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ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງຂໍ້ມນ
ູ (IM TWG Meeting)

I ພາກສະເໜີ:
ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ໄຂຂື້ນໃນເວລາ 9:00 ຫາ 16:00 ໃນວັນທີ 13
ທັນວາ 2016 ທີີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບນພະມິດ ໂສມວິຈິດ ຮອງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຜູ້ຊີື້ນໍາວຽກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຝ່າຍປະຕິບັດງານຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ
, ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດງານ ແລະ ບັນດາວິຊາການໜ່ວຍງານຄ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ ພ້ອມດ້ວຍຫົວ
ໜ້າຄ້ມຄອງຂໍ້ມູນຈາກອົງການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບ ລບຕ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງເຂົື້າຮ່ວມທັງໝົດ 20 ທ່ານ ດັັ່ງນີື້:

ລ/ດ

ຊີ່ ແລະ ນາມສະກນ

ຕໍາແໜ່ງ, ອົງການ

1

ທ່ານ ບນພະມິດ ໂສມວິຈິດ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ

2

ທ່ານ ຄໍາມງຄູນ ສດທິວົງ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ຄຊກລ

3

ທ່ານ ນັນທະວົງສາ ວົງຖະໜອມ

ວິຊາການ GIS, ຄຊກລ

4

ທ່ານ ນາງ ບົວຄໍາ ທໍາມະວົງ

ວິຊາການ IMSMA, ຄຊກລ

5

ທ່ານ ນາງ ສິນໃຈ ພົມມະນີຈັນ

ວິຊາການ IMSMA, ຄຊກລ

6

ທ່ານ ຈັນທະວີສກ

ວິຊາການ NPA

7

ທ່ານ ພູທອນ

ວິຊາການ NPA

8

ທ່ານ ຄໍາກິີ່ງ ສຂະຫວັດ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຖານຂໍ້ມູນ ຄກລ

9

Mr. Marco Heuscher

ຊ່ຽວຊານ ຄກລ

10

ທ່ານ ບນທະວີ

ວິຊາການ ຄກລ

11

ທ່ານ ຫັດສະດອນ

ວິຊາການ ຄກລ

12

ທ່ານ ພູວຽງ

ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ມະນດສະທໍາກອງທັບ 58

13

ທ່ານ ແກ້ວພິລາ

ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ມະນດສະທໍາກອງທັບ 58

14

ທ່ານ ທອງເດອນ ອທະຈັກ

MAG

15

ທ່ານ ວັງຍາລ ຈົວເນັື້ງ

MAG

16

ທ່ານ ວິໄລສັກ

HI

17

ທ່ານ ຫົງສະຫວັນ

HI

18

ທ່ານ ວອນສັກດາ

Halo

19

ທ່ານ ສລິວັນ

Interpreter

II ເນອ
ື້ ໃນກອງປະຊຸມ:
ກອງປະຊຸມໄດ້ໄຂຂຶື້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາ 09:00 ໂມງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ທ່ານ ບນພະມິດ ໂສມວິຈິດ. ເຊິີ່ງທ່ານໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນວ່າ: ກອງປະຊຸມວິຊາການຄັື້ງນີື້ຈະເປັນໂອກາດດີ ທີີ່
ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລກັນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ, ເພີ່ອແລກປ່ຽນວິທີການ
ປະຕິບັດທີີ່ດີໃນການຄ້ມຄອງຂໍ່ື້ມູນໂດຍອີງໃສ່ວຽກຕົວຈີງກ່ຽວກັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການປ້ອນຂໍ້ມູນ, ການນໍາ
ໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ວຊ
ິ າການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຫຼົັ່ານີແ
ື້ ລກປ່ຽນບົດຮຽນນໍາກັນ.
ຫຼັງຈາກນັື້ນ, ທ່ານ ຄໍາມງຄູນ ສດທິວົງ ສະຫຼຸບລວມບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ທີີ່ຄ້າງຄາໃນກອງປະຊຸມ
ທີີ່ຜ່ານມາ ຄັື້ງວັນ 29 ກັນຍາ 2016.

ທາງໜ່ວຍງານຄ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ຫົວຂໍ້ທັງໝົດມີດັັ່ງນີື້:
 ທ່ານຄໍາມງຄູນ ສດທິວົງ ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ເທັກນິກໃໝ່ກ່ຽວກັບການເກັບກາຂໍ້ມູນຈາກພາກສະໜາມ
ມາເຂົື້າໃນຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ທີີ່ທ່ານ ຄໍາມງຄູນ ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເທັກໂນໂລຊີທີີ່ ເມອງລີອົງ
ປະເທດຝລັັ່ງເສດໃນຄັື້ງວັນທີ 15-17 ພະຈິກ 2016
 ການກໍານົດຂໍ້ມູນ, ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບການເຊີ່ອມກັນຂອງຟອມ ແລະ ບົດລາຍງານທີມີບັນຫາ ໃນ
ຖານຂໍ້ມູນ IMSMA ສະເໜີໂດຍທ່ານ ຄໍາມງຄູນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສິນໃຈ.
 ອະທິບາຍຂັື້ນຕອນ ແລະ ແບບຟອມ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຄວາມຄບໜ້າປະຈໍາເດອນມານໍາສະ
ເໜີໂດຍ ທ່ານ ນັນທະວົງສາ.
2|P age

III ພາກຂສ
ໍ້ ະເໜີ
 ພາຍໃນກອງປະຊຸມມີຂໍ້ສະເໜີ ດັັ່ງນີື້:
1. Mr. Marco Heuscher ສະເໜີພາຍໃນກອງປະຊຸມຢາກໃຫ້ອະທິບາຍລະອຽດວ່າ ຄວນລີື້ງບົດ
ລາຍງານໂຕໃດໃສ່ກັບບົດລາຍງານໃດ ເພີ່ອເປັນການສະດວກງ່າຍແລະເຂົື້າໃຈໄວສໍາລັບຜູ້ປ້ອນຂໍ້
ມູນເຂົື້າໃນແບບຟອມລາຍງານ.
2. ທ່ານ ທອງເດອນ ອົງການແມັກ ສະເໜີຖ້າເປັນໄປໄດ້ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີຫລາຍທາງເລອກເຊັັ່ນວ່າ: On
going, Completed, ແລະ Suspended ເພາະຄິດວ່າເຮັດໃຫ້ສັບສົນສໍາລັບຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ.
ນອກນັື້ນ ທ່ານ ທອງເດອນ ຍັງໄດ້ອະທິບາຍສາເຫດທີີ່ເນື້ອທີີ່ TS ນ້ອຍກວ່າເນື້ອທີີ່ CHA ວ່າ:
ໃນຄະນະທີີ່ເຮັດ TS ບາງເນື້ອທີີ່ບໍ່ສາມາດເຂົື້າໄປໄດ້ຍ້ອນເຫດຜົນບາງຢ່າງ ແຕ່ຄະນະແຕ້ມແຜນ
ວາດ CHA ໄດ້ກວມເອົາເຂດ ຫຼ ເນື້ອທີີ່ບໍ່ສາດເຂົາື້ໄປໄດ້ນັື້ນພ້ອມຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ບາງເນື້ອທີີ່ CHA
ໃຫຍ່ກວ່າເນື້ອທີີ່ TS.
3. ທາງ NRA ຈະຮ່ວມແກ້ໄຂກັບອົງການ MAG ໂດຍກົງກ່ຽວກັບບັນຫາເລີ່ອງ ຖ້າຫາກວ່າກລະນີ
ສະໜາມທີີ່ມີເນື້ອທີີ່ໃຫ່ຍ ແລະເຮັດຢູ່ຍັງບໍ່ສໍາເລັດ ບໍ່ຟ້າວສົັ່ງມາໃຫ້ທາງ NRA ເທີ່ອໄດ້ບໍ່ ຖ້າໃຫ້
ເຮັດສໍາເລັດແລ້ວບາດດຽວຈີີ່ງສົັ່ງມາຈະເປັນໄປໄດ້ບໍ່.
4. Mr. Marco Heuscher ເຫັນດີ ຖ້າທກໆ ອົງການ ເຮັດສະໜາມໃດແລ້ວຊໍ່າໃດກໍ່ໃຫ້ສົັ່ງ
ມາຊໍານັື້ນກ່ອນ.
5. Mr. Marco Heuscher ສະເໜີບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຊ້ແມັດມມ ແຕ່ຢາກໃຫ້ປ່ຽນມາໃຊ້ລະບົບພິກັດ
ແທນໃນການກໍານົດເນື້ອທີີ່.
6. Mr. Marco Heuscher ສະເໜີ ສໍາລັບຟອມ TS ແລະ CHA ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຕັດບ່ອນ
ປ້ອນຂໍ້ມູນລະເບີດອອກ ເພາະດຽວນີື້ເຫັນວ່າ TS ແມ່ນຕັດອອກແລ້ວ ແຕ່ຢູ່ຟອມ CHA ຍັງຢູ່
ສະນັື້ນຢາກໃຫ້ມີແຕ່ຢູ່ຟອມ RT ຟອມດຽວເພີ່ອໃຫ້ເອກກະພາບກັນ ແຕ່ຕ້ອງ Link ຟອມ TS,
CHA, ແລະ RT ໃສ່ກັນໃຫ້ຖກຕ້ອງແລ້ວຈີີ່ງສົັ່ງໃຫ້ NRA.
7. ທ່ານ ວອນສັກດາ ອົງການ HALO ສະເໜີການເຮັດ CHA ຕ້ອງມີມາດຕະຖານບໍ່ວ່າການແຕ້ມ
ແຜນວາດຕ້ອງແຕ້ມນ້ອຍຫລໃຫ່ຍທໍ່ໃດ.
8. ທ່ານ ບນພະມິດໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນຕໍ່ຄໍາຖາມຂອງອົງການ HALO ແລະ ຫລາຍໆ ອົງການວ່າເຫັນດີ
ໃຫ້ແຕ້ມກວມເອົາບ໋ອກສີຂຽວ.
9. Mr. Marco Heuscher ສະເໜີ ໃຫ້ມີການສອນ ການປ້ອນ ການລິື້ງຂໍ້ມູນ ການຕິດຂັດເອກ
ກະສານ ໃຫ້ຖກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ໃຫ້ແຕ່ລະອົງການຕີ່ມອີກ.
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10. Mr. Marco Heuscher ສະເໜີວ່າໃນກລະນີຫຍັງແດ່ທີີ່ສາມາດປິດ CHA ໄດ້ ແລະ ແບບໃດທີີ່
ເປັນ Phase out ພື້ນທີີ່ກວດກູ້ໃນ CHA ບໍ່ໝົດແຕ່ໄດ້ໝາຍປິດແລ້ວ ທາງ IM ໄດ້ສະເໜີໃຫ້
ເອົາເຂົື້າໃນກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ພົມມະຈັນ.
11. ທ່ານ ວອນສັກດາ ອົງການ HALO ສະເໜີວ່າ ໃນ CHA ທີີ່ເຮັດແລ້ວແຕ່ມີປະຊາຊົນມາລາຍງານ
ວ່າເຫັນລູກລະເບີດ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ແຕ້ມໃໝ່ຫຼບ ທາງ IM ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເອົາເຂົື້າໃນກອງປະຊຸມຂອງ
ທ່ານ ພົມມະຈັນ.
12. Mr. Marco Heuscher ສະເໜີ ບັນຫາລະຫວ່າງ ບົດລາຍງານ AC ແລະ CHA ຢາກໃຫ້ໃສ່
PDF ເປັນມາດຕະຖານດຽວຄ ໃຫ້ເປັນ ໜຶີ່ງຕໍ່ໜຶີ່ງ ທາງ IM ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເອົາເຂົື້າໃນກອງ ປະຊຸມ
ຂອງທ່ານ ພົມມະຈັນ.
13. ໜ່ວຍງານຄ້ມຄອງຂໍ້ມູນຈາກອົງການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ສະເໜີຂເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
CL TWG meeting.
IV. ພາກສະຫຼບ
ຸ :
ຫັຼງຈາກນັື້ນ ເວລາ 15:30 ທ່ານ ບນພະມິດ ໂສມວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງ ຄຊກລ ໃດ້ກ່າວສະຫຼຸບ,
ຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ປິດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ປິດລົງໃນເວລາ 16: 00 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.
ປະທານກອງປະຊຸມ:

ໜ່ວຍງານຄມ
້ ຄອງຂມ
ໍ້ ນ
ູ :
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