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ຫຼກັການທ ີ4: ການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນສະຖຕິທິາງການ ຕອ້ງເປັນລະບບົທີ່ ເປັນເອກະພາບ. ການຈດັຕັງ້ສະຖຕິ ິ
  ແຫ່ງຊາດ ຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການສະໜອງຂ ມູ້ນສະຖຕິ ິຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ 
  ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ສະຖຕິ;ິ 

ຫຼກັການທ ີ5: ການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນດບິຈາກການສ າຫຼວດ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ ຈາກການຈດັຕັງ້ສະຖຕິ ິ
  ແຫ່ງຊາດ ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນພາກທ ີIV ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ສະຖຕິ ິແລະ ຂ ທ້ ີIV ຂອງ 
  ບດົແນະນ າສະບບັນີ;້ 

ຫຼກັການທ ີ6: ການນ າໃຊຂ້ ມ້ນູສະຖຕິ ິຕອ້ງຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບ ໃນການເຂົາ້ເຖງິ, ສະດວກ ແລະ 
  ວ່ອງໄວ. 

  

III. ຮູບແບບການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນສະຖຕິທິາງການ 
ການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ສາມາດເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນສະຖຕິທິາງການ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ສື່ ສິ່ ງພມິຕ່າງໆ ປະກອບມ ີປືມ້ວາລະສານສະຖຕິ,ິ ບດົລາຍງານຕ່າງໆ, ແຜ່ນພບັ, ແຜນທີ່  ແລະ ແຜ່ນ
ໂຄສະນາ; 

2. ສື່ ມວນຊນົ ເຊັ່ ນ: ໂທລະພາບ, ວທິະຍຸ, ໂທລະໂຄ່ງ, ໜງັສພືມິ; 
3. ຜະລດິຕະພນັເອເລກັໂທຣນກິ ພາຍໃນຮູບແບບຕວົອກັສອນທີ່ ເປັນເອກະພາບ ຕາມທາງການໄດກ້ ານດົ 

ປະກອບມ ີຊດີ,ີ ຢູເອດັສບ,ີ ລະບບົອນີເຕເີນດັ, ເວບັໄຊ ແລະ ຜ່ານລະບບົໂທລະຄມົມະນາຄມົ;  
4. ກອງປະຊຸມເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນສະຖຕິທິາງການ; 
5. ຮູບແບບອື່ ນໆ ທີ່ ມກີານຕກົລງົເອກະພາບ ຈາກທມິງານການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນສະຖຕິທິາງການ. 

  

IV. ອງົການທີ່ ມສີດິໃນການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນສະຖຕິທິາງການ 
ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການປະກາດໃຊ ້ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນ

ສະຖຕິທິາງການ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 25 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ສະຖຕິ ິປະກອບມ:ີ 
1. ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ; 
2. ສູນສະຖຕິປິະຈ າສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ, ອງົການ, ສານປະຊາຊນົສູງສຸດ ແລະ ອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົສູງສຸດ; 
3. ສູນສະຖຕິ ິປະຈ າແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ເມອືງ, ເທດສະບານ. 

 
  ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການເຜຍີແຜ່ ຂອງບນັດາການຈດັຕັງ້ດັ່ ງກ່າວນັນ້ ແມ່ນປະຕບິດັຕາມ

ພາກທ ີIV, ມາດຕາ 26, 27 ແລະ 28 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ສະຖຕິ.ິ 
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V. ກນົໄກປະສານງານ 
- ການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະຂັນ້ຕອ້ງມໜ່ີວຍງານຮບັຜດິຊອບ ການເຜຍີແຜ່ສະຖຕິທິາງການ ຊຶ່ ງ
ມໜີາ້ທີ່  ກ ານດົຕວົຊີບ້ອກສ າລບັການເຜຍີແຜ່, ສາ້ງຄູ່ມແືນະນ າການນ າໃຊສ້ະຖຕິ,ິ ອອກແບບການເຜຍີ 
ແຜ່ໃນຂະແໜງການຂອງຕນົ ແລະ                    ທາງ າ . ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ກ ່ ຕອ້ງມກີານ
ແຕ່ງຕັງ້ຜູປ້ະສານງານ ເຂົາ້ຮ່ວມເປັນທມິງານການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນສະຖຕິທິາງການ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ ໂດຍ
ແມ່ນການຈດັຕັງ້ສະຖຕິລິະບບົສາຍຕັງ້ເປັນຈດຸໃຈກາງປະສານງານ.  

- ທມິງານການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນສະຖຕິທິາງການ ຕອ້ງໄດ ້     ງ         າ າ                 
ຮ   ກ່ຽວກບັ  າ                    ທາງ າ  ຢ່າງເປັນປະຈ າ ແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງ, ຢ່າງໜອ້ຍ 2 ຄັງ້ຕ ່ ປີ, 
  າ     ງາ ທ  ຮ           າ າ    ກອງປະຊຸມວສິາມນັ ຂຶນ້ໄດຕ້າມຄວາມຈ າເປັນ. 

 

VI. ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນສະຖຕິທິາງການ 
              ທ        າ     ຈາກການຈດັຕັງ້ສະຖຕິ ິໃນລະບບົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ     ທາງ າ      
     າ    າ າ     າ   ງ       າ            າ ຮູບແບບ າ           ງ      າ       ງ      
   ງ າ , ຊຶ່ ງປະກອບມ ີ2 ປະເພດຂອງຂ ມູ້ນຄ:ື ຂ ມູ້ນທີ່ ເປັນຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ຂ ມູ້ນດບິ. 
 
1. ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນ າໃຊຂ້ ມ້ນູທີ່ ເປັນຕວົຊີບ້ອກ 
- ຜູນ້ າໃຊຂ້ ມູ້ນສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນ າ ໃຊຂ້ ມູ້ນທີ່ ເປັນຕວົຊີບ້ອກ ທີ່ ໄດເ້ຜຍີແຜ່ເປັນທາງການ

ແລວ້ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບການເຜຍີແຜ່ໃນຂ ທ້ ີIII ຂອງບດົແນະນ າສະບບັນີ.້ 
- ສ າລບັ     າ   ທ           ງ າ   າ                ທີ່ ບ ່ ໄດກ້ ານດົໃນຮູບແບບການເຜຍີແຜ່ ໃນ

ຂ ທ້ ີ III ຂອງບດົແນະນ າສະບບັນີ ້ ແມ່ນ ໃຫມ້ໃີບສະເໜແີຈງ້       ງ         າ າ   ງ າ 
  າ         ຢ່າງລະອຽດ ເຖງິລະບບົການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາ.  

 
 2. ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນ າໃຊຂ້ ມ້ນູດບິ 

-  ຜູນ້ າໃຊສ້າມາດເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນ າໃຊໂ້ດຍກງົ ສ ານວນຂ ມູ້ນສະຖຕິ ິຂອງບນັດາການສ າຫຼວດໃຫຍ່ 
  ແລະ ການສ າຫຼວດແບບຕວົແທນລະດບັຊາດ ໂດຍຜ່ານເວບັໄຊ ຂອງສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ເປັນ    
ຕົນ້: ສ ານວນຂ ມູ້ນສະຖຕິຂິອງບນັດາການສ າຫຼວດແຫ່ງຊາດ (LNADA) ແລະ ໃຫປ້ະສານກບັ 
ກມົບ ລກິານສະຖຕິ,ິ ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ.  

-  ສ ານວນຂ ມູ້ນສະຖຕິ ິ ທີ່ ບ ່ ໄດເ້ຜຍີແຜ່ໃນເວບັໄຊ ຂອງສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ແມ່ນໃຫພ້ວົພນັໂດຍ
  ກງົ ນ າລະບບົການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຕ່ລະຂັນ້. 
-  ຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນຈາກການສ າຫຼວດ ແມ່ນ ໃຫມ້ໃີບສະເໜແີຈງ້       ງ         າ າ  
  ງ າ   າ         ຢ່າງລະອຽດ ເຖງິລະບບົການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະ 
ນາ. 

-  ການສະໜອງຂ ມູ້ນດບິ ແມ່ນຈະສະໜອງໃຫບ້ ່ ເກນີ 60% ຂອງຈ ານວນຫວົໜ່ວຍການສ າຫຼວດ
(ຈ ານວນປະຊາກອນ) ທງັໝດົ. 
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3. ການບ ລກິານຂ ມ້ນູສະຖຕິ ິ 
- ຂ ມູ້ນທີ່ ເປັນຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ຜະລດິຕະພນັສະຖຕິ ິຊຶ່ ງໄດເ້ຜຍີແຜ່ເປັນທາງການແລວ້ ແມ່ນຈະບ ່

ໄດເ້ກບັຄ່າຊິນ້ເປືອງ. 
- ຂ ມູ້ນທີ່ ເປັນຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ຜະລດິຕະພນັສະຖຕິ ິ ທີ່ ຕອ້ງການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຄດິໄລ່ເພີ່ ມເຕມີ

ແມ່ນຈະໄດເ້ກບັຄ່າຊິນ້ເປືອງ ຕາມລະບຽບການພາຍໃນ ຂອງການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຕ່ລະຂັນ້. 
- ສ າລບັຜູນ້ າໃຊຂ້ ມູ້ນດບິ ເພື່ ອການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ສ າລບັການວາງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ 

ຄມົ ໂດຍມກີານຢັງ້ຢືນຈາກຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; ນກັຮຽນ, ນກັສກຶສາ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົໃນ
ການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນດບິ ເຂົາ້ໃນການຂຽນບດົຄົນ້ຄວາ້, ບດົຈບົຊັນ້ ໂດຍມໃີບສະເໜທີາງການຈາກ
ໂຮງຮຽນ ຫຼ ື ມະຫາວທິະຍາໄລ ທີ່ ຕນົຂຶນ້ກບັ ຈະໄດຮ້ບັການຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາ ຕາມລະບຽບ
ການພາຍໃນ ຂອງການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຕ່ລະຂັນ້ ແລະ ພາຍຫຼງັສ າເລດັການຄົນ້ຄວາ້ຕອ້ງໄດນ້ າສົ່ ງ
ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

   

VII. ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ຂ ຫ້າ້ມ ໃນການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນສະຖຕິທິາງການ 
1.   າ ຮ        ໃນການເຜຍີແຜ່ຂ ມ້ນູສະຖຕິທິາງການ 

- ການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຫ່ງຊາດແຕ່ລະຂັນ້ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການ    າ       າ   າ    ງ າ 
ນ າໃຊ ້            ຂອງຜູນ້ າໃຊຂ້ ມູ້ນ ແລະ ຜະລດິຂ ມູ້ນສະຖຕິ ິ    ສາມາດ       ງ    
ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູນ້ າໃຊ.້  

- ການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຫ່ງຊາດແຕ່ລະຂັນ້ ສາມາດ       ຂ ມູ້ນສະຖຕິ ິ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນພາກທ ີ
IV ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ສະຖຕິ,ິ ໝວດທ ີ 3 ຂອງດ າລດັແນະນ າປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ 
ສະຖຕິ ິແລະ ບດົແນະນ າສະບບັນີ.້ 

- ການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນສະຖຕິ ິ ຕອ້ງຮບັປະກນັຄວາມຄບົຖວ້ນ, ຊດັເຈນ, ທນັເວລາ, ໜາ້ເຊື່ ອຖ,ື ມີ
ຄວາມສະເໝພີາບ ໃນການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນສະຖຕິ ິຂອງທຸກພາກສ່ວນ. 

 
2.   າທ  ໃນການເຜຍີແຜ່ຂ ມ້ນູສະຖຕິທິາງການ 
   ການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນສະຖຕິທິາງການ ແມ່ນໜາ້ທີ່ ຂອງການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຫ່ງຊາດແຕ່ລະຂັນ້ ໂດຍ

ປະຕບິດັຕາມພາກທ ີIV ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ສະຖຕິ.ິ 
 

3.      າ ໃນການເຜຍີແຜ່ຂ ມ້ນູສະຖຕິທິາງການ 
- ຫາ້ມການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນສະຖຕິ ິທີ່ ກ່ຽວກບັຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງຊາດ ແລະ 

ຂ ມູ້ນສະຖຕິ ິທີ່ ບ ່ ນອນໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງຕນົຢ່າງເດດັຂາດ. 
- ຫາ້ມການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ເຜຍີແ  ຂ ມູ້ນສະເພາະຂອງບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການ 

ຈດັຕັງ້ໃດໜຶ່ ງ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 24 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ສະຖຕິ.ິ 
- ຫາ້ມການຈດັຕັງ້ສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນສະຖຕິ ິ ທີ່ ມລີກັສະນະປອມແປງ, ບດິເບອືນ 

ຫລ ືຂ ມູ້ນທີ່ ຍງັບ ່ ທນັເປັນຂ ມູ້ນສະຖຕິທິາງການ  ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ ຫຼ ືສາ້ງຄວາມເສຍ
ຫາຍຕ ່ ຜູອ້ ື່ ນໂດຍເຈດຕະນາ. 



- m,.u0u,l~~.L}lJElu ~'cCli3umlJ~~mJ9j~m~~OUnilJ~Cl~j~~flC1CCmJ~iCl Ui'ctJCrJU
((cj~l,JnfllJU1 3 m~ 'ctJUil~U9n29U29nCltJ~~J (c~~ CDimJiu61niiJCl!;J lUlU~~
CuU2Uil~~.L}lJ~~flC1 tClU~'ctl5U9~VtJiCl~in~~Oumu~Cl~J~~flC1ccmJ~'Cl 6lCtJU..
0~~mJ9j.

- mWl,JnfilJ, Dfll,JnfilJ ((~~ §JmlJ~Cl~JlClotJ ~9nS:iU(CUU m~ ~,(iJi CJ~;3m1~
wu~~flfl (ib91CltJ~~jUl'j1.Q~dlCl m~ 1CltJ~~j§lJlJ9n~m61sul~;):inj,u~~flfl
tClU~'c(l5U9~1)UiCl~mmU~Cl~j llJ~~OU~~flC1CCmJ~iCl.

l,Jnfiu, iJfll,JnfilJ Qj mlJ~Cl~jlClotj ffi~~(DCl~mi.u~jli';)2'j(VlJ ~~ilnc1iCiJlJlJiCl
C1~mlJm.u~'c(l~~l,J'c5 llJ.uiClm 61 29jnClmJiU;Ji(l;)U ~~flEi.

VIII.

Cib9C19U~~mJ9j!(lmlJfI;)ilJrl8JmlJiJ,l~~-Vu~~flfl29j0iJil~~.lJlJ, mlJ~Cl~j~~flfl
ccmJ~ iCl CCL1~~~U rl9 jD ucumucrJ UccrJ~.IJlJ~ ~fl EiUlijmlJ ctJU9U~ ~9:i n, (cCJunilJcCJuccrJ~
-VlJ2 9 jmlJ~Cl~ j~~fl flccmJ~·iCl rl8 Jl mCCUlmmJi~nlJniU JiiiJCl!~tJ~C;)~' 28jmU~itJJiU ~
-vu~~flEi 6l'ce1JiiiJCl!;JlUlJiClm 8 28jci,~mcu~iJitJ~fluClnClmJitJ;)ie1;)tJ ~~flfl.

U u

IX. n'1J~C1C1jtJ~f1UC1n'1JC(jtJCC62.1J1J~~i1f1U1'jn'1J

lJ9UlmnlJiJ;3niu~~flfl, ~u~~flflccmj~'Cl cDu(~'n,utJ~~,uialJmlJ nlJmU~Cl~j
~~flfl(cmj~'Cl lUmU~Cl~jtJ~fluCl (C~~ CJlJ2~mtJ'tJDmcu~iJ'~~UlJD lm(tJuDm(u~iJ'9U
~~9JCl Cib8iJil~d~'lU~JnjiU mucCJU((rJ~.lJlJ~~flEi 29j(Cc1~~1Um:.:b;)UlmDtJ~~ClVl(JU~J
~Cl.

lUmU~Cl~jtJ~fluCl DClccu~iJin:i;)nUniUC(jtJCCrJ CC~~iJil~~-VlJ~~flflUl'JmU ~~iJuD
rl9JDmuEiClmlJ, ~nQ CC~~tJ~CDU(JU(tJU((c1~~'c~tJ~ fJim'nDiJum'mQJtJinlUmU~Cl~J
tJ~EiiJCl((.uUlm2JlJOCl~itJj'UiJij(tJlJ~itJ~n9n~9U lmnlJiJ;3mu~~flEi, ~U~~flfl((ti1J~'Cl
(ib9~lJfI;J' C(~~ iJi~~(uU2f1i(muiJi1h,u m;)rrtJi~u~~flEi(Cu1j~'Cl Cll9tJUYJ (C~~ CCJlh{~ul
((UlmmJi~nlJ~~1UilJfl;)~jlU((c1~d~tJ~ ((~~ munuJiiiJm;)~'.

X.

\;'

5


