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ASEAN ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
CDR  ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ
DHIS 2  ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ 
EMIS  ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ
ISO  ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານ
KOICA ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້
LaoInfo  ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ 
LDC  ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
LESMIS  ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງລາວ
LSB  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
LSIS  ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
MDG  ເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດ 
MAF  ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
MPI  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
MOES  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
MOH  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
NAIS  ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ສະບຽງອາຫານ
NSA  ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການທາງອ້ອມ
NIER  ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 
NIPN  ລະບົບຂໍ້ມູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ 
NNC  ສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ
NSS  ລະບົບເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ
NSDS  ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາສະຖິຕິ
NSEDP ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
SDG  ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
SDMX  ວິທີການແລກປ່ຽນສະຖິຕິແລະມາດຖານນິຍາມຂອງຂໍ້ມູນ
UNICEF  ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ 
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ຫນ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ບັນດາອົງການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນທີ່ຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຂໍຂອບໃຈເປັນພິ
ເສດຕໍ່ຄະນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ກົມຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ປະກອບສ່ວນດ້ວຍ
ຄວາມກະລຸນາຕະຫຼອດຂະບວນການ;
  ສູນຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  
  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  
  ສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  
  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  
  ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້  
  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  
ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ບັນດາຫົວໜ້າ ແລະ ຄະນະກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງທຸກໆຂະແໜງ
ການທີ່ຕ້ອນຮັບການໄປເຮັດວຽກຂອງທີມງານພວກເຮົາ. ການປະກອບສ່ວນທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນ
ການດໍາເນີນວຽກຈົນສໍາເລັດ.  ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ ທ່ານ ປອ ສິດທິຣົດ ຣາດຊະພົນ, ຮັກສາ
ການຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທີ່ໄດ້ນໍາພາ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ
ຊ້ີນໍາຕະຫຼອດຂະບວນການຂອງການສ້າງແຜນທ່ີຖານຂ້ໍມູນໂພຊະນາການ. ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈຕ່ໍອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ (UNICEF), ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ກອງທຶນສະໜັບສະໜູນສາກົນ ທ່ີຊ່ວຍເຮັດໃຫ້
ກິດຈະກໍານີ້ເປັນໄປໄດ້.
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ບົດສະຫ�ບຫຍ�້
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການສ້າງແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການນີ້ ແມ່ນເພື່ອກໍານົດຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂພຊະນາການ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ບັນດາຂະແຫນງຕ່າງໆ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ (DHIS2), ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ (EMIS), ລະ
ບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ (LaoInfo) ແລະ ອື່ນໆ.  ການສ້າງແຜນທີ່
ຖານຂໍ້ມູນແມ່ນດຳເນີນໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ  ທີ່ນອນຢູ່ໃນກອບວຽກງານການລິເລີ່ມສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ
ດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ຢູ່ ສປປ ລາວ.
  ວິທີການສ້າງແຜນທ່ີຖານຂ້ໍມູນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮ່ວມກັນ ໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະຂ້ໍມູນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທ່ີ
ສໍາຄັນ.  ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ   ຕົກລົງກັນຮັບຮອງເອົາວິທີການ
ດັ່ງກ່າວ. ວິທີການສ້າງແຜນທີ່ຂໍ້ມູນໂພຊະນາການປະກອບດ້ວຍການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ການທົບ
ທວນເອກະສານ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ້ັນສອງ, ການສໍາພາດຜູ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນຫັຼກ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ການສົນທະນາແບບກຸ່ມ. ການປຶກ
ສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກ   ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ປະກອບຢູ່ໃນຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານການລິ
ເລີ່ມສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນ, ມີ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.
ຫນ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ  ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດ,  ຊຸດຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນບັນດາອົງການຈັດ
ຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ໂດຍນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມທີ່ໄດ້ການກະກຽມເຂົ້າໃນການສໍາພາດ  ຜ່ານການສໍາພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ ແລະ ຜູ້
ຊ່ຽວຊານ, ການສົນທະນາແບບກຸ່ມ. ຫນ່ວຍງານວິເຄາະຂ້ໍມູນໄດ້ສະຫນອງຜົນການວິເຄາະ ແລະ ຂ້ໍມູນທັງໝົດທ່ີກ່ຽວກັບ
ຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການ ເຊັ່ນ ຄໍານິຍາມ, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ໄລຍະເວລາຂອງການເກັບກໍາ ແລະ ລະດັບການລາຍງານຂໍ້ມູນ
ຕາມປົກກະຕິ. ຕົວຊ້ີວັດດ້ານໂພຊະນາການທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຮ່ວມກັນໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະຂ້ໍມູນ
ແລະ ສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ນໍາພາຂະບວນການສໍາລັບການຄັດເລືອກ.

ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຕ້ົນຕໍຂອງການສ້າງແຜນທ່ີຖານຂ້ໍມູນໂພຊະນາການ:
   ສາມາດກໍານົດໄດ້ຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ໄດ້ຖືກເກັບກໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ລວມທັງຊຸດຂ້ໍມູນ ແລະ ລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ. ບັນດາຊຸດຂ້ໍມູນ ແລະ ລະບົບຂ້ໍມູນທ່ີມີຢູ່ໃນບັນດາອົງການຈັດ
ຕ້ັງຕ່າງໆໄດ້ຖືກລະບຸຈະແຈ້ງ. ຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຂ້ໍມູນທ່ີເກັບກຳໄດ້ ລວມມີຄຳນິຍາມຂອງຕົວຊ້ີວັດ, ຄວາມຖ່ີຂອງ
ການເກັບກຳຂ້ໍມູນ, ລະດັບຂ້ັນຂອງການລາຍງານຂ້ໍມູນ, ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ຂໍ້ມູນ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ທັງໝົດຖືກສັງລວມເຂົ້າເປັນຊຸດຂໍ້ມູນດຽວ. ຈຳນວນຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການທັງໝົດແມ່ນ
4,381 ຕົວຊີ້ວັດ.    
    ຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຖືກກຳນົດໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານທີ່ພັດທະນາໂດຍສູນໂພຊະນາການ
ແຫ່ງຊາດ . ເຊິ່ງມີຈໍານວນຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທີ່ຄັດເລືອກໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທັງໝົດ 
233 ແລະ 1,308 ຕົວຊີ້ວັດຕາມລໍາດັບ. 
     
    ເຊື່ຶອມຕໍ່ບັນດາລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການເຂົ້າກັນໂດຍການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບ
ລວມສູນສໍາລັບແຜນງານດ້ານໂພຊະນາການ.    
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ໂດຍອີງໃສ່ການສັງເກດ ແລະ ການວິເຄາະ ພວກເຮົາສາມາດມີຂໍ້ສະເໜີແນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:   

achanmany
Sticky Note
ປັບຂອບແຖວໃຫ້ງາມສະເໝີກັນ

achanmany
Sticky Note
ປັບຂອບແຖວໃຫ້ພຽງກັນ

achanmany
Sticky Note
ຫຍັບແຖວດັອດສີດໍານີ້ເຂົ້າໜ້ອຍໜື່ງ



   ແນະນຳມາດຕະຖານສາກົນສໍາລັບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງຂ້ໍມູນເຊ່ັນ ວິທີການແລກປ່ຽນສະຖິຕິ ແລະ ມາດຖານນິຍາມຂອງ
ຂໍ້ມູນ (SDMX) ຫຼື ອື່ນໆ ສຳລັບການນິຍາມຂໍ້ມູນ, ການເກັບຮັກສາ, ການປະມວນຜົນ ແລະ  ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງອົງ
ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.     
   ມີການກວດກາຂໍ້ມູນ ເພື່ອສະສາງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ຫຼາຍ
ຂຶ້ນ.  ການສ້າງແຜນທີ່ຂໍ້ມູນໂພຊະນາການນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງ ບັນ
ດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ. ຜົນຂອງການສ້າງ ແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່
ເກັບກຳໄດ້ ຈະເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງສູນລວມຂ້ໍມູນ ແລະ ກະດານຂ່າວອອນລາຍ. ນອກຈາກນ້ີ, ຜົນໄດ້ຮັບຍັງຈະຖືກນຳ
ໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນການວິເຄາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນກັນ.

7

achanmany
Cross-Out



1.0 ບົດແນະ��
1.1 ວຽກງານໂພຊະນາການເປັນບູລິມະສິດດ�ານການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ
ອັດຕາການຂາດສານອາຫານທີ່ສູງ ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍຂອງວຽກງານໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ.   ເຖິງວ່າໃນໄລຍະ
ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ເສດຖະກິດຂອງ  ສປປ ລາວ ໄດ້ເຕີບໂຕສູງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ລາວກໍຍັງເປັນປະເທດທີ່ມີອັດຕາການຂາດ
ໂພຊະນາການຊໍາເຮື້ອສູງທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້  (Chapparo et al, 2014).  ການຂາດສານອາຫານນີ້ເປັນ
ໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍຊີວິດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ -  ສັງຄົມຂອງຊາດ.   ໂພຊະນາການທ່ີບ່ໍດີອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະໝອງຂອງເດັກ
ເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະສອງປີທຳອິດຂອງຊີວິດ ແລະ ຫຼຸດລະດັບຄວາມຫ້າວຫັນ, ການພົວພັນທາງສັງ
ຄົມ ແລະ ຄວາມສາມາດ້ານການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ (Black RE et al, 2008). ການຂາດໂພຊະນາການສົ່ງຜົນ
ໃຫ້ການເຂົ້າໂຮງຮຽນຫຼຸດລົງ, ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການສຶກສາ, ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຂອງ
ປະເທດໂດຍລວມ (Victora et al, 2008).
ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານໂພຊະນາການເປັນບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນເວທີໂລກ
ໂດຍຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຂະຫຍາຍໂພຊະນາການ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ  2011 ເປັນຕົ້ນມາ.   ຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມ
ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ,   ເດັກທ່ີຂາດສານອາຫານຊໍາເຮ້ືອແບບເຕ້ຍ  ຊ່ຶງເປັນຜົນມາຈາກການຂາດ
ສານອາຫານຊໍາເຮື້ອໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 44 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2011 ເຖິງ 33  ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2017 (LSIS 2).  ເຖິງຈະມີ
ລະດັບຄວາມຄືບຫນ້າຫຼາຍກໍຕາມ,  ປັນຫາຄວາມແຕກໂຕນໃນເດັກທີ່ຂາດສານອາການຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ແລະ ຄວາມໜາ
ແໜ້ນຂອງເດັກທ່ີຂາດສານອາຫານກໍຍັງມີຢູ່ໃນທ່ົວປະເທດ, ເຊ່ິງສ່ົງຜົນກະທົບຫຼາຍທ່ີສຸດຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີທ່ີທຸກຍາກ ແລະ ຊົນນະບົດ
ທີ່ຫ່າງໄກ. ການຂາດໂພຊະນາການເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຕົ້ນທຶນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມະນຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ. 
ຂ້ໍມູນຈາກການສຳຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ  ( LSIS 2 ) 2017  ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ເດັກລາວຫຼາຍກວ່າ 350,000 ຄົນ 
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂາດໂພຊະນາການໃນບາງປະເພດ ແລະ ຍ້ອນແນວນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍ
ຕົວ ແລະ ບັນລຸການພັດທະນາທີ່ບົ່ມຊ້ອນໃນຕົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໃນແຕ່ລະປີ ສປປ ລາວ  ສູນເສຍປະມານ 
435 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫືຼ 2,4% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງການຂາດສານອາ
ຫານ (NIER, 2013). ການມີໂພຊະນາການທ່ີດີນ້ັນ ເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກການເປັນປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ເປັນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 2 (SDG 2) ຢ່າງແທ້ຈິງໃນ ສປປ ລາວ 
(ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, 2019).
ເພື່ອແກ້ໄຂປັນຫາການຂາດໂພຊະນາການທີ່ມີອັດຕາສ່ວນສູງນີ້, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທຳອິດ ໃນເດືອນທັນວາ 2008. ໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະ
ນາການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສະບັບທຳອິດ (2010-2015) ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ມັນແມ່ນກອບວຽກໂພຊະນາການທີ່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການອັນທຳອິດ ທີ່ໃຫ້ທິດທາງແກ່ທຸກພາກສ່ວນທີ່ຄວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດ
ສານອາຫານ. ການປັບປຸງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຮອດປີ 2025  ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຮອດປີ 2020 ມີ
ຈຸດປະສົງຢ່າງຈະແຈ້ງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງຫຼາຍຂະແຫນງການເພື່ອໂພຊະນາການ
 ແລະ ອື່ນໆ, ກໍານົດບັນດາກິດຈະກໍາ, ວິທີການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອບັນລຸການປະຕິບັດງານຮອບດ້ານໂດຍການນໍາໃຊ້ວິ
ທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງຫຼາຍຂະແຫນງການແບບໜຶ່ງດຽວ.  ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຮອດປີ  2025 
ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຮອດປີ 2020 ສ້າງຂ້ຶນໂດຍອີງໃສ່ໂອກາດ ແລະ ປະສົບການທ່ີຜ່ານມາ ເຊ່ິງໄດ້ຮັບຄຳໝ້ັນສັນຍາ ແລະ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຈາກຫຼາຍຂະແໜງການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
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1.2 ລະບົບຖານຂ�້ມູນໂພຊະນາການແຫ�ງຊາດໃນ ສປປ ລາວ  
ລະບົບຖານຂ້ໍມູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການປະເມີນສະຖານະພາບປະຈຸບັນ ແລະ ການວັດແທກ
ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບໂພຊະນາການຂອງປະຊາກອນ, ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການຈັດລຽງບູລິມະສິດເພື່ອການປັບປຸງໂພຊະນາການ. ການປະເມີນສະພາບໂພຊະນາການທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະ
ບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາມາດນໍາມາເປັນບ່ອນອີງໃນການຕັດສິນເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານການພັດ
ທະນາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຂ້ໍມູນດ້ານໂພຊະນາການ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດເພ່ືອລະດົມການສະໜັບສະໜັບ, ການວາງແຜນ, 
ການຂຶ້ນແຜນງ ົບປະມານ, ການອອກແບບແຜນງານ, ພ້ອມທັງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
ຖານຂ້ໍມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ  (NIPN)  ແມ່ນການລິເລ່ີມຈາກບັນດາປະເທດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍການສະ
ຫນັບສະຫນູນ ຈາກພະແນກພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ມູນນິທິບິລ ແລະ ເມລິນດາ ເກດ. 
ການລິເລີ່ມນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງແຜນງານໂພຊະນາການຂອງລັດຖະບານ, ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນກັບຫ້ອງ
ການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກທ່ີເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ  ເພ່ືອການປັບປຸງໂພຊະນາ
ການໃນ ສປປ ລາວ  ແລະ  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ  ແລະ  ແຜນປະຕິບັດງານ 2016-
2020.
ຂໍ້ມູນໂພຊະນາການຮອບດ້ານ ທີ່ໄດ້ຈາກຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄາດວ່າຈະປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນບົດລາຍ
ງານຄວາມຄືບໜ້າປະຈຳປີ ຂອງຄະນະກຳມະການດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງ
ຊາດດ້ານໂພຊະນາການຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຮອດປີ 2020; ການຕິດຕາມ  ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -  ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 (NSEDP);  ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) 
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຂະຫຍາຍໂພຊະນາການ (SUN). ຜົນຂອງການເຮັດວິເຄາະຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈາກລະບົບຈະຖືກນໍາ
ໄປປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ  ເຊັ່ນ: ກອງປະ
ຊຸມຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ແລະ ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນວຽກງານໂພຊະນາການຂອງ
ຂະແໜງການຕ່າງໆ.
ຈຸດປະສົງລວມຂອງການລິເລີ່ມວຽກຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດໂພຊະນາການ ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນປັນຫາ
ເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍໃນທົ່ວໂລກ (ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອ) ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງສະ
ພາສາທາລະນະສຸກໂລກ 2025. ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງການສ້າງຖານຂ້ໍມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການໄດ້ແນໃສ່ສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງສະຖາບັນທັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ວິເຄາະຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂພຊະນາການ, ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຕັດສິນໃຈ
ຢ່າງມີຍຸດທະສາດ.
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2.0 ແຜນທ່ີຖານຂ�ມູ້ນໂພຊະນາການໃນຖານຂ�ມູ້ນແຫ�ງຊາດດ�ານໂພຊະນາການ
   ການສ້າງແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການໄດ້ສະເໜີພາບລວມກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມ, ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄຸນນະ
ພາບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ທີ່ຖືກຕາມຈຸດສຸມຂອງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ. ແຜນທີ່ຖານ
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງບັນດາຂະແໜງການຫຼັກ ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ( 2016-2030 )  ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ (2016-2025) ແລະ 
ສ້າງພື້ນຖານໃນການກຳນົດຫຼັກການຂອງການແບ່ງປັນ  ແລະ   ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຖານຂໍ້ມູນ
ແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ. ແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການ ສ້າງຂຶ້ນຈາກຜົນຂອງການປະເມີນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນປີ 2018.
ການປະເມີນຜົນ ໄດ້ສຸມໃສ່ດ້ານການອອກແບບ  ແລະ  ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ, ຮູບແບບຂອງເທັກໂນໂລຢີ, ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, 
ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ, ການຕອບສະໜອງຕໍ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບພາຍນອກ.
ການສ້າງແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການ ໄດ້ສຸມໃສ່ຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີການເກັບກໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງ
ກ່າວໃນບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ; ຄຸນລັກສະນະຂອງການຕົວຊ້ີວັດ; ລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່
ຂໍ້ມູນ; ພ້ອມທັງການຈັດປະເພດຕົວຊີ້ວັດທີ່ນຳໃຊ້ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.

2.1 ຈຸດປະສົງ
ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງແຜນທີ່ຂໍ້ມູນໂພຊະນາການມີດັ່ງນີ້:
   ສ້າງແຜນທີ່ຂອງຖານຂໍ້ມູນທີ່ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆເກັບກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍໃຊ້ລະບົບ
   ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: DHIS2, EMIS, LaoInfo ແລະ ອື່ນໆ.       
   ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວຊີ້ວັດ: ຄໍານິຍາມ, ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ລະດັບການ
    ລາຍງານຂໍ້ມູນຕາມປົກກະຕິ, ອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ .       
   ເພື່ອທົບທວນການຈັດປະເພດຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
   ສຳລັບການເກັບຮັກສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ .       
   ເພື່ອລະບຸຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກລາຍງານເຂົ້າໃນລະບົບເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປົກກະຕິຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ
   ຕ່າງໆ.
2.2 ວິທີວິທະຍາ
ການສ້າງແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການ ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບປະສົມປະສານ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະມີ
ຄວາມສົມບູນຂຶ້ນ.
 ການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ: ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ດໍາເນີນການສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືແບບ
         ເລິກເຊ່ິງກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ, GSF ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມການລິເລ່ີມວຽກຖານຂ້ໍມູນ
         ແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ. ການສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລື ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ
         ພັດທະນາ ວິທີວິທະຍາ, ການກໍານົດຈຸດປະສົງ, ການຄັດເລືອກເອົາຂະແໜງການ ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນທ່ີ
         ຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ, ການກະກຽມແນວຄວາມຄິດ, ການສ້າງແບບສອບຖາມ ແລະ ໂຄງສ້າງບົດລາຍງານການ
         ສ້າງແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນສະບັບນີ້.       
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 ການທົບທວນເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂັ້ນສອງ:  ໄດ້ທົບທວນເອກະສານທີ່ສໍາຄັນ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລ ະ ເອກະ
 ສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ, ຂໍ້ມູນການລິເລີ່ມສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ
 ດ້ານໂພຊະນາການ, ປະສົບການການສ້າງແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການໃນປະເທດອື່ນໆ ທີ່ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
 ແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ, ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍມູນ ແລະ ສະຖິຕິໃນ ສປປ ລາວ. ຜົນຂອງການທົບ
 ທວນ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຮູ້ຂອບເຂດຂອງການສ້າງແບບສອບຖາມ ສໍາລັບການສ້າງແຜນທ່ີ  ພ້ອມທັງການເກັບ
 ກຳຂໍ້ມູນ .       
  ການສໍາພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ  ແລະ  ຜູ້ຊ່ຽວຊານ:  ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໜ່ວຍງານຕ່າງໆ 
 ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາມແບບສອບຖາມ.  ມີການສໍາພາດບຸກຄົນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານທີ່ມີໜ້າ
 ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວໜ້າສູນໂພຊະນາການ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການ
 ຮ່ວມມື ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,  ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຫົວ
 ໜ້າສູນສະຖິຕິຂອງກະຊວງສຶກສາ, ຫົວ ໜ້າສູນສະຖິຕິຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງ
 ຫົວໜ້າກົມສະຖິຕິສັງຄົມ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ໃນໄລຍະຂອງການສຳພາດນ້ັນ ບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວ
 ຂ້ອງໄດ້ຮັບການແນະນຳກ່ຽວກັບເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງແຜນທ່ີຖານຂ້ໍມູນໂພຊະນາການ ແລະ
  ຂໍບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ເກັບກຳຜ່ານລະບົບຂໍ້ມູນປົກກະຕິທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ   ພ້ອມທັງລະບຸໃຫ້ເຫັນເຖິງແຫຼ່ງ
 ຂໍ້ມູນ, ລະດັບຂັ້ນຂອງການລາຍງານ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ແລະ ແບ່ງປັນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ
 ການສໍາຫຼວດພ້ອມທັງບົດລາຍງານ ແລະ ພ້ອມທັງແບບສອບຖາມທີ່ໄດ້ໃຊ້.       
  ການສົນທະນາແບບກຸ່ມ: ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ມີການສົນທະນາແບບກຸ່ມກັບບັນດາວິຊາການຂອງຂະແໜງ
 ການທີ່ຖືກຄັດເລືອກເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບບາງຂໍ້ມູນ ທີ່ບັນດາຂະແໜງການສະ
 ໜອງໃຫ້, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບັນຂະແໜງການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ. ໂດຍສະເພາະ, ທິມງານວິເຄາະ
 ຂໍ້ມູນໄດ້ພົບກັບທີມງານ  DHIS2  ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ພະນັກງານວິຊາການຈາກສູນໂພຊະນາການ
          ແຫ່ງຊາດ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ແຜນທ່ີການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງ
          ກະຊວງສຶກສາ, ພະນັກງານວິຊາການຂອງສູນສະຖິຕິ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ.

2.3 ຂອບເຂດຂອງການສ�າງແຜນທີ່ຂ�້ມູນໂພຊະນາການ  
ອີງຕາມການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກ, ກະຊວງ ແລະ ກົມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະຊີ້ນຳຂອງ
ວຽກງານສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການໄດ້ຖືກກຳນົດ ສຳລັບການນໍາເອົາຂໍ້ມູນມາສ້າງເປັນແຜນທີ່ຖານຂໍ້
ມູນໂພຊະນາການ:
 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  
 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ   
 ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້   
 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ   
ບັນດາກະຊວງ ແລະ ກົມ ທີ່ຖືກເລືອກ ຍັງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NNC) 
ທ່ີຊ້ີນໍາການປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (2016-2030) ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ (2016-2025)
ໃນ ສປປ ລາວ.
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2.4 ຂ�້ຈ�າກັດ
ເນ່ືອງຈາກວ່າການສ້າງແຜນທ່ີຖານຂ້ໍມູນໂພຊະນາການຄ້ັງນ້ີ ເນ້ັນໃສ່ 4 ກະຊວງ ແລະ ກົມກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜ່ຶງເທ່ົານ້ັນ, 
ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ອາດຈະເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ບໍ່ໄດ້ຖືກ
ລວມເຂົ້າໄປໃນການປະເມີນຄັ້ງນີ້.
  
3.0 ການສ�າງແຜນທີ່ຖານຂ�້ມູນໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ
3.1 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ບັນດາຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງໄດ�ສະໜອງໃຫ�
ເພ່ືອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການສ້າງແຜນທ່ີຖານຂ້ໍມູນໂພຊະນາການນ້ີ, ບັນດາກະຊວງ ແລະ ກົມທ່ີຖືກຄັດເລືອກ
ໄດ້ສະໜອງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ຖືກເກັບກຳເປັນປົກກະຕິ. ຄໍານິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບທີ່ໃຊ້ໃນການ
ເກັບຮັກສາຂ້ໍມູນ ແລະ ວິທີການແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນ ແລະ ຕົວຊ້ີວັດ. ບັນຊີລາຍຊ່ືຂອງຕົວຊ້ີວັດທັງໝົດ  4,488 ລາຍການ
ໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍກະຊວງ ແລະ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ. ຮູບສະແດງ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍານວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ບັນດາອົງການ
ຈັດຕັ້ງຕ່າງໆສະໜອງໃຫ້.

ຮູບສະແດງ 1. ��ນວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ�າງໆສະໜອງໃຫ�  

   ບັນດາຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານັ້ນ ປະກອບມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ຖືກເກັບກໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍຜ່ານລະບົບຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເຊັ່ນ: DHIS2, EMIS  ແລະ ລະບົບເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນເຊັ່ນ LaoInfo, EDUINFO ແລະ ອື່ນໆ. 
ພ້ອມກັນນີ້, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ແບ່ງປັນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ຢູ່ນອກລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານປົກກະຕິທີ່ຖືກ
ເກັບກໍາ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ ໂດຍຜ່ານວິທີອື່ນ .
ຮູບສະແດງ 2 ສະແດງຈຳນວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສັງລວມຈາກຊຸດຂໍ້ມູນທີີ່ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆສະໜອງໃຫ້ ແຍກຕາມລະບົບ
ຂໍ້ມູນທີ່ນຳໃຊ້ໃນອົງການຕ່າງໆ.

ຈ�ານວນຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດ - 4,488

ສາທາ, 911, 20%

ສຶກສາ, 175, 4%

ກະສິກໍາ, 120, 3%

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 3,282, 73%
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ຮູບສະແດງ 2. ��ນວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ�າງໆສະໜອງໃຫ�  

  

3.2 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊ�້າຊ�ອນໃນຊຸດຂ�້ມູນ
ການທົບທວນຄືນຂໍ້ມູນທີ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ເຫັນວ່າໄດ້ມີກໍລະນີຕົວຊີວັດຊໍ�າຊ້ອນໃນຊຸດ 
ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.  ບັນຊີລາຍຊື່ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນທັງໝົດໃນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆແມ່ນມີຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ2 ຂອງບົດລາຍງານນີ້.
ຕາຕະລາງ  1  ສະແດງຈໍານວນຂອງ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນໃນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ການວິ
ເຄາະນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີ 14 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງກະຊວງສາທາ
ລະນະສຸກ ທ່ີຊໍ�າຊ້ອນກັບຕົວຊ້ີວັດໃນລະບົບຂ້ໍມູນດ້ານສຸຂະພາບ (DHIS2). ນອກຈາກນ້ີ, 3 ຕົວຊ້ີວັດຂອງລະບົບການ 
ເຝ້ົາລະວັງດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (NSS) ຊໍ�າຊ້ອນກັບຕົວຊ້ີວັດທ່ີສະໜອງໃຫ້ໂດຍພະແນກແຜນການ ແລະ ການ 
ລົງທຶນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ມີບັນດາຕົວຊີ້ວັດຊ�ຳຊ້ອນ ກັນໃນກໍລະນີອ່ືນໆຂອງບັນຊີລາຍຊ່ືຂອງຕົວຊ້ີວັດດ່ັງນ້ີ:
ຕາຕະລາງ  1. ຈ�ານວນຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊ�້າຊ�ອນໃນຊຸດຂ�້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ�ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

                 2,493  

789
63

75

168

723

20

37
23

97
MOES

MOH
LSB

MAF
ລະບົບຂ�້ມູນສຸຂະພາບ (DHIS 2)

ລະບົບຂ�້ມູນສຶກສາ (EDUINFO) 

ລະບົບຂ�້ມູນສຶກສາ (EMIS) 

ຕົວຊີ້ວັດຈາກສູນສະຖິຕິແຫ�ງຊາດ
  (LSB)
ຕົວຊີ້ວັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ (MOES) 
ຕົວຊີ້ວັດຈາກກະສິ�� ແລະ ປ�າໄມ�
 (MAF)
ຕົວຊ້ີວັດຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
 (MOH)
ລະບົບຂ�້ມູນດ�ານການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ (LaoInfo) 
ລະບົບຂ�້ມູນກະສິກ�າເພື່ອໂພ
ຊະນາການ (NSA)

ລະບົບຂ�້ມູນເຝົ້າລະວັງດ�ານ

ໂພຊະນາການ (NSS)  

ຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆຂອງ
 MOH*

ລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານດ�ານສຸຂະພາບ 
(DHIS2) MOH*

ຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ລະບົບເຝົ້າລະວັງດ�ານໂພຊະນາການ (NSS)

0 14 1

14 2 3

1 3 0

NSSDHIS 2

*ໃຊ�ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ�ມຄອງລະບົບສາທາລະນະສຸກ 
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ຕາຕະລາງ 2   ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍານວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນໃນບັນຊີລາຍຊື່ຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ 
ສະໜອງໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຕາຕະລາງ ມີພຽງແຕ່ຕົວຊີ້ວັດໜຶ່ງຈາກລະບົບຂໍ້ມູນດ້ານ 
ການສຶກສາ (EDUINFO)  ຊໍ�າຊ້ອນກັບບັນຊີລາຍຊື່ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໂດຍສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງ 
ກະຊວງສຶກສາ.

ຕາຕະລາງ  2. ຈ�ານວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊ�້າຊ�ອນໃນຊຸດຂ�້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ�ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຕາຕະລາງ  3  ສະແດງການສະຫຼຸບຂອງຈໍານວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນໃນຊຸດຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ.
ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກຕາຕະລາງ  3, ແມ່ນມີ 81 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ LaoInfo. ມີ 6 ຕົວຊີ້ 
ວັດຂອງ LaoInfo ທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍກົມສະຖິຕິສັງຄົມ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

EDUINFO

ລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານດ�ານການສຶກສາ (EMIS)

ລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານດ�ານການສຶກສາ (EDUINFO) 

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ�ໂດຍສູນສະຖິຕິການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ຂອງກະຊວງສຶກສາ

0 14 1

14 2 3

1 3 0

*ຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ
  ຂອງ MOES

EMIS

* ສະໜອງໂດຍສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງກະຊວງສຶກສາ
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ຕາຕະລາງ  3. ��ນວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊ�້າຊ�ອນກັນພາຍໃນຊຸດຂ�້ມູນດຽວກັນ ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງ 
ໃຫ�ໂດຍໜ�ວຍງານ ແລະ ລະບົບຂ�້ມູນໃນກະຊວງ/ກົມທີ່ຖືກເລືອກ.

ບັນຊີລາຍຊ່ືຕົວຊ້ີວັດທ່ີຊໍ�າຊ້ອນກັນລວມທັງໝົດ 107 ລາຍການ ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນຈາກຊຸດຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກ 4 ກະຊວງ/ກົມ. 
ບັນຊີລາຍຊື່ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນປະກອບດ້ວຍ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນໃນຊຸດຂໍ້ມູນດຽວກັນ ( 92 ຕົວຊີ້ວັດ ) ແລະ 
ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນໃນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (15 ຕົວຊີ້ວັດ).  ບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນທັງໝົດໄດ້ຖືກຕັດ 
ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຕັດຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນທັງໝົດອອກແລ້ວ, ພວກເຮົາໄດ້ບັນຊີ 
ລາຍຊື່ສຸດທ້າຍຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ບໍ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນ ເຊິ່ງມີຈໍານວນທັງໝົດແມ່ນ 4,381 (ຕາຕະລາງ 4)
ຕາຕະລາງ  4. ��ນວນຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດທີ່ໄດ�ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຫຼັງຈາກຕັດຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊ�້າຊ�ອນກັນ

ລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານດ�ານການສຶກສາ (EMIS)

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ�ໂດຍພະແນກແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ລະບົບເຝົ້າລະວັງດ�ານໂພຊະນາການ (NSS)

ລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານດ�ານການສຶກສາ (EMIS)

ລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານດ�ານການສຶກສາ (EDUINFO)

0

0

0

0

0

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ�ໂດຍສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາຂອງກະຊວງສອກສາທິການ ແລະ ກິລາ (MOES)

0

ລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານດ�ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຂອງ ສປປ ລາວ (LaoInfo)

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ�ໂດຍກົມສະຖິຕິສັງຄົມຂອງສູນສະຖິຕິ
ແຫ�ງຊາດ LSB

81

0

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ�ໂດຍພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ
ຂອງ (MAF)

ລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານດ�ານກະສິກ�າເພື່ອໂພຊະນາການທາງ
ອ�ອມ (NSA)

��ນວນຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດ
ທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງສະໜອງໃຫ�

��ນວນຕົວຊີ້ວັດ
ທີ່ຊ�້າຊ�ອນກັນທັງໝົດ

��ນວນຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດພາຍຫຼັງ
ທີ່ຕັດຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊ�້າຊ�ອນກັນອອກ

0

ລວມ 92

4,3811074,488

0

ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ລະບົບຂ�້ມູນ ��ນວນຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊ�້າຊ�ອນ
ກັນພາຍໃນຊຸດຂ�້ມູນດຽວກັນ
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ບັນຊີລາຍຊື່ສຸດທ້າຍຂອງຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດທີ່ແຍກຕາມອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ສະແດງຢູ່ໃນຮູບສະ
ແດງ 3 ແລະ ຮູບສະແດງ 4.

ຮູບສະແດງ 3. ��ນວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງສະໜອງໃຫ�ຫຼັງຈາກຕັດຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊ�້າຊ�ອນກັນ

ຮູບສະແດງ 4. ��ນວນຕົວຊ້ີວັດແຍກຕາມຊຸດຂ�ມູ້ນ, ລະບົບຂ�ມູ້ນຂ�າວສານ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ ຫຼັງຈາກຕັດຕົວຊີ້ວັດ  
ທີ່ຊ�້າຊ�ອນກັນ

ຈ�ານວນຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດ - 4,488

ສາທາ, 911, 20%

ສຶກສາ, 175, 4%

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຂອງ ສປປ ລາວ (LaoInfo)

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍກົມສະຖິຕິສັງຄົມຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ (DHIS 2)

ສູນສິຖິຕິແຫ່ງຊາດ

2,415

783

723

152

96

75

62

36

22

17

0 1,000 2,000 3,000

ອົງການຈັດຕັ້ງ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂອງກະຊວງສາທາ

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການຂອງກະຊວງກະສິກໍາ

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ (EDUINFO)

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງກະຊວງສຶກສາ

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ (EMIS)
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການທາງ

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການທາງອ້ອມ (NSA)

ລະບົບເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ (NSS)

ກະສິກໍາ, 120, 3%

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 3,198, 73%
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ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກບັນດາກະຊວງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດນ້ັນ ຊຸດຂ້ໍມູນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຂາດຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ 
ຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວຊ້ີວັດ ເຊ່ັນ: ບ່ໍມີຄໍານິຍາມ, ລະດັບຂ້ັນຂອງການລາຍງານ, ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງບັນ
ດາອົງການຈັດຕັ້ງ. ຕາຕະລາງ 5 ສະແດງອັດຕາສ່ວນຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ.

ຕາຕະລາງ  5. ອັດຕາສ�ວນຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທີ່ໄດ�ຈາກພາກສ�ວນຕ�າງໆ

ດ່ັງທ່ີເຫັນໄດ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ບ່ໍໄດ້ສະໜອງຂ້ໍມູນຄໍານິຍາມຂອງຕົວຊ້ີວັດ. ກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ຄຳນິຍາມສຳລັບຕົວຊີ້ວັດ 20.3%  ແລະ  19.7%. 
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຂ້ໍມູນໜ້ອຍທ່ີສຸດກ່ຽວກັບຄວາມຖ່ີຂອງການເກັບກຳຂ້ໍມູນ. ມີແຕ່ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ທ່ີໄດ້ສະໜອງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບລະດັບຂ້ັນຂອງການລາຍງານຢ່າງຄົບຖ້ວນ.  ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີຮັບຜິດຊອບ 
ໃນການເກັບກຳ ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ ໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

3.3 ການປະເມີນລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນຂ�າວສານຂອງຂະແໜງການ  
3.3.1 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  
ຖານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງໝວດຄື: ຕົວຊີ້ວັດ 
ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບປົກກະຕິ  ຫຼື  DHIS2 ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານຜ່ານ 
ລະບົບ DHIS2.   ພະແນກຂ້ໍມູນສຸຂະພາບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,  ພະແນກແຜນການ  ແລະ  ການລົງທຶນຂອງ 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະໜອງຕົວຊີ້ວັດຂອງຂະແໜງສາທາທັງໝົດ 892 
ຕົວຊີ້ວັດ (ບໍ່ລວມຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນ). 

ຄຸນລັກສະນະຕ�າງໆຂອງຕົວຊີ້ວັດ

ຄ�ານິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດ 0.0% 20.3% 19.7% 98.0%

ລະດັບຂັ້ນການລາຍງານຂ�້ມູນ 75.5%       100.0%      64.2%   91.6%

ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບ��ຂ�້ມູນ 32.6%        95.8%      64.2%   99.3%

ພາກສ�ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບເກັບ��ຂ�້ມູນ 83.6%       100.0%      64.2%  100.0%

ພາກສ�ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນ 75.5%       100.0%      64.2%   83.0%

ສູນສະຖິຕິ 
ແຫ�ງຊາດ

ກະຊວງ
ກະສິກ�າ 
ແລະ ປ�າໄມ�

ກະຊວງ   
ສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ

ກະຊວງ
ສາທາລະ
ນະສຸກ
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ຮູບສະແດງ 5. ��ນວນຕົວຊີ້ວັດໃນຊຸດຂ�້ມູນ ແລະ ລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານທີ່ໄດ�ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

DHIS2  ແມ່ນລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການເກັບກໍາ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ການ
ລາຍງານຂໍ້ມູນສາທາລະນະສຸກ. ລະບົບດັ່ງກ່າວເປັນສາງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳ ແລະ  ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ລາຍງານປົກກະຕິຈາກ 
ສະຖານທ່ີບໍລິການສາທາລະນະສຸກທັງໝົດໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພ່ືອການເຜີຍແຜ່ ແລະ ນຳໃຊ້ຂ້ໍມູນ. DHIS2 
ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນເດືອນທັນວາ 2016  ແລະ  ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື,  ກະຊວງສາທາ 
ລະນະສຸກ ໂດຍການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຊ່ັນ: ທະນາຄານໂລກ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, 
ອົງການ ພັດທະນາຂອງລັດຖະບານລຸກຊໍາບວກ, ມະຫາວິທະຍາໄລອົສໂລ ແລະ ອື່ນໆ.
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼື ໂປຣແກຣມຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບຂັ້ນເມືອງ (DHIS2) ແມ່ນລະບົບເວັບໄຊ 
ທີ່ເປັນ Open Source ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍປະເທດ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ລະບົບດັ່ງກ່າວ 
ໄດ້ສະໜອງຂ້ໍມູນໃນການສ້າງບົດລາຍງານລະບົບທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ,  ບົດລາຍງານສະຖິຕິສາທາລະນະສຸກ, ບົດລາຍ 
ງານການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນງານສາທາລະນະສຸກຂອງກະຊວງທາລະນະສຸກ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ. ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນລະບົບ DHIS2 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສັງລວມມາຈາກສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃນແຂວງ ແລະ
ເມືອງ.  DHIS2 ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອການເກັບກໍາຂໍ້ມູນປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ການສັກຢາກັນພະຍາດ, 
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງສະຖານບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ມາຮັບບໍລິການ, ຈໍານວນປະຊາກອນໃນເຂດປົກຄຸມ 
ຂອງສະຖານບໍລິການສຸຂະພາບ. ລະບົບດັ່ງກ່າວຊ່ວຍປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການ
ລາຍງານ, ການປະມວນ ແລະ  ການວິເຄາະ. ລະບົບ DHIS2  ສະໜອງການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນສາທາລະນະສຸກຢ່າງສະດວກ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ  ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ວປະເທດ.  ປະສິດທິພາບ 
ຂອງລະບົບ DHIS2 ຂຶ້ນກັບຜູ້ນໍາໃຊ້ລະບົບຢູ່ຂັ້ນເມືອງ  ແລະ  ແຂວງທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເປັນ 
ຜູ້ຊົມໃຊ້ຂໍ້ມູນຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານ. ໃນປະຈຸບັນ, ມີປະມານ 900 ຄົນຈາກ 18 ແຂວງ, 147 ເມືອງ ແລະ ໂຮງຫມໍສູນກາງ, 
ລວມທັງໂຮງຫມໍຕໍາຫຼວດ ແລະ ທະຫານ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນລະບົບ DHIS2.

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ
(DHIS2)

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພະແນກແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນຂອງກະຊວງສາທາ

ລະບົບເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ
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ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ DHIS 2 ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ, ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກງານດ້ານສາທາລະ
ນະສຸກ, ການປົກຄອງ,  ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂະພາບ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການ 
ສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ, ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ໃນຂະແໜງວິຊາການດ້ານຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ຍັງຂາດ 
ເຂີນ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໃນປະເທດ.
DHIS2 ມີການຕອບສະໜອງທ່ີເປັນມິດກັບຜູ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການສະແດງຂ້ໍມູນໂດຍ ໃຊ້ຄຸນລັກສະນະ 
ຕ່າງໆຂອງຕົວຊີ້ວັດເຊັ່ນ: ລະດັບຂັ້ນຂອງການລາຍງານ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂົງເຂດວຽກງານສາທາໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້. ສິດ 
ໃນການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຕ່າງໆໃນລະບົບ ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບົບຢູ່ລະດັບຂ້ັນສູນກາງ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຮັບປະກັນ 
ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນໃນລະບົບ  DHIS2 ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງລະບົບໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນ 
ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເກັບຮັກສາສຳເນົາຂໍ້ມູນ. ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນກົມຫຼັກ 
ທ່ີຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການຂ້ໍມູນໃນລະບົບ DHIS2 ຮ່ວມກັບບັນດາກົມວິຊາການ ແລະ ສູນຕ່າງໆຂອງກະຊວງ. ຈຳນວນ 
ຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດໃນ DHIS2 ມີ 723  ຕົວຊີ້ວັດ.  ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວຖືກຈັດແບ່ງຕາມຂົງເຂດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ
ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້. (ຮູບສະແດງ 6).
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ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສາທາຂັ້ນເມືອງ:DHSS
ການສະໜອງງ ົບປະມານຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງຕົວຊີ້ວັດຂັ້ນແຂວງ:DLIP

ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ: DOP
ການເບິ່ງແຍງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບເດັກເກີດໃໝ່ໄລຍະທໍາອິດ: EENC

 ແຜນງານສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ: EPI

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕາມເທື່ອບໍລິການ: EVENT CAP
ການວາງແຜນຄອບຄົວ: FP 
ການເງິນສາທາລະນະສຸກ: HF

ແຜນງານຕ້ານເອດ ແລະ ເຊື້ອເຮສໄອວີ : HIV 
ຄົນເຈັບນອນໂຮງໝໍ: IPD

ພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ:MAL 
ແຜນງານລົບລ້າງພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ: MALE 

ແຜນງານແມ່ ແລະ ເດັກ: MCH 
ຕົວຊີ້ວັດແຫ່ງຊາດດ້ານສາທາລະນະສຸກ: NCI

ສູນລະບາດວິທະຍາແຫ່ງຊາດ: NCLE 
ການໃຊ້ຈ່າຍພາກລັດໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ: GGHE

ຄົນເຈັບເຂດນອກ: OPD
ພະຍາດວັນນະໂລກ: TB 

ການປົກຄຸມສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນ: UHC 
ຕົວຊີ້ວັດສັກຢາກັນພະຍາດໂດຍອົງການອານາໄມໂລກ: WHO EPI 
ຕົວຊີ້ວັດເຊື້ອເຮສໄອວີສ້າງໂດຍອົງການອານາໄມໂລກ: WHO HIV 

ຕົວຊີ້ວັດໄຂ້ມາລາເຣຍສ້າງໂດຍອົງການອານາໄມໂລກ: WHO MAL
ຕົວຊີ້ວັດສຸຂະພາບໂດຍອົງການອານາໄມໂລກ: WHO RMNCAH

ຕົວຊີ້ວັດວັນນະໂລກສ້າງໂດຍອົງການອານາໄມໂລກ: WHO TB
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ຕົວຊ້ີວັດດ�ານສາທາລະນະສຸກທ່ີ��ໃຊ�ໃນການວາງແຜນແຕ�ບ�ໄ່ດ�ລາຍງານເຂ້ົາໃນລະບົບ DHIS2:
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ໃຫ້ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ 168 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບສາທາລະນະສຸກໃນປະຈຸບັນ. ຫຼັງຈາກກວດນັບເບິ່ງຕົວຊີ້ວັດ 
ທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນກັບລະບົບ DHIS 2 ແລະ ໄດ້ຕັດອອກແລ້ວ, ຈໍານວນຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 152 ຕົວຊີ້ວັດ.

ຕົວຊີ້ວັດຈາກລະບົບການເຝົ້າລະວັງດ�ານໂພຊະນາການ - NSS:
ສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລະບົບ DHIS2  ແລະ ລະບົບການເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ
ໃນການຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການ.  ຕົວຊີ້ວັດທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານເຂົ້າໃນລະບົບ  DHIS2  ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກ 
ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຮູບແບບຂອງຟາຍໄມໂຄຣຊອຟ ເອັກເຊລ (Microsoft Excel) ໃນຄອມພິວເຕີຂອງສູນ. ລະບົບ 
ການເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງການຄໍ�າປະກັນ 
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນບັນດາຂົງເຂດສໍາຄັນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້  ແລະ ກະຈາຍຢູ່ໃນ  18  ແຂວງທົ່ວ 
ສປປ ລາວ ເຊ່ິງໄດ້ສຸມໃສ່ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງອາຫານ  ແລະ  ໂພຊະນາການໃນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກລຸ່ມ 2 ປີ, ນໍ�າ 
ແລະ ສຸຂາພິບານ, ສຸຂະພາບເດັກ ແລະ ການຄໍ�າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ. ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະ 
ນາການແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖືກດໍາເນີນສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ. ຫຼັງຈາກຕັດຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນອອກແລ້ວ,  ຈໍານວນຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ 
ສະໜອງໂດຍສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດມີ 17 ຕົວ ເຊິ່ງໄດ້ຈາກລະບົບການເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ.
ຕາຕະລາງ  6. ອັດຕາສ່ວນຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກແຍກຕາມຄຸນລັກສະນະ

ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຕາຕະລາງ 6, ຄຸນລັກສະຂອງຕົວຊີ້ວັດບາງຢ່າງໃນຊຸດຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ 
ການສະໜອງໃຫ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. 
3.3.2 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ   
ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມແຜນການ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຮັດໜ້າທີ່ເກັບກໍາ 
ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ວຍສອງ 
ວິທີການ ຄື: ຫນຶ່ງແມ່ນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກບົດລາຍງານສະຖິຕິການສຶກສາ ຈາກບັນດາແຂວງ ທີ່ຖືກສັງລວມຢູ່ໃນ 
ລະບົບຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາ (EMIS), ແລະ ອີກວິທີການໜຶ່ງແມ່ນໂດຍຜ່ານການສໍາຫຼວດທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການເປັນ 
ໄລຍະໆ. ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເກັບຮັກສາຂ້ໍມູນໃນຮູບແບບທ່ີແຕກຕ່າງກັນລວມທັງ: ເອັກເຊລ, ແລະ ຖານ 
ຂ້ໍມູນ oracle. ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ໄດ້ສະໜອງ 173 ຕົວຊ້ີວັດ ທ່ີນໍາໃຊ້ໃນການວັດແທກ 
ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.

ຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວຊີ້ວັດ

ຄ�ານິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດ 100.0              99.3                0.0

ລະດັບຂັ້ນຂອງການລາຍງານຂ�້ມູນ 100.0                 50.7              100.0

ພາກສ�ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບເກັບ��ຂ�້ມູນ 100.0                 100.0              100.0

DHIS 2 ຕົວຊີ້ວັດ MOH ອ່ືນໆ NSS

ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບ��ຂ�້ມູນ 100.0                 96.1              100.0

ພາກສ�ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນ 100.0         0.0              100.0
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ຮູບສະແດງ 7. ��ນວນຕົວຊີ້ວັດໃນຊຸດຂ�້ມູນ ແລະ ລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານທີ່ໄດ�ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີຫຼາຍລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ ເຊັ່ນ:
 EMIS,
 EDUINFO,
 FMIS,
 TEMIS,
 TVET-MIS,
 LESMIS ແລະ ອື່ນໆ.
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຫຼົ່ານີ້  ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ  ແລະ ອັອຟລາຍ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງຖານ 
ຂໍ້ມູນແມ່ນບໍ່ສາມາດເປີດໃຫ້ສາທາລະນະເຂົ້າເຖິງໄດ້.  ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ  ແລະ ກິລາຂອງ 
ລາວ (LESMIS) ແມ່ນລະບົບຂໍ້ມູນໃໝ່ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.  LESMIS  ມີຈຸດປະສົງໃນການລວມເອົາທຸກໆລະບົບຂໍ້
ມູນການສຶກສາທີ່ມີຢູ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາເຂົ້າກັນ.
EMIS  ແມ່ນລະບົບຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາຫຼັກ  ສຳລັບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ,  ມັດທະຍົມ  ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວ 
ຮຽນ. ລະບົບນ້ີຂ້ຶນກັບສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ. ຂ້ໍມູນສໍາລັບປ້ອນເຂ້ົາໃນລະບົບ  EMIS ແມ່ນເກັບກໍາ 
ຈາກຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມສອບຖາມ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງແມ່ນ 
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາເມືອງ ເປັນຜູ້ສັງລວມ ແລະປ້ອນເຂົ້າໃນລະບົບ. ລະບົບ EMIS ປະກອບມີ 36 ຕົວ 
ຊີ້ວັດດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບສະແດງ 8 ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ 
(EDUINFO)

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ 
(EMIS)

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍສູນສະຖິຕິການສຶກສາ
 ແລະ ກິລາຂອງກະຊວງສຶກສາ
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ຮູບສະແດງ 8. ການຈັດປະເພດຕົວຊີ້ວັດໃນລະບົບຂ�້ມູນດ�ານການສຶກສາ (EMIS) ແລະ ��ນວນຕົວຊີ້ວັດ

   ຕົວຊີ້ວັດດ�ານການສຶກສາທີ່��ໃຊ�ໃນການວາງແຜນແຕ�ບ�່ໄດ�ລາຍງານເຂົ້າໃນລະບົບ  EMIS:  
ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ  ກິລາ  ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ທັງຫມົດ 62 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນໃນ 
ຂະແໜງສຶກສາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.  ບັນຊີລາຍຊື່ຕົວຊີ້ວັດນີ້ ປະກອບມີຕົວຊີ້ວັດດ້ານຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ, ການ 
ໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ.
EDUINFO  ແມ່ນລະບົບເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາ ເພື່ອການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ວຍວິທີ ອັອຟໄລ. ລະບົບ  
EDUINFO ແມ່ນໜຶ່ງໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ DevInfo ທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄົ້ນຫາ ຫຼື ຊອກເບິ່ງ 
ຂ້ໍມູນ, ສະແດງຂ້ໍມູນໃນຮູບແບບຕາຕະລາງ, ເສ້ັນສະແດງ ແລະ ແຜນທ່ີ, ແລະ ແບ່ງປັນ (ສ່ົງອອກ) ຂ້ໍມູນໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້.  
ລະບົບ  EDUINFO  ມີຕົວຊ້ີວັດທັງໝົດ 75 ຕົວ.  ປະຈຸບັນ, ລະບົບ EDUINFO ຍັງບ່ໍສາມາດເອົາຂ້ຶນໄວ້ໃນຖານ 
ຂ້ໍມູນຄລາວເທ່ືອ ຍ້ອນປັນຫາຂອງລະບົບບຳລຸງຮັກສາຂ້ໍມູນທ່ີຍັງບ່ໍພ້ອມ. ແຜນອະນາຄົດຂອງ EDUINFO ແມ່ນຍັງຢູ່ 
ໃນການສົນທະນາ ລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.
ຕາຕະລາງ 7 ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໂດຍກະຊວງສຶກສາ. ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກຕາຕະລາງ 
7 ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຄໍານິຍາມຂອງຕົວຊ້ີວັດໃນລະບົບ EMIS ແລະ ຊຸດຂ້ໍມູນຂອງຂະແໜງສຶກສາ ທ່ີໄດ້ຮັບມີພຽງແຕ່ 5.6 %  
ແລະ  51.6%.  ບ່ໍມີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບລະດັບຂ້ັນຂອງການລາຍງານຂ້ໍມູນ, ຄວາມຖ່ີຂອງການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ, ອົງການຈັດຕ້ັງ 
ທີ່ຮັບຜິດຊອບການເກັບກໍາ ແລະ ການຈັດການຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ ກະຊວງສຶກສາໄດ້ສະຫນອງໃຫ້.

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ປະຖົມ ມັດຖະຍົມ
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ຕາຕະລາງ  7. ອັດຕາສ�ວນຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ�ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຍກຕາມຄຸນລັກສະນະ

3.3.3 ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�   
ສູນສະຖິຕິຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສະໜອງບັນຊີລາຍຊ່ືຕົວ 
ຊີ້ວັດຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາທັງໝົດ 118 ຕົວ.
ສູນສະຖິຕິຂອງກົມແຜນການ  ແລະ  ການຮ່ວມມື ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່ 
ຈາກສອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກຄື:  ຂໍ້ມູນໃນບົດລາຍງານການບໍລິຫານຈາກເມືອງເຖິງຂັ້ນແຂວງ ທີ່ເກັບກຳໂດຍສູນ 
ສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດ.  ສໍາລັບການສໍາຫຼວດແມ່ນດຳເນີນປີລະເທື່ອ  ຫຼື ເປັນຊ່ວງໄລຍະໃດໜຶ່ງ 
ເຊ່ັນ ການສຳຫຼວດສະຖິຕິດ້ານກະສິກໍາ. ຂ້ໍມູນການສໍາຫຼວດສ່ວນຫຼາຍຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຮູບແບບຟາຍເອັກເຊລ.
ສູນສະຖິຕິຂອງກົມແຜນການ  ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສະໜອງຕົວຊີ້ວັດ 
ໃຫ້ທັງສອງຊຸດ:
 • ບັນຊີລາຍຊ່ືຕົວຊ້ີວັດທ່ີເກັບກ�າຂ�ມູ້ນເປັນປົກກະຕິຢູ�ພາຍໃນກະຊວງກະສິກ�າ: ເຊ່ິງປະກອບ ດ້ວຍ 
96 ຕົວຊ້ີວັດ. ບັນຊີລາຍຊ່ືດ່ັງກ່າວປະກອບດ້ວຍ ຕົວຊ້ີວັດກ່ຽວກັບຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ, ການລ້ຽງສັດ, ເຂດ 
ທີ່ດິນສໍາລັບການເຮັດກະສິກໍາ, ພື້ນທີ່ຊົນລະປະທານ ແລະ ອ່ືນໆ.       
 • ບັນຊີລາຍຊ່ືຂອງຕົວຊ້ີວັດຂອງລະບົບຂ�ມູ້ນຂ�າວສານດ�ານກະສິກ�າເພ່ືອໂພຊະນາການທາງອ�ອມ: 
ລະບົບຂໍ້ມູນດ້ານກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການທາງອ້ອມ (NSA) ເປັນສ່ວນສໍາຄັນຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານໃນກະຊວງກະສິກໍາທີ່ສ້າງຂຶ້ນສະເພາະເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຕົວຊີ້ວັດດ້ານກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການທາງ 
ອ້ອມ. ຈໍານວນຕົວຊີ້ວັດທັງຫມົດໃນລະບົບຂໍ້ມູນດ້ານກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການທາງອ້ອມ ແມ່ນ 22 ຕົວ. 
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຍັງມີລະບົບຂ້ໍມູນອ່ືນອີກກໍຄື ລະບົບສະຖິຕິດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ການຄໍ�າປະກັນດ້ານ 
ສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເກັບກໍາຂ້ໍມູນກະສິກໍາ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ຈາກຂ້ັນເມືອງ. 
ລະບົບດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ KOICA (ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງລັດຖະບານເກົາຫີຼໃຕ້) 
ເພື່ອການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຕິດຕັ້ງຖານຂໍ້ມູນ ພ້ອມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ. ຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ 
ລາຍງານ ຕາມປົກກະຕິ, ແລະ ບາງຂໍ້ມູນແມ່ນເກັບຈາກການສຳຫຼວດ.

ຄຸນລັກສະນະຕ�າງໆຂອງຕົວຊີ້ວັດ

ຄ�ານິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດ

ລະດັບຂັ້ນຂອງການລາຍງານຂ�້ມູນ

0.0  5.6  51.6

100.0  100.0  0.0

100.0  100.0  0.0

100.0  100.0  0.0

100.0  100.0  0.0

ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບ��ຂ�້ມູນ

ພາກສ�ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບເກັບ��ຂ�້ມູນ

ພາກສ�ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນ

EDUINFO EMIS ຜູ�ຮັບຜິດຊອບອື່ນໆ
ຂອງ MOES
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ຮູບສະແດງ 9. ��ນວນຕົວຊີ້ວັດໃນຊຸດຂ�້ມູນທີ່ໄດ�ຈາກກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�

ຕາຕະລາງ 8 ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. 
ເຫັນໄດ້ຈາກຕາຕະລາງດັ່ງກ່າວວ່າ ຄໍານິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ຈາກກະຊວງ 
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.

ຕາຕະລາງ  8. ອັດຕາສ�ວນຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ�ຈາກກະຊວງກະຊິກ�າ ແຍກຕາມຄຸນລັກສະນະ

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ�ໂດຍພະແນກສະ

ຖິຕິ ແລະ ແຜນການຂອງ ກະຊວງກະສິກ�າ 

ແລະ ປ�າໄມ�

ລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານດ�ານກະສິກ�າເພື່ອ

ໂພຊະນາການທາງອ�ອມ (NSA)

22

ລະບົບ NSAຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວຊີ້ວັດ

ຄ�ານິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດ 25.0   0.0

ລະດັບຂັ້ນການລາຍງານຂ�້ມູນ 100.0   100.0

ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບ��ຂ�້ມູນ 94.8   100.0

ພາກສ�ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບເກັບ��ຂ�້ມູນ 100.0   100.0

ພາກສ�ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນ 100.0   100.0

ຕົວຊີ້ວັດ MAF ອື່ນໆ
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3.3.4 ສູນສະຖິຕິແຫ�ງຊາດ   
  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB) ມີສະຖານະເທົ່າທຽມອານຸກະຊວງ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບສະຖິຕິໃນທົ່ວປະເທດ; ເຊິ່ງປະກອບມີການຜະລິດ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການຂອງກິດຈະກຳກ່ຽວກັບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສອງ 
ວິທີຄື:  ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບັນທຶກການລາຍງານຂໍ້ມູນປົກກະຕິ ແລະ  ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດ. ສູນສະຖິຕິ 
ແຫ່ງຊາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖິຕິດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ:
 ສະຖິຕິເສດຖະກິດ ສະທ້ອນເຖິງກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ, 
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ການສື່ສານ ແລະ ໄປສະນີ,  ເທັກໂນໂລຢີ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, 
ການກໍ່ສ້າງ,  ການຄ້າ,  ການເງິນ,  ທະນາຄານ ແລະ ການປະກັນໄພ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຈົດທະບຽນທຸລະກິດ ແລະ 
ສະຖິຕິອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ເສດຖະກິດ .  
          ສະຖິຕິສັງຄົມ ສະທ້ອນເຖິງກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂົງເຂດດ້ານປະຊາກອນ,  ຊົນເຜົ່າ,  ການສຶກສາ,  
 ສຸຂະພາບສາທາລະນະສຸກ,  ແຮງງານ,  ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ການຈົດ  
 ທະບຽນໜ່ວຍບໍລິຫານ, ຄວາມທຸກຍາກ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ຄວາມປອດໄພໃນສັງຄົມ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ກິລາ ແລະ
  ການຜ່ອນຄາຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອຸບັດຕິເຫດ, ອາດຊະຍາກຳ ແລະ ສະຖິຕິອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວ
 ຂໍ້ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ.       
 ສະຖິຕິສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ສະທ້ອນເຖິງກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນຂົງເຂດ                                 
ສິ່ງແວດລ້ອມ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ  ດ້ານພູມສັນຖານ, ບໍ່ແຮ່, ອຸທົກກະສາດ, ພູມມີສາດ,    
ໄພພິບັດ, ມົນລະພິດ,  ຄວາມຊິ້ນເປືອງແລະການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອໃຫ້ສົມດຸນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,   ຊັບພະ
 ຍາກອນທຳມະຊາດ,  ມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ສະຖິຕິອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫົວຂໍ້ ສິ່ງແວດ
 ລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.       
 ສະຖິຕິດ້ານຄວາມປອດໄພ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະພາບການໃນຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ       

ຈໍານວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດສະໜອງໃຫ້ມີທັງໝົດ 3,282 ຕົວ. ຫຼັງຈາກຕັດຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນອອກແລ້ວ, 
ຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດຫຼຸດລົງເປັນ 3,198 ຕົວ.

ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໂດຍກົມບໍລິການຂໍ້ມູນ ຜ່ານລະບົບ LaoInfo ແລະ ກົມສະຖິຕິສັງຄົມຂອງສູນສະຖິຕິ 
ແຫ່ງຊາດ (ຮູບສະແດງ 10)

1 ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ສະຖິຕິ ຂອງ ສປປ ລາວ.
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ສະຖິຕິສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ສະທ້ອນເຖິງກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນຂົງເຂດ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ດ້ານພູມສັນຖານ, ບໍ່ແຮ່, ອຸທົກກະສາດ, ພູມມີສາດ, ໄພພິບັດ,
ມົນລະພິດ, ຄວາມສິ້ນເປືອງ ແລະ ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອໃຫ້ສົມດຸນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນທຳ
ມະຊາດ, ມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ສະຖິຕິອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂ້ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະ
ຍາກອນທໍາມະຊາດ. 



ລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານດ�ານການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ (LaoInfo)

ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໂດຍກົມ

ສະຖິຕິສັງຄົມ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ�ງຊາດ

783

2,415

3.3.4 ສູນສະຖິຕິແຫ�ງຊາດ   
  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB) ມີສະຖານະເທົ່າທຽມອານຸກະຊວງ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບສະຖິຕິໃນທົ່ວປະເທດ; ເຊິ່ງປະກອບມີການຜະລິດ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການຂອງກິດຈະກຳກ່ຽວກັບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສອງ 
ວິທີຄື:  ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບັນທຶກການລາຍງານຂໍ້ມູນປົກກະຕິ ແລະ  ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດ. ສູນສະຖິຕິ 
ແຫ່ງຊາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖິຕິດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ:
 ສະຖິຕິເສດຖະກິດ ສະທ້ອນເຖິງກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ, 
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ການສື່ສານ ແລະ ໄປສະນີ,  ເທັກໂນໂລຢີ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, 
ການກໍ່ສ້າງ,  ການຄ້າ,  ການເງິນ,  ທະນາຄານ ແລະ ການປະກັນໄພ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຈົດທະບຽນທຸລະກິດ ແລະ 
ສະຖິຕິອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ເສດຖະກິດ .  
          ສະຖິຕິສັງຄົມ ສະທ້ອນເຖິງກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂົງເຂດດ້ານປະຊາກອນ,  ຊົນເຜົ່າ,  ການສຶກສາ,  
 ສຸຂະພາບສາທາລະນະສຸກ,  ແຮງງານ,  ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ການຈົດ  
 ທະບຽນໜ່ວຍບໍລິຫານ, ຄວາມທຸກຍາກ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ຄວາມປອດໄພໃນສັງຄົມ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ກິລາ ແລະ
  ການຜ່ອນຄາຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອຸບັດຕິເຫດ, ອາດຊະຍາກຳ ແລະ ສະຖິຕິອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວ
 ຂໍ້ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ.       
 ສະຖິຕິສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ສະທ້ອນເຖິງກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນຂົງເຂດ                                 
ສິ່ງແວດລ້ອມ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ  ດ້ານພູມສັນຖານ, ບໍ່ແຮ່, ອຸທົກກະສາດ, ພູມມີສາດ,    
ໄພພິບັດ, ມົນລະພິດ,  ຄວາມຊິ້ນເປືອງແລະການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອໃຫ້ສົມດຸນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,   ຊັບພະ
 ຍາກອນທຳມະຊາດ,  ມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ສະຖິຕິອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫົວຂໍ້ ສິ່ງແວດ
 ລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.       
 ສະຖິຕິດ້ານຄວາມປອດໄພ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະພາບການໃນຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ       

ຈໍານວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດສະໜອງໃຫ້ມີທັງໝົດ 3,282 ຕົວ. ຫຼັງຈາກຕັດຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນອອກແລ້ວ, 
ຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດຫຼຸດລົງເປັນ 3,198 ຕົວ.

ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໂດຍກົມບໍລິການຂໍ້ມູນ ຜ່ານລະບົບ LaoInfo ແລະ ກົມສະຖິຕິສັງຄົມຂອງສູນສະຖິຕິ 
ແຫ່ງຊາດ (ຮູບສະແດງ 10)

1 ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ສະຖິຕິ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຮູບສະແດງ 10. ��ນວນຕົວຊີ້ວັດໃນລະບົບ LaoInfo ແລະ ບັນຊີລາຍຊື່ີຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ເກັບ��ເປັນປົກກະຕິ ໂດຍ 
ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ

   
ກົມສະຖິຕິສັງ ຄົມຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕິດຕາມກວດກາຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆທົ່ວທຸກຂະແໜງການໃນກອບວຽກ/ແຜນ
ພັດທະນາລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.   ຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ມາຈາກຂໍ້ມູນທີ່ລາຍງານປົກກະຕິ ແລະ ການ 
ສຳຫຼວດ ເຊິ່ງປະກອບມີ;
 •  ຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ - ມີ 239 ຕົວ.       
 •  ຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ - ມີ 12 ຕົວ.       
 •  ຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຊາຊາດອາຊຽນ - ມີ 63 ຕົວ      
 •  ຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 - ມີ 140 ຕົວ. 

ຮູບສະແດງ 11. ��ນວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ�ຈາກສູນສະຖິຕິແຫ�ງຊາດ ແຍກຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນການພັດທະນາ      

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ

ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ປະຊາຊາດອາຊຽນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - 
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8
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ວັນທີປັບປຸງຄັ້ງຫຼ້າສຸດຊຸດຂ�້ມູນອີງຕາມລະບົບ Devinfo 

ຖານຂ�້ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມແຂວງຫຼວງພະບາງ 29.05.2019

ຂ�້ມູນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ປີ 2015
Laoinfo v6.1 National Socio-Economic_N_28_08_2015 01.12.2015

04.11.2014ຂ�້ມູນເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດປີ 2014  MDG_17_07_2014

ຖານຂ�້ມູນການສ�າຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ  r1 18.09.2014

ຖານຂ�້ມູນການຄ�້າປະກັນດ�ານສະບຽງອາຫານ R2_v6.1 20.05.2013

ຖານຂ�້ມູນເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດ Laoinfo v6.1 MDGinfo 27.06.2012

ຂ�້ມູນ Laoinfo v6.1 LRHS 27.06.2012

ຂ�້ມູນການສ�າຫຼວດຫຼາຍກຸ�ມຕົວຊີ້ວັດຄັ້ງທີ3 Laoinfo v6.1 Mics3_v6.1 27.03.2012

ຂ�້ມູນການ��ຫຼວດພົນລະເມືອງ Laoinfo v6.1 29.03.2012

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມີສອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
 ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃນ ສໍາລັບການຈັດເກັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
 ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການເຜີຍແຜ່ - LaoInfo
LaoInfo ແມ່ນໜຶ່ງໃນລະບົບຂໍ້ມູນ  DevInfo  ເຊິ່ງມີຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ 
ລາວ. ລະບົບຂໍ້ມູນ DevInfo ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນ ທີ່ ສະໜັບສະໜູນການເປີດໃຫ້ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເປີດກວ້າງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຜ່ານທາງການເຮັດວຽກຂອງທັງສອງລະບົບຄື ລະບົບຄອມພິວເຕີ້ ແລະ 
ເວັບໄຊ.
LaoInfo ປະກອບດ້ວຍຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບູລິມະສິດ ແລະ 
ກິດຈະກຳດ້ານການພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຕາຕະລາງ  9. ຊຸດຂ�້ມູນໃນລະບົບ LaoInfo ແລະ ວັນທີປັບປຸງຄັ້ງຫຼ້າສຸດ

ຮູບສະແດງ 12 ສະແດງ ຈຳນວນຕົວຊີ້ວັດແຍກຕາມຊຸດຂໍ້ມູນໃນລະບົບ LaoInfo. ຊຸດຂໍ້ມູນ LaoInfo ທີ່ເຜີຍແຜ່ໄດ້ 
ລວມມີຂ້ໍມູນສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ແຂວງ, ເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດ, ຜົນການສຳຫຼວດຫຼາຍກຸ່ມ 
ຕົວຊີ້ວັດ MICS ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ, ການຄໍ�າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນ.
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ຮູບສະແດງ 12. ��ນວນຕົວຊີ້ວັດແຍກຕາມຖານຂ�້ມູນໃນລະບົບ LaoInfo

ຕາຕະລາງ 10  ສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ດັ່ງທີ່ເຫັນຈາກຕາຕະ
ລາງ, ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຄຳນິຍາມຂອງຕົວຊ້ີວັດ, ລະດັບຂ້ັນຂອງການລາຍງານຂ້ໍມູນ, ຄວາມຖ່ີຂອງການເກັບກຳຂ້ໍມູນ, ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ບໍ່ໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍກົມສະຖິຕິສັງຄົມ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

ຕາຕະລາງ  10. ອັດຕາສ�ວນຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ�ຈາກສູນສະຖິຕິແຫ�ງຊາດ ແຍກຕາມຄຸນລັກສະນະ
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ຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດຫຼາຍກຸ່ມຕົວຊີ້ວັດຄັ້ງທີ 3

ຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ

ຂໍ້ມູນ Laoinfo v6.1 LRHS

ຖານຂໍ້ມູນຂອງເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດ

ຖານຂໍ້ມູນການຄ�ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ

ຖານຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ມູນເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດປີ 2014

ຂໍ້ມູນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດປີ 2015

ຖານຂໍ້ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມແຂວງຫຼວງພະບາງ

LaoInfo ຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆຂອງ LSBຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວຊີ້ວັດ

ຄ�ານິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດ 0.0   0.0

ລະດັບຂັ້ນຂອງການລາຍງານຂ�້ມູນ 100.0   0.0

ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບ��ຂ�້ມູນ 43.1   0.0

ການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນ 100. 0   0.0

ການຈັດຕັ້ງຮັບຜິດຊອບເກັບ��ຂ�້ມູນ 100. 0   33.0
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4.0 ຕົວຊີ້ວັດດ�ານໂພຊະນາການທາງກົງ ແລະ ທາງອ�ອມ  
       ຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການ  ໄດ້ຖືກກຳນົດເອົາຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຕົວຊີ້ວັດ  ທີ່ນຳສະເໜີໂດຍຂະແໜງການທີ່  
ກ່ຽວຂ້ອງ. ການກຳນົດຕົວຊ້ີວັດດ້ານໂພຊະນາການ ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການວິເຄາະ ແລະ ຕອບຄຳຖາມ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານນະໂຍບາຍໄດ້ທັນເວລາ  ເຊິ່ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັບການກຳນົດຊ່ອງຫວ່າງໃນກອບຜົນໄດ້ຮັບ 
ຂອງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ  ແລະ  ແຜນປະຕິບັດງານ (2016-2020).  ຂະບວນການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະ
ໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນທາງເລິກທີ່ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິຊາການຈາກ ສູນໂພຊະນາການ ແລະ ກົມຕ່າງໆສະໜອງໃຫ້.
  4.1 ມາດຖານສ�າລັບຕົວຊີ້ວັດໂພຊະນາການທາງກົງ ແລະ ທາງອ�ອມ
   ແນວຄວາມຄິດຂອງມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນການອອກ 
ແບບບັນດາແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ. ຮູບແບບແນວຄວາມຄິດແລນເຊັທ (Model Concep-
tual Lancet) ກ່ຽວກັບ "ມາດຕະການທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານທາງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປັບປຸງໂພຊະນາການ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ: ສິ່ງໃດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນເທົ່າໃດ?"  (Black et al, Lancet 2013)  ໄດ້ຖືກ 
ນຳໃຊ້ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດຂອງຂະແໜງການໃນໝວດຂໍ້ມູນກວ້າງໆເຫຼົ່ານີ້. ຮູບແບບແນວຄິດນີ້ 
ໄດ້ຖືກລະບຸຢູ່ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ (2016-2020).
     • ຕົວຊ້ີວັດດ້ານໂພຊະນາການທາງກົງ: ໝວດນ້ີໝາຍເຖິງກຸ່ມຂອງຕົວຊ້ີວັດຂອງມາດຕະການທ່ີມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ 
ຕ່ໍຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ. ມາດຕະການເຫ່ົຼານ້ີສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສາຍເຫດ 
ທ່ີຕິດພັນກັບການຂາດໂພຊະນາການແບບກະທັນຫັນ, ເຊ່ິງມາດຕະການດ່ັງກ່າວກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ 
ຂອງແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ, ອາຫານກິນ, ອາຫານເສີມຂອງແມ່, ຈຸລະສານອາຫານເສີມ ຫຼື ການເພີ່ມວິຕາມິນ ແລະ 
ແຮ່ທາດໃສ່ອາຫານ, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ອາຫານເສີມ, ອາຫານເສີມສໍາລັບເດັກ, ພຶດຕິກໍາການປ້ອນອາຫານ  
ແລະ ການກະຕຸ້ນ, ການປ່ິນປົວກໍລະນີຂາດໂພຊະນາການຮ້າຍແຮງ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ມາດຕະການ 
ດ້ານໂພຊະນາການໃນສະພາວະສຸກເສີນ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນອນຢູ່ໃນ 10 ວຽກງານບູລິມະສິດດ້ານ 
ໂພຊະນາການຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ທີ່ລະບຸໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ  
(2016-2020), (ເບິ່ງພາບສະແດງ 14)       
 • ຕົວຊີ້ວັດໂພຊະນາການທາງອ້ອມ: ໝວດນີ້ໝາຍເຖິງກຸ່ມຂອງຕົວຊີ້ວັດຂອງມາດຕະການທີ່ປະກອບສ່ວນທາງ 
ອ້ອມເຂົ້າໃນຜົນໄດ້ຮັບໂພຊະນາການຂອງແມ່  ແລະ ເດັກ.   ພວກມັນລວມມີກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະສິກຳ 
ແລະ ການຄໍ�າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ; ການປົກປ້ອງເດັກ; ນໍ�າ ແລະ ສຸຂາພິບານ; ການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ການ 
ວາງແຜນຄອບຄົວ; ການສຶກສາ ແລະ  ການຄຸ້ມຄອງໂພຊະນາການ.  ມາດຕະການເຫ່ົຼານ້ີສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ 12 
ວຽກງານບູລິສິດດ້ານໂພຊະນາການຂອງຂະແໜງການກະສິກຳ,  ສຶກສາ ແລະ ການປົກຄອງ ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນຍຸດທະສາດ 
ແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ (2016-2020), (ເບິ່ງຕາຕະລາງ 14).       

ຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດ 4,378 ຕົວ ໄດ້ຖືກທົບທວນຈາກບັນດາຂະແໜງການຫຼັກ ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ.
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ຕາຕະລາງ  11. ��ນວນຕົວຊີ້ວັດຕາມປະເພດຂອງວຽກງານ

��ນວນຕົວຊີ້ວັດປະເພດຂອງຕົວຊີ້ວັດ

ໂພຊະນາການທາງກົງ 233

ໂພຊະນາການທາງອ�ອມ 1,308

ອື່ນໆ 2,840

ລວມ 4,381
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ຮູບສະແດງ 13. ຮູບແບບແນວຄວາມຄິດແລນເຊັທ ກ່ຽວກັບ "ມາດຕະການທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານທາງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ: ສິ່ງໃດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນເທົ່າໃດ?" 
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ຍດຊົ່ວຊີວິດ

ຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່

ຄວາມຕຸ້ຍ ແລະ 

ພະຍາດຊໍາເຮື້ອ

ມັນສະໝ
ອງ, ທັກສະການເຄື່ອໄຫວ

 ແລະ ອາລົມ

 

ການເຈັບປ່ວຍ ແລະ 

ການເສຍຊິວິດຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ

•  ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາ

   ການຂອງໄວໜ
ຸ່ມ

•  ການກິນອາຫານເສີມຂອງແມ່

•  ຈຸລະສານອາຫານເສີມ ຫຼື 

   ການເພີ່ມວິຕາມິນ ແລະ 

   ແຮ່ທາດໃສ່ອາຫານ

•  ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່

   ແລະ ການໃຫ້ອາຫານເສີມ

•  ການໃຫ້ອາຫານເສີມແກ່ເດັກ

•  ການກິນອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

•  ພຶດຕິກຳການປ້ອນອາຫານ 

   ແລະ ການກະຕຸ້ນ

•  ການປິ່ນປົວກໍລະນີຂາດສານ

   ອາຫານຮ້າຍແຮງ

•  ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ

   ການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ

•  ກິດຈະກໍາດ້ານໂພຊະນາການ

   ໃນພາວະສຸກເສີນ

ການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຄວາມ

ສາມາດໃນການຮຽນຮູ້
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ີ່ສຸດ

ການຄໍ�າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, 

ລວມທັງການມີອາຫານ, ສາມາດຊື້ໄດ້,  

ແລະ ການຊົມໃຊ້ອາຫານ

ຊັບພະຍາກອນສໍາລັບການປ້ອນອາຫານ 

ແລະ ການລ້ຽງດູ (ລະດັບແມ່, ຄອບຄົວ 

ແລະ ລະດັບຊຸມຊົນ)

ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຮັບບໍລິການດ້ານ

ສຸຂະພາບ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຸຂະ

ອານາໄມ ແລະ ປອດໄພ

ມີພາວະຂອງການຕິດພາຍາດທີ່ຕໍ�າ
ການປ້ອນອາຫານ ແລະ ການລ້ຽງດູ, 

ການກະຕຸ້ນຂອງພໍ່ແມ່

ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ອາຫານທີ່ມີ

ສານອາຫານສູງ ແລະ ການກິນເປັນປົກ

ກະຕິ

ບັນ
ດາວິທ

ີກ
ານ
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ຜນ
ງານ

ໂພ
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ທ
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ຄວາມສາມາດໃນການ
ເຮັດວຽກ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນ

ກິດຈະກ�າແ
ລະແ

ຜນງານ
ໂພ

ຊະນາການທ
າງກົງ

ຄວາມຮູ້ ແລະ ຫຼັກຖານ

ການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ

ການນໍາພາ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ

ສະພາບທາງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ປະເທດ ແລະ ທົ່ວໂລກ)

•  ກະສິກຳ ແລະ ຄວາມໝັ້
ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ

•  ຕາໜ່
າງຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ

•  ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

•  ສຸຂະພາບຈິດຂອງແມ່

•  ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ

•  ການປົກປ້ອງເດັກ

•  ການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ

•  ນໍ�າ ແລະ ສຸຂາພິບານ

•  ການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວ

ສ�າງສະພ
າບແ

ວດລ�ອມ
ທີ່

ເອື້ອ��ນ
ວຍ

•  ການໂຄສະນາ ແລະ ປະເມີນຜົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ

•  ຍຸດທະສາດການປະສານງານທາງສາຍຂວາງ 

   ແລະ ສາຍຕັ້ງ

•  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ລະບຽບການຈູງໃຈ, ນິຕິກໍາ

•  ແຜນງານຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

•  ການລົງທຶນໃສ່ການສ້າງຄວາມສາມາດ

•  ການລະດົມຊັບພະຍາກອນພາຍໃນ
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ຮູບສະແດງ 14. ວຽກງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດໃນແຜນປະຕິບັດງານແຫ�ງຊາດດ�ານໂພຊະນາການ

4.2 ຕົວຊີ້ວັດດ�ານໂພຊະນາການທາງກົງ
ຈໍານວນຕົວຊ້ີວັດທັງໝົດ 233 ຈາກບັນຊີລາຍຊ່ືຕົວຊ້ີວັດທ່ີນໍາສະເໜີໂດຍບັນດາກົມ ແລະ ກະຊວງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຖືກ 
ລະບຸວ່າເປັນຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການທາງກົງ. ຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ 10 ວຽກງານບູລິສິດດ້ານ 
ໂພຊະນາການຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ທີ່ໄດ້ລະບຸໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດ 
ງານ 2016-2020.
ຮູບສະແດງ 15 ສະແດງການແຈກຢາຍຂອງຕົວຊ້ີວັດດ້ານໂພຊະນາການທາງກົງທ່ີຖືກເລືອກໂດຍອົງການຕ່າງໆ ເຊ່ິງລວມມີ 
ຕົວຊີ້ວັດຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ຮູບສະແດງ 15. ຕົວຊີ້ວັດໂພຊະນາການທາງກົງແຍກຕາມອົງການຈັດຕັ້ງ

ຂະແໜງສາທາ 10 ກິດຈະກໍາ

7 ກິດຈະກໍາ
ໂພຊະນາການ
 ທາງກົງ

ໂພຊະນາການ
 ທາງອ້ອມ

ບັນດາກິດຈະກ�າບູລິມະສິດ 1 

ບັນດາກິດຈະ
ກ�າບູລິມະສິດ2

ຂະແໜງກະສິກ�າ 4 ວຽກງານ

ຫຼາຍຂະແໜງການ 4 ວຽກງານ

ຂະແໜງສຶກສາ 
4 ວຽກງານ

ສູນສະຖິຕິແຫ�ງຊາດ ກະຊວງສຶກສາ ກະຊວງສາທາ
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ຮູບສະແດງ 16 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຈກຢາຍຂອງຕົວຊ້ີວັດດ້ານໂພຊະນາການທາງກົງ ແຍກຕາມບັນຊີລາຍຊ່ື ຂອງຕົວ 
ຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຮູບສະແດງ 15, ຈໍານວນຂອງຕົວຊີ້ວັດ 
ໂພຊະນາການທາງກົງຫຼັກ ແມ່ນມາຈາກລະບົບ LaoInfo ແລະ ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
ສະໜອງໃຫ້.
ຮູບສະແດງ 16. ຕົວຊີ້ວັດໂພຊະນາການທາງກົງແຍກຕາມຊຸດຂ�້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ� ແລະ ຕາມອົງການຕ�າງໆ

ດ່ັງທ່ີເຫັນໃນຕາຕະລາງ 12, ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຕົວຊ້ີວັດດ້ານໂພຊະນາການທາງກົງຫັຼກ ຈໍານວນຫຼາຍ 
ບໍ່ໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ຢ່າງສົມບູນ.

ຕາຕະລາງ  12. ອັດຕາສ�ວນຂອງຕົວຊີ້ວັດໂພຊະນາການທາງກົງແຍກຕາມຄຸນລັກສະນະຕ�າງໆ ແລະ ຕາມການຈັດຕັ້ງ 
ສະໜອງທີ່ສະໜອງຂ�້ມູນໃຫ�.

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ (LaoInfo)

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພະແນກແຜນການ
 ແລະ ການລົງທຶນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ
ກົມສະຖິຕິສັງຄົມຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ (DHIS 2)

ລະບົບເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ (NSS)

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍສູນສະຖິຕິການສຶກສາ
 ແລະ ກິລາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

2

6

14

25

69

117

ອົງການຈັດຕ້ັງ

ກະຊວງສຶກສາທິ 
ການ ແລະ ກິລາ

ສູນສະຖິຕິ
ແຫ�ງຊາດ

ກະຊວງສາທາລະ
ນະສຸກ

ກະຊວງ

ຄ�ານິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດ

ລະດັບຂັ້ນຂອງການລາຍງານຂ�້ມູນ

ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບ��ຂ�້ມູນ

ພາກສ�ວນທີີ່ຮັບຜິດຊອບເກັບ��ຂ�້ມູນ

ພາກສ�ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນ

ສູນສະຖິຕິ ສຶກສາ ສາທາ

0.0 0.0 92.1

82.4 0.0 32.6

51.4 0.0 95.5

89.4 0.0 100.0

82.4 0.0 22.5
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4.3 ຕົວຊີ້ວັດດ�ານໂພຊະນາການທາງອ�ອມ  
ຈໍານວນຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດ 1,308 ໄດ້ຖືກລະບຸຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຕົວຊີ້ວັດທີ່ນໍາສະເຫນີ. ຮູບສະແດງ 17 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ຈໍານວນຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການທາງອ້ອມແຍກຕາມອົງການຕ່າງໆ. ດັ່ງທີ່ເຫັນຈາກຮູບສະແດງຈໍານວນຕົວຊີ້ວັດ 
ດ້ານໂພຊະນາການທາງອ້ອມຫຼັກແມ່ນໄດ້ຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ຮູບສະແດງ 17. ຕົວຊີ້ວັດດ�ານໂພຊະນາການທາງອ�ອມ ແຍກຕາມອົງການຈັດຕັ້ງຕ�າງໆ

ຮູບສະແດງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ສະແດງຈຳນວນຕົວຊີ້ວັດໂພຊະນາການທາງອ້ອມແຍກຕາມຊຸດຂໍ້ມູນ. ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຮູບສະແດງນີ້ 
ຕົວຊີ້ວັດຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກ DHIS 2 ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ LaoInfo.

ຮູບສະແດງ 18. ຕົວຊີ້ວັດໂພຊະນາການທາງອ�ອມແຍກຕາມຊຸດຂ�້ມູນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສະໜອງຂ�້ມູນ

801

78
14

415

1,000

500

0

ສູນສະຖິຕິແຫ�ງຊາດ ກະຊວງກະສິກ�າ

 ແລະ ປ�າໄມ�

ກະຊວງສຶກສາທິການ

ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

0 400 800

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ (LaoInfo)

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ (DHIS 2)

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍກົມສະຖິຕິສັງຄົມ
ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພະແນກສະຖິຕິ ແລະ
 ແຜນການຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພະແນກແຜນການ
 ແລະ ການລົງທຶນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ລະບົບເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ (NSS)

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານກະສິກໍາເພື່ອ
ໂພຊະນາການທາງອ້ອມ (NSA)

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ (EMIS)

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍສູນສະຖິຕິການສຶກສາ
 ແລະ ກິລາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

4

10

11

14

36

64

113

368

688

ອົງການຈັດຕ້ັງ

ສູນສະຖິຕິ
ແຫ�ງຊາດ

ກະຊວງສຶກສາທິ 
ການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງກະສິ��
ແລະ ປ�າໄມ�

ກະຊວງສາທາລະ
ນະສຸກ
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ຕາຕະລາງ 13 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຕົວຊ້ີວັດດ້ານໂພຊະນາການທາງອ້ອມ ທ່ີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບ 
ຈາກກົມສະຖິຕິສັງຄົມຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຕາຕະລາງ  13. ອັດຕາສ�ວນຂອງຕົວຊ້ີວັດໂພຊະນາການທາງອ�ອມແຍກຕາມຄຸນລັກສະນະຕ�າງໆ ແລະ ຕາມການຈັດຕ້ັງ 
ສະໜອງທີ່ສະໜອງຂ�້ມູນໃຫ�

0.0 29.5 0.0 97.3

85.9 100.0 71.4 97.8

60.4 98.7 71.4 99.5

89.9 100.0 71.4 100.0

85.9 100.0 71.4 91.3

ຄ�ານິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດ

ລະດັບຂັ້ນຂອງການລາຍງານຂ�້ມູນ

ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບ��ຂ�້ມູນ

ພາກສ�ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບເກັບ��ຂ�້ມູນ

ພາກສ�ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວຊີ້ວັດ ສູນສະຖິຕິ ກະສິກ�າ ສຶກສາ ສາທາ
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5.0 ສະຫ�ບ ແລະ ຂ�້ສະເໜີແນະ   
ກິດຈະກໍາການສ້າງແຜນທ່ີຖານຂ້ໍມູນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາ 
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວຽກງານການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ. ຜົນຂອງການສ້າງແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນ 
ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ ຈະເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ກະດານຂ່າວອອນລາຍ. ນອກຈາກນີ້, ຜົນໄດ້ຮັບ 
ຍັງຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການວິເຄາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ.
ອີງຕາມການສັງເກດ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ສາມາດສັງລວມໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 ກ. ການຈັດເກັບຮັກສາຂ�້ມູນຢູ�ໃນບາງຂະແໜງການຍັງບ�່ທັນລວມສູນ 
                 ມີຫລາຍຊຸດຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນ ທີ່ມີຮູບແບບຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນບາງຂະແໜງການ, ເຊິ່ງອາດ
               ຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ທັນເວລາສໍາລັບການຕັດສິນໃຈ.        
       ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫຼາຍຍັງຖືກເກັບໄວ້ໃນຮູບແບບຟາຍເອັກເຊລ;  ເຊິ່ງມັກມີບັນຫາຄວາມບໍ່ສະຖຽນ  
               ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໃນເວລາທີ່ສົ່ງອອກໄປຫາຄອມພິວເຕີ້ໜ່ວຍອື່ນທີ່ໃຊ້ໂປຣແກຣມໄມໂຄຣຊັອຟ                      
               ທ່ີຕ່າງລຸ້ນກັນ. ພ້ອມກັນນ້ັນກໍມີຄວາມສ່ຽງຂອງຄອມພິວເຕີທ່ີອາດຈະເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ຫືຼ ຖືກໄວຣັດ   
               ໂຈມຕີເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຮູບແບບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວມີການປ່ຽນແປງ.        
       ຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ໃຊ້ໃນການວາງແຜນຕາມປົກກະຕິຈໍານວນຫຼາຍ ແມ່ນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກ
               ຄົນ ແລະ ວິເຄາະຢູ່ນອກລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ; ເຊິ່ງມັນເປັນການເພີ່ມເວລາໃນຂະບວນການເພື່ອເຂົ້າເຖິງ
               ຂໍ້ມູນສຳລັບການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ . 

       

 ຂ. ຈ�າເປັນຕ�ອງສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເກັບຮັກສາ, ການວິເຄາະ ແລະ ການແລກປ�ຽນ   
 ຂ�້ມູນ 
      ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງມີລະບົບຂໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະ ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ມີຮູບແບບຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີ້ເປັນ  
      ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍສໍາລັບການສັງລວມຂໍ້ມູນທົ່ວທຸກຂະແໜງການສໍາລັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນຫຼາຍຂະແໜງການ  
      ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຕັດສິນໃຈສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງ,         
       ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຕົວຊີ້ວັດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຕົວຊີ້ວັດທີ່ບັນດາອົງການ        
      ຈັດຕັ້ງຕ່າງໆສະໜອງໃຫ້. ນີ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການທີ່ຈະປຽບທຽບຕົວຊີ້ວັດໃນທຸກຂະແຫນງການ ແລະ 
               ດໍາເນີນການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂັ້ນສອງ ເນື່ອງຈາກຂາດຂໍ້ມູນຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວຊີ້ວັດເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ  
       ຂອບເຂດຂອງຕົວກໍານົດການຂອງທີ່ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຖືກເກັບກໍາຢ່າງແນ່ນອນ.      

ຄຳແນະນຳ 1
ເຊື່ຶອມຕໍ່ບັນດາລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການເຂົ້າກັນ ໂດຍການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ແບບລວມສູນໃນບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ທັນເວລາກັບການຕັດສິນນະໂຍບາຍ;
 ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງສະຖາບັນດ້ວຍການເພີ່ມຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການຕ່າງໆ.
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 ຄ. ທົບທວນລະບົບຂ�້ມູນຢ�າງປົກກະຕິເພື່ອເຮັດໃຫ�ມັນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນມິດຕ�່ຜູ�ໃຊ�   
  ມີຫຼາຍອົງປະກອບຂໍ້ມູນໃນບັນດາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຂະແໜງການ.        
  ໃນບາງກໍລະນີ, ມີຫລາຍຕົວຊີ້ວັດທີ່ວັດແທກຜົນຮັບອັນດຽວກັນ        
  ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ໄດ້ເກັບກຳ ຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນການວາງແຜນປົກກະຕິ ແລະ ການຕິດຕາມ  
  ຄວາມຄືບໜ້າ        

ຄຳແນະນຳ 2
ແນະນຳມາດຕະຖານສາກົນສໍາລັບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນເຊັ່ນ ວິທີການແລກປ່ຽນສະຖິຕິ ແລະ ມາດຖານນິ
ຍາມຂອງຂໍ້ມູນ SDMX ຫຼື ອື່ນໆ ສຳລັບການນິຍາມຂໍ້ມູນ, ການເກັບຮັກສາ, ປະມວນຜົນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ໃນອົງການຕ່າງໆ.     ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້່ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ 
ພ້ອມທັງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆ.

ຄຳແນະນຳ 3
ມີການກວດກາຂໍ້ມູນ ເພື່ອສະສາງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ລະບົບຂໍ້ມູນມີຄວາມເປັນມິດກັບຜູ້ນໍາໃຊ້.
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ
ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ 1. ແບບສອບຖາມສຳລັບການປະຊຸມກັບຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອດຳເນີນການສ້າງ  
          ແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການເສີມສ້າງ        
                               ຄວາມອາດສາມາດ.
ຄວາມເປັນມາຂອງການສ�າງຖານຂ�້ມູນແຫ�ງຊາດດ�ານໂພຊະນາການ
  ຈຸດປະສົງລວມຂອງການລິເລີ່ມສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ 
ການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາເດັກເຕ້ຍໃນທົ່ວໂລກ (ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ)  ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງ 
ສະພາສາທາລະນະສຸກໂລກ  2025.  ໂດຍສະເພາະ, NIPN  ແນໃສ່ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນທັງໃນລະດັບ 
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ວິເຄາະຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ, ເພື່ອຕິດຕາມ 
ຄວາມຄືບໜ້າ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຍຸດທະສາດ.
NIPN ສ້າງໂອກາດທີ່ຈະນໍາເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂພຊະນາການທັງໝົດ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງທຸກໆຂະແໜງການ 
ມາລວມກັນ ແລະ ວິເຄາະເພ່ືອຊ່ວຍໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ  ບັນດາແຜນງານຕາມບົດຮຽນການປະຕິບັດທ່ີເຮັດໄດ້ຈິງ 
ເພື່ອປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການຂອງມະນຸດ.  ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກອງເລຂາ 
ຄະນະກໍາມະໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ  ຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ 
ໂພຊະນາການ ເພື່ອສາມາດສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ທັນເວລາ, ມີການວິເຄາະ, ຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າທຽບກັບຊຸດ 
ການດໍາເນີນງານທ່ີກໍານົດໄວ້  ແລະ  ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນດ່ັາງກ່າວເພ່ືອການພັດທະນານະໂຍບາຍ,   ການຂະຫຍາຍຄໍາໝ້ັນສັນຍາ 
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຈັດສັນງ ົບປະມານລັດເພື່ອການລິເລີ່ມດ້ານໂພຊະນາການ.
NIPN ຄາດວ່າຈະເປັນລະບົບທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນເພື່ອການວາງແຜນ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະ
ນາການໃນອະນາຄົດ.  ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຂໍ້ມູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃນການສ້າງແຜນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍສໍາລັບການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວດ້ວຍການສັງລວມ  ແລະ  ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ 
ໂພຊະນາການທັງຫມົດ ຈາກບັນດາຂະແຫນງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການເຊ່ັນ: ສາທາລະນະສຸກ, ກະສິກໍາ, ສະບຽງ 
ອາຫານ, ສຶກສາ, ນໍ�າ,  ສຸຂາພິບານ ແລະ ການ ປົກປ້ອງສັງຄົມ.  NIPN  ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ 
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານເຊັ່ນ: ສູນສະຖິຕິລະດັບຊາດ ຫຼື ບັນດາສະຖາບັນການວາງແຜນ ຫຼື ກົມຕ່າງໆ. 
ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງແຜນທີ່ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດ ແມ່ນເພື່ອ:
 •  ສ້າງແຜນທີ່ຂອງຂໍ້ມູນແຍກຕາມຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພື່ອກໍານົດຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະ 
    ນາການ ທີ່ມີການເກັບກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນ     
             ແຕ່ລະຂະແໜງການ ເຊັ່ນ DHIS 2, EMIS, LaoInfo ແລະ ອື່ນໆ.       
 •  ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອກຳນົດຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ     
             ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໃນຂົງເຂດການວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິ, ການສະແດງຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບຸຈຸດພູມສັນຖານທີ່
             ມາຂອງຂໍ້ມູນ (GIS).       
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ.
1. ຊື່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ______________________________________________   
2. ຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດ________________________________________________ 
3. ຈຳນວນຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງໝົດໃນຂົງເຂດວຽກງານຕົ້ນຕໍໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານ ________________    
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��ຖາມ��ລັບການສ�າງແຜນທີ່ຂ�້ມູນແຍກຕາມຂະແໜງການ
 1. ກະລຸນາແບ່ງປັນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບັນດາຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດ ທີ່ອົງການຂອງທ່ານເກັບກໍາຜ່ານລະບົບການລາຍ  
      ງານປົກກະຕິທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍລະບຸໃຫ້ຮູ້ເຖິງແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງຂ້ໍມູນ, ລະດັບຂ້ັນການລາຍງານ (ປະເທດ,        
              ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ອ່ືນໆ) ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການເກັບກຳຂ້ໍມູນຫືຼລາຍງານ (ປະຈໍາປີ,ເຄ່ິງປີ, ປະຈຳ
     ໄຕມາດ ແລະ ອື່ນໆ).  
 2. ກະລຸນາແບ່ງປັນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງການສຳຫຼວດ ພ້ອມກັບບົດລາຍງານ ແລະ ແບບສອບຖາມຂອງການສຳ
     ຫຼວດທີ່ອົງການຂອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນການ ຫຼື ປະຕິບັດເປັນໄລຍະ ພ້ອມທັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຂອງການ  
     ເປັນຕົວແທນຂອງຂໍ້ມູນ (ປະເທດ, ແຂວງ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ຊ່ວງເວລາທີ່ເຮັດການສຳຫຼວດ.  
 3. ກະລຸນາແບ່ງປັນຄຳນິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບທີ່ໃຊ້ໃນການເກັບຮັກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ   
     ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ.
ຄຳຖາມສຳລັບການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ
 1. ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານໃຊ້ຊອບແວຫຍັງແດ່ ໃນການວິເຄາະ ແລະ ສະແດງຂໍ້ມູນ?

 2. ກະລຸນາລະບຸຈຳນວນພະນັກງານທີ່ມີທັກສະ “ສູງ” ,“ກາງ” ແລະ “ຕໍ�າ” ໃນການນຳໃຊ້ຊອບແວການວິເຄາະ     
     ຂໍ້ມູນ ແລະ ສະແດງຂໍ້ມູນ.
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Questions for mapping of data by sectors 

1. Please share the list of all indicators that your agency collects through established routine 
system level highlighting the source , level (country, province, district etc. ) and periodicity of 
collection (yearly, every half year, quarterly etc.)    

2. Please share the list of surveys together with report and questioner of survey that your agency 
conducted or conducts periodically highlighting the level of representations (country, province 
etc.) and periodicity of survey. 

3. Please share the definition of indicators and data formats used for storing and exchanging 
data and indicators. 

 

Questions for capacity need assessment 

1. What kind of software does the staff of your organization use for data analysis and 
visualizations? 

ປະເພດຂອງຊອບແວ ປະເພດຂອງຊອບແວແມ�ນ / ບ�່  
  

  
R  

STATA  
SPSS  

  
  

  
  

  
Arc GIS  

QGIS   
  
  
  

  
  

 

2. Please indicate the number of staff with “advanced” ,”average” and  “poor”  skills in the use 
of  data analysis and visualizations software. 

Type of software 
Number of staff 
with “advanced” 

skills 

Number of staff  
with “average” 

skills 

Number of staff 
with “poor” skills 

     
Statistical software    

R    
STATA    

SPSS    
    

ແມ�ນ / ບ�່

ຊອບແວສະຖິຕິ

ຊອບແວແຜນທີ່

ປະເພດຂອງຊອບແວ

ຊອບແວສະຖິຕິ

��ນວນພະນັກງານ
ທີ່ມີທັກສະ “ສູງ”

��ນວນພະນັກງານ
ທີ່ມີທັກສະ “ກາງ”

��ນວນພະນັກ
ງານທີ່ມີທັກສະ “ຕ�່າ

ຊອບແວອີື່ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ

ຖ�າມີຊອບແວອື່ີນໆອີກ, ກະລຸນາລະບຸ

 
 

 
 

 
 

     
    

R    
STATA    

SPSS    
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 3. ກະລຸນາລະບຸວິທີການດ້ານສະຖິຕິປະເພດໃດທີ່ພະນັກງານໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານໄດ້ໃຊ້ໃນການວິເຄາະ
    ຂໍ້ມູນ.

 4. ກະລຸນາກຳນົດຄວາມຕ້ອງການໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ.

ຊອບແວອື່ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ

ຖ�າມີຊອບແວອື່ນໆອີກ, ກະລຸນາລະບຸ

ສະຖິຕິຂັ້ນພື້ນຖານ
(ຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າສູງສຸດ ຫຼື ຕໍ�າສຸດ, ຄ່າກາງ, ຫວ່າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ,
ການຄາດຄະເນຂອງຕົວກໍານົດການ, ການທົດສອບສົມມຸດຕິຖານ ແລະ ອື່ນໆ)

ສະຖິຕິຂັ້ນສູງ (ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຕາມຕົວປ່ຽນ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນກຸ່ມຂໍ້ມູນປະເພດດຽວກັນ, 
ການວິເຄາະຂໍ້ມູນແບບຫຍໍ້ສ່ວນໂດຍອີງໃສ່ອົງປະກອບຫຼັກຂອງຂໍ້ມູນ, ອື່ນໆ)

ຖ້າມີວິທີການອື່ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ

ສະຖິຕິຂັ້ນພື້ນຖານ
ສະຖິຕິຂັ້ນສູງ
ການສະແດງຂໍ້ມູນ
ການສ້າງແຜນທີ່
ການນຳໃຊ້ຊອບແວ ສະຖິຕິ R

ຖ້າມີອື່ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ

ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ (ການວິເຄາະຂໍ້ມູນແບບການປະຕິບັດການໃນລະບົບສະໝອງຂອງມະນຸດ
-Neural Networks, ການຈັດປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ-Fuzzy 
Classification ແລະ ອື່ນໆ)
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Arc GIS    

QGIS     
    
    

    
    
    
    

 

3. Please identify what kind of statistical methods that the staffs of your organization have used 
for data analysis. 

Methods How many times 
Descriptive statistics 
(calculation of means, moda, medians, confidence intervals, 
estimation of parameters, testing hypothesis and other ) 

 

  
Advanced statistics ( Regression, Clustering, Principal Component 
Analysis, other)  

 

  
Data science ( Neural Networks, Fuzzy classification and other)  
  
 If any other methods, please specify  
  
  
  
  

 

4. Please identify capacity building needs. 

Type of training 
Number of people that 

needs training 
Other comments 

   
Basic Statistics   
Advanced Statistics   
Data Visualization   
GIS    
The use of statistical soft R   
   
If other, please specify   
   
   

ຊອບແວແຜນທີ່

ວິທີການ

ປະເພດຂອງການຝຶກອົບຮົມ ��ນວນຄົນທີ່
ຕ�ອງການຝຶກອົບຮົມ ��ເຫັນອ່ືນໆ

ຈັກເທື່ອ

40 
 

If other soft, please specify    
    
    
    
    
GIS software    

Arc GIS    
QGIS     

    
If other soft, please specify    

    
    
    
    

 

3. Please identify what kind of statistical methods that the staffs of your organization have used 
for data analysis. 

  
  

  
 

  
 

  
 

  
  
  
  

 

4. Please identify capacity building needs. 

Type of training 
Number of people that 

needs training 
Other comments 

   
Basic Statistics   
Advanced Statistics   
Data Visualization   
GIS    
The use of statistical soft R   
   
If other, please specify   
   
   

40 

If other soft, please specify    
    
    
    
    
GIS software    

Arc GIS    
QGIS     

    
If other soft, please specify    

    
    
    
    

 

3. Please identify what kind of statistical methods that the staffs of your organization have used 
for data analysis. 

Methods How many times 
Descriptive statistics 
(calculation of means, moda, medians, confidence intervals, 
estimation of parameters, testing hypothesis and other ) 

 

  
Advanced statistics ( Regression, Clustering, Principal Component 
Analysis, other)  

 

  
Data science ( Neural Networks, Fuzzy classification and other)  
  
 If any other methods, please specify  
  
  
  
  

 

4. Please identify capacity building needs. 
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ເອກ
ະສານ

ຊ�ອນ
ທ

�າຍ 2. ບັນ
ຊີລາຍຊື່ຕົວຊີ້ວັດທ

ີ່ຊ�້າຊ�ອນ
ກ

ັນ
ຕົວຊີ້ວັດໃນລະບົບຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ - D

H
IS 2 ທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນກັບຕົວຊີ້ວັດໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ສະໜ

ອງໃຫ້ໂດຍພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

IPD
: ອັດຕາການໝ

ູນໃຊ້ຕຽງ (%
)

ອັດຕາການໝູ
ນໃຊ້ຕຽງ (ມື້)

M
AL E: ກໍລະນີການພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍຮ້າຍແຮງ

M
AL E: ຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝ

ົດ (ຄາດຄະເນໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ)(ຂັ້ນເມືອງ)

ກໍລະນີການພະຍາດມາລາເຣຍຮ້າຍແຮງ

ຈໍານວນປະຊາກອນ

M
C

H
: ອັດຕາການເກີດລູກດ້ວຍວິທີການຜ່າຕັດ

ອັດຕາການເກີດລູກດ້ວຍວິທີການຜ່າຕັດ

M
C

H
: ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ (ຕໍ່ 100,000 ເກີດມີຊີວິດ) (ປະຈໍາປີ)

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ (ຕໍ່ 100,000 ເກີດມີຊີວິດ)

N
C

I: ອັດຕາການເປັນເບົາຫວານ (ຕໍ່ 100,000 ຄົນ) (ປະຈໍາປີ) 
ອັດຕາການເປັນເບົາຫວານ (%

)

N
C

I: ຈໍານວນຕຽງ (ຕໍ່ 10,000 ຄົນ) (ປະຈໍາປີ) 
ຈໍານວນຕຽງຕໍ່ 10,000 ຄົນ

N
C

I: ອັດຕາລະບົບຫາຍໃຈອັກເສບໃນເດັກລຸ່ມ 5 ປີ (%
) (ປະຈໍາປີ) 

ອັດຕາລະບົບຫາຍໃຈອັກເສບໃນເດັກລຸ່ມ 5 ປີ

N
C

I: ອັດຕາການຖອກທ້ອງໃນເດັກລຸ່ມ 5 ປີ (%
) (ປະຈໍາປີ) 

ອັດຕາການຖອກທ້ອງໃນເດັກລຸ່ມ 5 ປີ

N
C

I: ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງ (ຕໍ່ 100,000 ຄົນ) (ປະຈໍາປີ) 
ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງ (%

)

N
C

I: ຈໍານວນຄົນເຈັບວັນນະໂລກທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ (ປະຈໍາປີ) 
ຈໍານວນຄົນເຈັບວັນນະໂລກທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່

PI IPD
: ສະເລ່ຍມື້ນອນໂຮງໝ

ໍ 
ສະເລ່ຍມື້ນອນໂຮງໝ

ໍ

ຜົນສໍາເລັດການປິ່ນປົວວັນນະໂລກທຸກຮູບແບບ 
ຜົນສໍາເລັດການປິ່ນປົວວັນນະໂລກທຸກຮູບແບບ (%

)

W
H

O
 R

M
N

C
AH

: ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງການສັກຢາກັນເຕຕານົດເຂັມທີ 2 
(TT 2) ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງຖືພາ (%

) (ປະຈຳປີ) 
ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງການສັກຢາກັນເຕຕານົດເຂັມທີ
 2+ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງຖືພາ (%

)

ຕົວຊີ້ວັດໃນ
ລະບົບຂ�້ມ

ູນ
ສຸຂະພ

າບ - DHIS 2
ຕົວຊີ້ວັດທີ່

ສະໜ
ອງໃຫ

�ໂດຍພ
ະແ

ນ
ກ

ແ
ຜນ

ກ
ານ

 ແ
ລະ 

ກ
ານ

ລົງທ
ຶນ

ຂອງກ
ະຊວງສາທ

າລະນ
ະສຸກ
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ຕົວຊີ້ວັດໃນລະບົບຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ - D
H

IS 2 ທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນກັບຕົວຊີ້ວັດໃນລະບົບເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ

ຕົວຊີ້ວັດໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ສະໜ
ອງໃຫ້ໂດຍສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງກະຊວງສຶກສາ ທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນກັບຕົວຊີ້ວັດໃນລະບົບຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາ ED

U
IN

FO
.

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນພາຍໃນຊຸດຂໍ້ມູນດຽວກັນທີ່ສະໜ
ອງໃຫ້ໂດຍພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

ຕົວຊີ້ວັດໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ສະໜ
ອງໃຫ້ໂດຍພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນກັບຕົວຊີ້ວັດໃນລະບົບເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ.

N
C

I: ເດັກລຸ່ມ 5 ປີທີ່ມີນໍ�າໜ
ັກຫຼຸດມາດຕະຖານ

ນໍ�າໜ
ັກຫຼຸດມາດຕະຖານ

ຕົວຊີ້ວັດໃນ
ລະບົບຂ�້ມ

ູນ
ສຸຂະພ

າບ - DHIS 2
ລະບົບເຝົ້າລະວັງດ�ານ

ໂພ
ຊະນ

າກ
ານ

ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ5 ປີທີ່ຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
ຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ

ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ5 ປີທີ່ມີນໍ�າໜ
ັກຫຼຸດມາດຕະຖານ 

ນໍ�າໜ
ັກຫຼຸດມາດຕະຖານ

ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ5 ປີທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ�າກວ່າມາດຕະຖານ 
ຄວາມສູງຕໍ�າກວ່າມາດຕະຖານ 

ຕົວຊີ້ວັດໃນ
ບັນ

ຊີລາຍຊື່ທ
ີ່ສະໜ

ອງໃຫ
�ໂດຍພ

ະແ
ນ

ກ
ແ

ຜນ
ກ

ານ
 ແ

ລະ
 ກ

ານ
ລົງທ

ຶນ
ຂອງກ

ະຊວງສາທ
າລະນ

ະສຸກ

ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ 
ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ 

1011 
1027 

 
ຊື່ຕົວຊີ້ວັດ 

ລະຫ
ັດ

ລະຫ
ັດ

ສັດສ່ວນຂອງເດັກອາຍຸ 12-59 ເດືອນໄດ້ຮັບຢາວິຕາມິນອາ (1 ຄັ້ງ) 
ສັດສ່ວນຂອງເດັກອາຍຸ 12-59 ເດືອນໄດ້ຮັບຢາວິຕາມິນອາ (1 ຄັ້ງ)

724
725

ສັດສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ກິນນົມແມ່ຈົນຮອດອາຍຸ 1 ປີ
ສັດສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ກິນນົມແມ່ຈົນຮອດອາຍຸ 1 ປີ

745
805

ຕົວຊີ້ວັດໃນ
ບັນ

ຊີລາຍຊື່ທ
ີ່ສະໜ

ອງໃຫ
�ໂດຍພ

ະແ
ນ

ກ
ແ

ຜນ
ກ

ານ
ແ

ລະກ
ານ

ລົງທ
ຶນ

ຂອງກ
ະຊວງສາທ

າລະນ
ະສຸກ

ລະຫ
ັດ

ລະຫັ
ດ

ລະບົບເຝົ້າລະວັງດ�ານ
ໂພ

ຊະນ
າກ

ານ
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ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນໃນລະບົບຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາ EM
IS

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນໃນຊຸດຂໍ້ມູນດຽວກັນໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ - LaoInfo

ຊັ້ນມັດທະຍົມ: ຈໍານວນນັກຮຽນຄ້າງຫ້ອງແຍກຕາມຊັ້ນຮຽນ, 
ເພດ, ແລະ ອາຍຸ

ຊັ້ນມັດທະຍົມ: ຈໍານວນນັກຮຽນຄ້າງຫ້ອງແຍກຕາມຊັ້ນຮຽນ, 
ເພດ, ແລະ ອາຍຸ

934
938

ຊື່ຕົວຊີ້ວັດທ
ີ່ຊ�້າຊ�ອນ

ກ
ັນ

ໃນ
ລະບົບຂ�້ມ

ູນ
ດ�ານ

ກ
ານ

ສຶກ
ສາ EMIS

ລະຫ
ັດ

ລະຫ
ັດ

ສັດສ່ວນປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ�າທີ່ປອດໄພ
ສັດສ່ວນປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ�າທີ່ປອດໄພ

1099
1211

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍທັນສະໄໝ
ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍທັນສະໄໝ

1165
1178

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍທໍາມະດາ
ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍທໍາມະດາ

1166
1179

ຈໍານວນສະເລ່ຍຂອງເດັກເກີດໃໝ
່

ຈໍານວນສະເລ່ຍຂອງເດັກເກີດໃໝ່
1678

1872

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ່
1836

1860

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ
1836

2876

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ
1836

2910

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ
1836

2981

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ
1836

2016

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ
1837

1871

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ
1837

2908

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ
1837

2911

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ່

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ
1837

2531

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ

1837
3022

ສັດສ່ວນການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນ
ສັດສ່ວນການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນີ

1845
2945

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2-14 ປີ ທີ່ເຄີຍຖືກທໍາຮ້າຍ
ຮ່າງກາຍໃນທຸກຮູບແບບ

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2-14 ປີ ທີ່ເຄີຍຖືກທໍາຮ້າຍ
ຮ່າງກາຍໃນທຸກຮູບແບບ

1779
1781

ຕົວຊີ້ວັດໃນ
ບັນ

ຊີລາຍຊື່ທ
ີ່ສະໜ

ອງໃຫ
�ໂດຍພ

ະແ
ນ

ກ
ແ

ຜນ
ກ

ານ
 ແ

ລະ ກ
ານ

ລົງທ
ຶນ

ຂອງກ
ະຊວງສາທ

າລະນ
ະສຸກ

ລະຫ
ັດ

ລະຫັ
ດ

43



ອັດຕາການຕາຍລວມ
1873

2917

ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍ
1874

2953

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າແລະມີກົງເຕີ້ໄຟຂອງໂຕເອງ
1875

2941

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກຈັກປັ�ນໄຟ
1876

2920

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຮ່ວມກົງເຕີ້ໄຟກັບຄົວເຮືອນອື່ນ
1877

2921

ຈໍານວນປື້ມໃນຫໍສະມຸດ
2083

3294

ຈໍານວນເມືອງ
2107

3357

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ
2130

9234

ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນອະນຸບານແລະຫ້ອງລ້ຽງເດັກ
2143

2144

ຈໍານວນວາລະສານ
2159

3319

ຈໍານວນຫໍພິພິດຕະພັນ
2175

3185

ຄວາມໜ
າແໜ

້ນຂອງປະຊາກອນ
1847

2301

ຂະໜ
າດຂອງປະຊາກອນ

1848
2304

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ
1850

3234

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນການແຕ່ງກິນ
1855

2942

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້ຟືນໃນການແຕ່ງກິນ
1856

2944

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້ຖ່ານໃນການແຕ່ງກິນ
1857

2940

ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍ
1863

2952

ຈໍານວນບ້ານ
1868

3287

ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ
1870

2915

ອັດຕາການຕາຍລວມ

ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍ

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າແລະມີກົງເຕີ້ໄຟຂອງໂຕເອງ

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກຈັກປັ�ນໄຟ

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຮ່ວມກົງເຕີ້ໄຟກັບຄົວເຮືອນອື່ນ

ຈໍານວນປື້ມໃນຫໍສະມຸດ

ຈໍານວນເມືອງ

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ

ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນອະນຸບານແລະຫ້ອງລ້ຽງເດັກ

ຈໍານວນວາລະສານ

ຈໍານວນຫໍພິພິດຕະພັນ

ຄວາມໜ
າແໜ

້ນຂອງປະຊາກອນ

ຂະໜ
າດຂອງປະຊາກອນ

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນການແຕ່ງກິນ

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້ຟືນໃນການແຕ່ງກິນ

ສັດສ່ວນຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້ຖ່ານໃນການແຕ່ງກິນ

ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍ

ຈໍານວນບ້ານ

ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ

44

achanmany
Highlight
ຍະຫວ່າງ

achanmany
Highlight
ຍະຫວ່າງ

achanmany
Highlight
ຍະຫວ່າງ

achanmany
Highlight
ຍະຫວ່າງ



ອັດຕາຄົນເຈັບວັນນະໂລກ
2883

3010

ສັດສ່ວນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້
2888

3084

ສັດສ່ວນການຈ້າງງານດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ແຮງງານໃນຄອບຄົວຕໍ່ການຈ້າງງານທັງໝົ
ດ

2890
3087

ສັດສ່ວນປະຊາກອນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ລຸ່ມເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກດ້ານອາຫານ
2891

3088

ສັດສ່ວນປະຊາກອນໄດ້ຊົມໃຊ້ວັດຖຸເຊື້ອໄຟ
2894

3090

ສັດສ່ວນຂອງສະມາຊິກສະພາບແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນເພດຍິງ
2896

3093

ອັດຕາສ່ວນການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຂອງເດັກຍິງທຽບໃສ່ເດັກຊາຍ
2901

3098

ອັດຕາສ່ວນການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມຂອງເດັກຍິງທຽບໃສ່ເດັກຊາຍ
2902

3099

ອັດຕາສ່ວນການສຶກສາຊັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງແມ່ຍິງທຽບໃສ່ຜູ້ຊາຍ
2903

3100

ອັດຕາສ່ວນການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍຂອງເດັກຍິງທຽບໃສ່ເດັກຊາຍ
2904

3101

ສັດສ່ວນຂອງກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ທຸກທີ່ສຸດໃນການຊົມໃຊ້ແຫ່ງຊາດ
2906

3102

ຈໍານວນສໍານັກໜ
ັງສືພິມ

2177
3373

ຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມ
2196

3202

ຈໍານວນນັກຮຽນຊັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ
2268

3170

ຈໍານວນຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ
2277

3287

ຈໍານວນບ້ານ
2278

3287

ສັດສ່ວນນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປໍ 1 ຜູ້ທີ່ຢູ່ຈົນຮຽນຈົບປໍ 5
2816

2895

ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ ເຮສໄອວີ
2875

2979

ອັດຕາສ່ວນສຸດທິຂອງນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ

ອັດຕາຄົນເຈັບວັນນະໂລກ

ສັດສ່ວນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້

ສັດສ່ວນການຈ້າງງານດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ແຮງງານໃນຄອບຄົວຕໍ່ການຈ້າງງານທັງໝົ
ດ

ສັດສ່ວນປະຊາກອນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ລຸ່ມເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກດ້ານອາຫານ

ສັດສ່ວນປະຊາກອນໄດ້ຊົມໃຊ້ວັດຖຸເຊື້ອໄຟ

ສັດສ່ວນຂອງສະມາຊິກສະພາບແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນເພດຍິງ

ອັດຕາສ່ວນການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຂອງເດັກຍິງທຽບໃສ່ເດັກຊາຍ

ອັດຕາສ່ວນການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມຂອງເດັກຍິງທຽບໃສ່ເດັກຊາຍ

ອັດຕາສ່ວນການສຶກສາຊັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງແມ່ຍິງທຽບໃສ່ຜູ້ຊາຍ

ອັດຕາສ່ວນການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍຂອງເດັກຍິງທຽບໃສ່ເດັກຊາຍ

ສັດສ່ວນຂອງກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ທຸກທີ່ສຸດໃນການຊົມໃຊ້ແຫ່ງຊາດ

ສັດສ່ວຍຂອງການຈ້າງງານເພດຍິງໃນຂະແໜ
ງທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກໍາ

2907
3103

ສັດສ່ວຍຂອງການຈ້າງງານເພດຍິງໃນຂະແໜ
ງທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກໍາ

ຈໍານວນສໍານັກໜ
ັງສືພິມ

ຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມ

ຈໍານວນນັກຮຽນຊັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ

ຈໍານວນຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ

ຈໍານວນບ້ານ

ສັດສ່ວນນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປໍ 1 ຜູ້ທີ່ຢູ່ຈົນຮຽນຈົບປໍ 5

ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ ເຮສໄອວີ

ອັດຕາສ່ວນສຸດທິຂອງນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ
2880

3057
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ສັດສ່ວນການບໍລິໂພກອາຫານທຽບໃສ່ແຫຼ່ງອາຫານສໍາລັບກຸ່ມປະຊາ
ກອນທີ່ຖືກຄັດເລືອກ

3016
3017

ອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຂອງ G
D

P ຕໍ່ຄົນທີ່ຖືກຈ້າງງານ
3025

3043

ຈໍານວນຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານການສຶກສາທີ່ສິດສອນໃນໂຮງຮຽນ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

3140
3141

3153

3161

3163

3208

3180

3188

3190

3206

3194

3196

3245

3247

3255

3330

ຈໍານວນຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານການສຶກສາທີ່ສິດສອນໃນໂຮງຮຽນ
ກຽມປະຖົມ

3143

ຈໍານວນນັກຮຽນກຽມປະຖົມ
3152

ຈໍານວນນັກຮຽນຫ້ອງລ້ຽງເດັກ, ອານຸບານ, ກຽມປະຖົມ
3160

ຈໍານວນນັກຮຽນອານຸບານ
3162

ຈໍານວນນັກຮຽນວິທະຍາໄລ
3172

ຈໍານວນຫ້ອງກຽມປະຖົມ
3187

ຈໍານວນຫ້ອງລ້ຽງເດັກ, ອານຸບານ, ກຽມປະຖົມ
3189

ຈໍານວນຫ້ອງອານຸບານ
3193

ຈໍານວນຫ້ອງລ້ຽງເດັກ
3195

ຈໍານວນໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ ແລະ ອານຸບານ
3205

ຈໍານວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ
3237

ຈໍານວນຄົວເຮືອນສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ
3244

ຈໍານວນກໍລະນີປຸ້ນຈີ້
3252 

ຈໍານວນຫຼັງຄາຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ
3290 

 ຈໍານວນຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານການສຶກສາທີ່ສິດສອນໃນໂຮງຮຽນ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

ສັດສ່ວນການບໍລິໂພກອາຫານທຽບໃສ່ແຫຼ່ງອາຫານສໍາລັບກຸ່ມປະຊາ
ກອນທີ່ຖືກຄັດເລືອກ

ອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຂອງ G
D

P ຕໍ່ຄົນທີ່ຖືກຈ້າງງານ

ຈໍານວນຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານການສຶກສາທີ່ສິດສອນໃນໂຮງຮຽນ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

ຈໍານວນຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານການສຶກສາທີ່ສິດສອນໃນໂຮງຮຽນ
ກຽມປະຖົມ

ຈໍານວນນັກຮຽນກຽມປະຖົມ

ຈໍານວນນັກຮຽນຫ້ອງລ້ຽງເດັກ, ອານຸບານ, ກຽມປະຖົມ

ຈໍານວນນັກຮຽນອານຸບານ

ຈໍານວນນັກຮຽນວິທະຍາໄລ

ຈໍານວນຫ້ອງກຽມປະຖົມ

ຈໍານວນຫ້ອງລ້ຽງເດັກ, ອານຸບານ, ກຽມປະຖົມ

ຈໍານວນຫ້ອງອານຸບານ

ຈໍານວນຫ້ອງລ້ຽງເດັກ

ຈໍານວນໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ ແລະ ອານຸບານ

ຈໍານວນຄົວເຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ

ຈໍານວນຄົວເຮືອນສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ

ຈໍານວນກໍລະນີປຸ້ນຈີ້

ຈໍານວນຫຼັງຄາຮືອນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ

ຈໍານວນຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານການສຶກສາທີ່ສິດສອນໃນໂຮງຮຽນ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

3179

3144
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ຈໍານວນຫຼັງຄາເຮືອນສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ
3292

3553

3331

ຈໍານວນປະຕູນໍ�າ ແລະ ເຄື່ອນ
3295 

3298
ຈໍານວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ

3296 

3441

3501

3960

4026

4190

4236

4283

4262

ສັດສ່ວນງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝ
ົດທຽບໃສ່ G

D
P

3440

ອັດຕາສ່ວນການອອກໂຮງຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ
3485

ສັດສ່ວນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທຽບໃສ່ G
D

P
3500 

ອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນກຸ່ມສາວບໍລິການອາຍຸ 15-49 ປີ
3956 

ຈໍານວນຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກນອກປອດ
4025

ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນເປັນຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ
4230

ຈໍານວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
4256

ຈໍານວນຄື້ນກະຈາຍສຽງ FM

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນພາຍໃນຊຸດຂໍ້ມູນດຽວກັນທີ່ສະໜ
ອງໃຫ້ໂດຍພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 

4263 

ຈໍານວນບາດເຈັບຈາກອຸບັດເຫດຕາມຫົນທາງ

ຈໍານວນຫຼັງຄາເຮືອນສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ

ຈໍານວນປະຕູນໍ�າ ແລະ ເຄື່ອນ

ຈໍານວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ

ສັດສ່ວນງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົ
ດທຽບໃສ່ G

D
P

ອັດຕາສ່ວນການອອກໂຮງຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ

ສັດສ່ວນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທຽບໃສ່ G
D

P

ອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນກຸ່ມສາວບໍລິການອາຍຸ 15-49 ປີ

ຈໍານວນຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກນອກປອດ

ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນເປັນຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ

ຈໍານວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຈໍານວນຄື້ນກະຈາຍສຽງ FM

ຈໍານວນບາດເຈັບຈາກອຸບັດເຫດຕາມຫົນທາງ
4132

3486
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ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນພາຍໃນຊຸດຂໍ້ມູນດຽວກັນໃນລະບົບຂໍ້ມູນດ້ານກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການທາງອ້ອມ

ຝາຍ: ພື້ນທີ່ຊົນລະປະທານທັງໝ
ົດ

ຝາຍ: ພື້ນທີ່ຊົນລະປະທານທັງໝ
ົດ

4446 
4453

ຕົວຊີ້ວັດທ
ີ່ຊ�້າຊ�ອນ

ກ
ັນ

ໃນ
ບັນ

ຊີລາຍຊື່ທ
ີ່ສະໜ

ອງໃຫ
�ໂດຍພ

ະແ
ນ

ກ
ສະຖ

ິຕິ ແ
ລະ ແ

ຜນ
ກ

ານ
ຂອງກ

ະຊວງກ
ະສິກ

�າ ແ
ລະ ປ�າໄມ

�
ລະຫ

ັດ
ລະຫັ

ດ

ອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນກຸ່ມສາວບໍລິການອາຍຸ 15-49 ປີ
3956

3960

ຈໍານວນຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກນອກປອດ
4025

4026

ຈໍານວນບາດເຈັບຈາກອຸບັດເຫດຕາມຫົນທາງ
4025

4190

ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນເປັນຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ
4230 

4236

ຈໍານວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
4256 

4283

ຈໍານວນຄື້ນກະຈາຍສຽງ FM

ອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນກຸ່ມສາວບໍລິການອາຍຸ 15-49 ປີ

ຈໍານວນຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກນອກປອດ

ຈໍານວນບາດເຈັບຈາກອຸບັດເຫດຕາມຫົນທາງ

ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນເປັນຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ

ຈໍານວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຈໍານວນຄື້ນກະຈາຍສຽງ FM
4263

4262

ຕົວຊີ້ວັດທ
ີ່ຊ�້າຊ�ອນ

ກ
ັນ

ໃນ
ບັນ

ຊີລາຍຊື່ທ
ີ່ສະໜ

ອງໃຫ
�ໂດຍກ

ົມ
ສະຖ

ິຕິສັງຄົມ
ຂອງສູນ

ສະຖ
ິຕິແ

ຫ
�ງຊາດ

ລະຫ
ັດ

ລະຫ
ັດ

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊໍ�າຊ້ອນກັນພາຍໃນຊຸດຂໍ້ມູນດຽວກັນທີ່ສະໜ
ອງໃຫ້ໂດຍກົມສະຖິຕິສັງຄົມຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງບ້ານທີ່ມີການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້
ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງບ້ານທີ່ມີການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້

4466
4470

ຕົວຊີ້ວັດທ
ີ່ຊ�້າຊ�ອນ

ກ
ັນ

ໃນ
ລະບົບຂ�້ມ

ູນ
ດ�ານ

ກ
ະສິກ

�າເພ
ື່ອໂພ

ຊະນ
າກ

ານ
ທ

າງອ�ອມ
ລະຫ

ັດ
ລະຫ

ັດ
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ 3. 
ລາຍຊ່ືຂອງບຸກຄົນ��ຄັນທ່ີໄດ�ພົບໃນກອງປະຊຸມກ�ຽວກັບການສ�າງແຜນທ່ີແລະການປະ 
ເມີນຄວາມຕ�ອງການເພ່ືອສ�າງຄວາມສາມາດແລະພະນັກງານຂອງ ໜ�ວຍງານວິເຄາະຂ�ມູ້ນ

ສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ
 • ດຣ. ຈັນດາວອນ ໂພໄຊ, ຫົວໜ້າສູນ
 • ດຣ. ສຸພະໄຊ ຄໍາພັນທອງ, ວິຊາການພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ.
 • ດຣ. ໄມໂຄ ວົງໄຊ, ວິຊາການພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (ກົມແຜນງານແລະການຮ່ວມມື)
 • ດຣ. ສຸດທະນູ ນັນທະນົນຕຣີ, ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
 • ທ່ານ. ສະໄໝຄໍາ ບຸບຜາ, ທີມລະບົບຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ-DHIS2 
 • ທ່ານ. ວຽງທອງ ຈົງວາຊົວ, ທີມລະບົບຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ-DHIS2 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສູນສະຖິຕິ, ກົມແຜນການ)
 • ທ່ານ. ມະອາລີ ວໍຣະບຸດ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
 • ທ່ານ. ບຸນພັນ ພິມມະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າ ຂະແໜງສິຖິຕິ ແລະ ແຜນທີ່ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ສູນສະຖິຕິ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ)
 • ທ່ານ ນາງ ວີວັນ ສຸວັນນະເມທີ, ຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິກະສິກໍາ
 • ທ່ານ ນາງ ແສງແກ້ວ, ຮອງຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິກະສິກໍາ 
 • ທ່ານ ແຫຄໍາ ສີສຸວັນ, ວິຊາການ ສູນສະຖິຕິກະສິກໍາ
 • ທ່ານ ນາງ ມົນທອງ ແກ້ວຈັນສີ, ວິຊາການ ສູນສະຖິຕິກະສິກໍາ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
 • ທ່ານ ນາງ ທິລະຄາ ຈັນທະລານຸວົງ, ຫົວໜ້າ ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ
 • ທ່ານ ວິໄລສຸກ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ
 • ທ່ານ ສົມສະໄໝ, ວິຊາການ

ພະນັກງານ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ-NIPN
 • ທ່ານ ອັກບາຣ ອັບດູຣາມານັອບ, ທີ່ປຶກສາຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງ NIPN
 • ທ່ານ ອຸປັດໃຈ ທອງສະໝຸດ, ຜູ້ຈັດການຖານຂໍ້ມູນ
 • ທ່ານ ດວງຕາວັນ ກອງຜາລີ, ນັກສະຖິຕິ
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