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ຈ ດປະສງົ 
ຄໍາແນະນາໍວ່າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານສໍາລບັບໍລສິດັ ໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ສະບບັນີ ້ ແມ່ນສາ້ງຂ ນ້ເພື່ ອຈ ດປະ

ສງົໃນການຍກົລະດບັມາດຕະຖານການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານສໍາລບັບໍລສິດັຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ (ຕໍ່ ໄປນີເ້ອີນ້ວ່າ 
“ບໍລສິດັ) ຢ ່    ສປປ ລາວ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານຂອງບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ  ໂດຍອງີໃສ່ 
ຫຼກັການການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານຂອງອງົການພດັທະນາ ແລະ ຮ່ວມມທືາງດາ້ນເສດຖະກດິສາກນົ  (G20/OECD)1 
ແລະ ຫຼກັການປະເມນີການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານຂອງສະມາຄມົບນັດາປະເທດອາຊຕີະເວນັອອກສຽງໃຕ ້ (ASEAN 
Corporate Governance Scorecard). ຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ ້ກາໍນດົແນວທາງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  ສໍາລບັ 
ຜ ຖ້ຮື ນ້, ສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຂອງບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ໃຫເ້ຄື່ ອນວຽກ
ງານໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ, ເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍ ຕທໍິາ ພອ້ມທງັຍກົສ ງການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບສ ງ ແລະ ບໍລສິ ດສດັຊື່ .  

ຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ ້ກາໍນດົໄລຍະເວລາຂາ້ມຜ່ານ 3 ປ ີນບັແຕ່ວນັຄໍາແນະນາໍສະບບັນີຖ້ກືປະກາດໃຊຢ່້າງເປນັ
ທາງການເປນັຕົນ້ໄປ, ໝາຍວ່າ ບໍລສິດັ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ ້ ບນົພືນ້ຖານຄວາມສະໝກັໃຈ ໃນ
ຊ່ວງໄລຍະເວລາຂາ້ມຜ່ານດັ່ ງກ່າວ.  ກລໍະນ ີບໍລສິດັ ມຄີວາມພອ້ມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາແນະນາໍດັ່ ງກ່າວ ໃນ ໄລຍະ
ເວລາຂາ້ມຜ່ານ ກໍ່ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດເ້ລຍີ. ພາຍຫຼງັສິນ້ສ ດໄລຍະເວລາຂາ້ມຜ່ານ, ບໍລສິດັ ຕອ້ງປະຕບິດັ
ສອດຄ່ອງຕາມຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ ້ໃນຮ ບແບບ “ປະຕບິດັ ຫຼ ືອະທບິາຍ” (comply or explain), ໝາຍວ່າ ກລໍະນ ີ
ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ບ່ໍສາມາດປະຕບິດັສອດຄ່ອງຕາມຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ ້  ຈະຕອ້ງໄດອ້ະທບິາຍ ໃນບດົສະຫຼ ບ
ການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະກດິປະຈາໍປຂີອງຕນົ (Annual Reports) ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມຄໍາແນະນາໍສະບບັ
ນີ ້ ພອ້ມທງັ ກາໍນດົ ແລະ ອະທບິາຍເຫດຜນົ ກ່ຽວກບັບນັດາຂໍຄ້ງົຄາ້ງທີ່ ບໍລສິດັຍງັບ່ໍທນັສາມາດປະຕບິດັໄດ.້ ຄໍາແນະ
ນາໍສະບບັນີ ້ນາໍໃຊສໍ້າລບັ ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ໃນຮ ບແບບ “ປະຕບິດັ ຫຼ ືອະທບິາຍ, ກລໍະນ ີ ຂໍກ້າໍນດົຂອງຄໍາແນະນາໍ
ສະບບັນີ ້ຫາກໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນ ຢ່າງໜອ້ຍບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຕອ້ງປະຕິ
ບດັ ໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດັ່ ງກ່າວ.  

ສໍາລບັ ການລາຍງານກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານຕາມຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ ້ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງເປນັບດົລາຍງານ
ແຍກສະເພາະສໍາລບັການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານ ເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນບດົສະຫຼ ບການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະກດິປະຈາໍປ ີ
(Annual Reports) ຂອງບໍລສິດັ ພອ້ມທງັ ໃຫເ້ຜຍີແຜ່ຜ່ານທາງເວບັໄຊຂ້ອງບໍລສິດັ. 

ຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ ້ປະກອບມ:ີ ຫຼກັການ, ຄໍາແນະນາໍ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົ ກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານບໍລສິດັ. 
ສໍາລບັ ຫຼກັການ ແລະ ຄໍາແນະນາໍ ແມ່ນແນວທາງ ໂດຍລວມໃນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານທີ່ ດ ີຊ ່ ງສາມາດນາໍ
ໃຊໄ້ດສໍ້າລບັວສິາຫະກດິທ ກປະເພດ. ສ່ວນ ຂໍກ້າໍນດົ ແມ່ນບນັດາເງ ື່ອນໄຂລະອຽດ ທີ່ ກາໍນດົອງີຕາມລກັສະນະສະ
ເພາະ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານທີ່ ດ ີສໍາລບັບໍລສິດັ.  

                                                 
1 G20/OECD: G20/Organisation for Economic Co-operation and Development 
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ຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ ້ກາໍນດົ ຫຼກັການ, ຄໍາແນະນາໍ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົ ແບບ “ບ່ໍຕາຍຕວົ” ສໍາລບັບໍລສິດັ ໂດຍກາໍ
ນດົໃຫສ້ະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ ມຄີວາມຍດືຍ ່ ນໃນການສາ້ງລະບບົການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານທີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັບໍລສິດັ
ຂອງຕນົ. ໂດຍທົ່ ວໄປ ບໍລສິດັຂະໜາດໃຫຍ່  ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ຄວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສອດຄ່ອງກບັຂໍກ້າໍນດົ
ຕາມຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ ້ ເປນັສ່ວນຫຼາຍ. ສ່ວນ ບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍ ອາດເຫນັວ່າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບາງຂໍກ້າໍນດົ
ຂອງຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ ້ມຕີົນ້ທ ນຫຼາຍກວ່າ ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ບໍລສິດັຈະໄດຮ້ບັ ຫຼ ື ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັບໍລສິດັເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 
ດັ່ ງນັນ້, ໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ບໍລສິດັ ຕອ້ງໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັສດັສ່ວນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຕ່ລະຂໍກ້າໍນດົ
ຂອງຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ.້ 
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ພາກທ ີ 1. ສດິຂອງຜ ຖ້ຮື ນ້ ແລະ ການປະຕບິດັຕໍ່ ຜ ຖ້ຮື ນ້ຢ່າງເທົ່ າທຽມ 
       ຜ ຖ້ຮື ນ້ ມສີດິ ເປນັເຈົາ້ຂອງບໍລສິດັ, ລງົຄະແນນສຽງເພື່ ອຕດັສນິບນັຫາສໍາຄນັ  ແລະ ໄດຮ້ບັການແບ່ງປນັຜນົກາໍ
ໄລຈາກການດໍາເນນີທ ລະກດິ ຂອງບໍລສິດັ ແລະ ອື່ ນໆຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ນອກຈາກນັນ້ ຍງັຕອ້ງຍອມຮບັຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ຕດິພນັກບັການດໍາເນນີງານຂອງບໍລສິດັ ທີ່ ອາດເກດີຂ ນ້. ຜ ຖ້ຮື ນ້ ມພີາລະ
ບດົບາດພືນ້ຖານອນັສໍາຄນັ ໃນການປະກອບສ່ວນສາ້ງຕັງ້ ແລະ ຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານບໍລສິດັ ຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ້
ບໍລສິດັເຕບີ ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ ແບບຍນືຍງົ. 
         ຜ ລ້ງົທ ນ ຍນິຍອມທີ່ ຈະລງົທ ນໃນເຄື່ ອງມທືາງການເງນິຂອງບໍລສິດັ ໃນມ ນຄ່າສ ງຂ ນ້ ຫາກເຫນັວ່າ ບໍລສິດັ ໄດ ້
ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັໃນການປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ຖ້ຮື ນ້. ການໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັຄດືັ່ ງກ່າວ ເຮດັໃຫຜ້ ຖ້ຮື ນ້
ເຊື່ ອໝັນ້ວ່າ ຊບັສນິຂອງບໍລສິດັຈະຖກືນາໍໃຊເ້ພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ ງສ ດຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຜ ຖ້ຮື ນ້ ຊ ່ ງຈະເຮດັໃຫຜ້ ຖ້ຮື ນ້
ໄດຮ້ບັຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທ ນຫຼາຍຂ ນ້ (ເງນິປນັຜນົ ຫຼ ືກາໍໄລຈາກການຊື-້ຂາຍເຄື່ ອງມທືາງການເງນິດັ່ ງກ່າວ). 
ບໍລສິດັ ຄວນຊ ກຍ ໃ້ຫຜ້ ຖ້ຮື ນ້ເປນັເຈ ົາ້ການ ໃຊສ້ດິຂອງຕນົ ດວ້ຍການສະໜອງຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນ ແລະ ວທິກີານ 
ໃນການໃຊສ້ດິດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການປະຕບິດັ ໃຫພ້ວກກ່ຽວຢ່າງຈະແຈງ້. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຜ ຖ້ຮື ນ້ ບ່ໍໃຫ ້
ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການບໍລຫິານວຽກງານປະຈາໍວນັຂອງບໍລສິດັ. ແຕ່ຜ ຖ້ຮື ນ້ຄວນມສ່ີວນຮ່ວມໃນວຽກງານຂອງບໍລສິດັ
ເປນັຕົນ້ ການເຂົາ້ຮ່ວມ, ປະກອບຄໍາເຫນັ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງຕໍ່ ກບັບນັຫາທີ່ ຖກືຍກົຂ ນ້ປ ກສາຫາລໃືນກອງປະຊ ມຜ ້
ຖຮື ນ້ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ບ ກຄະລາກອນທີ່ ມຄີວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດ ເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຂອງ
ບໍລສິດັ.  
 
ຫຼກັການທ ີ1. ການສາ້ງກນົໄກ ເພື່ ອໃຫຜ້ ຖ້ຮື ນ້ໃຊສ້ດິຂອງຕນົຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 
 ບໍລສິດັ ຄວນສາ້ງກນົໄກ ເພື່ ອໃຫຜ້ ຖ້ຮື ນ້ ໃຊສ້ດິຕນົຢ່າງເປນັອດິສະຫຼະ ແລະ ປະຕບິດັຕໍ່ ກບັຜ ຖ້ຮື ນ້ຢ່າງຍ ຕທໍິາ 
ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ. 
ຄໍາແນະນາໍທ ີ 1.1. ສະພາບໍລຫິານຄວນຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງ ແລະ ເປດີເຜຍີນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງສດິຂອງຜ ຖ້ຮື ນ້ 
ພອ້ມທງັ ຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ. 
ຂໍກ້າໍນດົ: 
1.1.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນສະເໜຕີໍ່ ກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ແລະ ຄວນເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍລະອຽດ

ກ່ຽວກບັສດິຂອງຜ ຖ້ຮື ນ້ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສດິດັ່ ງກ່າວ ພອ້ມທງັ ກາໍນດົຂັນ້ຕອນໃນການກະກຽມ
, ດໍາເນນີ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງ ໃນກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້. 
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1.1.2 ຜ ຖ້ຮື ນ້ຂອງບໍລສິດັ ຄວນມສີດິພືນ້ຖານ ດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້ 
1) ສດິເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້; 
2) ສດິໄດຮ້ບັເງນິປນັຜນົ; 
3) ສດິເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ ນ, ກວດກາ ແລະ ສໍາເນາົຂໍມ້ ນບນັທ ກ ໃດໜ ່ ງ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ, 

ຖານະທາງການເງນິ ແລະ ຂໍມ້ ນອື່ ນຂອງບໍລສິດັ ທີ່ ຕດິພນັກບັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຜ ຖ້ຮື ນ້; 
4) ສດິໃນການສະເໜລີາຍຊື່ ຜ ສ້ະໝກັ ເພື່ ອປະກອບເປນັສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ. 

1.1.3 ຜ ຖ້ຮື ນ້ ຄວນລງົຄະແນນສຽງຕໍ່ ກບັການປ່ຽນແປງພືນ້ຖານອນັສໍາຄນັຂອງບໍລສິດັ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ: (1) ການ
ປບັປ ງກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ; (2) ການເພີ່ ມທ ນ ຫຼ ືການຫຼ ດທ ນ; (3) ທ ລະກາໍສະເພາະ ເປນັຕົນ້ ທ ລະກາໍ 
ການຊື,້ ຂາຍ ຫຼ ືໂອນ ຊບັສນິທີ່ ມມີ ນຄ່າ ແຕ່ 50% ຂ ນ້ໄປ ຂອງຊບັສນິທງັໝດົຂອງບໍລສິດັ. 

1.1.4 ກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ ຄວນ ໃຫສ້ດິແກ່ຜ ຖ້ຮື ນ້ເດມີ ໃນການຈອງຊືຮ້ ນ້ອອກຈາໍໜ່າຍໃໝ່ ຕາມສດັສ່ວນການ
ຖຄືອງຮ ນ້ຂອງພວກກ່ຽວ ກ່ອນສະເໜຂີາຍໃຫແ້ກ່ພາກສ່ວນພາຍນອກ. ສໍາລບັ ລາຄາຮ ນ້ທີ່ ສະເໜຂີາຍໃຫ ້
ແກ່ຜ ຖ້ຮື ນ້ເດມີ ບ່ໍຄວນສ ງກວ່າລາຄາທີ່ ສະເໜຂີາຍໃຫແ້ກ່ພາກສ່ວນພາຍນອກ. 

1.1.5 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຈ່າຍເງນິປນັຜນົ ພອ້ມທງັກາໍນດົຂັນ້ຕອນການຈ່າຍເງນິ
ປນັຜນົ ໃຫຈ້ະແຈງ້ ແລະ ໂປ່ງໃສ. ຜ ຖ້ຮື ນ້ ຄວນ ໄດຮ້ບັຂໍມ້ ນຢ່າງຄບົຖວ້ນກ່ຽວກບັເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂັນ້ຕອນ
ໃນການຈ່າຍເງນິປນັຜນົ. ບໍລສິດັ ບ່ໍຄວນສາ້ງຂໍຫ້ຍ ງ້ຍາກ ໃນການຈ່າຍເງນິປນັຜນົ ໃຫແ້ກ່ຜ ຖ້ຮື ນ້. 

1.1.6 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຈ່າຍເງນິປນັຜນົ ຢ ່ ໃນບດົສະຫຼ ບການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະ
ກດິປະຈາໍປ ີ(Annual Report)  ແລະ ໃນເວບັໄຊ ້ຂອງບໍລສິດັ. 

ຄໍາແນະນາໍທ ີ1.2: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ຖ້ຮື ນ້ ໂດຍການຈດັຕັງ້ກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ຢ່າງ
ມປີະສດິທພິາບ. 
ຂໍກ້າໍນດົ: 

1.2.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນສົ່ ງໜງັສແືຈງ້ເຊນີ ໃຫແ້ກ່ຜ ຖ້ຮື ນ້ ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມ ສາມນັ ແລະ ວສິາມນັຜ ້
ຖຮື ນ້ ພອ້ມທງັຄດັຕດິເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງຄບົຖວ້ນ ຢ່າງໜອ້ຍ 21 ວນັ ກ່ອນມືເ້ປດີກອງປະຊ ມຜ ້
ຖຮື ນ້.  

1.2.2 ຜ ຖ້ຮື ນ້ແຕ່ລະຄນົ ຄວນໄດຮ້ບັໜງັສແືຈງ້ເຊນີເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້, ວາລະກອງປະຊ ມ ແລະ ຂໍ ້

ມ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງຄບົຖວ້ນ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ທນັເວລາ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການຕດັສນິໃຈຕໍ່ ກບັບນັຫາ
ທີ່ ຈະຖກືຍກົຂ ນ້ປ ກສາຫາລໃືນກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນສະໜອງຂໍມ້ ນຢ່າງຄບົຖວ້ນໃຫ ້
ແກ່ຜ ຖ້ຮື ນ້ ເປນັຕົນ້ ຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັປະສບົການ ແລະ ປະຫວດັຫຍໍຂ້ອງເປົາ້ໝາຍຜ ສ້ະໝກັທີ່ ຖກືສະເໜີ
ລາຍຊື່  ເພື່ ອປະກອບເປນັສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ລວມທງັຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັ ອາຍ , ວ ດທກິານສ ກສາ,  
ປະສບົການ ແລະ ການດໍາລງົຕາໍແໜ່ງຂອງພວກກ່ຽວໃນບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ແລະ ບໍລສິດັອື່ ນ. 
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1.2.3 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນກາໍນດົນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ ຕາມການຕກົລງົເຫນັດຂີອງກອງ
ປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້. ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວຄວນກາໍນດົລະອຽດກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນການເພີ່ ມວາລະກອງປະຊ ມຜ ້
ຖຮື ນ້ (ກາໍນດົເວລາໃນການສະເໜເີພີ່ ມວາລະ, ຂັນ້ຕອນການພຈິາລະນາ ແລະ ການນາໍເອາົວາລະດັ່ ງກ່າວ 
ສະເໜຕີໍ່ ກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ພຈິາລະນາ) ແລະ ຂັນ້ຕອນການສະເໜລີາຍຊື່ ຜ ທ້ີ່ ຈະລງົສະໝກັເປນັ
ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ທີ່ ມຄີວາມຍ ຕທໍິາ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ. 

1.2.4 ຜ ຖ້ຮື ນ້ ທີ່ ຖຮື ນ້ ຫຼ ື ຖຮື ນ້ລວມກນັ ແຕ່ 10% ຂ ນ້ໄປ ຂອງຈາໍນວນຮ ນ້ທີ່ ມສີດິອອກສຽງທງັໝດົຂອງ
ບໍລສິດັ ຄວນໄດຮ້ບັສດິ ສະເໜເີຖງິສະພາບໍລຫິານ ຫຼ ືຜ ອໍ້ານວຍການບໍລສິດັ ເພື່ ອຂໍເປີດກອງປະຊ ມຜ ຖ້ື
ຮ ນ້ ພອ້ມທງັ ລະບ ເນືອ້ໃນກ່ຽວກບັຈ ດປະສງົການຂໍເປດີກອງປະຊ ມດັ່ ງກ່າວ. 

1.2.5 ຜ ຖ້ຮື ນ້ ທີ່ ຖຮື ນ້ ຫຼ ື ຖຮື ນ້ລວມກນັ ແຕ່ 5% ຂ ນ້ໄປ ຂອງຈາໍນວນຮ ນ້ທີ່ ມສີດິອອກສຽງທງັໝດົຂອງ
ບໍລສິດັ ຄວນ ໄດຮ້ບັສດິໃນການເພີ່ ມວາລະກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້. ຜ ຖ້ຮື ນ້ ທີ່ ຖຮື ນ້ໜອ້ຍກວ່າ 5% ຂອງ
ຮ ນ້ທີ່ ມສີດິອອກສຽງທງັໝດົຂອງບໍລສິດັ ຄວນ ໄດຮ້ບັສດິໃນການສະເໜເີພີ່ ມວາລະກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ຕໍ່

ບໍລສິດັ ເພື່ ອພຈິາລະນາ.  
1.2.6 ຜ ຖ້ຮື ນ້ ທີ່ ຖຮື ນ້ ຫຼ ື ຖຮື ນ້ລວມກນັ ແຕ່ 5% ຂ ນ້ໄປ ຂອງຈາໍນວນຮ ນ້ທີ່ ມສີດິອອກສຽງທງັໝດົຂອງ

ບໍລສິດັ ຄວນ ໄດຮ້ບັສດິໃນການສະເໜລີາຍຊື່ ເປົາ້ໝາຍຜ ສ້ະໝກັ ເພື່ ອປະກອບເປນັສະມາຊກິສະພາ
ບໍລຫິານ.  

1.2.7 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັວ່າ ຜ ຖ້ຮື ນ້ສາມາດລງົຄະແນນສຽງຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ໃນກລໍະນທີີ່

ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ໄດ ້ ພອ້ມທງັສາມາດປະກອບຄໍາເຫນັຕໍ່ ວາລະກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້. 
ລະບຽບກ່ຽວກບັການລງົຄະແນນສຽງ ກລໍະນ ີທີ່ ຜ ຖ້ຮື ນ້ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມ ຄວນກາໍນດົໄວໃ້ນ
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້. 

1.2.8 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ, ຫວົໜາ້ກວດສອບພາຍໃນ, ຫວົໜາ້ບນັຊ,ີ ຫວົໜາ້ການ
ເງນິ ແລະ ຜ ກ້ວດສອບພາຍນອກ ຄວນເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ ເພື່ ອຕອບຄໍາຖາມຂອງຜ ຖ້ຮື ນ້ຢ ່ ໃນ
ກອງປະຊ ມດັ່ ງກ່າວ. 

1.2.9 ບໍລສິດັ ຄວນເປດີເຜຍີມະຕກິອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 1 ວນັ ນບັແຕ່ວນັສໍາເລດັກອງ
ປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ເປນັຕົນ້ໄປ. ມະຕກິອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ ຄວນສະແດງໃຫເ້ຫນັລາຍລະອຽດຜນົການລງົ
ຄະແນນ ເປນັຕົນ້ ສຽງ ເຫນັດ ີແລະ ບ່ໍເຫນັດ ີຕໍ່ ກບັບນັຫາທີ່ ຖກືຍກົຂ ນ້ປ ກສາຫາລໃືນກອງປະຊ ມ. 

1.2.10 ບດົບນັທ ກກອງປະຊ ມ ສາມນັ ແລະ ວສິາມນັຜ ຖ້ຮື ນ້ ຄວນເປດີເຜຍີຜ່ານເວບັໄຊຂ້ອງບໍລສິດັ ພາຍໃນກາໍ
ນດົເວລາ 14 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັສໍາເລດັກອງປະຊ ມເປນັຕົນ້ໄປ. ການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນດັ່ ງກ່າວ 
ຄວນເປດີເຜຍີພາຍຫຼງັທີ່  ໄດເ້ປີດເຜຍີຜ່ານລະບບົເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ. ນອກຈາກ 
ເນືອ້ໃນທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແລວ້ ບດົບນັທ ກກອງປະຊ ມ ຄວນປະກອບມເີນືອ້ໃນ
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ເພີ່ ມເຕມີຄ:ື (1) ຂັນ້ຕອນການລງົຄະແນນສຽງ; (2) ການເປີດ ໂອກາດໃຫຜ້ ຖ້ຮື ນ້ໄດຕ້ັງ້ຄໍາຖາມ ພອ້ມທງັ 
ບນັທ ກຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບ; (3) ບນັຫາທີ່ ໄດຍ້ກົຂ ນ້ປ ກສາຫາລ ື ແລະ ມະຕຕິໍ່ ບນັຫາດັ່ ງກ່າວ; (4) 
ຜນົການລງົຄະແນນສຽງສໍາລບັແຕ່ລະວາລະ; (5) ລາຍຊື່ ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ພະນກັງານ ແລະ 
ຜ ຖ້ຮື ນ້ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມ; ແລະ (6) ຄໍາເຫນັທີ່ ບ່ໍເຫນັດໃີນແຕ່ລະວາລະ ທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມສໍາຄນັ
ໃນລະຫວ່າງການປ ກສາຫລ.ື 

ຄໍາແນະນາໍທ ີ1.3: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັວ່າ ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ (Related Party Transactions) ດໍາເນນີ
ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ກນົໄກຕະຫຼາດ. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັທີ່ ກາໍນດົ
ກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນຂອງບໍລສິດັໃນການ ກາໍນດົ, ທບົທວນ, ເປດີເຜຍີ ແລະ ດໍາເນນີລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ. 
 
ຂໍກ້າໍນດົ: 
1.3.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ  ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການທີ່ ກາໍນດົ

ໂດຍຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຫຼກັຊບັ. 
1.3.2 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັລາຍການກ່ຽວພນັ ຄວນກາໍນດົນຍິາມກ່ຽວກບັລາຍການທີ່ ກຽວພນັ, ບ ກຄນົ ແລະ 

ນຕິບິ ກຄນົ ທີ່ ກ່ຽວພນັ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄໍານຍິາມຂອງສາກນົ ເປນັຕົນ້ ມາດຕະຖານການບນັຊສີາກນົ ເລກທ ີ
24 (International Accounting Standards 24 “IAS24”).  

1.3.3 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ, ຫວົໜາ້ກວດສອບພາຍໃນ, ຫວົໜາ້ບນັຊ,ີ ຫວົໜາ້ການເງນິ 
ແລະ ຜ ຖ້ຮື ນ້ ທີ່ ຖຮື ນ້ແຕ່ 5% ຂ ນ້ໄປ ຂອງຮ ນ້ທີ່ ມສີດິອອກສຽງທງັໝດົ ຄວນເປດີເຜຍີລາຍລະອຽດກ່ຽວ
ກບັຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດທງັໝດົຂອງຕນົ ຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ຫຼ ື ພະນກັງານຂອງບໍລສິດັທີ່ ໄດຮ້ບັ
ການແຕ່ງຕັງ້ເພື່ ອຮບັຜດິຊອບວຽກງານດັ່ ງກ່າວ. ພະນກັງານຮບັຜດິຊອບດັ່ ງກ່າວ ຄວນມກີານປບັປ ງຂໍມ້ ນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງດັ່ ງກ່າວຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄັງ້ຕໍ່ ປ.ີ 
1.3.4 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ຄວນຫຼກີລ ້່ ຽງການມສ່ີວນຮ່ວມໃນບນັດາທ ລະກາໍທີ່ ອາດ

ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ. ກລໍະນ ີ ມຂໍີຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ພວກກ່ຽວຄວນ
ເປດີເຜຍີລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ຫຼ ືພະນກັງານຮບັຜດິຊອບ ໃນທນັທ.ີ 

1.3.5 ບ ກຄນົ ແລະ ນຕິບິ ກຄນົ ທີ່ ກ່ຽວພນັ ລວມທງັ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ທີ່ ມຜີນົປະໂຫຍດ ໃນທ ລະກາໍ
ດັ່ ງກ່າວແມ່ນບ່ໍຄວນເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມເພື່ ອ ປ ກສາຫາລ,ື ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນ
ການດໍາເນນີທ ລະກາໍ ພາຍຫລງັທທີ ລະກາໍດັ່ ງກ່າວຖກືຮບັຮອງ. 

1.3.6 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ຄວນທບົທວນລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ
ລະດບັການອະນ ມດັລາຍການດັ່ ງກ່າວ ເປນັຕົນ້ ລະດບັບໍລສິດັ, ລະດບັສະພາບໍລຫິານ ຫຼ ືລະດບັຜ ຖ້ຮື ນ້ຂອງ 
ບໍລສິດັ ພອ້ມທງັ ປະກອບຄໍາເຫນັຕໍ່ ທ ລະກາໍດັ່ ງກ່າວ.  
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1.3.7 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນທບົທວນນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ ແລະ ປບັປ ງ
ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ ຕາມເຫນັສມົຄວນ. 

1.3.8 ບໍລສິດັ ຄວນເປີດເຜຍີນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັຢ ່ ໃນເວບັໄຊຂ້ອງຕນົ.  
1.3.9 ບໍລສິດັ ຄວນເປດີເຜຍີ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ເປນັຕົນ້ ຊື່ , ສາຍພວົພນັ, ຄ ນລກັສະນະ 

ແລະ ມ ນຄ່າຂອງທ ລະກາໍ ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດທງັໝດົ ທີ່ ເກດີຂ ນ້
ພາຍໃນປ ີຢ ່ ໃນບດົສະຫຼ ບການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະກດິປະຈາໍປ ີ(Annual Report) ຂອງບໍລສິດັ 
 

ບ ກຄນົ ແລະ ນຕິບິ ກຄນົ ທີ່ ກ່ຽວພນັ: 
         ອງີຕາມມາດຕະຖານການບນັຊສີາກນົເລກທ ີ24 (IAS 24), ບ ກຄນົ ຫຼ ືນຕິບິ ກຄນົ ທີ່ ກ່ຽວພນັ ແມ່ນ ບ ກຄນົ ຫຼ ື
ນຕິບິ ກຄນົໃດໜ ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັບໍລສິດັ ທີ່ ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ (ຫວົໜ່ວຍລາຍງານ) [IAS 24.9]. 

(ກ) ບ ກຄນົ ຫຼ ື ສະມາຊກິ ໃນຄອບຄວົຂອງບ ກຄນົດັ່ ງກ່າວ ຈະຖວ່ືາເປນັບ ກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັ ກບັຫວົໜ່ວຍລາຍ
ງານ ໃນກລໍະນໃີດໜ ່ ງ ດັ່ ງນີ:້  

1. ມອໍີານາດຄວບຄ ມ ຫຼ ືມສ່ີວນໃນການຄວບຄ ມ ຫວົໜ່ວຍລາຍງານ; 
2. ມອີດິທພິນົໃນລະດບັສໍາຄນັ ຕໍ່ ຫວົໜ່ວຍລາຍງານ;  
3. ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງເປນັພະນກັງານຂັນ້ບໍລຫິານທີ່ ສໍາຄນັຂອງຫວົໜ່ວຍລາຍງານ ຫຼ ື ກ ່ ມບໍລສິດັ ຂອງຫວົ

ໜ່ວຍລາຍງານ. 

(ຂ) ນຕິບິ ກຄນົໃດໜ ່ ງ ຈະຖວ່ືາເປນັນຕິບິ ກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັກບັຫວົໜ່ວຍລາຍງານ ໃນກລໍະນໃີດໜ ່ ງ ດັ່ ງນີ:້  
1. ນຕິບິ ກຄນົດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຫວົໜ່ວຍລາຍງານ ແມ່ນບໍລສິດັໃນກ ່ ມຂອງ ກ ່ ມບໍລສິດັດຽວກນັ (ໝາຍວ່າ 

ກ ່ ມບໍລສິດັ ແລະ ບນັດາບໍລສິດັໃນກ ່ ມ ແມ່ນນຕິບິ ກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັກນັ). 
2. ນຕິບິ ກຄນົດັ່ ງກ່າວ ຫາກເປນັບໍລສິດັໃນກ ່ ມ ຫຼ ືຮ່ວມທ ນກບັຫວົໜ່ວຍລາຍງານ (ຫຼ ືເປນັບໍລສິດັໃນກ ່ ມ 

ຫຼ ືຮ່ວມທ ນກບັ ບໍລສິດັໃນກ ່ ມ ຂອງກ ່ ມບໍລສິດັດຽວກນັກບັ ຫວົໜ່ວຍລາຍງານ). 
3. ນຕິບິ ກຄນົດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຫວົໜ່ວຍລາຍງານ ເປນັບໍລສິດັຮ່ວມທ ນກບັນຕິບິ ກຄນົດຽວກນັ (ພາກສ່ວນ

ທີ່ ສາມ). 
4. ນຕິບິ ກຄນົດັ່ ງກ່າວ ເປນັບໍລສິດັຮ່ວມທ ນກບັ ນຕິບິ ກຄນົອື່ ນ (ພາກສ່ວນທີ່ ສາມ) ແລະ ຫວົໜ່ວຍລາຍ

ງານ ເປນັບໍລສິດັໃນກ ່ ມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ ສາມດັ່ ງກ່າວ. 
5. ນຕິບິ ກຄນົດັ່ ງກ່າວ ເປນັຜ ກ້າໍນດົສະຫວດັດກີານຂອງພະນກັງານ ຢ ່ ຫວົໜ່ວຍລາຍງານ ຫຼ ືນຕິບິ ກຄນົທີ່

ກ່ຽວພນັກບັຫວົໜ່ວຍລາຍງານ. ກລໍະນ ີ ຫວົໜ່ວຍລາຍງານ ເປນັຜ ກ້າໍນດົສະຫວດັດກີານຂອງ
ພະນກັງານ ນຕິບິ ກຄນົທີ່ ນາໍໃຊສ້ະຫວດັດກີານດັ່ ງກ່າວ ຈະຖວ່ືາເປນັນຕິບິ ກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັກບັຫວົ
ໜ່ວຍລາຍງານ. 
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6. ນຕິບິ ກຄນົດັ່ ງກ່າວ ຫາກຖກືຄວບຄ ມ ໂດຍບ ກຄນົ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້(ກ) ຂອງຄໍາແນະນໍາທ ີ1.3. 
7. ບ ກຄນົ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້ (ກ)(1) ມອີດິທພິນົໃນລະດບັສໍາຄນັຕໍ່ ນຕິບິ ກຄນົດັ່ ງກ່າວ ຫຼ  ເປນັ 

ພະນກັງານຂັນ້ບໍລຫິານທີ່ ສໍາຄນັຂອງນຕິບິ ກຄນົດັ່ ງກ່າວ ຫຼ ືກ ່ ມບໍລສິດັ ຂອງນຕິບິ ກຄນົດັ່ ງກ່າວ.  
8. ນຕິບິ ກຄນົດັ່ ງກ່າວ ຫຼ ືນຕິບິ ກຄນົທີ່ ຢ ່ ໃນກ ່ ມບໍລສິດັດຽວກນັ ທີ່ ໄດສ້ະໜອງພະນກັງານຂັນ້ບໍລຫິານທີ່ ສໍາ

ຄນັ ໃຫແ້ກ່ ຫວົໜ່ວຍລາຍງານ ຫຼ ືກ ່ ມບໍລສິດັຂອງຫວົໜ່ວຍລາຍງານ.  
 
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ຄວນປະກອບມເີນືອ້ໃນ ດັ່ ງນີ:້ 

• ນຍິາມຂອງບ ກຄນົ ແລະ ນຕິບິ ກຄນົ ທີ່ ກ່ຽວພນັ; 
• ປະເພດລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ; 
• ລະດບັການອະນ ມດັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ; 
• ຂັນ້ຕອນການ ກາໍນດົ, ທບົທວນ, ເປດີເຜຍີ ແລະ ດໍາເນນີ ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ; 
• ລະດບັຄວາມສ່ຽງ ຂອງແຕ່ລະທ ລະກາໍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງລວມ; 
• ຂັນ້ຕອນການອະນ ມດັ ແລະ ເປດີເຜຍີລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ; 
• ກນົໄກການ ສະເໜ,ີ ຮອ້ງຟອ້ງ ຫຼ ືແຈງ້ຄວາມກ່ຽວກບັການກະທໍາຜດິ; 
• ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍັຫາຍ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ ຜ ລ້ະເມດີນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ. 

 
ຄໍາແນະນາໍທ ີ 1.4: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນສາ້ງ ແລະ ຄ ມ້ຄອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັທ ລະກາໍສະເພາະ
ຂອງບໍລສິດັ. 
ຂໍກ້າໍນດົ: 
1.4.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງທ ລະກາໍສະເພາະ ຂອງບໍລສິດັ ເປນັຕົນ້ ການຊື,້ ຂາຍ ຫຼ ື ໂອນຊບັສນິ ແຕ່     

15% ຂ ນ້ໄປ ຂອງຊບັສນິທງັໝດົຂອງບໍລສິດັ ໃນປກີານບນັຊລ່ີາສ ດ ຫຼ ືໜອ້ຍກວ່າສດັສ່ວນດັ່ ງກ່າວ ຕາມທີ່

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລສິດັ. 
1.4.2 ກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ ຄວນຮບັຮອງທ ລະກາໍສະເພາະຂອງບໍລສິດັ ເປນັຕົນ້ ທ ລະກາໍການ ຊື,້ ຂາຍ ຫຼ ືໂອນຊບັ

ສນິທີ່ ມມີ ນຄ່າ ແຕ່  50% ຂ ນ້ໄປ ຂອງຊບັສນິທງັໝດົຂອງບໍລສິດັ ໃນປກີານບນັຊລ່ີາສ ດ ຫຼ ື ໜອ້ຍກວ່າ
ສດັສ່ວນດັ່ ງກ່າວ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລສິດັ.  

1.4.3 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງການລງົທ ນ ແລະ ການເລີ່ ມຕົນ້ໂຄງການໃດໜ ່ ງ ທີ່ ບ່ໍເຄຍີດໍາເນນີມາກ່ອນ ຊ ່ ງ
ຄາດຄະເນການດໍາເນນີງານພາຍໃນໜ ່ ງປທໍີາອດິຂອງໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນມມີ ນຄ່າ ແຕ່ 1% ຂ ນ້ໄປ ຂອງ
ລາຍຮບັ ຂອງບໍລສິດັໃນປກີານບນັຊລ່ີາສ ດ.  
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1.4.4 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງການຢ ດ ຫຼ ື ໂຈະກດິຈະການທີ່ ມມີ ນຄ່າ ແຕ່ 1% ຂ ນ້ໄປ ຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍທງັ  
ໝດົຂອງບໍລສິດັໃນປກີານບນັຊລ່ີາ້ສ ດ.  



12 

 

ພາກທ ີ2. ການຄ ມ້ຄອງສາຍພວົພນັກບັຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ 
           ການດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ ລວ້ນແຕ່ມກີານພວົພນັກບັສງັຄມົເວົາ້ລວມ, ເວົາ້ສະເພາະ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນ
ຕະຫຼາດ ພາຍໃຕຂໍ້ກ້າໍນດົຂອງກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ຂໍຜ້ ກພນັຕາມກາໍນດົໃນສນັຍາ ຫຼ ືການໃຫຄໍ້າໝັນ້
ສນັຍາແບບສະໝກັໃຈ. ບໍລສິດັ ຄວນ ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັ ແລະ ເພີ່ ມທະວສີາຍພວົພນັກບັຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ 
ເປນັຕົນ້ ການໃຫບໍ້ລກິານລ ກຄາ້ດວ້ຍ ຄວາມບໍລ ສ ດສດັຊື່ , ຄວາມລະມດັລະວງັ ແລະ ມຄີ ນນະພາບ. ນອກຈາກນີ,້ ບໍລສິດັ 
ຄວນຄ ມ້ຄອງສາຍພວົພນັກບັກ ່ ມຜ ມ້ສ່ີວນຮ່ວມຕົນ້ຕໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທ ລະກດິຂອງຕນົ ເຊັ່ ນ: ພະນກັງານ, ເຈ ົາ້ໜີ,້ ລ ກຄາ້, 
ຜ ດ້ສະໜອງ ແລະ ຊ ມຊນົໃນເຂດທີ່ ບໍລສິດັດໍາເນນີທ ລະກດິຢ ່ .  ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມດັ່ ງກ່າວ ຄວນສາມາດຕດິຕໍ່ ສື່ ສານ ແລະ 
ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂບນັຫາ ກລໍະນມີກີານລະເມດີສດິຂອງພວກກ່ຽວ. 
 
ຫຼກັການທ ີ2: ການເພີ່ ມປະສດິທພິາບໃນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ  
 ບໍລສິດັ ຄວນປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທງັໝດົ ເປນັຕົນ້ ພະນກັງານ, 
ເຈ ົາ້ໜີ,້ ລ ກຄາ້, ຜ ສ້ະໜອງ, ຊມົຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ມວນຊນົທົ່ ວໄປ. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຕດັສນິບນັຫາ ໂດຍໃຫຄໍ້ານ ງ
ເຖງິສດິ ແລະ ຜນົປະ ໂຫຍດຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ ພອ້ມທງັຄໍານ ງເຖງິຜນົກະທບົຂອງການຕດັສນິໃຈດັ່ ງກ່າວ
ຕໍ່ ພວກກ່ຽວ. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັການດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານພາຍໃນ ແລະ 
ສາກນົ ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ.  
ຄໍາແນະນາໍທ ີ2.1: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັວ່າ ບໍລສິດັມນີະໂຍບາຍ ແລະ ກນົໄກທີ່ ພຽງພໍໃນການປກົປອ້ງ ແລະ 
ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ. 
2.1.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ ທີ່ ກາໍນດົຢ່າງຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັ 

ປະເພດ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ ເປນັອນັສະເພາະ ເປນັຕົນ້ ພະນກັງານ, 
ເຈ ົາ້ໜີ,້ ລ ກຄາ້, ຜ ສ້ະໜອງ, ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ.  

2.1.2 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັວ່າ ບໍລສິດັປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ
ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຫຼ ື ຂໍຜ້ ກພນັຕາມກາໍນດົໃນສນັຍາ. ສະພາບໍ
ລຫິານ ຄວນຊ ກຍ ກ້ານປະສານສມົທບົກບັຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຢ່າງໃກຊ້ດິ ພອ້ມທງັກາໍນດົກ່ຽວກບັ
ການພວົພນັກບັຜ ມ້ສ່ີວນຮ່ວມດັ່ ງກ່າວ ໄວໃ້ນລະບຽບກ່ຽວກບັຈນັຍາບນັຂອງບໍລສິດັ. 

2.1.3 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັພະນກັງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆກ່ຽວກບັພະນກັງານ ແລະ 
ຖເືອາົວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ເປນັວຽກງານບ ລມິະສດິ ເປນັຕົນ້ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ, ສະຫວດັດີ
ການສງັຄມົ ແລະ ການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນ ເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ະນກັງານຂອງບໍລສິດັ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້
ໜາ້ເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໃຫບ້ນັລ ຜນົສໍາເລດັຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງບໍລສິດັ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນ
ວຽກງານຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານບໍລສິດັ.  
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2.1.4 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັວ່າ ບໍລສິດັໄດຮ້ບັຮອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຕາ້ນ 
ການສໍໂ້ກງ ແລະ ການຮບັ ຫຼ ື ໃຫສ້ນິບນົ ຢ່າງເຂັມ້ງວດ. ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ ຄວນກາໍນດົ ໄວໃ້ນກດົລະບຽບ
ກ່ຽວກບັຈນັຍາບນັຂອງບໍລສິດັ. 

2.1.5 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັວ່າ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງບໍລສິດັ ໄດ ້
ກາໍນດົໄວເ້ປນັເງ ື່ອນໄຂໜ ່ ງໃຫແ້ກ່ຜ ທ້ີ່ ເຮດັສນັຍາຮບັເໝາົຕໍ່ . 
 

ສະພາບໍລຫິານ ຄວນພຈິາລະນາຮບັຮອງນະໂຍບາຍ ດັ່ ງນີ:້  
 ສະຫວດັດກີານຂອງລ ກຄາ້; 
 ຂັນ້ຕອນການຄດັເລອືກຜ ສ້ະໜອງ ແລະ ຜ ຮ້ບັເໝາົ; 
 ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການສົ່ ງເສມີການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ; 
 ການພວົພນັກບັຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ບໍລສິດັດໍາເນນີງານຢ ່ ; 
 ການຕາ້ນ ການສໍໂ້ກງ ແລະ ການຮບັ ຫຼ ືໃຫສ້ນິບນົຂອງບໍລສິດັ; 
 ການປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເຈົາ້ໜີ;້ 
 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ສໍາລບັພະນກັງານ; 
 ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນ ສໍາລບັພະນກັງານ. 

 
ຄໍາແນະນາໍທ ີ2.2: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັ ແລະ ຄ ມ້ຄອງການຕດິຕໍ່ ພວົພນັລະຫວ່າງບໍລສິດັ ແລະ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນ
ຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຢ່າງເໝາະສມົ. 
ຂໍກ້າໍນດົ:  
2.2.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນສາ້ງ ແລະ ຄ ມ້ຄອງກນົໄກສໍາລບັພະນກັງານ ແລະ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ ຜ່ານ

ຊ່ອງທາງການສົ່ ງຄໍາຖາມ, ຄໍາຕໍານຕິຊິມົ, ຄໍາຮອງ້ຟອ້ງ ຫຼ ືແຈງ້ຄວາມ ເຖງິບໍລສິດັ. 
2.2.2 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນກາໍນດົກນົໄກການຕດິຕໍ່ ສື່ ສານກບັບໍລສິດັ ທີ່ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມວນຊນົສາມາດເຂົາ້

ເຖງິ ໄດງ່້າຍ ເພື່ ອ: ຮບັ ແລະ ບນັທ ກການຕດິຕໍ່ ສື່ ສານກບັຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ; ປະເມນີບນັຫາທີ່ ຍກົ
ຂ ນ້ ແລະ ກາໍນດົເນືອ້ໃນການແຈງ້ຕອບ ແລະ  ສະໜອງ ແລະ ບນັທ ກການແຈງ້ຕອບ (ຖາ້ມ)ີ.  
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ພາກທ ີ3. ການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ 
           ການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ຢ່າງຄບົຖວ້ນ, ຖກືຕອ້ງ ແລະ ທນັເວລາ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່  ຜ ຖ້ຮື ນ້, ເປົາ້ໝາຍຜ ລ້ງົ
ທ ນ, ຜ ຄ້ ມ້ຄອງ ແລະ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ. ການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ຢ່າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງ ຈະເຮດັໃຫຜ້ ລ້ງົ
ທ ນສາມາດປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາການບໍລຫິານບໍລສິດັ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັໃຫຜ້ ບໍ້ລຫິານມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ 
ຕໍ່ ບໍລສິດັ ແລະ ຜ ຖ້ຮື ນ້. ການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນທີ່ ດ ີແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ຍງັຊ່ວຍປກົປອ້ງສດິຂອງຜ ຖ້ຮື ນ້ ແລະ ຊ່ວຍຜ ້
ລງົທ ນໃຫສ້າມາດຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັການລງົທ ນໄດດ້ຂີ ນ້. ຂໍມ້ ນທີ່ ຖກືເປດີເຜຍີນັນ້ ຍງັມປີະໂຫຍດສໍາລບັ ເຈ ົາ້ໜີ,້ ຜ ້
ສະໜອງ, ລ ກຄາ້ ແລະ ພະນກັງານຂອງບໍລສິດັ ໃນການປບັປ່ຽນສາຍພວົພນັກບັບໍລສິດັ ກລໍະນ ີ ບໍລສິດັມກີານປ່ຽນ
ແປງຕ່າງໆ. 
          ນອກຈາກນີ,້ ການເປີດເຜຍີຂໍ້້ມ ນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງບໍລສິດັ ແມ່ນສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຮບັຜດິ
ຊອບຂອງບໍລສິດັຕໍ່ ຜ ຖ້ຮື ນ້ ພອ້ມທງັສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ໃຫແ້ກ່ຜ ລ້ງົທ ນ. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນທີ່ ດ ີ
ຍງັສາມາດຊ່ວຍຫຼ ດຜ່ອນຕົນ້ທ ນຂອງບໍລສິດັ ໄດ.້ 
 
ຫຼກັການທ ີ3: ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງວຽກງານເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ແລະ ການລາຍງານທາງການເງນິຂອງບໍລສິດັ 
 ບໍລສິດັຕອ້ງເປດີເຜຍີ ຂໍມ້ ນທາງການເງນິ ແລະ ຂໍມ້ ນທີ່ ບ່ໍແມ່ນການເງນິ ທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະ
ບຽບການ ແລະ ແນວທາງໃນການປະຕບິດັທີ່ ດ.ີ 
ຄໍາແນະນາໍທ ີ 3.1: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄ ມ້ຄອງກນົໄກການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ ນຂອງ
ຜ ຖ້ຮື ນ້, ຜ ລ້ງົທ ນ ແລະ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ ແລະ ບ່ໍເປນັການສົ່ ງເສມີການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ ນພາຍ
ໃນ ຫຼ ືການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ ນພາຍໃນເພື່ ອຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຢ່າງບ່ໍຖກືຕອ້ງ. 
ຂໍກ້າໍນດົ:  
3.1.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນທາງການເງນິ ແລະ ຂໍມ້ ນທີ່ ບ່ໍແມ່ນການ

ເງນິ ປະຈາໍໄຕມາດ, 6 ເດອືນຕົນ້ປ ີແລະ ປະຈາໍປ ີໃຫຈ້ະແຈງ້, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງ.  
3.1.2 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັວ່າ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຄ ມ້

ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
3.1.3 ບໍລສິດັ ຄວນເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັການຖຄືອງຮ ນ້ ທງັທາງກງົ ຫຼ ືທາງອອ້ມ ແຕ່ 5% ຂ ນ້ໄປ ຂອງຈາໍນວນ

ຮ ນ້ທງັໝດົ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄັງ້ຕໍ່ ປ.ີ ພອ້ມນີ ້ບໍລສິດັ ຄວນເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງການຖຄືອງຮ ນ້ 
ແຕ່ 5% ຂ ນ້ໄປດັ່ ງກ່າວ. 

3.1.4 ບໍລສິດັ ຄວນສາ້ງ ແລະ ບໍາລ ງຮກັສາເວບັໄຊຂ້ອງບໍລສິດັ. 
3.1.5 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງນະໂຍບາຍທີ່ ກາໍນດົໃຫ ້ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ, ຫວົໜາ້

ກວດສອບພາຍໃນ, ຫວົໜາ້ບນັຊ ີ ແລະ ຫວົໜາ້ການເງນິ ຕອ້ງລາຍງານໃຫບໍ້ລສິດັ ກ່ຽວກບັການຊື-້ຂາຍຮ ນ້
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ຂອງບໍລສິດັ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 3 ວນັລດັຖະການ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ ນພາຍ ໃນ ແລະ ການລະເມດີ
ກ່ຽວກບັການຮກັສາຄວາມລບັຂອງຂໍມ້ ນທີ່ ສໍາຄນັ. 

3.1.6 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັວ່າບໍລສິດັເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ທີ່ ເປນັປະຈ ບນັ ແລະ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງປະກອບ
ການຈດັຕັງ້ ແລະ ການປະຕບິດັວຽກງານການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານ ຂອງບໍລສິດັ ຜ່ານທາງເວບັໄຊ ້ແລະ ຢ ່ ໃນບດົ
ສະຫຼ ບການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະກດິປະຈາໍປຂີອງບໍລສິດັ (Annual Report). ບໍລສິດັ ຄວນເປດີເຜຍີ
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງຕນົ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ.້ 

3.1.7 ບໍລສິດັ ຄວນເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັຄ່າຕອບແທນທງັໝດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະ
ອໍານວຍການ, ຫວົໜາ້ກວດສອບພາຍໃນ, ຫວົໜາ້ບນັຊ ີ ແລະ ຫວົໜາ້ການເງນິ ຢ ່ ໃນບດົສະຫຼ ບ
ການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະກດິປະຈາໍປຂີອງບໍລສິດັ (Annual Report). 

3.1.8 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັວ່າ ບໍລສິດັໄດກ້າໍນດົກ່ຽວກບັຜນົກະທບົທີ່ ສໍາຄນັ ຕໍ່ ເສດຖະກດິ, ສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານທີ່ ສາກນົຍອມຮບັ ຢ ່ ໃນບດົສະຫຼ ບການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະ
ກດິປະຈາໍປຂີອງບໍລສິດັ (Annual Report).  

3.1.9 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນອະນ ຍາດໃຫຜ້ ລ້ງົທ ນ ແລະ ນກັວເິຄາະການລງົທ ນ ສອບຖາມ ແລະ ອະທບິາຍ ຕໍ່ ກບັ
ຫວົຂໍທ້ີ່ ພວກກ່ຽວສນົໃຈ ຜ່ານການຈດັກອງປະຊ ມເປດີກວາ້ງ ຫຼ ື ຜ່ານຮ ບແບບອື່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງສະ
ພາບໍລຫິານ. 

3.1.10 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນແຕ່ງຕັງ້ ພະນກັງານຕດິຕໍ່ ພວົພນັກບັຜ ລ້ງົທ ນ ເພື່ ອປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໃນການ ຕດິຕໍ່ ພວົພນັ 
ແລະ ປະສານງານ ກບັຜ ຖ້ຮື ນ້ ແລະ ຜ ລ້ງົທ ນ. 

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ຄວນປະກອບດວ້ຍເນືອ້ໃນຕົນ້ຕ ໍດັ່ ງນີ:້  
 ຜ ຮ້ບັຜດິຊອບການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫເ້ປດີເຜຍີຂໍມ້ ນໃນນາມຂອງບໍລສິດັ; 
 ລະບຽບກ່ຽວກບັການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນຂອງບໍລສິດັ ຕໍ່  ຜ ຖ້ຮື ນ້ ແລະ ມວນຊນົ;  
 ນຍິາມ ກ່ຽວກບັຂໍມ້ ນທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຂໍມ້ ນທີ່ ເປນັຄວາມລບັ ພອ້ມທງັການຄ ມ້ຄອງຂໍມ້ ນດັ່ ງກ່າວ; 
 ລາຍຊື່ ບ ກຄນົທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ ນທີ່ ເປນັຄວາມລບັໄດ.້ 

 
ຄໍາແນະນາໍທ ີ 3.2: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັ ໃຫເ້ອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບໍລສິດັ ມຄີວາມຄບົຖວ້ນ 
ແລະຖກືຕອ້ງ. 
ຂໍກ້າໍນດົ 
3.2.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບໍລສິດັ ໄດມ້ກີານກະກຽມ ຢ່າງຄບົຖວ້ນ

, ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ (IFRS). ຄະນະກາໍມະການ
ກວດສອບ ຄວນຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ 
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ໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ (IFRS) ໂດຍໃຫ ້ ມກີານຈດັຝ ກອບົຮມົ
ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານບນັຊຂີອງຕນົ, ມກີານພດັທະນານະໂຍບາຍການບນັຊ ີແລະ ສາ້ງໂຄງສາ້ງການລາຍງານການ
ເງນິທີ່ ເໝາະສມົ. 

3.2.2 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນແຕ່ງຕັງ້ບໍລສິດັກວດສອບ ເພື່ ອດໍາເນນີການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ
ບໍລສິດັ ແລະ ກາໍນດົຄ່າຕອບແທນການກວດສອບດັ່ ງກ່າວ ຕາມການຄົນ້ຄວາ້ຂອງຄະນະກາໍມະການກວດ
ສອບ. ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຄວນ ໄດຮ້ບັການກວດສອບ ຕາມມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການກວດສອບ 
(International Standards on Auditing). 

3.2.3 ບໍລສິດັ ຄວນມກີານສບັປ່ຽນຜ ຮ້ ນ້ສ່ວນຮບັຜດິຊອບງານ ທ ກໆ 5 ປ.ີ ພອ້ມນີ,້ ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ 
ຄວນປະເມນີຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືແລະ ຄວາມເປນັອດິສະລະຂອງບໍລສິດັກວດສອບຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິພອ້ມທງັ
ຕດິຕາມກວດກາການເຮດັວຽກ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງຂະບວນການກວດສອບ ຂອງບໍລສິດັກວດສອບ
ດັ່ ງກ່າວ. 

3.2.4 ບໍລສິດັ ຄວນເປດີເຜຍີຄ່າຕອບແທນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ບໍລສິດັກວດສອບໄດຮ້ບັ ພາຍໃນ 1 ປ.ີ ສໍາລບັ ຄ່າຕອບ
ແທນຂອງບໍລສິດັກວດສອບ ທີ່  ໄດຮ້ບັຈາກການໃຫກ້ານບໍລກິານອື່ ນ ທີ່ ບ່ໍແມ່ນການກວດສອບ ຄວນບ່ໍເກນີຄ່າ
ຕອບແທນການກວດສອບ. 
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ພາກທ ີ4. ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງສະພາບໍລຫິານ 

         ສະພາບໍລຫິານ ມ ີ ປະສດິທພິາບ, ຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ຈນັຍາບນັ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັ ໃນການ
ປະຕບິດັການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານທີ່ ດ.ີ ສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ເພື່ ອປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງ 
ບໍລສິດັ ແລະ ຜ ຖ້ຮື ນ້ ໂດຍກາໍນດົຍ ດທະສາດຂອງບໍລສິດັ, ຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາການບໍລຫິານວຽກງານຂອງ
ຄະນະອໍານວຍການ ໂດຍສະເພາະວຽກງານທາງການເງນິຂອງບໍລສິດັ. ສະພາບໍລຫິານ ຄ ມ້ຄອງການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງບໍລສິດັ ຜ່ານການຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍ ດທະສາດ, ວາງທດິທາງແຜນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກ
ງານຕ່າງໆຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຄວບຄ ມການບໍລຫິານວຽກງານຂອງຄະນະອໍານວຍການ. 
         ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງສະພາບໍລຫິານ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັ ໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ 
ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົ ໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັ ໃນໄລຍະຍາວ ພອ້ມທງັ ສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາຕະຫຼາດທ ນຂອງ 
ສປປ ລາວ.  
 

ຫຼກັການທ ີ4. ການຄດັເລອືກ ແລະ ການແຕ່ງຕັງ້ສະພາບໍລຫິານທີ່ ມປີະສດິທພິາບ 
ສະພາບໍລຫິານ ທີ່ ມ ີ ປະສດິທພິາບ, ຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ຈນັຍາບນັ ຄວນຄ ມ້ຄອງບໍລສິດັ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັຜນົສໍາເລດັໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົ ໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັ, ຜ ຖ້ຮື ນ້ ແລະ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ. 
ຄໍາແນະນາໍທ ີ4.1: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ທີ່ ມ ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມຮ ຄ້ວາມ
ສາມາດ  ແລະ ປະສບົການ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂະແໜງການທີ່ ບໍລສິັດັດໍາເນນີທ ລະກດິ. 
ຂໍກ້າໍນດົ:  

4.1.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງເງ ື່ອນໄຂກ່ຽວກບັ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະພາບໍລຫິານ ເປນັຕົນ້ ຄວາມຮ ,້ 
ຄວາມສາມາດ, ປະສບົການ, ເພດ, ອາຍ  ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ  ເພື່ ອ
ເປນັມາດຖານ ໃນການຄດັເລອືກເປົາ້ໝາຍຜ ສ້ະໝກັ ເພື່ ອປະກອບເປນັສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ພອ້ມທງັກາໍ
ນດົເປນັມາດຕະຖານການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກກງານຂອງສະພາບໍລຫິານ. 

4.1.2 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ ແລະ ສະເໜ ີເປົາ້ໝາຍຜ ສ້ະໝກັ ເພື່ ອປະກອບເປນັສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
ເພື່ ອສະເໜຕີໍ່ ກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ ພຈິາລະນາແຕ່ງຕັງ້ ໂດຍຜ່ານຄົນ້ຄວາ້ຂອງຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ. 
ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ເປນັຜ ຕ້ດິຕາມກວດກາການ ສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຂັນ້ຕອນການຄດັເລອືກ 
ແລະ ສະເໜ ີເປົາ້ໝາຍຜ ສ້ະໝກັ ເພື່ ອປະກອບເປນັສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນເປດີເຜຍີ
ຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັມາດຖານທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນການຄດັເລອືກ, ຂັນ້ຕອນການ ຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ສະພາບໍລຫິານ
ຊ ດໃໝ່. 

4.1.3 ຄວນມສີະມາຊກິທີ່ ບ່ໍມສ່ີວນຮ່ວມໃນການບໍລຫິານ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄນົ ທີ່ ມປີະສບົການເຮດັວຽກໃນຂະແໜງ 
ການ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ. 



18 

 

4.1.4 ຄວນມສີະມາຊກິທີ່ ບ່ໍມສ່ີວນຮ່ວມໃນການບໍລຫິານ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄນົ ທີ່ ມປີະສບົການໃນການວເິຄາະ ແລະ 
ປະເມນີຄວາມສ່ຽງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 

4.1.5 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນສາ້ງ ແລະ ເປດີເຜີຍິນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະພາບໍລຫິານ ເປນັຕົນ້ 
ຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ, ປະສບົການ, ເພດ, ອາຍ  ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງ
ບໍລສິດັ. 

4.1.6 ຄວນມສີະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄນົ ທີ່ ເປນັເພດຍງິ. 
4.1.7 ບໍລສິດັ ຄວນເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ກ່ຽວກບັ ເພດ, ອາຍ , ວ ດທກິານສ ກສາ, ປະສບົການເຮດັວຽກ, ຈາໍນວນຮ ນ້

ຂອງບໍລສິດັ ທີ່ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຖຄືອງ, ອາຍ ການເປນັສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ໃນບໍລສິດັ ແລະ 
ການດໍາລງົຕໍາແໜ່ງເປນັສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຢ ່ ບໍລສິດັອື່ ນ ຢ ່ ໃນບດົສະຫຼ ບການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະກດິປະຈາໍ
ປ ີ(Annual Report) ແລະ ຜ່ານທາງເວບັໄຊຂ້ອງບໍລສິດັ. 

ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຄວນມຄີວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການຕົນ້ຕ ໍດັ່ ງນີ:້  
 ການເງນິ, ການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບ. 
 ການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ. 
 ການຕະຫຼາດ ເປນັຕົນ້  ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັວທິກີານດາ້ນການຕະຫຼາດ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 ເຕກັໂນໂລຊ ີ ຂໍມ້ ນ-ຂ່າວສານ ເປນັຕົນ້ ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການນາໍໃຊລ້ະບບົກ່ຽວກບັ ການເກບັຮກັສາ, 

ການຄົນ້ຫາ, ການສົ່ ງຕໍ່ ຂໍມ້ ນ-ຂ່າວສານ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 ດາ້ນວຊິາຊບີ ເປນັຕົນ້  ມປີະສບົການທາງດາ້ນວຊິາຊບີໃນຂະແໜງການໃດໜ ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດໍາເນນີທ ລະ

ກດິຂອງບໍລສິດັ (15-20 ປ)ີ. 
 ກດົໝາຍ ເປນັຕົນ້ ມຄີວາມຮ ກ່້ຽວກບັລະບບົການຄ ມ້ຄອງທີ່ ຕດິພນັກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດໍາ

ເນນີທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ ແລະ ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັບນັດາຂໍກ້າໍນດົໃນການຄ ມ້ຄອງ, ນຕິກິາໍ ແລະ ຈນັຍາ
ບນັ     ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ.  

 ການບໍລຫິານທ ລະກດິ ເປນັຕົນ້ ມຄີວາມຮ ກ່້ຽວກບັວທິກີານບໍລຫິານທ ລະກດິທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ຈນັຍາບນັທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 ສະພາບແວດລອ້ມທາງທ ລະກດິ ເປນັຕົນ້ ມຄີວາມຮ ກ່້ຽວກບັສະພາບການພາຍນອກ ທີ່ ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ພາບລວມ

ການດໍາເນນີທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ (ການຄາ້, ການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ສງັຄມົ). 
 ດາ້ນຂະແໜງການ ເປນັຕົນ້  ມຄີວາມຮ ກ່້ຽວກບັທດິທາງ ແລະ ການພດັທະນາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອນາໍ

ສະເໜຕີໍ່ ຜ ບໍ້ລຫິານ ແນໃສ່ກາໍນດົແຜນຍ ດທະສາດຂອງບໍລສິດັ. 
 ວຽກງານສາກນົ ເປນັຕົນ້ ມຄີວາມຮ ກ່້ຽວກບັການດໍາເນນີງານ ຢ ່ ຕ່າງປະເທດ ກລໍະນທີີ່ ມກີານເປດີສໍານກັງານ, 

ສາຂາ ຫຼ ືຂະຫຍາຍຜະລດິຕະພນັ ຢ ່ ຕ່າງປະເທດ. 
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 ການກາໍນດົສດັສ່ວນ ເພດ ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ຄວນຖເືປນັບ ລມິະສດິໃນການ
ກາໍນດົອງົປະກອບຂອງສະພາບໍລຫິານ. 

 

 

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະກອບມເີນືອ້ໃນຢ່າງໜອ້ຍ ດັ່ ງນີີ:້  
 ກາໍນດົວທິກີານ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫສ້ະພາບໍລຫິານມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ເປນັຕົນ້ ຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ, ປະສບົ

ການ, ເພດ, ອາຍ  ແລະ ອື່ ນໆ. 
 ກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂກ່ຽວກບັຈາໍນວນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທີ່ ເປນັເພດຍງິ.  
 ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະພາບໍລຫິານ ຄວນໄດຮ້ບັການປະເມນີ ແລະ ຕລີາຄາ ຢ ່ ໃນການປະເມນີຜນົ

ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານປະຈາໍປີຂິອງສະພາບໍລຫິານ. 
 ລະບຽບກ່ຽວກບັການລາຍງານຜນົຂອງການປະເມນີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະພາບໍລຫິານປະຈາໍປ ີຕໍ່ ຜ ຖ້ຮື ນ້ ແລະ 

ມວນຊນົ. 
 

ຄໍາແນະນາໍທ ີ4.2: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນສາມາດຕດັສນິບນັຫາຢ່າງພາວະວໃິສ ແລະ ເປນັອດິສະຫຼະ ເພື່ ອປະຕບິດັໜາ້
ທີ່ ວຽກງານຕາມພາລະບດົບາດຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຄວນປະຕບິດັຕໍ່ ຜ ຖ້ຮື ນ້ຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ.  
ຂໍກ້າໍນດົ 
4.2.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະກອບມສີະມາຊກິອດິສະຫຼະ ຢ່າງໜອ້ຍ 1/3 ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທງັໝດົ. 
4.2.2 ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ຄວນມອີາຍ ການດໍາລງົຕໍາແໜ່ງລວມສ ງສ ດບ່ໍເກນີ 8 ປ.ີ ຫຼງັຈາກຄບົອາຍ ການດໍາລງົຕໍາແ

ໜ່ງດັ່ ງກ່າວ ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ສາມາດສບືຕໍ່ ເປນັຜ ທ້ີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ໃນການຄດັເລອືກ ແລະ ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງເປນັ
ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ທີ່ ບ່ໍແມ່ນສະມາຊກິອດິສະຫຼະໄດ.້ 

4.2.3 ປະທານສະພາບໍລຫິານ ຄວນແມ່ນສະມາຊກິອດິສະຫຼະ. ກລໍະນ ີ ປະທານສະພາບໍລຫິານ ບ່ໍແມ່ນສະມາຊກິ
ອດິສະຫຼະ, ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ຫວົໜາ້ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ໃນຈາໍນວນສະມາຊກິ
ອດິສະຫຼະທງັໝດົ. ຫວົໜາ້ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້  
 ເປນັປະທານກອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານ ກລໍະນ ີປະທານສະພາບໍລຫິານ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມເປນັປະທານ

ກອງປະຊ ມໄດ.້ 
 ເປນັຜ ປ້ະສານງານລະຫວ່າງ ປະທານ ແລະ ສະມາຊກິ ສະພາບໍລຫິານ ໃນກລໍະນຈີາໍເປນັ. 
 ຮຽກເປດີກອງປະຊ ມ ແລະ ເປນັປະທານ ຢ ່ ໃນກອງປະຊ ມສະເພາະຂອງສະມາຊກິທີ່ ບ່ໍມສ່ີວນຮ່ວມໃນ

ການບໍລຫິານ. 
 ຊ່ວຍຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ໃນການດໍາເນນີການປະເມນີຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານປະຈາໍປຂີອງ

ປະທານສະພາບໍລຫິານ. 
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 ຊ່ວຍຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ໃນການສາ້ງແຜນສບືທອດພະນກັງານ ສໍາລບັ ຕໍາແໜ່ງສະມາຊກິສະພາ
ບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການຂອງບໍລສິດັ.  

 ຊ່ວຍຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄ່າຕອບແທນ ໃນການກາໍນດົຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ. 
4.2.4 ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ຄວນມສີດິສະເໜ ີ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິ ຂໍມ້ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ

ຕນົ. 
4.2.5 ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ຄວນຈດັຕັງ້ກອງປະຊ ມສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ ເພື່ ອປ ກສາຫາລ ື ແລະ 

ແລກປ່ຽນຂໍມ້ ນ-ຂ່າວສານ ແນໃສ່ເຮດັໃຫກ້ານປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກງານຂອງສະພາບໍລຫິານມປີະສດິທພິາບ. 
4.2.6 ການກາໍນດົຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ແລະ ສະມາຊກິທີ່ ບ່ໍມສ່ີວນຮ່ວມໃນການບໍລຫິານ ແມ່ນ

ບນົພືນ້ຖານການປະກອບສ່ວນເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຢ ່ ໃນສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາ
ບໍລຫິານ. ຫາ້ມສະມາຊກິທີ່ ບ່ໍມສ່ີວນຮ່ວມໃນການບໍລຫິານ ແລະ ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ໃຫກ້ານບໍລກິານໃນ
ນາມສ່ວນຕວົ ໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັ ເພື່ ອຄ່າຕອບແທນໃດໜ ່ ງ ຫຼ ື ຮບັເອາົຄ່າຕອບແທນເພີ່ ມເຕມີໃນຮ ບແບບໃດກໍ
ຕາມຈາກບໍລສິດັ ນອກຈາກຄ່າຕອບແທນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານໃນຖານະເປນັສະມາຊກິ
ສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ. 

ຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
ຕວົຢ່າງ: ຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ປະກອບມ:ີ 

• ຄ່າຕອບແທນ ປະຈາໍປ.ີ 
• ຄ່າຕອບແທນ ອງີຕາມການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມ. 
 ຄ່າຕອບແທນ ສໍາລບັການເຮດັວຽກເພີ່ ມເຕມີ ເປນັຕົນ້ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຢ ່ ໃນຄະນະກາໍມະການຂອງ

ສະພາບໍລຫິານ. 
 ຄ່າຕອບແທນ ສໍາລບັຄວາມຮບັຜດິຊອບເພີ່ ມເຕມີ ເປນັຕົນ້ ການເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັປະທານສະພາບໍລຫິານ ຫຼ ື

ປະທານໃນຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ. 
         ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ສາມາດໄດຮ້ບັການຊດົເຊຍີ ສໍາລບັຄ່າເດນີທາງ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍອື່ ນໆ ທີ່ ຕດິພນັກບັ
ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລສິດັ. 
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ຫຼກັການທ ີ5. ການກາໍນດົພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງສະພາບໍລຫິານ 
ສະພາບໍລຫິານ ມພີາລະບດົບາດ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການກາໍນດົທດິທາງການເຄື່ ອນ ໄຫວວຽກ

ງານ ແລະ ສົ່ ງເສມີຜນົສໍາເລດັ ຂອງບໍລສິດັ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັຈ ດປະສງົຂອງບໍລສິດັ, ຜນົປະໂຫຍດໄລຍະຍາວຂອງຜ ຖ້ື
ຮ ນ້ ແລະ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ. 
ຂໍແ້ນະນາໍທ ີ5.1: ພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງສະພາບໍລຫິານ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ
,  ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລສິດັ ຄວນຖກືເຜຍີແຜ່ ໃຫແ້ກ່ສະພາບໍລຫິານທ ກຄນົ ໄດຮ້ບັຊາບ 
ລວມທງັ ຜ ຖ້ຮື ນ້ ແລະ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ. 

ຂໍກ້າໍນດົ 

5.1.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນມລີະບຽບກ່ຽວກບັສະພາບໍລຫິານ ທີ່ ກາໍນດົກ່ຽວກບັພາລະບດົບາດ ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງສະພາບໍລຫິານ ຢ່າງຈະແຈງ້. 

5.1.2 ລະບຽບກ່ຽວກບັສະພາບໍລຫິານ ຄວນເຜຍີແຜ່ຜ່ານ ຊ່ອງທາງເວບັໄຊຂ້ອງບໍລສິດັ ແລະ ຊ່ອງທາງອື່ ນທີ່ ມວນ
ຊນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ.້ 

5.1.3 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນສາ້ງບດົຄໍາເຫນັທີ່ ກາໍນົດົກ່ຽວກບັ ຈ ດປະສງົ, ວໄິສທດັ ແລະ ສື່ ສານວດັທະນາທໍາຂອງອງົ
ກອນ ເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ະນກັງາານທງັໝດົພາຍໃນບໍລສິດັ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັທດິທາງແຜນຍ ດທະສາດຂອງບໍລສິດັ.  

5.1.4 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ແລະ ປບັປ ງ ແຜນຍ ດທະສາດ, ວາງທດິທາງແຜນການດໍາເນນີງານ, ແຜນ
ງບົປະມານປະຈາໍປ,ີ ນະໂຍບາຍບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ, ແຜນດໍາເນນີທ ລະກດິປະຈາໍປ ີແລະ ຄໍາແນະນາໍກ່ຽວກບັ
ວຽກງານຍ ດທະສາດ ຫຼ ືວຽກງານທີ່ ສໍາຄນັຂອງບໍລສິດັ ເພື່ ອສະເໜຕີໍ່ ກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້ ພຈິາລະນາຮບັຮອງ.  

5.1.5 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ, ແຕ່ງຕັງ້, ຍກົຍາ້ຍ, ປດົຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັໜາ້ທີ່

ວຽກງານຂອງຄະນະອໍານວຍການ. ສໍາລບັການ ແຕ່ງຕັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ຫຼ ືປດົຕໍາແໜ່ງ ຜ ອໍ້ານວຍການຂອງບໍລສິດັ 
ແມ່ນບນົພືນ້ຖານການຕກົລງົເຫນັດຂີອງກອງປະຊ ມຜ ຖ້ຮື ນ້.  

5.1.6 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນສາ້ງແຜນສບືທອດພະນກັງານ ສໍາລບັຕໍາແໜ່ງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍ
ການ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ສໍາຄນັຂອງບໍລສິດັ. 

5.1.7 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນກາໍນດົນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍ
ການ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ສໍາຄນັຂອງບໍລສິດັ ພອ້ມທງັ ຮບັປະກນັໃຫຄ່້າຕອບແທນດັ່ ງກ່າວ ສອດຄ່ອງກບັຜນົ
ປະໂຫຍດໄລຍະຍາວຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຜ ຖ້ຮື ນ້. 

5.1.8 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຜດິຊອບຕດິຕາມກວດກາ ລະບບົ, ນະໂຍບາຍ, ຂັນ້ຕອນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ. 
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5.1.9 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຜດິຊອບສາ້ງລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄວບຄ ມຄວາມສ່ຽງຢ່າງເໝາະສມົ ເພື່ ອ
ຮບັປະກນັໃຫບໍ້ລິສີດັສາມາດບນັລ ຕາມຈ ດປະສງົ, ເປົາ້ໝາຍຂອງຕນົ ພອ້ມທງັ ປບັປ ງຜນົການດໍາເນນີງານຢ່າງ
ຕໍ່ ເນື່ ອງ. 

5.1.10 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັໃຫຜ້ ຖ້ຮື ນ້ ແລະ ມວນຊນົ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ ນຂອງບໍລສິດັ ທີ່ ມຜີນົກະທບົ
ຕໍ່ ລາຄາຮ ນ້ຂອງບໍລສິດັ ທີ່ ເຫນັວ່າເໝາະສມົທງັໝດົ ຢ່າງທນັເວລາ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ. 
 

ການສາ້ງແຜນສບືທອດພະນກັງານ 

          ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັວ່າບໍລສິດັ ໄດກ້າໍນດົແຜນສບືທອດພະນກັງານ ສໍາລບັຕໍາແໜ່ງ ສໍາລບັຕໍາແໜ່ງ
ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ສໍາຄນັຂອງບໍລສິດັ ໂດຍຜ່ານການຄົນ້ຄວາ້ຂອງ
ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ. ແຜນດັ່ ງກ່າວ ຄວນລະບ ແຈງ້ກ່ຽວກບັເປົາ້ໝາຍພະນກັງານພາຍໃນ ທີ່ ມຄີວາມເປນັໄປໄດ ້
ສ ງ. ພອ້ມນີ ້ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ຄວນທບົທວນແຜນດັ່ ງກ່າວໃນແຕ່ລະປ ີເພື່ ອປະເມນີພະນກັງານຜ ທ້ີ່ ມຄີວາມ
ພອ້ມໃນປະຈ ບນັ ຫຼ ືຜ ທ້ີ່ ຈະມຄີວາມພອ້ມໃນ 1-3 ປຕີໍ່ ໜາ້ ຫຼ ືຜ ທ້ີ່ ມທ່ີາແຮງໃນໄລຍະຍາວ ທີ່ ເໝາະສມົກບັຕໍາແໜ່ງທີ່

ກາໍນດົໄວ ້ໂດຍຜ່ານການຄົນ້ຄວາ້ຂອງພະແນກຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ. ແຜນດັ່ ງກ່າວ ຄວນນາໍໃຊເ້ປນັບ່ອນອງີໃນການ
ວາງແຜນການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ການຝ ກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ພະນກັງານທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂດັ່ ງກ່າວ.  
           ແຜນສບືທອດພະນກັງານ ຄວນໄດຮ້ບັການທບົທວນໃນແຕ່ລະປ ີຊ ່ ງປະກອບມເີນືອ້ໃນຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້  

• ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການບ ກຄະລາກອນຂັນ້ບໍລຫິານໃນປດັຈ ບນັ; 
• ການປະເມນີດາ້ນດ ີ ແລະ ດາ້ນອ່ອນ ຂອງ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ 

ພະນກັງານທີ່ ສໍາຄນັຂອງບໍລສິດັ; 
• ການກາໍນດົເປົາ້ໝາຍຜ ສ້ະໝກັທີ່ ມ ີພອນສະຫວນັ, ຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມສາມາດ ທີ່ ຈະດໍາລງົຕໍາແໜ່ງໃນ

ຂັນ້ປະທານ ຫຼ ືຫວົໜາ້;  
• ການພຈິາລະນາ ຄວາມຈາໍເປນັ ໃນການວ່າຈາ້ງບໍລສິດັຈດັສນັພະນກັງານ ເພື່ ອສະເໜເີປົາ້ໝາຍຜ ສ້ະໝກັ

ຈາກພາຍນອກ. 
 

ຂໍແ້ນະນາໍທ ີ 5.2: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ບນົພືນ້ຖານໄດຮ້ບັຂໍມ້ ນ-ຂ່າວສານຢ່າງຄບົຖວ້ນ, ດວ້ຍຄວາມ
ບໍລສິ ດສດັຊື່ , ຮອບຄອບ ແລະ ຮບັຜດິຊອບສ ງ  ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ ງສ ດຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຜ ຖ້ຮື ນ້.  
ຂໍກ້າໍນດົ 
5.2.1 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລສິດັ ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ ງສ ດຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຜ ຖ້ຮື ນ້. 
5.2.2 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກງານ ດວ້ຍຄວາມບໍລສິ ດສດັຊື່ , ຮອບຄອບ ແລະ 

ຮບັຜດິຊອບສ ງ. 
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5.2.3 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຄວນນາໍໃຊສ້ດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ, ລະບຽບການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ, ນະໂຍບາຍຂອງບໍລສິດັ ແລະ ເອກະສານອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຫາ້ມສວຍໃຊສ້ດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງ
ຕນົ ຢ່າງບ່ໍຖກືຕອ້ງ. 

5.2.4 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ໜາ້ໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ 
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບໍລສິດັ, ການປ ກສາຫາລກືບັໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ບນົພືນ້ຖານສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ ນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປ ກສາຫາລດືັ່ ງກ່າວ. ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ມໜີາ້ທີ່ ທບົທວນເອກະສານທງັໝດົທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ກ່ອນການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານ ໂດຍສະເພາະເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ 
ບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ຈະມກີານປ ກສາຫາລກືນັ. 

5.2.5 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານແຕ່ລະຄນົ ຄວນ ໄດຮ້ບັຂໍມ້ ນຄບົຖວ້ນ ກ່ຽວກບັທ ກບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັ ທີ່ ຕອ້ງການໃຫ ້
ສະພາບໍລຫິານພຈິາລະນາ ຢ່າງທນັການ. ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ວເິຄາະຂໍມ້ ນຢ່າງເປນັ
ອດິສະຫຼະ ແລະ ສາມາດເຊນີຜ ຊ່້ຽວຊານສະເພາະດາ້ນຈາກພາຍນອກ ໂດຍບໍລສິດັເປນັຜ ຮ້ບັຜດິຊອບຕໍ່ ຄ່າໃຊ ້
ຈ່າຍດັ່ ງກ່າວ.  

5.2.6 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຄວນຫຼກີລຽ້ງຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ທີ່ ອາດເກດີຂ ນ້. ໃນກລໍະນ ີມຂໍີຂ້ດັ
ແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ບໍລສິດັ, ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ
ດັ່ ງກ່າວ ຄວນຖເືອາົຜນົປະໂຫຍດຂອງບໍລສິດັ ຢ ່ ເໜອືຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ ແລະ ຫາ້ມສວຍໃຊສ້ດິ ແລະ 
ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ຢ່າງບ່ໍຖກືຕອ້ງ ເພື່ ອສາ້ງກາໍໄລ ຫຼ ືຜນົປະໂຫຍດອື່ ນໃຫແ້ກ່ຕນົເອງ. 

5.2.7 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ມໜີາ້ທີ່ ໃນການນາໍສະເໜໂີອກາດທາງທ ລະກດິ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທ ລະກດິຂອງ
ບໍລສິດັໃນປະຈ ບນັ ຫຼ ືໃນຕໍ່ ໜາ້ ຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ກ່ອນຈະດໍາເນນີງານໃນນາມຕນົເອງ ຫຼ ືຕາງໜາ້ຄນົອື່ ນ. 

5.2.8 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຄວນເກບັຮກັສາຂໍມ້ ນທງັໝດົຂອງບໍລສິດັເປນັຄວາມລບັຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ ຈນົກວ່າຂໍມ້ ນ
ດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັການເປດີເຜຍີຕໍ່ ມວນຊນົ. 

5.2.9 ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານແຕ່ລະຄນົ ຕອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານ ຢ່າງໜອ້ຍ 75% ຂອງກອງ
ປະຊ ມສະພາບໍລຫິານທງັໝດົ ທີ່ ໄດຈ້ດັຂ ນ້ພາຍໃນປີ. 

5.2.10 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຄວນກາໍນດົຢ ່ ໃນລະບຽບກ່ຽວກບັສະພາບໍລຫິານ ແລະ 
ບໍລສິດັ ສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫສ້ະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ໂດຍກາໍນດົບດົບນັຍດັທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງໄວຢ້ ່ ໃນສນັຍາການບໍລກິານ ລະຫວ່າງ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ບໍລສິດັ. 
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ຫຼກັການທ ີ6. ການຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ 
ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ ເພື່ ອດໍາເນນີວຽກງານທີ່

ສໍາຄນັຂອງບໍລສິດັ ພອ້ມທງັຄ ມ້ຄອງຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ. 
ຄໍາແນະນາໍທ ີ 6.1: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ ທີ່ ມຄີວາມຮ ,້ ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ຈນັຍາບນັ. 
ຂໍກ້າໍນດົ: 
6.1.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍ ສະມາຊກິທີ່ ບ່ໍມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລຫິານ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຄນົ, ໃນນັນ້ 1/2 ຂອງສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການດັ່ ງກ່າວ ລວມ
ທງັປະທານ ຄວນແມ່ນສະມາຊກິອດິສະຫຼະ. 

6.1.2 ສະມາຊກິອດິສະຫຼະຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄນົ ຄວນມຄີວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການດາ້ນການບນັຊ ີໂດຍ
ສະເພາະ ປະທານຄະນະກາໍມະການກວດສອບ. 

6.1.3 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງລະບຽບກ່ຽວກບັຄະນະກາໍມະການກວດສອບ ພອ້ມທງັເຜຍີແຜ່ລະບຽບດັ່ ງກ່າວ
ໃຫມ້ວນຊນົຊາບ ຜ່ານທາງເວບັໄຊຂ້ອງບໍລສິດັ. 

6.1.4 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນກາໍນດົ ສດິ, ໜາ້ທີ່ , ໂຄງປະກອບດາ້ນບ ກຄະລາກອນ ແລະ ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ 
ຂອງຄະນະກາໍມະການກວດສອບ ໄວໃ້ນ ລະບຽບກ່ຽວກບັຄະນະກາໍມະການກວດສອບ ຊ ່ ງນາໍໃຊ ້ ເປນັ
ມາດຕະຖານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ເປນັບ່ອນອງີໃນການປະເມນີຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ
ຄະນະດັ່ ງກ່າວ.  

6.1.5 ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ ຄວນມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້  
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1. ສະເໜຕີໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ເພ ່ ອພຈິາລະນາການຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ບໍລສິດັກວດສອບ, ຄ ມ້ຄອງ, 
ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ  ສາຍພວົພນັລະຫວ່າງບໍລສິດັກວດສອບ ແລະ ບໍລສິດັ ພອ້ມທງັປະເມນີຜນົ
ການດໍາເນນີງານຂອງບໍລສິດັກວດສອບ. 

2. ສະເໜຕີໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ເພ ່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ ງບົປະມານພາຍໃນ, ແຜນການກວດສອບປະຈາໍປ ີແລະ 
ໂຄງປະກອບທາງດາ້ນກງົຈກັ ຂອງໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ. ພອ້ມທງັ ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ທບົ
ທວນບດົລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວ ເປນັແຕ່ລະໄລຍະ. 

3. ທບົທວນເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ຂັນ້ຕອນ ແລະ ລະບບົຄວບຄ ມພາຍໃນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການ
ລາຍງານການເງນິ. 

4. ຄ ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລສິດັ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບຽບກ່ຽວ
ກບັຈນັຍາບນັ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ, ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ແລະ 
ນະໂຍບາຍອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລສິດັ.  

ຄໍາແນະນາໍທ ີ 6.2: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ມຄີວາມຮ ,້
ຄວາມສາມາດ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະກດິຂອງບໍລສິດັ ຢ່າງ 
ເໝາະສມົ. 
ຂໍກ້າໍນດົ 
6.2.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍ 

ສະມາຊກິທີ່ ບ່ໍມສ່ີວນຮ່ວມໃນການບໍລຫິານ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຄນົ, ໃນນັນ້ 1/2 ຂອງສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການ
ດັ່ ງກ່າວ ລວມທງັປະທານ ຄວນແມ່ນສະມາຊກິອດິສະຫຼະ. 

6.2.2 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງລະບຽບກ່ຽວກບັຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ພອ້ມທງັເຜຍີແຜ່
ລະບຽບດັ່ ງກ່າວໃຫມ້ວນຊນົຊາບ ຜ່ານທາງເວບັໄຊຂ້ອງບໍລສິດັ.  

6.2.3 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນກາໍນດົ ສດິ, ໜາ້ທີ່ , ໂຄງປະກອບດາ້ນບ ກຄະລາກອນ ແລະ ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ 
ຂອງຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ໄວໃ້ນລະບຽບກ່ຽວກບັຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ 
ຊ ່ ງນາໍໃຊເ້ປນັມາດຕະຖານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ເປນັບ່ອນອງີໃນການປະເມນີຜນົການເຄື່ ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງຄະນະດັ່ ງກ່າວ.  

6.2.4 ຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ຄວນມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້ 
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1. ສະເໜຕີໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ເພ ່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລ ິ  
ສດັ; 

2. ຄ ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ
ບໍລສິດັ; 

3. ທບົທວນ ແລະ ສະເໜຕີໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ເພື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ ລະດບັຄວາມສ່ຽງ ແລະ  ຍ ດທະສາດ
ໃນການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ; 

4. ສະເໜຕີໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ເພື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ ກ່ຽວກບັຂອບເຂດສດິຂອງ ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ 
ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ.  

5.  ພຈິາລະນາກ່ຽວກບັຄວາມສ່ຽງທີ່ ຕດິພນັກບັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລສິດັ; 
6. ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ກີນົໄກ ແລະ ເຄື່ ອງມ ືທີ່  

ເໝາະສມົ ໃຫສ້າມາດຮອງຮບັຕໍ່ ກບັລະດບັການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລສິດັ ພອ້ມທງັໃຫສ້າມາດ
ປະຕບິດັເກນີລະດບັການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງຂັນ້ຕໍ່ າ ຕາມຂໍກ້າໍນດົຂອງກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. 
7. ສາ້ງແຜນຝ ກອບົຮມົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ເພື່ ອຍກົລະດບັຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງຄວາມ

ສ່ຽງໃຫແ້ກ່ສະມາຊິກິສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ. 
6.2.5 ບໍລສິດັ ທີ່ ມມີ ນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ມຍີອດລາຍຮບັທ ລະກດິ ໜອ້ຍກວ່າເພດານ ຕາມທີ່ ລະບຽບການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກາໍນດົ  ບໍລສິດັສາມາດແຕ່ງຕັງ້ ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ ຊ ່ ງຄະນະດັ່ ງກ່າວຄວນປະຕບິດັໜາ້ທີ່  
ຂອງຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງພອ້ມກນັ. 

 

ຄໍາແນະນາໍທ ີ6.3: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ 
ຂໍກ້າໍນດົ 
6.3.1 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍ ສະມາຊກິທີ່ ບ່ໍມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລຫິານ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຄນົ, ໃນນັນ້ 1/2 ຂອງສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການດັ່ ງກ່າວ ລວມ
ທງັປະທານ ຄວນແມ່ນສະມາຊກິອດິສະຫຼະ. 

6.3.2 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງລະບຽບພາຍໃນກ່ຽວກບັຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ພອ້ມທງັເຜຍີແຜ່ລະບຽບ
ດັ່ ງກ່າວໃຫມ້ວນຊນົຊາບ ຜ່ານທາງເວບັໄຊຂ້ອງບໍລສິດັ. 

6.3.3 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນກາໍນດົ ສດິ, ໜາ້ທີ່ , ໂຄງປະກອບດາ້ນບ ກຄະລາກອນ ແລະ ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ
ຂອງຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ໄວໃ້ນລະບຽບກ່ຽວກບັຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ຊ ່ ງນາໍໃຊ ້ ເປນັ
ມາດຕະຖານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ເປນັບ່ອນອງີໃນການປະເມນີຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ
ຄະນະດັ່ ງກ່າວ. 
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6.3.4 ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ຄວນມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້  
1. ກາໍນດົຂັນ້ຕອນກ່ຽວກບັການຄດັເລອືກບ ກຄະລາກອນ ເປນັຕົນ້ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍາ

ນວຍການ ແລະ ຕໍາແໜ່ງອື່ ນ ຂອງບໍລສິດັ ພອ້ມທງັກາໍນດົມາດຖານເງ ື່ອນໄຂຂອງບ ກຄະລາກອນ ທີ່ ຈະ
ມາດໍາລງົຕໍາແໜ່ງດັ່ ງກ່າວ; 

2. ຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ສະເໜຕີໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ເພື່ ອພຈິາລະນາ ການແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການ ຂອງສະພາ
ບໍລຫິານ; 

3. ຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ສະເໜຕີໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ເພືື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງນະໂຍບາຍສບືທອດພະນກັງານ ພອ້ມທງັ 
ຄ ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈດັຕັງ້ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ; 

4. ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອທບົທວນກ່ຽວກບັຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາ
ບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ ເປນັແຕ່ລະໄລຍະ. 

5. ສາ້ງແຜນຝ ກອບົຮມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຕໍ່ ເນື່ ອງ ເພື່ ອຍກົລະດບັຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ ໃຫແ້ກ່ ສະມາ
ຊິກິສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ. 

6.3.5 ຄົນ້ຄວາ້, ສະເໜຕີໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ເພື່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ ລະບຽບກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານຂອງ
ບໍລສິດັ ພອ້ມທງັ ຄ ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ທບົທວນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ຢ່າງ
ເປນັປກົກະຕ.ິ 

ຄໍາແນະນາໍທ ີ6.4: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄ່າຕອບແທນ. 
ຂໍກ້າໍນດົ: 
6.4.1. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄ່າຕອບແທນ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍ

ສະມາຊກິທີ່ ບ່ໍມສ່ີວນຮ່ວມໃນການບໍລຫິານ ຢ່າງຫນອ້ຍ 3 ຄນົ, ໃນນັນ້ 1/2 ຂອງສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການ
ດັ່ ງກ່າວ ລວມທງັປະທານ ຄວນແມ່ນສະມາຊກິອດິສະຫຼະ. 

6.4.2. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງລະບຽບກ່ຽວກບັຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄ່າຕອບແທນ ພອ້ມທງັເຜຍີແຜ່ 
ລະບຽບດັ່ ງກ່າວໃຫມ້ວນຊນົຊາບ ຜ່ານທາງເວບັໄຊຂ້ອງບໍລສິດັ. 

6.4.3. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນກາໍນດົ ສດິ, ໜາ້ທີ່ , ໂຄງປະກອບດາ້ນບ ກຄະລາກອນ ແລະ ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກຂອງ 
ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄ່າຕອບແທນ ໄວໃ້ນລະບຽບກ່ຽວກບັຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄ່າຕອບແທນ ຊ ່ ງນາໍ
ໃຊ ້ ເປນັມາດຕະຖານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ເປນັບ່ອນອງີໃນການປະເມນີຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຄະນະດັ່ ງກ່າວ. 

6.4.4. ຄະນະກາໍມະການກາໍນດົຄ່າຕອບແທນ ຄວນມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້  
1. ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບກ່ຽວກບັການກາໍນດົຄ່າຕອບແທນຂອງ

ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຕໍາແໜ່ງອື່ ນຂອງບໍລສິດັ; 
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2. ຄ ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັວຽກງານຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ຂອງບໍລສິດັ 
ເປນັຕົນ້ ການຄດັເລອືກ, ຄ ມ້ຄອງ, ຝ ກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດ ຂອງພະນກັງານ. 

6.4.5. ບໍລສິດັ ທີ່ ມມີ ນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ມຍີອດລາຍຮບັທ ລະກດິ ໜອ້ຍກວ່າເພດານ ຕາມທີ່ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ
ກາໍນດົ  ບໍລສິດັສາມາດແຕ່ງຕັງ້ ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ຊ ່ ງຄະນະດັ່ ງກ່າວຄວນປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຂອງຄະນະ
ກາໍມະການກາໍນດົຄ່າຕອບແທນພອ້ມກນັ. 

 
ຄໍາແນະນາໍທ ີ6.5: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ. 
ຂໍກ້າໍນດົ: 
6.5.1. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລື  ອກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ທີ່ ປະກອບ

ດວ້ຍສະມາຊກິທີ່ ບ່ໍມສ່ີວນຮ່ວມໃນການບໍລຫິານ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຄນົ, ໃນນັນ້ 1/2 ຂອງສະມາຊກິຄະນະ
ກາໍມະການດັ່ ງກ່າວ ລວມທງັປະທານ ຄວນແມ່ນສະມາຊກິອດິສະຫຼະ.  

6.5.2. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງລະບຽບກ່ຽວກບັຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ພອ້ມທງັ
ເຜຍີແຜ່ລະບຽບດັ່ ງກ່າວໃຫມ້ວນຊນົຊາບ ຜ່ານທາງເວບັໄຊຂ້ອງບໍລສິດັ. 

6.5.3. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນກາໍນດົ ສດິ, ໜາ້ທີ່ , ໂຄງປະກອບດາ້ນບ ກຄະລາກອນ ແລະ ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ
ຂອງ ຂອງຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ໄວໃ້ນລະບຽບກ່ຽວກບັຄະນະກາໍມະການກວດ
ສອບລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ.  

6.5.4. ຄະນະກາໍມະການກວດສອບລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ຄວນມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້  
1. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ປະເມນີ ລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັທງັໝດົ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າການດໍາເນນີທ ລະກາໍດັ່ ງກ່າວເປນັ

ໄປຕາມກນົໄກຕະຫຼາດ ພອ້ມທງັ ສະເໜຕີໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ເພື່ ອພຈິາລະນາລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັດັ່ ງກ່າວ; 
2. ລາຍງານຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ ກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະກາໍລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ແລະ ມ ນຄ່າຄວາມສ່ຽງ

ທງັໝດົ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ບ ກຄນົ ແລະ ນຕິບິ ກຄນົທີ່ ກ່ຽວພນັ ແຕ່ລະລາຍ ແລະ ມ ນຄ່າຄວາມສ່ຽງລວມ 
ຢ່າງເປນັປກົກະຕ;ິ 

3. ຮບັປະກນັວ່າບໍລສິດັ ລາຍງານຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັລາຍການທີ່ ກ່ຽວພນັ ໃຫແ້ກ່ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ມ້
ຄອງຫຼກັຊບັ ພອ້ມທງັ ເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນດັ່ ງກ່າວ ໃຫມ້ວນຊນົຊາບ ຕາມລະບຽບການ. 
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ຫຼກັການ 7: ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງສະພາບໍລຫິານ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 

ສະພາບໍລຫິານ ຄວນສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງຕນົ ໂດຍການສາ້ງແບບແຜນວທິກີານເຮດັວຽກທີ່ ຈະແຈງ້ ແລະມີ
ປະສດິທພິາບ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫສ້ະພາບໍລຫິານ ມຈີນັຍາບນັ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບສ ງໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກ
ງານ. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະເມນີຜນົການດໍາເນນີງານຂອງຕນົ ພອ້ມທງັ ຮບັປະກນັວ່າ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ 
ເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາຄວາມຮ  ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕນົ ເພື່ ອໝ ນ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະຕບິດັຫນາ້ທີ່ ວຽກງານທີ່ ຕນົ
ຮບັຜດິຊອບ ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ. 

ຄໍາແນະນາໍທ ີ 7.1:  ສະພາບໍລຫິານ ຄວນກາໍນດົແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກຂອງສະພາບໍລຫິານ ຢ່າງຈະແຈງ້ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ້
ກອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານ ດໍາເນນີ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 
ຂໍກ້າໍນດົ: 
7.1.1. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະຊ ມຢ່າງໜອ້ຍ 4 ຄັງ້ຕໍ່ ປີ ເພື່ ອລງົເລກິປ ກສາຫາລກ່ືຽວກບັວຽກງານຍ ດທະສາດທີ່ ສໍາ

ຄນັຂອງບໍລສິດັ. 
7.1.2. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງແຜນການຈດັກອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານສໍາລບັປຕີໍ່ ໄປ ຊ ່ ງແຜນດັ່ ງກ່າວຄວນກາໍ

ນດົວນັເວລາ ໃນການຈດັກອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຫວົຂໍທ້ີ່ ສໍາຄນັທີ່ ຈະຍກົຂ ນ້ປ ກສາຫາລ ື ຢ ່ ໃນກອງ
ປະຊ ມດັ່ ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານການທບົທວນຂອງ ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ. 

7.1.3. ບໍລສິດັ ຄວນກາໍນດົ ໃຫກ້ອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານ ຕອ້ງມອີງົປະຊ ມ ຢ່າງໜອ້ຍ 2/3 ຂອງຈາໍນວນສະມາຊກິ
ສະພາບໍລຫິານທງັໝດົ ເພື່ ອຕດັສນິບນັຫາຢ ່ ໃນກອງປະຊ ມດັ່ ງກ່າວ. 

7.1.4. ເອກະສານກອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານ  ເປນັຕົນ້ ວາລະກອງປະຊ ມ, ບດົບນັທ ກກອງປະຊ ມຄັງ້ທີ່ ຜ່ານມາ, ບດົ
ສະຫຼ ບຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ເອກະສານອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຄວນແຈກ
ຢາຍໃຫສ້ະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຢ່າງຫນອ້ຍ  7 ວນັລດັຖະການ ກ່ອນມືເ້ປດີກອງປະຊ ມ. ເອກະສານ
ດັ່ ງກ່າວ ຄວນ ມເີນືອ້ໃນຈະແຈງ້, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ຮດັກ ມ ເພື່ ອໃຫສ້ະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ສາມາດເຂົາ້ໃຈ
ບນັຫາສໍາຄນັ ແລະ ນາໍໃຊເ້ປນັບ່ອນອງີໃນການຕດັສນິບນັຫາ. 

7.1.5. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະກອບຄໍາຄດິເຫນັຕໍ່ ກບັຮ່າງວາລະກອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານ ຫຼ ື ສາມາດສະເໜເີພີ່ ມ
ເຕມີວາລະ ເພື່ ອປ ກສາຫາລຢື ່ ໃນກອງປະຊ ມດັ່ ງກ່າວ. 

7.1.6. ເລຂານ ການບໍລສິດັ ຄວນເຮດັບນັທ ກກອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານທ ກຄັງ້ ແລະ ແຈກຢາຍ ໃຫສ້ະມາຊກິສະພາ
ບໍລຫິານທງັໝດົ ເພື່ ອທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງ ພາຍໃນ 10 ວນັລດັຖະການ ພາຍຫຼງັສໍາເລດັກອງປະຊ ມ
ດັ່ ງກ່າວ. 
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ຄໍາແນະນາໍທ ີ 7.2: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະເມນີຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານປະຈາໍປຂີອງຕນົ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມ
ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງສະພາບໍລຫິານ. 
ຂໍກ້າໍນດົ: 
7.2.1. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະເມນີຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສະພາບໍລຫິານ, ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ

ແຕ່ລະຄນົ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ ປະຈາໍປ.ີ 
7.2.2. ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ຄວນສາ້ງມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ກ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົ

ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສະພາບໍລຫິານ, ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານແຕ່ລະຄນົ ແລະ ຄະນະກາໍມະການ
ຂອງສະພາບໍລຫິານ. 

7.2.3. ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ຄວນຄ ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ຂັນ້ຕອນ ກ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົ
ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສະພາບໍລຫິານປະຈາໍປ ີ ແລະ ລາຍງານຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນກ່ຽວກບັຜນົ
ການປະເມນີດັ່ ງກ່າວ ໃຫແ້ກ່ສະພາບໍລຫິານ ພອ້ມທງັແນະນາໍວທິກີານແກໄ້ຂດາ້ນອ່ອນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ຖາ້ມ.ີ 

7.2.4. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນເຜຍີແຜ່ ມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ກ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົການເຄື່ ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງ ສະພາບໍລຫິານ, ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານແຕ່ລະຄນົ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາ
ບໍລຫິານ ໃນບດົລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະກດິປະຈາໍປ ີ(Annual Report) ຂອງບໍລສິດັ. 

 
ການປະເມນີສະພາບໍລຫິານ 
 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນປະເມນີຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານປະຈາໍປຂີອງ ສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະກາໍມະ
ການຂອງສະພາບໍລຫິານ. ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ແລະ ປະທານສະພາບໍລຫິານ ຄວນແນະນາໍຂັນ້ຕອນໃນການປະ
ເມນີ ໂດຍສາມາດໃຫຜ້ ຊ່້ຽວຊານຈາກພາຍນອກ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືໃນວຽກງານໃດໜ ່ ງ ໄດ ້(ຖາ້ຈາໍເປນັ).  
 ການປະເມນີຄວນມ ີກນົໄກ ແລະ ເຄື່ ອງມ ືດັ່ ງນີ:້ 

• ຄໍາແນະນາໍລະອຽດກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນການປະເມນີ; 
• ແບບສອບຖາມ ເພື່ ອທາບທາມສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານແຕ່ລະຄນົ ແບບປດິລບັ; 
• ການເກບັກາໍ ແລະ ວເິຄາະ ຂໍມ້ ນ-ຂ່າວສານ ໂດຍຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ; 
• ການນາໍສະເໜ ີ ແລະ ປ ກສາຫາລຂືອງສະພາບໍລຫິານ ກ່ຽວກບັການສາ້ງແຜນປບັປ ງ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ 

ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ. 

 ການປະເມນີສະພາບໍລຫິານ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ເນືອ້ໃນ ດັ່ ງນີ:້ 
• ໂຄງປະກອບດາ້ນບ ກຄະລາກອນຂອງສະພາບໍລຫິານ (ເປນັຕົນ້ ຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ, ປະສບົການ, 

ເພດ, ອາຍ , ຄວາມເປນັອດິສະຫຼະ ແລະ ອື່ ນໆ); 
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• ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຂອງສະພາບໍລຫິານ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ; 
• ແບບແຜນວທິກີານເຮດັວຽກຂອງສະພາບໍລຫິານ;  
• ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫນາ້ທີ່ ວຽກງານຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ. 

ຄໍາແນະນາໍທ ີ 7.3:  ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັ ຈນັຍາບນັ ແລະ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົ
ປະໂຫຍດ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານມຈີນັຍາບນັສ ງ. 
ຂໍກ້າໍນດົ: 
7.3.1. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງລະບຽບກ່ຽວກບັ ຈນັຍາບນັ ແລະ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ສໍາລບັ

ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນກັງານຂອງບໍລສິດັ. 
7.3.2. ລະບຽບດັ່ ງກ່າວ ຄວນກາໍນດົຂອບເຂດຢ່າງຈະແຈງ້ ກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົຂອງ 

ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນກັງານຂອງບໍລສິດັ ລວມທງັ ການຊື-້ຂາຍຮ ນ້ຂອງ
ບໍລສິດັ. 

7.3.3. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັການເຜຍີແຜ່ລະບຽບດັ່ ງກ່າວ ໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍາ
ນວຍການ ແລະ ພະນກັງານ ຂອງບໍລສິດັ ພອ້ມທງັ ເຜຍີແຜ່ໃນຂັນ້ຕອນການຝ ກອບົຮມົສໍາລບັພະນກັງານໃ
ໝ່. 

7.3.4. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັຂອດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງໃນການປະຕບິດັ
ລະບຽບດັ່ ງກ່າວ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ . 

7.3.5. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນເຜຍີແຜ່ລະບຽບດັ່ ງກ່າວ ຜ່ານເວບັໄຊຂ້ອງບໍລສິດັ ເພື່ ອໃຫມ້ວນຊນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ.້ 
 

ຄໍາແນະນາໍທ ີ 7.4: ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັວ່າ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ມຄີວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດ ກ່ຽວກບັ
ວຽກງານຂອງບໍລສິດັ ແລະ ເຂົາ້ໃຈແຈງ້ ກ່ຽວກບັພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ພອ້ມທງັ ເຂົາ້ຮ່ວມການຝ ກ
ອບົຮບົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ເພື່ ອເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ປະສດິທພິາບ ຂອງສະພາບໍລຫິານ. 
ຂໍກ້າໍນດົ: 
7.4.1. ລະບຽບກ່ຽວກບັສະພາບໍລຫິານ ຄວນກາໍນດົ ໃຫສ້ະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ໃໝ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການຝ ກ

ອບົຮມົ ແລະ ສໍາມະນາຫວົຂໍຕ່້າງໆ ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ. 
7.4.2. ປະທານສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄ ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ພອ້ມທງັ ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ການຝ ກ

ອບົຮມົ ໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ. 
7.4.3. ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກ ຄວນຄ ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ແຜນພດັທະນາດາ້ນວຊິາຊບີ ຢ່າງຕໍ່

ເນື່ ອງ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ມຄີວາມຮບັຮ ກ່້ຽວກບັການປບັປ ງວຽກງານ ນຕິກິາໍ, ທ ລະ
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ກດິ, ການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານ, ການເງນິ ແລະ ວຽກງານອື່ ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນການປະ
ເມນີປະຈາໍປຂີອງສະພາບໍລຫິານ. 

7.4.4. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນເປດີເຜຍີກ່ຽວກບັຫວົຂໍຝ້ ກອບົຮມົ ທີ່ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ພາຍ ໃນປ ີ
ແລະ ແຜນຝ ກອບົຮມົຂອງຕນົ ໃນບດົສະຫຼ ບການເຄື່ ອນໄຫວທ ລະກດິປະຈາໍປ ີ (Annual Reports) ຂອງ
ບໍລສິດັ. 
 

ຄໍາແນະນາໍທ ີ7.5:  ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ເລຂານ ການບໍລສິດັ ເພື່ ອຊ່ວຍສະພາບໍລຫິານໃນການ
ປະຕບິດັຫນາ້ທີ່ ວຽກງານຂອງຕນົ. 
ຂໍກ້າໍນດົ: 
7.5.1. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຄດັເລອືກ, ແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ປດົຕໍາແໜ່ງເລຂານ ການບໍລສິດັ. 
7.5.2. ເລຂານ ການບໍລສິດັ ຄວນມປີະສບົການດາ້ນ ກດົຫມາຍ, ບນັຊ,ີ ການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານ, ການກວດກາຄວາມ

ສອດຄ່ອງ ແລະ ປະສບົການດາ້ນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
7.5.3. ເລຂານ ການບໍລສິດັ ຄວນມຄີວາມຮບັຮ  ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ ກດົໝາຍທີ່ ມຜີນົບງັຄບັໃຊປ້ດັຈ ບນັ ແລະ 

ຫຼກັການປະຕບິດັທີ່ ດ ີ ກ່ຽວກບັວຽກງານການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານ ພອ້ມທງັ ເຂົາ້ຮ່ວມການຝ ກອບົຮມົກ່ຽວກບັ
ວຽກງານການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ວຽກງານອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ 

7.5.4. ເລຂານ ການບໍລສິດັ ຄວນຊ່ວຍວຽກຂອງ ສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາບໍລຫິານ ໃນ
ການປະຕບິດັຫນາ້ທີ່ ວຽກງານຂອງພວກກ່ຽວ ພອ້ມທງັ ຊ່ວຍວຽກງານການຄ ມ້ຄອງບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ. 
ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງລະບຽບກ່ຽວກບັເລຂານ ການບໍລສິດັ ຊ ່ ງກາໍນດົກ່ຽວກບັ ຂອບເຂດສດິ, ໜາ້ທີ່ , 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ ແລະ ເນືອ້ໃນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
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ຫຼກັການ 8: ການສາ້ງລະບບົຄວບຄ ມພາຍໃນ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ.  
 ສະພາບໍລຫິານ ຄວນສາ້ງລະບບົຄວບຄ ມພາຍໃນ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ບໍລສິດັ
ສາມາດບນັລ ວຽກງານຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງຕນົ ແນໃສ່ພດັທະນາທ ລະກດິແບບຢນື. 

ຄໍາແນະນາໍທ ີ8.1:  ສະພາບໍລຫິານ ຄວນພດັທະນາລະບບົການຄວບຄ ມພາຍໃນຂອງບໍລສິດັ ໃຫຮ້ບັປະກນັ ແລະ ເຊື່ ອ
ຖໄືດ ້ເພື່ ອບນັລ ວຽກງານຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ບໍລສິດັກາໍນດົໄວ.້ 
ຂໍກ້າໍນດົ: 
8.1.1. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນທບົທວນປະສດິທພິາບຂອງ ລະບບົການຄວບຄ ມພາຍໃນຂອງບໍລສິດັ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ

ໂດຍຜ່ານຄະນະກາໍມະການກວດສອບ. 
8.1.2. ບໍລສິດັ ຄວນມໜ່ີວຍງານກວດສອບພາຍໃນ ຢ່າງເປນັອດິສະຫຼະ ເພື່ ອຊ່ວຍວຽກສະພາບໍລຫິານ ໃນວຽກງານ

ຄວບຄ ມພາຍໃນຂອງບໍລສິດັ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັຮອງລະບຽບກ່ຽວກບັການຄວບ
ຄ ມພາຍໃນຂອງບໍລສິດັ ຊ ່ ງກາໍນດົກ່ຽວກບັ ຂອບເຂດສດິ, ໜາ້ທີ່ , ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ແບບແຜນວທິເີຮດັ
ວຽກ ແລະ ເນືອ້ໃນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

8.1.3. ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ ຄວນລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ ໃຫແ້ກ່ຫວົໜາ້ກວດ
ສອບພາຍໃນ ແລະ ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ. ຫວົໜາ້ກວດສອບພາຍໃນ ຄວນແມ່ນ ຫວົໜາ້ ຝ່າຍ, ພະ
ແນກ ຫຼ ືໜ່ວຍງານ ຂອງບໍລສິດັ ຊ ່ ງບ່ໍແມ່ນຄະນະອໍານວຍການ. ຫວົໜາ້ກວດສອບພາຍໃນ ຄວນຄດັເລອືກ, 
ແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ປດົຕໍາແໜ່ງ ໂດຍຄະນະກາໍມະການກວດສອບ.  

8.1.4. ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ ຄວນຖກືຄດັເລອືກ ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ ້

ກາໍນດົ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
8.1.5. ບໍລສິດັ ຄວນກາໍນດົ ໃຫບໍ້ລສິດັກວດສອບ ທບົທວນລະບບົການຄວບຄ ມພາຍໃນຂອງຕນົ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ 
8.1.6. ບໍລສິດັ ຄວນມໜ່ີວຍງານກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫບໍ້ລສິດັ ປະຕບິດັສອດຄ່ອງຕາມ

ກດົຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທງັ ລະບຽບພາຍໃນຂອງຕນົ. ໜ່ວຍງານກວດກາຄວາມ
ສອດຄ່ອງ ຄວນຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ບໍລສິດັ ແລະ ພະນກັງານ ເພື່ ອ
ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງ ພອ້ມທງັ ລາຍງານ ໃຫຄ້ະນະອໍານວຍການ ແລະ ສະພາບໍລຫິານ ຊາບ ຢ່າງເປນັ
ປກົກະຕ.ິ  

8.1.7. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນສາ້ງ, ຄ ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ລະບບົຮບັຄໍາສະເໜ,ີ ຮອ້ງຟອ້ງ ຫຼ ືແຈງ້ຄວາມ
ກ່ຽວກບັການກະທໍາຜດິ ໂດຍໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ຜ ທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ ສາມາດສື່ ສານກ່ຽວກບັ ການ
ກະທໍາ ທີ່ ເປນັການລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫຼ ືການກະທໍາ ທີ່ ບ່ໍມຈີນັຍາບນັ ຢ່າງເປນັອດິສະຫຼະ.  
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ການສະເໜ,ີ ຮອ້ງຟອ້ງ ຫຼ ືແຈງ້ຄວາມກ່ຽວກບັການກະທໍາຜດິ  
 ບໍລສິດັ ຄວນມລີະບຽບກ່ຽວກບັການສະເໜ,ີ ຮອ້ງຟອ້ງ ຫຼ ື ແຈງ້ຄວາມກ່ຽວກບັການລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ ເພື່ ອປອ້ງກນັ ການສໍໂ້ກງ, ຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ, ການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ ນພາຍ ໃນເພື່ ອຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 
ຫຼ ື ການກະທໍາອື່ ນທີ່ ເປນັການລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຜ ສ້ະເໜ,ີ ຮອ້ງຟອ້ງ ຫຼ ື ແຈງ້ຄວາມ
ກ່ຽວກບັການກະທໍາຜດິ ແມ່ນພະນກັງານ, ບ ກຄນົ ຫຼ ືນຕິບິ ກຄນົອື່ ນ ທີ່ ສະເໜ,ີ ຮອ້ງຟອ້ງ ຫຼ ືແຈງ້ຄວາມ ຕໍ່ ຜ ບໍ້ລຫິານ
ຂອງຕນົ, ຕໍ່ ມວນຊນົ ຫຼ ື ອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດກ່ຽວຂອ້ງ ກ່ຽວກບັການກະທໍາທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ຫຼ ືການກະທໍາ ທີ່ ບ່ໍມຈີນັຍາບນັຕ່າງໆ. ການສາ້ງກນົໄກດັ່ ງກ່າວ ສາມາດປະຕບິດັໄດຫຼ້າຍຮ ບແບບ ເປນັຕົນ້ 
ກາໍນດົຂັນ້ຕອນ ໃຫພ້ະນກັງານ, ບ ກຄນົ ຫຼ ື ນຕິບິ ກຄນົອື່ ນ ສາມາດສະເໜ,ີ ຮອ້ງຟອ້ງ ຫຼ ື ແຈງ້ຄວາມ ໂດຍບ່ໍລະບ ຊື່  
(ເຊັ່ ນ: ຜ່ານ ສາຍດ່ວນ ຫຼ ືອເີມວທີ່ ບ່ໍປະສງົອອກນາມ) ຕໍ່ ໜ່ວຍງານ ຫຼ ືພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຂອງບໍລສິດັ (ເຊັ່ ນ: 
ຄະນະກາໍມະການກວດສອບ ຫຼ ືຫວົໜາ້ກວດສອບພາຍໃນ) ເພື່ ອລາຍງານກ່ຽວກບັການກະທໍາຜດິດັ່ ງກ່າວ. 

ລະບຽບກ່ຽວກບັການສະເໜ,ີ ຮອ້ງຟອ້ງ ຫຼ ືແຈງ້ຄວາມ ກ່ຽວກບັການກະທໍາຜດິ ຄວນປະກອບມເີນືອ້ໃນຕົນ້ຕໍ 
ດັ່ ງນີ:້ 

• ຂັນ້ຕອນການລາຍງານກ່ຽວກບັການກະທໍາຜດິ; 
• ຂັນ້ຕອນການແຈງ້ຕອບ ແລະ ກວດກາ ກ່ຽວກບັເຫດການທີ່ ເກດີຂືນ້ ກລໍະນໄີດຮ້ບັຂໍມ້ ນຈາກຜ ສ້ະເໜ,ີ 

ຮອ້ງຟອ້ງ ຫຼ ືແຈງ້ຄວາມກ່ຽວກບັການກະທໍາຜດິ; 
• ຂັນ້ຕອນ ການຮກັສາຄວາມລບັກ່ຽວກບັ ການໃຫຂໍ້ມ້ ນຂອງຜ ສ້ະເໜ,ີ ຮອ້ງຟອ້ງ ຫຼ ື ແຈງ້ຄວາມກ່ຽວກບັ

ການກະທໍາຜດິ ແລະ ການປກົປອ້ງພວກກ່ຽວ.  
 
ຄໍາແນະນາໍທ ີ8.2: ສະພາບໍລຫິານ ຮບັຜດິຊອບໃນການຄ ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ລະບບົການຄ ມ້ຄອງຄວາມ
ສ່ຽງ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ ສໍາຄນັທງັຫມດົ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດໍາເນນີງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ການ
ເງນິ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນຕິກິາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງອື່ ນ ໄດຮ້ບັການຄ ມ້ຄອງ ຢ່າງມີ
ປະສດິທພິາບ. 
ຂໍກ້າໍນດົ: 
8.2.1. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນປ ກສາຫາລຢ່ືາງຕໍ່ ເນື່ ອງກ່ຽວກບັ ຍ ດທະສາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນທ ລະກດິຂອງ

ບໍລສິດັ, ການປະເມນີຂອງສະພາບໍລຫິານ ຕໍ່ ລະບບົການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງພາຍໃນ ແລະ ລະບບົຄວບຄ ມ
ພາຍໃນ ພອ້ມທງັ ການປ່ຽນແປງທີ່ ສໍາຄນັຕໍ່ ລະບບົດັ່ ງກ່າວ. ສະພາບໍລຫິານ ຄວນຮບັປະກນັ ໃຫມ້ເີວລາພຽງພໍ
ເພື່ ອປ ກສາຫາລກ່ືຽວກບັຍ ດທະສາດໃນການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ຢ ່ ໃນກອງປະຊ ມຂອງສະພາບໍລຫິານ 
ເປນັຕົນ້ ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ
ຈາກການເຄື່ ອນໄຫວດັ່ ງກ່າວ. 




