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ບດົແນະນາໍການບາໍລງຸຮກັສາໃນແວບໄຊ 

ຂອງແຕລ່ະປະສານງານແຂວງ EMSP 

I. ຈດຸປະສງົຂອງບດົແນະນາໍ 

ບດົແນະນາໍສະບບັນີແ້ມນ່ສາ້ງຂືນ້ເພ່ືອເປັນຄູມ່ກືານນາໍໃຊ ້ໃນການລງົຂໍມ້ນູໃນແວບໄຊ ໃນແຕລ່ະຫວົ

ຂໍແ້ລະອງົປະກອບຂອງແຕລ່ະປະສານງານແຂວງ. ໃນນ ັນ້ມຂີໍແ້ນະນາໍໃຫຜູ້ຊ້ມົໃຊໃ້ຫຮູ້ຈ້ກັໂຄງຮາ່ງ

ຂອງແວບໄຊແລະອງົປະກອບຕາ່ງໆທ່ີມໃີນແວບໄຊຕ ົນ້ EMSP ຊື່ ງເປັນເຄອືຂາ່ຍເຊື່ ອມຕ່ໍແວບໄຊແມ ່

MONRE. ນອກນ ັນ້ຍງັເປັນເອກກະສານອາ້ງອງີວທີິການລງົຂໍມ້ນູ ແລະ ການສາ້ງວາລະສານຕາ່ງໆ 

ເພ່ືອເຜີຍແຜໃ່ຫທ້ກຸພາກສວ່ນບ່ໍວາ່ທາງລດັຫລືເອກກະຊນົ. 

II. ໂຄງຮາ່ງຂອງແວບໄຊຂອງປະສານງານແຂວງ 

ໂຄງຮາ່ງແວບໄຊ EMSP ຊື່ ງມທ່ີີຢູ ່www.emsp.monre.gov.la ແມນ່ແວບໄຊຍອ່ຍນື່ ງທ່ີຂືນ້ກບັ

ແວບໄຊແມ ່www.monre.gov.la ຊື່ ງເປັນໂດເມນລກັ(Main DOMAIN) ຂອງແວບໄຊ ກະຊວງ 

ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສງິແວດລອ້ມ ທ່ີມຕີວົຍໍວ້າ່ MONRE ແລະມເີຄື່ ອງເຊເີວບໍີລິການເອງ ໃນ

ການຄຸມ່ຄອງແລະບາໍລງຸຮກັສາ.  

 ການເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂາ່ວສານຂອງພາກສວ່ນປະສານງານແຂວງຂອງແຜນ່ງານ EMSP ແມນ່ໄດ້
ຈດັເຂ້ົາໃນແວບໄຊຍອ່ຍ EMSP. ໃນນ ັນ້ພວກເຮົາໄດສ້າ້ງໂຄງຮາ່ງຂອງແຕລ່ະແຂວງຊື່ ງມຫີວົຂໍຫ້ລື

ເມນີແູບບດຽວກນັ, ແຕເ່ນືອ້ໃນຂອງແຕລ່ະວາລະສານອາດແຕກຕາ່ງກນັ.  
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 ວທີິເຂ້ົາຫາເຂ້ົາແວບໄຊ EMSP ແມນ່ຂຽນລງົທ່ີຢູ ່URL: www.emsp.monre.gov.la ແລວ້ກດົປຸ່ມ ENTER 

 

 
 ກດົປຸ່ມທງຸລາວເພ່ືອປ່ຽນເປັນພາສາລາວ 

 ກດົໃສແ່ຕລ່ະຊື່ ແຕລ່ະແຂວງເພ່ືອເລືອກເຂ້ົາໄປຫາແຕລ່ະແຂວງທ່ີຕອ້ງການ 

 ໃນແຕລ່ະໜາ້ແວບໄຊຂອງແຕລ່ະແຂວງແມນ່ມເີມນີຫູລືລາຍການຄດື ັງ່ຕ່ໍລງົໄປນີ:້ 
1. ປະຫວດັຫຍໍຂ້ອງແຂວງ(Profile) 

2. ໂຄງສາ້ງການຈດັຕ ັງ້(Organization Structure) 

3. ພາລະບດົບາດ(Mandate) 

4. ລະບຽບລກັການດາ້ນສງິແວດລອ້ມ(Environmental Regulation) 

5. ແຜນ່ດາໍເນນີງານສງິແວດລອ້ມຂອງແຂວງ(PEAP) 

6. ແຜນ່ງານປະຈາໍປີ(Annual Work Plan) 

7. ແຜນ່ຄຸມ້ຄອງດາ້ນສງິແວດລອ້ມ(Integrate Environment Management Plan) 

8. ກດິຈະກາໍ(Activity) 

9. ບດົສະພາບລວມສງິແວດລອ້ມ(PSoE) 

10. ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົແລະສງິແວດລອ້ມ(ESIA) 

11. ການຄຸມ່ຄອງມນູລະພິດ(Pollution Control) 

12. ບດົລາຍງານ(Report) 
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ປະຈບຸນັ, ແຕລ່ະຫວົຂໍແ້ມນ່ໄດເ້ຊື່ ອມຕ່ໍຫາວາລະສານເປ່ົາ (Blank Article) ຊື່ ງໄດສ້າ້ງໄວເ້ພ່ືອລງົ

ຂໍຄ້ວາມທ່ີພວກເຮົາຕອ້ງການເຜີຍແຜ.່ ພວກເຮົາສາມາດນາໍໃຊໄ້ດດ້ວ້ຍການດດັແກ(້Edit)ແລວ້ເພ່ີມ

ເນື້ອຶຄວາມໃສແ່ລະນາໍໃຊໄ້ດເ້ລີຍ. 

III.    ໂຄງສາ້ງຂອງພາກສວ່ນວາລະສານ ປະສານງານແຂວງ(Province Section) 
 ການສາ້ງວາລະສານແມນ່ຈດັເປັນ 2 ປະເພດໃຫຍຄ່ ືວາລະສານທ່ີມກີ ຸມ່ (Categorized Articles) 
ແລະ ວາລະສານທ່ີບ່ໍມກີ ຸມ່ (Uncategorized Articles).  
 ວາລະສານທ່ີບ່ໍມກີ ຸມ່ແມນ່ວາລະສານທ່ີສາ້ງຂືນ້ໂດຍບ່ໍຂືນ້ກບັພາກສວ່ນ ຫລື ບ່ໍຂືນ້ກບັປະເພດໃດ 

ແລະ ສາມາດຮຽກຮອ້ງມາເຜີຍແຜໄ່ດໂ້ດຍກງົຈາກເມນີ ູຫລື ຈາກການເຊື່ ອມຕ່ໍໃດນື່ ງ. 

 ວາລະສານທ່ີມກີ ຸມ່ແມນ່ວາລະສານທ່ີເຮົາສາ້ງຂືນ້ໂດຍມທ່ີີມາຈາກພາກສວ່ນໃດນື່ ງ ແລະ ມທ່ີີມາ

ຈາກປະເພດໃດນື່ ງ. ໃນນ ັນ້ໄດຈ້ດັເປັນ 3 ລະດບັໃຫຍ່ຄ:ື   

1. ລະດບັພາກສວ່ນ(Section) 

ແມນ່ລະດບັສງູສດຸຂອງບນັດາວາລະສານຕາ່ງໆທ່ີສາ້ງຂືນ້ພາຍໃນໂປຼແກມຼ CMS Joomla 

ຊື່ ງ ປະກອບມຫີລາຍປະເພດ ແລະ ຫລາຍວາລະສານ 

2. ລະດບັປະເພດ(Category) 

ແມນ່ລະດບັທ່ີສອງຂອງບນັດາວາລະສານຕາ່ງໆທ່ີສາ້ງຂືນ້ພາຍໃນໂປຼແກມຼ CMS Joomla 

ຊື່ ງປະກອບມຫີລາຍວາລະສານ 

3. ລະດບັວາລະສານ(Article) 

ແມນ່ລະດບັຕ ໍາ່ສດຸຂອງບນັດາວາລະສານຕາ່ງໆທ່ີສາ້ງຂືນ້ພາຍໃນໂປຼແກມຼ CMS Joomla

. 

 

 

 ໂຄງສາ້ງຂອງພາກສວ່ນວາລະສານ ປະສານງານແຂວງ(Province Section) 

ທກຸໆວາລະສານທ່ີຢູໄ່ຕ ້ພາກສວ່ນປະສານງານແຂວງ (Provinces Section) ມກີານພວົພນັ
ກນັແບບລກັສະນະ ລາໍດບັຊ ັນ້(Hierarchy). ໃນນ ັນ້ມພີາກສວ່ນປະສານງານແຂວງເປັນຕວົແມ ່
ໃຫຍ່, ໄຕກ້ອ້ງທດັລງົມາແມນ່ ຊື່ ແຕລ່ະແຂວງຊື່ ງຈດັເປັນປະເພດ(Category) ແລະ ໃນແຕລ່ະ
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ແຂວງນ ັນ້ມ ີ12 ຫວົຂໍຊ້ື່ ງເຮົາຈດັຢູໃ່ນລະດບັວາລະສານ(Articles). ພວກເຮົາສາມາດວາດພາບຄື

ດ ັງ່ຕ່ໍລງົໄປນີ:້ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໄຊຍະບລີູ 

ລະດບັປະເພດ 

(Category) 

ພາກສວ່ນ ປະສານງານແຂວງ 

(Section) 

ບໍລິຄາໍໄຊ 

ລະດບັປະເພດ 

(Category) 

ຫລວງພະບາງ 

ລະດບັປະເພດ 

(Category) 

ຄາໍມວ່ນ 

ລະດບັປະເພດ 

(Category) 

ເຊກອງ 

ລະດບັປະເພດ 

(Category) 

ແຂວວຽງຈນັ 

ລະດບັປະເພດ 

(Category) 

ລະດບັວາລະສານ (Articles) 

 ປະວດັຫຍໍຂ້ອງແຂວງ 

 ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ 

 ພາລະບດົບາດ 

 ລະບຽບລກັການວຽກງານສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງແຂວງ 

 ແຜນ່ດາໍເນນີງານສງິແວດລອ້ມຂອງແຂວງ 

 ແຜນ່ງານປະຈາໍປີ 

 ແຜນ່ຄຸມ້ຄອງດາ້ນສງິແວດລອ້ມ 

 ກດິຈະກາໍ 

 ບດົລາຍງານສະພາບສງິແວດລອ້ມ 

 ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັດາ້ນແລະສງິແວດລອ້ມ 

 ການຄຸມ່ຄອງມນູລະພິດ 
 ບດົລາຍງານ 
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ຮບູຂາ້ງລຸມ່ນີແ້ມນ່ແວບໄຊ EMSP ຕວົຈງິເຊີ່ ງສະແດງເຖງິການເຊື່ ອມຕ່ໍວາລະສານໃນແຕລ່ະລະດບັ. 

ໃນນີເ້ຮົາສງັເກດໄດວ້າ່ ປະສານງານແຂວງ ແມນ່ລະດບັພາກສວ່ນ (Section), ຊື່ ແຕລ່ະແຂວງແມນ່ລະດບັ ປະ

ເພດ (Category) ແລະ 12 ລາຍການລຸມ່ແມນ່ຈດັໃນລະດບັວາລະສານ (Article) ທ່ີເຊື່ ອມຕ່ໍກນັແບບມກີຸມ່ຫລື

ຮຽກອກີຢາ່ງນື່ ງວາ່ ວາລະສານທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້. ພວກເຮົາສາມາດຮບັຮອງໄດທ່ີ້ສນູບໍລິຫານວາລະສານ(Article 

Manager) ເຊີ່ ງຢູເ່ບືອ້ງຫລງັຂອງ Joomla (Back end)
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IV. ວທີິການສາ້ງເອກກະສານເພ່ືອຮອງຮບັຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ 

ຍອ້ນພວກເຮົາໄດສ້າ້ງໂຄງຮາ່ງເພ່ືອຮອງຮບັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໄວກ້ອ່ນແລວ້, ສະນ ັນ້ການເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູ

ຂາ່ວສານຂອງແຕລ່ະພາກສວ່ນໃນແຕລ່ະພາກສວ່ນຂອງການປະສານງານແຂວງຈງືມຂີ ັນ້ຕອນແບບ

ເລ່ັງລດັແລະມຂີ ັນ້ຕອນຄດື ັງ່ຕ່ໍລງົໄປນີ:້ 

1. ເຂ້ົາຫາເບືອ້ງຫລງັຂອງ Joomla (Back end) 

 ເຂ້ົາຫາເບືອ້ງຫລງັຂອງແວບໄຊ EMSP ດວ້ຍການຂຽນທ່ີຢູຄ່ດື ັງ່ຕ່ໍລງົໄປນີ:້ 

www.emsp.monre.gov.la/administrator ແລວ້ກດົ ENTER 

 
 ຂຽນຊື່ ແລະລະຫດັຜາ່ນຂອງແຕລ່ະແຂວງທ່ີຕອ້ງການແລວ້ກດົປຸ່ມ ENTER 

ລ.ດ ແຂວງ ຊື່ ລະຫດັຜາ່ນ 
1 ບໍລິຄາໍໄຊ blx blx 
2 ຫລວງພະບາງ lpb lpb 
3 ຄາໍມວ່ນ kmn kmn 
4 ວຽງຈນັ vte vte 
5 ເຊກອງ sek sek 
6 ໄຊຍະບລູີ xbl xbl 
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2. ດດັແກວ້າລະສານຂອງແຕລ່ະແຂວງ 

ສມົມດຸວາ່ພວກເຮົາຕອ້ງການດດັແກເ້ອກກະສານທ່ີມຊີື່ ວາ່ ປະຫວດັຫຍໍຂ້ອງແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ 

(Profile Bolikhamxay) 

 ຈາກຮບູທ່ີຢູຂ່າ້ງລຸມ່ນີ,້ ໃຫເ້ລືອກເອົາ: Content  Article Manager 

 ກນັຕອງເອົາວາລະສານສະເພາະແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ:   

ທ່ີ Select Section ໃຫເ້ລືອກເອົາ Provinces 

ທ່ີ Select category ໃຫເ້ລືອກເອົາ Bolikhamxay 

 

 
 

ໃນລາຍການນີເ້ຮົາຈະສງັເກດເຫັນທກຸໆວາລະສານທ່ີຂືນ້ກບັ ພາກສວ່ນປະສານແຂວງ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊທ່ີຈດັຢູ່
ໃນລະດບັປະເພດ(Category). 
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 ຖາ້ຫາກຕອ້ງການດດັແກວ້າລະສານທ່ີເປັນພາສາອງັກດິ ໃຫໝ້າຍຫວົຂໍທ່ີ້ມຊີື່ ວາ່ 

Provincial Profile Bolikhamxay  ແລວ້ກດົປຸ່ມ EDIT 

 

 
 

 

 ຂຽນເນືອ້ໃນລງົທ່ີກອບກະດານຂາວ 

 ໝາຍເອົາ Yes ທ່ີ Published  

 ກດົເອົາ Yes ທ່ີຫອ້ງ Front Page ເພ່ືອເຜີຍແຜໃ່ນໜາ້ລກັ 

 ກດົປຸ່ມ SAVE ເພ່ືອຮກັສາວາລະສານ ແລະ ຈບົການແປພາສາຂອງວາລະສານ 

ໝາຍເຫດ: ທກຸໆຕວົຕ ັງ້ຄາ່ (Parameter) ໃນກະດານນີມ້ຄີວາມໝາຍຕາ່ງກນັ ແຕໃ່ນຄູມ່ສືະບບັນີ,້ ພວກເຮົາໄດ້
ເລືອກເອົາແຕຕ່ວົທ່ີເປັນຕວົຕ ັງ້ຄາ່ຕວົລກັເທ່ົານ ັນ້. ແຕພ່ວກທາ່ນສາມາດທດົລອງແລະສກຶສາຕວົເອງໄດໂ້ດຍບ່ໍມ ີ

ຄວາມສຽ່ງເລີຍ. 
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 ຖາ້ຫາກຕອ້ງການດດັແກວ້າລະສານທ່ີເປັນ ພາສາລາວ ໃຫໝ້າຍຫວົຂໍທ່ີ້ມຊີື່ ວາ່ 

Provincial Profile Bolikhamxay, ທ່ີ Select Language ໃຫເ້ລືອກເອົາພາສາ 

Lao(ລາວ), ແລວ້ເຮົາຈະເຫັນວາລະສານນ ັນ້ຂືນ້ມາຄດື ັງ່ຂາ້ງລຸມ່ນີ ້

 

 
 

 ເລື້ອນລງົຂາ້ງລຸມ່ 

 ທ່ີ Label: Article Text ໃຫຂ້ຽນເນືອ້ໃນທ່ີເປັນພາສາລາວລງົ 

 ໝາຍເອົາ Yes ທ່ີ Published  

 ກດົປຸ່ມ SAVE ເພ່ືອຮກັສາວາລະສານ ແລະ ຈບົການແປພາສາຂອງວາລະສານ 

 

ໝາຍເຫດ:  ການແປພາສາໃນເມນີ ູຫລື ໃນໂມດນູ ແມນ່ມຂີ ັນ້ຕອນແບບດຽວກນັ, ແຕອ່າດມຕີວົຕ ັງ້ຄາ່

ຕາ່ງກນັ. 
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3. ເພ່ີມວາລະສານ 

ການເພ່ີມວາລະສານແມນ່ຕອ້ງເພ່ີມວາລະສານເປັນພາສາຂອງລະບບົກອ່ນກຄໍພືາສາອງັກດິ. ຕ່ໍ

ຈາກນ ັນ້ຈື່ງຈະແປເປັນພາສາລາວ ຫລື ພາສາອື່ ນກໄໍດ.້ ຂ ັນ້ຕອນຂອງການເພ່ີມຂໍມ້ນູມຄີດື ັງ່ຕ່ໍລງົ

ໄປນີ:້ 

 ທ່ີກະດານ Article Manager, ໃຫກ້ດົປຸ່ມ NEW 

 ເພ່ີມຂໍມ້ນູທ່ີສາໍຄນັດ ັງ່ຂາ້ງລຸມ່ນີ:້  

 Title ຊື່ຂອງວາລະສານ 

 Alias ຊື່ຂອງວາລະສານພາຍໃນລະບບົ 

 Section ເລືອກເອົາ ພາກສວ່ນຂອງວາລະສານ, ຖາ້ເປັນວາລະສານທ່ີມກີ ຸມ່ 

 Category ເລືອກເອົາ ປະເພດຂອງວາລະສານ, ຖາ້ເປັນວາລະສານທ່ີມກີ ຸມ່ 

 Published: Yes ຖາ້ຈະເຜີຍແຜ ່ 

 Front Page: Yes ຖາ້ຈະເຜີຍແຜໃ່ນໜາ້ລກັ 

 ກດົປຸ່ມ SAVE ເພ່ືອຮກັສາເອກກະສານແລະຈບົການເພ່ີມວາລະສານ 
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4. ຕກົແຕງ່ວາລະສານ 

ການຕກົແຕງ່ເວລະສານແມນ່ການປະກອບຮບູພາບແລະການເຊື່ ອມຕ່ໍພາຍໃນຫລືການເຊື່ ອມຕ່ໍຫາ

ວາລະສານອື່ ນ. ໃນນ ັນ້ມຂີ ັນ້ຕອນດ ັງ່ຕ່ໍລງົໄປນີ:້ 

 ວທີິຕກົແຕງ່ດວ້ຍຮບູພາບ 

 

 

 

 

 ກດົປຸ່ມ Image Browse Open ເພ່ືອເອົາຮບູຂືນ້ເຊເີວ ີStart Upload 

 ເລືອກເອົາຮບູພາບທ່ີຂືນ້ມານ ັນ້ແລວ້ກດົປຸ່ມ Insert ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍວາລະສານຫາຮບູພາບ 

 ການຈດັຕາໍແໜງ່ຂອງຮບູພາບໃນວາລະສານແມນ່ກດົຂວາ່ໃສຮ່ບູພາບ ແລວ້ເລືອກເອົາ 

Insert/Edit Image Appearance   ເລືອກເອົາຂໍທ່ີ້ຕອ້ງການ ທ່ີ Alignment 
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5. ການເຊື່ ອມຕ່ໍວາລະສານ 

ການເຊື່ ອມຕ່ໍວາລະສານມ ີ4 ວທີິ: 

 ວທີິເຊື່ ອມຕ່ໍແວບໄຊພາຍນອກ (Link to external Web site / External Link) 

 ວທີິເຊື່ ອມຕ່ໍຫາວາລະສານ (Link to Article) 

 ວທີິເຊື່ ອມຕ່ໍຫາຟ່າຍ (Link to File) 

 ວທີິເຊື່ ອມຕ່ໍຫາຈດຸໃດນື່ງໃນເວລະສານ (Link to Anchor) 
 ລາຍລະອຽດໃຫເ້ບິ່ ງໃນຄູມ່ກືານນາໍໃຊ ້Joomla V 1.0 


