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ສາມະຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 

ໂດຍ: Diana Dezso 

ວຽງຈນັ, 13 ທນັວາ 2013 

ການປະເມນີຄວາມສາມາດຂອງເຄືືືືອຂາ່ຍ 

ເນືືື້ອໃນ 

• ສງັລວມກຽ່ວກບັຂ ັື້ນຕອນການປະເມນີ 

• ສິ່ ງທື້າທາຍຂອງສະມາຊກິ 

• ຜນົການປະເມນີເບືືື້ອງຕ ົື້ນ ແລະ ຂ ື້ສະເໜີແນະ 

• ທິດທາງຕ ່ໜື້າ 

• ການສນົທະນາ ແລະ ຄ  າຄິດຄ  າເຫັນ 
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ສງັລວມກຽ່ວກບັຂ ັື້ນຕອນການປະເມນີ 

ຈດຸປະສງົ 

• ເພືື່ ອໃຫື້ໂອກາດແກສ່ະມາຊກິ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂື້ອງໄດື້ສະແດງຄວາມເຫັນ

ກຽ່ວກບັວໄິສທດັ ແລະຄວາມຄາດຫວງັຂອງເຂົາຕ ່ ສາມະຄມົ 

 
• ກ  ານດົໄດື້ຈດຸແຂງ ແລະ ສິ່ ງທ່ີຄວນປບັປງຸ ຂອງສາມະຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
 

• ນ  າໃຊື້ຂ ື້ມນູຈາກການປະເມນີເພືື່ ອກ  ານດົບລຸມິະສດິກດິຈະກ  າການເສມີສື້າງຄວາມ

ເຂັື້ມແຂງໃນໂຄງການຂອງ ADA ແລະ ກດິຈະກ  າການເສມີສື້າງຄວາມສາມາດ

ໂດຍລວມ 

 

• ນ  າໃຊື້ຂ ື້ມນູທ່ີເກບັກ  າຈາກການປະເມນີນີື້ເພືື່ ອເປັນບນັທດັຖານໃນການປະເມນີກຽ່ວ

ກບັການພດັທະນາຂອງອງົກອນໃນແຕລ່ະໄລຍະ.  

ສງັລວມກຽ່ວກບັຂ ັື້ນຕອນການປະເມນີ 

ຂ ັື້ນຕອນ  

• ພບົປະກບັສະມາຊກິ, ພະນກັງານ, ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂື້ອງຂອງສະມາຄມົ 

• ການສ  າຫຼວດຂ ື້ມນູສະມາຊກິຜາ່ນທາງ ອເີມວ (on-line) 

• ສກຶສາທບົທວນຕາມເວບໄຊື້ ແລະ ເອກະສານຕາ່ງໆ 

• ລວບລວມຜນົການປະເມນີ ເຂົື້າໃສຂ່ອບຂາ່ຍຂອງເຄືື່ ອງມ ືືການປະເມນີຄວາມ

ສາມາດຂອງເຄືືອຂາ່ຍ (NCAT) 

- ການຄຸື້ມຄອງ 

- ການບ ລຫິານງານ 

- ຄວາມຍືືນຍງົດື້ານການເງນິ 

- ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 

- ການພວົພນັພາຍນອກ 

- ການໃຫື້ບ ລກິານ 
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ໄລຍະເລີື້ມຕ ົື້ນ ໄລຍະປະກດົຕວົ 

28% (7) 

ໄລຍະຂະຫຍາຍ 

48% (12) 

ໄລຍະພດັທະນາ 

24% (6) 

ໄລຍະທ  າອິດຂອງການ

ພດັທະນາ ແລະ  ເປັນ ພຽງ

ການເລີື້ມຕ ົື້ນພທັະນາໂຄງຮາ່ງ

ການຈດັຕ ັື້ງ ຂອງສະຖາບນັ.  

 

ສິ່ ງທື້າທາຍຕາ່ງໆບ ່ ໄດື້ຮບັການ

ແກ ື້ໄຂຢ່າງພຽງພ .  

 

ລະບຽບການພືືື້ນຖານຕາ່ງໆ

ສ  າລບັເຄືືອຂາ່ຍໄດື້ສື້າງຂຶື້ນບາງ

ຢ່າງ ຫຼືື ບ ່ ມເີລີຍ 

ມໂີຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັື້ງ ຂອງສະ

ຖາບນັລະດບັພືືື້ນຖານ.  

 

ກ  າລງັດ  າເນນີການສື້າງຍດຸທະ

ສາດຕາ່ງໆໃນການແກ ື້ໄຂ

ບນັຫາຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນສິ່ ງທື້າ

ທາຍ. 

 

ລະບຽບການພືືື້ນຖານຕາ່ງໆ

ສ  າລບັເຄືືອຂາ່ຍໄດື້ເລີື້ມນ  າໃຊື້

ປະຕິບດັ.  

 

ມໂີຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັື້ງ ຂອງສະ

ຖາບນັທ່ີສມົບນູ.  

 

ຍດຸທະສາດຕາ່ງໆໃນການແກ ື້

ໄຂບນັຫາຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນສິ່ ງທື້າ

ທາຍກ  າລງັໄດື້ປະຕິບດັຢູ່. 

 

ລະບຽບການພືືື້ນຖານຕາ່ງໆ

ສ  າລບັເຄືືອຂາ່ຍໄດື້ຖືືກນ  າໃຊື້

ປະຕິບດັ.  

 

ໄດື້ສື້າງລະບບົການບນັ ທຶກ

ເກບັກ  າຜນົ ສ  າເລັດ ແລະ 

ການດ  າເນນີງານໄດື້ຖືືກ

ຍອມຮບັ.  

ມໂີຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັື້ງ ຂອງສະ

ຖາບນັທ່ີເຂັື້ມ ແຂງ ແລະ 

ສອດຄອ່ງ .  

 

ບນັຫາຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນສິ່ ງທື້າ

ທາຍໄດື້ຖືືກຄວບຄມຸ.   

 

ລະບຽບການພືືື້ນຖານຕາ່ງໆ

ສ  າລບັເຄືືອຂາ່ຍໄດື້ຖືືກນ  າໃຊື້

ປະຕິບດັ ໃນລະດບັສງູ.  

 

 

ໄລຍະການພດັທະນາຂອງສະມາຄມົ 

ສິ່ ງທື້າທາຍຕ ົື້ນຕ ທ່ີສະມາຊກິພບົພ ື້ 

• ບກຸຄະລະກອນ – ຄວາມສາມາດທ່ີມ,ີ ການສອບຄດັເລືືອກ, ການ

ຮກັສາ 

 

• ການປະຕິບດັຕາມລະບຽບ – ມຄີາ່ໃຊື້ຈາ່ຍ (ກວດສອບພາຍນອກ), 

ສບັສນົ, ໃຊື້ເວລາຫຼາຍ 

 

• ການເຂົື້າເຖງິແຫຼງ່ທຶນ 

 

• ຄູແ່ຂງ່ - ທະນາຄານ, ສກຈ ອືື່ ນໆ 
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ການໃຫື້ບ ລກິານ 

ດື້ານຕາ່ງໆ ມາດຕາຖານ 

ຄວາມສະດຸື້ງດື້ານການ

ຕະຫຼາດ 

ເຄືືອຂາ່ຍດ  າເນນີງານຕາມກນົໄກຕະຫຼາດ ແລະ 

ສະດຸື້ງຕ ່ ສະພາບການທ່ີປ່ຽນແປງ. 

ການບ ລິການທົ່ວໄປ 
ການບ ລິການຕ ົື້ນຕ ຂອງເຄືືອຂາ່ຍໄດື້ອອກແບບ ແລະ

ນ  າໃຊື້ປະຕິບດັເປັນຢາ່ງດີ 

ການເອົາໃຈໃສສ່ະມາຊກິ 
ເຄືືອຂາ່ຍດ  າເນນີໄປຕາມຄວາມຕື້ອງການຂອງ

ສະມາຊກິ 

ການໃຫື້ບ ລກິານ              ຜນົການປະເມນີ 

 

 

ຈດຸດ ີ ສິ່ ງທ່ີຄວນປບັປງຸ 

ສາມະຊກິ 

ຄນຸນະພາບສງູ, ການຝຶອບົຮມົທ່ີມຄີາ່
ຝຶກສາມາດຈາ່ຍໄດື້ 
 
ມກີານແລກປຽ່ນ ແລະພວົພນັເປັນ
ເຄືືອຂາ່ຍກບັບນັດາ ສກຈ ອືື່ນ 
 
ຮຽນຮູື້ຈາກ ທຫລ 
 
ການໂຄສະນາ 

ການຝຶອບົຮມົ – ການປະຕິບດັຕວົຈງິໃຫື້ຫຼາຍກວ່າ, ຄຝຶູກແລະ ຜູື້ໃຫື້

ບ ລິການ ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ (ບ ່ ແມນ່ແຕພ່າກ ສວ່ນໃດໜ່ຶງເທ່ົານ ັື້ນ) 

 
ຂ ື້ມນູຂອງຂະແໜງການ- ຜະລິດຕະພນັ, ລາຄາ, ການດ  າເນນີການ 
 
ເອົາໃຈໃສເ່ພີື້ມກຽ່ວກບັການປະຊຸມປະຈ  າໄຕມາດ 
 
ອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົື້າເຖິງແຫຼງ່ທຶນ 
 
ຊວ່ຍເຫຼືືອໃນການປະຕິບດັລະບຽບການ 
 
ອ  ານວຍຄວາມສະດວກ/ຕ ່ລອງກບັຜູື້ໃຫື້ບ ລິການ 

ຜູື້ມສີວ່ນຮວ່ມ
ຈາກພາຍນອອກ 

ເປັນຜູື້ຕາງໜື້າຜູື້ໜ່ຶງໃນຂະແໜງ 
ການ 
 
ຜູື້ໃຫື້ບ ລິການດື້ານການສື້າງຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງ 

ປບັປງຸການກ  ານດົພາລະບດົບາດໃນຂະແໜງການໂດຍສະ ເພາະ 
ທຫລ 
 
ເພີື້ມຄວາມຫື້າວຫນັໃນການພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊກິ 
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ການໃຫື້ບ ລກິານ              ຂ ື້ສະເໜີແນະ 

ໄລຍະສ ັື້ນ 

• ບລິຸມະສດິນ  າໃຊື້ທຶນທ່ີມ ີຈາກຜູື້ໃຫື້ທຶນເຂົື້າໃນການໃຫື້ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການບ ລິການ ທ່ີມຄີວາມຕື້ອງການສງູໃຫື້ແກ ່

ສະມາຊກິ  

– ຈດັ ໜ່ຶງ/ສອງ ຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການບ ລິຫານສນິເຊືື່ ອ/ການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງ ແລະການບ ລິຫານຊບັພະຍາກອນ

ມະນດຸ. ໂດຍນ  າເອົາຄຝຶູກ/ຜູື້ນ  າສະເໜີທ່ີເປັນສະມາຊກິທ່ີມຜີນົການດ  າເນນີງານດ ີມາແບ່ງປນັປະສບົການໃນຫວົຂ ື້

ດ ັງ່ກາ່ວ. 

– ກອງປະຊຸມປະຈ  າໄຕມາດຈະມາເຖງິ - ປຶກສາຫາລືືປະເດັນທ່ີສ  າຄນັທ່ີສດຸຕ ່ ກບັສະມາຊກິ (ການບ ລິຫານ

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ. ການແຂງ່ຂນັ, ການຂະຫຍາຍລກູຄື້າ, ຜະລິດຕະພນັ). ອາດຈະເຊນີຜ ູື້ບນັຍາຍຈາກ

ຕາ່ງປະເທດມາແລກປ່ຽນປະສບົການຜາ່ນມາກຽ່ວກບັການແກື້ໄຂປະເດັນດ ັງ່ກາ່ວໃນຕາ່ງປະເທດ 

– ການໄປທດັສະນະສກຶສາ-ພາຍໃນ ແລະຕາ່ງປະເທດ 

• ອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັນເິທດສະການວຽກເຮັດໃຫື້ສະມາຊກິ 

• ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດື້ໃນການຕ ່ລອງລາຄາ ແລະ ການບ ລິການໃຫື້ສະມາຊກິກບັຜູື້ໃຫື້ບ ລິການຕາ່ງໆ (ຊອບແວ

ບນັຊ,ີ ກວດສອບພາຍນອກ ແລະອືື່ນໆ). 

• ສື້າງເອກະສານຂ ື້ມນູຄບົຊຸດກຽ່ວກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງສະມາຊກິ ແລະ ການປະຖມົນເິທດໃຫື້ສະມາ ຊກິໃໝ ່

 
 
 

ການໃຫື້ບ ລກິານ              ຂ ື້ສະເໜີແນະ 

ໄລຍະກາງ-ໄລຍະຍາວ 

• ການຈດັຕ ັື້ງປະຕິບດັແຜນໃຫື້ການຢັື້ງຢືືນການບ  າລງຸການເງນິຈລຸະພາກ ໂດຍມປີະໂຫຍດສງູສດຸ: ທຫລ ອາດຈະ

ຮຽກຮື້ອງໃຫື້ທກຸຄນົທ່ີຕື້ອງການຂຶື້ນທະບຽນຕື້ອງໄດື້ມກີນຢັື້ງຢືືນຜາ່ນການບ  າລງຸນີື້; ການປະຕິບດັລະບຽບການເພີື້ມ

ເຂົື້າເປັນຫວົຂ ື້ໜ່ຶງໃນການຊວ່ຍເຫຼືືອດື້ານວຊິາການ, ຊວ່ຍໃນຂະບວນການປະຕິບດັຕາມລະບຽບການ ແລະ ອືືນໆ. 

• ຈດັນເິທດສະການຜູື້ລງົທຶນ/ງານເພືື່ ອສື້າງເຄືືອຂາ່ຍສ  າລບັສະມາຊກິ– ຂ ການສະໜບັສະໜນູຈາກ ADA ເພືື່ອເຊີນ

ນກັລງົທຶນດື້ານສງັຄມົ-ການເງນິຈລຸະພາກ ມານ  າສະເໜີແຜນງານຂອງເຂົາເຈົື້າຕ ່ສະມາຊກິ (ທາ່ແຮງດື້ານແຫຼງ່ລາຍ

ຮບັ) 

• ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດື້ໃນການກອງທຶນການຊວ່ຍເຫຼືືອດື້ານວຊິາການທ່ີບ ລິຫານໂດຍສະມາຄມົ – ຊວ່ຍສະມາຊກິ

ກຽ່ວກບັຕ ົື້ນທຶນການຊວ່ຍໂດຍກງົເຫຼືືອດື້ານວຊິາການ, ຜູື້ກວດສອບພາຍນອອກ ແລະ ອືື່ນໆ. 

• ຈດັຕ ັື້ງ ‘ສະໂມສອນ ສ  າລບັສະມາຊກິ’ – ເຊ່ັນສະໂມສອນສ  າລບັຜູື້ບ ລິຫານ, ສະໂມສອນສ  າລບັຜູື້ບ ລິຫານດື້ານ

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ສະໂມສອນດື້ານການບນັຊ ີແລະ ການປະຕິບດັລະບຽບການ. 

• ສບຶຕ ່ການພດັທະນາການຮວ່ມງານກບັອງົກອນສາກນົທ່ີສນົໃຈໃນການປະຕິບດັແຜນງານຢູ່ລາວ(ອງົການສກຶສາໂລກ 

Australia ກຽ່ວກບັຄວາມຮູື້ພືືື້ນຖານດື້ານການເງນິ ແລະ ອືື່ນໆ). 
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ຄວາມຍືືນຍງົດື້ານການເງນິ 

ດື້ານຕາ່ງໆ ມາດຕາຖານທ່ີດ ີ

ການວາງແຜນດື້ານການເງນິ 

ການວາງແຜນດື້ານການເງນິເປັນສວ່ນສ  າຄນັຂອງແຜນການໄລຍະສ ັື້ນ 

ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງອງົກອນ ແລະ ມາດຕະຖານການປະ ຕິບດັດື້ານ

ການເງນິທ່ີເມາະສມົຈະໄດື້ນ  າໃຊື້ໃນການຕ ັື້ງເປົື້າໝາຍ ແລະ ການຄດິຕາມ

ການດ  າເນນີງານ. 

ການປະຕິບດັດື້ານການເງນິ 

ມາດຕະຖານການປະຕິບດັດື້ານການເງນິກຽ່ວຂື້ອງກບັລາຍຮບັ, ການສື້າງ

ຄງັແຮເພືື່ ອການດ  າເນນີງານ, ປະສິດຕພິາບການບ ລິ ຫານ, ແລະລາຍຮບັ

ເຕີບໂຕຢ່າງເຂັື້ມແຂງ ເປັນທາ່ອຽ່ງທ່ີຕ ັື້ງໜື້າ.   

ການບ ລຫິານການເງນິ 

ຂ ັື້ນຕອນການບ ລຫິານການເງນິທ່ີໂປ່ງໃສ ແລະ ມລີະດບັການຄວບຄມຸທ່ີ

ຈ  າ ເປັນເພືື່ ອຮບັປະກນັວາ່ ຊບັພະຍາກອນໄດື້ນ  າໃຊື້ຢ່າງມປີະສິດຕພິາບ 

ສອດຄອ່ງຕາມເປົື້າໝາຍທ່ີກ  ານດົໄວື້. 

ຄວາມໝັື້ນຄງົດື້ານການເງນິ          ຜນົການປະເມນີ 
 

• ສາມະຄມົໄດື້ມຜີນົສ  າເລັດໃນການດງຶດດູທຶນຈາກຄູຮ່ວ່ມງານພດັທະນາທ່ີສ  າຄນັຕາ່ງໆ ແຕ່

ຢ່າງໃດກ ່ດຍີງັມຂີ ື້ຈ  າກດັຢູ່ຍື້ອນສາມະຄມົຍງັບ ່ ມໃີບອະນຍຸາດຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ສິ່ ງ

ທື້າທາຍອືື່ ນອີກ ທງັສອງຢ່າງຄືື ທາງດື້ານຈ  ານວນເງນິ ແລະ ດື້ານກະແສເງນິສດົ. 

 

• ຍື້ອນບ ່ ມໃີບອະນຍຸາດຢ່າງເປັນທາງການ, ຈນົເຖງິປະຈບຸນັນີື້ສະມະຄມົບ ່ ສາມາດເກບັຄາ່

ສະມາຊກິໄດື້, ແຕຢ່່າງໃດກ ່ດມີສີະມາຊກິບາງພາກສວ່ນຍງັໄດື້ບ ລິຈາກເງນິເປັນການປະ 

ກອບສວ່ນໃຫື້ສ  າມະຄມົ. 

 

• ຂ ັື້ນຕອນການບ ລິຫານການເງນິ ຂື້ອນຂື້າງມຄີວາມໂປ່ງໃສ  ແລະ ມກີານຄວບຄມຸທ່ີຈ  າ 

ເປັນໃນລະດບັໜຶ່ ງ ເພືື່ອຮບັປະກນັວາ່ ຊບັພະຍາກອນໄດື້ນ  າໃຊື້ຢ່າງມປີະສດິຕພິາບ ສອດ 

ຄອ່ງຕາມເປົື້າໝາຍທ່ີກ  ານດົໄວື້. 
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ຄວາມໝັື້ນຄງົດື້ານການເງນິ             ຂ ື້ສະເໜີແນະ  

 
• ສືືບຕ ່ ການການຊອກແຫຼງ່ທຶນແບບຫຼາກຫຼາຍ: ຄາ່ທ  ານຽມສາມະຊກິ. ຜູື້ໃຫື້ທຶນ, ລດັທະ

ບານ. ມແີຜນທ່ີຈະເພີື້ມຄາ່ທ  ານຽມສະມາຊກິໃນສາມປີຕ ່ໜື້າໄປຄຽງຄູກ່ບັການສະ ແດງ

ໃຫື້ເຫັນຍກົສງູຜນົປະໂຫຍດທ່ີສາມະຊກິໄດື້ຮບັ. 

• ມຸງ່ໝ ັື້ນຕ ່ ຄວາມໝ ັື້ນຄງົດື້ານການເງນິໃນທກຸກດິຈະກ  າຂອງສາມະຄມົ – ສກຶສາໃຫື້ສະມາ 

ຊກິເຂົື້າໃຈວາ່ ເຂົາເຈົື້າດ  າເນນີທລຸະກດິຂອງຕນົເອງ, ສາມະຄມົກ ່ຕື້ອງກຸື້ມຄາ່ໃຊື້ຈາ່ຍໃນ

ການໃຫື້ບ ລິການດື້ວຍຕນົເອງ. 

• ສື້າງມາດຕະຖານການປະຕບິດັດື້ານການເງນິກບັລາຍຮບັທ່ີຫາມາໄດື້, ການບ ລິຫານທ່ີມ ີ

ປະສດິຕພິາບ, ແລະການເຕບີໂຕລວມຂອງລາຍຮບັ 

– ຕວົຊີື້ວດັຫຼກັໃນການດ  າເນນີງານ 

– ເປົື້າໝາຍ - ລາຍຮບັ, ກ  າໄລ, ປະສິດຕິພາບ 

– ການຕິດຕາມຕ ່ ເນືື່ອງ 

ອດັຕາສວ່ນການປະຕິບດັດື້ານການເງນິ 

ອດັຕາສວ່ນ ຄວາມໝາຍ ເປົື້າໝາຍ 

ລວມ 

ກວມຄາ່ໃຊື້ຈາ່ຍຕ ົື້ນຕ  

ສາມະຄມົສາມາດກຸື້ມຄາ່ໃຊື້ຈາ່ຍໂດຍກງົທ່ີກຽ່ວ 

ຂື້ອງກບັການບ ລິການຫຼກັຂອງສາມະຄມົດື້ວຍ

ລາຍຮບັ(ຈາກກດິຈະກ  າ) 

ລາຍຮບັ(ຈາກກດິຈະກ  າ)/ຄາ່ໃຊື້ຈາ່ຍຕ ົື້ນຕ  100% 

ລາຍຮບັ(ຈາກກດິຈະກ  າ) ລາຍຮບັ(ຈາກກດິຈະກ  າ)/ລາຍຮບັທງັໝດົ 40% 

ອດັຕາສວ່ນຄາ່ໃຊື້ຈາ່ຍບ ລິຫານ 

ມາດຕາຖານປະສິດຕິພາບ 

ຄາ່ໃຊື້ຈາ່ຍທງັໝດົ/ຄາ່ໃຊື້ຈາ່ຍການດ  າເນນີງານ 15-20% 

ຄງັແຮການດ  າເນນີງານ (ສະເລຍ່ຊບັສິນລວມສດຸທິ/ຕ ົື້ນທຶນຕ ົື້ນຕ )x 12 12 ເດືືອນ 
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ການພວົພນັພາຍນອອກ 

ດື້ານຕາ່ງໆ ມາດຕາຖານ 

ການຕິດຕ ່ ພວົພນັ 

ສາມະຄມົໄດື້ມກີານຕິດຕ ່ ພວົພນັໃກື້ສິດ ກບັຫຼາກຫຼາຍ ພາກສວ່ນຜູື້
ມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະແໜງອດຸສະຫະກ  າການເງນິຈລຸະພາກ ເພືື່ ອ

ບນັລເຸປົື້າໝາຍຂອງອງົກອນ. 

ການສືື່ ສານກບັພາຍນອອກ 

ສາມະຄມົໄດື້ມຍີດຸທະສາດຈະແຈ ື້ງ ກຽ່ວກບັການສືື່ ສານ ຊຶ່ງມເີປົື້າ 

ໝາຍກບັຫຼາກຫຼາຍພາກສວ່ນຜູື້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະແໜງອດຸສະຫະ

ກ  າການເງນິຈລຸະພາກ.  

ຄວາມໜື້າເຊືື່ອຖືື 

ສາມະຄມົເປັນທ່ີຍອມຮບັວາ່ເປັນຕວົແທນທ່ີສ  າຄນັ ແລະມຄີວາມ

ສາມາດ ພື້ອມທງັຕ ັື້ງໜື້າໃນການໂຄສະນາກຽ່ວກບັຂະແໜງການ

ເງນິຈລຸະພາກ ໃນນາມຕາງໜື້າໃຫື້ສະມາຊກິຂອງຕນົ.  

ການພວົພນັພາຍນອອກ      ຜນົການປະເມນີ 

• ສາມະຄມົເປັນທ່ີຍອມຮບັວາ່ມທີາ່ແຮງເປັນຕວົແທນທ່ີສ  າຄນັ ແລະ ມຄີວາມສາມາດ ຂອງຂະແໜ

ງການເງນິຈລຸະພາກ. 

 

• ສາມະຄມົໄດື້ປະສບົຜນົສ  າເລັດໃນການປະສານງານກບັຜູື້ຄຸື້ມຄອງ ແລະພາກລດັທະບານກຽ່ວກບັ

ປະເດັນຕາ່ງໆທ່ີສ  າຄນັຕ ່ ສະມາຊກິ. ມສີາຍພວົພນັທ່ີດກີບັກບັຜູື້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະແໜງການເງນິຈຸ

ລະພາກ ແຕຍ່ງັມບີາງປະເດັນທ່ີບ ່ ທນັຊດັເຈນປານໃດໃນການພວົພນັກບັ ທຫລ. 

 

• ຂ ື້ມນູທີ່ີມຢີູ່ໃນເວບໄຊ ຂອງສາມະຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ແມນ່ມຄີຄຸາ່ຫຼາຍສ  າລບັຜູື້ມສີວ່ນຮວ່ມ

ຕາ່ງໆໃນຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ 

 
• ຜູື້ມສີວ່ນຮວ່ມຕາ່ງໆ ກາ່ວວາ່ ສາມະຄມົສາມາດສະແດງຄວາມຫື້າວຫນັກວ່ານີື້ໃນການເຜີຍແພຂ່ ື້

ມນູຂອງຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ ແລະເພີື້ມຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ່ ກບັຂະແໜງການນີື້ໂດຍທົ່ວໄປ. 
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ການພວົພນັພາຍນອອກ        ຂ ື້ສະເໜີແນະ 

 
• ສືືບຕ ່ ເສີມສື້າງສາຍພວົພນັໃຫື້ແໜື້ນແຟື້ນກບັ ທຫລ ແລະຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາອືື່ ນໆ 

 

• ເພີື້ມທະວກີດິຈະກ  າການເຜີຍແພ່ ແລະ ການສືື່ ສານກບັຜູື້ທກຸພາກສວ່ນ 

– ອອກຂາ່ວຜາ່ນສືື່ຢາ່ງຕ ່ ເນືື່ອງ – ເຜີຍແພຜ່ນົສ  າເລັດຂອງສະມາຊິກຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ- ເຊ່ັນເລືື່ອງຈງິຂອງລກູຄື້າ, ນະວດັຕະ

ກ  າໃໝດ່ື້ານເຕັກໂນໂລຊ ີແລະ ອືື່ ນໆ 

– ລວບລວມເອົາລາຍຊືື່ຂອງຜູື້ມສີວ່ນຮວ່ມທກຸພາກສວ່ນເຂົື້າໃນລາຍຊືື່ພາກສວ່ນທ່ີສາມະຄມົຈະສ ົ່ງຂ ື້ມນູໃຫື້ປກົກະຕ ິ ເຊ່ັນ: ຈດົ

ໝາຍເຫດຂອງສາມະຄມົ, ຂ ື້ມນູ, ເອກະສານທ່ີສ  າຄນັຈາກສາກນົ (ຈາກ MF Gateway), ຂາ່ວໃໝ ່ແລະ ເຫດການສ  າຄນັ

ຕາ່ງໆ ແລະ ອືື່ ນໆ 

 

• ພະຍາຍາມເຂົື້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ສ  າມະນາພາຍໃນພາກພືືື້ນ ແລະ ສາກນົໃຫື້ໄດື້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍ

ໄດື້ເພືື່ ອຕິດຕ ່ພວົພນັກບັສາມະຄມົການເງນິຈລຸະພາກຂອງ ປະເທດອືື່ນ ແລະ ພາກສວ່ນຕາ່ງໆໃນ

ລະດບັສາກນົທ່ີມບີດົບາດໃນຂະແໜງ ການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ຍກົລະດເັພີື້ມບຄວາມເຂົື້າໃຈ 

ແລະ ຮວ່ມມືືກບັເຂົາ ເຈົື້າ ເພືື່ ອຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກຂອງລາວ. 

ການຄຸື້ມຄອງ 

ດື້ານຕາ່ງໆ ມາດຕາຖານ 

ສະມາຊກິກະພາບ 

ສະມາຊກິກະພາບຂອງສາມະຄມົແມນ່ຕວົແທນຂອງຕະ 

ຫຼາດ ແລະ ກ  ານດົໂດຍມາດຕາຖານລວມໃນການດ  າເນນີ

ງານ ແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

ການມສີວ່ນຮວ່ມແບບມີ

ປະຊາທິປະໄຕ 

ສາມະຄມົມຂີະບວນການຕດັສນິໃຈແບບມສີວ່ນຮວ່ມຊຶ່ ງສາ

ເຮັດໃຫື້ເປັນລະບບົທ່ີມຫຼີກັສະນະໂປ່ງໃສ ແລະ ປະນປີະ 

ນອມ. 

ຄະນະສະພາບ ລິຫານ 
ຄະນະສະພາບ ລິຫານມພີາວະການເປັນຜູື້ນ  າໜື້າໃຫື້ແກສ່າ

ມະຄມົໃນການປະຕບິດັພາລະກດິຂອງຕນົ.  
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ການຄຸື້ມຄອງ                            ຜນົການປະເມນີ 

•  ໃນສາມະຊກິກະພາບຂອງສາມະຄມົໄດື້ເພີື້ມຕວົແທນຂອງຕະຫຼາດແຕຍ່ງັມສີະຖາບນັການ

ເງນິຈລຸະພາກທ່ີເປັນທາງການແລື້ວຍງັບ ່ ທນັເປັນສະມາຊກິຂອງສາມະຄມົ. ເງ ືື່ອນໄຂການ

ເປັນສາມະຊກິໄດື້ກ  ານດົຊດັເຈນ ແຕຍ່ງັບ ່ ທນັສື້າງກດົໃນການປະພືືດ. 

 

• ສາມະຄມົມຂີະບວນການຕດັສນິໃຈແບບມສີວ່ນຮວ່ມຊຶ່ ງສາເຮັດໃຫື້ເປັນລະບບົທ່ີມຫຼີກັສະ

ນະໂປ່ງໃສ ແລະ ປະນປີະນອມ. ແຕໃ່ນເມ ືື່ອສະມາຊກິຂອງສາມະຄມົມຫຼີກັສະນະຫຼາກ

ຫຼາຍ ຈ  າເປັນຕື້ອງຄ  ານງຶເຖງິສິ່ ງທື້າທາຍຕາ່ງໆໃນອະນາຄດົ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕື້ອງການຂອງສະມາຊກິ. 

 

• ຄະນະສະພາບ ລິຫານມພີາວະການເປັນຜູື້ນ  າໜື້າໃຫື້ແກສ່າມະຄມົໃນການປະຕບິດັພາລະ 

ກດິຂອງຕນົ ແລະປະກອບດື້ວຍຜູື້ນ  າໜື້າ ແລະເປັນທ່ີຍອມຮບັໃນຂະແໜງການນີື້.  

 

 

ການຄຸື້ມຄອງ     ຂ ື້ສະເໜີແນະ  

• ໃນເມືື່ອສາມະຊກິເພີື້ມຂຶື້ນ ແລະຍງັຈະເພີື້ມຂຶື້ນໃນອະນາຄດົ, ສິ່ ງສ  າຄນັຕື້ອງໄດື້ກ ານດົກດົ

ໃນການປະພຶດສ  າລບັສະມາຊກິ, ຕື້ອງລະບຄຸວາມຄາດຫວງັຢາ່ງຊດັເຈນ ແລະ ມາດ ຕາ

ການຕື້ອງປະຕິບດັເມ ືື່ອປະພຶກບ ່ປະຕິບດັບ ່ ສອດຄອ່ງ. ກດົໃນການປະພຶດບ ່ ຄວນຈະຊ  ື້າກນັກບັ

ມາດຖານຂ ື້ກ  ານດົຂອງ ທຫລ ແຕມ່າດຖານນ ັື້ນເປັນມາດຖານທ່ີຊວ່ຍໃຫື້ສາມະຄມົບນັລວຸິໄສ

ທດັຂອງຕນົ. 

 

• ສື້າງໂອກາດໃນການຄ ົື້ນຄື້ວາພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫື້ຄ  າໝັື້ນສນັຍາໃຫື້ສະມາຊກິທ່ີເປັນສະຖາ

ບນັການເງນິຈລຸະພາກຂະໜາດນື້ອຍ ລວມທງັສະມາຊກິທ່ີບ ່ ແມນ່ສະຖາບນັການເງນິໄດື້ມກີານ

ຕດັສິນໃຈ ໃນອະນາຄດົ. 

 

• ໃຫື້ໂອກາດຄະນະສະພາບ ລິຫານຊຸດໃໝໄ່ດື້ເສມີສື້າງຄວາມຮຼື້ ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈກຽ່ວກບັຈດຸ

ພິເສດການຄຸື້ມຄອງສາມະຄມົ. 
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ການດ  າເນນີງານ 

ດື້ານຕາ່ງໆ ມາດຕາຖານ 

ການວາງແຜນ 

ສາມະຄມົໄດື້ໃຊື້ລະບບົການວາງແຜນທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມເຕັມ

ສວ່ນ ເພືື່ ອກ  ານດົບລິຸມະສດິ ແລະ ຈດັຕ ັື້ງກດິຈະກ  າ ສ  າ 

ລບັໄລຍະສ ັື້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ 

ລະບບົ 
ມລີະບບົເພືື່ ອຮບັປະກນັກະແສຂ ື້ມນູທ່ີມປີະສດິຕພິາບ, ການ

ປະຕບິດັສອດຄອ່ງ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ.  

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ 

ສາມະຄມົໄດື້ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີການດ  າເນນີງງານ

ຂອງຕນົຢ່າງເປັນປກົກະຕ ິແລະ ນ  າໃຊື້ຂ ື້ມນູນີື້ເພືື່ອປບັປງຸ

ແລະຮບັປະກນັຊຶ່ ງຄວາມຮບັຜິດຊອບ. 

ການດ  າເນນີງານ                  ຜນົການປະເມນີ 

• ສາມະຄມົໄດື້ໃຊື້ລະບບົທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການວາງ ເພືື່ອກ  ານດົບລິຸມະສດິ ແລະ ຈດັຕ ັື້ງ

ກດິຈະກ  າສ  າລບັໄລຍະສ ັື້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ມແີຜນທລຸະກດິທີດສີມົຄວນ ແລະຈະໄດື້

ມກີານທບົທວນໃນມ ່ໆນີື້ 

 

• ມລີະບບົ ເພືື່ ອຮບັປະກນັກະແສຂ ື້ມນູທ່ີມປີະສິດຕິພາບ, ການປະຕິບດັສອດຄອ່ງ 

ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ເຊ່ັນ: ໄດື້ເລືືອກຕ ັື້ງຄະນະກ  າມະການກວດກາຂຶື້ນມາໃໝ.່  

 

• ດ ັງ່ທ່ີຄາດຫວງັໄວື້ ສາມະຄມົຍງັບ ່ທນັມຄີູມ່ ືືການດ  າເນນີງານ ແຕໄ່ດື້ມແີຜນຈະ

ສື້າງຂຶື້ນໃນມ ່ໆນີື້ ສາມະຄມົມທິີມງານທ່ີພື້ອມ ແລະ ເຂັື້ມແຂງສມົຄວນ. 
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ການດ  າເນນີງານ                  ຂ ື້ສະເໜີແນະ 

 

• ດ ັງ່ທ່ີສາມະຄມົຄາດຫວງັໄວື້ຈະມງີບົປະມານທບົສອງເທືື່ ອ ແລະ ກດິຈະກ  າກ ່ຈະ

ເພີື້ມຂຶື້ນໃນປີຕ ່ ໜື້າ, ມຄີວາມສ  າຄນັໃນການສືືບຕ ່ ລງົທຶນໃຫື້ລະບບົການ

ດ  າເນນີງານ ແລະ ການບ ລິຫານໂຄງການໃຫື້ຈະແຈ ື້ງ 

 

• ສື້າງຄູມ່ ືືການດ  າເນນີງານ ແລະ ຄມູ ືືການບ ລິຫານບກຸຄະລະກອນ 

 

• ສືືບຕ ່ ວາງແຜນໂຄງການທ່ີເປັນຈງິໄດື້ບນົພືືື້ນຖານຄວາມສາມາດພາຍໃນ ແລະ 

ທຶນທ່ີມ ີ

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 

ດື້ານຕາ່ງໆ ມາດຕາຖານ 

ພາວະການເປັນຜນູ  າ 
ຄະນະນ  າຂອງສາມະຄມົໄດື້ສະແດງໃຫື້ເຫັນຜນົສ  າເລັດຕະຫຼອດມາ

ໃນການປະຕບິດັພາລະກດິຂອງອງົກອນ 

ການບ ລິຫານບກຸຄະລາກອນ 

ນະໂຍບາຍການບ ລິຫານບກຸຄະລາກອນ ແລະ ຂ ັື້ນຕອນຕາ່ງໆ ໄດື້
ມກີານບນັທຶກຢ່າງຈະແຈື້ງ, ມກີານແຈື້ງໃຫື້ຊາບ ແລະ ພຽງພ ກບັ

ຄວາມຕື້ອງ ການຂອງສາມະຄມົໃນໄລພດັທະນາປະຈບຸນັ 

ການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ 

ສາມະຄມົໄດື້ບລິຸມະສດິການພດັທະນາພະນກັງານວຊິາການໂດຍອີງ

ຕາມຈດຸປະສງົຂອງສາມະຄມົ ແລະຄວາມຕື້ອງການຂອງພະນກັງານ 

ແຕລ່ະຄນົ. 

ວດັທະນາທ  າອງົກອນ 

ສາມະຄມົມວີທັະນາທ  າອງົກອນທ່ີຫື້າວຫນັເອົາການເອົາງານ 

ແລະ ເປີດເຜີຍ. 
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ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ                 ຜນົການປະເມນີ 

• ຄະນະນ  າຂອງສາມະຄມົໄດື້ສະແດງໃຫື້ເຫັນຜນົສ  າເລັດຕະຫຼອດມາໃນການປະຕບິດັ

ພາລະກດິຂອງອງົກອນ ແລະ ເປັນຜູື້ຊກັຈງູນ  າໜື້າ. 

 

• ສາມະຄມົໄດື້ຄດັເລືືອກຜູື້ອ  ານວຍການທ່ີເຂັື້ມແຂງ ຊຶ່ງໄດື້ສື້າງຊືື່ສຽງໃນບນັດາສາມະຊກິ 

ແລະ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂື້ອງພາຍນອກຕາ່ງໆ. ລວມທງັສອງຢ່າງກບັຄືືທ່ີປຶກສາທ່ີມຄີວາມຊຽ່ວ 

ຊານ ແລະ ຄວາມທຸື້ມເທຈິ່ງເຮັດໃຫື້ທິມງານຜູື້ບ ລິຫານພື້ອມທ່ີຈະສະໜບັສະໜນູການຂະ 

ຫຍາຍຂອງສາມະຄມົ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ຕາມ, ທາງສາມະຄມົໄດື້ວາງແຜນໄວື້ເພີື້ມການບ ລິການ

ທ່ີສ  າຄນັໃຫື້ກບັສະມາຊກິ, ຈ  າເປັນຕື້ອງໄດື້ຮບັເອົາພະນກັງານທ່ີມປີະສບົການເພີື້ມອີກ. 

 

• ນະໂຍບາຍການບ ລິຫານພະນກັງານແລະ ຂ ັື້ນຕອນບາງຢ່າງໄດື້ມກີານບນັທຶກຢ່າງຈະແຈື້ງ 

ເຊ່ັນ: ການສອບສ  າພາດ ແລະ ພາລະບດົບາດ, ແຕສ່າມະຄມົຍງັສືືບຕ ່ ສື້າງນະໂຍບາຍເພີື້ມ

ຕືື່ມອີກໃນຕ ່ໜື້າ. 

 

 

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ                  ຂ ື້ສະເໜີແນະ  
 

• ສື້າງຄວາມສາມາດໃຫື້ແກທິ່ມງານກຽ່ວກບັການການພດັທະນາທລຸະກດິ, ການສ  າຫຼວດ/

ສກຶສາ ກຽ່ວກບັຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ດື້ານນຕິກິ  າຕາ່ງໆ. ໂອກາດໃນການ

ດ  າເນນີການສ  າຫຼວດ/ສກຶສາ ໃຫື້ແກພ່ະນກັງານເພືື່ອເຂົື້າຮວ່ມຝຶກອບົຮມົທ່ີທາງຜູື້ໃຫື້ບ ລິ 

ການອືື່ ນຈດັຂຶື້ນ 

 

• ສື້າງນະໂຍບາຍດື້ານບກຸຄະລະກອນ ທ່ີກຽ່ວຂື້ອງກບັການພດັທະນາພະນກັງານ, ປະເມນີ

ການປະຕບິດັໜື້າທ່ີ ແລະ ຄາ່ຕອບແທນໃຫື້ແກພ່ະນກັງານ 

 

• ຊອກຫາຄວາມເປັນໄປໄດື້ໃນການຄດັເລືືອກພະນກັງານຝຶກງານຕາ່ງປະ ເທດເພືື່ ອມາ

ຊວ່ຍດື້ານການບ ລິຫານ, ການແປບດົລາຍງານ, ເອກະສານ ແລະ ບດົສະເໜີໂຄງການ

ຕາ່ງໆ(ນອກຈາກວຊິາການຂອງ GIZ ຈະສ ົ່ງໃຫື້ໃນຕ ່ໜື້າ) 
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ບາດກື້າວຕ ່ ໄປ 

• ຮາ່ງບດົລາຍງານການປະເມນີສ ົ່ງໃຫື້ສາມະຄມົເພືື່ ອປະກອບຄ  າເຫັນ - ອາທິດທ່ີ 

1 ເດືືອນ ມງັກອນ 

• ເມ ືື່ອມບີດົລາຍງານສມົບນູສດຸທື້າຍແລື້ວ ຈະໄດື້ຈດັບລິຸມະສດິກດິຈະກ  າ 

• ບດົລາຍງານນີື້ສາມາດໃຊື້ເພືື່ ອເປັນການລະດມົທຶນ 


