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ເນ ້ ອໃນ
ເອກະສານ

 ການຂະຫຍາຍສູນບໍ ລິ ການຜ່ານປະຕູດຽວ
ໃນທ່ົວໂລກ

 ເຫດຜົນທີ່ ສ ມໃສ່ການໃຫ້ບໍ ລິ ການ
 ອົງປະກອບດ້ານຄວາມພ້ອມຂອງໜ່ວຍ
ງານ

 ສິ່ ງທ້າທາຍຫ ັ ກ



ການຂະຫຍາຍ
ສູນບໍ ລິ ການ
ຜ່ານປະຕູດຽວ
ໃນທ່ົວໂລກ

ການສໍ າຫ ວດລັດຖະບານອີ ເລັກ
ໂທຣນິ ກແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດປີ

2020

 71 ປະເທດມີ ເວັບໄຊ
ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວ
ກັບການບໍ ລິ ການ
ຜ່ານປະຕູດຽວ

ທະນາຄານໂລກປີ
2017

 82 ປະເທດມີ ລະບົບ
ບໍ ລິ ການປະຕູດຽວສໍ າ
ລັບການບໍ ລິ ການ
ຂອງລັດຖະບານແກ່
ປະຊາຊົນ (ແບບໜ້າ
ຕ່ໍໜ້າ ແລະ ແບບດິ
ຈິ ຕອລ)



ເປັນຫຍັງຈ ່ ງ
ສ ມໃສ່ການໃຫ້
ບໍ ລິ ການ? 

• ຍ້ອນຄວາມຕ ່ ນຕົວຂອງປະຊາຊົນ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອລັດຖະບານສູງກ່ວາເກ່ົາ

• ຍ້ອນມີ ລະບຽບທີ່ ດີ ຂ ້ ນ
• ຍ້ອນມີ ຄວາມເຊ ່ ອຖ ໄດ້
• ຫ  ດຜ່ອນການສໍ ້ ລາດບັງຫ ວງ
• ສ່ົງເສີ ມການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ
• ຫ  ດຜ່ອນການໃຫ້ບໍ ລິ ການລັດແບບກະຈັດກະຈາຍ, ສ ມໃສ່
ການສ້າງຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນຕ່ໍກັບການໃຫ້ບໍ ລິ ບັດ

• ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ ມີ ຕ່ໍກັບລັດຖະບານ
• ສ່ົງເສີ ມໃຫ້ມີ ການແຂ່ງຂັນ
• ຂີ ດຄວາມສາມາດໃນການຜັນຂະຫຍາຍເປົ ້ າໝາຍພັດທະນາ
ແບບຍ ນຍົງ



ອົງປະກອບ
ດ້ານຄວາມ
ພ້ອມຂອງໜ
່່ ວຍງານ



ອົງປະກອບ
1: ພັນທະ
ທາງ
ການເມ ອງ

ອາເຊີ ບາຍຈັນ: ໜ່ວຍງານພິເສດ, SAPSSI, ສ້າງ
ຂ ້ ນພາຍໃຕ້ການຊີ ້ ນໍ າຂອງປະທານປະເທດ. 
ປະທານ SAPSSI ລາຍງານໂດຍກົງຫາປະທານ
ປະເທດຜູ້ທີ່ ເປີ ດສູນບໍ ລິ ການຜ່ານປະຕູດຽວທັງ
ໝົດ. “ອາເຊີ ບາຍຈັນ 2020” ວິ ໄສທັດປະກາດໃນ
ປີ 2012.

 ເຄນຢ່າ: ປະທານປະເທດເປັນປະທານກອງ
ປະຊ ມສ ດຍອດການໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງປະເທດ
ເຄນຢ່າ (HKSDS). “ເຄນຢ່າ 2030” ວິ ໄສທັດ
ປະກາດໃນປີ 2012.

ປະເທດອາເຊີ ບາຍຈັນແລະ ເຄນຢ່າ ໄດ້ຮັບ
ລາງວັນການບໍ ລິ ການລັດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
ໃນປີ 2015



ອົງປະກອບ 2: 
ການນໍ າພາດ້ານ
ການປ່ຽນແປງໃ
ໝ່, 
ຊັບພະຍາກອນ
ມະນ ດແລະ
ການປ່ຽນແປງ
ແນວຄວາມຄິ ດ

ອາເຊີ ບາຍຈັນ: ມີ ອໍ ານາດ, SAPSSI ສະໜອງ
ພາວະການເປັນຜູ້ນໍ າ. ພະນັກງານສູນບໍ ລິ ການ
ຜ່ານປະຕູດຽວໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມເປັນ
ພິເສດ ແລະຖ ກຄັດເລ ອກດ້ານແນວຄວາມ
ຄິ ດທີ່ ຖ ກຕ້ອງ. 

ເຄນຢ່າ: HKSDS ສະໜອງພາວະການເປັນ
ຜູ້ນໍ າ. ພະນັກງານສູນບໍ ລິ ການຜ່ານປະຕູດຽວ
ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມດ້ານມາລະຍາດ, ການ
ປ່ຽນແປ່ງໃໝ່, ຄວາມຊ ່ ສັດ, ປະສິ ດທິ ພາບ
ແລະ ຄວາມໂປ່ງໄສ. 

ຄາຊັກສະທານ: ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍ ຕິທໍາ ຊາ
ກີປາ ບາລີ ເວວາ (Zagipa Baliyeva), ແຊມປຽນ
ສູນບໍ ລິ ການຜ່ານປະຕູດຽວ, ເອົ າຊະນະຕ່ໍການ
ຕ່ໍຕ້ານສູນບໍ ລິ ການຜ່ານປະຕູດຽວທັງໝົດ. 



ອົງປະກອບ 3:
ການຄິ ດເປັນ
ລະບົບແລະ
ການເຊ ່ ອມຕ່ໍ
ນະໂຍບາຍ

 ຫວຽດນາມ ສ ບຕ່ໍການສ້າງຕ້ັງ ແລະ ຄ ້ ມຄອງສູນ
ບໍ ລິ ການຜ່ານປະຕູດຽວແບບລັດລວມສູນ. ຄະນະກໍາມະ
ການຊີ ້ ນໍ າການປະຕິຮູບການບໍ ລິ ຫານລັດ ເພ ່ ອຮັບປະກັນ
ການຄິ ດເປັນລະບົບ ແລະ ການເຊ ່ ອມຕ່ໍນະໂຍບາຍ. 

 ຄາຊັກສະຖານ: ປະຕິບັດຕາມຮູບແບບລັດລວມສູນ, 
ລະບົບບໍ ລິ ການຜ່ານປະຕູດຽວໄດ້ເຊ ່ ອມຕ່ໍກັບລະບົບ
ລັດຖະບານອີ ເລັກໂທຣນິ ກໃນປີ 2011. ໃນປີ 2016, ລັດວິ
ສາຫະກິດ ແລະ ລັດຖະບານສໍ າລັບປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການ
ສ້າງຕ້ັງຂ ້ ນເພ ່ ອສະໜອງການບໍ ລິ ການລັດທັງໝົດພາຍ
ໃຕ້ຫ ັ ງຄາດຽວກັນ. ການສະໝັກນໍ າໃຊ້ພຽງຄ້ັງດຽວກັບ
ການບໍ ລິ ການທ ກຢ່າງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທີ່ ອີ ງໃສ່ວຽກ
ງານຕົວຈິ ງ



ອົງປະກອບ 4: 
ໂຄງຮ່າງ
ການຈັດຕ້ັງ
ແລະການດໍ າ
ເນີ ນງານ

 ເຄນຍ່າ: ກອງເລຂາ ຮູດູມາ ເຄນຍ່າ ໃນກະຊວງການບໍ ລິ ການລັດ
ຮັບຜິດຊອບການປະສານງານ, ການກວດສອບແລະ ຊີ ້ ນໍ າ ທັງຂ້ັນ
ສູນກາງແລະ ທ້ອງຖ່ິນ. ນອກຈາກກອງປະຊ ມສ ດຍອດການໃຫ້
ບໍ ລິ ການ ຮູດູມາ ເຄນຍ່າແລ້ວ, ຍັງໄດ້ສ້າງຕ້ັງກົນໄກການປະສານງານ
ລະຫວ່າງກະຊວງກັບກະຊວງຕ ່ ມອີ ກ. ພ້ອມກັນນ້ັນ, ຄະນະ
ກໍາມະການປົກຄອງແຂວງພາຍໃຕ້ກະຊວງພາຍໃນກ່ໍຮັບຜິດຊອບ
ການປະສານງານຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ. 

 ຫວຽດນາມ: ຄະນະກໍາມະການຊີ ້ ນໍ າການປະຕິຮູບລັດ ໄດ້ກໍານົດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ັນຕ້ົນ. ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງພາຍໃນແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕ່າງໆ ຈະ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຊີ ້ ນໍ າການບໍ ລິ ການທີ່ ກໍານົດໄວ້ ທີ່ ໄດ້ຄິ ດໄລ່ຄ່າທໍາ
ນຽມຕາມການຊີ ້ ນໍ ານະໂຍບາຍລວມ, ການປະສານງານແລະ ການ
ກວດສອບສູນບໍ ລິ ການຜ່ານປະຕູດຽວ. ຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນຢູ່
ຂ້ັນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານແລະ ບັນດາຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລະ ການຄ ້ ມຄອງຕົວຈິ ງຕາມ
ການຫັນປ່ຽນຂອງທ້ອງຖ່ິນຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໂດຍລວມ.   



ອົງປະກອບ
5:ການເງິ ນ

 ການເງິ ນແມ່ນປັດໄຈຫ ັ ກແຫ່ງຄວາມ
ສໍ າເລັດ: ມູນຄ່າການລົງທ ນ ແລະ ຕ້ົນ
ທ ນການດໍ າເນີ ນງານ
 ອາເຊີ ບາຍຈັນແລະ ເຄນຍ່າ: ກອງ
ທ ນພຽງພໍຈາກງົບປະມານແຫ່ງຊາດ
ຣູອານດາ: ການຮ່ວມມ ພາກລັດ-ພາກ
ທ ລະກິດ. 



ອົງປະກອບ 6:
ເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະຂໍ ້ ມູນດິ
ຈິ ຕອລ

 ບັນດາປະເທດທີ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ເຊັ່ ນ:ເກົາຫ ີ , 
ສິ ງກະໂປ, ອາເຊີ ບາຍຈັນ, ເຄນຍ່າ, ຄາຊັກ
ສະຖານແລະ ຈໍ ເຈຍ ໄດ້ລົງທ ນໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີ ດິ
ຈິ ຕອລແລະ ການຄ ້ ມຄອງຂໍ ້ ມູນ ລວມທັງການ
ສ້າງຂອບກົດໝາຍ, ພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ICTແລະ
ການດໍ າເນີ ນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ ້ ມູນ. 

 ສູນບໍ ລິ ການຜ່ານປະຕູດຽວໃນປະເທດເຄນຍ່າ
ປະກອບມີ ຄອມພິວເຕີ ຕ້ັງໂຕະ, ເສີ ບເວີ (server), 
ຕູ້ກົດປີ ້ , ເຄ ່ ອງຮັບຄໍ າຄິ ດເຫັນຈາກລູກຄ້າ, 
ລະບົບເຄ ່ ອງຄ່າຍ CISCO ເພ ່ ອເຊ ່ ອມຕ່ໍກັບສູນ ຮູ
ດູມາ, ໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານດ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ICT, 
ເຄ ່ ອງປ່ັນໄຟສໍ າຮອງ, ກ້ອງວົງຈອນປິ ດ.



ອົງປະກອບ 7:
ຄວາມ
ສອດຄ່ອງ
ລະຫວ່າງຂ້ັນ
ສູນກາງແລະ
ທ້ອງຖ່ິນ/
ຂົງເຂດ

 ຫວຽດນາມ: ການກໍານົດບ ລິ ມະສິ ດ ແລະ
ການເຊ ່ ອມຕ່ໍຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ (ເມ ອງ ແລະ
ຊ ມຊົນ) ຫາຂ້ັນສູນກາງ

ບັງກຣາເດສ: ສ້າງໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານຂໍ ້ ມູນ-
ຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ການສ ່ ສານ
(ICT) ເພ ່ ອເຊ ່ ອມຕ່ໍກັບລະດັບບໍ ລິ ຫານ
ຂ້ັນຕ່ໍາສ ດຫາຂ້ັນສູນກາງໂດຍຜ່ານສູນດິ
ຈິ ຕອລສະຫະພາບ

ຈໍ ເຈຍ: ສູນພັດທະນາການບໍ ລິ ການຂອງ
ຊ ມຊົນ

ອາເຊີ ບາຍຈັນ: ASAN ເຄ ່ ອນທີ່ ສໍ າລັບຊ ມ
ຊົນທີ ເຂົ ້ າຫາຍາກ



ອົງປະກອບ 8:
ການມີ ສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງ
ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ

ອາເຊີ ບາຍຈັນ: ມີ ຫ າຍຊ່ອງທາງໃນກາເຂົ ້ າ
ເຖິງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ ນ: ສູນ
ບໍ ລິ ການລູກຄ້າ; ເວັບໄຊ ASAN; ເຄ ອຂ່າຍ
ທາງສັງຄົມ; ທະນະຄານແຫ່ງຄວາມຄິ ດ; 
ວາລະສານການຮ້ອງທ ກ; ໂຕະຮັບຄໍ າຄິ ດ
ເຫັນ ແລະ ການສໍ າຫ ວດຄວາມຄິ ດເຫັນ, 
ການສໍ າຫ ວດ ແລະ ວິ ທະຍ ASAN 100 FM. 
ນອກຈາກນີ ້ , ຍັງຮັກສາອາສາສະໝັກທີ່
ເຮັດວຽກບໍ ລິ ການຕ ່ ມອີ ກ. 



ອົງປະກອບ 9:
ການກວດ
ສອບ, ລາຍ
ງານແລະ ປະ
ເມີ ນຜົນ

 ຫວຽດນາມ: ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍລວມຂ ້ ນກັບກະຊວງພາຍໃນ ຄ 
ການຈັດພິມບົດລາຍງານປະຈໍ າປີ ກ່ຽວກັບສູນບໍ ລິ ການຜ່ານປະຕູ
ດຽວ. ລັດຖະບານຍັງໄດ້ດໍ າເນີ ນລະບົບການປະຕິຮູບການບໍ ລິ ຫານລັດ
ຕ ່ ມອີ ກ. ຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ກວດສອບ
ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ. 

 ເຄນຢ່າ: ຂຄະນະທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບແຕ່ຂ້ັນ
ເທິ ງຫາຂ້ັນລ ່ ມຂ ້ ນກັບບກອງເລຂາ ຮູດູມາ ຢູ່ທີ່ ກະຊວງການບໍ ລິ ການ
ລັດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບ ແລະ ປະສານງານຕາມ
ສາຍຂວາງແມ່ນຂ ້ ນກັບກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ການປະສານງານ.

 ອາເຊີ ບາຍຈັນ: SAPSSI ເປັນເຈົ ້ າຂອງສູນ ASAN ບ່ອນທີ່ ໜ່ວຍງານ
ຕ່າງໆ ຕ້ັງຢູ່ພາຍໃຕ້ສາຍຄາດຽວກັນ. ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ, ASAN ກ່ໍ
ຮັບຜິດຊອບການກວດສອບ, ລາຍງານ ແລະ ປະເມີ ນຜົນການ
ບໍ ລິ ການທີ່ ຈັດໂດຍໜ່ວຍງານຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ ້ , ເຂົ າເຈົ ້ າຍັງໄດ້
ກະກຽມດັດສະນີ ການບໍ ລິ ການ ASAN ປະຈໍ າປີ ຕ ່ ມອີ ກ. 



ສິ່ ງທ້າທາຍ

 ການຕ່ໍຕ້ານ ແລະ ການບໍ່ ໃຫ້ການຮ່ວມມ ຈາກລະບອບລັດຖະບານ
ເດີ ມ

 ແນວຄິ ດໄຊໂລ (ແນວຄິ ດລ່ັງເລ)

 ດ້ານການເງິ ນ

 ຊັບພະຍາກອນມະນ ດ

 ການປະຕິຮູບກົດໝາຍ

 ການປະຕິຮູບໜ່ວຍງານ

 ການປັບປ ງການປະຕິບັດວຽກງານ/ຫ  ດຜ່ອນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງ
ຂ້ັນຕອນການບໍ ລິ ຫານ

 ພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ ້ ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ການສ ່ ສານ
(ICT)

 ການດໍ າເນີ ນລະບົບຂໍ ້ ມູນພາຍໃນ

 ກົນໄກການກວດສອບ ແລະ ປະເມີ ນຜົນທີ່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ



ຂອບໃຈ


