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Land Use Information System (LUIS) 

 

LUIS, ລະບບົຖານຂໍມ້ ນການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ໃນ ສປປ ລາວ 
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LUIS ແມູ່ ນຖານຂໍມ້ ນທ ູ່ ສາມາດຈດັເກບັຂໍມ້ ນການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິໃນຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຂັນ້ທ ູ່ ສ ງກູ່ ວາ ສໍາລບັໃຊເ້ປັນຂໍມ້ ນສະຖຕິ,ິ ບດົລາຍງານ 
ແລະ ການນໍາໃຊອ້ືູ່ ນໆທ ູ່ ຫຼາກຫຼາຍ ເຊັູ່ ນການຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິໃນລະດບັໂຄງການ ຫຼ ືວເິຄາະເບິູ່ ງການ
ປູ່ ຽນແປງຂອງທ ູ່ ດນິ ລະຫວູ່ າງການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິໃນປະຈບຸນັ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິໃນອານາຄດົ.  

ຂໍມ້ ນທ ູ່ ຖກືອບັໂຫລດເຂົາ້ໃນລະບບົ ມ ການເກບັຮກັສາໄວຢູ້່ າງປອດໄພໃນຮ ບແບບທ ູ່ ເປັນໂຄງສາ້ງ ແລະ ມ ມາດຕະຖານໃນລະບບົເຊ ເວ ທ ູ່ ມ ລະບບົ
ການສໍາຮອງຂໍມ້ ນ. LUIS ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ ນການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິໄດງູ້່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍຕໍູ່ ຜ ນໍ້າໃຊ ້ ໂດຍເຂົາ້ໃຊງ້ານຜູ່ ານແຜນທ ູ່
ເວບັໄຊຕ ໌ເຊິູ່ ງສາມາດສະແດງເບິູ່ ງຂໍມ້ ນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິທ ູ່ ຈດັເກບັໄວ ້ແລະ ຊັນ້ຂໍມ້ ນອືູ່ ນໆ ເຊັູ່ ນ: ເຂດປູ່ າໄມຂ້ອງລດັ, ຂໍມ້ ນການສໍາຫຼວດສໍາມະໂນ
ຄວົຂອງບາ້ນ ແລະ ຂໍມ້ ນສະເພາະກູ່ ຽວກບັເພດ, ແລະ ຍງັມ ຫຼາຍທາງເລອືກສໍາລບັພືນ້ຫຼງັແຜນທ ູ່ .  

LUIS ແມູ່ ນການຮູ່ ວມມກືນັລະຫວູ່ າງ ກມົທ ູ່ ດນິ (DoL), ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ສະຖຕິ ິ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລອ້ມ 
(ສຄສຊສ) (NRESRI) ຈາກ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລອ້ມ (MoNRE) ແລະ ກມົຄຸມ້ຄອງທ ູ່ ດນິກະສກິໍາ (DALaM) 

ຈາກ ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປູ່ າໄມ ້(MAF).  

ແອບັພຣເິຄເຊນິໃນເວບັໄຊຕຂ໌ອງ LUIS ສາມາດຄົນ້ຫາຂໍມ້ ນທາງດາ້ນສະຖຕິ ິແລະ ສາ້ງບດົລາຍງານທ ູ່ ສງັລວມມາຈາກຂໍມ້ ນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິທ ູ່ ຈດັ
ເກບັໄວ.້ ເງ ືູ່ອນໄຂການກັູ່ ນຕອງຂໍມ້ ນເຊັູ່ ນ: ປ ທ ູ່ ສ້າ້ງຂໍມ້ ນ, ວທິ ການທ ູ່ ນໍາໃຊ,້ ການສະໜບັສະໜ ນທ ູ່ ໄດຮ້ບັຈາກອງົການຄ ູ່ ຮູ່ ວມງານ ແມູ່ ນສາມາດຄົນ້
ຫາຂໍມ້ ນການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິທ ູ່ ສະເພາະເຈາະຈງົໄດ.້ LUIS ແມູ່ ນເປັນເຈົາ້ຂອງໂດຍລດັຖະບານລາວ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂດຍຂະແໜງການຈາກ 
ກະຊວງຊບັພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລອ້ມ (ກມົທ ູ່ ດນິ ແລະ ສ ນຂໍມ້ ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລອ້ມ) ແລະ ກະຊວງ
ກະສກິໍາ ແລະ ປູ່ າໄມ ້(ກມົຄຸມ້ຄອງທ ູ່ ດນິກະສກິໍາ). 

ການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິແມູ່ ນຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປ ທ ູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ, ໂດຍມ ວທິ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຕກຕູ່ າງກນັ ແລະ ມາດຕະຖານການໃຊ ້
ລະຫັດັຂໍມ້ ນແຕກຕູ່ າງກນັທ ູ່ ຢ ູ່ ໃນບນັການອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັຖະບານລາວ (ພະແນກຊບັພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ, ພະ
ແນກກະສກິໍາ ແລະ ປູ່ າໄມແ້ຂວງ, ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິູ່ ງແວດລອ້ມເມອືງ, ຫອ້ງການກະສກິໍາ ແລະ ປູ່ າໄມເ້ມອືງ) ໃນການ
ການຮູ່ ວມມກືບັອງົການພດັທະນາຕູ່ າງ ເຊັູ່ ນ: GIZ, SDC/TABI, KfW/ICBF ແລະ ອືູ່ ນໆ. 

ຂໍມ້ ນເຫຼ ົູ່ ານ ຕ້ອ້ງເຮດັໃຫເ້ປັນມາດຕະຖານ ເຊິູ່ ງເຮດັໄດໂ້ດຍການໂອນລະຫດັການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິເດ ມ ໄປຫາລະຫດັການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິລູ່ າສຸດ. 

ໜາ້ທ ູ່ ຮບັຜດິຊອບຕົນ້ຕໍກູ່ ຽວກບັຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຂໍມ້ ນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂໍມ້ ນ ແມູ່ ນຂ ນ້ກບັຜ ຜ້ະລດິຂໍມ້ ນ ເຊິູ່ ງສູ່ ວນໃຫຍູ່ ແມູ່ ນມາຈາກ
ອງົການຂອງລດັຖະບານລາວ ຂັນ້ເມອືງ ຫຼ ື ຂັນ້ແຂວງ. ເພືູ່ ອສາມາດນໍາໃຊຂໍ້ມ້ ນການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິໃນວທິ ການລວມຂໍມ້ ນເຂົາ້ກນັໄວ ້ ເພືູ່ ອ
ເປັນຂໍມ້ ນການວາງແຜນໃນຂັນ້ຕໍູ່ ໄປ, ການລາຍງານ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງຂໍມ້ ນສະຖຕິແິມູ່ ນມ ຄວາມສໍາຄນັ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກໍູ່ ຕາມ, 

LUIS ແມູ່ ນສະໜບັສະໜ ນການປະເມ ນຄຸນນະພາບຂອງຂໍມ້ ນ ໂດຍວທິ ການທ ູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັເຊັູ່ ນ: 

- ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງ Geodata ໃນລະຫວູ່ າງການອບັໂຫຼດຂໍມ້ ນ ແລະ ກວດກາຂໍມ້ ນໃນແອບັພຣດິເຄເຊນິ LUIS 

- ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຂໍມ້ ນເປັນປະຈາໍ ໂດຍທ ມງານ LUIS ໂດຍອ ງໃສູ່ ປ ມ້ຄ ູ່ ມທື ູ່ ມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍສ້ະເໜ ຕໍູ່ ກບັຜ ເ້ຜ ຍແຜູ່ ຂໍມ້ ນ 

- ຂັນ້ຕອນການອະນາໄມຂໍມ້ ນ back-end ແບບອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຄໍາແນະນໍາສໍາລບັການກະກຽມ/ກວດກາຂໍມ້ ນກູ່ ອນອບັໂຫຼດຂໍມ້ ນເຂົາ້ LUIS 

ພາກສູ່ ວນການດາວໂຫຼດ LUIS ສາມາດສະໜບັສະໜ ນການເຜ ຍແຜູ່ ຂູ່ າວສານ ແລະ ຂໍມ້ ນລະຫວູ່ າງຜ ນໍ້າໃຊ ້LUIS. ຄ ູ່ ມກືານວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ 
ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ລວມທງັແຈງ້ການກູ່ ຽວກບັການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິທົູ່ ວໄປສາມາດແບູ່ ງປັນໄດໃ້ນ LUIS. 

ຊູ່ ອງວູ່ າງຂອງຂໍມ້ ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍທົູ່ ວໂລກຍງັຄງົມ ຢ ູ່  ແລະ ຄວາມຮ ຂ້ອງພວກເຮາົກູ່ ຽວກບັຊວິດິຂອງແມູ່ ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິຍງັຄງົບໍູ່ ພຽງພໍ ເພືູ່ ອທ ູ່
ຈະຕອບສະໜອງຄວາມທາ້ທາຍໃນການານອອກແບບນະໂຍບາາຍຕູ່ າງໆ ເພືູ່ ອໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs). LUIS ມ 
ທູ່ າແຮງທ ູ່ ຈະຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງ ແລະ ຊຸດຂໍມ້ ນໃນປະຈບຸນັເພືູ່ ອສົູ່ ງເສ ມ ແລະ ຮບັຮອງຂໍມ້ ນທ ູ່ ຍງັບໍູ່ ທນັລວມເຂົາ້ກນັ, ດັູ່ ງນັນ້ ຈ ູ່ ງເປັນການສະເ
ໜ ຂໍມ້ ນທ ູ່ ເປັນລກັສະນະສະເພາະ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານກູ່ ຽວກບັການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິຂອງແມູ່ ຍງິ ແລະ ຜ ູ່ ຊາຍ. ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າພືນ້ຖານດັູ່ ງກູ່ າວມ ຄວາມ
ເປັນກາງຕໍູ່ ກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ແຕູ່ ຂໍມ້ ນ ແລະ ການນໍາໃຊຈ້ະບໍູ່ ແມູ່ ນແບບນັນ້. ການແຍກຂໍມ້ ນທ ູ່ ບໍູ່ ລວມກນັມ ແນວໂນມ້ທ ູ່ ຈະມ ຜນົຕໍູ່ ກບັຄວາມ
ຕອ້ງການ ແລະ ຂ ດຄວາມສາມາດຂອງການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ສາມາດກໍານດົ ແລະ ແກໄ້ຂໄດໃ້ນລະບບົ ເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັຖານຂໍມ້ ນ LUIS ທ ູ່ ສາມາດ
ຕອບສະໜອງພາລະບດົບາດສໍາຄນັໃນການລວມເອາົຂໍມ້ ນກູ່ ຽວກບັຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວູ່ າງຍງິ-ຊາຍ ແລະ ຂໍມ້ ນແບບດັູ່ ງເດ ມ, ແລະ ສາມາດ
ຂະຫຍາຍໄດ ້ ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍຕດິຕາມຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງປະເທດລາວ ຕໍູ່ ກບັຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວູ່ າງຍງິ-ຊາຍໃນການຮບັປະກນັສດິຄອບຄອງທ ູ່ ດນິ 
ແລະ ແບູ່ ງປັນຊບັພະຍາກອນຢູ່ າງເທົູ່ າທຽມ. 



 

3 

 

ຄ ູ່ ມກືານນາໍໃຊໂ້ປຼແກມຼລະບບົຖານຂໍມ້ ນນາໍໃຊທ້ ູ່ ດນິ (ແຜນທ ູ່ )                                                                                                                 

 ສາລະບານ 
 

1. ການນໍາໃຊໂ້ປຣແກຣມ luis ສໍາລບັຜ ໃ້ຊທ້ົູ່ ວໄປ ແລະ ຜ ນ້ າໃຊທ້ ູ່ ໄດລ້ງົທະບຽນ. 4 

1.1 ຂັນ້ຕອນການປູ່ ຽນພາສາໃນລະບບົ ເພືູ່ ອຄວາມເຂົາ້ໃຈງູ່າຍຂອງຜ ຊ້ມົໃຊ:້ 4 

1.2 ໜາ້ທ ູ່  ແລະ ຂອບເຂດສດິຂອງຜ ນໍ້າໃຊ ້ 5 

2. ວທິ ການລງົທະບຽນ ແລະ ເຂົາ້ນໍາໃຊລ້ະບບົ 5 

2.1 ຂັນ້ຕອນການລງົທະບຽນ 5 

2.2 ການເຂົາ້ສ ູ່ ລະບບົໂປຣແກຣມໜາ້ເວບັ Login ໂດຍໃຊຊ້ືູ່   Email ແລະ Password 6 

3. ຂັນ້ຕອນການດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນຂອງຜ ນໍ້າໃຊ ້ 7 

3.1 ການດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ 7 

3.2 ການດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນ ສະຕຮາຍ 8 

3.3 ການດາວໂຫຼດ ຄໍາແນະນໍາ/ເຄືູ່ ອງມ ື 9 

3.3 ການດາວໂຫຼດ ຄ ມກືານນໍາໃຊ ້LUIS, ຄໍາແນະນໍາໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ແຈງ້ການ 10 

3.4 ການດາວໂຫຼດ QGIS Add-ons 10 

4. ການເພ ມ້ຂໍມ້ ນວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ 11 

4.1 ເພ ມ້ຂໍມ້ ນວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ 11 

4.2 ການເພ ູ່ ມຂໍມ້ ນຮ ບແບບ 15 

4.3 ຂັນ້ຕອນອບັໂຫຼດເອກະສານ 16 

4.4 ຂັນ້ຕອນວທິ ການອບັໂຫຼດ ເທມັເພລດ ແລະ ຂໍມ້ ນທາງດາ້ນບໍລຫິານ 18 

4.5 ວທິ ການອບັໂຫຼດ QGIS Add-ons 20 

5. ການນໍາໃຊຄໍ້າສັູ່ ງເມນ ແຜນທ ູ່ ໂຕຕ້ອບໃນລະບບົ LUIS 22 

5.1 ການເປ ດນໍາໃຊແ້ຜນທ  ໃນລະບບົ LUIS 22 

5.2 ການໃຊຄໍ້າສັູ່ ງ ຄົນ້ຫາແຜນທ ູ່ ສະເພາະ 23 

6. ການໃຊຄໍ້າສັູ່ ງເມນ  ໃນການຄົນ້ຫາຂໍມ້ ນສະຖຕິ ິແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ 25 

7. ພາກສູ່ ວນຕດິຕໍູ່ ພວົພນັ 26 

8. ການໃຊງ້ານບນັດາ ເມນ  ຄໍາສັູ່ ງ ຂໍມ້ ນທົູ່ ວໄປ. 27 

8.1 ຂໍມ້ ນຜ ໃ້ຊ ້ 27 

8.2 ວທິ ການແກໄ້ຂຂໍມ້ ນ ແລະ ລະຫດັຜານຂອງຜ ນໍ້າໃຊ ້ການແກໄ້ຂຂໍມ້ ນຜ ໃ້ຊ 28 

8.3 ການປູ່ ຽນແປງລະຫດັຜູ່ ານຜ ໃ້ຊ ້ 28 

9. ການຄຸມ້ຄອງຜ ນໍ້າໃຊ ້ 29 

9.1 ແກໄ້ຂຜ ໃ້ຊ ້User ໃຫເ້ປັນ Admin 29 

9.2 ການລບືຊືູ່ ຜ ນໍ້າໃຊອ້ອກຈາກລະບບົ 30 

9.3 ເພ ມ້ຜ ໃ້ຊໃ້ໝູ່  31 

9.4 ເບິູ່ ງຂໍມ້ ນການວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິທງັໝດົ 32 

9.5 ການແກໄ້ຂ ລາຍລະອຽດຂໍມ້ ນ, ລ ບຂໍມ້ ນ ແລະ ກວດເບ ູ່ ງຜ ອ້ບັໂຫຼດຂໍມ້ ນ ໃນລະບບົ LUIS 32 

10. ການໃຊເ້ມນ ຄໍາສງັການລາຍງານ ແລະ ດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນການລາຍງານ 34 

10.1 ການໃຊເ້ມນ ຄໍາສງັການລາຍງານ 34 

10.2 ການດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນການລາຍງານ 36 
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1. ການນາໍໃຊໂ້ປຣແກຣມ luis ສໍາລບັຜ ໃ້ຊທ້ົູ່ ວໄປ ແລະ ຜ ນ້ າໃຊທ້ ູ່ ໄດລ້ງົທະບຽນ. 

         ໄປທ ູ່  ໜາ້ງຕູ່ າງ ເວບັບາວເຊ  ແລວ້ພ ມ ລະຫດັປາຍທາງ ຂອງລະບບົທ ູ່ ໃຫບໍ້ລກິານ ຕວົຢູ່ າງ 
https://luis.luislao.info ແລວ້ຈະປະກດົໜາ້ຕູ່ າງຂອງ ເວບັໄຊຂອງການນ າໃຊທ້ ູ່ ດນິຂ ນ້ມາດັູ່ ງຮ ບພາບລຸູ່ ມນ  ້

 

1.1 ຂັນ້ຕອນການປູ່ ຽນພາສາໃນລະບບົ ເພືູ່ ອຄວາມເຂົາ້ໃຈງູ່າຍຂອງຜ ຊ້ມົໃຊ:້ 
1. ທ ູ່ ໜາ້ຕູ່ າງ ເວບັໄຊ ຖານຂໍມ້ ນ LUIS ທາງດາ້ນຂວາມ ືຈະມ ຮ ບສນັຍາລກັ ເຄືູ່ ອງໝາຍທຸງຊາດ ແລວ້ໃຫ ້

ທູ່ ານຄກິໃສູ່  ສນັຍາລກັພາສາທ ູ່ ຕອ້ງການ. 
2. ເລອືກພາສາລາວ ແລວ້ລະບບົຈະປູ່ ຽນເປັນພາສາທ ູ່ ທູ່ ານເລ ອກໂດຍອດັຕະໂນມດັ. ແລະ ຂໍມ້ ນທຸກຢູ່ າງຈະ

ເປັນພາສາລາວທນັທ . 
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1.2 ໜາ້ທ ູ່  ແລະ ຂອບເຂດສດິຂອງຜ ນ້າໍໃຊ ້

 ລະບບົປະຕບິດັການ ຖານຂໍມ້ ນ ການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ໄດມ້ ການສາ້ງຟັງຊັນ້ ໃນການກໍານດົໜາ້ທ ູ່

ຂອບເຂດສດິຂອງຜ ນ້ໃຊ ້ ອອກເປັນຢູ່ າງລະອຽດ ເພືູ່ ອໃຫມ້ ຄວາມປອດໄພໃນການໃຊງ້ານຂອງລະບບົຫລາຍ
ຍິູ່ ງຂ ນ້ ໂດຍໄດກ້ໍານດົອອກເປັນ 4 ລະດບັດັູ່ ງນ :້ 1. ຜ ນໍ້າໃຊ ້ ສາທະລະນະ, 2. ຜ ນໍ້າໃຊ ້ ທ ູ່ ໄດທໍ້າການ
ລງົທະບຽນ, 3. ຜ ນໍ້າໃຊ ້ໃນການຈດັການຂໍມ້ ນ ແລະ 4. ຜ ນໍ້າໃຊ ້ໃນການບໍໍລຫິານງານ ຂອງລະບບົທງັໝດົ 
ທ ູ່ ສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດງູ້່າຍ ໂດຍສະແດງລາຍລະອຽດ ຂອງແຕູ່ ຂອບເຂດສດິຂອງຜ ນໍ້າໃຊຈ້າກຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ້
ນ :້  

ໜາ້ທ ູ່ ຄວາມສາມາດ ຜ ນໍ້າໃຊທ້ົູ່ ວໄປ 

ຜ ນໍ້າໃຊທ້ ູ່
ລງົທະບຽນ 

ຜ ້
ບໍລຫິານ 

ຜ ບໍ້ລຫິານສ ງສຸດ 

ຂໍມ້ ນການເຂົາ້ສ ູ່ ລະບບົສົູ່ ງຜູ່ ານທາງອ ເມວ 

ຂໍມ້ ນທົູ່ ວໄປ  ✓ ✓ ✓ ✓ 

ເບ ູ່ ງຂໍມ້ ນ ເມຕາດາຕາ້ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ເບ ູ່ ງຂໍມ້ ນແຜນທ ູ່ ໃນລະບບົ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ຄນົຫາຂໍມ້ ນ  ✓ ✓ ✓ 

ເບ ູ່ ງຂໍມ້ ນລາຍງານສະຖຕິ ິ  ✓ ✓ ✓ 

ດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນ 
✓ (ສະເພາະນວທາງແຜນການນ າໃຊ ້

ທ ູ່ ດນິ ແລະ ແຜນການອືູ່ ນໆ)  ✓ ✓ ✓ 

ອບັໂຫຼດຂໍມ້ ນ   ✓ ✓ 

ແກໄ້ຂຂໍມ້ ນ   ✓ ✓ 

ລາຍງານ   ✓ ✓ 

ການຈດັການຜ ໃ້ຊ ້    ✓ 

ການຈດັການທງັລະບບົ    ✓ 

          

ຄວາມໝາຍຂອງສນັຍາລກັ 
✓ ອານຸຍາດ 

 ບໍູ່ ອານຸຍາດ 

  

 

 

2. ວທິ ການລງົທະບຽນ ແລະ ເຂົາ້ນາໍໃຊລ້ະບບົ 

2.1 ຂັນ້ຕອນການລງົທະບຽນ 

 ໃນໜາ້ຕູ່ າງ ຂອງລະບບົຖານຂໍມ້ ນ LUIS ທາງຂວາມ ື ຈະມ ເມນ ນືູ່ ງ ສໍາລບັໃຊ ້ ໄວໃ້ຫຜ້ ນໍ້າໃຊໄ້ດ ້
ລງົທະບຽນ ເຊ ູ່ ງຂັນ້ຕອນການລງົທະບຽນເຊ ູ່ ງປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນດັູ່ ງພາບລຸູ່ ມນ .້ 

1. ຄດິທ ູ່ ບູ່ ອນເມນ ຄໍາສັູ່ ງລງົທະບຽນ (Register) ຈະປະກດົໜາ້ຕູ່ າງ ທ ູ່ ຈະໃຫຜ້ ນ້ າໃຊປ້ອ້ນຂໍມ້ ນ, ຜ ້
ສະໝກັຕອ້ງໄດທໍ້າການປອ້ນໃສູ່ ຊູ່ ອງວູ່ າງ ຂອງແບບຟອມທ ູ່ ມ ມາໃຫ ້ໃຫຄ້ບົຖວ້ນ 

2. ຄກິໃສູ່ ຄໍາສັູ່ ງລງົທະບຽນເຂົາ້ນໍາໃຊ ້

3. ຄກິ ok  
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 ດັູ່ ງຮ ບທ ູ່ ສະແດງຂາ້ງລຸມ້ນ  ້(ໝາຍເຫດ: ຊືູ່ ຜ ໃ້ຊແ້ມູ່ ນ ລາຍລະອຽດ email ທ ູ່ ໄດທ້ າການປອ້ນຂໍມ້ ນ
ໃນເວລາສະໝກັ)  

 

 

  
 

2.2 ການເຂົາ້ສ ູ່ ລະບບົໂປຣແກຣມໜາ້ເວບັ Login ໂດຍໃຊຊ້ືູ່   Email ແລະ Password  

1. ຄກິເມາົທ ູ່ ເມນ ຄໍາສງັ ລງົຊືູ່ ເຂົາ້ໃຊ ້ດາ້ນຂວາມ ືແລວ້ ທໍາການ ປອ້ນຂໍມ້ ນລາຍລະອຽດຂອງຊືູ່  email 

ແລະ ລະຫດັຜູ່ ານ ທ ູ່ ຜ ນໍ້າໃຊໄ້ດລ້ງົທະບຽນໄປແລວ້ນັນ້ ດັູ່ ງພາບປະກອບລຸູ່ ມນ  ້
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3. ຂັນ້ຕອນການດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນຂອງຜ ນ້າໍໃຊ ້

 ສໍາລບັໃນພາກສູ່ ວນ ດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນ ຈະປະກອບໄປດວ້ຍ ຂໍມ້ ນການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ, ແບບ, 
ແບບຟອມ Shape files, ໜູ່ ວຍງານບໍລຫິານ, ຄ ູ່ ມແືນວທາງແຜນການນ າໃຊທ້ ູ່ ດນິ, ແຜນການອືູ່ ນ, ຄ ມກືານ
ນໍາໃຊ ້LUIS, ຄ າແນະນ າໃນການປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ແຈງ້ການ. 

3.1 ການດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ ູ່ ດນິ 

 ໃນການດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ຂນັຈລຸະພາກ ແລະ ມະຫາພາກ ສໍາລບັຜ ນໍ້າໃຊ ້ທ ູ່ ໄດ ້
ທໍາການລງົທະບຽນເທົູ່ ານັນ້ ເຊ ູ່ ງຈະສາມາດດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນ ການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິໄດ ້ດັູ່ ງຂັນ້ຕອນລຸູ່ ມນ  ້
 

1. ໄປທ ູ່ ເມນ ດາວໂຫຼດ ແລວ້ເລອືກຮ ບແບບ ຂໍມ້ ນການວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິທ ູ່ ຕອ້ງການ ໃນລາຍການ
ຂອງເມນ ຄໍາສັູ່ ງທ ູ່ ໄດລ້ະບຸໄວ ້

2. ເລອືກຄົນ້ຫາ ແຂວງ, ເມອືງ, ບາ້ນ ຂອງລາຍລະອຽດຂໍມ້ ນ ແລວ້ກດົເລອືກຄົນ້ຫາ 
3. ເບ ູ່ ງລາຍລະອຽດຂອງຂໍມ້ ນ ທ ູ່ ຈະທໍາການດາວໂຫຼດ 

4. ເລອືກຂໍມ້ ນທ ູ່ ຕອ້ງການດາວໂຫຼດ 
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3.2 ການດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນ ສະຕຮາຍ 

ໃນພາກສູ່ ວນເມນ  ສະຕຮາຍ ຈະປະກອບດວ້ຍຂໍມ້ ນ ສະຕຮາຍ ຂອງລະບບົໂປຣແກຣມ Styles 

QGIS, Styles ArcGIS, Template Shapefiles, Admin Entities ເຊ ູ່ ງຂັນ້ຕອນວທິ ການ 
ດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນດັູ່ ງລຸູ່ ມນ :້ 

1. ໄປທ ູ່ ເມນ ດາວໂຫຼດ 

2. ເລອືກເມນ  ສະຕຮາຍ ຄໍາສັູ່ ງທ ູ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ ້

3. ເລອືກລາຍລະອຽດຂອງຂໍມ້ ນ ທ ູ່ ຈະທໍາການດາວໂຫຼດ 
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3.3 ການດາວໂຫຼດ ຄໍາແນະນາໍ/ເຄືູ່ ອງມ ື

ໃນລະບບົຖານຂໍມ້ ນ LUIS ເມນ  ດາວໂຫຼດ ຄ ູ່ ມ ືສໍາລບັຄໍາແນະນໍາ/ເຄືູ່ ອງມ ືແມູ່ ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ ້
ໝດົທຸກຄນົ ທ ູ່ ຜ ນໍ້າໃຊບໍູ້່ ທນັໄດລ້ງົທະບຽນ ກໍູ່ ສາມາດເຂົາ້ໃຊງ້ານໃນຟັງຊັນ້ນິໄ້ດ ້ ເຊ  ູ່ ງມ ວທິ  ແລະ ຂັນ້
ຕອນດັູ່ ງລຸູ່ ມນ :້ 

1. ໄປທ ູ່ ເມນ ດາວໂຫຼດ 

2. ເລອືເມນ  ຄໍາແນະນໍາ/ເຄືູ່ ອງມ ື

3. ເລອືກລາຍລະອຽດຂອງຂໍມ້ ນ ທ ູ່ ຈະທໍາການດາວໂຫຼດ 
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3.3 ການດາວໂຫຼດ ຄ ມກືານນາໍໃຊ ້LUIS, ຄ າແນະນ າໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ແຈງ້ການ 

1. ໄປທ ູ່ ເມນ ດາວໂຫຼດ  
2. ເລອືກດາວໂຫຼດຄ ມ ື

3. ເລອືກລາຍລະອຽດຂອງຂໍມ້ ນ ທ ູ່ ຈະທໍາການດາວໂຫຼດ 

 

 

3.4 ການດາວໂຫຼດ QGIS Add-ons 

1. ໄປທ ູ່ ເມນ ດາວໂຫຼດ ເລອືກດາວໂຫຼດຄ ມ ື

2. ເລອືກລາຍລະອຽດຂອງຂໍມ້ ນ ທ ູ່ ຈະທໍາການດາວໂຫຼດ 

3. ເລອືກລາຍການຂໍມ້ ນທ ູ່ ຕອ້ງການດາວໂຫຼດ 
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4. ການເພ ມ້ຂໍມ້ ນວາງແຜນນາໍໃຊທ້ ູ່ ດນິ 

 ການເພ ູ່ ມຂໍມ້ ນ ວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ເຂົາ້ເກບັໄວໃ້ນລະບບົຖານຂໍມ້ ນ LUIS ເຊ ູ່ ງຈະສາມາດ
ປະຕບິດັໄດ ້ໃນລະດບັຜ ນໍ້າໃຊ ້Admin ແລະ Super Admin ທ ູ່ ລະບບົໄດກ້ໍານດົສດິທໄິວ ້ດັູ່ ງນັນ້ຜ ນໍ້າໃຊທ້ົູ່ ວໄປ 
ແລະ ຜ ນໍ້າໃຊທ້ ູ່ ໄດທໍ້າການລງົທະບຽນ ກູ່ ອນທ ູ່ ຈະສາມາດ ເພ ມ້ຂໍມ້ ນເຂົາ້ໄປໃນລະບບົຖານຂໍມ້ ນ LUIS ໄດ ້
ແມູ່ ນຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂສດິທຈິາກຜ ບໍ້ລຫິານລະບບົເທົູ່ ານັນ້ ເຊ ູ່ ງການເພ ມ້ຂໍມ້ ນເຂົາ້ໄດລ້ະບບົ LUIS ຈະປະກອບມ  
LUPs ຂັນ້ບາ້ນ, LUPs ຈລຸະພາກຂັນ້ເມອືງ, LUPs ມະຫາພາກຂັນ້ເມອືງ, LUPs ຈລຸະພາກຂັນ້ແຂວງ, LUPs 
ມະຫາພາກຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຮ ບແບບ ຂໍມ້ ນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ໃນຕວົຢູ່ າງລຸູ່ ມນ  ້ຈະເປັນວທິ ການ ເພ ູ່ ມຂໍມ້ ນ ຈລຸະພາກ
ຂັນ້ບານ ແລະ ການເພ ມ້ຂໍມ້ ນຮ ບແບບ, ສູ່ ວນການເພ ມ້ຂໍມ້ ນ LUPs ໃນແບບຕູ່ າງໆ ທ ູ່ ລະບຸມາຂາ້ງເທງິນັນ້ກໍູ່ ມ 
ຄວາມຄາ້ຍໆ ຄກືນັ. 

4.1 ເພ ມ້ຂໍມ້ ນວາງແຜນການນາໍໃຊທ້ ູ່ ດນິ 

 

 ຂໍມ້ ນແຜນທ ູ່ ການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ທ ູ່ ຈະປອ້ນເຂົາ້ໃນລະບບົ LUIS ຈະປະກອບມ  3 ພາກສູ່ ວນສໍາຄນັຫລກັ
ຄ:ື  1 ລາຍລະອຽດຂອງຂໍມ້ ນເມຕາດາຕາ, 2 ບດົລາຍງານ, ແຜນທ ູ່ , ເອກະສານທ ູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງແລະ 3 ຂໍມ້ ນພືນ້ທ ູ່  
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 ເຊ ູ່ ງຂໍມ້ ນທງັໝດົນ  ້ຜ ປ້ອ້ນຂໍມ້ ນຈະຕອ້ງໄດກ້ະກຽມຂໍມ້ ນ ແລະ ສາມາດເຂົາ້ໃຈລາຍລະອຽດເນືອ້ໃນຂອງຂໍມ້ ນ
ຢູ່ າງລະອຽດ. 
❖ ລາຍລະອຽດຂໍມ້ ນເມຕາດາຕາ ໝາຍເຖງິລາຍລະອຽດຂອງຂໍມ້ ນທ ູ່  ອະທບິາຍເຖ ງ ຄຸນລກັສະນະຂອງຂໍ ້

ມ ນ ເຊັູ່ ນ: ປ ຂອງຂໍມ້ ນ, ວນັທ ູ່ ສາ້ງ ແລະ ວນັທ ູ່ ສດິສຸດຂອງຂໍມ້ ນ, ວທິ ການເພືູ່ ອນໍາໃຊຂ້ອງຂໍ,້ ສະຖານະ
ພາບຂອງຂໍມ້ ນ ສໍາເລດັສມົບ ນ ຫລ ືພອ້ມທ ູ່ ຈະແບູ່ ງປັນ, ອງົການຈດັຕ ້ງັທ ູ່ ໃຫກ້ານສະຫນບັສະໜ ນໃນ
ການສາ້ງຂໍມ້ ນ, ຊືູ່ ໂຄງການທ ູ່ ໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຮ ບແບບການໃຊ,້ ແຂວງ, ເມອືງ, ບາ້ນ ຂອງຂໍ ້

ມ ນທ ູ່ ໄດສ້າ້ງຂ ນ້, ຄ ນນະພາບຂອງຂໍມ້ ນ, ມ ນຈະເພ ູ່ ມເຂ ົ

1. ໄປທ ູ່ ເມນ  ອບັໂຫຼດ ເລອືກ LUPs ຂັນ້ບານ 

2. ເລອືກປ ຂອງຂໍມ້ ນ 

3. ລະບຸວນັເດອືນປ  ໃນການເລ ມ້ຕນົສາ້ງແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ 

4. ລະບຸວນັເດອືນປ  ໃນການສິນ້ສຸດສາ້ງແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ 

5. ລະບຸວທິ ການນໍາໃຊຂ້ອງຂໍມ້ ນ ປະກອບມ (PLUP/PLAM, FALUPLAM, Micro LUP, VFMP) 

6. ເລອືກສະຖານະພາບຂອງຂໍມ້ ນ (ໄດຮ້ບັອານຸມດັເປັນທາງການແລວ້, ກໍາລງັຢ ູ່ ໃນຂັນ້ຕອນອານຸມດັ, 
ສໍາເລດັສມົບ ນ, ກໍາລງັຢ ູ່ ໃນຂັນ້ຕອນການສາ້ງ, ພອ້ມແບູ່ ງປັນ) 

7. ເລອືກຮ ບແບບການໃຊ ້(ໝາຍເຫດ:ໃນລາຍການຂອງຮ ບແບບການໃຊ ້ຈະຕອ້ງກໍານດົ Land Classes 

ທ ູ່ ມ ໃນລະບບົໃຫສ້ອດຄອງກບັຂໍມ້ ນທ ູ່ ຈະທໍາການເພ ູ່ ມເຂົາ້ ບໍູ່ ດັູ່ ງນັນ້ຂໍມ້ ນທ ູ່ ເພ ູ່ ມເຂົາ້ໄປໃນລະບບົ ຈະບໍູ່

ສາມາດສະແດງລາຍລະອຽດຂອງຮ ບແບບຂໍມ້ ນທ ູ່ ຖ ກຕອ້ງ) 
8. ລະບຸອງົການຈດັຕັງ້ທ ູ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນ(ຖາ້ຫານມ ) 
9. ລະບຸຊືູ່ ໂຄງການ 

10. ເລອືກ ແຂວງ, ເມອືງ, ບາ້ນ ທ ູ່ ສອດຄອງກບັຂໍມ້ ນແຊບຟຮາຍທ ູ່ ຈະເພ ມ້ເຂົາ້ 
11. ເລອືກຄຸນນະພາບຂອງຂໍມ້ ນ ທ ູ່ ລະບບົມ ມາໃຫ ້ສາມາດເລອືກໄດຫ້ລາຍລາຍການ ຂ ນ້ກບັລາຍລະອຽດຂໍ ້

ມ ນທ ູ່ ຈະເພ ູ່ ມເຂົາ້ໃນລະບບົ 

12. ໃນຫອ້ງຂໍມ້ ນເພ ູ່ ມເຕ ມ ແມູ່ ນສາມາດລະບຸລາຍລະອຽດຂອງຂໍມ້ ນ ກູ່ ຽວກບັທ ູ່ ມາຂອງຂໍມ້ ນ ຫລ ື ລາຍ
ລະອຽດອືູ່ ນໆ ທ ູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງກບັຂໍມ້ ນທ ູ່ ຈະເພ ູ່ ມເຂົາ້ໄປໃນລະບບົ 

13. ເພ ູ່ ມຂໍມ້ ນການຕດິຕໍູ່  ຈະເປັນການໃຫລ້າຍລະອຽດທ ູ່ ມາໃນການຕດິຕໍູ່ ເຈົາ້ຂອງຂໍມ້ ນ ແລະ ສະຖານະໃນ
ການເປັນເຈົາ້ຂອງຂໍມ້ ນ ເຊ ູ່ ງຜ ໃ້ຊຈ້ະຕອ້ງປອ້ນ ( ຊືູ່ , ຕ າແໜງງານ, ອງົການຈດັຕັງ້, ພາລະບດົບາດ, ອ 
ເມວ ແລະ ເບ ໂທລະສບັ ) ເພືູ່ ອເປັນການໃຫຂໍ້ມ້ ນຂູ່ າວສານແກູ່ ຜ ນ້ າໃຊອ້ືູ່ ນໆ ໃນການປະສານງານໃນ
ອານາຄນົຂອງການນໍາໃຊຂໍ້ມ້ ນ. 

14. ການເພ ູ່ ມຂໍມ້ ນ ບດົລາຍງານ, ແຜນທ ູ່ , ເອກະສານທາງການ ແລະ ເອກະສານອືູ່ ນໆ ຄກິທ ູ່ ເຄອືງໝາຍ 

 ທ ູ່ ພວົພນັກບັຂໍມ້ ນທ ູ່ ຈະເພ ູ່ ມເຂົາ້ໃນລະບບົ ເຊັູ່ ນ: ເອກະສານແຈງ້ການ, ຂໍຕ້ກົລງົ, ແຜນທ ູ່  

15. ເມອືກດົປຸູ່ ມ  ບດົລາຍງານ, ແຜນທ ູ່ , ເອກະສານທາງການ ແລະ ເອກະສານອືູ່ ນໆ ລະບບົຈະ
ເປ ດຫນາ້ຕູ່ າງວນິໂດຂ ນ້ ເພືູ່ ອໃຫຜ້ ໃ້ຊເ້ລອືກລາຍການຂໍມ້ ນທ ູ່ ຕອ້ງການຢ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງຜ ໃ້ຊ ້ ຈາກນັນ້ໃຫ ້
ເລອືກຫາລາຍການທ ູ່ ຈະອບັໂຫຼດ ແລວ້ກດົປ ູ່ ມ Open 
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16. ການເພ ູ່ ມຂໍມ້ ນພືນ້ທ  ໃນຮ ບແບບຂອງແຜນທ ູ່  ໂດຍຈະປະກອບມ  ຂໍມ້ ນແຜນທ  Village boundaries, 

CLU, ACLU, AFLUMZ, FLUMZ, VCL, VFMZ, CF, Gender, Demographic, Soil ໂດຍການ ກດົທ ູ່ ປຸູ່ ມ 

 ໃນຂໍມ້ ນລາຍການແຜນທ ູ່  ທ ູ່ ເຮາົຕອ້ງການ ແລວ້ເລອືກຊອ້ງທ ູ່ ເກບັຂໍມ້ ນແຜນທ ູ່  ທ ູ່ ຈະອບັ
ໂຫຼດເພ ູ່ ມເຂົາ້ໄປໃນລະບບົ ໂດຍຜ ອ້ບັໂຫຼດຈະຕອ້ງໄດເ້ລອືກທຸກໆ ຂອງຂໍມ້ ນ ນາມສະກຸນທງັຫມດົ

ຂອງ ເຊບຟຮາຍທ ູ່ ຈະທໍາການອບັໂຫຼດທງັໝດົ ເຊັູ່ ນ (shx, shb,prj, dbf, cpg) 
17. ເມອືເລອືກໄດຊຸ້ດຂໍມ້ ນທ ູ່ ຈະທໍາການອບັໂຫຼດແລວ້ ຜ ໃ້ຊຈ້ະຕອ້ງທໍາການເລອືກ sub. ID ຕາຕະລາງຮ ບ

ແບບຂໍມ້ ນທ ູ່ ມ ຢ ູ່ ໃນເຊບຟຮາຍທ ູ່ ໄດທໍ້າການອບັໂຫຼດ (ໂດຍທົູ່ ວໄປຈະຢ ູ່ ໃນຖນັຂອງຂອງ SUB_CAT) 

18. ຂັນ້ຕອນສຸດທາ້ຍ ເມອືເລອືກໄດຂໍ້ມ້ ນທ ູ່ ຄບົຖວ້ນແລວ້ ຂັນ້ຕອນຕໍູ່ ໄປໃຫກ້ດົທ ູ່  ປຸູ່ ມເພ ູ່ ມ ເພືູ່ ອທໍາການ
ອບັໂຫຼດຂໍມ້ ນເຂົາ້ໄປເກບັໄວໃ້ນລະບບົ 
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ໝາຍເຫດ: ສໍາລບັການອບັໂຫຼດຂໍມ້ ນ LUPs ຈລຸະພາກຂັນ້ເມອືງ ແລະ ມະຫາພາກຂັນ້ເມອືງ ມ ລກັສະນະຄາ້ຍໆ ກນັ 

 

4.2 ການເພ ູ່ ມຂໍມ້ ນຮ ບແບບ 

1. ໄປທ ູ່ ເມນ  ອບັໂຫຼດ 

2. ຄກິເລອືກທ ູ່ ເມນ  ຮ ບແບບ 

3. ເລອືກຮ ບແບບຂອງໂປຣແກຣມທ ູ່ ຈະນໍາໃຊ ້( QGIS ຫລ ືArcGIS) 

4. ເລອືກອບັໂຫຼດຮ ບແບບ ໂດຍການກດົທ ູ່ ປຸູ່ ມ Browse ແລວ້ເລອືກຟຣາຍຮ ບແບບທ ູ່ ຕອ້ງການອບັ
ໂຫຼດ 

5. ເລອືກຟຮາຍທ ູ່ ຈະອບັໂຫຼດ ແລວ້ກດົປຸມ້ open ຄກິທ ູ່ ປຸູ່ ມ  
6. ກດົທ ູ່ ປຸູ່ ມ ອບັໂຫຼດຮ ບແບບ 
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4.3 ຂັນ້ຕອນອບັໂຫຼດເອກະສານ 

 

1. ໄປທ ູ່ ເມນ  ອບັໂຫຼດ 

2. ຄກິເລອືກທ ູ່ ເມນ  ອບັໂຫຼດເອກະສານ 

3. ເລອືກລາຍການເອກະສານທ ູ່ ຈະອບັໂຫຼດ 

4. ເລອືກອບັໂຫຼດລາຍການເອກະສານ ໂດຍການກດົທ ູ່ ປຸູ່ ມ Browse ແລວ້ເລອືກຄົນ້ຫາຟຣາຍທ ູ່ ຈະທ າ
ການອບັໂຫຼດ 

5. ເລອືກຟຮາຍທ ູ່ ຈະອບັໂຫຼດ ແລວ້ກດົປຸມ້ open ຄກິທ ູ່ ປຸູ່ ມ  
6. ຂັນ້ຕອນສຸດທາ້ຍກດົທ ູ່ ປຸູ່ ມ ອບັໂຫຼດເອກະສານ 
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4.4 ຂັນ້ຕອນວທິ ການອບັໂຫຼດ ເທມັເພລດ ແລະ ຂໍມ້ ນທາງດາ້ນບໍລຫິານ 

1. ໄປທ ູ່ ເມນ  ອບັໂຫຼດ 

2. ຄກິເລອືກທ ູ່ ເມນ  ອບັໂຫຼດເທມັເພລດ ແລະ ຂໍມ້ ນທາງດາ້ນບໍລຫິານ 

3. ເລອືກຮ ບແບບຂອງເທມັເພລດ ແລະ ຂໍມ້ ນທາງດາ້ນບໍລຫິານ 

4. ເລອືກອບັໂຫຼດເທມັເພລດ ແລະ ຂໍມ້ ນທາງດາ້ນບໍລຫິານ ໂດຍການກດົທ ູ່ ປຸູ່ ມ Browse ແລວ້
ເລອືກຟຣາຍຮ ບແບບເທມັເພລດ ແລະ ຂໍມ້ ນທາງດາ້ນບໍລຫິານທ ູ່ ຕອ້ງການອບັໂຫຼດ 

5. ເລອືກຟຮາຍທ ູ່ ຈະອບັໂຫຼດ ແລວ້ກດົປຸມ້ open ຄກິທ ູ່ ປຸູ່ ມ  
6. ຂັນ້ຕອນສຸດທາ້ຍກດົທ ູ່ ປຸູ່ ມ ອບັໂຫຼດເອກະສານ 
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4.5 ວທິ ການອບັໂຫຼດ QGIS Add-ons 

1. ໄປທ ູ່ ເມນ  ອບັໂຫຼດ 

2. ຄກິເລອືກທ ູ່ ເມນ  QGIS Add-ons 

3. ເລອືກປະເພດ QGIS Add-ons 

4. ເລອືກອບັໂຫຼດ QGIS Add-ons ໂດຍການກດົທ ູ່ ປຸູ່ ມ Browse ແລວ້ເລອືກປະເພດ QGIS Add-

ons ທ ູ່ ຕອ້ງການອບັໂຫຼດ 

5. ເລອືກຟຮາຍທ ູ່ ຈະອບັໂຫຼດ ແລວ້ກດົປຸມ້ open ຄກິທ ູ່ ປຸູ່ ມ  
6. ຂັນ້ຕອນສຸດທາ້ຍກດົທ ູ່ ປຸູ່ ມ Upload QGIS Add-ons 
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5. ການນາໍໃຊຄໍ້າສັູ່ ງເມນ ແຜນທ ູ່ ໂຕຕ້ອບໃນລະບບົ LUIS 

5.1 ການເປ ດນາໍໃຊແ້ຜນທ  ໃນລະບບົ LUIS 

 ຂໍມ້ ນແຜນທ ູ່ ໃນລະບບົ LUIS ໃນຕາຕູ່ າງແຜນທ ູ່  ຂອງຂະຫນາດໃຫຍູ່  ຈະປະກອບໄປດວ້ຍສ ຂອງແຜນທ ູ່  ເຊ ູ່ ງສ  
ຂຽວຈະສະແດງເຖງິຂໍມ້ ນແຜນທ ູ່ ໃນລະດບັເມອືງ ແລະ ສ ຂຽວຈະສະແດງຂໍມ້ ນແຜນທ ູ່ ໃນລະດບັບາ້ນ ທ ູ່ ໄດລ້ະບຸສ ໄວໃ້ນ
ລະບບົຖານຂໍມ້ ນລະບບົ LUIS 

ເລືູ່ ອນເມາົໄປທ ູ່  ເມນ ແຜນທ  ແລວ້ ເລອືກແຜນທ ູ່  
ຈະປະກດົໜາ້ຕູ່ າງແຜນທ ູ່  
ຄກິເຄືູ່ ອງມ ືໃນການຍບັຂະຫຍາຍແຜນທ ູ່  ແຜນທ ູ່ ຈະຂະຫຍາຍອອກ ແລະ ນອ້ຍເຂົາ້ ຕາມເຄືູ່ ອງຫມາຍ + - 
ຂໍມ້ ນພາບແຜນທ ູ່  ທ ູ່ ຕອ້ງການຈະເອາົອອກມາສະແດງ ໃນໜາ້ຕູ່ າງຂອງແຜນທ ູ່ ຂະຫນາດໃຫຍູ່  
ຄກິໃສູ່ ລາຍການຂອງແຜນທ ູ່  ເພືູ່ ອເບ ູ່ ງຂໍມ້ ນລະອຽດຂອງແຜນທ ູ່  ເຊ ູ່ ງຈະປະກອບມ  ຂໍມ້ ນແຜນທ ູ່  ແລະ ຂໍມ້ ນສະຖຕິ ິ
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5.2 ການໃຊຄໍ້າສັູ່ ງ ຄົນ້ຫາແຜນທ ູ່ ສະເພາະ 

ເລອືກ ຄໍາສັູ່ ງ ເມນ ແຜນທ  
1) ເລອືກຄົນ້ຫາແຜນທ ູ່  
2) ຜ ນໍ້າໃຊສ້າມາດເລອືກໃນ ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ ຕາມຂໍມ້ ນທ ູ່ ຜ ນໍ້າໃຊຕ້ອ້ງການຄົນ້ຫາ 
3) ກດົຄໍາສັູ່ ງຄົນ້ຫາ 
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Soil analysis ແຜນທ ູ່ ຈດຸ ໃນການວເິຄາະຄຸນນະພາບດນິ ທ ູ່ ລະບບົໃໝູ່ ໄດທໍ້າການປັບປຸງເພ ູ່ ມເຂົາ້ໃນວຽກລະບບົຂໍມ້ ນ
ຂູ່ າວສານ ການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ທ ູ່ ໄດທໍ້າການອບັໂຫຼດເຂົາ້ໃນລະບບົ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດດ້ວ້ຍວ ທ ການດັູ່ ງລຸູ່ ມນ  ້

1) ກດົເມາົໃສູ່ ເມນ ຄໍາສັູ່ ງ Soil analysis 

2) ກດົທ ູ່ ຮ ບຈດຸຂອງບນັລ ນທ ູ່ ສະແດງຂ ນ້ມາ 
3) ຈະສະແດງລາຍລະອຽດຄຸນນະພາບທ ູ່ ດນິ ທ ູ່ ໄດທໍ້າການວເິຄາະ 

 
Village point ຈະເປັນການສະແດງຈດຸບາ້ນໃນແຜນທ ູ່  ສາມາດເປ ດນໍາໃຊໄ້ດ ້ໃນລະບບົແຜນທ ູ່  ຂອງລະບບົ LUIS ໂດຍ
ວທິ ການດັູ່ ງລຸູ່ ມນ  ້

1) ກດົເມາົໃສູ່ ທ ູ່  Village point 

2) ກດົເມາົໃສູ່ ຮ ບຈດຸຂອງບນັລ ນທ ູ່ ສະແດງຈດຸບາ້ນຂ ນ້ມາ 
3) ສະແດງລາຍລະອຽດຂໍມ້ ນຂອງຈດຸບາ້ນທ ູ່ ມ ຢ ູ່ ໃນລະບບົຂໍມ້ ນ ເຊ ູ່ ງຈະປະກອບມ  ລະຫດັບາ້ນ, ຊືູ່ ບາ້ນ,  

 
Forest Zone ແຜນທ ູ່  ເຂດປູ່ າໄມ ້ຄໍາສັູ່ ງນ ຈ້ະເປັນການ ເປ ດການສະແດງ ຂໍມ້ ນພືນ້ທ ູ່ ເຂດປູ່ າໄມ ້ເພືູ່ ອໃຊໃ້ນການສະແດງ
ຂໍມ້ ນເພືູ່ ອເຕ ມໃນຂອບເຂດພືນ້ທ ູ່ ຂອງການຈດັສນັນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ໂດຍວທິ ການເປ ດນໍາໃຊຂໍ້ມ້ ນດູ່ ງັລຸູ່ ມນ :້ 

1) ກດົເມາົໃສູ່ ທ ູ່  Forest zone 

2) ກດົເມາົໃສູ່ ຮ ບຂອບເຂດແຜນທ ປູ່ າໄມທ້ ູ່ ສະແດງຂ ນ້ມາ 
3) ສະແດງລາຍລະອຽດຂໍມ້ ນຂອງແຜນທ ູ່  ດັູ່ ງຮ ບພາບທ ູ່ ສະແດງຂາ້ງລຸູ່ ມນ  ້ 
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Land use history ແຜນທ ູ່ ຂໍມ້ ນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ໃນເມອືກູ່ ອນ ທ ູ່ ທາງລະບບົບໍສາມາດສະແດງລະຫດັຂໍມ້ ນຮ ບແບບ
ຂອງແຜນທ ູ່ ການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິໃນປະຈບຸນັໄດ ້ແຕູ່ ຢູ່ າງນອ້ຍລະບບົກໍູ່ ສາມາດສະແດງດວ້ຍຊັນ້ຂອງຂອງຂໍມ້ ນ  ້ຖາ້ມ ພຽງ
ແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິເກົູ່ າໃນລະບບົຂອງ Luis ສໍາລບັບາ້ນທ ູ່ ເລອືກ ໂດຍວທິ ການເປ ດການນໍາໃຊດ້ັ ູ້່ ງນ :້ 

1) ກດົເມາົໃສູ່ ທ ູ່  Land use history 

2) ກດົເມາົໃສູ່ ຮ ບຂອບເຂດແຜນທ ູ່  ທ ູ່ ໄດສ້ະແດງຂ ນ້ມາ 
3) ສະແດງລາຍລະອຽດຂໍມ້ ນຂອງແຜນທ ູ່  ດັູ່ ງຮ ບພາບ ທ ູ່ ສະແດງຂາ້ງລຸູ່ ມນ  ້ 

  

6. ການໃຊຄໍ້າສັູ່ ງເມນ  ໃນການຄົນ້ຫາຂໍມ້ ນສະຖຕິ ິແຜນການນາໍໃຊທ້ ູ່ ດນິ 

1. ເລອືກ ຄໍາສັູ່ ງ ເມນ ສະຖຕິ ິ

2. ເລອືກຮ ບແບບສະຖຕິກິານວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິທ ູ່ ຕອ້ງການ ເຊືູ່ ງສາມາດເລອືກໄດ ້ໃນລະດບັມະຫາພາກຂັນ້
ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ຂັນ້ຈລຸະພາກຂັັນ້ບາ້ນ. 
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7. ພາກສູ່ ວນຕດິຕໍູ່ ພວົພນັ 

 ພາກສູ່ ວນຂໍມ້ ນ ຕດິຕໍູ່ ພວົພນັ ຈະເປັນເມນ ຄໍາສັູ່ ງໃນການສງັລວມຂໍມ້ ນບນັດາ ວທິ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ວຽກງານ LUP, ບນັດາລາຍລະອຽດຂໍມ້ ນຂອງ ອງົການຈດັຕັງ້ທ ູ່ ມ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ ແລະ ຂໍມ ນລາຍລະອຽດ ຂອງການ
ຕດິຕໍູ່ ພວົພນັ ຂອງພາກສູ່ ວນຮບັຜດິຊອບ 
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1. ໄປທ ູ່ ເມນ ຕດິຕໍູ່ ພວົພນັ 

2. ເລອືກລາຍການເມນ ໃດໜ ູ່ ງທ ູ່ ຕອ້ງການ ເຊ ູ່ ງປະກອບດວ້ຍເມນ  ວທິ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ LUP, ອງົ
ການຈດັຕັງ້ ແລະ ຕດິຕໍູ່ ພວົພນັ 

 

8. ການໃຊງ້ານບນັດາ ເມນ  ຄໍາສັູ່ ງ ຂໍມ້ ນທົູ່ ວໄປ. 
 ໃນເມນ ຄໍາສັູ່ ງ ຂໍມ້ ນທົູ່ ວໄປ ເຊ ູ່ ງຈະປະກອບໄປດວ້ຍ ເມນ  ຂໍມ້ ນຂອງຜ ໃ້ຊ,້ ຂໍມ້ ນການວາງແຜນການນໍາ
ໃຊທ້ ູ່ ດນິຂອງຜ ໃ້ຊ,້ ສໍາສັູ່ ງຊອກຫາແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິຂອງຜ ໃ້ຊ,້ ຂໍມ້ ນຜ ໃ້ຊທ້ງັໝດົ ( ສະເພາະຜ ບໍ້ລຫິານສ ງສຸດ), 
ການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິທງັໝດົ ( ສະເພາະຜ ບໍ້ລຫິານສ ງສຸດ ) ແລະ ຊອກຫາຂໍມ້ ນແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ 

1. ຄກິເມາົໄປທ ູ່ ເມນ ຂໍມ້ ນທົູ່ ວໄປ ຈະປະກດົລາຍການເມນ ໃຫເ້ລ ອກຂ ນ້ມາ. 
2. ເລອືກລາຍການເມນ ທ ູ່ ຕອ້ງການ 

 
 

8.1 ຂໍມ້ ນຜ ໃ້ຊ ້

  ໃນເມນ  ຂໍມ້ ນຜ ໃ້ຊ ້ເມອືຄກິເຂົາ້ໃນເມນ  ຈະສະແດງລາຍລະອຽດຂໍມ້ ນຜ ນໍ້າ ເຊ ູ່ ງປະກອບມ ຂໍມ້ ນ ຊືູ່ ຜ ນໍ້າ
ໃຊ,້ ຊືູ່ , ນາມສະກຸນ, ອງົການຈດັຕັງ້, ຕໍາແໜູ່ ງງານ, ເບ ໂທຕດິຕໍູ່ , ທ ູ່ ຢ ູ່ , ສະຖານະພາບສດິທ ຂອງຜ ໃ້ຊ ້ແລະ ອ 
ເມວດັູ່ ງສະແດງໃນພາບຂາ້ງລຸູ່ ມນ  ້ 
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8.2 ວທິ ການແກໄ້ຂຂໍມ້ ນ ແລະ ລະຫດັຜານຂອງຜ ນ້າໍໃຊ ້ການແກໄ້ຂຂໍມ້ ນຜ ໃ້ຊ 

1. ໄປທ ູ່ ເມນ  ທົູ່ ວໄປ ແລວ້ຄກິທ ູ່  ຂໍມ້ ນຜ ນໍ້າໃຊໃ້ນໜາ້ຕູ່ າງເມນ  ແລວ້ທໍາການ 

2. ເລອືກແກໄ້ຂຂໍມ້ ນ  
3.  ທ າການແກໄ້ຂຂໍມ້ ນທ ູ່ ຕອ້ງການ ແລວ້ກດົທ ູ່ ປຸູ່ ມບນັທ ກ 

 
8.3 ການປູ່ ຽນແປງລະຫດັຜູ່ ານຜ ໃ້ຊ ້

1. ເລອືກ ຄໍາສັູ່ ງ ທ ູ່ ເມນ ຄໍາສັູ່ ງ ຂໍມ້ ນທົູ່ ວໄປ 

2. ເລອືກ ຂໍມ້ ນຜ ໃ້ຊ ້

3. ເລອືກແກໄ້ຂລະຫດັ 

4. ທໍາການປູ່ ຽນແປງຂໍມ້ ນຜ ໃ້ຊ ້ຕາມທ ູ່ ຕອ້ງການ ທ ູ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຕາຕະລາງຂອງແບບຟອມ ແລວ້ ກດົທ ູ່

ປຸູ່ ມບນັທ ກ 
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9. ການຄຸມ້ຄອງຜ ນ້າໍໃຊ ້
 ໃນການຄຸມ້ຄອງ ຜ ນໍ້າໃຊໃ້ນລະບບົ ຈະຖ ກຄຸມ້ຄອງໂດຍຜ ບໍ້ລຫິານລະບບົລະດບັສ ງສຸດ ເຊືູ່ ງມ ໜາ້ທ ູ່ ຂອບ
ເຂດ ສດິທງັໝດົ ໃນລະບບົຖານຂໍມ້ ນ LUIS ເຊ ູ່ ງໄວຊູ້່ ວຍໃນການແກໄ້ຂປັນຫາທ ູ່ ເກ ດຂໍຜ້ດິຜາດ ໃນຜ ຊ້ມົໃຊລ້ະບບົຖານ
ຂໍມ້ ນ LUIS ໃນການແກໄ້ຂລະຫດັຜູ່ ານ ຫລ ືຊືູ່  ທ ູ່ ເຂົາ້ນໍາໃຊລ້ະບບົ ລວມເຖງິສດິທຕິູ່ າງໆ ຂອງຜ ນໍ້າໃຊລ້ະບບົອ ກດວ້ຍ 
ເຊ ູ່ ງຂັນ້ຕອນໃນການເຂົາ້ໄປໃນລະບບົຄໍາສັູ່ ງມ ລາຍລະອຽດລຸມ້ນ  ້

1)  ຄກິທ ູ່ ເມນ  ຂໍມ້ ນທົູ່ ວໄປ 

2) ໄປທ ູ່ ຂໍມ້ ນທົູ່ ວໄປ ແລວ້ເລອືກທ ູ່ ເມນ  ຜ ໃ້ຊທ້ງັໝດົ 

3)  ຈະສະແດງລາຍການ ຈ ານວນລາຍຊືູ່ ຜ ໃ້ຊອ້ອກມາ 

 
9.1 ແກໄ້ຂຜ ໃ້ຊ ້User ໃຫເ້ປັນ Admin  

 ການແກໄ້ຂສດິທຂິອງຜ ນໍ້າໃຊລ້ະບບົ ເຊ ູ່ ງຜ ຄຸ້ມ້ຄອງລະບບົສ ງສຸດ ສາມາດແກໄ້ຂສດິທຂິອງຜ ນໍ້າ
ໃຊ ້ໃຫເ້ປັນ Admin ໄດໂ້ດຍການຂັນ້ຕອນລຸມ້ນ  ້

1) ຄກິທ ູ່ ຄໍາສັູ່ ງແກໄ້ຂ 

2) ເລອືກສະຖານະເປັນ Admin 

3) ກດົບນັທ ກ 
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9.2 ການລບືຊືູ່ ຜ ນ້າໍໃຊອ້ອກຈາກລະບບົ 

1. ໃນການລ ບຊືູ່ ຜ ນໍ້າໃຊອ້ອກຈາກລະບບົ ຜ ຄຸ້ມ້ຄອງບໍລຫິານສ ງສຸດ ເມອືຢ ູ່ ໃນໜາ້ຕູ່ າງ ຂອງຜ ໃ້ຊ ້
ທງັໝດົ ຈະມ ຄໍາສັູ່ ງ (ລບື) ໃຫຄ້ກິທ ຄໍາສັູ່ ງດັູ່ ງກູ່ າວ 

2. ກດົທ ູ່ ປຸູ່ ມ ok  
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9.3 ເພ ມ້ຜ ໃ້ຊໃ້ໝູ່  

1. ການເພ ມ້ຜ ນໍ້າໃຊໃ້ໝູ່  ຜ ຄຸ້ມ້ຄອງບໍລຫິານສ ງສຸດ ເມອືຢ ູ່ ໃນໜາ້ຕູ່ າງ ຂອງຜ ໃ້ຊທ້ງັໝດົ ຈະມ ຄໍາ
ສັູ່ ງ (ເພ ມ້ຜ ໃ້ຊໃ້ຫມູ່ ) ໃຫຄ້ກິເມາົທ ຄໍາສັູ່ ງດັູ່ ງກູ່ າວ 

2. ໃສູ່ ລາຍລະອຽດຂອງຜ ນໍ້າໃຊທ້ ູ່ ຈະເພ ມ້ເຂົາ້ໃຫມູ່  ແລວ້ກດົທ ູ່ ຄໍາສັູ່ ງລງົທະບຽນເຂົາ້ນໍາໃຊ ້
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9.4 ເບິູ່ ງຂໍມ້ ນການວາງແຜນການນາໍໃຊທ້ ູ່ ດນິທງັໝດົ 

1. ໄປທ ູ່ ຂໍມ້ ນທົູ່ ວໄປ ເລອືກການວາງແຜນການນໍາໃຊດ້ນິທງັໝດົ ຈະປະກດົລາຍການຂໍມ້ ນໃນຮ ບ
ແບບຂອງຕາຕະລາງ ເຊ ູ່ ງຈະປະກອບມ ລາຍການຂໍມ້ ນຂອງແຜນທ  ເຊ ູ່ ງຜ ໃ້ຊໃ້ນລະດບັ super 

admin ຈະສາມາດແກໄ້ຂຂໍມ້ ນ ແລະ ເບ ູ່ ງລາຍລະອຽດຂໍມ້ ນຂອງແຜນທ ູ່ ໄດໃ້ນຕາຕະລາງດັູ່ ງກູ່ າວ. 

 
 

9.5 ການແກໄ້ຂ ລາຍລະອຽດຂໍມ້ ນ, ລ ບຂໍມ້ ນ ແລະ ກວດເບ ູ່ ງຜ ອ້ບັໂຫຼດຂໍມ້ ນ ໃນລະບບົ LUIS 

1. ໄປທ ູ່ ເມນ  ຂໍມ້ ນທົູ່ ວໄປ 

2. ເລອືກເມນ  ການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິທງັໝດົ 

3. ເລອືກລາຍການຂໍມ້ ນທ ູ່ ຈະທໍາການແກໄ້ຂ 

4. ທໍາການແກໄ້ຂຂໍມ້ ນ ເກົູ່ າທ ູ່ ສະແດງໃນແບບຟອມ ເມອືສໍາເລດັແລວ້ໃຫກ້ດົທ ູ່ ປຸູ່ ມເພ ມ້ເຂົາ້ 
5. ການລ ບຂໍມ້ ນ 

6. ການກວດເບິູ່ ງຜ ໃ້ຊຜ້ ໃ້ດທ ູ່ ເປັນເປັນຜ  ້Upload ຂໍມ້ ນໄດທ້ ູູ່່  (ID ຜ ນໍ້າໃຊ)້ 
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10. ການໃຊເ້ມນ ຄໍາສງັການລາຍງານ ແລະ ດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນການລາຍງານ 

 ໃນເມນ ຄໍາສັູ່ ງການລາຍງານ ຈະປະກອບມ  ລະດບັ 1 ລາຍງານການວາງແຜນ ນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິມະຫາພາກຂັນ້ແຂວງ
, ລະດບັ 2 ລາຍງານການວາງແຜນນ າໃຊທ້ ູ່ ດນິ ມະຫາພາກຂັນ້ເມອືງ, ລະດບັ 3 ລາຍງານການວາງແຜນນ າໃຊທ້ ູ່

ດນິ ຈະລະພາກຂັນ້ບາ້ນ, ລາຍງານແຜການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ຕໍູ່ ແຂວງ ແລະ ແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິຕໍູ່ ເມອືງ 

10.1 ການໃຊເ້ມນ ຄໍາສງັການລາຍງານ 

 ໃນການໃຊເ້ມນ ຄໍາສງັການສາ້ງລາຍງານ ໃນບດົນິ ້ຈະເວົາ້ເຖງິ ສະເພາະ ລະດບັ 2 ລາຍງານ ການວາງແຜນ
ນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິມະຫາພາກຂັນ້ເມອືງ, ການລາຍງານແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ຕໍູ່ ແຂວງ ແລະ ແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ 
ຕໍູ່ ເມອືງ. 
10.1.1. ລະດບັ 2 ລາຍງານ ການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິມະຫາພາກຂັນ້ເມອືງ 

1. ໄປທ ູ່ ເມນ ການລາຍງານ 

2. ເລືູ່ ອນເມາົຄກິ ທ ູ່ ເມນ  ລະດບັ 2 ລາຍງານ ກ.ຜ ນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິມະຫາພາກຂັນ້ເມອືງ 
3. ເລອືກວທິ ການໃນການຄົນ້ຫາການລາຍງານ ເຊ ູ່ ງຈະມ ໃຫຜ້ ໃ້ຊ ້ ລະບຸເຊັູ່ ນ: ປ , ວທິ ການທ ູ່ ໃຊ,້ 

ປະເພດ, ອງົການຈດັຕັງ້ທ ູ່ ສະໜບັສະໜ ນ... 
4. ຄກິທ ູ່ ປຸູ່ ມຄົນ້ຫາໃໝູ່  
5. ຂໍມ້ ນລາຍງານທ ູ່ ສະແດງອອກມາ 
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10.1.2. ການລາຍງານແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ຕໍູ່ ແຂວງ ແລະ ແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິ ຕໍູ່ ເມອືງ 
1. ໄປທ ູ່ ເມນ ການລາຍງານ 

2. ເລອືກລາຍການເມນ ຄໍາສັູ່ ງ ໃນການລາຍງານ  
3. ສະແດງລາຍງານຂໍມ້ ນ ການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິຕໍູ່ ແຂວງ 
4. ສະແດງລາຍງນຂໍມ້ ນ  ແຜນການນໍາໃຊທ້ ູ່ ດນິຕໍູ່ ເມອືງ 
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10.2 ການດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນການລາຍງານ 

ເມອືງຜ ນໍ້າໃຊລ້ະບບົ ໄດທໍ້າການສາ້ງບດົລາຍງານຈາກຄໍາສັູ່ ງເມນ  ການລາຍງານ ເປັນທ ູ່ ສໍາເລດັແລວ້ນັນ້ 
ຈະປະກດົມ ເມນ ຄໍາສັູ່ ງ ດາວໂຫຼດ ສະແດງຂ ນ້ມາດັູ່ ງພາບລຸູ່ ມນ  ້ເຊ ູ່ ງຜ ນໍ້າໃຊລ້ະບບົຈະສາມາດຄກິເພືູ່ ອທໍາ
ການດາວໂຫຼດຂໍມ້ ນໄປນໍາໃຊໄ້ດ ້

 


