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ວິໃສທັດຮອດ 2030, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງຂະແໜ
ງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄລຍະ10 ປີ
(2016-2025)
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ວິໃສທັດຮອດປີ2030, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງຂະແໜງ
ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄລຍະ 10 ປີ
(2016 - 2025)
I.

ສະພາບການພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ ໃນໄລຍະ 15 ປີ (2001-2015)
1. ຜົນສໍາເລັດທີພ
ື່ ນ
ົົ້ ເດັນ
ື່

ມາຮອດປັດຈຸບັນນີີ້ ເຫັນວ່າ ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ
ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ຢູູ່ໃນ ສປປລາວ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວສູງຂີ້ນຢູ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ. ເຕັກ
ໂນໂລຊີນີີ້ ນັບມີ້ນັບມີບົດບາດ ແລະ ກາຍເປັນເຄື່ອງມອັນສໍາຄັນຢູ່າງຍິງໃນວຽກງານການຄຸມ
້ ຄອງບໍລິຫານ, ການ
ບໍລິການ ທັງໃນພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງັ ຄົມ, ການເຜີຍແຜູ່ຂ່າວສານ, ການ
ຮ່ວມມກັບສາກົນ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ອື່ນໆ ຕະຫລອດເຖິງການດໍາລົງຊີວິດ
ປະຈໍາວັນຂອງປະຊາຊົນເຮົາ, ເຊິື່ງສາມາດສະຫຼຸບໃຫ້ເຫັນແຕູ່ລະດ້ານ ດັື່ງນີ:ີ້
1.1 ການພັດທະນາດ້ານໄປສະນີ
ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາການພັດທະນາຕາໜ່າງ ແລະ ການບໍລິການໄປສະນີລາວ ໄດ້ດໍາເນີນມາຢູ່າງຕໍເື່ ນື່ອງ ເຊີື່ງມາ
ຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ກວມເອົາບັນດາແຂວງ, ເມອງແລະບ້ານຈໍານວນໜື່ງໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ. ປັບປຸງບັນດານິຕິ
ກໍາໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໄປສະນີ ເຮັດໃຫ້ເຂົີ້າສູູ່ລະບົບລະບຽບໄດ້ໂດຍພີ້ນຖານ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ເປັນແຕູ່ລະບາດກ້າວ. ການບໍລິການໄປສະນີໃນເມື່ອກ່ອນແມູ່ນຍັງເປັນການບໍລິການແບບປະຖົມປະຖານເຊັື່ນ: ການ
ບໍລິການດ້ານການເງິນແມູ່ນໄດ້ຈັດສົື່ງໃບຝາກເງິນທາງຈົດໝາຍ; ການບໍລິການຮັບຝາກ ຈັດສົື່ງ, ແຈກຢາຍໄປສະນີ
ພັນ, ພັດສະດຸໄປສະນີ ແລະ ເມດ່ວນພິເສດ ແມູ່ນຮັບຝາກ ແລະ ແຈກຢາຍຢູູ່ສະເພາະປູ່ອງບໍລກ
ິ ານພາຍໃນ
ຫ້ອງການເທົື່ານັີ້ນ. ແຕູ່ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການຫັນປູ່ຽນ ຈາກການບໍລິການແບບປະຖົມປະຖານ ມານໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລ
ຊີທທ
ີື່ ັນສະໄໝເຂົີ້າແທນ ຊື່ງຊ່ວຍໃຫ້ການບໍລິການສະດວກສະບາຍ ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາ
ບສູງຂີ້ນ, ການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ ແມູ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ໂທລະສານ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດນັີ້ນ ແມູ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້
ລະບົບອິນເຕີເນັດອອນລາຍ, ສໍາລັບການບໍລິການຮັບຝາກ, ຈັດສົື່ງ ແລະ ແຈກຢາຍເຄື່ອງຝາກທາງໄປສະນີນັີ້ນ ແມູ່ນ
ສາມາດໃຫ້ບໍລິການເຖິງປະຕູເຮອນຂອງລູກຄ້າ.
ການບໍລິການຕົີ້ນຕໍ ຂອງຂະແໜງການໄປສະນີໃນປັດຈຸບັນມີຄ: ການບໍລິການຮັບຝາກ, ຈັດສົື່ງ, ແຈກຢາຍ
ເຄື່ອງຝາກທາງໄປສະນີ, ການຈັດພິມ ແລະ ຈໍາໜ່າຍສະແຕມໄປສະນີ, ການບໍລິການຕູໄ້ ປສະນີ, ຫີບປູ່ອນຈົດ
ໝາຍ, ການຂາຍຜະລິດຕະພັນໄປສະນີ, ການບໍລິການຮັບ ແລະ ສົື່ງຂໍມ
ີ້ ູນຂ່າວສານທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການ
ບໍລິການ ການເງິນທາງໄປສະນີ.
ປັດຈຸບັນຫລາຍປະເທດກໍື່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງໄປສະນີໃນລາວ, ຊື່ງໃນນັີ້ນ, ໄດ້ມີ
ການພົວພັນຮ່ວມມກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງໃນໂຄງການສ້າງລະບົບປູ່ອງບໍລິການໄປສະນີແບບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອໃຫ້
ການບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວໄວ, ມີຄຸນນະພາບ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຄ: UPU ແລະ APPU. ນອກຈາກນີຂ
ີ້ ະ
ແໜງການໄປສະນີໄດ້ສົື່ງເສີມໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດສ້າງການບໍລິການ ແລະຜະລິດຕະພັນໃໝູ່ຫລາຍຮູບຫລາຍສີ ແລະ
ຍນຍົງ, ການບໍລິການໂລຊິດສະຕິກໄປສະນີ, ຫັນການດໍາເນີນທຸລະກິດໄປສະນີລາວໄປສູຮ
ູ່ ູບແບບກຸູ່ມບໍລິສັດ.
ຈໍານວນຫ້ອງການໄປສະນີ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມີທັງໝົດ 149 ແຫູ່ງ(ໃນນີີ້ຂອງລັດມີ 128
ແຫູ່ງ): ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍຫ້ອງການໄປສະນີຊັີ້ນ 1 (ຂັີ້ນແຂວງ) ມີ 23 ແຫູ່ງ (ໃນນີີ້ຂອງລັດ 18 ແຫູ່ງ), ຫ້ອງການ
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ໄປສະນີ ຊັີ້ນ 2 (ຂັີ້ນເມອງ)ມີ 126 ແຫູ່ງ( ໃນນີີ້ຂອງລັດ 104 ແຫູ່ງ) ແລະ ຫ້ອງການໄປສະນີ ຊັີ້ນ 3 ມີ 6 ແຫູ່ງ
(ເປັນຂອງລັດໝົດ). ນອກຈາກນັີ້ນພາກລັດຍັງມີຈ່າມໄປສະນີມີ 62 ແຫູ່ງ, ສາຂາຈໍາໜ່າຍສະແຕມ 107 ແຫູ່ງ.
1.2 ການພັດທະນາດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ / ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍົ້ມູນຂ່າວສານ (ICT)
ໃນໄລຍະ 15 ປີ ຜ່ານມາ ພັກ-ລັດຖະບານໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ສຸມຄວາມພະຍາຍາມໃສູ່ປັບປຸງ ແລະ
ຂະຫຍາຍພີ້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງປະເທດແຕູ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍື່
ເຄື່ອຂ່າຍໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສູງ. ລະບົບການໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງປະເທດໄດ້ຫັນປູ່ຽນຈາກເຕັກໂນໂລຊີອານາ
ລັອກ ມາເປັນເຕັກໂນໂລຊີດຊ
ີ ີຕານ ເຮັດໃຫ້ການສົື່ງ ແລະ ຮັບ ຂໍີ້ມູນ ຂ່າວສານ ສຽງ ແລະ ຮູບພາບ ມີຄວາມໄວສູງ
ຂີ້ນ. ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້
ແທດເໝາະກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝູ່; ໄດ້ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີການ
ຂະຫຍາຍເຄອຂ່າຍ ແລະ ການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານຢູ່າງກວ້າງ
ຂວາງ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງກ້າວກະໂດດ
ຂັີ້ນ ເມື່ອທຽບໃສູ່ບັນດາປະເທດອາຊຽນ.
ປັດຈຸບັນການຕິດຕັີ້ງເຄອຂ່າຍສາຍສົື່ງສັນຍານ ດ້ວຍສາຍໄຍແກ້ວລວມທັງໝົດມີ 60,813 ກິໂລແມັດ,
ກວມໄດ້ 18 ແຂວງ 148 ເມອງ ແລະ 89% ຂອງບ້ານທົື່ວປະເທດ, ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບມຖ ແລະ ຕັີ້ງໂຕະ
ບັນລຸໄດ້ 80 % ຂອງປະຊາກອນທັງຫມົດ. ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ດ້ານການນໍາ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ, ລັດຖະບານ ໄດ້ລົງທນສ້າງສູນອິນເຕີເນັດ ແຫູ່ງຊາດ (Lao
National Internet Center) ເພື່ອເປັນສູນລວມການເຊື່ອມຕໍື່ເຄອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກັບຕ່າງປະເທດ ທັງເປັນປະຕູເຂົີ້າ-ອອກການສື່ສານພາຍໃນ ແລະ ກັບສາກົນ ຕາມນະໂຍ
ບາຍລວມສູນລະບົບການສື່ສານຂອງລັດຖະບານ. ເຄອຂ່າຍສາຍສົື່ງແຫູ່ງຊາດ ສາມາດຮອງຮັບຄວາມໄວໄດ້ເຖິງ 10
ກິກາບິດຕໍື່ວິນາທີ (10 Gbps) ໂດຍນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ STM – 64 ແລະ ຈະປັບປຸງນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ
DWDM ໃນອານາຄົດ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ (ISP) ພາຍໃນປະເທດຈໍານວນຫນື່ງ
ໄດ້ສະໜອງອິນເຕີເນັດ ຄວາມໄວສູງ ແບບມີສາຍ ເຊັື່ນ xDSL ແລະ FTTH, ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ຫລ ບຣອດ
ແບນແບບບໍື່ມີສາຍດ້ວຍເຄອຂ່າຍ 3G , 4G-LTE ແລະອື່ນໆໃນຕົວເມອງໃຫຍ່.
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການໃຊ້ອິນເຕີເນັດບຣອດແບນແບບມີສາຍ ແລະ ບໍື່ມີສາຍ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ຂອງ
ບຸກຄົນທົື່ວໄປ ແລະ ຄອບຄົວໃນປີ 2011 ແລະ 2012 ມີລັກສະນະເພີື່ມຂີ້ນບໍື່ຫຼາຍເທົື່າທີື່ຄວນ (ດັື່ງເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ1). ຕາມສະຖິຕິຂອງສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ (ITU) ໃນປີ 2013 ໄດ້ຈັດດັດຊະນີການ
ພັດທະນາໄອຊີທີຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ຢູູ່ໃນອັນດັບທີ 123 ຂອງໂລກຈາກ 164 ປະເທດ ຖົດຖອຍລົງ 1 ອັນດັບ
ຈາກປີ 2012 (ດັື່ງເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ2), ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ ສປປ
ລາວ ສົມທຽບໃສູ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພີ້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໃນປີ 2011 ແລະ 2012 ແມູ່ນຢູູ່ອັນດັບທີ 24 ຈາກ
ທັງໝົດ 28 ປະເທດ, ສ່ວນຢູູ່ໃນປະເທດອາຊຽນ ສປປ ລາວ ແມູ່ນຢູູ່ອັນດັບທີ 9 (ດັື່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3).
ສ.ປ.ປ.ລາວ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍື່ການຫລ້າຊ້າ ຫລຸດໂຕນ ຫລ ທົດຖອຍ ໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ
ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ຖ້າຫາກວ່າພີ້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມບໍື່ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາໃຫ້ເປັນລະບົບຄວາມໄວສູງໄດ້ມາດຖານສາກົນ, ລະບົບການບໍລິຫານງານຂອງພາກລັດເປັນລະບົບເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (e-Government) ລວມທັງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົີ້າໃນວຽກງານ
ບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຍັງບໍໄື່ ດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍການນໍາໃຊ້ໄອຊີທີ
ຂອງປະຊາກອນລາວ ຍັງບໍື່ຂະຫຍາຍຕົວເພີີ້ມຂີ້ນຢູ່າງໄວ.
ຈາກການປຽບທຽບດັດຊະນີການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອຊີທີ) ໃນສາກົນ
ນັີ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນວ່າ ປະເທດອື່ນໆກໍາລັງປະຕິບັດໄດ້ດີກ່ວາ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໃນການນໍາໃຊ້ການສື່ສານ
ຄວາມໄວສູງ (ບຣອດແບນ) ເພື່ອເພີີ້ມໂອກາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. ສ.ປ.ປ.ລາວ ຈະຕ້ອງ
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ເອົາໃຈໃສູ່ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງຂອງເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອຊີທີ) ໂດຍສະເພາະບຣອດແບນໃຫ້
ກວ້າງຂວາງຂີ້ນຕື່ມ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ກ້າວໜ້າ ແລະ ໃຫ້ຫລຸດພົີ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາກ່ອນປີ 2020.

2. ສາເຫດ ແລະ ປັດໃຈທີື່ພາໃຫ້ມຜ
ີ ົນສໍາເລັດ












ສປປ ລາວ ມີທີື່ຕັີ້ງ ຢູູ່ໃນພາກພີ້ນທີື່ມີການພັດທະນາໄວ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ,
ພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ;
ມີອົງການຈັດຕັີ້ງລັດທີື່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນວຽກງານ ປທສ ຕາມສາຍຕັີ້ງແຕູ່ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ
ແລະ ມີການປະສານງານເປັນຢູ່າງດີ.
ມີການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມທີື່ດີກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ, ປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ, ປະເທດໃນພາກພີ້ນ
ໃນໂລກ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນຕ່າງໆ.
ຜູ້ບໍລິຫານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມີຄວາມເຂົີ້າໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ
ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ (ICT) ຫຼາຍຂີ້ນ, ອັນເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໄອຊີທີ ເພີື່ມຂີ້ນທາງ
ດ້ານປະລິມານໃນປະເທດ.
ມີກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ປທສ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດ ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານສາກົນ.
ພັກ - ລັດຖະບານ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍວ
ື່ ຽກງານ ປທສ ແລະ ຖເປັນບູລມ
ິ ະສິດໜື່ງໃນການຫັນປະເທດເປັນ
ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ.
ຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານ ICT ເລີື່ມກວ້າງຂວາງອອກ ອັນເຮັດໃຫ້ທ່າອ່ຽງການເຮັດ
ທຸລະກິດຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຼນິກເພີື່ມຂີ້ນ.
ເຕັກໂນໂລຊີມີວິວັດທະນາການໄວ ລາຄາຫຼຸດລົງ ເອີ້ອອໍານວຍຕໍື່ການລົງທນພັດທະນາ ປທສ ດ້ວຍຕົີ້ນທນຕໍື່າ
ທັງໃນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
ລາຄາຂອງອຸປະກອນ ICT ມີລັກສະນະຫຼຸດລົງເລີ້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊີ້ໄດ້ຫລາຍຂີ້ນ.
ການຮ່ວມມກັນໃນກອບຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມກ
ີ ານຮ່ວມມທາງດ້ານ ICT ກວ້າງອອກ
ຕື່ມ.

3. ຂໍົ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສາເຫດ
3.1. ຂໍົ້ຄົງຄ້າງ:







ການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດດ້ານ ປທສ ໃຫ້ເປັນແຜນຍຸດທະສາດ,
ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ຍັງຊັກຊ້າ.
ຍັງບໍື່ທັນໄດ້ກໍານົດວິໃສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ປທສ ແລະ ການກໍື່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ
ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ.
ນິຕິກໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົື່ງເສີມ ICT ຍັງບໍື່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ລະບຽບກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຍັງມີລັກສະນະໃນວົງແຄບ ແລະ ບໍື່ທັນລົງເລິກຕິດ
ແທດກັບຮາກຖານຕົວຈິງ.
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາດ້ານ ICT
ຍັງບໍື່ທັນໄດ້ປະຕິບັດຢູ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍື່ເນື່ອງ.
ການຄົີ້ນຄວ້າ ການພັດທະນາ ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການ ICT ທີື່ທັນສະໄໝ ຍັງບໍື່ທັນກວ້າງຂວາງໄດ້
ຫຼາຍປະເພດ ແລະ ຍັງບໍື່ທັນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່າງຕັີ້ງໜ້າເທື່ອ.
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3.2. ສາເຫດ:




ພະນັກງານວິຊາການດ້ານ ປທສ ຍັງບໍື່ທັນພຽງພໍທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ທັງໃນສູນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິື່ນ.
ກົນໄກການປະສານງານວຽກງານດ້ານ ICT ລະຫວ່າງກະຊວງ ປທສ ກັບກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງຍັງເຮັດບໍື່ໄດ້ດີ
ແລະ ຍັງບໍື່ທັນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເປັນລະບົບ.
ບົດບາດໜ້າທີື່ຂອງກະຊວງ ປທສ ທີື່ຄຸ້ມຄອງ ຫຼ ສົື່ງເສີມການພັດທະນາ ICT ຍັງມີການຊໍີ້າຊ້ອນກັບບາງ
ກະຊວງ, ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າວຽກຂາດຄວາມເປັນເອກະພາບ.

4. ສິື່ງທ້າທາຍ










ຈຸດພິເສດດ້ານທີື່ຕັີ້ງພູມສາດຂອງປະເທດເຮົາ ເປັນປະເທດທີື່ບໍື່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ (Landlock
country), ບໍື່ສາມາດເຊື່ອມຕໍື່ສາຍໃຍແກ້ວກັບປະເທດປາຍທາງໂດຍກົງໄດ້ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຊົື່າວົງ
ຈອນອອກຕ່າງປະເທດຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງທີື່ມີລາຄາແພງ, ເຮັດໃຫ້ຕົີ້ນທນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດສູງ
ສົື່ງຜົນໃຫ້ລາຄາອິນເຕີເນັດຂອງບ້ານເຮົາສູງກວ່າ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ຫຼາຍປະເທດ.
ການກວດກາ ຮັບຮອງ ແລະ ກໍານົດມາດຕະຖານອຸປະກອນ ICT ຍັງບໍທ
ື່ ັນມີ ສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ຄຸນນະພາບ
ຂອງການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
ການຕິດຕາມ ກວດກາສັນຍານຄີ້ນຄວາມຖີື່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຈາກປະເທດ
ເພື່ອນບ້ານອ້ອມຂ້າງ ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍ.
ການປູ່ຽນແປງຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ຂະຫຍາຍຕົວໄວ, ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ICT ມີຂີດຈໍາກັດ.
ຄົນລາວຍັງຂາດການສໍານກເຖິງອັນຕະລາຍການໃຊ້ ICT ຍຸກໃໝູ່ຜ່ານເຄອຂ່າຍໂທລະສັບມຖ ແລະ ອິນເຕີ
ເນັດ ເຊິື່ງອາດສົື່ງຜົນກະທົບທາງຫຍໍີ້ທໍີ້ຕໍື່ສັງຄົມ.
ຂະບວນການອອກກົດໝາຍໃຊ້ເວລາດົນ ບໍື່ທັນກັບການປູ່ຽນແປງຂອງ ICT ທີື່ພັດທະນາໄປຢູ່າງໄວ.
ພາສາລາວທີື່ລົງໃນອຸປະກອນໄອຊີທີ ຍັງບໍື່ທັນສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈໍາກັດໃນການຂະຫຍາຍການນໍາ
ໃຊ້.
ແຫຼື່ງທນ ແລະ ງົບປະມານລົງທນເຂົີ້າໃສູ່ວຽກງານ ປທສ ຍັງຈໍາກັດ, ບໍື່ສາມາດກ້າວທັນປະເທດອື່ນ.

5. ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້






ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ຄວນເຂົີ້າໃຈເປັນເອກະ
ພາບ ເພື່ອຫລີກເວັີ້ນການຊໍີ້າຊ້ອນພາລະບົດບາດ ແລະ ການລົງທນຊໍີ້າຊ້ອນກັນ, ຮັກສາໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ຊາດ.
ການປະກອບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກູ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍມ
ີ້ ູນຂ່າວສານ ດ້ວຍການສ້າງກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆ ຫລ ເຜີຍແພູ່ທາງວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ຫລ ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ແມູ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ, ບົດຮຽນຂອງ
ປະເທດທີື່ພັດທະນາແລ້ວ ປະຊາຊົນຂອງເພິື່ນລ້ວນແຕູ່ມລ
ີ ະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນ
ຂ່າວສານສູງ. ສະນັີ້ນ, ກະຊວງ ປທສ ຈະຕ້ອງຮີບຮ້ອນຈັດຕັີ້ງການຝກອົບຮົມ ໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດນໍາໃຊ້
ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສົມທົບກັບບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມ ແລະ
ອິນເຕີເນັດ ແລະ ກະຊວງອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການຝກອົບຮົມ ຍົກລະດັບໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການດ້ານ ປທສ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ທົື່ວປະເທດໃຫ້
ມີທັກສະຄວາມຮູ້ວິຊາສະເພາະພຽງພໍທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ ມີການພັດທະນາໄວ.
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ການພັດທະນາໂປຣແກມພາສາລາວໃນເຄື່ອງມອຸປະກອນໄອຊີທີຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມີການນໍາ
ໃຊ້ຢູ່າງແຜູ່ຫຼາຍ.
ການໂຄສະນາໃຫ້ຄົນລາວສໍານກໄດ້ເຖິງໄພອັນຕະລາຍການໃຊ້ ICT ຜ່ານເຄອຂ່າຍໂທລະສັບມຖ ແລະ ອິນ
ເຕີເນັດ ແມູ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອບໍື່ໃຫ້ສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ສັງຄົມ.
ຄວນສ້າງສູນວັດແທກ ກວດກາ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນຕໍື່ຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

II. ວິໃສທັດຮອດປີ 2030
ອີງໃສູ່ສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ, ຈຸດພິເສດ, ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດໃນວຽກງານ ICT ແລະ
ແນວທາງຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາປະເທດ, ວິໃສທັດການພັດທະນາຮອດປີ 2030 ຂອງຂະແໜງໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ພາຍໄຕ້ຄໍາຂວັນ “ ຫັນວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ການສື່ສານ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເປັນເຄື່ອງມທີື່ສໍາຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ຢນຢົງ, ເປັນຈຸດເຊອ
ື່ ມໂຍງກັບພາກພົ້ນ ແລະ
ສາກົນ, ປະຊາຊົນມີສວ
່ ນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ” ມີດັື່ງນີີ້:
1) ຮອດປີ 2030 ໂຄງລ່າງພີ້ນຖານດ້ານໄປສະນີໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ກວມເອົາທົື່ວປະເທດ ຮັບປະກັນ
ການບໍລິການ 3 ຮູບແບບຊື່ງປະກອບມີ ການບໍລິການພີ້ນຖານ, ເອເລັກໂຕຣນິກ / ດີຈີຕອນ ແລະ ການເງິນ
ທາງໄປສະນີ ດ້ວຍຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສູງ.
2)

ໂຄງລ່າງພີ້ນຖານດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອຊີທີ) ໃຫ້ເປັນ
ລະບົບຄວາມໄວສູງ ຫລ ບຣອດແບນ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີຄອນເວີເຈນ (ເຕັກໂນ
ໂລຊີປະສົມປະສານ) ເປັນຈຸດສູນກາງເຊື່ອມໂຍງພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ; ການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ /
ໄອຊີທີ ແລະ ສື່ ທຸກປະເພດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ, ຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມ
ໃນການແຂູ່ງຂັນກັບສາກົນ.

3)

ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວທົື່ວໄປ ມີທັກສະດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານສູງ,
ເປັນກໍາລັງແຮງກ້າວສູູ່ສັງຄົມເສດຖະກິດພູມປັນຍາ,

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ສັງຄົມ

ຫລາຍຂີ້ນ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູູ່ສູງຂີ້ນ, ນະວັດຕະກໍາດ້ານໄອຊີທີຂອງຄົນລາວໄດ້ຮັບການ
ຍອມຮັບຈາກສາກົນ.
4)

ໃຫ້ການບໍລິຫານລັດ, ການບໍລິການປະຊາຊົນ ແລະ ທຸລະກິດ ເປັນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ທັນສະໄໝ ຢູ່າງ
ກວ້າງຂວາງ, ໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ຊວ່ຍການພັດທະນາຂະແໜງການອື່ນຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ຢູ່າງໝັີ້ນຄົງ ຢນຍົງ.

III. ຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)
ຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແມູ່ນຍຸດທະສາດບຸກທະລຸ ເພື່ອນໍາ
ພາຂະແໜງການໄປສະນີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ກາຍເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ,
ກາຍເປັນເຄື່ອງມໜື່ງທີື່ສໍາຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເຂັີ້ມແຂງ ຢນຢົງ ແລະ ເປັນ
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ຈຸດເຊື່ອມໂຍງ ກັບ ພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ. ທິດທາງລວມ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ຍຸດທະສາດລະດັບກະຊວງ ທີື່ເປັນ
ບູລມ
ິ ະສິດມີດັື່ງຕໍໄື່ ປນີີ້ :
3.1. ທິດທາງລວມ
1)

ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ /ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍມ
ີ້ ູນຂ່າວສານ
ໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ທົື່ວເຖີງໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ. ພັດທະນາ ແລະ ສົື່ງເສີມຄົນລາວໃຫ້ມີຄວາມຮູ້
ພີ້ນຖານ ໃນການນໍາໃຊ້ໄອຊີທ.ີ
2) ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ ກາຍເປັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອໃຫ້ການ
ບໍລິການແກູ່ສັງຄົມ ຢູ່າງທົື່ວເຖິງ, ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຍນຍົງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ເຂົີ້າກັບພາກພີ້ນ ແລະ
ສາກົນ. ສ້າງມາດຕະຖານ ຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງເຄອຂ່າຍໄປສະນີ ໃຫ້ຮັບ
ປະກັນການບໍລິການພີ້ນຖານ, ເອກເລັກໂຕຣນິກ/ດີຈີຕອນ, ການເງິນໄປສະນີ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສາ
ກົນ. ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີຜະລິດຕະພັນໃໝູ່ ແລະ ການບໍລິການທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຜູຊ
້ ົມໃຊ້ການບໍລິການ.
3) ສ້າງເງື່ອນໄຂການພັດທະນາໂຄງລ່າງພີ້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ທີສ
ື່ າມາດປັບຕົວເຂົີ້າກັບສະຖາ
ນະການ ຫລ ມີລະບົບສໍາຮອງ, ຍນຍົງ, ມີຈຸດສຸມ ແລະ ລວມສູນ.
4) ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພີ້ນຖານ ແລະ ສີື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີໃໝູ່ທັນສະໄໝ ແບບປະສົມປະສານ ໃຊ້ຮ່ວມ
ກັນໄດ້ຢູ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແນໃສູ່ການປະຢັດຕົີ້ນທນ.
5) ພັດທະນາເຄອຂ່າຍເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ຄວາມໄວສູງ ລົງສູູ່ຕົວເມອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການບໍລິການ ດ້ວຍລາຄາທີື່ເໝາະສົມ ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົີ້າ
ເຖິງຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູູ່ໃຫ້ດີຂີ້ນ, ພ້ອມທັງ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົີ້າກັບພາກພີ້ນ
ແລະ ສາກົນ.
6) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສູນຂໍີ້ມູນ (Data Center) ທີື່ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ມີຄວາມປອດໄພສູງ ຮອງຮັບກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ.
7) ພັດທະນາລະບົບລວມສູນການສື່ສານ ໂດຍການກໍື່ສ້າງປະຕູສື່ສານເຂົີ້າ-ອອກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ກັບສາກົນ ທີື່
ທັນສະໄໝ ເຊື່ອມຕໍື່ກັບເຄອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຂອງອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດ
ໃນພາກພນ
ີ້ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.
8) ສ້າງລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນສູງ ເພື່ອສະກັດກັີ້ນການທໍາລາຍເຄອຂ່າຍເຕັກໂນ
ໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ, ປົກປ້ອງຂໍີ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ສະກັດກັີ້ນການໂຈລະກໍາຂໍມ
ີ້ ູນຂ່າວສານທຸກ
ຮູບແບບ ແລະ ສະກັດກັີ້ນຂໍີ້ມນ
ູ ທີື່ເປັນໄພ.
9) ສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ
ຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ສາມາດແຂູ່ງຂັນກັນໄດ້ຢູ່າງເປັນທໍາ ຢູູ່ພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃຫ້ກ້າວຂີ້ນສູູ່ລະດັບສາກົນ.
10) ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມການລົງທນຂອງນັກລົງທນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຂະແໜງເຕັກໂນ
ໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງຕໍື່ເນື່ອງ ແລະ ຫລີກເວັີ້ນ ການລົງທນ ຫລ
ການພັດທະນາ ທີີມີລັກສະນະຊໍີ້າຊ້ອນ ແລະ ບໍື່ມີການລວມສູນ.
11) ສົື່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ສື່ສານ ແລະ ຂໍມ
ີ້ ູນຂ່າວສານ ໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມທີ
ທັນສະໄໝ, ປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການຂອງລັດຖະບານສູປ
ູ່ ະຊາຊົນ, ໃຫ້
ວຽກງານຂອງລັດມີຄວາມສະດວກ, ໂປູ່ງໃສ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ສົື່ງເສີມ
ວັດທະນະທໍາຂະນົບທໍານຽມອັນດີງາມຂອງຊາດ.
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12) ສະໜັບສະໜູນສົື່ງເສີມໃຫ້ມີການຄົີ້ນຄວ້າປະດິດສ້າງນະວັດຕະກໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວ
ສານ ທີື່ເປັນປະໂຫຍດຕໍື່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.
13) ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາໃຫ້ເປັນລະບົບ ເພື່ອສົື່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ສື່ສານ ແລະ ຂໍມ
ີ້ ູນຂ່າວສານ.
3.2 ເປົົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຮອດປີ 2025
ເປົີ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ
້ ົນລວມສໍາລັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ ຮອດປີ 2025 ມີດັື່ງ
ນີີ້ :
1)

ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມອງ ແລະ ແນວຄິດຂອງພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ສບຕໍື່
ປັບປຸງລະບົບກົນໄກການແບູ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ຄວາມເປັນ
ເອກະພາບປກແຜູ່ນພາຍໃນກະຊວງ, ມີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ມີຄວາມສະຫງົບ.
2) ສໍາເລັດການສ້າງສູນຄຸ້ມຄອງຄີ້ນຄວາມຖີື່ໃຫ້ໄດ້ຕື່ມ 2 ແຫູ່ງ ແລະ ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ດາວທຽມລາວແທນທີື່
ດາວທຽມຂອງຕ່າງປະເທດ.
3) ສໍາເລັດການຕິດຕັີ້ງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດແຫູ່ງຊາດ .LA .
4) ສ້າງສູນສໍາຮອງ ສູນອິນເຕີເນັດແຫູ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ຕື່ມອີກ ໜື່ງ ຫຼ ສອງແຫູ່ງ.
5) ສ້າງສູນຂໍີ້ມູນແຫູ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນບ່ອນຮັບຝາກຂໍີ້ມູນແບບລວມສູນ ຂອງ ແຕູ່ລະກະຊວງ, ອົງການຂອງລັດ
ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2018.
6) ສ້າງໃຫ້ມີເຄອຂ່າຍຄອມພິວເຕີພາຍໃນ (LAN) ແລະ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງພາກລັດ (Govern
ment Teleconference) ເຊື່ອມໂຍງທຸກບັນດາຫ້ອງການລັດ, ຫ້ອງການເມອງ ແລະ ບາງບ້ານ.
7) ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ ຢູູ່ສູນກາງໃຫ້ສາມາດບໍລິການຄົບວົງຈອນ
ແລະ ມີຕົວແທນການບໍລິການຢູູ່ທ້ອງຖິື່ນ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການຂອງທຸກບັນດາຫ້ອງການລັດ
ໃຫ້ເປັນເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ອັດຕະໂນມັດ ເທື່ອລະກ້າວ.
8) ສ້າງສູນຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ປະຈໍາກຸູ່ມບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 5
ແຫູ່ງ, ຫ້ອງວ່າການເມອງ ແລະ ປະຈໍາແຂວງ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 5 ແຫູ່ງ ໃນປີ 2025 ໂດຍລົງເລິກໃສູ່ເຂດຈຸດສຸມ
ຂອງການເຮັດທົດລອງ ສາມສ້າງ ເພື່ອເປັນສູນຝກທັກສະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນ
ຂ່າວສານຂອງພະນັກງານລັດ ແລະ ປະຊາຊົນທົື່ວໄປ.
9) ຂະຫຍາຍອັດຕາສ່ວນປະຊາຊົນຮູ້ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີບັນລຸໄດ້ 50% ແລະ ຮູ້ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄດ້ 60% ຂອງ
ພົນລະເມອງ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຄົວເຮອນນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອິນເຕີເນັດບັນລຸໄດ້ 40% ຂອງຄົວເຮອນ
ທັງໝົດ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບຕັີ້ງໂຕະແບບມີສາຍ ແລະ ບໍື່ມີສາຍໃຫ້ບັນລຸໄດ້
30% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ອັດຕາສ່ວນ ຂອງຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມຖໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 120%
ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງແບບມີສາຍ ແລະ ບໍື່ມີ
ສາຍ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 50% ຂອງ ປະຊາກອນທັງໝົດ.
10) ຂະຫຍາຍເຄອຂ່າຍສາຍສົື່ງດ້ວຍສາຍໃຍແກ້ວ ທາງອາກາດ ແລະ ຝັງດິນ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ຕື່ມ
ອີກ 20,000 ກມ. ຂະຫຍາຍເຄອຂ່າຍສາຍສົື່ງແຫູ່ງຊາດ (ສາຍສົື່ງໃຍແກ້ວຝັງດິນ) ໃຫ້ເຂົີ້າເຖິງເທດສະບານ
ເມອງ ຂອງແຕູ່ລະແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ, ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນພີ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຖະບານ ທີື່
ສາມາດຮອງຮັບລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກຢູ່າງສົມບູນແບບ.
11) ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຂະແໜງ ປທສ ກໍື່ຄເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບປະກອບ
ສ່ວນເຂົີ້າໃນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 20% ໃນປີ 2025.
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3.3 ບັນດາຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການພັດທະນາໄປຕາມທິດທາງລວມ ແລະ ບັນລຸບັນດາເປົີ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງ
ຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ, ຈະໄດ້ສຸມໃສູ່ 7
ຍຸດທະສາດຫຼັກດັື່ງຕໍໄື່ ປນີ:ີ້
3.3.1 ຍຸດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
ຍຸດທະສາດນີີ້ຈະໄດ້ເນັີ້ນໃສູ່ການພັດທະນາບຸກຄະກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສູງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ.
ເປົົ້າໝາຍ:
1) ກໍື່ສ້າງພະນັກງານຂັີ້ນຄູ້ມຄອງ-ນໍາພາໃຫ້ໄດ້ຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີການເມອງ-ການປົກຄອງລະດັບ
ຊັີ້ນສູງໃນແຕູ່ລະປີ ຢູ່າງນ້ອຍປີລະ 4 ຄົນ.
2) ສູ້ຊົນຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະໃຫ້ລັດຖະກອນສູງຂີ້ນຄ:
 ລະດັບປະລິນຍາເອກເພີື່ມຂີ້ນ 8 ຄົນ (ໃນປັດຈຸບັນ 5 ຄົນ),
 ລະດັບປະລິນຍາໂທເພີື່ມຂີ້ນ 30 ຄົນ (ໃນປັດຈຸບັນ 53 ຄົນ)
3) ປັບປຸງສະຖາບັນໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ໄດ້ມາດຖານສາກົນໃນປີ 2023.
4) ຍົກລະດັບວິຊາຊີບໄອທີຕາມມາດຖານຂອງອາຊຽນ, ພັດທະນານັກໄອທີ ຂອງລາວໃຫ້ທັນຕໍື່ການປູ່ຽນແປງ
ຂອງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 10,000 ຄົນ ໃນປີ 2025.
5) ສ້າງສູນຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ປະຈໍາກຸູ່ມບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 5
ແຫູ່ງ, ປະຈໍາຫ້ອງວ່າການເມອງ ແລະ ແຂວງ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 5 ແຫູ່ງ ໃນປີ 2025.
6) ຂະຫຍາຍອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບຕັີ້ງໂຕະແບບມີສາຍ ແລະ ບໍື່ມີສາຍໃຫ້ບັນລຸໄດ້
30% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມຖໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 120%
ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ອັດຕາສ່ວນປະຊາຊົນຮູ້ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີບັນລຸໄດ້ 40 % ແລະ ຮູ້ນໍາໃຊ້ອິນເຕີ
ເນັດໄດ້ 50% ຂອງພົນລະເມອງ, ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮອນນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີບັນລຸໄດ້ 40% ແລະ ອິນເຕີ
ເນັດໄດ້ 40% ຂອງຄົວເຮອນທັງໝົດ, ອັດຕາສ່ວນຜູ້ລົງທະບຽນໃຊ້ລະຫັດອິນເຕີເນັດແຫູ່ງຊາດດ໋ອດລາ
(.LA) ແລະ ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງແບບມີສາຍ ແລະ ບໍື່ມີສາຍ ໃຫ້ໄດ້ 40% ຂອງພົນລະເມອງໃນປີ
2025.
ແຜນງານ:
1) ປັບປຸງການວາງແຜນບຸກຄະລາກອນ ຫຼ ແຜນກໍານົດລັດຖະກອນຂະແໜງ ປທສ ໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ
ຄຸນນະພາບ.
2) ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນຝກອົບຮົມ-ກໍື່ສ້າງລັດຖະກອນຂະແໜງ ປທສ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງວຽກງານໃນແຕູ່ລະໄລຍະ.
3) ສບຕໍື່ປັບປຸງສະຖາບັນ ປທສ ໃຫ້ທຽບເທົື່າສາກົນ ເພື່ອຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາ
ກອນຂອງລາວເຮົາ ໃຫ້ສາມາດແຂູ່ງຂັນກັບສາກົນ.
4) ພັດທະນາວິຊາຊີບດ້ານໄອທີຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກໄອທີຂອງລາວ ມີມາດຕະຖານຄວາມຮູ້ດຽວ
ກັບອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ, ສາມາດພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູໃ້ ຫ້ທັນສະພາບການປູ່ຽນແປງໃໝູ່
ຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ.
5) ສົື່ງເສີມການຮຽນຮູ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ.
6) ໂຄສະນາເພື່ອສົື່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມເຫັນຄວາມສໍາຄັນໄອຊີທີ.
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7) ສົື່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຢູ່າງແຜູ່ຫຼາຍ.
3.3.2 ຍຸດທະສາດທີ 2 : ການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ
ຍຸດທະສາດນີີ້ຈະພັດທະນາ ວຽກງານ ໄປສະນີ ໃຫ້ເປັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເພື່ອໃຫ້ບໍລິ
ການຢູ່າງທົື່ວເຖີງດ້ວຍຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົີ້າກັບພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ເປົົ້າໝາຍ:
1) ຜູ້ປະກອບການໄປສະນີ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັີ້ງຢນຄຸນນະພາບການບໍລິການ ຈາກກົມໄປສະນີ
ໃນແຕູ່ລະປີ.
2) ຜູ້ປະກອບການໄປສະນີ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີລະບົບຕິດຕາມກວດກາວັດຖຸສິື່ງຂອງທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ
ໃຫ້ໄດ້ທຸກໆບໍລິສັດ.
3) ສ້າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການບໍລິການຕາມມາດຕະຖານຂອງອົງການໄປສະນີສາກົນ (UPU).
4) ຈັດສັນເລກລະຫັດໄປສະນີ ຢູູ່ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ເມອງ ແລະ ບ້ານໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ
ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົີ້າກັບລະບົບໄປສະນີສາກົນ.
5) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງອຸດສາຫະກໍາໄປສະນີພາຍໃນປະເທດ.
6) ໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ບົດບາດ ຂອງຂະແໜງໄປສະນີຕໍື່ສາທາລະນະໃຫ້ເຂົີ້າໃຈຢູ່າງທົື່ວເຖິງ.
7) ສໍາເລັດການກໍານົດໃຫ້ມີການບໍລິການໄປສະນີແບບທົື່ວເຖິງ ຕາມມາດຖານ ຂອງອົງການໄປສະນີສາກົນ
(UPU).
8) ຈໍານວນບໍລິສັດໄປສະນີ ທີື່ຫັນເປັນບໍລິການແບບທັນສະໄໝ ແລະ ມີການໃຊ້ລະບົບການເງິນສາກົນໃຫ້ໄດ້
6 ບໍລິສັດໃນປີ 2025.
9) ຈໍານວນຜູ້ປະກອບການໄປສະນີ ທີື່ມີການໃຫ້ບໍລິການໃໝູ່ໃຫ້ໄດ້ 6 ບໍລິສັດໃນປີ 2025.
ແຜນງານ:
1) ສ້າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ຂອງການບໍລິການ ແລະ ປະສິດຕິພາບ ຂອງເຄອຂ່າຍໄປສະນີໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ສາກົນ.
2) ເພີື່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານພາສີ.
3) ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ (ICT) ເພື່ອປັບປຸງການເຂົີ້າເຖິງ, ການ
ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກ.
4) ຈັດສັນເລກລະຫັດໄປສະນີ ໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບການກໍານົດເຂດຜັງເມອງຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົື່ງ.
5) ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການໄປສະນີ.
6) ເພີື່ມທະວີການປູກຈິດສໍານກຕໍກ
ື່ ັບ ພາລະບົດບາດ ຂອງວຽກງານໄປສະນີ.
7) ສົື່ງເສີມການບໍລິການໄປສະນີແບບທົື່ວເຖິງ ໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ,
8) ຍົກລະດັບສະຖາບັນເງິນຝາກປະຢັດໄປສະນີລາວ ໃຫ້ເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ.
9) ສົື່ງເສີມໃຫ້ຕະຫຼາດໄປສະນີເຕີບໂຕ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝູ່ ທີື່ທັນສະໄໝ.
10) ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຄ້າ ທາງເອເລັກໂຕຼນິກພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ.
11) ແນະນໍາ ແລະ ສົື່ງເສີມສິື່ງໃໝູ່ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການໄປສະນີໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ
ທັນສະໄໝ.
3.3.3 ຍຸດທະສາດທີ 3 : ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພົ້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ
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ຍຸດທະສາດນີີ້ຈະພັດທະນາ ພີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ / ໄອຊີທີ ໃຫ້ເປັນຄວາມໄວສູງ, ທັນ
ສະໄໝ, ທົື່ວເຖີງ, ຄຸນນະພາບສູງ, ໝັີ້ນຄົງ, ປອດໄພ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົີ້າກັບພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ເປົົ້າໝາຍ:
1) ສໍາເລັດການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມທີື່ເປັນລະບົບໃຫ້ໄດ້ມາດຖານ
ສາກົນ ແລະ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກູ່ປະເທດຊາດ.
2) ມີລະບົບຖານຂໍີ້ມູນໃນການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາການຂີ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມຖ ທີື່ຮັບປະກັນ
ແລະ ໝັີ້ນຄົງ.
3) ສປປ ລາວ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການດ້ານສື່ສານດາວທຽມດ້ວຍດາວທຽມຂອງຕົນເອງໃນປີ 2016 ເປັນຕົີ້ນໄປ.
4) ຜູ້ປະກອບການ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ, ຕ້ອງມີ
ການຢັີ້ງຢນຈາກພາກລັດໃນແຕູ່ລະປີ.
5) ຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບການສື່ສານຢູູ່ ສປປ ລາວ ສາມາດລວມສູນການສື່ສານໄດ້ 100%.
6) ຍົກລະດັບໂຄງລ່າງພີ້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄວາມໄວສູງ ກວມພີ້ນທີື່ທົື່ວ
ປະເທດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວຂອງອິນເຕີເນັດໃກ້ຄຽງກັບປະເທດທີື່ມີການພັດທະນາ ດ້ານໄອຊີທີ ຂອງ
ອາຊຽນ.
7) ສ້າງໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີສູນຝາກຂໍີ້ມູນແບບເອເລັກໂຕຣນິກແຫູ່ງຊາດສະຫນອງໃຫ້ແກູ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງ
ການຂອງລັດ-ເອກະຊົນ, ເພອ
ື່ ຮອງຮັບຕາມຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປີ 2018.
8) ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ສູງສຸດແຫູ່ງຊາດ .LA ໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2016.
9) ສໍາເລັດການສ້າງຕັີ້ງກອງທນພັດທະນາໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ລະບຽບການນໍາໃຊ້ໃນປີ 2016.
10)ສ້າງຈຸດເຂົີ້າເຖິງການບໍລິການບຣອດແບນຂອງຊຸມຊົນ ໃສູ່ຫ້ອງການໄປສະນີເມອງ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 40% ໃນ
ປີ 2025.
11)ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ຢູ່າງທົື່ວເຖິງ ໃນຂອບ
ເຂດທົື່ວປະເທດ.
ແຜນງານ:
1)
2)
3)
4)

ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງແຜນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫູ່ງຊາດ.
ຈັນສັນຄີ້ນຄວາມຖີື່ຄນໃໝູ່ໃຫ້ທຸກລະບົບ.
ເກັບກໍາສັງລວມຂໍີ້ມູນການນໍາໃຊ້ຄີ້ນຄວາມຖີື່ທົື່ວປະເທດໃສູ່ຖານຂໍີ້ມູນ.
ການຄຸ້ມຄອງການຂີ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມຖເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປອດໄພໃນສັງ
ຄົມ.
5) ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີໂຄງລ່າງພີ້ນຖານທີື່ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການສື່ສານໄດ້ຫລາຍຮູບແບບ(flexible).
6) ສ້າງມາດຕະຖານເຕັກນິກຄຸນນະພາບ ຂອງການບໍລິການ ແລະ ປະສິດທີພາບ ຂອງເຄອຂ່າຍໂທລະຄົມມະ
ນາຄົມ/ໄອຊີທີໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສາກົນ.
7) ພັດທະນາການລວມສູນການສສ
ື່ ານໃຫ້ມີຄວາມຍນຍົງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບການສື່ສານຂອງ ສປປ
ລາວ ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກບັນດາບໍລິສັດ.
8) ຍົກລະດັບຄວາມໄວອິນເຕີເນັດຂອງປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມໄວສູງ.
9) ຄຸ້ມຄອງ IP, ການຫັນປູ່ຽນ ແລະ ຖ່າຍໂອນ IPv 4 ມາເປັນ IPv6.
10)ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສູນຂໍີ້ມູນເພື່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງ ບໍລິການແກູ່ພາກລັດ-ເອກະຊົນ.
11)ການປັບປຸງລະບົບໂຄງລ່າງເຕັກນິກ ເພື່ອ ຍົກຍ້າຍລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂັີ້ນສູງສຸດຂອງລາວມາໄວ້ລາວ.
12)ປັບປຸງ ລະບົບບໍລີການ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຈົດທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂັີ້ນສອງ-ສາມ.
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13)ສ້າງຈຸດການເຂົີ້າເຖິງການບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຢູູ່ຫ້ອງການໄປສະນີເມອງ.
14)ການໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ທົື່ວປວງຊົນ ເພື່ອເພີື່ມໂອກາດໃຫ້ແກູ່ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົີ້າເຖິງ
ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ-ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ.
15)ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີບໍລິການ WiFi ແບບບໍື່ຈ່າຍຄ່າ ໃນບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີື່ສໍາຄັນຕ່າງໆ.
3.3.4 ຍຸດທະສາດທີ 4 : ຄວາມປອດໄພດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂໍົ້ມູນຂ່າວສານ
ຍຸດທະສາດນີຈ
ີ້ ະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ.
ເປົົ້າຫມາຍ:
1) ຮັບປະກັນດ້ານຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມໝັີ້ນຄົງ ແລະ ປອດໄພຂອງເຄອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ
ແລະ ຂໍີ້ມູນອິນເຕີເນັດຂອງ ສປປ ລາວ.
2) ສໍາເລັດການສ້າງສູນຄຸ້ມຄອງຄີ້ນຄວາມຖີື່ໃຫ້ໄດ້ຕື່ມ 2 ແຫູ່ງ.
3) ຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບອິນເຕີເນັດຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມປອດໄພຈາກການໂຈມຕີ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມ
ໂຍງກັບສາກົນ ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕອນເຖິງໄພອັນຕະລາຍທາງລະບົບອິນເຕີເນັດ.
4) ຮັບປະກັນໃຫ້ອຸປະກອນການສື່ສານ ແລະ ຊອບແວ ໄອຊີທີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະ ຢ້ັງຢນມາດ
ຕະຖານກ່ອນການນໍາເຂົີ້າປະເທດ.
ແຜນງານ:
1) ສ້າງຄວາມປອດໄພທາງເຕັກນິກໂຄງລ່າງພີ້ນຖານໂທລະຄົມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ .
2) ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ LAOCERT ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງສາກົນ.
3) ຢັີ້ງຢນ ຮັບຮອງ ຄວາມຖກຕ້ອງຂອງຊ໋ອບແວ ຫລ ອຸບປະກອນເອເລັກໂຕຼນິກ (Certificate
Authentication)
4) ການກວດກາ,ລົງທະບຽນການນໍາເຂົີ້າອຸປະກອນ ແລະ ຊອບແວ ໄອຊີທີໃຫ້ເປັນລະບົບທີື່ທັນສະໄໝ.
3.3.5 ຍຸດທະສາດທີ 5 : ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາໄອຊີທີ .
ຍຸດທະສາດນີີ້ຈະສົື່ງເສີມແລະພັດທະນາ ຂະແໜງໄອຊີທີ ໃຫ້ເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ.
ເປົົ້າໝາຍ:
1) ໃຫ້ມີການໃຊ້ຮ່ວມກັນຂອງໂຄງລ່າງພີ້ນຖານສໍາຄັນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ
ເພື່ອບໍື່ໃຫ້ມີການ
ລົງທນຊໍີ້າຊ້ອນ.
2) ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ມີການລົງທນເຂົີ້າໃນອຸດສາຫະກໍາໄອຊີທີ ຢູ່າງແຜູ່ຫລາຍ.
3) ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພາກທຸລະກິດແລກປູ່ຽນຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຮັດການຄ້າທາງອອນລາຍ.
4) ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄອຊີທີຂອງລາວໃຫ້ມີມາດຕະຖານດຽວກັບອາຊຽນ.
ແຜນງານ:
1)
2)
3)
4)

ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຮ່ວມໂຄງລ່າງພີ້ນຖານທີື່ສໍາຄັນຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ.
ສົື່ງເສີມການລົງທນເຂົີ້າໃນອຸດສາຫະກໍາໄອຊີທີ.
ສົື່ງເສີມການຄ້າອອນລາຍ (e-commerce) ທີື່ມີຄວາມປອດໄພ.
ປັບປຸງອັດຕາຄ່າບໍລິການ ດ້ານໄອຊີທີ ໃຫ້ມີລາຄາດຽວກັນກັບປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອກຽມເຂົີ້າສູູ່ AEC.

3.3.6 ຍຸດທະສາດ ທີ 6: ການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ
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ເປົົ້າຫມາຍ:
1) ທຸກຫ້ອງວ່າການລັດ, ພະແນກການແຂວງ ແລະ ເມອງ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັນໄດ້ດ້ວຍເຄອຂ່າຍ
ຄອມພິວເຕີ.
2) ສໍາເລັດການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມທັນສະໄໝ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການ
ບໍລິການຂອງບັນດາຫ້ອງການລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.
3) ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍມ
ີ້ ູນຂ່າວສານ
(ໄອຊີທີ) ເຂົີ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານລັດຢູູ່ສູນກາງ, ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ປະຊາຊົນທົື່ວໄປໃຫ້ໄດ້
20,000 ຄົນ.
ແຜນງານ:
1) ພັດທະນາລະບົບພີ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລະບົບການບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ.
2) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຂໍີ້ມູນ ແລະ ຖານຂໍີ້ມູນແບບດິຈິຕອນຂອງບັນດາຫ້ອງການລັດ.
3) ພັດທະນາ ,ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ (e-Service) ເຂົີ້າໃນ ຂົງເຂດລັດຖະບານ
(G2G) ,ພາກທຸລະກິດ (G2B) ແລະ ປະຊາຊົນ (G2C).
4) ພັດທະນາລະບົບສູນກາງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ.
5) ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃນການບໍລິການລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ.
6) ສົື່ງເສີມໃຫ້ບັນດາຫ້ອງການລັດຕ່າງໆຫັນມານໍາໃຊ້ລະບົບການບໍລິຫານລັດດ້ວຍ ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ໃຫ້
ປະຊາຊົນເຂົີ້າເຖິງຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການຂອງລັດຫຼາຍຂີ້ນ.
3.3.7 ຍຸດທະສາດທີ 7: ການສ້າງນະວັດຕະກໍາໄອຊີທີ
ຍຸດທະສາດນີີ້ຈະ ຄົີ້ນຄົີ້ວາແລະພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໄອຊີທີ ໃຫ້ມີສິື່ງໃໝູ່ເກີດຂີ້ນ ແລະ ເປັນມິດກັບສີື່ງ
ແວດລ້ອມ.
ເປົົ້າໝາຍ:
1) ສົື່ງເສີມການໃຫ້ມີການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ປະດິດສ້າງນະວັດຕະກໍາດ້ານ ໄອຊີທີ ອອກມາຮັບໃຊ້ສງັ ຄົມຢູ່າງແຜູ່
ຫລາຍ.
2) ທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ມີການນໍາໃຊ້ລະບົບ ICT ເປັນເຄື່ອງມຂັບເຄື່ອນວຽກງານ, ອຸປະກອນ ສື່ສານ ແລະ
ລະບົບ ICT ທີື່ນໍາໃຊ້ໃນລາວ ຕ້ອງຮອງຮັບພາສາລາວ.
ແຜນງານ:
1) ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາຊອບແວລະບົບເປີດເປັນທາງການ (Open Source
Software).
2) ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີຕົວເມອງທັນສະໄໝທີື່ເປັນຕົວແບບ ໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວ ສານ
ຢູ່າງຄົບຊຸດ
3) ສົື່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົີ້າໃນຂົງເຂດ ເສດຖະກິດສັງຄົມ.
4) ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີການພັດທະນາການໃຊ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກລະບົບຕ່າງໆທີື່ເຊື່ອມຕໍື່ກັບອິນເຕີເນັດ ເພື່ອ
ແບູ່ງກັນໃຊ້ຊ໋ອບແວ ຫລ ໃຊ້ໂປຣແກຣມໃຊ້ງານການບໍລິການຕ່າງໆ ຫລ ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນ
ແບບເປັນກຸູ່ມຢູ່າງເໝາະສົມ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (Cloud Computing).
5) ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ ທີື່ເປັນມິດຕໍື່ສິື່ງແວດລ້ອມ (Green ICT) ເຂົີ້າໃນ ພີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີື່ສໍາ
ຄັນ (Critical Infrastructure) ເຊັື່ນ :ໄຟຟ້າ, ພະລັງງານ, ຄົມມະນາຄົມ, ນໍີ້າປະປາ, ອນ
ື່ ໆ .
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6) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສູນເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ສາທາລະນະ (ICT Park).
7) ພັດທະນາພາສາລາວເຂົີ້າໃນອຸປະກອນໄອຊີທີໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງສະດວກສະບາຍ.
8) ຄົີ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາບັນດາເຄື່ອງມພາສາລາວທີື່ຖກຕ້ອງ.

III. ນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ກ. ນະໂຍບາຍ
ເພື່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການບູລິມະສິດດັື່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ບັນລຸຜົນຕາມເປົີ້າ
ໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນທີື່ໄດ້ກໍານົດ, ຕ້ອງສຸມໃສູ່ຄົີ້ນຄວ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕົີ້ນຕໍຈໍານວນໜື່ງຄ:
1) ຫັນປູ່ຽນຮູບແບບການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ປທສ ຈາກທາງກວ້າງໄປສູູ່ທາງເລິກ, ຫັນຈາກການເນັີ້ນ
ໜັກແຕູ່ທາງດ້ານປະລິມານໄປສູູ່ການຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງເຄອຂ່າຍ
ແລະ ການບໍລິການເປັນຕົີ້ນຕໍ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການລົງທນ, ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມມະນາ
ຄົມຢູ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ກຸ້ມຄ່າ, ສົື່ງເສີມການປະດິດສ້າງໃໝູ່ທີື່ເປັນມິດກັບສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ.
2)

3)

4)
5)
6)
7)

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໄປສູູ່ເຂດອື່ນໆທີື່ມີເງື່ອນໄຂໃນທົື່ວປະເທດ
, ສ້າງບັນດານະໂຍບາຍທີື່ເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາທີື່ສະເໝີພາບ
ແລະ ມີຄວາມຍນຍົງ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຫລາຍຂີ້ນກວ່າເກົື່າ ເປັນຕົີ້ນ: ນະໂຍບາຍບຣອດແບນແຫູ່ງຊາດ, ນະໂຍ
ບາຍການບໍລິການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ທົື່ວປວງຊົນ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆທີື່ຈໍາເປັນ.
ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງການຮ່ວມມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ ຢູ່າງສະເໝີຕົີ້ນ
ສະເໝີປາຍຕໍື່ໄປຢູ່າງຍາວນານ, ສົື່ງເສີມການລົງທນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດເພື່ອນໍາເອົາຄວາມຮູ້, ເຕັກໂນໂລ
ຊີເຂົີ້າມາ ແລະ ຍາດແຍູ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫລອເພື່ອການພັດທະນາຈາກປະເທດເພື່ອນມິດສາກົນຢູ່າງຕັີ້ງໜ້າ.
ສ້າງບັນດາປະຖົມປັດໃຈທີື່ຈໍາເປັນໃຫ້ໄດ້ໂດຍພີ້ນຖານ ເປັນຕົີ້ນທນຮອນ, ວັດຖຸ-ເຕັກນິກ, ຂໍີ້ມູນ ຂ່າວສານ,
ບຸກຄະລາກອນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານ.
ເລັື່ງລັດໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ດ້ານການສ້າງສູນຂໍີ້ມູນແຫູ່ງຊາດ, ລະບົບການບໍການ-ບໍລິຫານລັດແບບເອລັກ
ໂຕຣນິກ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ.
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຕ່າງໆທີື່ຈໍາເປັນ ໃນການໃຊ້ໂຄງລ່າງພີ້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມຮ່ວມກັນ.
ປັບປຸງລະບຽບການ ການເຊື່ອມຕໍື່ເຄື່ອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ກັບຕ່າງປະເທດ,
ລະບຽບການ ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ເກັບຄ່າບໍລິການລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດຂອງປະເທດ ແລະ ຂັີ້ນສາມ
.LA ແລະ ລະບຽບການ ການເອົາບໍລິມາດການສື່ສານດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ລວມສູນ
ຜ່ານປະຕູສື່ສານແຫູ່ງຊາດ.

ຂ. ກົນໄກການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜງງານບູລິມະສິດ, ໂດຍສຸມໃສູ່ປະຕິບັດກົນໄກແຜນການ ຕິດພັນ
ກັບກົນໄກປະສານງານຢູ່າງກົມກຽວ ດັື່ງນີີ້:
1. ນໍາໃຊ້ກົນໄກແຜນການຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ກໍານົດບົດບາດຂອງບັນດາກົມ/ທຽບເທົື່າ ໃຫ້
ຈະແຈ້ງ:
ບັນດາກົມ/ທຽບເທົື່າ ຕ້ອງຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີີ້ໃຫ້ເປັນແຜນງານ, ແຜນການ 5 ປີ, ແຜນປີ
ແລະ ໂຄງການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ, ເພີື່ມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງ
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ການຄຸ້ມຄອງລັດຕໍື່ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ
ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ, ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກຄຸມ
້ ຄອງຈຸລະພາກໃຫ້ມີລັກສະນະສົື່ງເສີມຢູ່າງຕັີ້ງໜ້າ:
1)
2)

3)

4)

5)
6)

ບັນດາກົມ/ທຽບເທົື່າ ຕ້ອງສຸມໃສູ່ປະຕິບັດບົດບາດຄຸ້ມຄອງຈຸລະພາກດ້ວຍກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ
ຕະການອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດມີການເຕີບໂຕຢູ່າງໝັີ້ນທ່ຽງ.
ບັນດາກົມ/ທຽບເທົື່າ ຕ້ອງສຸມໃສູ່, ສົື່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກົນໄກຕະຫຼາດ, ນໍາໃຊ້ດ້ານຕັງີ້ ໜ້າຂອງກົນໄກ
ຕະຫຼາດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ເຮັດໃຫ້ຜປ
ູ້ ະກອບການສາມາດແຂູ່ງຂັນກັນດ້ວຍຄວາມເປັນທໍາ, ຕ່າງ
ຝູ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ທັງກະຕຸກຊຸກຍູ້ຜປ
ູ້ ະກອບການໃຫ້ມີຄວາມຫ້າວຫັນປະດິດສ້າງນໍາໃຊ້ວິທະ
ຍາສາດ-ວິທະຍາການໃໝູ່ ເຂົີ້າສູູ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍການປັບປຸງລະບອບ ລະບຽບການ ກົນໄກໃຫ້
ເອີ້ອອໍານວຍ ແລະ ຮັດກຸມຕື່ມອີກ.
ບັນດາກົມ/ທຽບເທົື່າ ຕ້ອງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມ ໂດຍສຸມ
ໃສູ່ການສ້າງແຜນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ທີຂ
ື່ ີ້ນກັບ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢູ່າງເອົາໃຈໃສູ່, ວ່ອງໄວທັນການ ແລະ ຊີນ
ີ້ ໍາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຈິງ; ສຸມ
ໃສູ່ຄົີ້ນຄວ້າ ຫຼ ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍສໍາລັບການຄຸມ
້ ຄອງຂະແໜງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ; ສຸມ
ໃສູ່ຂີ້ນແຜນກໍານົດ ແລະ ຈັດຕັີ້ງກໍື່ສ້າງບໍາລຸງຍົກລະດັບພະນັກງານໃຫ້ທົື່ວຂະແໜງການ; ສຸມໃສູ່ຄົີ້ນຄວ້າ
ແລະ ເຜີຍແຜູ່ແນະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວິທະຍາການໃໝູ່; ສຸມໃສູ່ຕິດ
ຕາມກວດກາປະເມີນຜົນ ແລະ ຊ່ວຍໜູນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຈຸລະພາກ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກຕ່າງໆ ຂອງຂະ ແໜງການຕົນໃຫ້ຖກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ກໍານົດໃຫ້ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ໜ້າທີື່ ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິື່ນ, ປັບປຸງກົນໄກການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງສາຍຕັີ້ງກັບສາຍຂວາງ ແລະ ແບູ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວ.
ເພີື່ມຄວາມເຂັີ້ມງວດໃນການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ ແລະ ວິໄນການເງິນ ເພື່ອສົື່ງເສີມຢູ່າງແຂງແຮງຂະ
ແໜງການຂອງພວກເຮົາທີມ
ື່ ີທ່າແຮງ.
ປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ, ໂຄງການຮ່ວມມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນອະນຸພາກພີ້ນແມູ່ນໍີ້າຂອງ, ອາຊຽນ
ແລະ ສາກົນ; ຄົີ້ນຄວ້າໃຫ້ເລິກເຊິື່ງ ແລະ ສ້າງໂຄງການອັນຈະແຈ້ງເພື່ອຂົນຂວາຍ, ຍາດແຍູ່ງການສະໜັບສະ
ໜູນຊ່ວຍເຫຼອຈາກຄູຮ
ູ່ ່ວມພັດທະນາ; ຊ່ວຍຍູໜ
້ ູນກັນລະຫວ່າງພາກລັດກັບພາກທຸລະກິດ ເພື່ອເປີດກວ້າງ
ການຮ່ວມມຫຼາຍລະດັບ, ຫຼາຍທິດ, ຫຼາຍຮູບການ, ທັງແບບສອງຝູ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝູ່າຍ, ຕອບສະໜອງຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງກັນ ແລະ ກັນຢູ່າງເໝາະສົມທັງໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.

2. ນໍາໃຊ້ກົນໄກຕະຫຼາດທີື່ມກ
ີ ານດັດສົມຈາກລັດ ເຂົົ້າໃນການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ :
1)

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍບ
ື່ ັນດາພາກສ່ວນທຸລະກິດຢູ່າງສະເໝີຕົີ້ນສະເໝີປາຍ; ປັບປຸງລະບົບນິຕກ
ິ ໍາໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງເໝາະສົມຕື່ມອີກ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ອໍານວຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນທຸລະກິດ
ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຢູ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍື່ໜ້າກົດໝາຍຢູ່າງແທ້ຈິງ, ສາມາດພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການສ້າງສາ
ພັດທະນາປະເທດຊາດໄດ້ຢູ່າງເໝາະສົມ, ທັງມີຄວາມສາມາດແຂູ່ງຂັນເພີື່ມຂີ້ນໃນຂະບວນວິວັດແຫູ່ງການ
ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ.
2) ປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນສະໄໝດ້ວຍມາດຕະການຕ່າງໆອັນເໝາະສົມລວມທັງ
ການຫັນໄປສູວ
ູ່ ິສາຫະກິດປະສົມ ຫຼ ຮຸ້ນສ່ວນ.
ຄ. ມາດຕະການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
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ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດດີນັີ້ນ
ແມູ່ນໜ້າທີື່ຂອງທົື່ວພັກ, ບັນດາກົມ/ທຽບເທົື່າ, ພະແນກ ປທສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ນັບແຕູ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ມາດຕະການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ຈະກວມເອົາກົນໄກໃນການສ້າງຄວາມເປັນເອກະ
ພາບໃນການຮັບຮູເ້ ຊື່ອມຊມ, ການຫັນເປັນແຜນວຽກ, ແຜນຄົນ ແລະ ແຜນເງິນດັື່ງຕໍໄື່ ປນີ:ີ້
1)

ມາດຕະການດ້ານການຈັດຕັົ້ງ :



ການນໍາທຸກຂັີ້ນໃຫ້ຈັດຕັີ້ງການເຊື່ອມຊມເນີ້ອໃນຍຸດທະສາດນີໃີ້ ນກົມ/ທຽບເທົື່າ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນໃຫ້
ເລິກເຊິື່ງ ແລະ ຊີນ
ີ້ ໍາການຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດນີໃີ້ ຫ້ເປັນແຜນການ 5 ປີ ຂອງກົມ/ທຽບເທົື່າ
ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ; ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດນີໃີ້ ຫ້ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການໃນຂະ
ແໜງການຂອງຕົນ; ສ້າງເປັນບົດສກສາຄົີ້ນຄວ້າລົງເລິກລະອຽດສໍາລັບຂະແໜງການ, ພ້ອມທັງກໍານົດວຽກ
ງານບູລມ
ິ ະສິດເພື່ອດງດູດການລົງທນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຍາດແຍູ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼອທາງ
ການເພື່ອການພັດທະນາ.
ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດຂອງທຸກພາກສ່ວນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ເຂົີ້າ
ຮ່ວມໃນການຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີໃີ້ ຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ.
ມອບໃຫ້ຫ້ອງການ ອອກແຈ້ງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ, ມອບໃຫ້ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ ເປັນໃຈກາງ
ປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາກົມ/ທຽບເທົື່າ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃນການຈັດຕັີ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດສະບັບນີໃີ້ ຫ້ເປັນອັນລະອຽດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.




2)

ມາດຕະການດ້ານການເງິນ ແລະ ແຫຼື່ງທຶນພັດທະນາ :
ລະດົມ, ຂຸດຄົີ້ນ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຫຼື່ງທນຈາກທຸກພາກສ່ວນ ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາຢູ່າງມີຈຸດສຸມເປັນຕົີ້ນແມູ່ນ:

ງົບປະມານຂອງກະຊວງ ປທສ, ທນຊ່ວຍເຫຼອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ແລະ ການລົງທນຂອງເອກະ
ຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
3)

ມາດຕະການດ້ານການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ :



ສ້າງກົນໄກ ແລະ ແຜນການເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີີ້
ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ. ຫາກມີບັນຫາໃໝູ່ເກີດຂີ້ນໃນໄລຍະປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີີ້ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບການໃໝູ່ພາຍໃຕ້ທິດຊີນ
ີ້ ໍາຂອງຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນ າກະຊວງ ປທສ.
ປັບປຸງລະບົບແລະເຄື່ອງມໃນການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີໃີ້ ຫ້ເປັນ
ລະບົບຄົບຊຸດ.



ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
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ບົດສະຫຼຸບ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງ ປທສ 5 ປີ ຄັົ້ງທີ I
(2011-2015) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງ ປທສ 5 ປີ ຄັົ້ງທີ II
(2016-2020)
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກະຊວງ ໄປສະນີ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

ເລກທີ : 2763 / ປທສ.
ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 OCT 2015
ບົດສະຫຼຸບ

ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ 5 ປີຄັົ້ງທີ I (2011-2015)
ແລະ ທິດທາງແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄັງົ້ ທີ II ( 2016- 2020 )
ພາກທີ I
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ 5 ປີຄງັົ້ ທີ I (2011-2015)
I.

ສະພາບລວມ.

ຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ເປັນຂະແໜງການໜື່ງ ທີື່ມີບົດບາດ ສໍາ
ຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນການ
ຫັນປະເທດເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ. ການປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນແຫູ່ງຊາດ
ຂອງຂະແໜງ ປທສ ແມູ່ນປະມານ 4-5% ຕໍື່ປີ ແລະ ການມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານຢນຢູູ່ອັນດັບແຖວໜ້າ.
ລັດຖະບານ ໄດ້ຍົກສູງພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງການນີີ້ ໃຫ້ສູງຂີ້ນເປັນກ້າວໆຕະຫລອດມາ ໂດຍເລີື່ມຈາກການ
ສ້າງຕັີ້ງ ອົງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫູ່ງຊາດ ໃນປີ 2007 ແລະ ສ້າງຕັີ້ງເປັນກະຊວງ ໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃນປີ 2011. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ການສື່ສານ 5 ປີ ຄັີ້ງທີ I (2011-2015) ໄດ້ຖກຮ່າງຂີ້ນໃນສະໄໝຂອງອົງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ແຫູ່ງຊາດ ໂດຍຖເອົາບັນດາທິດທາງໜ້າທີື່ຈຸດສຸມຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັີ້ງທີື່ IX ຂອງພັກ ແລະ ທິດທາງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັີ້ງທີ VII ( 2011-2015 ) ເປັນພີ້ນຖານ, ແລະ ຖເອົາເປົີ້າໝາຍ
ໃນການພັດທະນາສະຫັດສະວັດຂອງສາກົນ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ
ເປັນອັນທຽບຖານ. ການພັດທະນາວຽກງານຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມ
ທິດທາງແຜນການດັື່ງກ່າວ ແມູ່ນແນໃສູ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພີ້ນຖານ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ (ICT) ໃຫ້ກວມພີ້ນທີື່ຍຸດທະສາດໃນທົື່ວປະເທດ ແລະ ສາມາດໃຫ້
ບໍລິການໄດ້ຢູ່າງກວ້າງຂວາງການເຂົີ້າເຖິງໄດ້ຢູ່າງສະດວກ, ດ້ວຍລາຄາທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ ຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດ ແລະ
ທຸລະກິດດີຂີ້ນ.

18

ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄັີ້ງທີ VII ທີື່ຜ່ານມາ ກໍື່ຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີື່ທ້າທາຍຕໍື່ການຄຸ້ມ
ຄອງດັດສົມ ແລະ ການປະຕິບັດໂຄງການຂອງກະຊວງ ເປັນຕົີ້ນແມູ່ນການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາໃໝູ່ຈໍານວນໜື່ງ
ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງວ່ອງໄວ ຂອງເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ. ນອກຈາກນີີ້
, ການຂາດແຄນເງິນລົງທນກໍສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ໂຄງການຈໍານວນໜື່ງທີື່ບໍື່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການ.

II.
VII

ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັົ້ງທີ
(2011-2015) ໃນຂະແໜງການ ປທສ.

ຄາດໝາຍລວມ.
ສົື່ງເສີມການພັດທະນາພີ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທີື່ມີຢູູ່ໃຫ້ສາ
ມາດຮອງຮັບການບໍລິການທີື່ທັນສະໄໝ, ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນອັດຕາຄວາມໄວຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ
ສັງຄົມໃຫ້ເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງດ້ານໄອຊີທີ ກັບພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ກ. ຜົນສໍາເລັດ
1)

ດ້ານໄປສະນີ:



ກາງປີ 2015, ຕາໜ່າງໄປສະນີກວມໄດ້ 149 ເມອງ ເພີື່ມຂີ້ນ 21 ເມອງຈາກປີ 2011; ການບໍລິການ
ໄປສະນີພັນປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດປະມານ 2.26 ລ້ານກິໂລ, ພັດສະດຸໄປສະນີ ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 2.18
ລ້ານກິໂລ; ນໍາໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ 5 ຕົວເລກໃນການກໍານົດເຂດແຈກຢາຍ, ໃນປີ 2013 ໄດ້ເລີື່ມນໍາໃຊ້ເຕັກ
ໂນໂລຊີທີື່ທັນສະ ໄໝເຂົີ້າໃນການບໍລິການໄປສະນີ ໂດຍສ້າງປູ່ອງບໍລິການໄປສະນີແບບອັດຕະໂນມັດ (ຫລ
ເອເລັກໂຕຣນິກ) ຊື່ງປະຈຸບັນໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທົດລອງ ຢູູ່ບັນດາຫ້ອງການໄປສະນີພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ໃນການບໍລິການຈັດສົື່ງແບບຄົບວົງຈອນ; ເລີື່ມສ້າງຕັີ້ງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກແບບອອນລາຍທົື່ວ
ປະເທດ.



ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມໃຫ້ສິນເຊື່ອແກູ່ຜູ້ຜະລິດນ້ອຍ ແລະ ປູ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ສະມາຊິກ.



ຕາໜ່າງໄປສະນີ ໄດ້ມີການເຊອ
ື່ ມໂຍງກັບອະນຸພາກພີ້ນ ເປັນຕົີ້ນ ໄປສະນີອາຊຽນ, ໄປສະນີອາຊີ-ປາຊີຟກ
ິ
ແລະ ສະຫະພາບໄປສະນີສາກົນ.
2) ດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍົ້ມູນຂ່າວສານ:






ສໍາເລັດການປັບເລກໝາຍໂທລະສັບມຖ ຈາກ 7 ຕົວເລກ ເປັນ 8 ຕົວເລກ ໄດ້ຕາມແຜນການທີື່ວາງໄວ້;
ທ້າຍປີ 2014 ການຂະຫຍາຍເຄື່ອຂ່າຍສາຍສົື່ງສາຍໄຍແກ້ວ, ລວມທັງໝົດມີ 60,813 ກິໂລແມັດ, ກວມ
ໄດ້ 18 ແຂວງ 148 ເມອງ ເພີື່ມຂີ້ນ 20,391 ກິໂລແມັດ ຫຼ ເທົື່າກັບ 118% ຂອງແຜນການ, ໂທລະສັບ
ຕັີ້ງໂຕະ ແລະ ໂທລະສັບມຖ ທີື່ນໍາໃຊ້ຕົວຈິງທັງໝົດ 5.2 ລ້ານເລກໝາຍ ກວມ 80.8% ຂອງຈໍານວນ
ປະຊາກອນ (ປະຊາກອນ 6.5 ລ້ານຄົນ) ໃນນີີ້ໂທລະສັບຕັີ້ງໂຕະມີ 9.2 ແສນເລກໝາຍ ແລະ ໂທລະສັບມ
ຖມີ 4.3 ລ້ານເລກໝາຍ.
ສັນຍານໂທລະສັບມຖກວມໄດ້ 90% ຂອງຈໍານວນບ້ານທົື່ວປະເທດ, ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.
ສໍາເລັດການກໍື່ສ້າງສູນຄຸ້ມຄອງຄີ້ນຄວາມຖີື່ວິທະຍຸແຫູ່ງຊາດ 1 ແຫູ່ງຢູູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
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ໄດ້ເຊັນສັນຍາສ້າງຕັີ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທນດາວທຽມ ໃນຕໍາແໜູ່ງວົງໂຄຈອນ 126° ອົງສາ ຕາເວັນອອກ. ໄດ້
ດໍາເນີນໂຄງການດາວທຽມລາວ ໃນຕໍາແໜູ່ງວົງໂຄຈອນ 128.5°E, ຊງື່ ຈະຖກສົື່ງສູູ່ວົງໂຄຈອນ ໃນກາງ
ເດອນພະຈິກ 2015 ນີີ້.
ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສູນອິນເຕີເນັດແຫູ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບບໍລິມາດການສື່ສານທາງ
ໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດຕາມນະໂຍບາຍລວມສູນ ລະບົບການສື່ສານທັງພາຍໃນ ແລະ ກັບຕ່າງປະເທດ
ຜ່ານສູນອິນເຕີເນັດແຫູ່ງຊາດ. ໃນຕໍື່ໜ້າ ຈະກໍື່ສ້າງສູນສໍາຮອງ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫູ່ງຊາດ, ທີື່ພາກເໝອ ແລະ
ພາກກາງ.
ໄດ້ປະສານງານ ອົງການຄຸ້ມຄອງລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສາກົນ (ICANN/IANA) ແລະ ບໍລິສັດຂອງຕ່າງ
ປະເທດ ເພື່ອນໍາເອົາລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂັີ້ນສູງສຸດ ແຫູ່ງຊາດ .LA ( ccTLD) ມາຄຸ້ມຄອງຢູູ່ສູນອິນເຕີເນັດ
ແຫູ່ງຊາດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ສໍາເລັດການສ້າງສູນສະກັດກັີ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງລະບົບຄອມພິວເຕີສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມ ແຜນ
ແມູ່ບົດພັດທະນາໄອຊີທີ ຂອງອາຊຽນ 2011-2015.

3)

ການບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ:



ສໍາເລັດການຕິດຕັີ້ງລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກໃຫ້ແກູ່ 16 ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະ ສໍາເລັດການສ້າງຖານຂໍີ້
ມູນ; ໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ຮອງຮັບພາສາລາວມາດຕະຖານຕົວອັກສອນເພັດຊະລາດໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ, ມ
ຖ ແລະ ໂປແກຼມຕ່າງໆ.
ສໍາເລັດການແປພາສາອັງກິດເປັນພາສາລາວໃນລະບົບຖານຂໍີ້ມູນຄໍາສັບຂອງກູເກີນ (Google CLDR
Survey Tool) ຈໍານວນ 6,000 ຄໍາ ຫຼ ປະໂຫຍກຂອງອົງການ Unicode ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນລະບົບ
ຕ່າງໆຂອງ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບມຖ, ການລວບລວມຂໍີ້ມູນປະມວນຄໍາສັບລາວທັງໝົດ 3,814
ປະໂຫຍກ ແລະ ຄໍາສັບວັດຈະນານຸກົມອັງກິດ-ລາວ-ອັງກິດ ຈໍານວນ 60,000 ກວ່າຄໍາ ໃຫ້ບໍລິສັດ
Google ຕາມແຜນການພັດທະນາ ແລະ ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພາສາລາວ.



4)

ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ງົບປະມານ:

ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ໃນການປະຕິບັດລະບຽບການທາງດ້ານການເງີນ ແລະ ໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້,
ສົື່ງເສີມ ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ດ້ານໄປສະນີ, ດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ປະຕິບັດການມອບ
ພັນທະຂອງຕົນຢູ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ. ຜ່ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ໃນຊ່ວງໄລຍະ 2011-2014
ກະຊວງ ປທສ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບວິຊາການລວມທັງໝົດ ໄດ້ເຖິງ 215 ຕີ້ກີບ, ໄດ້ລື່ນແຜນການ 23%, ບັນດາ
ບໍລິສັດດ້ານໄປສະນີ ແລະ ດ້ານໂທລະຄົມ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 11,877 ຕີ້ ໄດ້ລື່ນແຜນການ 18 %, ແລະ ສາມາດ
ມອບພັນທະເຂົີ້າງົບປະມານລັດໄດ້ທັງໝົດ 3,614 ຕີ້ ໄດ້ລື່ນແຜນການ 20 %.
5)

ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ:

ກະຊວງຖເອົາສະຖາບັນໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ເປັນສູນກາງ ໃນການຈັດຝກ
ອົບຮົມ ແລະ ກໍື່ສ້າງວິຊາການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ໄອຊີທີ; ພ້ອມກັນນັີ້ນ ກໍື່ໄດ້ສົື່ງໄປທັດສະນະ
ສກສາ ແລະ ຝກອົບຮົມທີື່ຕ່າງປະເທດ.
ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ສະຖາບັນໄດ້ປັບປຸງຫຼັກສູດຂອງທຸກໆວິຊາໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງໄປຕາມຍຸກສະໄໝຂອງເຕັກໂນໂລຊີ.
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ແຕູ່ປີ 2012-2014 ສາມາດສ້າງບຸກຄະລາກອນທີື່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການ
ສື່ສານ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ທັງໝົດ 668 ຄົນ, ຍິງ 205 ຄົນ ເຊິື່ງໃນນີີ້ ຊັີ້ນກາງ 184 ຄົນ, ແຊັີ້ນສູງ 287 ຄົນ
ແລະ ປະລິນຍາຕີ 197 ຄົນ.
6)

ດ້ານນິຕກ
ິ ໍາ:

ຜ່ານມາກະຊວງໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 3 ສະບັບ, ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 5
ສະບັບ ແລະ ຂໍີ້ກໍານົດຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການຈໍານວນໜື່ງ, ປະຈຸບັນກະຊວງ ປທສ ມີນິຕິກໍາຕ່າງໆປະກາດນໍາໃຊ້
ຫຼາຍກວ່າ 50 ສະບັບ, ນິຕິກໍາທີື່ສໍາຄັນມີຄດັື່ງນີີ້:

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ (ສະບັບ
ປັບປຸງ) ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ.

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂອງ ສ ປ ປ ລາວ, ດໍາລັດວ່າ
ດ້ວຍ ການພັດທະນາລະບົບສາຍສົື່ງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສູນຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂໍີ້
ມູນຂ່າວສານແຫູ່ງຊາດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ຄີ້ນຄວາມຖີື່ແຫູ່ງຊາດ ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍີ້ມູນ
ຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ.

ຂໍີ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດບໍລິການໄປສະນີພັນ ແລະ ພັດສະດຸໄປສະນີ ພາຍໃນ
ປະເທດ, ຂໍີ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດບໍລິການໄປສະນີພັນ ແລະ ພັດສະດຸໄປສະນີ
ລະຫວ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ), ຂໍີ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍ ການຄຸມ
້ ຄອງຊິມຄາດໂທລະສັບແບບຕື່ມເງິນ.

ຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໂທລະຄົົມມະນາຄົມ, ຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຂູ່ງ ຂັນດ້ານ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບ, ຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງການເຊື່ອມຕໍື່ເຄອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຂໍກ
ີ້ ໍານົດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະຫັດຊື່
ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຂໍີ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ຂະແໜງ ປທສ.
ປັດຈຸບັນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານກໍາລັງດໍາເນີນຂັີ້ນຕອນໃນການສ້າງ
ກົດໝາຍ.
7)

ການພົວພັນຮ່ວມມກັບສາກົນ

ກະຊວງໄດ້ມີການຮ່ວມມເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມທາງດ້ານວິຊາການກັບຕ່າງປະເທດເປັນ ຕົີ້ນ
ກັບປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ, ປະເທດເພື່ອນມິດອື່ນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງຂົງເຂດ ແລະ ສາກົນໃນຂະແໜງການ.
ອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ (ITU) ໄດ້ຊ່ວຍໃນການຄົີ້ນຄວ້າ ຍຸດທະສາດຂອງວຽກງານໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ໃນການເຮັດຫລັກສູດຝກໄລຍະສັີ້ນ ແລະ ກາງ. ນອກນັີ້ນ, ພວກເຮົາ
ກໍື່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນອົງການຂົງເຂດໃນດ້ານນີີ້ ໃນຖານະເປັນປະເທດສະມາຊິກຜູ້ໜື່ງ. ອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APT) ໄດ້ຊ່ອຍສ້າງລະບົບການປິື່ນປົວສຸຂະພາບທາງໄກຜ່ານເຄອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫລ
ໂຄງການ E-health (ການແພດທາງໄກ); ໄດ້ສ້າງແຜນແມູ່ບົດດ້ານການພັດທະນາໄອຊີທີ ASEAN ຮ່ວມກັນ
ເອີີ້ນວ່າ AIM 2015 ເພື່ອໃຫ້ການພັດທະນາໄອຊີທີ ໄປໃນທາງດຽວກັນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັນໄດ້ສະດວກກັບທຸກໆ
ປະເທດ.
ໃນສົກປີ 2011-2015 ກະຊວງໄດ້ຮັບທນຊ່ວຍເຫຼອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ຈໍານວນ 5
ໂຄງການມູນຄ່າ 3.795 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ຄ: 1). ໂຄງການສ້າງສູນຄີ້ນຄວາມຖີື່ ມູນຄ່າ 4.9 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ໃນນັີ້ນ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼອລ້າ 2.7 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ກະຊວງ ປທສ ສົມທົບທນ 2.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 2). ໂຄງການພັດທະນາພາສາລາວເຂົີ້າໃນ
ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ມຖ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼອລ້າທາງດ້ານວິຊາການຈາກບໍລິສັດຫວຽດເທວຂອງຫວຽນາມ
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(Viettel) ເປັນມູນຄ່າ 5 ແສນໂດລາສະຫະລັດ. 3). ໂຄງການພັດທະນາຊ໋ອບແວລະບົບເປີດ ໃສູ່ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມສກສາ (Free open source software adoption in Secondary Schools) ມູນຄ່າ 4 ໝື່ນ
ໂດລາສະຫະລັດ. 4). ໂຄງການຮ່ວມມລະຫວ່າງພາກລັດກັບເອກະຊົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງສູນຂໍີ້ມນ
ູ
(Public Private Parnership on Data Center Security ) ມູນຄ່າ 4 ໝື່ນໂດລາສະຫະລັດ. 5).
ໂຄງການເຜີຍແຜູ່ແຜນແມູ່ບົດພັດທະນາໄອຊີທີ ຂອງອາຊຽນ AIM2015 ມູນຄ່າ 1 ໝື່ນ 5 ພັນໂດລາສະຫະລັດ.
8)

ການລົງທຶນດ້ານງົບປະມານ

ໃນຊຸມປີ 2011-2015 ກະຊວງ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທນຂອງລັດ ຈໍາ
ນວນ 13 ໂຄງການລວມເປັນເງິນ 9 ຕີ້ກວ່າກີບ, ໃນນີີ້ ໂຄງການສົື່ງເສີມວິຊາການມີ 12 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການ
ກໍື່ສ້າງພີ້ນຖານໂຄງລ່າງ 1 ໂຄງການ.
ຂ. ຂໍົ້ຄົງຄ້າງ










III.

ການຫັນເອົາວຽກງານໄປສະນີເປັນທັນສະໄໝ ຍັງຂາດຫລາຍປັດໃຈ ເປັນຕົີ້ນງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການ ອັນ
ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານນີີ້ ບໍື່ໄດ້ຕາມແຜນໃນການບໍລິການຮອດພີ້ນຖານ. ທຸລະກິດໄປສະນີ ໄດ້ພົບກັບ
ສະພາບບໍື່ຄ່ອງຕົວເປັນເວລານານສົມຄວນ.
ການຂາດງົບປະມານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍໂຄງການໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມບໍື່ສາມາດຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມ
ແຜນການເຊັື່ນ: ສູນຄຸ້ມຄອງຄີ້ນຄວາມຖີ ແຫູ່ງທີື່ສອງ ແລະ ສາມ, ສູນອິນເຕີເນັດສໍາຮອງແຫູ່ງທີື່ສອງ,
ການລວມສູນການສື່ສານ, ການກວດກາອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອື່ນໆ.
ການສບຕໍື່ປະຕິບັດໂຄງການບໍລິຫານລັດແບບເອເລັກໂຕຼນິກຍັງຂາດງົບປະມານ, ຈື່ງບໍື່ເປັນໄປຕາມແຜນ, ອັນ
ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ (ICT) ໃນຂະແໜງການລັດຖະການຕ່າງໆ ບໍື່ມີ
ການລວມສູນທາງດ້ານມາດຕະຖານ.
ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ມີລັກສະນະບໍື່ມີພົມແດນ, ການເຊື່ອມຕໍື່ກໍື່ຄການຄຸ້ມຄອງຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ມີງົບປະມານ, ເຕັັກນິກສູງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຊ່ຽວຊານທີື່ພຽງພໍ, ການຄຸ້ມຄອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ
ໃນປະເທດເຮົາ ຈື່ງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍອັນ.
ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ຈະເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງ ແມູ່ນຂີ້ນກັບບຸກຄະລາກອນ
ຜູ້ນໍາໃຊ້, ເມື່ອປຽບທຽບໃສູ່ສາກົນແລ້ວ ລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນລາວຍັງຢູູ່ໃນ
ລະດັບຕໍື່າ, ຊື່ງສະແດງອອກ ໃນຂອບຂອງວຽກງານສາມສ້າງ ຊື່ງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນ
ຂ່າວສານ ໃຫ້ທົື່ວເຖິງ, ປອດໄພ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງ ຍັງບໍື່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.

ສາເຫດທີພ
ື່ າໃຫ້ມີຜນ
ົ ສໍາເລັດ, ຂໍົ້ຄງົ ຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້

1.

ສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ.




ມີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັງີ້ ແລະສັບຊ້ອນພະນັກງານທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ສົມຄູູ່ກັບຕໍາແໜູ່ງງານ.
ມີແບບແຜນວິທິເຮັດວຽກ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ສິດ ຂອງກະຊວງ ປທສ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍ ບາຍ
ແລະ ລະບຽບການຂອງພັກ-ລັດ.
ມີນິຕິກໍາ, ຂໍີ້ກໍານົດ ແລະ ລະບຽບການ ເປັນເຄື່ອງມີໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ແລະ ດັດສົມວຽກງານໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ.
ພີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢູ່າງວ່ອງໄວ ແຕູ່ສູນກາງ
ຮອດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ .
ມີພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການເຕັກນິກດ້ານໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີື່ສາມາດຕອບ
ສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບພີ້ນຖານ.
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ພາກສ່ວນຈຸລະພາກຜູ້ປະກອບການດ້ານໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວ, ປະກອບ
ພັນທະເຂົີ້າງົບປະມານແຫູ່ງຊາດ ນັບມີ້ນັບຫຼາຍ.
ຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດໄດ້ມີການຮ່ວມມກັບປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ, ໃນ
ວົງຄະນາຍາດອາຊຽນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງສາກົນອື່ນໆ, ຊື່ງເຮັດໃຫ້ວຽກງານມີການເຕີບໃຫູ່ຍຂະຫຍາຍຕົວໃນ
ຈັງຫວະໄວ.

2.

ສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ມີຂໍົ້ຄົງຄ້າງ:





ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການຮູບແບບໃໝູ່ມີການພັດທະນາຢູ່າງໄວ, ການສ້າງ
ນິຕິກໍາໃໝູ່ ແລະ ປັບປຸງຈໍານວນທີື່ມີແລ້ວ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມໃຫ້ແທດເໝາະ ຈື່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ສົມຄວນ.
ການຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ຮຽກຮ້ອງການລົງທນສູງ ແລະ ມີວິຊາ
ການທີື່ຊຽວຊ່ານ ຊື່ງກະຊວງພວກເຮົາຍັງມີບໍື່ພຽງພໍ, ລະບົບການປ້ອງກັນທີື່ພວກເຮົາມີຢູູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງບໍື່
ສາມາດສະກັດກັີ້ນ ເວບໄຊ (Website) ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີື່ເປັນໄພຕໍສ
ື່ ັງຄົມ ແລະ ໂຈມຕີລະບອບຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ຢູ່າງເຕັມສ່ວນ.
ງົບປະມານບໍື່ພຽງພໍ ເພື່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງງການ ໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມຕ່າງໆ ທີື່ກໍານົດໄວ້.

3.

ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້:

1)

ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງເຂົີ້າໃຈແຜນການ ຈື່ງສາມາດນໍາເອົາໄປຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃນໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ຢູ່າງມີຜົນ.
ການປະສານງານທີື່ດີລະຫວ່າງຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ກັບຂະ ແໜ
ງການອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວມີປະສິດທິຜົນສູງ.
ເປັນເຈົີ້າການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງພາຍໃນ ແລະ ສົບທົບກັບການຍາດແຍູ່ງການຊວ່ຍເຫລອຈາກສາກົນແມູ່ນ
ຄວາມຈໍາເປັນຢູ່າງພາວະວິໄສໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ.
ວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໂດຍສະເພາະເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍມ
ີ້ ູນ
ຂ່າວສານ ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວ, ການປະສານງານລະຫວ່າງມະຫາພາກກໍຄກະຊວງ ທີື່ເປັນຜູ້ສ້າງນະໂຍ
ບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ກັບພາກສ່ວນຈຸລະພາກຄບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຕ້ອງໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງກົມກຽວ ຈື່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຂະແໜງການນີີ້ຂະຫຍາຍຕົວໄວ.
ການປະກອບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກູ່ຜູ້ໃຊ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ຫລ ເຕັກໂນໂລຊີສີື່ສານ ແລະ ຂໍມ
ີ້ ູນຂ່າວສານ
ແມູ່ນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງລັດຖະບານ.
ການຫັນເຂົີ້າສູູ່ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ທົື່ວຂະແໜງການລັດແມູ່ນທ່າອ່ຽງ ລວມຂອງໂລກ,
ລາວພວກເຮົາກໍື່ຕ້ອງບນຕົວໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດ້;
ຕ້ອງມີການປະສານງານແບບກົມກຽວ
ແລະ ເປັນເອກກະພາບລະຫວ່າງອົງການລັດທັງໝົດ.





2)
3)
4)

5)
6)
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ພາກທີ II
ແຜນການພັດທະນາ 5 ປີຄັົ້ງທີ II (2016-2020)
I.

ຈຸດໝາຍລວມ

ພັດທະນາຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສະຫາກໍາ ທັນສະ
ໄໝ, ມີພີ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ວຍລະບົບຄວາມໄວສູງ, ປອດໄພ, ທົື່ວເຖິງ ແລະ ເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພີ້ນ ແລະ
ສາກົນ ຢູ່າງມີຄຸນນະພາບສູງ ຊ່ວຍຂັບເຄື່ອນອັດຕາຄວາມໄວຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສູງຂີ້ນແບບ
ຍນຍົງ.

II.

ທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີລ
ື່ ວມ

1)

ຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ /ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ທຸກ
ລະດັບ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ. ພັດທະນາ ແລະ ສົື່ງເສີມ
ຄົນລາວໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ພີ້ນຖານ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍມ
ີ້ ູນຂ່າວສານ (ໄອຊີທີ).
ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ການພັດທະນາການໄປສະນີ ກາຍເປັນແບບເອເລັກໂຕຣນິກທັນສະໄໝ ດ້ວຍມາດຕະຖານ
ສູງ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການແກູ່ສັງຄົມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ, ທົື່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ; ເຊື່ອມ
ໂຍງເຂົີ້າກັບພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີການພັດທະນາເຄອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ວຍ
ຄວາມໄວສູງ ລົງສູູ່ບັນດາຕົວເມອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ທົື່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ
ດີພ້ອມທັງເຊື່ອມໂຍງເຂົີ້າກັບພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ, ຮັບປະກັນ ການບໍລິການດ້ວຍລາຄາທີື່ເໝາະສົມ ໃຫ້ທຸກ
ຄົນສາມາດເຂົີ້າເຖິງຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູູ່ໃຫ້ດີຂີ້ນ.
ສ້າງລະບົບປ້ອງກັນພີ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍມ
ີ້ ູນຂ່າວ ສານ
ໃຫ້ຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພສູງ ເພື່ອສະກັດກັີ້ນການທໍາລາຍເຄອຂ່າຍ, ການໂຈລະກໍາຂໍີ້ມູນຂ່າວສານທຸກ
ຮູບແບບ, ສະກັດກັີ້ນຂໍີ້ມູນຂ່າວສານທີື່ເປັນໄພ ແລະ ປົກປ້ອງຂໍີ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ.
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ/
ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອໃຫ້ມີການແຂູ່ງຂັນທີື່ເປັນທໍາ ຢູູ່ພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດ ໝາຍ
ແລະ ຫລີກເວັີ້ນການລົງທນ ຫລ ການພັດທະນາ ທີີມີລັກສະນະຊໍີ້າຊ້ອນ ແລະ ບໍື່ມີການລວມສູນ; ປົກປ້ອງ
ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການທີື່ຍຸດຕິທໍາ, ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ.
ສົື່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍມ
ີ້ ູນຂ່າວສານ ໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມທີ
ທັນສະໄໝ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການຂອງລັດຖະບານສູູ່ສັງຄົມ.
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການຄົີ້ນຄວ້າປະດິດສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝູ່ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍມ
ີ້ ູນຂ່າວສານ
ທີື່ເປັນປະໂຫຍດຕໍື່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

2)

3)

4)

5)

6)
7)

III.

ຄາດໝາຍສູຊ
້ ົນ

1)

ສກສາອົບຮົມດ້ານການເມອງ ແລະ ແນວຄິດຂອງພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ; ແບູ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ
ລະຫວ່າງຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ຈະແຈ້ງ; ຍົກສູງຄວາມເປັນເອກະພາບພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ຄວາມ
ສາມັກຄີເປັນປກແຜູ່ນ.
ສ້າງປູ່ອງບໍລິການໄປສະນີອັດຕະໂນມັດໃສູ່ຫ້ອງການໄປສະນີໃນທຸກໆເມອງ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນປີ 2020,
ການບໍລິການໄປສະນີສາມາດໃຫ້ເຂົີ້າເຖິງບ້ານປະຊາຊົນຢູ່າງທົື່ວເຖິງ ໃນເຂດຕົວເມອງ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມ
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3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

ຂອງການທົດລອງສາມສ້າງ ແລະ ສໍາເລັດການຈັດສັນເລກລະຫັດໄປສະນີ ຢູູ່ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ,
ເມອງ ແລະ ບ້ານໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນພີ້ນຖານໃຫ້ແກູ່ການຈັດສົື່ງພັດສະດຸໄປເຖິງບ້ານປະຊາ
ຊົນຢູ່າງວ່ອງ ໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ.
ສໍາເລັດການສ້າງສູນຄຸ້ມຄອງຄີ້ນຄວາມຖີື່ໃຫ້ໄດ້ຕື່ມ 2 ແຫູ່ງ ແລະ ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຊ່ອງດາວທຽມລາວ
ແທນຂອງຕ່າງປະເທດ.
ການຕິດຕັີ້ງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດແຫູ່ງຊາດ .LA ໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນກາງ
ປີ 2016.
ສ້າງສູນສໍາຮອງ ສູນອິນເຕີເນັດແຫູ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ຕື່ມອີກສອງແຫູ່ງ.
ສໍາເລັດການສ້າງສູນຂໍີ້ມູນແຫູ່ງຊາດເພື່ອເປັນບ່ອນຮັບຝາກຂໍີ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກແບບລວມສູນຂອງລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ ໃນປີ 2018.
ປັບປຸງ, ຂະຫຍາຍເຄອຂ່າຍ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ
(eGopvernment ) ລວມທັງລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງພາກລັດໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງຫ້ອງວ່າການລັດ
ຖະ ບານກັບບັນດາຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ທຽບເທົື່າ ແລະ ກັບບັນດາຫ້ອງວ່າການແຂວງທຸກ ແຂວງ ໃຫ້ໄດ້
100%.
ສ້າງສູນຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ປະຈໍາກຸູ່ມບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຢູ່າງ
ນ້ອຍ 2 ແຫູ່ງ, ປະຈໍາຫ້ອງວ່າການເມອງ ແລະ ແຂວງໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 2 ແຫູ່ງ ໃນປີ 2020 ໂດຍ ລົງເລິກໃສູ່
ເຂດ ຈຸດສຸມ ຂອງການເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ເພື່ອເປັນສູນຝກທັກສະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້
ມູນຂ່າວ ສານ ຂອງ ພະນັກງານລັດ ແລະ ປະຊາຊົນທົື່ວໄປ.
ຂະຫຍາຍອັດຕາສ່ວນປະຊາຊົນຮູ້ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີບັນລຸໄດ້ 30% ແລະ ຮູ້ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄດ້ 40% ຂອງ
ພົນລະເມອງ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຄົວເຮອນນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີບັນລຸໄດ້ 20% ຂອງຄົວເຮອນທັງໝົດ, ອັດຕາ
ສ່ວນຂອງຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບຕັີ້ງໂຕະແບບມີສາຍ ແລະ ບໍື່ມີສາຍໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 20% ຂອງປະຊາ
ກອນທັງໝົດ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ ໂທລະສັບມຖໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 100% ຂອງປະຊາກອນທັງ
ໝົດ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ລົງທະບຽນ ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງແບບມີສາຍ ແລະ ບໍື່ມີສາຍ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້
30% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.
ຂະຫຍາຍເຄອຂ່າຍສາຍສົື່ງ ດ້ວຍສາຍໃຍແກ້ວທາງອາກາດ ແລະ ຝັງດິນ ໃຫ້ເຂົີ້າເຖິງເທດສະບານເມອງ ຂອງ
ແຕູ່ລະແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ຕື່ມອີກ 10,000 ກມ ເພື່ອໃຫ້
ກາຍເປັນ ພີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.
ຂະຫຍາຍສະຖານີຮັບສົື່ງສັນຍານໂທລະສັບມຖລະບົບ 3G ແລະ 4G ໃຫ້ກວມເອົາທຸກພີ້ນທີື່ຍຸດທະສາດ
ແລະພີ້ນທີື່ເສດຖະກິດເໝາະສົມ ໃນທົື່ວປະເທດຢູ່າງ ມີຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຫຍັດຕົີ້ນທນ.
ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ຂໍີ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມ
ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການໄອຊີທີປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສາກົນ ແລະ ຮອງຮັບການເຂົີ້າ
ຮ່ວມເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.
ສູ້ຊົນໃຫ້ຂະແໜງ ປທສ ສ້າງລາຍຮັບປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃຫ້
ບັນລຸໄດ້ 8% ໃນປີ 2020 ແລະ ຮັກສາການເກັບ ແລະ ມອບພັນທະ, ພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມເຂົີ້າ
ງົບປະມານແຫູ່ງລັດໃນລະດັບແຖວໜ້າ.

IV. ຄາດຄະເນຜົນສໍາເລັດ:
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ 5 ປີ ຄັີ້ງທີ II ມີການຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ຫຼ ເປົີ້າໝາຍໃຫຍ່ໃນການຈັດຕັີ້ງດັື່ງ
ລຸູ່ມນີີ້ :
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ເປົົ້າໝາຍ 1: ພະນັກງານລັດຂອງທຸກຂະແໜງການໃນຂັີ້ນສູນກາງ, ບາງທ້ອງຖິື່ນທີື່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະຊາຊົນ
ເຂດຈຸດສຸມ ຂອງການທົດລອງສາມສ້າງ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ໃນ
ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານຂັີ້ນພີ້ນຖານໃນວຽກງານ ແລະຊີວິດປະຈໍາ
ວັນສູງສົມຄວນ.
ເປົົ້າໝາຍ 2: ການບໍລິການໄປສະນີ ຈະສາມາດໄປເຖິງບ້ານປະຊາຊົນໄດ້ຢູ່າງທົື່ວເຖິງ, ປອດໄພ, ວ່ອງໄວ, ທັນ
ສະໄໝ ແລະ ເປັນອົງປະກອບໜື່ງທີື່ສໍາຄັນ ໃຫ້ແກູ່ການຂະຫຍາຍຕົວການພົວພັນ ແລະ ທຸລະກິດ
ທາງອິນເຕີນເນັດ.
ເປົົ້າໝາຍ 3: ໂຄງລ່າງພີ້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ມີຄວາມໄວສູງ, ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ມີ
ຄວາມປອດໄພຈະສາມາດໃຫ້ບໍລິການທຸກແຂວງ, ທຸກເມອງ ແລະ ທຸກບ້ານທົດລອງສາມສ້າງ,
ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ຢູ່າງໝັີ້ນຄົງ.
ເປົົ້າໝາຍ 4: ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ເປັນຂອງຄົນລາວຈະໄດ້ຮັບການ
ຍອມຮັບທັງພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຈະຖກຊົມໃຊ້ ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ.
ເປົົ້າໝາຍ 5: ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອຊີທີ) ຈະຖກນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານ ແລະ ການພົວ
ພັນລະຫວ່າງພາກລັດ-ລັດ, ລັດ-ທຸລະກິດ ແລະ ລັດ-ປະຊາຊົນ ຢູ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດ
ທິພາບ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນເຂດຈຸດສຸມການເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ.
ເປົົ້າໝາຍ 6: ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ (ໄອຊີທີ) ຈະກາຍເປັນອຸດສາຫະກໍາ ທັນສະໄໝ ແລະ
ເປັນເຄື່ອງມ ຊ່ວຍເພີື່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂູ່ງຂັນຂອງອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ ຂອງ ສປປ
ລາວ ກັບຕ່າງປະເທດ.
ເປົົ້າໝາຍ 7: ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແລະ ປະເທດເພື່ອນມິດ ເຂົີ້າໃນແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ ໃນລະດັບທີື່ແນູ່ນອນ.
ເປົົ້າໝາຍ 8: ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງໃນຂະແໜງ ປທສ ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດເປັນທີື່ໜ້າ ເພິື່ງ
ພໍໃຈ.

V.

ວຽກງານຈຸດສຸມ:
ເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນການ ທຸກພາກສ່ວນໃນຂະແໜງ ປທສ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກຈຸດ

ສຸມ ດັື່ງລຸູ່ມນີ:ີ້
1.

ວຽກຈຸດສຸມ ທີ 1: ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ

ກ.

ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາ

1)

ຮັບປະກັນໃຫ້ມີພະນັກງານສບທອດ ແລະ ກໍື່ສ້າງພະນັກງານຂັີ້ນຄູ້ມຄອງ-ນໍາພາ ໃຫ້ໄດ້ຍົກລະດັບທິດສະດີ
ການເມອງ-ການປົກຄອງໃນແຕູ່ລະປີ ຢູ່າງນ້ອຍ ປີລະ 20 ຄົນ ທົື່ວຂະແໜງ ປທສ.
ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະໃຫ້ພະນັກງານ ປທສ ທົື່ວປະເທດ ເພື່ອສາມາດຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຂອງວຽກງານ
ໃຫ້ ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.
ຍົກລະດັບພະນັກງານໃຫ້ໄດ້ປະລິນຍາເອກເພີື່ມຂີ້ນ 4 ຄົນ ປະລິນຍາໂທເພີື່ມຂີ້ນ 15 ຄົນ .
ປັບປຸງສະຖາບັນ ປທສ ໃຫ້ໄດ້ມາດຖານຂອງກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ອອກໃບຢັີ້ງຢນດ້ານຄຸນນະພາບວິຊາຊີບໄອທີຕາມມາດຖານຂອງອາຊຽນໃຫ້ນັກໄອທີ
ຂອງລາວຈໍານວນ
3,000 ຄົນ ໃນປີ 2020.
ສ້າງສູນຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ປະຈໍາກຸູ່ມບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 2
ແຫູ່ງ, ປະຈໍາເມອງ ແລະ ແຂວງໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 2 ແຫູ່ງ ໃນປີ 2020 ໂດຍລົງເລິກໃສູ່ເຂດຈຸດສຸມຂອງການ ເຮັດ

2)
3)
4)
5)
6)
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7)

ທົດລອງ ສາມສ້າງ ເພື່ອຝກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ໄອຊີທີ ໃຫ້ແກູ່ປະຊາຊົນທົື່ວໄປ ໂດຍສະເພາະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ
, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ.
ຂະຫຍາຍອັດຕາສ່ວນປະຊາຊົນຮູ້ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີບັນລຸໄດ້ 30% ແລະ ຮູ້ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄດ້ 40% ຂອງ
ພົນລະເມອງ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຄົວເຮອນນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີບັນລຸໄດ້ 20% ຂອງຄົວເຮອນທັງໝົດ, ອັດຕາ
ສ່ວນ ຂອງຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບຕັີ້ງໂຕະແບບມີສາຍ ແລະ ບໍື່ມີສາຍໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 20% ຂອງ
ປະຊາກອນ ທັງໝົດ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມຖໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 100% ຂອງ
ປະຊາກອນທັງໝົດ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງແບບມີສາຍ ແລະ ບໍື່ມີສາຍ
ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 30% ຂອງ ປະຊາກອນ ທັງໝົດ.

ຂ. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ແຜນງານ:
1) ປັບປຸງການວາງແຜນບຸກຄະລາກອນ ຫຼ ແຜນກໍານົດລັດຖະກອນຂະແໜງ ປທສ.
2) ຄົນ
ີ້ ຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນຝກອົບຮົມ-ກໍື່ສ້າງລັດຖະກອນຂະແໜງ ປທສ.
3) ສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານເຕັກນິກວິຊາສະເພາະເພື່ອຮອງຮັບບັນດາໜ້າວຽກທີື່ກ່ຽວພັນກັບສູນຂໍີ້ມູນແຫູ່ງ
ຊາດ ແລະ ສູນຄຸ້ມຄອງລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ.
4) ສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານດາວທຽມ.
5) ສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານໄປສະນີ.
6) ເຜີຍແຜູ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວຽກງານບໍລິຫານ, ພິທີການ, ສັງລວມ, ສົື່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມູ່ຍິງ.
7) ສບຕໍື່ປັບປຸງສະຖາບັນ ປທສ ໃຫ້ໄດ້ມາດຖານສາກົນ.
8) ພັດທະນາຄວາມສໍານິສໍານານວິຊາຊີບດ້ານໄອທີຂອງ ສປປ ລາວ.
9) ສົື່ງເສີມການຮຽນຮູ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ.
10) ໂຄສະນາເພື່ອສົື່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມເຫັນຄວາມສໍາຄັນໄອຊີທີ.
11) ສົື່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຢູ່າງແຜູ່ຫຼາຍ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ:
1) ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ໄອຊີທີ ຂອງຂະແໜງການ ປທສ ໃນຂອບເຂດ ທົື່ວ
ປະເທດ.
2) ໂຄງການຈັດຝກອົບຮົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການດາວທຽມ.
3) ໂຄງການຝກອົບຮົມວຽກງານສ້າງນິຕິກໍາ.
4) ໂຄງການຈັດຝກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພີ້ນຖານກ່ຽວກັບການແຕູ່ງເອກະສານ ແລະ ການເກັບເອກະສານ.
5) ໂຄງການຈັດຝກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ບັນດາພະແນກ ປທສ ແຂວງກ່ຽວກັບວຽກງານ
ບໍລິຫານພິທີການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເອກະສານແບບເອເລັກໂຕນິກ.
6) ໂຄງການສ້າງຄວາມພ້ອມເພື່ອພັດທະນາບຸກຄະລະກອນດ້ານວຽກງານເຕັກນິກສໍາລັບ .La.
7) ໂຄງການປັບປຸງຫ້ອງຮຽນຂອງສະຖາບັນ ປທສ.
8) ໂຄງການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ຝກອົບຮົມດ້ານໂທລະຄົມ/ICT.
9) ໂຄງການພັດທະນາຫຼັກສູດການສກສາທາງໄກ.
10) ໂຄງການຍົກລະດັບຄູສອນຂອງ ສປທ.
11) ໂຄງການປັບປຸງຫ້ອງສະໝຸດຂອງ ສປທ.
12) ໂຄງການກໍື່ສ້າງເສັີ້ນທາງແລະສວນດອກໄມ້ຂອງ ສປທ.
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13) ໂຄງການສ້າງຫ້ອງທົດລອງ ICTຂອງ ສປທ.
14) ໂຄງການຝກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານຄູອາຈານ.
15) ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກສາຂອງ ສປທ.
16) ໂຄງການສ້າງສູນພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານ ICT.
17) ໂຄງການສ້າງສູນຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ປະຈໍາຊຸມຊົນຢູູ່ແຂວງ,
ເມອງ ແລະ ກຸູ່ມບ້ານໃຫຍ່.
18) ສ້າງສູນຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ຂໍີ້ມູນ ຂ່າວສານ ປະຈໍາຫ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະ
ເມອງໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ.
19) ສກສາຜົນກະທົບການນໍາໃຊ້ສສ
ື່ ັງຄົມອອນໄລຂອງຊາວໜຸູ່ມລາວ.
20) ສກສາການນໍາໃຊ້ໄອຊີທີເຂົີ້າໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ.
21) ສກສາການຮຽນການສອນໄອຊີທີຂອງຜູ້ປະກອບການດ້ານການສກສາຂັີ້ນປະຖົມ.
22) ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ໄອຊີທີທົື່ວປະເທດ.
23) ໂຄງການສ້າງນະໂຍບາຍແຫູ່ງຊາດວ່າດ້ວຍອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ.
ຄ. ນິຕິກໍາ





ສ້າງຂໍີ້ກໍານົດ ກຽື່ວກັບການຝກອົບຮົມ ໂດຍໃຫ້ມີການລວມສູນບ່ອນດຽວ ເພື່ອສະດວກໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ. ສ້າງຂໍີ້ກໍານົດກຽື່ວກັບການກໍື່ສ້າງລັດຖະກອນຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ
ສະເພາະແມູ່ນຂັີ້ນ ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ. ສ້າງຂໍີ້ກໍານົດກຽື່ວກັບການຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມ ລັດຖະກອນ
ຄູ, ສ້າງນັກຄົີ້ນຄ້ວາ ແລະ ອື່ນໆ. ສ້າງຂໍີ້ກໍານົດກຽື່ວກັບການຝກອົບຮົມ ແລະ ກໍື່ສ້າງບຸກຄະລາກອນຢູູ່
ທ້ອງຖິື່ນ. ສ້າງບົດແນະນໍາ ກຽື່ວກັບ ການຮຽນກັບວຽກງານຕົວຈິງ.
ນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງ ຜູ້ບໍລິການທີື່ປກສາ ແລະ ຝກອົບຮົມດ້ານໄອຊີທີ.
ສ້າງນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການດາວທຽມ.

2. ວຽກຈຸດສຸມ ທີ 2: ການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ
ກ. ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາ
1)

5)
6)

ຜູ້ປະກອບການໄປສະນີ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັີ້ງຢນຄຸນນະພາບ ຂອງການບໍລິການ ຈາກກົມ
ໄປສະນີໃນແຕູ່ລະປີ ແລະ ມີລະບົບຕິດຕາມກວດກາວັດຖຸສິື່ງຂອງທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນໃຫ້ໄດ້ 3 ບໍລິສັດ
, ມີການໃຊ້ລະບົບການເງິນສາກົນໃຫ້ໄດ້ 3 ບໍລິສັດ, ມີການໃຫ້ບໍລິການແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ໃຫ້ໄດ້ 3
ບໍລິສັດ, ໃຫ້ມີການບໍລິການໃໝູ່ໃຫ້ໄດ້ 3 ບໍລິສັດໃນປີ 2020.
ການບໍລິການໄປສະນີສາມາດໃຫ້ເຂົີ້າເຖິງບ້ານປະຊາຊົນຢູ່າງທົື່ວເຖິງ ໃນເຂດຕົວເມອງ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມ
ຂອງການທົດລອງສາມສ້າງ.
ສໍາເລັດການຈັດສັນເລກລະຫັດໄປສະນີ ຢູູ່ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ເມອງ ແລະ ບ້ານໃນຂອບເຂດທົື່ວ
ປະເທດ ໃນປີ 2020.
ສ້າງຖານຂໍີ້ມູນໄປສະນີແຫູ່ງຊາດ ແລະ ກໍານົດໃຫ້ມີການບໍລກ
ິ ານໄປສະນີແບບທົື່ວເຖິງ ຕາມມາດຖານ ຂອງ
ອົງການໄປສະນີສາກົນ (UPU).
ເພີື່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງພາກລັດໃນການຄຸ້ມຄອງການບໍລກ
ິ ານໄປສະນີ.
ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໄປສະນີລາວ ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ມີຜົນກໍາໄລ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ກວ່າເກົື່າ.

ຂ.

ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ

2)
3)
4)

ແຜນງານ:
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1) ສ້າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງເຄອຂ່າຍໄປສະນີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບສາກົນ.
2) ເພີື່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານພາສີ.
3) ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ (ICT) ໃນວຽກງານໄປສະນີ.
4) ຍົກລະດັບສະຖາບັນເງິນຝາກປະຢັດໄປສະນີລາວ ໃຫ້ເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ.
5) ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ.
6) ແນະນໍາ ແລະ ສົື່ງເສີມສິື່ງໃໝູ່ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການໄປສະນີໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ
ທັນສະໄໝ.
7) ສົື່ງເສີມການບໍລິການໄປສະນີແບບທົື່ວເຖິງ ໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ.
8) ຈັດສັນເລກລະຫັດໄປສະນີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການກໍານົດເຂດຜັງເມອງ.
9) ບັນທກທີື່ຢູູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດທີື່ອາໃສຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຂົີ້າໃນຖານຂໍີ້ມູນ
ໄປສະນີແຫູ່ງຊາດ.
10) ການໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ ທົື່ວປວງຊົນ.
11) ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການໄປສະນີ ຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
12) ໂຄສະນາເພື່ອສົື່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມເຫັນຄວາມສໍາຄັນວຽກງານໄປສະນີ.
13) ຟີ້ນຟູບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໄປສະນີລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງຮອບດ້ານ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ:
1) ໂຄງການສ້າງມາດຖານດ້ານເຕັກນິກທາງໄປສະນີ.
2) ໂຄງການປັບປຸງເລກລະຫັດໄປສະນີ 5 ຕົວເລກ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ.
3) ໂຄງການສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜູ່ນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການໄປສະນີ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ.
4) ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິການໄປສະນີ.
ຄ. ນິຕິກໍາ




3.

ສ້າງນິຕິກໍາລຸູ່ມກົດໝາຍທາງດ້ານໄປສະນີ ທີື່ເຫັນວ່າຈໍາເປັນ ເພື່ອຮອງຮັບການເຂົີ້າຮ່ວມປະຊາຄົມ ເສດຖະ
ກິດອາຊຽນ.
ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມຂີ້ນ ແລະ ເເທດເໝາະກັບສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ.
ເຜີຍແຜູ່ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການດັື່ງກ່າວໃຫ້ກັບ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ພາກສ່ວນ
ອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໄປສະນີ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົີ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດເປັນເອກ
ກະພາບ.

ວຽກຈຸດສຸມທີ 3: ການພັດທະນາພນ
ົ້ ຖານໂຄງລາງໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ

ກ. ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາ
1)
2)
3)

ສໍາເລັດການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມທີື່ເປັນລະບົບໃຫ້ໄດ້ ມາດຖານ
ສາກົນ ແລະ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກູ່ປະເທດຊາດ.
ມີລະບົບຖານຂໍີ້ມູນໃນການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາການຂີ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມຖທີື່ຮັບປະກັນ
ແລະ ໝັີ້ນຄົງ.
ໃຫ້ສາມາດບໍລິການດ້ານສື່ສານດາວທຽມດ້ວຍດາວທຽມຂອງຕົນເອງ ໃນປີ 2016 ເປັນຕົີ້ນໄປ.
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4)

ຄຸນນະພາບການບໍລິການທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກລະບົບເຄື່ອຂ່າຍຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ກວດກາ ແລະ ຢັີ້ງຢນຄຸນນະພາບຈາກພາກລັດໃນແຕູ່ລະປີ.
5) ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສື່ສານຢູູ່ ສປປ ລາວ ທັງໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ສາມາດລວມສູນ ຜ່ານສູນອິນເຕີ
ເນັດແຫູ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ 100% ແລະ ມີສູນສໍາຮອງ ສູນອິນເຕີເນັດແຫູ່ງຊາດ ທີື່ພາກເຫນອ ແລະ ພາກກາງ.
6) ອິນເຕີເນັດຂອງປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມໄວໃກ້ຄຽງກັບປະເທດທີື່ມີການພັດທະນາດ້ານໄອຊີທີ ຂອງອາຊຽນ
ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກູ່ການດງດູດການລົງທນ, ການຜະລິດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.
7) ສ້າງໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີສູນຂໍີ້ມູນແຫູ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບຝາກຂໍີ້ມູນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ສະຫນອງໃຫ້ແກູ່ບັນດາ
ກະຊວງ, ອົງການຂອງລັດ-ເອກະຊົນ, ເພື່ອຮອງຮັບຕາມຄວາມຕ້ອງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
8) ໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ສູງສຸດແຫູ່ງຊາດ .LA ໃຫ້ສໍາເລັດ
ໃນປີ 2016.
9) ຮັບປະກັນເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງທີື່ມີຄຸນນະພາບດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດກັບອາຊຽນ ແລະ
ພາກພີ້ນ.
10) ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ຢູ່າງທົື່ວເຖິງໃນເຂດ
ທົດລອງ ສາມສ້າງ ໂດຍຕ້ອງສູ້ຊົນສ້າງຕັີ້ງກອງທນ ແລະ ລະບຽບການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອເປັນແຫຼື່ງທນ ໃຫ້ແກູ່
ບັນດາໂຄງການ ຕ່າງໆໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງຕົວເມອງ ແລະ ຊົນນະບົດ.
11) ຮັບປະກັນໃຫ້ມີອາຄານ ແລະ ສິື່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ ເພື່ອຮອງຮັບການເພີື່ມຂີ້ນຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພ.
ຂ.

ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ

ແຜນງານ:
1)
2)
3)
4)
5)

ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງແຜນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫູ່ງຊາດ.
ຈັນສັນຄີ້ນຄວາມຖີື່ຄນໃໝູ່ໃຫ້ທຸກລະບົບ.
ເກັບກໍາສັງລວມຂໍີ້ມູນການນໍາໃຊ້ຄີ້ນຄວາມຖີື່ທົື່ວປະເທດໃສູ່ຖານຂໍີ້ມູນ.
ການຄຸ້ມຄອງການຂີ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມຖໃຫ້ໄດ້ 100%.
ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີໂຄງລ່າງພີ້ນຖານທີື່ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການສື່ສານໄດ້ຫລາຍຮູບແບບ
(flexible).
6) ສ້າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ຂອງການບໍລິການ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງເຄອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ/
ໄອຊີທີໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສາກົນ.
7) ພັດທະນາການລວມສູນການສສ
ື່ ານໃຫ້ມີຄວາມຍນຍົງ.
8) ຍົກລະດັບໂຄງລ່າງພີ້ນຖານດ້ານໄອຊີທີຂອງປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມໄວສູງ.
9) ຄຸ້ມຄອງ IP, ການຫັນປູ່ຽນ ແລະ ຖ່າຍໂອນ IPv 4 ມາເປັນ IPv6.
10) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສູນຂໍີ້ມູນເພື່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງ ບໍລິການແກູ່ພາກລັດ-ເອກະຊົນ.
11) ການປັບປຸງລະບົບໂຄງລ່າງເຕັກນິກ ເພື່ອຍົກຍ້າຍລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂັີ້ນສູງສຸດຂອງລາວມາໄວ້ລາວ.
12) ການປັບປຸງລະບົບບໍລີການ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຈົດທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ຂັີ້ນສອງ ແລະ ຂັີ້ນ
ສາມ.
13) ພັດທະນາລະບົບລວມສູນການສື່ສານ ແລະ ການສ້າງລະບົບລວມສູນການສື່ສານ ແລະ ການສ້າງລະບົບ
ເຊື່ອມໂຍງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດເຊື່ອມຕໍື່ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນພາກພີ້ນ.
14) ການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ໃຫ້ທົື່ວປວງຊົນ.
15) ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີບໍລິການຟຣີ WiFi ໃນບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີື່ສໍາຄັນຕ່າງໆ.
16) ຈັດສັນ ແລະ ປັບປຸງລະບົບອາຄານສໍານັກງານຂອງກະຊວງ ປທສ.
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ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ:
1) ປັບປຸງແຜນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫູ່ງຊາດ.
2) ເກັບກໍາຂໍີ້ມູນ ແລະ ຂີ້ນທະບຽນສະຖານີນໍາໃຊ້ຄີ້ນຄວາມຖີື່ທົື່ວປະເທດ ແລະ ຈັດສັນເກັບກໍາຂໍີ້ມູນ.
3) ເກັບກໍາຂໍີ້ມູນຄື່ນຄວາມຖີື່.
4) ເກັບກໍາການຂີ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມຖ.
5) ໂຄງການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ແລະ ເຄອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
6) ໂຄງການກະກຽມຄວາມພ້ອມສ້າງສູນອຸປະກອນເຕັກນິກໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
7) ໂຄງການຈັດຊີ້ອຸປະກອນສໍາຮອງຂອງສູນອິນເຕີເນັດ.
8) ໂຄງການກຽມຄວາມພ້ອມການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມກັບພາກພີ້ນອາຊຽນ.
9) ໂຄງການຂະຫຍາຍລະບົບສູນກາງໂທລະສັບ ແລະ ລະບົບສູນກາງອິນເຕີເນັດຂອງ ສອຊ.
10) ສ້າງສູນສໍາຮອງສູນອິນເຕີເນັດແຫູ່ງຊາດທີື່ພາກເໜອ ແລະ ພາກກາງ.
11) ໂຄງການກຽມຄວາມພ້ອມການຫັນປູ່ຽນຈາກ IPV4 ເປັນ IPV6.
12) ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ IP.
13) ໂຄງການສ້າງສູນຂໍີ້ມູນແຫູ່ງຊາດ ແລະ ສູນສໍາຮອງຂໍມູນແຫູ່ງຊາດ.
14) ໂຄງການປັບປຸງສູນອິນເຕີເນັດແຫູ່ງຊາດເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂໍີ້ມູນ.
15) ໂຄງການສ້າງບຸກຄາລາກອນເພື່ອຮອງຮັບບັນດາໜ້າວຽກທີື່ກ່ຽວພັນກັບສູນຂໍີ້ມູນແຫູ່ງຊາດ.
16) ໂຄງການສ້າງນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍລິການສູນຂໍີ້ມູນແຫູ່ງຊາດ.
17) ໂຄງການສ້າງຄວາມພ້ອມເພື່ອພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານວຽກງານເຕັກນິກສໍາລັບ .La.
18) ໂຄງການປັບປຸງລະບົບໂຄງລ່າງເຕັກນິກເພື່ອຍົກຍ້າຍລະຫັດອິນເຕີເນັດສູງສຸດມາລາວ ແລະ ສບຕໍື່ໃຫ້
ການບໍລິການ.
19) ໂຄງການຂະຫຍາຍລະບົບເຄື່ອງແມູ່ຂ່າຍ ccTLD.LA ແລະ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂັີ້ນ 3 ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
20) ໂຄງການປັບປຸງລະບົບບໍລິການ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຈົດທະບຽນລະຫັດສື່ອິນເຕີເນັດຂັີ້ນສອງ ແລະ
ຂັີ້ນສາມຂອງສປປລາວ.
21) ໂຄງການສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສົື່ງເສີມ, ພັດທະນາການນໍາໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂອງລາວ.
22) ໂຄງການສ້າງມາດຕະຖານປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂໍີ້ມູນຂ່າວສານຕາມມາດຖານ ISO 27001 ເພື່ອ
ຮອງຮັບການຍົກຍ້າຍລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດຂອງລາວມາຄຸ້ມຄອງຢູູ່ສູນອິນເຕີເນັດແຫູ່ງຊາດ
(ສອຊ).
23) ໂຄງການສ້າງມາດຕະຖານ ISO ກ່ຽວພັນກັບດ້ານການຄຸ້ມຄອງ,ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການ
ໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນດາສູນເຕັກນິກ.
24) ໂຄງການສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງກອງທນພັດທະນາໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
25) ໂຄງການກະກຽມຄວາມພ້ອມການເຊື່ອມໂຍງດ້ານໂທລະຄົມກັບພາກພີ້ນອາຊຽນ.
26) ໂຄງການສໍາຫຼວດການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ໃນທົື່ວປະເທດ.
ຄ. ນິຕິກໍາ




ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບປີ 2011.
ປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄີ້ນຄວາມຖີື່ ຍົກຂີ້ນເປັນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄີ້ນຄວາມຖີື່.
ປັບປຸງນິຕິກໍາ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບປະກັນການຂີ້ນທະບຽນທຸກເລກໝາຍໂທລະສັບມຖ ຂອງບັນດາ
ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃຫ້ມີຂໍີ້ມູນຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ຢູ່າງຖກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ.
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ສ້າງນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການກວດກາມາດຕະຖານເຕັກນິກອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກ່ອນການນໍາເຂົີ້າ.
ສ້າງນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ແລະ ສົື່ງເສີມການແຂູ່ງຂັນດ້ານໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມ.
ຄຸ້ມຄອງການສື່ສານຄວາມໄວສູງ ແບບມີສາຍ ແລະ ບໍື່ມີສາຍ.
ຄຸ້ມຄອງການສື່ສານຮູບແບບໃໝູ່ເທິງເຄອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ(O.T.TCommunicationApplication).
ການຄຸ້ມຄອງເຄອຂ່າຍການສື່ສານ3ຮູບແບບທີື່ລວມຢູູ່ໃນເຄອຂ່າຍດຽວ(ConvergenceNetwork).
ຄຸ້ມຄອງລາຄາການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (Price of Telecommunication Service).
ຈັດຕັີ້ງເຜີຍແຜູ່ບັນດານິຕິກໍາທີື່ມີແລ້ວຈໍານວນຫນື່ງທີື່ກຽື່ວຂ້ອງໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມ ເພື່ອນໍາໄປຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢູ່າງເຂັີ້ມງວດ.



ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ທີື່ຈໍາເປັນໃນການໃຊ້ໂຄງລ່າງພີ້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມຮ່ວມກັນ.



ສ້າງນິຕິກໍາໃນການອະນຸຍາດການນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບທົື່ວໄປ, ລວມທັງເລກໝາຍໂທລະສັບພິເສດ
ສາມຕົວເລກ ແລະ ສີື່ຕົວເລກ ສໍາລັບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບໃນ
ແຕູ່ລະໄລຍະ.







4.

ປັບປຸງລະບຽບການເຊື່ອມໂຍງການສື່ສານພາຍໃນ ແລະ ກັບຕ່າງປະເທດ, ລະບຽບການ ການໃຫ້ບໍລິການ
ແລະ ເກັບຄ່າບໍລິການລະຫັດຊື່ສູງສຸດ ແລະ ຂັີ້ນສາມ .LA ແລະ ລະບຽບການການໃຫ້ບໍລມ
ິ າດເຊື່ອມຕໍື່
ດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມລວມສູນການສື່ສານ.
ປັບປຸງນິຕິກໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ສູນຂໍີ້ມູນແຫູ່ງຊາດ ໃຫ້ມີການ
ລວມສູນ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາ ຮອງຮັບການຄຸມຄອງ ແລະ ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ IPv6.
ສ້າງນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ ສູນຂໍີ້ມູນແຫູ່ງຊາດ ຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມທົື່ວໄປ
(2016-2020).
ສ້າງນິຕິກໍາເພື່ອຄຸ້ມຄອງດັດສົມດ້ານການສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້, ການພັດທະນາ ແລະ ດ້ານອື່ນກ່ຽວກັບລະ
ຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ 2016-2020.
ສ້າງນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ສູນກາງຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ, ການເຊື່ອມຕໍື່ອິນເຕີເນັດ.

ວຽກຈຸດສຸມ ທີ 4: ຄວາມປອດໄພດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂໍົ້ມນ
ູ ຂ່າວ
ສານ

ກ.

ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາ

1)

ຮັບປະກັນຄວາມໝັີ້ນຄົງປອດໄພຂອງຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດຂອງ ສປປ
ລາວ.
ກວດກາການນໍາໃຊ້ຄີ້ນຄວາມຖີື່ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດໂດຍສະເພາະຂອບເຂດຊາຍແດນຕິດກັບຕ່າງປະ
ເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມປອດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດລວມ ຂອງຊາດ.
ພັດທະນາລະບົບອິນເຕີເນັດຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງກັບ
ສາກົນ ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕອນເຖິງໄພອັນຕະລາຍທາງລະບົບອິນເຕີເນັດ.
ສ້າງນິຕິກໍາ ຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນການສື່ສານ ແລະ ຊ໋ອບແວ ໃຫ້ມີການກວດກາ ແລະ ຢ້ັງຢນມາດຕະຖານ
ກ່ອນການນໍາເຂົີ້າປະເທດ.

2)
3)
4)

ຂ. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ແຜນງານ:
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1)
2)
3)
4)
5)

ສ້າງພີ້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.
ລົງສໍາຫຼວດການນໍາໃຊ້ຄີ້ນຄວາມຖີື່ທົື່ວປະເທດ.
ພັດທະນາສູນສະກັດກັີ້ນແລະແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ(ລາວເຊີດ)ໃຫ້ທຽບເທົື່າກັບສູນ
ເຊີດ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.
ການຢັີ້ງຢນຄວາມຖກຕ້ອງທາງອີເລັກໂຕຼນິກ (Certificate Authority).
ລົງທະບຽນ ການນໍາເຂົີ້າອຸປະກອນໄອຊີທີ ແລະ ຊ໋ອບແວ.

ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ:
1) ສ້າງສູນກວດກາຄີ້ນຄວາມຖີື່ປະຈໍາຢູູ່ແຂວງບໍື່ແກ້ວ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ.
2) ສ້າງສູນກວດກາຄີ້ນຄວາມຖີື່ບໍື່ມີຄົນປະຈໍາການຢູູ່ບາງແຂວງທີື່ມີເງື່ອນໄຂ (RemoteMonitoring
Station).
3) ໂຄງການຈັດຊີ້ອຸປະກອນເຂົີ້າສູນລາວເຊີດ.
4) ໂຄງການເຜີຍແຜູ່ຄວາມຮູ້ດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນລະບົບ ICT ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ.
5) ໂຄງການສ້າງນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພດ້ານ ICT ແຫູ່ງຊາດ.
6) ໂຄງການສ້າງລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາໄພຄຸກຄາມທາງອິນເຕີເນັດ.
7) ໂຄງການຄົີ້ນຄວ້າສ້າງຊ໋ອບແວປ້ອງກັນໄວຣັດຄອມພິວເຕີຮັບໃຊ້ພາກລັດ.
8) ສ້າງສູນກວດກາມາດຕະຖານອຸປະກອນໄອຊີທີ ແລະ ຊອບແວ.
ຄ. ນິຕິກໍາ
 ສ້າງນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ICT ທຸກປະເພດ: ການຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ອຸປະ
ກອນ ICT ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ ICT ໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ທົື່ວສັງຄົມ.
 ຕິດຕາມ ຫຼ ຊຸກຍູກ
້ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ (Cybercrime).
 ສ້າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍີ້ມູນຜູ້ຊົມໃຊ້.
 ສ້າງນິຕິກໍາ ຄຸ້ມຄອງຜູູ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຄວາມປອດໄພໄອຊີທີ.
 ສ້າງນິຕິກໍາເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຄົນພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນຕ່າງດ້າວ ທີອ
ື່ າໃສ ຫຼ ເຮັດວຽກຢູູ່ ສປປ
ລາວ ສາມາດແຈ້ງເຫດສຸກເສີນທາງລະບົບຄອມພິວເຕີຫາສູນລາວເຊີດ.

5. ວຽກຈຸດສຸມທີ 5: ການສ້າງນະວັດຕະກໍາໄອຊີທີ
ກ. ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາ
1)
2)

ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະປະດິດສ້າງນະວັດຕະກໍາດ້ານໄອຊີທີ ອອກມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມຢູ່າງແຜູ່ຫລາຍ.
ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນ ຂ່າວສານ (ICT) ທີື່ນໍາໃຊ້ໃນລາວ ຮອງຮັບ
ພາສາລາວ.
ຂ. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ແຜນງານ:
1) ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ແລະການພັດທະນາຊ໋ອບແວລະບົບເປີດເປັນທາງການ
(Open
Source
Software).
2) ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ໄອຊີທີ ທີື່ເປັນມິດ ແລະ ປອດໄພຕໍື່ສິື່ງແວດລ້ອມ (Green ICT) ເຂົີ້າໃນ ພີ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທີື່ສໍາຄັນ(Critical Infrastructure) ເຊັື່ນ: ໄຟຟ້າ, ພະລັງງານ, ຄົມມະນາຄົມ, ນໍີ້າປະປາ, ອື່ນໆ.
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3) ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີຕົວເມອງທັນສະໄໝ ຕົວແບບການນໍາໃຊ້ ICT ຢູ່າງເປັນລະບົບ ຄົບຊຸດ.
4) ສົງື່ ເສີມການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ICT ເຂົີ້າໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
5) ສົງື່ ເສີມໃຫ້ມີການພັດທະນາການໃຊ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກລະບົບຕ່າງໆ
ທີື່ເຊື່ອມຕໍື່ກັບອິນເຕີເນັດ
ແບບເປັນກຸູ່ມ ເພື່ອແບູ່ງກັນໃຊ້ຊ໋ອບແວ ຫລ ໂປຣແກຣມໃຊ້ງານການບໍລິການຕ່າງໆ ຫລ ໃຊ້ຊັບພະຍາ
ກອນຮ່ວມກັນ ແບບເປັນກຸູ່ມ ຢູ່າງເໝາະສົມ (Cloud Computing)
6) ພັດທະນາພາສາລາວເຂົີ້າໃນອຸປະກອນໄອຊີທີໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງສະດວກສະບາຍ.
7) ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາບັນດາເຄື່ອງມຕ່າງໆ ເພີ້ອກວດພາສາລາວທີື່ຖກຕ້ອງ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ:
1)
2)
3)
4)

ໂຄງການສ້າງນະໂຍບາຍການສົື່ງເສີມ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊອບແວເປີດ.
ພັດທະນາພາສາລາວເຂົີ້າໃນລະບົບໄອທີ.
ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໄອຊີທີ.
ສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການສ້າງຕົວເມອງຕົວທັນສະໄໝຕົວແບບທີື່ມີການນໍາໃຊ້ໄອຊີທີ.

ຄ. ນິຕິກໍາ


ສ້າງນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ເຄອຂ່າຍຂອງວັດຖຸອຸປະກອນໄຟຟ້າເອເລັກໂຕຣນິກຕ່າງໆ

ທີື່ມີລະບົບໂປຣ

ແກຣມຄໍາສັື່ງ, ເຄື່ອງສົື່ງສັນຍານທີື່ໄວຕໍື່ແສງ ຫລ ອຸນຫະພູມຝັງຢູູ່ໃນຕົວ, ຊື່ງຄ້າຍກັບເຄອຂ່າຍຄອມພີວເຕີ
ແລະ ສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ ຜ່ານໂຄງລ່າງພີ້ນຖານອິນເຕີເນັດ (Internet of Thing or Internet of
Everythings).


ນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກລະບົບຕ່າງໆທີື່ເຊື່ອມຕໍື່ກັບອິນເຕີເນັດແບບເປັນກຸູ່ມ ເພື່ອ
ແບູ່ງກັນໃຊ້ຊ໋ອບແວ ຫລ ໂປຣແກຣມໃຊ້ງານການບໍລິການຕ່າງໆ ຫລ ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນ ແບບ
ເປັນກຸູ່ມ ຢູ່າງເໝາະສົມ (Cloud Computing).

6. ວຽກຈຸດສຸມທີ 6: ການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ
ກ. ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາ
1)

2)
3)
4)

ສ້າງໃຫ້ມີລະບົບຄອມພິວເຕີເຄອຂ່າຍພາຍໃນ
ແລະ
ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງພາກລັດ
(Government Intranet) ເຊື່ອມໂຍງບັນດາຫ້ອງການລັດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 50% ຂອງຫ້ອງວ່າການ ແຂວງ
ທັງ ໝົດ, 50% ຂອງຫ້ອງການເມອງທັງໝົດ ແລະ 20% ຂອງ ຫ້ອງການບ້ານທັງໝົດ.
ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ ຢູູ່ສູນກາງໃຫ້ສາມາດບໍລິການຄົບວົງຈອນ
ແລະ ມີຕົວແທນການບໍລິການຢູູ່ທ້ອງຖິື່ນ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 50% ຂອງແຂວງທັງໝົດ.
ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການຂອງບັນດາຫ້ອງການລັດ ໃຫ້ເປັນເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ອັດຕະໂນມັດ
ເທື່ອລະກ້າວ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 25% ຂອງຫ້ອງການລັດທັງໝົດ.
ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ໄດ້ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນ ໃຫ້
ຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫລັກການ.
ຂ. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ແຜນງານ:

34

1) ສ້າງໃຫ້ມ ີລະບົບຄອມພິວເຕີເຄ ອຂ່າຍເຊ ື່ອມຕໍື່ຢູູ່ສູນກາງ, ຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ພະແນກການຢູູ່ແຂວງ
ແລະ
ຫ້ອງການເມອງ ຢູູ່ເຂດເທດສະບານຂອງແຂວງ.
2) ສ້າງໃຫ້ມີລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ເຊື່ອມຕໍື່ລະຫວ່າງຫ້ອງການລັດຢູູ່ບັນດາຫ້ອງການລັດ ຢູູ່ສູນກາງ ກັບ
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະ ບັນດາພະແນກການຢູູ່ເທດສະບານແຂວງ.
3) ສ້າງລະບົບອີເມວຂອງພາກລັດຖະບານ.
4) ສ້າງສູນບໍລິການ ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.
5) ສ້າງສາຂາຂອງສູນບໍລິການລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກຢູູ່ແຂວງ.
6) ສ້າງສູນບໍລິການຂໍີ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຣນິກປະຈໍາຫ້ອງການ ປທສ ເມອງ.
7) ພັດທະນາບັນດາໂປຼແກມ ການຫັນວຽກງານໃຫ້ເປັນການບໍລິການແບບເອເລັກໂຕຼນິກ (e-Service)
ເຂົີ້າໃນ ຂົງເຂດລັດຖະບານ (G2G), ພາກທຸລະກິດ (G2B) ແລະ ປະຊາຊົນ (G2C).
8) ສ້າງໃຫ້ມີແຫລ່ງຂໍີ້ມູນ ແລະ ຖານຂໍີ້ມູນຂອງລັດຖະບານ ຕາມຂະແໜງ ການໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ແບບເອ
ເລັກໂຕຣນິກ.
9) ສ້າງລະບຽບຫລັກການຂອງການບໍລິການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ.
10) ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ໄດ້ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນ
ເຂົີ້າໃນວຽກງານຂອງການບໍລິຫານລັດ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ:
1) ໂຄງການປັບປຸງກອງປະຊຸມທາງໄກແລະຂະຫຍາຍລະບົບຄອມພິວເຕີເຄື່ອຄ່າຍຂອງລັດຖະບານ.
2) ໂຄງການພັດທະນາສູນຂໍີ້ມູນຂ່າວສານເມອງສັງທອງ ແລະ ໂຄງການສ້າງສູນຂໍີ້ມູນຂ່າວສານເມອງໄຊສົມ
ບູນ.
3) ໂຄງການສ້າງແລະພັດທະນາໂປຣແກຣມການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆລະຫວ່າງພາກລັດກັບລັດ, ລັດກັບເອກະຊົນ, ລັດ
ກັບປະຊາຊົນ.
4) ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍອີເລັກໂຕນິກໃຫ້ໄດ້ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ຄ. ນິຕິກໍາ




ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການນໍາໃຊ້ໄອຊີທີ ຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງລັດ.
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການສະໜອງຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງລັດ.
ນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂໍີ້ມູນຂ່າວສານໃນຮູບແບບອິເລັກໂຕຣນິກ.

7. ວຽກຈຸດສຸມທີ 7: ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາໄອຊີທີ
ກ. ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາ
1)
2)
3)
4)

ໃຫ້ມີການໃຊ້ໂຄງລ່າງພີ້ນຖານດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ຮ່ວມກັນ ບໍື່ໃຫ້ມີການລົງທນ ຊໍີ້າຊ້ອນ.
ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ມີການລົງທນເຂົີ້າໃນອຸດສາຫະກໍາໄອຊີທີ ຢູ່າງແຜູ່ຫລາຍ.
ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພາກທຸລະກິດແລກປູ່ຽນຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຮັດການຄ້າທາງອິນເຕີເນັດ (ອອນລາຍ).
ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພາກທຸລະກິດດ້ານໄອຊີທີຂອງລາວ ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລາຄາບໍລິການ ຂ້າມແດນ
ໃຫ້ມີມາດຕະຖານດຽວກັບອາຊຽນ.
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ຂ. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ແຜນງານ:
1)
2)
3)
4)

ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຮ່ວມໂຄງລ່າງພີ້ນຖານທີື່ສໍາຄັນໃນຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ.
ສົື່ງເສີມການລົງທນເຂົີ້າໃນອຸດສາຫະກໍາໄອຊີທີ.
ສົື່ງເສີມການຄ້າອອນລາຍ (e-commerce) ທີື່ມີຄວາມປອດໄພ.
ປັບປຸງອັດຕາຄ່າບໍລິການດ້ານໄອຊີທີ ກຽມເຂົີ້າສູູ່ AEC.

ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ:
1)
2)

ໂຄງການສ້າງນິຕິກໍາການນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພີ້ນຖານຮ່ວມກັນທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມໄອຊີທີ.
ໂຄງການປັບປຸງການສົື່ງເສີມການລົງທນດ້ານໄອຊີທີ.

ຄ. ນິຕິກໍາ





ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການກໍານົດເຂດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດອຸດສະຫະກໍາເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ
(ໄອຊີທີ).
ນິຕິກໍາ ຄຸ້ມຄອງ ອຸປະກອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ດ້ານໄອຊີທີ.
ນິຕິກໍາ ຄຸ້ມຄອງ ຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ ປະກອບ ອຸປະກອນໄອຊີທີ.
ປັບປຸງ ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂະແໜງການ ປທສ.

8. ວຽກຈຸດສຸມທີ 8: ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ



ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແລະ ຄູູ່ຮ່ວມມພັດທະນາໃນຂອບ
ການຮ່ວມມສອງຝູ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝູ່າຍໃຫ້ກ້ວາງຂວາງຂີ້ນກ່ວາເກົື່າ.
ຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມ, ຂົນຂວາຍ ແລະ ຍາດແຍູ່ງທນຊ່ວຍເຫຼອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ
ໂດຍຜ່ານຂະບວນການໂຕະມົນ ຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແລະ ສະຖາບັນການ
ເງິນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນເລັື່ງລະດົມທນຈາກຄູູ່
ຮ່ວມພັດທະນາທີື່ສໍາຄັນ ເຊັື່ນ:
+
ຄູູ່ຮ່ວມພັດທະນາສອງຝູ່າຍ: ຫວຽດນາມ, ຈີນ, ຍີື່ປຸູ່ນ, ສ ເກົາຫລີ, ອິນເດຍ, ສະຫະພາບຢູໂຮບ,
ບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ອະດີດປະເທດສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ອື່ນໆ.
+
ບັນດາກອງທນລະຫວ່າງຊາດ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນສາກົນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ທະ
ນາ ຄານໂລກ, ກອງທນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເຕັກໂນໂລຊີ
ສື່ສານ ແລະ ຂໍີ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ອື່ນໆ.
+
ຄູູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫລາຍຝູ່າຍ.
+
ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ
ແລະ ຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ.

ກ. ນິຕກ
ິ ໍາ


ຄົີ້ນຄ້ວາລະບຽບການພົວພັນສາກົນ ແລະ ລະບຽບຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັີ້ງສາກົນຕ່າງປະເທດ ໃນຂະແໜງໄປ
ສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ.
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ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ
ເຄື່ອນໄຫວຕາມວັດຖຸປະສົງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດບັນທກຮ່ວມກັນ.

9. ວຽກຈຸດສຸມທີ 9: ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ 3 ສ້າງ
ກ. ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາ:
1)

2)

3)

4)

ສບຕໍື່ນໍາເອົາວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດເຂົີ້າໃນການເຮັດທົດລອງສ້າງແຂວງ
ເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັີ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດ
ທະນາ ຕາມການກໍານົດຂອງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ.
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດຢູູ່ຂັີ້ນແຂວງ, ຂັີ້ນເມອງ ແລະ ຂັີ້ນບ້ານ
ເປົີ້າໝາຍໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງໂດຍສະເພາະການແບູ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ລະອຽດ
ຈະແຈ້ງ.
ການບໍລິການ ທາງດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ, ການບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການບໍ
ລິການອື່ນໆໃນຂະແໜງການໃຫ້ໄດ້ຢູ່າງກ້ວາງຂວາງ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ຂອງການບໍລິການ ໂດຍສະ
ເພາະແມູ່ນການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ໃຫ້ແກູ່ບໍລິເວນຈຸດສຸມທົື່ວໄປ ແລະ ຈຸດສຸມສະເພາະ ຂອງອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ.
ຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລະບົບໄອຊີທີເຂົີ້າໃນພາກບໍລິຫານລັດຢູູ່ໃນຂັີ້ນແຂວງ, ເມອງ ແລະ ບ້ານເປົີ້າໝາຍ
ຕາມມາດຕະຖານທີກ
ື່ ະຊວງໄດ້ກໍານົດໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ,ວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດ.

ຂ. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ແຜນງານ :
1)
2)
3)
4)

ກວດກາຄນການແບູ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ, ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂອບເຂດສິດຊື່ງຕິດພັນກັບການແບູ່ງຜົນປະ
ໂຫຍດໃຫ້ທ້ອງຖີື່ນໃນແຕູ່ລະຂັີ້ນລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີື່ນ, ລະຫວ່າງທ້ອງຖີື່ນ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ.
ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງທາງດ້ານການບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ທາງວີຊາການ ໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານຢູູ່ຂັີ້ນທ້ອງ
ຖີື່ນໃນແຕູ່ລະຂັີ້ນ.
ຂະຫຍາຍພີ້ນຖານໂຄງລ່າງການບໍລິການທີື່ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບໃນວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ທົື່ວເຖີງໃນເຂດທົດລອງສາມສ້າງ.
ຂະຫຍາຍສູນຂໍີ້ມູນຂ່າວສານຂອງແຂວງ ແລະ ເມອງໂດຍສະເພາະໃນບ່ອນທີມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວ້ນ.

ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ :
1)
2)
3)
4)

ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາໃໝູ່ ຈໍານວນໜື່ງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດທີື່
ກໍານົດອອກໃນແຕູ່ລະໄລຍະ.
ຈັດຝກອົບຮົມວຽກງານຄ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບໄອທີ ໃຫ້ພະນັກງານບັນດາແຂວງ, ເມອງ ແລະ
ບ້ານເປົີ້າໝາຍ.
ສ້າງສູນຂໍີ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແຂວງ ແລະ ເມອງທີື່ມີເງື່ອນໄຂສົມບູນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.
ຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດຜູ້ປະກອບການໃຫ້ຂະຫຍາຍເຄື່ອຂ່າຍການບໍລິການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ອິນເຕີເນັດໃຫ້ຄວບຄຸມພີ້ນທີື່ຫຼາຍຂີ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນະພາບ.

ຄ. ນິຕິກໍາ
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ປັບປຸງພາລະບົດບາດຊີີ້ນໍາວຽກງານສາມສ້າງຂອງກະຊວງໂດຍລົງເລີກເຖິງຂັີ້ນກົມ, ພະແນກ ປທສ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການ ປທສ ເມອງ, ລວມໄປຈົນເຖິງໜ່ວຍງານທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ປທສ ຂັີ້ນບ້ານ
ເປົີ້າ ໝາຍເພື່ອແບູ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ຂີ້ນກວ່າເກົື່າ,



ສບຕໍື່ລົງເຜີຍແຜູ່ບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການກຽື່ວກັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 3 ສ້າງ ຂອງ
ຂະແໜງ ປທສ ໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມອງ ແລະ ບ້ານເປົີ້າໝາຍ.

ພາກທີ III
ວິທີການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ການຕິດຕາມ,
ປະເມີນຜົນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ 5 ປີ ຄັົ້ງທີ II
I. ວິທີການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ .
1)

2)

3)

4)
5)

ປັບປຸງລະບົບລາຍງານໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ວ່ອງໄວ ເພື່ອຕິດຕາມສະພາບການພັດທະນາຂະແໜງ
ປທສ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ ໂດຍສະເພາະສະພາບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ
ຂໍີ້ມູນ ຂ່າວສານ ຢູູ່ພາຍໃນ, ພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ລະດົມທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຊອກຫາແຫຼື່ງທນພັດທະນາຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້
ໃນແຜນການ 5 ປີຄັີ້ງທີ II ເປັນຕົີ້ນການນໍາໃຊ້ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເພື່ອລະດົມທນຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ແລະ ກູ້ຢມ
ຈາກຕ່າງປະເທດ, ຊຸກຍູ້ສົງເສີມການລົງທນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ປະກອບສ່ວນ
ຢູ່າງຕັີ້ງໜ້າກວ່າເກົື່າ.
ໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັີ້ງທີ X ຂອງພັກ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະ 10 ປີ 2016-2025,
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ 5 ປີ 2016-2020, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃຫ້
ພະນັກງານ, ທະຫານຕໍາຫຼວດ, ນັກຮຽນຮູປ
້ ັນຍາຊົນ, ປະຊາຊົນລາວ, ນັກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ ເຊອ
ື່ ມຊມ ແລະ ກໍາແໜ້ນເນີ້ອໃນຈິດໃຈຂອງເອກະສານດັື່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້
ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ເພີື່ມທະວີການປະສານງານຢູ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງພາກລັດດ້ວຍກັນ (ສາຍຕັີ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ), ພາກລັດ
ກັບເອກະຊົນກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ.
ສ້າງກອບການປະສານງານລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນການຮ່ວມກັນຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ ທະ
ນາຂະແໜງ ປທສ ໃຫ້ໄດ້ຕາມກໍານົດໝາຍ.

II. ກົນໄກການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
1)

2)

ເພື່ອຮັບປະກັນການບັນລຸຈຸດໝາຍລວມການພັດທະນາ ຂະແໜງ ປທສ ທີື່ວາງໄວ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ບັນດາ
ຫົວໜ້າກົມ/ທຽບເທົື່າ, ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຕ້ອງໄດ້ຍົກສູງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຈະແຈ້ງ ໂດຍນໍາໃຊ້ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຕາມທິດ 3 ສ້າງ ແຕູ່ຂັີ້ນສູນກາງຫາຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນຮາກ
ຖານ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ສາມາດຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢູ່າງມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
ບັນດາກົມ/ທຽບເທົື່າ, ບັນດາພະແນກ ປທສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ 5 ປີຄັີ້ງທີ II
(2016-2020) ໃຫ້ເຂົີ້າສູພ
ູ່ າກຕົວຈິງຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ພ້ອມດຽວກັນກັບການເຮັດບົດບາດຄຸ້ມ
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ຄອງມະຫາພາກ ໂດຍຫັນບັນດາຄາດໝາຍ, ແຜນວຽກຈຸດສຸມອອກເປັນອັນລະອຽດ ຕາມພາລະບົດບາດ
ຂອງຕົນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງແຜນງານ, ແຜນເງິນ ແລະ ແຜນຄົນ.

III.

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

1)

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນແຜນການ 5 ປີຄັີ້ງນີີ້ ຈະໃຊ້ເຄື່ອງມ (ຕາຕະລາງ) ເພື່ອຕິດຕາມຢູ່າງເປັນ
ລະບົບ ແລະ ຊັດເຈນ ທັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ເຊິື່ງລະບົບການຕິດຕາມແມູ່ນນໍາໃຊ້ກົນໄກໃນ
ການ ສ້າງ, ການສັງລວມ ແລະ ການສະຫຼຸບລາຍງານ ປະຈໍາແຕູ່ລະເດອນ, ງວດ, ເຄີື່ງປີ ແລະ ສົກປີ ໂດຍອີງ
ຕາມການກໍານົດບັນດາຕົວຊີບ
ີ້ ອກ ຫຼ ດັດຊະນີ ເພື່ອບັນລຸຈຸດໝາຍລວມ, ໜ້າທີລ
ື່ ວມ ແລະ ບັນດາວຽກງານ
ຈຸດສຸມທີື່ລະບຸຂ້າງເທິງ.
ປັບປຸງລະບົບ ແລະ ເຄື່ອງມໃນການຕິດຕາມການປະເມີນຜົນຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ ໃຫ້ເປັນ
ລະບົບຄົບຊຸດ, ເຜີຍແຜູ່ ແລະ ຝກອົບຮົມວິທີການນໍາໃຊ້ຢູ່າງທົື່ວເຖິື່ງ ເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢູ່າງເປັນ
ເອກະພາບນັບຕັີ້ງແຕູ່ມີການຮັບຮອງເປັນຕົີ້ນໄປ.

2)

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
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