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  ໃນປີ 2017 ອົງການກວດສອບສູງ
ສຸດຈາກສອງປະເທດໃນພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
“ໂຄງການສົ່ງເສີມການກວດສອບທາງດ້ານ
ການເງິນໃຫ້ແກ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ 
ສປປ ລາວ” ທ່ີມີໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
02 ປີ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ອົງການ
ກວດສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ ແລະ ສ�ານກັງານ
ການກວດເງນິແຜ່ນດິນປະເທດໄທ ໃຫ້ຄ�າໝັ້ນ
ສັນຍາທ່ີຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດສະ
ໜດິແໜນ້ ເພ່ືອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມ
ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການກວດສອບການເງນິ ໂດຍ
ມີເປ້ົາໝາຍປັບປຸງທັກສະການກວດສອບເພ່ືອ
ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ
ສາກົນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນຊ່ວຍເ ຫືຼອຈາກກົມຮ່ວມມືສາກົນ , 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດຂອງໄທ (TICA) ແລະ 
ອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພ່ືອການພັດທະນາຂອງ
ປະເທດເຢຍລະມັນ (GIZ).

ໃນປີ 2017 
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    SAI Laos
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ
ສປປລາວຍັງເປັນສະຖາບັນ
ໜ່ມຸນອ້ຍ, ສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນໃນປີ 

1998

         SAI Thailand
ສ�ານກັງານການກວດເງນິ
ແຜ່ນດິນປະເທດໄທເປັນ

ສະຖາບັນທ່ີມີອາຍຸການສູງ 
ແລະ ມີປະສົບການຫຼາຍປີ, 

ສ້າງ ຕັ້ງຂ້ຶນໃນປີ 1915

ຜູ້ສະໜບັສະໜນູ

        TICA
ກົມຮ່ວມມືສາກົນ (TICA) 
ສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນໃນປີ 2004ພາຍ
ໃຕ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ຂອງໄທ ມພີາລະ ບົດບາດຈດັ
ຕັງ້ປະຕບັິດແຜນງານເພ່ືອກาນ
ພັດທະນາຂອງປະເທດໄທ 

ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດບ້ານ
ໃກ້ເຮືອນຄຽງ

         4

          ASEANSAI
ສະຫະພັນສະຖາບັນກວດ

ສອບສູງສຸດແຫ່ງອາຊຽນ 
(ASEANSAI) ສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນ
ໃນປ ີ2011 ເປັນອງົການຈດັຕັງ້
ລະດບັພາກພ້ືນໃນພາກພ້ືນ

ອາຊີຕາເວນັອອກສຽງໃຕ້ ຊ່ຶງ
ເຕົ້າໂຮມບັນດາສະຖາບັນ
ກວດສອບສູງສຸດຈາກ 10 
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ

 
            

           GIZ 
ອງົການຮ່ວມມສືາກນົເພ່ືອການ
ພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະ
ມັນ (GIZ) ເປັນອົງການເພ່ືອ
ການພັດທະນາຂອງປະເທດ 
ເຢຍລະມັນ ຊ່ຶງໃຫ້ການສະ
ໜບັສະໜນູລັດຖະບານເຢຍ
ລະມັນ ໃນດ້ານການຮ່ວມ 
ມືສາກົນເພ່ືອການພັດທະນາ 

ແບບຍືນຍົງ
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ເປັນຫຍັງສະຖາບັນກວດສອບສູງສຸດ ຈຶງ່ສ�າຄັນ?
• ໃນທຸກປະເທດ ສະຖາບັນກວດສອບສູງສຸດ  ມີໜ້າ ທ່ີກວດສອບລາຍ

ຮັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລ້ວລາຍງານຕ�່ລັດຖະສະພາ. ຜ່ານ 
ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ, ສະຖາບັນກວດສອບສູງສຸດ ສະໜອງຂ�້ມູນຂ່າວ 
ສານແຈງ້ໃຫ້ຮູ້ວາ່: ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຊ້ຈາ່ຍເງນິຂອງຜູ້ມອບອາກອນເພ່ືອຮັບໃຊ້ຜົນ 
ປະໂຫຍດຂອງປະຊາກອນແທ້ ຫືຼ ບ� ຕວົຢ່າງ:  ໃຊ້ຈາ່ຍໃນການກ�ສ່າ້ງຖະໜນົຫົນທາງ, 
ໃຊ້ຈາ່ຍເຂ້ົາໃນບັນດາແຜນງານຂອງຂະແໜງສາທາ ແລະ ສຶກສາ ເປັນຕົ້ນ.

ເປັນຫຍັງມາດຕະຖານການກວດສອບສາກົນ ຈຶງ່ສ�າຄັນ?
• ມາດຕະຖານການກວດສອບສາກົນ (ISSAI) ເປັນຊຸດມາດຕະຖານ ແລະ 

ຂ້ັນຕອນ ທ່ີສະຖາບັນກວດສອບສູງສຸດທ່ົວໂລກ ນ�າໃຊ້ເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍຄຸນ
ນະພາບວຽກງານການກວດສອບຂອງຕົນ. ຜ່ານມາດຕະຖານສາກົນດັ່ງກ່າວ 
ສະຖາບັນກວດສອບສງູສດຸ ສາມາດບັນລກຸານກວດສອບທ່ີມຄີນຸນະພາບໃນລະດບັ

• ດຽວກັນທ່ົວໂລກ ແລະ ເພ່ີມຜົນກະທົບຈາກການກວດສອບຂອງຕົນ ເພ່ືອປັບປຸງ 
ການໃຊ້ຈາ່ຍເງນິງບົປະມານແຫ່ງລັດພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນ.

ເປັນຫຍັງມາດຕະຖານການກວດສອບ ຈຶງ່ສ�າຄັນຕ�່ນກັກວດສອບ?
• ໃນ ເ ວລາຈັ ດຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດການກວດສອບການ ເ ງິນ ,  ນັ ກກວດສອບ 

ຈ�າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານທ່ີຈະສາມາດກວດສອບ ຫືຼ ວເິຄາະວິ
ທີທ່ີລັດຖະບານໃຊ້ຈາ່ຍເງນິງບົປະມານແຫ່ງລດັ.ມາດຕະຖານການກວດສອບສາກນົ 
ສາມາດຊ້ີທິດເຍືອງທາງໃຫ້ນກັກວດສອບເຮັດບັນລພຸາລະບົດບາດດັງ່ກາ່ວຂອງຕນົ
ໄດ້ ດ້ວຍການສ້າງບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບທ່ີມີຄນຸະພາບສູງ.

ສິ່ງທ້າທາຍຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໃນການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການ
ກວດສອບສາກົນ ມີຫຍັງແດ່? 
• ມ າ ດ ຕ ະ ຖ າ ນ ກ າ ນ ກ ວ ດ ສ ອ ບ ສ າ ກົ ນ  ມີ ລັ ກ ສ ະ ນ ະ ວິ ຊ າ ກ າ ນ ສູ ງ 

ຈຶ່ງບ�່ງາ່ຍທ່ີຈະສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ນ�າໃຊ້. ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໄດ້  ນັກກວດສອບ ຈ�າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທ່ີເກັ່ງໃນດ້ານການບັນຊີ ແລະ 
ມີປະສົບການດ້ານການກວດສອບ.

• ສະຫະພັນສະຖາບັນກວດສອບສູງສຸດສາກົນ ຫືຼ INTOSAI ໄດ້ສ້າງມາດຕະຖານ 
ການກວດສອບເປັນພາສາອງັກດິ. ມາດຕະຖານດັງ່ກາ່ວ ຍັງບ�ໄ່ດແ້ປເປັນພາສາລາວ 
ອີກຢ່າງ ພາສາອັງກິດ ບ�່ແມ່ນພາສາປາກເວົາ້ທ່ົວໄປໃນ ສປປ ລາວ, ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ 

 ນກັກວດສອບຈ�ານວນໜຶງ່ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ  
ລ�າບາກໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ�່ມາດຕະຖານເຫ່ົຼານັນ້. 
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  ແນວຄວາມຄິດ  : 

• ສະຫະພັນສະຖາບັນກວດສອບສູ ງສຸດຂອງອາຊຽນ ຫືຼ  
ASEANSAI ມຸ່ງຫວັງທ່ີຈະສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານທັກສະ
ການກວດສອບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃຫ້ 10 ປະເທດສະມາຊິກ.  
ASEANSAI  ສະໜອງກິ ດຈະກ� າ ຝຶກອົ ບ ຮົມ  ແລະ 
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ເຊ່ັນ: ກ່ຽວກັບການກວດສອບການເງນິ ແລະ ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ 
ມາດຕະຖານການກວດສອບສາກົນ. ນອກນັນ້ ASEANSAI ຍັງຈດັກອງປະຊຸມສ�າ 
ມະນາກຽ່ວກບັການອອກແບບ ແລະ ການສ້າງຫັຼກສດູຝຶກອບົຮົມ ຕະຫຼອດເຖິງກອງປະ 
ຊຸມສ�າມະນາເພ່ືອພັດທະນາທັກສະໃນການສິດສອນແລະ ການເຮັດໜາ້ທ່ີຂອງຄຝຶູກ. 

• ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນສະຖາບັນກວດສອບສູງສຸດ 
ທ່ີ ຍັ ງ ໜຸ່ ມ ນ້ ອ ຍ ພ າ ຍ ໃ ນ ອ າ ຊ ຽ ນ  ຊ່ຶ ງ ນັ ກ ກ ວ ດ ສ ອ ບ  ແ ລ ະ  ຄູ ຝຶ ກ 
ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ ຍັງບ�່ທັນມີປະສົບການຫຼາຍທາງ 
ດ້ານການກວດສອບການເງນິ ເມື່ອຕ້ອງນ�າໃຊ້ມາດຕະຖານການກວດສອບສາກົນ. 

 ຕະ ຫຼອດໄລຍະທ່ີຜ່ານມາ, ການຝຶກອບົຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມສ�າມະນາຕ່າງໆ ຊ່ຶງຈດັໂດຍ 
ASEANSAI ແມນ່ລ້ວນແຕ່ດ�າເນນີເປັນພາສາອງັກດິ ແຕ່ຍ້ອນພະນກັງານຂອງອົງການ 
ກວດສອບແຫ່ງລັດ ບ�່ຄຸນ້ເຄຍີກບັການໃຊ້ພາສາອງັກດິ ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ມຂີີດຈ�າກດັ ແລະ ບ�່
ໄດຮັ້ບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເຕມັທ່ີຈາກການເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກອບົຮົມຕ່າງໆຂອງ ASENSAI 
ທ່ີມີກ່ຽວກັບການກວດສອບການເງນິ ແລະ ການອອກແບບຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ.

• ສ�ານກັງານການກວດເງນິແຜ່ນດນິປະເທດໄທ ມນີກັກວດສອບທ່ີມປີະສບົການ ແລະ ຜ່ານ
ການຝຶກອົບຮົມສະເພາະດ້ານການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາຫັຼກສູດການຝຶກອົບຮົມ 
ລວມທັງທັກສະດ້ານການສອນ ແລະ ການເຮັດໜາ້ທ່ີຂອງຄຝຶູກ. ພ້ອມນັ້ນ ສ�ານັກ 
ງານການກວດເງນິແຜ່ນດິນປະເທດໄທ  ຍັງມີປະສົບການດ້ານການນ�າໃຊ້ມາດຕະ 
ຖານການກວດສອບສາກົນເຂ້ົາໃນວຽກງານການກວດສອບປະຈ�າວັນຂອງຕົນ. 
ນອກຈາກນີ້ ບັນດານກັກວດສອບທ່ີມີປະສົບການເຫ່ົຼານັນ້ ຍັງເປັນນກັວທິະຍາກອນ ຫືຼ 
ຄຝຶູກໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມສ�າມະນາຕ່າງໆທ່ີຈດັໂດຍ ASEANSAI.

• ສ�ານກັງານການກວດເງນິແຜ່ນດນິປະເທດໄທ ໄດແ້ປມາດຕະຖານການກວດສອບສາກນົ
ເປັນພາສາໄທແລວ້. ຂ້ໍໄດປ້ຽບ ສ�າຄນັຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກນັລະຫວາ່ງ ສ�ານກັງານ
ການກວດເງນິແຜ່ນດນິປະເທດໄທ ກບັ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ ເພ່ືອປັບປຸງ
ທັກສະຄວາມຮູດ້າ້ນການກວດສອບ ແລະ ການນ�າໃຊ້ມາດຕະຖານການກວດສອບສາກນົ 
ມີຢູ່ວາ່: ພາສາໄທ ແລະ ພາສາລາວມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ.

SAI ທ່ີມີປະສົບການຫຼາຍຊ່ວຍແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການກັບ SAI 
ທ່ີຍັງໜ່ມຸນອ້ຍ
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ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫົວຂ�້ການອອກແບບ ແລະ 
ພັດທະນາຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຕັກນກິການປະຕິບັດໜາ້ທ່ີວທິະຍາ
ກອນ ຫືຼ ຄຝຶູກ ຊ່ຶງຈດັຂ້ຶນໂດຍ ASEANSAI ໃນລະຫວາ່ງເດຶອນມິຖຸນາ 

2014 ທ່ີເມືອງ ຈ�ຮ�ບາຣ ູປະເທດມາເລເຊຍ   

ASEANSAI 
Course Design and Development and 

Instructor’s Techniques Workshop
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ຈດຸເລີ່ມຕົ້ນ 
ການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ 

 ໃນປ ີ2015 ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ ແລະ ສ�ານກັງານການກວດ
ເງນິແຜ່ນດນິປະເທດໄທ ມແີນວຄດິທ່ີຈະຮ່ວມມກືນັເພ່ືອປັບປຸງທັກສະດາ້ນການກວດສອບ
ການເງນິໃຫ້ແກ່ ອງົການກວດສອບແຫ່ງລດັ ສປປ ລາວ ຊ່ຶງເປັນແນວຄວາມຄດິທ່ີດ ີແລະ 
ໃນໄລຍະຕ�ມ່າຈຶງ່ໄດຮັ້ບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ
ຂອງປະເທດໄທ ແລະ ອງົການຮ່ວມມສືາກນົເພ່ືອການพัดทะมาຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ 
ກາຍເປັນຈດຸເລ່ີມຕົ້ນທ່ີສາມປະເທດ ມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ເປ້ົາໝາຍດຽວກັນ 
“ການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ ລາວ-ໄທ-ເຢຍລະມັນ 

 ໄດ້ສ້າງຄະນະທີມງານປະສານງານຈາກບັນດາສະຖາບັນ ຫືຼ ອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີ
ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ, ຄະນະກ�າມະການຊ້ີນ�າໂຄງການ, ແຜນວຽກຂອງໂຄງການ, ໄລຍະ 
ເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພ້ອມງບົປະມານ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
 
 ເພ່ືອຮັບປະກນັວາ່ແຜນວຽກຂອງໂຄງການ ຈະໄດຮັ້ບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢ່າງ

 ມີปะสิดทิผົນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການສ້າງຄະນະປະສານງານທ່ີມີຕົວແທນຈາກອົງການກວດ 
ສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ, ສ�ານກັງານການກວດເງນິແຜ່ນດນິປະເທດໄທ, ກມົຮ່ວມມສືາກນົ 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດຂອງໄທ ແລະ ອງົການຮ່ວມມສືາກນົເພ່ືອການພັດທະນາຂອງ 
ປະເທດເຢຍລະມນັ. ໜາ້ວຽກຂອງຜູ້ປະ ສານງານເຫ່ົຼານີ້ ແມ່ນວາງແຜນ, ຕດິຕາມກວດກາ 
ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�າຕ່າງໆທ່ີຂ້ຶນແຜນໄວສ້�າລັບໄລຍະເວລາ 2 ປີ

 ໃນການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ. 

Lao-Thai-German 
Trilateral Cooperation
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1

2

3

ເປ້ົາໝາຍ  
ຂອງການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ 
ສປປ ລາວ ຕ້ອງການສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດໃນດ້ານ
ການກວດສອບການເງນິໂດຍ:

1. ການຍົກລະດັບທັກສະຄວາມຮູ້ຂອງຄຝຶູກໃນ
ການພັດທະນາຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈດັການ
ຝຶກອົບຮົມດ້ວຍທັກສະການສອນ ແລະ ການ 
ເຮັດໜາ້ທ່ີຂອງຄຝຶູກຢ່າງມືອາຊີບ

 
2. ການຍົກລະດັບທັກສະຄວາມຮູ້ 

ຂອງນກັກວດສອບການເງນິຂ້ັນຕົນ້
ໃນການປະຕິບັດການກວດ
ສອບ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະ
ຖານການກວດສອບສາກົນ

3. ການຍົກລະດບັທັກສະຄວາມ
ຮູຂ້ອງພະນກັງານສະຖາບັນ
ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວິທີວາງ

ແຜນ ແລະຈດັການການຝຶກອບົ
ຮົມໃຫ້ປະສບົຜົນສ�າເລດັ

9
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ກິດຈະກ�າຂອງໂຄງການ

ອອກແບບ ແລະພັດທະນາຫັຼກສດູການກວດສອບການ 
ເງນິ 05 ຫັຼກສູດຮ່ວມກັບຄຝຶູກຂອງສະຖາບັນຝຶກອົບ
ຮົມ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ ຈ�ານວນ 

09 ທ່ານ

ຄຝຶູກຂອງສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ  
ສປປ ລາວ ຈ�ານວນ 09 ທ່ານຈດັຝຶກອົບຮົມການກວດສອບ 

ການເງນິທັງ 05 ຫັຼກສູດ ທ່ີໄດ້ສ້າງຂ້ຶນນັນ້

ພະນກັງານສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ 
ອງົການກວດສອບແຫ່ງລດັ ສປປ ລາວ ຈ�ານວນ 04 ທ່ານ 

ເຂ້ົາຮ່ວມຫັຼກສດູຝຶກອົບຮົມไลຍະเวลาສອງອາທິດ 
ທ່ີສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດຸຂອງ 

ສ�ານກັງານການກວດເງນິແຜ່ນດນິປະເທດໄທ

ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມ

ຈດັຝຶກອົບຮົມຄຝຶູກໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທ່ີຖືກຄັດເລືອກຈາກ
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ

   ISSAI
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ລາຍການຄວາມຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂອງນກັກວດສອບ  
ແລະ ຄຝຶູກ

05 ຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມການກວດສອບການເງນິດ້ວຍມາດຕະຖານ 
ການກວດສອບສາກົນ ສະບັບພາສາລາວ ສ�າລັບນກັກວດສອບ 
ຂ້ັນຕົ້ນ ປະກອບມີ: 
• ພ້ືນຖານການບັນຊີ
• ການວາງແຜນການກວດສອບ 
• ການເກັບກ�າຫັຼກຖານການກວດສອບ
• ການດ�າເນນີການກວດສອບ  
• ການສະຫຸຼບລາຍງານຜົນການກວດສອບ

ຄຝຶູກ 09 ທ່ານຈາກອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

• ຄູ່ມືຂ້ັນຕອນການຄຸ້ມຄອງບ�ລິຫານສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ 

• ບົດນ�າສະເໜພີາວເວພ໋ີອຍ, ກິດຈະກ�າ  • ຄົ້ນຄ້ວາເປັນກຸ່ມ

• ນກັກວດສອບການເງນິຂ້ັນຕົ້ນ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຈ�ານວນ 30 ທ່ານ.
      ເອກະສານປະກອບຫັຼກສູດ ປະກອບມີ:  
• ຄູ່ມືວທິະຍາກອນ ຫືຼ ຄູ່ມືຄຝຶູກ               
 

• ກ�ລິນສີຶກສາ ແລະ ຄ�າຕອບ

ຜົນສ�າເລັດຂອງໂຄງການ

11

   ISSAI
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ຄ�າ
ຄິດ

ຄ�າ
ເຫັ

ນ 

ຈາ
ກ ອ

ົງກ
ານ

ກວ
ດສ

ອບ
ແຫ

ງ່ລ
ັດ ສ

ປປ
 ລາ

ວ

“ກ່ອນທ່ີຈະເລ່ີມຕົ້ນສ້າງຫັຼກສູດຝຶກອົບ
ຮົມ, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການສ�າຫຼວດ ແລະ 
ສ�າພາດນກັກວດສອບ ແລະ ພະນກັງານ 
ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມຫຼາຍກວາ່ 50 ທ່ານ 
ເພ່ືອປະເມນີຄວາມຕ້ອງການຝຶກອບົຮົມທັກ
ສະຄວາມຮູ້ທ່ີເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າຈ�າເປັນໃນ 
ການກວດສອບ ຫືຼ ຈດັຫັຼກສດູຝຶກອບົຮົມໃຫ້ 
ນກັກວດສອບຈາກຜົນການປະເມນີຄວາມ 
ຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມເຮົາຈຶງ່ສາມາດອອກ 
ແບບ ແລະ ພັດທະນາຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ
ການກວດສອບການເງິນທ່ີເໝາະສົມ
ຫຼາຍຂ້ຶນໃນภาນฝึกອົບຮົມສ�າລັບນັກ
ກວດສອບການເງນິຂ້ັນຕົ້ນ”
ກ່າວໂດຍຄຝຶູກອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ 

ທ່ີມີກ
ຽ່ວ

ກັບ
ກາ

ນຮ
ຽນ

ຮູ ້

ທັກສ
ະໃໝ

່ໆ

“ດ້ວຍຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມການກວດສອບ
ການເງນິ ທ່ີສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີ
ເອกะสาນກະສານຝຶກອົບ ຮົມ ເ ປັນ
ພາສາລາວ ທ່ີອະທິບາຍພາລະບົດບາດ
ຂອງນັກກວດສອບຕາມແຕ່ລະບາດ
ກ້າວຂອງການກວດສອບ ແລະວິທີນ�າ
ໃຊ້ບາງມາດຕະຖານການກວດສອບ
ສາກົນເຂ້ົາໃນຂ້ັນຕອນຕ່າງໆຂອງການ
ກວດສອບພ້ອມกาນຍົกຕົວຢ່າງຕົວຈິງ
ຈາກການກວດສອບ”
ກ່າວໂດຍນກັກວດສອບການເງນິຂ້ັນຕົ້ນຈາກອົງການ
ກວດສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ

ທ່ີມີກ
ຽ່ວ

ກັບ
ກາ

ນอ
อก

ແບ
ບຫັຼ

ກສ
ູດຝຶ

ກອ
ົບຮົ

ມເພ່ື
ອໃ

ຫ ້

ສອ
ດຄ

ອ່ງ
ກັບ

ສະ
ພາບ

ເງືອ່
ນໄ

ຂພ
າຍ

ໃນ
 ສປ

ປ ລ
າວ
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ທ່ີມີກ
ຽ່ວ

ກັບ
ກາ

ນຮ
ຽນ

ຮູ ້

ທັກສ
ະໃໝ

່ໆ

“ຜ່ານການສົນທະນາແລກປ່ຽນກັບຊ່ຽວ
ຊານຈາກສ�ານັກງານການກວດເງິນ
ແຜ່ນດິນປະເທດໄທ,ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮຽນ
ຮູ້ວທີິລະບຸສິງ່ຄົນ້ພົບຈາກການກວດສອບ, 
ຕັ້ງຂ�້ສະຫຸຼບຜົນການກວດສອບ ແລະ
ຄ�າແນະນ�າໂດຍໃຊ້ທິດສະດີຫືຼແຜນແວດ 
ກ້າງປາ” 
ກ່າວໂດຍ: ຄຝຶູກຈາກອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ 
ສປປ ລາວ
 

13

“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໃນການ
ສອນແລະ ການເຮັດໜາ້ທ່ີຂອງຄຝຶູກ ເພ່ືອ
ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການມີສ່ວນຮ່ວມປະກອບ
ຄ�າເຫັນທ່ີຟົດຟ້ືນໃນຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ.
ໃນໄລຍະການຮຽນການສອນຫັຼກສູດ, 
ຂ້າພະເຈົາ້ມຄີວາມໝັນ້ໃຈຂ້ຶນຕື່ມໃນຖານະ
ຄູฝึกມືອາຊີບເພາະໄດ້ຮັບຄ�າແນະນ�າ 
ຈາກຊ່ຽວຊານສ�ານັກງານການກວດເງນິ
ແຜ່ນດິນປະເທດໄທ”.
ກ່າວໂດຍນກັກວດສອບການເງນິຂ້ັນຕົ້ນຈາກອົງການ
ກວດສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ
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ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກ  
ສ�ານກັງານການກວດເງນິ 

ແຜ່ນດິນປະເທດໄທ 
ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທ່ີໄດ້ຈາກ 

ການແລກປ່ຽນປະສົບການ
“ເຮົາ ມີຄວາມໝັນ້ໃຈຫຼາຍຂ້ຶນໃນການແບ່ງ 
ປັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການ
ກວດສອບສາກົນ ຍ້ອນໄດ້ມີໂອກາດສົນ
ທະນາແລກປ່ຽນກັບຄຝຶູກ ແລະ ນກັກວດ
ສອບການເງິນຂ້ັນຕົ້ນຂອງອົງການກວດ 
ສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ”
ກ່າວໂດຍ: ຊ່ຽວຊານ ສ�ານກັງານການກວດເງນິແຜ່ນ
ດິນປະເທດໄທ

“ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການກວດສອບ 
ແຫ່ງລດັສປປ ລາວໄດຊ່້ວຍປັບປຸງທັກສະການ
ສື່ສານຂອງພວກເຮົາກັບຄົນຈາກຕ່າງວັດ
ທະນະທ�າ.ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີເຮັດ
ວຽກເປັນທີມ ຫືຼ ເປັນໝູຄ່ະນະ, ຮຽນຮູ້ວທີິ
ແກໄ້ຂບັນຫາແລະຕດັສນິບັນຫາ ໂດຍຕອ້ງມີ
ຫົວຄດິປະດດິສ້າງແລະຄດິໃນທາງບວກໃຫ້
ຫຼາຍຂ້ຶນຕື່ມ. ຍ້ອນຜົນໄດ້ຮັບທາງບວກທ່ີໄດ້
ຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະຖາບັນ
ກວດສອບສງູສດຸ,  ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູສ້ກຶວາ່: 
ພວກເຮົາ ມີຄວາມສາມາດຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃໝ່ໆໃນລັກສະນະ
ນີ້ໄດ້” 
ກ່າວໂດຍ: ຊ່ຽວຊານ ສ�ານກັງານການກວດເງນິແຜ່ນ
ດິນປະເທດໄທ
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ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກອາຊຽນ 
ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ 

15

ເພ່ືອສ້າງຄວາມສາມາດໃນການ
ຮ່ວມມືລະຫວາ່ງຊາດສະມາຊິກ
ອາຊຽນ ຜ່ານການແລກປ່ຽນປະ
ສົບການຄວາມຮູ້ດ້ານການກວດ
ສອບພາກລັດ ຊ່ຶງເປັນໜຶງ່ໃນ 3 
ຈດຸປະສົງຂອງ ASEANSAI 
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ຄະນະປະສານງານໂຄງການ ຊ່ຶງມີຕົວແທນຈາກທກຸຄູ່ຮ່ວມງານທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ມີການປະຊຸມພົບປະກັນຢ່າງເປັນປົກກະ
ຕິ ເພ່ືອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນສ�າເລັດຂອງແຕ່ກິດຈະກ�າຂອງໂຄງການ.  ເວລາໃດ 
ຄະນະປະສານງານ ກ�່ຊ່ວຍກັນລະດົມຄວາມຄິດເຫັນເພ່ືອປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກ�າຕ�່ໄປໃຫ້ດີຍ່ິງຂ້ຶນ ພ້ອມນັນ້ ຍັງໄດ້ ຕິດຕ�່ປະສານກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິຜ່ານ 
ອີເມວ ແລະ ການສົ່ງຂ�້ຄວາມຜ່ານກຸ່ມສົນທະນາອອນລາຍ.

ດ້ວຍວິທີການດັ່ງກ່າວ ຄະນະປະສານງານ ໄດ້ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນທ່ີດີດ້ານການຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ ເຊ່ັນ: ການແບ່ງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າຮັບຜິດຊອບຢ່າงຈະແຈ້ງ, 
ການກະກຽມจดัตัง้ปะตบัิดກດິຈະກ�າ ແລະ ຂ້ຶນແຜນງບົປະມານ, ການບ�ລຫິານເວລາທ່ີດ,ີ 
ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດ�າເນນີງານ.
 
ນອກຈາກນີ,້ ຄະນະປະສານງານ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູຮ່້ວມກນັກ່ຽວກບັຂະບວນການອອກແບບໂຄງ
ການ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການໃຫ້ບັນລຕຸາມຈດຸປະສງົທ່ີວາງໄວ ້ ໂດຍສມຸໃສກ່ານບັນລຸ
ເປ້ົາໝາຍຮ່ວມກັນ. ຖ້າຫາກວາ່ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ໄດ້ປະສົບການຫຼາຍເທ່ົາໃດ
ໃນການຄຸມ້ຄອງບ�ລຫິານໂຄງການ ຍ່ິງສະດວກງາ່ຍຂ້ຶນ ສ�າລບັເຂົາເຈົາ້ ໃນການຫາວທີິແກ້ໄຂ
ເງືອ່ນໄຂຕາ່ງໆດ້ານວຽກບ�ລຫິານຂອງບັນດາຄູຮ່່ວມງານ.
 

ເຮັດວຽກຮ່ວມກນັ  
ເພ່ືອກ້າວສູ່ຄວາມສ�າເລັດ
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ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມ ພາຍຫັຼງສ�າເລັດການ
ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຫັຼ ກສູ ດ  ບົ ດ ທີ  I  ແລະ  I I 
ໃຫ້ນັກວດສອບການເງນິຂ້ັນຕົ້ນຈ�ານວນ 30 
ທ່ານ, ເຮົາໄດ້ບັນທຶກລົງໃນແບບຟອມປະເມີນ
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບົດລາຍງານກິດ
ຈະກ�າຊ່ຽວຊານວ່າ: ນັກກວດສອບການເງນິ
ຂ້ັນຕົ້ນ ແລະ ຄຝຶູກຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ເພ່ີມກ່ຽວກັບ
ການບັນຊີ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຫັຼກ
ສູດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ. ພວກເຮົາ 
ໄດ້ສະເໜີປະເດັນດັ່ງກ່າວຕ�່ຄະນະຊ້ີນ�າໂຄງ 
ການ ຊ່ຶງທາງຄະນະຊ້ີນ�າໂຄງການ ກ�່ເຫັນດີ ວາ່: 
ໃຫ້ມກີດິຈະກ�າເພ່ີມເພ່ືອສ້າງ ແລະ ຈດັຝຶກອບົຮົມ
ຫັຼກສູດທັກສະด้าນບັນຊີພ້ືນຖານໃຫ້ຄຝຶູກ ແລະ 
ນກັກວດສອບການເງນິຂ້ັນຕົ້ນ.
ກ່າວໂດຍ: ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ
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• ອງົການກວດສອບແຫ່ງລດັ ສປປ ລາວ ມນີກັກວດສອບຫຼາຍກວາ່ 300 ທ່ານ. ໃນໄລ
ຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຮ່ວມມກືບັສ�ານກັງານການກວດເງນິແຜ່ນດນິປະເທດ
ໄທ ມນີກັກວດສອບການເງນິຂ້ັນຕົນ້ ຈ�ານວນພຽງ 30 ທ່ານ ທ່ີໄດ້ຮັບການຝຶກອບົຮົມ.

• ເພ່ືອປັບປຸງທັກສະການກວດສອບໃຫ້ນັກກວດສອບ ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ 
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແມ່ນຕ້ອງສືບຕ�່ປັບປຸງໂດຍ:   
 1. ການຈັດຝົຶກອົບຮົມການກວດສອບການເງນິໃຫ້ນັກກວດສອບທຸກຄົນ

 2. ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກເ ພ່ີມ ເ ພ່ືອສ້າງຄູຝຶກມາຝຶກອົບຮົມການກວດ 
 ສອບການເງນິ ໂດຍມກີານຊ່ວຍເຫຼຼືອຈາກຄຝຶູກ09ທ່ານທ່ີໄດຜ່້ານການຝຶກອບົ 
 ຮົມຈາກຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງສ�ານກັງານການກວດເງນິແຜ່ນດິນປະເທດໄທ
 3. ออกแบบ และ ພັດທະນາຫັຼກສູດການກວດສອບການເງນິ ให้กับ
 ละดบัຫົວໜາ້ທີມກວດສອບ ຫືຼ ລະດບັຄະນະກມົ ກມົກວດສອບວຊິາສະເພາະ 
 4 . ສບືຕ�ຮ່ຽນຮູຈ້າກຄວາມຊ�ານຊິ�ານານ ແລະ ປະສບົການຂອງ ASEANSAI  
 ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນການນ�າມາດຕະຖານການກວດສອບສາກນົ,ຝຶກອົບຮົມຄ ູ
 ຝຶກແລະ ຝຶກອົບຮົມການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາຫັຼກສດູຝຶກອບົຮົມ

18

กา้วต�ไ່ปข้างหนา้  
ຍັງບ�ທັ່ນຈບົເທ່ືອ  
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“ຍ້ອນ ພວກເຮົາ ໃຊ້ທັກສະໃໝ່ໆ ດ້ານ
ການສອນ ແລະ ການເຮັດໜ້າທ່ີຂອງ
ຄຝຶູກ ໃນໄລຍະການຝຶກອບົຮົມ, ເປັນເລືອ່ງ
ສ�າຄັນສ�າລັບສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມຂອງ
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ 
ທ່ີຕ້ອງມີຂ້ັນຕອນ ແລະ ບັນຊີກວດສອບ 
ກ່ຽວກັບວິທີบ�ລິຫານจัดການ ການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວິທີປະສານງານກັບ 
ຄູຝຶກ (ໜັງສືເຊີນ,ວາລະຝຶກອົບຮົມ, 
ລ າ ຍ ຊ່ື ຜູ້ ເ ຂ້ົ າ ຮ່ ວ ມ ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ , 
ສະຖານທ່ີຝຶກອົບຮົມ, ເຄື່ອງມືທ່ີໃຊ້
ໃນການຝຶກອົບຮົມ, ທ່ີພັກ, ອາຫານແລະ
ເອກະສານທ່ີໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ).
ຂ້ັນຕອນເ ຫ່ົຼານີ້  ຍັງຈະກ�ານົດย່າງ
จะແຈ້ງຂອງບົດບາດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ຄຝຶູກ”
ກາ່ວໂດຍຄຝຶູກອົງການກວດສອບແຫ່ງລດັ ສປປ ລາວ. 

ການຮຽນຮູ້ 
ດ້ວຍຮູບການທ່ີຟົດຟ້ືນ
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ການສາ້ງປື້ມເຫ້ັຼມນີ້ຈະບ�ສ່າມາດສ�າເລັດລົງໄດ ້ຫາກປະສະຈາກການຂ�ຄ�າປຶກສາ 
ແລະ ການປະກອບສວ່ນຈາກຊ່ຽວຊານ, ຄຝຶູກ, ນກັກວດສອບ ແລະ 

ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຈາກອົງການກວດສອບແຫ່ງລດັ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສ�ານກັງານການກວດເງນິແຜ່ນດນິປະເທດໄທ. ຂ�ຂອບໃຈທກຸທ່ານເປັນຢ່າງສງູ

ສ�າລບັຄ�າໝັນ້ສນັຍາ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຊ່ວຍເຫືຼອໃນການເປັນສວ່ນໜຶງ່
ຂອງເລື່ອງເລົາ່ຄວາມສ�າເລັດ.


