
ຄວາມຮ ູ້ທ ົ່ ວໄປກົ່ຽວກັບ ”ການບໍລິການຜົ່ ານປະຕ 
ດຽວ”

One Door Service-ODS (Lao PDR)
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I. ຄວາມເປັນມາ ຂອງການ
ບໍລິການຜົ່ ານປະຕ ດຽວ ຂອງ
ສປປ ລາວ;

II. ການບໍລິການຜົ່ ານປະຕ ດຽວ
ຮ ບແບບໃໝົ່ (Smart ODSC);

III. ຜ ນສໍາເລັດ ແລະ ສິົ່ ງທູ້ າທາຍ.

ສະເໜີໂດຍ: ບຸນຈັນ ນິຍະວ ງ ຫ ວໜູ້ າກ ມການປ ກຄອງທູ້ອງຖິົ່ ນ ກະຊວງພາຍໃນ, (ຕຸລາ 2021)



I. ຄວາມເປັນມາ:
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1. ບົ່ ອນອີງ/ນະໂຍບາຍ;
2. ຈຸດປະສ ງ;
3. ນິຍາມ;
4. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ

ກະຊວງ;
5. ໜູ້ າວຽກ ຂອງກະຊວງ ທີົ່ ຈະ

ຕູ້ອງເອ າເຂ ູ້ າບໍລິການຜົ່ ານ
ປະຕ ດຽວ;

6. ສະຖານທີົ່ ຕັູ້ ງ ຂອງການ
ບໍລິການຜົ່ ານປະຕ ດຽວ;

7. ການຈັດຕັູ້ ງປະຕິບັດຜົ່ ານມາ.
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- ຂ ໍ້ ຕົກລົງ 86/
ນຍ/2007;

- ຄ ຳສ ັ່ ງ 09/ນຍ/2013:

- ນະໂຍບຳຍສຳມສໍ້ຳງ: 70% ຂອງເມືອງ/ແຂວງ, 01 ແຫັ່ງ/
ເມືອງ

- ວຳລະແຫັ່ງຊຳດ: ກຳນເງິນ (2021-2023): 09 ແຫັ່ງ

- ຄ ຳແນະນ ຳ/2013;

- ແຜນກຳນ 05 ປີ (2021-2025): 15 ແຫັ່ງ

1. ນະໂຍບາຍ/ບົ່ ອນອີງ
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2. ຈຸດປະສ ງ

ຂໍູ້ ຕ ກລ ງ ເລກທີ 86/ນຍ/2007:

ຈຸດປະສົງ (ມຳດຕຳ 1):
o ປ ບປຸງກຳນພົວພ ນລະຫວັ່ ຳງອົງກຳນຈ ດຕ ໍ້ ງລ ດ ກ ບອົງກຳນຈ ດຕ ໍ້ ງຂ ໍ້ ນ
ຕັ່ຳງໆ ແລະ ປະຊຳຊົນ ໃຫໍ້ມີກຳນປັ່ ຽນແປງໃໝັ່ , ຫ ຸ ດຜັ່ ອນຄວຳມຫຍຸໍ້ ງຍຳກ
ຕັ່ຳງໆ;

o ຕໍ້ຳນ ແລະ ສະກ ດກ ໍ້ ນພະຍຳດອຳດຍຳສິດ, ສ ໍ້ ລຳດບ ງຫ ວງ, ຮ ບສິນບົນ ໃນ
ຖ ນແຖວພະນ ກງຳນ;

o ຍົກສູງຄວຳມສ ກສິດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງກຳນຄຸໍ້ມຄອງບ ລິຫຳນລ ດ.
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3. ນິຍາມ

ຂໍູ້ ຕ ກລ ງ ເລກທີ 86/ນຍ/2007:
ນິຍຳມ (ມຳດຕຳ 2):

ແມັ່ນ ກົນໄກກຳນແກໍ້ໄຂວຽກງຳນໃຫໍ້ແກັ່
ກຳນຈ ດຕ ໍ້ ງ ແລະ ປະຊຳຊົນ, ນ ບແຕັ່ຂອດ
ຮ ບຄ ຳສະເໜີ, ຮ ບເອກະສຳນ ຈົນຮອດຂອດ
ສົັ່ ງຜົນຕອບ, ສົັ່ ງເອກະສຳນຄືນ ໂດຍຜັ່ ຳນ
ໜັ່ວຍບ ລິກຳນ ຂອງລ ດພຽງບັ່ ອນດຽວ.

ການບໍລິການຜົ່ ານປະຕ ດຽວ:

ແມັ່ນກຳນປ ບປຸງກຳນບ ລິຫຳນລ ດ, ຫ ນກຳນ
ບ ລິ ຫຳນລ ດເຂົໍ້ ຳສູັ່ລະບຽບ, ກົດໝຳຍ:

oປ ບປຸງກຳນຈ ດຕ ໍ້ ງ;

oປ ບປຸງລະບອບ, ລະບຽບ, ກົນໄກແບບແຜນວິທີ
ເຮ ດວຽກ;

oກຳນພົວພ ນປະສຳນງຳນ;

o ອືັ່ ນໆ.

ເພືັ່ ອໃຫໍ້ປະຊຳຊົນເຂົໍ້ ຳເຖິງກຳນບ ລິກຳນ ຂອງ
ລ ດງັ່ຳຍຂ ໍ້ ນ ຫ ື ລ ດນ ຳເອົຳກຳນບ ລິກຳນ ຂອງ
ຕົນເຂົໍ້ ຳຫຳປະຊຳຊົນ.



4. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງສ ນກາງ (ກະຊວງ)
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ຄໍາສັົ່ ງ 09/ນຍ/2013:

1. ໃຫໍ້ບ ນດຳລ ດຖະມົນຕີ/ຫົວໜໍ້ ຳອົງກຳນທຽບເທົັ່ ຳ ສືບຕ ັ່ ຈ ດຕ ໍ້ ງປະຕິບ ດວຽກປະຕູ
ດຽວ:

o ແຕັ່ງຕ ໍ້ ງຄະນະຮ ບຜິດຊອບ;

o ເຜີຍແຜັ່ , ເຊືັ່ ອມຊ ມ, ຊີໍ້ ນ ຳກຳນຈ ດຕ ໍ້ ງປະຕິບ ດ;

o ປ ບປຸງບ ນດຳລະບຽບ, ຂ ໍ້ ນຕອນກຳນອອກອະນຸຍຳດ ໃຫໍ້ກະທ ດຮ ດ, ໂປັ່ ງໃສ, ວັ່ອງໄວ ແລະ
ສອດຄັ່ອງຕຳມກົດໝຳຍ.

2. ໃຫໍ້ກະຊວງ/ອົງກຳນທຽບເທົັ່ ຳ ແບັ່ ງຂ ໍ້ ນຄຸໍ້ມຄອງໃຫໍ້ຈະແຈໍ້ງ:
o ອ ນໃດກະຊວງ/ອົງກຳນທຽບເທົັ່ ຳ ອະນຸມ ດ;

o ອ ນໃດຂ ໍ້ ນແຂວງ ອະນຸມ ດ;

o ອ ນໃດຂ ໍ້ ນເມືອງ ອະນຸມ ດ.



5. ໜູ້ າວຽກຕົ່າງໆ :ຄໍາສັົ່ ງ 09/ນຍ/2013
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4.1 ໜໍ້ ຳວຽກ ຂອງບ ນດຳກະຊວງ/ອົງກຳນທຽບເທົັ່ ຳ ໃຫໍ້ເອົຳເຂົໍ້ ຳບ ລິກຳນຜັ່ ຳນປະຕູດຽວ:
1) ກຳນອອກອະນຸຍຳດກຳນລົງທ ນ ພຳຍໃນ ແລະ ຕັ່ຳງປະເທດ;
2) ກຳນອອກໜ ງສືຜັ່ ຳນແດນ;
3) ກຳນອອກອະນຸຍຳດຈົດທະບຽນວິສຳຫະກິດ, ທະບຽນອຳກອນ;
4) ກຳນອະນຸຍຳດຄວ ດຕຳປະທ ບ;
5) ກຳນຄຸໍ້ມຄອງກຳນຂົນສົັ່ ງ, ພຳຫະນະ ແລະ ກຳນປຸກສໍ້ຳງ;
6) ກຳນບ ລິກຳນແຈໍ້ງພຳສີ, ອຳກອນ;
7) ກຳນຄຸໍ້ມຄອງ ແລະ ນ ຳໃຊໍ້ທີັ່ ດິນ;
8) ກຳນຄຸໍ້ມຄອງ ແລະ ນ ຳໃຊໍ້ຊ ບພະຍຳກອນປັ່ ຳໄມໍ້ ;
9) ກຳນຄຸໍ້ມຄອງສິັ່ ງແວດລໍ້ອມ;
10) ກຳນຄຸໍ້ມຄອງແຮງງຳນ, ກຳນຝ ກອົບຮົມວິຊຳຊີບ, ກຳນພ ດທະນຳສີມືແຮງງຳນ, ກຳນສົັ່ ງເສີມ

ກຳນມີວຽກເຮ ດງຳນທ ຳ ແລະ ສະຫວ ດດີກຳນສ ງຄົມ;
11) ວຽກງຳນຄຸໍ້ມຄອງລ ດຖະກອນ;
12) ກຳນອະນຸຍຳດສໍ້ຳງຕ ໍ້ ງສະມຳຄົມ, ມູນນິທິ;
13) ວຽກອືັ່ ນໆ ໂດຍອີງຕຳມສະພຳບ ແລະ ຈຸດພິເສດ ຂອງແຕັ່ລະກະຊວງ, ອົງກຳນ.



6. ສະຖານທີົ່ ການບໍລິການຜົ່ ານປະຕ ດຽວ
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ຄໍາແນະນໍາ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ປີ2013:

5. ກຳນສໍ້ຳງຕ ໍ້ ງໜັ່ ວຍງຳນບ ລິກຳນຜັ່ ຳນປະຕູດຽວ
ສໍ້ຳງຕ ໍ້ ງຂ ໍ້ ນຢູັ່ ໃສແດັ່ :
o ສູນກຳງ: ຫໍ້ອງກຳນ ກະຊວງ/ອົງກຳນທຽບເທົັ່ ຳ;
o ຂ ໍ້ ນແຂວງ: ຫໍ້ອງວັ່ ຳກຳນ, ພະແນກກຳນຂ ໍ້ ນແຂວງ;
o ຂ ໍ້ ນເມືອງ: ຫໍ້ອງວັ່ ຳກຳນຂ ໍ້ ນເມືອງ;
o ກຳນຈ ດຕ ໍ້ ງອືັ່ ນໆ ຂອງລ ດທີັ່ ມີພຳລະບົດບຳດບ ລິກຳນ
ປະຊຳຊົນ ຫ ື ກຳນຈ ດຕ ໍ້ ງ.
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7.ການຈັດຕັູ້ ງປະຕິບັດຜົ່ ານມາ: (49) ສ ນ
ບໍລິການ

ແຫ ັ່ງຂ ໍ້ ມູນ: ກົມກຳນປົກຄອງທໍ້ອງຖິັ່ ນ, ກະຊວງພຳຍໃນ (ກ ນຍຳ
2021) 
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7. ການຈັດຕັູ້ ງປະຕິບັດຜົ່ ານມາ (ຕໍົ່ )

SMART ODSC
(Electronic)

2022 20302006

(ລະບ ບເຈູ້ຍ-
ສໍ)



II. ການບໍລິການຜົ່ ານປະຕ ດຽວ ຮ ບແບບໃໝົ່
Smart ODSC (ມ. ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
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➢ SMART ODSC:
1. ໂຄງສູ້າງ:
o Back Office;
o Mobile Application;

2. ຂໍູ້ ມ ນຕ ວຈິງ ຂອງໄຊເສດ
ຖາ;

3. ວິດີໂອ (ໂຄສະນາ-ສະບັບ
ສັູ້ ນ).



broadband1

broadband2

ODSC Server

Cloud Datacenter

2. Smart
ODSC

Dashboard 

Internet

1. ໂຄງສູ້າງ
1. Back
office 



1. ຂໍູ້ ມ ນການຢ ົ່ ນ

ເອກະສານ;

2. ຫູ້ອງການ/ຂະແໜ

ງການ;

3. ປະເພດການບໍລິການ;

4. ຂໍູ້ ມ ນລ ກຄູ້າ-ຜ ູ້ ມາໃຊູ້ ;

5. ຜ ູ້ ມາໃຊູ້ ບໍລິການ;

6. DASHBOARD;

7. ຂໍູ້ ມ ນແຜນທີົ່ ສ ນ

Back office
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Dashboard 

Composites
Explanations

(1) ຈໍານວນຜ ູ້ ມາໃຊູ້

ບໍລິການ (ວ, ດ, ປ)
ຈ ຳນວນຄົນທີັ່ ມຳໃຊໍ້ໜໍ້ ອຍ-ຫ ຳຍປຳນໃດ

(2) ຄວາມຖີົ່ ຂອງການ

ນໍາ

ໃຊູ້ ບໍລິການແຕົ່ລະ

ປະເພດ

ວຽກໃດທີັ່ ມີຄົນມຳໃຊໍ້ບ ລິກຳນໜໍ້ ອຍ-

ຫ ຳຍ

(3) ວຽກທີົ່ ໄດູ້ ເຮັດ

ສໍາເລັດໃນແຕົ່ລະມ ູ້

ປະສິດທິພຳບ ຂອງກຳນບ ລິກຳນ

(ພະນ ກງຳນ)

(4) ຄວາມເພິົ່ ງພໍໃຈ

ຂອງປະຊາຊ ນ/ຜ ູ້ ມາໃຊູ້

ບໍລິການ

ຄວຳມເພິັ່ ງພ ໃຈຢູັ່ໃນລະດ ບໃດ

Back office~Dashboard (Real time)



Android iOS

SMART ODSC

Mobile App.



1. ກວດສອບເອກະສານ;

2. ເບິົ່ ງຂໍູ້ ມ ນ;

3. ຕິດຕໍົ່ ພວກເຮ າ;

4. ການໄຫຼວຽນເອກະສານ;

5. ສະຖິຕິສ ນບໍລິການ;

6. ສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ.

Mobile App. (ຕໍົ່ )
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1. ກວດຂ ໍ້ ມູນ (ພືໍ້ ນຖຳນ):
✓ ສູນບ ລິກຳນຢູັ່ໃສແດັ່ ;

✓ ປະເພດກຳນບ ລິກຳນ;

✓ ເອກະສຳນປະກອບມີຫຍ ງແດັ່ .

2. ຕິດຕຳມເອກະສຳນ:
✓ ສ ຳເລ ດຕຳມກຳນນ ດໝຳຍ;

✓ (ອະນຳຄົດ) ຕິດຕຳມວັ່ຳຮອດ
ໃສ;

✓ (ອະນຳຄົດ) ຈັ່ຳຍຄັ່ຳທ ຳນຽມ;

✓ ອືັ່ ນໆ.

Mobile App. (ຕໍົ່ )
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2. ຂໍູ້ ມ ນຕ ວຈິງ ຂອງເມ ອງໄຊເສດຖາ
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3. (ຮັບຊ ມ) ວິດີໂອ



III. ຜ ນສໍາເລັດ ແລະ ສິົ່ ງທູ້ າຍ

20

1. ຜ ນສໍາເລັດ;
2. ສິົ່ ງທູ້ າທາຍ;
3. ປັດໄຈ ທີົ່ ເຮັດໃຫູ້ ມີຜ ນ

ສໍາເລັດ/ບໍົ່ ສໍາເລັດ.
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1. ຜ ນສໍາເລັດ1. ຈ ຳນວນສູນບ ລິກຳນຜັ່ ຳນປະຕູ
ດຽວ:
✓ 02: 2006;

✓ 47: 2021.

2. ໜໍ້ ຳວຽກບຳງສູນເພີັ່ ມຂ ໍ້ ນ;

3. ຜູໍ້ ມຳໃຊໍ້ບ ລິກຳນ/ປະຊຳຊົນ ເພີັ່ ມ
ຂ ໍ້ ນ;

4. ມຳດຕະຖຳນ/ຕົວແບບ ຖືກສໍ້ຳງ
ຂ ໍ້ ນ:
✓ ມ. ບຳຈຽງຈະເລີນສຸກ, ຈປສ;
✓ ມ. ໄຊເສດຖຳ, ນວ.

5. ສໍ້ຳງວິດີໂອ ເພືັ່ ອໂຄສະນຳ;

6. ພ ດທະນຳເປ ນ Smart ODSC (9
ກ ນຍຳ 2021).
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2. ສິົ່ ງທູ້ າທາຍ
1. ອັນລວມ/ປະເທດ:
✓ ກະຊວງສຳຍຕ ໍ້ ງ ຍ ງບ ັ່ ເອກະພຳບກ ນ;

✓ ງົບປະມຳນຈ ຳກ ດ: ສໍ້ຳງໄດໍ້ -ບ ັ່ ມີງົບບ ຳລຸງ
ຮ ກສຳ;

✓ ວຽກປະຕູດຽວ ອຳດຈະບ ັ່ ຢູັ່ ໃນບູລິມະສິດ;

2. ສ ນບໍລິການຜົ່ ານປະຕ ດຽວ:
✓ ກຳນເຮ ດວຽກ ຂອງ ປຕດ ຍ ງບ ັ່ ມີ
ປະສິດທິພຳບ;

✓ ແຕັ່ລະຂະແໜງກຳນ ມີສູນປະຕູດຽວຂອງ
ໃຜລຳວ;

✓ ກຳນພົວພ ນປະສຳນງຳນ ບ ັ່ ຄັ່ອງຕົວ;

✓ ກຳນໂຄສະນຳເຜີຍແຜັ່ ບ ັ່ ທົັ່ ວເຖິງ;
✓ ພະນ ກງຳນ ຍ ງມີຂ ໍ້ ຈ ຳກ ດ;

✓ ສະຖຳນທີັ່ /ສິັ່ ງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຈ ຳກ ດ;

✓ technology ຈ ຳກ ດ.
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3. ປັດໄຈທີົ່ ເຮັດໃຫູ້ ມີຜ ນສໍາເລັດ/ບໍົ່ ສໍາເລັດ
1. ວິໄສທ ດ-ກຳນຕ ດສິນໃຈ ຂອງກຳນນ ຳ:

✓ ສູນກຳງ-ທໍ້ອງຖິັ່ ນ.

2. ກ ຳນົດບ ນຫຳທີັ່ ຢຳກແກໍ້ ໄຂໃຫໍ້ຊ ດເຈນ;

3. ແຜນ ປຕດ ສອດຄັ່ອງກ ບແຜນພ ດທະນຳ ແຫັ່ງ
ຊຳດ;

4. ກຳນພົວພ ນປະສຳນງຳນ:
✓ ສຳຍຕ ໍ້ ງ-ສຳຍຂວຳງ;

✓ ສູນກຳງ-ທໍ້ອງຖິັ່ ນ.

5. ກ ຳນົດກຳນໄຫ ວຽນເອກະສຳນ: ກະທ ດຮ ດ, ຈະແຈໍ້ງ;

6. ກຳນເຂົໍ້ ຳເຖິງ: ສະດວກ, ເປ ນມິດ;

7. ສ ນຍຳລ ກ/ຍີັ່ ຫຍ ໍ້ : ໂຄສະນຳ ແລະ ສໍ້ຳງຄວຳມໄວໍ້
ວຳງໃຈ.
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