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ໂດຍ: ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການສ ່ ສານ ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາດ ເພ ່ ອການ

ພັດທະນາ 

ວັນທີ  7 ກ ລະກົດ 2021 ວຽງຈັນ - ກ່ອນການເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິ ດ 19, ລັດຖະບານ 

ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ັງໃນທີ່ ເພ່ີມຂ ້ ນ ໃນວາລະການຫັນປ່ຽນເປັນລະບົບທັນສະໄໝ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິ ດ 19 ໃນໄລຍະປີ  2020 ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດມີ

ການປ່ຽນແປງ ຊ ່ ງໄດ້ສ້າງແຮງຂັບເຄ ່ ອນພາຍໃນລັດຖະບານ ເພ ່ ອແກ້ໄຂບັນຫາດິ ຈິ ຕອນ ໃນຫຼາຍ

ຂະແໜງການ ເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ເພ ່ ອ

ບັນລຸຈຸດປະສົງນີ ້ , ມ ້ ນີ ້  ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການສ ່ ສານ (MTC) ໄດ້ຮ່ວມມ ກັບ ອົງການ ສະຫະ

ປະຊາຊາດ ເພ ່ ອການພັດທະນາ (UNDP) ຈ ່ ງໄດ້ເປີ ດໂຕໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນ ການຫັນເປັນ

ລັດຖະບານທັນສະໄໝ ຂ ້ ນ ໃນມ ້ ນີ ້  ຊ  
່ ງເປັນນິ ມິດໝາຍການຮ່ວມມ ກັນເພ ່ ອກ້າວໄປສູ່ການກ ານົດ

ວາລະຫັນປ່ຽນເປັນລະບົບທັນສະໄໝ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

 

ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ບຸນສະເຫີຼມໄຊ ເຄນນາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຢີ  

ແລະ ການສ ່ ສານ ແລະ ທ່ານ Christophe Bahuet (ຄຣິ ສໂຕບ ບາອູເອ), ຮອງອ ານວຍການພາກພ ້ ນປະຈ າ 

ອາຊີ  ແລະ ປາຊີ ຟິກ ທີ່ ຫ້ອງການສ ານັກງານ ພາກພ ້ ນປະຈ າ ບາງກອກ, ໂຄງການນີ ້ ຈະຊ່ວຍສ້າງ

ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານດິ ຈິ ຕອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ດ້ານພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງດິ ຈິ ຕອນ

ໃຫ້ດີ ຂ ້ ນ, ເພ່ີມຂະຫຍາຍການຄອບຄຸມ ແລະ ສະໜອງການບ ລິ ການ ສາທາລະນະຢ່າງເປັນເອກະ

ພາບກັນ. ການເປີ ດໂຕໂຄງການໃນມ ້ ນີ ້  ຍັງໄດ້ເຫັນການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ

ພະແນກການຕ່າງໆ, ຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງບັນດາກະຊວງ, ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທັງໃນຮູບ

ແບບເຂົ ້ າຮ່ວມນະທີ່ ນີ ້  ແລະ ອອນລາຍຜ່ານ Zoom. 



 

ວິ ໄສທັດຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແມ່ນແນໃສ່ຮອງຮັບເອົ າບັນດາເຄ ່ ອງມ  ICT ໃນບັນດາຂ້ັນ

ຕ່າງໆຂອງການບ ລິ ຫານຢູ່ກະຊວງ, ກົມ, ຂ້ັນແຂວງ, ເມ ອງ, ແລະ ຂ້ັນບ້ານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ເຄ ່ ອງມ 

ດ່ັງກ່າວນີ ້  ລວມມີ ລະບົບການບ ລິ ການລັດທັນສະໄໝ SMART e-interfaces ເພ ່ ອເອ ້ ອອ ານວຍການເຂົ ້ າ

ເຖິງການບ ລິ ການຂອງພາກລັດທີ່ ງ່ າຍຂ ້ ນ, ວ່ອງໄວຂ ້ ນ, ແລະ ຄອບຄຸມທ່ົວເຖິງຂ ້ ນກວ່າເກ່ົາ (ໃນຕົວ

ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ) ຜ່ານຊ່ອງທາງການໃຫ້ບ ລິ ການແບບອີ ເລັກໂຕຣນິກ. 

 

“ໂຄງການນີ ້  ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າ ໃນການພັດທະນາແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍລັດຖະບານດິ

ຈິ ຕອນ, ມາດຕະຖານກອບວຽກ ຂອງການເປັນລັດທັນສະໄໝ ພ້ອມທັງດ າເນີ ນບາງກິດຈະກ າທົດ

ລອງຂອງ ການບ ລິ ການລັດທີ່ ທັນສະໄໝ ໃນ ສປປ ລາວ, ຊ ່ ງຈະກາຍເປັນເຄ ່ ອງມ ອັນສ າຄັນ ໃຫ້ແກ່

ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງພາກລັດ ເພ ່ ອຫັນປ່ຽນການຄຸ້ມຄອງບ ລິ ຫານ ແລະ ການ

ບ ລິ ການໃຫ້ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ບຸນສະເຫີຼມໄຊ ເຄນນາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ 

ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການສ ່ ສານ. 

 

ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ ງ ໂຄງການນີ ້ ຍັງເລັງໃສ່ການເກັບກ າເອົ າຂ ້ ມູນເພ ່ ອປະເມີ ນຄວາມພ້ອມດ້ານດິ

ຈິ ຕອນ ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງລັດ, ເອົ າໃຈໃສ່ເລ ່ ອງການແຍກຂ ້ ມູນເພດ, ກ ານົດໂອກາດ ແລະ ຈຸດ

ອ່ອນ, ຊ ່ ງຈະນ າເຂົ ້ າໄປໃນແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍລັດຖະບານດິ ຈິ ຕອນ ທີ່ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. 

ນອກເໜ ອຈາກການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິ ດກັບບັນດາກະຊວງ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂຄງການ

ຍັງຈະມີ ການປ ກສາຫາລ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບ ລິ ການ. 

 

“ການຫັນປ່ຽນເປັນລັດຖະບານທັນສະໄໝ ຂອງລັດຖະບານໃນທ່ົວໂລກ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ ແຕກ

ຕ່າງກັນ. ຈຸດດີ ຂອງ ລັດຖະບານທັນສະໄໝທີ່ ຮັບປະກັນຜົນສ າເລັດ ແມ່ນຕ້ອງສ້າງຄຸນຄ່າ ຊ ່ ງ

ສາມາດສ້າງເປັນຮູບແບບຂອງຂະບວນການເຮັດວຽກ, ຜະລິ ດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິ ການ ໃນຮູບ

ແບບໃໝ່. ການຮັບຮອງເອົ າລະບົບດິ ຈິ ຕອນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານ ເພ່ີມປະສິ ດທິ ພາບໃນການ

ຄຸ້ມຄອງບ ລິ ຫານພາຍໃນ, ເພ່ີມປະສິ ດທິ ພາບໃນຂອດການຮ່ວມມ  ແລະ ປະສານງານ ທີ່ ດີ ຂ ້ ນ 

ລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງລັດ ແລະ ເພ່ີມທະວີ ຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງການ

ບ ລິ ການໃຫ້ມີ ປະສິ ດທິ ພາບສູງຂ ້ ນ,” ກ່າວໂດຍ Mr. Bahuet (ທ່ານ ບາອູເອ). 

 



ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການສ ່ ສານ ໄດ້ຖ ກມອບໝາຍວຽກງານການສ້າງລະບຽບການ, 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນວຽກ ICT. ສູນບ ລິ ຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Government) ແມ່ນຖ ກກ ານົດ

ພາລະບົດບາດ ໃນການຮວມສູນການບ ລິ ການ  IT ຂອງລັດຖະບານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ການ

ບ ລິ ຫານ ແລະ ບ ລິ ການຊອບຟແວ. ສູນແຫ່ງນີ ້ ຍັງບ ລິ ຫານການບ ລິ ການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຂົ ້ າ

ເຖິງຂ ້ ມູນຂ່າວສານຂອງລັດ, ທຸລະກິດ, ປະຊາຊົນ; ສະໜອງການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ສ່ົງເສີ ມວຽກງານ

ປົກຄອງທີ່ ທັນສະໄຫມ e-Governance. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີ ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການລົງທ ນເຂົ ້ າໃນການຮ່ວມມ ໃນ

ລະດັບນະໂຍບາຍ, ລະບົບໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານທີ່ ໃຫຍ່, ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ. ນອກເໜ ອ

ໄປກວ່ານີ ້  ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົ າໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິ ດ ໃນວຽກງານການປົກຄອງທີ່ ມີ ຈັນຍາບັນ ແລະ ມີ

ສ່ວນຮ່ວມເພ ່ ອຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບອັນກວ້າງຂວາງ ແລະ ທ່ົວເຖິງໃນທ່ົວສັງຄົມລາວ. 

 

 


