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ຄຳຫຍ/ລາຍການຄຳສັບ
ຄຳຫຍໍ້

ຄວາມໝາຍ

AI

ປັນຍາປະດີດ

API

ມາດຕະຖານດ້ານອິນເຕີເຟດການຂຽນໂປຣແກຣມແອັບພລິກເກເຊິນ

AR

ເຕັກໂນໂລຊີປະສານໂລກຄວາມເປັນຈິງ

ASEAN

ສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

BOL

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

CDO

ຫົວໜ້າຝ່າຍດີຈິຕອນ

DII

ຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈິຕອນ

DMA

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ

DPO

ພະນັກງານປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ

EGDI

ດັດຊະນີການພັດທະນາລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ

e-KYC

ການຢືນຢັນຕົວຕົນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ

EU

ສະຫະພາບເເອຣົບ

e-Visa

ວີຊ້າເອເລັກໂຕຣນິກ

FGD

ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ

GDI

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມກວມລວມທາງເພດ

GDPR

ລະບຽບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນໂລກ

GII

ດັດຊະນີນະວັດຕະກຳໂລກ

GoL

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ

ICT

ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

IFC

ອົງການການເງິນສາກົນ

ILO

ອົງການແຮງງານສາກົນ

IoT

ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານຂອງອຸປະກອນຜ່ານອິນເຕີເນັດ

JICA

ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ

LICA

ສະມາຄົມການຄ້າໄອຊີທີລາວ

Lux Dev

ອົງການລຸກຊຳບວກເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພັດທະນາ

MAF

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

MEM

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

MOES

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

MICT

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

MIS

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ

MLSW

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

MOF

ກະຊວງການເງິນ
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MOFA

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

MOH

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

MOIC

ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

MOHA

ກະຊວງພາຍໃນ

MOJ

ກະຊວງຍຸຕິທຳ

MONRE

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

MPI

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

MPS

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

MTC

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

MVGs

ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງ

NA

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ODA

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ

ODRA

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງຂໍ້ມູນເປີດ

ODSC

ສູນບໍລິການປະຕູດຽວ

OECD

ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ

PDR

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ

PMO

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

PPP

ການຮ່ວມມືພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

RPA

ໂປຣແກຣມຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດ

SDGs

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

SLA

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັກສາລະດັບຄຸນນະພາບຂອງບໍລິການ

STEM

ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກຳ ແລະ ຄະນິດສາດ

TVET

ການຝຶກອົບຮົມວິຊາການ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ

UN-DESA

ພະແນກເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ

UNDP

ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ

UNICEF

ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບເດັກ

USAID

ອົງການພັດທະນາສາກົນອາເມລິກາ

VR

ເຕັກໂນໂລຊີໂລກສະເໝືອນຈິງ

WHO

ອົງການອະນາໄມໂລກ
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1. ບົດຄັດຫຍ
ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ (DMA) ແມ່ນເຄື່ອງມືທາງຍຸດທະສາດ ເພື່ອປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນໃຫ້ແກ່
ລະບົບ, ບໍລິການ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດທາງດີຈິຕອນ ເພື່ອສ້າງລັດຖະບານດີຈິຕອນທີ່ທັນສະໄໝ, ເປີດກວ້າງ, ຄ່ອງໂຕ ແລະ
ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ. ຈຸດປະສົງຂອງເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານ ໃນການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສຳຄັນ ທັງໃນດ້ານການ
ດຳເນີນງານພາຍໃນ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກຳນົດໂອກາດດ້ານການປັບປຸງ ໂດຍຜ່ານການນຳໃຊ້ເຕັກ
ໂນໂລຊີດີຈິຕອນ.
ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ມີອັນດັບ/ດັດຊະນີດ້ານການບໍລິຫານລັດດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກດີຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ. ນອກຈາກ
ນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ອັນດັບ 9 ຈາກ 10 ປະເທດອາຊຽນໃນດ້ານການເຂົ້າເຖິງລະບົບດີຈິຕອນ, ລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ຂອງບໍລິການອິນເຕີເນັດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ດຳເນີນຫຼາຍບາດກ້າວ ເພື່ອຍົກລະດັບລະບົບນິເວດດ້ານດີຈິຕອນຂອງຕົນ.
DMA ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃຈວ່າການລິເລີ່ມ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆດ້ານດີຈິຕອນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດ
ສືບຕໍ່ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການດຳເນີນງານ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ຄືແນວໃດ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແບບເນັ້ນໜັກໃສ່ໂຄງການທົດລອງ ເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນ/ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT).
ຂອບໜ້າວຽກ DMA ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານໃນທົ່ວໂລກ ໃຫ້ສາມາດປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງຕົນໃນການ
ດຳເນີນຂະບວນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປະເມິນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ສຳລັບການສ້າງ
ລັດຖະບານດີຈິຕອນ ໂດຍຜ່ານ 6 ເສົາຄ້ຳສຳຄັນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ເສົາຄໍໍ້າ

• ຄວາມຮູູ້ດ້ານດິຈິຕອນ/ ເຕັກໂນໂລຊການສືີ່ສານຂໍໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ ແລະ ການຈ້າງງານ

•

ເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ເຄືີ່ອງມືໄອຊທ

•
•
•

ພືໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການເຊືີ່ອມຕໍີ່ດ້ານດິຈິຕອນ
ການພັດທະນາ-ອອກແບບ, ມາດຕະຖານ ແລະ
ການດໍາເນນງານຮ່ວມກັນ
ການບໍລິຫານຈັດການຂໍມ
ໍ້ ູນ
ລະບົບນິເວດນະວັດຕະກໍາໃໝ່
ການບໍລິການແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະເຄືີ່ອງມື
ໄອຊທ ທີ່ພົໍ້ນເດັີ່ນ

ການປະເມີນ
ຄວາມພ້ອມ
ດ້ານດິຈິຕອນ
(DMA)

ການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງການ
ບໍລິການ
•
•

•
•

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ

• ຂອບນິຕິກໍາ, ລະບຽການ ແລະ ນະໂຍບາຍສໍາລັບ:
o ຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍ
o ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
o ມາດຕະຖານ ແລະ ການປົກປູ້ອງຂໍໍ້ມູນ
o ຕົວຕົນໃນໂລກດິຈຕ
ິ ອນ ແລະ ລາຍເຊັນດິຈຕ
ິ ອນ
o ການຮ່ວມມືໃນລະດັບສາກົນ
o ນະວັດຕະກໍາໃໝ່

•

ການລິເລີ່ມການບໍລິການດ້ານດິຈຕ
ິ ອນ
ມາດຕະຖານການບໍລກ
ິ ານດ້ານດິຈິຕອນຂອງພາກ
ລັດ
ການວາງແຜນໂຄງການ ແລະ ວິທການຈັດຕັງໍ້
ປະຕິບັດ
ການບໍລິການ ແລະ ການແກູ້ໄຂບັນຫາດ້ານການ
ຈັດຊືໍ້
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນ

ການເອົາຜູູ້ຊົມໃຊູ້ເປັນໃຈກາງ
•
•
•
•

ແຜນວາດທີ 1: ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ຮູບແບບ DMA

* ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທ;ີ
* ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
* ການສ້າງທັກສະ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ;
* ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ;
* ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ; ແລະ,
* ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ.
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ການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູບ
ູ້ ໍລຫ
ິ ານ
ໂຄງສ້າງ ແລະ ບົດບາດຂອງສະຖາບັນ
ການສະໜອງທຶນ ແລະ ງົບປະມານ
ແພລດຟອມທີ່ນໍາໃຊູ້ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພືີ່ອ
ການປະສານງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນ
ການຮ່ວມມືກັບບັນດາອຸດສະຫະກໍາ /
ນັກວິຊາການ / ຜູູ້ໃຫູ້ທຶນ

•
•
•
•

• ແຮງງານແລະທັກສະດ້ານ ດິຈິຕອນ
• ການຮຽນຮູູ້ ແລະ ການພັດທະນາ

•
•

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ການຮ່ວມມື ດ້ານສະ
ຖາບັນ

ການສ້າງ ທັກສະ ແລະ ຂດຄວາມສາມາດ

ປະສົບການຂອງຜູູ້ຊມ
ົ ໃຊູ້ ແລະ ຫັກການ ‘ການຄົໍ້ນ
ຄິດອອກແບບ’
ການມສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການດັດປັບໃຫູ້ແທດເໝາະ
ກັບສະພາບຂອງທ້ອງຖິີ່ນ
ການສືີ່ສານ ແລະ ຄວາມຮັບຮູູ້
ການມສ່ວນຮ່ວມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການ
ຮັບຮອງຈາກຜູູ້ຊົມໃຊູ້ (user adoption)

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂັ້ນຕອນ DMA ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າໃຈລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນຂອງລັດຖະບານ, ໂດຍອີງໃສ່
6 ເສົາຄ້ຳດັ່ງກ່າວ. ຂອບໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວຍັງລວມມີ 5 ລະດັບຄວາມພ້ອມທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີ, ນັບຕັ້ງແຕ່ລະດັບ
ລິເລີ່ມຫັນເປັນດີຈິຕອນ’ ໄປຈົນເຖິງລະດັບ ‘ນະວັດຕະກຳດ້ານດີຈິຕອນ.’
1
ລິເລີີ່ມຫັນເປັນດິຈິຕອນ

• ບໍີ່ມການກໍານົດຂົງເຂດຫັກ ແລະ
ຂົງເຂດຍ່ອຍທີ່ເປັນຈຸດສຸມຈະແຈູ້ງ
• ຄວາມຮູູ້, ທັກສະ ແລະ ກໍາລັງແຮງ
ງານ ດ້ານດິຈິຕອນ ຢູ່ໃນລະດັບຕໍີ່າ
• ຂັໍ້ນຕອນຕ່າງໆບໍີ່ໄດູ້ຖືເອົາ
ປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ ແລະ ບໍີ່ໄດູ້
ເກັບກໍາຄວາມຄິດເຫັນຈາກຜູູ້ນໍາໃຊູ້
ປາຍທາງ.
• ບໍີ່ມການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະ ບຽບການສໍາລັບການບໍລິ ການ
ແລະ ມາດຕະ ຖານທາງດ້ານດິຈິ
ຕອນ.
• ສະຖາບັນຍັງບໍີ່ມຄວາມສາມາດ
ທາງດ້ານດິຈິຕອນ.
• ວິໄສທັດທາງດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ
ຍຸດທະສາດຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ບໍີ່
ຈະແຈູ້ງ
• ນໍາໃຊູ້ຄົນໃນການດໍາເນນຂັໍ້ນຕອນ
ຂອງວຽກງານ ແລະ ໃນການ
ຕັດສິນບັນຫາ.
• ຂາດພືໍ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານເຕັກ
ໂນໂລຊ

2

3

ເລີີ່ມມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານດິຈິຕອນ

• ມການກໍານົດກ່ຽວກັບຂົງເຂດຫັກ ແລະ ຂົງເຂດ
ຍ່ອຍທີ່ເປັນຈຸດສຸມ ໃນວົງເເຄບ.
• ເລີ່ມມລະດັບຄວາມຮູູ້, ທັກສະ ແລະ ກໍາລັງແຮງ
ງານດ້ານດິຈິຕອນ
• ມການດໍາເນນການ ເກັບກໍາຄໍາຄິດເຫັນຈາກຜູູ້ນໍາ
ໃຊູ້ໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງເພືີ່ອປັບປຸງການປະຕິບັດ
ງານ.
• ມການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ລະ ບຽບການ
ສະເພາະສໍາລັບຂົງເຂດການບໍລິການ ແລະ ມາດ
ຕະ ຖານດ້ານດິຈິຕອນ.
• ມລະບົບການປົກຄອງທີ່ມຄວາມສາມາດທາງ
ດ້ານ ດິຈິຕອນ ໂດຍມການສະ ເໜໃຫູ້ການ
ບໍລິການທາງດ້ານດິຈິຕອນສະເພາະສໍາລັບແຕ່ລະ
ຂົງເຂດ.
• ມການກໍານົດການ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດການຕິດຕາມກວດກາ.
• ມໂຄງການດິຈິຕອນພາຍໃຕູ້ບາງເຂດຈຸດສຸມ
ແລະ ຂົງເຂດຍ່ອຍ.
• ຂັໍ້ນຕອນການເຮັດວຽກຖືກຫັນເປັນດິຈິຕອນ
ເພືີ່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຂໍໍ້ລິເລີ່ມດ້ານດິຈິຕອນ ແຕ່
ຍັງເປັນການນໍາໃຊູ້ທີ່ມລັກສະນະສະເພາະ.
• ເລີ່ມມພືໍ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊ ທີ່
ສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາການນໍາໃຊູ້ດິຈິ
ຕອນ.

ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງດ້ານດິຈິ
ຕອນ

• ມການກໍານົດ ແລະ ເຊືີ່ອມຕໍີ່ຂົງເຂດຫັກ ແລະ
ຂົງເຂດຍ່ອຍທີ່ເປັນຈຸດສຸມ.
• ມຄວາມຮູູ້, ທັກສະ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານດ້ານດິ
ຈິຕອນໃນລະດັບສູງ.
• ຂັໍ້ນຕອນການເຮັດວຽກຕ່າງໆຖືເອົາປະຊາຊົນ
ເປັນໃຈກາງໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງໂດຍມການປັບປຸງ
ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ ຜູູ້ນໍາໃຊູ້ ມປະສົບການດຂຶໍ້ນ.
• ມການສ້າງນະໂຍບາຍແລະ ລະບຽບຫັກການ
ລວມໃນທົີ່ວບັນດາກະຊວງ ສໍາລັບການບໍລິການ
ແລະ ມາດຕະຖານທາງດ້ານດິຈິຕອນ.
• ການບໍລິການທາງດ້ານດິຈິຕອນຖືກເຊືີ່ອມສານ
ກັບບັນດາລະບົບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ແອັບພ
ລິເຄຊັໍ້ນອືີ່ນໆ ຢ່າງສົມບູນ.
• ມການກໍານົດວິໄສທັດ/ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ວຽກທີ່ຈະແຈູ້ງ
• ຄວາມຄິດທາງດ້ານດິຈິຕອນເຂັໍ້ມແຂງ ແລະ
ວັດທະນະທໍາການເຮັດວຽກມຄວາມຄ່ອງຕົວ
• ຄວາມຄິດລິເລີ່ມທາງດ້ານດິຈິຕອນແມ່ນຖືກສ້າງ
ໂດຍມລັກສະນະຄ່ອງຕົວ ແລະ ເລີ່ມນໍາໃຊູ້ຢ່າງ
ສໍາເລັດຜົນ
• ລະບົບນິເວດທາງເຕັກໂນໂລຊປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າ
ໃນການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຕໍີ່ການບໍລິການທາງ
ດ້ານດິຈິຕອນທີ່ຖືກສ້າງຂຶໍ້ນ

4

5

ຫັນເປັນດິຈິຕອນຢ່າງສົມບູນ

ມີນະວັດຕະກໍາດ້ານດິຈິຕອນ

• ຂົງເຂດຫັກທີ່ເປັນຈຸດສຸມ
ສອດຄ່ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບຍຸດ
ທະສາດທາງດ້ານດິຈິຕອນ.
• ມຄວາມຮູູ້, ທັກສະ ແລະ ກໍາລັງ
ແຮງງານດ້ານດິຈິຕອນໃນລະດັບ
ສູງ.
• ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໄດູ້
ນໍາໃຊູ້ການບໍລິການດິຈິຕອນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ຍ້ອນມການຄໍານຶງເຖິງ
ປະສົບການ ຂອງຜູູ້ນໍາໃຊູ້ຫາຍ
ຂຶໍ້ນ.
• ມວິວັດທະນາການ ດ້ານ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ເນືີ່ອງຈາກມການປັບປຸງມາເເລູ້ວ
ຫາຍຄັໍ້ງ. ດິຈິຕອນຖືກເຊືີ່ອມໂຍງ
ເຂົໍ້າໃນທຸກໜ້າທວຽກງານຂອງ
ລັດຖະບານ.
• ຂັໍ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ຕ່າງໆໄດູ້
ຮັບການປັບປຸງໃຫູ້ເໝາະສົມຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນ ຕາມວິວັດທະນາການ
ຂອງເເນວທາງການຫັນເປັນດິຈິ
ຕອນ.
• ມການກໍານົດລະບົບນິເວດທາງ
ເຕັກໂນໂລຊຢ່າງຈະເເຈູ້ງ ທີ່
ສາມາດເອືໍ້ອອໍານວຍໃຫູ້ ການ
ພັດທະນາການບໍລິການດິຈິຕອນ
ກ້າວທໄປສູ່ລະດັບສາກົນ.

• ວິໄສທັດ ແລະ ເປົໍ້າ ໝາຍ
ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະວັດຕະ
ກໍາແລະ ວິທການແກູ້ໄຂບັນຫາ
ເເບບໃໝ່.ມຄວາມຮູູ້, ທັກສະ
ແລະ ກໍາລັງແຮງງານດ້ານດິຈິຕອນ
ໃນລະດັບສູງ.
• ມການອອກແບບການບໍລິການ
ທີ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ມຄວາມທົີ່ວເຖິງ.
• ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະ ບຽບການ
ເອືໍ້ອອໍານວຍໃຫູ້ມຄວາມຕໍີ່ເນືີ່ອງ
ດ້ານນະວັດຕະກໍາດິຈິຕອນ.
• ການດໍາເນນງານທັງໝົດຂອງ ທຸກ
ກະຊວງໄດູ້ມການເຊືີ່ອມໂຍງ ແລະ
ຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດ.
• ມຄວາມເປດກວ້າງຕໍີ່ວິວັດທະນາ
ການທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊ ແລະ
ນໍາມາຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ.
• ມການປັບໃຊູ້ທີ່ເໝາະສົມ ເພືີ່ອ
ມນະວັດຕະກໍາທີ່ກ້າວໜ້າໄວ.
• ມລະບົບນິເວດທີ່ເຮັດໃຫູ້ນະ
ວັດຕະກໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຊ ມ
ຄວາມຕໍີ່ເນືີ່ອງ ສໍາລັບການປັບໂຕ
ໃຫູ້ເຂົໍ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມພາຍ
ນອກທີ່ມການປ່ຽນແປງຕະຫອ
ເວລາ.

ແຜນວາດທີ 2: ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ ຂອງ DMA

ການປະເມີນລະດັບປະເທດ: ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບ ລິເລີ່ມຫັນເປັນດີຈິຕອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍ່ມີການສ້າງ
ຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີ ແລະ ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດັບ ເລີ່ມມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານດີຈິຕອນ. ໃນຂັ້ນກະຊວງ, ສປປ ລາວ ແມ່ນຖືກຈັດ
ຢູ່ໃນລະດັບ ເລີ່ມມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານດີຈິຕອນ ແລະ ໃນຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ ລິເລີ່ມຫັນເປັນດີຈິຕອນ.
ແຂວງ (1.3)

ສປປ ລາວ (1.7)
ກະຊວງ (1.8)
1

2

3

4

5

ລິເລີ່ມ

ມຄວາມຄືບໜ້າ

ມການເຊືີ່ອມໂຍງ

ຫັນເປັນດິຈິຕອນ
ສົມບູນ

ມນະວັດຕະກໍາ

ຄະແນນ DMA ໂດຍລວມ
1.7/5
ແຜນວາດທີ 3: ການປະເມີນຜົນໃນລະດັບຊາດໂດຍລວມ

11

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ການປະເມີນຕາມລະດັບເສົາຄ້ຳ

ສປປ ລາວ

ເສົາຄ້ຳທີ 1

ເສົາຄ້ຳທີ 2

ເສົາຄ້ຳທີ 3

ເສົາຄ້ຳທີ 4

ເສົາຄ້ຳທີ 5

ເສົາຄ້ຳທີ 6

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ

ນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະບຽບການ

ການສ້າງທັກສະ ແລະ
ຂີດຄວາມອາດສາມາດ

ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນ
ໃຈກາງ

ການກຳນົດ ແລະ
ການະໜອງບໍລິການ

ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ
ການຮ່ວມມືດ້ານ
ສະຖາບັນ

1.8

2.2

1.7

1.4

2.0

1.9

ແຜນວາດທີ 4: ການປະເມີນຜົນຕາມລະດັບເສົາຄ້ຳຂອງ ສປປ ລາວ

ພາບລວມຂອງການສັງເກດການກ່ຽວກັບເສົາຄ້ຳ DMA ແມ່ນຖືກນຳສະເໜີໄວ້ຂາ້ ງລຸມ
່ ນີ້ (ມີການອະທິບາຍເພີມ
່ ຕືມ
່ ໃນພາກທີ 3):

•

•
•

•

•

•

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ: ໃນຊ່ວງຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານດີຈິຕອນ ແລະ ລະບົບນິເວດການເຊື່ອມ

ໂຍງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງໄວວາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍຍັງຄົງຂາດໂຄງສ້າງອົງກອນໂດຍລວມຂອງລັດ
ແລະ ລະບົບນິເວດດ້ານນະວັດຕະກຳທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ (MIS) ແບບ
ຮອບດ້ານໃນລະດັບຕ່າງໆເທື່ອ.
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ: ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ດ້ວຍການອອກກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບ ແລະ
ໄດ້ສ້າງຂອບວຽກນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການປັບໂຕດ້ານດີຈິຕອນ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາກົນ.
ການສ້າງທັກສະ ແລະ ຂີດຄວາມອາດສາມາດ: ດັດຊະນີທຶນມະນຸດ (Human Capital Index) ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ
ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສປປ ລາວ ຍັງຂາດນະໂຍບາຍທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ການສົ່ງເສີມອາຊີບໃນ
ຂົງເຂດ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ໃຫ້ພຽງພໍ. ການຝຶກອົບຮົມ/ໂອກາດ ດ້ານການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະດ້ານ
ດີຈິຕອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ.
ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ: ໃນເຂດເມືອງຫຼວງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ມີການເຂົ້າເຖິງບໍລິການສາທາລະນະ ແລະ ເວັບ
ໄຊຕ່າງໆໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຊື່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກໂຕນດ້ານດີຈິຕອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ ລະຫວ່າງບັນດາຂົງເຂດເຫຼົ່າ
ນີ້ ແລະ ຮູບແບບຄວາມປະພຶດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ຍັງບໍ່ຖືວ່າມີລັກສະນະທີ່ເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້
ເປັນໃຈກາງ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນຍ້ອນຂາດຫຼັກປະຕິບັດ ແລະ ຫຼັກການຄົ້ນຄິດອອກແບບ ແລະ ຂາດຄວາມເປັນເອກະພາບ
ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ.
ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ: ລັດຖະບານໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານດີຈິຕອນ ເຊັ່ນ: ເວັບໄຊຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ (Services Portal) , ການລະບຸຕົວຕົນດ້ານດີຈິຕອນ ຫຼື LaoKYC ແລະ ວີຊ່າເອເລັກໂຕຣ
ນິກ (e-Visa). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສປປ ລາວ ຍັງຕ້ອງການແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານບໍລິ
ການດີຈິຕອນຂອງພາກລັດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງແບບດີຈິຕອນ ເພື່ອພັດທະນາການບໍລິການດ້ານດີຈິຕອນ.
ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ: ໜ່ວຍງານຂອງລັດ ມັກຈະຕ່າງຝ່າຍຕ່າງເຮັດວຽກຂອງໃຜລາວ ໂດຍ
ບໍ່ມີການປະສານສົມທົບກັນ ເພື່ອສະໜອງບໍລິການແບບເຊື່ອມສານ. ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຈະຕ້ອງໄດ້
ສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນດ້ານສະຖາບັນຢ່າງຫ້າວຫັນ ເຂົ້າໃນຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານລັດຖະບານດີຈິຕອນ.

ການວິເຄາະແບບປຽບທຽບຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ 6 ປະເທດ (ເອັສໂຕເນຍ, ສ. ເກົາຫຼີ, ຣະວັນດາ, ພູຖານ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ)
ແມ່ນໄດ້ຖືກດຳເນີນການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນຂອງບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວຕາມແຕ່ລະເສົາຄ້ຳ
DMA ແລະ ຂົງເຂດຈຸດສຸມ. ສປປ ລາວ ຍັງຄົງຕາມຫຼັງບັນດາປະເທດທີ່ເຮັດການສົມທຽບໃນທຸກເສົາຄ້ຳ ຍ້ອນຫາກໍ່ລິເລີ່ມດຳເນີນ
ການຫັນເປັນດີຈິຕອນ. ຮູບແບບການວິເຄາະໂດຍຜ່ານການສົມທຽບກັບ 6 ປະເທດນີ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງຜົນສຳເລັດ
ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ວຽກງານ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ຖອດຖອນບົດຮຽນສຳລັບ ສປປ ລາວ. ສະຫບແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຕັກໂນໂລຊີຈະ
ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນການສ້າງລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ສຳເລັດ ແຕ່ຍັງຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຜູ້ຊົມໃຊ້, ຫຼັກການອອກແບບບໍລິການ, ລະບົບນິເວດທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມຂອງການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນ ສາມາດນຳໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເຄື່ອງມືໄອຊີທີທີ່ມີຄວາມກວມລວມ
ແລະ ທັນສະໄໝ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ (MVGs) ທີ່ຖືກວ່າຈ້າງເຂົ້າໃນວຽກງານດ້ານດີຈິຕອນ/ໄອຊີທີ ກັບກະຊວງ/
ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແມ່ນມີອັດຕາສ່ວນທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຂາດນະໂຍບາຍການວ່າຈ້າງທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ໂຄງສ້າງແນ່ນອນ, ມີ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະດ້ານ ດີຈິຕອນ/ໄອຊີທີ ທີ່ຈຳກັດ, ແລະ ຂາດໂອກາດດ້ານການຈ້າງງານເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ານດີຈິຕອນ
ຂອງລັດຖະບານ.
ພາບລວມຂອງຊ່ອງຫວ່າງສຳຄັນສຳລັບແຕ່ລະເສົາຄ້ຳແມ່ນຖືກນຳສະເໜີໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ (ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມໃນພາກທີ 4):
•

•

•

•

•

•

•

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ: ມີບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຜ່ານສາຍໂທລະສັບທີ່ຈຳກັດ, ໂຄງສ້າງອົງກອນໂດຍ
ລວມຂອງລັດຍັງບໍ່ທັນຖືກພັດທະນາຂຶ້ນເທື່ອ, ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດຍັງບໍ່ທັນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະ ເຄື່ອງມືດີຈິຕອນ/
ເຄື່ອງມືໄອຊີທີເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອມໂຍງກັນ;
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ: ຂໍ້ກໍານົດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ອາຊະຍາກໍາ ທາງລະບົບຄອມ
ພິວເຕີີ ແລະ ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້;
ການສ້າງທັກສະ ແລະ ຂີດຄວາມອາດສາມາດ: ຍັງບໍ່ມີແຜນແມ່ບົດວ່າດ້ວຍການສຶກສາດ້ານໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ, ພະນັກງານທີ່ມີ
ທັກສະດ້ານໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນຍັງມີຈຳນວນໜ້ອຍ, ພະນັກງານ ຂອງ ກະຊວງ/ແຂວງ ບໍ່ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ທິດທາງສາຍອາຊີບ
ທີ່ຈະແຈ້ງ. ສິ່ງຈູງໃຈ ແລະ ໂອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ແລະ
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດ;
ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ: ຍັງບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ ປັດໄຈໃນການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ ແລະ ຫຼັກການຄິດຄົ້ນອອກແບບ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການອອກແບບ, ທົດສອບ ແລະ ນຳໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ;
ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ: ຍັງບໍ່ທັນມີການສ້າງເວັບໄຊຂໍ້ມູນແບບປະຕູດຽວ ສຳລັບການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ
ຂອງພາກລັດ, ຍັງບໍ່ທັນມີການກຳນົດບໍລິການ, ມາດຕະຖານດ້ານບໍລິການດີຈິຕອນຂອງພາກລັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ
ເທື່ອ, ແລະ ການຮັບຮອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ (MIS) ຍັງຄົງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບກັນໃນທົ່ວທຸກ
ກະຊວງ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆຂອງລັດ;
ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ: ຍັງບໍ່ທັນມີຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ມີໜ້າທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ ທີ່
ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອວຽກງານການພັດທະນາລັດຖະບານດີຈິຕອນສະເພາະ ໃນລະດັບກະຊວງ/ແຂວງເທື່ອ, ລັດຖະບານເອງກໍ່ມີງົບ
ປະມານ ແລະ ເງິນທຶນທີ່ຈຳກັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີການສ້າງກົນໄກ
ການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງ/ແຂວງ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນວຽກງານການສື່ສານລະຫວ່າງພາຍໃນ/ພາຍນອກເທື່ອ.
ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບໂຄງການການທົດລອງ: ຂໍ້ແນະນຳດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມສອດຄ່ອງ
ກັບເຄື່ອງມືໄອຊີທີ ທີ່ລະບຸໄວ້, ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຂໍ້ແນະນຳ
ດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຫັນຜົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໄວ
ເຊິ່ງຈະສະແດງໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຫັນເຖິງຂັ້ນຕອນ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ. ຜົນການຮຽນຮູ້ຈາກການທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດລະບຸເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດລວມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານດີຈິຕອນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ໂດຍອີງຕາມ ແຜນແມ່ບົດ/ທິດທາງ, ການທົດລອງທີ່ເປັນບຸລິມະສິດລວມມີ:
1. ເວັບໄຊຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງ ໂດຍອີງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ໂຄງສ້າງດຽວກັນ;
2. ການວິເຄາະທາງສັງຄົມ-ວິຊາການໃຫ້ແກ່ແພລດຟອມການປະສານງານ (G-Share, SharePoint) ລະຫວ່າງ
ແຕ່ລະກະຊວງ;
3. ການປະເມີນທັກສະຂອງແຮງງານດ້ານໄອທີ/ດີຈິຕອນຂອງພາກລັດ;
4. ແອັບພິເຄຊັ່ນປະຍຸກແບບປະຕູດຽວທີ່ຄອບຄຸມທຸກບໍລິການຂອງລັດ; ແລະ,
5. ທາງເລືອກດ້ານດີຈິຕອນ ເພື່ອສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຫຼື ປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ.
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2. ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ຮູບແບບການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ
ການສ້າງລັດຖະບານດີຈິຕອນທີ່ມີນະວັດຕະກຳ, ເປີດກວ້າງ, ຄ່ອງໂຕ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບທຸກ
ວຽກງານການພັດທະນາດີຈິຕອນ, ລວມທັງການສ້າງເສດຖະກິດດີຈິຕອນທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ. ນອກເໜືອຈາກການຍົກສູງ
ປະສິດທິພາບດ້ານວຽກງານບໍລິຫານແລ້ວ, ຂະບວນການຫັນເປັນດີຈິຕອນຂອງລັດຖະບານ ຍັງຊ່ວຍສະໜອງໂອກາດທີ່ບໍ່ເຄີຍ
ຄາດຄິດມາກ່ອນ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກ່ການສື່ສານຢ່າງຫ້າວຫັນກັບພາກລັດ. ຂອບ ແລະ ຮູບແບບ DMA ສາມາດຊ່ວຍລັດຖະບານໃນທຸກລະດັບຂອງກຸ່ມປະເທດ
ກຳລັງພັດທະນາ ໃນການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານການຫັນເປັນດີຈິຕອນ. ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະທັງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ
ປະລິມານ, DMA ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດລະບຸຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງສະຖານະດີຈິຕອນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສະເໜີແຜນການ
ດຳເນີນງານຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ/ຫຼື ສ້າງຍຸດທະສາດໄອຊີທີແຫ່ງຊາດແບບຮອບດ້ານ.

a. ພາກນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ DMA
ປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກໃນປັດຈຸບັນກຳລັງກ້າວໄປໃນທິດທາງດີຈິຕອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ລວມທັງການຮວບຮວມຍຸດທະສາດຕ່າງໆ
ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປັບໂຕ ແລະ ເອົາໂຕລອດໃນເສດຖະກິດດີຈິຕອນຍຸກໃໝ່ໄດ້. ເສົາຄ້ຳດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເກີດຂຶ້ນມາ
ໃໝ່ - ຈາກ ເຄື່ອຄ່າຍການສື່ສານອຸປະກອນຜ່ານອິນເຕີເນັດ (IoT) ມາເປັນ ປັນຍາປະດີດ (AI), ລະບົບຄລາວຄອມພິວເຕີ,
ກຸ່ມຂໍ້ມູນຜູກພັນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປະສານໂລກຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໂລກສະເໝືອນຈິງ (AR/VR) - ທີ່ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ເສດຖະກິດຕ່າງໆສາມາດສ້າງກໍລະນີຕົວຢ່າງ ແລະ ຍຸດທະສາດເພື່ອນຳເອົາໄປໃຊ້. ຈູດພິເສດຂອງວຽກງານການຫັນ
ເປັນລັດຖະບານດີຈິຕອນ ແມ່ນການສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງ ແລະ ຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆຂອງລັດ ໂດຍ
ຜ່ານການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໄອທີ, ຄວບຄູ່ໄປກັບການນຳໃຊ້ຮູບແບບໃໝ່ໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ.
DMA ຈະຊ່ວຍສ້າງຂໍ້ແນະນຳສຳຄັນ ໃນດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມການທົດລອງທີ່ສ້າງຜົນໄດ້ຮັບໄວ, ການສ້າງທັກ
ສະທາງດີຈິຕອນ ແລະ ການກະກຽມດ້ານສະຖາບັນ ທີ່ຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນການອອກແບບ ແລະ ແຜນການດຳເນີນງານດ້ານ
ການຫັນເປັນດີຈິຕອນຂອງ ສປປ ລາວ.

i. ການນິຍາມ DMA
• DMA ແມ່ນເຄື່ອງມືຍຸດທະສາດໃນການລະບຸຄວາມພ້ອມທາງດ້ານດີຈິຕອນໃຫ້ແກ່ລະບົບ, ບໍລິການ ແລະ ຂີດ
ຄວາມສາມາດດ້ານດີຈິຕອນ ເພື່ອຊ່ວຍຂັບເຄື່ອນວາລະການຫັນເປັນດີຈິຕອນ. DMA ຈະຊ່ວຍສະໜອງມຸມມອງ
ແບບກວມລວມ ແລະ ຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບສະຖານະໃນປັດຈຸບັນຂອງລັດຖະບານດີຈິຕອນ ໂດຍຜ່ານການກວດ
ສອບລະບົບນິເວດທາງດີຈິຕອນຂອງລັດຖະບານໃນທຸກດ້ານ.
• DMA ຈະຊ່ວຍປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນໃຫ້ແກ່ລະບົບ, ບໍລິການ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດດ້ານດີຈິຕອນ
ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸວາລະການຫັນເປັນດີຈິຕອນຂອງລັດຖະບານ. ມັນຍັງຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ
ອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນທິດທາງດ້ານການຫັນເປັນດີຈິຕອນ.
• DMA ຈະຊ່ວຍສະໜອງພາບລວມທີ່ສົມທຽບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນທິດທາງດ້ານການ
ຫັນເປັນດີຈິຕອນ.
• DMA ຍັງຊ່ວຍສະໜອງຂໍ້ມູນ ທີ່ໄວ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບຈຸດແຂງ ແລະ ໂອກາດດ້ານດີຈິຕອນຂອງ
ປະເທດ ແລະ ຊ່ວຍປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ຄວາມຈະແຈ້ງ ໃນການຂັບເຄື່ອນແນວທາງການຫັນເປັນດີຈິຕອນ
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງສັງຄົມໂດຍລວມ.

ii. ຈຸດປະສົງຂອງ DMA
ການດຳເນີນ DMA ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງອັນສະເພາະດ້ານວາລະການຫັນເປັນດີຈິຕອນຂອງຕົນ,
ທີ່ລວມມີ:
• ປະເມີນລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ;
• ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂີດຄວາມສາມາດດ້ານດີຈິຕອນ;
• ກຳນົດຂົງເຂດຈຸດສຸມສຳລັບການພັດທະນາ; ແລະ,
• ກຳນົດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນທິດທາງໃນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ.
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iii. ຄວາມສຳຄັນຂອງ DMA ສຳລັບ ສປປ ລາວ
• DMA ຈະຊ່ວຍ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການລະບຸຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ໂອກາດໃນການດຳເນີນ
ກິດຈະກຳຫຼືໂຄງການທາງດີຈິຕອນ ແລະ ກຳນົດຂອບເຂດຂອງໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເປົ້າໝາຍ ດີຈິຕອນ/ໄອຊີທີ;
• ຂອບວຽກ DMA ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໂຕແບບອ້າງອີງໂດຍລວມ ເພື່ອລະບຸ, ກຳນົດໂຄງສ້າງ ແລະ ຈັດລຽງບຸລິມະສິດ
ໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຫັນເປັນດີຈິຕອນ; ແລະ,
• DMA ຈະຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການລິເລີ່ມການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອ
ຈັດລຽງບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຫັນເປັນດີຈິຕອນຂອງພາກລັດ.

iv. ລັດຖະບານດີຈິຕອນໃນ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງ
ໃຕ້ (ອາຊຽນ). ເຖິງຈະມີອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊ່ວງຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ (ໃນອັດຕາ
5.9 ສ່ວນຮ້ອຍໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ປີ), ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ
ຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາວະຖົດຖອຍເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ວິກິດການທາງການເງິນອາຊີໃນປີ 1998 ເປັນຕົ້ນມາ.
ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ປະເມີນໄວ້ວ່າ ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕຫດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີ 2020 ເຖິງ -0.6
ສ່ວນຮ້ອຍ.
ສປປ ລາວ ມີອັນດັບ/ລະດັບຄວາມກ້າວໜ້າ ທາງດ້ານລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ບໍ່ດີຂຶ້ນໃນຊຸມປິທີ່ຜ່ານມາ:
• ອີງຕາມການຈັດອັນດັບໂດຍນຳໃຊ້ ດັດຊະນີລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ສປຊ ຫຼື EGDI, ອັນດັບຫຼຸດລົງຫຼາຍ
ໃນຫຼາຍປິຜ່ານມາຈາກ 148 ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 167 ໃນປີ 2020 (ຈາກທັງໝົດ 193 ປະເທດ); ແລະ,
• ອີງຕາມດັດຊະນີ GovTech ຂອງທະນາຄານໂລກ ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີການພັດທະນາຂຶ້ນ ເພາະວ່າຍັງນອນ
ຢູ່ໃນກຸ່ມປະເທດທີ່ມີລະດັບຄວາມກ້າວໜ້າຕໍ່າ (ກຸ່ມ C & ກຸ່ມ D).
ການຈັດອັນດັບດ້ານການພັດທະນາລັດຖະບານເອເລັກ
ໂຕຣນິກຂອງ ສປຊ ສາລັບ ສປປ ລາວ
2016

2018

A

2020
ກຸ່ມດັດຊະນີຄວາມກ້າວໜ້າ ດ້ານ GovTech

2014

ດັດຊະນີ GovTech ຂອງທະນາຄານໂລກ ສາລັບ ສປປ ລາວ

148
152

162
167

B

C

C

C

2014

2016

C

D

D

ກຸ່ມ A

ຜູ້ນຳດ້ຳນ GovTech

ກຸ່ມ B

ມີກຳນລົງທຶນຫຼຳຍໃສ່ GovTech ແລະ ມີກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີີ່ດີໃນ
ຂອບເຂດຈຸດສຸມເກືອບທັງໝົດ

ກຸ່ມ C

ມີກິດຈະກຳຕ່ຳງໆທີີ່ກຳລັງດຳເນີນຢ່ເພືອ
ີ່ ປັບປຸງ ບຳງຈຸດສຸມຂອງ
GovTech

ກຸ່ມ D

2018

2020

ມີກິດຈະກຳໜ້ອຍທີີ່ນອນໃນຈຸດສຸມຂອງ GovTech

ແຜນວາດທີ 5: ການຈັດອັນດັບພາຍໃຕ້ ດັດຊະນີລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ສປຊ ແລະ ດັດຊະນີ GovTech ຂອງທະນາຄານໂລກ ສຳລັບ ສປປ ລາວ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ສປຊ, World Bank GovTech Maturity
Index Report 2020, World Development Report 2016, 2014 FMIS and Open Budget Data
Study
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ສປປ ລາວ ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ອັນດັບ 9 ຈາກທັງໝົດ 10 ປະເທດອາຊຽນ ໃນດ້ານການເຂົ້າເຖິງດີຈິຕອນ, ລາຄາ ແລະ
ຄຸນນະພາບຂອງບໍລິການອິນເຕີເນັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນໃນເດືອນມັງກອນປີ 2021 ຈາກ ສະມາຄົມ
ສົງ່ ເສີມມາດຕະຖານການສືສ
່ ານຜ່ານໂທລະສັບມືຖ,ື ສປປ ລາວ ມີອດ
ັ ຕາການເຂົາ້ ເຖິງໂທລະສັບມືຖເື ພີມ
່ ສູງຂຶຢ
້ າ່ ງໄວວາ.1

ປະຊາກອນທັງໝົດ

7.33 ລ້ານ
ອັດຕາສ່ວນຜູູ້ອາໄສໃນ
ຕົວເມືອງ:
36.6%

ແຫີ່ງຂໍໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານດ້ານວຽກງານດິຈິຕອນໂລກ 2021

ການເຊືີ່ອມໂຍງຜ່ານໂທລະສັບມືຖື

ຜູູ້ໃຊູ້ງານອິນເຕີ
ເນັດ

5.8 ລ້ານ

3.55 ລ້ານ

ຄິດເປັນອັດຕາສ່ວນ
ປະຊາກອນ
79.1%

ຄິດເປັນອັດຕາສ່ວນ
ປະຊາກອນ
48.4%

ຜູູ້ຊົມໃຊູ້ສືີ່ສັງຄົມອອນລາຍທີີ່ຍັງ
ເຄືີ່ອນໄຫວຢູ່

3.60 ລ້ານ
ຄິດເປັນອັດຕາສ່ວນ
ປະຊາກອນ
49.1%

ແຜນວາດທີ 6: ສະຖິຕິໄອຊີທີຂອງ ສປປ ລາວ 2021

ແຜນວາດທີ 7: ລຳດັບເວລາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານລັດຖະບານດີຈິຕອນຂອງ ສປປ ລາວ

1

ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານດີຈິຕອນໃນ ສປປ ລາວ - ຄວາມພະຍາຍາມໃນຂັ້ນລິເລີ່ມ
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ການພັດທະນາດ້ານລັດຖະບານດີຈິຕອນທີ່ສຳຄັນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນສາມາດສັງລວມໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
• ໃນປີ 2019, ຂະແໜງການດີຈິຕອນ/ໄອຊີທີ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 107.83 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ສ່ວນຮ້ອຍຈາກ
ຊ່ວງປີ 2018;
• ໃນປີ 2019, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (MTC/ກຕສ) ໄດ້ອະນຸມັດ 14 ໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ 27.63
ຕື້ກີບ, ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງວິຊາການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນຂົງເຂດເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
• ໃນປີ 2019, ສປປ ລາວ ໄດ້ຕິດຕັ້ງສາຍໄຍແກ້ວ ໂດຍມີລວງຍາວທັງໝົດ 90,258 ກມ ກວມທຸກເມືອງ ແລະ ທຸກ
ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື 3G ໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍໃຫ້ກວມເອົາ 82 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ
4G ກວມ 55 ສ່ວນຮອຍຂອງບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ. ສ່ວນລະບົບ 5G ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການທົດລອງໃນບາງ
ຂົງເຂດຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
• ໃນປີ 2021, ປະຊາກອນລາວ 3.5 ລ້ານຄົນທົ່ວປະເທດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ;
• ຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານໄອຊີທີ ລວມທັງການສ້າງ ສູນອິນເຕີເນັດ
ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລວມສູນບໍລິການສື່ສານ ແລະ ອິນເຕີເນັດ, ລະບົບອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ, ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ, ສູນ
ຂໍ້ມູນໃນຂົງເຂດ ດົງໝາກຄາຍ, ລະບົບຢັ້ງຢືນລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກແຫ່ງຊາດ (NRCA) ແລະ ລະບົບການ
ຢືນຢັນຕົວຕົນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມຂອງບໍລິການ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານວິຊາການໃຫ້
ແກ່ທຸກຂະແໜງ ການ; ແລະ,
• ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເຄື່ອງມືແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີ ແລະ
ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການພັດທະນາເຕັກໂນ
ໂລຊີດີຈິຕອນ. ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ (LaoCERT) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອ
ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຂໍ້ມູນທີ່ມີການແລກປ່ຽນຜ່ານບໍລິການ
ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ. ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕິ ແລະ
ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນລວມມີ:
o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ (2010)
o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (2012)
o ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນຈາກອິນເຕີເນັດ (2014)
o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ (2015)
o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ (2017)
• ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ສ້າງນິຕິກຳພື້ນຖານ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງໄອຊີທີ, ການຊຳລະເງີນ, ທຸລະກຳ ແລະ ການຄ້າທາງ
ດີຈິຕອນ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຂໍ້ລິເລີ່ມລັດຖະບານດີຈິຕອນ. ບັນດານິຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີ:
o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ (2001), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ)
(2021)
o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (2016)
o ດຳລັດວ່າດ້ວຍສູນຂໍ້ມູນ (2016)
o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (2019)
o ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ (2021)
• ລັດຖະບານໄດ້ເປີດໂຕ ວິໄສທັດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດດີຈິຕອນ (2021-2040), ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດດີຈິຕອນ (2021-2030) ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ (20212025) ໃນເດືອນທັນວາ 2021.

ວິໄສທັດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດດີຈິຕອນ (2021-2040)
ເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳດີຈິຕອນ ເປັນເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍໃນການພັດທະນານະວັດຕະກຳການ
ຜະລິດ, ການແຈກຢາຍ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງ ເສດຖະກິດດີຈິຕອນ ທີ່ຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແບບຮອບດ້ານ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ.

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດດີຈິຕອນ (2021-2030)
ຍຸດທະສາດນີ້ປະກອບມີ 8 ຫົວຂໍ້ທີ່ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈິຕອນ ທີ່ກຳນົດ
ໄວ້ພາຍໃຕ້ ວິໄສທັດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດດີຈິຕອນ. ປະເດັນດັ່ງກ່າວລວມມີ:
•
•
•

•

•

•

•
•
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ພັດທະນານິຕິກຳ - ທົບທວນກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່, ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳໃໝ່ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່
ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈິຕອນ;
ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ - ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເສດຖະກິດດີຈິຕອນ ໃຫ້ສາມາດກວມເອົາທຸກຂົງເຂດທົ່ວ
ປະເທດ ທີ່ຈະຊ່ວຍເລັ່ງລັດການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດດີຈິຕອນ;
ພັດທະນາແພລດຟອມຕ່າງໆ - ພັດທະນາແພລດຟອມສຳລັບລັດຖະບານດີຈິຕອນ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຊຳລະເງິນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ຕະຫຼາດເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ;
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ - ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ແລະ ທັກສະດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນ ເຂົ້າໃນລະບົບການ
ສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງລັດຖະ
ກອນໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນ;
ສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ - ພັດທະນາທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຜະລິດ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈິຕອນ, ສະໜັບ
ສະໜຸນການພັດທະນານະວັດຕະກຳດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ຈຸລະວິສາຫະກິດ,
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (MSME) ແລະ ສ້າງຕັ້ງນິຄົມດີຈິຕອນ;
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນ - ຮັບປະກັນໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ
ຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດີຈິຕອນ, ການໄຫຼວຽນຂອງຂໍ້ມູນດີຈິຕອນ ແລະ ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ຮັບ
ການປົກປ້ອງ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການແຈກຢາຍສິນຄ້າຮຽນແບບ ແລະ ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການສໍ້ໂກງອື່ນໆ;
ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນ - ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົວກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນ ແລະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳ
ໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດດີຈິຕອນ; ແລະ,
ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ - ຍົກສູງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມືແບບຮອບດ້ານ ໃນວຽກງານ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຍົກສູງຄວາມ
ຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ, ອານຸພາກພື້ນ, ແລະ ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ (2021-2025)
ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ (2021-2025) ໄດ້ກຳນົດ 14 ຂອບໜ້າວຽກການພັດທະນາ ແລະ ວຽກງານ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດດີຈິຕອນ (2021-2030) ຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ. ແຜນການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ລະບຸເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຕ້ອງບັນລຸໃຫ້ໄດ້ໃນອີກ 5 ປີຕໍ່ໜ້າດັ່ງລຸ່ມນີ້:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ພັດທະນາຂະແໜງການ ໂດຍການສ້າງແພລດຟອມການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກແບບເປັນຮູບປະທຳ, ລວມທັງລະບົບການຊຳລະ
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ລະບົບໂລຈີສຕິກເອເລັັກໂຕຣນິກ ແລະ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ;
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດອັນເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູປະກອບການພາຍໃນ ໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນ ແລະ ລະບົບການຄ້າ
ເອເລັກໂຕຣນິກ;
ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຕ່າງໆຂອງລັດ;
ຫັນທຸກບໍລິການດັ້ງເດີມຂອງລັດເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍ, ໂດຍແນໃສ່ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຈາກຈຳນວນບໍລິການ
ທັງໝົດ ພາຍໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງອັນດັບລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ດັດຊະນີການພັດທະນາໄອຊີທີຂອງ
ສປປ ລາວ;
ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານບໍລິການປະຕູດຽວ ສຳລັບທຸກການບໍລິການຂອງລັດ ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນ
ແຂວງ;
ປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງການຊໍາລະອາກອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ໂດຍຜ່ານລະບົບການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ;
ສ້າງນິຄົມດີຈິຕອນຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແຫ່ງ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ;
ສົ່ງເສີມການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈິຕອນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດຂອງ 3 ສູນຂໍ້ມູນຫຼັກ;
ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບຂົງເຂດບ້ານ ແລະ ຕົວເມືອງຫຼັກຕ່າງໆໃຫ້
ກວ້າງຂວາງຕື່ມ, ແນໃສ່ໃຫ້ກວມໄດ້ 80 ສ່ວນຮ້ອຍທົ່ວປະເທດ;
ເພີ່ມອັດຕາສ່ວນຂອງແຮງງານທີ່ມີທັກສະ ແລະ ຄວາມຊຳນານດ້ານດີຈິຕອນ ຈາກ 0.3 ໃຫ້ເປັນ 1 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກຳລັງ
ແຮງງານໃນປັດຈຸບັນ;
ປັບປຸງລະບົບເສດຖະກິດ2 ໂດຍຜ່ານການນຳສະເໜີອົງປະກອບຂອງເສດຖະກິດດີຈິຕອນເຂົ້າໃນລະບົບ; ແລະ,
ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນເຂົ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້
ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ເສດຖະກິດ, ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

ແຜນງານທີ 4 ຂອງແຜນການນີ້ໄດ້ສະໜອງຂອບການພັດທະນາ ທີ່ແນໃສ່ຫັນປ່ຽນບໍລິການຂອງລັດໄປສູ່ລະບົບລັດຖະບານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ແລະ ແນໃສ່ພັດທະນາການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ. ສິ່ງນີ້ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ອາໄສການ
ດຳເນີນການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1) ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ລະບົບລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ, ນັບຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນສູນກາງໄປຈົນເຖິງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງເວັບ
ໄຊຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີການປະຊຸມທາງໄກ, ເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ, ອີເມວ, ຂໍ້ຄວາມດ່ວນ, ລະບົບການ
ຄຸ້ມຄອງທາງດີຈິຕອນ ແລະ ລະບົບທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ;
2) ສ້າງໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ລະບົບລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ;
3) ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກໜ່ວຍງານຂອງລັດ ສ້າງແຜນວຽກ ທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນທົ່ວທຸກໜ່ວຍງານ;
4) ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນ
ໃນການນຳໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການດຳເນີນວຽກງານຂອງຕົນ;
ແລະ,
5) ພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆເພື່ອສ້າງການລົງທຶນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP) ເພື່ອ
ພັດທະນາ ແລະ ບໍໍລິຫານລັດຖະບານດີຈິຕອນ.
•

ລັດຖະບານໄດ້ພັດທະນາບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກຂຶ້ນຫຼາຍປະເພດ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການຫັນລະບົບບໍລິຫານ
ລັດ ແລະ ບໍລິການລັດໃຫ້ເປັນດີຈິຕອນ. ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງລາຍການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສຳຄັນ:

“ລະບົບເສດຖະກິດ ແມ່ນຊ່ອງທາງທີ່ສັງຄົມ ຫຼື ລັດຖະບານນຳໃຊ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ແລະ ແຈກຢາຍຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່, ບໍລິການ ແລະ ສິນຄ້າຕ່າງໆ
ໄປທົ່ວທຸກພາກພື້ນ ຫຼື ທົ່ວປະເທດ.” ເບິ່ງຕື່ມ:
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/economic-system/
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ບໍລິການລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຕ ລັດຖະບານ (G2G)
ການບໍລິການທາງ
ດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ

ອົງການຜູ້ນຳພາ

ຄຳອະທິບາຍ

G-Net

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ການສື່ສານ

ເຄືອຂ່າຍພາຍໃນຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.

ອີເມວລັດຖະບານ

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ການສື່ສານ

ໄດ້ມີການສ້າງທີ່ຢູ່ອີເມວ 800 ອັນຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນທັງໝົດ, ລວມ
ທັງພະນັກງານຂອງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໃນຂັ້ນແຂວງ
ອີກດ້ວຍ.

G-Share

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ການສື່ສານ

ລະບົບຄລາວເພື່ອເກັບກຳ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ່ວຍງານຕ່າງ
ໆຂອງພາກລັດສາມາດເກັບຮັກສາ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ
ສຳຄັນໄດ້.

G-Chat

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ການສື່ສານ

ນີ້ແມ່ນໂປຣແກຣມຂໍ້ຄວາມດ່ວນທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍລັດຖະກອນ.

ເຕັກໂນໂລຊີການປະຊຸມ
ທາງໄກ

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ການສື່ສານ

ລະບົບການປະຊຸມທາງໄກແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການຕິດຕັ້ງ
ຂອງພາກລັດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ.

ລະບົບຫ້ອງການເອເລັກ
ໂຕຣນິກ

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ການສື່ສານ

ລະບົບຄຸ້ມຄອງເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກນີ້ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍ
ຜ່ານອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ, ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບ
ມືຖື, ແທັບເລັດ, ແລັບທອັບ ແລະ ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ. ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້
ຖືກຕິດຕັ້ງໃນທຸກກົມຂອງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ
ໜ່ວຍງານທຽບເທົ່າກົມຕ່າງໆແລ້ວ, ໂດຍມີຈຳນວນເອກະສານຫຼາຍກວ່າ
3,000 ສະບັບທີ່ຖືກເກັບໄວ້ໃນລະບົບດັ່ງກ່າວ.

ໃນທຸກຫ້ອງການ

ບໍລິການລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ (G2C)
ການບໍລິການທາງ
ດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ

ອົງການຜູ້ນຳພາ

ຄຳອະທິບາຍ

ໂປຣແກຣມ
Lao KYC

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ການສື່ສານ &
ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ

ໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວຊ່ວຍໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ
ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນສ່ວນ
ໂຕ, ເຊັ່ນ: ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະ ທີ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາ, ລົງທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບ,
ອັບໂຫຼດບັດສັກວັກຊີນສີຂຽວ, ສະແກນ QR ເພື່ອຕິດຕາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້
ສຳພັດໃກ້ຊິດ ແລະ ຕິດຕາມຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19.

ຈົດໝາຍເຫດທາງ
ລັດຖະການ
(Gazette)

ກະຊວງຍຸຕິທຳ &
ກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ

ເວັບໄຊນີ້ໄດ້ຕີພິມຮ່າງລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ບຸກຄົນ, ໜ່ວຍງານ
ຂອງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກເອກະຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້

ເວັບໄຊຂໍ້ມູນຊອກຫາ
ວຽກ

ກະຊວງແຮງງານ
ເວັບໄຊຂໍ້ມູນຊອກຫາວຽກແມ່ນສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສູນຈັດຫາງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການ ຕຳແໜ່ງຫວ່າງຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ສັງຄົມ

ຄັງປັນຍາລາວ

ກະຊວງສຶກສາ ແລະ
ກິລາ

ແພລດຟອມການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ
ຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການສິດສອນ
ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜຸນວຽກງານຄູ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ,
ແລະ ຍົກສູງທັກສະທາງດີຈິຕອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ, ໄວໜຸ່ມ, ຄູ ແລະ ບຸກຄະ
ລາກອນໃນຂະແໜງການສຶກສາ.

ວີຊ່າເອເລັກໂຕຣນິກ

ກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຖືສັນຊາດລາວສາມາດນຳໃຊ້ແພລດຟອມນີ້ ເພື່ອຍື່ນຂໍວີຊາກ່ອນເດີນທາງ
ເຂົ້າ ສປປ ລາວ ໄດ້.
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ແລະ

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ບໍລິການລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ທຸລະກິດ (G2B)
ການບໍລິການທາງ
ດ້ານເອເລັກໂຕຣ
ນິກ

ກະຊວງທີ່ຊີ້ນໍາ

ຄຳອະທິບາຍ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ເວັບໄຊຂໍ້ມູນອອນລາຍນີ້ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ
ຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ
ແລະ ການຄ້າ
ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ລວມທັງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ,
ລະບຽບການກ່ຽວກັບສິນຄ້າສະເພາະ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ເວັບໄຊບໍລິການປະຕູ
ກະຊວງແຜນການ
ດຽວສຳລັບການດຳເນີນ ແລະ ການລົງທຶນ,
ທຸລະກິດ
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ
ແລະການຄ້າ

ບໍລິການນີ້ໃຫ້ບໍລິການແບບຮອບດ້ານແກ່ນັກລົງທຶນ,
ໂດຍສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນ,
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຂັ້ນຕອນການປະກອບ
ເອກະສານຂໍອານຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການອານຸມັດ, ແລະ ອອກໃບອານຸ
ຍາດລົງທຶນ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນ.

ເວັບໄຊຂໍ້ມູນການ
ບໍລິການຂອງ ສປປ
ລາວ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ເວັບໄຊນີ້ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍ,
ແລະ ການຄ້າ
ລະບຽບການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມາດຕະການ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆ.

ແພລດຟອມ
Plaosme

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ເວັບໄຊ້ນີ້ແມ່ນແພລດຟອມສຳລັບທັງທຸລະກິດອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ. ມັນ
ແລະ ການຄ້າ &
ຊ່ວຍສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ, ຂໍ້ຕົກລົງທາງການຄ້າ, ແລະ
LNCCI
ກອງປະຊຸມວິຊາການທຸລະກິດອື່ນໆ.

b. ຂອບໜ້າວຽກ DMA
ການສ້າງລັດຖະບານດີຈິຕອນທີ່ມີນະວັດຕະກຳ, ເປີດກວ້າງ, ຄ່ອງໂຕ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ແມ່ນພື້ນຖານອັນສຳຄັນຕົ້ນຕໍ
ສຳລັບວຽກງານການພັດທະນາດີຈິຕອນ, ລວມທັງການສ້າງເສດຖະກິດດີຈິຕອນທີ່ທັນສະໄໝ. ວຽກງານການຫັນເປັນ
ລັດຖະບານດີຈິຕອນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບດ້ານການບໍລິຫານ ແຕ່ຍັງສະໜອງໂອກາດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ
ມາກ່ອນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ສາມາດສື່ສານ
ຢ່າງຫ້າວຫັນກັບພາກລັດໄດ້.
ຂອບວຽກ DMA ແມ່ນອີງໃສ່ 6 ເສົາຄ້ຳສຳຄັນ ແລະ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານໃນທົ່ວໂລກ ໃນການປະເມີນ
ຄວາມພ້ອມ ໃນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ. ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະທັງໃນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດ
ລະບຸຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງລັດຖະບານດີຈິຕອນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ສະເໜີແຜນການດຳເນີນງານຕໍ່ໜ້າເພື່ອປັບປຸງ
ແລະ/ຫຼື ສ້າງຍຸດທະສາດດີຈິຕອນ/ໄອຊີທີແຫ່ງຊາດຢ່າງຮອບດ້ານ.
ເສົາຄໍໍ້າ

• ຄວາມຮູູ້ດ້ານດິຈິຕອນ/ ເຕັກໂນໂລຊການສືີ່ສານຂໍໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ ແລະ ການຈ້າງງານ

•

ເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ເຄືີ່ອງມືໄອຊທ

•
•
•

ພືໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການເຊືີ່ອມຕໍີ່ດ້ານດິຈິຕອນ
ການພັດທະນາ-ອອກແບບ, ມາດຕະຖານ ແລະ
ການດໍາເນນງານຮ່ວມກັນ
ການບໍລິຫານຈັດການຂໍມ
ໍ້ ູນ
ລະບົບນິເວດນະວັດຕະກໍາໃໝ່
ການບໍລິການແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະເຄືີ່ອງມື
ໄອຊທ ທີ່ພົໍ້ນເດັີ່ນ

ການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູບ
ູ້ ໍລຫ
ິ ານ
ໂຄງສ້າງ ແລະ ບົດບາດຂອງສະຖາບັນ
ການສະໜອງທຶນ ແລະ ງົບປະມານ
ແພລດຟອມທີ່ນໍາໃຊູ້ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພືີ່ອ
ການປະສານງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນ
ການຮ່ວມມືກັບບັນດາອຸດສະຫະກໍາ /
ນັກວິຊາການ / ຜູູ້ໃຫູ້ທຶນ

•
•
•
•

• ແຮງງານແລະທັກສະດ້ານ ດິຈິຕອນ
• ການຮຽນຮູູ້ ແລະ ການພັດທະນາ

•
•

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ການຮ່ວມມື ດ້ານສະ
ຖາບັນ

ການສ້າງ ທັກສະ ແລະ ຂດຄວາມສາມາດ

ການປະເມີນ
ຄວາມພ້ອມ
ດ້ານດິຈິຕອນ
(DMA)

ການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງການ
ບໍລິການ
•
•

•
•

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ

• ຂອບນິຕິກໍາ, ລະບຽການ ແລະ ນະໂຍບາຍສໍາລັບ:
o ຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍ
o ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
o ມາດຕະຖານ ແລະ ການປົກປູ້ອງຂໍໍ້ມູນ
o ຕົວຕົນໃນໂລກດິຈຕ
ິ ອນ ແລະ ລາຍເຊັນດິຈຕ
ິ ອນ
o ການຮ່ວມມືໃນລະດັບສາກົນ
o ນະວັດຕະກໍາໃໝ່

•

ການລິເລີ່ມການບໍລິການດ້ານດິຈຕ
ິ ອນ
ມາດຕະຖານການບໍລກ
ິ ານດ້ານດິຈິຕອນຂອງພາກ
ລັດ
ການວາງແຜນໂຄງການ ແລະ ວິທການຈັດຕັງໍ້
ປະຕິບັດ
ການບໍລິການ ແລະ ການແກູ້ໄຂບັນຫາດ້ານການ
ຈັດຊືໍ້
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນ

ການເອົາຜູູ້ຊົມໃຊູ້ເປັນໃຈກາງ
•
•
•
•

ປະສົບການຂອງຜູູ້ຊມ
ົ ໃຊູ້ ແລະ ຫັກການ ‘ການຄົໍ້ນ
ຄິດອອກແບບ’
ການມສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການດັດປັບໃຫູ້ແທດເໝາະ
ກັບສະພາບຂອງທ້ອງຖິີ່ນ
ການສືີ່ສານ ແລະ ຄວາມຮັບຮູູ້
ການມສ່ວນຮ່ວມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການ
ຮັບຮອງຈາກຜູູ້ຊົມໃຊູ້ (user adoption)
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂອບວຽກດ້ານວິທີການດຳເນີນ DMA ແມ່ນໄດ້ມາຈາກບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຫຼັກການປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານດີຈິຕອນ
ແລະ ວິໄສທັດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລັດຖະບານດີຈິຕອນ3. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ໃນ
ການພັດທະນາລັດຖະບານດີຈິຕອນ ໃນທົ່ວທັງ 6 ເສົາຄ້ຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ: ປະເມີນຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານດີ
ຈິຕອນ, ມາດຕະຖານ, ໂຄງສ້າງ, ຂໍ້ມູນ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີເກີດໃໝ່ ເພື່ອສະໜອງບໍລິການຂອງລັດໃນ
ຮູບແບບທີ່ມີຄວາມກວມລວມ, ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ງານ.
2. ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ: ປະເມີນຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ່ກົດໝາຍ,
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍ, ປອດໄພ ແລະ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍນະວັດ
ຕະກຳ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຫັນບໍລິການຂອງລັດໃຫ້ເປັນດີຈິຕອນໄດ້.
3. ການສ້າງທັກສະ ແລະ ຂີດຄວາມອາດສາມາດ: ປະເມີນທັງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານທີ່ມີທັກສະ
ທາງດີຈິຕອນ ໃນດ້ານຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງທັກສະດີຈິຕອນ, ວຽກງານ, ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ກິດຈະກຳ ຫຼື ບັນດາໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດອື່ນໆ.
4. ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ: ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ, ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕື່ນຕົວກ່ຽວກັບບໍລິການຂອງລັດ
ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນຫຼັກ ທີ່ມີຄວາມທົ່ວເຖິງ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບທ້ອງຖິ່ນ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ
ຄຳຄິດເຫັນ.
5. ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ: ປະເມີນຄວາມພະຍາຍາມໃນການກຳນົດ, ວາງແຜນ, ສົ່ງມອບ, ຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາບໍລິການດີຈິຕອນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ກໍລະນີການນຳໃຊ້ ແລະ ຂອບເຂດຂອງເປົ້າໝາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບບຸ
ລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.
6. ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ: ປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງວິໄສທັດ, ພັນທະສັນຍາ, ໂຄງຮ່າງ,
ກົນໄກການສະໜອງທຶນ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງສະຖາບັນພາກລັດ ໃນການຂັບເຄື່ອນຂະບວນການຫັນບໍລິການຂອງລັດໃຫ້
ເປັນດີຈິຕອນ.
ແຜນທິດທາງລະອຽດສຳລັບຂົົງເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ເກນວັດແທກສຳລັບແຕ່ລະເສົາຄ້ຳ ແມ່ນຈະຖືກສະໜອງໄວ້ໃນ ພາກ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ a. ເສົາຄ້ຳ DMA, ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ເກນວັດແທກ.
ຜູ້ນຳລັດຖະບານໃນທົ່ວໂລກ ກຳລັງໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂອບວຽກ DMA ດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍປະການ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ເຕັກ
ໂນໂລຊີດີຈິຕອນຈະຊ່ວຍຫດຜ່ອນລາຍຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການດຳເນີນທຸລະກຳທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ເຊັ່ນ:
ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ການຊອກຄົ້ນ ແລະ ການຂໍຂໍ້ມູນ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ທຸລະກຳຕ່າງໆ. ອັນດັບທີ
ສອງ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຈຳນວນອຸປະກອນມືຖື ແລະ ຄວາມແຜ່ຫຼາຍຂອງອິນເຕີເນັດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ
ມີຊ່ອງທາງອັນໃໝ່ ແລະທັນສະໄໝ ໃນການເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນ ດ້ວຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງພວກເຂົາ. ອັນດັບທີສາມ,
ຂອບວຽກ DMA ໄດ້ສະໜອງຈຸດເຊື່ອມໂຍງອັນຈະແຈ້ງລະຫວ່າງຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ບຸລິມະສິດຂອງແຜນ
ງານ, ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອັນສະເພາະ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງອົງການ ທີ່ຈຳເປັນ
ເພື່ອປະຕິບັດວາລະການຫັນເປັນດີຈິຕອນ.

c. ວິທີການດຳເນີນ DMA
ວິທີການດຳເນີນ DMA ແມ່ນຈະອີງໃສ່ລາຍການຂອບວຽກ ແລະ ໂມເດວທີ່ມີຢູ່ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ
ວັດແທກວຽກງານການຫັນເປັນດີຈິຕອນຂອງລັດຖະບານ.
ພວກເຮົາຍັງໄດ້ທົບທວນຄືນຂໍ້ມູນຈາກບັນດາພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຕົ້ນຕໍຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໃຈແນວໂນ້ມດ້ານລັດຖະບານດີຈິຕອນທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ດີຂຶ້ນ. ວິທີການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ມາຈາກ ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຫຼັກການປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານດີຈິຕອນ
ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ບັນດາບົດຄົ້ນຄວ້າດ້ານການປະເມີນທຸລະກິດດີຈິຕອນ, ລວມທັງ: ບົດປະເມີນຜົນ ແລະ ບົດສຳຫຼວດອື່ນໆ
ທີ່ຖືກຕີພິມ4. DMA ໄດ້ລວມເອົາຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້ານຳ:

ເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງລັດຖະບານດີຈິຕອນ (DGRA) ສະບັບທີ 3, ທະນາຄານໂລກ, ດັດຊະນີການເຊື່ອມໂຍງດີຈິຕອນໃນອາຊຽນ ເພື່ອ
ວັດແທກຄວາມເຊື່ອມໂຍງດີຈິຕອນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ, USAID ສິງຫາ-21, ເຄື່ອງມືການປະເມີນເສດຖະກິດດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ
(DECA) ໂດຍ ໜ່ວຍງານພັດທະນາດີຈິຕອນ (DD); ເຄືື່ອງມືການປະເມີນຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈິຕອນ (DII) ໂດຍ DD/ອົງການການເງິນສາກົນ
(IFC); ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານຄວາມເປີດກວ້າງຂອງຂໍ້ມູນ (ODRA) ໂດຍ DD/DECA, ແລະ ອື່ນໆ.
3

4

Ibid.
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ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ ແມ່ນຂັ້ນຕອນຂອງການປະສານສົມທົບກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່
ສານ, ອົງການ UNDP ແລະ ບໍລິສັດ Avasant.
ການປະເມີນຜົນບໍ່ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອ ‘ໃຫ້ຄະແນນ’ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ຫຼຶ ເພື່ອຖືກນຳໃຊ້ເປັນ
ເຄື່ອງມືໃນການຈັດອັນດັບ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວໃນແຕ່ລະດ້ານຈະໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຄະແນນ
ດ້ານຄຸນນະພາບ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການກຳນົດ ແລະ ລະບຸຂົງເຂດຂອງການດຳເນີນງານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ,
ການປະເມີນຜົນແມ່ນແນໃສ່ບັນດາວຽກງານທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ ເພື່ອບັນລຸຫຼັກການປະຕິບັດສາກົນທີ່ດີທີ່ສຸດ,
ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຕັດສິນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜ່ານມາ.
ການປະເມີນຜົນແມ່ນແນໃສ່ຕີລາຄາບັນດາປັດໄຈຕົ້ນຕໍ ທີ່ເປັນໂຕຂັບເຄື່ອນ ຫຼື ຈຳກັດການຮັບຮອງເອົາຫຼັກການຂອງ
ລັດຖະບານດີຈິຕອນ ໃນການສະໜອງບໍລິການພາກລັດ. ມັນຍັງສະໜອງຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານດ້ານ
ຍຸດທະສາດທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ວາລະການຫັນເປັນດີຈິຕອນ.

•
•

•

i. ຂັ້ນຕອນ ຫຼື ວິທີການແບບ DMA
ວິທີການປະເມີນຜົນແບບ DMA ລວມມີ 6 ບາດກ້າວ. ບາດກ້າວທີໜຶ່ງແມ່ນແນໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ
ຕໍ່ມາຈຶ່ງຂະຫຍາຍເປັນການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນໄປ
ໄດ້. ການສຳຫຼວດ ແລະ ການສຳພາດແບບລົງເລິກ/ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ (FGD) ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ
ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຊອກຄົ້ນຂໍ້ມູນເລິກອື່ນໆເພີ່ມຕື່ມ. ແນວທາງນີ້ແມ່ນມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັນກັບບົດລາຍງານການ
ພັດທະນາລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ສປຊ, ທີ່ຊ່ວຍປະເມີນລະບົບນິເວດດ້ານລັດຖະບານດີຈິຕອນຂອງປະເທດ.
ແຜນວາດລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການປະເມີນ DMA ຜ່ານ 6 ບາດກ້າວ.

ແຜນວາດທີ 9: ວິທີການປະເມີນ DMA ຜ່ານ 6 ບາດກ້າວ

A. ການສຶກສາຂມູນເບື້ອງຕົ້ນ

•

•

ພວກເຮົາດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດທາງດີຈິຕອນຂອງປະເທດ
ໂດຍລວມ ໃນດ້ານໂຄງສ້າງສະຖາບັນ, ການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກຂອງພາກລັດ ທີ່ສະໜອງໂດຍ
ລັດຖະບານ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານດີຈິຕອນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ທັກສະດີຈິຕອນທີ່ມີຢູ່. ຂັ້ນຕອນນີ້ຊ່ວຍລະບຸຄູ່
ຮ່ວມງານທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບວຽກງານການເກັບກຳຂໍ້ມູນ.
ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ມີຢູ່, ຍຸດທະສາດ, ການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ
ຂອງພາກລັດ, ວາລະທາງການເມືອງຂອງລັດຖະບານ, ບົດລາຍງານຂອງພາກລັດ, ບົດລາຍງານທາງສະຖິຕິ ແລະ
ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ UNDP.
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ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ/ເອກະສານທີີ່ນໍາໃຊູ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາ
ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການວາງແຜນ

ການກໍານົດບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຮັບຜິດຊອບດ້ານສະຖາບັນໃຫູ້
ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ພືໍ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານໄອຊທ ແລະ ສະຖິຕິ
ການລົງທຶນ

ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
(ທີ່ສໍາເລັດໄປແລູ້ວ ແລະ
ຍັງດໍາເນນການຢູ່)

ບໍລິການພາກລັດ, ຂັໍ້ນຕອນ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍໍ້ຊໍ້ນໍາ

ແຜນວາດທີ 10: ຂໍ້ມູນ/ເອກະສານ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນການສຶກສາໃນເບື້ອງຕົ້ນ

B. ການສຳຫຼວດ

ໄດ້ມີການກະກຽມແບບສອບຖາມ DMA ຢ່າງຮອບດ້ານ, ເຊິ່ງປະກອບມີທັງໝົດ 85 ຄຳຖາມກວມ 6 ເສົາຄ້ຳຂອງ
ຂອບວຽກ DMA ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນຂອງແຕ່ລະກະຊວງ/ແຂວງ. ການສຳຫຼວດແມ່ນ
ຖືກດຳເນີນການ ໂດຍຜ່ານສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ອົງການ
UNDP.
Completion
Status(1
of 2) ວດຄື:
• ໄດ້ມີການນຳໃຊ້
2 ຮູບແບບການສຳຫຼ
 ຮູບແບບອອນລາຍ - ເຄື່ອງມືການສຳຫຼວດອອນລາຍ (Qualtrics) ແມ່ນນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອດຳເນີນການ
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳເອົາຄຳຕອບ. ຈຸດເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ຖືກແບ່ງປັນກັບຜູ້ປະສານງານຈາກແຕ່ລະ
ກະຊວງ/ແຂວງ.
•

Survey

37 ສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານໄດູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສໍາຫລວດ

97.3%

88.9%

97.1%

ອັດຕາສ່ວນຂອງບົດສໍາຫວດທີ່ຖືກສົີ່ງຄືນ

ອັດຕາສ່ວນຂອງການຕອບບົດສໍາຫວດທາງອອນລາຍ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຄໍາຕອບທີ່ເປັນພາສາລາວ

(36 of 37)

(32 of 36)

ແຜນວາດທີ 11: ພາບລວມການສຳຫຼວດ (ໃນລະດັບປະເທດ)
11
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(35 of 36)
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Survey

 ຮູບແບບອັອບລາຍ - ສຳເນົາຊຸດຄຳຖາມຂອງບົດສຳຫຼວດຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ປະສານງານຈາກແຕ່ລະກະຊວງ/
ແຂວງ. Status(2 of 2)
Completion
• ບົດສຳຫຼວດແມ່ນໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ 16 ກະຊວງ, 18 ແຂວງ ແລະ ອີກ 3 ສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານ. ໄດ້ຮັບ
ຄຳຕອບຈາກທັງໝົດ 16 ກະຊວງ, 17 ແຂວງ ແລະ 3 ສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານ.

16

ກະຊວງທີ່ຖືກເຊນ

3

ສະຖາບັນອືີ່ນໆທຖ
ີ່ ືກເຊນ

100%

94.4%

100%

ອັດຕາສ່ວນຂອງຄໍາຕອບຖືກຕ້ອງທີ່ໄດູ້ຮັບ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຄໍາຕອບຖືກຕ້ອງທີ່ໄດູ້ຮັບ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຄໍາຕອບຖືກຕ້ອງທີ່ໄດູ້ຮັບ

(16 ຈາກ 16)

12

18

ແຂວງທີ່ຖືກເຊນ

(17 ຈາກ 18)

(3 ຈາກ 3)

* Survey response was not received from Champasack province
ແຜນວາດທີ 12: ພາບລວມຂອງການສຳຫຼວດ (ລະດັບກະຊວງ/ແຂວງ)

•

ຄຳຕອບຈາກບົດສຳຫຼວດ ທີ່ສົ່ງທັງທາງອອນລາຍ ແລະ ອັອບລາຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບການແປພາສາ ແລະ ລວບລວມ
ເຂົ້າກັນ. ຊ່ອງຫວ່າງງຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ຄຳຕອບທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ/ຂໍ້ມູນທີ່ຂາດຫາຍໄປ ແມ່ນໄດ້ຖືກລະບຸ ແລະ ແກ້ໄຂ
ແລ້ວ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ມີການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ການສັງລວມຄຳຕອບຈາກບົດສຳຫຼວດ ຮ່ວມກັບບັນດາ
ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

C. ການຂຂມູນ

•

•
•

•
•

ທຸກກະຊວງ/ແຂວງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດ ແລະ ການສຳພາດ ແມ່ນໄດ້ຖືກຂໍໃຫ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ/ເອກະສານ
ສຳຄັນ (ຍົກຕົວຢ່າງ: ບົດລາຍງານ, ສະຖິຕິ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນການ) ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອດຳເນີນ DMA ໃຫ້ແກ່
ສປປ ລາວ.
ແບບສອບຖາມເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມຂຶ້ນ ຊຶ່ງລວມມີລາຍການຂໍ້ມູນ/ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
6 ເສົາຄ້ຳຂອງຂອບວຽກ DMA ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນຈາກ ບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ.
ໄດ້ມີການຂໍຂໍ້ມູນໃນ 2 ຮູບແບບຄື:
 ຂໍ້ມູນ/ເອກະສານທົ່ວໄປຈາກທຸກກະຊວງ/ແຂວງ
 ຂໍ້ມູນ/ເອກະສານສະເພາະຈາກບັນດາກະຊວງ/ແຂວງທີ່ຖືກຄັດເລືອກ
ໄດ້ສະໜອງລາຍການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ປະສານງານທຸກຄົນຈາກແຕ່ລະກະຊວງ/ແຂວງ. ຜູ້ປະສານ
ທຸກຄົນໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຍື່ນລາຍການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໃຫ້ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລ້ວ.
ການຂໍຂໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ດຳເນີນການ ຄຽງຄູ່ກັບການສຳຫຼວດ.

25

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ປະເພດຂອງຂໍໍ້ມູນ/ເອກະສານທີ່ຕອ
້ ງການ

ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ/ເອກະສານທີີ່
ຕ້ອງການ

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ເຄືີ່ອງມືໄອຊີທີ

ຍັງບໍີ່ໄດູ້ຮັບເທືີ່ອ
ໄດູ້ຮັບແລູ້ວບາງສ່ວນ
ໄດູ້ຮັບໝົດແລູ້ວ

ຂໍໍ້ມູນສະຖິຕ,ິ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ (ທີ່ສໍາເລັດແລູ້ວ ແລະ ພວມດໍາເນນການຢູ່), ບົດລາຍງານພືໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ດ້ານດິຈິຕອນ/ໄອຊທ, ມາດຕະຖານດ້ານສະຖາປັດຕະຍາກໍາ, ແລະ ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ເຄືີ່ອງມືໄອຊທ
ທີ່ເກດຂຶໍ້ນໃໝ່

ກົດໝາຍ/ນະໂຍບາຍ/ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບ, ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບ, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ,
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ ມາດຕະຖານ ແລະ ການປົກປູ້ອງຂໍໍ້ມູນ, ການລະບຸໂຕຕົນ ແລະ ລາຍເຊັນດິຈິຕອນ; ການຮ່ວມມືສາກົນ, ນະ
ການ
ວັດຕະກໍາ ແລະ ການຄົໍ້ນຄ້ວາ
ການສ້າງທັກສະ ແລະ
ຂີດຄວາມສາມາດ

ການເອົາຜູູ້ຊົມໃຊູ້
ເປັນໃຈກາງ
ການກໍານົດ ແລະ ການ
ສະໜອງບໍລິການ

ຂໍໍ້ມູນສະຖິຕິກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານດິຈິຕອນ, ວຽກງານ, ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອືີ່ນໆ, ແຜນການ ແລະ
ໂຄງການ (ທີ່ສໍາເລັດແລູ້ວ ແລະ ພວມດໍາເນນການຢູ່), ແລະ ເອກະສານຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ລວມທັງບົດລາຍງານການ
ວາງແຜນ
ເອກະສານການອອກແບບ ແລະ ຫັກການຊໍ້ນໍາໃນການສ້າງລະບົບທີ່ເອົາຜູູ້ຊົມໃຊູ້ເປັນໃຈກາງ, ຫັກການ ແລະ ຫັກ
ປະຕິບັດດ້ານການຄົໍ້ນຄິດອອກແບບ, ຍຸດທະສາດດ້ານການຕະຫາດ/ການເຂົໍ້າເຖິງກຸ່ມເປົໍ້າໝາຍ, ກົນໄກການສະໜອງ
ຄໍາຄິດເຫັນ
ການຈັດຊືໍ້ຈັດຈ້າງ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການຕລາຄາ ແລະ ການປະເມນຜົນ, ບໍລິການພາກລັດ, ຂັໍ້ນຕອນຕ່າງໆ,
ມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍໍ້ຊໍ້ນໍາ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ (ທີ່ສໍາເລັດແລູ້ວ ແລະ ພວມດໍາເນນການຢູ່)

ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ການ ການກໍານົດບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານສະຖາບັນໃຫູ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່
ຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ
ກ່ຽວຂ້ອງຕົໍ້ນຕໍອືີ່ນໆ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການວາງແຜນ, ການກ ານົດງົບປະມານ ແລະ ເອກະສານການລົງທຶນ,
ແຜນງານ (ກອງປະຊຸມວິຊາການ/ວາລະຕ່າງໆທີ່ສໍາເລັດແລູ້ວ ແລະ ພວມດໍາເນນການຢູ່)

ແຜນວາດທີ 13: ພາບລວມຂອງປະເພດຂໍ້ມູນ/ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ

D. ການສຳພາດແບບລົງເລິກ/ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ

•

•
•
•

ໄດ້ມີການສ້າງລາຍຊື່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນ ເພື່ອດຳເນີນການສຳພາດ/ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ. ລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ
ປະກອບມີກະຊວງ, ແຂວງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, NGO, ສະມາຄົມອຸດສະຫະກຳ, ບໍລິສັດໂທລະຄົມ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຕ່າງໆ.
ໄດ້ມີການຮ່າງແບບສຳພາດເພື່ອສຳຫຼວດ DMA ທີ່ປະກອບດ້ວຍຄຳຖາມຈຳນວນ 117 ຂໍ້ , ໂດຍກວມເອົາທັງ 6
ເສົາຄ້ຳຂອງຂອບວຽກ DMA.
ການສຳພາດ/ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕົ້ນຕໍແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສະພາບການຫັນເປັນດີຈິຕອນພາຍໃນ ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ.
ໄດ້ຈັດ ການສຳພາດ/ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ ທາງອອນລາຍ ຮ່ວມກັບຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 11 ກະຊວງ, 3 ແຂວງ ແລະ
3 ສະຖາບັນຂອງລັດ. ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ ຈຳນວນ 15 ກຸ່ມແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຮ່ວມກັບຜູ້ຕາງໜ້າຈາກໜ່ວຍ
ງານຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ບໍລິສັດໂທລະຄົມ, ສະມາຄົມອຸດສະຫະກຳ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ທາງສັງຄົມຕ່າງໆ.

11

ກະຊວງທີ່ຖືກເຊນ

3

ແຂວງທີ່ຖືກເຊນ

100%

100%
3 ຈາກ 3

14 ຈາກ 25

ອັດຕາສ່ວນຂອງຄໍາຕອບທີ່ໄດູ້ຮັບ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຄໍາຕອບທີ່ໄດູ້ຮັບ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຄໍາຕອບທີ່ໄດູ້ຮັບ

11 ຈາກ 11

ແຜນວາດທີ 14: ພາບລວມຂອງການສຳພາດສະເພາະ (FGD) ແບບລົງເລິກ

26

25

ສະຖາບັນອືີ່ນໆທຖ
ີ່ ືກເຊນ

56%

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ບັນດາກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ສະຖາບັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດແບບລົງເລິກ/ກຸ່ມ
ສົນທະນາສະເພາະ:
ກະຊວງ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັັດດີການສັງຄົມ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງພາຍໃນ

ກະຊວງຍຸຕິທຳ

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ

ກະຊວງການນຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ
ການຄ້າ

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ການສື່ສານ

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ຫຼວງນ້ຳທາ

ຈຳປາສັກ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ແຂວງ
ໄຊສົມບູນ

ໝາຍເຫດ:ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖືເປັນໜ່ວຍງານທຽບເທົ່າກະຊວງ.

E. ການສົມທຽບຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານລັດຖະບານດີຈິຕອນໃນທົ່ວໂລກ

ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານລັດຖະບານດີຈິຕອນໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນໄດ້ຖືກວິເຄາະໂດຍອີງໃສ່ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຍຸດທະສາດການ
ຫັນເປັນດີຈິຕອນ ທີ່ 6 ປະເທດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຮັບຮອງ:
 ພູຖານ
 ຣະວັນດາ
 ໄທ
 ຫວຽດນາມ
 ເອັສໂຕເນຍ
 ສ. ເກົາຫຼີ
• ໄດ້ມີການກໍານົດຸບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຂັ້ນຕອນການຫັນເປັນດີ
ຈິຕອນຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
• ໄດ້ມີການສ້າງລາຍຊື່ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາເບື້ອງຕົ້ນ ພາຍຫຼັງການປຶກສາຫາລືກັບ ກະຊວງເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ອົງການ UNDP. ສອງປະເທດແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າໃນຕາມ 3 ເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 ຜູ້ນຳໂລກດ້ານການຫັນເປັນດີຈິຕອນ - ເອັສໂຕເນຍ, ສ. ເກົາຫຼີ
 ການຫັນເປັນດີຈິຕອນໃນປະເທດໃກ້ຄຽງ - ໄທ, ຫວຽດນາມ
 ການຫັນເປັນດີຈິຕອນໃນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ - ພູຖານ, ຣະວັນດາ
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ເອສໂຕເນຍ

ພູຖານ

ໄທ

ສ:.ເກົາຫຼີ

ຫວຽດນາມ

ຣະວັນດາ

ລະດັບໂລກ
ລະດັບພາກພືໍ້ນ
ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາທີ່ບໍີ່ມທາງອອກສູ່ທະເລ

ແຜນວາດທີ 15: ການສົມທຽບຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານລັດຖະບານດີຈິຕອນໃນທົ່ວໂລກ

F.

ການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ

•

•
•
•

ຜົນໄດ້ຮັບສຳຄັນຈາກການຄົ້ນຄວ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຄຳຕອບຈາກບົດສຳຫຼວດ ແລະ ການສຳພາດ/ກຸ່ມສົນທະນາ
ສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮວບຮວມ ແລະ ວິເຄາະ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບການໃນປັດຈຸບັນຂອງການ
ຫັນເປັນດີຈິຕອນໃນທົ່ວທຸກ ກະຊວງ/ແຂວງ.
ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະເສົາຄ້ຳ ແລະ ຂົງເຂດຈຸດສຸມຂອງຂອບວຽກ DMA ແມ່ນໄດ້ຖືກລະບຸ ໂດຍອີງໃສ່
ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານລັດຖະບານດີຈິຕອນໃນ ສ.ເກົາຫຼີ, ເອັສໂຕເນຍ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ພູຖານ ແລະ ຣະວັນດາ.
ຂໍ້ແນະນຳໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສົາຄ້ຳ ແມ່ນໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອ
ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງດ້ານດີຈິຕອນ.
ໄດ້ມີການແນະນໍາໂຄງການທົດລອງໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງດ້ານດີຈິຕອນຕາມ ບູລິມະສິດ ທີ່ກຳນົດ
ໄດ້ ຈາກທົ່ວຂະແໜງການພາກລັດ ແລະ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດໄວ ແລະ ການນຳໃຊ້ບົດຮຽນໃນ
ລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດ້ານດີຈິຕອນໃນອະນາຄົດ.

ii. ການປະເມີນລະດັບຄວາມພ້ອມ DMA
ການປະເມີນລະດັບຄວາມພ້ອມແບບ DMA ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມຂອງສະພາບການດ້ານດີຈິ
ຕອນໃນປັດຈຸບັນຂອງລັດຖະບານ ໂດຍອີງໃສ່ 6 ເສົາຄ້ຳທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນຂອບວຽກ DMA. ການລະບຸລະດັບດັ່ງ
ກ່າວນີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດທັງຕໍ່ການປະເມີນຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການພັດທະນາດີຈິຕອນໃນປັດຈຸບັນ
ແລະ ການສະໜອງແຜນທິດທາງສຳລັບວຽກງານການຫັນເປັນດີຈິຕອນໃນອະນາຄົດ.
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1
ລິເລີີ່ມຫັນເປັນດິຈິຕອນ

• ບໍີ່ມການກໍານົດຂົງເຂດຫັກ ແລະ
ຂົງເຂດຍ່ອຍທີ່ເປັນຈຸດສຸມຈະແຈູ້ງ
• ຄວາມຮູູ້, ທັກສະ ແລະ ກໍາລັງແຮງ
ງານ ດ້ານດິຈິຕອນ ຢູ່ໃນລະດັບຕໍີ່າ
• ຂັໍ້ນຕອນຕ່າງໆບໍີ່ໄດູ້ຖືເອົາ
ປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ ແລະ ບໍີ່ໄດູ້
ເກັບກໍາຄວາມຄິດເຫັນຈາກຜູູ້ນໍາໃຊູ້
ປາຍທາງ.
• ບໍີ່ມການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະ ບຽບການສໍາລັບການບໍລິ ການ
ແລະ ມາດຕະ ຖານທາງດ້ານດິຈິ
ຕອນ.
• ສະຖາບັນຍັງບໍີ່ມຄວາມສາມາດ
ທາງດ້ານດິຈິຕອນ.
• ວິໄສທັດທາງດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ
ຍຸດທະສາດຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ບໍີ່
ຈະແຈູ້ງ
• ນໍາໃຊູ້ຄົນໃນການດໍາເນນຂັໍ້ນຕອນ
ຂອງວຽກງານ ແລະ ໃນການ
ຕັດສິນບັນຫາ.
• ຂາດພືໍ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານເຕັກ
ໂນໂລຊ

2

3

ເລີີ່ມມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານດິຈິຕອນ

• ມການກໍານົດກ່ຽວກັບຂົງເຂດຫັກ ແລະ ຂົງເຂດ
ຍ່ອຍທີ່ເປັນຈຸດສຸມ ໃນວົງເເຄບ.
• ເລີ່ມມລະດັບຄວາມຮູູ້, ທັກສະ ແລະ ກໍາລັງແຮງ
ງານດ້ານດິຈິຕອນ
• ມການດໍາເນນການ ເກັບກໍາຄໍາຄິດເຫັນຈາກຜູູ້ນໍາ
ໃຊູ້ໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງເພືີ່ອປັບປຸງການປະຕິບັດ
ງານ.
• ມການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ລະ ບຽບການ
ສະເພາະສໍາລັບຂົງເຂດການບໍລິການ ແລະ ມາດ
ຕະ ຖານດ້ານດິຈິຕອນ.
• ມລະບົບການປົກຄອງທີ່ມຄວາມສາມາດທາງ
ດ້ານ ດິຈິຕອນ ໂດຍມການສະ ເໜໃຫູ້ການ
ບໍລິການທາງດ້ານດິຈິຕອນສະເພາະສໍາລັບແຕ່ລະ
ຂົງເຂດ.
• ມການກໍານົດການ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດການຕິດຕາມກວດກາ.
• ມໂຄງການດິຈິຕອນພາຍໃຕູ້ບາງເຂດຈຸດສຸມ
ແລະ ຂົງເຂດຍ່ອຍ.
• ຂັໍ້ນຕອນການເຮັດວຽກຖືກຫັນເປັນດິຈິຕອນ
ເພືີ່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຂໍໍ້ລິເລີ່ມດ້ານດິຈິຕອນ ແຕ່
ຍັງເປັນການນໍາໃຊູ້ທີ່ມລັກສະນະສະເພາະ.
• ເລີ່ມມພືໍ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊ ທີ່
ສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາການນໍາໃຊູ້ດິຈິ
ຕອນ.

ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງດ້ານດິຈິ
ຕອນ

• ມການກໍານົດ ແລະ ເຊືີ່ອມຕໍີ່ຂົງເຂດຫັກ ແລະ
ຂົງເຂດຍ່ອຍທີ່ເປັນຈຸດສຸມ.
• ມຄວາມຮູູ້, ທັກສະ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານດ້ານດິ
ຈິຕອນໃນລະດັບສູງ.
• ຂັໍ້ນຕອນການເຮັດວຽກຕ່າງໆຖືເອົາປະຊາຊົນ
ເປັນໃຈກາງໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງໂດຍມການປັບປຸງ
ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ ຜູູ້ນໍາໃຊູ້ ມປະສົບການດຂຶໍ້ນ.
• ມການສ້າງນະໂຍບາຍແລະ ລະບຽບຫັກການ
ລວມໃນທົີ່ວບັນດາກະຊວງ ສໍາລັບການບໍລິການ
ແລະ ມາດຕະຖານທາງດ້ານດິຈິຕອນ.
• ການບໍລິການທາງດ້ານດິຈິຕອນຖືກເຊືີ່ອມສານ
ກັບບັນດາລະບົບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ແອັບພ
ລິເຄຊັໍ້ນອືີ່ນໆ ຢ່າງສົມບູນ.
• ມການກໍານົດວິໄສທັດ/ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ວຽກທີ່ຈະແຈູ້ງ
• ຄວາມຄິດທາງດ້ານດິຈິຕອນເຂັໍ້ມແຂງ ແລະ
ວັດທະນະທໍາການເຮັດວຽກມຄວາມຄ່ອງຕົວ
• ຄວາມຄິດລິເລີ່ມທາງດ້ານດິຈິຕອນແມ່ນຖືກສ້າງ
ໂດຍມລັກສະນະຄ່ອງຕົວ ແລະ ເລີ່ມນໍາໃຊູ້ຢ່າງ
ສໍາເລັດຜົນ
• ລະບົບນິເວດທາງເຕັກໂນໂລຊປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າ
ໃນການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຕໍີ່ການບໍລິການທາງ
ດ້ານດິຈິຕອນທີ່ຖືກສ້າງຂຶໍ້ນ

4

5

ຫັນເປັນດິຈິຕອນຢ່າງສົມບູນ

ມີນະວັດຕະກໍາດ້ານດິຈິຕອນ

• ຂົງເຂດຫັກທີ່ເປັນຈຸດສຸມ
ສອດຄ່ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບຍຸດ
ທະສາດທາງດ້ານດິຈິຕອນ.
• ມຄວາມຮູູ້, ທັກສະ ແລະ ກໍາລັງ
ແຮງງານດ້ານດິຈິຕອນໃນລະດັບ
ສູງ.
• ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໄດູ້
ນໍາໃຊູ້ການບໍລິການດິຈິຕອນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ຍ້ອນມການຄໍານຶງເຖິງ
ປະສົບການ ຂອງຜູູ້ນໍາໃຊູ້ຫາຍ
ຂຶໍ້ນ.
• ມວິວັດທະນາການ ດ້ານ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ເນືີ່ອງຈາກມການປັບປຸງມາເເລູ້ວ
ຫາຍຄັໍ້ງ. ດິຈິຕອນຖືກເຊືີ່ອມໂຍງ
ເຂົໍ້າໃນທຸກໜ້າທວຽກງານຂອງ
ລັດຖະບານ.
• ຂັໍ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ຕ່າງໆໄດູ້
ຮັບການປັບປຸງໃຫູ້ເໝາະສົມຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນ ຕາມວິວັດທະນາການ
ຂອງເເນວທາງການຫັນເປັນດິຈິ
ຕອນ.
• ມການກໍານົດລະບົບນິເວດທາງ
ເຕັກໂນໂລຊຢ່າງຈະເເຈູ້ງ ທີ່
ສາມາດເອືໍ້ອອໍານວຍໃຫູ້ ການ
ພັດທະນາການບໍລິການດິຈິຕອນ
ກ້າວທໄປສູ່ລະດັບສາກົນ.

• ວິໄສທັດ ແລະ ເປົໍ້າ ໝາຍ
ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະວັດຕະ
ກໍາແລະ ວິທການແກູ້ໄຂບັນຫາ
ເເບບໃໝ່.ມຄວາມຮູູ້, ທັກສະ
ແລະ ກໍາລັງແຮງງານດ້ານດິຈິຕອນ
ໃນລະດັບສູງ.
• ມການອອກແບບການບໍລິການ
ທີ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ມຄວາມທົີ່ວເຖິງ.
• ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະ ບຽບການ
ເອືໍ້ອອໍານວຍໃຫູ້ມຄວາມຕໍີ່ເນືີ່ອງ
ດ້ານນະວັດຕະກໍາດິຈິຕອນ.
• ການດໍາເນນງານທັງໝົດຂອງ ທຸກ
ກະຊວງໄດູ້ມການເຊືີ່ອມໂຍງ ແລະ
ຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດ.
• ມຄວາມເປດກວ້າງຕໍີ່ວິວັດທະນາ
ການທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊ ແລະ
ນໍາມາຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ.
• ມການປັບໃຊູ້ທີ່ເໝາະສົມ ເພືີ່ອ
ມນະວັດຕະກໍາທີ່ກ້າວໜ້າໄວ.
• ມລະບົບນິເວດທີ່ເຮັດໃຫູ້ນະ
ວັດຕະກໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຊ ມ
ຄວາມຕໍີ່ເນືີ່ອງ ສໍາລັບການປັບໂຕ
ໃຫູ້ເຂົໍ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມພາຍ
ນອກທີ່ມການປ່ຽນແປງຕະຫອ
ເວລາ.

ແຜນວາດທີ 16: ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ ຂອງ DMA

iii. ກົນໄກການໃຫ້ຄະແນນ DMA
ກົນໄກການໃຫ້ຄະແນນ DMA ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂອບວຽກ ແລະ ວິທີການຂອງ DMA (ເສົາ
ຄ້ຳ, ຂົງເຂດຈຸດສຸມ, ເກນວັດແທກ ແລະ ແບບສອບຖາມ). ກົນໄກດັ່ງກ່າວລວມມີແນວທາງໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ສຳລັບການສຳຫຼວດ, ການສຳພາດແບບລົງເລິກ/ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ ແລະ ການຂໍຂໍ້ມູນ. ຄະແນນ ຈະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍ
ລວມສໍາລັບປະເທດທີ່ຖືກປະເມີນ, ລວມທັັງຄະແນນສຳລັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ແລະ ຄະແນນທີ່ຖືກຈັດແບ່ງ
ຕາມເສົາຄ້ຳ ແລະ ຂົງເຂດຈຸດສຸມ. ມີການໃຫ້ນຳ້ໜັກຕໍ່ ວິທີການໃຫ້ຄະແນນ DMA ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບ
ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ອົງການ UNDP.

ການໃຫ້ນ້ຳໜັກຕໍ່ວິທີການໃຫ້ຄະແນນແບບ DMA
ການປະເມີນຜົນນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ 3 ວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍ (ການສຳຫຼວດ, ການສຳພາດແບບລົງເລິກ/ກຸ່ມສົນທະນາ
ສະເພາະ, ແລະ ການຂໍຂໍ້ມູນ) ແລະ 2 ແບບສຳລັບບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ (ແບບລົງເລິກ ແລະ ແບບບໍ່ລົງເລິກ)
ແບບທີ 1: ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ຖືກເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ - ການສຳພາດແບບລົງເລິກ/ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ ຈະໄດ້
ຮັບນໍ້າໜັກສູງກວ່າ.
ແບບທີ 2: ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ບໍ່ຖືກ ເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ - ການສຳພາດແບບລົງເລິກ/ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະີ່ຈະບໍ່້
ມີການໃຫ້ນ້ຳໜັກ (ເປັນເປິເຊັນ).
ແຜນວາດລຸ່ມນີ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນຂອງການ ໃຫ້ນໍ້າໜັກຕໍ່ວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ:

29

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນແບບລົງເລິກໃຫູ້ແກ່ກະຊວງ/ແຂວງ

ການຂໍຂໍໍ້ມູນ

ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນແບບລົງເລິກທບ
ີ່ ໄໍີ່ ດູ້ດໍາເນນການໃຫູ້ແກ່ກະຊວງ/ແຂວງ

ການຂໍຂໍໍ້ມູນ

ການສໍາຫວດ
15%

15%

100%

50%

100%

50%

ການສໍາຫວດ
70%

ການສໍາພາດ
ແຜນວາດທີ 17: ການໃຫ້ນ້ຳໜັກຕໍ່ການສຳພາດ/ການສົນທະນາສະເພາະກຸ່ມແບບລົງເລິກ ແລະ ການສຳພາດ/ການສົນທະນາສະເພາະກຸ່ມແບບບໍ່ລົງເລິກ

ກົນໄກການໃຫ້ຄະແນນ DMA ຍັງລວມມີການໃຫ້ນຳໜັກຕໍ່ເສົາຄ້ຳ, ຂົງເຂດຈຸດສຸມ, ເກນວັດແທກ ແລະ ຄຳຖາມຕ່າງໆ.
ລຸ່ມນີ້ແມ່ນການໃຫ້ນໍ້າໜັກຕໍ່ຮູບແບບຂອງການໃຫ້ຄະແນນ:
•

•

ການໃຫ້ນໍ້າໜັກຕໍ່ເສົາຄ້ຳ ແລະ ຂົງເຂດຈຸດສຸມ: ການໃຫ້ນໍ້າໜັກແມ່ນດຳເນີນການໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການປະຕິບັດສາກົນ
ດ້ານລັດຖະບານດີຈິຕອນໂລກ,5 ສະພາບການຂອງລັດຖະບານໃນປັດຈຸບັນ, ແລະ ຄວາມກ່ຽວພັນ/ຄວາມສຳຄັນຂອງ
ເສົາຄ້ຳ/ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ຕໍ່ການພັດທະນາແຜນທິດທາງການຫັນເປັນດີຈິຕອນ.
ການໃຫ້ນໍ້າໜັກຕໍ່ເກນວັດແທກ ແລະ ຄຳຖາມ: ໄດ້ມີການໃຫນໍ້າໜັກຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຕໍ່ເກນວັດແທກແຕ່ລະອັນ ສຳລັບ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມໃດໜຶ່ງ. ແບບສອບຖາມແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະເກນວັດແທກ ທີ່ລວມມີການສຳຫຼວດ, ການຂໍ
ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳຖາມສຳລັບການສຳພາດແບບລົງເລິກ/ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ. ແຕ່ລະຄຳຖາມສຳຫຼວດແມ່ນຈະຖືກໃຫ້
ນໍ້າໜັກຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ແຕ່ລະຄຳຖາມເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ແຕ່ລະຄຳຖາມສຳລັບການສຳພາດ/ກຸ່ມ
ສົນທະນາສະເພາະຈະຖືກໃຫ້ນໍ້າໜັກຢ່າງເທົ່າທຽມເຊັ່ນກັນ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສະໜອງກົນໄກການໃຫ້ຄະແນນ
ທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ໃນທົ່ວທຸກຂົງເຂດຈຸດສຸມ, ບໍ່ວ່າເກນວັດແທກຈະມີຈຳນວນທັງໝົດເທົ່າໃດກໍ່ຕາມ.

ແຜນວາດລຸ່ມນີ້ອະທິບາຍວິທີການໃຫ້ນໍ້າໜັກແຕ່ລະເສົາຄ້ຳ, ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ເກນວັດແທກ:
ເສົາຄໍ້າ

ການໃຫູ້ນໍາໜັກ
ແກ່ເສົາຄໍ້າ

ການສ້າງທັກສະ ແລະ
ຂີດຄວາມສາມາດ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ເຄືີ່ອງມືໄອຊີທີ

20%

20%

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ

14%

ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ

12%

ການກໍານົດ ແລະ ການ
ສະໜອງບໍລິການ

20%

ການເອົາຜູູ້ຊົມໃຊູ້
ເປັນໃຈກາງ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ການໃຫູ້ນໍ້າ
ໜັກ

ພືໍ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານດິຈຕ
ິ ອນ ແລະ
ການເຊືີ່ອມຈອດ

22%

ສະຖາປັດຕະຍາກໍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ
ຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນນງານຮ່ວມກັນ 18%

ເກນວັດແທກ

ໂຄງສ້າງວິສາຫະກິດ

25%

ຂອບວຽກດ້ານການດໍາເນນງານຮ່ວມກັນ

25%

ການຄຸູ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນ

18%

ລະບົບນິເວດດ້ານນະວັດຕະກໍາ

ການດັດປັບຂັໍ້ນຕອນທຸລະກິດຄືນໃໝ່

20%

25%

ມາດຕະຖານດ້ານການດໍາເນນງານ

25%

ການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ
ແລະ ເຄືີ່ອງມືໄອຊທເກດໃໝ່

22%

14%

ແຜນວາດທີ 18: ການໃຫ້ນ້ຳໜັກຕາມ DMA ໂມເດວ
5

Ibid.
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ການໃຫູ້ນໍ້າໜັກແກ່ຄໍາຖາມ

• ໄດູ້ມການໃຫູ້ນໍໍ້າໜັກຢ່າງ
ເທົີ່າທຽມຕໍີ່ແຕ່ລະຄໍາຖາມ
• ຄໍາຖາມທັງໝົດມນໍໍ້າ
ໜັກລວມເທົີ່າກັນກັບນໍາ
ໜັກໂດຍລວມຂອງ
ເກນວັດແທກ

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້ອະທິບາຍວິທີໃນການໃຫ້ນໍ້າໜັກຂອງໂຕແບບ DMA:
1. ການໃຫນໍ້າໜັກຕໍ່ເສົາຄ້ຳ ແລະ ຂົງເຂດຈຸດສຸມ: ໄດ້ມີການໃຫ້ນໍ້າໜັກຕໍ່ເສົາຄຳ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ ໃນອັດຕາ
20 ສ່ວນຮ້ອຍ ໂດຍອີງໃສ່ປັດໄຈທີ່ເນັ້ນໜັກໄວ້ຂ້າງເທິງ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ກໍ່ມີການໃຫ້ນໍ້າໜັກຕໍ່ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງຂົງເຂດ
ຈຸດສຸມລວມກັນເປັນ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ.
ເສົາຄ້ຳ: ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ (%)

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານດີຈິຕອນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່

22

ໂຄງສ້າງລະບົບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ

18

ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ

18

ລະບົບນິເວດດ້ານນະວັດຕະກຳ

20

ການບໍລິການດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີເກີດໃໝ່

22

ລວມ

100

2. ການໃຫ້ນໍ້າໜັກຕໍ່ເກນວັດແທກ: ໄດ້ມີການໃຫ້ນໍ້າໜັກຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຕໍ່ແຕ່ລະເກນວັດແທກພາຍໃນຂົງເຂດຈຸດສຸມ. ຍົກ
ຕົວຢ່າງ: ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ໂຄງສ້າງລະບົບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ ໄດ້ນຳໃຊ້ 3 ເກນ
ວັດແທກທີ່ຖືກໃຫ້ນ້ຳໜັກຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.
ເສົາຄ້ຳ: ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ: ໂຄງສ້າງລະບົບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ
ເກນວັດແທກ

ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ (%)

ໂຄງສ້າງອົງກອນ

33

ຂອບວຽກການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ

33

ມາດຕະຖານດ້ານການດຳເນີນງານ

33

ລວມ

100

3. ການໃຫ້ນຳ້ໜັກຕໍ່ຄຳຖາມ: ສຳລັບແຕ່ລະເກນວັດແທກ, ໄດ້ມີການໃຫ້ນ້ຳໜັກຢ່າງເທົ່າທຽມກັບແຕ່ລະຄຳຖາມສຳລັບການ
ສຳຫຼວດ, ການຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການສຳພາດ/ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ໂຄງສ້າງລະບົບ , ມາດຕະຖານ
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ ໄດ້ນຳໃຊ້ 3 ເກນວັດແທກທີ່ຖືກໃຫ້ນ້ຳໜັກຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.
ເສົາຄ້ຳ: ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ: ໂຄງສ້າງລະບົບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ
ເກນວັດແທກ: ໂຄງສ້າງອົງກອນ
ຄຳຖາມສຳຫຼວດ

ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ (%)

ຂໍ້ທີ 1

50

ຂໍ້ທີ 2

50

ລວມ

100

ຄຳຖາມຂໍຂມູນ

ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ (%)

ຂໍ້ທີ 1

50

ຂໍ້ທີ 2

50
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຄຳຖາມສຳພາດ/ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ

ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ (%)

ຂໍ້ທີ 1

50

ຂໍ້ທີ 2

50

ລວມ

100

ໂມເດວການໃຫ້ຄະແນນຂອງ DMA
DMA ແມ່ນດັດຊະນີທີ່ປະກອບດ້ວຍທັງໝົດ 6 ເສົາຄ້ຳ. ແຕ່ລະເສົາຄ້ຳລວມມີຫຼາຍຂົງເຂດຈຸດສຸມ. ແຕ່ລະຂົງເຂດຈຸດສຸມ,
ໃນທາງກັບກັນ, ກໍ່ລວມມີຫຼາຍເກນວັດແທກ ແລະ ໂດຍມາດຕະຖານແລ້ວແມ່ນມີການໃຫ້ຄະແນນຕາມເກນຄະແນນເຕັມ
100.
ເພື່ອຄິດໄລ່ຄະແນນລະດັບປະເທດໂດຍລວມ, ໂມເດວນີ້ໄດ້ໂຮມເອົາຄະແນນລວມຂອງເສົາຄ້ຳ, ຂົງເຂດຈຸດສຸມ, ເກນ
ວັດແທກ ແລະ ແບບສອບຖາມເຂົ້ານຳ. ໂມເດວຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີຄິດໄລ່ຄະແນນລະດັບປະເທດສຳລັບ ສປປ
DMA
ລາວ.Score Calculation

ຄະແນນ
DMA
(ລະດັບ
ປະເທດ)

ຄ່າສະເລ່ຍ
ຂອງທຸກ
ກະຊວງ ແລະ
ແຂວງ

Σ

ເສົາຄໍາ້ DMA

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ເກນວັດແທກ

ຄໍາຖາມສໍາຫຼວດ

ເສົາຄໍາ້ DMA

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ເກນວັດແທກ

ຄໍາຖາມສໍາພາດ
ແບບລົງເລິກ/ກຸ່ມ
ສົນທະນາສະເພາະ

ເສົາຄໍາ້ DMA

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ເກນວັດແທກ

ການຮຽກຮ້ອງຂໍ້ມູນ

ການໃຫູ້ນໍ້າໜັກຕໍີ່
ເສົາຄໍ້າ DMA

ການໃຫູ້ນໍ້າໜັກຕໍີ່
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ການໃຫູ້ນໍ້າໜັກ
ຕໍີ່ເກນວັດແທກ

ຄະແນນຄໍາຖາມ
ໂດຍລວມ

ແຜນວາດທີ 19: ໂມເດວການຕິດໄລ່ຄະແນນຂອງ DMA

ຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້ອະທິບາຍວິທີໃນການຄິດໄລ່ຄະແນນໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງໂມເດວ DMA ນີ້.
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ: ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມໃນລະດັບປະເທດ ແມ່ນມີນ້ຳໜັກໂດຍສະເລ່ຍເທົ່າກັບຄະແນນຂົງເຂດ
ຈຸດສຸມຂອງກະຊວງ/ແຂວງທີ່ລົງເລິກ ແລະ ບໍ່ລົງເລິກ. ຂົງເຂດຈຸດສຸມສຳລັບແຕ່ລະກະຊວງ/ແຂວງ ແມ່ນມີນ້ຳໜັກໂດຍ
ສະເລ່ຍເທົ່າກັບຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມຂອງການສຳຫຼວດ, ການຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ. ແຕ່ລະຄະແນນ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ (ການສຳຫຼວດ, ການຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ) ແມ່ນມີຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າກັບຄະແນນເກນ
ວັດແທກ ຂອງການສຳຫຼວດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ. ແຕ່ລະຄະແນນ ເກນວັດແທກ
(ການສຳຫຼວດ, ການຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ) ແມ່ນມີຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າກັບຄະແນນຄຳຖາມຂອງການ
ສຳຫຼວດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ. ໂດຍອີງຕາມການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ແຕ່ລະຄຳຖາມ
ສຳລັບການສຳຫຼວດ, ການຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການສຳພາດ/ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ ແມ່ນຈະຖືກໃຫ້ຄະແນນໃນເກນ 1 ຫາ 5.
(ກະລຸນາອ້າງອີງເຖິງການໃຫ້ນ້ຳໜັກທີ່ລະບຸໄວ້ໃນພາກສ່ວນຂ້າງເທິງ).
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມໂດຍລວມແມ່ນຈະຖືກຄິດໄລ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ເສົາຄ້ຳ: ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ: ໂຄງສ້າງລະບົບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ
ຈຳນວນຂອງ ເກນວັດແທກ

3: ໂຄງສ້າງອົງກອນ, ຂອບວຽກການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ
ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານການດຳເນີນງານ

ສຳລັບເກນວັດແທກດ້ານໂຄງສ້າງອົງກອນ: ຈຳນວນ
ຄຳຖາມ

6: 2 ສຳລັບການສຳຫຼວດ, 2 ສຳລັບການຂໍຂໍ້ມູນ, 2
ສຳລັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ

ສຳລັບແຕ່ລະກະຊວງ/ແຂວງ
ຄະແນນເກນວັດແທກດ້ານໂຄງສ້າງອົງກອນ (ການ
ສຳຫຼວດ)

ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງຄຳຖາມສຳຫຼວດທັງໝົດ (ຂໍ້ທີ 1, ຂໍ່
ທີ 2)

ຄະແນນເກນວັດແທກດ້ານໂຄງສ້າງອົງກອນ (ການ
ຂຂາມູນ)

ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງຄຳຖາມຂໍຂໍ້ມູນທັງໝົດ (ຂໍ້ທີ 3, ຂໍ້
ທີ 4)

ຄະແນນເກນວັດແທກດ້ານໂຄງສ້າງອົງກອນ (ແບບ
ລົງເລິກ)

ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງຄຳຖາມລົງເລິກທັງໝົດ (ຂໍ້ທີ 5, ຂໍ້
ທີ 6)

ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ (ການສຳຫຼວດ)

ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງເກນວັດແທກທັງໝົດ (ເກນ
ວັດແທກທີ 1, 2 ແລະ 3) (ການສຳຫຼວດ)

ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ (ການຮ້ອງຂຂມູນ)

ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງເກນວັດແທກທັງໝົດ (ເກນ
ວັດແທກທີ 1, 2 ແລະ 3) (ການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ)

ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ (ແບບລົງເລິກ)

ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງເກນວັດແທກທັງໝົດ (ເກນ
ວັດແທກທີ 1, 2 ແລະ 3) (ແບບລົງເລິກ)
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ (ການສຳຫຼວດ) X ການໃຫ້ນ້ຳ
ໜັກ
+

ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ (ກະຊວງ/ແຂວງ)

ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ (ການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ) X ການໃຫ້
ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ (ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ)
X ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ

ສຳລັບທຸກກະຊວງ/ແຂວງ
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ (ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ລົງເລິກ)

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທັງໝົດ (ກະຊວງ/
ແຂວງທີ່ລົງເລິກ)

ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ (ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ບລົງເລິກ) ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທັງໝົດ (ກະຊວງ/
ແຂວງທີ່ບໍ່ລົງເລິກ)
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ (ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ລົງ
ເລິກ) X ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ (ປະເທດ)

+
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ (ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ບລົງ
ເລິກ) X ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ

33

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຄະແນນເສົາຄ້ຳ: ຄະແນນເສົາຄ້ຳໃນລະດັບປະເທດ ແມ່ນຈະຖືກໃຫ້ນ້ຳໜັກໂດຍສະເລ່ຍເທົ່າກັບຄະແນນເສົາຄ້ຳຂອງ
ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ລົງເລິກ ແລະ ບໍ່ລົງເລິກ. ຄະແນນເສົາຄ້ຳສຳລັບແຕ່ລະກະຊວງ/ແຂວງ ແມ່ນຈະຖືກໃຫ້ນ້ຳໜັກໂດຍສະເລ່ຍ
ເທົ່າກັບຄະແນນເສົາຄ້ຳຂອງການສຳຫຼວດ, ການຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ. ແຕ່ລະຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ການ
ສຳຫຼວດ, ການຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ) ແມ່ນຈະຖືກໃຫ້ນ້ຳໜັກໂດຍສະເລ່ຍເທົ່າກັບຄະແນນຂົງເຂດຈຸດ
ສຸມຂອງການສຳຫຼວດ, ການຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. (ກະລຸນາເບິ່ງການໃຫ້ນ້ຳໜັກທີ່ລະບຸ
ໄວ້ພາກສ່ວນຂ້າງເທິງ).
ເສົາຄ້ຳ: ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ຈຳນວນຂົງເຂດຈຸດສຸມ

5

ສຳລັບແຕ່ລະກະຊວງ/ແຂວງ
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 1 (ການສຳຫຼວດ) X ການໃຫ້
ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 2 (ການສຳຫຼວດ) X ການໃຫ້
ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ການສຳຫຼວດ)

ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 3 (ການສຳຫຼວດ) X ການໃຫ້
ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 4 (ການສຳຫຼວດ) X ການໃຫ້
ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 5 (ການສຳຫຼວດ) X ການໃຫ້
ນ້ຳໜັກ
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 1 (ການຂໍຂໍ້ມູນ) X ການໃຫ້ນ້ຳ
ໜັກ
+
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 2 (ການຂໍຂໍ້ມູນ) X ການໃຫ້ນ້ຳ
ໜັກ
+

ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ການຂຂມູນ)

ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 3 (ການຂໍຂໍ້ມູນ) X ການໃຫ້ນ້ຳ
ໜັກ
+
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 4 (ການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ) X ການ
ໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 5 (ການຂໍຂໍ້ມູນ) X ການໃຫ້ນ້ຳ
ໜັກ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 1 (ແບບລົງເລິກ) X ການໃຫ້
ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 2 (ແບບລົງເລິກ) X ການໃຫ້
ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ແບບລົງເລິກ)

ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 3 (ແບບລົງເລິກ) X ການໃຫ້
ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 4 (ແບບລົງເລິກ) X ການໃຫ້
ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 5 (ແບບລົງເລິກ) X ການໃຫ້
ນ້ຳໜັກ
ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ການສຳຫຼວດ) X ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+

ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ກະຊວງ/ແຂວງ)

ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ) X ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ) X ການ
ໃຫ້ນ້ຳໜັກ

ສຳລັບທຸກກະຊວງ/ແຂວງ
ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ລົງເລິກ)

ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ບລົງເລິກ)

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນເສົາຄ້ຳທັງໝົດ
(ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ລົງເລິກ)

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນເສົາຄ້ຳທັງໝົດ
(ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ບລົງເລິກ)
ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ລົງເລິກ) X
ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ

ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ປະເທດ)

+
ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ບລົງເລິກ) X
ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ລະດັບປະເທດ)
ເສົາຄ້ຳ: ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ລົງເລິກ: 16
ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ບລົງເລິກ: 21
ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ລົງເລິກ)
ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ບລົງເລິກ)
ຄະແນນເສົາຄ້ຳ (ປະເທດ)

1.84
(29.43/16)
1.53
(32.13/21)
1.75

(1.84*70%) +(1.53*30%)

ຄະແນນກະຊວງ/ແຂວງ: ຄະແນນກະຊວງ/ແຂວງໃນລະດັບປະເທດ ແມ່ນຖືກໃຫ້ນ້ຳໜັກໂດຍສະເລ່ຍເທົ່າກັບຄະແນນ
ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ລົງເລິກ ແລະ ບໍ່ລົງເລິກ. ຄະແນນກະຊວງ/ແຂວງສຳລັບແຕ່ລະກະຊວງ/ແຂວງ ແມ່ນຖືກໃຫ້ນ້ຳໜັກໂດຍ
ສະເລ່ຍເທົ່າກັບຄະແນນການສຳຫຼວດ, ການຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ກະຊວງ/ແຂວງທີ່ລົງເລິກ. ແຕ່ລະຂໍ້ມູນກະຊວງ/ແຂວງ (ການ
ສຳຫຼວດ, ການຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ) ແມ່ນຖືກໃຫ້ນ້ຳໜັກໂດຍສະເລ່ຍເທົ່າກັບຄະແນນເສົາຄ້ຳຂອງ
ການສຳຫຼວດ, ການຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. (ກະລຸນາເບິ່ງການໃຫ້ນ້ຳໜັກທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ
ພາກສ່ວນຂ້າງເທິງ).
ຄະແນນກະຊວງ/ແຂວງ
ສຳລັບແຕ່ລະກະຊວງ/ແຂວງ
ຄະແນນເສົາຄ້ຳທີ 1 (ການສຳຫຼວດ) ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນເສົາຄ້ຳທີ 2 (ການສຳຫຼວດ) ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນເສົາຄ້ຳທີ 3 (ການສຳຫຼວດ) ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
ຄະແນນ ກະຊວງ/ແຂວງ (ການສຳຫຼວດ)

+
ຄະແນນເສົາຄ້ຳທີ 4 (ການສຳຫຼວດ) ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນເສົາຄ້ຳທີ 5 (ການສຳຫຼວດ) ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນເສົາຄ້ຳທີ 6 (ການສຳຫຼວດ) ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຄະແນນ ເສົາຄ້ຳທີ 1 (ການຂໍຂໍ້ມູນ) ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນ ເສົາຄ້ຳທີ 2 (ການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ) ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນ ເສົາຄ້ຳທີ 3 (ການຂໍຂໍ້ມູນ) ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
ຄະແນນ ກະຊວງ/ແຂວງ (ການຂໍຂມູນ)

+
ຄະແນນ ເສົາຄ້ຳທີ 4 (ການຂໍຂໍ້ມູນ) ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນ ເສົາຄ້ຳທີ 5 (ການຂໍຂໍ້ມູນ) ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນ ເສົາຄ້ຳທີ 6 (ການຂໍຂໍ້ມູນ) ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
ຄະແນນ ເສົາຄ້ຳທີ 1 (ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ)
ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນ ເສົາຄ້ຳທີ 2 (ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ)
ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນ ເສົາຄ້ຳທີ 3 (ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ)
ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ

ຄະແນນ ກະຊວງ/ແຂວງ (ແບບລົງເລິກ)

+
ຄະແນນ ເສົາຄ້ຳທີ 4 (ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ)
ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນເສົາຄ້ຳທີ 5 (ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ)
ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນເສົາຄ້ຳທີ 6 (ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກ)
ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຄະແນນ ກະຊວງ/ແຂວງ (ການສຳຫຼວດ) X ການໃຫ້ນ້ຳ
ໜັກ
+
ຄະແນນກະຊວງ/ແຂວງ

ຄະແນນ ກະຊວງ/ແຂວງ (ການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ) X ການໃຫ້
ນ້ຳໜັກ
+
ຄະແນນ ກະຊວງ/ແຂວງ (ແບບລົງເລິກ) X ການໃຫ້ນ້ຳ
ໜັກ

ສຳລັບທຸກກະຊວງ/ແຂວງ
ຄະແນນກະຊວງ/ແຂວງ (ແບບລົງເລິກ)

ຄະແນນກະຊວງ/ແຂວງ (ແບບບລົງເລິກ)

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນກະຊວງ/ແຂວງທັງໝົດ (ແບບລົງ
ເລິກ)

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນກະຊວງ/ແຂວງທັງໝົດ (ແບບບໍ່
ລົງເລິກ)
ຄະແນນ ກະຊວງ/ແຂວງ (ແບບລົງເລິກ) X ການ
ໃຫ້ນ້ຳໜັກ

ຄະແນນ ກະຊວງ/ແຂວງ (ປະເທດ)

+
ຄະແນນ ກະຊວງ/ແຂວງ (ແບບບລົງເລິກ) X
ການໃຫ້ນ້ຳໜັກ

ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ຄະແນນກະຊວງ/ແຂວງ (ປະເທດ)
ເສົາຄ້ຳ: ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ກະຊວງທີ່ລົງເລິກ: 13
ກະຊວງທີ່ບລົງເລິກ: 6
ຄະແນນກະຊວງ (ແບບລົງເລິກ)
ຄະແນນກະຊວງ (ແບບບລົງເລິກ)
ຄະແນນກະຊວງ (ລະດັບປະເທດ)
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1.82
(23.66/13)
1.74
(10.45/6)
1.8

(1.82*70%) +(1.74*30%)

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຄະແນນລະດັບປະເທດໂດຍລວມ: ຄະແນນລະດັບປະເທດແມ່ນຖືກໃຫ້ນ້ຳໜັກໂດຍສະເລ່ຍເທົ່າກັບຄະແນນຂອງບັນດາ
ກະຊວງ ແລະ ແຂວງທີ່ລົງເລິກ ແລະ ບໍ່ລົງເລິກ.
ຄະແນນລະດັບປະເທດ
ສຳລັບທຸກກະຊວງ/ແຂວງ
ຄະແນນລະດັບປະເທດ (ແບບລົງເລິກ)

ຄະແນນລະດັບປະເທດ (ແບບບລົງເລິກ)

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນກະຊວງ ແລະ ແຊວງທັງໝົດ
(ແບບລົງເລິກ)

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນກະຊວງ ແລະ ແຊວງທັງໝົດ
(ແບບບໍ່ລົງເລິກ)
ຄະແນນລະດັບປະເທດ (ແບບລົງເລິກ) X ການ
ໃຫ້ນ້ຳໜັກ

ຄະແນນລະດັບປະເທດ

+
ຄະແນນລະດັບປະເທດ (ແບບບລົງເລິກ) X ການ
ໃຫ້ນ້ຳໜັກ

ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ຄະແນນລະດັບປະເທດໂດຍລວມ
ກະຊວງທີ່ລົງເລິກ: 16
ກະຊວງທີ່ບລົງເລິກ: 21
ຄະແນນລະດັບປະເທດ (ແບບລົງເລິກ)
ຄະແນນລະດັບປະເທດ (ແບບບລົງເລິກ)

ຄະແນນລະດັບປະເທດ

1.69
(26.98/16)
1.51
(31.72/21)
1.63

(1.69*70%) +(1.51*30%)

39

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

3.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ DMA
ຜົນຈາກ DMA ຈະຊ່ວຍປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນຂອງ ສປປ ລາວ ທັງໃນຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ. ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງ
ກ່າວຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນໃນບັນດາເສົາຄ້ຳ ແລະ ຂົງເຂດຈຸດສຸມຕ່າງໆ.

a. ການປະເມີນຜົນໃນລະດັບປະເທດ6
ໃນປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບ ລິເລີ່ມຫັນເປັນດີຈິຕອນ, ໂດຍມີຄະແນນລະດັບປະເທດຢູ່ທີ່ 1.7. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍ່ມີການສ້າງຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີ ແລະ ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດັບ ເລີ່ມມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານດີຈິຕອນ. ໃນຂັ້ນ
ກະຊວງ, ສປປ ລາວ ແມ່ນຖືກຈັດຢູ່ໃນລະດັບ ເລີ່ມມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານດີຈິຕອນ, ສ່ວນຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ
ລິເລີ່ມຫັນເປັນດີຈິຕອນ.
ແຂວງ (1.3)

ສປປ ລາວ (1.7)
ກະຊວງ (1.8)
1

2

3

4

5

ລິເລີ່ມ

ມຄວາມຄືບໜ້າ

ມການເຊືີ່ອມໂຍງ

ຫັນເປັນດິຈິຕອນ
ສົມບູນ

ມນະວັດຕະກໍາ

ຄະແນນ DMA ໂດຍລວມ
1.7/5
ແຜນວາດທີ 20: ການປະເມີນຜົນລະດັບປະເທດໂດຍລວມ

ຫຼາຍຂໍ້ລິເລີ່ມ ເຊັ່ນ: ວິໄສທັດເສດຖະກິດດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ (2021-2040) ຂອງລັດຖະບານ, ແຜນເສດຖະກິດດີຈິຕອນ
ແຫ່ງຊາດ (2021-2025), ແລະ ນະໂຍບາຍໄອຊີທີແຫ່ງຊາດ (2015-2025), ການນຳສະເໜີນິຕິກຳ, ການຜ່ານກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກຄອງດ້ວຍລະບົບດີຈິຕອນ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍລິການພາກລັດ ໄດ້ຊ່ວຍປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນຂະບວນການຫັນເປັນດີຈິຕອນໃນທົ່ວພາກລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສປປ ລາວ ຍັງຄົງຂາດບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາທີ່ບໍ່ສູງ, ແຮງງານທີ່ມີທັກສະດ້ານດີຈິຕອນ, ລະບົບນິເວດການສຶກສາດ້ານໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ, ແລະ
ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ກົນໄກການສະແດງຄຳຄິດເຫັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການຮ່ວມມືດ້ານ
ສະຖາບັນທີ່ຈຳກັດນຳອີກ.
ລະດັບປະເທດ: ສັງລວມເສົາຄ້ຳຕ່າງໆ

ສປປ ລາວ

ເສົາຄ້ຳທີ 1

ເສົາຄ້ຳທີ 2

ເສົາຄ້ຳທີ 3

ເສົາຄ້ຳທີ 4

ເສົາຄ້ຳທີ 5

ເສົາຄ້ຳທີ 6

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ

ນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະບຽບການ

ການສ້າງທັກສະ ແລະ
ຂີດຄວາມອາດສາມາດ

ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນ
ໃຈກາງ

ການກຳນົດ ແລະ ການ
ສະໜອງບໍລິການ

ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ
ການຮ່ວມມືດ້ານ
ສະຖາບັນ

1.8

2.2

1.7

1.4

2.0

1.9

ຕາຕະລາງ 1: ການປະເມີນຜົນໃນລະດັບເສົາຄ້ຳຂອງ ສປປ ລາວ

6

ການປະເມີນລະດັບປະເທດ ໝາຍເຖິງ ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນທົ່ວທັງ 19 ກະຊວງ ແລະ 18 ແຂວງ.
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Technology
andເຄືSolutions
i. ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
່ອງມືໄອຊີທີ
ສະຖາປັດຕະຍາກໍາ, ມາດ
ຕະການ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານດິຈິ
ຕອນ ແລະ ການເຊືີ່ອມຕໍີ່
• ທຸກກະຊວງ ແລະ ແຂວງສາມາດເຂົໍ້າເຖິງການເຊືີ່ອມຕໍີ່

ທີ່ມຄວາມໄວຕໍີ່າ ຫາ ປານກາງໄດູ້
• ຄວາມແຕກໂຕນດ້ານດິຈິຕອນລະຫວ່າງເຂດຕົວເມືອງ

• ຂາດໂຄງສ້າງອົງກອນຂອງລັດຖະບານໂດຍລວມ ແລະ
ຂອບວຽກການດໍາເນນງານຮ່ວມກັນແບບລວມສູນ

ຈາກແພດຟອມ G-share ເຂົໍ້າໃນການ

ການບໍລິການທາງດ້ານ
ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ
ເຄືີ່ອງມືໄອຊີທີເກີດໃໝ່

ລະບົບນິເວດດ້ານນະ
ວັດຕະກໍາ

ກິດສະຕາດອັບ
• ຂາດຂອບວຽກນິຕິກໍາ ແລະ ການເງິນ ທີ່ສະໜັບສະ
ໜຸນລະບົບນິເວດດ້ານນະວັດຕະກໍາ

ຈາກລະບົບການຄຸູ້ມຄອງເອກະສານ ຫື ລະບົບ
• ກະຊວງກວມ 20 ສ່ວນຮ້ອຍບໍີ່ໄດູ້ໃຊູ້ປະໂຫຍດ

ບໍລິການອິນເຕເນັດ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາໜ້າກັງວົນໃຈຢູ່

ສົີ່ງເສມລະບົບນິເວດດ້ານນະວັດຕະກໍາ ແລະ ທຸລະ

• ກະຊວງກວມ 10 ສ່ວນຮ້ອຍບໍີ່ໄດູ້ໃຊູ້ປະໂຫຍດ
ການແບ່ງປັນຂໍໍ້ມູນ

ແລະ ຊົນນະບົດ, ລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ

• ສປປ ລາວ ບໍີ່ມນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່

ການຄຸູ້ມຄອງຂໍ້ມູນ

ແລກປ່ຽນເອກະສານ

• ກະຊວງກວມ 63 ສ່ວນຮ້ອຍມເວັບໄຊແບບ

ພືໍ້ນຖານ ທີ່ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ແລະ ບໍລິການທາງ
ດ້ານເອເລັກໂຕນິກອັນຈໍາກັດ
• ບໍີ່ມກະຊວງ/ແຂວງໃດທີ່ນໍາໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຊເກດໃໝ່
ເພືີ່ອສະໜອງບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕນິກຂອງພາກ
ລັດ

Policy
and ແລະ
Regulations
ii. ນະໂຍບາຍ
ລະບຽບການ
ຄວາມປອດໄພທາງໄຊ
ເບີ
• ໄດູ້ອອກ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປູ້ອງກັນ ແລະ ການ

ສະກັດກັໍ້ນອາຊະຍາກໍາທາງຄອມພິວເຕ ໃນປ 2015
ເພືີ່ອເສມສ້າງຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບ ແລະ ລຶບລ້າງ
ອາຊະຍາກໍາທາງໄຊເບໃນ ສປປ ລາວ

• ໄດູ້ອອກ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ເພືີ່ອ
ຄຸູ້ມຄອງການຄ້າທາງອອນລາຍ, ກໍານົດຂັໍ້ນຕອນ ແລະ

ເງືີ່ອນໄຂສໍາລັບສັນຍາດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ແລະ
ການຄຸູ້ມຄອງວຽກງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການຄ້າເອ
ເລັກໂຕນິກ

ການລະບຸໂຕຕົນ ແລະ
ລາຍເຊັນດິຈິຕອນ
• ພາກລັດຍັງມການຮັບຮອງເອົາລາຍເຊັນເອ
ເລັກໂຕນິກໃນລະດັບທີ່ຕໍີ່າຫາຍ
• ລາຍເຊັນດິຈິຕອນແມ່ນຖືກນໍາໃຊູ້ໃນກໍລະນຮບ
ດ່ວນເທົີ່ານັໍ້ນ; ສ່ວນເອກະສານອືີ່ນໆແມ່ນຕ້ອງໄດູ້
ເຊັນແບບເດມ

ມາດຕະຖານ ແລະ
ການປົກປູ້ອງຂໍ້ມູນ

ການຄ້າເອເລັກໂຕຼນິກ

• ໄດູ້ອອກ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປູ້ອງຂໍມ
ໍ້ ູນເອເລັກໂຕ
ນິກ ໃນປ 2017 ເພືີ່ອສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ການ
ປົກປູ້ອງຂໍໍ້ມູນສ່ວນໂຕ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງການເກັບກໍາ, ການ
ນໍາໃຊູ້ ແລະ ການເຜຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກ

ນະວັດຕະກໍາ ແລະ
ການຄົ້ນຄວ້າ

ການຮ່ວມມືສາກົນ
• ໄດູ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົງີ່ ເສມການ

• ເພືີ່ອເປັນການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ສົີ່ງເສມນະ

ລົງທຶນ ໃນປ 2016 ເພືີ່ອຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ວັດຕະກໍາ ແລະ ການຄົໍ້ນຄວ້າ, ລັດຖະບານລາວ ຈຶີ່ງ

ໃນຂັໍ້ນຕອນການຍືີ່ນເອກະສານ, ຂໍໃບອານຸຍາດ ແລະ

ໄດູ້ອອກ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກ

ຂໍອານຸມັດການດໍາເນນທຸລະກິດ ໃຫູ້ແກ່ນັກລົງທຶນພາກ

ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງ

ເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ປັນຍາ, ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊລະດັບ
ສູງ

iii. ການສ້
າງທັCapacity
ກສະ ແລະ ຂີດBuilding
ຄວາມສາມາດ
Skills
and
ລະດັບຄວາມຮູູ້ ແລະ
ການຈ້າງງານໃນຂະ
ແໜງການໄອຊີທີ/ດິຈິ
ຕອນ

• ຂາດແຜນແມ່ບົດສໍາລັບການສຶກສາດ້ານໄອຊທ/ດິຈິ

ຕອນ ເພືີ່ອປັບປຸງຂດຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ່ແຮງງານ
ແລະ ສະໜັບສະໜຸນຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ
ດ້ານວຽກງານດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ
• ຂາດຫັກສູດວິຊາຊບ ແລະ ອາຊວະສຶກສາ ທີ່ເນັໍ້ນ

ໜັກໃສ່ການສ້າງທັກສະດ້ານໄອຊທ/ດິຈຕ
ິ ອນ

ແຮງງານ ແລະ ທັກ
ສະດ້ານດິຈິຕອນ
• ພະນັກງານຂອງກະຊວງ/ແຂວງກວມ 60 ສ່ວນຮ້ອຍແມ່ນ
ມທັກສະດ້ານໄອຊທ/ດິຈິຕອນຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານ
• ກະຊວງກວມ 20 ສ່ວນຮ້ອຍໄດູ້ສ້າງສາຍອາຊບທີ່ຊັດເຈນ,
ມໂຄງສ້າງ ແລະ ແຮງຈູງໃຈໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານ ໃນການ

ສືບຕໍີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດຖະບານດິຈຕ
ິ ອນ
• ບໍີ່ມຍຸດທະສາດການຈ້າງງານທີ່ຊັດເຈນ ເພືີ່ອດຶງດູດເອົາແຮງ
ງານດ້ານໄອຊທ/ດິຈິຕອນ

ການຮຽນຮູູ້ ແລະ ການ
ພັດທະນາ
• ກະຊວງ/ແຂວງກວມພຽງແຕ່ 60 ສ່ວນຮ້ອຍເທົີ່ານັໍ້ນ
ທີ່ສະໜອງຫັກສູດການຝຶກອົບຮົມດ້ານໄອຊທ/ດິຈິ
ຕອນ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ
• ກະຊວງກວມພຽງແຕ່ 10 ສ່ວນຮ້ອຍເທົີ່ານັໍ້ນ ທີ່ສະໜ

ອງຫັກສູດການບັນຈຸວຽກຢ່າງເປັນທາງການ
• ກະຊວງ/ແຂວງກວມຕໍີ່າກວ່າ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ ທີ່ສະໜອງ
ໃບຢັໍ້ງຢືນ/ການຮັບຮອງດ້ານໄອຊທ/ດິຈິຕອນ
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iv. ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ
ຄວາມກວມລວມ
ແລະ ການຫັນເປັນ
ລັກສະນະທ້ອງຖິີ່ນ

ປະສົບການຂອງຜູູ້ຊົມໃຊູ້
ແລະ ການຄິດຄົ້ນອອກ
ແບບ
• ກະຊວງກວມ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ທີ່ຮັບຮອງເອົາຫັກການ

• ກະຊວງກວມ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ທີ່ພິຈາລະນາ
ເອົາຄວາມກວມລວມດ້ານພູມສັນຖານ ເຂົໍ້າໃນ

ອອກແບບບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕນິກ ທີ່ເອົາຜູູ້

ຂັໍ້ນຕອນການອອກແບບບໍລິການທາງດ້ານເອ

ຊົມໃຊູ້ເປັນໃຈກາງ

• ກະຊວງພາຍໃນ ມແຜນທີ່ຈະເພີ່ມ ສູນບໍລິການປະຕູ
ດຽວ ໃຫູ້ໄດູ້ 11 ແຫ່ງ ພາຍໃນປ 2025
• ກະຊວງກວມ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ໄດູ້ແກູ້ໄຂຄວາມ
ຕ້ອງການໃຫູ້ແກ່ຜູູ້ໃຊູ້ງານ ໃນຂັໍ້ນຕອນການອອກແບບ

ເລັກໂຕນິກ
• ກະຊວງກວມ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ທີ່ໂຮມເອົາປັດ
ໄຈການສົີ່ງເສມຜູູ້ຊົມໃຊເປັນໃຈກາງເຂົໍ້ານໍາ

• ເວັບໄຊ/ພອດທໍ/ໂປແກມບໍລິການທາງດ້ານເອ
ເລັກໂຕນິກ ຍັງບໍີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາຢ່າງ

ບໍລິການເອເລັກໂຕນິກ

ກວ້າງຂວາງເທືີ່ອ ຍ້ອນຍັງບໍີ່ທັນເປັນມິດນໍາຜູູ້

ການສືີ່ສານ ແລະ
ຄວາມຕືີ່ນໂຕ
• ກະຊວງຕ່າງໆໄດູ້ຮັບຮອງເອົາຊ່ອງທາງທີ່ຫາກຫາຍ,
ໂດຍ 60 ສ່ວນຮ້ອຍໃຊູ້ປະໂຫຍດຈາກຊ່ອງທາງດິຈິ
ຕອນ ແລະ ອກ 40 ສ່ວນຮ້ອຍຍັງຄົງນ າໃຊູ້ຊ່ອງ
ທາງແບບດັໍ້ງເດມ ເພືີ່ອສົີ່ງເສມບໍລິການທາງດ້ານເອ
ເລັກໂຕນິກ
• ກະຊວງ/ແຂວງກວມ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ທີ່ມຍຸດທະສາດ
ດ້ານການຕະຫາດ/ການເຂົໍ້າເຖິງເປົໍ້າໝາຍ ທີ່ຖືກອອກ

ແບບມາເປັນຢ່າງດ

ຊົມໃຊູ້ເທືີ່ອ

ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງເອ
ເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການຮູູ້
ນໍາໃຊູ້
• ກະຊວງກວມພຽງແຕ່ 20 ສ່ວນຮ້ອຍເທ່ົານັໍ້ນ ທີ່
ຮັບຮອງເອົາຫັກການເປດກວ້າງຂອງລັດຖະບານ ສໍາລັບ
ບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕນິກ

• ກະຊວງກວມ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຮ
ີ່ ບ
ັ ປະກັນການປຶກສາ
ຫາລື/ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູູ້ໃຊູ້ງານ
• ກະຊວງກວມ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ທີ່ມຂັໍ້ນຕອນທີ່ຖືກອອກ
ແບບມາເປັນຢ່າງດ ເພືີ່ອໂຮມເອົາຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູູ້
ຊົມໃຊູ້

v. ການກຳນົ
ດ ແລະ ການສະໜອງບໍ
ລິການ
Service
Delivery
and Definition
ຂໍ້ລິເລີີ່ມດ້ານບໍລິການດິຈິ
ຕອນ
• ລັດຖະບານລາວ ໄດູ້ສາ້ ງມາແລູ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 12 ພອດ

ທໍບໍລິການ
• ມພົນລະເມືອງບາງກຸ່ມເທົີ່ານັໍ້ນທີ່ໄດູ້ໃຊູ້ປະໂຫຍດ
ຈາກພອດທໍເຫົີ່ານໍ້ ເນືີ່ອງຈາກຍັງຂາດຄວາມຕືີ່ນໂຕ
ແລະ ມລະດັບຄວາມຮູູ້ທີ່ຕໍີ່າຢູ່

ມາດຕະຖານດ້ານບໍລິການເອ
ເລັກໂຕຣນິກຂອງພາກລັດ
• ກະຊວງກວມ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ທີ່ປະຕິບັດຕາມ
ພຽງແຕ່ພັນທະໜ້າທີ່

ທີ່ໄດູ້ຮັບມອບໝາຍຈາກ

ສູນກາງ ເພືີ່ອການພັດທະນາບໍລິການທາງດ້ານເອ
ເລັກໂຕນິກ
• ກະຊວງກວມພຽງແຕ່ 15 ສ່ວນຮ້ອຍເທ່ົານັໍ້ນ ທີ່ມ
ຄະນະກໍາມະການຂັໍ້ນສູນກາງ

ທີ່ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັໍ້ງ

ປະຕິບັດບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕນິກ

ເຄືີ່ອງມືໄອຊີທີິ ແລະ
ບໍລິການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ
• ທຸກກະຊວງ/ແຂວງມການດໍາເນນຂັໍ້ນຕອນການຈັດຊືໍ້
ຈັດຈ້າງດ້ວຍຕົນເອງ ສໍາລັບເຄືີ່ອງມືໄອຊທ
• ບໍີ່ມໜ່ວຍງານຈັດຊືໍ້ຈດ
ັ ຈ້າງຂັໍ້ນສູນກາງ

ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່

ສະໜອງບໍລິການຈັດຊືໍ້ຈດ
ັ ຈ້າງທາງດ້ານເອເລັກໂຕນິກ

ໃຫູ້

ການຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ການປະເມີນຜົນ
• ກະຊວງກວມ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ ທີ່ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ
ປະເມນຜົນງານການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພາຍໃນຢ່າງເປັນ
ປະຈໍາ ໂດຍນໍາໃຊູ້ວິທການປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງ
• ມ 3 ກະຊວງທີ່ຈດ
ັ ຕັໍ້ງປະຕິບັດ MIS ເພືີ່ອຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ປະເມິນຜົນການບໍລກ
ິ ານອອນລາຍຂອງ
ພາກລັດ.
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ການວາງແຜນ ແລະ
ແນວທາງການສົີ່ງມອບ
ໂຄງການ
• ລັດຖະບານລາວ ຍັງຂາດແຜນທິດທາງການຈັດຕັໍ້ງ

ປະຕິບັດທີ່ຊັດເຈນ ເພືີ່ອການພັດທະນາບໍລິການທາງດ້ານ
ເອເລັກໂຕນິກຂອງພາກລັດ

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

Institutional Framework and Collaboration
vi. ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ
ການສະໜັບສະໜຸນແບບ
ພິເສດ

ໂຄງສ້າງ ແລະ ບົດບາດດ້ານ
ສະຖາບັນ
• ກະຊວງ/ແຂວງກວມຫາຍກວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ມພະ

• ກະຊວງ/ແຂວງຍັງຂາດວິໄສທັດ/ຍຸດທະສາດທີ່ຊັດ

ແນກໄອຊທແບບແຍກຕ່າງຫາກ

ເຈນ ສໍາລັບວຽກງານການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ແຕ່ ສປປ

ການສະໜອງທຶນ ແລະ
ການກໍານົດງົບປະມານ
• ງົບປະມານ ແລະ ເງິນທຶນທີ່ມຢູ່ຢ່າງຈໍາກັດ ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້
ຂັໍ້ນຕອນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຫາຍຂໍໍ້ລິເລີ່ມດ້ານດິຈຕ
ິ ອນ

• ແຮງງານພາຍໃນ 53 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກະຊວງທັງໝົດ

ລາວ ແມ່ນມ ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ

ເກດຄວາມຊັກຊ້າ

ມທັກສະທີ່ຈໍາເປັນ ເພືີ່ອປະສານງານກັບໜ່ວຍງານ

ເສດຖະກິດດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ແລູ້ວ

ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຫັນເປັນດິຈິຕອນ

ປະສານສົມທົບກັບອຸດ
ສະຫະກໍາ, ສະຖາບັນສຶກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານຜູູ້
ໃຫູ້ທ້ນ

ແພຼດຟອມຕິດພັນຫຼາຍຂະ
ແໜງການ, ການປະສານງານ
ແລະ ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ
• ບໍີ່ມກະຊວງ/ແຂວງໃດທີ່ຮ່ວມມື (ຫື ປະສານ

• ກະຊວງກວມ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ ທີ່ມການປະສານສົມທົບ

ສົມທົບກັນໃນລັກສະນະຈໍາກັດ) ກັບຫົວໜ່ວຍການ

ກັບພາກເອກະຊົນ ເພືີ່ອພັດທະນາບໍລິການທາງດ້ານເອ

ດໍາເນນງານຂອງກະຊວງ/ແຂວງອືີ່ນ

ເລັກໂຕນິກ

• ລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານຈາກ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ

• ໜ່ວຍງານຜູູ້ໃຫູ້ທຶນມບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະໜອງ

ຂອງກະຊວງທັງໝົດ ມຄວາມຊໍານິຊໍານານດ້ານການ

ທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຂໍໍ້ລິເລີ່ມດ້ານການຫັນເປັນດິຈິ

ນໍາໃຊູ້ເຄືີ່ອງມື ແລະ ໂປແກມດິຈິຕອນ ຢ່າງຈໍາກັດ

ຕອນ

b. ການປະເມີນໃນລະດັບກະຊວງ ແລະ ລະດັບແຂວງ
ການປະເມີນຜົນນີ້ຈະຊ່ວຍເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມພ້ອມອັນຫຼາກຫຼາຍ ໃນຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນ
ແຂວງ.
ການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນຂັ້ນກະຊວງ

ກະຊວງ (1.8)
1
ລິເລີມ
່

2
ຄວາມຄືບໜ�າ

3

4

5

ມີການເຊືອ
່ ມໂຍງ

ຫັນເປັນດິຈຕ
ິ ອນ
ສົມບູນ

ມີນະວັດຕະ��

ແຜນວາດທີ 21: ການປະເມີນໃນລະດັບກະຊວງ

ຄວາມພ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂັ້ນກະຊວງ ແມ່ນຖືກຈັດໄວ້ໃນລະດັບ ເລີ່ມມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານດີຈິຕອນ. ນີ້ແມ່ນລະດັບທີ່
ສູງກວ່າຂັ້ນແຂວງ ອັນເປັນຜົນມາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີ
ເນັດທີ່ດີກວ່າໃນທົ່ວທຸກພະແນກ ແລະ ກົມກອງ, ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການດ້ານລັດຖະບານດີຈິ
ແຂວງ (1.3)
ຕອນທີີສູງກວ່າ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການ
ປ່ຽນແປງໃນທຸກປີ.
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ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄືີ່ອງມືໄອຊີທີ

2.0

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ

2.0

ການສ້າງທັກສະ ແລະ ຂີດຄວາມອາດສາມາດ

1.4
ຄະແນນສະເລ່ຍທຸກ
ເສົາຄໍ້າຂອງກະຊວງ

ເອົາຜູູ້ຊົມໃຊູ້ເປັນໃຈກາງ

1.9

ການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ

ຂອບໜ້າວຽກດ້ານສະຖາບັນ

2.4

2.0

ແຜນວາດທີ 22: ຄະແນນເສົາຄ້ຳ DMA ໃນລະດັບກະຊວງໂດຍລວມ

ເສົາຄ້ຳ ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ ແມ່ນມີຄະແນນຕໍ່າທີ່ສຸດ ຍ້ອນຂາດປັດໄຈສົ່ງເສີມການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ ແລະ
ຫຼັກປະຕິບັດດ້ານການຄິດຄົ້ນອອກແບບ,7
ຄວາມຮູ້ອັນຈຳກັດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດ້ານການຕະຫຼາດ
ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ຂາດແນວທາງສົ່ງເສີມ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ກົນໄກການປະກອບຄຳເຫັນ. ເສົາຄ້ຳ ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ ແມ່ນ
ມີຄະແນນສູງທີ່ສຸດໃນລະດັບກະຊວງໂດຍລວມ ເນື່ອງຈາກປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການສ້າງແຜນເສດຖະກິດດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ
(2021-2025), ການລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກອັນຫຼາກຫຼາຍ, ການສ້າງຕັ້ງສູນບໍລິການປະຕູ
ດຽວ (ODSC) 49 ແຫ່ງ,8 ການສ້າງມາດຕະຖານດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານ.

ການຄິດຄົ້ນອອກແບບ ແມ່ນແນວທາງທີ່ແນໃສ່ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ. ມັນພາໃຫ້ເກີດວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຜ່ານຂັ້ນ
ຕອນການສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານມີສິດອອກສຽງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການກຳນົດການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ; ພິຈາລະນາຫຼາຍສາເຫດ ແລະ ພິຈາລະນາບັນຫາທີ່ພວມ
ປະເຊີນຢູ່ຈາກຫຼາຍມຸມມອງ (ໃນລະດັບຕ່າງໆ); ແລະ ດຳເນີນການທົດລອງແນວຄິດເບື້ອງຕົ້ນ (ການສ້າງຕົ້ນແບບ ແລະ ການທົດສອບ)... [ມັນ] ຍັງແນໃສ່ກະຕຸ້ນ
ໃຫ້ເກີດແນວຄິດແບບສ້າງສັນພາຍໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ເລັ່ງລັດປະສານນະໂຍບາຍແກ້ໄຂບັນຫາເຂົ້າກັນ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນ.” ເບິ່ງຕື່ມ: https://www.undp.org/content/dam/uspc/docs/GPCSE_Design%20Thinking.pdf
8
ສູນບໍລິການປະຕູດຽວ (ODSC) ແມ່ນຫ້ອງການທີ່ມີຕົວຕົນຈິງ ແລະ/ຫຼື ກົນໄກແບບດີຈິຕອນ - ຫ້ອງການ, ສູນບໍລິການເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ເວັບໄຊຂໍ້ມູນບໍລິການທາງ
ອອນລາຍ - ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນ ແລະ/ຫຼື ຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທັງໝົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການພາກລັດທັງໝົດ ແລະ ດຳເນີນການເຮັດທຸລະກຳຕ່າງໆ
ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄປມາຫຼາຍຄັ້ງ ລະຫວ່າງຫຼາຍຫ້ອງການຂອງລັດ.
7
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ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກຕົ້ນຕໍຂອງຫຼາຍກະຊວງ:
ກະຊວງ

ບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ

ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ

ເວັບໄຊບໍລິການປະຕູດຽວກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Lao DECIDE Info

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ການສື່ສານ

ໂປຣແກຣມຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ LaoKYC

ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ
ແລະ ການຄ້າ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ກະຊວງການເງິນ

ລະບົບລາຍຮັບເອເລັກໂຕຣນິກ

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ

ລະບົບສາທາລະນະສຸກເອເລັກໂຕຣນິກ

ກະຊວງຍຸຕິທຳ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ແລະ ໂປຣແກຣມ ກົດໝາຍລາວ

ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ
ແລະ ການຄ້າ

ລະບົບຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ

ກະຊວງຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ

ລະບົບຄຸ້ມຄອງທີ່ດີນ

ກະຊວງສຶກສາ ທິການ
ແລະ ກິລາ

ລະບົບການຮຽນຮູ້ທາງອອນລາຍ

ກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ

ລະບົບວິຊາເອເລັກໂຕຣນິກ, ໜັງສືຜ່ານແດນເອເລັກໂຕຣນິກ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ເວັບໄຊຂໍ້ມູນບໍລິການຈັດຫາງານຂອງພາກລັດ

ເກນວັດແທກຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ
1
ຫາກໍລິເລີ່ມ

2
ມີຄວາມຄືບໜ້າ

3
ມີການເຊື່ອມໂຍງ

4
ຫັນເປັນດິຈິຕອນສົມບູນ

5
ນະວັດຕະກໍາ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
17
1

17

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງລະດັບຄວາມພ້ອມ

1

2

3

6

4

10
7

5

8

9

11

13
12

14

ທີີ່ລົງ-ເລິDive
ກ
Deep

17
15

16

ີ່ບໍີ່ລົງເລິ
No ທີ
Deep
-ກ
Dive

ແຜນວາດທີ 23: ຄະແນນ DMA ສຳລັບທຸກກະຊວງທີ່ລົງເລິກ ແລະ ບໍ່ລົງເລິກ

ລາຍຊື່ກະຊວງ
1

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

2

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

3

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

4

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

5

ກະຊວງຍຸຕິທຳ

6

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

7

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

8

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

9

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

10

ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

11

ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

12

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

13

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

14

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

15

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

16

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

17

ກະຊວງການເງິນ

18

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

19

ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ

ໝາຍເຫດ:ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖືເປັນໜ່ວຍງານທຽບເທົ່າກະຊວງ.
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18
19

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນກຸ່ມ
ທີ່ມີຄະແນນສູງສຸດໃນບັນດາປັດໄຈ, ກະຊວງ
ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້
(1.8) ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປັບປຸງກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການຕົ້ນຕໍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ, ການເນັ້ນໜັກໃສ່ຫຼັກການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນ
ໃຈກາງ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນທິດທາງຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອການພັດທະນາຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານດີຈິຕອນ.
1
2
3
4
5
ກະຊວງແຮງງານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄະແນນຕໍ່າຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກບັນດາປັດໄຈ ເຊັ່ນ: ການ
ມ
່ ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບີ
ຄວາມຄື
ບໜ�າ ອຸປະກອນໄອຊີ
ມີການເຊືອ
່ ທມໂຍງ
ຫັນເປັ
ນດິຈຕ
ິ ອນ
ຕະ�� ແລະ
ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເລິນັເດລີທີ
, ການນຳໃຊ້
ີທີ່ຫຼ້າສະໄໝ,
ຂາດການຈັ
ດຕັ້ງປະຕິມີບນັດະວັ
ກົດດໝາຍ
ສົ
ມ
ບູ
ນ
ນະໂຍບາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ແລະ ຂາດຫຼັກການການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ ທີ່ຖືກອອກ
ແບບມາເປັນຢ່າງດີ.
ການປະເມີນໃນຂັ້ນແຂວງ
ແຂວງ (1.3)

1
ລິເລີມ
່

2
ຄວາມຄືບໜ�າ

3

4

5

ມີການເຊືອ
່ ມໂຍງ

ຫັນເປັນດິຈຕ
ິ ອນ
ສົມບູນ

ມີນະວັດຕະ��

ແຜນວາດທີ 24: ການປະເມີນໃນຂັ້ນແຂວງ

ຄວາມພ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນຖືກຈັດໃນລະດັບ ລິເລີ່ມຫັນເປັນດີຈິຕອນ. ໃນຂັ້ນແຂວງແມ່ນມີລະດັບ
ຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນທີຕໍ່າກວ່າ ເມື່ອສົມທຽບກັບຂັ້ນກະຊວງ ເນືອ
່ ງຈາກຂາດຫຼັກການການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ,
ຂາດຍຸດທະສາດດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ຂາດແນວທາງສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ,
ແລະ ມີຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານການຫັນເປັນດີຈິຕອນທີ່ຈຳກັດ.
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄືີ່ອງມືໄອຊີທີ

1.5

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ການສ້າງທັກສະ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ

ການເອົາຜູູ້ຊົມໃຊູ້ເປັນໃຈກາງ

1.6

1.1

1.3

ການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ

ຂອບໜ້າວຽກດ້ານສະຖາບັນ

ຄະແນນສະເລ່ຍທຸກ
ເສົາຄໍ້າຂອງແຂວງ

1.7

1.3

ແຜນວາດທີ 25: ຄະແນນເສົາຄ້ຳ DMA ໃນລະດັບແຂວງໂດຍລວມ

ເສົາຄ້ຳ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ແລະ ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ ແມ່ນມີຄະແນນສູງທີ່ສຸດໃນລະດັບ
ແຂວງໂດຍລວມ, ເຊິ່ງຖືກຊຸກຍູ້ໂດຍປັດໄຈຫຼັກ ເຊັ່ນ: ຄວາມຮັບຮູ້ໃນລະດັບສູງກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ
ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈິຕອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ໂປຣ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ແກຣມດີຈິຕອນ ເຂົ້າໃນການດຳເນີນວຽກງານອັນສະເພາະ. ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ ແມ່ນຂົງເຂດທີ່ມີຄະແນນຕໍ່າທີ່ສຸດ
ເນື່ອງຈາກມີລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາຫຼັກການຄົ້ນຄິດອອກແບບທີ່ຈຳກັດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ
ໂດຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳ, ແລະ ຂາດແຜນການເຂົາເຖິງເປົ້າໝາຍ/ການຕະຫຼາດທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກຂອງພາກລັດ.
1
ຫາກໍລິເລີ່ມ

2
ມີຄວາມຄືບໜ້າ

3
ມີການເຊື່ອມໂຍງ

4
ຫັນເປັນດິຈິຕອນສົມບູນ

5
ນະວັດຕະກໍາ

ເກນວັດແທກຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ

ຄ່າສະເຫຼີ່ຍຂອງລະດັບຄວາມພ້ອມ

17
1

1

2

3

4

ທີີ່ລົງເລິກ

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

ທີີ່ບໍີ່ລົງເລິກ

ແຜນວາດທີ 26: ຄະແນນ DMA ສຳລັບທຸກແຂວງທີ່ລົງເລິກ ແລະ ບໍ່ລົງເລິກ

ລາຍຊື່ແຂວງ:
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1

ໄຊສົມບູນ

2

ຈຳປາສັກ

3

ຫຼວງນ້ຳທາ

4

ເຊກອງ

5

ສາລະວັນ

6

ຫົວພັນ

7

ຜົ້ງສາລີ

8

ຫຼວງພະບາງ

9

ອັດຕະປື

10

ບໍ່ແກ້ວ

11

ອຸດົມໄຊ

12

ຄຳມ່ວນ

13

ແຂວງວຽງຈັນ

15

16

17

18

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
14

ຊຽງຂວາງ

15

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

16

ໄຊຍະບູລີ

17

ສະຫວັນນະເຂດ

18

ບໍລິຄຳໄຊ

ແຂວງ ໄຊສົມບູນ, ຈຳປາສັກ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນມີຄະແນນຕ່ຳທີ່ສຸດ, ໂດຍອິງໃສ່ຫຼາຍປັດ
ໄຈ, ເຊັ່ນ: ການຂາດຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການຫັນເປັນ
ດີຈິຕອນ, ການຂາດແຄນແຮງງານທີ່ມີທັກສະດ້ານດີຈິຕອນ, ການຂາດການປະສານສົມທົບກັນລະຫວ່າງພະແນກຕ່າງໆຂອງ
ແຕ່ລະແຂວງ, ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືແກ້ໄຂບັນຫາອາຊະຍາກຳ
ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ.

C. ການປະເມີນຕາມເສົາຄໍ້າ

i. ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ເສົາຄໍ້າດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ ໄດ້ປະເມີນສະຖານະພາບປະຈຸບັນ ຂອງ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທົ່ວໄປດ້ານເຕັກໂນ
ໂລຊີ, ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບໄອຊີທີ, ມາດຕະຖານ, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ການອອກແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫຼື ແຜນສຳລັບການຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈິຕອນ ທີ່ ສ້າງ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍ ລັດຖະບານ ຫຼື ລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບ ພາກ
ເອກະຊົນ.
ເສົາຄໍ້ານີ້ ວິເຄາະລະດັບຄວາມຮູ້ໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ ເຂົ້າໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທາງ
ຄອມພິວເຕີ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ, ການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ, ກົນໄກການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ,
ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ອຸປະກອນ ຂອງ ຜູ້ຊົມໃຊ້ , ຈໍານວນການບໍລິການສາທາລະນະແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ລະບົບນິເວດ
ຂອງສະຕາດອັບ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ໃນທົ່ວຂົງເຂດພາກລັດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ລະດັບຄວາມພ້ອມໃນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ແມ່ນ ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດລາຄາຖືກ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີ ໂດຍ
ສະເພາະ ແມ່ນ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຍັງຂາດ ໂຄງສ້າງລະບົບ ຂອງ ພາກລັດ, ຂາດເຂີນການສະໜອງ ອຸປະກອນ ໄອຊີທີ
ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ບໍ່ມີ ຂອບໜ້າວຽກໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບແບບລວມສູນ ຊຶ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນ ປັດໄຈ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ລະດັບ
ຄວາມພ້ອມໃນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ.

ສປປ ລາວ (1.8)
1
ຫາກໍລິເລີ່ມ

2
ມີຄວາມຄືບໜ້າ

3
ມີການເຊື່ອມໂຍງ

4
ຫັນເປັນດິຈິຕອນສົມບູນ

5
ນະວັດຕະກໍາ
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ການປະເມີນຕາມຂົງເຂດຈຸດສຸມ
ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານເຄື່ອງມືໄອຊີທິ ແມ່ນ ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກ
ວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ນໍາໃຊ້ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ເເອັບພລິເຄເຊິນ ການລະບຸຕົວຕົນ (LaoKYC),
ເວັບໄຊການຮຽນການສອນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-learning) ແລະ ເວັບໄຊຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ (Lao Gazette).
ຫຼາຍກວ່າ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງກະຊວງ ມີເວັບໄຊພື້ນຖານ. ສ່ວນໂຄງສ້າງລະບົບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບ
ຮ່ວມກັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນຕໍ່າທີ່ສຸດ. ການຂາດໂຄງສ້າງລະບົບທົ່ວພາກລັດ ແລະ ການທີ່ລະບົບບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນ
ແມ່ນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂົງເຂດນີ້ໄດ້ຮັບຄະແນນຕໍ່າ.

Figure 27

ຂົງເຂດຈດສມ - ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມໄອຊີທີ
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດິຈິຕອນ & ການ
ເຊື່ອມຕື່
5.0
4.0
3.0
ການບລິການອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ
ການນາໃຊ້ອປະກອນທັນສະໄໝ

ໂຄງສ້າງລະບົບ, ມາດຕະຖານ
ແລະ ການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນ

2.0
1.0
0.0

ລະບົບນິເວດ ນະວັດຕະກາ

ການຄ້ມຄອງຂື້ມູນ

ຄະແນນລວມ (ຕາມການສໍາພາດລວງເລິກ)
ຄະແນນລວມ (ຕາມແບບສອບຖາມ)
ຄະແນນລວມ

ແຜນວາດ 27: ຂໍ້ມູນໂດຍລວມ ດ້ານຂົງເຂດຈຸດສຸມ ທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນລວງເລິກ
ສໍາລັບ ເສົາຄໍ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ

ອັນດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ
1
ຫາກໍລິເລີ່ມ

2
ມີຄວາມຄືບໜ້າ

3
ມີການເຊື່ອມໂຍງ

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ໂຄງສ້າງ ແລະ ການເຊື່ອມຕ ດ້ານດີຈິຕອນ

ຄະແນນ

1.60

ຄວາມພ້ອມ
ດ້ານດີຈິຕອນ
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4
ຫັນເປັນດິຈິຕອນສົມບູນ

5
ນະວັດຕະກໍາ

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
•

ເຄືອຂ່າຍດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ໃນຊຸມປີ
2015-2019 ຊຶ່ງປະກອບມີ ສະຖານີ 3G ຈໍານວນ 5,300 ແຫ່ງ ແລະ 4G ຈໍານວນ 4,400
ແຫ່ງ9 ທີ່ຄອບຄຸມ 55 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ໝູ່ບ້ານທົ່ວປະເທດ. ມີເຄືອຂ່າຍສາຍໄຍແກ້ວ ເພີ່ມຂຶ້ນ 34
ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 67,351 ກິໂລແມັດ ເປັນ 90,258 2019.10
ການຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງກ່າວ
ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ
ລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍປັບປຸງເຄືອຂ່າຍດ້ານໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການບໍລິການອິນເຕີເນັດພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ປະຊາຊົນ ສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມໄວສູງຂຶ້ນ.

ການຂະຫຍາຍສາຍໄຍແກູ້ວ ປີ 2015-2019 (ກິໂລແມັດ)
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ໃຈຄວາມສຳຄັນ
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ແຜນວາດ 28: ການຂະຫຍາຍສາຍໄຍແກ້ວ ໃນປີ 2015-2019 (ຫົວໜ່ວຍ: ກິໂລແມັດ)

•

•

•

ຈໍານວນຜູ້ຈົດທະບຽນໃຊ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 33 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 2.6 ລ້ານ ໃນປີ
2016 ເຖິງ ຫຼາຍກວ່າ 3.5 ລ້ານ ໃນປີ 2019.11 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ແລະ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ກວມເອົາ 35 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ຜູ້ຈົດທະບຽນໃຊ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດພາຍໃນ
ປະເທດ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020 ມີ 43 ສ່ວນຮ້ອຍ ຊຶ່ງຖືວ່າຍັງຕໍ່າ ເມື່ອ
ທຽບກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊັ່ນ ຫວຽດນາມ (70 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ໄທ (78 ສ່ວນຮ້ອຍ) ທີ່ມີ
ຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງ.
ຜູ້ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ (broadband) ກວມເອົາເກືອບ 98 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈໍານວນຜູ້ລົງ
ທະບຽນນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດທັງໝົດ ໃນປີ 2019 ໃນຂະນະທີ່ ຜູ້ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດແບບຕໍ່ສາຍ ກວມ
ເອົາ 2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງສ່ວນທີ່ເຫຼືອ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຈາກ 38 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2016 ເຖິງ 48 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 201912 ເນື່ອງຈາກຈໍານວນຜູ້ຈົດ
ທະບຽນນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບ ໄດ້ຂະຫາຍຕົວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບໄດ້ເປີດ
ໃຫ້ບໍລິການ 4G. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການບໍລິການຢູ່ເຂດຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກຍັງຢູ່ໃນລະດັບ
ຕໍ່າ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ ແຂວງ ເຊກອງ, ອັດຕະປື, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ໄຊສົມບູນ. ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກດັ່ງ
ກ່າວ ມີສິ່ງກີດຂວາງດ້ານພູມສັນຖານ ທີ່ ເປັນເຂດພູດອຍ ແລະ ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງພຽງພໍ ຊຶ່ງ ເປັນ
ສາເຫດ ໃນການມີຄວາມແຕກໂຕນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ.
ບັນດາ ພະແນກ ແລະ ກົມ ຢູ່ ກະຊວງ/ແຂວງ ທັງໝົດ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ໃນຄວາມ
ໄວລະດັບຕໍ່າ ຫາ ປານກາງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ລະດັບຄວາມໄວຂອງ ອິນເຕີເນັດ ຢູ່ແຕ່ລະ ກະຊວງ/
ແຂວງ ມີມາດຕະຖານຕ່າງກັນ ອີງຕາມງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງຫ້ອງການ (ເຂດ
ຊົນນະບົດ/ເຂດຕົວເມືອງ).

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2019.
Ibid.
11
Ibid.
12
Ibid.
9

10
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ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
•

ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍ ເພື່ອຊື້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງ ອິນເຕີເນັດ ແມ່ນ
ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍ ໃນການ ຮັບຮູ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ບໍລິການດີຈິຕອນ ທົ່ວປະເທດ. ປະຊົນຈໍານວນຫຼາຍ ບໍ່ມີ
ຄວາມສາມາດດ້ານກໍາລັງການຈ່າຍ ເພື່ອຊື້ບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນຈໍານວນທີ່ສູງ
ກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ.

ແຜນວາດ 29: ຄວາມໄວສະເລ່ຍ ຂອງ ອິນເຕີເນັດ ທີ່ຊົມໃຊ້ໃນ ບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ (Mbps)13

ແຜນວາດ 30: ລາຄາສະເລ່ຍລາຍເດືອນ (US$) ຂອງ ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດທີ່ມີສາຍເຊື່ອມຕໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ
ແລະ ໃນ ປະເທດໃກ້ຄຽງ (2020)14

•
•

95 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາກົມ ແລະ ຫ້ອງການ ໃນກະຊວງ ແລະ 88 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ຫ້ອງການຢູ່
ຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ຮາດແວພື້ນຖານ ໃນຈໍານວນທີ່ພຽງພໍ.
ຍັງມີບາງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ທີ່ບໍ່ມີອຸປະກອນຮັບໃຊ້ພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຊັ່ນ: ກະຊວງ
ຍຸຕິທໍາ, ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ. ການຂາດເຂີນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເນື່ອງຈາກການບໍ່ມີງົບ
ປະມານພຽງພໍ ສໍາລັບການສະໜອງ ອຸປະກອນໃໝ່ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອຮັບໃຊ້ ທົ່ວກະຊວງ ແລະ
ແຂວງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງ: ການຕອບແບບສອບຖາມ ແລະ ການສໍາພາດໃນລວງເລິກ
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.cable.co.uk/global-broadband-pricing/2020-2021-worldwidebroadband-pricing-league-table.xlsx
13
14
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ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
•

•

•

ບັນດາຫ້ອງການຫຼັກ ຂອງ ກະຊວງ/ແຂວງ ທັງໝົດ ໄດ້ຮັບການສະໜອງດ້ານອຸປະກອນພື້ນຖານທີ່
ພຽງພໍ ທີ່ສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດປະຊຸມທາງໄກ ຊຶ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເຊັ່ນ: ອົງການອຸຍນິເຊັຟ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ອົງການ
ອະນາໄມໂລກ (UNICEF, UNDP &WHO), ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ (ບໍລິສັດ
Huawei).
ມີພຽງ 10-15 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານຄອມພິວເຕີ ໃນຂະນະດຽວກັນ 85-90 ສ່ວນຮ້ອຍໄດ້ນໍາໃຊ້ ໂປຣ
ເກຣມຕ້ານໄວຣັສຄອມພິວເຕີແບບພື້ນຖານ ຫຼື ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ (firewalls/antivirus). ການນໍາໃຊ້
ເຄື່ອງມືຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ຂອງ ແຕ່ລະ ພະແນກ, ກົມ ແລະ ໜ່ວຍງານ
ໃນ ກະຊວງ/ແຂວງ ຍັງບໍ່ເປັນເອກະພາບ.
ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 131 ໃນ 193 ປະເທດ, ໄດ້ຄະແນນ 20.34 ໃນປີ 2020 ຕາມ
ດັດຊະນີ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ລາຍງານໂດຍ ອົງການສະຫະພັນໂທ
ລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ (ITU)15, ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັດດັບຕໍ່າກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບ ບັນດາ
ປະເທດໃກ້ຄຽງ.
ດັດຊະນີ ຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ສາກົນ ປີ 2020
ໂດຍ ອົງການ ສະຫະພາບ ໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ (ການຈັດ
ອັນດັບ)

25

44

ຫວຽດນາມ

ໄທ

99

131

ມຽນມາ

ປປປ ລາວ

ແຜນວາດ 31: ການຈັດອັນດັບ ດັດຊະນີ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ປີ 2020
ສະເໜີໂດຍອົງການສະຫະພັນໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ (ITU)

•

44 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາກະຊວງ ບໍ່ຝາກຂໍ້ມູນຢູ່ ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຊິບເວີ ຂອງ
ຕົນເອງ ເນື່ອງຈາກຍັງຂາດຂອບໜ້າວຽກ ທີ່ເປັນມາດຕະຖານສຳລັບການຝາກຂໍ້ມູນໄວ້ກັບສູນຂໍ້ມູນ
ແຫ່ງຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາກະຊວງດັ່ງກ່າວ ມີແຜນມີຈະເຊື່ອມໂຍງໂຄງສ້າງລະບົບທີ່ມີຢູ່
ເຂົ້າກັບ ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ.
ປະເພດ ສູນຂໍ້ມູນ ທີີ່ ບັນດາກະຊວງນໍາໃຊູ້

Figure 32

37%
44%

ສູນຂໍໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ
ໃຊູ້ສູນຂໍໍ້ມູນຮ່ວມກັນ ຫື ເຊົີ່າສູນຂໍໍ້ມູນ
19%
ມສູນຂໍໍ້ມູນ ຫື ເຊິບເວ ເປັນຂອງຕົນເອງ

ແຜນວາດ 32: ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາກະຊວງ ທີ່ນໍາໃຊ້ ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ/ນໍາໃຊ້ສູນຂໍ້ມູນຮ່ວມ
ຫຼື ເຊົ່າສູນຂໍ້ມູນ/ມີສູນຂໍ້ມູນ ຫຼື ມີເຊີເວີເປັນຂອງຕົນເອງ
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ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ໂຄງສ້າງລະບົບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ຄວາມພ້ອມ
ດ້ານດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ

1.5

•

•
•
•

ສປປ ລາວ ຍັງຂາດ ໂຄງສ້າງລະບົບສຳລັບທົ່ວຂະແໜງການພາກລັດ ເນື່ອງຈາກ ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ດ້ານຄວາມສຳຄັນ ຂອງ ການມີຂອບໜ້າວຽກລວມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປົກຄອງ
ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຍັງບໍ່ກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງເປັນໂຄງສ້າງທີ່ສາມາດ ຊ່ວຍໃຫ້ ບັນດາກະຊວງ ແລະ
ໜ່ວຍງານພາກລັດ ສາມາດຫັນປ່ຽນຈາກ ການເຮັດວຽກແບບບໍ່ເຊື່ອມສານ ຫຼື ‘siloed capabilities’ ມາເປັນເປັນຮູບແບບ ‘ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ ດ້ານແພລດຟອມ ແລະ ການບໍລິການ’.
ບັນດາກະຊວງສ່ວນຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາຍັງບໍ່ທັນພັດທະນາໂຄງສ້າງລະບົບ ທີ່ເປັນເອກະພາບ ພາຍໃນກະຊວງ.
ຍັງບໍ່ມີ ຂອບໜ້າວຽກດ້ານການລວມສູນການນໍາໃຊ້ລະບົບຮ່ວມກັນທົ່ວພາກລັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ຂະບວນການຫັນເປັນດີຈິຕອນມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ.
31ເກືອບ 63 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາກະຊວງ ລວມທັງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຍັງບໍ່ມີ ມາດຕະຖານດ້ານ ອິນເຕີເຟດການຂຽນໂປຣແກຣມມ
ແອັບພລິເຄຊັນ (API) ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນການບໍລິການ. ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້
ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບການອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ ເຂົ້າກັບ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນອາກອນ ໂດຍນໍາໃຊ້ API.

Figure 33
▪ Standard
ມ APIs APIs
ທີ່ໄດູ້ມare
າດຕະຖານ
available
▪ Standard
ບໍີ່ມ APIsAPIs
ທີ່ໄດູ້ມare
າດຕະຖານ
not available

37%

ໃຈຄວາມສຳຄັນ
63%

ບໍີ່ມີ ໂຄງສ້າງດ້ານລະບົບ
ສໍາລັບ ທົີ່ວພາກລັດ

ບໍີ່ມີຂອບໜ້າວຽກ
ລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ
ດ້ານການໃຊູ້ງານຮ່ວມກັນ

ບໍີ່ມີມາດຕະຖານ ອິນເຕີເຟດ
ການຂຽນໂປຣແກຣມແອັບພລິກເກເຊິນ
ເພືີ່ອເຊືີ່ອມໂຍງ ການບໍລິການ ເອເລັກໂຕຣນິກ

ແຜນວາດ 33: ໃຈຄວາມທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
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ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ຂົງເຂດ ຈຸດສຸມ

ການຄຸ້ມຄອງຂມູນ

ລະດັບຄວາມ
ພ້ອມດ້ານດີຈິ
ຕອນ/ຄະແນນ

1.7

•

•

•

•

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ພັດທະນາ ແພລດຟອມ ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ (G-Share)
ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກລັດ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ມີພຽງ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ກະຊວງທັງໝົດ ທີ່ ນໍາໃຊ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ
80 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນໃຊ້ບໍລິການ ແພລດຟອມອື່ນ ເຊັ່ນ SharePoint ແລະ Google Docs ຫຼື
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນແບບເຈ້ຍສໍ.
ໃນປີ 2020, ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ໂປຣແກມ ການສົນທະນາ
G-Chat ທີ່ເປັນແອັບພລີເກຊັນສໍາລັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານພາກລັດ ແຕ່ວ່າ WhatsApp
ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນ ຍັງເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານ ພາຍໃນ ກະຊວງ/ແຂວງ. ສ່ວນໂປຣ
ແກຣມ G-Chat ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການນໍາໃຊ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຮູ້ນໍາໃຊ້ G-Chat ພາຍໃນ
ກະຊວງ/ແຂວງ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ.
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສ້າງ ເວັບໄຊ LAOSIS ທີ່ເປັນເວັບໄຊຂໍ້ມູນເປີດ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກ ຂະແໜງການອື່ນ
ໆ. ບັນດາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຖືກເກັບກໍາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຈາກຫ້ອງການສະຖິຕິຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຈາກ
ບັນດາກະຊວງ ເພື່ອນໍາໄປວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານໃນເວັບໄຊຂໍ້ມູນ LAOSIS.
ມີພຽງ 3 ກະຊວງ ທີ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ (MIS) ເພື່ອກະກຽມບົດ
ລາຍງານກ່ຽວກັບການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ແຕ່ລະໄລຍະ ເຊັ່ນ:
 ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ - ໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການ
ພັດທະນາ (ODA MIS)
 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ - ໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ສາທາລະນະສຸກ (HIMS)
 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ - ໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (LESMIS)
ນໍາໃຊູ້ G-Share
ບໍີ່ນໍາໃຊູ້ G-Share

2 0%

8 0%

ການນໍາໃຊູ້ G-Share ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍີ່າ

ການນໍາໃຊູ້ G-Chat ມີຂໍ້ຈໍາກັດ
ເນືີ່ອງຈາກ ໃຊູ້ສະເພາະແຕ່ການ
ສືີ່ສານພາຍໃນ ເທົີ່ານັ້ນ

ສ້າງເວັບໄຊ LAOSIS
(ເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນສາທາລະນະ)

ແຜນວາດ 34: ໃຈຄວາມສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ
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ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ຂົງເຂດ ຈຸດສຸມ
ລະດັບຄວາມ
ພ້ອມດ້ານດີຈິ
ຕອນ/ຄະແນນ

ລະບົບນິເວດດ້ານນະວັດຕະກໍາ
1.8

•

•

•

•

ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ພາຍໃຕ້ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ມີໜ້າທີ່
ຮັບຜິດຊອບສ້າງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ, ກະກຽມງົບປະມານ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ
ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ມີ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເພື່ອຍົກລະດັບ ລະບົບນິເວດສະຕາດອັບ.
ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ກໍາລັງຮ່າງ ດຳລັດ/ລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍສະຕາດອັບ ຮ່ວມ
ກັບ ສະມາຄົມ ການຄ້າໄອຊີທີ ລາວ (ສກອລ).
ຍັງບໍ່ມີ ການຊຸກຍູ້ດ້ານທຶນຮອນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ສະໜັບສະໜຸນ ທຸລະກິດ ນະວັດຕະກໍາ ເຕັກໂນໂລຊີ
ສະຕາດອັບ ເຊັ່ນ: ການກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າ, ການຊ່ວຍຈ່າຍດອກເບ້ຍກູ້ຢືມ, ການໃຫ້ນະໂຍບານດ້ານ
ອາກອນ ເຊັ່ນ: ການຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລ.
Figure 35
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຄົມ ການຄ້າໄອຊີທີ ລາວ ແມ່ນ ບາງອົງກອນ
ທີ່ໄດ້ມີການລິເລີ່ມສ້າງລະບົບນິເວດສະຕາດອັບ ຕາມພາບສະແດງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ສຄອຊ,

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

ສຄອຊ ໂດຍຮ່ ວ ມມື ກ ັ ບ ບັ ນ ດາຄູ ່ ຮ ່ ວ ມພັ ດ ທະນາ
(ອົ ງ ການເຢຍລະມັ ນ ເພື ີ່ ອ ການພັ ດ ທະນາ ແລະ
ທະນາຄານພັ ດ ທະນາອາຊ ) ເພື ີ່ ອ ສ້ າ ງສິ ີ່ ງ ອໍ າ ນວຍ
ຄວາມສະດວກ ເຊັີ່ນ ຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ
ໃຫູ້ແກ່ ບັນດາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດ
ກາງ ແລະ ສະຕາດອັບ.

ສກອລ ຫຼື LICA

ກໍາລັງສ້າງ ເຂດເສດຖະກິດດຈິຕອນ (ສູນບົີ່ມເພາະ ສະ
ຕາດອັບ) ໂດຍຮ່ວມມືກບ
ັ ກຕສ. ສກອລ ໄດູ້ ຈັດເວທ
ສົນທະນາດ້ານດຈິຕອນ ທຸກໆໄຕມາດ ໃນຫົວຂໍໍ້ທຫ
ີ່ າກ
ຫາຍເຊັີ່ນ ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສືກສາ
ເຕັກໂນໂລຊ ຫື EdTech.

ແຜນວາດ 35: ຂໍ້ລິເລີມ ທີ່ ຈັດຕັ້ງໂດຍ ສຄອຊ ແລະ ສກອລ
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ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ຂົງເຂດ ຈຸດສຸມ
ລະດັບຄວາມ
ພ້ອມດ້ານການ
ຫັນເປັນດີຈິ
ຕອນ/ຄະແນນ

ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
1.8

•

•

•

ເກືອບ 63 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາກະຊວງທັງໝົດ ມີເວັບໄຊ ທີ່ມີຂໍ້ມູນຈໍາກັດ ແລະ ມີການສະໜອງ
ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກແບບພື້ນຖານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງເນື້ອຫາເປັນປະຈໍາ. ສ່ວນກະຊວງອື່ນໆ
ບໍ່ມີເວັບໄຊ/ຂໍ້ມູນອອນລາຍ ຍ້ອນມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ.
ເວັບໄຊ ຂອງບາງກະຊວງ ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍ ແລະ ມີບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແບບອອນ
ລາຍ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງເນື້ອຫາເປັນປະຈໍາເຊັ່ນ ເວັບໄຊ ຂອງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ແລະ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ .
ການບໍລິການສາທາລະນະໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງ ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ລວມມີ ເວັບໄຊ
ການຮຽນການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ວີຊ່າເອເລັກໂຕຣນິກ, ເວັບໄຊການດຳເນີນທຸລະກິດ,
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ, ໂປຣແກຣມລະບຸຕົວຕົນ e-KYC ແລະ ເວັບໄຊຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
DECIDE Info.
ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ປັບປຸງຕາມຍຸກສະໄໝ ເຊັ່ນ ປັນຍາປະດິດ/
ການຮຽນຮູ້ແບບເຄື່ອງຈັກ, ໂປຣແກຣມຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດ (RPA), ລົດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ, ເຕັກໂນ
ໂລຊີກຸ່ມຂໍ້ມູນຜູກພັນ (blockchain) ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມໂຍງດ້ວຍອິນເຕີເນັດ (IoT) ເຂົ້າໃນ
ການສະໜອງບໍລິການສາທາລະນະ.

Figure 36
ໃຈຄວາມສຳຄັນ

▪

Have
a basic
ມ
ເວັບໄຊພື
ໍ້ນຖານ website

▪

Do
not
have
functional website
ບໍ
ີ່ມເວັ
ບໄຊທ
ີ່ໃຊູ້ງaານໄດູ້

3 6%

6 4%

ມີຫຼາຍກວ່າ 35% ຂອງ ບັນດາ
ກະຊວງທັງໝົດ ຍັງບໍີ່ມີເວັບໄຊ
ທີີ່ໃຊູ້ງານໄດູ້ຈິງ

ບໍີ່ໄດູ້ນໍາໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ
ເພືີ່ອສະໜອງບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ

ແຜນວາດ 36: ໃຈຄວາມຫຼັກ ຂອງ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຄື່ອງມືໄອຊີທີ

ຕາຕະລາງ 2: ໃຈຄວາມຫຼັກ ຂອງເສົາຄໍ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
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ii. ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ເສົາຄໍ້ານີ້ ປະເມີນລະດັບການຄອບຄຸມຂອງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງແນ່ໃສ່ ການວັດລະດັບຄວາມ
ຮັບຮູ້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ຫຼື ລະບຽບການ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃດ
ໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ ແວດລ້ອມການຂັບເຄື່ອນນະວັດຕະກໍາ ສໍາລັບການບໍລິການຂອງພາກລັດ. ໃນບັນດາປະເທດ
ກຳລັງພັດທະນາ, ການປົກຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນການດັດສົມ ຈະຊ່ວຍກຳນົດການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ,
ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ. 16
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນດ້ານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແມ່ນຢູ່ໃນ
ລະດັບທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ເນື່ອງຈາກໄດ້ມີການຮັບຮອງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບ ລວມທັງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກໍາທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (2012), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ (2015), ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ (2017), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (2018). ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງ
ຂອບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ສັນຍາສາກົນ ເພື່ອຮອງຮັບການນໍາໃຊ້ດີຈິຕອນ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມ
ໃຊ້.

ສປປ ລາວ (2.2)
1
ຫາກໍລິເລີ່ມ

2
ມີຄວາມຄືບໜ້າ

3
ມີການເຊື່ອມໂຍງ

4
ຫັນເປັນດິຈິຕອນສົມບູນ

5
ນະວັດຕະກໍາ

ການປະເມີນຕາມຂົງເຂດຈຸດສຸມ
ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສູງທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ດຳລັດ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນປີ 2020.17 ສປປ ລາວ
ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນທາງກັບກັນ, ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ແມ່ນຂົງເຂດຈຸດສຸມ ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນ
ຕໍ່າທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ດີ ແລະ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານນິຕິ
ກໍາອື່ນໆເຊັ່ນ: ບັນດາລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນ ຍັງບໍ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງ.

16
17

https://www.freit.org/WorkingPapers/Papers/Other/FREIT1721.pdf
https://investlaos.gov.la/wp-content/uploads/formidable/18/PPP_Decree_No.624.Gov_Dated_21.12.2020_English_Print.pdf
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Figure 37
ຂົງເຂດຈດສມ - ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
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ມາດຕະຖານ ແລະ ການຄ້ມຄອງຂື້ມູນ

ການລະບຕົວຕົນດິຈຕ
ິ ອນ ແລະ ລາຍເຊັນ ອີ
ເລັກໂຕຣນິກ
ຄະແນນລວມ (ຕາມການສໍາພາດລວງເລິກ)
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ແຜນວາດ 37: ສະຫບລວມ ຂໍ້ມູນຈາກການຕອບແບບສອບຖາມ ແລະ ການສໍາພາດລວງເລິກ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ
1
ຫາກໍລິເລີ່ມ

2
ມີຄວາມຄືບໜ້າ

3
ມີການເຊື່ອມໂຍງ

4
ຫັນເປັນດິຈິຕອນສົມບູນ

5
ນະວັດຕະກໍາ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຂົງເຂດ ຈຸດສຸມ
ລະດັບຄວາມພ້ອມ
ດ້ານດີຈິຕອນ/ຄະແນນ

ຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີ
2.1

•

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

•

ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາ ທາງ
ລະບົບຄອມພິວເຕີ ໃນປີ 2015 ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວ
ເຕີ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫດຜ່ອນອາຊະຍາກໍາ, ປົກປ້ອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ປົກປ້ອງຂໍ້
ມູນທາງຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບ ເຊີເວີເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນ.
ລັດຖະບານ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການປ້ອງກັນລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ພະຍາຍາມ
ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ບັນດາກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ວິທີການທີ່ປະຕິບັດຂອງລັດຖະ
ບານດີຈິຕອນທົ່ວໂລກ.
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ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
•

•

ສູນ LaoCERT ຫຼື ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີ ໄດ້ສ້າງ
ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2012 ເຊິ່ງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮັບການຊີ້ນໍາ ໂດຍກົງ ຈາກ ກະຊວງເຕັກໂນ
ໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.18
ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 131 ຂອງ ໂລກ ແລະ ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ ທີ 25 ໃນ ຂົງເຂດ
ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ອີງຕາມ ດັດຊະນີ ການແຂ່ງຂັນສາກົນ ຫຼື Global Competitiveness
Index (2021).19 ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການ
ປັບປຸງຍົກລະດັບຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ແວດລ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍ
ສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງມາດຕະການ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ.

ຂົງເຂດ ຈຸດສຸມ

ມາດຕະຖານ ແລະ ການປົກປ້ອງ ຂມູນ

ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານ
ການຫັນເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ

2.4

•

•

ໃຈຄວາມສຳຄັນ
•

•

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທາງຄອມພິວເຕີ ໃນປີ 2017
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ການປົກປ້ອງ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການເກັບກໍາ,
ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ. ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ມິ ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບ
ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ຄອບຄຸມກວ້າງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ລະບຽບການ ດ້ານການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນ
ບຸກຄົນ (GDPR).
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່
ດໍາລົງຊີວິດ ຫຼື ດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ ຜູ້ນໍາໃຊ້
ຂໍ້ມູນ ທີ່ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ກໍານົດ ບັນດາຂໍ້ບັງຄັບ ກ່ຽວກັບ ມາດຖານການອອກອະນຸຍາດ
ແລະ ວິທີການປະຕິບັດ ຂອງລັດຖະບານດີຈິຕອນສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການໂອນຂໍ້ມູນ, ການ
ກັກຂໍ້ມູນ, ການລຶບຂໍ້ມູນ ຫຼື ການແຈ້ງ ເມື່ອມີການລະເມີດ.
ອີງຕາມການຕອບແບບສອບຖາມ ແລະ ການສໍາພາດລົງເລິກ, ສາມາດສັງເກດໄດ້ວ່າ ຄວາມ
ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງ ບາງກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບ
ຕໍ່າ.

ຂົງເຂດ ຈຸດສຸມ

ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ

ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານ
ການຫັນເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ

2.3
•

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ, ສະບັບເລກທີ 296/ລບ, ລົງວັນທີ 12 ເມສາ
2021 ແລະ ມີຜົນສັກສິດ ໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2021 ຮັບຮູ້ ການຊື້-ຂາຍ ຫຼື ແລກປ່ຽນ
ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບ
ໃຊ້ຕໍ່ ບຸກຄົນ, ນິຕີບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ
ການຄ້າອອນລາຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

18

https://laocert.gov.la/en/pages/4/About-LaoCERT
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https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2021-PDF-E.pdf
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ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
•

•

•
•

•

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ດໍາລັດ ສະບັບດັ່ງກ່າວ ສະແດງເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ລັດຖະບານໃນການສ້າງລະບຽບ
ເພື່ອດັດສົມການຄ້າແບບອອນລາຍ ທີ່ ສອດຄ່ອງ ກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອບໜ້າວຽກ
ອາຊຽນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ແຜນງານອາຊຽນດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ 20172025. ລັດຖະບານຍັງໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດເອົາ ການພັດທະນາ ການຄ້າເອ
ເລັກໂຕຣນິກ ເປັນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ສຳລັບ ປີ 2016–2025.20
ປີ 2012 ໄດ້ມີການຮັບຮອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ແນ່
ໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງໜ່ວຍງານພາກລັດ,
ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ໄອຊີທີ, ຊຸກຍູ້ ດ້ານການສື່ສານ ແລະ ໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຮັບຮອງໃນປີ 2018 ແນ່ໃສ່ ສົ່ງເສີມ ແລະ ກໍາ
ນົດຂໍ້ບັງຄັບກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບໍລິການແບບດີຈິຕອນ .
ກົດໝາຍອື່ນໆ ທີ່ສົ່ງເສີມ ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ລວມມີ: 21
o ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບ ການຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ, ສະບັບເລກທີ 1005/ອຄ.ຄພນ,
ລົງວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2015.
o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30
ມິຖຸນາ 2010
o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ, ສະບັບເລກທີ 25/ສພຊ, ລົງ
ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2017.
o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບົບການຊໍາລະ, ສະບັບເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 7 ພະຈິກ
2017.
o ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ, ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ທັນວາ 2018.
ອີງຕາມການສຳພາດຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຫັນວ່າ ມີພຽງຜູ້ຊົມ
ໃຊ້ ຢູ່ບາງເຂດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການ
ພັດທະນາ ແຫຼ່ງ ຊື້-ຂາຍ ສິນຄ້າ ອອນລາຍ ກໍຖືວ່າເປັນ ບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ.
ການປັບປຸງດ້ານການຈັດສົ່ງ ແລະ ໂຄງລ່າງການຊໍາລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ
ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມ.

ການລະບຸຕົວຕົນດີຈິຕອນ ແລະ ລາຍເຊັນ ເອເລັກໂຕຣນິກ

ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີ 2.5
ຈິຕອນ/ຄະແນນ
•
•

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

20
21

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຮັບຮອງ ປີ 2018 ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງ ການບໍລິການດີຈິຕອນ.
ພາກລັດຍັງໄດ້ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກິດຈະການລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນ
ປີ 2020 ທີ່ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ການບໍລິການ
ແລະ ການນໍາໃຊ້ ລາຍເຊັນ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ສົ່ງເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງເປັນລະບົບ,
ຮັບປະກັນ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ ຂອງເສດຖະກິດ ຂອງ
ຊາດ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຈະຜັກດັນໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຫຼາຍຂຶ້ນ ລະຫວ່າງພາກທຸລະກິດ ກັບ
ພາກທຸລະກິດ, ພາກທຸລະກິດ ກັບ ພາກລັດ ໂດຍການ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກລັດ ຫັນມານໍາໃຊ້ບໍລິ
ການດີຈິຕອນ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

http://www.vdb-loi.com/laos_publication/lao-pdrs-new-e-commerce-decree-what-to-look-out-for/
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ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
•

ຂົງເຂດ ຈຸດສຸມ

ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດຈໍານວນໜ້ອຍ ທີ່ຍັງບໍ່ມີກົນໄກ ການລະບຸຕົວຕົນດີຈິ
ຕອນທີ່ຖືກຮອງຮັບດ້ານກົດໝາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງຕາມການຕອບແບບສອບຖາມ
ເຫັນວ່າ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍາລັງເຮັດການທົດລອງ ອອກບັດປະຈໍາຕົວເອ
ເລັກໂຕຣນິກ (EID) ຢູ່ ຂັ້ນເມືອງຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ຄາດວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັດປະຈໍາ
ຕົວເອເລັກໂຕຣນິກຈະຖືກຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ

ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີ 2.1
ຈິຕອນ/ຄະແນນ
•

•

ໃຈຄວາມສຳຄັນ
•

•
•

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຮັບຮອງ ໃນປີ 2016.
ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອສ້າງກົນໄກການອອກອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ.
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ສະບັບ
ເລກທີ 119/ນຍ, ຮັບຮອງໃນປີ 2011.22 ຈຸດປະສົງຂອງດໍາລັດສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອ
ອະທິບາຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ
ຕໍ່ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັ້ງຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ດຳລັດສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍານົດ
ການແບ່ງຂັ້ນຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງກໍານົດພາລະ
ບົດບາດ ຂອງ ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍ ຢ່າງ
ເປັນເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນການລົງທຶນທີ່ມີປະສິດຕິພາບ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຮອງໃນປີ 2017 ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ດໍາເນີນກິດຈະການຕິດພັນກັບ ການ
ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ມີ ກົມຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 23
ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນ ພາຄີ ຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດ (ITA) ແລະ ໄດ້
ເຊັນ ຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມ (ITA II) ພາຍໃຕ້ ຂອບໜ້າວຽກອົງການການຄ້າໂລກ.24

ຂົງເຂດ ຈຸດສຸມ

ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ

ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານ
ການຫັນເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ

2.4
•

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

•

ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ໃນປີ 2020 ເພື່ອສົ່ງເສີມ, ດັດສົມ ແລະ ຕິດຕາມ ການລົງທຶນໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນດ້ານປະສິດຕິຜົນ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ຮບ
ັ ຮອງໃນປີ 2017 ທີກ
່ ຳນົດດ້ານຫຼກ
ັ ການ, ລະບຽບ
ການ ແລະ ມາດຕະການ ເພືອ
່ ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງ ສິດດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ. ກົດໝາຍ
ດັງ່ ກ່າວມີຄນ
ຸ ຄ່າດ້ານກົດໝາຍເໜືອກວ່າບັນດາລະບຽບການດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ພາຍໃຕ້
ສັນຍາ ແລະ ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ ທີລ
່ າວເປັນພາຄີ.

22

-Decree-on-the-Implementation-of-the-Investment-Law-(2011).pdf (mrcmekong.org)

23

https://www.mpi.gov.la/frontend/web/index.php?r=site%2Fcategory&id=23&post_id=167&language=en-US

24
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
•

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ກໍານົດມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເພືອ
່ ສົງ່ ເສີມ
ກິດຈະການລົງທຶນໃນຂົງເຂດການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທກ
່ີ າ້ ວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ.

ຕາຕະລາງ 3: ໃຈຄວາມຫຼັກຂອງເສົາຄໍ້າດ້ານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ

iii. ການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
ເສົາຄໍ້າດ້ານ ການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ແມ່ນການປະເມີນດ້ານ ອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະທານ ຂອງ ແຮງງານ
ທີ່ມີທັກສະ ຢູ່ ສປປລາວ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປະເມີນຄວາມພ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວໃນ ເສົາຄໍ້າດ້ານການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດ
ສາມາດນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ ຫາກໍລິເລີ່ມ ເນື່ອງຈາກ ຍັງບໍ່ທັນມີແຜນແມ່ບົດຂອງການສຶກສາຂະແໜງໄອຊີທີ, ການຈັດ
ຝຶກອົບຮົມ/ສໍາມະນາ ແລະ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ຍັງບໍ່ມີຍຸດທະສາດ ການຮັບພະນັກງານ ແລະ
ການຮັກສາຈໍານວນພະນັກງານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ.

ການປະເມີນຕາມຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ສປປ ລາວ (1.7)
1
ຫາກໍລິເລີ່ມ

2
ມີຄວາມຄືບໜ້າ

3
ມີການເຊື່ອມໂຍງ

4
ຫັນເປັນດິຈິຕອນສົມບູນ

5
ນະວັດຕະກໍາ

ລະດັບການຮັບຮູ້, ການຈ້າງງານ, ກຳລັງແຮງງານ ແລະ ທັກສະດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ແມ່ນ ຈຸດສຸມທີ່ສໍາຄັນ. ນັ້ນສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການພັດທະນາ ລະບົບນິເວດດ້ານການສຶກສາຂະແໜງ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ແລະ ກໍາ
ລັງກ້າວໄປສູ່ ການເສີມຂະຫຍາຍ ແຮງງານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານທັກສະດີຈິຕອນ ໃນທຸກລະດັບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ລັດຖະບານ ຕ້ອງສ້າງແຜນການເລື່ອນຊັ້ນເລື່ອນຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ ພະນັກງານທີ່ຈະຮັບໃຊ້ວຽກງານດີຈິຕອນໃນ
ພາກລັດ. ປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ ຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ ຂອງວຽກຈຸດສຸມດ້ານ ການຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາ ໄດ້ຮັບ
ຄະແນນຕໍ່າ ແມ່ນຍ້ອນການຂາດໂອກາດໃນການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາ ເຊັ່ນ ແຜນການຝຶກອົບຮົມ/ການຮັບມືກັບການ
ປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍັງບໍ່ມີການສ້າງຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບແວດລ້ອມດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ.

63

Figure 38ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈດສມ - ທັກສະ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ການຈ້າງງານ ດ້ານໄອ
ຊີທີ/ດິຈິຕອນ
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາ
ຄະແນນລວມ(ຕາມການສໍາພາດລວງເລິກ)

ກາລັງແຮງງານ ແລະ ທັກສະ ດ້ານ
ດິຈິຕອນ

ຄະແນນລວມ (ຕາມການຕອບແບບສອບຖາມ)
ຄະແນນລວມ

ແຜນວາດ 38: ຄະແນນ ສຳລັບ ເສົາຄໍ້າດ້ານ ການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
ຈາກ ຂໍ້ມູນການສໍາພາດລວງເລິກ ແລະ ການສອບຖາມທົ່ວໄປ

ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ
1
ຫາກໍລິເລີ່ມ

2
ມີຄວາມຄືບໜ້າ

3
ມີການເຊື່ອມໂຍງ

4
ຫັນເປັນດິຈິຕອນສົມບູນ

5
ນະວັດຕະກໍາ

ການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
ຂົງເຂດ ຈຸດສຸມ
ລະດັບຄວາມ
ພ້ອມດ້ານດີຈິ
ຕອນ/ຄະແນນ

ຄວາມຮູ້ ແລະ ການຈ້າງງານ ຂະແໜງ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ
1.9

•

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

•

ການຈັດອັນດັບທຶນມະນຸດ ປີ 2020, ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບຕໍ່າກວ່າລະດັບສະເລ່ຍ
ທົ່ວໂລກ25 ຍ້ອນ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ມີ ນະໂຍບາຍສະເພາະເພື່ອສົ່ງເສີມວິຊາອາຊີບດ້ານ ວິທະຍາສາດ,
ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສາວະກໍາ ແລະ ຄະນິດສາດ (STEM) ສໍາລັບກຸ່ມປະຊາກອນໄວໜຸ່ມ ແລະ ຍັງບໍ່ມີ
ການຝຶກອົບຮົມດ້ານທັກສະທີ່ພຽງພໍໃນສະຖາບັນການສຶກສາຂອງພາກລັດ.
ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປັນຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດແຮງງານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ໃຫ້ເປັນມື
ອາຊີບ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງ ໃຫ້ ຕະຫຼາດເອກະຊົນ ໃນ ຂະແໜງ
ໄອທີ ທີ່ກໍາລັງເຕີບໂຕ.

ນໍາສະເໜີລາຍງານຄັ້ງທໍາອິດ ໃນປີ 2018 ໂດຍ ທະນາຄານໂລກ, ດັດຊະນີປະຊາກອນມະນຸດ ທີ່ປະເມີນລະດັບປະສິດຕິພາບ (0 ຫາ 1) ຂອງ ແຮງງານຮຸ່ນ
ຕໍ່ໄປ, ປຽບທຽບກັບ ຂີດໝາຍ ຂອງການ ບັນລຸ ມາດຕະຖານ ການສືກສາ ແລະ ສຸກຂະພາບ ທີ່ ສົມບູນ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ

ແຜນວາດ 39: ດັດຊະນີ ທຶນມະນຸດ: ຄະແນນ ສປປ ລາວ ທຽບກັບ ບັນດາປະເທດ ທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຕົວແບບ

•

•

•

•

•

•

ເຖິງວ່າ ສປປ ລາວ ມີຜູ້ຊໍານານງານດ້ານ ໄອທີ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແຕ່ ຈໍານວນຂອງ ຜູ້ມີພອນ
ສະຫວັນ ຍັງຈໍາກັດ. ມີມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສູນການສຶກສາ ມີພາກວິຊາ ໄອຊີທີ ຫຼາຍແຫ່ງ ແຕ່
ໂດຍລວມແລ້ວ ຈໍານວນ ສະຖາບັນການສຶກສາພາກວິຊາດັ່ງກ່າວ ຍັງມີຈໍານວນຈໍາກັດ.
ບໍ່ມີແພລດຟອມການສຶກສາເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ບໍ່ມີການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອສະໜັບ
ສະໜູນ ການພັດທະນາທຸລະກິດໃໝ່ໃນຂະແໜງສະເພາະໃດໜຶ່ງ ເພື່ອສົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດດ້ານ
ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນກຸ່ມປະຊາກອນ.
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີເປົ້າໝາຍ ທັກສະດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ທົ່ວໄປ
ແລະ ທັກສະສະເພາະ ໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນ ໂດຍການຍົກລະດັບແຜນການຮຽນການສອນ. ກ່ອນອື່ນ
ໝົດ ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ຈະປະເມີນ ແຜນການສຶກສາ ຂະແໜງ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ປະເມີນ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ ສາຍອາຊີບ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ໃນອະນາຄົດ. ແຜນດັ່ງກ່າວ ຈະຮັບປະກັນ ໃຫ້
ແຜນການຮຽນການສອນ ວິຊາ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ຢູ່ ໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນການສຶກສາ
(ຕົວຢ່າງ: ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາອາຊີບ) ສອດຄ່ອງກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະບານດີຈິຕອນ ຢູ່
ລະດັບສາກົນ.
ສະມາຄົມ ການຄ້າໄອຊີທີ ລາວ (LICA) ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບັນດາວິທະຍາໄລ ແລະ ສູນຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ ເພື່ອຂະຫຍາຍ ກຳລັງແຮງງານດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ໂດຍການສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມວິຊາ
ຄອມພິວເຕີ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ. ອົງການ JICA ໄດ້ຍົກລະດັບ ວິຊາ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ໂດຍ
ຮ່ວມມືກັບ ຄະນະວິສາວະກໍາສາດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.
ມີພຽງ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ມີການລິເລີ່ມ ແຜນງານດ້ານ ໄອຊີທີ ດີຈິຕອນ
ເພື່ອສົ່ງເສີມລະບົບນິເວດການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໄວໜຸ່ມ ແລະ ນັກສຶກສາ ລະດັບ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊັ່ນ ອົງການເຢຍລະມັນເພື່ອການພັດທະນາ (GIZ),
ສະວິດຄອນເເທັກ (Swisscontact) ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໄດ້ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຈັດການຝຶກອົບຮົມດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ແລະ ຍັງໄດ້ມີແຜນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີ
ແຜນສ້າງໂຄງການ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍທັກສະດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ.
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ການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
•

•

ຂົງເຂດ ຈຸດສຸມ
ລະດັບຄວາມ
ພ້ອມດ້ານດີຈິ
ຕອນ/ຄະແນນ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ພັດທະນາ ເວັບໄຊຂໍ້ມູນອອນລາຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃນ
ການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ ໃນຂະແໜງ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ. ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານ
ຕະຫຼາດແຮງງານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ການສະໝັກວຽກ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີສາຍ
ດ່ວນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ໄດ້ສົ່ງເສີມ ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ສະເພາະ
ຂະແໜງ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ຢູ່ໜ້າເຟັກສບຸກ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນບໍ່ມີການໂຄສະນະເຜີຍແຜ່/ຍຸດທະສາດ
ດ້ານການຕະຫຼາດ ເພື່ອໂຄສະນາເວັບໄຊ ກ່ຽວກັບ ການປະກາດຮັບສະໝັກວຽກອອນລາຍ.

ກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ທັກສະດ້ານດິຈິຕອນ
1.8

•

ເກືອບ 60% ຂອງ ຈໍານວນພະນັກງານ ໃນ ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ມີທັກສະພື້ນຖານດ້ານ ໄອຊີທີ /
ດິຈິຕອນ. ກະຊວງ/ແຂວງ ໄດ້ສ້າງກົມໄອທີ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄອທີ ໂດຍທັນທີ ແຕ່
ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮຽນວິຊາສະເພາະດ້ານດັ່ງກ່າວ ຍັງມີຈໍານວນຈໍາກັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ຈໍາກັດນີ້ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງ
ທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈິຕອນ.

ທັກສະ ໄອຊີທ/ີ ດີຈິຕອນ
ຂັ້ນພື້ນຖານ

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

60%

e 40
ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ມພະນັກງານ ຮູູ້ທັກສະ
ໄອຊທ/ດຈິຕອນ ຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານ

ແຜນວາດ 40: ລະດັບ ຂອງ ທັກສະດ້ານ ໄອຊີທີ ດີຈິຕອນ ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ
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ການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ

Figu

ໂຄງຮ່າງການເລືີ່ອນຊັ້ນ ແລະ ນະໂຍບາຍ

20%

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ ມໂຄງຮ່າງການເລືີ່ອນຊັໍ້ນ
ສໍາລັບການບັນລຸໜ້າວຽກໃນການຫັນເປັນລັດຖະບານດຈິຕອນ

ແຜນວາດ 41: ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ໄດ້ກໍານົດແຜນການເລື່ອນຊັ້ນ ໃຫ້ສາຍອາຊີບ
ທີ່ເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ

•

•

•

ປະມານ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາກະຊວງ ລວມທັງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ,
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງແຜນການເລື່ອນຊັ້ນ ຫຼື ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນ ພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກ
ໃນສາຍອາຊີບ ທີ່ ເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ການຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈິຕອນ. ບໍ່ມີເງິນອຸດໜູນ ແລະ ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍ ເພື່ອຮັກສາຈໍານວນພະນັກງານໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ, ສໍາ
ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຜູ້ສະໝັກງານ ຕ້ອງມີທັກສະດ້ານ
ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານພາຍໃນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງ ສ້າງຍຸດທະສາດການຮັບພະນັກງານ ເພື່ອດຶງດູດ ຜູ້ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ທັກສະດ້ານ ໄອຊີທີ/
ດີຈິຕອນ ເຂົ້າເປັນພະນັກງານ.
ບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ ຍັງບໍ່ມີການຮ່ວມມື ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນ/ພາກພື້ນ/ພາຍໃນ ເພື່ອເພີ່ມ
ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ໃນຂະແໜງຂອງຕົນ.
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ການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
ຂົງເຂດ ຈຸດສຸມ
ລະດັບຄວາມ
ພ້ອມດ້ານດີຈິ
ຕອນ/ຄະແນນ

ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາ
1.3

ຈັດປະຖົມນິເທດ
ໃຫູ້ພະນັກງານເຂົ້າໃໝ່

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ກິດຈະກໍາເສີມສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດ

10%

40%

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ກະຊວງ/ແຂວງ
ທີ່ຈັດປະຖົມນິເທດ

ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ/ໃບຍ້ອງຍໍ ດ້ານດີຈິຕອນ

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ຈັດ
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກິດຈະກໍາເສມສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານ ໄອຊທ/ດຈິຕອນ

<5%
ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ກະຊວງ/ແຂວງ
ທີ່ຮັບຮູູ້ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ ຜູູ້ມຜົນງານ
ດເດັີ່ນ ດ້ານ ໄອຊທ/ດຈິຕອນ

ແຜນວາດ 42: ໃຈຄວາມຫຼັກ ກ່ຽວກັບ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາ

•

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

•
•
•
•

•
•

•

ມີພຽງ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາກະຊວງທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຈັດປະຖົມນິເທດຢ່າງເປັນທາງການ. ປະມານ
90 ສ່ວນຮ້ອຍ ລວມທັງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ , ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການ
ສື່ສານ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າກະຊວງ ສືກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ບໍ່ໄດ້ຈັດປະຖົມນິເທດ.
ພະນັກງານໃໝ່ສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ຝຶກທັກສະເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍການປະສານງານ ກັບ ເພື່ອນຮ່ວມງານ
42
ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ເກືອບທັງໝົດ ບໍ່ມີກົນFigure
ໄກທີ່ເປັນທາງການໃນການຮັ
ບຮູ້ ຫຼື ຍ້ອງຍໍ ພະນັກງານ
ດີເດັ່ນ ດ້ານດິຈິຕອນ ທີ່ສະແດງຜົນງານດ້ານການຮຽນຮູ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທັກສະດ້ານດີຈິຕອນ.
ປະມານ 64 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ກະຊວງທັງໝົດ ໄດ້ມີການຈັດກິດຈະກໍາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອ
ເສີມສ້າງທັກສະ ດ້ານ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທົ່ວທຸກຂັ້ນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມີບາງກະຊວງ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ສະເພາະ
ດ້ານ ໃຫ້ແກ່ວິຊາການ ທຸກໆປີ ເຊັ່ນ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ສືກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.
ພະນັກງານດີເດັ່ນ ແລະ ມີພອນສະຫວັນ ຈະຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ສຶກສາຕໍ່ ຢູ່ ສະຖາບັນໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ບັນດາອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊັ່ນ: UNICEF, LuxDev ແລະ UNDP ໄດ້ມີບົດບາດສໍາ
ຄັນໃນການ ຊ່ວຍເຫຼືອຈັດຝຶກອົບຮົມ ດ້ານດີຈິຕອນ ໃຫ້ແກ່ ລັດຖະກອນ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ.
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ ຈຸລະວິສາຫະກິດ,
ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ແລະ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມປະຈໍາປີ ເພື່ອຮ່ວມມື ໃນການ
ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແນ່ໃສ່ການພັດທະນານະໂຍບາຍດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ.

ຕາຕະລາງ 4: ໃຈຄວາມສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບ ການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

iv. ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ
ເສົາຄໍ້າດ້ານການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ ປະເມີນລະດັບ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃນຂັ້ນ
ຕອນ ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ການບໍລິການດີຈິຕອນ ຫຼື ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງ ພາກລັດ ໃນທົ່ວທຸກ
ກຸ່ມປະຊາກອນ ເຊັ່ນ: ພົນລະເຮືອນ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ລັດຖະກອນ. ບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຊັ່ນ ຜູ້ສະໜອງ (ອົງການ
ຈັດຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ອົງການດ້ານການຫັນເປັນທັນສະໄໝ) ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ເຊັ່ນ (ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ພາກ
ທຸລະກິດ). ເສົາຄໍ້ານີ້ ວິເຄາະລະດັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ ຈະໄດ້ຮັບຈາກການຫັນເປັນດີຈິຕອນ, ສອບຖາມ ຄໍາ
ຄິດເຫັນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ທົ່ວໄປ ຂອງ ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ການບໍລິການດີຈິຕອນ ລວມທັງ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການນໍາໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ ຂອງ ເສົາຄໍ້າດ້ານ ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ມີ
ຄວາມຄືບໜ້າ. ການຂາດຫຼັກການດ້ານການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ ແລະ ການອອກແບບຄົ້ນຄິດ, ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການມີ
ສ່ວນຮ່ວມແບບທົ່ວເຖິງອີງຕາມພູມສັນຖານ, ອາຍຸ, ເພດ ໃນການອອກແບບການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານ
ຍຸດທະສາດການໂຄສະນາ/ການຕະຫຼາດ ແມ່ນ ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ລະດັບຄວາມພ້ອມ ດ້ານດີຈິຕອນ.

ການປະເມີນຕາມຂົງເຂດຈຸດສຸມ
ການສື່ສານ ແລະ ການສ້າງຈິດສໍານຶກ ແມ່ນຂົງເຂດຈຸດສຸມ ທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງທີ່ສຸດ ສຳລັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ ເນື່ອງຈາກ
ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການການເຜີຍແຜ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍຊ່ອງທາງ (ຕົວຢ່າງ: ເວັບໄຊຂໍ້ມູນອອນ
ລາຍ, ໂທລະສັບ ແລະ ສື່ສັງຄົມ ແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ແບບອອນລາຍ) ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜອງ ບໍລິການເອເລັກໂຕຣ
ນິກ. ເຖິງວ່າ ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ໄດ້ເປີດໃຫ້ ປະຊານຊົນ ປະກອບຄໍາເຫັນໃນເວັບໄຊ ຂອງ ອົງກອນ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການຂໍ
ຄໍາເຫັນຈາກປະຊາຊົນ ຕການອອກແບບ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກສະເພາະ. ເມື່ອໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນແລ້ວ ຍັງ
ບໍ່ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ຄໍາເຫັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຫຼື ບໍ.່ ອີກປະການໜຶ່ງ, ປັດໄຈດ້ານຫຼັກການໃນການຄົ້ນຄິດ
ອອກແບບ ແລະ ການແນໃສ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ ຍັງບໍ່ຖືກພິຈາລະ ເມື່ອອອກແບບການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊິ່ງເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການໄດ້ຮັບຄະແນນຕໍ່າດ້ານການຄວາມພ້ອມ ສຳລັບຂົງເຂດຈຸດສຸມນີ້.

ສປປ ລາວ (1.4)
1
ຫາກໍລິເລີ່ມ

2
ມີຄວາມຄືບໜ້າ

3
ມີການເຊື່ອມໂຍງ

4
ຫັນເປັນດິຈິຕອນສົມບູນ

5
ນະວັດຕະກໍາ
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Figure 43 ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈດສມ - ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ
ປະສົບການຂອງຜູ້ຊົມໃຊູ້ ແລະ ການອອກ
ແບບຄົົ້ນຄິດ
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ຄວາມທົົ່ວເຖິງ ແລະ ແທດເໝາະກັບທ້ອງຖິົ່ນ
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ຄະແນນລວມ
ແຜນວາດ 43: ຄະແນນໂດຍລວມ ຂອງ ຂົງເຂດຈຸດສຸມດ້ານ ການເອົາຜຸ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ ຈາກການສອບຖາມ ແລະ ການສໍາພາດລວງເລິກ

ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ
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Figure 44
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ອັດຕາສ່ວນ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ ຖືເອົາຜູູ້ຊົມໃຊູ້ເປັນໃຈກາງ
ໃນການອອກແບບການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ
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ກະຊວງພາຍໃນ ມແຜນຂະຫຍາຍການບໍລິການປະຕູດຽວ
ໃຫູ້ເພີ່ມຂຶໍ້ນ ພາຍໃນ ປ 2025

ອັດຕາສ່ວນ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ ແກູ້ໄຂ/ວາງແນວທາງ
ໃຫູ້ແທດເໝາະກັບຈຸດປະສົງຂອງຜູູ້ຊົມໃຊູ້

Note: ການຄົ
Based on responses
received as of 3 November 2021
ແຜນວາດ 44: ໃຈຄວາມສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບ ປະສົບການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ
້ນຄິດອອກແບບ
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ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ
ປະມານ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ໄດ້ມີການຮັກສາລະດັບ ແລະ ນໍາໃຊ້ການ
ອອກແບບອີງໃສ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ເຂົ້າໃນການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກຂອງພາກລັດ.
ບາງກະຊວງ ລວມທັງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້
ພັດທະນາ ຄໍາແນະນໍາດ້ານຫຼັກການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແຕ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພຽງແຕ່ສ່ວນໜ້ອຍເທົ່າ
ນັ້ນ.
ມີສູນບໍລິການປະຕູດຽວ 49 ແຫ່ງ ໂດຍແຕ່ລະແຂວງມີຢ່າງຕໍ່າ 1 ແຫ່ງ.
ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ມີແຜນ ເພີ່ມຈໍານວນ ສູນບໍລິການປະຕູດຽວ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 60 ແຫ່ງ ໃນປີ 2025.
ມີພຽງ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກສ່ວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ດຳເນີນການໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບບໍລິການ
ປະຕູດຽວ
o http://db.investLao PDR.gov.la – ເວັບໄຊການບໍລິການປະຕູດຽວສຳລັບການ
ດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສ້າງໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
o ເວັບໄຊບໍລິການຈັດຫາງານໂດຍພາກລັດ – ເວັບໄຊການຈັດຫາງານອອນລາຍ ທີ່ສະໜອງ
ຂໍ້ມູນດ້ານສູນຈັດຫາງານ ແລະ ການປະກາດຮັບສະໝັກງານ ສ້າງໂດຍ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ແລະ
o ສູນບໍລິການປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ – ເວັບໄຊຂໍ້ມູນ ທີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານການນໍາ
ເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ສິນຄ້າຜ່ານແດນ ທີ່ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ
ແລະ ບໍລິສັດ ບີເວັກ (ລາວ) ຈໍາກັດ ຫຼື BIVAC (LAO) CO., Ltd.
o ປະມານ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ກະຊວງ/ແຂວງ ໄດ້ແກ້ໄຂການບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການ/
ການສະເໜີ ຂອງ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຕະຫຼອດໄລຍະການໃຊ້ງານ ເປັນແຕ່ລະກໍລະນີແຕກຕ່າງກັນ. ຍັງ
ບໍ່ມີຂອບໜ້າວຽກ/ວິທີການ/ເຕັກນິກ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມ
ໃຊ້.

•
•

•
•
•

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ
ລະດັບຄວາມ
ພ້ອມດ້ານດີຈິ
ຕອນ/ຄະແນນ

ຄວາມທົ່ວເຖິງ ແລະ ແທດເໝາະກັບລັກສະນະທ້ອງຖິ່ນ
1.2

Figure 45

ການເຂົ້າເຖິງ

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

ຄວາມທົີ່ວເຖິງ

ເງືີ່ອນໄຂສໍາລັບທ້ອງຖິີ່ນ
ແລະ ການຮ່ວມມື
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ອັດຕາສ່ວນ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມທົີ່ວເຖິງດ້ານ
ພູມສັນຖານ ໃນການໃຫູ້ ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ

ອັດຕາສ່ວນ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ຮັບປະກັນ ຄວາມທົີ່ວເຖິງ ໃນ
ການອອກແບບການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ

ອັດຕາສ່ວນ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນ ກັບ
ອົງການຈັດຕັໍ້ງສັງຄົມ/ພາກເອກະຊົນ

received as on 3
ແຜນວາດ 45: ໃຈຄວາມສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມທົ່ວເຖິງ ແລະ ຄວາມສອດຄ່Note:
ອງກັBased
ບລັonກresponses
ສະນະທ້
ອງຖິ່ນ

rd

November 2021
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ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ
•

•

•

•

•

ຂົງເຂດ ຈຸດສຸມ

ປະມານ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ ເຊັ່ນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,
ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຖືເອົາ ຄວາມທົ່ວເຖິງ ເປັນປັດໄຈສໍາ
ຄັນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ເປີດໃຫ້ນໍາໃຊ້ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ.
ມີພຽງບັນດາກະຊວງ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຄໍານຶງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ຂອງທຸກຂົງເຂດ ເຊັ່ນ ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ລວມທັງ ເຂດທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ. ສ່ວນກະຊວງອື່ນໆ ໄດ້ພິຈາລະນາການຄອບຄຸມຂອງການບໍລິການ ສໍາລັບ
ເຂດ ແລະ ສະຖານທີ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ.
ມີພຽງ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ເຊັ່ນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາ່
ທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງປັດໄຈດ້ານ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ເຊັ່ນ ອາຍຸ, ເພດ, ທັກສະ, ຄວາມສາມາດຊື້ ແລະ ຄວາມພິການ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນດ້ານຄວາມທົ່ວເຖິງ ເມື່ອອອກແບບການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ.
ປະມານ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ກັບໜ່ວຍງານດ້ານ
ສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ຜູ້
ຊົມໃຊ້.
ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງປັບປຸງ ບັນດາການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊັ່ນ ເວັບໄຊ/ເວັບໄຊຂໍ້ມູນອອນ
ລາຍ/ແອັບພລີເຄຊັນໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍໃນການນໍາໃຊ້. ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ
ແມ່ນ ເວັບໄຊ/ເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນ/ແອັບພລີກເຄເຊິນ ຕ້ອງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິ, ເພີ່ມການ
ເຂົ້າເຖິງໂດຍເພີ່ມທາງເລືອກດ້ານພາສາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ປັບປຸງ ເວັບໄຊ/ເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນ/ແອັບພລີກ
ເຄເຊິນໃຫ້ທັນກັບສະພາບປະຈຸບັນ, ແນໃສ່ ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວາມທົ່ວເຖິງ.

ການສື່ສານ ແລະ ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້

2.1
ລະດັບຄວາມ
ພ້ອມດ້ານການ
ຫັນເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ
•

ໃຈຄວາມສຳຄັນ
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ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜອງບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງ ພາກລັດ ບັນດາກະຊວງໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼາຍ
ຊ່ອງທາງແບບປະສົມປະສານ ລວມມີ ການໂຄສະນາຜ່ານສື່ແບບດັ້ງເດີມ (ໂທລະພາບ, ໜັງສືພິມ,
ວິທະຍຸ), ເວັບໄຊ, ອີເມວ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຊັ່ນ: ເຟັສບຸກ, ວັດສແອັບ ແລະ ໂທລະສັັບມືຖື.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ

Figure 46

ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ການສືີ່ສານ
ເພືີ່ອສົີ່ງເສີມ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ

ຊ່ອງທາງແບບດັໍ້ງເດມ
40%

60%

ຊ່ອງທາງດຈິຕອນ

ແຜນວາດ 46: ຊ່ອງທາງ ໂຄສະນາ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ ບັນດາກະຊວງນໍາໃຊ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ

ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ໄດ້ເລີ່ມຫັນປ່ຽນຈາກ ການແຈ້ງຂ່າວສານແບບດັ້ງເດີມ ໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ຊ່ອງ
ທາງດີ
Figure
47ຈິຕອນ ເຊັ່ນ: ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການອອກໂຄສະນາທາງດີຈິຕອນ
ເພື່ອດຶງດູດສະເພາະກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ.
•

ຍຸດທະສາດ
ການເຂົ້າເຖິງ /ການຕະຫຼາດ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູູ້ຊົມໃຊູ້

70%

40%

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ມຍຸດທະສາດ ການເຂົໍ້າເຖິງ/ການຕະຫາດ

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ຮັບປະກັນວ່າຜູູ້ຊົມໃຊູ້
ຕ້ອງມສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ

Note: Based on responses received as on 3rd November 2021

ແຜນວາດ 47: ໃຈຄວາມສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຜູ້ຊົມໃຊ້

•

•

•
•
•

ປະມານ 70% ຂອງ ບັນດາກະຊວງ ໄດ້ສ້າງແຜນການໂຄສະນາ/ແຈ້ງການ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການນໍາ
ໃຊ້ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງ ພາກລັດ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຂາດເຂີນດ້ານທຶນຮອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ກົມ
ແລະ ໜ່ວຍງານ ຈໍານວນໜຶ່ງ ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ບາງກະຊວງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ
ແລະ ການຄ້າ ມີ ການວາງຍຸດທະສາດ ໃນການໂຄສະນາສື່ສານ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທົ່ວກະຊວງ
ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ .
ປະມານ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ມີການປະສານກັບ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃນລະດັບ
ປານກາງ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງສື່ສັງຄົມແບບດັ້ງເດີມ.
ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ໄດ້ສື່ສານ ແລະ ສົມທົບ ກັບ ປະຊາຊົນ ຜ່ານຊ່ອງທາງດີຈິຕອນ ເພື່ອແຈ້ງ
ຂ່າວສານຕ່າງໆ ເມື່ອມີການເປີດໃຫ້ນໍາໃຊ້ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກໃໝ່.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ຫຼື ຕອບສະໜອງ ໄດ້ທັນ
ການ.
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ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການຮູ້ນໍາໃຊ້ ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ

1.4
ລະດັບຄວາມ
ພ້ອມດ້ານການ
ຫັນເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ

ແຜນວາດ 48: ໃຈຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ
ການຮູ້ນໍາໃຊ້ ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ

•

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

•

•

•

•
•

•

20 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ເຊັ່ນ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ
ການເງິນ ແລະ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼັກການເປີດກວ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ຄວາມໂປ່ງໄສ, ປະສິດຕິຜົນ ແລະ ມີຄວາມເປັນນະວັດຕະກໍາ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນ
ຍັງບໍ່ມີການເປີດກວ້າງ.
ປະມານ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາ ກະຊວງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ
ການເງິນ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຮັບປະກັນໃຫ້ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ
ການບໍລິການດີຈິຕອນ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງລັດຖະບານ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຈາກທົ່ວ
ທຸກກຸ່ມຂອງປະຊາກອນ ເຊັ່ນ: ປະຊາຊົນ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ລັດຖະກອນ. ແຕ່ຍັງບໍ່ມີນະໂຍບາຍ
ໃນການເຊີນ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ ແລະ ທົດລອງ ໃຊ້ການບໍລິການເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ປະມານ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ບັນດາກະຊວງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ,
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ມີຂັ້ນຕອນໃນການເຊື່ອມໂຍງຄໍາຄິດ
ເຫັນ ຂອງ ຜູ້ຊົມໃຊ້.
ມີຂັ້ນຕອນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການເກັບກໍາຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່
ການນໍາເອົາຄໍາເຫັນດັ່ງກ່າວມາປັບປຸງ ເພື່ອຍົກລະດັບການນໍາໃຊ້ການບໍລິການອອນລາຍໃນໄລຍະ
ດຽວກັນນັ້ນຍັງບໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ຈະແຈ້ງ.
ຍັງບໍ່ມີກອບໜ້າວຽກ ຫຼື ກົນໄກ ເພື່ອປະເມີນ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຕໍ່ການບໍລິການເອ
ເລັກໂຕຣນິກ ຂອງລັດຖະບານ.
ບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ ຍັງບໍ່ທັນ ດໍາເນີນການເພື່ອຮັບປະກັນການຮູ້ນໍາໃຊ້ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ໃນທົ່ວກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມ ລວມທັງ ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງສູງ.
ກະຊວງ/ແຂວງ ທັງໝົດ ບໍ່ໄດ້ພັດທະນາ ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄໍາຄິດເຫັນ ທີ່ໄດ້
ຮັບ (ເຊັ່ນ: ຍຸດທະສາດການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການຮັກສາຂໍ້ມູນ, ການແບ່ງປັນ ແລະ ການນໍາເອົາຂໍ້ມູນ
ກັບມາໃຊ້ຄືນ).
ຕາລະລາງ 5: ໃນຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບ ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ
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v. ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ
ເສົາຄຳ້ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ ປະເມີນຄວາມຄິດລິເລີ່ມການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ແລະ ໂຄງການ ພ້ອມທັງການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິການດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ທົ່ວພາກລັດ. ເສົາຄຳ້ນີ້ ໄດ້ວິເຄາະກໍລະນີການປະຕິບັດງານ ແລະ ການນຳ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບໍລິການ ທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງບໍລິການ
ທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ກັບບູລິມະສິດຂອງຊາດ, ການກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການຂອງການບໍລິການທາງດ້ານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ, ຂະບວນການຈັດຊື້ເຄື່ອງມືບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ກົນໄກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນທີ່ບັນດາ
ກະຊວງນຳໃຊ້.

ສປປ ລາວ (2.0)
1
ຫາກໍລິເລີ່ມ

2
ມີຄວາມຄືບໜ້າ

3
ມີການເຊື່ອມໂຍງ

4
ຫັນເປັນດິຈິຕອນສົມບູນ

5
ນະວັດຕະກໍາ

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄວາມພ້ອມສຳລັບເສົາຄຳ້ການກຳນົດ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເລີ່ມ ມີຄວາມຄືບໜ້າ
ດ້ານດີຈິຕອນ. ປັດໄຈທີ່ກຳນົດລະດັບນີ້ ແມ່ນຮຽງລຳດັບຈາກການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບໍລິການໃຫ້ການ
ບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກຫຼາຍດ້ານ ຈົນເຖິງລະດັບທີ່ຍັງບໍ່ມີມາດຕະຖານການບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະ, ຂາດແຜນ
ງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຈະແຈ້ງ ໃນການພັດທະນາຄວາມຄິດລິເລີ່ມດີຈິຕອນ, ຂາດຄູ່ມືສຳລັບຂະບວນການຈັດຊື້ເຄື່ອງມື
ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫລື ໄອຊີທີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ MIS ທີ່ຈຳກັດ ຢູ່ຕາມສຳນັກງານຂອງພາກລັດ.

ການປະເມີນຕາມຂົງເຂດຈຸດສຸມ
ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມນີ້ແມ່ນເລັງໃສ່ຂົງເຂດທີ່ມີຄະແນນສູງສຸດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີຫຼາຍກະຊວງທີ່ໄດ້ດຳເນີນ ການບໍລິການ ທາງ
ດ້ານດີຈິຕອນ, ເຊັ່ນ ເວັບໄຊຂໍ້ມູນການຮຽນຮູ້ທາງດ້ານດີຈິຕອນ, ເວັບໄຊຂໍ້ມູນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ແອັບພລິເຄເຊິນ ການ
ຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ LaoKYC, ແລະ ລາຍຮັບທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ. ການວາງແຜນໂຄງການ ແລະ
ການສະໜອງການບໍລິການ ແມ່ນໄດ້ຄະແນນຕ່ຳທີ່ສຸດ ຍ້ອນວ່າຍັງຂາດກອບວຽກລວມ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ຈະ
ແຈ້ງ ຊຶ່ງເປັນໂຕເຊື່ອມສານບັນດາແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມອັນກະແຈກກະຈາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນການໃຫ້ບໍລິການ ສາທາລະນະທີ່
ສອດຄ່ອງກັນ.
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Figure 49 ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈດສມ - ການການົດ ແລະ ການສະໜອງ ບລິການ
ຂື້ລິເລີື່ມ ສາລັບ ການສະໜອງ
ບລິການດ້ານດິຈຕ
ິ ອນ
5.0
4.0
3.0
ມາດຕະຖານການບລິການດິຈິດ
ຕອນ ຂອງ ພາກລັດ

2.0

ການຕິດຕາມ & ປະເມີນຜົນ

1.0
0.0

ເຄື່ອງມ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ &
ການບລິການ

ການວາງແຜນ ແລະ ວິທີການສະ
ໜອງບລິການ

ຄະແນນລວມ(ຕາມການສໍາພາດລວງເລິກ)
ຄະແນນລວມ (ຕາມການຕອບແບບສອບຖາມ)

ຄະແນນລວມ
ແຜນວາດ 49: ພາບລວມ, ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມລວງເລິກ ແລະ ກວ້າງ ສຳລັບການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ

ລະດັບຄວາມພ້ອມການຫັນເປັນດີຈິຕອນ
1
ຫາກໍລິເລີ່ມ

2
ມີຄວາມຄືບໜ້າ

3
ມີການເຊື່ອມໂຍງ

4
ຫັນເປັນດິຈິຕອນສົມບູນ

5
ນະວັດຕະກໍາ

ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ການລິເລີ່ມການບໍລິການທາງດ້ານດີຈິຕອນ

ຄະແນນຄວາມພ້ອມ 2.0
ການຫັນເປັນດີຈິ
ຕອນ
ຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງບັນດາອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາ ເວັບ
ໄຊຂໍ້ມູນ (Portal) ບໍລິການສາທາລະນະ ຢ່າງນ້ອຍ 12 ເວັບໄຊຂໍ້ມູນ:
1. ເວັບໄຊຂໍ້ມູນການດຳເນີນທຸລະກິດ - ເວັບໄຊໃຫ້ບໍລິການປະຕູດຽວ ສຳລັບການດຳເນີນ
ທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
2. ເວັບໄຊຂໍ້ມູນໃຫ້ບໍລິການຊອກຫາວຽກ - ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກ ແລະ ສູນບໍລິການຈັດ
ຫາງານ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານທີ່ຫວ່າງທົ່ວປະເທດ
3. Lao Decide Info - ເວັບໄຊສະໜອງຂໍ້ມູນເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ ແລະ ສະຖິຕິ ໃນບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການວາງແຜນ
ພັດທະນາ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

4. ແອັບພລິກເຄເຊິນ LaoKYC: ແອັບນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນຄົນລາວສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນລາຍ
ລະອຽດສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນວ່າ ຊື່, ທີ່ຢູ່, ທີ່ຕັ້ງ, ເບີໂທລະສັບທີ່ລົງທະບຽນ, ອັບໂຫຼດບັດວັກ
ຊີນສີຂຽວ, ສະແກນລະຫັດ QR ເພື່ອຕິດຕາມຜູ້ສໍາພັດໃກ້ຊິດ, ຕິດຕາມຂ່າວສານ, ແລະ
ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19.
5. ເວັບໄຊຂໍ້ມູນສຳລັບການບໍລິການຂອງລາວ: ເວັບໄຊນີ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການບໍລິການ
ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
6. E-revenue - ເວັບໄຊເວັບໄຊຂໍ້ມູນ ຕື່ມຂໍ້ມູນເພື່ອຍື່ນຊໍາລະອາກອນ
7. ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ Lao Official Gazette - ເວັບໄຊທີ່ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິ
ກຳ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ບຸກຄົນ, ໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງເອກະຊົນສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງໄດ້.
8. ຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດ (ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງວິສາຫະກິດສະບັບເອເລັກໂຕຣ
ນິກ, ຫ້ອງສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກ) - ເວັບໄຊຂໍ້ມູນລົງທະບຽນວິສາຫະກິດ
9. ລະບົບຄຸ້ມຄອງທີ່ດີນ - ລົງທະບຽນທີ່ດີນ ແລະ ເວັບໄຊຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນ ການນຳໃຊ້ທີ່ດີນ
10. ເວັບໄຊຂໍ້ມູນ ການຮຽນຮູ້ເອເລັກໂຕຣນິກ - ແພລດຟອມການສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ດີຈິ
ຕອນ
11. ວີຊ່າເອເລັກໂຕຣນິກ - ແພລັດຟອມອອນລາຍທາງການ ສຳລັບ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຍື່ນສະໝັກວີ
ຊ່າ ກ່ອນເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ
12. LAOIS - ເວັບໄຊຂໍ້ມູນໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນສະຖິຕ.ິ
13. LAO-MIS - ລະບົບຂໍ້ມູນຕະຫຼາດລາວ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງຊາວນາ, ຜູ້ຜະລິດ, ໂຮງສີ
ເຂົ້າ ແລະ ພໍ່ຄ້າຄົນກາງ ໃນຂົງເຂດຕ່ອງໂສ້ ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ.
ລາຍການບໍລິການດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ c. ລາຍການ
ບໍລິການຂອງພາກລັດໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ.

•

ບັນດາແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ ຫຼື ການພັດທະນາ.
1. ຍຸດທະສາດສາທາລະນະສຸກດີຈິຕອນ
2. ລະບົບການດູແລສຸຂະພາບແບບອັດສະລິຍະ
3. ODSC ການປັບປຸງລະບົບດີຈິຕອນ ແລະ ມາດຕະຖານ (ແຜນໄລຍະ ຍາວ)
4. ສູນບໍລິການການຄ້າແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຜະລິດ ຕະພັນກະສິກຳ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ 20 ແຫ່ງ ຢູ່ທົ່ວ 18 ແຂວງ.
5. ການບໍລິການປະຕູດຽວ ສຳລັບລະບົບການອະນຸມັດນຳເຂົ້າ ນຳ້ມັນ ແລະ ເຊື້ອໄຟອາຍ
ແກສ. ໂຄງການຕົວຢ່າງຈະໄດ້ເປີດໂຕໂດຍກະຊວງ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ພາຍໃຕ້
ການຮ່ວມມື ກັບບັນດາ ອົງການພາກລັດອື່ນໆ
6. ແຜນງານເສີມສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບກ
ຸ ຄະລາກອນຂອງກະຊວງອຸດສະຫະກຳ
ແລະ ການຄ້າ ໂດຍການດຶງເອົາຊ່ຽວຊານ ຈາກປະເທດຈີນ ແລະ ສົ່ງພະນັກງານໄປປະເທດ
ຈີນ ເພື່ອຮັບ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ສຳລັບການຄ້າ ດ້ານ
ກະສິກຳ ແລະ ອື່ນໆ.
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ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ
•

•

•

ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ 49 ສູນບໍລິການປະຕູດຽວ ຫຼື ODSCs ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ,
ຊຶ່ງຢ່າງໜ້ອຍມີ 1 ແຫ່ງ ຕໍ່ 1ແຂວງ. ODCSs ປະຈຸບັນແມ່ນດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ຮູບແບບ
ປະສົມ (ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນເປັນຮູບ ແບບດີຈິຕອນ)
 ກະຊວງພາຍໃນກຳລັງພັດທະນາ ຄູູ່ມື ODSC ອັດສະລິຍະ ແລະ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບ ODSC ໃນການພັດທະນາຂະບວນການເຮັດວຽກ ແບບເປັນລຳດັບຂັ້ນຕອນ ເພື່ອ
ພັດທະນາການເຮັດວຽກ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ໃນປີ 2021, ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງເປີດໂຕນຳໃຊ້
ແອັບພລິກເຄເຊິນ ODSC ຢູ່ໂທລະສັບມືຖື ຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ; ຊຶ່ງມັນສາມາດຕິດຕາມ
ພຽງແຕ່ ເອກະສານໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.
 ລັດຖະບານກຳລັງວາງແຜນເປີດໂຕແອັບພລິກເຄເຊິນ ODSC ຜ່ານໂທລະສັບ ມືຖື ຢູ່ໃນ
ທົ່ວທຸກແຂວງ, ຊຶ່ງຈະເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ ເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການ ODSC ໄດ້
ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ.
ເຖິງແມ່ນມີຫຼາຍເວັບໄຊຂໍ້ມູນດີຈິຕອນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະຊາຊົນ ພຽງແຕ່ຈຳນວນ
ໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ນຳໃຊ້.
 ເວັບໄຊຂໍ້ມູນ ບາງອັນ ເຊັ່ນ: Lao Decide Info ມີອິນເຕີເຟດທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍ. ເວັບໄຊຂໍ້ມູນນັ້ນຕ້ອງມີ ການລົງ ທະບຽນ ແລະ ອະນຸມັດເຂົ້ານຳໃຊ້
ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ ຢູ່ໃນ ໂທລະສັບມືຖື ບໍ່ຄ່ອຍຖືກຕ້ອງ.
 ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ນຳໃຊ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ ERROR 404 ເມື່ອຄລິກເຂົ້າລິ້ງ ຜ່ານແອັບພ
ລິກເກເຊິນ. ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງມັກໃຊ້ ວິທີການດ້ວຍເຈ້ຍສໍ ເນື່ອງຈາກວ່າຂາດຄວາມ
ຮັບຮູ້ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນໃນລະດັບຕ່ຳ.

ມີບໍລິການຫຼາຍຢ່າງສຳລັບການກຳນົດ ແລະ ການລົງທະບຽນ (ການເກີດ, ການຕາຍ ແລະ ການ
ແຕ່ງງານ) ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
 ກະຊວງພາຍໃນ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການລົງທະບຽນພົນລະເມືອງ ແບບປະຖົມປະຖານ ໃນ
ປະຈຸບັນ
 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈົດທະບຽນການເກີດ ແລະ ການຕາຍ
 ກະຊວງພາຍໃນ, ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄຸ້ມຄອງຖານ
ຂໍ້ມູນປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ
 ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຄຸ້ມຄອງບັດປະຈຳຕົວ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ມາດຕະຖານການບໍລິການດີຈິຕອນຂອງພາກລັດ

ຄວາມພ້ອມການ
ຫັນເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ

1.9

•

•
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ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ໄດ້ພັດທະນາມາດຕະຖານການບໍລິການດ້ານດີຈິຕອນສາທາລະນະ ແບບຮວມ
ສູນ, ລວມທັງໂຄງສ້າງ, ຂະບວນການ ແລະ ມາດຕະຖານຜົນໄດ້ຮັບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 20
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງບັນດາກະຊວງ ເຊັ່ນ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ,
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ນຳໃຊ້
ຄູ່ມືແນວທາງຂອງກະຊວງເອງ ສຳລັບການພັດທະນາການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ.
ໃນປີ 2020, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ສ້າງຕັ້ງມາດຕະຖານ ທາງດ້ານເຕັກນິກ
ວິຊາການ ສຳລັບການເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບຂອງມາດຕະຖານ,
ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງເວັບໄຊສາທາລະນະ ແລະ ສົ່ງເສີມການ
ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ກັບປະຊາຊົນ ຜ່ານເວັບໄຊ. ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ ຄວນຈະປະຕິບັດຕາມ
ບັນດາ ມາດຕະຖານນັ້ນ.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ
ຂໍ້ຕົກລົງລະດັບການບໍລິການ Service Level Agreement (SLAs) ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາ ສຳລັບການບໍລິການພາກລັດໃນຮູບແບບດີຈິຕອນ. SLAs ປະກອບມີ 5ລະດັບ ທີ່
ລະບຸໄວ້ໃນດຳລັດ ກ່ຽວກັບສູນຂໍ້ມູນ ທີ່ນຳໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ. SLAs ແມ່ນຖືກກຳນົດພຽງແຕ່
ສຳລັບ ການບໍລິການ ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ອີງໃສ່ການຈົດໃສ່ເຈ້ຍ ສຳລັບໄລຍະເວລາ ທີີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ.
ປະມານ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງບັນດາກະຊວງ ລວມມີກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ,
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທີ່
ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຂັ້ນສູນກາງ ຮັບຜິດຊອບ ການວາງແຜນ ແລະ ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດການໃຫ້ບໍລິການ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການ
ລວມມີ ພະນັກງານລັດຖະບານ ຈາກບັນດາກົມ ທີ່ນອນຢູ່ໃນກະຊວງ, ພະນັກງານ ແຕ່ລະທ່ານ
ແມ່ນໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະ.
ກະຊວງ/ແຂວງ ຈຳນວນເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງທີ່ຜັກດັນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດີຈິຕອນ ແລະ ແອັບພລິກເຄ
ເຊິນຂັ້ນພື້ນຖານ ສຳລັບໜ້າທີ່ ແລະ ຂະບວນການສະເພາະ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການດຳເນີນງານ ແລະ
ໜ້າທີ່ປະຈຳວັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສ່ວນເຄິ່ງໜຶ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອ - ເຊັ່ນ: ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແລະ
ແຂວງໄຊສົມບູນ ຍັງບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດີຈິຕອນໃດໆ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດງານຜ່ານອິນເຕີ
ເນັດ ເປັນປະຈຳວັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນເອງ. ເນື່ອງຈາກບັນດາກະຊວງ/ ແຂວງ
ຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນທີ່ມີທັກສະທາງດ້ານດີຈິຕອນ ແລະ ຂາດງົບປະມານ ໃນການຫັນປ່ຽນ
ຂະບວນການພາຍໃນໃຫ້ເປັນດີຈິຕອນ.

•

•

•
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Figure 50
ບໍີ່ມຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບສະເພາະ
ມຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບສະເພາະ

1 5%

8 5%

ຂາດລະບົບມາດຕະຖານ
ສໍາລັບການບໍລິການ
ສາທາລະນະ

ຂາດຄະນະກໍາມະການສູນກາງ
ສະເພາະ ຢູ່ພາຍໃນກະຊວງ/
ແຂວງ ເພືີ່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການ
ບໍລິການສາທາລະນະ

ການຮູູ້ນໍາໃຊູ້ ເຄືີ່ອງມືດີຈິຕອນ ແລະ
ແອັບສ ຍັງມີຂີດຈໍາກັດ ສໍາລັບ
ການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ປະຈໍາວັນ
ພາຍໃນອົງກອນ
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ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ການວາງແຜນໂຄງການ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ

ຄວາມພ້ອມການ
ຫັນເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ

1.8
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ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ
•

•
Figure 51

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຍັງຂາດແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ ການສະໜອງ
ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກໃນຂົງເຂດພາກລັດ. ໃນເມື່ອບໍ່ມີເຄື່ອງມື ດັ່ງກ່າວ, ບັນດາກະຊວງ/
ແຂວງ ຍັງຂາດຄວາມຈະແຈ້ງໃນການກຳນົດ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດລິເລີ່ມດ້ານດີຈິຕອນທີ່ສຳຄັນ
ແລະ ບໍ່ຮູ້ເຖິງຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ຂະບວນການປະຕິບັດ.
ບໍ່ມີລາຍການໂຄງການແບບລວມສູນໃນທົ່ວພາກລັດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ. ບັນດາກະຊວງ
ເກືອບ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ, ເຊັ່ນ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທີ່ບໍ່ມີການເກັບ
ຮັກສາເອກະສານໂຄງການພາຍໃນ.

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

ບໍີ່ມີເອກະສານຄູ່ມືສູນລວມ
ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໂຄງການ

ບໍີ່ມີແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີີ່
ຈະແຈູ້ງ
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ເຄື່ອງມືການຈັດຊື-້ ຈັດຈ້າງ ແລະ ການບໍລິການ
1.8

ຄວາມພ້ອມການ
ຫັນເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ
•
•

•

•
Figure 52

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

ບັນດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ຍັງບໍ່ມີການຫັນປ່ຽນຂະບວນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ການບໍລິການ ແລະ
ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ ໃຫ້ເປັນດີຈິຕອນ.
ການຈັດຊື້ແມ່ນຍັງນຳດຳເນີນການດ້ວຍແຮງງານຄົນ ແລະ ບັນດາໂອກາດ ການຈັດຊື້ແມ່ນຍັງຖືກ
ສື່ສານ ຜ່ານຊ່ອງທາງສື່ແບບປະຖົມປະຖານ, ເຊັ່ນ: ໜັງສືພິມ. ການດຳເນີນການປະມູນແມ່ນຖືກ
ດຳເນີນການຜ່ານຂະບວນການ ຍື່ນ ສະໝັກຢ່າງເປັນທາງການ.
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີໜ່ວຍງານຈັດຊື້ເປັນສູນກາງຂອງພາກລັດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ
ວຽກງານຈັດຊື້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ຂອງການບໍລິການ ທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການລິເລີ່ມ ຫັນເປັນດີຈິຕອນ.
ທຸກໆກະຊວງມີໜ່ວຍງານຈັດຊື້ແຍກຕ່າງຫາກ ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ ການຈັດຊື້ຈັດ
ຈ້າງຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ. ໜ່ວຍງານຈັດຊື້ທົ່ວ 85 ສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງບັນດາກະຊວງໄດ້ຮັບການກວດສອບ ຈາກຂັ້ນສູນກາງ, ແຕ່ວ່າການກວດສອບນັ້ນ ບໍ່ໄດ້
ດຳເນີນການ ຢ່າງເປັນປະຈຳ.

ການຈັດຊື້ສໍາລັບວຽກງານ
ໄອຊີທີ ແມ່ນດໍາເນີນການ
ແບບເຈູ້ຍສໍ

ບໍີ່ມີໜ່ວຍງານຈັດຊື້
ແບບລວມສູນ
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ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
2.0

ຄວາມພ້ອມການ
ຫັນເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ
•

•

ໃຈຄວາມສໍາຄັນ

ມີພຽງແຕ່ 3 ກະຊວງ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ MIS ເພື່ອຊ່ວຍພະນັກງານພາກລັດ ຕິດຕາມກວດ
ກາ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການ ສາທາລະນະ ແບບອອນລາຍ.
 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ MIS ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ
ການພັດທະນາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນວຽກງານພັດທະນາໃຫ້
ແກ່ການພັດທະນາປະເທດ.
 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ
ສາທາລະນະສຸກ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ອານາໄມໂລກ (WHO)
ເຊິ່ງແນໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສະໜອງ
ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.
 ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ UNICEF, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້
ພັດທະນາ LESMIS ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ, ຮັບປະການການເຂົ້າເຖິງງ່າຍ,
ແລະ ເພີ່ມການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ໃນວຽກງານ ຕິດຕາມ ແລະ ວາງແຜນ ຂອງບັນດາໂຮງຮຽນ/
ສະຖາບັນສຶກສາ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
ເກືອບ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງກະຊວງ, ລວມທັງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງຖະແຫຼງ
ຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພາຍໃນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍການກວດສອບ ດ້ວຍວິທີການ
ໃຊ້ລະບົບເຈ້ຍສໍ. ວິທີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍການໃຊ້ລະບົບເຈ້ຍສໍ ທີ່ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍບັນດາກະຊວງ ຍັງຂາດລະບົບ, ຂາດວິທີການ ທີ່ເປັນຮູບແບບໂຄງສ້າງ ແລະ ຮອບ
ດ້ານ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຂາດການລາຍງານ ແລະວິເຄາະ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມ
Figure
ບໍ່ມີປະສິ
ດທິພ53
າບ ແລະ ຄວາມຫຼ້າຊ້າ.
ໜ້າທີ່ພາຍໃນມການຕິດຕາມຢ່າງປົກກະຕິ

ໜ້າທີ່ພາຍໃນບໍີ່ມການຕິດຕາມຢ່າງປົກກະຕິ

4 1%

5 9%

ລັດຖະບານ ນໍາໃຊູ້ລະບົບຄຸູ້ມ
ຄອງຂໍ້ມູນ 3 ປະເພດ:
ODAMIS, HIS & LESMIS

< 60% ຂອງ ບັນດາກະຊວງ ໄດູ້ມີ
ການ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນ
ເປັນປະຈໍາ

ແຜນວາດ 53: ໃຈຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ຕາຕະລາງ 6: ເນື້ອໃນສຳຄັນ ກ່ຽວກັບການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ

vi. ຂອບການດຳເນີນງານ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ
ເສົາຄຳ້ຂອບການດຳເນີນງານ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ ໄດ້ປະເມີນຂອບການດຳເນີນງານທົ່ວບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ
ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫ້ອງການຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,
ພາກເອກະຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ເພື່ອການຫັນເປັນດີຈິຕອນທີ່ວ່ອງໄວຂຶ້ນ. ການປະເມີນນີ້ໄດ້ວິເຄາະວິໄສທັດ
ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ໃນລະດັບສູງ, ໂຄງສ້າງຂອງການໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລິເລີ່ມ ວຽກ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ງານດີຈິຕອນ ແລະ ຄວາມກ່ຽວພັນກັບໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນໂດຍລວມ, ການນຳໃຊ້ຂະບວນການຮູບແບບດີຈິຕອນ ໃນກຸ່ມ
ພະນັກງານພາຍໃນອົງກອນ, ລະດັບຂອງການຮ່ວມມື ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານລັດດ້ວຍກັນ,
ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄວາມພ້ອມ ຂອງເສົາຄໍ້າຂອບການດໍາເນີນງານ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ
ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ເລີ່ມມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານດີຈິຕອນ. ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຄວາມພ້ອມໃຫ້ຢູ່ລະດັບ ດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນ ນັບແຕ່ລະດັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຈົນເຖິງ ການຂາດກຳລັງແຮງງານດີຈິຕອນ, ຂາດທັກສະ
ໃນການປະສານງານສຳລັບກິດຈະກຳການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ແລະ ການຮູ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືດີຈິຕອນ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດ ໜ້າ
ວຽກປະຈຳວັນພາຍໃນອົງກອນທີ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕຳ່.

ສປປ ລາວ (1.9)
1
ຫາກໍລິເລີ່ມ

2
ມີຄວາມຄືບໜ້າ

3
ມີການເຊື່ອມໂຍງ

4
ຫັນເປັນດິຈິຕອນສົມບູນ

5
ນະວັດຕະກໍາ

ການປະເມີນຂົງເຂດຈຸດສຸມ

Figure 54

ການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ບໍລິານລະດັບສູງ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນສູງສຸດ ເນື່ອງຈາກປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະນັກງານພາກລັດ
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດເສດຖະກິດດີຈິຕອນ ແລະ ຍຸດທະສາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ
ຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈິຕອນ. ແພລດຟອມເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງພາກລັດ, ການ
ປະສານງານ ແລະ ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແມ່ນຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຂາດການກົນໄກ ຮ່ວມມືກັນ
ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ ໃນການພັດທະນາການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງພະນັກງານ
ລັດໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືດີຈິຕອນຍັງມີຂີດຈຳກັດ.
ຂົງເຂດຈດສມ- ກອບໜ້າວຽກດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ການຮ່ວມມ

ການສະໜັບສະໜູນລະດັບສູງ
5.0
4.0
ການຮ່ວມມກັບພາກອດສາຫະກາ
, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ
ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

3.0
2.0
1.0

ບົດບາດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ໂຄງສ້າງ
ສະຖາບັນ

0.0

ແພລັດຟອມເຊື່ອມຕື່ ລະຫວ່າງ
ພາກລັດ, ການປະສານງານ ແລະ
ການແບ່ງປັນຂື້ມູນ

ການສະໜອງທຶນ ແລະ ການຈັດ
ສັນງົບປະມານ

ຄະແນນລວມ(ຕາມການສໍາພາດລວງເລິກ)
ຄະແນນລວມ (ຕາມການຕອບແບບສອບຖາມ)

ຄະແນນລວມ
ແຜນວາດ 54: ຄະແນນຂົງເຂດຈຸດສຸມ ຂອບການດຳເນີນງານ ແລະ ຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ ໂດຍລວມ, ແບບລົງເລິກ, ແລະ ບໍ່ລົງເລິກ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ
1

2

3

4

5

ລິເລີ່ມຫັນເປັນດີຈິຕອນ

ເລີ່ມມີຄວາມຄືບໜ້າ

ມີການເຊື່ອມໂຍງ

ຫັນເປັນດີຈິຕອນ

ມີນະວັດຕະກຳ

ກອບການດຳເນີນງານ ແລະ ຮ່ວມມືສະຖາບັນ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ

ລະດັບຄວາມພ້ອມຫັນ
ປ່ຽນ

2.0

ເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ
•
•

•

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

•

•

ການສະໜູນຈາກຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ່ໃນລະດັບກະຊວງ ດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງ
ມືດີຈິຕອນ ແລະ ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານນະວັດຕະກຳດີຈິຕອນ ແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ.
ບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ ຍັງບໍ່ທັນມີວິໄສທັດ/ຍຸດທະສາດ ໃນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ທີ່ຈະແຈ້ງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຢູ່ໃນລະດັບຊາດ, ລັດຖະບານ ໄດ້ມີການເປີດໂຕ ວິໄສທັດ ເສດຖະກິດດີຈິ
ຕອນແຫ່ງຊາດ (2021 – 2024), ຍຸດທະສາດເສດຖະກິດ ດີຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ (2021 –
2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ (2021 – 2025).
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈິຕອນ ກໍານົດຂອບການພັດທະນາ ສຳລັບການຫັນເປັນ ດີຈິຕອນ
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການພັດທະນາການບໍລິການດີຈິຕອນສາທາລະນະ.
ພະນັກງານພາກລັດເກືອບທັງໝົດ ມີຄວາມຄວາມເຂົ້າໃຈຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ວິໄສທັດ ເສດຖະ
ກິດດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ, ເຂົ້າໃຈ ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວິໄສທັດ ແລະ ແຜນດັ່ງກ່າວ.
ມີການເປີດໂຕໂຄງການຂອງລັດຖະບານຫຼາຍໂຄງການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈິຕອນ:
 ນະໂຍບາຍ ໄອຊີທີ ແຫ່ງຊາດ
 ວິໄສທັດເສດຖະກິດດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ (2021 – 2024), ຍຸດທະສາດເສດຖະກິດ ດີຈິ
ຕອນແຫ່ງຊາດ (2021 – 2030), ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ
(2021 – 2025).

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະໂຄງສ້າງສະຖາບັນ

ລະດັບຄວາມພ້ອມຫັນ
ປ່ຽນ

1.9

ເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ
•

•

ໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີກຳລັງແຮງງານ ແລະ ທັກສະ ດ້ານການສະໜອງບໍລິການ ໄອຊີ
ທີ ຂັ້ນພື້ນຖານ ແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ ໃນການຂັບເຄື່ອນ ວາລະການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ຂອງ
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.
ມີຫຼາຍກະຊວງ/ແຂວງ - ລວມທັງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງຍຸດຕິທຳ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ
ແລະ ການການຄ້າ, ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງໄຊສົມບູນ, ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ -ມີ
ພະແນກ/ຂະແໜງ ໄອຊີທີ ຕ່າງຫາກ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ກອບການດຳເນີນງານ ແລະ ຮ່ວມມືສະຖາບັນ
ພະແນກ ໄອຊີທີ ສະໜອງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ ລວມມີ ຄຸ້ມຄອງເຊິບເວີ ແລະ ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ອຸປະກອນຮາດແວ ແລະ ຊອບແວ ຂອງບັນດາກົມຕ່າງ
ໆ ພາຍໃນກະຊວງ/ແຂວງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພະແນກ ໄອຊີທີ ບໍ່ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການ
ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການລິເລີ່ມຫັນ ເປັນດີຈິຕອນ ຢູ່ພາຍໃນກະຊວງ/ແຂວງ.
• ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃໝ່ ທີ່ລວມເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທີການໃໝ່ ຖືກສື່
ສານຢ່າງເປັນທາງການໂດຍຫຼັກແມ່ນ ຜ່ານທາງອີເມວ, ການແຈ້ງເຕືອນ, ໂປຣແກຣມການ
ຕິດຕາມໜ້າວຽກ ແລະ ເວັບໄຊຂໍ້ມູນພາຍໃນ ກະຊວງ/ແຂວງ.
• ມີພຽງແຕ່ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງກະຊວງ ແລະ ປະມານ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງແຂວງ ມີພະນັກງານທີ່
ມີທັກສະພຽງພໍ ໃນການປະສານງານ ກັບໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ການຫັນເປັນດີຈິຕອນ.
ສິ່ງນີ້ເປັນປັດໄຈອັນສຳຄັນ ທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງການຫັນ ເປັນດີຈິຕອນ ຂອງລັດຖະບານ
Figure 55 ສປປ ລາວ.
•

ມພະແນກ ໄອຊທ ແຍກສະເພາະ

ບໍີ່ມພະແນກໄອຊທ ແຍກສະພາະ

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

4 9%

ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໃນ
ລະດັບສູງ ຈາກ ຄະບໍລິຫານ ໃນ
ການວາງແຜນ ແລະ ນໍາໃຊູ້ ເຄືີ່ອງມື
ດີຈິຕອນ

5 1%

>50% ຂອງບັນດາກະຊວງ ມີພະແນກໄອຊີທີ ທີີ່
ແຍກເປັນໜ່ວຍງານສະເພາະ ເພືີ່ອເຮັດໜ້າທີີ່
ແກູ້ໄຂປັນຫາໄອຊີທີ ຂັ້ນພື້ນຖານ

ແຜນວາດ 55: ໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງສະຖາບັນ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ການສະໜອງທຶນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ

ລະດັບຄວາມພ້ອມຫັນ
ປ່ຽນ

1.8

ເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ
•

•
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ລັດຖະບານ ໄດ້ລິເລີ່ມຫຼາຍໜ້າວຽກການຫັນເປັນດີຈິຕອນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ງົບປະມານ
ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ທຸກໆ ກະຊວງ/ແຂວງ ຍັງຈຳກັດ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ມີຄວາມຊັກຊ້າ.
ເຖິງວ່າລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການລິເລີ່ມ
ຫັນເປັນດີຈິຕອນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກບັນດາຜູ້ໃຫ້
ທຶນ ເຊັ່ນ (ອົງການ UNDP, UNDESA, JICA, LuxDev, USAID, WHO ແລະ
ອື່ນໆ) ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາກຫຼາຍ ປະເທດເພື່ອບ້ານ (ລວມມີຫວຽດນາມ
ແລະ ຈີນ).

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ກອບການດຳເນີນງານ ແລະ ຮ່ວມມືສະຖາບັນ
Figure 56
ການສະໜອງທຶນ ແລະ ງົບປະມານ

60%
ໃຈຄວາມສຳຄັນ

ອັດຕາສ່ວນຂອງ ກະຊວງ ທີ່ ມ
ຂໍໍ້ຈໍາກັດຢ່າງຫວງຫາຍ
ດ້ານງົບປະມານ
ແຜນວາດ 56: ໃຈຄວາມສຳຄັນດ້ານການສະໜອງທຶນ ແລະ ງົບປະມານ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ແພລດຟອມເຊື່ອມຕ ລະຫວ່າງພາກລັດ, ການປະສານງານ ແລະ ການແບ່ງ
ປັນຂມູນ

ລະດັບຄວາມພ້ອມຫັນ
ປ່ຽນ

1.4

ເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ
•

•

•

ບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ ຍັງບໍ່ມີການຮ່ວມ (ຫຼືຮ່ວມມືກັນບົນພື້ນຖານທີ່ຈຳກັດ) ກັບໜ່ວຍງານ
ປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງກະຊວງ/ແຂວງ ອື່ນ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແພລດຟອມ
ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກສາທາລະນະ. ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ການປະສານງານແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນ
ທາງການ ໃນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການພັດທະນາລະບົບ
ຫ້ອງການເອເລັກໂຕຣນິກ
ເພື່ອການແລກປ່ຽນ
ເອກະສານ ແລະ ສື່ສານ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ/ແຂວງ ໃຫ້ສະດວກຂຶ້ນ, ມີພຽງບາງກະຊວງ ເທົ່ານັ້ນ
(ລວມມີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ກະຊວງເຕັກໂຕໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ)
ທີ່ນຳໃຊ້ແພລດຟອມດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນກະຊວງອື່ນໆ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນ ຂະບວນການນໍາໃຊ້ລະບົບ
ຫ້ອງການເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Office) ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ ແພລດຟອມ ສຳລັບການຮ່ວມມື
ພາຍໃນ ແລະ ກັບບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ.
ພະນັກງານລັດ ແລະ ພະນັກງານກະຊວງ ໜ້ອຍກວ່າ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ່ມີຄວາມຊຳນານ ໃນການ
ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ແອັບພລິກເຄເຊິນ ດີຈິຕອນ ສາເຫດດັ່ງກ່າວເກີດຈາກ ການຂາດຄວາມຮັບຮູ້
ກ່ຽວກັບການໃຊ້ງານ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດີຈິຕອນ ແລະ ແຜນງານຝຶກອົບຮົມທັກສະດ້ານ
ດີຈິຕອນ ທີ່ລິເລີ່ມໂດຍ ລັດຖະບານ ຍັງມີຂີດຈຳກັດ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ກອບການດຳເນີນງານ ແລະ ຮ່ວມມືສະຖາບັນ
ພະນັກງານ ມຂໍໍ້ຈໍາກັດດ້ານການນໍາໃຊູ້ເຄືີ່ອງມືດຈິຕອນ ແລະ ແອັບສ
ພະນັກງານ ຮູູ້ນໍາໃຊູ້ ເຄືີ່ອງມືດຈິຕອນໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງ

2 0%

ໃຈຄວາມສຳຄັນ
8 0%

ອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ພະນັກງານລັດ
ທີີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການນໍາໃຊູ້
ເຄືີ່ອງມືດິີຈິຕອນ ແລະ ແອັບພລິກ
ເກເຊິນ

ຂາດການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ
ກະຊວງ/ແຂວງ

ແຜນວາດ 57: ໃຈຄວາມ ສຳຄັນ ແພລດຟອມເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກລັດ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ການຮ່ວມມືກັບພາກອຸດສາຫະກຳ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

ລະດັບຄວາມພ້ອມຫັນ
ປ່ຽນ

1.9

ເປັນດີຈິຕອນ/
ຄະແນນ
•

•

ໃຈຄວາມສຳຄັນ

ໜ້ອຍວ່າ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງບັນດາກະຊວງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ
ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ພາກເອກະຊົນ ໃນການ
ພັດທະນາ ຊ່ອງທາງການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ລະບົບບໍລິການ ປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ.
ການຮ່ວມມືທີ່ມີຂີດຈຳກັດນີ້ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫັນເປັນດີຈິຕອນຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບໍລິການດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ.
ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສະໜອງທຶນ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ ລິເລີ່ມ
ການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ໃນທົ່ວປະເທດ.
 UNDP, WHO, LuxDev ໄດ້ສະໜອງທຶນຈັດຊືື້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສຳລັບ
ການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ຜ່ານວິດີໂອ.
 ILO ກຳລັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຫ້ອງການປະຈຳຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນການສຳຫຼວດ
ແຮງງານລະດັບຊາດ ໂດຍຜ່ານແພລດຟອມດີຈິຕອນ.
 JICA ກຳລັງສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງ ຖານຂໍ້ມູນ
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຂົວ-ທາງ.
 ທະນາຄານໂລກ ແລະ USAID ກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການ ຈັດເວທີແລກປ່ຽນ
ສົນທະນາດ້ານດີຈິຕອນ Lao Digital Forum.
 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ UNICEF, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ໄດ້ພັດທະນາແພລດຟອມ (Platform) ການຮຽນ ແລະ ການສອນ ດີຈິຕອນ ຊື່ວ່າ ຄັງ
ປັນຍາລາວ.
 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ LuxDev ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ລາວ ລຸກຊຳບວກ ສະໜັບສະໜູນ ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ໄລຍະ II (LAO/027)

ຕາຕະລາງ 7: ເນື້ອໃນສຳຄັນດ້ານຂອບການດຳເນີນງານ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ
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d. ການປະເມີນຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການຫັນເປັນດີຈິຕອນນີ້ ສະໜອງຂໍ້ມູນລົງເລິກກ່ຽວກັບສະຖານະພາບປະຈຸບັນ ຂອງກຸ່ມຄົນ
ທີ່ຖືກເລືອກປະຕິບັດ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ສິ່ງສຳຄັນໃນການປະເມີນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມທົ່ວເຖິງ ດ້ານ
ຍິງຊາຍຢູ່ໃນ DMA ນີ້ ແມ່ນເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າບັນດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ມີບຸກຄະລາກອນ ແຮງງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
ເທົ່າໃດ, ສິ່ງທ້າທ້າຍໃນປະຈຸບັນ ທີ່ກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກເລືອກປະຕິບັດ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ພົບພໍ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ
ຂັ້ນຕອນທີ່ຈຳເປັນໃນການຍົກລະດັບກຸ່ມຄົນນີໃ້ ຫ້ສາມາດບັນຈຸເຂົ້າເປັນບຸກຄະລາກອນ ຂອງພາກລັດ.

i.

ສະພາບລວມ ທ່າອ່ຽງຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກເລືອກປະຕິບັດ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃນລະດັບສາກົນ.
ໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ, ພາກລັດມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເປັນຜູ້ຈ້າງງານແບບຢ່າງ, ນຳພາ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານ ໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ໃນບັນດາປະເທດເຫົຼົ່ານັ້ນ, ແມ່ຍິງກວມເອົາ 46
ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນພະນັກງານລັດ, ເມື່ອທຽບກັບ 33 ສ່ວນຮ້ອຍ ຢູ່ໃນພາກເອກະຊົນ26. ໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແມ່ນຍັງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍ.
ການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ໄດ້ສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ແຕ່ຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນບໍ່ຖືກແບ່ງປັນ ຢ່າງເທົ່າທຽມ
ກັນ. ຕົວເລກຂ້າງລຸ່ມນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ສົມດູນດ້ານອັດຕາສ່ວນຍິງ-ຊາຍ.
Figure 58

15%

30%

ອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ແມ່ຍິງ ທີີ່ນໍາໃຊູ້
ອິນເຕີເນັດ ຢູ່ປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາປຽບທຽບກັບ 86%
ຂອງ ບັນດາປະເທດທີີ່ພັດທະນາ
ແລູ້ວ

ອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ເພດຍິງ ທີີ່ເປັນ
ນັກຄົ້ນຄວ້າ. ໜ້ອຍກວ່າໜຶີ່ງ
ສ່ວນສາມ ຂອງ ຈໍານວນນັກສຶກ
ສາຊັ້ນສູງເລືອກທີີ່ຈະຮຽນສາຍ
ຄະນິສາດ ຫຼື ວິສາວະກໍາສາດ

29%

48%

ອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ກໍາລັງແຮງງານ
ເພດຍິງ ໃນຂະແໜງ STEM. ເພດ
ຍິງ ມີທ່າອ່ຽງໜ້ອຍກວ່າ ເພດຊາຍ
ທີຈະສຶກສາໃນສາຍວິຊາ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ເພດຍິງ ທົີ່ວ
ໂລກ ທີີ່ນໍໍໍາໃຊູ້ອິນເຕີເນັດ ເມືີ່ອ
ທຽບກັບ 55% ຂອງ ເພດຊາຍ.
ໂດຍທົີ່ວໄປແລູ້ວ, ຊ່ອງຫວ່າງ
ຂອງ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ທົີ່ວໂລກ
ໃນການນໍາໃຊູ້ອິນເຕີເນັດ ແມ່ນຢູ່
ລະດັບ 12.5%

ແຜນວາດ 58: ພາບລວມທ່າອ່ຽງຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກເລືອກປະຕິບັດ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃນລະດັບສາກົນ
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ii.

ບັນຫາ/ອຸປະສັກ ຕົ້ນຕໍ ໃນການບັນລຸຄວາມເທົ່າທຽມ ສຳລັບກຸ່ມທີ່ຖືກເລືອກປະຕິບັດ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ.
ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ທີ່ຝັງເລິກຢູ່ໃນສັງຄົມ ແມ່ນອຸປະສັກທີ່ສຳຄັນ ທີ່ກີດກັ້ນການໄດ້ຮັບໂອກາດຈາກການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລ
ຊີ/ດີຈິຕອນ ສຳລັບກຸ່ມຄົນ ທີ່ຖືກເລືອກປະຕິບັດ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ອຸປະສັກຕົນຕໍ ດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ
ຄວາມທົ່ວເຖິງ ຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຍຸກດີຈິຕອນ ລວມມີ:
1. ຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ດ້ານດີຈິຕອນ
ຖ້າຫາກບໍ່ມີໂຄງການສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບທັກສະ ແລະ ຂາດການຝຶກອົບຮົມເລື່ອງຄວາມລະອຽດອ່ອນ ທາງດ້ານ ບົດບາດ
ຍິງຊາຍ ໃຫ້ແກ່ຄູ, ຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍໃນໂລກດີຈິຕອນຍິ່ງຈະກວ້າງຂຶ້ນ. ການຂາດ ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ
ຂາດກິດຈະກຳໂຄສະນາ ສ້າງຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນ ຈະຈຳກັດຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ ການເຮັດວຽກ ດ້ານດີຈິຕອນ, ອິນ
ເຕີເນັດ ແລະ ໂອກາດ ທີ່ຈະເຂົ້າມາເມື່ອມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລ້ວ.
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2. ຄວາມສາມາດໃນການຊື້ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອຸປະກອນດີຈິຕອນ
ປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມສາມາດຊື້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນ ແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ກຸ່ມທີ່
ຖືກແບ່ງແຍກ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ. ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍ ແມ່ນຖືກຍົກຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆ ເປັນອັນດັບທີ 2 ຕໍ່ກັບ
ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດມືຖື.
3. ຄວາມອັກຄະຕິທາງເພດ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ ໃນການອອກແບບ ແລະ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການເອເລັກໂຕຣ
ນິກ
ປັດໄຈການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ ເຊັ່ນ: ອາຍຸ, ເພດ, ແລະ ຄວາມພິການ, ບໍ່ໄດ້ຖືກຮວມເຂົ້າໃນການອອກແບບ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ. ຂາດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນໜຶ່ງ ໃນອຸປະສັກ
ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງກຸ່ມທີ່ຖືກເລືອກປະຕິບັດ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ.
4. ຂາດໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຂາດໂອກາດໃນການເປັນຜູ້ປະກອບການ ຢູ່ໃນຂະ
ແໜງດີຈິຕອນ.
ຂາດໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ໂອກາດໃນການເປັນຜູ້ປະກອບການ ຢູ່ໃນຂະແໜງ ໄອຊີທ/ີ ດີຈິຕອນ,
ຍ້ອນການຈຳແນກກີດກັ້ນ ແລະ ອຸປະສັກທາງດ້ານການສຶກສາອື່ນໆ, ທີ່ປິດກັ້ນຄົນກຸ່ມ ທີ່ຖືກຈຳແນກ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍ
ໂອກາດ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະແໜງການ STEM ຢ່າງສະເໝີພາບ.

iii.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
ດັດຊະນີຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມທາງເພດ ຂອງ ສປປ ລາວ27 ແມ່ນ 0.459 ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 113 ໃນຈຳນວນ 189 ປະເທດ ໃນ
ດັດຊະນີ ຂອງ UNDP ປີ 2019.28 ກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກຈຳແນກ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ບໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການຈ້າງງານ ຢູ່ໃນ
Figure 59
ພາກລັດ ເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມທີ່ຖືກຈຳແນກ ເນື່ອງຈາກວ່າຂາດນະໂຍບາຍການຈ້າງງານ ທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະ
ເປັນລະບົບ ພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະດ້ານດີຈິຕອນ/ໄອທີຊີ ທີ່ຍັງຈຳກັດ.

ອັດຕາສ່ວນ ກໍາລັງແຮງງານ
ໄອຊີທ/ີ ດີຈິຕອນ ໃນ ພາກລັດ

<5%

ນະໂຍບາຍການຮັບເອົາກຸ່ມຄົນທີີ່ຖືກຈໍາ
ແນກ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ເຂົ້າ
ເປັນກໍາລັງແຮງງານດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິ
ຕອນ ຂອງ ພາກລັດ

<1%

ອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ບັນຈຸເອົາ
ກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກຈໍາແນກ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍ
ໂອກາດ ເຂົໍ້າເປັນກໍາລັງແຮງງານ

ອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ ຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ ການບັນຈຸພະນັກງານ ທີ່
ຈະແຈູ້ງ ແລະ ເຮັດເປັນລະບົບ

ແຜນງານສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ສໍາ
ລັບ ກຸ່ມຄົນທີີ່ຖືກຈໍາແນກ ແລະ ກຸ່ມຄົນ
ດ້ອຍໂອກາດໃນກໍາລັງແຮງງານດ້ານ ໄອ
ຊີທ/ີ ດີຈິຕອນ ຂອງ ພາກລັດ

20%

ອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່
ຈັດການຝຶກອົບຮົມປະຈໍາປ
ເພືີ່ອເສມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ

Based
responses
as of 3 November 2021
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ການມີ
ສ່ວonນຮ່
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ບົດລາຍງານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 2010 ໄດ້ນໍາສະເໜີ ດັດຊະນີ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ

ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ເຊັ່ນ: ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກິດຈະກໍາດ້ານເສດຖະກິດ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເນື້ອໃນໄດ້ທີ່: https://
hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2010
28
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https://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
1. ຕົວແທນຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກຈຳແນກ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ຍັງຕ່ຳຢູ່.
ມີພຽງແຕ່ສ່ວນແບ່ງນ້ອຍໆ ພຽງແຕ່ 5 ເປີເຊັນ ຂອງກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ວ່າຈ້າງແມ່ຍິງ, ກຸ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ,
ກຸ່ມຄົນທີ່ຮ່າງກາຍມີຄວາມພິການ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ. ທີມງານຂອງໜ່ວຍງານ ແລະ ກົມກອງ ຢູ່ທົ່ວບັນດາກະຊວງ ແລະ
ແຂວງ ຍັງຂາດຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.
2. ຂາດນະໂຍບາຍການຈ້າງງານທີ່ເປັນລະບົບ ສຳລັບກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກຈຳແນກ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ.
ບໍ່ມີກະຊວງ ແລະ ແຂວງໃດເລີຍ ທີ່ມີນະໂຍບາຍການຈ້າງງານທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນລະບົບ ທີ່ແນໃສ່ການວ່າຈ້າງ/ການ
ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານທີ່ເປັນກຸ່ມທີ່ຖືກຈຳແນກ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ເຂົ້າໃນລັດຖະບານດີຈິຕອນ. ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມ
ພະຍາຍາມທີ່ຈະເພີ່ມໂອກາດການວ່າຈ້າງງານໃນຂົງເຂດ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ບໍ່ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມເບິ່ງຕົວຊີ້ວັດ ກ່ຽວກັບການຈ້າງງານ ກຸ່ມທີ່ຖືກຈຳແນກ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ເຂົ້າໃນ
ລັດຖະບານດີຈິຕອນ.
3. ຂຈຳກັດໃນການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກແບ່ງແຍກ
ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ.
ມີພຽງແຕ່ປະມານ 5 ເປີເຊັນ ຂອງບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ມີການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະ
ປີ ເພື່ອເພີ່ມທັກສະດ້ານດີຈິຕອນ/ໄອຊີທີ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກຈຳແນກ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາ
ກະຊວງ/ແຂວງ ຍັງບໍ່ທັນມີບາດກ້າວໃດໆ, ຫຼືກຳລັງປະຕິບັດຢ່າງມີຂອບເຂດຈຳກັດຫຼາຍ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມກຸ່ມຄົນ ທີ່ຖືກ
ຈຳແນກ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ເພື່ອເພີ່ມຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
4. ຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກຈຳແນກ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ບໄດ້ຮັບການສຶກສາເຂົ້າໃຈ ແລະ
ແກ້ໄຂ.
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ເຊັ່ນ: ສະມາຄົມຄົນພິການລາວ ແລະ ສະມາຄົມພູມໃຈທີ່ເປັນເຮົາ (ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມຄົນ ທີ່
ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ), ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດ/ປະເມີນຜົນ ເພື່ອເພີ່ມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ສິ່ງ
ທ້າທາຍ/ອຸປະສັກ ດ້ານສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກຈຳແນກ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດປະເຊີນ
ຢູ່. ບໍ່ມີກົນໄປ/ກອບວຽກ ສຳລັບວັດແທກ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຕໍ່ກັບການບໍລິການ ເອເລັກໂຕຣນິກພາກລັດ. ບໍ່ມີການເກັບກຳ
ຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄຳຄິດເຫັນ ຈາກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ.
5. ຂາດການສະໜັບສະໜູນໃນການຍົກລະດັບກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກຈຳແນກ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ
ລັດຖະບານ ບໍ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນການເພີ່ມພູນ ແລະ ຍົກລະດັບກຸ່່ມຄົນທີ່ຖືກຈຳແນກ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ຢູ່ໃນ
ພາກລັດ. ຍັງບໍ່ທັນມີການພັດທະນາກອບການຮ່ວມມື ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກຸ່ມນີ້ ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານ
ສາກົນ, ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອຈະສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ.
•

•

UNDP ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ໄດ້ເປີດໂຕແພລດຟອມກົດໝາຍດີຈິຕອນ ເພື່ອສະໜອງ ຄຳແນະນຳ
ທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວທົ່ວໄປ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ທີ່ອາໄສ ຢູ່ຊົນນະບົດ ຢູ່ໃນ
ສປປ ລາວ.
LuxDev ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ດຳເນີນໂຄງການ
ກ່ຽວກັບຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼາຍໂຄງການ ເຊັ່ນ: ໂຄງການທີ່ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການທາງສຸຂະພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນທາງເພດ, ຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາລະດັບສູງ,
ແລະ ການບໍລິການດ້ານຄວາມຍຸດຕິທຳ ເພື່ອເພີ່ມທະວີສຽງ - ການປະກອບຄຳເຫັນຂອງແມ່ຍິງ ເຂົ້າໃນການຕັດສິນ
ບັນຫາ ແລະ ເພີ່ມພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ພັດທະນາຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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e.

ທັດສະນະການສົມທຽບແນວທາງການປະຕິບັດລັດຖະບານດີຈິຕອນທົ່ວໂລກ29
ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຫັນເປັນດີຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ພວກເຮົາຕ້ອງສົມທຽບ
ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຄວາມ
ທັນສະໄໝຂອງພາກລັດ ແລະ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດລັດຖະບານດີຈິຕອນ.

i.

ການສົມທຽບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ.
ການວິເຄາະແບບປຽບທຽບຂອງບັນດາປະເທດທີ່ຖືກຄັດເລືອກມາ ກັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນດຳເນີນການໂດຍທົ່ວເສົາຄຳ້ ຂອງ
ຄວາມພ້ອມໃນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ແລະ ຂົງເຂດຈຸດສຸມ.
ດັດຊະນີການພັດທະນາລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ EGDI ນຳສະເໜີໃຫ້ເຫັນສະພາບຂອງການພັດທະນາ ລັດຖະບານ ເອ
ເລັກໂຕຣນິກຂອງຈຳນວນ 193 ປະເທດສະມາຊິກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.30 ມັນເປັນຮູບແບບມາດຕະການ ປະສົມ
ປະສານຂອງສາມມິຕິທີ່ສຳຄັນ ຂອງລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ: ການສະໜອງບໍລິການອອນລາຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ ລະບົບສື່
ສານ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ.
ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ສົມທຽບອັນດັບຂອງ EGDI ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາ 6 ປະເທດ ສຳລັບປີ 2020,2018, ແລະ
2016

ອັນດັບ EGDI

ປະເທດ

2020

2018

2016

ສປປ ລາວ

167

162

148

ສ. ເກົາຫຼີ

2

3

3

ເອັສໂຕເນຍ

3

16

13

ຣະວັນດາ

130

120

138

ໄທ

57

73

77

ພູຖານ

103

126

133

ຫວຽດນາມ

86

88

89

ຕາຕະລາງ 8: ລຳດັບ EGDI ປີ 2020, 2018 ແລະ 2016 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 6 ປະເທດທີ່ຖືກຄັດເລືອກ

ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ
1
ຫາກໍລິເລີ່ມ

2
ມີຄວາມຄືບໜ້າ

3
ມີການເຊື່ອມໂຍງ

4
ຫັນເປັນດິຈິຕອນສົມບູນ

5
ນະວັດຕະກໍາ

ຊຸດເຄື່ອງມືການປະເມີນຄວາມພ້ອມລັດຖະບານດີຈີຕອນ (DGRA) Toolkit V.3, ທະນາຄານໂລກ, ດັດຊະນີການລວມກຸ່ມທາງດີຈີຕອນຂອງອາຊຽນການ
ວັດແທກການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານດີຈີຕອນເພື່ອແຈ້ງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ, USAID ສິງຫາ-21, ເຄື່ອງມືການປະເມີນປະເທດເສດຖະກິດດີຈີຕອນ (DECA)
ໂດຍການພັດທະນາດີຈີຕອນ (DD), ເຄື່ອງມືການປະເມີນຄວາມຄິດລິເລີ່ມພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ (DII) ໂດຍ DD/ອົງການຮ່ວມມືການເງິນສາກົນ (IFC);
ການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂໍ້ມູນແບບເປີດ (ODRA) ໂດຍ DD/DECA, ແລະ ເອກສອງສາມລາຍການອື່ນໆ.
29

30
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ເສົາຄາ 1

ເສົາຄາ 2

ເສົາຄາ 3

ເສົາຄາ 4

ເສົາຄາ 5

ເສົາຄາ 6

ເຕັກໂນໂລຊີ
&ການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ

ນະໂຍບາຍ &
ລະບຽບການ

ການເສີມສ້າງ
ທັກສະ ແລະ
ຄວາມອາດ
ສາມາດ

ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນ
ໃຈກາງ

ການກໍານົດ
ແລະ ການ
ສະໜອງ
ບໍລິການ

ຂອບໜ້າວຽກ &
ການຮ່ວມມືດ້ານ
ສະຖາບັນ

ສປປ ລາວ

ເອັສໂຕເນຍ

ສ. ເກົາຫຼີ

ຫວຽດນາມ

ໄທ

ພູຖານ

ຣວັນດາ
ຕາຕະລາງ 9: ການວິເຄາະຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນແບບສົມທຽບບັນດາປະເທດທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ກັບ ສປປ ລາວ
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ສປປ ລາວ ເລີ່ມເສັ້ນທາງການຫັນເປັນດີຈິຕອນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແລະ ຍັງຊ້າກວ່າປະເທດເອສໂຕເນຍ, ສ.ເກົາຫຼ,ີ ໄທ,
ຫວຽດນາມ, ພູຖານ ແລະ ຣະວັນດາ ໃນທົ່ວທຸກເສົາຄຳ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະເທດລາວຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີ ແລະ ກຳລັງ
ກ້າວໜ້າໄປສູ່ລະດັບ ຂັ້ນເລີ່ມມີ ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານດີຈິຕອນ.
ປະເທດເອສໂຕເນຍ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດຳກຳນົດຂີດໝາຍລະດັບໂລກ ສຳລັບການບັນລຸການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ແລະ ຖືວ່າເປັນຜູ້
ນຳທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເດີນຕາມຮອຍທາງຂອງປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ, ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຈາກການເດີນທາງນີ້.

ii.

ສະຫບແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປະເທດ

ປະເທດ

ເອສໂຕເນຍ

ແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
ເອສໂຕເນຍແມ່ນຖືກຍອມຮັບໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳລະດັບໂລກໃນການໃຫ້ການບໍລິການ.
ປະຊາຊົນ
ແລະ
ພະນັກງານລັດສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍລິການຫຼາກຫຼາຍແບບອອນໄລ ເຊັ່ນ: ການຍື່ນອາກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ
ການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງທາງໄກໂດຍນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພດ້ວຍບັດປະຈຳຕົວດິຈິຕອນ. ເອສ
ໂຕເນຍເລີ່ມການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນປີ 1993 ແລະ ສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໄດ້ແນວນີ້ດ້ວຍ ການລົງທຶນ
ຢ່າງມະຫາສານໃສ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ ແລະ ຜ່ານການ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ ລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກມີ
ຜົນສຳເລັດແມ່ນ: ການນຳໃຊ້ການລະບຸຕົວຕົນດິຈິຕອນ; ກອບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ເຂັ້ມ
ແຂງ ສຳລັບການປົກປ້ອງຂມູນ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ; ການເພີ່ມການ
ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຂອງປະຊາຊົນ; ແພລັດຟອມດິຈິຕອນທີ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ ປອດໄພ
ເພື່ອແລກປ່ຽນຂມູນ; ການຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນເອກະຊົນ ພັດທະນາ
ແອັບພິເຄເຊິນ; ການຈັດຊື-້ ຈັດຈ້າງດ້ານ ໄອທີ ຂອງລັດຖະບານແບບຄົບວົງຈອນ.

ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ເລີ່ມເສັ້ນທາງການຫັນປ່ຽນເປັນລັດຖະບານດີຈິຕອນ ໃນຊຸມປີ 1960 – 1970. ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້
ເຊື່ອມສານການບໍລິການຂອງລັດຖະບານ ໃນຊຸມປີ 2000 – 2010 ແລະ ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນສຸມໃສ່ການໃຫ້
ບໍລິການສາທາລະນະແບບອັດສະລິຍະ ໂດຍຜ່ານ ແຜນແມ່ບົດລັດຖະບານດີຈິຕອນ 2021 -2025 ຊຶ່ງ
ອີງຕາມແນວທາງຂອງລັດຖະບານທັງໝົດ. ແນວຄິດລິເລີ່ມຕົ້ນຕໍ ທີ່ ສ. ເກົາຫຼີ ນຳມາປັບໃຊ້ລວມມີ:
ສູນຂມູນຄລາວແບບເຊື່ອມໂຍງ ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ ແລະ ໜ່ວຍງານທັງໝົດ; ເວັບ
ໄຊຂມູນເຊື່ອມໂຍງບໍລິການສາທາລະນະ ປະຕູດຽວ ທີ່ມີວົງຈອນ ອາຍຸການໃຊ້ງານສະເພາະ ບຸກຄົນ;
ສາທາລະນະລັດ
ຂອບມາດຕະຖານລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກແບບເປີດ ເພື່ອປະສິດທິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື
ເກົາຫຼີ
ກັນ; ນະໂຍບາຍເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ແພລດຟອມພໍໂທຂອງລັດທີ່ເຊື່ອມສານກັນ ເພື່ອອຳນວຍການແບ່ງປັນ
ຂໍ້ມູນ ກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ; Pan-Government ແພລດຟອມ (Platform) ແບ່ງປັນຂມູນ ແລະ
(ສ.ເກົາຫຼີ)
ລະບົບເອກະສານດີຈິຕອນ; ການຈັດຊື້ປະຕູດຽວ; ອົງການຂມູນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອບ
ນະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆຫຼາຍກວ່າ 10 ສະບັບ ແນໃສ່ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງລັດຖະບານດີຈິ
ຕອນ.
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ປະເທດ

ຫວຽດນາມ

ໄທ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບວຽກງານລັດຖະບານດີຈິຕອນ ໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກຄັ້ງທຳອິດ ສຳລັບປີ 2021-2025, ຮ່າງແຜນງານທີ່ສຳຄັນ ໃນ
ຫຼາຍຂົງເຂດ. ລະບົບລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແພລດຟອມການໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະລະດັບຊາດ ໄດ້ເລີ່ມເປີດໂຕໃນປີ
2019 ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ປະເທດຫວຽດນາມຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຖານຂມູນແຫ່ງຊາດ;
ສ້າງປ່ອງ ບໍລິການປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ; ເພີ່ມບໍລິການຂອງລັດຜ່ານລະບົບອອນລາຍ; ສ້າງ
ບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນ ແບບໃຊ້ແຜ່ນຊິບ; ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງສັນຍານ 4G ແລະ 5G
ທົ່ວປະເທດ; ຮອງຮັບກົດໝາຍການລົງທຶນ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍການລົງທຶນຈາກຕ່າງ
ປະເທດ ໃນການເປີດທຸລະກິດເຕັກໂນໂຊລີ ແລະ ທຸລະກິດເກີດໃໝ່/ສະຕາດອັບດ້ານນະວັດ
ຕະກຳ; ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍທຸລະກຳການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ ຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງ
ຢືນດີຈິຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ສຸມໃສ່ແຜນການຫັນເປັນການຄ້າ ເອເລັກໂຕຣນິກ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫວຽດນາມຍັງມີບາງບັນຫາທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ການບໍລິການ ເອເລັກ
ໂຕຣນິກຜ່ານຂະບວນການອັອບລາຍຫຼາຍຢ່າງ; ການແກ້ໄຂການຮ່ວມມື ຢູ່ພາຍໃນພາກລັດດ້ວຍກັນ; ແກ້ໄຂ
ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມທາງດ້ານດີຈິຕອນ; ຜັກດັນວັດທະນະທຳດີຈິຕອນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມພ້ອມ; ແລະ ແກ້ໄຂ
ບັນຫາການຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນສັງກັດໃນພາກລັດ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດດ້ານໄອຊີທີ.

ປະເທດໄທ ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ດີຕໍ່ການປະຕິຮູບລັດຖະບານດີຈິຕອນ ໂດຍຜ່ານການວາງນະໂຍບາຍ
ແລະ ແຜນການດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ, ລວມທັງ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ແລະ ສັງຄົມ ດີຈີຕອນ ໄລຍະ 20 ປີ (2021 – 2040), ແຜນການດໍາເນີນງານການພັດທະນາ
ລັດຖະບານດີຈິຕອນ 2016-2018, 2017-2021 ແລະ 2020-2022 ໂດຍແນໃສ່ການສ້າງບັນດາໜ່ວຍ
ງານພາກລັດທັງໝົດໃຫ້ຫັນເປັນດີຈິຕອນຢ່າງເຕັມຕົວພາຍໃນປີ 2022. ລັດຖະບານໄດ້ອອກກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການສະບັບໃໝ່ ຫຼາຍສະບັບ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເສດຖະ
ກິດດີຈິຕອນ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທຸລະກຳ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວ
ເຕີ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີແຫ່ງຊາດ. ໄດ້
ມີການສ້າງຕັ້ງ ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມເສດຖະກິດດີຈິຕອນ ຂຶ້ນໃນປີ 2017 ເພື່ອເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງ ຊ່ອງ
ຫວ່າງດ້ານທັກສະ ແລະ ການສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ ໂດຍຜ່ານກອງທຶນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດດີຈິຕອນ. ໄດ້ມີການ
ສ້າງຕັ້ງ ໜ່ວຍງານເພື່ອການພັດທະນາລັດຖະບານດີຈິຕອນ ຂຶ້ນໃນປີ 2018 ພາຍໃຕ້ສຳນັກນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ບັນດາໜ່ວຍງານພາກລັດທັງໝົດໃນດ້ານການ
ຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈິຕອນ. ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມດີຈິຕອນ ທີ່ສຳຄັນ ພາຍໃຕ້ແຜນການດໍາເນີນງານການ
ຫັນເປັນດີຈິຕອນຂອງລັດຖະບານແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ແພລດຟອມການຄ້າດີຈິຕອນແຫ່ງປະເທດ
ໄທ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2019 ເປັນລະບົບສູນກາງປະຕູດຽວສຳລັບຂໍ້ມູນການຄ້າດີຈິຕອນ, ການ
ບໍລິການປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ, ແພລດຟອມການລະບຸຕົວຕົນດີຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ; ຂະຫຍາຍ
ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ (ບຣອດແບນ) ໂດຍຜ່ານໂຄງການເຄືອຂ່າຍປຣະຊາຣັດ; ເຄືອ
ຂ່າຍ ອາສາສະໝັກດີຈິຕອນ; ແລະ ເວັບໄຊຂມູນລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ
ສູນລວມ ຂມູນຂ່າວສານ.
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ປະເທດ

ພູຖານ

ຣະວັນດາ

ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຂະບວນການໃນປີ 1999, ປະເທດພູຖານ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໄວໃນການຫັນເປັນ
ລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງວ່າເປັນຜູ້ນຳ ໃນບັນດາກຸ່ມປະເທດ ກຳລັງ
ພັດທະນາ. ກົມໄອທີ ແລະ ການສື່ສານ ສຸມໃສ່ການສ້າງລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍການພັດທະນາ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນແມ່ບົດ ດ້ານລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ;
ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການເຊື່ອມຕອິນເຕີເນັດ; ນຳໃຊ້ລະບົບ
ລັດຖະບານ ເອເລັກໂຕຣນິກຫຼາຍລະບົບ ດ້ວຍຮູບແບບລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກໜຶ່ງດຽວ;
ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ ແອັບພລິກເຄເຊິນ ແລະ ແພລດຟອມເຕັກໂນໂລຊີແບບເປີດ; ແລະ
ຮວມສູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງລັດຖະບານ ເຂົ້າໃນສູນຖານຂມູນດຽວ ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີບາງຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ຢູ່ໃນດ້ານທັກສະດີຈິຕອນ ແລະ ກອບກົດໝາຍ ແລະ
ນະໂຍບາຍ ສຳລັບທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ, ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ແລະ ບັນດາກອບ
ການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ.

ປະເທດຣະວັນດາ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເສັ້ນທາງການຫັນເປັນລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນປີ 2000 ໂດຍການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາແຜນ 5ປີ, ລວມມືແຜນແມ່ບົດຣວັນດາແບບອັດສະລີຍະ. ບັນດາແຜນເຫົຼ່ານີ້
ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຄ່ອຍໆເປີດໂຕໂຄງລ່າງພື້ນຖານດີຈິຕອນ, ບໍລິການສາທາລະນະແບບເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ແລະ ຂະຫຍາຍ MIS ໂດຍຜ່ານແພລດຟອມດີຈິຕອນ ແລະ ວາງໂຕໃຫ້ປະເທດ ຣ
ວັນດາ ເປັນສູນກາງໄອຊີທີ ແຫ່ງພາກພື້ນ. ວຽກງານການຫັນເປັນລັດຖະບານ ເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງ
ປະເທດ ຣະວັນດາ ແມ່ນສຸມໃສ່ ການເປີດໂຕເຄືອຂ່າຍແກນຫຼັກສາຍໄຍແກ້ວແຫ່ງຊາດ, ສ້າງການ
ຄອບຄຸມເຄືອຂ່າຍສັນຍານ ໂທລະສັບມືຖື, ການລົງທະບຽນປະຊາກອນເປັນສະບັບດີຈິຕອນ,
ສ້າງແຜນງານທູດດີຈິຕອນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ ດ້ານດີຈິຕອນ, ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບ ແລະ ການ
ບໍລິການອອນລາຍ; ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍແພລດຟອມ ບໍລິການຂອງລັດຖະບານ ແບບດີຈິຕອນປະຕູ
ດຽວໄອເຣມໂບ (ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2015), ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ ການປັບປຸງປັບໃຊ້ຂອງການບໍລິການລັດ ເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ທົ່ວທັງພາກລັດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ; ແລະ ສ້າງອົງການສັງຄົມແຫ່ງຂມູນຂ່າວ
ສານຣວັນດາ (RISA) ໃນປີ 2017 ຈົນເຖິງ ວາງແຜນ ແລະ ປະສານສົມທົບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານໄອຊີທີແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ ວາລະການພັດທະນາ. ແຕ່ບາງ ຊ່ອງຫວ່າງໃນການບັນລຸການຫັນ
ເປັນລັດຖະບານດີຈິຕອນທົ່ວພາກລັດກໍ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ ເຊິ່ງລວມມີ ການເຊື່ອມໂຍງແບບທົ່ວເຖິງ, ຄວາມສາມາດ
ໃນການຈ່າຍຄ່າປະກອນ ແລະ ການບໍລິການ, ການອອກແບບ ໂດຍເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ, ລະດັບຄວາມຮູ້
ດ້ານດີຈິຕອນ, ທັກສະ ແລະ ການປັບໃຊ້, ແລະ ນະວັດຕະກຳຂອງພາກເອກະຊົນທີ່ຍັງມີຂີດຈຳກັດ.

ຕາຕະລາງ 10: ສະຫບແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດປະເທດຕົວແບບ

ລາຍລະອຽດແນວທາງການປະຕິບັດການຫັນເປັນດີຈິຕອນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບແຕ່ລະເສົາຄຳ້
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ b: ລາຍລະອຽດແນວທາງລັດຖະບານດີຈິຕອນທີ່ດີທີ່ສຸດ

iii.

ແມ່ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່

ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງບັນດາ 6 ປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງເຖິງຮູບແບບຜົນສຳເລັດ ທີ່ສາມາດເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ ສປປ
ລາວ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຕັກໂນໂລຊີຈະເປັນປັດໃຈຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍ ຂອງ ລັດຖະບານ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແຕ່ສິ່ງຈຳເປັນທີ່ສຳຄັນ
ກວ່ານັ້ນ ແມ່ນການສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ຫຼັກການອອກແບບການບໍລິການ, ລະບົບນິເວດຄູ່ຮ່ວມງານທີ່
ເຂັ້ມແຂງ, ແລະ ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງທົ່ວເຖິງ,
ສາມາດນຳໃຊ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບທຸຸກໆຄົນ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

a) ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
•

•

•

•

•

•

•

ຫັນປ່ຽນພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ເປັນດີຈິຕອນ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ລະດັບປະເທດ
ແລະ ລະບົບການສື່ສານ 4G/5G
o ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍສາຍໄຍແກ້ວ, ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ (BcN) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງ
ຫວ່າງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຕົວເມືອງ - ຊົນນະບົດ ໃຫ້ແຄບລົງ.
o ປະເທດໄທກຳລັງສ້າງລະບົບເດີນສາຍໃຕ້ທະເລສາກົນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການເຊື່ອມໂຍງ ອິນເຕີເນັດໃນ
ລະດັບສາກົນ ແລະ ເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍບຣອດແບນທົ່ວປະເທດ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບໂຄງສ້າງກິດຈະການຂອງພາກລັດຖະບານໜຶ່ງດຽວ
ບົນພື້ນຖານຂອງມາດຕະຖານ
ລະດັບໂລກ, ຕົວຢ່າງ: ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ (e-GIF) ແລະ TOGAF.
o ປະເທດຫວຽດນາມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບໂຄງສ້າງລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ໄດ້ຮ່າງເອົາ ຂອບວຽກ ສຳ
ລັບແພລດຟອມທີ່ສາມາດແບ່ງປັນ ແລະ ເຊື່ອມສານໄດ້ ເພື່ອຫດຜ່ອນການເຮັດວຽກ ແບບແຍກໂຕ ໂດຍການ
ສ້າງຂະບວນການ ແລະ ລຳດັບຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ໃຫ້ມີ ຄວາມຄ່ອງໂຕ ແລະ ເປັນລະບົບອັດຕະໂນມັດ.
ສ້າງຕັ້ງລະບົບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໂດຍການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ
ຜ່ານ API
o ລັດຖະບານຂອງປະເທດພູຖານ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອບການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ ລັດຖະບານ ເອເລັກໂຕຣ
ນິກ (e-GIF) ເພື່ອສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ການບໍລິການ
ຂອງລັດ.
ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນແບບເປີດ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເປີດ ຢ່າງສະໝຳ່ສະເໝີ ຢູ່ໃນທົ່ວອົງການຈັດຕັ້ງລັດ.
o ລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດນະວັດຕະກຳຂໍ້ມູນແບບເປີດ (2018 – 2019) ແລະ
ພັດທະນາປະຕູຂໍ້ມູນພາກລັດ (https://www.data.go.kr/) ທີ່ເປີດຊ່ອງທາງປະຕູດຽວ ໃນການເຂົ້າເຖິງ
ຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ.
ສ້າງຕັ້ງແພລດຟອມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດີຈິຕອນຂອງລັດຖະບານ
o ປະເທດເອສໂຕເນຍ ພັດທະນາ X-Road, ຊຶ່ງເປັນຊັອບແວ ແລະ ລະບົບນິເວດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແບບເປີດ ທີ່ເອື້ອ
ອຳນວຍໃຫ້ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນແບບເປັນສູນກາງ ແລະ ຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ລະຫວ່າງ ລະບົບຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກລັດ.
ເປີດໃຊ້ງານການລະບຸຕົວຕົນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ.
o ລັດຖະບານເອສໂຕເນຍ ໄດ້ນຳສະເໜີການລະບຸຕົວຕົນດີຈິຕອນ ທີ່ປະຊາຊົນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນປະຈຳວັນ ຢູ່ໃນພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ (ຕົວຢ່າງ: ຈ່າຍຄ່າໃບບິນເຄື່ອງ, ລົງ
ຄະແນນສຽງອອນລາຍ, ເຊັນສັນຍາ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງພວກເຂົາ). ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຊ່ວຍ
ປັບປຸງການເກັບຮັກສາ ແລະ ສ້າງຂໍ້ມູນການບໍລິຫານ, ປັບປຸງການສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະ ແລະ
ປະຕິບັດ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍແຜນງານ ສະຫວັດດີການຂອງລັດ.
ສຸມໃສ່ນະວັດຕະກຳ, ລວມມີຍຸດທະສາດສະເພາະ ສຳລັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ແອັບພລິກເຄເຊິນ
ເຊັ່ນ: ປັນຍາປະດິດ, Blockchain ແລະ VR/AR
o ລັດຖະບານຣະວັນດານຳໃຊ້ໂດຣນ ໃນການນຳສົ່ງເລືອດ ໄປສູ່ສຸກສາລາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ສິ່ງນີ້ ໄດ້ແກ້ໄຂ
ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ເວລາທີ່ດົນນານໃນການນຳສົ່ງໄປໂຮງໝໍ ຢູ່ຕາມເຂດ ຊົນນະບົດ (ເກືອບ 2
ຊົ່ວໂມງ ໃນການນຳສົ່ງເລືອດ) ແລະ ໄດ້ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນ (ລວມທັງຕູ້ເຢັນ ແລະ ພາຫາະ
ນະນຳສົ່ງ)
o ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ພັດທະນາ ຫ້ອງສົນທະນາທີ່ໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ສຳລັບປະຊາຊົນ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້
ປະຊາຊົນ ສົ່ງຄຳຮ້ອງ ແລະ ຮັບເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ ຈາກອົງການຂອງລັດ ຜ່ານແອບພລິ
ເຄເຊິນສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຜູ້ເວົ້າທີ່ເປັນປັນຍາປະດິດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າຫາເວັບໄຊຂອງລັດ.

b) ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
•

ພັດທະນາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມແຜນຍຸດທະສາດລັດຖະບານດີຈິຕອນ ດ້ວຍເກນວັດແທກທີ່ກຳນົດໄວ້
ເປັນຢ່າງດີ. ອົງການ KOICA ໄດ້ເປີດໂຕຍຸດທະສາດສອງດ້ານໃນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ, ລວມມີຍຸດທະສາດ
ເຊື່ອມສານດີຈິຕອນ ທີ່ແນໃສ່ການຮວມເອົາອົງປະກອບດີຈິຕອນ ຢູ່ໃນທົ່ວຂະແໜງການ ສົມທົບກັບແຜນການ
ປ່ຽນເປັນດີຈິຕອນ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ການຫັນເປັນດີຈິຕອນຂອງບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື.
• ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຫຼັກ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອອຳນວຍໃຫ້ການບໍລິການ ເອ
ເລັກໂຕຣນິກ ຊຶ່ງລວມມີ:
o ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ;
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
o ການປົກຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ຂອງສະຫະພາບເອີລົບ GDPR;
o ທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ/ການຄ້າ ເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ
o ການລະບຸຕົວຕົນ ແລະ ລາຍເຊັນດີຈິຕອນ.
• ສ້າງຕັ້ງອົງການ, ຄະນະກຳມະການ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ. ຢູ່ປະເທດໄທ, ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການການລົງທຶນ ປະຕິບັດການ ພາຍໃຕ້ຫ້ອງການນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ. ພາລະກິດຂອງຫ້ອງການນີ້ແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ການລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ.
• ກໍ່ຕັ້ງການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບ ທີ່
ເໝາະສົມ.
• ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ໃນຮູບແບບເປີດ ແລະ
ສາມາດອ່ານໄດ້ດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ.

c) ການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
•

ສ້າງໂຄງການກພັດທະນາທັກສະດ້ານໄອຊີທ/ີ ດີຈິຕອນ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ຜ່ານແຜນແມ່ບົດ ດ້ານ
ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ເພື່ອການສຶກສາ, ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງກຳລັງແຮງງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການ
ແຂ່ງຂັນດ້ານດີຈິຕອນຂອງປະເທດ.
o ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູສອນດ້ານໄອຊີທ/ີ ດີຈິຕອນ, ປະເທດ ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ເປີດໂຕໂຄງການທີ່
ມີຊື່ວ່າ Proge Tiger ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ ຄູຊັ້ນອະນຸບານ ແລະ ຄູລະດັບວິຊາຊີບ ສາມັນສຶກສາ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລ
ຊີ ລວມທັງໂປຣແກຣມ ແລະ ຫຸ່ນຍົນ ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂຶ້ນຕື່ມ.
o ລັດຖະບານຂອງປະເທດຣະວັນດາໄດ້ເປີດໂຄງການທູດດີຈິຕອນ ເພື່ອດຳເນີນການພັດທະນາຫຼັກສູດ ດີຈິຕອນ/
ໄອຊີທີ ໃນລະດັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ແລະ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນ
ໄລຍະ 10 ປີ ເປັນຢ່າງຕ່ຳ.
• ເຊື່ອມໂຍງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນ ເພື່ອສອນໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ວິທີນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຊອບແວ ໂດຍ
ສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
o ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ພັດທະນາສູນການສຶກສາການຮູ້ໜັງສືທາງດີຈິຕອນ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເພື່ອສອນເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຊອບແວ, ປັບປຸງລະດັບການສຶກສາ
ແລະ ລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນ.
• ຕັ້ງເປົ້າໝາຍແຜນງານຝຶກອົບຮົມພັດທະນາທັກສະ ສຳລັບພະນັກງານລັດ.
o ລັດຖະບານ ຣະວັນດາ ຫດຊ່ອງຫວ່າງທັກສະດ້ານດີຈິຕອນພື້ນຖານທີ່ເປັນບັນຫາຍືດເຍື້ອຍາວນານ ແລະ
ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດິຈິຕອນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ແລະ ການບໍລິການຜ່ານການອອກໃບຢັ້ງຢືນ
ແລະ ການຮັບຮອງດ້ານດິຈິຕອນ ທີ່ໄດ້ອອກແບບສຳລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ.
• ຄັດເລືອກ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ/ອາສາສະໝັກ ໃນດ້ານດີຈິຕອນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ
ໂດຍການເປັນຄູຝຶກ ໃນແຜນງານຝຶກອົບຮົມ/ການຮຽນຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນ ທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ.
o ປະເທດ ພູຖານໄດ້ຈັດສຳມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອພັດທະນາທັກສະດ້ານດີຈິຕອນ/ໄອຊີທີ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນ, ແຜນການເລື່ອນຊັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະອຽດ, ແລະ
ແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ສະເພາະດ້ານ ດີຈິຕອນ/ໄອຊີທີ.
o ປະເທດໄທ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງສະຖາບັນສຶກສາດີຈິຕອນ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນ ໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນ. ສະຖາບັນນີ້ຍັງໄດ້ຈັດຫ້ອງຮຽນໃນການເພີ່ມທັກສະ ແລະ ປັບປ່ຽນທັກສະ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນໃນທຸກ
ໆໄວອາຍຸ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແຮງງານ ໃນອານາຄົດ.

d) ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ
•

ຈັດລຳດັບບູລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃຫ້ເປັນຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງລັດຖະບານດີຈິຕອນ ແລະ
ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ການບໍລິການລັດຖະບານດີຈິຕອນ
ຫຼື ການບໍລິການ ເອເລັກໂຕຣນິກທົ່ວທຸກກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້, ລວມທັງປະຊາຊົນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານ
ລັດ.
o ລັດຖະບານຂອງພູຖານອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມືອງຂອງຕົນສະເໜີແນວຄວາມຄິດເພື່ອປັບປຸງ
ແລະຍື່ນຄໍາ
ຮ້ອງທຸກ. ລັດຖະບານໃຊ້ຄໍາຄິດເຫັນເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການບໍລິການຂອງຕົນ.
• ຮອງຮັບເອົາກົນໄກເພື່ອເກັບກຳເອົາຄຳຄິດເຫັນ ຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບຂອງບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ສະໜອງ
ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສະຖິຕິການນຳໃຊ້ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ທ່ວງທັນເວລາ.
o ປະເທດ ໄທ ໄດ້ພັດທະນາກົນໄກ ໃນການຮວບຮວມເອົາຄຳຄິດເຫັນຈາກປະຊາຊົນ ໃນດ້ານ ການບໍລິການເອ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ເລັກໂຕຣນິກທັງໝົດ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມແບບເປີດເຜີຍ ໂດຍປະຊາຊົນ.
• ອອກແບບການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກແບບສະເພາະໂຕ ໂດຍການເຮັດແຜນທີ່ວົງຈອນຊີວິດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້
o ປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຍົກລະດັບຂັ້ນຕອນອອນລາຍ ສຳລັບການຮັບສະໝັກ ພົນລະເມືອງ
ເຊິ່ງໄດ້ຮວມເຂົ້າກັບຂັ້ນຕອນຂອງລັດ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຫດຜ່ອນ ຄວາມບໍ່ມີ ປະສິດທິພາບຂອງການ
ບໍລິການສາທາລະນະ ແລະ ຫດຜ່ອນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
o ປະເທດໄທ ໄດ້ພັດທະນາພໍໂທບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກປະຕູດຽວ ທີ່ສຸມໃສ່ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ສະເພາະ ຂອງ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ໃນລັກສະນະອົງລວມ.

e) ການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ
•

ສ້າງຕັ້ງ ສູນບໍລິການປະຕູດຽວ ແລະ ແພລດຟອມລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກແບບປະສົມປະສານ ສຳລັບການຫັນ
ເປັນດີຈິຕອນ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ.
o ຣະວັນດາໄດ້ພັດທະນາ ແພລດຟອມດີຈິຕອນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ໄອເຣມໂບ ແລະ ພູຖານ ໄດ້ພັດທະນາເວັບໄຊໃຫ້
ບໍລິການແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ເປັນ ເວັບໄຊ ບໍລິການປະຕູດຽວ ທີ່ສະໜອງການບໍລິການຂອງລັດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃນການເອົາຂໍ້ມູນ ແລະ/ຫລື ເອກະສານ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ ເຂົ້າໄປຫາອົງການລັດໃດເລີຍ.
• ພັດທະນາລະບົບການລະບຸຕົວຕົນດິຈິຕອນ
• ຫັນປ່ຽນການບັນທຶກສາທາລະນະໃຫ້ເປັນດີຈິຕອນ ໂດຍການປ່ຽນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນດີຈິຕອນ
• ນຳໃຊ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສຳລັບການເຮັດວຽກຫຼັກເບື້ອງຫຼັງ ຂອງລັດຖະບານ
(ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊື້ພາກລັດ, ການເກັບພາສີ ແລະ ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ)
o ປະເທດຣະວັນດາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບ ເພື່ອປັບປຸງການເກັບກຳ ຂໍ້ມູນ ແລະ
ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ບໍລິການສຸຂະພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນບັນຫາ ບົນພື້ນຖານທີ່ມີຂໍ້ມູນຢ່າງພຽງພໍ.
o ລະບົບການຈັດຊື້ຂອງລັດຖະບານປະເທດພູຖານ ເປີດໃຫ້ມີຊ່ອງທາງດຽວ (e-GP) ເຊິ່ງໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງ
ຂໍ້ມູນ ການຈັດຊື້ ໃນທົ່ວໜ່ວຍງານຈັດຊື້ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ.

f) ຂອບການດຳເນີນງານ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ
•
•
•
•
•

ພັດທະນາຂອບວຽກສະຖາບັນທີ່ມີວິໄສທັດ, ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ, ໂຄງສ້າງ ພ້ອມທັງ ກົນໄກສະໜອງທຶນ ແລະ ຮ່ວມມື
ເພື່ອຂັບເຄື່ອນວຽກງານຫັນເປັນດີຈິຕອນ ຂອງການບໍລິການຂອງພາກລັດ.
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກການນຳພາດ້ານການເມືອງ ສຳລັບແຜນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ລັດຖະບານດີຈິຕອນ.
ຮັບປະກັນວ່າບັນດາຫ້ອງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງມີອຳນາດ ແລະ ຂອບລະບຽບການ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນການຂັບເຄື່ອນ
ການປ່ຽນແປງ ຢູ່ໃນບັນດາກະຊວງ ແລະ ປະສານສົມທົບ ໃນການຫັນເປັນ ດີຈິຕອນ.
o ປະເທດພູຖານໄດ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານສະເພາະແຍກອອກຕ່າງຫາກ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການບໍລິການ ສາທາລະນະ
ຮັບຮອງເອົາແຜນງານລັດຖະບານທັງໝົດ ເພື່ອສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມໄອຊີທີ ແບບຮ່ວມມືກັນ.
ໝູນໃຊ້ຮູບແບບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັນ.
o ປະເທດຣະວັນດາ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ກັບ Zipline, ແລະ ຫັນວຽກງານ
ບໍລິສັດໂລຈີສຕິກ ໃຫ້ເປັນອັດຕະໂນມັດ, ເພື່ອສົ່ງເລືອດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ. ຮູບແບບການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ລັດຖະບານດຶງເອົາ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກໂຕໂລຊີ, ມີ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ ແລະ ຫດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການບໍລິການ.

4. ການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນແນວທາງ
ຂອບການດຳເນີນງານ DMA ຊ່ວຍໃນການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງງ/ບັນຫາທ້າທາຍ ຂອງແຕ່ລະເສົາຄ້ຳ ແລະ ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ເພື່ອ
ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຂ້າມຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງດັ່ງກ່າວ ແລະ ສ້າງລະບົບນິເວດລັດຖະບານດີຈິຕອນ.
ພາກນີ້ນຳສະເໜີຄຳແນະນຳທີ່ເປັນແນວທາງ ໃນການບັນລຸເກນວັດແທກແທກ. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ແມ່ນການວາງແຜນດຳເນິນການ
ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອສ້າງລະບົບນິເວດການຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ.

a. ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ
ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ສຳລັບແຕ່ລະຊ່ອງຫວ່າງ ທີ່ຕິດພັນກັບຂົງເຂດຈຸດສຸມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

i.

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຊ່ອງຫວ່າງ (G)

ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ (S)

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ແລະ ການເຊື່ອມ
ຕດີຈິຕອນ

[G1] ຂາດເຂີນການເຂົ້າເຖິງ ອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ຂາດກໍາລັງແຮງດ້ານການ
ຈ່າຍ.

[S1] [S2] [S3]
ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ຄວາມໄວສູງ ແລະ
ລາຄາບໍ່ແພງ ສຳລັບທຸກຄົນ.
i.

[G2] ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ
ສໍາລັບໂທລະສັບມືຖື ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ
ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງຈຳກັດ.

[G3] ມີຄວາມຈຳກັດໃນການບໍລິການອິນເຕີ
ເນັດຄວາມໄວສູງແບບມີສາຍ ຊຶ່ງເປັນປັດໄຈ
ສຳຄັນໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່.

ii.

iii.

[G4] ຂາດແຄນອຸປະກອນໄອຊີທີຢູ່ ກະຊວງ/
ແຂວງ

[G5] ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໄອຊີທີເຂົ້າໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີ
ເນັດ ຍັງບໍ່ເປັນເອກະພາບ

[S4] ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ເຂົ້າໃນ
ການໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນໄອ
ຊີທີ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຫ້ອງການພາກລັດ ໄດ້ນໍາ
ໃຊ້ ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ. ການທີ່ມີອຸປະກອນນໍາ
ໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ສາມາດປັບປຸງລາຄາ ໃນ
ຕະຫຼາດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
[S5] [
i.

ii.
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ຂະຫຍາຍສາຍໄຍແກ້ວ ໂດຍສະເພາະຢູ່
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເພີ່ມຂະຫຍາຍ
ອິນເຕີເນັດແບນວິດໄປສູ່ຕ່າງປະເທດ. ມີ
ຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ: ປະເທດພູຖານ ແລະ
ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍສາຍແກ້ວ.
ປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຂະຫຍາຍ
ສາຍເຄເບິນຢູ່ພື້ນທະເລ.
ກຳນົດ ຄື້ນຄວາມຖີ່ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ (ນຳ
ໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ ທີ່ຮອງຮັບການບໍລິການ 2G
ແລະ 3G ຄືນໃໝ່ ເພື່ອນຳໃຊ້ການບໍລິການ
4G ແລະ 5G)
ສະໜອງສິ່ງຈູງໃຈດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່
ບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມພາກເອກະຊົນ
ເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ໃນ ເຂດ
ຊົນນະບົດ/ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ນໍາໃຊ້ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ
ລະບົບຄອມພິວເຕີ ໃນທົ່ວ ກະຊວງ/ແຂວງ
ເພື່ອຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ
ຂໍ້ມູນຂອງພາກລັດ.
ພັດທະນາຍຸດທະສາດ/ແຜນຄວາມປອດໄພ
ທາງອິນເຕີເນັດທີ່ແຫ່ງຊາດ ຢ່າງຮອບດ້ານ.
ປະເທດພູຖານ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ໄດ້
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ/
ແຜນຄວາມປອດໄພ.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຊ່ອງຫວ່າງ (G)

ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ (S)
iii.

ໂຄງສ້າງລະບົບ,
ມາດຕະຖານ
ແລະ ການໃຊ້ງານ
ຮ່ວມກັນ

[G6] ບໍ່ມີອົງປະກອບໂຄງສ້າງລະບົບທັງໝົດ
ຂອງກິດຈະການລັດຖະບານ ທີ່ປະສານງານ,
ການບໍລິການ ແລະ ມາດຕະຖານ ອິນເຕີເຟດ
(APIs) ກັບບັນດາຫ້ອງການອື່ນໆຂອງພາກ
ລັ .

[S6] ພັດທະນາໂຄງສ້າງລະບົບຂອງພາກລັດ ແລະ
ບັງຄັບໃຊ້ ໃນທົ່ວພາກລັດ ໃນທຸກລະດັບ. ຫຼາຍ
ປະເທດ ລວມມີ ຣະວັນດາ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ .

[G7] ບໍ່ມີຂອບໜ້າວຽກການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນ
ແບບລວມສູນ.

[[S7] ສ້າງຂອບການຮ່ວມມືລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣ
ນິກ (e-GIF). ປະເທດໄທ ແລະ ພູຖານ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ e-GIF

[G8] ຂາດມາດຕະຖານ ໂຄງສ້າງລະບົບຂອງ
ລັດຖະບານ ສຳລັບການພັດທະນາບໍລິການ
ສາທາລະນະ ເອເລັກໂຕຣນິກ.
ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ

ສ້າງຕັ້ງພະແນກຄວາມປອດໄພທາງລະບົບ
ຄອມພິວເຕີ ຢູ່ໃນຂັ້ນກະຊວງ (ພາຍໃຕ້
ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະການສື່ສານ) ເພື່ອ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄວາມປອດໄພທາງ
ລະບົບຄອມພິງເຕີ.

[G9] ການນຳໃຊ້ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ບັນດາກະຊວງ ຍັງມີລະດັບຈຳກັດ;
ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນອາໃສສູນຂໍ້ມູນ/ ເຊີບເວີ
ຂອງຕົນເອງ.

[G10] ບໍ່ມີຄູ່ມື ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ບັນດາກະຊວງ
ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແພລດຟອມ ແລກປ່ຽນ
ເອກະສານ ແບບລວມສູນ (G-Share)

[G11] ຫຼາຍແພລດຟອມສື່ສານພາຍໃນ ທົ່ວ
ຫ້ອງການລັດ; ການນຳໃຊ້ແອັບພລິກເກເຊິນ
ຂໍ້ຄວາມ ແບບລວມສູນ ຍັງຖືກນຳໃຊ້ ຢ່າງ
ຈຳກັດ.

[[S8] ສ້າງມາດຕະຖານ APIs, ຂະບວນການ, ໂຄງ
ສ້າງ ແລະ ການອອກແບບ ສຳລັບການພັດທະນາການ
ບໍລິການ ເອເລັກໂຕຣນິກພາກລັດ.
[[S9] ຊຸກຍູ້ກະຊວງ/ແຂວງ ໃຫ້ນຳໃຊ້ສູນຂໍ້ມູນ
ແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງເວັບໄຊ ແລະ ແອັບພລິກເກເຊິນ
ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ. ອົງການ
ພາກລັດ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ, ພູຖານ ແລະ ຣະວັນດາ ກຳລັງ
ນຳໃຊ້ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ.

[[S10] [S11]
i.

ii.

ສ້າງຄູ່ມືແນະນຳໃນການໃຊ້ແພລດຟອມ
ລັດຖະບານດີຈິຕອນ ເຊັ່ນ: G-Share
ແລະ G-Chat ໃຫ້ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ.
ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດ
ໃນການນຳໃຊ້ແພລດຟອມດັ່ງກ່າວ.
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ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຊ່ອງຫວ່າງ (G)

ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ (S)

ລະບົບນິເວດ ນະວັດ
ຕະກຳ

[G12] ບໍ່ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບໜ້າວຽກ
ງົບປະມານ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ
ລະບົບ ນິເວດນະວັດຕະກຳການເລີ່ມຕົ້ນ
ທຸລະກິດ ສະຕາດອັບ ພາຍໃນປະທດ.

[[S12]
i.

ພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ
ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດລິເລີ່ມ ຫຼື ສະຕາດອັບ
ໂດຍການສ້າງແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເງິນ
ແລະ ຫດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນ
ທຸລະກິດ. ສຸມໃສ່ການຫດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ
ການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ສັບສົນ, ສ້າງສະພາບ
ແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດທີ່ສະດວກຂຶ້ນ.

ii.

ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຂອບນະໂຍບາຍ
ສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ທີ່ສາມາດ
ສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ
ລະບົບນິເວດທຸລະກິດລິເລີ່ມ ຫຼື ສະຕາດ
ອັບ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ສ້າງໃຫ້ສະພາບ
ແວດລ້ອມທຸລະກິດ ທີ່ສະດວກ, ສະຖຽນ
ແລະ ໂປ່ງໃສ.

ລັດຖະບານຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳສະເໜີຫຼາກຫຼາຍ
ນະໂຍບາຍ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດສະຕາດອັບ
ແລະ ຜູ້ປະກອບການ.

[G13] ຍັງບໍ່ມີການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ
ທີ່ພຽງພໍ, ເຊັ່ນ: ສູນບົ່ມເພາະທຸລະກິດ,
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ສຳລັບ
ທຸລະກິດລິເລີ່ມໃໝ່ ສະຕາດອັບ.

[S13] ສ້າງຕັ້ງສູນນະວັດຕະກໍາ ແລະ ສູນການປະດີດ
ສ້າງ, ຈັດງານກິດຈະກຳປະດີດສ້າງເພື່ອສົ່ງເສີມການ
ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ, ແລະ ສ້າງພື້ນທີ່ຮ່ວມມື
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ການເລີ່ມທຸລະກິດ.
ສ້າງຕັ້ງສູນລວມນະວັດຕະກຳ ແລະ ສູນບົ່ມເພາະ,
ຈັດງານນະວັດຕະກຳ ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດເລີ້ມຕົ້ນ
ໃໝ່ ສະຕາດອັບ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ແລະ ສ້າງພື້ນທີ່
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງ
ດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່
ທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ສະຕາດອັບ.
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ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຊ່ອງຫວ່າງ (G)

ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ (S)

ບໍລິການເອເລັກ
ໂຕຣນິກແລະ
ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ ທີ່
ເກີດຂຶ້ນໃໝ່

[G14] ບໍ່ມີເວັບໄຊທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ດ,ີ ບໍມ
່ ີເນື້ອ
ໃນ ແລະ ບໍ່ມີການເອັບເດດຂໍ້ມູນ.

[[S14]
i.

ii.

[G15] ມີກະຊວງ/ແຂວງ ຈຳນວນໜ້ອຍ ທີ່ມີ
ລະບົບຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.

[G16] ຂາດການເຊື່ອໂຍງກັບ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ເຊັ່ນ: ປັນຍາປະດິດ AI, ຫຸ່ນ
ຍົນອັດຕະໂນມັດ RPA ແລະ ອິນເຕີເນັດ
ຊັບພະສິ່ງ loT ເພື່ອພັດທະນາ ການບໍລິການ
ເອເລັກໂຕຣນິກ.

ສ້າງຄູ່ມືແນະນຳ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການ
ຈັດຕັ້ງ ພາກລັດ ໃຫ້ປັບປຸງເວັບໄຊຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການ
ບໍລິການ ຂອງອົງການທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
ສ້າງຂອບການເຮັດວຽກ/ໂຄງສ້າງລະບົບ ສຳລັບ
ເວັບໄຊຂອງກະຊວງ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມສານເຂົ້າ
ກັບ ເວັບໄຊຂໍ້ມູນສູນກາງ (ແພລດຟອມປະຕູ
ດຽວ ສຳລັບປະຊາຊົນ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການ
ບໍລິການລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ)

[[S15] ນໍາໃຊ້ການປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຊີ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ເຊັ່ນ: ປັນຍາປະດີດ, ຫຸ່ນຍົນ
ອັດຕະໂນມັດ, ແລະ ອິນເຕີເນັດຊັບພະສິ່ງ, ເພື່ອ
ສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ດີ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າຂຶ້ນ. ສ້າງ
ແລະ ເຜີຍແຜ່ການລະບຸຕົວຕົນ ດີຈິຕອນ ໃຫ້
ກວ້າງຂວາງ ບົນພື້ນຖານການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກາຍະພາບ (Biometric) ແລະ ໂດຣນ ໃນການນຳ
ສົ່ງການບໍລິການການແພດສຸກເສີນ. ສ.ເກົາຫຼີ, ເອສໂຕ
ເນຍ, ຣະວັນດາ ແລະ ໄທ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບົບ
ລະບຸຕົວຕົນດີຈິຕອນ ໃນລະດັບຊາດ.

[[S16] ດຳເນີນການສ້າງລະບົບໃຫ້ບໍລິການ
ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍຊ່ອງ
ທາງ (ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບ, ອີເມວ, ຫ້ອງສົນທະນາ),
ລະບົບອັດຕະໂນມັດ (ເຊັ່ນ: ຫຸ່ນຍົນຕອບຂໍ້ຄວາມ
ອັດຕະໂນມັດ). ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ພັດທະນາຫ້ອງຖາມຕອບ
ໂດຍໃຊ້ປັນຍາປະດີດ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ
ສາມາດສົ່ງຄຳຮ້ອງ, ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການ
ຈາກພາກລັດ.

ຕາຕະລາງ 11: ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ ສຳລັບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມື ໄອຊີທີ
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ii.

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ
ຄວາມປອດໄພ
ທາງລະບົບຄອມ
ພິວເຕີ

ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ

ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ

[G17] ການກໍານົດບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ອາຊະຍາກໍາ
ທາງລະບົບ ຄອມພິວເຕີ (ຕົວຢ່າງ: ມາດຕາ 3 ຍັງ
ບໍ່ມີການອະທິບາຍຄໍາສັບ ‘ການເຂົ້າເຖິງ’, ‘ການ
ລັກຂໍ້ມູນ’ ແລະ ‘ການບໍລິການລະບົບຄລາວຄອມ
ພິວເຕີ’; ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍານິຍາມ ຫຼື ອະທິິບາຍ ຄໍາສັບ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດີຈີຕອນ ລວມທັງບັນດາພັນທະ
ຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ; ຍັງບໍ່ໄດ້ກໍານົດ
ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ມາດຕາ 22- ຍັງບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນ ແລະ
ເບີໂທຕິດຕໍ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ຮັບແຈ້ງ
ເຫດກ່ຽວກັບອາດສະຍາກໍາທາງຄອມ ພິວເຕີ,
(ຕົວຢ່າງ: ການຮັບແຈ້ງເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງ).

[[S17] ຕ້ອງໄດ້ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງນິຕິ
ກໍາສະບັບດັ່ງກ່າວເປັນປະຈໍາ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງ ແລະ ທັນກັບສະພາບປັດຈຸບັນ ໃນ
ຍຸກແຫ່ງການຫັນເປັນເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ທີ່
ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ ຂໍ້ G17.

[G18] ໃນຂະນະທີ່ ແຜນງານທາງດ້ານນິຕິກໍາ
ທີ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງ
ລະບົບຄອມພິວເຕີ ພວມຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ
ນັ້ນ, ແຕ່ຄວາມພ້ອມ ດ້ານຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ
ຂອງ ພະນັກງານວິຊາການ ພັດຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ທີ່
ຈະຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ
ວ່າດວ້ຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ອາຊະຍາກໍາ
ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ.

ການປົກປ້ອງຂມູນ
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[[S18] ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ຫຼື ບັນດາກິິດຈະ
ກໍາຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າ
ດວ້ຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ອາຊະຍາກໍາ
ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່
ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກ
ລະດັບ ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການ
ລວມທັງບັນດາບໍລິສັດພາກເອກະຊົນ ທັງນີ້ ກໍ
ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນ
ເອກະພາບ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

[G19] ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ສະບັບປີ 2017 ຍັງບໍ່ໄດ້ກໍານົດ ຂອບ
ນິຕິກໍາ ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການໂອນຂໍ້ມູນຂ້າມ
ແດນ.

[S19] [S20]

[G20] ການນິຍາມຄໍາສັບ ຈໍານວນໜຶ່ງ ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ທີ່ຕິດພັນກັບ ຂໍ້ມູນ
ທົ່ວໄປ, ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ ແລະ
ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ເຫັນວ່າ ຍັງມີການ ອະທິບາຍບໍ່
ທັນຈະແຈ້ງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນເວລາຜູ້ທີ່ດໍາ
ເນີນການທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ດໍາເນີນການເກັບສັງລວມ
ຂໍ້ມູນນັ້ນ, ມັນກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະຈໍາແນກໄດ້ວ່າ
ເປັນຂໍ້ມູນປະເພດໃດ ແລະ ເປັນ ທີ່ຕັ້ງ ຂອງ ແຫຼ່ງ
ການໂຈລະກໍາຂໍ້ມູນ (data cookies) ຫຼືບໍ່.

[[S20] ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ ຄວນໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງ ເພື່ອອະທິບາຍບັນດາຄໍາສັບ ຂໍ້ມູນ
ທົ່ວໄປ, ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ ແລະ
ຂໍ້ມູນສ່ວນ [ບຸກຄົນ ໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງຂຶ້ນຕື່ມ.
ຂໍ້ກໍານົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຜູ້ກໍ່
ອາດຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອມພິວເຕີ ແລະ ທີ່
ຕັ້ງ ຂອງລະບົບເກັບກໍາຟາຍຂໍ້ມູນທາງຄອມພິວເຕີ
ກໍຄວນໄດ້ຮັບການອະທິບາຍຄໍາສັບເຊັ່ນດຽວກັນ.

ມີຄວາມຈໍາເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງມາດຕາໃໝ່ເພີ່ມ
ເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການ
ໂອນຂໍ້ມູນ ຂ້າມແດນ ໂດຍ ຫຼື ລະຫວ່າງບຸກຄົນ ຫຼື
ນິຕິບຸກຄົນ.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ການຄ້າທາງເອ
ເລັກໂຕຣນິກ

ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ

ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ

[G21] ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຂາດຂໍ້ກໍາ
ນົດ ກ່ຽວກັບ ການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານປົກປ້ອງ
ຂໍ້ມູນ (Data Protection Officer- DPO)
ຂອງ ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ. ທີມງານ
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ພະນັກງານເຈົ້າໜ້າທີ່
ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຍັງບໍ່ຖືກກົດໝາຍບັງຄັບໃຫ້
ຈົດທະບຽນ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

[[S21] ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ ຄວນໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງ ເພື່ອກໍານົດກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງ
ພະນັກງານປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ພ້ອມນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ກໍາ
ນົດ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດ ໜ້າທີ່ ຂອງ
ພະນັກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງລະອຽດ.

[G22] ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບ ກົນໄກ ການແກ້ໄຂຂໍ້
ຂັດແຍ່ງທາງອອນລາຍ ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດພຽງແຕ່ບາງສ່ວນ ເທົ່ານັ້ນ.

[[S22] ປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້
ຊົມໃຊ້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ມາພ້ອມ
ກັບການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ພາຍໃນ ແລະ ການ
ຄ້າຂ້າມແດນ ເຊັ່ນ: ສິດໃນການຖອນຕົວ ແລະ
ກົນໄກການແຂ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.
ການມີນິຕິກໍາປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ພຽງພໍນັ້ນ ຈະ
ສາມາດສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃນຕະຫຼາດດີຈີຕອນ
ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຊຶ່ງຈະ
ຊ່ວຍຫດຜ່ອນຄວາມກັງວົນ ໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ.

[G23] ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ບໍ່ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບ ການເຮັດທຸລະກໍາ
ດ້ານເອກະສານທີ່ສຳຄັນ ທາງເອເລັກໂຕຮນິກ.

ສປປ ລາວ ຕ້ອງກໍານົດພັນທະ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງ ຫຼື
ບັງຄັບ ໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແຕ່ງຕັ້ງ ພະນັກງານ
ພະນັກງານປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ. ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວນີ້
ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ປັດຈຸບັນ
ແມ່ນມີຫຼາຍບໍລິສັດໃໝ່ ທີ່ຕັ້ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່
ກໍາລັງຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງບໍ່ທັນ
ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ມູນສ່ວນ
ບຸກຄົນ ແລະ ຂະບວນຂັ້ນຕອນໃນການເກັບກໍາ
ຂໍ້ມູນ.

[[S23] ມາດຕາ 6 - ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
ຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄຸມການນຳ
ໃຊ້ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ພິໄນກໍາ, ໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ,
ໃບແຕ່ງງານ, ໃບຢ່າຮ້າງ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການ
ເສຍຊີວິດ, ໜັງສືສັນຍາຊື້-ຂາຍ, ການໂອນ ຫຼື
ການຝາກ ໃບຢັ້ງຢືນກຳມະສິດ ຫຼື ດອກເບ້ຍ ໃນ
ຊັບສິນທີ່ດີນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆທີ່ບໍ່ສາມາດ
ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ຊຶ່ງຕ້ອງການ ການອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກໍາຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຜູ້
ຊົມໃຊ້.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ການລະບຸຕົວຕົນ
ແລະລາຍເຊັນເອ
ເລັກໂຕຣນິກ

ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ

ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ

[G24] ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ໄດ້ກໍານົດ ສອງປະເພດຂອງລາຍເຊັນຄື: ລາຍ
ເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ລາຍເຊັນ ດີຈິຕອນ.
ປັດຈຸບັນ ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນກວມ
ເອົາ ລາຍເຊັນເພີ່ມອື່ນໆທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນຄວາມໜ້າ
ເຊື່ອຖືື.

[[S24] ມາດຕາ 8 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລາຍ
ເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ກຳນົດສະເພາະ ລາຍເຊັນ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ລາຍເຊັນດີຈິຕອນ ເທົ່ານັ້ນ.
ຄວນມີການກໍານົດປະເພດລາຍເຊັນເພີ່ມ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຢັ້ງຢືນ ໂດຍການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ
ເພື່ອບັນລຸເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມດ້ານຄວາມປອດໄພ
ຈາກການລະເມີດ. ລາຍເຊັນປະເພດນີ້ ຈະຖືກ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບລາຍເຊັນດິຈິຕອນ ແລະ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສາມາດຈໍາແນກໄດ້ ວ່າເປັນລາຍເຊັນ
ຂອງໃຜ. ລາຍເຊັນ ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍການນໍາ
ໃຊ້ ຂໍ້ມູນການສ້າງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ມີ
ຄວາມປອດໄພສູງ ແລະ ມີພຽງເຈົ້າຂອງລາຍເຊັນ
ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດ ນໍາໃຊ້ໄດ້. ລາຍເຊັນປະເພດ
ດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບ ບັນດາເອກະສານ
ທີ່ໄດ້ມີການລົງລາຍເຊັນໄປແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ທຸກໆ
ຂໍ້ມູນທີ່ມີການປັບປຸງ ປ່ຽນແປງຕາມພາຍຫຼັງນັ້ນ
ຈະສາມາດກວດສອບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

[G25] ກົດໝາຍ ບໍ່ໄດ້ ກຳນົດ ການໃຊ້ບັດປະຈໍາ
ຕົວເອເລັກໂຕຣ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ຕົວຕົນ ຂອງ ຜູ້ຊົມ
ໃຊ້

[[S25] ສະເໜີໃຫ້ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັດປະຈໍາ
ຕົວດີຈິຕອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົ້າໃນການສື່ສານຂອງ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຫດຜ່ອນຄວາມຊໍ້າຊ້ອນໃນຂັ້ນ
ຕອນການສອບຖາມຫຼື ສະໜອງ ຂໍ້ມູນບຸກຄົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້
ທັນທີ.

ປະເທດໄທ ໄດ້ຮັບຮອງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ
ການອອກ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັດປະຈໍາຕົວ ດີຈິຕອນ.

ການຮ່ວມມືສາກົນ
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[G1] [G26] ການອະທິບາຍຄໍາສັບ “ຜູ້ລົງທຶນ
ຕ່າງປະເທດ” ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ.

[[S26] ສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງ ມາດຕາ 3 ຂອງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ໂດຍ
ກຳນົດນິຍາມຄໍາສັບ “ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ” ຢ່າງ
ລະອຽດ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ຄໍານີຍາມສິດ ແລະ ພັນທະ
ຂອງ ຜູ້ລົງທຶນ.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ
ນະວັດຕະກໍາ
ແລະ ການຄົ້ນ
ຄວ້າວິໄຈ

ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ

ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ

[G27] ຍັງຂາດຂອບວຽກດ້ານນິຕິກໍາທີ່ສໍາຄັນ
ສຳລັບການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ດ້ານພາສີອາກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຮູບແບບອື່ນ ໃຫ້
ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່
ລົງທຶນຢູ່ໃນກິດຈະການທີ່ນອນໃນບັນຊີສົ່ງເສີມ.

[[S27] ການສ້າງຄວາມຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຂອບ
ນິຕິກຳການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສາມາດຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍ ການປັບປຸງ ຫຼື ເພີ່ມບາງມາດຕາ
ເຂົ້າໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ການ
ລົງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການກໍານົດ ນະໂຍບາຍ
ສົ່ງເສີມ ດ້ານພາສີ-ອາກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍຮູບ
ແບບອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ. ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດລົງທຶນ ເຂົ້າ
ໃນກິດຈະການທີ່ນອນໃນບັນຊີສົ່ງເສີມໄດ້ຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ ແລະສະດວກ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການ
ລົງທຶນ ຂອງປະເທດໄທ ກໍໄດ້ມີການປັບປຸງໃນ
ລັກສະນະດຽວກັນກັບຄໍາແນະນໍານີ້.

[G28] ການບັງຄັງໃຊ້ເຄືອ
່ ງໝາຍການຄ້າເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ພາຍໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ຍັງບໍທ
່ ນ
ັ ໄດ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ
ການລະເມີດອອນລາຍ ແລະ ອອຟລາຍ. ກົດໝາຍ
ສະບັບດັງ່ ກ່າວສາມາດບັງຄັບໃຊ້ ສຳລັບທັງສອງ
ກໍລະນີ.

[[S28] ສະເໜີໃຫ້ ສປປ ລາວ ສ້າງກົນໄກ
ການລາຍງານ ຫຼື ຂໍ້ມູນອອນລາຍ ກ່ຽວກັບ
ບັນຊີລາຍການຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບການ
ຈົດທະບຽນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ ພາກ
ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ
ເຂົ້າມາລົງທຶນເພີ່ມໃນ ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຕາຕະລາງ 12: ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ

iii.

ການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ສິ່ງທ້າທາຍ

ຄວາມສາມາດ
ດ້ານດີຈີຕອນ
ແລະ ການຈ້າງ
ງານ

[G29] ການຂາດແຜນແມ່ບົດ ກ່ຽວກັບການ
ສຶກສາດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈີຕອນ

ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ
[[S29] ກະຊວງ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເປັນເຈົ້າການ
ໃນການພັດທະນາ ແຜນແມ່ບົດ/ແຜນງານການ
ສຶກສາດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ໃນບັນດາໂຮງຮຽນ,
ວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາຕ່າງໆ.

ສະເໜີໃຫ້ມີການ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກະຊວງສືກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,
ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ (ລວມເຖິງ ສູນໄອຊີ
ທີ, ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,
ບັນດາຂະແໜງການອື່ນໆ ແລະ ບັນດາຜູ້ຈ້າງງານ).
ປະເທດ ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ ສ້າງການສຶກສາອອນລາຍ
ໂດຍສ້າງເປັນແຜນແມ່ບົດ ທີ່ມີອົງປະກອບດັ່ງນີ້:
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ສິ່ງທ້າທາຍ

ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ
 ຂະຫຍາຍ ຈໍານວນໂຮງຮຽນ, ຍົກລະດັບ
ແລະ ເສີມການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ
ເຂົ້່າໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ຂອງຊັ້ນ
ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນ
ປາຍ;
 ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຕ້ອງພັດທະນາ
ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແບບເລັ່ງ
ລັດ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມດ້ານ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ
ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໄອຊີທີ/ດິຈິ
ຕອນ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ສ້າງຫຼັກສູດ
ວິຊາສະເພາະດ້ານ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ ສາກົນ
ໃຫ້ບັນດານັກສຶກສາ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ
ສາມາດຮຽນຮູ້ ລົງເລິກດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນ
ກັບ ໄອຊີທີ.
 ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຕ້ອງຈັດໂຄງການ
ສົ່ງນັກສຶກສາຝຶກງານ ດ້ານ ໄອຊີທີ/ດິຈິ
ຕອນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ ຄູ່ຮ່ວມມື ຈາກ ມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ແລະ ບັນດາຜູ້ຈ້າງງານ ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ນັກ
ສຶກສາ ຂອງມະຫາວິທະຍາ ໄລ ສາມາດ
ເກັບກ່ຽວປະສົບການຈາກໜ້າວຽກ ທີ່ຕິດ
ພັນກັບ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ;
 ແຜນແມ່ບົດຕ້ອງກໍານົດ ແຜນງານການ
ສະໜັບສະໜູນ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ໂຄງການແລກປ່ຽນ ເພື່ອໃຫ້ນັກ
ສຶກສາລາວ ສາມາດລົງທະບຽນ ໃນຫຼັກ
ສູດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນໂຄງການແລກປ່ຽນ ຂອງຄູ່
ຮ່ວມມື ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າຮຽນຮູ້, ເກັບກ່ຽວ
ປະສົບການໃໝ່ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມຊໍາ
ນານງານ; ແລະ
 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ
ເປີດຫຼັກສູດ ຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະ ໄອຊີ
ທີ/ດິຈິຕອນ ທີ່ ສາມາດ ເຊື່ອມຈອດ ການ
ຮຽນ ກັບ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ.
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[G30] ຂາດທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານ ໄອ [[ S30] ຈັດບູລິມະສິດດ້ານການສະໜອ
ຊີທີ/ດິຈິຕອນ ແລະ ບໍ່ມີຊ່ອງທາງຈັດຫາງານ ທີ່ ຊັບພະຍາກອນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ຫຼັກສູດການຮຽນ
ສາມາດປັບປຸງການຫັນເປັນ ດີຈິຕອນ.
ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກອນ ແລະ
ຄະນິດສາດ ລວມທັງ ສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ ເຂດໃນ
ເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ສາມາດ ເຂົ້າເຖິງການ
ສຶກສາຢ່າງ ເທົ່າທຽມກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການ
ເສີມສ້າງທັກສະດ້ານດີຈີຕອນ ໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກ
ໄປສູ່ ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
[G31] ມີການຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນ ແບບຈໍາ
ກັດຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດ ຮັບຮູ້ເຖິງລະດັບຄວາມ
ຕ້ອງການ ດ້ານທັກສະ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ ໃນ
ຕະຫຼາດແຮງງານໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.

ກໍາລັງແຮງງານ
ແລະ ທັກສະດ້ານ
ດີຈີຕອນ

[G32] ຂາດກໍາລັງແຮງງານ ທີ່ມີທັກສະໄອຊີທີດິຈິຕອນ ທີ່ມີ ຄຸນນະພາບ.

[[S31]] ລັດຖະບານຄວນຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນ
ໃນການການພັດທະນາ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານແຮງງານ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຊ່ອງຫວ່າງດ້ານແຮງງານດີຈີຕອນ
ແລະ ສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງທັກສະ ທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານ
ຕ້ອງການ.
[S32]] ພະນັກງານດ້ານໄອທີ ຄວນໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນມືອາຊີບ. ຄວນ
ມີ ຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ ມີທັກສະຄວາມຊໍານານດ້ານດີ
ຈີຕອນທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອສາມາດຊີ້ນໍາການພັດທະນາ
ດ້ານໄອຊີທີ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ
ຍຸດທະສາດດ້ານ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ ໄລຍະຍາວ.

[[S33] ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ນະໂຍບາຍອຸດໜູນໃຫ້
[G33] ຂ າດການກໍານົດແນວທາງທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ
ແກ່ພະນັກງານລັດ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ພະນັກງານ
ຂາດແຮງຈູງໃຈ ໃນການຊຸູກຍູ້ວຽກງານການຫັນ
ຜູ້ທ່ມ
ີ ີຄວາມຮູ້ ທັກສະດ້ານ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ). ໃຫ້
ເປັນດີຈີຕອນ ຂອງລັດຖະບານ.
ນະໂຍບານອຸດໜູນເພີ່ມເຕີມ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ
ໃນຂົງເຂດວຽກງານລັດຖະບານດີຈີຕອນ ແມ່ນມີ
ຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ພວມ
ປະເຊີນກັບບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຊອກຫາ ແລະ
ການຮັກສາພະນັກງານ ທີ່ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ
ໄວ້.

[G34] ການຂາດລະບົບການຈັດຈ້າງພະນັກງານ
ແລະ ແຜນຄວາມກ້າວໜ້າທາງສາຍອາຊີບ ສໍາລັບ
ວິຊາການດ້ານ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ

[S34]] ສ້າງຍຸດທະສາດໃນການຮັບພະນັກງານ ເພື່ອ
ດຶງດູດ ເອົາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຜູ້ທີ່ມີຄວາມ
ຮູ້-ຄວາມສາມາດດ້ານ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ ແລະ
ລັດຖະບານທັນສະໄໝ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ
ຂົງເຂດ ທີ່ທັກສະຄວາມຮູ້ ເຫຼົ່ານີ້ຍັງຂາດແຄນ. ຄວນ
ມີການວາງແຜນດ້ານແຮງງານ, ໂອກາດການເຂົ້າເຖິງ
ວຽກເຮັດງານທໍາໃນດ້ານດັ່ງກ່າວ, ໃຊ້ຮູບແບບຕ່າງໆ
ໃນການໂຄສະນາຊອກຫາ ແລະ ດຶງດູດເອົາແຮງງານ
ຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ ລວມເຖິງການການຊອກແຮງງານຜູ້ທີ່
ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນ.
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[[S34]] ການກໍານົດແນວທາງການເຕີບໂຕໃນສາຍ
ອາຊີບແບບຮອບດ້ານ ເພື່ອດຶງດູດເອົາພະນັກງງາານ
ທີ່ມີທັກສະ ແລະ ພອນສະຫວັນ ດ້ານ ໄອຊີທີ/ດິຈິ
ຕອນ ແລະ ການຫັນເປັນລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣ
ນິກ. ສ້າງແຜນຊຸກຍູ້ກຳລັງແຮງງານ, ກົນໄກການ
ຄົ້ນຫາຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ.

ການຮຽນຮູ້ ແລະ
ການພັດທະນາ

[G35] ການຮັບມືກັບຄວາມປ່ຽນແປງ ແລະ
ການຝຶກອົບຮົມ ດ້ານ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ ຍັງມີຂໍ້
ຈໍາກັດ.

[[S35]] ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ ແລະ
ການແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ
ພະນັກງານພາກລັດດ້ວຍກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງ
ທັງໝົດ.
[[S35]] ການກໍານົດຫົວຂໍ້ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ
ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕ້ອງແທດເໝາະ ການນປະເມີນທັກ
ສະ. ພ້ອມນັ້ນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ຕ້ອງຖືກ ກໍາ
ນົດ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ທ່າອ່ຽງປັດຈຸບັນ ຂອງການ
ພັດທະນາດ້ານ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ.

[G36] ບໍ່ມີການອອກໃບຢັ້ງຢືນດ້ານທັກສະ ແລະ
ບໍ່ມີການຈັດປະຖົມນິເທດ ໃຫ້ພະນັກງານ.

[[S36]] ຈັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ
ເພືອ
່ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການບໍລກ
ິ ານຂອງພາກລັດ.
[[S36]] ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ ເພື່ອສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກ
ໃໝ່ ແລະພະນັກງານທົ່ວໄປ ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຊໍານານ
ດ້ານການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ໄອຊີທີ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.

ຕາຕະລາງ 13: ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂ ສໍາລັບການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ

iv. ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ສິ່ງທ້າທາຍ

ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ

ປະສົບການຂອງຜູ້
ຊົມໃຊ້ ແລະ ການ
ຄົ້ນຄິດອອກແບບ

[G37] ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີຫຼັກການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້
ໃຈກາງ ແລະ ບໍ່ນໍາໃຊ້ການຄົ້ນຄິດອອກແບບ ສໍາ
ລັບການພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງບໍລິການເອ
ເລັກໂຕຣນິກ ຂອງພາກລັດ

[[S37]] ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກການ
ເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ ແລະ ສ້າງແບບແຜນ
ການຄົ້ນຄິດອອກແບບ ສຳລັບການບໍລິການເອ
ເລັກໂຕຣນິກ ຂອງພາກລັດ.

ຄວາມທົ່ວເຖິງ
ແລະ ແທດເໝາະ
ກັບລັກສະນະ
ທ້ອງຖິ່ນ

[G38] ປັດໄຈໃນການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມທົ່ວເຖິງ ເຊັ່ນ: ອາຍຸ, ເພດ,
ທັກສະ, ຄວາມອາສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນ
ພິການ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນຂະບວນການ
ພັດທະນາບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ.

[S38]] ປັດໄຈດ້ານການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນ
ໃຈກາງ ເຊັ່ນ: ອາຍຸ, ເພດ, ທັກສະ, ຄວາມອາດ
ສາມາດ ແລະ ຄວາມພິການ ຄວນຖືກບັນຈຸເຂົົ້າ
ໃນຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນ ໃຊ້ການບໍລິການ
ສາທາລະນະ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. ຕ້ອງ
ຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມຈໍາເປັນ, ຄວາມສະດວກສະບາຍ
ແລະ ຄໍາຕໍານິຕິຊົມ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ສິ່ງທ້າທາຍ
[G39] ຂາດຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຄວາມທົ່ວເຖິງດ້ານ
ພູມສັນຖານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ຜູ້
ຊົມໃຊ້ ແລະ ພະນັກງານ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນ
ການພັດທະນາ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ.

ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ
[S39]] ພັດທະນາສູນລວມ ການບໍລິການ
ສາທາລະນະທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ສ້າງໜ້າ
ເວັບໄຊ ໂດຍປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ຈຸດ
ພິເສດ ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຜູ້ທີ່ດ້ອຍ
ໂອກາດ (ເຊັ່ນ: ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຫຼື ກຸ່ມສາສະໜາ
ສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຄົນພິການ).
[[S39]] ພັດທະນາ ການບໍລິການທີ່ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ງ່າຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ການບໍລິການທັງໝົດນັ້ນ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໃນທຸກຂົງເຂດ ເຊັ່ນ: ເຂດ
ຊົນນະບົດ, ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ. ປັບປຸງການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ພັນທະ
ຂອງພະນັກງານຂັ້ນແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຢູ່ທ້ອງຖິນ
ເຂົ້າໃນການອອກແບບພັດທະນາ ການບໍລິການເອ
ເລັກໂຕຣນິກ.

ການສື່ສານປະຊາ
ສໍາພັນ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຮູ້

[G40] ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານ
ການຕະຫຼາດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການກະຈາຍ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການ
ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ

[G41] ການຕິດຕໍ່ພົວພັັນ ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ທາງອອນ
ລາຍ ຫຼື ແພລດຟອມຕ່າງໆ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ທັນ
ເຮັດໄດ້ດີ ຫຼື ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ຫຼາຍ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຜ່ານທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ແລະ ການ
ຮູ້ນໍາໃຊ້ບໍລິການເອ
ເລັກໂຕຣນິກ

[G42] ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ
ໃນການອອກແບບ, ການທົດລອງ ແລະ ການ
ຊົມໃຊ້ບໍລິການສາທາລະນະ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ຍັງ
ມີໜ້ອຍ.

[[S40]] ຄວນມີການສ້າງໂຄງການເພີ່ມຄວາມ
ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ ໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນທົ່ວໄປໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍ ຜ່ານຊ່ອງທ່າງ
ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ລາຍການໂທລະພາບ ແລະ ລາຍການ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຕ່າງໆ, ສື່ສິ່ງພິມ, ໂຮງຮູບເງົາ,
ສະຖານທີ່ ຊຸມຊົນ ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ນໍໍາໃຊ້
ກົນລະຍຸດອື່ນໆເຂົ້າໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່.
[[S41]]] ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວິທີການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເພື່ອ
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ.
[S42]]] ພິຈາລະນາ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການອອກແບບ ເມື່ອດຳເນີນການສ້າງລະບົບ
ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ. ນໍາໃຊ້ການບໍລິການຕ່າງ
ໆ ທາງອິນເຕີນເນັດ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອໃຫ້
ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການສ້າງ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆຮ່ວມກັນ.
[[S42]]] ການປະເມີນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້
ບໍລິການ ຂອງໂຄງການ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ
ວິທີການໃຫ້ຄະແນນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຜ່ານກົນໄກ
ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການສໍາຫຼວດ, ການສໍາພາດເຊິ່ງໜ້າ
ແລະ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ ແມ່ນຈະເປັນປະໂຫຍດ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ ຫຼ
 ື ຍົກລະດັບ
ການບໍລິການໃດໜຶ່ງທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ.
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ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ສິ່ງທ້າທາຍ

ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ
[[S43]]] ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ກັບຄໍາຄິດ
ເຫັນ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ທີ່ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນຜ່ານ
ຊ່ອງສື່ສານຕ່າງໆ ລວມທັງບັນດາສື່ສັງຄົມອອນ
ລາຍ. ສ້າງຕັ້ງກົນໄກໃດໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອຕິດຕາມ/
ປະເມີນວ່າ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີ ຄໍາຕິຊົມຕ່າງໆ ຂອງຜູ້
ຊົມໃຊ້ ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ຮັບແລ້ວ ໄດ້ນໍາມາປັບປຸງ ຫຼື
ແກ້ໄຂແນວໃດ.

[G43] ຂາດການອອກແບບຂະບວນການ ໃນ
ການສັງລວມ ບັນດາຄໍາຕໍານິຕິຊົມ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້
ບໍລິການ.

[[S44]] ພັດທະນາໜ້າເພຈ ຫຼຼື ໜ້າເວັບໄຊ ສໍາ
ລັບການໃຫ້ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ເປັນ
ຊ່ອງທາງ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມ
ແບບສູນລວມ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປຸກລະດົມ
ປະຊາຊົນ ໃຫ້ຕື່ນຕົວ ມີສ່ວນຮ່ວມ ປະກອບຄໍາ
ຄິດເຫັນ ເພື່ອຍົກລະດັບຂະບວນການ ໃນການ
ສັງລວມຄໍາຕໍານິຕິຊົມ ໃຫ້ລວມສູນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໜ້າ
ເວັບໄຊທີ່ເປັນສູນກາງນັ້ນ ຍັງຈະ ຊ່ວຍຍົກລະດັບ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມວາງໃຈ ແລະ ຄວາມໂປ່ງ
ໃສອີກດ້ວຍ.

ຕາຕະລາງ 14: ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ ສໍາລັບ ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ

v.

ການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ

ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂັ

ຂລິເລີ່ມໃນ
ການບໍລິການ
ຜ່ານທາງເອ
ເລັກໂຕຣນິກ

[G44] ຂາດການກໍານົດ ຂອບເຂດ
ການບໍລິການສໍາລັບການບໍລິການເອ
ເລັກໂຕຣນິກ

[[S44]]] ນໍາໃຊ້ ລະບົບວົງຈອນການສະໜອງບໍລິການສາທາລະນະ ທີ່
ຫຼາຍປະເທດນໍາໃຊ້ເຊັ່ນ: ເອັສໂຕເນຍ, ການາດາ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ.
ກໍານົດຂອບເຂດການບໍລິການ ອີງຕາມລະບົບວົງຈອນການສະໜອງ
ບໍລິການ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສຸມໃສ່ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ປະຊາຊົນ
ແລະ ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສະໜອງບໍລິການ
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂະແໜງການ ພາກລັດ.

[G45] ຂາດໜ້າເວັບໄຊ ທີ່ເປັນ
ສູນກາງ ສໍາລັບການໃຫ້ບໍລິການ
ສາທາລະນະ.

[[S45]]] ພັດທະນາລະບົບການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ທີ່ສາມາດສະໜອງ
ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະທຸກປະເພດ ທີ່ສະໜອງໂດຍ
ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງລັດຖະບານ.
ປະເທດ ຣາວັັນດາ ໄດ້ມີການພັດທະນາໜ້າເວັບໄຊ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ໄອແຣມ
ໂບ (Irembo). ປະເທດພູຖານ ໄດ້ພັດທະນາ ໜ້າເວັບໄຊ ຄ້າຍໆກັນ
ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການສາທາລະນະແກ່ປະຊາຊົນ ຊຶ່ງເປັນໜ້າເວັບໄຊ ທີີ່
ສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະຜ່ານປະຕູດຽວ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

[
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ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ

ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂັ

[G46] ບໍ່ມີລະບົບອອກ ບັດປະຈໍາຕົວ [S46]] ຈັດຕັ້ງປະຕິິບັດ ລະບົບບັດປະຈໍາຕົວ ດີຈີຕອນ ແຫ່ງຊາດ ທີ່
ດີຈີຕອນ ແຫ່ງຊາດ; ສ່ວນ KYC ຍັງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນ ຈາກລະບົບການລົງທະບຽນ
ບໍ່ທັນຄອບຄຸມປະຊາກອນທັງໝົດ.
ປະຊາຊົນ, ສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວປະຊາຊົນ ເພື່ອປ້ອງກັນ
ການເກັບກໍໍາຂໍ້ມູນຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ.

ມາດຖານ
ການໃຫ້
ບໍລິການເອ
ເລັກໂຕຣນິກ

[G47] ຍັງຂາດ ຂໍ້ຕົກລົງ/ແນວທາງ
[[ S47]] ສ້າງມາດຕະຖານລວມແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບການພັດທະນາ ການໃຫ້
ກ່ຽວກັບລະດັບການບໍລິການ ໃນການ ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກພາກລັດ
ພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງ ບໍລິການເອ
ເລັກໂຕຣນິກ
i.
ມາດຖານການບໍລິການ ໃນລະດັບກະຊວງ/ແຂວງ ສໍາລັບ
ການສະໜອງບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກສາທາລະນະ ເພື່ອສາງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍອີງໃສ່ 6 ຫຼັກການ
ດ້ານການບໍລິການສາທາລະນະຄື: ຄຸນນະພາບ, ທາງເລືອກ,
ມາດຕະຖານ, ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ຄວາມໂປ່ງໃສ. ມາດຖານການບໍລິການ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ບັນດາ
ກະຊວງ/ແຂວງ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສະໜອງບໍລິການຕ່າງ
ໆ ຂອງຕົນ, ມາດຖານ ແລະ ການປະເມີນຜົນການດໍາເນີນ
ງານ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມໃນການການຍົກລະດັບມາດຖານໃນການ
ປະຕິບັດງານ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ii.

ການວາງ
ແຜນ
ໂຄງການ
ແລະ
ຫຼັກການການ
ໃຫ້ບໍລິການ

[G48] ຂາດແຜນດໍາເນີນງານ ໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຈະແຈ້ງ ສໍາ
ລັບການພັດທະນາ ການໃຫ້ບໍລິການ
ສາທາລະນະໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣ
ນິກ.

ພັດທະນາ ຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ແນວທາງ ການກຳນົດ ລະດັບການ
ບໍລິການ SLAs ໃຫ້ແກ່ການບໍລິການສາທາລະນະທັງໝົດ
ເພື່ອກໍານົດ ການບໍລິການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງຜູ້ຊົມ
ໃຊ້. ນໍາໃຊ້ ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ຫຼັກການປະເມີນ.

[[S48]] ພັດທະນາແຜນດໍາເນີນງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຈະແຈ້ງ
ສໍາລັບການພັດທະນາ ການໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະຜ່ານທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດວາງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຍົກລະດັບ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

[G49] ພະນັກງານລັດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນໍາ [[ S49]] ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ເຊັ່ນ: JIRA, MS
ໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. Projects and Trello, JIRA, MS Projects ແລະ Trello
ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມີໃນການຍົກລະດັບການຮ່ວມມື, ການຄຸ້ມຄອງຈັດການ
ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ຖືກມອບໝາຍ ລວມເຖິງການລາຍງານ/ຕິດຕາມ
ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

111

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ

ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ

[G50] ຍັງບໍ່ມີຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດ [[ S50]]] ພັດທະນາ ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ
ຈ້າງ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ອອນ
ຂອງລັດຖະບານ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາກະຊວງ/ຂະແໜງການຂັ້ນແຂວງ
ລາຍ
ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂອງ ຂອງລັດຖະບານ ສາມາດແຈ້ງການເຊີນ
ປະມູນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະມູນ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງ
ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນສາມາດດາວໂຫຼດ ບັນດາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່
ຕ້ອງການສໍາລັບຍື່ນປະມູນ ແລະ ສະເໜີແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ ເພື່ອດໍາເນີນ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍຜ່ານໜ້າເວັບໄຊໃດ
ໜຶ່ງ. ປະເທດພູຖານ ໄດ້ມີການພັດທະນາລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຜ່ານ
ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ, ສ່ວນປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ ກໍໄດ້ມີການພັດທະນາ
ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Korea
On-line E-Procurement System (KONEPS), ຊຶ່ງເປັນ
ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອອນລາຍຮອບດ້ານດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ກວມເອົາ
ວົງຈອນ ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂດຍນັບແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ຈົນເຖິງຂັ້ນ
ຕອນສຸດທ້າຍຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທຸກຂັ້ນຕອນ ດໍາເນີນຜ່ານທາງເອ
ເລັກໂຕຣນິກ.

ການຕິດຕາມ
ແລະ ການ
ປະເມີນຜົນ

ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂັ

[G51] ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຍັງ
ບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ
ແລະ ບໍ່ເປັນເອກະພາບ

[[S51]] ສ້າງຕັ້ງ ໜ່ວຍງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບລວມສູນ ເພື່ອ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ລະບົບການ ຂອງ ສປປ ລາວ.

[G52] ການນໍາໃຊ້ ລະບົບລະບົບ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂໍ້ມູນ
ຂອງບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ ຍັງບໍ່ເປັນ
ເອກະພາບ.

[[S52]] ນໍາໃຊ້ ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂໍ້ມູນ ຢູ່ບັນດາ
ກະຊວງ/ແຂວງ ເພື່ອຍົກລະດັບ ປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານ ຂອງຂະແໜງການພາກລັດ. ຮູບແບບຕ່າງໆ ຂອງລະບົບ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ທີ່ສາມາດນໍາມາປັບໃຊ້ ມີຄື :
i.

ii.

[G53] ຍັງຂາດກົນໄກ ການຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນຜ່ານ
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນການຄົ້ນ
ຄວ້າວິໄຈ ການປະຕິບັດວຽກງານ ຢູ່
ພາຍໃນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ດ້ານການເງິນ: ສ້າງລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອດຳເນີນຂັ້ນຕອນ
ດ້ານການເງິນ ຂອງພາກລັດ ເຊັ່ນ: ການສະໜອງງົບປະມານ,
ການບັນຊີ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລວມເຖິງ ການລາຍງານ;
ດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ: ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ ຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ໃນທົ່ວ
ພາກລັດ.

[[S53] ພັດທະນາເວັບໄຊ ສໍາລັບຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ໃຫ້ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ສາມາດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ຜ່ານທາງ
ລະບົບອອນລາຍ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣນິກ. ໜ້າເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້
ສາມາດດໍາເນີນການປະເມີນຜົນໃນທັນທີ ຕະຫຼອດເວລາທີ່ຕ້ອງການ
ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມການປະຕິບັດງານ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິ
ຜົນສູງ.

ຕາຕະລາງ 15: ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ ສຳລັບການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ
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vi. ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ

ຂໍ້ສະເໜີວີທິການແກ້ໄຂ

ໂຄງຮ່າງ
ການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ການ
ກໍານົດພາລະ
ບົດບາດ

[G54] ຍັງຂາດຕໍາແໜ່ງງານ ຫົວໜ້າຜູ້ຊີ້
ນໍາວຽກງານດ້ານດີຈີຕອນ ຫຼື CDO ໃນ
ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຍັງຂາດທິດຊີ້ນໍາ ໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສະໜອງການ
ບໍລິການສາທາລະນະ.

[[S54] ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າ ກົມ/ພະແນກ ດີຈີຕອນ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບ
ກໍານົດຂອບເຂດ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ ໂດຍອີງໃສ່
ຫຼັກການສະໜອງບໍລິການ ເຊັ່ນ: ການຫັນການບໍລິການພາກລັດ
ເປັນດີຈີຕອນ, ການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານເຊື່ອມໂຍງພາກລັດ, ການ
ຍົກລະດັບຄວາມປອດໄພທາງດ້ານລະບົບຄອມພິວເຕີ, ການ
ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດທັກສະດ້ານດີຈີຕອນ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
ແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວໜ້າຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານດີຈີຕອນ (CDO) ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ
ຊຶ່ງເປັນຕໍາແໜ່ງທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການລາຍງານຕ່າງໆ ຕໍ່
ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ປະຕິບັດພາລະ
ບົດບາດ ໃນການຮ່ວມມືກັບກັບ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ແລະ ກະຊວງ ການເງິນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ບັນດາປະເທດ ທີ່ໄດ້
ມີການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງສົມບູນ (ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເອັສໂຕເນຍ,
ສ.ເກົາຫຼີ, ອັງກິດ, ການາດາ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ) ແມ່ນໄດ້
ມີການນໍາໃຊ້ກົນໄກດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

[G55] ເກືອບໝົດທຸກ ກະຊວງ/ແຂວງ
ຍັງບໍ່ມີຄະນະກໍາມະການດ້ານການຫັນ
ເປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ ຫຼື ລັດຖະບານ
ທັນສະໄໝ.

[[S55] ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການດີຈີຕອນ ຢູ່ບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ຊີ້
ນໍາໂດຍ ຜູ້ຊີ້ນໍາ ດີຈີຕອນ ລະດັບຊາດ. ຫ້ອງການ ດິຈິຕອນ ຈະ
ຮັບຜິດຊອບໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບດີຈີຕອນ ແລະ
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.

[G56] ຍັງບໍ່ມີພະແນກທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານ ຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງ
ລະບົບຄອມພິວເຕີ.

[[S56] ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການ ປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພທາງ
ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນ ແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ
ຂອງ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ. ຄະນະດັ່ງກ່າວ ມີ
ໜ້າທີ່ ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ແລະ
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຍັງມີ
ໜ້າທີ່ໃນການປັບປຸງຍົກລະດັບ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ໄດ້
ມາດຕະຖານສາກົນເພື່ອປ້ອງກັນການລັກຂໍ້ມູນ ແລະ ການໂຈມຕີ
ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ດ້ານຂໍ້ມູນ ຂອງ
ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ກໍຄືຂອງ ລັດຖະບານ.

[G57] ຍັງບໍ່ມີກົນໄກເອກະພາບສໍາລັບ
ການຮ່ວມມືລະຫວ່ງບັນດາ ກະຊວງ/
ແຂວງ ໃນການປະສານງານກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.

[S57]
i.

ii.

ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືລະຫວ່ງບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ
ໂດຍການນໍາໃຊ້ກົນໄກລາຍງານແບບອັດຕະໂນມັດ,
ເຄືື່ອງມືບໍລິຫານຄວາມຮູ້ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ.
ປຸກລະດົມ ບັນດາ ກະຊວງ/ແຂວງ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ລະບົບ
ແອັບພລິກເກເຊິນ ທີ່ພັດທະນາໂດຍລັດຖະບານ, ເຊັ່ນ:
G-Chat ແລະ G-Share ເພື່ອໃຫ້ມີການເຊື່ອໂຍງ
ແລະ ມີການແລກປ່ຽນສົ່ງເອກະສານຂໍ້ມູນ ຜ່ານຊ່ອງ
ທາງດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
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ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ

ຂໍ້ສະເໜີວີທິການແກ້ໄຂ

ທຶນ ແລະ ງົບ
ປະມານ

[G58] ມີຂໍ້ຈາກັດດ້ານງົບປະມານ ຂອງ
ລັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມໃນການ
ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.

[[S58] ສະເໜີໃຫ້ມີການຈັດບູລິມະສິດໃນການສະໜອງງົບ
ປະມານໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ
ກ່ຽວກັບ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ຈັດສັນງົບປະມານປະຈໍາປີ ທີ່
ແນ່ນອນ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນວຽກງານດີຈີຕອນ ພາຍໃນ ກະຊວງ/
ແຂວງ.

[G59] ສ ປປ ລາວ ຍັງອາໃສ ທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຫຼັກ

ແພລດຟອມ
ຂອງ
ລັດຖະບານ
ແລະ ການໃຊ້
ງາຮ່ວມກັນ

[G60] ບັນດາ ແພລດຟອມ ພາຍໃນທີ່
ນໍາໃຊ້ ໃນປະຈຸບັນ ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບ
ການບໍລິການອື່ນໆ ຂອງບັນດາ ກະຊວງ/
ແຂວງ. ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາ ແມ່ນດໍາເນີນ
ການແບບດັ້ງເດີມ ຊຶ່ງຂະບວນການດັ່ງ
ກ່າວ ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າຫຼາຍ.

[[S59] ສຸມໃສ່ ການສະໜອງທຶນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ:
ນະວັດຕະກໍາການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ
ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ ຜູ້ໃຫ້ທຶນພາຍນອກ
ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ປະກອບສ່ວນດ້ານທຶນ
ຮອນ ຜ່ານງົບປະມານດີຈີຕອນ ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ກັບຍຸດທະສາດ ການຫັນປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ.
[S60]]
i.

ii.

ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ ແລະ
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ ແພລດຟອມອອນລາຍຕ່າງໆ
ຂອງລັດຖະບານ ເຊັ່ນ G-Share ແລະ G-Chat;
ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງລະບົບ ຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ເປັນລະ
ເອກະພາບ ຊຶ່ງເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ ໃນການສາມາດ ໃຊ້
ລະບົບຮ່ວມກັນ ເພື່ອພັດທະນາການບໍລິການດີຈິ
ຕອນ ໂດຍ ອີງໃສ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ການອອກແບບໂຄງສ້າງຄືນໃໝ່ ຂອງ ບັນດາລະບົບ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງສ້າງ ໃນ
ການພັດທະນາ ແພລດຟອມດີຈີຕອນ ຂອງພາກລັດ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສາມາດຫດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເພີ່ມ
ໂອກາດໃນການບໍລິຫານລະບົບຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ
ບັນດາກົມກອງຕ່າງໆ ຂອງພາກລັດ.

[G61] ພະນັກງານພາກລັດ ສ່ວນຫຼາຍ
[[ S61]] ຈັດໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກລັດ ເພື່ອ
ແມ່ນຍັງບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມືດີ ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ຮູ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງດີຈີຕອນ ແລະ
ຈີຕອນ ແລະ ແອັບພລິກເກເຊິນ.
ແອັບພລິກເກເຊິນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ແອັບພລິກເກເຊິນສໍາລັບການ
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ
ບໍລິຫານຄວາມຮູ້.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ

[G62] ການຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນດ້ານ
ການຮ່ວມມື
ກັບ ພາກອຸດ ຄວາມຄິດລິເລີ່ມການຫັນເປັນດີຈີຕອນ
ແມ່ນຍັງຈໍາກັດຫຼາຍ.
ສາຫະກໍາ,
ສະຖາບັນ
ການສຶກສາ
ແລະ ອົງການ
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ຂໍ້ສະເໜີວີທິການແກ້ໄຂ
[[S62]] ສົ່ງເສີມ ການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງພາກລັດ ກັບພາກ
ເອກະຊົນ ແລະ ການເຊັນບົບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບບັນດາ
ບໍລິສັດເອກະຊົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນ
ແລະ ວິທີການປະຕິບັດ ຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່າງໆ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
ຕົວຢ່າງ ລັດຖະບານ ຂອງ ປະເທດ ຣະວັນດາ ໄດ້ມີການຮ່ວມ
ທຶນກັບບໍລິສັດ Zipline ທີ່ເປັນບໍລິສັດ ດຳເນີນກິດຈະການດ້ານ
ໂລຊິດສະຕິກອັດຕະໂນມັດ ທີ່ທັນສະໄໝ. ຈຸດປະສົງຫຼັກ ແມ່ນ
ເພືື່ອເປັນການເປີດຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍໃຊ້
ໂດຣນ ໃນການຂົນສົ່ງເລືອດ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ.
ສໍາລັບ ປະເທດ ອິນເດຍ, ບໍລິສັດ Telecommunications Consultants India Limited (TCIL) ຊຶ່ງເປັນ
ລັດວິສາຫະກິດ ກໍໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບບໍລິສັດ
ເອກະຊົນ Jupitice Just Technologies. ການຮ່ວມທຶນ
ລະຫວ່າງພາກລັດ ກັບເອກະຊົນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ ລັດວິສາຫະກິດ
TCIL ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ ຂອງ ບໍລິສັດ
ເອກະຊົນ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ
ພາຍໃນປະເທດ.

[G63] ຂາດການຮ່ວມມືກັບ ມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ແລະ ທຸລະກິດ ສະຕາດອັບ
ເພື່ອການພັດທະນາ ການໃຫ້ບໍລິການ
ສາທາລະນະ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ.

[[S63]] ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ
ສະຕາດອັບ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ ການບໍລິການ
ສາທາລະນະຮູບແບບໃໝ່. ຈັດການແຂ່ງຂັນສະຕາດອັບ, ການ
ພັດທະນາສະຕາດອັບ ແລະ ຂໍ້ຄິດລິເລີ່ມຕ່າງໆໃນການເຮັດ
ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ.

ຕາຕະລາງ 16: ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ສໍາລັບກອບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຮ່ວມມື

b. ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບໂຄງການທົດລອງເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອເປັນຕົວແບບ
ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຊ່ອງຫວ່າງຕົ້ນຕໍ, ຂົງເຂດວຽກງານຈຸດສຸມສະເພາະໄດ້ຖືກກໍານົດຂຶ້ນ ເພື່ອທົດລອງວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ
ທີ່ອາດມີທ່າງແຮງ ໂດຍເຮັດເປັນລັກສະນະໂຄງການທົດລອງ. ໂຄງການທົດລອງແບບຢ່າງ 8 ໂຄງການ ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີ
ພາຍຫຼັງໄດ້ພິຈາລະນາຫຼາຍເງື່ອນໄຂຢ່າງຮອບດ້ານ ເຊັ່ນ: ຊ່ອງຫວ່າງໃນການສະໜອງການບໍລິການ, ບັນດາໜ້າວຽກບູລິມະສິດ
ພາຍຫຼັງການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນວຽກຈຸດສຸມໃນການຫັນເປັນລັດຖະບານ
ທັນສະໄໝ ຫຼື ດີີຈີຕອນ, ກິດຈະກຳ ຫຼື ໂຄງການ/ນະວັດຕະກໍາ, ຄວາມງ່າຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສາມາດເຫັນຜົນໄດ້
ຮັບໄວ.
ຄໍາແນະນໍາເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ສະເໜີແນະຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໄດ້ສອ່ງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຂົງເຂດວຽກງານ ທີ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຈໍາເປັນຈະ
ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາຕໍ່ຍອດຈາກສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະສິ່ງທີ່ຕິດພັນ
ກັບຂົງເຂດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈິຕອນ. ບັນດາຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ
ລະດັບຄາດໝາຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ໝາກຜົນ, ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຜົນງານ ຕໍ່ກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ງານຫຼັກ. ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກຄໍາສະເໜີແນະດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍ ສໍາລັບການພິຈາລະນາວ່າ ຈະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມຮູບແບບບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານດີຈີຕອນຫຼືບໍ່ ທັງນີ້ກໍຂຶ້ນກັບແຜນແມ່ບົດ. ຂໍ້ສະເໜີແນະດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຖືກ
ຈັດລຽງຕາມບູລິມະສິດ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນກະທົບ ຂອງແຕ່ລະຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ຄວາມງ່າຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ໂຄງການທົດລອງບູລິມະສິດ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
i.

ປັບປຸງ ເວັບໄຊ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນອອນລາຍ ຂອງ ກະຊວງ ໃຫ້ມີ ໂຄງສ້າງລະບົບ ທີ່ ເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີມາດຕະຖານດຽວກັນ

ໂຄງການທົດລອງ

ປັບປຸງ ເວັບໄຊ ແລະ ສູນຂມູນອອນລາຍ ຂອງກະຊວງ ທີ່ມີ ໂຄງສ້າງລະບົບເອກະພາບ
ແລະ ມາດຕະຖານດຽວກັນ.

ຂະແໜງການ

ຕິດພັນຫຼາຍຂະແໜງການ ( ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ
ເປົ້າໝາຍ ທີ່ສະໜອງການລິການ)

ເສົາຄາຈຸດສຸມ

•
•

[G64] ຂາດ ເວັບໄຊຂໍມ
້ ນ
ູ ທີນ
່ າໍ ໃຊ້ໄດ້ຕວ
ົ ຈິງ ທີມ
່ ເີ ນືອ
້ ຫາ ແລະ ຂໍມ
້ ນ
ູ ທີຖ
່ ກ
ື ອັບເດດເປັນປະຈຳ

ສອດຄ່ອງກັບຊ່ອງ
ຫວ່າງ/ສິ່ງທ້າທາຍ
ຄຳອະທິບາຍ

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ

•

ຈຸດປະສົງ
ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການບໍ່ມີເວັບໄຊຂໍ້ມູນອອນລາຍ ຂອງກະຊວງ ຜ່ານການອັບ
ເດດເນື້ອໃນ ແລະ ບັນດາອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງເວັບໄຊ/ພໍໂທ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ມີ. ເວັບໄຊ/ພໍ
ໂທ ຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບປັບປຸງການບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍການສະໜອງການເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການທີ່ສະດວກ ວ່ອງໄວ ງ່າຍດາຍ ສໍາລັບທຸກການບໍລິການຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່
ສະໜອງໂດຍບັນດາກະຊວງດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອຍົກລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນ.

ຄຳອະທິບາຍ
ເວັບໄຊ ຂອງກະຊວງສາມາດພັດທະນາ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານເອກະພາບ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງ
ເວັບໄຊ (ຕົວຢ່າງ: ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງລະບົບຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການອອກແບບທີ່ງ່າຍດາຍ3131) ຈະ
ສາມາດນໍາໃຊ້ ສໍາລັບກະຊວງຂະແໜງການອື່ນໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງ ກັບເວັບໄຊຂໍ້ມູນ
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະດວກ ງ່າຍດາຍ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະ.
• ເວັບໄຊ ຕ້ອງ ປະກອບມີ:
o ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການບໍລິການສາທາລະນະທຸກປະເພດ ທີ່ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມ
ໃຊ້.
o ແບບຟອມທັງໝົດທີ່ມີເທິງ ໂດເມນ (domain) ຂອງພາກລັດ ແລະ ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການ
ສັນຈອນຂອງເອກະສານ.
o ເນື້ອໃນ ຫຼື ຂໍ້ມູນ ຂອງເວັບໄຊມີຫຼາຍພາສາ (ລາວ, ອັງກິດ)
o ມີພາກ ສໍາລັບການຕອບຄໍາຖາມ ທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ) ແລະ ການຕໍານິຕິຊົມ ຂອງ
ຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ, ມີອົງປະກອບທີ່ເປັນຊ່ອງທາງ ສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ສົນທະນາ
(ເພື່ອເກັບກໍາສັງລວມ ບັນດາຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຕ່າງໆ ຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ກັບ
ບັນຫາຕ່າງໆ).
o ມີການບໍລິການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແບບທາງໄກ ຫຼື ອອນລາຍ ທີ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ ລວມເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຄໍາສະເໜີ ຕ່າງໆ ໂດຍໃຊ້ ປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI.
• ຈະເປິດ ໃຫ້ບັນດາກົມກອງ/ຂະແໜງການຈຳນວນໜຶ່ງ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກຸ່ມປະຊາກອນ
ເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນກໍລະນີສຶກສາ ເພື່ອຮ່ວມການທົດລອງນຳໃຊ້ກ່ອນ.
• ເກັບກໍາສັງລວມ ຄໍາຄິດ ຄໍາເຫັນ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ ໂດຍໃຊ້ ແອັບພລິເຄເຊິນ ຕາມຕົວຊີ້ວັດ
(ປະສົບການໂດຍລວມຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ,
ອິນເຕີເຟດສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້, ອົງປະກອບດ້ານ
ຂໍ້ມູນ, ການຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ).
•

ໂຄງສ້າງແບບໄມໂຕເຊີວິສເຮັດໃຫ້ແອັບພິເຄເຊິນໃຫຍ່ສາມາດແຍກອອກເປັນສ່ວນນ້ອຍໆຫຼາຍສ່ວນທີ່ເປັນເອກະລາດເຊິ່ງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນມີໜ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ຂອງໃຜລາວ. ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຜູ້ຊົມໃຊ້ຄົນໜຶ້ງ, ແອັບພິເຄເຊິນທີ່ໃຊ້ໄມໂຄເຊີວິສສາມາດເອີ້ນໃຊ້ບັນດາການບໍລິການຍ່ອຍຕ່າງໆພາຍໃນເພື້ອສ້າງເປັນຄຳຕອບໃຫ້ຜູ້
ຊົມໃຊ້” ອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: https://inapp.com/blog/seven-approaches-to-legacy-application-modernization/
31
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
•

ຜົນສໍາເລັດ ຂອງໂຄງການແບບຢ່າງ ຈະຖືກນໍາໄປວິເຄາະ ໂດຍການວັດແທກປະສິດທິພາບ (ຫດ
ຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນລົງ ເຊັ່ນ: ເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ ໃນການສະໜອງການບໍລິການສາທາ ລະ
ນະ) ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນ (ການເຂົ້າມາໃນເວັບໄຊ ແລະ ການຊົມໃຊ້ໜ້າເວັບ
ໄຊ ຂອງກະຊວງ) ໃນໄລຍະຂອບເຂດເວລາທີ່ກໍານົດສຳລັບຊ່ວງທົດລອງ.

ii. ການວິເຄາະ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ແພລດຟອມປະສານງານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂມູນ ຂອງກະຊວງ (G -Share
ແລະ SharePoint)

ໂຄງການທົດລອງ

ii. ການວິເຄາະ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ແພລດຟອມປະສານງານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ຂອງກະຊວງ (G -Share ແລະ SharePoint)

ຂະແໜງການ

ຕິດພັນຫຼາຍຂະແໜງການ

ເສົາຄາຈຸດສຸດ

•
•

ສອດຄ່ອງກັບຊ່ອງ
ຫວ່າງ/ສິ່ງທ້າທາຍ

[G14] ການໃຊ້ແພລດຟອມອອນລາຍຫຼາຍອັນ ເຊັ່ນ WhatsApp ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ທີ່ນໍາໃຊ້
ເພື່ອການສື່ສານພາຍໃນ ລະຫວ່າງບັນດາຫ້ອງການຕ່າງໆ ທົ່ວພາກລາດ. ການນໍາໃຊ້ ແອັບພລິເຄເຊິນ
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສູນກາງ ຂອງລັດ, GChat ທີ່ຕໍ່າ

ການບໍລິການ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ກອບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຮ່ວມມື

[G64] ຍັງບໍ່ທັນມີກົນໄກການຮ່ວມມືທີ່ເປັນເອກະພາບ ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ/ຂະແໜງການຂັ້ນ
ແຂວງ ເພື່ອການສື່ສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.

ຄຳອະທິບາຍ

•

ຈຸດປະສົງ
ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອກໍານົດ ແພລດຟອມ ທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍບັນດາກະຊວງ/ຂະແໜງການຂັ້ນແຂວງ
ໃນປະຈຸບັນ, ວິເຄາະ ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ສະເໜີແນະລະບົບການແກ້ໄຂບັນຫາ ໃຫ້ແກ່ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແພລດຟອມທີ່ນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນ.
ຄຳອະທິບາຍ

•

•
•

•
•
•

•

ກໍານົດ:
o ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເຕັກນິກ (ບັນຫາການນໍາໃຊ້ ແລະ ບັນຫາ ການເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້) ຂອງບັນ
ດາແພລດຟອມຮ່ວມ ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ.
o ບັນຫາຕົ້ນຕໍ ໃນການປ່ຽນແປງດ້ານອົງການຈັດຕັ້ງ (ການດໍາເນີນງານ, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ນະໂຍບາຍ) ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແພລດຟອມຮ່ວມ.
ການວິເຄາະ ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະວິທີການແກ້ໄຂ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ແພລດຟອມຮ່ວມ ຂອງບັນດາກົມກອງ ແລະ ຂະແໜງການ ຂອງລັດຖະບານ.
ສ້າງແຜນການໃນການປ່ຽນແປງຂະບວນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ແຜນການປ່ຽນ
ແປງໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປ່ງຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກ ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິ
ບັດ ແພລດຟອມຮ່ວມດັ່ງກ່າວ.
ພັດທະນາໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຮູ້ຈັກ ແລະ ລຶ້ງເຄີຍກັບ
ການນໍາໃຊ້ ແພລດຟອມຮ່ວມດັ່ງກ່າວ.
ນໍາສະເໜີ ລະບົບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ ສອງ ຫຼື ສາມກະຊວງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການທົດລອງ
ນໍາໃຊ້.
ເກັບກໍາສັງລວມ ບັນດາຄໍາຄິດ ຄໍາເຫັນ ຕໍານິຕິຊົມ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການທີ່ນໍາໃຊ້ ແອັບພລິເຄ
ເຊິນ ບົນພື້ນຖານການພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆ ທີ່ກໍານົດຂຶ້ນເບື້ອງຕົ້ນ (ປະສົບການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້
ບໍລິການ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ , ອົງປະກອບດ້ານເນື້ອໃນ, ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ)
ຜົນສໍາເລັດ ຂອງໂຄງການຕົວແບບ ຈະຖືກນໍາໄປຄົ້ນຄ້ວາ ໂດຍການວັດແທກປະສິດທິພາບ (ຫດ
ຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນລົງ ເຊັ່ນ: ເວລາ ທີ່ນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການສະໜອງການບໍລິການ
ສາທາລະນະ) ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນ (ການເຂົ້າຊົມໃຊ້ແພລດສຟອມຮ່ວມ) ໃນ
ໄລຍະຂອບເຂດເວລາທີ່ກໍານົດສຳລັບຊ່ວງທົດລອງ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
iii. ການປະເມີນທັກສະ ຂອງພະນັກງານລັດ ດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ

ໂຄງການທົດລອງ

ການປະເມີນທັກສະ ຂອງພະນັກງານລັດ ດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ

ຂະແໜງການ

ຕິດພັນຫຼາຍຂະແໜງການ

ເສົາຄາຈຸດສຸມ

•
•

ສອດຄ່ອງກັບຊ່ອງ
ຫວ່າງ/ສິ່ງທ້າທາຍ

[G32] ຂາດແຮງງານທີ່ມີທັກສະ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ

ຄຳອະທິບາຍ

ການສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
ກອບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຮ່ວມມື

[G34] ຂາດລະບົບການຈັດຫາແຮງງານ ແລະ ຂາດທິດທາງທີ່ຈະແຈ້ງ ດ້ານການສ້າງວິຊາອາຊີບ ສໍາ
ລັບຕໍາແໜ່ງງານດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ

•

•

•

ຈຸດປະສົງ
ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາການຂາດແຄນທັກສະດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ
ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານທັກສະຄວາມສາມາດແບບຄົບຊຸດ ເພື່ອໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ຕາມຈຸດປະສົງ
ໃນການຫັນເປັນ ດີຈິຕອນ ຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ອະທິບາຍ
ບັນດາປະເທດ ເຊັ່ນ: ສ.ເກົາຫຼ,ີ ເອັສໂຕເນຍ ແລະ ປະເທດໄທ ແມ່ນເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມ
ຫ້າວຫັນ ໃນການຊອກຮູ້ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ທັກສະຄວາມສາມາດດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິ
ຕອນ ຂອງບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ.
ບັນດາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຄວນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການສ້າງກໍາລັງແຮງງານ ດ້ານ
ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ, ເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມອາດສາມາດຂອງກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
ຄວາມສາມາດໃນແຂ່ງຂັນ ດ້ານໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ຂອງປະເທດ:
o

ກຳນົດທັກສະດ້ານດີຈິຕອນທີ່ເປັນພື້ນຖານ ແລະ ລະດັບທີ່ພະນັກງານລັດ ຈຳເປັນຕ້ອງມີ
ໃນທຸກລະດັບ/ຕໍາແໜ່ງ ຢູ່ໃນກົມກອງ/ອົງການຈັດຕັ້ງລັດໃດໜຶ່ງ.

ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນແບບຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບລະດັບທັກສະດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ
ຂອງ ສປປ ລາວ.
i.
ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດທັກສະດ້ານ ດີຈິຕອນ ຂອງພະນັກງານລັດ ທີ່ເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
ສໍາຫຼວດ ເພື່ອວິເຄາະ ທັກສະທີ່ມີທັງໝົດ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບ ຂອງບັນດາ ຂໍ້
ຄິດລິເລີ່ມຕ່າງໆ/ບັນດາໂຄງການ ດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.
ii.
ດໍາເນີນການ ສຳພາດລົງເລິກຮ່ວມກັບບັນດາຕົວແທນ ຈາກກົມກອງ/ອົງການຈັດຕັ້ງ
ພາກລັດ.
o ດໍາເນີນການກໍານົດ ທັກສະດ້ານ ດີຈິຕອນ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຢູ່ໃນຫຼັກສູດການຮຽນຮູ້
ທັກສະດ້ານດີຈິຕອນ ໂດຍເລີ່ມຈາກ ຂັ້ນພື້ນຖານ ຈົນໄປເຖິງລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບ
ກ້າວໜ້າ.
ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ
ເພື່ອຊອກຫາ
ບັນດາຊ່ອງຫວ່າງ ຂອງທັກສະດ້ານ ດີຈິຕອນ ທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ.
ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ/ຂໍ້ສະເໜີແນະທາງອອກ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາຊ່ອງຫວ່າງທັກສະດ້ານດິຈິຕອນ ເພື່ອ
ສາມາດນໍາມາກຳນົດ ທັກສະດ້ານ ດີຈິຕອນທີ່ເປັນພື້ນຖານ ແລະ ຊອກຫາວິທີການ ທີ່ ເໝາະສົມ
ເພື່ອດຶງດູດ ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີພອນສະຫວັນດ້ານ ດ້ານດິຈິຕອນ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
o

•
•

iv. ຊຸບເປີແອັບ, ແອັບພລິເຄເຊິນ ສຳລັບການບໍລິການປະຕູດຽວ ຂອງລັດຖະບານ

ໂຄງການທົດລອງ
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ຊຸບເປີແອັບ, ແອັບພລິເຄເຊິນ ສຳລັບການບໍລິການປະຕູດຽວ ຂອງລັດຖະບານ

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ຂະແໜງການ

ຕິດພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ

ເສົາຄາຈຸດສຸມ
ສອດຄ່ອງກັບຊ່ອງ
ຫວ່າງ/ສິ່ງທ້າທາຍ

•
•

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງ ການບໍລິການ

[G14] ຂາດເວັບໄຊຂໍ້ມູນອອນລາຍ ທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້ຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ ທີ່ມີການອັບເດດອົງປະກອບດ້ານ
ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ.
[G45] ຂາດແພລດຟອມລວມ ເພື່ອນໍາໃຊ້ສໍາລັບການໃຫ້ການບໍລິການສາທາລະນະທາງເອເລັກໂຕຣ
ນິກ.

ຄຳອະທິບາຍ

•

•
•
•
•
•
•
•

•

ຈຸດປະສົງ
ຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງ ລະບົບການສະໜອງການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ໃຫ້ແກ່ ທຸກການບໍລິ
ການສາທາລະນະ ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍການພັດທະນາ ຊຸບເປີແອັບ ຂອງລັດຖະບານ.
ອະທິບາຍ
ຫຼາຍປະເທດ ເຊັ່ນ: ຣະວັນດາ , ພູຖານ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ມີການພັດທະນາລະບົບ
ເວັບໄຊຂໍ້ມູນອອນລາຍ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການສາທາລະນະທຸກປະເພດ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.
ຊຸບເປີແອັບ ຂອງລັດຖະບານ ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ ບົນພື້ນຖານ ຕໍ່ຍອດຈາກ ແອັບ LaoKYC ທີ່ນໍາ
ໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ.
ປະມານ ສີ່ ຫຼື ຫ້າ ການບໍລິການສາທາລະນະທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຈະຖືກກໍານົດ ເພື່ອຈະທໍາການ
ທົດລອງສະໜອງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຜ່ານຊຸບເປີແອັບດັ່ງກ່າວ.
ຂອບວຽກຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການ ຈະຖືກກໍານົດຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນການບໍລິການຕົວແບບ.
ອົງປະກອບການວິເຄາະ ຈະຖືກເອົາເຂົ້ານຳ ເພື່ອສະໜອງເປັນຂໍ້ມູນໃນການຄົ້ນຄວ້າ ເຊັ່ນ ບົດ
ລາຍງານຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ເຊິ່ງອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ສາມາດຕັ້ງຄ່າ, ກັ່ນຕອງ ແລະ ດັດປັບ.
ແອັບດັ່ງກ່າວເມື່ອສ້າງສຳເລັດຈະໄດ້ທຳການທົດລອງນຳໃຊ້ກັບກົມກອງ/ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ
ຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນກໍລະນີສຶກສາ ກ່ອນ.
ເກັບກໍາສັງລວມ ຄໍາຄິດເຫັນ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ແອັບ ອີງຕາມປັດໄຈຕ່າງໆ ທີ່ກໍານົດຂຶ້ນເບື້ອງຕົ້ນ
(ປະສົບການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້, ອົງປະກອບທາງດ້ານເນື້ອໃນ, ການ
ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ).
ຜົນສໍາເລັດ ຂອງໂຄງການແບບຢ່າງດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຖືກນໍາໄປຄົ້ນຄ້ວາ ໂດຍການວັດແທກປະ ສິດທິ
ພາບ (ການຫດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນລົງ ເຊັ່ນ: ເວລາ ທີ່ນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການສະ ໜອງ
ການບໍລິການສາທາລະນະ) ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນ (ການດາວໂຫຼດເທິງມືຖື, ການ
ລົງທະບຽນ, ອັດຕາການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການເຂົ້າຊົມ) ໃນໄລຍະຂອບເຂດ
ເວລາທີ່ກໍານົດສຳລັບຊ່ວງທົດລອງ.

v. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ໂຄງການທົດລອງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ,
ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ຂະແໜງການ

ຕິດພັນຫຼາຍພາກສ່ວນ

ເສົ້າຄາຈຸດສຸມ

•

ສອດຄ່ອງກັບຊ່ອງ
ຫວ່າງ/ສິ່ງທ້າທາຍ

ການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ
[G50] ຍັງບໍ່ທັນມີລະບົບ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບດິຈິຕອນ ສໍາລັບເຄື່ອງມື ICT ແລະ ການ
ບໍລິການ
[G51] ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ຂາດຄວາມເປັນ
ເອກະພາບ.
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ຄຳອະທິບາຍ

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

ຈຸດປະສົງ
ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບເຄື່ອງມື ICT ແລະ ການບໍລິການ ຍັງເປັນລັກສະນະປະຖົມ
ປະຖານ. ແຕ່ລະກະຊວງ ມີກົມກອງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂດຍສະເພາະ ທີ່
ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ ວິທີການຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສໍາລັບການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການເຄື່ອງມື ICT
ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ການບໍລິການຕ່າງໆ.
ຈຸດປະສົງແມ່ນ ເພື່ອສ້າງ ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບເອກະພາບລວມສູນ ທີ່ບັນດາກະຊວງ/
ຂະແໜງການຂັ້ນແຂວງ ສາມາດນໍາໃຊ້ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຍົກລະດັບ ປະສິດທິພາບ ຂອງ
ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ອະທີບາຍ
ຫຼາຍປະເທດ ເຊັ່ນ: ພູຖານ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ຜ່ານທາງອອນລາຍ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍຫດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຮັບປະກັນໃຫ້ຂະບວນ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດໍາເນີນໄປຕາມລະບົບເອກະພາບລວມສູນ ຢູ່ໃນທຸກກົມກອງ, ຫດຜ່ອນຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການສະໜອງໂອກາດທີ່ເປັນທໍາ ສະເໜີພາບໃຫ້
ແກ່ທຸກໆພາກສ່ວນ ທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ.
ກຳນົດຊ່ອງຫວ່າງຫຼັກ ໃນລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ສຳລັບເຄື່ອງມື ໄອຊີທິ,
ຊອບແວ ແລະ ຮາດແວ ທີ່ເໝາະສົມ.
ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ (ແພລດຟອມ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ການພັດທະນາແອັບ
ພລີເຄເຊິນ, ເວັບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ) ແລະ ສ່ວນປະກອບດ້ານຄວາມປອດໄພ
ຕ່າງໆນັ້ນຈະໄດ້ມີການສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າໃນລາຍລະອຽດ.
ພັດທະນາກອບໂຄງສ້າງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຊ່ອງຫວ່າງໃນປະຈຸບັນ ທີ່ມີຢູ່ໃນ
ຂະບວນການຈັດການປະມູນແບບປະຖົມປະຖານນັ້ນ.
ຮູບແບບທຸລະກິດ
ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ
(ລັດຖະບານເປັນເຈົ້າຂອງ/ລັດຖະບານບໍລິຫານ,
ລັດຖະບານເປັນເຈົ້າຂອງ/ບໍລິຫານໂດຍພາກ
ເອກະຊົນ, ຮູບແບບ ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ) ຈະໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ.
ຈະມີການທົດລອງລະບົບທົ່ວຂະແໜງການພາຍໃນ ຂອງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
ແລະ ກະຊວງ ອື່ນໆ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການທົດລອງ.
ເກັບກໍາສັງລວມ ຄໍາຄິດ ຄໍາເຫັນ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ບົນພື້ນຖານ ການພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆ ທີ່ກໍານົດຂຶ້ນເບື້ອງຕົ້ນ
(ປະສົບການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ , ອົງປະກອບທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ
ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ)
ຜົນສໍາເລັດ ຂອງໂຄງການແບບຢ່າງນີ້ ຈະຖືກນໍາໄປວິເຄາະວິໄຈ ໂດຍການວັດແທກປະສິດທິພາບ
(ຫດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນລົງ ເຊັ່ນ: ເວລາ ທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ
ການປະມູນ) ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ (ການນໍາໃຊ້ລະບົບ
ແລະ ຈໍານວນການຂອງການເຄື່ອນໄຫວໃນລະບົບ) ໃນໄລຍະຂອບເຂດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.

vi. ໂມເດວການສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດສະຕາດອັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ໂຄງການທົດລອງ

ໂມເດວການສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດສະຕາດອັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂະແໜງການ

ຕິດພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ

ເສົາຄາຈຸດສຸມ

•

ສອດຄ່ອງກັບຊ່ອງ
ຫວ່າງ/ສິ່ງທ້າທາຍ
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ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
[G13] ການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ເຊັ່ນ: ສູນການສະໜັບສະໜູນ/ບົ່ມເພາະ
ແລະ ບ່ອນພົບປະເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນສໍາລັບ ທຸລະກິດສະຕາດອັບ.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ຄຳອະທິບາຍ

•

•
•

•

ຈຸດປະສົງ
ການທົດລອງນີ້ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ລະບົບນິເວດຂອງສະຕາດອັບທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ
ແລະ ພັດທະນາ ກອບວຽກງານເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດສະຕາດອັບ ແລະ ຮູບແບບ
ການໃຫ້ສິ່ງຈູງໃຈ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ທຸລະກິດ ແລະ ນະວັດຕະກໍາດ້ານເຕັກໂຕໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ
ທັນສະໄໝ.
ອະທິບາຍ
ໂຄງການທົດລອງນີ້ ຈະສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ລະບົບນິເວດສະຕາດອັບທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອສາມາດ
ເຂົ້າໃຈເຖິງສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບທຸລະກິດສະຕາດອັບໃນປະຈຸບັນ ກໍຄື ໃນອະນາຄົດ.
ຈະຊ່ວຍພັດທະນາກອບວຽກການສົ່ງເສີມທຸລະກິດສະຕາດອັບ ແລະ ຮູບແບບແຮງຈູງໃຈ ທີ່ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການປະຕິບັດງານ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງຈຸດປະ
ສົງໃນການພັດທະນານະວັດຕະກໍາທຸລະກິດໃຫ້ທັນສະໄໝ.
ພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍ ຂອງສູນສົ່ງເສີມສະຕາດອັບແມ່ນເພື່ອ:
o ສະໜອງ ການສະໜັບສະໜູນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຕ່າງໆ (ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ,
ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ, ສິ່ງອໍານວຍໃນການວິໄຈຕະຫຼາດ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ)
o ສະໜອງສິ່ງອໍານວຍໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ.
o ສະໜອງການບໍລິການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດສະຕາດອັບ
(ຊ່ວຍໃນການຂຶ້ນ
ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສະໜອງການຮຽນຮູ້ຕົວຈິງກັບ
ທີ່, ການສຶກສາດ້ານທຸລະກິດ, ການສະໜັບໜູນຊຸມຊົນ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການນະ
ແນະນໍາດ້ານຕ່າງໆ).
o ສະໜັບສະໜູນ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ທຶນຮອນຕ່າງໆ.

vii. ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ລະບົບການແຍກປ່ຽວຢູ່ເຮືອນ

ໂຄງການທົດລອງ

ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ລະບົບການແຍກປ່ຽວຢູ່ເຮືອນ

ຂະແໜງການ

ສາທາລະນະສຸກ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ)

ເສົາຄາຈຸດສຸມ

•
•

[G3] ຂາດການເຊື່ອມສານ ບັນດາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: AI, RPA, IoT ເຂົ້າໃນການສະ
ໜອງການບໍລິການສາທາລະນະທີ່ດີ.

ສອດຄ່ອງກັບຊ່ອງ
ຫວ່າງ/ສິ່ງທ້າທາຍ
ຄຳອະທິບາຍ

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ

•
•

•
•
•
•

ໂຄງການທົດລອງນີ້ ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19 ປະສົບພົບພໍ້.
ໂຄງການຈະຄົ້ນຄວ້າ ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການເຊື່ອມ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: telehealth
ສໍາລັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ແຍກປ່ຽວຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຈະໄດ້ມີການແນະນໍໍາ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການ
ປັບປຸງອັບເກຣດ.
ຂໍ້ມູນລວງເລິກ (ເຊັ່ນ ພຶດຕິກໍາ ຂອງຜູ້ປ່ວຍ) ຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ ເພື່ອການວາງແຜນໂຄງການ/
ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ໃນອະນາຄົດ.
ແອັບພລິເຄເຊິນ ຈະຖືກປັບປຸງອັບເກຣດ/ຂະຫຍາຍ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ/ນໍາໃຊ້ໄດ້ ກັບ ການລົງ
ທະບຽນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ລະບົບເກັບກໍາສະຖິຕິ ທີ່ສໍາຄັນ.
ກອງປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ໃນຮູບແບບທາງໄກ ໂດຍການນໍາໃຊ້
ແອັບພລິເຄເຊິນ ສໍາລັບພະນັກງານແພດໝໍ (ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ).
ແອັບດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ (ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ສື່
ສິ່ງພິມຕ່າງໆ, ລວມທັງ ລາຍການທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ).
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
viii. ທາງເລືອກດ້ານ ດີຈິຕອນ ເພື່ອການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຫຼື ປະຊາກອນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ

ໂຄງການທົດລອງ

ທາງເລືອກດ້ານ ດີຈິຕອນ ເພື່ອການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຫຼື ປະຊາກອນທີ່ຢູ່ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ

ຂະແໜງການ

ການສຶກສາ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ)

ເສົາຄາຈຸດສຸມ

•
•
•

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ
ການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງ ການບໍລິການ
ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ

ສອດຄ່ອງກັບຊ່ອງ
ຫວ່າງ/ສິ່ງທ້າທາຍ

[G1] ການເຂົ້າເຖິງ ອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີ ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາທີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ ຍັງບໍ່ພຽງພໍ.

ຄຳອະທິບາຍ

ຈຸດປະສົງ
• ຄ່າອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ແພລດຟອມ ສໍາລັບການຮຽນ-ການສອນນັ້ນ
ຖືວ່າ ຍັງສູງຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ສໍາລັບລະບົບການສຶກສາທາງໄກ ຂອງ ສປປ ລາວ
•
ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອສະໜອງ ທາງເລືອກສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ມູນ/ອິນເຕີເນັດ
ທີ່ຈະສາ ມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຢູ່ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ສາມາດນໍາໃຊ້ແພລດຟອມ ການຮຽນ-ການສອນທາງໄກ ເຊັ່ນ: ການນໍໍາໃຊ້
G-Room ແລະ ຄັງປັນຍາລາວ.
ອະທິບາຍ
• ໂຄງການທົດລອງນີ້ ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສຳຫຼວດເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຊິ່ງຍັງມີຄວາມ
ຕ້ອງການ ລະບົບອິນເຕີເນັດ.
• ໂຄງການ ຈະກໍານົດຊະນິດການບໍລິການອິນທຣາເນັດ (ລະບົບອິນທຣາເນັດ ທີ່ນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບ ເຊີ
ບເວີ ຂອງພາກລັດ, ການບໍລິການລະບົບຄລາວ ໂຮສຕິງ) ທີ່ຕອ້ງການ ເພື່ອຮອງຮັບການຮຽນການສອນແບບດິຈິຕອນ.
• ຈະໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະ
ບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ ຫຼື ອິນທຣາເນັດ.
• ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຈະໄດ້ທົດລອງ ຢູ່ບັນດາຂົງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຂອງ
ໂຄງການ.
• ເກັບກໍາສັງລວມ ຄໍາຄິດ ຄໍາເຫັນ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ ໂດຍການໃຊ້ແອັບພລິເຄເຊິນ ບົນ
ພື້ນຖານ ການພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆ ທີ່ກໍານົດຂຶ້ນເບື້ອງຕົ້ນ (ປະສົບການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ,
ການເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້, ອົງປະກອບທາງດ້ານເນື້ອໃນ, ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ).
• ຜົນສໍາເລັດ ຂອງໂຄງການແບບຢ່າງນີ້ ຈະຖືກນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍການວັດແທກປະສິດທິພາບ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ (ການນໍາໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນທຣາເນັດ) ໃນໄລຍະ
ຂອບເຂດເວລາທີ່ກໍານົດ.
• ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ຈະຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ສໍາລັບນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ກ່ຽວກັບການນໍາ
ໃຊ້ ຊອບແວ ຂອງ ເຄືອຂ່າຍອິນທຣາເນັດ.

[G39] ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຈາກທຸກຂົງເຂດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ
ຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ພະນັກງານພາຍໃນ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ
ພັດທະນາການບໍລິການສາທາລະແບບ ເອເລັກໂຕຣນິກ.

ສາມໂຄງການທົດລອງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກພິຈະລະນາຈະນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍອີງໃສ່ ການປຶກສາຫາລືກັບທຸກພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື (UNDP ແລະ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ) ມີດັ່ງນີ:້
•
•
•
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ຊຸບເປີແອັບ ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ
ການປະເມີນທັກສະຄວາມສາມາດດ້ານ ໄອທີ/ດິຈິຕອນ ຂອງພະນັກງານລັດເຊິ່ງອາດຈະເລີ່ມຈາກກະຊວງຕົວແບບໃດ
ໜຶ່ງກ່ອນ.
ທາງເລືອກ/ເຄື່ອງມືດິຈິຕອນ ໃນການສະໜອງການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຫຼື ປະຊາກອນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

5. ຂຈາກັດ
ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈິຕອນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ອົງການ UNDP ແລະ
ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ. ບັນດາກິດຈະກໍາ ປະກອບມີ ການວາງແຜນ, ການເກັບຂໍ້ມູນ (ຂໍເອກະສານຕ່າງໆ), ການ
ເກັບຂໍ້ມູນຜ່ານແບບສອບຖາມ, ການສໍາພາດ/ການຈັດ FGDs ຫຼື ສົນທະນາກຸ່ມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສໍາຫຼວດ, ການສໍາ
ພາດ ແລະ ວິທີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແມ່ນມີຂໍ້ຈໍາກັດຫຼາຍປະການ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບ ຂອງການວິເຄາະ ແລະ ຜົນ
ຂອງການຄົ້ນຄ້ວາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫຼາຍວິທີຈຶ່ງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການວິເຄາະ
ວິໄຈ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບມີຖືກຕ້ອງ.
1) ຂາດຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານສະໜັບສະໜູນ
a. ບັນດາຂໍ້ມູນ/ເອກະສານ ທີ່ຈໍາເປັນ (ເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານ, ສະຖິຕິ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນການຕ່າງໆ) ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການປະເມີນສະຖານະການໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ລະດັບຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີສະໜອງໃຫ້ພຽງ
ແຕ່ສ່ວນໃດ ສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.
b. ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດີຈິຕອນສາກົນ ຂອງລັດຖະບານ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່
ຖືກເລືອກ ເພື່ອທໍາການປຽບທຽບ. ລາຍລະອຽດ ຂອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດີຈິຕອນສາກົນ ອາດຈະ
ສາມາດຊອກຫາໄດ້ ໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້/ການຢ້ຽມຢາມ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດໂອ້ລົມ ແລກປ່ຽນ ແລະ
ຂໍການປຶກສາຈາກບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈາກບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ບັນຫານີ້ ຈະ
ຊ່ວຍຍົກລະດັບ ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການຖອດຖອນບົດຮຽນທີ່ສໍາຄັນ ທີ່
ສປປ ລາວ ສາມາດພິຈາລະນານໍາໃຊ້. ຂໍ້ມູນດ້ານສະຖິຕິ (ສະຖິຕິ ຂະແໜງການ ໄອທີ/ດິຈິຕອນ, ຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈິ
ຕອນ, ທັກສະດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການສາທາລະນະ) ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເກັບ ຫຼື ບັນທຶກໄວ້
ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນລະດັບປະເທດ, ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ບ້ານ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມ ຄຸນນະພາບ
ຂອງການປະເມີນຜົນ.
c. ຄູ່ຮ່ວມງານຈຳນວນໜຶ່ງ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ເຊິ່ງປະກອບມີກະຊວງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຕາງໜ້າຂອງ
ສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາ, ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມສໍາພາດລົງເລິກ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຂອງ
ບັນດາກະຊວງຫຼັກໆ ແລະ ຈາກແຂວງ ແມ່ນໄດ້ຖືກສໍາພາດ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໃຫ້.
d. ຂາດການປະກອບສ່ວນດ້ານຄໍາຄິດ ຄໍາເຫັນ ຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ໂດຍການໃຫ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມປະກອບສ່ວນ.
2) ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານວິທີວິທະຍາ
a. ໄດ້ມີການສໍາພາດລົງເລິກ/FGDs ກັບ ບັນດາກະຊວງ, ແຂວງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼັກ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ. ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນການສໍາພາດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນໜຶ່ງ ແມ່ນບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ໄດ້ ຫຼື ບໍ່
ສາມາດຕອບໄດ້ໝົດທຸກຄໍາຖາມທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບເສົາຄໍ້າການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈີຕອນ ຫຼື DMA ເນື່ອງ
ຈາກບັນຫາຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານເວລາ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ຈຶ່ງໄດ້ມີການ normalize ຂໍ້ມູນທີ່ຂາດຫາຍໄປຈໍານວນໜຶ່ງນັ້ນ
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງໃນທົ່ວ ເສົາຄໍ້າທັງໝົດ ໃນການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈີຕອນ ຫຼື DMA.
b. ເຖິງວ່າການສໍາຫຼວດ ແມ່ນເຄື່ອງມືການປະເມີນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນກໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນ
ກັບ ຕົວເລືອກຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາຫຼວດ, ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດ ຢັ້ງຢືນ ດ້ວຍຂໍ້ມູນ/ເອກະສານ ຫຼື ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໄດ້.
c. ໂຄງສ້າງ ຂອງຕົວຢ່າງການສໍາຫຼວດກໍເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງ ຍ້ອນວ່າ ການສໍາຫຼວດຂ້ອນຂ້າງອ່ຽງໄປທາງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ຈາກພາກລັດຫຼາຍກວ່າ, ສ່ວນການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງຕາງໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນ ຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການ ແມ່ນມີຈໍານວນຈໍາກັດຫຼາຍ.

6. ພາກສະຫບ
ການປະເມີນຄວາມພ້ອມທາງດ້ານດີຈີຕອນ (DMA) ເຮັດໃຫ້ເຫັນພາບລວມແບບກ້ວາງ ແລະ ຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບສະພາບ ຂອງ
ລັດຖະບານດີຈິຕອນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍ ໃຫ້ລັດຖະບານ ປະເມີນຄວາມພ້ອມທາງດ້ານດິຈິຕອນ ຂອງ
ລະບົບຕ່າງໆ, ການບໍລິການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດດ້ານດິຈິຕອນ ເພື່ອສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍ ໃນ
ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ. ການປະເມີນ DMA ຍັງໄດ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖິງບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ແລະ ໂອກາດ ການກຳນົດ
ວຽກງານ ຫຼື ໂຄງການດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ການກຳນົດບັນດາໂຄງການທົດລອງຕ່າງໆ. ດ້ານ
ກອບວຽກ, DMA ເປັນໂມເດວທີ່ສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃນການຫັນເປັນດິຈິ
ຕອນ. ສຸດທ້າຍ, DMA ສາມາດເປັນບ່ອນອີງຊ່ວຍໃຫ້ ລັດຖະບານ ເລີ່ມສົນທະນາ ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ເພື່ອຈັດບູລິມະສິດ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບວຽກງານການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງພາກລັດ.
ການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເປັນໂຕຂັບເຄື່ອນສໍາຄັນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນໃຫ້ມີການ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຮັບຮອງເອົາການປະຕິຮູບ. ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ໂດຍລວມ ສປປ ລາວ ມີຄວາມ
ຄືບໜ້າ ໃນຂົງເຂດນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ, ການສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ ທາງດ້ານໂທລະມະນາຄົມການສື່ສານ. ປະເທດລາວ ຍັງໄດ້ປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາ ກອບວຽກ
ທາງດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຮອງຮັບກັບການປັບຕົວເປັນດິຈິຕອນ ໂດຍສອດ ຄ່ອງກັບບົດຮຽນທີ່ດີ ຂອງ
ສາກົນ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານດິຈິຕອນ ຂອງປະເທດ ແລະ ລະບົບນິເວດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວ ຊຶ່ງມັນໄດ້
ກາຍເປັນຕົວຮອງຮັບການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະດັບການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ຖ້າຫາກສົມທຽບໃສ່ກັບບັນດາປະ
ເທດອື່ນໆ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຍ້ອນ ອິນເຕີເນັດມີລາຄາສູງ, ຄວາມແຕກໂຕນກັນດ້ານດິຈິຕອນ ລະຫວ່າງຕົວເມືອງຊົນນະບົດ ແລະ ການຂາດທັກສະຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ. ທັກສະຄວາມສາມາດດ້ານ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ
ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຈັດເປັນບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍ, ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ ກໍມີຄວາມຈໍາເປັນສູງ
ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ສປປ ລາວ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນານະໂຍບາຍ ທີ່ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ສາຍອາຊີບ ໄອ
ຊີທີ/ດິຈິຕອນ, ສ້າງລະບົບນິເວດ ການສຶກສາດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ແລະ ການຮ່ວມມື ສໍາລັບການສະໜອງການບໍລິການແບບ
ເຊື່ມສານ.
ອີງໃສ່ຜົນ ຂອງການປະເມີນ ແລະ ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກັບກຳໄດ້, ສປປ ລາວ ຄວນສຸມໃສ່ ການສ້າງ ແຜນແມ່ບົດທີ່ລະອຽດ
ຈະແຈ້ງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃສ່ຕົວຈິງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຢ່າງສອດຄ່ອງ
ແລະ ເຮັບປະກັນວ່າບັນດາແນວຄິດລິເລີ່ມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໄດ້ຮັບບູລິມະສິດ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດ
ການວາງແຜນ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນທົ່ວລະບົບນິເວດດິຈິຕອນ, ເຫັນວ່າການພັດທະນາແຜນແມ່ບົດ ຄວນຈະຕ້ອງ ອີງໃສ່
ຫຼັກການ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ຢູ່ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ. ຊຶ່ງຫຼັກການດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຈະຕ້ອງໄດ້
ພັດທະນາໄປພ້ອມກັບ ກອບວຽກທີ່ຮອບດ້ານ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານລັດຖະບານທັນສະໄໝ,
ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ ສາມາດຂ້າມຜ່ານຈາກ ຮູບແບບ “ການປະຕິບັດ ແບບ
ເອກະລາດ” ໄປສູ່ຮູບແບບ “ແພລດຟອມ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງ”. ຖ້າຢາກເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນ, ມັນມີຄວາມ
ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ, ມີໂຄງສ້າງອົງກອນລັດຖະບານດິຈິຕອນ ແລະ ລະບົບການຈັດຊື້ເອກະພາບ ແລະ
ຮູບແບບຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ການສະໜອງບໍລິການຈາກພາຍນອກ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສໍາລັບການ
ຕິດຕາມ ກວດກາປະເມີນຜົນ ໂຄງການ ໄອຊີທີ ໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ທຸກຂະໜາດ.
ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນນັ້ນ ກໍແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການຕົວແບບ ຫຼື ໂຄງການ
ທົດລອງ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງ/ແຂວງ ເຊິ່ງຈະສ້າງຜົນສໍາເລັດ ເພື່ອມາແລກປ່ຽກັບບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼັກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ການ
ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ລິເລີ່ມການຫັນເປັນດິຈິຕອນເຕັມຮູບແບບ ທີ່ຈະໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ ໃນແຜນແມ່ບົດ.
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ເອກະສານອ້າງອີງ
ຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການ ສ້າງບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຄວາມພ້ອມທາງດ້ານ
ດີຈີຕອນ:

ລ/ດ

ການຈັດອັນດັບ ແລະ ເອກະສານ

1

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບປັບປຸງ ຂອງ ສປປ ລາວ

2

ກົດໝາຍ ແລະ ດໍາລັດ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

3

OECD ນະໂຍບາຍທາງດ້ານນິຕິກໍາ (2016)

4

ລາວ ເຊີດ (CERT)

5

UNIDR –ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ

6

ການຈັດອັນດັບຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ຂອງສາກົນ (2020)

7

ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ວຽກງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງ ສປປ ລາວ

8

ກົມຮ່ວມມືສາກົນ-ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

9

ອົງການການຄ້າໂລກ- ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ

10

ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

11

ການຈັດອັນດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສື່ສານ (TII)

12

ເຕັກໂນໂລຊີ ດ້ານການເຊື່ອມໂຍງທາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ITU)

13

ການຈັດອັນດັບການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການສາທາລະນະທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (OSI)

14

ການຈັດອັນດັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ

15

GSMA ການຈັດອັນດັບ ເຄື່ອຄ່າຍຄອບຄຸມສັນຍານໂທລະສັບມືືຖື

16

ການຈັດຄວາມງ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

17

ການຈັດອັນດັບການພັດທະນານະວັດຕະກໍາ (2020)

18

ການຈັດອັນດັບ ການພັດທະນາທາງດ້ານ ICT (IDI)

19

ການຈັດອັນດັບ ການພັດທະນາ ລັດຖະບານ ເອເລັກໂຕຣນິກ (EGDI)

20

ການຈັດອັນດັບຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີແຫ່ງຊາດ (2020)

21

ເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນຄວາມພ້ອມ ສໍາລັບການຫັນເປັນລັດລັດຖະບານດີຈີຕອນ ສະບັບ ທີ 3, ທະນາຄານໂລກ

22

ການຈັດອັນດັບການເຊື່ອມໂຍງດ້ານດີຈີຕອນ ຂອງອາຊຽນ ໃນການປະເມີນວັດແທກ ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານດີຈີຕອນ
ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາເສດຖະກະກິດ, USAID ສິງຫາ 2021

23

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ (2019)

24

ສະຖິຕິດ້ານໄປສະນີ ແລະ ການສື່ສານ (2019)

25

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.

26

ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030- ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງໄປສະນີ ແລະ ການສື່ສານ (2016-2025)

27

ລະບົບລັດຖະບານທັນສະໄໝ ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ

28

ເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ຂອງປະເທດ ໂດຍການພັດທະນາດີຈີຕອນ
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29

ເຄື່ອງມືໃການປະເມີນຂໍ້ຄິດລິເລີ່ມ ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ ໂດຍການພັດທະນາດີຈີຕອນ/ບໍລິສັດ ການເງິນ
ສາກົນ

30

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານຂໍ້ມູນເປີດ (Open data) ໂດຍການພັດທະນາດີຈີຕອນ/ການປະເມີນເສດຖະກິດດີ
ຈີຕອນ ຂອງປະເທດ

7. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
a. ເສົາຄໍ້າ ສໍາລັບການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈີຕອນ ຫຼື DMA, ຂົງເຂດວຽກງານຈຸດສຸມ ແລະ ເກນ
ວັດແທກ
i.

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ

ວຽກງານຈຸດສຸມນຈຸດສຸມ

ຕົວຊີ້ວັດ
ການຄອບຄຸມ ຂອງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ
ການສື່ສານຜ່ານໂທລະສັບມືຖື
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນລະບົບຄລາວ
ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ

ດ້ານດີຈີຕອນ

ມາດຖານ ອິນເຕີເຟດ ການຂຽນໂປຣແກຣມ ແອັບພລິກເກເຊິນ
APIs ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ
ສະຖານີໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ອຸປະກອນສໍາລັບຜູ້ຊົມໃຊ້
ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກໂນໂລ
ຊີ
ໂຄງສ້າງອົງກອນ

ໂຄງສ້າງລະບົບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນ

ຂອບວຽກການດໍາເນີນງານຮ່ວມ
ມາດຖານໃນການດໍາເນີນງານ
ການເກັບກໍາສັງລວມ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ຄຸນນະພາບ ຂອງຂໍ້ມູນ

ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ

ຫຼັກການດ້ານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ການວິເຄາະວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ສູນລວມແຫ່ງນະວັດຕະກໍາ

ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາ

ລະບົບນິເວດ ສໍາລັບທຸລະກິດສະຕາດອັບ
ຮູບແບບໃໝ່ໃນການໃຊ້ງານ
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ວຽກງານຈຸດສຸມນຈຸດສຸມ

ຕົວຊີ້ວັດ
ເວັບໄຊຂໍ້ມູນ/ເວັບໄຊຂອງກະຊວງ/ແອັບພລິເກເຊິນ ໂທລະສັບ
ມືຖື

ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງພາກລັດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊອບແວເປີດ
ເກີດຂຶ້ນໃໝ່
ການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່

ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ii.

ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຕົວຊີ້ບອກ
ການເຂົ້າເຖິງ ລະບົບຄອມພິວເຕີໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ

ເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ
ອາຊະຍາກໍາທາງຄອມພິວເຕີ/ການເງິນ
ອົງກອນ ແລະ/ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ

ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ
ມາດຖານ ແລະ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ
ການກໍານົດປະເພດຂໍ້ມູນ
ການຢັ້ງຢຶນຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ

ການລະບຸຕົວຕົນ ແລະ ລາຍເຊັນ ດີຈີຕອນ

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວໂລກ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການຮ່ວມມືສາກົນ

ນະໂຍບາຍດ້ານການລົງທຶນ
ຂອບໜ້າວຽກທາງດ້ານນິຕິກໍາ
ນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມທາງເອເລັກໂຕຣນິກ

ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ຊັບສິນທາງປັນຍາ
ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

iii.

ການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ

ຂົງເຂດວຽກຈຸດສຸມ

ຕົວຊີ້ບອກ
ປະຊາກອນທາງການສຶກສາ

ຄວາມຮູ້ ແລະ ການຈ້າງງານ ດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ

ໂຄງການພັດທະນາເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ອະຊີວະສຶກສາ ແລະ
ການພັດທະນາທັກສະ
ການນໍາໃຊ້ດີຈີຕອນ
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ຂົງເຂດວຽກຈຸດສຸມ

ຕົວຊີ້ບອກ
ຄວາມຊໍານານດ້ານດີຈີຕອນ

ທັກສະ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານດ້ານດີຈີຕອນ

ແຜນຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ນະໂຍບາຍອຸດໜູນ
ການຮ່ວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລທ້ອງຖິ່ນ
ການຮັບສະໜັກງານ

ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາ

ໂຄງການຈັດຝຶກອົບຮົມ/ສຳມະນາ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ສໍາລັບການການປ່ຽນແປງ
ການອອກໃບຢັ້ງຢືນລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈີຕອນ
ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່
ເກີດຂຶ້ນໃໝ່

iv. ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຕົວຊີ້ບອກ

ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ
ປະສົບການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ການຄົ້ນຄິດ
ການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ
ອອກແບບ
ການນໍາໃຊ້ ບົດຮຽນດ້ານ ການຄົ້ນຄິດອອກແບບ
ຄວາມທົ່ວເຖິງ ແລະ ແທດເໝາະກັບລັກສະນະ
ທ້ອງຖິ່ນ

ການເຂົ້າເຖິງ/ຄວາມທົ່ວເຖິງ
ເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ການຮ່ວມມື ກັບທ້ອງຖິ່ນ
ວິທີການເຂົ້າເຖິງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ການສື່ສານ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່/ຍຸດທະສາດດ້ານການຕະຫຼາດ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ປະຊາຊົນ

ຫຼັກການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້
ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການຮູ້ນໍາ
ການຮູ້ນໍາໃຊ້
ໃຊ້
ກົນໄກການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ

v.

ການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຕົວຊີ້ບອກ
ການກໍານົດ, ຮູບແບບການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການສະໜອງ
ບໍລິການ

ຂໍ້ຄິດລິເລີ່ມດ້ານການບໍລິການຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄວາມສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ເປົ້ າ ໝາຍການພັ ດ ທະນາແບບຍື ນ ຍົ ງ
(SDGs) ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດແຫ່ງຊາດ
ການປັບປຸງຂັ້ນຕອນ ການກໍານົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ

ມາດຕະຖານການບໍລິການດີຈິຕອນ ຂອງ ພາກລັດ
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ຂົງເຂດການຄອບຄຸມ ແລະ ການປະຕິບັດງານ

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຕົວຊີ້ບອກ
ການວາງແຜນໂຄງການ ແລະ ທີມງານຂອງລັດຖະບານ

ການວາງແຜນ ແລະ ການດຳເນີນໂຄງການ

ຂະບວນການ ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການບໍລິຫານ
ຂະບວນການສໍາເນົາ ແລະຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເອກະສານ

ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ເຄື່ອງມື ແລະ ການບໍລິການ
ໄອຊີທີ
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ

ການຫດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການຄວບຄຸມ
ຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ
ກົນໄກການລາຍງານ
ກົນໄກການປະເມີນຜົນ ແລະ ເກນວັດແທກ

vi. ຂອບການດຳເນີນງານ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຕົວຊີ້ບອກ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງ

ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຜູ້ນໍາລະດັບສູງ

ການກໍານົດວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
ຢ່າງຈະແຈ້ງ
ການເຜີຍແຜ່ ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດດ
ການຮັບຮູ້ ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ
ການກໍານົດຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ວັດທະນະທໍາດ້ານນະວັດຕະກໍາ
ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງອົງກອນ
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ໜ່ວຍງານ
ກົນໄກ ສໍາລັບການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

ການສະໜອງທຶນ ແລະ ງົບປະມານ

ການຈັດສັນງົບປະມານສະເພາະສໍາລັບວຽກງານຂໍ້ລິເລີ່ມການຫັນ
ເປັນດີຈີຕອນ
ການໃຫ້ບູລິມະສິດ ສໍາລັບຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່າງໆໃນການຫັນເປັນ ດີຈີ
ຕອນ

ແພລດຟອມຮ່ວມ ຂອງລັດຖະບານ,

ການເຊື່ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານ ແລະ ແພລດຟອມທີ່ມີຢູ່

ການປະສານງານ ແລະ

ການສ້າງແພລດຟອມທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ

ການແລກປ່ຽນຂມູນຂ່າວສານ

ການຮ່ວມມື ດ້ານວຽກງານດີຈີຕອນ
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b. ການໃຫ້ຄະແນນສໍາລັບບັນດາກະຊວງ/ແຂວງ
ເສົາຄາ
ເຕັກໂນໂລ
ກະຊວງ

ຊີ ແລະ

ນະໂຍບາຍ
ແລະ

ການ
ສ້າງທັກ

ການເອົາ

ສະ ແລະ

ການກໍານົດ

ຂອບໜ້າວຽກ

ແລະ ການ

ແລະ ການ

ສະໜອງ

ຮ່ວມມືດ້ານ

ບໍລິການ

ສະຖາບັນ

ສະເລ່ຍ

ເຄື່ອງມື

ລະບຽບ

ໄອຊີທີ

ການ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ

3.8

2.1

2.0

1.4

2.7

2.4

3.1

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

2.7

1.8

2.1

1.4

2.6

2.7

2.4

ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ການສື່ສານ

1.9

2.1

2.3

1.7

2.8

2.1

2.3

ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການ
ຄ້າ

2.5

2.5

1.4

1.4

2.8

2.3

2.1

ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົ່ງ

2.7

3.0

1.9

1.4

1.5

2.4

2.1

ກະຊວງ ການເງິນ

1.8

3.0

2.1

1.7

2.4

2.6

2.0

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

1.6

2.7

2.8

1.7

1.1

1.2

1.9

ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

2.4

1.0

1.5

1.1

1.4

2.0

1.8

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

1.6

3.0

2.0

1.4

2.0

1.4

1.8

ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ

1.7

1.6

1.9

1.7

1.4

1.6

1.7

ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

1.8

3.0

2.0

1.4

2.6

1.6

1.6

ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ

1.6

1.3

1.8

1.1

2.0

1.8

1.6

ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

1.6

3.0

2.0

1.4

1.8

1.9

1.6

ກະຊວງ ພາຍໃນ

1.6

3.0

2.0

1.4

1.6

2.4

1.6

ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

1.4

3.0

2.0

1.4

1.6

2.6

1.6

ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

1.3

2.4

1.6

1.4

2.7

2.4

1.6

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດີການສັງຄົມ

2.4

1.5

1.8

1.1

1.7

1.1

1.5

ສະພາແຫ່ງຊາດ

1.7

2.9

1.8

1.2

1.2

1.6

1.4

ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ

1.2

2.5

1.0

1.2

2.0

1.5

1.3
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ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນ
ຄວາມອາດ ໃຈກາງ
ສາມາດ

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ເສົາຄາ

ແຂວງ

ເຕັກໂນໂລ
ຊີ ແລະ
ເຄື່ອງມືໄອ
ຊີທີ

ການເສີມ
ນະໂຍບາຍ

ສ້າງທັກ

ການເອົາຜູ້

ແລະ ລະບຽບ

ສະ ແລະ

ຊົມໃຊ້ເປັນ

ການ

ຄວາມອາດ

ໃຈກາງ

ສາມາດ

ການກໍານົດ
ແລະ ການ
ສະໜອງ
ບໍລິການ

ຂອບໜ້າວຽກ
ແລະ ການ

ຄະແນນ
ສະເລ່ຍ

ຮ່ວມມື

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

1.5

3.0

2.0

1.4

2.9

2.6

1.7

ແຂວງສາລະວັນ

1.5

2.4

1.9

1.4

2.2

2.1

1.5

ແຂວງຜົ້ງສາລີ

1.6

2.5

2.0

1.4

1.8

2.4

1.5

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

1.6

3.0

2.0

1.2

1.7

2.1

1.5

ແຂວງໄຊຍະບູລີ

1.4

2.8

2.0

1.4

2.2

1.9

1.5

ແຂວງອັດຕະປື

1.4

2.5

1.8

1.4

2.1

2.1

1.5

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

1.4

2.5

1.8

1.4

2.1

2.1

1.5

ແຂວງຊຽງຂວາງ

1.3

2.4

2.0

1.4

1.8

2.4

1.4

ແຂວງອຸດົມໄຊ

1.4

2.9

1.7

1.1

1.8

2.0

1.4

ແຂວງຫົວພັນ

1.3

2.7

1.5

1.2

1.8

1.9

1.4

ແຂວງຄໍາມ່ວນ

1.3

2.8

1.6

1.2

1.6

1.9

1.4

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

1.5

1.5

1.5

1.1

2.1

2.0

1.3

ແຂວງເຊກອງ

1.1

1.1

1.2

1.4

2.4

2.6

1.3

ແຂວງວຽງຈັນ

1.2

2.2

1.5

1.4

1.2

1.5

1.2

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

1.4

2.3

1.2

1.1

1.2

1.3

1.2

ແຂວງໄຊສົມບູນ

1.5

1.1

1.1

1.1

2.1

1.1

1.1

ແຂວງຫຼວງພະບາງ

1.1

1.0

1.5

1.0

1.0

1.3

1.1

ແຂວງຈໍາປາສັກ

0.9

1.0

1.0

1.0

1.0

1.4

1.0

a. ວິທີການປະຕິບັດ ຂອງ ລັດຖະບານດີຈິຕອນສາກົນ ໂດຍລະອຽດ
i.

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືໄອຊີທີ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ພູຖານ

1. ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ເຄືອຂ່າຍສາຍໄຍແກ້ວແຫ່ງຊາດ
2. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາກົນ ແມ່ນຖືກດຳເນີນການໂດຍຜ່ານ 2 ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຈາກ ອິນເດຍ
3. ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໂທລະສັບມືຖື: 95 ສ່ວນຮ້ອຍ (ຂະຫຍາຍໂຕ +3.5 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່
ປີ) ຂອງປະຊາກອນ
4. ໂທລະສັບມືຖືກວມ 92 ສ່ວນຮ້ອຍແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຄວາມໄວ
ສູງ (3G-5G)

ສ.ເກົາຫຼີ

1. ໂທລະສັບມືຖືກວມ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຄວາມ
ໄວສູງ (3G-5G)
2. ຄວາມໄວໂດຍສະເລ່ຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແບບໃຊ້ສາຍ: 144.41 MBPS
3. ຄວາມໄວໂດຍສະເລ່ຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແບບບໍ່ມີສາຍ: 103.18 MBPS
4. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານ ເຄືອຂ່າຍການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ (BCN) ມີ
ຈຸດປະສົງໃນການຫດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່
ລະຫວ່າງເຂດຕົວເມືອງ
ແລະ ຊົນນະບົດ.

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ດ້ານດີຈິຕອນ
ແລະ ການເຊື່ອມ
ຕ
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ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ໄທ

1. ທົ່ວປະເທດສາມາດເຂົ້າເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ. ໄດ້ມີການລິເລີ່ມ
ສ້າງຕັ້ງລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເຄເບິ້ນໃຕ້ທະເລກັບສາກົນ, ເພີ່ມໃສ່ລະບົບສາຍເຄເບິ້ນ
ໃຕ້ທະເລ 6 ສາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ
ລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ.
2. ໂທລະສັບມືຖືກວມ 100 ສ່ວນຮ້ອຍແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຄວາມໄວ
ສູງ (3G-5G)
3. ຄວາມໄວໂດຍສະເລ່ຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແບບໃຊ້ສາຍ: 125.12 MBPS
4. ຄວາມໄວໂດຍສະເລ່ຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແບບບໍ່ມີສາຍ: 25.98 MBPS

ພູຖານ

1. ລັດຖະບານໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອບວຽກການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນທາງເອເລັກໂຕຣ
ນິກ
2. ລັດຖະບານໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບຮາດແວ/ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍຜ່ານມາດຕະ
ຖານ ແລະ ລາຍລະອຽດສະເພາະທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂອບວຽກການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
3. ໂຄງສ້າງອົງກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ ຕົວແບບອ້າງອີງທຸລະກິດ, ຕົວແບບອ້າງອີງຂໍ້ມູນ, ຕົວ
ແບບອ້າງອີງໂປຣແກຣມ, ຕົວແບບອ້າງອີງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ຕົວແບບອ້າງອີງ
ຄວາມປອດໄປທາງລະບົບ
4. ເຊິບເວີຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ WSO2 ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບລວມສູນ
ບໍລິການອົງກອນ ສຳລັບວຽກງານການຮວມ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ຂັ້ນຕອນ

1. ຫຼັກການດ້ານໂຄງສ້າງລະບົບລວມມີ:
a. ພາສາ XML ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ໂຄງສ້າງລະບົບ,
b. ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ, ບໍ່ປົກປ້ອງຊ່ອງທາງ
ມາດຕະຖານ
c. ແຍກລະບົບບໍລິຫານເວັບໄຊ ອອກຈາກລະບົບໜ້າເວັບ. ການບໍລິການດຳເນີນ
ແລະ ການໃຊ້ງານ
ການບໍລິການ ຜ່ານທາງໜ້າເວັບໄຊເທົ່ານັ້ນ
ຮ່ວມກັນ
d. ອອກແບບລະບົບສຳລັບການບໍລິການ, ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບບໍລິການ/ບໍລິການທາງອິນ
ເຕີເນັດ.
e. ກໍານົດເນື້ອໃນການບໍລິການໂດຍນຳໃຊ້ ພາສາ WSDL
ເອັສໂຕເນຍ 2. ຫຼັກການການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນລວມມີ:
a. ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກ ຫຼີກລ້ຽງຄວາມຊ້ຳຊ້ອນ
b. ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານ
c. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຈໍານວນຫຼາຍທີ່ສາມາດພົບເຫັນງ່າຍ
d. ຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນຄວາມລັບ
3. ຮັບປະກັນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຜ່ານເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ (X-Road):
a. X-Road ແມ່ນເຄື່ອງມືດ້ານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມເປີດກວ້າງ, ປອດ
ໄພ ແລະ ມີມາດຕະຖານ
b. ອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວ
c. ສາມາດນຳໃຊ້ X-Road ເພື່ອສະໜອງ, ຮວມຮວມ ແລະ ນຳໃຊ້ການບໍລິການ
ທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.
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ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການວ່າດ້ວຍຂອບວຽກດ້ານໂຄງສ້າງລັດຖະບານເອ
ເລັກໂຕຣນິກ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 (ຮູບແບບທີ 1.0). ຂອບວຽກດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກນຳ
ໃຊ້ໃນທົ່ວທຸກໜ່ວຍງານ ແລະ ໃນທຸກລະດັບຂອງລັດຖະບານ.
2. ຂອບວຽກດ້ານໂຄງສ້າງລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ
ຫວຽດນາມ
ໄດ້ກໍາ
ນົດກ່ຽວກັບຂອບວຽກສຳລັບແພລດຟອມຮ່ວມ, ການເຊື່ອມໂຍງ ແພລດຟອມ
ຫວຽດນາມ
(NGSP, LGSP).
3. ບາງໜ່ວຍງານ, ເຊັ່ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ໄດ້ມີການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ
ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ISO 27001.

ພູຖານ

1. ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແມ່ນຖືກສະໜອງໃຫ້ໃນຮູບແບບຂອງ API (ບໍ່ແມ່ນຜ່ານການ
ເຊື່ອມໂຍງ). ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງສ້າງລະບົບດັ່ງກ່າວຈຶ່ງປະກອບມີ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ
API ຂອງ WSO2 (ທີ່ສະໜອງການຄຸ້ມຄອງ API ໃນຕະຫຼອດວົງຈອນອາຍຸ, ການ
ພັດທະນາໂປຣແກຣມ, ການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ, ແລະ ການຈຳກັດການຈໍລະຈອນ
ຂໍ້ມູນໃນລະບົບ) ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ
ເຊິບເວີຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງ WSO2 ແລ້ວ. ສະຖາປັດຕະຍາກຳນີ້ຍັງລວມມີເຄື່ອງມື
ຊອບແວເປີດອື່ນໆອີກ ທີ່ນອກເໜືອຈາກລະບົບ WSO2.
2. ສູນຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ທີ່ລວມສູນ
ບັນດາໂປຣແກຣມສຳຄັນດ້ານການດຳເນີນກິດຈະການຂອງໜ່ວຍງານລັດ ແລະ ໄດ້
ຖືກອອກແບບໂດຍນຳໃຊ້ມາດຕະຖານຂັ້ນ II. ມັນຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ສາມາດສະໜອງບໍລິການອິນເຕີເນັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ສາມາດເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສຳຄັນ ແລະ
ບໍລິການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ,
ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ແລະ ຫດຜ່ອນຄວາມຊ້ຳຊ້ອນຂອງລະບົບ.

ສ.ເກົາຫຼີ

1. ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນຂໍ້ມູນລັດຖະບານແບບລວມສູນຂຶ້ນເປັນແຫ່ງທຳອິດໃນໂລກ,
ຫຼື ທີ່ຮູ້ຈັກໃນຊື່ NCIS. ສູນດັ່ງກ່າວສະໜອງຊັບພະຍາກອນດ້ານໄອຊີທີທີ່ຫຼາກ
ຫຼາຍ ໃນລັກສະນະສະເພາະທາງ ແລະ ຮອບດ້ານ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຈາກ44 ໜ່ວຍ
ງານ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສະໜອງບໍລິການລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກຫຼາຍກວ່າ
1,500 ບໍລິການ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາຂັດຂ້ອງ 24/7.

ຣະວັນດາ

1. ຣະວັນດາ
ແມ່ນພວມຢູ່ໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງການສ້າງ
ນິຕິກຳແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ
ທຸລະກິດສະຕາດອັບ.
2. ກອງທຶນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຣະວັນດາ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງທຶນຊ່ວຍ
ໃຫ້ SME ສາມາດນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການດຳເນີນກິດຈະການ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດດ້ານລະບົບນິເວດການດຳເນີນທຸລະກິດ/ນະວັດຕະກຳ.

ການຄຸ້ມຄອງ
ຂມູນ

ລະບົບນິເວດ
ດ້ານນະວັດຕະກຳ

1. ສະຕາດອັບ ເອັສໂຕເນຍ ແມ່ນແຜນລິເລີ່ມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງລະບົບ
ນິເວດດ້ານທຸລະກິດສະຕາດອັບໃນ ເອັສໂຕເນຍ ໂດຍຜ່ານການສ້າງ ແລະ ການ
ດຳເນີນຍຸດທະສາດດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ, ການ
ເອັສໂຕເນຍ
ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໃນການພັດທະນາພາກພື້ນ,
ການຮ່ວມຈັດງານສົ່ງເສີມທຸລະກິດສະ
ຕາດອັບຕ່າງໆ, ການສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທ້ອງຖິ່ນ, ການດຶງດູດນັກ
ລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາ ເອັສໂຕເນຍ ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານ
ລະບຽບການ ແລະ ການລຶບລ້າງອຸປະສັກຕ່າງໆ.
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ປະເທດ

ຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ໄທ

1. ໄດ້ມີການສ້າງນິຄົມດີຈິຕອນຂຶ້ນ ຊຶ່ງປະກອບມີສູນຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະໄໝ,
ລະບົບ
ທົດສອບນະວັດຕະກຳ ແລະ ສູນໄອໂອທີ ເພື່ອແນໃສ່ດຶງດູດນັກພັດທະນານະວັດຕະ
ກຳດີຈິຕອນຈາກທົ່ວໂລກ. ອີກໜຶ່ງນິຄົມດີຈິຕອນທີ່ຊື່ວ່າ ນິຄົມດີຈິຕອນ True, ເຮັດ
ໜ້າທີ່ເປັນສູນພັດທະນານະວັດຕະກຳດີຈິຕອນ ແລະ ສົ່ງເສີມການດຳເນີນງານຂອງ
ທຸລະກິດສະຕາດອັບ ແລະ ທັງຍັງເປັນນິຄົມສະຕາດອັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ພາກພື້ນ
ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

1. ປະຊາຊົນ, ຜູ້ປະກອບການ, ພະນັກງານຕ່າງໆ ສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍລິການຂອງພາກລັດ
ກວມ 99 ສ່ວນຮ້ອຍ - ທີ່ລວມມີດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການດຳເນີນ
ທຸລະກິດ, ທີ່ພັກອາໄສ, ການຂໍຄໍາປຶກສາທາງກົດໝາຍ, ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການ
ເອັສໂຕເນຍ
ຈ້າງງານ, ແຜນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນພິການ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນພົນລະເມືອງ
ຜ່ານທາງອອນລາຍໄດ້ໃນຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງທຸກວັນ.
ການບໍລິການທາງ
ດ້ານເອເລັກໂຕຣ
ຣະວັນດາ
ນິກ ແລະ ເຄື່ອງມື
ໄອຊີທີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ໃໝ່

ສ.ເກົາຫຼີ

ii.

1. ແພລດຟອມດີຈິຕອນຂອງລັດຖະບານໄດ້ສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣ
ນິກກວມເກືອບ 100 ບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ທຸລະກິດຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ເຊິ່ງ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຕະຫຼອດ 24ຊົ່ວໂມງ/ທຸກວັນ. ການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣ
ນິກດັ່ງກ່າວລວມມີ: ລະບົບການລົງຄະແນນສຽງຜ່ານໂທລະສັບມືຖ,ື ເວັບໄຊຂໍ້ມູນ
ບໍລິການປະຊາຊົນແບບປະຕູດຽວ, ລະບົບລົງທະບຽນທີ່ພັກອາໄສ, ແລະ ລະບົບ
ອາກອນເອເລັກໂຕຣນິກແຫ່ງຊາດ.

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຄວາມປອດໄພ
ທາງລະບົບຄອມ
ພິວເຕີ
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1. ແພລດຟອມດີຈິຕອນແບບລວມສູນແຫ່ງຊາດ Irembo ແມ່ນແພລດຟອມໃນການ
ສະໜອງບໍລິການຂອງພາກລັດກວມ 85 ບໍລິການຈາກ 12 ສະຖາບັນຂອງລັດ ແລະ
8 ຊ່ອງທາງການຊຳລະສະສາງທາງດີຈິຕອນ. ການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກທີ່
ພ້ອມສະໜອງໃຫ້ລວມມີ: ການຈົດທະບຽນທີ່ດີນ, ໜັງສືຜ່ານແດນເອເລັກໂຕຣນິກ,
ວິຊ່າເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ໃບອະນຸຍາດຂົນສົ່ງ.

ປະເທດ

ເອັສໂຕເນຍ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
1. ບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີີ
ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາ
ຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2018 ເພື່ອຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ລະບົບດີຈິ
ຕອນທີ່ຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອສະໜອງບໍລິການທີ່ສຳຄັນ ແລະ ບໍລິການສັງຄົມທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
2. ການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງ ເອັສໂຕເນຍ
ແມ່ນສະແດງອອກຜ່ານການຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງສູນຄວາມເປັນເລີດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມ
ຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີຮ່ວມກັບ NATO ແລະ ໜ່ວຍ
ງານໄອທີແຫ່ງສະຫະພາບເອີຣົບ ທີ່ Tallinn ນະຄອນຫຼວງຂອງຕົນ.
3. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດີຈິຕອນ ທີ່ສະໜອງບໍລິການໃນ ເອັສໂຕເນຍ ແຕ່ບໍ່
ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຂຶ້ນໃນ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າໃນ
ເອັສໂຕເນຍ ຫຼື ໃນປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນບ່ອນທີ່ພວກ
ເຂົາສະໜອງບໍລິການໃຫ້ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ການຕິດຕໍ່ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າດັ່ງກ່າວສູ່ສາທາລະນະ.
4. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງແຈ້ງເຫດສຸກເສີນໃຫ້ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນ
ແຫ່ງເອັສໂຕເນຍຊາບໂດຍທັນທີ ຫຼື ບໍ່ເກີນ 24 ຊົ່ວໂມງພາຍຫຼັງຮັບຮູ້ວ່າມີການຄຸກ
ຄາມທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
5. ການບອກລະຫັດຄອມພິວເຕີ, ລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີໃຫ້ບຸກຄົນ
ອື່ນຮູ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,
ຖ້າເປັນການກະທຳໂດຍຫວັງຜົນປະໂຫຍດ
ສ່ວນຕົວ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງ ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດປັບໃໝ ຫຼື ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບເປັນເວລາ 3 ປີ.

ສ.ເກົາຫຼີ

1. ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານພື້ນທີ່ໄຊເບີທີ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ
ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດ, ໂດຍຕໍ່ຍອດມາຈາກລະບົບໄອຊີທີ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂລກ.
2. ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງ
ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີີ
ສະບັບທຳອິດຂຶ້ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ຍຸດທະສາດຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນ
ການລວບລວມເອົາທຸກຂີດຄວາມສາມາດທີ່ມີເຂົ້າໃນການສະກັດກັ້ນໄພຄຸກຄາມທາງ
ລະບົບຄອມພິວເຕີ .
3. ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກຳນົດວິໄສ
ທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນອະນາຄົດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ຂອງ ສ.
ເກົາຫຼີ ຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກງານຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງ
ດຳເນີນການໂດຍບຸກຄົນ, ນິຄິບຸກຄົນ ແລະ ລັດຖະບານຊາບ.
4. ລັ ດ ຖະບານໄດ້ ລົ ງ ທຶ ນ ຢ່ າ ງຫຼ ວ ງຫຼ າ ຍເຂົ້ າ ໃນການພັ ດ ທະນາເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ໄ ຊເບີ ທີ່
ທັນສະໄໝ ໂດຍເອງໃສ່ AI ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໃຫຍ່, ແລະ ໄດ້ເສີມສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການເກັບກຳຂ່າວກອງທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ,
ການລົບ
ກວນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ການກີດຂວາງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼັກຕ່າງໆ.
5. ລັດຖະດຳລັດເລກທີ 316 ວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພທາງລະບົບ
ຄອມພິວເຕີແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກຳນົດໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນວຽກງານດ້ານ
ຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານຄວາມປອດ
ໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ທັງຍັງຊ່ວຍປົກປ້ອງເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ຈາກການ
ໂຈມຕີທາງລະບົບຄອມພິວເຕີີ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
6. ສ. ເກົາຫຼີ ມີ ລະບົບບໍລິການຂ່າວກອງແຫ່ງຊາດ, ທີ່ຊ່ວຍຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພໃຫ້
ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ພາກລັດ ເພື່ອຍົກສູງລະດັບຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ
ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູູ່ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີຈາກພາຍນອກ.
7. ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ໜ່ວຍງານ ແລະ ກົມກອງຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ໜ່ວຍງານ
ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຫ່ງ ສ.ເກົາຫຼ,ີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ໄອຊີ
ທີ, ສູນບັນຊາການທາງໄຊເບີ ພາຍໃຕ້ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ສຳນັກງານຕຳຫຼວດ
ໄຊເບີແຫ່ງຊາດ, ພະແນກຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ , ພະແນກສືບສວນ
ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ, ສູນນິຕິວິທະຍາດີຈິຕອນ, ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ
ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ (KN-CERT) ແລະ ສູນຄວາມ
ປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ (KrCERT/CC).

ໄທ

1. ລັດຖະບານໄທ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມ
ພິວເຕີ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ ພສ 2562 (2019) ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
2. ນອກເໜືອຈາກ ບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລ້ວ, ບັນຫາ
ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ຍັງໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນ ບັນຍັດວ່າດ້ວຍ
ອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ ສະບັບປີ ພສ 2550 (2007) ນຳອີກ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດວ່າ
ທຸກການນຳເຂົ້າ, ການເຜິຍແຜ່ ຫຼື ການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນ ໂດຍຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ທີ່
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
3. ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສາທາລະນະ (ເຊັ່ນ: ຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ
ແຫ່ງຊາດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆ) ຈະຖືວ່າເປັນການກະທຳຜິດ
ພາຍໃຕ້ ບັນຍັດອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ.
4. ປະເທດໄທ ມີໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີຢູ່ 2 ໜ່ວຍ
ງານຄື: ຄະນະກຳມະການຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ.
5. ນອກເໜືອຈາກທັງສອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ, ຍັງມີໜ່ວຍ
ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອີກ 2 ແຫ່ງ, ລວມທັງ ສູນປະສານງານຄວາມປອດໄພທາງລະບົບ
ຄອມພິວເຕີ ແລະ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການທີ່ມີສິດອຳນາດ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນ
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວສະກັດກັ້ນໄພຄຸກຄາມທາງລະບົບຄອມພິວ
ເຕີ
ພ້ອມທັງອອກລະບຽບຄຸ້ມຄອງເງື່ອນໄຂຂັ້ນຕ່ຳດ້ານຄວາມປອດໄພທາງລະບົບ
ຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຂໍ້ມູນສຳຄັນ ທີ່ຢູ່
ພາຍໃຕ້ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
6. ບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໄດ້ກໍານົດເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕໍດ້ານ
ຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີ ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຜູ້
ດຳເນີນກິດຈະການດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນສຳຄັນ, ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການດ້ານການ
ໃຫ້ບໍລິການຈຳເປັນຕ່າງໆ, ບໍລິການລະບົບຄລາວຄອມພິວເຕີ ແລະ ຜູ້ສະໜອງບໍລິ
ການດີຈິຕອນ.
7. ບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຍັງໄດ້ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວ
ກັບແນວຄິດຂອງ ‘ໄພຄຸກຄາມທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ,’ ໂດຍແບ່ງອອກ
ເປັນ 3 ລະດັບຄື: ລະດັບທົ່ວໄປ, ລະດັບຮຸນແຮງ ແລະ ລະດັບວິກິດ.

ຣະວັນດາ

ການປົກປ້ອງ
ຂມູນ
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ເອັສໂຕເນຍ

1. ຣະວັນດາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບຽບການວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມ
ພິວເຕີເລກທີ 010/R/CR/CSO/RURA/020 ລົງວັນທີ 29/05/2020 ເພື່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍ,
ສະມາຊິກທີ່ລົງທະບຽນໃນເຄືອຂ່າຍ
ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສື່ສານທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມລັບ
ຂອງຂໍ້ມູນ, ຄວາມສົມບູນ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ລະບົບ.
2. ຣະວັນດາ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ໜ່ວຍງານຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີແຫ່ງຊາດ ຂຶ້ນ
ແລະ ມີໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການສະເພາະ (ເຊັ່ນ: ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສາທາລະ
ນຸປະໂພກ ແຫ່ງ ຣະວັນດາ ໃນຂະແໜງການໄອຊີທີ) ທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຕິດຕາມການປະຕິບັດລະບຽບການຂອງຂະແໜງການສະເພາະ.
3. ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ
ຄວາມປອດໄພທາງບະບົບຄອມພິວເຕີແຫ່ງຊາດ.
4. ແຜນຍຸດທະສາດຂະແໜງການໄອຊີທີ ຂອງ ຣະວັນດາ ສຳລັບໄລຍະ 2018-2024
(ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ) ແມ່ນແນໃສ່ຮັບປະກັນ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ພື້ນທີ່ໄຊເບີ ແລະ ຊັບສິນທີ່ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
5. ຣະວັນດາ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ ແລະ ກົມກອງທີ່ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນດ້ານວຽກງານຄວາມ
ປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ.
1. ລະບຽບການທົ່ວໄປວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງສະຫະພາບເອີລົບ (ລະບຽບການ
ຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ ເລກທີ 2016/679) (GDPR) ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກົງກັບ
ທຸກປະເທດສະມາຊິກຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ລວມທັງ ເອັສໂຕເນຍ.
2. ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອດັດປັບກົດໝາຍຂອງ ເອັສໂຕ
ເນຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການດ້ານການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
3. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ (ສະຫະພາບ
ເອີລົບ) 2016/680), ຊຶ່ງຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ການກະທຳຜິດດ້ານ
ຂໍ້ມູນ ໂດຍໜ່ວຍງານຂອງລັດ.
4. ທັງ GDPR ແລະ ບັນຍັດຂ້າງເທິງ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ກັບຜູ້ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ຜູ້ດັດແປງ
ຂໍ້ມູນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ, ເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ. ບັນຍັດດັ່ງກ່າວຍັງຖືກນຳ
ໃຊ້ ເພື່ອຫດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.
5. ລະບົບກົດໝາບ ຂອງ ເອັສໂຕເນຍ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປັບໃໝດ້ານບໍລິຫານ ຕາມ
ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ GDPR. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ກວດສອບສາມາດດຳເນີນການປັບ
ໃໝໃນກໍລະນີມີການລະເມີດ GDPR ແລະ ລະເມີດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານ
ການ ດຳເນີນຄະດີອາຍາປະເພດລະຫຸໂທດ.

ສ. ເກົາຫຼີ

1. ບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງ
ສ.ເກົາຫຼີ
ລະບຸຂໍ້ກ່ຳນົດຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ.
2. ພາຍໃຕ້ບັນຍັດດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມການມອບ
ສິດຈາກເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນເສຍກ່ອນ.
3. ໜ່ວຍງານທີ່ມີສິດອຳນາດ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການສົ່ງມອບຂໍ້ມູນ
ສ່ວນຕົວ ແລະ ອອກຄຳສັ່ງຈັບກຸມ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ລະເມີດ
ກົດໝາຍ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມການຮຽກຮ້ອງ ຫຼື ມີການລະເມີດຄຳສັ່ງ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່
ອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຖືກປັບໃໝ, ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຫຼື ທັງສອງກໍລະນີ.
4. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ຫຼື ລະເລີຍ ອັນເປັນສາເຫດກໍ່
ໃຫ້ເກີດການລະເມີດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ຜູ້ກ່ຽວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຈຳນວນ 3 ເທົ່າ.

1. ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນບາດກ້າວສຳຄັນ ໂດຍການລວບລວມເອົາລະບຽບການວ່າ
ດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທັງໝົດ ເຂົ້າເປັນນິຕິກຳສະບັບດຽວ.
2. ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ສະບັບສົມບູນ ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍ
ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືພາກລັດ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2021
ພາຍຫຼັງມີການແຈກຢາຍຮ່າງກົດໝາຍໃນເດືອນທັນວາ 2019.
3. ຫຼກ
ັ ການທີນ
່ າໍ ໃຊ້ໃນຮ່າງດຳລັດດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄືກນ
ັ ກັບຫຼກ
ັ ການ GDPR.
4. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ຂໍ້ສະເໜີໃນການສ້າງຕັ້ງ ຄະນະ
ກຳມະການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂໍ້ມູນ
ສ່ວນບຸກຄົນ ສິ່ງທີ່ໜ້າສັງເກດກໍ່ຄືຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວຍັງຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີຜົນ
ຫວຽດນາມ
ບັງຄັບ ຕໍ່ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນ, ບໍ່ວ່າຈະມີສຳນັກງານຢູ່ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງ
ປະເທດ ທີ່ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ.
5. ການກໍານົດໂທດໃນຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວລວມມີ: ການປັບໃໝສູງສຸດ 100 ລ້ານດົ້ງ
ແລະ ສູງສຸດ 5 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງລາຍຮັບສຳລັບການລະເມີດຊ້ຳຊ້ອນ, ພ້ອມດ້ວຍການ
ໃສ່ໂທດເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການສັ່ງໂຈະບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເປັນເວລາບໍ່
ກາຍ 3 ເດືອນ ແລະ ການຍົກເລີກໃບມອບສິດໃຫ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ມາກ່ອນໜ້ານັ້ນ ແລະ ການໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂ້າມປະເທດ.
6. ຄາດຄະເນວ່າ ຮ່າງດຳລັດສະບັບດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ
2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຍັງຄົງບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນຢ່າງແນ່ນອນວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ການຮັບຮອງເອົາໃນເວລາໃດ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ໄທ

1. ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2019, ບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ພສ
2562 (2019) ໄດ້ຖືກຕີພິມລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ ແລະ ມີຜົນສັກສິດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ
27 ພຶດສະພາ 2020.
2. ໃນກໍລະນີທາງແພ່ງ, ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ການຄ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) ຍັງມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ ສຳລັບການເກັບກຳ, ການນຳໃຊ້, ການເປີດເຜີຍ ຫຼື ການໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນ
ບຸກຄົນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ. ນິຕິກຳສະເພາະຂອງຂະແໜງ
ການໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖາບັນໂທລະຄົມ, ການທະນາຄານ ແລະ ການ
ເງິນ, ກໍ່ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການເກັບກຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນເຊັ່ນກັນ.
ຈະມີການນຳໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆຂອງບັນຍັດເພີ່ມຕື່ມອີກ.
3. ບັນຍັດຂອງໄທ ຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຄະນະກຳມາທິການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂຶ້ນ
ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ ກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມດີຈິຕອນ.
4. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ GDPR, ບັນຍັດຂອງໄທ ກໍ່ມີຜົນສັກສິດຂ້າມແດນເຊັ່ນກັນ.
5. ຜູ້ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສຳນັກງານຂອງຄະນະກຳມາທິການຊາບຢ່າງຊ້າສຸດບໍ່
ກາຍ 72 ຊົ່ວໂມງໃນກໍລະນີຮັບຮູ້ເຖິງການລະເມີດຂໍ້ມູນ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດ
ແລະ ເສລີພາບສ່ວນບຸກຄົນ.
6. ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນອາດຖືກໂອນໃຫ້ປະເທດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ທີ່ມີ
ມາດຕະຖານການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພຽງພໍ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະມີການກຳນົດຂໍ້
ຍົກເວັ້ນໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ.
7. ການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍທາງແພ່ງ, ການວາງໂທດທາງອາຍາ ແລະ ການປັບໃໝ
ດ້ານບໍລິຫານ ຈະຖືກດຳເນີນການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ.

ຣະວັນດາ
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1. ຣະວັນດາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນກຸ່ມອຳນາດອະທິປະໄຕຂະໜາດນ້ອຍຂອງທະວີບ
ອາຝຣິກກາ (ນອກເໜືອຈາກ ແຊັດ ແລະ ໂກດດີວົວ) ທີ່ເລືອກໃຊ້
ກົດໝາຍໃນການການປົກປ້ອງຂມູນ ໂດຍບສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານປົກປ້ອງ
ຂມູນສະເພາະຂຶ້ນ.
2. ໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານນີ້ໃນ ຣະວັນດາ ແມ່ນ ໜ່ວຍ
ງານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີແຫ່ງຊາດ (NCSA).
3. ໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021, ເກືອບ 2 ປີຫຼັງການຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສະບັບທຳອິດຂອງ ຣະວັນດາ,
ເລກທີ 058/2021 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຄວາມ
ເປັນສ່ວນຕົວ (‘ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ’ ຫຼື ‘ກົດໝາຍ’) ກໍໄດ້ຖືກ
ປະກາດໃຊ້.
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ຜູ້
ດັດແປງຂໍ້ມູນ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ໃນ ຣະວັນດາ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງຜູ້
ຄວບຄຸມ ແລະ ຜູ້ດັດແປງຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ມີທີ່ຕັ້ງ ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວນຳອີກ ຕາບໃດທີ່
ພວກເຂົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນທີ່ພັກອາໄສໃນປະເທດ.
5. ກົດໝາຍຂອງ ຣະວັນດາ ແມ່ນມີຂອບເຂດກວ້າງກວ່າ GDPR ໃນລັກສະນະທີ່
ມັນບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານເຂດແດນຕໍ່ກິດຈະກຳການດັດແປງຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາພຶດຕິກຳຂອງເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ
ໃນ ຣະວັນດາ.
6. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜ່ານໄລຍະປະເມີນເປັນເວລາ 2 ປີ ກ່ອນຈະນຳເອົາມາບັງຄັບໃຊ້
ກັບຜູ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ຜູ້ດັດແປງຂໍ້ມູນ. ໜ່ວຍງານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີແຫ່ງຊາດ ໄດ້
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
7. ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2021, ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍມີລາຍລະອຽດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງ
ການນຳເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໄປໃຊ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນກັບໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວໃນ
ຖານະຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ດັດແປງຂໍ້ມູນ ເສຍກ່ອນ.

ການຢັ້ງຢືນຕົວ
ຕົນ ແລະ ລາຍ
ເຊັນດີຈິຕອນ

ພູຖານ

1. ບັນຍັດວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນຂ່າວການ, ການສື່ສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນຂອງພູຖານ ມີຜົນ
ສັກສິດໃນປີ 2018.
2. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ ພູຖານ ມີຂໍ້ກໍານົດຂັ້ນຕໍ່າກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ແຕ່
ຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງຕໍ່ບັນຫາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຍັງມີຂອບເຂດຈຳກັດ.
3. ພາຍໃຕ້ບັນກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໜັງສືມອບສິດຈາກເຈົ້າ
ຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນການເກັບກຳ, ການຮວບຮວມ ຫຼື ການດັດແປງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງ
ພວກເຂົາ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລ້ວ ຫຼື ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້ເປັນ
ຢ່າງອື່ນ.
4. ຫ້າມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຕົນຖືຄອງຢູ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະຖືກ
ຮຽກຮ້ອງ ຫຼື ອານຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການໂດຍກົດໝາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບມອບສິດອຳນາດໂດຍ
ສະເພາະຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
5. ຜູ້ທີ່ດຳເນີນການດັດແປງຂໍ້ມູນ, ຈັດການ ຫຼື ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ລວມທັງ
ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຫຼື ຂ່າວສານທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ ຈະຕ້ອງໄດ້ລຶບ ຫຼື ທຳລາຍຂໍ້ມູນ
ດັ່ງກ່າວ ໃນເວລາທີ່ຂໍ້ມູນນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ແລ້ວ.
6. ບັນຍັດດັ່ງກ່າວຍັງກຳນົດການກະທຳຜິດ ແລະ ການຊົດເຊີຍ. ຕົວຢ່າງ:
ກລະນີທີ່ ບສາມາດປົກປ້ອງຂມູນ, ເປີດເຜີຍຂມູນ ຫຼື ຂ່າວສານຢ່າງ
ບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ການດາວໂຫຼດ, ສຳເນົາ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂມູນ
ໂດຍບໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ແກ້ໄຂເລກລະຫັດຄອມພິວເຕີ, ລະເມີດຂກຳນົດ
ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ເອັສໂຕເນຍ

1. ໃນຖານະປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບເອີລົບ, ເອັສໂຕເນຍໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາ
ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຕົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ,
ດ້ວຍການຜ່ານ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນດີຈິຕອນ.
2. ນອກຈາກນັ້ນ, ລະບຽບການ ເອຢູ ເລກທີ 910/2014 ວ່າດ້ວຍການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ບໍລິການຄວາມເຊື່ອຖືດ້ານການເຮັດທຸລະກຳທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ (‘ລະບຽບການ eIDAS’) ກໍ່ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດມາ
ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2016.
3. ລະບຽບການ eIDAS ໄດ້ຍົກເລີກ ແລະ ປ່ຽນແທນ ນະໂຍບາຍລາຍເຊັນເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (1999/93/EC) ແລະ ໄດ້ຖືກນຳເອົາມາໃຊ້ໂດຍກົງກັບສະມາຊິກທັງ 28
ປະເທດຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ.
4. ປະຊາຊົນເອັສໂຕເນຍທຸກຄົນ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສກໍ່ຕາມ, ຈະໄດ້ຮັບບັດປະຈຳໂຕດີຈິຕອນ
ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍລັດ.
5. ເອັສໂຕເນຍ ມີບັດປະຈຳໂຕແຫ່ງຊາດທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນໂລກ. ນອກຈາກຈະເປັນ
ບັດປະຈຳໂຕທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ທາງກົດໝາຍແລ້ວ,
ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໃນການເຂົ້າເຖິງທຸກ
ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ເອັສໂຕເນຍ ນຳອີກ.
6. ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ເອສໂຕເນຍ, ສັນຍາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງນາມແບບ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກໍ່ສາມາດມີຜົນສັກສິດໄດ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ສັນຍາຈະມີ
ຜົນສັກສິດ ຖ້າຝ່າຍທີ່ມີສິດອຳນາດທາງກົດໝາຍ ມີການຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນ, ບໍ່
ວ່າຈະໃນທາງຄຳເວົ້າ, ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ທາງເອກະສານໂຕຈິງ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ
ກົດໝາຍຈະມີການກຳນົດເງື່ອນໄຂເປັນແບບອື່ນ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ສ.ເກົາຫຼີ

1. ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບຮອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນດີຈິຕອນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ເອກະສານ ແລະ ການເຮັດທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃນ ສ. ເກົາຫຼີ.
2. ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນດີຈິຕອນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນວັນທີ 10
ທັນວາ, 2020, ການບັງຄັບໃຊ້ ‘ລະບົບຢັ້ງຢືນລາຍເຊັນດີຈິຕອນ’ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.
3. ສຳລັບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (ດີຈິຕອນ) ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ບັນຍັດວ່າດ້ວຍ
ລາຍເຊັນດີຈິຕອນຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ກໍ່ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຄໍາແນະນຳກ່ຽວກັບ
ບໍລິການຢັ້ງຢືນລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ.
4. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເຮັດໜ້າທີ່
ເປັນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ.
5. ສາມາດນຳໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກກັບສັນຍາໃດກໍ່ໄດ້, ຍົກເວັ້ນສັນຍາຄ້ຳປະກັນ.
6. ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສ.ເກົາຫຼ,ີ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນມີຜົນສັກສິດ ແລະ
ຖືກຍອມຮັບໃນລະດັບທີ່ເທົ່າທຽມກັບ ‘ລາຍເຊັນດ້ວຍມື’ ໃນກໍລະນີທີ່ລາຍເຊັນເອ
ເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ຜ່ານເງື່ອນໄຂບັງຄັບທາງກົດໝາຍແລ້ວ.

1. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 2005
(ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ) ແລະ ດຳລັດ ເລກທີ 130/2018/
ND-CP (ດຳລັດ 130).
2. ກະຊວງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ແມ່ນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ.
3. ໂດຍລວມແລ້ວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນດີຈິຕອນແມ່ນຖືກຫັນປ່ຽນມາຈາກລາຍ
ເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ.
4. ປະເພດຂອງເອກະສານທີ່ສາມາດລົງນາມດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ປະກອບ
ມີ (ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງເທົ່ານີ້) ສັນຍາເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ໃບຮັບເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ.
ຫວຽດນາມ 5. ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສະເພາະສຳລັບການລົງທະບຽນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອໃຫ້ລາຍເຊັນ
ເອເລັກໂຕຣນິກມີຜົນສັກສິດທາງກົດໝາຍ,
ລາຍເຊັນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງປະຕິບັດໄດ້
ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ລັດຖະບານ ຈະຮັບຮອງ
ເອົາລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງຕ່າງປະເທດ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອລາຍເຊັນດັ່ງກ່າວມີຄວາມໜ້າ
ເຊື່ອຖືໃນລະດັບຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
7. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນສານເຊັ່ນກັນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ສານກໍ່ມັກເລືອກໃຊ້ວິທີການຢັ້ງຢືນດ້ວຍລາຍ
ເຊັນແບບດັ້ງເດີມ.

ໄທ
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1. ໄທ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນຍັດທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ພສ 2544 (2001).
2. ຄະນະກຳມາທິການທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ.
3. ອີງຕາມບັນຍັດດັ່ງກ່າວ, ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຜົນສັກສິດ ແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີ
ທີ່ມີຄວາມເປັນກາງ, ໝາຍຄວາມວ່າຫາກມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ກໍຈະຖືກຮັບຮອງໃຫ້
ເປັນລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຜົນສັກສິດ.
4. ບັນຍັດດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ກັບທຸລະກຳທາງຄອບຄົວ ແລະ ທຸລະກຳແບບຕໍ່ເນື່ອງ
ພາຍໃຕ້ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ການຄ້າຂອງໄທ, ລວມທັງການລົງທະບຽນ
ຮັບຮອງລູກບຸນທໍາ, ພິໄນກຳ, ຫຼື ການຈົດທະບຽນສົມລົດ.
5. ໄທ
ຍັງມີການຮັບຮອງເອົາເອກະສານທີ່ລົງນາມດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກຢ່າງ
ຈຳກັດ ຍ້ອນຍັງຕ້ອງໄດ້ອາໄສເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ກຳນົດຂຶ້ນ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນ
ແຕ່ລະຄົນ.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
6. ບັນຍັດດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກຳນົດວ່າເອກະສານຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ ຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກປະຕິເສດຜົນ
ສັກສິດທາງກົດໝາຍ
ພຽງເພາະມັນຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຕາບໃດທີ່ຍັງຄົບຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ພາກທີ 9 ຫຼື ພາກທີ 26, ລາຍ
ເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກກໍ່ຕ້ອງມີຜົນສັກສິດທາງກົດໝາຍໃນ ປະເທດໄປ.
7. ເມື່ອໃດທີ່ປະຕິບັດຄົບຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນພາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ລາຍເຊັນເອ
ເລັກໂຕຣນິກກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານໃນສານຂອງ ປະເທດໄທ ໄດ້.

ການຄ້າເອເລັກ
ໂຕຣນິກ

ຣະວັນດາ

1. ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທາງກົດໝາຍໃນ ຣະວັນດາ ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ, ດ້ວຍການຜ່ານ ກົດໝາຍ ເລກທີ 18/2010 ລົງວັນທີ
12/5/2010 ຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ຄວາມເອເລັກໂຕຣນິກ, ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ
ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.
2. ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນມີຜົນສັກສິດທາງກົດໝາຍ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນ
ສານ.
3. ຣະວັນດາ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຕົວແບບ ທີ່ຖືວ່າລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ລາຍເຊັນດີຈິ
ຕອນ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍໜ່ວຍງານຢັ້ງຢືນລາຍເຊັນ ມີຜົນສັກສິດທາງກົດໝາຍ. ກໍລະນີ
ສະເພາະຂອງການນຳໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ
ເລກທີ 18/2010.

ພູຖານ

1. ປະຊາຊົນພູຖານ ທີ່ມີອາຍຸຄົບ 8 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຈະຕ້ອງຖືກເກັບກຳຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນທາງ
ເອກະລັກສ່ວນບຸກຄົນ ຍ້ອນລັດຖະບານມີແຜນທີ່ຈະດຳເນີນຂັ້ນຕໍ່ໄປຂອງໂຄງການ
ລະບຸຕົວຕົນແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ມີການລິເລີ່ມແລ້ວ.
2. ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ
ແມ່ນຖືກກວມເອົາໄວ້ພາຍໃຕ້
ບັນຍັດວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານການສື່ສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ.
3. ຖ້າກົດໝາຍບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາລາຍເຊັນໂຕຈິງ, ກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣ
ນິກແທນໄດ້.
4. ກະຊວງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ສາມາດ ອອກກົດ ແລະ ລະບຽບ ທີ່
ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົນລະຫວ່າງຊາດສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອກຳນົດ
ຈັນຍາບັນ ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຢັ້ງຢຶນລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ.
5. ກະຊວງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ອາດແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຄວບຄຸມ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
ຢັ້ງຢືນລາຍເຊັນ ເພື່ອດຳເນີນການ ຢັ້ງຢືນ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງກ່າວ.

ເອັສໂຕເນຍ

1. ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ລິເລີ່ມສ້າງຕັ້ງສັງຄົມດີຈິຕອນຂອງຕົນຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການນຳໃຊ້ລະບົບ
ການປົກຄອງທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອສະໜອງບໍລິການພາກລັດທາງອອນລາຍໃນປີ
1997.
2. ໜ່ວຍງານປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທາງວິຊາການ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ.
3. ປະຊາຊົນເອັສໂຕເນຍ ກວມ 52 ສ່ວນຮ້ອຍ ນຳໃຊ້ແພຼດຟອມການຄ້າອອນລາຍ,
ເຊັ່ນ: Alibaba, AliExpress ແລະ Amazon ເພື່ອຊື້ເຄື່ອງທາງອອນລາຍ.
4. ເອັສໂຕເນຍ ມີລະບອບ ແລະ ໂຄງສ້າງທາງກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານ
ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາມີຄຸນນະພາບສູງ,
ມີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນ
ລະດັບດີ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຄ່ອຍມີການລະເມີດ ແລະ ການໂຈລະກຳຊັບສິນທາງປັນຍາ.
5. ເອັສໂຕເນຍ ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າໃນລາຍການຂອງບົດລາຍງານສະບັບພິເສດ 301 ຂອງ
ສຳນັກງານຜູ້ແທນການຄ້າແຫ່ງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ຫຼື ໃນບົດລາຍງານຂອງຕະຫຼາດ
ທີ່ມີອັດຕາການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາສູງ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ສ.ເກົາຫຼີ

1. ທຸລະກິດອອນລາຍໃນ ສ.ເກົາຫຼີ ແມ່ນຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ ດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ.
2. ກົດໝາຍອ່ືນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມມີ:
(a) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕິດສະຫຼາກ ແລະ ການໂຄສະນາຢ່າງເປັນທຳ, ທີ່
ຄຸ້ມຄອງການຕິດສະຫຼາກ ແລະ ການໂຄສະນາສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ອວດອ້າງ,
ຫຼອກລວງ, ມີການປຽບທຽບເກີນຄວນ ແລະ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ.
(b) ບັນຍັດວ່າດ້ວຍລະບຽບການດ້ານສັນຍາທີ່ເປັນມາດຕະຖານ, ທີ່ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ກຳ
ນົດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ເປັນທຳໃນສັນຍາທີ່ເປັນມາດຕະຖານ.
(c) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜູ້ບໍລິໂພກ, ທີ່ກຳນົດມາດຕະຖານດ້ານການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ການຮຽກຄືນສິນຄ້າ.
(d) ບັກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ, ທີ່ຄຸ້ມຄອງທຸລະກຳ
ທາງການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ລວມທັງການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຜ່ານ ‘ຈູດເຊື່ອມໂຍງການຊຳລະ’ ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການ
ລົງທະບຽນກັບ ຄະນະກຳມາທິການບໍລິການທາງການເງິນ.
(e) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບຽບການຜູກຂາດ ແລະ ການຄ້າທີ່ເປັນທຳ, ທີ່ຄຸ້ມຄອງ
ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ບັນຫາການຄ້າທີ່ເປັນທຳ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຕໍ່ສາຍພົວພັນ
ລະຫວ່າງຜູ້ສະໜອງທີ່ຄ້າຂາຍສິນຄ້າທາງອອນລາຍ.
(f)
ບັນຍັດວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທີ່ເປັນທຳໃນຕ່ອງໂສ້ສະໜອງສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ທີ່
ກຳນົດພັນທະເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ (ລວມທັງຜູ້ຄ້າ
ລາຍຍ່ອຍທາງອອນລາຍ) ນອກເໜືອຈາກ ບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຄ້າທີ່ເປັນທຳ.
3. ວິທີແກ້ໄຂສຳລັບການລະເມີດສັນຍາເອເລັກໂຕຣນິກ ກໍ່ແມ່ນວິທີການດຽວກັນທີ່ໃຊ້
ກັບການແກ້ໄຂການລະເມີດສັນຍາທີ່ເປັນເອກະສານໂຕຈິງ ການແກ້ໄຂການລະເມີດ
ດັ່ງກ່າວ ລວມມີແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການດຳເນີນງານສະເພາະໃດ
ໜຶ່ງ.
4. ກົດໝາຍຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຮັບຮອງເອົາລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດ
ໂຕຈິງແລ້ວ,
ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາມັກຈະນຳໃຊ້ສັນຍາທີ່ເປັນເອກະສານໂຕຈິງຫຼາຍກວ່າ
ສັນຍາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ.
5. ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍ
ເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ.

1. ຫວຽດນາມ ມີ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ກວມເອົາແນວຄິດຂອງ
ການເຮັດທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກແບບອັດຕະໂນມັດ.
2. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາລະບຽບການວ່າດ້ວຍທຸລະກຳດີຈິຕອນ ໂດຍຜ່ານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍດຳລັດ.
3. ມີການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນມາດຕະຖານເຂົ້າໃນການສ້າງ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຸລະກຳ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໜ່ວຍງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນຕ່າງໆ ໃຫ້ລົງທຶນ
ແລະ ນຳໃຊ້ທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍເອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້
ຫວຽດນາມ
ແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການເຮັດທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກເຂົ້າໃນບໍລິການພາກ
ລັດ.
4. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣນິກທີ່
ດຳເນີນການໂດຍລັດ.
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ປະກອບມີລາຍການຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ:
ການຫຼອກລວງ, ການຈັດສັນ ຫຼື ການນຳໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆຢ່າງບໍ່
ເໝາະສົມ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
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ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
6. ສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ຫວຽດນາມ ມີ ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄ້າເອເລັກໂຕຣ
ນິກ.
7. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງສິດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນກໍລະນີພົບວ່າມີການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ໄທ

ພູຖານ

1. ໄທ ມີບັນຍັດ 2 ສະບັບ ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ:
ບັນຍັດວ່າດ້ວຍທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ພສ 2544 (2001) ແລະ ບັນຍັດວ່າດ້ວຍ
ອາຊະຍາກຳຄອມພິວເຕີ ພສ 2550 (2007).
2. ຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍ ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກລວມ
ມີ: ພສ 2547 (2004), ໃນເວລາທີ່ຂໍ້ກຳນົດ 7 ອັນຂອງພາກ 269/1 ຫາ 269/7 ຖືກ
ເພີ່ມເຂົ້າໃນ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາຂອງປະເທດໄທ; ບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້
ບໍລິໂພກ ພສ 2522 (1979), ທີ່ປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກຈາກການໂຄສະນາສິນຄ້າ ແລະ
ບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບິດເບືອນ ແລະ ບໍ່ເປັນທຳ; ບັນຍັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຂໍ້ມູນສິນ
ເຊື່ອ ພສ 2545 (2002); ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ,
ທີ່ກຳລັງຖືກຮ່າງຂຶ້ນມາຢູ່. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ທີ່ກຳນົດ
ໄວ້ພາຍໃຕ້ຕົວແບບທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນທົ່ວໂລກ, ຂໍ້ຊີ້ນຳຂອງ OECD ວ່າດ້ວຍ
ການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂ້າມ
ເຂດແດນ.
3. ໄທ
ໄດ້ກຳນົດນະໂຍບາຍສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມ
ທີ່ສະໜັບສະໜຸນການ
ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານໄອຊີທີ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການນຳ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສ້າງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໄທ ກໍ່ອາດ
ຖືວ່າມີນະໂຍບາຍໂດຍກົງໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ.
4. ກົມພັດທະນາທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ ກະຊວງການຄ້າ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ
ໂອກາດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນລະຫວ່າງທຸລະກິດທີ່ດຳເນີນການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ.
5. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການນຳສະເໜີທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍໜ່ວຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ
ເພື່ອສະໜອງບໍລິການຈາກລັດຖະບານເຖິງປະຊາຊົນສູ່ສາທາລະນະ.
ຕົວຢ່າງລວມມີບໍລິການພາສີເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ກົມພາສີ ແລະ ບໍລິການມອບ
ອາກອນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ກົມລາຍຮັບ.
1. ບັນຍັດວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສື່ສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ (ICM) ຂອງ ພູຖານ
ສະບັບປີ 2018 ກວມເອົາການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຂົງເຂດສຳຄັນອື່ນໆ ທີ່ອາດ
ຊ່ວຍພັດທະນາຂອບວຽກການດຳເນີນງານໃຫ້ແກ່ບັນຍັດດັ່ງກ່າວ.
2. ກົມການຄ້າ ຕໍ່ມາຈຶ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຊີ້ນຳດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກໃນປີ 2019. ຈາກ
ນັ້ນ, ສຳນັກງານປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຈະຮ່າງຂໍ້ຊີ້ນຳການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກສຳລັບການ
ປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກຂຶ້ນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ
ແລະ ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ.
3. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພູຖານ ຈະໄດ້ລິເລີ່ມວຽກງານໄອຊີທີ ແລະ ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ
ດັ່ງທີ່ສະທ້ອນໄວ້ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງຕົນແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່
ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນມີຍຸດທະສາດການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກສະເພາະທີ່ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ເພື່ອສ້າງ
ລະບົບນິເວດດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ.
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ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
4. ລັດຖະບານໄດ້ຮ່າງ ນະໂຍບາຍການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ເປັນ
ຕົ້ນມາ, ເຊິ່ງກຳລັງຖືກທົບທວນຄືນໂດຍ ຄະນະກຳມາທິການດ້ານຄວາມສຸກມວນ
ລວມແຫ່ງຊາດ.
5. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນດ້ານການຄ້າເອ
ເລັກໂຕຣນິກ, ເຊັ່ນ: ການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເປັນ
ສ່ວນໂຕ, ຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ລິຂະສິດ,
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ.

ນະວັດຕະກຳ
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ຣະວັນດາ

1. ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຂົງເຂດທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃໝ່ໃນ ຣະວັນດາ, ແຕ່ຂະແໜງການ
ດັ່ງກ່າວກໍ່ມີການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນທຸລະກິດເຕັກໂນໂລຊີສະຕາດອັບ ແລະ
ຜູ້ປະກອບການສາກົນ ໄດ້ທະຍອຍເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂອງ ຣະວັນດາ ໃນຊ່ວງຊຸມປີທີ່ຜ່ານ
ມາ.
2. ປະຊາກອນຂອງ ຣະວັນດາ ກວມ 23 ສ່ວນຮ້ອຍ ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ, ໂດຍ
ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຜ່ານທາງໂທລະສັບມືຖື.
3. ລັດຖະບານໄດ້ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ທັງປະຊາຊົນ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານເວັບ
ໄຊຂໍ້ມູນລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊັ່ນ: Irembo, ເຊິ່ງແມ່ນຊ່ອງທາງທີ່ນິຍົມໃຊ້
ໃນການຊຳລະອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ.
4. ໃນປັດຈຸບັນ, ຣະວັນດາ ບໍ່ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ສະເພາະ.

ເອັສໂຕເນຍ

1. ອີງຕາມ ດັດສະນີນະວັດຕະກຳໂລກປະຈຳປີ 2021 (GII), ເອັສໂຕເນຍ ຖືກຈັດຢູ່ໃນ
ອັນດັບ 21 ຈາກທັງໝົດ 132 ປະເທດ.
2. ເອັສໂຕເນຍ ແມ່ນອັນດັບທີ 1 ຂອງ ອີຢູ ໃນດ້ານການໃຫ້ບໍລິການດີຈິຕອນພາກລັດ
ແລະ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ນຳໃນຂົງເຂດວຽກງານນີ້.
3. ເອັສໂຕເນຍ ແມ່ນອັນດັບທີ 7 ໃນດ້ານ ດັດຊະນີເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມດີຈິຕອນ
ປະຈຳປີ 2021; ເອັສໂຕເນຍ ມີຄະແນນສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງ ອີຢູ.
4. ບໍລິການສ່ວນໃຫຍ່ໃນ ເອັສໂຕເນຍ (ກວມ 99 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແມ່ນມີພ້ອມສະໜອງ
ໃຫ້ທາງອອນລາຍ, ຍົກເວັ້ນການແຕ່ງດອງ, ການຢ່າຮ້າງ, ແລະ ການຊື້ຂາຍອະສັງຫາ
ລິມາຊັບ.
5. ອິນເຕີເນັດແມ່ນຖືເປັນສິດທິທາງສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນ ເອັສໂຕເນຍ ທຸກຄົນກໍ່ມີບັດ
ປະຈຳໂຕເອເລັກໂຕຣນິກ.
6. ໃນເດືອນພະຈິກ 2018, ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ້າມແດນສຳລັບ
ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນມີຜົນສັກສິດ.
7. ໃນເດືອນທັນວາ 2018, ການປັບປຸງ ບັນຍັດວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນສາທາລະນະ ແມ່ນມີຜົນ
ສັກສິດ. ການປັບປຸງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊ ແລະ ໂປຼ
ແກຼມມືຖືຂອງໜ່ວຍງານພາກລັດ.
8. ບັນຍັດປັບປຸງບັນຍັດວ່າດ້ວຍບັນຊີ (795 SE), ທີ່ລິເລີ່ມໂດຍລັດຖະບານ, ໄດ້
ມີການບັງຄັບໃຫ້ນຳໃຊ້ໃບຮຽກເກັບເງິນ ທີ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ໂດຍເຄື່ອງຈັກ ເຂົ້າໃນ
ການຮຽກເກັບເງິນຈາກພາກລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2019.
9. X-Road ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ເອັສໂຕນີ ກາຍເປັນສັງຄົມດີຈິຕອນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັນແມ່ນ
ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບ
ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ສາມາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຜ່ານອິນເຕີເນັດລະຫວ່າງກັນໄດ້. X-Road
ແມ່ນອີງໃສ່ລະບົບນິເວດທີ່ສົ່ງເສີມການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຂັບຂີ່ບໍ່
ຈຳເປັນ
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10.

11.

12.

13.

14.

ສ.ເກົາຫຼີ

ໄທ

ຕ້ອງຖືໃບຂັບຂີ່ອີກຕໍ່ໄປ ຍ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ, ໂດຍຜ່ານ X-Road, ສາມາດ
ກວດສອບຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກຖານຂໍ້ມູນຂອງ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າຜູ້
ກ່ຽວມີໃບອານຸຍາດຂັບຂີ່ ຫຼື ບໍ່. ແຕ່ຜູ້ຂັບຂີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສະແດງເອກະສານຢັ້ງຢືນ
ຕົວຕົນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່.
ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ສ້າງແນວຄິດ ສະຖານະພົນລະເມືອງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍລິການຂອງລັດຜ່ານທາງອອນລາຍ ທີ່ໃນເມື່ອ
ກ່ອນຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເອັສໂຕເນຍ ເທົ່ານັ້ນ.
ສະຖານະພົນລະເມືອງເອເລັກໂຕຣນິກ ບໍ່ແມ່ນເອກະສານການເດີນທາງ, ສັນຊາດ
ຫຼື ໃບອານຸຍາດພັກເຊົາ, ແຕ່ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈິຕອນຂ້າມແດນ ທີ່ຊ່ວຍ
ສະໜອງໂອກາດໃຫ້ບຸກຄົນໃດ, ຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ ໃຫ້ສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໃນ
ຖານະຂອງຜູ້ປະກອບການ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພົນລະເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງ ເອັສ
ໂຕເນຍ, ພົນລະເມືອງເອເລັກໂຕຣນິກ ຈະໄດ້ຮັບບັດປະຈຳໂຕດີຈິຕອນ ທີ່ອອກໃຫ້
ໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກພາກລັດຂອງ
ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້.
ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງຕົນ, ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ສ້າງແນວຄິດສະຖານທູດຂໍ້ມູນຂຶ້ນ - ເຊິ່ງ
ແມ່ນເຊີເວີທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກປະເທດ ແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ເອັສໂຕເນຍ.
ສຳເນົາດີຈິຕອນຂອງຖານຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍ ທີ່ສະຖານທູດຂໍ້ມູນເກັບຮັກສາໄວ້ ແມ່ນສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໃນກໍລະນີປະເທດຕ້ອງປະສົບກັບບັນຫາດ້ານການສູນເສຍຂໍ້ມູນ.
ໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2019, ລັດຖະບານ ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ
ທີ່ກຳນົດໃຫ້ພາກລັດຕ້ອງຮັບເອົາໃບຮຽກເກັບເງິນແບບເອເລັກໂຕຣນິກເທົ່ານັ້ນ ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ເອັສໂຕເນຍ ແມ່ນປະເທດທຳອິດໃນໂລກ ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີກຸ່ມຂໍ້ມູນຜູກພັນ ລະບົບກຸ່ມຂໍ້ມູນຜູ້ພັນທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີລາຍເຊັນ - ທີ່ຍັງຖືກນຳເອົາໄປໃ້ຊ
ໂດຍກຸ່ມ NATO ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຫ່ງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ນຳອີກ.

1. ໃນປີ 2020, ເຢຍລະມັນ ສາມາດຂຶ້ນແທນທີ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນອັນດັບປະເທດທີ່ມີການ
ພັດທະນານະວັດຕະກຳສູງສຸດ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 6 ປີ. ອີງຕາມ ດັດຊະນີນະວັດ
ຕະກຳ Bloomberg.
2. ໂດຍອີງຕາມ ດັດຊະນີນະວັດຕະກຳໂລກຂອງ WIPO ປະຈຳປີ 2021,
ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ອັນດັບທີ 5 ຂອງໂລກ.
3. ອັນດັບຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໂດດເດັ່ນໃນດ້ານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຕົວຊີ້
ວັດທາງນະວັດຕະກຳ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຄູນຄ່າແບຣນລະດັບໂລກ, ແລະ ການ
ສົ່ງອອກບໍລິການດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ.
4. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສ.ເກົາຫຼີ ເປັນຜູ້ນຳຂອງໂລກໃນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຂໍ້ມູນ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ AI, ລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ຈຶ່ງໄດ້ປະກາດ ແຜນໄລຍະກາງຂອງຕົນເພື່ອ
ສົ່ງເສີມອຸດສະຫະກຳຂໍ້ມູນ ແລະ AI ສຳລັບໄລຍະ 2019-2023 ຫຼື ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ
ແຜນແມ່ບົດວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດຂໍ້ມູນ ແລະ AI, ໃນເດືອນມັງກອນ 2019.
1. ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການ
ຂະຫຍາຍໂຕຂອງປະເທດໄທ
ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸດສະຫະກຳດີຈິຕອນ,
ກະຊວງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມດີຈິຕອນ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ 2016.
2. ກົມການຄ້າຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເປີດໂຕຊຸດບໍລິການດີຈິຕອນແບບຮອບດ້ານ ອັນເປັນ
ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນລິເລີ່ມ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດຳເນີນ
ທຸລະກິດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
3. ການບໍລິການຈໍານວນ 11 ລາຍການທີ່ພ້ອມສະໜອງໃຫ້ທາງອອນລາຍລວມມີ: ການ
ລົງທະບຽນເອເລັກໂຕຣນິກ, ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ຜູ້ສົ່ງອອກ ສາມາດຂໍໃບອານຸ
ຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ໂດຍຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ; ກົດເກນຂອງລະບົບຢັ້ງຢືນຖິ່ນ
ກຳເນີດສິນຄ້າ,
ທີ່ຊ່ວຍຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານຖິ່ນກຳເນີດໃຫ້ແກ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ
ແລະ ສົ່ງອອກ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດທາງການຄ້າພາຍໃຕ້ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ
ເສລີ (FTA) ຫຼື ລະບົບການຍົກເວັ້ນພາສີໃຫ້ແກ່ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ (GSP);
ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີນສິນຄ້າ (e-CO), ທີ່ຊ່ວຍສະໜອງການຢັ້ງຢືນຖິ່ນ
ກຳເນີດໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າພາຍໃຕ້ FTA ຫຼື GSP.
4. ບໍລິການດີຈິຕອນໃໝ່ ຍັງໄດ້ສະໜອງການເຊື່ອມໂຍງທາງເອເລັກໂຕຣນິກໄປຍັງ ສູນ
ບໍລິການປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງເປັນເວັບໄຊຂໍ້ມູນພາສີ ທີ່ເປັນຜູ້ອອກໃບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ 33 ແຫ່ງ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງລັດຖະບານ ໃນການປັບປຸງການເຮັດທຸລະກິດໃນ ປະເທດໄທ ໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

1. ຫວຽດນາມ ຍັງຄົງຮັກສາອັນດັບທີ 42 ຂອງຕົນໃນ GII 2020 ໄດ້ເປັນປີທີ 2 ຕິດຕໍ່
ກັນ.
2. ເວັບໄຊຂໍ້ມູນລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2019 ເພື່ອລວມສູນ ແລະ ປັບປຸງບໍລິການພາກລັດ.
3. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້,
ຫວຽດນາມ
ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນງານການຫັນເປັນດີຈິຕອນ
ແຫ່ງຊາດ, 2025 ທີ່ແນໃສ່ສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາທຸລະກິດສະຕາດອັບໃນຂົງ
ຫວຽດນາມ
ເຂດດີຈິຕອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈົນຮອດປີ 2030. ແຜນລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍ
ເລັ່ງລັດຂະບວນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ
ໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງດ້ານຄວາມຮັບຮູ,້
ຍຸດທະສາດອົງກອນ, ແລະ ແຮງຈູງໃຈສຳລັບພາກທຸລະກິດໃນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ,
ການບໍລິຫານ, ແລະ ວຽກງານການຜະລິດ.
4. ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣ
ນິກ (2005), ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (2006), ໂທລະຄົມ (2009), ຄື້ນ
ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (2009) ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນ (2015).

ພູຖານ
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1. ແຜນງານ Drukyul ດີຈິຕອນ ຂອງ ລັດຖະບານ ໄດ້ຖືກເປີດໂຕໃນປີ 2019, ທີ່
ເນັ້ນໜັກໃສ່ການຫັນເສດຖະກິດເປັນດີຈິຕອນ, ໂດຍແນໃສ່ບໍລິການພາກລັດ, ການ
ທະນາຄານ, ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ, ການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກເປັນຫຼັກ,
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂະແໜງການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນຳໃຊ້ທ່າແຮງຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ,່ ພ້ອມ
ທັງຍັງຊ່ວຍຫດຜ່ອນຂັ້ນຕອນທາງລັດຖະການທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງບໍລິການ
ທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມ.
2. ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ ແຜນງານ Drukyul ດີຈິຕອນ ລວມມີ:
• ບໍລິການປະຊາຊົນແບບຮອບດ້ານ
• ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບຜູ້ປ່ວຍແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (ຈົນເຖິງລະດັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ BHU II)
• ໂຮງຮຽນດີຈິຕອນ (ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການສຶກສາ 3.0 ແລະ ຫຼັກສູດດີຈິ
ຕອນຕ່າງໆ)
• ທຸລະກິດເອເລັກໂຕຣນິກ (ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແບບຮອບ
ດ້ານ ແລະ ລະບົບພາສີການຄ້າແບບປະຕູດຽວ)
• ລະບົບການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈິຕອນແບບລວມສູນ (ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີ
ຈິຕອນ, ຂໍ້ມູນຊີວະພາບ ແລະ ລາຍເຊັນດີຈິຕອນ)
• ເຄືອຂ່າຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ລັດຖະບານ (ສຳນັກງານຂອງລັດຖະບານ, ໂຮງຮຽນ
ແລະ ໂຮງໝໍ 1,000 ແຫ່ງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ 5 ຈຸດສຳຄັນຂອງເຄືອຂ່າຍ
ຫຼັກ)

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
ຂີດຄວາມສາມາດດ້ານໄອຊີທີ (ການຢັ້ງຢືນຂີດຄວາມສາມາດດ້ານໄອຊີທີ ແລະ
ລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຂົງເຂດໄອຊີທີ)
3. ລັດຖະບານ ພູຖານ ຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແພລດຟອມການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ທີ່ຊ່ວຍ
ໃຫ້ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງໜ່ວຍງານພາກລັດແບບອັດຕະໂນມັດ.
•

ຣະວັນດາ

1. ຣະວັນດາ ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 102 ຈາກທັງໝົດ 132 ປະເທດ ທີ່ຖືກລວມ
ເຂົ້າໃນລາຍການຂອງ GII 2021.
2. ຣະວານດ້າ ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ອັນດັບທີ 1 ດ້ານ GII ໃນກຸ່ມປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳ.
3. ກະຊວງໄອຊີທີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ແຫ່ງ ຣະວັນດາ ແລະ ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານໃນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງເສີມຂະບວນການຫັນເປັນດີຈິຕອນໃນ
ຣະວັນດາ.

ເອັສໂຕເນຍ

1. ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍເສດຖະກິດດີຈິຕອນ, ດຶງດູດການລົງທຶນໃໝ່ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບ
ທຸລະກິດໃໝ່ໆ, ເອັສໂຕເນຍ ແມ່ນປະເທດທຳອິດທີ່ສະໜອງ ສະຖານະພົນລະເມືອງ
ເອເລັກໂຕຣນິກ - ລະບົບການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂ້າມແດນ ທີ່ມີພ້ອມສະໜອງໃຫ້ທຸກຄົນ
ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດອອນລາຍຈາກຈຸດໃດກໍ່ໄດ້ໃນໂລກ.
2. ປັດຈຸບັນ, ເອັສໂຕເນຍ ມີຈຳນວນພົນລະເມືອງເອເລັກໂຕຣນິກ 1,500 ຄົນຈາກ 73
ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.
3. ບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ຂອງພາກລັດ ມີຜົນສັກສິດໃນເດືອນພຶດສະພາ 2007.
ບັນຍັດສະບັບປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຕໍ່ຍອດມາຈາກ ນະໂຍບາຍຂອງ ອີຢູ ວ່າດ້ວຍການຈັດ
ຊື້ຂອງພາກລັດ.
4. ບັນຍັດດັ່ງກ່າວລວມມີຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດພັດທະນາການຈັດຊື້
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ເພີ່ມເຕີມ (ລວມທັງການປະມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ລະບົບ
ການຈັດຊື້ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ແລະ ລະບົບລາຍການສິນຄ້າແບບເອເລັກໂຕຣນິກ)
ເພື່ອປັບປຸງໂອກາດໃນການກ້າວໄປສູ່ຂັ້ນຕອນການປະມູນ ແລະ ການຈັດຊື້ທາງເອ
ເລັກໂຕຣນິກຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.
5. ໃນເດືອນພະຈິກ 2018, ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ້າມແດນ
ກ່ຽວກັບບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນມີຜົນສັກສິດ. ຈຸດປະສົງຂອງລະບຽບການ
ດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ
ທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດສາມາດເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຢາປົວພະຍາດໄດ້ດີຂຶ້ນ.
6. ອົງການສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ, ໂດຍຮ່ວມກັບ ກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ເອັສໂຕເນຍ, ກະຊວງຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ ແລະ ພັນທະມິດວຽກງານດີຈິຕອນ ຂອງ
ມູນນິທິ ອົງການ ສປຊ, ໄດ້ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການສະແດງເຈດຈຳນົງຮ່ວມ ເພື່ອ
ຮ່ວມມືກັນພະຍາຍາມເລັ່ງລັດຂະບວນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ແລະ ການເອົາລະບົບ
ດີຈິຕອນເຂົ້າມານຳໃຊ້ໃນບໍລິການຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ ເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຕ່ຳ.

ການຮ່ວມມື
ສາກົນ

ສ.ເກົາຫຼີ

1. ອົງການຮ່ວມມືສາກົນເກົາຫຼີ ໄດ້ນຳສະເໜີແນວທາງຍຸດທະສາດສອງດ້ານ ເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາສຳຄັນ ໃນຂະບວນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ໃນບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື.
2. ແນວທາງດັ່ງກ່າວລວມມີ ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມສານວຽກງານດີຈິຕອນ, ທີ່ແນໃສ່
ລວມເອົາອົງປະກອບດ້ານວຽກງານດີຈິຕອນເຂົ້າໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງການ,
ໂດຍ
ສົມທົບກັບ ແຜນງານການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືສາມາດຫັນ
ເປັນດີຈິຕອນໄດ້.
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ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
3. ອົງການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດ
ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຕົນສາມາດປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການເລັ່ງລັດຂັ້ນຕອນໃນການບັນລຸ ປພຍ, ສະໜອງທິດທາງ ໂດຍຜ່ານການ
ປະຕິວັດອຸດສະຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ແລະ ເຊື່ອມຈອດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານດີຈິຕອນລະຫວ່າງ
ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍສະເພາະສຳລັບກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ.

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ, ທີ່ມີຜົນສັກສິດໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2021, ໄດ້ກຳນົດ
ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອານຸມັດທຸລະກຳຕ່າງໆທີ່ດຳເນີນການໂດຍນັກ
ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.
2. ຂອບວຽກນິຕິກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ: ຖ້ານັກລົງທຶນ
ຕ່າງປະເທດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທາງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນຂອງ
ພວກເຂົາໃນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນທາງທິດສະດີ, ອຳນາດການປົກຄອງຕ່າງໆ ຈະບໍ່
ສາມາດປະຕິເສດທຸລະກຳທີ່ດຳເນີນການໂດຍນັກລົງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນ ບົນພື້ນຖານຂອງຜົນ
ຫວຽດນາມ
ປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ.
3. ຫວຽດນາມ ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການ ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ. ໃນ
ປີ 2017, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນກໍ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ເພື່ອບັນລຸ ວິໄສທັດ 2025
ຂອງ ປະຊາຄົມອາຊຽນ, ເຊິ່ງເປັນແຜນທິດທາງສຳລັບຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ
ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີໃນພາກພື້ນ.
4. ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບປະເທດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ອັງກິດ,
ອິນເດຍ, ອົດສະຕຣາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຟິລິບປິນ.

ໄທ

1. ສຳນັກງານຂອງຄະນະບໍລິຫານການລົງທຶນ ແມ່ນໜ່ວຍງານຕົ້ນຕໍຂອງພາກລັດ ທີ່
ດຳເນີນການພາຍໃຕ້ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນ
ການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃນ ໄທ.
2. ຄະນະບໍລິຫານດັ່ງກ່າວສົ່ງເສີມອຸດສະຫະກຳດີຈິຕອນ ໂດຍຜ່ານການຍົກເວັ້ນອາກອນ
ລາຍຮັບວິສາຫະກິດ ໃນໄລຍະເວລາ 5 ຫາ 8 ປີ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່:
• ຊອບແວ
• ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
• ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທຸລະກິດສະຕາອັບ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາ
ຊອບແວ
• ບໍລິການດີຈິຕອນ, ເຊັ່ນ: ໂປຼແກຼມປະຍຸກ, ເກມ, ໄອໂອທີ, ຂໍ້ມູນໃຫຍ່ ແລະ
ເອໄອ.
3. ໃນຊ່ວງຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານໄທ ໄດ້ອອກກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃໝ່
ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເສດຖະກິດດີຈິຕອນຂອງຕົນ, ທີ່
ລວມມີ:
ບັນຍັດວ່າດ້ວຍທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ, ບັນຍັດວ່າດ້ວຍອາຊະຍາກຳຄອມພິວເຕີ,
ບັນຍັດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາດີຈິຕອນເພື່ອເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ບັນຍັດວ່າ
ດ້ວຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ.
4. ທະນາຄານກາງແຫ່ງ ສປ.ຈີນ ແລະ ປະເທດໄທ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນໂຄງການ
ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນດີຈິຕອນຂ້າມແດນ.
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ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
5. ທະນາຄານກາງແຫ່ງ ສປ.ຈີນ, ທະນາຄານປະຊາຊົນ ສປ.ຈີນ, ແລະ ທະນາຄານ
ກາງ ແຫ່ງ ປະເທດໄທ ແລະ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມິເຣດ, ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ອົງການ
ການເງິນ ແຫ່ງ ຮົງກົງ, ໄດ້ລິເລີ່ມ ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງສະກຸນເງິນດີຈິຕອນຂອງຫຼາຍ
ທະນາຄານ ເພື່ອສືກສາການນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນດີຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງຂ້າມແດນ.

ພູຖານ

1. ພູຖານ ເປັນປະເທດທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານການຍຶດໝັ້ນຕໍ່ພັນທະສັນຍາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ
ການເພີ່ມທະວີ ລວມຍອດຄວາມສຸກແຫ່ງຊາດ. ພວກເຂົາແນໃສ່ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ
ທັງໃນດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ວັດຖຸ ໂດຍຜ່ານການຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເທົ່າທຽມ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ, ການອານຸລັກ ແລະ ການສົ່ງເສີມມໍລະດົກທາງ
ວັດທະນະທຳ, ແລະ ການປົກຄອງທີ່ດີ.
2. ລັດຖະບານ ພູຖານ ມີແຜນຮັບຮອງເອົາເຄື່ອງມືດີຈິຕອນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຍົກ
ສູງການເຂົ້າເຖິງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ່ຂອງບໍລິການພາກລັດ ແລະ
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສັງຄົມ,
ລວມທັງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ
ອາຫານ, ວຽກງານຕຸລາການ, ການສຶກສາ ແລະ ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ.
3. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນ ພູຖານ ພາຍໃຕ້ ແຜນງານຕົວຊີ້ວັດ
ຫຼາຍປີ ສຳລັບໄລຍະ 2021-2027 ແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງເປັນຢ່າງດີກັບບຸລິມາສິດ
ສາກົນຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ.
4. ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ພູຖານ ມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ ໃນການປົກປ້ອງລະບົບ
ການປົກຄອງສາກົນທີ່ອີງໃສ່ລະບຽບການ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍທີ່ມີ
ປະສິດທິພາບ, ລວມທັງການບັນລຸ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງ ອົງການ
ສປຊ, ຈຸດປະສົງຂອງ ສັນຍາປາຣີ ແລະ ຂອບວຽກເຊັນໄດວ່າດ້ວຍການຫດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ (2015-2030).

ຣະວັນດາ

1. ລັດຖະບານ ຣະວັນດາ, ນຳພາໂດຍ ກະຊວງໄອຊີທີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ໄດ້ຮ່ວມມື
ກັບ Google ເພື່ອເລັ່ງລັດຂະບວນການຫັນເປັນດີຈິຕອນຂອງປະເທດ. ແຜນລິເລີ່ມ
ນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງ ຣະວັນດາ ໃນການຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດແບບກວມລວມ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຕັກໂນໂລຊີ.
2. ໃນເດືອນພະຈິກ 2021, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ອະນຸມັດທຶນຈຳນວນ 100 ລ້ານໂດລາ
ພາຍໃຕ້ ສູນສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງ ສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ ເພື່ອຊ່ວຍ
ລັດຖະບານ ຣະວັນດາ ຍົກສູງການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ, ການບໍ
ລິການດີຈິຕອນຂອງພາກລັດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບນິເວດດ້ານນະ
ວັດຕະກຳດີຈິຕອນ.
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iii.

ການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະຄວາມອາດສາມາດ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ລະດັບຄວາມ
ຮູ້ດ້ານໄອຊີທີ/
ດີຈິຕອນ ແລະ
ການຈ້າງງານ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເອັສໂຕ
ເນຍ

ການພັດທະນາລະບົບນິເວດການສຶກສາດ້ານດີຈິຕອນ/ໄອຊີທີ
1. ເອັສໂຕເນຍ ຊຸກຍູ້ຫຼັກການຮຽນຮູ້ດ້ານນະວັດຕະກຳດີຈິຕອນແບບເປັນເອກະລາດ ແລະ
ໃນລະດັບສູງ ທັງໃນໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ.
2. ເອັສໂຕເນຍ ນຳໃຊ້ແນວທາງໃນການຫັນເປັນດີຈິຕອນແບບຮອບດ້ານ; ຄູສອນກວມ 95
ສ່ວນຮ້ອຍ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນເຂົ້າໃນການສິດສອນຂອງຕົນທຸກມື້ ແລະ ຍັງ
ມີການສົ່ງເສີມໃຫ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນນອກຫ້ອງຮຽນນຳອີກ ໂດຍຜ່ານວຽກບ້ານ
ແລະ ການສຶກສາສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່.
3. ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ລິເລີ່ມຫຼັກສູດອອນລາຍ, ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຢ່າງເທົ່າທຽມ. ຜູ້
ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ ກໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຄູ ແລະ ອາຈານມະຫາ
ວິທະຍາໄລຢ່າງສະໝໍ່າສະໝີ ໃນການນຳສະເໜີວັດທະນະທຳດີຈິຕອນເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນ.
4. ເພື່ອດຶງດູດໄວໜຸ່ມເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໃນຂົງເຂດໄອຊີທີ ແລະ ນຳສະເໜີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນ
ອະນາຄົດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ, ເອັສໂຕເນຍ ຈຶ່ງໄດ້ລິເລີ່ມແຜນງານທີ່ມີຊື່ວ່າ ProgeTiger.
ແຜນງານດັ່ງກ່າວຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູສອນໃນລະດັບອານຸບານ, ສາມັນ ແລະ ວິຊາຊີບ ນຳໃຊ້ເຕັກ
ໂນໂລຊີ - ລວມທັງການສ້າງໂປຣແກຣມ ແລະ ຫຸ່ນຍົນ - ເຂົ້າໃນການສອນຂອງພວກເຂົາ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງຕື່ມອີກ
ທັກສະດີຈິຕອນ
1. ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມທັກສະດີຈິຕອນ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳແຫ່ງຊາດ ຂອງ ເອັສໂຕ
ເນຍ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2017 ແລະ ໄດ້ຮັບການປະສານງານໂດຍ ມູນນິທິ Vaata
Maailma.
2. ບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຫດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະດີ
ຈິຕອນ ໂດຍແນໃສ່ແຜນງານທີ່ສາມາດສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ດ້ານທັກສະດີຈິຕອນ ໃຫ້
ແກ່ປະຊາກອນກຸ່ມໃຫຍ່ໄດ້.
3. ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວປະກອບມີ: ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ
ບໍລິສັດຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຕັ້ງ
ແຜນລິເລີ່ມດ້ານການຝຶກອົບຮົມທີ່ສະໜອງທຶນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ແນໃສ່
ຫດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະດີຈິຕອນ. ຈຸດປະສົງຂອງແຜນລິເລີ່ມເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເພື່ອຫດ
ຜ່ອນອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ເອັສໂຕເນຍ ທີ່ບໍ່ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອິນເຕີເນັດໃຫ້
ເຫຼືອພຽງແຕ່ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ.

1. ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຕິດຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານທັກສະດີຈິຕອນໃນລັດຖະບານດີຈິຕອນ ແລະ
ສະຖາບັນພາກເອກະຊົນ ຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອອອກແບບຄືນໃໝ່
ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການສຶກສາດ້ານໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2. ສ.ເກົາຫຼີ ມີລະບົບການສຶກສາທີ່ເນັ້ນໜັກ 4 ສາຂາວິຊາຕົ້ນຕໍຄື: ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ,
ວິສະວະກຳ ແລະ ຄະນິດສາດ (STEM) ແລະ ທັກສະດີຈິຕອນ (ລວມທັງທັກສະການຄິດ
ຄຳນວນທາງຄອມພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ) ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ ແລະ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມດ້ານ
ໄອຊີທີຢ່າງພຽງພໍໃຫ້ແກ່ຄູ ເພື່ອໃຫ້ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂຂອງອຸດສະຫະກຳ.
ສ. ເກົາຫຼີ
3. ສ. ເກົາຫຼີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນນັກສຶກສາ ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກ
ໂນໂລຊີສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜ່ານການຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 2
ພາຍໃຕ້ ແຜນງານສຳລັບການປະເມີນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ປະຈຳປີ 2018 ຂອງ OECD
ໃນດ້ານຄວາມສາມາດທາງດີຈິຕອນ, ທີ່ສະແດງອອກຜ່ານຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ, ຊອກ
ຄົ້ນ ແລະ ເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາທາງອອນລາຍ.
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ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
4. ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ດຳເນີນການທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງຂອບວຽກຫຼັກສູດການ
ສຶກສາແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ເພື່ອສະທ້ອນເອົາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ເຂົ້າໄວ້ໃນ
ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ລວມທັງເຕັກ
ໂນໂລຊີໃໝ່. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນຄັ້ງລ່າສຸດໃນປີ 2015.
5. ແຜນສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ (2018-2022), ເຊິ່ງເປັນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດອັນ
ໂດດເດັ່ນ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງແພຼດຟອມການຮຽນຮູ້ທາງອອນລາຍຂຶ້ນຫຼາຍອັນ ເພື່ອຍົກສູງທັກສະ
ອັນຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ລວມທັງທັກສະດີຈິຕອນ.
6. ຫຼັກສູດການຮຽນຮູ້ແບບເປີດກວ້າງທາງອອນລາຍ ແມ່ນແພລດຟອມຕົ້ນຕໍຂອງ ເກົາຫຼີ. ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ຖືກເປີດໂຕໃນປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ກໍ່ໄດ້ມີການພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາທີ່ເປັນ
ທີ່ຍອມຮັບຫຼາຍກວ່າ 1,700 ຫຼັກສູດ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ; ນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ຫຼັກສູດດີຈິຕອນແບບກ້າວໜ້າ, ເຊັ່ນ: ການ
ຮຽນຮູ້ດ້ວຍໂປຣແກຣມ, ການຊອກຮູ້ ແລະ ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໂດຍປັນຍາປະດິດ ແລະ
ຄະນິດສາດສຳລັບນັກວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ.
7. ກະຊວງສຶກສາທິການ
ໄດ້ສະໜອງໂຄງການການສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລແບບ
ທາງໄກ, ໂດຍທີ່ແຮງງານຕ່າງໆ ສາມາດເຂົ້າຮຽນໃນຫຼັກສູດທັກສະໄອຊີທີອັນໃໝ່ ໃນ
ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາແລ້ວ.

1. ຣະວັນດາ ໄດ້ລິເລີ່ມ ແຜນງານນັກການທູດດີຈິຕອນ ຂຶ້ນ ເພື່ອສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ແກ່ນັກສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ. ຫຼັກສູດດີຈິຕອນ/ໄອຊີທີ ກໍ່ຖືກ
ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ເຊັ່ນກັນ.
2. ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະຂຶ້ນ ເພື່ອຍົກສູງທັກສະດ້ານດີຈິ
ຕອນ/ໄອຊີທີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ຫຼັກການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຣະວັນດາ ສາມາດເພີ່ມ
ທະວີປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຂຶ້ນຕື່ມອີກໃນຮອບ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
3. ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ດຳເນີນບັນດາແຜນລິເລີ່ມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
a. ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ ໄອຊີທີ ເພື່ອສະໜອງໂອກາດດ້ານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ
ໝົດທຸກຄົນຂອງ ຣະວັນດາ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເພດໃດ, ມີອາຍຸເທົ່າໃດ, ອາໄສຢູ່ໃສ ຫຼື ມີ
ຄວາມຕ້ອງສະເພາະດ້ານການສຶກສາແບບໃດກໍ່ຕາມ;
b. ສະໜອງຕົວແບບພື້ນຖານດ້ານ ໄອຊີທີ ໃຫ້ແກ່ທຸກໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນຊຸມຊົນຕ່າງໆ
ຣະວັນດາ
ເພື່ອສິດສອນນັກຮຽນທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເພດໃດ, ມີອາຍຸເທົ່າໃດ, ອາໄສຢູ່ໃສ ຫຼື ມີ
ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະດ້ານການສຶກສາແບບໃດກໍ່ຕາມ;
c. ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງ ໄອຊີທີ ໃນສູນການຮຽນຮູ້ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ, ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມດ້ອຍໂອກາດທາງເສດຖະກິດ;
ແລະ,
d. ສົ່ງເສີມແຜນງານ ‘ການນຳອຸປະກອນຂອງຕົນເອງ’ ມາໂຮງຮຽນນຳ ສຳລັບຄູ ແລະ
ນັກຮຽນ ເພື່ອຊ່ວຍຍົກສູງອັດຕາການເຂົ້າເຖິງ ໄອຊີທີ ໃນທຸກລະດັບຊັ້ນຮຽນ.
4. ກະຊວງໄວໜຸ່ມ ແລະ ໄອຊີທີ ໄດ້ອອກ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຜູ້ມີທັກສະດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ
(2016) ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງກັນ ລະຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທັກສະ ໄອຊີທ,ີ ເພີ່ມທະວີຈຳນວນນັກວິຊາການ ໄອຊີທີ ໂດຍ
ແນໃສ່ຕະຫຼາດເປັນຫຼັກ, ທັກສະ ໄອຊີທີ ສະເພາະດ້ານ, ແລະ ຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານດີ
ຈິຕອນ. ທ້າຍສຸດແລ້ວ, ນະໂຍບາຍນີ້ມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ ໄອຊີທີ ໃນ ຣະ
ວານດ້າ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ກຳລັງ
ແຮງງານ
ແລະ ທັກສະ
ດີຈິຕອນ

1. ລັດຖະບານ ຣະວັນດາ ໄດ້ດຳເນີນການເຊື່ອມຈອດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະດີຈິຕອນຂັ້ນ
ພື້ນຖານເຂົ້າກັນ ແລະ ໄດ້ສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າຂອງເຄື່ອງມືດີຈິຕອນ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ໂດຍ
ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຮັບຮອງດີຈິຕອນ ທີ່ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງ
ລັດ.
2. ລັດຖະບານໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການປະສານສົມທົບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍຮູບແບບ,
ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່:
a. ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຂົ້າໃນຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການໂຮມເອົາ ໄອຊີທີ ເຂົ້າໃນລະບົບການສຶກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ບົດຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ນະວັດຕະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການສຶກສາ.
ຣະວັນດາ
b. ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຂອງຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນເຂົ້າໃນລະບົບການສຶກສາ ທີ່ລວມມີ:
i. ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປະສານສົມທົບກັນລະຫວ່າງພະນັກງານ;
ii. ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອ
ຖ່າຍທອດ ແລະ ແລກປ່ຽນຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢ,ູ່ ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜຸນການໂຮມເອົາ ໄອຊີທີ ເຂົ້າໃນ
ລະບົບການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ໄອຊີທີ ໃນຂະແໜງການ
ສືກສາ;
iii. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດພາກເອກະຊົນຮັບເອົາໂຮງຮຽນເຂົ້າເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງຕົນເພື່ອ
ຊ່ວຍປັບປຸງໃຫ້ໂຮງຮຽນມີຄວາມທັນສະໄໝ.

ການຮຽນຮູ້
ແລະ ການ
ພັດທະນາ
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ໄທ

ກະຊວງ/ກົມກອງຕ່າງໆ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານລະດັບຄວາມຮູ້ ໄອຊີທີ ໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນ ໃນ
ລັກສະນະທີ່ເກີດດອກອອກຜົນ.
2. ສະໜັບສະໜຸນການປັບປຸງລະບົບການສຶກສາໃຫ້ດີ ແລະ ທັນສະໄໝຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງເສີມ
ສ້າງທັກສະຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປັບໂຕເຂົ້າກັບສະພາບ
ແວດລ້ອມອັນໃໝ່ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ.
3. ປັບປຸງທັກສະຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທັກ
ສະໃນປັດຈຸບັນ.

ພູຖານ

1. ສະໜອງໂອກາດອັນພຽງພໍດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນສາຍອາຊີບ ໃຫ້ນັກ
ວິຊາການ ໄອຊີທີ.
2. ສະໜອງທິດທາງຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານສາຍອາຊີບທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອຈູງໃຈ
ໃຫ້ມີການສ້າງກຳລັງແຮງງານດ້ານດີຈິຕອນ/ໄອຊີທີເພີ່ມຂຶ້ນ.

ໄທ

ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການສຶກສາດີຈິຕອນຂຶ້ນ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈິ
ຕອນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. ສະຖາບັນການສຶກສາດັ່ງກ່າວສະໜອງບໍລິການ
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ການຮຽນຮູ້ໃນຫ້ອງຮຽນ, ສຳມະນາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດສາທາລະນະ
ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕອນ;
2. ຫ້ອງຮຽນທີ່ຍົກສູງ ແລະ ປັບປຸງທັກສະຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນທຸກກຸ່ມອາຍຸ ເພື່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ໃນອະນາຄົດ; ແລະ,
3. ການຮຽນຮູ້ໃນຫ້ອງຮຽນ, ທັງໃນແບບຊ່ອງໜ້າ ແລະ ແບບອອນລາຍ, ຮ່ວມກັບຄູ່
ຮ່ວມມືຂອງສະຖາບັນ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ຍົກສູງ, ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີທັກສະ
ແລະ ລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄທ.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

iv.

ປະເທດ
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ສ.ເກົາຫຼີ

1. ໄດ້ສ້າງ ສູນການສຶກສາຮຽນຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນ ຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຮຽນຮູ້ວິທີການນຳ
ໃຊ້ອຸປະກອນດີຈິຕອນ, ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບທັນສະໄໝ ແລະ ແພລດຟອມບໍລິການອື່ນໆ.
2. ນອກເໜືອຈາກສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນຫຼວງ
ເຊອຸນ ຍັງມີແຜນທີ່ຈະໄດ້ລິເລີ່ມອີກ 36 ໂຄງການການສຶກສາໃນປີ 2021 ເພື່ອປ້ອງກັນ
ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຕໍ່າ ຖືກລະເລີຍໃນໂລກຍຸກດີຈິຕອນ ທີ່ທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກ
ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດີຈິຕອນ ເຂົ້າໃນການສື່ສານຂໍ້ຄວາມລະຫວ່າງກັນ.

ພູຖານ

1. ພູຖານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນ ເພື່ອຍົກສູງທັກສະດ້ານ
ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ແລະ ສົ່ງເສີມລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນ.
2. ຈຸດເນັ້ນໜັກຕົ້ນຕໍຂອງ
ພູຖານ
ແມ່ນການຍົກສູງຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານ ໂດຍຜ່ານການຍົດສູງລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນ, ທິດທາງສາຍອາຊີບທີ່ຖືກ
ອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ແຮງຈູງໃຈທີ່ສະໜອງໃຫ້ພະນັກງານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາ
ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ວຽກງານດີຈິຕອນ/ໄອຊີທີ.
3. ພູຖານ ຍັງໄດ້ມີການປັບປຸງ ດັດຊະນີການພັດທະນາລັດຖະບານດີຈິຕອນ (EGDI) ຂອງ
ຕົນ, ຍ້ອນຫຼັກປະຕິບັດດ້ານການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ຕົນຮັບຮອງເອົາໃນຊ່ວງຊຸມປີທີ່
ຜ່ານມາ ເພື່ອສົ່ງເສີມລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນໃນປະເທດ.

ການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະສົບການຂອງ
ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ
ການຄິດຄົ້ນ
ອອກແບບ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ສ.ເກົາຫຼີ

1. ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂັ້ນຕອນການປັບປຸງໂປຣແກຣມບໍລິການປະຊາຊົນທາງ
ອອນລາຍ, ທີ່ໄດ້ໂຮມເອົາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານເຂົ້ານຳ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອ
ເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບໃຫ້ແກ່ບໍລິການຂອງລັດ ແລະ ຫດຜ່ອນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
2. ລະບົບການຈັດຊື້ເອເລັກໂຕຣນິກທາງອອນລາຍຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ (KONEPS) ແມ່ນ
ອີກໜຶ່ງນະວັດຕະກຳຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ
ລະບົບການຈັດຊື້ອອນລາຍ.

ໄທ

1. ໄດ້ສ້າງເວັບໄຊຂໍ້ມູນບໍລິການປະຕູດຽວຂຶ້ນ
ທີ່ແນໃສ່ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ປະຊາຊົນໂດຍ
ສະເພາະ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດແນມເຫັນພາບລວມຂອງພົນລະເມືອງຂອງ
ຕົນໄດ້.
2. ມີການໂຮມເອົາຄຳຄິດເຫັນຈາກຜູ້ໃຊ້ງານຢ່າງຫ້າວຫັນ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊ່ອງ
ທາງການຮ້ອງທຸກຂອງລັດຖະບານ.
3. ໄດ້ສ້າງລະບົບບັດອັດສະລີຍະຂຶ້ນສຳລັບພາກປະຊາຊົນ ຫຼື ບັນຊີເອເລັກໂຕຣນິກສູນກາງ
ສຳລັບພາກທຸລະກິດ.
4. ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນໃສ່ການພັດທະນາບໍລິການທີ່ເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ, ທີ່ແນໃສ່
ສະໜອງບໍລິການ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພົນລະເມືອງແຕ່ລະຄົນ.

1. ໄດ້ສ້າງລະບົບ Irembo ຂຶ້ນ, ເຊິ່ງແມ່ນເວັບໄຊຂໍ້ມູນບໍລິການລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣ
ນິກແບບປະຕູດຽວ.
2. ເວັບໄຊຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ບົນພື້ນຖານຂອງການຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນ
ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຣະວັນດາ ແລະ ແພລດຟອມອອນລາຍຈຳກັດ ແຫ່ງ ຣະວັນດາ
ຣະວັນດາ
ເພື່ອສົ່ງເສີມການດຳເນີນງານຂອງລັດຖະບານທີ່ປາສະຈາກການນຳໃຊ້ເຈ້ຍ ແລະ ເງິນສົດ.
3. ໃນປັດຈຸບັນ, ໄດ້ມີການສະໜອງບໍລິການຊຳລະສະສາງທາງເອເລັກໂຕຣນິກກວມ 88
ບໍລິການ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆນັບແຕ່ອາກອນ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ ໄປຈົນເຖິງ
ການທ່ອງທ່ຽວ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຄວາມທົ່ວ
ເຖິງ ແລະ
ແທດເໝາະ
ກັບ ລັກສະນະ
ທ້ອງຖິ່ນ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ສ.ເກົາຫຼີ

1. ຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ, ເຊັ່ນ: ອາຍຸ, ເພດ, ທັກສະ, ຄວາມ
ສາມາດໃນການຈ່າຍ ແລະ ຄວາມພິການ ເຂົ້າໃນການອອກແບບບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມທົ່ວເຖິງ.
2. ສ້າງເວັບໄຊທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະໃຊ້ງານງ່າຍ; ເວັບໄຊທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກ
ໂຕຣນິກສ່ວນໃຫຍ່ ຄຳນຶງເຖິງຄວາມທົ່ວເຖິງດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ໃຊ້
ງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບເວັບໄຊ.

ລັດຖະບານ ຣະວັນດາ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືຕ່າງໆ ທີ່ແນໃສ່:
1. ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຂົ້າໃນຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການໂຮມເອົາ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການພັດທະນາ ຫຼື ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ
2. ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຂອງຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ທ້ອງ
ຖິ່ນ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນລະບົບນິເວດດ້ານ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ, ທີ່ລວມມີ:
a. ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງພະນັກງານດ້ວຍກັນ ເພື່ອໃຫ້
ຣະວັນດາ
ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງພະນັກງານ
ພາຍໃນ
b. ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຖ່າຍທອດ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່
c. ສະໜັບສະໜຸນການໂຮມເອົາດີຈິຕອນ/ໄອຊີທີ ເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການພັດທະນາບໍລິ
ການເອເລັກໂຕຣນິກ
d. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດພາກເອກະຊົນ ພັດທະນາບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຖືເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້
ເປັນໃຈກາງ

ການສື່ສານ ແລະ
ພູຖານ
ຄວາມຮັບຮູ້
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1. ນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ພົນລະເມືອງ ແລະ ພາກ
ທຸລະກິດມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານ ຂໍ້ສະເໜີ/ຄຳຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ
2. ໄດ້ລິເລີ່ມແຜນງານສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກລັດ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ
ການຮັບຮອງເອົາເຄື່ອງມື ໄອຊີທີ ໂດຍແນໃສ່:
a. ດຳເນີນແຜນງານການສ້າງຄວາມຕື່ນໂຕ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານ ໄອຊີ
ທີ ຢ່າງພຽງພໍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
b. ແຜນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂດຍຜ່ານການດຳເນີນແຜນງານສົ່ງເສີມ
ການເຂົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມຕື່ນໂຕກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຈຸດໃຫ້
ບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.
c. ວຽກງານຕ່າງໆຈະຖືກດຳເນີນການໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ລະດັບຊາດ, ເມືອງ
ແລະ ກຸ່ມບ້ານ) ໂດຍແນໃສ່ກຸ່ມເປັ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ:
i. ກອງປະຊຸມ ໄອຊີທີ ສຳລັບພະນັກງານວິຊາການ ໄອຊີທີ ຂອງລັດຖະລານ
ii. ກອງປະຊຸມວິຊາການສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ບໍ່ແມ່ນສາຍ ໄອຊີທີ
iii. ຕະຫຼາດນັດ ໄອຊີທີ ສຳລັບພາກເອກະຊົນ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການສຳລັບ
ພະນັກງານວິຊາການ ໄອຊີທີ ພາກເອກະຊົນ
iv. ລາຍການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານ ໄອຊີທີ ສຳລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ໂດຍຜ່ານ
ໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸ, ບົດຂ່າວ, ໂຮງຮູບເງົາ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ
v. ແຜນງານສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານ ໄອຊີທີ ໂດຍຜ່ານບໍລິການ ໄອຊີທີ ແລະ ການ
ສາທິດເຕັກໂນໂລຊີ ໃນສູນຊຸມຊົນ ສຳລັບເຂດຊົນນະບົດ

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ໄທ

1. ກະຊວງ/ກົມກອງສ່ວນໃຫຍ່
ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍ/ສື່ຮູບແບບອື່ນໆ
ແລະ ຊ່ອງທາງດີຈິຕອນໃນລະດັບຊາດ ເພື່ອພົວພັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊົນ ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ. ໄດ້ລິເລີ່ມແຜນງານ
ການຕະຫຼາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ
ພົນລະເມືອງ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງເອົາຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງພວກເຂົາ.
2. ໄດ້ສ້າງບໍລິການສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ຮອບດ້ານ, ເຊັ່ນ: ແພລດຟອມອັດສະ
ລີຍະຂອງລັດຖະບານ, ທີ່ຊ່ວຍສະໜອງບໍລິການດຳເນີນທຸລະກິດແບບປະຕູດຽວ, ແລະ
GovChannel ແລະ GNews, ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໄດ້
ງ່າຍຂຶ້ນ ໃນເວລາຮັບມືກັບບໍລິການພາກລັດ.

ໄທ

1. ໄດ້ສ້າງກົນໄກໃນການໂຮມເອົາຄຳຄິດເຫັນຈາກພົນລະເມືອງ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງບໍລິການ
ທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກທັງໝົດ. ລັດຖະບານໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ
ໄດ້ຢ່າງເປີດກວ້າງ.
2. ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ: ເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງ
ລັດຖະບານ; ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ; ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ;່ ກົດໝາຍ/ລະບຽບ
ການ/ຂໍ້ມູນອື່ນໆກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ; ເຄືອຂ່າຍຊຸມຊົນ; ກະດານບົດຄວາມ;
ຫ້ອງສົນທະນາ; ກຸ່ມຂ່າວສານ; ແລະ ລາຍຊື່ເອເມວ.
3. ການປຶກສາຫາລືທາງເອເລັກໂຕຣນິກ: ເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ສະໜອງການສຳຫຼວດ
ຄວາມຄິດເຫັນທາງອອນລາຍ; ແບບຟອມການສຳຫຼວດ ຫຼື ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ
ທາງອອນລາຍ; ຫ້ອງສົນທະນາ/ຂໍ້ຄວາມດ່ວນ/ກະດານບົດຄວາມ.
4. ການຕັດສິນໃຈທາງເອເລັກໂຕຣນິກ: ເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່າ
ນີ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈ, ໂດຍ
ມອບໝາຍໃຫ້ລັດຖະກອນເປັນຜູ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ປະຊາຊົນສົ່ງໃຫ້ ແລະ ການ
ຮ້ອງຮຽນທາງອອນລາຍຕ່າງໆ.

ເອັສໂຕ
ເນຍ

1. ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ສ້າງ X-Road ຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນສະພາບແວດລ້ອມຮ່ວມສຳລັບການ
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງພົນລະເມືອງ ແລະ ໜ່ວຍງານຂອງລັດ. ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກ
ອອກແບບ ເພື່ອໂຮມເອົາຂໍ້ມູນຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງພາກລັດເຂົ້າໃນ
ຈຸດດຽວກັນ. ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ປະເມີນໄວ້ວ່າ X-Road ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດສາມາດ
ປະຢັດເວລາການເຮັດວຽກໄດ້ທັງໝົດ 2.8 ລ້ານຊົ່ວໂມງ, ຫຼື 3,225 ປີ, ໃນປີ 2014
2. ລັດຖະບານຍັງໄດ້ພັດທະນາບັດປະຈຳໂຕເອເລັກໂຕຣນິກຂຶ້ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງ
ຄະແນນສຽງທາງອອນລາຍ ແລະ ການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນ.

ສ.ເກົາຫຼີ

1. ໄດ້ເປີດໂຕເວັບໄຊຂໍ້ມູນອອນລາຍ, ລະບົບປະຊາຊົນເອເລັກໂຕຣນິກ, ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນ
ທົ່ວໄປ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານໄດ້. ເວັບໄຊ
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກເຊື່ອມໂຍງກັບທຸກສະຖາບັນບໍລິຫານ ທີ່ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນແບບຮອບດ້ານ ພ້ອມທັງຮັບເອົາຂໍ້ແນະນຳຈາກປະຊາຊົນ.
2. ໄດ້ເປີດໂຕລະບົບ e-Hanarominwon, ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພົນລະເມືອງສາມາດຂໍ ແລະ
ກວດສອບຂໍ້ມູນການບໍລິຫານທາງອອນລາຍໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທັງຍັງສາມາດຂໍ
ບົດລາຍງານລະດັບຊາດ ໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ທຸກສະຖານທີ,່ ໂດຍຜ່ານລະບົບການນຳໃຊ້
ຂໍ້ມູນບໍລິຫານຮ່ວມກັນ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ທາງເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ແລະ ການຮູ້
ນໍາໃຊ້
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
v.

ການກຳນົດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ພູຖານ

1. ບໍລິການດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກຂອງພາກລັດ:
a. ສູນຂໍ້ມູນປະຕູດຽວຂອງ ກະຊວງເສດຖະກິດ - ການອອກໃບອຸະຍາດດຳເນີນ
ທຸລະກິດ, ການກວດສອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ
ສິນຄ້າ,
b. ລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່
c. ບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ພ້ອມດ້ວຍການຊຳລະສະສາງທາງເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ສຳລັບການລົງທະບຽນເຄື່ອງໝາຍສິນຄ້າ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ລິຂະສິດ ແລະ
ສິດທິບັດ
d. ບໍລິການໂອນເງິນຕາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
e. ບໍລິການອອກໃບອານຸຍາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
f. ເວັບໄຊຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
g. ບໍລິການທຸລະກິດທາງເອເລັກໂຕຣນິກແບບຮອບດ້ານ
h. ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກຂອງນິຄົມອຸດສະຫະກຳ
2. ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານ ໄອຊີທ:ີ
a. ເຊື່ອມຕໍ່ທຸກສຳນັກງານເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍ GovNet
b. ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ບໍລິການເຊື່ອມໂຍງພາຍນອກ
c. ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງລັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ
ຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງລັດຖະບານໂດຍລວມທີ່ວາງແຜນໄວ້ ໂດຍ ກົມ
ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໂທລະຄົມ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນ
ຊົນ
3. ໂຄງການຄວາມປອດໄພດ້ານ ໄອຊີທີ
a. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ
4. ພູຖານ ໄດ້ສ້າງຕົວຢ່າງທີ່ດີດ້ານ:
a. ການສ້າງສາຍດ່ວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແພລດຟອມສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້
ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສຳຄັນ ກ່ຽວກັບບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງພາກລັດ
b. ໄດ້ເລັ່ງລັດນະວັດຕະກຳ ແລະ ການທົດລອງ, ໂດຍສະເພາະແນວຄິດດ້ານດີຈິຕອນ
ຕ່າງໆ ເພື່ອມາປັບປຸງລະບົບບໍລິການປະຊາຊົນ

ສ.ເກົາຫຼີ

1. ລະບົບແຈ້ງພາສີເອເລັກໂຕຣນິກ
2. ລະບົບຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ
3. ລະບົບງົບປະມານ ແລະ ບັນຊີດີຈິຕອນ
4. ສູນເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ
5. ສຳນັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຫ່ງ ສ. ເກົາຫຼີ
6. ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ
7. Minwon24 - ໂປຼແກຼມບໍລິການປະຊາຊົນ
8. ລະບົບຄວບຄຸມການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ
9. ລະບົບການຈັດຊື້ອອນລາຍຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ
10. ລະບົບບັນເທົາເຫດສຸກເສີນຂອງພາກລັດ
11. ເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂັ້ນບ້ານ
12. ລະບົບອາກອນທີ່ພັກອາໄສ

ຂລິເລີ່ມດ້ານ
ບລິການ
ດີຈິຕອນ
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ມາດຕະຖານ
ດ້ານບໍລິການ
ດີຈິຕອນຂອງ
ພາກລັດ

ແນວທາງການ
ວາງແຜນ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ຣະວັນດາ

1. ມີແພລດຟອມດີຈິຕອນທີມີຊື່ວ່າ Irembo ແມ່ນເວັບເວັບໄຊຂໍ້ມູນແບບປະຕູດຽວ ທີ່
ສະໜອງບໍລິການພາກລັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຣະວັນດາ ໂດຍຜ່ານອິນເຕີເນັດ. ເວັບໄຊຂໍ້ມູນ
ດັ່ງກ່າວຖືກເປີດໂຕໃນປີ 2015 ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ຣະວັນດາ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ບໍລິການອອນລາຍ 85 ບໍລິການຂອງລັດ, ເຊັ່ນ: ການຍື່ນຂໍໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ, ການ
ລົງທະບຽນໃບຂັບຂີ່ ແລະ ການໂອນກຳມະສິດທີ່ດີນ.
2. ລັດຖະບານ ຣະວັນດາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ (ໃນຮູບແບບສ້າງ-ດຳເນີນການ-ໂອນ) ກັບ ບໍລິສັດແພລດຟອມອອນລາຍ
ແຫ່ງຣະວັນດາຈຳກັດ ເພື່ອຫັນບໍລິການຈາກລັດຖະບານສູ່ປະຊາຊົນ (G2C) ແລະ
ບໍລິການຈາກລັດຖະບານສູ່ພາກທຸລະກິດ (G2B) ໃຫ້ເປັນດີຈິຕອນ.
3. ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍພາຍໃຕ້ສັນຍາຮ່ວມທຶນ ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ຄູ່ຮ່ວມມືພາກເອກະຊົນ ຈະ
ໄດ້ຮັບການຊຳລະເງິນໃນຮູບແບບຂອງຄ່ານາຍໜ້າ. ວິທີນີ້ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມມືພາກ
ເອກະຊົນ ຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນຕື່ມ ເພື່ອຍົກສູງການຮັບຮອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບໃຫ້ໄດ້
ສູງສຸດ ຍ້ອນຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕົນຈະໄດ້ຮັບ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຈຳນວນຂອງຜູ້ໃຊ້ງານລະບົບ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄູ່ຮ່ວມມືພາກເອກະຊົນໄດ້ນຳໃຊ້ແນວທາງຍຸດທະສາດ, ເຊັ່ນ: ການ
ຈັດການຝຶກອົບຮົມຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ກິດຈະກຳສ້າງຈິດສໍານຶກ, ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ໜ່ວຍ
ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊື່ອມຈອດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານດີຈິຕອນ, ແລະ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ
ຄວາມຕື່ນໂຕ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາແພດຟອມ IREMBO.

ຫວຽດນາມ

1. ລະບຽບການດ້ານໂຄງສ້າງລະບົບລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ແມ່ນ
ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 (ຮູບແບບ 1.0). ຂອບວຽກດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກນຳໃຊ້
ກັບທຸກໜ່ວຍງານ ແລະ ໃນທຸກລະດັບຂອງລັດຖະບານ.

ເອັສໂຕເນຍ

1. ລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ເອັສໂຕເນຍ ແມ່ນອີງໃສ່ ຂອບວຽກດ້ານການດຳເນີນ
ງານຮ່ວມຂອງ ເອັສໂຕເນຍ (EIF).
2. ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງ ໄອທີ ແຫ່ງຊາດ (ISKE) ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ເຂົ້າໃນທົ່ວທຸກໂປຣແກຣມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງ ໄອທີ

ຣະວັນດາ

1. ໄດ້ມີການດັດປັບຂອບວຽກດ້ານໂຄງສ້າງລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ເງື່ອນໄຂຂອງ ຣະວານດ້າ, ອັນເປັນຜົນມາຈາກການ
ພັດທະນາ ຂອບວຽກດ້ານໂຄງສ້າງອົງກອນຂອງ ຣະວານດ້າ

ສ.ເກົາຫຼີ

1. ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ລິເລີ່ມລັດຖະບານດີຈິຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
a. ຄະນະກຳມະການ 3 ແຫ່ງ (ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນ,
ຄະນະກຳມະການປະຕິຮູບລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະລັດຖະມົນຕີ) ລາຍງານໂດຍ
ກົງຕໍ່ ປະທານປະເທດ.
b. ທີມງານວິຊາການ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນໂຄງການ ລາຍງານຕໍ່ ຄະນະກຳມະການ
ປະຕິຮູບລັດຖະບານ.
c. ຄະນະກຳມະການປະຕິຮູບລັດຖະບານ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທີມງານຄວບຄຸມ ແລະ
ປະເມີນຜົນ ໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງກົມກອງ, ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສຳນັກ
ງານອື່ນໆຂອງລັດ.
2. ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ແມ່ນມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານ
G2B, G2C ແລະ G2G ຢ່າງສອດຄ່ອງກັນ ທີ່ຊ່ວຍສ້າງ ‘ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານຢ່າງ
ໃກ້ຊິດ’ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ຣະວັນດາ

1. ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການ
ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ເບິ່ງແຍງດ້ານຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ໂຄງການ.
2. ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວລວມມີ: (i) ຮັບຮອງເອົາແຜນ
ງົບປະມານ ແລະ ແຜນວຽກປະຈຳປີ; (ii) ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ
ໃນແຕ່ລະໄຕມາດ ແລະ (iii) ສະໜອງທິດຊີ້ນຳ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳທາງຍຸດທະສາດ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ/ຫຼື ການປັບປຸງໂຄງສ້າງຕາມຄວາມ
ຈຳເປັນ.
3. ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ:
a. ໄດ້ເຊື່ອມຈອດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຊັ່ນ: ບັນຫາການຂາດແຄນ
ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອດຳເນີນງານລະບົບ IREMBO, ບັນຫາກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງ ແລະ
ຄວາມພ້ອມດ້ານລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ອິນເຕີເນັດ, ການຂາດບຸກຄະລາກອນດ້ານ
ໄອທີ ເພື່ອມາບຳລຸງຮັກສາລະບົບ
b. ໄດ້ສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະສານສົມທົບທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ໃນໄລຍະ
ຕົ້ນຂອງໂຄງການ
c. ໄດ້ຮັບປະກັນໃຫ້ສະຖາບັນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ບົນພື້ນຖານຂອງຂອບວຽກ ການ
ລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ມີການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ
ມີຄວາມເປັນເອກະລາດ
d. ແກ້ໄຂຂໍ້ກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງດ້ານດີຈິຕອນ, ລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານ ໄອຊີ
ທີ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການອອກແບບລະບົບລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີ
ຄວາມທົ່ວເຖິງ.
4. ການແປພາສາຖືເປັນວຽກງານທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍສູງ
ໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບ
ບໍລິການອອນລາຍຂອງ ຣະວັນດາ. ທຸກຄຳສັບໃນພາສາອັງກິດແມ່ນໄດ້ຖືກແປມາເປັນ
ພາສາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ເອັສໂຕເນຍ

1. ລະບົບຄລາວຂອງລັດຖະບານເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມື
ກັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານເອັສໂຕເນຍ, ທີ່ຕາງໜ້າໂດຍ ມູນນິທິຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ
ການສື່ສານແຫ່ງລັດ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດຕ່າງໆຈາກພາກເອກະຊົນ ທີ່ລວມມີ Cybernetica, Dell EMC, Ericsson, OpenNode ແລະ Telia.

ເຄື່ອງມືໄອຊິທີ
ສ.ເກົາຫຼີ
ແລະ ການຈັດຊື້
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1. ວຽກງານຈັດຊື້ຂອງລັດຖະບານ ອາດແມ່ນວຽກງານທີ່ດຳເນີນການແບບລວມສູນ ຫຼື
ແບບແຍກສ່ວນ. ພາຍໃຕ້ຮູບແບບລວມສູນ, ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບການຈັດຊື້ສະເພາະ
ຈະເປັນຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທັງໝົດ ພາຍໃຕ້ການຈັດຊື້ແບບແຍກ
ສ່ວນ, ແຕ່ລະໜ່ວຍງານຂອງລັດຈະເປັນຜູ້ດຳເນີນວຽກງານຈັດຊື້ດ້ວຍຕົນເອງ.
2. ຫຼັກການຈັດຊື້ທີ່ດີທີ່ສຸດຈະຕ້ອງມີສອດຄ່ອງກັບ:
a. ມາດຕະຖານລະດັບສູງ ໃນດ້ານຂອງຄວາມຍຸຕິທຳ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຫຼັ້ກ
ຈັນຍາບັນທີ່ຈຳເປັນ
b. ດຳເນີນການໃນຮູບແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານນະໂຍບາຍ
c. ການປະເມີນລາຄາ ແລະ ລາຍລະອຽດສະເພາະຢ່າງເໝາະສົມຖືເປັນວຽກງານທີ່
ສຳຄັນ

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
3. KONEPS ແມ່ນແພລດຟອມການຈັດຊື້ທາງເອເລັກໂຕຣນິກແບບ G2B ທີ່ມີຄວາມ
ຮອບດ້ານ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຈັດຊື້ທັງໃນຮູບແບບລວມສູນ ແລະ ຖືກ
ນຳໃຊ້ໂດຍຫຼາຍກວ່າ 50,000 ໜ່ວຍງານຂອງລັດ (ລວມທັງໜ່ວຍງານແຫ່ງຊາດ,
ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ) ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍຫຼາຍກວ່າ
340,000 ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ.
4. ລະບົບນີ້ກວມເອົາຮອບວຽນທັງໝົດຂອງການຈັດຊື້ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (ລວມທັງການ
ລົງທະບຽນຄັ້ງດຽວ, ການເປີດປະມູນ, ສັນຍາ, ການກວດກາ ແລະ ການຊຳລະສະສາງ)
ແລະ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງອອນລາຍ. KONEPS ແມ່ນ
ເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບພາຍນອກອີກປະມານ 140 ລະບົບ ເພື່ອແບ່ງປັນ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນ
ຈຳເປັນ ແລະ ສະໜອງບໍລິການປະຕູດຽວ, ລວມທັງການເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນຄຸນສົມບັດ
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ການສົ່ງມອບບົດລາຍງານ, ການອອກ
ໃບຮຽກເກັບເງິນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການຊຳລະສະສາງທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ໃນເວລາໂຕຈິງ.
5. ຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີຂອງ KONEPS ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລວມມີ:
a. ເສີມສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ:
ເປີດເຜີຍຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂັ້ນຕອນການປະມູນໃຫ້
ສາທາລະນະຮັບຊາບຕາມເວລາໂຕຈິງ, ນັບຕັ້ງແຕ່ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປະມູນ
ໄປຈົນເຖິງຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ ແລະ ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
b. ການຈັດຊື້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ: ການປະມວນຜົນອັດຕະໂນມັດທາງອອນລາຍ ພ້ອມ
ດ້ວຍລິ້ງເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງຂໍ້ມູນການຈັດຊື້ຕ່າງໆ
ໂດຍບໍ່ນຳໃຊ້ເອກະສານທີ່ເປັນ
ເຈ້ຍ.
c. ປະຢັດງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ຈາກການນຳໃຊ້ລະບົບແບບລວມສູນ, ອັດຕະ
ໂນມັດດັ່ງກ່າວ.
d. ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕີຄວາມໝາຍຂໍ້
ກຳນົດຂອງສັນຍາທີ່ຊັບຊ້ອນ.
6. ເອກະສານການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ KONEPS ແມ່ນ
ຖືກເຊື່ອມເຂົ້າກັບລະບົບອານຸມັດຂອງແຕ່ລະອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊັ່ນ: ໃບຢັ້ງຢືນ
ການລົງທະບຽນທຸລະກິດ, ຂໍ້ມູນຄ້ຳປະກັນຈາກໜ່ວຍງານຄ້ຳປະກັນ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້
ສະໜອງ, ແລະ ຜົນງານ.

vi.

ຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສະຖາບັນ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ການສະໜັບ
ສະໜຸນ
ຈາກຜູ້ບໍລິຫານ
ລະດັບສູງ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. ລັດຖະບານ ແລະ ເວົ້າສະເພາະ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນ ຊວນ ຟຸກ ໄດ້ມີການສື່
ສານໃຫ້ພາຍນອກຮັບຮູ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດດີຈິຕອນຂອງລັດຖະບານ
ສຳລັບ ອຸດສະຫະກຳ 4.0. ລັດຖະບານດີຈິຕອນ ແມ່ນຖຶວ່າເປັນຂະແໜງການ
ຍ່ອຍພາຍໃຕ້ ອຸດສະຫະກຳ 4.0 ແລະ ຖືເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະຕິຮູບການ
ບໍລິຫານລັດ. ວຽກງານນີ້ກໍ່ໄດ້ມີການສື່ສານຢູ່ພາຍໃນເຊັ່ນດຽວກັນ, ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນ
ຫວຽດນາມ
ຜ່ານລະບຽບການຕ່າງໆ.
2. ວຽກງານການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ແມ່ນຖືເປັນພັນທະສັນຍາລະດັບສູງສຸດຂອງ ຫວຽດ
ນາມ. ຜູ້ນຳແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ອຸດສະຫະກຳ 4.0 ແລະ ຄວາມກ່ຽວພັນ
ຂອງອຸດສະຫະກຳດັ່ງກ່າວຕໍ່ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
3. ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນ
ຫວຽດນາມ
ສຳລັບໄລຍະ
2011-2020,
ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເສີມສ້າງບົດບາດຂອງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
4. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການປະຕິຮູບວຽກງານບໍລິຫານ ເພື່ອຍົກສູງ
ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນແຫ່ງຊາດ. ໃນປີ 2016, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນ
ຊວນ ຟຸກ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນໃສ່ວຽກງານ ໄອຊີທີ ເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ. ລັດຖະບານຮັບຮູ້ວ່າລັດຖະບານດີຈິຕອນ (ລັດຖະບານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ) ແມ່ນອົງປະກອບສຳຄັນຂອງ ອຸດສະຫະກຳ 4.0.
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ໄທ

ຂອບວຽກດ້ານນະໂຍບາຍ ໄອຊີທີ ຂອງ ປະເທດໄທ ສຳລັບໄລຍະ 2011-2020 ໄດ້
ກຳນົດຍຸດທະສາດສຳລັບການສ້າງລັດຖະບານທັນສະໄໝຂຶ້ນ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ໄອຊີ
ທີ ເພື່ອສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳດ້ານການບໍລິການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ດີ.
ຍຸດທະສາດນີ້ແມ່ນແນໃສ່ພັດທະນາລັດຖະບານທັນສະໄໝ ທີ່ມີລັກສະນະອັດສະລີຍະ,
ຮອບດ້ານ, ກວມລວມ ແລະ ມີການປົກຄອງທີ່ດີ. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ມີການດຳເນີນ
ວຽກງານຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານຂັ້ນສູນກາງ ທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຂັບເຄື່ອນລັດຖະບານ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍການຮ່າງແຜນທີ່ຊ່ວຍຊີ້ນຳລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ
ການອອກແບບໂຄງສ້າງ ໄອຊີທີ ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນຂອບວຽກດ້ານ
ການພັດທະນາ ສຳລັບລະບົບ ໄອຊີທີ ຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ. ມັນຍັງຈະຊ່ວຍກຳນົດ
ມາດຕະຖານ ໄອຊີທີ ແລະ ຂໍ້ຊີ້ນຳດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂດຍເນັ້ນໜັກຄວາມ
ສຳຄັນໃສ່ມາດຕະຖານແບບເປີດກວ້າງ,
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆສາມາດ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້. ມັນຍັງໄດ້ກຳນົດແນວທາງໃນການພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງ
ບໍລິການທົ່ວໄປ ທີ່ໜ່ວຍງານຂອງລັດຕ້ອງການ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນການນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການຈັດ
ສັນງົບປະມານ ສຳລັບວຽກງານ ໄອຊີທີ ແລະ ໂຄງການ ໄອຊີທີ ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ
ລັດຖະບານ. ແນວທາງ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆຈະຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໃນການສະໜອງບໍລິການຂອງລັດ.
2. ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສະພາຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ຂອງລັດຖະບານ, ທີ່ຈະປະກອບມີບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກໜ່ວຍງານຂອງລັດທັງໃນຂັ້ນ
ສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ສ.ເກົາຫຼີ

1. ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດຍຸດທະສາດຂອງຕົນຂຶ້ນ
ໂດຍຜ່ານຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ/
ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງ ທີ່ເປັນປະທານໂດຍຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ
ລັດຖະບານ ຫຼື ຫ້ອງການກະຊວງ
2. ລັດຖະບານໄດ້ປະສານງານແຜນງານດ້ານລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍເອີງຕາມ
ຮູບແບບຂອງນະໂຍບາຍທາງສະຖາບັນ ແລະ ການປະສານງານດ້ານການລົງທຶນ ເພື່ອ
ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທົ່ວທັງລັດຖະບານ, ເຄືອຂ່າຍຮ່ວມ,
ສູນຂໍ້ມູນ, ແລະ ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນທຸລະກິດທົ່ວໄປ ແລະ ເພື່ອກຳນົດກົດໝາຍເອ
ເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຂອບວຽກສຳລັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໄອທີ.

ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ພູຖານ

1. ໄດ້ສ້າງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ທີ່ມີໜ້າທີ່ຕາມທີ່ກຳນົດໃນກົດໝາຍ
ໃນການ “ຊຸກຍູ,້ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປະສານງານດ້ານການສ້າງບໍລິການເອ
ເລັກໂຕຣນິກ” ແລະ “ລະບຸຂົງເຂດການນຳໃຊ້ຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານການພັດທະນາໃນໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ລິເລີ່ມການພັດທະນາ
ທີ່ເໝາະສົມ.” ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກຳນົດພັນທະຂອງກະຊວງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
a. ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ສຳລັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໄອຊີທີໃນລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມ;
b. ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພາກເອກະຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກ່ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໄອຊີທີຂອງພວກເຂົາ;
c. ສ້າງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບລັດຖະບານ.
2. ລັດຖະບານຍັງໄດ້ເພີ່ມກົນໄກດ້ານສະຖາບັນທີ່ສຳຄັນລຳດັບທີສອງກໍ່ຄື:
ສຳນັກງານ
ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການສະໜອງບໍລິການຂອງລັດ.
ບົດບາດຂອງສຳນັກງານດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນເພື່ອກຳນົດກົນໄກການນຳພາ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
a. ລະບຸກົນໄກການອານຸມັດວຽກງານການປົກຄອງລັດທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
ໃນ
ລະດັບສູງສຸດຂອງລັດຖະບານ.
ຍ້ອນການປົກຄອງລັດທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອາໄສການຮ່ວມມືຮູບແບບໃໝ່
ແລະ
ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ
ລະຫວ່າງທຸກກະຊວງ, ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງ
ຄະນະຄຸ້ມຄອງວຽກງານການປົກຄອງລັດທາງເອເລັກໂຕຣນິກຂຶ້ນໃນ ພູຖານ
b. ສ້າງຄະນະບໍລິຫານງານສູງສຸດ, ຄະນະກຳມະການທີ່ມີບົດບາດສູງ ຫຼື ກຸ່ມສະເພາະ
ຂຶ້ນພາຍໃຕ້ PMO ເພື່ອ:
i. ທົບທວນ ແລະ ແນະນຳການອານຸມັດແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ຖືກ
ສະເໜີ ແລະ ຂອບວຽກດ້ານມາດຕະຖານ, ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ປະຈຳປີ ແລະ ງົບປະມານສຳລັບແຜນງານການປົກຄອງລັດທາງເອເລັກໂຕຣ
ນິກ;
ii. ຮັບປະກັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໜ່ວຍງານທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນວຽກງານທີ່ກຽວຂ້ອງກັບການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນແຜນງານການສະໜອງບໍລິການ.
1. ສ້າງກົນໄກການມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບວຽກງານການປົກຄອງລັດທາງເອເລັກໂຕຣນິກ:
ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນກົນໄກຕ່າງໆ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານການຫັນປ່ຽນທຸລະກິດ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ ໄອຊີທີ ຈາກທຸກກະຊວງ
ສາມາດສະໜອງຂໍ້ແນະນຳ ແລະ ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນແຜນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ,
ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ານການດຳເນີນງານຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ.

ໄທ

1. ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງລັດຖະບານ ຂຶ້ນ, ເຊິ່ງແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂອງພາກລັດທັງໝົດເຂົ້າກັນ
ແລະ ປັບປຸງການສື່ສານທາງອອນລາຍ ແລະ ບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ
ພາກລັດ
2. ໄດ້ສ້າງຕົວແບບການດຳເນີນງານລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກຮ່ວມ
ໂດຍເອງໃສ່ເປົ້າ
ໝາຍ ແລະ ລະດັບຂອງການດຳເນີນງານຮ່ວມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
a. ລະບົບການດຳເນີນງາານຮ່ວມກັນລະດັບວິຊາການ ສຳລັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
(ລະດັບການດຳເນີນງານຮ່ວມຂັ້ນພື້ນຖານ);

ໂຄງສ້າງ ແລະ
ບົດບາດດ້ານ
ສະຖາບັນ
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ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
b. ລະບົບການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນລະດັບບໍລິຫານ (ສູງກວ່າລະລະບົບການດຳເນີນ
ງານຮ່ວມກັນລະດັບວິຊາການ); ແລະ,
c. ລະບົບການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນຂັ້ນການນໍາ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາ/
ຂໍ້ຕົກລົງ (ລະບົບການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ).

1.

2.

ຣະວັນດາ

3.

4.

5.

ຣະວັນດາ ມີຂອບໜ້າວຽກດ້ານສະຖາບັນທີ່ຊັດເຈນ. ນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການ
ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ໄອຊີທີ/ດີຈິຕອນ ຂອງຂະແໜງການສະເພາະ
ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍັງຖືເປັນຕົວຢ່າງດ້ານຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີນຳ
ເອກ. ຍົກຕົວຢ່າງ:
ຂອບວຽກດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ລວມມີນິຍາມຂອງບົດບາດທີ່ຈະແຈ້ງ
ແລະ ຂົງເຂດທີ່ລະບຸໄວ້ ບ່ອນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຮ່ວມມືຂ້າມຂະແໜງການ ເພື່ອ
ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ວິໄສທັດຮ່ວມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ວິໄສທັດ
2050 ແລະ ແຜນທິດທາງທັນສະໄໝຂອງ ຣະວັນດາ, ແລະ ອື່ນໆ.
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ ຣະວັນດາ ແມ່ນອີງໃສ່ບົດຄົ້ນຄວ້າທີ່ຈະ
ແຈ້ງ, ຂໍ້ມູນທຽບຖານທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ເປົ້າໝາຍມາດຕະຖານ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ໂດຍຍຸດທະສາດ ຫຼື ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ທີ່
ມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີເກນວັດແທກທີ່ຈະແຈ້ງ ເພື່ອວັດລະດັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ
ຜົນສຳເລັດໃນທ້າຍທີ່ສຸດ.
ໄດ້ມີການສ້າງແຮງຈູງໃຈຕ່າງໆຂຶ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະສານ
ສົມທົບກັບລັດຖະບານໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ລະບຸໄວ້, ທີ່ລວມມີ: ແຮງຈູງໃຈດ້ານ
ອາກອນ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.
ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນທິດທາງໄດ້ອະທິບາຍຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບອອກມາຢ່າງຈະ
ແຈ້ງ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາຜົນງານ, ພ້ອມດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ
ກັນກັບຈຸດປະສົງແຫ່ງຊາດ.
ການທົດສອບເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ການບໍລິການໃໝ່ດ້ານລະບຽບການ ທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ,
ດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງ ພາຍໃນຂະແໜງການ ໄອທີ ໄດ້ຊ່ວຍສະໜັບ
ສະໜຸນຈຸດຢືນຂອງ ຣະວານດ້າ ໃນການສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ ‘ການ
ທົດສອບ ແລະ ການຮຽນຮູ’້ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ບ່ອນທີ່ຮອງຮັບ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນ
ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຣະວານດ້າ ມີ
ຄວາມຍືດຍຸ່ນດ້ານລະບຽບການ, ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີຂອງການຮັບມືກັບເຕັກໂນ
ໂລຊີ ແລະ ບໍລິການທີ່ເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່.

1. ລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານລັດຖະບານ
ດີຈິຕອນ. ມະຕິ ເລກທີ 73 / NQ-CP, ທີ່ອະນຸມັດນະໂຍບາຍການລົງທຶນໃຫ້ແກ່
ແຜນງານເປົ້າໝາຍຕັ້ງແຕ່ປີ 2016-2020, ແຜນງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ
ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ ລວມມີງົບປະມານກວມທັງໝົດ 7,920 ຕື້ດົ້ງ.
2. ໃນຖານະຂອງໜ່ ວ ຍງານຜູ້ ນ ຳພາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະບານເອເລັ ກ ໂຕຣນິ ກ ,
ກະຊວງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ຈະໄດ້ຮັບງົບປະມານທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອນຳ
ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການດຳເນີນງານຕ່າງໆ.
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ການສະໜອງ
ທຶນ ແລະ ງົບ
ປະມານ

1. ໃນອະດີດ, ເອັສໂຕເນຍ ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີຂັ້ນຕ່ຳສຸດ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຂົ້າ
ໃນຂະແໜງການ ໄອຊີທີ ແລະ ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນສັງຄົມ
2. ລາຍຈ່າຍດ້ານວຽກງານ ໄອຊີທີ ຂອງລັດຖະບານປະມານ 85 ສ່ວນຮ້ອຍ
ແມ່ນມາຈາກໂຄງສ້າງກອງທຶນຂອງ ອີຢູ. ທຶນຈາກ ອີຢູ ແມ່ນສາມາດນຳ
ໃຊ້ໄດ້ ຍ້ອນ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ເອັສໂຕເນຍ ມີເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ
ເອັສໂຕເນຍ
ໃນການສ້າງລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສອດຄ່ອງກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ.
3. ງົບປະມານປະຈຳປີຂອງ ເອັສໂຕເນຍ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ໄອທີ ແລະ
ລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນກວມ 100 ລ້ານເອີໂຣ ຫຼື ປະມານ 1
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ນີ້ແມ່ນຈຳນວນງົບປະມານທີ່ດີ
ທີ່ສຸດໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາບໍລິການຕ່າງໆ.

ເອັສໂຕເນຍ

ແພລດຟອມ,
ການປະສານງານ
ແລະ ການແບ່ງ
ປັນຂມູນໃນທົ່ວ
ພາກພາກລັດ
ໄທ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

a. ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແນວທາງໂດຍລວມຂອງລັດຖະບານ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ
ແພຼດຟອມ/ບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກທົ່ວໄປ
ເຂົ້າໃນວຽກງານ
ຕ່າງໆຂອງລັດ, ເຊັ່ນ: ການຈັດຊື້ ແລະ ການຮ່ວມມື.
b. ໄດ້ພັດທະນາ X-Road ຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນຖານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດທີ່
ມີຄວາມປອດໄພ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ລະບົບຂໍ້ມູນຂອງລັດ ສາມາດສື່ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ຂໍ້ມູນລະຫວ່າງກັນໄດ້.

1. ສະຖາບັນລັດຖະບານດີຈິຕອນ ແຫ່ງ ປະເທດໄທ: ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
ໂດຍຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານຂອງຄະນະກຳມາທິການບໍລິການປະຊາຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການ
ພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈິຕອນ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະກອນ.
2. ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ
ກໍລະນີຂອງການນຳໃຊ້ດີຈິຕອນໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ:
a. ບໍລິການອັດສະລີຍະ - ເພື່ອຫດຜ່ອນການນຳໃຊ້ເອກະສານແບບເຈ້ຍ. ຕົວຢ່າງທີ່
ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນ API ທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍ ການປະປາສ່ວນພູມິພາກ, ທີ່
ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ລະບົບການບໍລິການເຂົ້າກັນໄດ້
ຢ່າງລ່ຽນໄຫຼ.
b. ແພລດຟອມອັດສະລີຍະຂອງລັດຖະບານ - ແພລດຟອມດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍ
ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການພາກລັດ, ເຊັ່ນ: ການ
ລົງທະບຽນສຳມະໂນຄົວ ແລະ ການຢັ້ງຢຶນການປິ່ນປົວ, ໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ
ຮັບຊາບ. ປະຊາຊົນທົ່ວໄປສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ ຜ່ານການນຳໃຊ້ບັດ
ປະຈຳໂຕ.
c. ເວັບໄຊຂໍ້ມູນທຸລະກິດ - ເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນແບບລວມສູນນີ້ ຊ່ວຍອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕ່າງໆຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກລົງທຶນ ທີ່
ສາມາດດຳເນີນການຜ່ານເວັບໄຊໄດ້ໃນທຸກບ່ອນ ແລະ ທຸກເວລາ. ບໍລິການທາງ
ອອນລາຍໃນເວັບໄຊຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວລວມມີ: ການລົງທະບຽນທຸລະກິດ, ການ
ລົງທະບຽນຜູ້ຈ້າງງານ, ການຍື່ນກົດລະບຽບແຮງງານ ແລະ ການຂໍນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ
ແລະ ນ້ຳປະປາ.
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ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ- ສປປ ລາວ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ປະເທດ

ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ການຮ່ວມມືກັບ
ພາກ
ອຸດສະຫະກຳ,
ສະຖາບັນການ
ສຶກສາ ແລະ
ໜ່ວຍງານຜູ້ໃຫ້
ທຶນ

1. ອົງການສົ່ງເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອການຄ້າ
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການຈັດງານແຂ່ງຂັນດ້ານນະວັດຕະກຳຂຶ້ນ ເຊິ່ງຜູ້ຊະນະຈະໄດ້ຮັບເງິນ
ລາງວັນ ເພື່ອນຳໄປພັດທະນາແນວຄິດຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບລັດຖະບານດີຈິຕອນໃນຂົງ
ເຂດຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ຫວຽດນາມ
a. ການລະບຸບຕົວຕົນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-KYC);
b. ຊ່ອງທາງການເຊື່ອມໂຍງລະບົບແອັບພລິກເກເຊິນແບບເປີດກວ້າງ;
c. ທຸລະກຳການກູ້ຢືມລະຫວ່າງບຸກຄົນ (P2P lending); ແລະ,
d. ເຕັກໂນໂລຊີກຸ່ມຂໍ້ມູນຜູກພັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳໃນບໍລິການດ້ານການເງິນ

b. ລາຍການບໍລິການຂອງພາກລັດໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ
ການບໍລິການທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ
ພາກລັດ

ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່

ໂປຣແກຣມ LaoKYC

https://laokyc.gov.la/

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

http://laoofficialgazette.gov.la/

ບໍລິການຈັດຫາງານສາທາລະນະ

https://www.pes.molsw.gov.la/index.php/en/?view=a
rticle&id=144&catid=36&group_by=dat_vacancy___
locationprovince

ຄັງປັນຍາລາວ

https://laos.learningpassport.unicef.org/

ວີຊ່າເອເລັກໂຕຣນິກ

https://laoevisa.gov.la/index

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາ

http://www.decide.la/en/

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການດຳເນີນ
ທຸລະກິດ

https://investlaos.gov.la/

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານບໍລິການ

http://laoservicesportal-dftp.com/index.php

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ

https://www.laotradeportal.gov.la/

ຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດ

www.ned.moic.gov.la

ຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LAOSIS)

https://laosis.lsb.gov.la/
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