ນຈຳກັດແບບຜູກຂາດ ຫືຼ ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສ່ຍ 
ໃນຕະຫຼາດ.
0 – ພາກສ່ວນເອກະຊົນບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີ ແລະ ຂາດຄວາມອາດ 
ສາມາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມໃນ 
ຕະຫລ້າດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ. 

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຕົວຊີ້ວັດ/ຄໍາຖາມຕົວຊີ້ວັດ/ຄໍາຖາມ ແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນ

3.2 ຕະການທີ່ມີຢູ່ ແນ່ໃຈແລ້ວບໍ່ 
ວ່າການປະເມີນມູນຄ່າແມ່ນພຽງພໍ 
ແລະ ຖືກຕ້ອງກ່ອນການປະມູນ 
ແລະ ບໍລິຫານສັນຍາວຽກເພີ່ມບໍ່?

3 – ມາດຕະການແມ່ນມີລາຍລະອຽດຢູ່ພ້ອມດຽວກັບຄູ່ມືແນະນຳທີ່ 
ຈະແຈ້ງເພື່ອກວດກາການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ພຽງພໍ ແລະ ຖືກຕ້ອງ  
ແລະ ມູນຄ່າວຽກເພີ່ມທີ່ຍື່ນສະເໜີ.
2 – ມີບາງມາດຕະການ, ແຕ່ຕອບສະໜອງການແນະນຳບໍ່ພຽງພໍ.
1 – ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອກວດກາການປະເມີນມູນຄ່າວ່າມີ 
ຄວາມພຽງພໍ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມູນຄ່າວຽກເພີ່ມທີ່ຍື່ນສະເໜີ, 
ແຕ່ບໍ່ມີມາດຕະການ (ຕົວຊີ້ວັດ) ຫືຼ ການໃຫ້ການແນະນຳ.
0 – ບໍ່ມີມາດຕະການ (ຕົວຊີ້ວັດ) ແລະ/ຫືຼ ຄວາມຕ້ອງການ.

3.3 ພາກສ່ວນເອກະຊົນສາມາເຂົ້າ 
ເຖິງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາອີເລັກໂທຣນິກບໍ່? 

3 – ພາກສ່ວນເອກະຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດຂອງລັດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ທຸລະກຳໂດຍຜ່ານ 
ລະບົບ (ການລົງທະບຽນທາງອີເລັດໂທຣນິກໃນລະບົບການຂຶ້ນ 
ທະບຽນ, ຍື່ນ 
ປະມູນ ຫືຼ ບົດສະເໜີໂຄງການທາງອິນເຕີເນັດ, ໃຊ້ບັດເຄຣດິດ ແລະ 
ວິທີການຈ່າຍເງິນແບບອື່ນ, ແລະ ຮັບເງິນຜ່ານລະບົບ); ຜູ້ຍື່ນປະມູນ 
ຈາກຕ່າງປະເທດສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້. ມີໜ່ວຍບໍລິການຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍ.
2 – ພາກສ່ວນເອກະຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດຂອງລັດ ແລະ ນະໂຍບາຍ, 
ທຸລະກຳບາງສ່ວນໂດຍຜ່ານລະບົບ (ຖືກຈຳກັດພຽງແຕ່ 2-3 
ລາຍການເທົ່ານັ້ນ). ຜູ້ຍື່ນປະມູນຈາກຕ່າງປະເທດບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ. 
ຈຳກັດໜ່ວຍບໍລິການຂໍ້ມູນ.
1 – ພາກສ່ວນເອກະຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈຳນວນຈຳກັດ ແລະ ນະໂຍບາຍ, 
ແຕ່ຕ້ອງດຳເນີນການດ້ວຍຕົນເອງ. ບໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການຂໍ້ມູນ.
0 – ພາກເອກະຊົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ. 

3.4 ທະນາຄານການຄ້າແມ່ນ 
ສົ່ງເສີ່ມໃນທາງປະຕິບັດຕໍ່ພາກ 
ສ່ວນອຸດສະຫະກຳເອກະຊົນ  
ແລະ ການປະຕິບັດການ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ພຽງພໍບໍ່?

3 – ບັນດາສາຂາຂອງທະນາຄານແມ່ນມີອຳນາດພຽງພໍເພື່ອອອກ 
ເອກະສານຄາປະກັນການປະມູນ, ເອກະສານຄາປະກັນການເບີກຈ່າຍ
ເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ເອກະສານຄາປະກັນການດຳເນີນສັນຍາໂດຍບໍ່ມີ 
ຄວາມຊັກຊ້າຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ອີງຕາມສຳນັກງານໃຫ່ຍ. ພາກສ່ວນ 
ເອກະຊົນໂດຍທົ່ວໄປສາມາດເຂົ້າເຖິງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ທາງສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານໂດຍບໍ່ມີອຸປະສັກຫຼາຍ.
2 – ມີພຽງບາງທະນາຄານ ຫຼ ືບາງສາຂາທີ່ດຳເນີນການອອກ 
ເອກະສານຄາປະກັນເຊ່ນນັ້ນຢ່າງວອງໄວ ແລະ ໃຫ້ການອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກທາງສິນເຊື່ອໂດຍບໍ່ຫຸ້ຍຸ່ງຍາກຫລ້າຍຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດ 
ເຂົ້າແຂ່ງຂັນທັງໝົດ.
1 – ມີພຽງບາງທະນາຄານ ຫືຼ ບາງສາຂາທີ່ອອກເອກະສານຄາປະກັນ 
ເຊ່ນນັ້ນຢ່າງວອງໄວ ແລະ ໃຫ້ການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງ 
ສິນເຊື່ອທີ່ບໍ່ຫຸ້ຍຸ່ງຍາກຫຼາຍ, ແຕ່ພວກເຂົາດຳເນີນພາຍຫັຼງການ 
ອ້າງອີງຈາກສຳນັກງານໃຫ່ຍ ແລະ ສະເພາະພຽງແຕ່ບໍລິສັດ 
ຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ກາງເທົ່ານັ້ນ.

ຕາຕະລາງ A4.2 ສືບຕໍ່
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ຕົວຊີ້ວັດ/ຄໍາຖາມຕົວຊີ້ວັດ/ຄໍາຖາມ ແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນ

0 – ບໍ່ມີທະນາຄານໃດອອກເອກະສານຄາປະກັນ ແລະ ອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກທາງສິນເຊື່ອໂດຍບໍ່ອີງຕາມສຳນັກງານໃຫ່ຍ. ບໍລິສັດ 
ຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເຊ່ນນັ້ນ 
ທັງຫົມດ.

3.5 ມີກົນໄກເພື່ອຮັບຮອງ 
ແລະ ປະຕິບັດການຕິດຕາມ, 
ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການ 
ປະທ້ວງບໍ?

3 – ມີອົງການທົບທວນເອກະລາດທີ່ມີອຳນາດຈະແຈ້ງ ແລະ ຜູດມັດ 
ໂດຍຂັ້ນຕອນທີ່ສົມເຫດຜົນ ແລະ ກຳນົດເວລາ.
2 – ມີອົງການທົບທວນເອກະລາດທີ່ມີອຳນາດຈະແຈ້ງ, ແຕ່ກົນໄກ 
ສຳລັບການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການບີບບັງຄັບແມ່ນບໍ່ຈະແຈ້ງ ຫືຼ 
ຫຸ້ຍຸ່ງຍາກ.
1 – ມີກົນໄກການທົບທວນເປັນທາງການ, ແຕ່ບໍ່ມີອົງການທົບທວນ 
ເອກະລາດ.
0 – ບໍ່ມີກົນໄກທົບທວນເປັນທາງການ. 

4. ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ4. ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ

4.1 ມີຂອບເຂດການຄວບຄຸມ ແລະ 
ການກວດສອບພາຍໃນທີ່
ເປັນທາງການບໍ່?

3 – ນີ້ໄດ້ຮັບການກຳນົດໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ມີກົນໄກຄວບຄຸມ ແລະ 
ກວດສອບພາຍໃນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ມີສະຖາບັນຕ່າງໆເພື່ອຕິກຕາມຮູບ
ແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
2 – ນີ້ໄດ້ຮັບການກຳນົດໂດຍກົດໝາຍ, ແລະ ມີຄູ່ມືແນະນຳການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ, ກົນໄກແລະບັນດາສະຖາບັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພຽງພໍ.
1 – ນີ້ໄດ້ຮັບການກຳນົດໂດຍກົດຫມາຍ, ແຕ່ບໍ່ມີຄູ່ມືແນະນຳການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ມີກົນໄກ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນ.
0 – ກົດໝາຍບໍ່ໄດ້ກຳນົດລະບົບການກວດສອບ ແລະ ການຄວບຄຸມ 
ພາຍໃນຢ່າງເປັນທາງການ. 

4.2 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຫາໄດ້ງ່າຍ, 
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມ 
ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່?

3 – ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງ 
ໃນສື່ທີ່ມີການເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຢູ່ທົ່ວໄປ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ຕອບ 
ສະໜອງແມ່ນໄດ້ຮັບການລວມສູນໃນສະຖານທີ່ທົ່ວໄປ ແລະ ມີການ 
ກ່ຽວພັນ ແລະ ສົມບູນ.
2 – ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ອອກໃນສື່ແມ່ນບໍ່ພ້ອມ ແລະ 
ກວ້າງຂວາງໃນການເຂົ້າເຖິງ ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍສຳລັບມວນຊົນໂດຍ 
ລວມ, ຫືຼ ມັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຍາກຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ໂດຍສະເລ່ຍ ຫືຼ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ທີ່ສຳຄັນແມ່ນໜ້ອຍ.
1 – ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນຫາໄດ້ຍາກ ແລະ ຈຳກັດຫຼາຍໃນດ້ານ 
ເນື້ອໃນ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃຊ້ວຽກ.
0 – ບໍ່ມີລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງລັດເຊ່ນນັ້ນ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ
ຂຶ້ນໜ່ວຍງານຈັດຊື້ໃນການເພີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ຕາຕະລາງ A4.2 ສືບຕໍ່

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຕົວຊີ້ວັດ/ຄໍາຖາມຕົວຊີ້ວັດ/ຄໍາຖາມ ແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນ

4.3 ຜູ້ຍື່ນປະມູນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມອື່ນໆເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໄດ້ງ່າຍໂດຍຜ່ານລະບົບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກບໍ່? 

3 – ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມພົນລະເຮືັອນແມ່ນສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດໂດຍຜ່ານລະບົບ.
2 – ພາສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມຜົນລະເຮືັອນສາມາດເຂົ້າເຖິງບາງ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດໂດຍຜ່ານລະບົບ.
1 – ພາສ່ວນເອກະຊົນແລະສັງຄົມຜົນລະເຮືັອນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດໃນຈຳນວນທີ່ຈຳກັດໂດຍຜ່ານ
ລະບົບ.
0 – ພາສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມຜົນລະເຮືັອນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດໂດຍຜ່ານລະບົບ. 

4.4 ປະເທດມີມາດຕະການ
ການຕ້ານການສໍ້ລາດ ແລະ 
ຈັນຍາບັນແລ້ວບໍ່?

3 – ເອກະສານປະມູນລວມມີບັນດາຂໍ້ກຳນົດທີ່ພຽງພໍກ່ຽວກັບ 
ການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ; ການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດໃນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຈະໄດ້ຮັບການກຳນົດ; ມາດຕະການສະເພາະແມ່ນປະກອບມີ 
ແລະ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຖືກກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມຂັດແຍ້ງທາງຜົນ
ປະໂຫຍດ; ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມາສຳລັບສິ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນ 
ວ່າມີຄວາມຜິດຂອງການສໍ້ໂກງ ຫືຼ ການສໍ້ລາດແມ່ນໄດ້ຮັບການອະທິ 
ບາຍຈະແຈ້ງ; ມີຫັຼກຖານພຽງພໍຂອງການບັງຄັບໃຊ້; ມາດຕະການ 
ພິເສ່ດແມ່ນປະກອບມີສຳລັບການສືບສວນ ແລະ ປ້ອງກັນການສໍ້ລາດ
ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
2 – ເອກະສານປະມູນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຄວບຄຸມເຖິງການສໍ້ໂກງ ແລະ
ການສໍ້ລາດແຕ່ບໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງ; ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງຜົນປະໂຫຍດ 
ຈະໄດ້ຮັບການກຳນົດ ແລະ ຖືກເນ້ນຫັນກໃນລະບຽບຫັຼກການ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ບໍ່ມີຄຳນິຍາມສະເພາະຂອງການສໍ້ໂກງ ແລະ ການສໍ້ລາດ 
ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; ບາງຫັຼກຖານຂອງການບັງຄັບໃຊ້; ໂຄງການ 
ຕ້ານການສໍ້ລາດຂອງລັດຖະບານທີ່ຍັງບໍ່ລວມມາດຕະການ 
ພິເສ່ດທີ່ກ່ຽວໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ.

4.4 ປະເທດມີມາດຕະການ 
ການຕ້ານການສໍ້ລາດ ແລະ 
ຈັນຍາບັນໄວ້ແລ້ວບໍ່?

1 – ເອກະສານປະມູນຈຳນວນໜ້ອຍລະບຸພາສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການ 
ລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ; ບໍ່ມີນະໂຍບາຍສະເພາະ, ຂັ້ນຕອນ ຫືຼ ຂອບເຂດ 
ຄຸ້ມຄອງຄວາມຂັດແຍ້ງທາງຜົນປະໂຫຍດ; ບໍ່ມີລາຍລະອຽດສະເພາະ 
ຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜົນຕາມມາທີ່ກ່ຽວພັນ 
ເຖິງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ, ຫັຼກຖານຂອງການບັງຄັບໃຊ້ແມ່ນ 
ອ່ອນແອ; ບໍ່ມີແຜນການຕ້ານການສໍ້ລາດທີ່ຮອບດ້ານຢ່າງມີປະສິດທິ
ພາບ.
0 – ເອກະສານປະມູນໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ກວມເອົາການລະເມີດຄວາມຊື່
ສັດ; ຂອບເຂດກົດໝາຍ ຫືຼ ລະບຽບຫັຼກການບໍ່ປະຕິບັດກັບການ 
ລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ; ບໍ່ມີຫັຼກຖານການບັງຄັບນຳໃຊ້; ລັດຖະບານບໍ່ມີ 
ແຜນການຕ້ານການສໍ້ລາດ ຫືຼ ລະຫັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງ
ຜົນປະໂຫຍດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຕາຕະລາງ A4.2 ສືບຕໍ່



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ບົດກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກເບື້ອງຕົ້ນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ບົດກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກເບື້ອງຕົ້ນ 
ສໍາລັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ  ສໍາລັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ  

ແລະ ຂະແຫນງການ/ອົງກອນແລະ ຂະແຫນງການ/ອົງກອນ

A.  ຄວາມເປັນມາA.  ຄວາມເປັນມາ

A5.1 [ໃນພາກນີ�ຄວນລວມເອົາປະຫວັດຄວາມເປັນມາຕ່ໍການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື�-
ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ (CSPRA), ບໍ່ວ່າເພື່ອການສົ່ງເສີ່ມຍຸດທະສາດ 
ການຮ່ວມມືກັບປະເທດສະບັບໃໝ່, ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການກະກຽມການປະຕິບັດການ 
ການກູ້ຢືມອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບ, ເພື່ອສົ່ງເສີ່ມການປັບປຸງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ, ອື່ນໆ. 
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຜົນຂອງການປະເມີນຂອງປະເທດເບື້ອງຕົ້ນຄວນໄດ້ຮັບການລວມເຂົ້ານຳ.]

B. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການປະເມີນB. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການປະເມີນ

A5.2 A5.2 ຈຸດປະສົງ:ຈຸດປະສົງ: CSPRA ແມ່ນເພື່ອ (i) ກຳນົດຄວາມສ່ຽງໃນລະບົບຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງ 
ການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ/ຫືຼ ພາກປະຕິບັດທີ່ສາມາດເປັນຜົນໃນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງຊາດ 
ແລະ/ຫືຼ ທະນາຄານພັດທະນາຊີ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮົ່ວໄຫຼ ຫືຼ ຂາດປະສິດທິພາບ; (ii) ການປະເມີນ 
ຄວາມຫຸນແຮັງຂອງຄວາມສ່ຽງ; ແລະ (iii) ພັດທະນາແຜນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນທາງປະຕິບັດ 
ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ.

A5.3 A5.3 ດ້ານເນື້ອໃນ:ດ້ານເນື້ອໃນ: ທີມງານທົບທວນຈະດຳເນີນ

(i) ການປະເມີນຄວາມພ້ອມ ແລະ ຂໍ້ບົກພ່ອງໃນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃນປະເທດ, 
ລວມມີລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ຈາກທັດສະນະຂອບເຂດທາງ 
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການ; ຂອບເຂດສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນ 
ການບໍລິຫານ; ການປະຕິບັດການໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ ແລະ ການປະຕິບັດໃນ 
ການຕະຫຼາດ; ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ່ໃນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ
ລວມທັງຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກໃນປະເທດ.

(ii) ການປະເມີນຄວາມພ້ອມ ແລະ ຂໍ້ບົກພ່ອງໃນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງ 
ການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກປະຕິບັດຈາກທັດສະນະຂອບເຂດທາງກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບຫັຼກການ; ຂອບເຂດສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ; 
ການປະຕິບັດການໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ ແລະ ການປະຕິບັດໃນການຕະຫຼາດ; 
ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ່ໃນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ.

(iii) ກຳນົດ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດການຕະຫຼາດ 
ໃນລະດັບຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ.

(iv) ການສະເໜີແນວທາງຕ່າງໆໃນການທົບທວນແບບກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງ (ຕົວຢ່າງ).
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C. ວິທີການ ແລະ ວິທີທາງປະຕິບັດC. ວິທີການ ແລະ ວິທີທາງປະຕິບັດ

A5.4 ການທົບທວນຈະລວມມີ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງ

(i) ກວດສອບຫຼືປັບປຸງການປະເມີນຂອງປະເທດຂັ້ນຕົ້ນ, ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຜ່ານການປຶກສາ 
ຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມງານການພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໂດຍນຳໃຊ້ແນວທາງຂອງປະເທດ.

(ii) ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ, ບົນພື້ນຖານ
ການໃຫ້ສຳພາດກັບຄູ່ຮ່ວມລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມງານການພັດທະນາແລະຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍການສະແດງຕົວຢ່າງການເຮັັດທຸລະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະ.
ແນວທາງຂອງຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດສຳລັບແຕ່ລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສຳຄັນພາຍໃຕ້ຂະແໜງການ, ແລະ ຄະແນນສະເລ່ຍສຳລັບຂະແໜງກ
ານຈະໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່.

(iii) ກະກຽມລາຍລະອຽດເຄົ້າໂຄງຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງ 
ການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ, ລວມທັງການກຳນົດຄວາມພ້ອມ ແລະ ຂໍ້ບົກພ່ອງ.

(iv) ກະກຽມລາຍລະອຽດເຄົ້າໂຄງຂອງການຕະຫຼາດແລະທຸກໆຄວາມສ່ຽງ ສິ່ງທີ່ຈະສະແດງ
ເຖິງຜົນກະທົບໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

(v) ກຳນົດ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບົນພື້ນຖານຄວາມສ່ຽງທີ່
ອາດເປັນໄປໄດ້ແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ຕາມມາ.

(vi) ສະເໜີການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຫືຼ ການບໍລິຫານທາງຫຸຍຸ່ດທະສາດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່
ຽງທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດ.

(vii) ກຳນົດອັນດັບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໂດຍລວມຂອງປະເທດ 
ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ.

(viii) ສະຫຸລ້ບການຄົ້ນພົບໃນບົດລາຍງານ CSPRA,ລວມທັງຄວາມສົມບູນໃນລະບົບການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງປະເທດ.

(ix) [ຖ້າມີ ] ກະກຽມຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ, ລວມທັງການປະເມີນ 
ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ (P-RAMP).

D. ການນໍາສົ່ງທີ່ສໍາຄັນD. ການນໍາສົ່ງທີ່ສໍາຄັນ

(x) ບົດລາຍງານ CSPRA.
(xi) [ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ] ຂໍ້ມູນໃນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ.



ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ຄະແນນຄະແນນ

ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ 
ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ 
ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຕ້ອງການ

1. ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການ [ສະເລ່ຍ  
1,1–1,5]

1.1 ກົດຫມາຍການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ແຫ່ງຊາດ 
ຂອງລັດ (ລວມມີການ 
ສົ່ງເສີ່ມລະບຽບ ຫັຼກການ, 
ເອກະສານປະມູນ 
ມາດຖານ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື 
ການປະຕິບັດງານ ຫືຼ ຄູ່ມື
ແນະນຳ) ທີ່ຈະໃຊ້ກັບ
ຂະແໜງການບໍ່?

• ຂະແໜງການໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ນທາງ 
ດ້ານກົດໝາຍຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດຂອງລັດບໍ່?

• ເຖິງແມ້ວ່າຖ້າອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດຂອງລັດ, 
ຄາດວ່າຂະແໜງການດັ່ງກ່າວຈະປະຕິບັ
ດຕາມບໍ່?

• ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃນຂະແໜງການ 
ດັ່ງກ່າວນຳໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມື ຫືຼ ຄູ່ມືແນະນຳການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ ທີ່ລັດຖະບານ 
ປະກາດນຳໃຊ້ບໍ່?

• ເອກະສານປະກາດນຳໃຊ້ຂອງ 
ລັດຖະບານມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການບໍ່?

• ໃນກໍລະນີບໍ່ມີເອກະສານປະກາດນຳໃຊ້
ຂອງລັດຖະບານ, ຂະແໜງການມີ 
ເອກະສານປະມູນມາດຖານຂອງ 
ຕົນເອງ ຫືຼ ຄູ່ມືແນະນຳບໍ່?

[ຜູ້ປະເມີນຄວນ 
ອະທິບາຍ 
ຄຳຕອບ ແລະ 
ກຳນົດຖ້າວ່າມີ 
ຄວາມຕ້ອງການ 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ເພີ່ມຕື່ມ ຫືຼ  
ການຢັ້ງຢືນ.]

ຕາຕະລາງ A6.1: ເຄື່ອງມືການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ/ອົງກອນຕາຕະລາງ A6.1: ເຄື່ອງມືການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ/ອົງກອນ

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6: ເຄື່ອງມືການປະເມີນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6: ເຄື່ອງມືການປະເມີນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ/ອົງກອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ/ອົງກອນ

A6.1    ຕາຄະລາງA6.1 ອະທິບາຍແນວທາງການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງ. ຕາຕະລາງ A6.2 ອະທິບາຍຄູ່ມືແນະນຳການໃຫ້ຄະແນນສຳລັບແນວທາງນີ້.
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ຄະແນນຄະແນນ

ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ 
ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ 
ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຕ້ອງການ

1.2 ການຕອບສະໜອງ 
ການຕະຫລ້າດສຳລັບຂະ
ແໜງການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີ
ການແຂ່ງຂັນພຽງພໍເພື່ອ 
ໃຫ້ຜົນເຕັມທີ່ຕໍ່ກົດໝາຍ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແຫ່ງຊາດ ແລະ/ຫືຼ ການ
ປະມູນແຂ່ງຂັນແບບເປີດ
ກວ້າງບໍ່? 

• ການປະມູນການແຂ່ງຂັນແມ່ນຮູບແບບ 
ທົ່ວໄປພາຍໃຕ້ຂະແໜງການບໍ່?

• ມີຜູ້ຕອບສະໜອງຫັຼກໃນຂະແໜງການ 
ຜູ້ຍື່ນປະມູນທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ 
ການປະມູນຢ່າງເປັນປະຈຳບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ມີສ່ວນສັດ 
ເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງການຈັດຊື້- 
ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງທີ່ປະຕິບັດການ 
ປະມູນການແຂ່ງຂັນແບບເປີດກ້ວາງ?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງແມ່ນຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງ 
ຜູ້ຍື່ນປະມູນສຳລັບສັນຍາການປະມູນ 
ຂອງລັດ?

• ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມຕັ້ງ
ໃຈໃນການພະຍາຍາມທີ່ພຽງພໍເພື່ອ
ເຮັັດໃຫ້ການປະມູນມີຄວາມດຶງດູດ
ບໍ່(ຕົວຢ່າງ: ການໂຄສະນາທີ່ພຽງພໍ, 
ຊ່ວງໄລຍະການປະມູນ)?

• ມີຜູ້ສະຫນອງ, ແຮັງງານ ແລະ/ຫືຼ ສິນຄ້າ 
ແລະ ການບໍລິການໃນຕະຫລ້າດທ້ອງ 
ຖິນທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ປະລິມານທີ່ 
ຕ້ອງການແລ້ວບໍ່?

1.3 ຖ້າມີຂອບເຂດ
ກົດໝາຍຂອງ
ຂະແໜງການ
ສະເພາະ, ມັນສົ່ງເສີ່ມ
ການເຂົ້າຮ່ວມ 
ຂະບວນການ
ການປະມູນແບບ
ປົດລ໊ອກ ແລະ ມີຄວາມ
ໂປ່ງໃສ່ (ລວມທັງ
ການໂຄສະນາ, 
ເອກະສານປະມູນ, 
ການປະເມີນຜົນ 
ການປະມູນ, 
ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ) 
ແລ້ວບໍ່?

• ມີຂະແໜງການດຳເນີນການການປະມູນ 
ແບບປົດລ໊ອກແລະມີຄວາມໂປ່ງໃສ່ 
ແລ້ວບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງແມ່ນຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງ 
ຜູ້ຍື່ນປະມູນສຳລັບສັນຍາການປະມູນ 
ຂອງລັດ?

ຕາຕະລາງ A6.1 ສືບຕໍ່

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ຄະແນນຄະແນນ

ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ 
ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ 
ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຕ້ອງການ

1.4 ຂະແໜງການໄດ້ຮັບ
ການຄວບຄຸມທາງລະ
ບຽບຫັຼກການ ຫືຼ ຈາກ
ລັດຖະບານຫຼາຍ
ເກີນໄປເຊິ່ງເຮັັດໃຫ້
ການແຂ່ງຂັນ
ມີຄວາມຈຳກັດ ຫືຼ ບໍ່ມີ
ຢູ່ເລີຍ, ແມ່ນບໍ່?

• ຂະແໜງການໄດ້ນຳໃຊ້ແຜນການກຳນົດ
ສິດທິພິເສ່ດພາຍໃນປະເທດບໍ່?

• ຂະແໜງການຕ້ອງການໃຫ້ມີການລົງ 
ຖະບຽນຜູ້ຍື່ນປະມູນລ່ວງຫ້ນາບໍ່?

• ມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ຮັບຮອງໃນຂະແໜງການ
ສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດວິສະຫະ
ກິດ ຫືຼ ບໍ່?

1.5 ຂອບເຂດກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບຫັຼກການ
ສາມາດໃຫ້ຂະແໜງ
ການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ
ເພື່ອໃຊ້ລະບົບການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ
ອີເລັກໂທຣນິກບໍ່? 

• ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ນຢຶດຖື 
ກົດລະບຽບ, ຫັຼກການ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳ 
ສຳລັບການໃຊ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນ 
ກົດໝາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດ 
ແລ້ວບໍ່?

• ມີເອກະສານອີເລັດໂທຣນິກ ແລະ  
ຫັນງສື-ເອກະສານໄດ້ຮັບການພິຈາລະ 
ນາວ່າມີຄວາມເທົ່າທຽມໂດຍຂະແໜງ 
ການ/ອົງການຈັດຕັ້ງແລ້ວບໍ່?

• ມີຂັ້ນຕອນການປະມູນ ຫືຼ ການຈັດຊື້,  
ຂະບວນການບໍລິຫານສັນຍາ ແລະ  
ເພດານການອະນຸມັດໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກ 
ໂທຣນິກຂອງຂະແໜງການ/ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງແລ້ວບໍ່?, 

2. ຂອບເຂດສະຖາບັນແລະຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ2. ຂອບເຂດສະຖາບັນແລະຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ [ສະເລ່ຍ  
2,1–2,6]

2.1 ມີຮອບວຽນ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ໃນຂະແໜງການທີ່
ຕ້ອງການຖືກຜູກມັດ
ກັບຮອບວຽນງົບ
ປະມານປະຈຳປີ 
(ຕົວຢ່າງ: ກິດຈະກຳ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ພຽງ
ແຕ່ເມື່ອມີງົບປະມານ
ທີ່ເຫມາະສົມກັບມັນ)
ແມ່ນບໍ່?

• ມີແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນຂະແໜງ 
ການທີ່ໄດ້ກະກຽມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ກຳນົດງົບ 
ປະມານ ຫືຼ ບໍ່?

• ມີລະບົບ ແລະ ຂະບວນການໃນຂະແໜງ 
ການ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກໃນຂະແໜງ 
ການດັ່ງກ່າວທີ່ຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ 
ຄວາມພ້ອມຂອງທຶນກ່ອນການເລີ່ມ 
ການປະມູນບໍ່?

ຕາຕະລາງ A6.1 ສືບຕໍ່

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ຄະແນນຄະແນນ

ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ 
ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ 
ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຕ້ອງການ

2.2 ມີລະບົບດຳເນີນງານ 
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍ
ໃຊ້ການວາງແຜນທີ່ 
ພຽງພໍ ຫືຼ ບໍ່?

• ມີຂະແໜງການ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກໃນ 
ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ, ມີການຈັດຕັ້ງ
ຢ່າງເປັນທາງການຂອງຂະບວນການ 
ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ບໍ່?

2.3 ລະບົບການຈັດຊື້- 
ຈັດຈ້າງໃນຮູບແບບຂອງ
ຂະແໜງການມີການຕິດ
ຕາມ ຫືຼ ລະບຽບຫັຼກການ 
ຂອງອົງການນີ້ ຫຼື ບໍ່?

• ຂະແໜງການແມ່ນນອນຢູ່ພາຍໃຕ້ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຕິດຕາມ 
ຫືຼ ກວດສອບແຫ່ງຊາດ ຫືຼ ບໍ່? 

• ຖ້າອົງການແຫ່ງຊາດບໍ່ມີຢູ່, 
ມີອົງການສະເພາະໃນຂະແໜງ 
ທີ່ດຳເນີນຕິດຕາມ ແລະ/ຫືຼ 
ກວດສອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ບໍ່?

2.4 ມີໂຄງການພັດທະນາ 
ຄວາມອາດສາມາດ 
ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງລັດ ຫືຼ ໂຄງການ 
ສ້າງຄວາມຊຳນານ 
ການແບບມືອາຊີບ ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ເປັນສ່ວນສັດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ 
ພະນັກງານໃນຂະແໜງທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກ 
ອົບຮົມພາຍໃຕ້ໂຄງການການພັດທະນາ 
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊາດ 
ຂະແໜງການ ຫືຼ ໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ທຸກໆໂຄງການການຝຶກອົບຮົມການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງຢ່າງເປັນທາງການ ຫືຼ ບໍ່?

2.5 ມີກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ແຕ່ງຕັ້ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ 
ສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກ 
ໃນໜ່ວຍງານ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ຂະແໜງການ/ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງ ຫືຼ ບໍ?

• ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງໃຊ້ລະບົບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທາງອີເລັກໂທຣນິກ 
ແຫ່ງຊາດ ຫືຼ ເຂົາໃຊ້ລະບົບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງ ອີເລັກໂຕຣນິກຂອງເຂົາເອງ 
ຫືຼ ບໍ່?

• ຫຸຍຸ່ດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນຖືກຈັດຢູ່ໃນແບບ 
ແຜນ ຫືຼ ການພັດທະນາໄລຍະຍາວຂອງ 
ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການ/ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງ ຫືຼ ບໍ່? 

• ວິທີໃດທີ່ຈະເຮັັດໃຫ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກຈະໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າ
ໃນໂຄງຮ່າງລວມຂອງຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງ? 

• ນະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງມີພື້ນຖານ 
ໂຄງລ່າງທາງ IT ທີ່ພຽງພໍ ແລ້ວບໍ່ເພື່ອ 
ສົງເສີ່ມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກ 
ໂທຣນິກ?
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ຄະແນນຄະແນນ

ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ 
ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ 
ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຕ້ອງການ

2.6 ຖ້າລະບົບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣ 
ນິກໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້,  
ມີແນວທາງໂຄງຮ່າງເພື່ອ
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ 
ແລະ ນຳໃຊ້ການວິເຄາະ 
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໍ່? 

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ເປັນຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ 
ຂອງຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ  
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບດັ່ງກ່າວ?

• ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫືຼ ໜ່ວຍງານການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ 
ຕະນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການ 
ສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະສຳລັບວິທີ 
ການເຮັັດວຽກແບບໃຫ່ມພາຍໃຕ້ການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ ຫືຼ ບໍ່? 

3. ການດໍາເນີນການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດ 3. ການດໍາເນີນການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດ 
ການຕະຫຼາດການຕະຫຼາດ

[ສະເລ່ຍ 
3,1–3,5]

3.1 ພາກເອກະຊົນ
ສາມາດແຂ່ງຂັນ, 
ການຈັດຕັ້ງທີ່ດີ ແລະ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ
ໃນຂະແໜງການ ຫືຼ ບໍ່?

• ພາກສ່ວນເອກະຊົນມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີບໍ່ 
ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໃນ 
ຂະແໜງການນັ້ນໆ ຫືຼ ບໍ່?

• ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຜົນລະເຮືັອນກ່ຽວ 
ກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດທີ່ນອນ 
ໃນຂະແໜງການມີການເປີດກວ້າງ ແລະ 
ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ຫືຼ ບໍ່?

3.2 ມາກຕະການທີ່ມີຢູ່ 
ແມ່ນທີ່ນອນໃນຂະແໜງ 
ການ ເພື່ອແນ່ໃຈວ່າການ
ປະເມີນມູນຄ່າແມ່ນພຽງພໍ
ແລະ ຖືກຕ້ອງກ່ອນການ 
ປະມູນແລະເພື່ອບໍລິຫານ
ມູນຄ່າສັນຍາວຽກ 
ເພີ່ມ ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ເປັນສ່ວຍຮ້ອຍຂອງສັນຍາທີ່
ໄດ້ຮັບການມອບສັນຍາໃນມູນຄ່າທີ່ 
ຕ່ຳກວ່າລາຄາກາງທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ປະເມີນໄວ້?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ເປັນສ່ວຍຮ້ອຍຂອງສັນຍາ 
ວຽກເພີ່ມທີ່ມີມູນຄ່າສະສົມທີ່ມີຜົນກະທົບ
ຫຼາຍກວ່າ 10% ຂອງລາຄາສັນຍາແມ່?

ຕາຕະລາງ A6.1 ສືບຕໍ່
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ຄະແນນຄະແນນ

ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ 
ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ 
ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຕ້ອງການ

3.3 ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ  
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ 
ໃນກິດຈະກຳ  
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກ 
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ 
ຫືຼ ບໍ?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງແມ່ນຮູບແບບທີ່ມີຢູ່ ແລະ ທີ່ໄດ້ 
ຖືກນຳໃຊ້ໃນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງ? 

• ແບບຟອມທັງຫົມດແມ່ນມີພ້ອມ ແລະ  
ເຂົ້າເຖິງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດ ຫືຼ ບໍ່?

• ບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນຕ້ອງເສ່ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ໃນການເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຫືຼ ບໍ່?

• ມີລະບົບ IT ອື່ນໆຂອງລັດຖະບານບໍ່ທີ່ 
ເຊື່ອມໂຍງຫາລະບົບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກ?

• ຜູ້ຍື່ນປະມູນຕ່າງປະເທດສາມາດເຂົ້າ 
ຮ່ວມໃນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ເປັນສ່ວນຮ້ອຍຂອງການ 
ປະມູນທັງຫົມດຂອງຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ເຮັັດທຸລະກຳ 
ໂດຍຜ່ານລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂຕຣນິກ?

3.4 ການດຳເນີນງານ 
ຂອງທະນາຄານ
ການຄ້າມີການ 
ສົ່ງເສີ່ມອຸດສະຫະກຳ 
ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 
ແລະ ການປະຕິບັດງານ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ທີ່ພຽງພໍ ຫືຼ ບໍ່?

• ທະນາຄານໄດ້ມີການມອບອຳນາດໃຫ້ 
ບັນດາສາຂາເພື່ອອອກເອກະສານຄາ 
ປະກັນການປະມູນ, ຄາປະກັນການ 
ການເບີກຈ່າຍເງິນລ່ວງຫ້ນາ ແລະ  
ຄາປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາຢ່າງ 
ວ່ອງໄວ ຫືຼ ບໍ່?

• ບັນດາທະນາຄານໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ມີ 
ບົດບາດການສົ່ງເສີ່ມໃນການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ, ໂດຍສະເພາະບໍລິສັດ 
ຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອການໄດ້ມາ 
ເອກະສານຄາປະກັນເຊ່ນນັ້ນ ຫືຼ ບໍ່?

• ບັນດາທະນາຄານໂດຍທົ່ວໄປຕອບສະ 
ໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງ 
ດ້ານສິນເຊື່ອທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ອຸດສະຫະກຳ 
ການກໍ່ສ້າງ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິສັດ 
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ) ຫືຼ ບໍ່?

ຕາຕະລາງ A6.1 ສືບຕໍ່
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ຄະແນນຄະແນນ

ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ 
ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ 
ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຕ້ອງການ

3.5 ມີກົນໄກຂອງ 
ຂະແໜງການໃນການ 
ຮັບມື ແລະ ດຳເນີນງານ 
ການຕິດຕາມ, 
ການຮ້ອງທຸກ ແລະ 
ການປະທ້ວງ ຫືຼ ບໍ່?

• ມີຂັ້ນຕອນສະເພາະຂອງຂະແໜງການ 
ເພື່ອຮອງຮັບ ແລະ ດຳເນີນງານການ 
ຕິດຕາມ, ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການ 
ປະທ້ວງ ຫືຼ ບໍ່?

• ມີການຮ້ອງທຸກ ຫືຼ ການປະທ້ວງໃນ 
ຂະແໜງການທີ່ໄດ້ມີການດຳເນີນການ 
ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ຈຳກັດໄວ້ສູງສຸດ 
ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ ບໍ່? 

• ບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນໄດ້ໃຊ້ກົນໄກການ 
ຮ້ອງທຸກ ແລະ ການປະທ້ວງ ຫືຼ ບໍ່?

4. ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 4. ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໃນຂະແໜງການຂອງລັດໃນຂະແໜງການຂອງລັດ

[ສະເລ່ຍ 
4,1–4,4]

4.1 ມີຂອບເຂດການ 
ຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບ 
ພາຍໃນທີ່ເປັນທາງການ 
ໃນຂະແໜງການ ຫືຼ ບໍ່?

• ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກໃນຂະແໜງການ 
ດັ່ງກ່າວມີຮູບແບບການກວດສອບ 
ພາຍໃນທີ່ເປັນເອກະລາດ ຫືຼ ບໍ່?

• ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກໃນຂະແໜງການດັ່ງ 
ກ່າວມີກົນໄກການຄວບຄຸມພາຍໃນ 
ຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຕິດຕາມຮູບແບບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ບໍ່?

• ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກໃນຂະແໜງການ 
ດັ່ງກ່າວອີງຕາມການກວດສອບຜົນການ 
ປະຕິບັດງານ ຫືຼ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າການນຳໃຊ້
ທຶນຢ່າງເປັນປະຈຳ ຫືຼ ບໍ່?

• ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກໃນຂະແໜງການ 
ດັ່ງກ່າວອີງຕາມການກວດສອບທາງ 
ການເງິນປະຈຳປີ ຫືຼ ບໍ່?

• ການຄົ້ນພົບໃນການກວດສອບພາຍໃນ 
ແລະ ພາຍນອກ ແລະ/ຫືຼ ການໃຫ້ຄຳ 
ແນະນຳຕ່າງແມ່ນຕາມກຳນົດເວລາ  
ຫືຼ ບໍ່?

4.2 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ 
ຂອງຂະແໜງການ 
ດັ່ງກ່າວແມ່ນຫາໄດ້ງ່າຍ, 
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັນ ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ເປັນສ່ວນຮ້ອຍຂອງການປະ 
ມູນທີ່ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ໃນລະດັບກາງທີ່
ສະດວກແລະເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍບໍ່ເສ່ຍ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ?

• ບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນມີຄວາມສະດວກ 
ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ 
ການປະມູນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ເປັນສ່ວນຮ້ອຍຂອງການ 
ມອບສັນຍາທີ່ໄດ້ມີການປະກາດໃນສື່ 
ສະດວກ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໂດຍບໍ່ເສ່ຍ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ?

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງຄໍາຖາມໃນຂະແຫນງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ຄະແນນຄະແນນ

ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ ອະທິບາຍ/ຢັ້ງຢືນ 
ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ ຫືຼ ການຊີ້ແຈງ 
ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຕ້ອງການ

4.3 ບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນ 
ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ 
ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ໄດ້ງ່າຍກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ  ຂອງຂະແໜງ 
ການ/ອົງການຈັດຕັ້ງໂດຍ 
ຜ່ານລະບົບ ການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງ ອີເລັກໂທຣ 
ນິກ ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ພົວພັນກັບສັງຄົມພົນລະ 
ເຮືັອນ ໃນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກ?

• ແມ່ນສິ່ງໃດທີ່ມີຢູ່ທີ່ພາໃຫ້ມີການເຄືອນ 
ເໜັງລະຫ່ວາງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ 
ກຸ່ມຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ? 

• ບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ອື່ນໆສາມາດຕິດຕາມການເຮັັດທຸລະກຳ 
ທັງໝົດກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກຂອງຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫືຼ ບໍ່?

4.4 ຂະແໜງການມີ 
ມາດຕະການ ການຕ້ານ 
ການສໍ້ລາດ ແລະ ຈັນຍາ 
ບັນໄວ້ແລ້ວ ຫືຼ ບໍ່?

• ມີຂັ້ນຕອນສະເພາະຂອງຂະແໜງການ 
ເພື່ອຢັ້ງຢືນສະຖານະທາງດ້າກົດໝາຍ 
ທີ່ມີຢູ່ຂອງຜູ້ຍື່ນປະມູນ, ຕິດຕາມການ 
ບັນທຶກ, ຄວາມອາດສາມາດທາງການ 
ເງິນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 
ເພື່ອຈະສຳເລັດວຽກ ຫືຼ ບໍ່?

• ມີຂັ້ນຕອນສະເພາະຂອງຂະແໜງການ 
ເພື່ອຈັດອັນດັບຜົນການປະຕິບັດງານ
ແລະ/ຫືຼ ຜູ້ບໍ່ມີສິດໃນເປັນຜູ້ຍື່ນປະມູນ, 
ຜູ້ຕອບສະໜອງ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ທີ່ປຶກ 
ສາທີ່ລະເມີດດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ຄວາມ 
ຊື່ສັດເຂົ້າປະມູນ ຫືຼ ບໍ່?

• ຂະແໜງການ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກໃນ 
ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວແມ່ນສືບຕໍ່ການຂຶ້ນ 
ທະບຽນຜູ້ບໍ່ມິສິດເປັນຜູ້ຕອບສະໜອງ, 
ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ທີ່ປຶກສາ ຫືຼ ບໍ່?

• ມີຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ຫັຼກການຄວາມສັດຊື່
ສະເພາະຂະແໜງການບໍ່?

e-procurement = ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂຕຣນິກ, IT = ເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ

ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນaa

1. ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການ1. ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການ

1.1 ກົດໝາຍການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດ 
ຂອງລັດ (ລວມທັງການ 
ສົ່ງເສີ່ມລະບຽບຫັຼກການ,  
ເອກະສານປະມູນ 
ມາດຖານ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື 
ຄູ່ມືແນະນຳການປະສານ 
ງານ) ແມ່ນນຳໃຊ້ໃນ 
ຂະແໜງການນີ້ບໍ່? 

• ຂະແໜງການໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ນ 
ທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ອີງຕາມ 
ກົດໝາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແຫ່ງຊາດຂອງລັດ ຫືຼ ບໍ່?

• ເຖິງແມ້ວ່າຖ້າອີງຕາມກົດໝາຍ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດຂອງ 
ລັດ, ຄາດວ່າຂະແໜງການຈະປະ 
ຕິບັດຕາມ ຫືຼ ບໍ່?

• ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງໃນຂະແໜງ 
ດັ່ງກ່າວໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມື ຫືຼ ຄູ່ມືແນະນຳ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດທີ່ 
ລັດຖະບານປະກາດນຳໃຊ້ ຫືຼ ບໍ່?

• ເອກະສານປະກາດນຳໃຊ້ຂອງ 
ລັດຖະບານມີຄວາມສ່ອດຄ່ອງ 
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງ 
ການ ຫືຼ ບໍ່?

• ໃນກໍລະນີບໍ່ມີເອກະສານປະກາດ 
ນຳໃຊ້ຂອງລັດຖະບານ, ຂະແໜງ 
ການມີເອກະສານປະມູນມາດຖານ
ຂອງຕົນເອງ ຫືຼ ຄູ່ມືແນະນຳບໍ່?

3 – ຂະແໜງການມີລະບຽບຫັຼກການ, 
ຂະບວນການ, ຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ເອກະ 
ສານປະມູນເປັນຂອງຕົນເອງທີ່ສົມບູນ 
ແບບຄືເອກະສານທີ່ຢູ່ໃນລະບົບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດຂອງລັດ.
2 – ຂະແໜງການແມ່ນອີງຕາມກົດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄາດວ່າຈະປະຕິບັດ 
ຕາມ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ແມ່ນໃຊ້ຂະບວນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຄູ່ມືແນະນຳ  
ແລະ ເອກະສານປະມູນແຫ່ງຊາດ.
1 – ຂະແໜງການແມ່ນອີງຕາມກົດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງ 
ຊາດແຕ່ມີແນວໂນ້ມຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມ. 
ມີການແບ່ງເບນຢູ່ເລື່ອຍໆຈາກຂະບວນ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ 
ເອກະສານປະມູນແຫ່ງຊາດ.
0 – ຂະແໜງການແມ່ນຖືກຍົກເວ້ນ 
ຈາກ ຫືຼ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບົບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ ແລະ ບໍ່ມີ 
ລະບຽບຫັຼກການ, ຂະບວນການ, ຄູ່ມື 
ແນະນຳ ແລະ ເອກະສານປະມູນ 
ທີ່ປ່ຽນແທນສຳລັບມັນໄດ້.

ຕາຕະລາງ A6.2: ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຂອງເຄື່ອງມືການປະເມີນ ຕາຕະລາງ A6.2: ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຂອງເຄື່ອງມືການປະເມີນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ/ອົງກອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ/ອົງກອນ

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ

ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນaa

1.2 ມີຕະຫຼາດໃນການ 
ຕອບສະໜອງສຳລັບ 
ຂະແໜງການທີ່ມີການ 
ແຂ່ງຂັນພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ 
ໄດ້ຮັບຜົນເຕັມທີ່ຕໍ່ 
ກົດລະບຽບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດ ແລະ/ຫືຼ 
ການປະມູນການແຂ່ງຂັນ 
ແບບເປີດກວ້າງ 
ຫືຼ ບໍ່? 

• ການປະມູນການແຂ່ງຂັນແມ່ນຮູບ 
ແບບທົ່ວໄປພາຍໃຕ້ຂະແໜງການ 
ບໍ່?

• ມີຜູ້ຕອບສະໜອງຫັຼກໃນຂະແໜງ 
ການຜູ້ຍື່ນປະມູນທີ່ສອດຄ່ອງກັບ 
ເງື່ອນໄຂການປະມູນຢ່າງເປັນ 
ປະຈຳບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ມີສ່ວນສັດເປັນອັດຕາ 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງຂະແໜງທີ່ປະຕິບັດການ 
ປະມູນການແຂ່ງຂັນແບບເປີດ 
ກວ້າງ?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງແມ່ນຈຳນວນສະເລ່ຍ 
ຂອງຜູ້ຍື່ນປະມູນສຳລັບສັນຍາ 
ການປະມູນຂອງລັດ?

• ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ
ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະຕິບັດດ້ວຍ 
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ພຽງພໍເພື່ອ 
ດຶງດູດ ການປະມູນ ຫືຼ ບໍ່? 
(ຕົວຢ່າງ: ການໂຄສະນາ ແລະ 
ໄລຍະການປະມູນທີ່ພຽງພໍ) ຫືຼ ບໍ່?

• ມີຜູ້ສະຫນອງ, ແຮັງງານ ແລະ/ຫືຼ  
ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີ 
ຄວາມພ້ອມ ແລະ ໃນປະລິມານທີ່ 
ຕ້ອງການໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ 
ຫືຼ ບໍ່?

3 – ການປະມູນການແຂ່ງຂັນແມ່ນແຜ່ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ (ໂດຍອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ) ຢູ່ໃນ
ຂະແໜງການຫລ້າຍກວ່າຕາມຫັຼກຖານ
ທີ່ມີພາຍໃນປະເທດ. ຜູ້ຕອບສະໜອງ 
ຫັຼກໃນຂະແໜງການແມ່ນຍື່ນປະມູນ 
ຢ່າງສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂປະມູນເປັນ
ປົກກະຕິ. ຢ່າງຕ່ຳແມ່ນ 5 ຜູ້ຍື່ນປະມູນ 
ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ໜຶ່ງສັນຍາ. ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເຮັັດສຸດຄວາມ 
ພະຍາຍາມເພື່ອດຶງດູດການປະມູນ.
2 – ການປະມູນການແຂ່ງຂັນໃນຂະ 
ແໜງການແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫັຼກຖານ 
ໃນປະເທດໂດຍທົ່ວໄປ. ຜູ້ຍື່ນປະມູນ 
ຫັຼກໃນຂະແໜງການແມ່ນຍື່ນປະມູນ 
ເປັນປົກກະຕິ, ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍສອດຄ່ອງກັບ 
ເງື່ອນໄຂການປະມູນ. ຢ່າງຕ່ຳແມ່ນ 
ສາມຜູ້ຍື່ນປະມູນຕໍ່ສັນຍາ. ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັັດທຸກຄວາມພະຍາ 
ຍາມໃນການດຶງດູດການປະມູນ.
1 – ການປະມູນການແຂ່ງຂັນໃນຂະ 
ແໜງການແມ່ນມີໜ້ອຍກວ່າທີ່ເຫັນໄດ້ 
ໃນຫັຼກຖານທົ່ວໄປພາຍໃນປະເທດ.  
ບັນດາຜູ້ຕອບສະໜອງມີແນວໂນມຈະ 
ຍື່ນປະມູນພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວ, ແຕ່ມີຄວາມ 
ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂການປະມູນຢູ່ 
ເລື້ອຍໆ. ຢ່າງໜ້ອຍມີສອງຜູ້ຍື່ນປະມູນ
ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ສັນຍາ. ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດບໍ່ຄ່ອຍຈະມີຄວາມພະຍາຍາມ 
ເພື່ອດຶງດູດການປະມູນ.

0 – ການປະມູນການແຂ່ງຂັນໃນ 
ຂະແໜງການແມ່ນມີຄວາມອ່ອນແອ 
ຫຼາຍທີ່ເຫັນໂດຍທົ່ວໄປພາຍໃນ 
ປະເທດ. ບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນມີແນວ 
ໂນ້ມຈະຍື່ນພຽງຄັ້ງດຽວ, ບໍ່ສອດຄ່ອງ 
ກັບເງື່ອນໄຂການປະມູນ. ມີໜ້ອຍກວ່າ 
ສອງຜູ້ຍື່ນປະມູນໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ສັນຍາ. 
ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຍາກທີ່ຈະ 
ເຮັັດທຸກຄວາມພະຍາຍາມໃນການ 
ດຶງດູດການປະມູນ.

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ

ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນaa

1.3 ຖ້າມີຂອບເຂດ 
ກົດໝາຍຂອງຂະແໜງ 
ການສະເພາະ, ມັນສົ່ງ 
ເສີ່ມການເຂົ້າຮ່ວມ 
ແບບປົດລ໊ອກ ແລະ  
ມີຄວາມໂປ່ງໃສ່ໃນ 
ຂະບວນການປະມູນ  
(ລວມທັງການໂຄສະນາ,  
ເອກະສານປະມູນ,  
ການປະເມີນຜົນການ 
ປະມູນ, ກົນໄກການ 
ຮ້ອງທຸກ) ຫືຼ ບໍ່?

• ຂະແໜງໄດ້ມີການດຳເນີນຂະບວ
ນການປະມູນແບບປົດລ໊ອກ ແລະ 
ມີຄວາມໂປ່ງໃສ່ ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງເປັນຈຳນວນສະເລ່ຍ 
ຂອງບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນສຳລັບ 
ສັນຍາການປະມູນຂອງລັດ?

3 – ຢ່າງຕ່ຳແມ່ນຫ້າຜູ້ຍື່ນປະມູນ 
ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ສັນຍາ.
2 – ຢ່າງຕ່ຳແມ່ນສາມຜູ້ຍື່ນປະມູນ 
ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ສັນຍາ.
1 – ຢ່າງຕ່ຳແມ່ນສອງຜູ້ຍື່ນປະມູນ 
ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ສັນຍາ.
0 – ຢ່າງຕ່ຳແມ່ນໜຶ່ງຜູ້ຍື່ນປະມູນ 
ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ສັນຍາ.

1.4 ຂະແໜງການແມ່ນ 
ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ 
ຂອງລັດຖະບານ ຫືຼ ທາງ 
ດ້ານລະບຽບຫັຼກການຫຼາຍ
ເກີນໄປເຊິ່ງເຮັັດໃຫ້ການ 
ແຂ່ງຂັນມີຄວາມຈຳກັດ ຫືຼ 
ບໍ່ມີຢູ່ເລີຍແມ່ນບໍ່?

• ຂະແໜງການໄດ້ນຳໃຊ້ແຜນການ 
ກຳນົດສິດທິພິເສ່ດພາຍໃນປະເທດ 
ຫືຼ ບໍ່?

• ຂະແໜງການມີຄວາມຕ້ອງການ 
ໃຫ້ຜູ້ຍື່ນປະມູນລົງທະບຽນໄວ້ຫຼວງ 
ໜ້າ ຫືຼ ບໍ່?

• ມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ຍອມຮັບໃນຂະແໜງ 
ການສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ 
ຂອງລັດວິສະຫະກິດ ຫືຼ ບໍ່?

3 – ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບສັນຍາຂອງຜູ້ 
ຍື່ນປະມູນ ຫືຼ ຕົ້ນກຳເນີດຂອງສິນຄ້າ.  
ບໍ່ມີແຜນການກຳນົດສິດທິພິເສ່ດພາຍ 
ໃນປະເທດ. ມີຂະບວນການລົງທະບຽນ
ຫຼວງໜ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບທີ່ໄດ້ປະຕິ
ບັດຕາມຢ່າງເຂ້ມງວດ. ມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ 
ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ
ຂອງລັດວິສະຫະກິດ.
2 – ມີຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບສັນຍາຂອງຜູ້ຍື່ນ 
ປະມູນ ຫືຼ ຕົ້ນກຳເນີດຂອງສິນຄ້າ,  
ຫືຼ ຂະບວນການລົງທະບຽນທີ່ມີຢູ່ແຕ່ບໍ່
ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມ ຫືຼ ອ່ອນ 
ແອ ຫືຼ ຂໍ້ກຳນົດບໍ່ຈະແຈ້ງໃນການຄວບ 
ຄຸມການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຂອງລັດວິສະ 
ຫະກິດ.
1 – ມີບາງຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບສັນຊາດ 
ຂອງຜູ້ຍື່ນປະມູນຫືຼແຜນການກຳນົດສິດ 
ທິພິເສ່ດພາຍໃນປະເທດແມ່ນມີຢູ່, ຂະ 
ບວນການລົງທະບຽນຫລ້ວງໜ້າຕ້ອງ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຂາດຄວາມຊັດ 
ເຈນກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ
ຂອງລັດວິສະຫະກິດ.
0 – ມີຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບສັນຊາດຂອງຜູ້ 
ຍື່ນປະມູນ, ມີແຜນການກຳນົດສິດທິພິ 
ເສ່ດພາຍໃນປະເທດ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ
ມີການລົງທະບຽນໄວ້ຫລ້ວງຫ້ນາ, ບໍ່ມີ
ຄູ່ມືແນະນຳທີ່ກຳນົດກ່ຽວກັບລັດວິສະ
ຫະກິດ.
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1.5 ຂອບເຂດກົດໝາຍ  
ແລະ ລະບຽບຫັຼກການ 
ສາມາດໃຫ້ຂະແໜງການ/ 
ອົງການຈັດຕັ້ງນຳໃຊ້ 
ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກບໍ່? 

• ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ 
ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ຫັຼກການ 
ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບການໃຊ້ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣ 
ນິກທີ່ນອນໃນກົດໝາຍການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດ ຫືຼ ບໍ່? 

• ເອກະສານອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ 
ສັງສື-ເອກະສານໄດ້ຮັບການ 
ພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມເທົ່າທຽມ 
ກັນໂດຍຂະແໜງການ/ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງແລ້ວບໍ່? 

• ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ສະເພາະໄດ້ມີຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ 
ແລະ/ຫືຼ, ການປະມູນ, ຂະບວນ 
ການບໍລິຫານສັນຍາ, ແລະ ເພດານ 
ການອະນຸມັດໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກແລ້ວບໍ່?  

3 – ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ນ 
ປະຕິບັດຄືດັ່ງຫັຼກການ, ລະບຽບການ  
ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ສອດຄ່ອງກັບ 
ກົດໝາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດ. 
2 – ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ ແລະ/ຫືຼ ການ 
ປະມຸນ ແລະ ຂະບວນການບໍລິຫານ 
ສັນຍາຂອງຂະແໜງການ/ອົງການຈັດ
ຕັ້ງແມ່ນອີງຕາມກົດໝາຍການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກແຫ່ງຊາດ, 
ແຕ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມັນກັບການປ່ຽນ 
ແປງສະເພາະບາງຢ່າງຕໍ່ຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງ.
1 – ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ແມ່ນອີງຕາມກົດໝາຍການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ແຕ່ບໍ່ 
ປະຕິບັດຕາມ. ຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງໃຊ້ຫັຼກການ ແລະ 
ລະບຽບການຂອງຕົນ.
0 – ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ນ 
ໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ນຈາກ ຫືຼ ບໍ່ປະຕິບັດ 
ຕາມລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍ່ມີ 
ລະບຽບຫັຼກການ, ຂະບວນການ  
ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳເປັນຂອງຕົນ.
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2. ຂອບເຂດສະຖາບັນແລະຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ2. ຂອບເຂດສະຖາບັນແລະຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ

2.1 ຮອບວຽນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງໃນຂະແໜງການ 
ແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ຜູດມັດ 
ກັບຮອບວຽນງົບປະມານ 
ປະຈຳປີ (ຕົວຢ່າງ: 
ກິດຈະກຳການຈັດຊື້- 
ຈັດຈ້າງສາມາດເລີ່ມ 
ຕົ້ນໄດ້ພຽງແຕ່ເມື່ອມີ 
ງົບປະມານທີ່ເໝາະສົມ 
ສຳລັບມັນ) ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນຂະ 
ແໜງການໄດ້ຮັບການກະກຽມເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການວາງ 
ແຜນ ແລະ ກຳນົດງົບປະມານ ຫືຼ 
ບໍ່?

• ລະບົບ ແລະ ຂະບວນການໃນ 
ຂະແໜງການ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກ 
ໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວຕ້ອງການ 
ການຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມຂອງທຶນ 
ກ່ອນການເລີ່ມການປະມູນ ຫືຼ ບໍ່?

3 – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໄດ້ຮັບການ 
ກະກຽມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນ 
ການງົບປະມານປະຈຳປີ ແລະ ຄວາມ 
ພ້ອມດ້ານງົບປະມານໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ
ຫຼວງຫ້ນາກ່ອນເລີ່ມການປະມູນ.
2 – ຄວາມພ້ອມດ້ານງົບປະມານໄດ້ຮັບ
ການຢັ້ງຢືນຫຼວງຫ້ນາກ່ອນເລີ່ມການ 
ປະມູນ, ແຕ່ມີການວາງແຜນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທີ່ຈຳກັດ ພຽງເປັນການຕອບ 
ສະໜອງເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ການກຳນົດ 
ງົບປະມານ.
1 – ປັດໃຈການວາງແຜນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງເຂົ້າໃນການກຳນົດງົບປະມານ, 
ແຕ່ຄວາມພ້ອມຂອງງົບປະມານຕ້ອງ 
ການມີການຢັ້ງຢືນລ່ວງຫ້ນາກ່ອນ 
ເລີ່ມການປະມູນ.
0 – ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ບໍ່ແມ່ນປັດໃຈເຂົ້າໃນການກຳນົດງົບປະ
ມານ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງງົບປະມານ
ບໍ່ຈຳເປັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນກ່ອນລ່ວງ 
ໜ້າເພື່ອເລີ່ມການປະມູນ.

2.2 ລະບົບແມ່ນດຳເນີນ 
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍ 
ຜ່ານການໃຊ້ການວາງ 
ແຜນທີ່ພຽງພໍ ຫືຼ ບໍ່?

• ຂະແໜງການ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ຫັຼກໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ, 
ມີຂະບວນການວາງແຜນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ ເປັນທາງການ 
ຫືຼ ບໍ່?

3 – ມີການປະຕິບັດການວາງແຜນເປັນ
ປະຈຳໂດຍເລີ່ມຈາກການກະກຽມແຜນ
ປະຕິບັດງານຂອງຫລ້າຍປີຕາມດ້ວຍ 
ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປະຈຳປີກັບ 
ການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກສ່ວນໜຶ່ງ 
ຂອງການກຳນົດງົບປະມານປະຈຳປີ.

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ

ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນaa

2 – ແຜນປະຕິບັດງານສຳລັບຫລ້າຍປີ 
ແລະ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປະຈຳປີ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບການກະກຽມຢ່າງເປັນເອກະ
ລາດຂອງການກະກຽມງົບປະມານ, ແຕ່
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການທົບ 
ທວນ ຄືນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການ 
ປະເມີນງົບປະມານໃນຕໍ່ຫ້ນາ.
1 – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປະຈຳປີ 
ຈະໄດ້ຮັບການກະກຽມ, ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ 
ໄດ້ເຊື່ອມໂຢງເຖິງແຜນການປະຕິບັດ 
ງານສຳລັບຫລ້າຍປີ ແລະ/ຫືຼ ບໍ່ໄດ້ 
ເຊື່ອມໂຍງເຖິງການກຳນົດງົບປະມານ.
0 – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່ໄດ້ຮັບ 
ການກະກຽມ.

2.3 ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດ
ຈ້າງໃນຂະແໜງການມີຮູບ
ແບບການຕິດຕາມ ຫືຼ ທາງ
ດ້ານລະບຽບຫັຼກການຂອງ
ອົງການບໍ່? 

• ຂະແໜງການແມ່ນນອນຢູ່ພາຍໃຕ້
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຕິດ
ຕາມ ຫືຼ ກວດສອບແຫ່ງຊາດ ຫືຼ ບໍ່? 

• ຖ້າບໍ່ມີອົງການແຫ່ງຊາດ, ມີອົງການ 
ໃນຂະແໜງການສະເພາະທີ່ 
ຕິດຕາມ ຫືຼ ກວດສອບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ບໍ່?

3 – ມີອົງການຕິດຕາມການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດທີ່ຄວບຄຸມການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ.
2 – ບໍ່ມີອົງການຈັດຕັ້ງ; ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກໍ່ຕາມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສະເພາະໃນ 
ຂະແໜງການແມ່ນຕິດຕາມ ແລະ 
ກວດສອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໃນຂະແໜງການ.
1 – ມີອົງການກວດສອບແຫ່ງຊາດ, 
ແຕ່ມີຄວາມຊັດເຈນທີ່ຈຳກັດກ່ຽວກັບ 
ໜ້າວຽກ ແລະ/ຫືຼ ຄວາມສາມາດເພື່ອ 
ຕິດຕາມ ແລະ/ຫືຼ ກວດສອບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນຂະແໜງການ.
0 – ບໍ່ມີອົງການ, ຢູໃນລະດັບຊາດ 
ຫືຼ ຂະແໜງການ, ທີ່ຕິດຕາມ ຫືຼ 
ກວດສອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

2.4 ມີໂຄງການພັດທະນາ 
ຄວາມອາດສາມາດ ຫືຼ 
ຄວາມຊຳນານການຢ່າງ 
ມືອາຊີບໃນການຈັດຊື້- 
ຈັດຈ້າງຂອງລັດ ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ເປັນສ່ວນສັດຂອງ 
ພະນັກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ແລະ ພະນັກງານໃນຂະແໜງ 
ການໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ 
ໂຄງການການພັດທະນາຄວາມ 
ອາດສາມາດຂອງຂະແໜງ ຫືຼ  
ແຫ່ງຊາດ ຫືຼ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸກໆ 
ໂຄງການການຝຶກອົບຮົມການ 
ຈັດຊື້- ຈັດຈ້າງທີ່ເປັນທາງການ 
ຫືຼ ບໍ່?

3 – ຢ່າງໜ້ອຍ 80% ຂອງພະນັກງານ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.  
2 – ຢ່າງໜ້ອຍ 60% ຂອງພະນັກງານ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 
1 – ຢ່າງໜ້ອຍ 20% ຂອງພະນັກງານ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.  
0 – ຢ່າງໜ້ອຍ 20% ຂອງພະນັກງານ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ

ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນaa

2.5 ມີກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ແຕ່ງຕັ້ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ 
ສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກໃນ 
ໜ່ວຍງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງຂະແໜງການ/ 
ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫືຼ ບໍ່? 

• ຂະແໜງການ/ອົງການໃຊ້ລະບົບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກ 
ໂທຣນິກແຫ່ງຊາດ ຫືຼ ນຳໃຊ້ 
ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກຂອງຕົນເອງ ຫືຼ ບໍ່?

• ຫຸຍຸ່ດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຖືກນອນຢູ່ 
ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ແຜນ 
ການພັດທະນາໄລຍະຍາວຂອງ 
ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ  
ຫືຼ ບໍ່?

3 – ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງມີ 
ໜ່ວຍງານ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກຂອງຕົນເອງ, ແຕ່ມີ 
ການຕິດຕາມລະດັບຊາດ. ການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກໄດ້ຮັບ 
ການກຳນົດທາງຫຸຍຸ່ດທະສາດໃນ 
ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງ/ 
ອົງການຈັດຕັ້ງ. 
2 – ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງມີ 
ຫ່ນວຍງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກ 
ໂຕຣນິກຂອງຕົນເອງແຕ່ບໍ່ມີການ 
ຕິດຕາມແຫ່ງຊາດ. ອົງການ 
ສະເພາະ ໃນຂະແໜງການ/ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງແມ່ນຕິດຕາມຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກ.

• ວິທີໃດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກຈະໄດ້ຖືກນອນຢູ່
ໃນໂຄງຮ່າງຂອງຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງໂດຍລວມ?

• ຂະແໜງການ/ອົງການມີພື້ນຖານ 
ໂຄງລ່າງທາງ IT ທີ່ພຽງພໍເພື່ອ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີ ເລັກໂຕຣນິກ ຫືຼ ບໍ່?

1 – ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ນ
ອີງຕາມຫ່ນວຍງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນ 
ທີ່ຈຳກັດກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກໃນຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງ.
0 – ບໍ່ມີກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ 
ໃນຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ແລະ ບໍ່ມີຫ່ນວຍງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກແຫ່ງຊາດ.

2.6 ຖ້າຫາກລະບົບຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂຕຣ 
ນິກນຳເອົາມາໃຊ້, ມີແບບ 
ແຜນວິທີການເພື່ອການ 
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ 
ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບ
ການນຳໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິ 
ພາບຂອງມັນບໍ? 

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ເປັນຄວາມອາດ 
ສາມາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂຕຣນິກຂອງຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດລະບົບ?

• ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫືຼ ຫ່ນວຍງານ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກ 
ໂຕຣນິກຕະນັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນ 
ສຳລັບການສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກ 
ສະສຳລັບວິທີການໃຫ່ມຂອງການ 
ເຮັັດວຽກພາຍໃຕ້ການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂຕຣນິກ ຫືຼ ບໍ່?

3 – ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນ 75% ຂອງພະນັກ 
ງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ 
ໄດ້ສຳເລັດໄປແລ້ວ 3 ອາທິດຂອງການ 
ຝຶກອົບຮົມຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກ 
ໂຕຣນິກແຫ່ງຊາດ.
2 – ຢ່າງໜ້ອຍ 55% ຂອງພະນັກງານ  
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ ອີເລັກໂຕຣນິກໄດ້ 
ສຳເລັດ 1 ອາທິດ ໃນໂຄງການຝຶກອົບ 
ຮົມຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂຕຣນິກ.
1 - ຢ່າງໜ້ອຍ 25% ຂອງພະນັກງານ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກໄດ້ 
ສຳເລັດ 1 ມື້ໃນໂຄງການຝຶກອົບຮົມ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂຕຣນິກ.
0 – ມີຮອດເຖິງ 20% ຂອງພະນັກງານ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກບໍ່ໄດ້ 
ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ

ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນaa

3. ການປະຕິບັດງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດ 3. ການປະຕິບັດງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດ 
ການຕະຫຼາດການຕະຫຼາດ

3.1 ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 
ມີການແຂ່ງຂັນ, ມີການ 
ຈັດຕັ້ງທີ່ດີ ແລະ ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ຫືຼ ບໍ່?

• ພາກສ່ວນເອກະຊົນມີການ 
ແຂ່ງຂັນ, ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີ ແລະ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ຫືຼ ບໍ່?

• ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຜົນລະເຮືັອນ 
ຕິດຕາມກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ ຂອງລັດໃນຂະແໜງການໄດ້ 
ມີ ການເປີດກວ້າງ ແລະ ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ຫືຼ ບໍ່?

3 – ພາກສ່ວນເອກະຊົນແມ່ນມີການ 
ແຂ່ງຂັນ, ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີ, ແລະ  
ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນ 
ສຳລັບສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ຂະແໜງການ. ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນທີ່ 
ຫວງຫ້າມພາກສ່ວນເອກະຊົນເຂົ້າເຖິງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງ. 
2 – ມີຮູບການທີ່ດີຢ່າງມີເຫດຜົນທີ່ 
ພາກສ່ວນເອກະຊົນໃຫ້ການບໍລິການ 
ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ, ການ 
ແຂ່ງຂັນສຳລັບສັນຍາໃຫ່ຍແມ່ນເນ້ນ 
ໃສ່ບໍລິສັດຈຳນວນຫ້ນອຍທີ່ມີສາຍ 
ພົວພັນ. ມີບາງຂໍ້ຈຳກັດທີ່ຫວງຫ້າມ 
ພາກສ່ວນເອກະຊົນເຂົ້າເຖິງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ.
1 – ພາກສ່ວນເອກະຊົນໃຫ້ການບໍລິ 
ການຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ນ 
ຂ້ອນຂ້າງອ່ອນແອ ແລະ/ຫືຼ ການ 
ແຂ່ງຂັນແມ່ນຖືກຈຳກັດເນື່ອງຈາກມີ 
ລັກສະນະຜູ້ຂາດ ຫືຼ ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນ 
ເສ່ຍ. ມີຂໍ້ຈຳກັດຫລ້າຍດ້ານທີ່ຫວງຫ້າມ 
ພາກສ່ວນເອກະຊົນເຂົ້າເຖິງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ. 
0 – ພາກສ່ວນເອກະຊົນບໍ່ມີການ 
ຈັດຕັ້ງທີ່ດີ ແລະ ຂາດຄວາມອາດ 
ສາມາດເພື່ອເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ.  
ມີຂໍ້ຈຳກັດຫລ້າຍຢ່າງທີ່ບໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ 
ການແຂ່ງຂັນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ.
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ

ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນaa

3.2 ມາດຕະການທີ່ມີຢູ່ໃນ
ຂະແໜງເພື່ອແນ່ໃຈວ່າ 
ການປະເມີນມູນຄ່າແມ່ນ 
ພຽງພໍ ແລະ ຖືກຕ້ອງກ່ອນ 
ການປະມູນ ແລະ ເພື່ອ 
ບໍລິຫານວຽກເພີ່ມຂອງ 
ລາຄາສັນຍາມີ ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງສັນຍາທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ສຳລັບ 
ມູນຄ່າທີ່ນ້ອຍກວ່າລາຄາກາງ?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງຈຳນວນວຽກເພີ່ມໃນສັນຍາ
ທີ່ມີຜົນກະທົບສະສົມຫລ້າຍກວ່າ 
10% ຂອງລາຄາຕົ້ນຂອງສັນຍາ?

3 – ຫລ້າຍກວ່າ 75% ຂອງການມອບ 
ສັນຍາມີຕົວຢ່າງ.
2 – 50%–75% ຂອງການມອບ 
ສັນຍາມີຕົວຢ່າງ.
1 – 20%–50% ຂອງການມອບ 
ສັນຍາມີຕົວຢ່າງ.
0 – ຕ່ຳກວ່າ 20% ຂອງການມອບ 
ສັນຍາມີຕົວຢ່າງ.

3 – ຕ່ຳກວ່າ 10% ຂອງການມອບ 
ສັນຍາມີຕົວຢ່າງ.
2 – 10%–20% ຂອງສັນຍາມີ 
ຕົວຢ່າງ.
1 – 20%–50% ຂອງສັນຍາມີຕົວຢ່າງ.
0 – ຫລ້າຍກວ່າ 50% ຂອງສັນຍາມີ 
ຕົວຢ່າງ.

3.3 ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 
ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່
ໃນບັນດາກິດຈະກຳການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກ 
ໂທຣນິກຂອງຂະແໜງ 
ການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ຫືຼ ບໍ່?

• ຮູບແບບທີ່ມີຢູ່ແມ່ນຫັຍຸ່ງ ແລະ ທີ່ໄດ້ 
ຖືກນຳມາໃຊ້ໃນລະບົບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກໃນ 
ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ?

• ແບບຟອມທັງຫົມດແມ່ນພ້ອມ 
ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງທາງອິນເຕີ 
ເນັດໄດ້ ຫືຼ ບໍ່?

• ບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນຈ່າຍທຸກໆຄ່າ 
ທຳນຽມສຳລັບການໃຊ້ລະບົບ 
ດັ່ງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນລະບົບຫັຍຸ່ງຂອງ IT ລັດຖະ
ບານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ?

• ຜູ້ຍື່ນປະມູນຕ່າງປະເທດສາມາດ 
ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງຂະແໜງ 
ການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂ
ອງການປະມູນທັງຫົມດໃນ 
ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ 
ເຮັັດທຸລະກຳໂດຍຜ່ານລະບົບ 
ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກ 
ໂທຣນິກ?

3 – ພາກສ່ວນເອກະຊົນໂດຍທົ່ວໄປ 
ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ 
ການແຂ່ງຂັນໂດຍຜ່ານການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ; ລະບົບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ
ແມ່ນແນວທາງການແກ້ບັນຫາແບບຕໍ່ 
ເນື່ອງ; ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດການຫວງຫ້າມທຸກໆ
ບໍລິສັດແມ່ນເຂົ້າເຖິງ ຫືຼ ໃຊ້ລະບົບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ
ຂອງຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້.
2 – ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນເຂົ້າເຖິງພາກສ່ວນ 
ເອກະຊົນ, ແຕ່ມີພຽງຈຳນວນບໍລິສັດເປົ້າ 
ໝາຍໃນຂະແໜງການທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງ 
ແລະ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ. ນຳໃຊ້ 
ລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຈຳກັດໃນ 
ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນຂອງທະນາຄານ 
ພັດທະນາຫລ້າຍຝ່າຍ.
1– ການນຳໃຊ້ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກໃນຂະແໜງ 
ການ/ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ນຖືກຈຳກັດ 
ເນື່ອງຈາກປັດໃຈບໍ່ເຮັັດໃຫ້ມີ 
ການແຂ່ງຂັນ.
0 – T ພາກສ່ວນເອກະຊົນບໍ່ມີຄວາມ 
ອາດສາມາດເພື່ອເຂົ້າເຖິງລະບົບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ; 
ລະບົບສ່ວນໃຫ່ຍມີຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ  
ຄວາມບົກພ່ອງທີ່ຂັດຂວາງການ 
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ.

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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3.4 ການປະຕິບັດຂອງ 
ທະນາຄານການຄ້າມີ 
ການສົ່ງເສີ່ມອຸດສະຫະກຳ 
ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 
ແລະ ການປະຕິບັດງານ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  
ຫືຼ ບໍ່?

• ບັນດາທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ສິດແກ່ 
ບັນດາສາຂາເພື່ອອອກຫັນງສືຄາ 
ປະກັນການປະມູນ, ຫັນງສືຄາ 
ປະກັນເບີກຈ່າຍເງິນຫລ້ວງຫ້ນາ 
ແລະ ຫັນງສືຄາປະກັນການ 
ປະຕິບັດສັນຍາຢ່າງວອງໄວບໍ່?

3 – ບັນດາສາຂາມີອຳນາດພຽງພໍເພື່ອ
ອອກເອກະສານຄາປະກັນການປະມູນ, 
ຫັນງສືຄາປະກັນເບີກຈ່າຍເງິນລ່ວງ 
ຫ້ນາ ແລະ ຫັນງສືຄາປະກັນການປະຕິ 
ບັດສັນຍາໂດຍບໍ່ມີຄວາມຊັກຊ້າຫລ້າຍ 
ແລະ ອີງຕາມສຳນັກງານໃຫ່ຍ. ພາກ 
ສ່ວນເອກະຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງສິ່ງອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກທາງສິນເຊື່ອໂດຍ
ບໍ່ມີອຸປະສັກຫລ້າຍ.

• ທະນາຄານແມ່ນມີບົດບາດການສົ່ງ
ເສີ່ມໃນການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຮັບເຫົມາ, 
ໂດຍສະເພາະບໍລິສັດຂະຫນາດ 
ນ້ອຍໃນການໄດ້ມາຂອງເອກະ 
ສານຄາປະກັນເຊ່ນນັ້ນ ຫືຼ ບໍ່?

• ທະນາຄານໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຕອບ
ສະໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ 
ດວກທາງສິນເຊື່ອທີ່ມີຄວາມຈຳ 
ເປັນເຂົ້າໃນອຸດສະຫະກຳການ 
ກໍ່ສ້າງ (ໂດຍສະເພາະບໍລິສັດ 
ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ)  
ຫືຼ ບໍ່?

2 – ມີພຽງບາງທະນາຄານ ຫືຼ ສາ 
ຂາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະອອກ 
ເອກະສານຄາປະກັນເຊ່ນນັ້ນຢ່າງວອງ 
ໄວ ແລະ ໃຫ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ທາງສິນເຊື່ອໂດຍບໍ່ມີສິງກີດຂວາງ 
ຫລ້າຍແກ່ບໍລິສັດເຂົ້າແຂ່ງຂັນທັງໝົດ.
1 – ພຽງບາງທະນາຄານ ຫືຼ ສາຂາໂດຍ
ທົ່ວໄປແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະອອກເອກະສານ 
ຄາປະກັນເຊ່ນນັ້ນຢ່າງວອງໄວ ແລະ 
ໃຫ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງສິນ 
ເຊື່ອໂດຍບໍ່ມີສິງກີດຂວາງຫລ້າຍ, ແຕ່ 
ຈະດຳເນີນພາຍຫັລ້ງການອ້າງອີງຈາກ
ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ແລະ ສະເພາະແຕ່ 
ບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫ່ຍ ແລະ ກາງ.
0 – ບໍ່ມີທະນາຄານສາມາດອອກເອກະ
ສານຄາປະກັນເຊ່ນນັ້ນ ແລະ ສິ່ງອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກທາງສິນເຊື່ອໂດຍ
ບໍ່ມີການອ້າງອີງຈາກສຳນັກງານໃຫ່ຍ. 
ບໍລິສັດນ້ອຍບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບສິ່ງອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກເຊ່ນນັ້ນເລີຍ.

ຕາຕະລາງ A6.2 ສືບຕໍ່
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3.5 ມີກົນໄກໃນຂະແໜງ 
ການເພື່ອຮອງຮັບ ແລະ  
ດຳເນີນງານການຕິດຕາມ, 
ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການ 
ປະທ້ວງ ຫືຼ ບໍ່?

• ມີຂັ້ນຕອນຂອງຂະແໜງການສະ
ເພາະເພື່ອຮອງຮັບ ແລະ ດຳເນີນ 
ງານການຕິດຕາມ, ການຮ້ອງທຸກ 
ແລະ ການປະທ້ວງ ຫືຼ ບໍ່?

• ມີການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການປະທ້ວງ 
ຕ່າງໆໃນຂະແໜງການໄດ້ຮັບການ
ດຳເນີນພາຍໃນກຳນົດເວລາສູງສຸດ
ທີ່ອະນຸຍາດໃນກົດໝາຍ ຫືຼ ບໍ່?

• ຜູ້ປະມູນນຳໃຊ້ລະບົບການຮ້ອງ 
ທຸກ ແລະ ການປະທ້ວງ ຫືຼ ບໍ່?

3 – ລະບົບການທົບທວນການຮ້ອງທຸກ 
ມີເງື່ອນໄຂທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີເຫດຜົນ 
ແລະ ກຳນົດເວລາສຳລັບການຕັດສິນ 
ໃຈເຊິ່ງມີອຳນາດ ແລະ ກົນໄກທີ່ບັງຄັບ 
ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ; ຫລ້າຍກວ່າ 90% 
ຂອງການຮ້ອງທຸກແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໃນ 
ກຳນົດເວລາ.
2 – ມີຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຂອບເຂດເວລາ 
ສຳລັບການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ, ແຕ່ 
ອຳນາດການບັງຄັບໃຊ້ແມ່ນບໍ່ຈະແຈ້ງ; 
 ຫລ້າຍກວ່າ 75% ຂອງການຮ້ອງທຸກ 
ໄດ້ຮັບການດຳເນີນພາຍໃນກຳນົດ 
ເວລາ.
1 – ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຂອບເຂດເວລາ 
ຕ່າງໆສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາການ 
ຮ້ອງທຸກແມ່ນຄຸມເຄືອ; ເວລາການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາບໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ 
ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງ.
0 – ມີກົນໄກການຮ້ອງທຸກທີ່ເປັນຮູບ 
ແບບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

4. ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດໃນຂະແໜງ4. ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດໃນຂະແໜງ

4.1 ມີຂອບເຂດການ 
ກວດສອບ ແລະ ຄວບຄຸມ 
ພາຍໃນຢ່າງເປັນທາງ 
ການໃນຂະແໜງການ  
ຫືຼ ບໍ່?

• ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກໃນຂະແໜງການ
ດັ່ງກ່າວມີຮູບແບບການກວດສອບ
ພາຍໃນຢ່າງເປັນເອກະລາດ ຫືຼ ບໍ່?

• ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກໃນຂະແໜງການ
ດັ່ງກ່າວມີກົນໄກການຄວບຄຸມພາຍ
ໃນທີ່ພຽງພໍເພື່ອຕິດຕາມຂັ້ນຕອນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ບໍ່?

3 – ຂະແໜງການມີຂອບເຂດການ 
ຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ມີປະສິດທິພາບລວມ 
ທັງຮູບແບບການກວດສອບພາຍໃນ 
ຢ່າງເປັນເອກະລາດ; ການກວດສອບ 
ທາງການເງິນປະຈຳປີແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ປະຕິບັດ; ຄຳແນະນຳຂອງການກວດ 
ສອບໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ພາຍໃນ 6 ເດືອນ; ບໍ່ມີການຄົ້ນພົບ 
ຂອງການກວດສອບທີ່ພົ້ນເດ່ນ 
ຫລ້າຍກວ່າ 6 ເດືອນ.

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ

ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນaa

• ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກໃນຂະແໜງການ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການກວດສອບຜົນ 
ການປະຕິບັດງານ ຫືຼ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ 
ການນຳໃຊ້ທຶນເປັນປະຈຳບໍ່?

• ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກໃນຂະແໜງການ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການກວດສອບທາງ 
ການເງິນປະຈຳປີເປັນປະຈຳບໍ່?

• ຜົນການກວດສອບ ພາຍໃນ ຫືຼ 
ພາຍນອກ ແລະ/ຫືຼ ການໃຫ້ຄຳ 
ແນະນຳໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນ 
ກຳນົດເວລາບໍ່?

2 – ຂະແໜງການໄດ້ມີການແບ່ງປັນ 
ຫ້ນາທີ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; 
ມີຮູບແບບການກວດສອບພາຍໃນ, 
ແຕ່ຄວາມອາດສາມດບໍ່ພຽງພໍ, ຫ້ນາທີ່ 
ບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະລາດພຽງພໍ; ການ
ກວດສອບທາງການເງິນປະຈຳປີໄດ້ຮັບ
ການກວດສອບກັບເວລາທີ່ເຫມາະສົມ
ຂອງຜົນການກວດສອບ.
1 – ຂະແໜງການໄດ້ມີການແບ່ງປັນ 
ຫ້ນາທີ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ 
ອີງຕາມການກວດສອບປະຈຳປີ. 
ບໍ່ມີຮູບແບບການກວດສອບພາຍໃນ 
ແລະ/ຫືຼ ຜົນຂອງການກວດສອບບໍ່ 
ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຕາມກຳນົດເວລາ.
0 – ລະບົບພາຍໃນແມ່ນບໍ່ສົມບູນ, ບໍ່ມີ 
ການກວດສອບພາຍໃນ, ການກວດ 
ສອບພາຍນອກຖືກຈຳກັດ ແລະ ຜົນ 
ຂອງການກວດສອບບໍ່ໄດ້ຮັບການ 
ເປີດເຜີຍຕາມກຳນົດເວລາ.

4.2 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງລັດຂອງຂະແໜງ 
ການແມ່ນສະດວກ 
ໃນການຄົ້ນຫາ, ຄົບຖ້ວນ 
ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັນບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງການປະມູນທີ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍ
ແຜ່ໃນສື່ກາງທີ່ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ ແລະ 
ບໍ່ເສ່ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ?

• ບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນແມ່ນສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການປະມູນ 
ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ບໍ່ເສ່ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂ
ອງການມອບສັນຍາທີ່ໄດ້ 
ປະກາດໃນທີ່ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ 
ແລະ ບໍ່ເສ່ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ?

• ພາກສ່ວນທີ່ສາມເພື່ອຕິດຕາມ 
ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊນເພື່ອເຂົ້າ 
ຮ່ວມການປະມູນຂອງລັດ ຫືຼ ບໍ່?

3–ຢ່າງຕ່ຳ80%ຂອງການປະມູນແມ່ນ 
ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່; ຜູ້ຍື່ນປະມູນ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການ 
ປະມູນ ແລະ ການມອບສັນຍາໄດ້ງ່າຍ 
ແລະບໍ່ເສ່ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ; ພາກສ່ວນ 
ທີສາມເພື່ອຕິດຕາມໄດ້ຮັບການເຊື້ອ 
ເຊີນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນຂອງລັດ.
2 – ຢ່າງຕ່ຳ60% ຂອງການປະມູນໄດ້ 
ຮັບການເຜີຍແຜ່; ຢ່າງຕ່ຳ60% ຂອງ 
ການມອບສັນຍາໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່; 
ບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍ່ 
ວ່າການປະມູນ ແລະ/ຫືຼ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ການມອບສັນຍາໄດ້ງ່າຍແລະບໍ່ເສ່ຍ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ; ພາກສ່ວນທີ່ສາມເພື່ອຕິດ 
ຕາມອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ 
ຂອງລັດ.
1 – ຢ່າງຕ່ຳ20% ຂອງການປະມູນໄດ້ 
ຮັບການເຜີຍແຜ່; ຢ່າງຕ່ຳ20% ຂອງ 
ການມອບສັນຍາໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່;  
ບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ການປະມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການ 
ມອບສັນຍາໄດ້ບາງຢ່າງ.
0 – ຢ່າງຕ່ຳ 20% ຂອງການປະມູນໄດ້ 
ຮັບການເຜີຍແຜ່; ຢ່າງຕ່ຳ 20% ຂອງ 
ການມອບສັນຍາໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່.

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ

ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນaa

4.3 ຜູ້ຍື່ນປະມູນ ແລະ 
ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ງ່າຍ 
ໂດຍຜ່ານລະບົບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກ ຫືຼ ບໍ່?

• ແມ່ນຫັຍຸ່ງທີ່ກ່ຽວພັນກັບສັງຄົມ 
ຜົນລະເຮືັອນໃນລະບົບການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ? 

• ແມ່ນສິ່ງໃດທີ່ມີຢູ່ມີການເຄືອນ 
ເໜັງ ລະຫ່ວາງ/ໃນວົງຂອງ 
ພາກ ສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ກຸ່ມ 
ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ? 

• ບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມອື່ນໆສາມາດຕິດຕາມການ 
ເຮັັດທຸລະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂຕຣນິກທັງຫົມດຂອງ 
ຂະແໜງຫານ/ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ຫືຼ ບໍ່? 

3 – ຢ່າງຕ່ຳ80% ຂອງມູນຂ່າວສານ 
ການປະມູນແລະຂໍ້ການມອບສັນຍາ 
ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ເຂົ້າ 
ເຖິງໄດ້ຕະຫລ້ອດເວລາຢູ່ໃນເວັບໄຊ໌ 
ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກ 
ໂທຣນິກ; ພາກສ່ວນທີ່ສາມເພື່ອການ 
ຕິດຕາມຈາກອົງການສັງຄົມພົນລະ 
ເຮືັອນ ແລະ ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ສາຍ 
ພົວພັນການຮ່ວມມືແມ່ນມີຫລ້າຍ 
ຈາກກຸ່ມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງຫົມດ;  
ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຜົນລະເຮືັອນ 
ແລະ ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆສາມາດໃຊ້ 
ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກ 
ໂທຣນິກສຳລັບການຕິດຕາມ.
2 – ຢ່າງຕ່ຳ55% ຂອງມູນຂ່າວສານ 
ການປະມູນ ແລະ ຂໍ້ການມອບສັນຍາ 
ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະ 
ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ຕະຫລ້ອດເວລາໂດຍ 
ຜ່ານເວັບໄຊ໌ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂຕຣນິກ; ບາງຈຳນວນຂອງ 
ພາກສ່ວນທີ່ສາມເພື່ອຕິດຕາມບາງ 
ຈຳນວນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຜົນ 
ລະເຮືັອນ ແລະ ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກ 
ໂທຣນິດ. ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມບາງຈຳນວນ 
ບໍ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີ່ມກ່ຽວກັບລະບົບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂຕຣນິກ 
ເພື່ອຕິດຕາມຂະບວນການ ແລະ  
ຜົນໄດ້ຮັບ.
1 - ຢ່າງຕ່ຳ 25% ຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ການປະມູນ ແລະ ການມອບສັນຍາ 
ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະ 
ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຕະຫລ້ອດເວລາໂດຍ 
ຜ່ານເວັບໄຊ໌ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກ. ບັນດາຜູ້ປະມູນ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກ 
ໂທຣນິກ. ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມມີການສົ່ງເສີ່ມ 
ເລັກນ້ອຍສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂຕຣນິກ.
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ຕົວຊີ້ວັດຕົວຊີ້ວັດ ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/ຄໍາຖາມໃນຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ

ຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນຄູ່ມືແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນaa

0 – ຕ່ຳກວ່າ20% ຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ການປະມູນ ແລະ ການມອບສັນຍາ 
ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ ່ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້
ເຂົ້າເຖິງໄດ້ທຸກເວລາໂດຍຜ່ານເວັບໄຊ໌
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ. 
ຜູ້ຍື່ນປະມູນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ 
ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງອີເລັກໂທຣນິກ.

4.4 ຂະແໜງການມີມາດ 
ຕະການການຕ້ານການສໍ້ 
ລາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ 
ຫືຼ ບໍ່?

• ຂະແໜງການມີຂັ້ນຕອນສະເພາະ 
ເພື່ອຢັ້ງຢືນຜູ້ຍື່ນປະມູນທາງ 
ກົດໝາຍ, ບັນທຶກການຕິດຕາມ, 
ຄວາມອາດສາມາດທາງການເງິນ 
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດເພື່ອຈະ 
ສຳເລັດວຽກ ຫືຼ ບໍ່?

• ຂະແໜງການມີຂັ້ນຕອນສະເພາະ 
ເພື່ອຈັດອັນດັບຜົນການປະຕິບັດ 
ງານ ແລະ/ຫືຼ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຍື່ນ 
ປະມູນ, ຜູ້ຕອບສະຫນອງ, ຜູ້ຮັບ 
ເຫົມາ ແລະ ທີ່ປຶກສາທີ່ລະເມີດ 
ຄວາມຊື່ສັດ ຫືຼ ຈັນຍາບັນ ຫືຼ ບໍ່?

• ຂະແໜງການ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງຫັຼກ 
ໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວຮັກສາ 
ການລົງທຖະບຽນຜູ້ຕອບ 
ສະຫນອງ, ຜູ້ຮັບເຫົມາ ແລະ 
ທີ່ປຶກສາຜູ້ທີ່ຖືກງົດ ສິດ ຫືຼ ບໍ່?

• ຂະແໜງມີຫັຼກການຄວາມຊື່ສັດ 
ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳສະເພາະ ຫືຼ ບໍ່?

3 – ຂະແໜງການມີໂຄງການດຳເນີນ 
ການຕ້ານການສໍ້ລາດ ຫືຼ ຄວາມຊື່ສັດ;  
ຂະແໜງມີກົນໄກເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍລິ 
ສັດທີ່ປະຕິບັດວຽກບໍ່ສຳເລັດ ແລະ/ຫືຼ 
ລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ; ຂະແໜງມີຜູ້ 
ສະໜອງຢ່າງພຽງໃນຂະບວນ 
ການດຳເນີນງານຕໍ່ໄປ; ຂະແໜງການ 
ມີ ນະໂຍບາຍ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ/ຫືຼ  
ຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ຂັດແຍ້ງ 
ທາງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຈະແຈ້ງ.
2 –ຂະແໜງມີກົນໄກການງົດສິດ 
ບໍລິສັດທີ່ ບໍ່ສຳເລັດວຽກ ຫືຼ ລະເມີດ 
ຄວາມຊື່ສັດ ຫືຼ ກົນໄກເພື່ອລາຍງານ 
ການລະເມີດທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດເຖິງ 
ອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດຂອງຂະແໜງ 
ການ ຫືຼ ປະເທດ; ຂະແໜງມີຜູ້ຕອບ 
ສະໜອງທີ່ພຽງພໍກັບຂະບວນການ 
ທີ່ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ; ຮູບແບບຄວາມ 
ຄັດແຍ້ງທາງຜົນປະໂຫຍດໄດ້ຮັບ 
ການກຳນົດ.
1 – ຂະແໜງມີຜູ້ຕອບສະໜອງທີ່ 
ພຽງພໍກັບຂະບວນການທີ່ຈະດຳເນີນຕໍ່ 
ໄປ, ລວມທັງຄວາມຈຳເປັນໃນການ 
ແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງທາງ 
ຜົນປະໂຫຍດ.
0 – ຂະແໜງບໍ່ມີລະບົບທີ່ເປັນທາງ 
ການເພື່ອດຳເນີນການກັບການລະເມີດ 
ຄວາມຊື່ສັດ, ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງ 
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ/ຫືຼ ການລະເມີດ 
ຄວາມຊື່ສັດ.

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ, IT = ເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

a  ຄູ່ມືແນະນຳນີ້ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແທນການຕັດສິນຢ່າງຊຳນານການແບບມືອາຊີບກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ. ຖ້າມີການພິຈາລະນານຳ
ໃຊ້ສິ່ງອື່ນຫລ້າຍກວ່າຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້, ໃຫ້ລະບຸເຂົ້າໃນຊ່ອງຕາຕະລາງ “ຄຳອະທິບາຍ” ຂອງແນວທາງນີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  
ຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງກອນຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງກອນ

A. ບົດຄັດຫຍໍ້A. ບົດຄັດຫຍໍ້

A7.1 [ໃນພາກນີ້ແມ່ນຈະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບລວມຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ (CSPRA) (ສູງສຸດ, ສູງ, ປານກາງ ຫືຼ ຕ່ຳ); ສັງລວມ 
ການກຳນົດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບົກພ່ອງ ແລະ ສັງລວມມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ/ຫືຼ ການ 
ບໍລິຫານເພື່ອນຳໃຊ້.] 

B.  ພາກສະເໜີB.  ພາກສະເໜີ

A7.2 [ໃນພາກນີ້ຈະໄດ້ຊີ້ແຈງການປະເມີນທີ່ໄດ້ມີການກະກຽມໂດຍອີງຕາມຄູ່ມືແນະນຳຂອບເຂດ
ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະຄວນຊີ້ແຈງຖ້າວ່າ 
CSPRA ແມ່ນຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສົ່ງເສີ່ມຫຍຸຸ່ດທະສາດການຮ່ວມມືຂອງປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, 
ໃນພາກນີ້ຄວນມີການຊີ້ແຈງເມື່ອໃດ ແລະ ວິທີໃດການປະເມີນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ, ຕົວຢ່າງ 
“CSPRA ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຈາກ [ວັນທີ] ຫາ [ວັນທີ]. ການກະກຽມບັນດາກິດຈະກຳໄດ້ລວມມີ 
ການທົບທວນເອກະສານ, ການປະເມີນປະສົບການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ດຳເນີນຢູ່ຂອງ ADB,  
ການດຳເນີນການສຳພາດກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.”]

C.  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດC.  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ

1. 1. ພາບລວມພາບລວມ

A7.3 [ໃນພາກນີ້ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດຄຳອະທິບາຍຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ 
ລວມມີ

(i) ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການ,
(ii) ຂອບເຂດສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ,
(iii) ການປະຕິບັດງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດການຕະຫຼາດ,
(iv) ຜົນການດຳເນີນງານຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ (ຫືຼ ແຜນຕ່າງໆ 

ເພື່ອແນະນຳມັນ), ແລະ
(v) ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ່ຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ (ລວມມ ີ

ຄວາມພ້ອມຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກຕ່າງໆ).]

2. 2. ຈຸດດີຈຸດດີ

A7.4 [ໃນພາກນີ້ຄວນກຳນົດຈຸດດີຕ່າງໆຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ, ລວມມີ 
ບັນດາອົງປະກອບທີ່ເປັນພື້ນຖານເຊ່ນວ່າ: ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ທາງ ADB ອາດ 
ມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້. ນີ້ຄວນອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງແນວທາງການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງປະເທດ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4), ການກຳນົດຂອບເຂດເຫລົ່ານັ້ນກັບແກນຫັລ້ດທີ 2 ຫືຼ 3.]
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3. 3. ຈຸດອ່ອນ ຈຸດອ່ອນ 

A7.5 [ໃນພາກນີ້ຄວນມີການກຳນົດຄວາມບົກພ່ອງຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ. 
ນີ້ຄວນອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງແນວທາງການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ (ເອກະສານ 
ຊ້ອນທ້າຍ 4), ການກຳນົດຂອບເຂດເຫລົ່ານີ້ກັບແກນຫຼັກທີ 0 ຫຼື 1.]

4. 4. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  ແລະ ການວາງແຜນບໍລິຫານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  ແລະ ການວາງແຜນບໍລິຫານ

A7.6 [ບົນພື້ນຖານຄວາມບົກພ່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດ, ຄວາມສ່ຽງໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງ ADB 
ຄວນໄດ້ຮັບການກຳນົດ ແລະ ປະເມີນບົນພື້ນຖານຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກມັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ 
ແລະ ລະດັບຂັ້ນຂອງຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນ ຫືຼ ການບໍລິຫານຄວນຈະໄດ້ຮັບ 
ການກຳນົດ.]

D.  ການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ/ອົງກອນD.  ການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ/ອົງກອນ

A7.7 [ສຳລັບແຕ່ລະຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ, ຄວນປະກອບມີ 
ຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້.]

1. 1. ພາບລວມພາບລວມ

A7.8 [ໃນພາກນີ�ຄວນໃຫ�ລາຍລະອຽດການອະທິບາຍຂອງພາກປະຕິບັດການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງ 
ຂອງຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ລວມມີ

(i) ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການ (ຈາກຂະແໜງການເປົ້າໝາຍ, ນີ້ຄວນ 
ສະທ້ອນເຖິງຄວາມສ່ອດຄ່ອງ ແລະ/ຫືຼ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ 
ຕ່າງໆໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວກັບຂອບເຂດ ແລະ ລະບົບຂອງຊາດ ຫຼື ປະເທດ);

(ii) ຂອບເຂດສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ;
(iii) ການປະຕິບັດການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດການຕະຫຼາດ (ຈາກຂະ 

ແໜງການເປົ້າໝາຍ, ການທົບທວນການຕະຫຼາດທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນ, ການ 
ປະເມີນຄວນພິຈາລະນາຖ້າວ່າ ບັນດາລະບົບພາຍໃນປະເທດແມ່ນຈະສົ່ງເສີ່ມການ
ປະມູນການແຂ່ງຂັນສາກົນ, ຈຳນວນຂອງຜູ້ຍື່ນປະມູນຕ່າງປະເທດໃນການປະມູນ 
ພາຍໃນ, ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງການຈັດຊື້ການປະມູນສາກົນທີ່ຊະນະເລີດໂດຍຜູ້ຍື່ນ 
ປະມູນພາຍໃນ, ອື່ນໆ - ນີ້ອາດມີການສັງລວມຂອງຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃນຂະແໜງການທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນໃນການວິເຄາະການຕະຫຼາດບ່ອນທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມ);

(iv) ຜົນການປະຕິບັດງານຂອງບັນດາລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ (ຫຼື 
ແຜນຕ່າງໆ ເພື່ອແນະນຳມັນ); ແລະ

(v) ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ່ຂອງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ (ລວມມ ີ
ຄວາມພ້ອມຂອງບັນດາລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ).]

2. 2. ຈຸດດີຈຸດດີ

A7.9 [ໃນພາກນີ�ຄວນມີການກຳນົດຈຸດດີຂອງການປະຕິບັດການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງຂອງຂະແໜງ 
ການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ, ລວມມີບັນດາອົງປະກອບພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ເຊ່ນວ່າ: ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທຣນິກກັບຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ຂອງ ADB. ນີ້ຄວນອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງແນວທາງການ 
ປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6), ການກຳນົດ
ຂອບເຂດເຫລົ່ານັ້ນກັບແກນຫັຼກ 2 ຫືຼ 3.]
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3. 3. ຈຸດອ່ອນ ຈຸດອ່ອນ  

A7.10 [ໃນພາກນີ້ຄວນກຳນົດຈຸດອ່ອນຂອງການປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງການ/
ອົງການຈັດຕັ້ງ. ນີ້ຄວນອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງແນວທາງການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແໜງ 
ການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6), ການກຳນົດຂອບເຂດເຫລົ່ານັ້ນກັບແກນຫັລ້ດ 0 ຫືຼ 1.]

4. 4. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ

A7.11 [ບົນພື້ນຖານຈຸດອ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດ, ຄວາມສ່ຽງໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງ ADB ຄວນ 
ໄດ້ຮັບການກຳນົດ ແລະ ປະເມີນກ່ຽວກັບຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ລະດັບຂັ້ນຂອງ 
ຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ/ຫືຼ ການບໍລິຫານຄວນໄດ້ຮັບການກຳນົດ.]

E.  E.  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໃນຕະຫຼາດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໃນຕະຫຼາດ

A7.12 [ແຕ່ລະຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ, ຄວນລວມມີຫົວຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.]

1. 1. ພາບລວມພາບລວມ

A7.13 [ໃນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງ CSPRA, ໃນພາກນີ້ຄວນໃຫ້ລາຍລະອຽດ
ການອະທິບາຍຫມາກຜົນ ຫຼື ຕະຫຼາດການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທຸກຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເນື່ອງໃນ 
ຕະຫຼາດ, ລວມມີ

(i) ຫມາກຜົນ ຫືຼ ຕະຫຼາດການບໍລິການ; ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດການຕອບສະໜອງ 
ພາຍໃນປະເທດ;ໂອກາດການຕອບສະໜອງຈາກຕ່າງປະເທດ;

(ii) ປະເມີນທາງການເງິນ ແລະ ຄວາມຫນັ້ນຄົງ; ຂໍ້ຈຳກັດການຕອບສະໜອງແບບໂຕ່ງໂສ້່; 
ແລະ

(iii) ການດຳເນີນການກຳນົດສິດທິພິເສ່ດພາຍໃນປະເທດ; ການກີດກັ້ນຜູ້ຍື່ນປະມູນຈາກ 
ຕ່າງປະເທດ; ເອກະສານການອະນຸຍາດ, ເອກະສານຂຶ້ນທະບຽນ, ອື່ນໆ.]

2. 2. ຈຸດດີຈຸດດີ

A7.14 [ໃນພາກນີ້ຄວນມີການກຳນົດຈຸດີຂອງຕະຫຼາດ, ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນຈະຊີ້ແຈງລະດັບທີ່ເຫມາະສົມ 
ທີ່ສຸດຂອງການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການກຳນົດພູດຂອງສັນຍາ.]

3. 3. ຈຸດອ່ອນ ຈຸດອ່ອນ  

A7.15 [ໃນພາກນີ້ຄວນມີການກຳນົດຈຸດບົກພ່ອງຂອງຕະຫຼາດ, ການກຳນົດຂອບເຂດເຫລົ່ານັ້ນເຊິ່ງ
ອາດຈະເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງການ.]

4. 4. ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

A7.16 [ບົນພື້ນຖານຄວາມບົກພ່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດ, ຄວາມສ່ຽງໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຄວນໄດ້ຮັບ 
ການກຳນົດ, ປະເມີນບົນພື້ນຖານຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ລະດັບຂັ້ນຂອງຜົນກະທົບ 
ແລະ ມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ/ຫືຼ ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດ.]
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F.  F.  ແນວທາງ (ຕົວຢ່າງ) ການທົບທວນເອກະສານກ່ອນ ແລະ ຕາມຫັຼງ ແນວທາງ (ຕົວຢ່າງ) ການທົບທວນເອກະສານກ່ອນ ແລະ ຕາມຫັຼງ 
ຂອງປະເທດ (ແລະ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຂະແໜງການ/ອົງກອນ)ຂອງປະເທດ (ແລະ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຂະແໜງການ/ອົງກອນ)

A7.17 [ການທົບທວນຄວນແນະນຳການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງໂດຍລວມ,  
ແລະ ບ່ອນທີ່ເຫມາະສົມໃນລະດັບຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ; ແລະ ແຈ້ງບອກແນວທາງການ 
ທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.]

G.  G.  ສະຫຸຼບສະຫຸຼບ

A7.18 [ການສະຫລຸ້ບໂດຍລວມ, ລວມມີທັດສະນະທີ່ວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, 
ລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຂອບເຂດສະຖາບັນຂອງປະເທດອາດຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນ
ທັງຫມົດ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງໂດຍເງິນກູ້ຢືມ ຫຼື ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ADB ຫຼື ເປັນການຄຸ້ມຄອງທຶນຂອງ 
ADB; ການປະເມີນໂດຍລວມຂອງຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງປູລິມະສິດ; ແລະ ລັກສະນະຂອງມະຕະການ 
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ/ຫຼື ການບໍລິຫານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງເຫລົ່ານີ້ໃນການ 
ປະຕິບັດງານຂອງ ADB. ມັນຄວນມີການຊີ້ວັດເຖິງວິທີການຕ່າງໆໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະດັບ 
ຂອງການໂຄສະນາ.]

H.  H.  ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

A7.19 [ແບບສອບຖາມທີ່ເຮັັດສຳເລັດແລ້ວ, ແນວທາງການໃຫ້ຄະແນນ, ເງື່ອນໄຂອ້າງອີງ, ອື່ນໆ.]
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ຈາກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປະເທດ ຈາກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປະເທດ 

ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງກອນແລະ ຂະແໜງການ/ອົງກອນ

ຄວາມສ່ຽງຄວາມສ່ຽງ ຜົນກະທົບຜົນກະທົບ ສາເຫດສາເຫດ
ມາດຕະການ ມາດຕະການ 

ການຫຸຼດຜ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ການຫຸຼດຜ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້

ຂະບວນການ
ປະມູນທີ່ບໍ່ມີ
ການແຂ່ງຂັນ

• ຜູ້ປະມູນຕົວຈິງ 
ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

• ຄວາມຫ້ລ້າຊ້າ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ
• ຄຸນະພາບຫຸຼດລົງ
• ຊ່ວງໄລຍະອາຍຸ 

ຂອງຊັບສິນຫຸຼດລົງ

ການແຊກແຊງທາງດ້ານ 
ການເມືອງ ແລະ/ຫືຼ ສິ່ງອື່ນ 
ໃນຂະບວນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ

• ເພີ່ມການຕິດຕາມການຈັດຊື້- 
ຈັດຈ້າງ (ພ້ອມທັງການທົບ 
ທວນລ່ວງຫ້ນາ)

• ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍ 
ລະບົບຈາກພາຍນອກໂດຍອົງການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເອກະລາດ

• ແນະນຳ ຫືຼ ເສີ່ມສ້າງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທຣນິກ

ການກີດກັ້ນເພື່ອເຂົ້າເຖິງ • ແນ່ໃຈໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນທີ່ກວ້າງ
ທີ່ສຸດໂດຍການໂຄສະນາໃນຕ່າງ
ປະເທດ

• ໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນເຂົ້າ
ໃນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, 
ຖ້າມີເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບົກພ່ອງ

• ເຮັັດວຽກກັບລັດຖະບານເພື່ອ 
ຫຸຼດຜ່ອນ “ຊ່ອງວ່າງຄວາມສ່ຽງ”  
ສຳລັບບັນດາບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ 
ເພື່ອເຂົ້າມາປະຕິບັດການຢູ່ພາຍ 
ໃນປະເທດ 

ລະບົບການຈັດຊື້- 
ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດບໍ່
ໄດ້ຕາມມາດຖານ
ສາກົນ

ຂະບວນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງແມ່ນ
• ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ,
• ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ,
• ບໍ່ໂປ່ງໃສ່,ແລະ/ຫືຼ
• ບໍ່ຍຸດຕິທຳ 

ກັບ
• ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ,
• ຄຸນະພາບຫຸຼດລົງ,
• ການຈັດຊື້- 

ຈັດຈ້າງມີຄວາມ 
ຫ້ລ້າຊ້າ, ແລະ/ຫືຼ

• ຄວາມສູນເສ່ຍ 
ໃນການຈັດສັນ 
ທຶນ.

ຄວາມບົກພ່ອງດ້ານ 
ກົດໝາຍ ຫືຼ ຂອບເຂດ 
ລະບຽບຫັຼກການ 
ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ພາຍໃນປະເທດ

• ແນ່ໃຈປະຕິບັດຕາມລະບຽບ 
ຫັຼກການ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແລະ ມາດຖານເອກະສານ 
ປະມູນ ຫືຼ ການກະກຽມທາງ 
ເລືອກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ADB ຫືຼ ໂດຍທະນາ 
ຄານພັດທະນາຫລ້າຍຝ່າຍ 
ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມ

• ຖ້າການປະມູນການແຂ່ງຂັນ 
ແບບເປີດກວ້າງຈະໄດ້ຮັບ 
ການອະນຸມັດພາຍໃຕ້ລະບົບ 
ແຫ່ງຊາດ, ມາດຕະການຈະ 
ຕ້ອງມີເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມ 
ບົກພ່ອງ

• ການພັດທະນາຄວາມອາດ 
ສາມາດເປົ້າໝາຍ

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຄວາມສ່ຽງຄວາມສ່ຽງ ຜົນກະທົບຜົນກະທົບ ສາເຫດສາເຫດ
ມາດຕະການ ມາດຕະການ 

ການຫຸຼດຜ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ການຫຸຼດຜ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້

• ການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການໃຫ້ 
ຄຳແນະນຳເພື່ອປັບປຸງຂອບ 
ເຂດກົດໝາຍແລະລະບຽບ 
ຫັຼກການຕໍ່ລັດຖະບານ (ພາຍ 
ໃຕ້ຫຸຍຸ່ດທະສາດການຮ່ວມ 
ມືຂອງປະເທດ ຫືຼ ໂຄງການ 
ທີ່ກຳນົດ)

ການວາງແຜນ
(ການຈັດພູດ,
ເອກະສານພາກ
ເຕັກນິກ,
ຍຸດທະສາດ
ການເຮັັດສັນຍາ)
ແລ ະຂະບວນການ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ

• ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ
• ການຊື້ຜະລິດ 

ຕະພັນ ແລະ 
ການບໍລິການ 
ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ

• ຄວາມຫ້ລ້າຊ້າ 
ໃນການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ຄວາມສູນເສ່ຍ 
ໃນການ 
ຈັດສັນທຶນ

• ຄຸນະພາບຫຸຼດລົງ 
ຊ່ວງໄລຍະອາຍຸ 
ຂອງຊັບສິນຫຸຼດລົງ

ຂາດຄວາມອາດສາມາດ • ເສີ່ມສ້າງຄວາມເຂ້ມແຂງການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນບັນດາກິດຈະກຳ 
ການກະກຽມໂຄງການ

• ເພີ່ມຕື່ມການນຳໃຊ້ທີ່ປຶກສາ 
ເຂົ້າໃນການກະກຽມໂຄງການ  
ແລະ ສັນຍາ

• ມາດຕະການການພັດທະນາ 
ຄວາມອາດສາມາດໄດ້ລວມ 
ເຂົ້າໃນໂຄງການຕ່າງໆ

• ການຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ຄຳແນະນຳ 
ຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອພັດທະນາ 
ລະບົບການຝຶກອົບຮົມການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ເຮັັດວຽກກັບອົງການຊ່ຽວຊານ  
ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ 
ເພື່ອເສີ່ມສ້າງຫັຼກສູດການສອນ 

ການບໍລິການ
ສັນຍາທີ່ບົກພ່ອງ

• ສັນຍາບໍ່ສຳເລັດ
• ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ
• ຄຸນະພາບຫຸຼດລົງ
• ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, 

ສູນເສ່ຍ

ຂາດຄວາມອາດສາມາດ • ແນ່ໃຈຂໍ້ກຳນົດການບໍລິຫານ 
ສັນຍາທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນລວມໃນ 
ເອກະສານປະມູນມາດຖານ 
ທີ່ນຳໄດ້ນຳໃຊ້

• ຮ່ວມວຽກກັບບັນດາອົງການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອສະເຫີນ 
ຜູ້ຈັດການດ້ານສັນຍາໂດຍການ 
ກຳນົດຫ້ນາທີ່ ແລະ ຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບ

• ມາດຕະການການພັດທະນາ 
ຄວາມອາດສາມາດຖືກລວມ 
ໃນໂຄງການຕ່າງໆ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8 ສືບຕໍ່
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ຄວາມສ່ຽງຄວາມສ່ຽງ ຜົນກະທົບຜົນກະທົບ ສາເຫດສາເຫດ
ມາດຕະການ ມາດຕະການ 

ການຫຸຼດຜ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ການຫຸຼດຜ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້

ການປະພຶກດການ 
ສໍ້ລາດ (ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, 
ການຕິດສິນບົນ)

• ແນ່ໃຈວ່າລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ມີຄວາມເຫມາະສົມສະທ້ອນຂໍ້ກຳ 
ນົດກ່ຽວກັບການປະພຶດການສໍ້ລາດ 
ແລະ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງ ADB

• ເສີ່ມສ້າງຄວາມແຂງແກນການຕິດ 
ຕາມດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມຕື່ມໃນສັນ 
ຍາໂດຍມີຝ່າຍທີ່ສາມເປັນທີ່ປຶກສາ

• ມາດຕະການການພັດທະນາຄວາມ
ອາດສາມາດຖືກລວມໃນໂຄງການ 
ເນ້ນໃສ່່ການສ້າງຄວາມເຂັມແຂງ 
ຄວາມໂປ່ງໃສ່ໃນຂະບວນການ

• ການທົບທວນເປັນໄລຍະຂອງ 
ການກະກຽມການທົບທວນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ພິຈາລະນາການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 
ຊຸມຊົນ ໃນການຕິດຕາມຜົນ 
ໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຕະຫຼາດ, 
ການຄອບ
ງຳດ້ານລະບຽບຫັຼກ
ການຂອງປະເທດ/
ການຈັດຊື້ຂອງ
ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຕ່າງໆໃນຂະແໜງ
ການ

• ການສົມຮູ້ຮ້ວມຄິດ
• ການຕິດສິນບົນ
• ຫຸຼດຜ່ອນການ 

ແຂ່ງຂັນ
• ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ
• ຄວາມໂປ່ງໃສ່ 

ຫຸຼດລົງ

ໂຄງຮ່າງທາງອຸດສະຫະກຳ • ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງໃນວິ
ທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເຫມາະສົມ 
ແລະ ການກຳນົດພູດໃນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງໃນຊ່ວງໄລຍະການວາງ 
ແຜນເພື່ອສົ່ງເສີ່ມການແຂ່ງຂັນ

• ພິຈາລະນາການກຳນົດການອະນຸ 
ມັດຫລ້ວງຫ້ນາສຳລັບວິທີການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງນອກເຫືນອຈາກການ 
ປະມູນການແຂ່ງຂັນແບບ 
ເປີດກວ້າງ

• ມາດຕະການການພັດທະນາຄວາມ 
ອາດສາມາດໄດ້ຖືກລວມໃນ 
ໂຄງການຕ່າງໆເນ້ນໃສ່່ການສ້າງ 
ຄວາມເຂ້ມແຂງຄວາມໂປ່ງໃສ່ໃນ 
ຂະບວນການ

• ການທົບທວນເປັນໄລຍະໃນການ 
ກະກຽມການທົບທວນການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ພິຈາລະນາການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 
ສັງຄົມພົນລະເຮືັອນໃນການ 
ຕິດຕາມບັນດາກິດຈະກຳໃນການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຄວາມສ່ຽງຄວາມສ່ຽງ ຜົນກະທົບຜົນກະທົບ ສາເຫດສາເຫດ
ມາດຕະການ ມາດຕະການ 

ການຫຸຼດຜ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ການຫຸຼດຜ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້

ຈຳກັດການ
ຕິດຕາມການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແລະ ການປະຕິບັດ 
ການເບີດຈ່າຍ

• ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ
• ພຶດຕິກຳການ 

ສໍ້ໂກງ
• ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ

ການກວດສອບພາຍໃນ 
ແລະ/ຫືຼ ພາຍນອກອ່ອນແອ

• ເພີ່ມການຕິດຕາມການຈັດຊື້- 
ຈັດຈ້າງໂດຍການທົບທວນ 
ລ່ວງຫ້ນາຂອງ ADB 

• ມາດຕະການການພັດທະນາ 
ຄວາມອາດສາມາດໃນໂຄງການ 
ຕ່າງໆ ເນ້ນໃສ່່ການສ້າງຄວາມ 
ເຂ້ມແຂງໃນຂະບວນການ

• ການທົບທວນເປັນໄລຍະໃນ 
ການກະກຽມການທົບທວນການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ 
ແລະ/ຫືຼ ພຶດຕິກຳທີ່
ຫຼອກລວງອື່ນໆ
ແມ່ນກວດສອບ
ບໍ່ເຫັນ

• ສ່ຽງຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງ 
ADB

• ຜູ້ປະມູນທີ່ແທ້ຈິງ 
ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ

• ການແຂ່ງຂັນ 
ຫຸຼດລົງ

• ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ
• ຄຸນນະພາບ 

ຫຸຼດລົງ

ບໍ່ມີ ຫືຼ ມີ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ 
ທີ່ມີປະສິດທິພາບ

• ເພີ່ມການຕິດຕາມການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງໂດຍການທົບທວນ 
ຫລ້ວງຫ້ນາຂອງ ADB ຫືຼ ເພີ່ມ 
ການກວດສອບຈາກພາຍນອກ

• ມາດຕະການການພັດທະນາ 
ຄວາມອາດສາມາດໄດ້ຖືກລວມ 
ເຂົ້າໃນໂຄງການຕ່າງໆເນ້ນໃສ່່ 
ການສ້າງຄວາມເຂ້ມແຂງຄວາມ 
ໂປ່ງໃສ່ໃນຂະບວນການ

• ການທົບທວນເປັນໄລຍະໃນການ 
ກະກຽມການທົບທວນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ

• ເຮັັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ 
ເພື່ອແນະນຳຫືຼປັບປຸງກົນໄກ 
ໃນການປະຕິບັດກ່ຽວກັບການ 
ຮ້ອງທຸກໃນກົດໝາຍ ຫືຼ ລະບຽບ 
ຫັຼກການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ເຮັັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ 
ເພື່ອແນະນຳ ຫືຼ ເສີ່ມສ້າງຫ່ນວຍ 
ງານຕ້ານການສໍ້ລາດ

ການກວດສອບພາຍໃນ
ແລະ/ຫືຼ ພາຍນອກອ່ອນແອ

• ເພີ່ມການຕິດຕາມໂດຍການ 
ທົບທວນຫລ້ວງຫ້ນາໂດຍ ADB  
ຫືຼ ເພີ່ມການກວດສອບຈາກ 
ພາບນອກ

• ການພັດທະນາຄວາມອາດ 
ສາມາດໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນ 
ໂຄງການຕ່າງໆເນ້ນໃສ່່ການ 
ສ້າງຄວາມເຂ້ມແຂງຂັ້ນຕອນ 
ການກວດສອບ

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8 ສືບຕໍ່



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 9: ແບບຮ່າງການປະເມີນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 9: ແບບຮ່າງການປະເມີນ ແລະ 
ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ລາຍລະອຽດຄວາມສ່ຽງລາຍລະອຽດຄວາມສ່ຽງ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ ຫືຼ ແຜນການ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ ຫືຼ ແຜນການ 

ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

[ຄວາມສ່ຽງ] [ອັດຕາແມ່ນ “ສູງສຸດ,” “ສູງ,” 
“ປານກາງ,” ຫືຼ “ຕ່ຳ”]

[ສຳລັບຄວາມສ່ຽງທີ່ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນໂດຍ 
ອົງການບໍລິຫານ, ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, 
ແລະ ADB, ການກຳນົດການປະຕິບັດທີ່ 
ສຳຄັນທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ (ຫີຼກລ້ຽງດຫຸຼດຜ່ອນ, 
ສົ່ງຜ່ານ ຫືຼ ຮັບເອົາ) ສຳລັບການຫຸຼດຜ່ອນ,  
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆແ
ລະກຳນົດເວລາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.  
ນີ້ອາດສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນ 
ທ້າຍ 8 ຫືຼໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອບັນລຸວັດ
ທຸຈຸດປະສົງ.
ສຳລັບຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຮັບການຫຸຼດຜ່ອນໂດຍ 
ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ (ຕົວຢ່າງ: ລັດຖະບານ 
ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການພັດທະນາ 
ອື່ນໆ), ອະທິບາຍມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນ
ໃນການຫຸຼດຜ່ອນ.]

ລວມລວມ [ກຳນົດການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງ
ໂດຍລວມ]

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.



ຕາຕະລາງ A10: ເຄື່ອງມືຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການຕາຕະລາງ A10: ເຄື່ອງມືຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ

ຄຸນລັກສະນະຄຸນລັກສະນະ
ຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ປະເມີນ ແລະ ຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ປະເມີນ ແລະ 
ການສະຫຸລບການຄົ້ນພົບການສະຫຸລບການຄົ້ນພົບ

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມສຳລັບໂຄງການ  
ໄດ້ຮັບການປະເມີນແມ່ນ “ສູງ” ບົນພື້ນຖານການ 
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ 
ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງການຈັດຕັ້ງ, ຕາມຕາຕະລາງ 
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມຂອງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຢູ່ໃນແຜນຫວາດ A10 ຫືຼ ບໍ່?

ມີບັນດາອົງການບໍລິຫານ ແລະ/ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ຫລ້າຍຝ່າຍ (ໂດຍທົ່ວໄປຫລ້າຍກວ່າ 3 ຝ່າຍ) ຫືຼ ໃນ 
ທາງກັບກັນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໂຄງການຫືຼບໍ່? ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ເຄີຍມີ
ປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ADB 
ຫືຼ ບໍ່?

ປະເທດປະເທດ ຕ່ຳຕ່ຳ ປານກາງປານກາງ ສູງສູງ ສູງສຸດສູງສຸດ

ຂະແໜງການຂະແໜງການ

ສູງສຸດ
ຄວາມສ່ຽງປານກາງຄວາມສ່ຽງປານກາງ ຄວາມສ່ຽງສູງຄວາມສ່ຽງສູງ

ສູງ

ປານກາງ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ຳຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ ຄວາມສ່ຽງປານກາງຄວາມສ່ຽງປານກາງ

ຕ່ຳ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10: ເຄື່ອງມືຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10: ເຄື່ອງມືຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

A10.1 ຕາຕະລາງ A10 ອະທິບາຍແນວທາງທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງໃນ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນຊ່ວງການອອກແບບໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນທັງຫົມດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງໂດຍເງິນ 
ກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ເປັນການຄຸ້ມຄອງທຶນຂອງ ADB. ໃນມັນໄດ້ມີການນຳໃຊ້ພ້ອມ 
ດຽວກັບຕາຕະລາງຄວາມສ່ຽງດ�ານສະພາບວດລ�ອມຂອງການຈັດຊື�-ຈັດຈ�າງທ່ີຖືກອະທິບາຍໃນ 
ແຜນວາດ A10.

ແຜນວາດ A10: ຕາຕະລາງຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຜນວາດ A10: ຕາຕະລາງຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1076

ຄຸນລັກສະນະຄຸນລັກສະນະ
ຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ປະເມີນ ແລະ ຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ປະເມີນ ແລະ 
ການສະຫຸລບການຄົ້ນພົບການສະຫຸລບການຄົ້ນພົບ

ບັນດາພູດສັນຍາທີ່ມີຫລ້າຍສັນຍາ ແລະ/ຫືຼ ມີຄວາມ 
ສັບສົນ ແລະ ສັນຍາທີ່ມີມູນຄ່າສູງໄດ້ຮັບການຄາດ 
ຫັວງ (ເມື່ອຖືກປຽບທຽບກັບບັນດາໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ 
ທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນປະຈຸບັນພາຍໃນປະເທດ) ຫືຼ ບໍ່?

ໂຄງການມີແຜນຈະໃຊ້ສັນຍາແບບນະວັດຕະກຳ 
ໃຫ່ມ (ຕົວຢ່າງ: ຄູ່ຮ່ວມງານທາງພາກລັດ-ເອກະຊົນ; 
ອີງຕາມ-ຜົນການປະຕິບັດງານ; ອອກແບບ ແລະ  
ກໍ່ສ້າງ; ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ແລະ ປະຕິບັດການ; ອື່ນໆ) 
ຫືຼ ບໍ່?

ສັນຍາຕ່າງໆໄດ້ມີການກະຈາຍອອກຫລ້າຍກວ່າ 
ສາມບ່ອນຕາມທາງພູມສາດ ຫືຼ ບໍ່?

ມີພັນທະສັນຍາທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ທີ່ສຳຄັນ ແລະ/ຫືຼ 
ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃຕ້ໂຄງການ 
ຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ທຶນຂອງ ADB (ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ) 
ຫືຼ ບໍ່? ມີຕົວຢ່າງຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໄດ້ຮັບ
ການປະກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການບໍລິຫານ ຫືຼ 
ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫືຼ ບໍ່?

ລັດຖະບານ ຫືຼ ອົງການບໍລິຫານ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດຕ່າງໆຂອງຕົນໄດ້ມີການແກ່ຍາວເວລາ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດທີ່ຫ້ລ້າຊ້າ, ຫືຼ ໃນທາງອື່ນທີ່ເຮັັດໃຫ້ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່ໄປຕາມຂອບຂອງເວລາບໍ່?

ອົງການບໍລິຫານ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂາດຄວາມ
ອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໃຫ່ມ ແລະ ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ຫືຼ ບໍ່? ອົງການບໍລິຫານ  
ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຂໍໃຫ້ມີການສະຫັນບ 
ສະຫູນນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃຕ້ໂຄງການ 
ຕ່າງໆກ່ອນຫ້ນານີ້ກັບ ADB ຫືຼ ບໍ່?

ຕະຫຼາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນປະເທດມີຄຸນລັກສະນະ 
ທີ່ເຮັັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນມີເຫດຜົນເພື່ອຈຳກັດ ແລະ/ຫືຼ 
ສະແດງທ່າແຮັງໃຫ້ອົງການບໍລິຫານ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດປະຕິບັດທຸກຢ່າງທີ່ໄດ້ມີການຫວງຫ້າມ 
(ຕົວຢ່າງ: ການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດ, ການສົມຮູ້ 
ຮ່ວມຄິດ, ອື່ນໆ) ຫືຼ ບໍ່?
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ສືບຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ໄປ
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ຄຸນລັກສະນະຄຸນລັກສະນະ
ຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ປະເມີນ ແລະ ຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ປະເມີນ ແລະ 
ການສະຫຸລບການຄົ້ນພົບການສະຫຸລບການຄົ້ນພົບ

ບ່ອນທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດຖະບານທາງ 
ອີເລັກໂທ ຣນິກໄດ້ຮັບອະນຸມັດນຳໃຊ້,a ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດຈະປະເສີ່ນກັບທຸກການຖ້າທາຍໃນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງຕົນ (ຕົວຢ່າງ:  
ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງອິນເຕີເນັດທີ່ຫ້ລ້າຊ້າ, ທາງເຕັກນິກ, 
ຄວາມອາດສາມາດຂອງບັນດາອົງການບໍລິຫານ ແລະ 
ຜູ້ຍື່ນປະມູນ, ຄວາມປອດໄພ, ການປະເມີນ ແລະ  
ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການກວດສອບຂອງພາກ
ສ່ວນ ທີສາມ, ນະໂຍບາຍ ຫືຼ ຂອບເຂດກົດໝາຍ, 
ນຳໃຊ້ບໍ່ເຕັມສະມັດຕະພາບ) ຫືຼ ບໍ່?

ການຈັດປະເພດຂອງໂຄງການໂດຍລວມທີ່ໄດ້ຮັບ ການຈັດປະເພດຂອງໂຄງການໂດຍລວມທີ່ໄດ້ຮັບ 
ການແນະນໍາ (“A” ຫືຼ “B”)ການແນະນໍາ (“A” ຫືຼ “B”)

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
a ບ່ອນທີ່ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດຖະບານທາງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳໃຊ້, ຄຳຕອບແມ່ນ “ບໍ່”

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ອະທິບາຍຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ສຳລັບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕະຫລ້ອດຮອບວຽນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ່ມີປະສິດທິຜົນຈະຫຸຼດ 
ຜ່ອນ ຜົນກະທົບປະເມີນ ແລະ ບໍລິຫານ ໃນລະດັບຕ່າງໆຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ/ອົງກອນ, ແລະ ວິທີການ 
ໃຊ້ຄວາມສ່ຽງເຫລົ່ານັ້ນເປັນປັດໃຈນຳເຂົ້າເພື່ອດຳເນີນການກຳນົດ, ການປະເມີນ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
ໃນລະດັບໂຄງການໃນໄລຍະວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ. ຂອບຄວາມ 
ສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໄດ້ເນ້ນໜັກຄວາມຈຳເປັນເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ທັງຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມ 
ສ່ຽງທີ່ເປັນກິດຈະກຳທີ່ພວມດຳເນີນການຢູ່.

ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສ່ທັດຂອງ ADB ແມ່ນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກປາດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະກິດຂອງ ADB ແມ່ນ 
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ  
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂດພາກພື້ນນີ້ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ 
ໃນຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ຍັງມີປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂລກອາໄສ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ADB ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ 
ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຜ່ານການສົ່ງເສ່ີມການເຕີບໂຕທາງເສ່ດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕ 
ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ.

ADB ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລ້ວງມະນີລາ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 48 ປະເທດ 
ມາຈາກພາກພື້ນ. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍຂອງ ADB ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ 
ປະກອບມີ ການປືກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ເງິນກູ້, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ, ການຄາປະກັນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 
ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.


