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ສາລະບານ
ພາກທີ 1 ບ່ອນອີງ
ພາກທີ 2 ພາກສະເໜີ
ພາກທີ 3 ສະພາບການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໃນໄລຍະຜ່ານມາ
1. ການຈັດສັນ ແລະ ການອະນຸຍາດນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
2. ວຽກງານດຸ້ານນິຕິກາກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
3. ການຮ່ວມມກັບສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາປະເທດອຸ້ອມຂຸ້າງ
4. ການພັດທະນາດຸ້ານການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ
5. ການກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
6. ການຝຶກອົບຮົມ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ພາກທີ 4 ວິໃສທັດ
1. ສະພາບການຂອງສາກົນ ແລະ ສປປ ລາວ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜຸ້າ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີວ
ີ່ ິທະຍຸສີ່ສານ
2. ວິໃສທັດ
ພາກທີ 5 ແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ແຕ່ປີ 2021-2025
1. ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
2. ການພັດທະນາດຸ້ານການຈັດສັນ ແລະ ອະນຸຍາດຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ.
3. ການຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄນ
ື້ ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
4. ການພັດທະນາດຸ້ານນິຕິກາຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
5. ການພັດທະນາການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ
6. ການພັດທະນາລະບົບກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ພາກທີ 6 ວິທີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
1. ວິທີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
2. ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
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ພາກທີ 1.

ບ່ອນອີງ

ແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໄດຸ້ຖກສຸ້າງຂື້ນໂດຍອີງໃສ່ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ,
ນະໂຍບາຍຂອງຊາດ, ສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາສາກົນ, ລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີ່ສາກົນ ດັັ່ງນີ:ື້
1.
2.
3.
4.

ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີວ
ີ່ ິທະຍຸສີ່ສານ ສະບັບເລກທີ 17/ສພຊ, ລົງວັນທີ 05 ພດສະພາ 2017;
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັື້ງທີ VIII (2016-2020);
ແຜນຜັງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ສະບັບເລກທີ 2654/ປທສ, ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2015;
ລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີ່ສາກົນ (ITU-R Radio Regulations) ຂອງສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ
(ITU) ສະບັບປີ 2016;
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ພາກທີ 2.

ພາກສະເໜີ

ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ແມ່ນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ທີີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຊີ່ງມີຢ່າງຈາກັດ, ແຜ່
ກະຈາຍໃນອາກາດ, ອາວະກາດ ແລະ ໃຕຸ້ນາ ມີຄື້ນຄວາມຖີີ່ແຕ່ 8.3 KHz ເຖິງ 3000 GHz, ຖກນາໃຊຸ້ເຂົາື້ ໃນຫຼາຍ
ຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ມີຄວາມສາຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັື້ນຄົງ ດັັ່ງລຸ່ມນີື້:
•

•

•

ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານຊ່ວຍພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເຫັນໄດຸ້ຈາກລາຍຮັບທັງໝົດທົັ່ວ
ຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໃນປີ 2018 ແມ່ນ 3428 ຕກ
ື້ ີບ ຊີ່ງລາຍໄດຸ້
ຫຼັກແມ່ນມາຈາກລະບົບໂທລະສັບມຖ 2G, 3G ແລະ 4G ທີີ່ນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານເຊັັ່ນ: ແຖບ
ຄວາມຖີີ່ 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2300MHz, 2600MHz ແລະ ໄດຸ້ມອບ
ພັນທະເຂົື້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນປີ 2018 ແມ່ນ 824.32 ຕື້ກີບ. ສາລັບຄ່ານາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸ
ສີ່ສານ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ກໍ່ໄດຸ້ສຸ້າງລາຍຮັບໃຫຸ້ກບ
ັ ງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດຈານວນບໍ່ຕ່າກວ່າ 50 ຕື້ກບ
ີ /ປີ.
ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານເປັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ຄຸ້າຍຄກັບ ບໍ່ແຮ່, ນື້າມັນ, ທີີ່ດິນ ແລະ ອີ່ນໆ ທີີ່
ສຸ້າງວຽກເຮັດງານທາໃຫຸ້ກັບປະຊາຊົນຈານວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂົງເຂດໂທລະຄົມມະນາຄົມ,
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ ແລະ ວຽກງານສີ່ສານທາງການບິນ. ນອກຈາກນັື້ນ ຄື້ນຄວາມຖີີ່
ວິທະຍຸສີ່ສານຍັງປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາສັງຄົມຫຼາຍດຸ້ານ ເຊັັ່ນ ວຽກງານເກັບກູລ
ຸ້ ະເບີດບໍ່ທັນ
ແຕກ, ວຽກງານຕຸ້ານ ແລະ ບັນເທົາໄພພິບັດ, ວຽກງານການສກສາທາງໄກ, ວຽກງານການແພດ, ການຄຸ້າ
ຜ່ານເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ອີ່ນໆ.
ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດຸ້ນາໃຊຸ້ລະບົບການສີ່ສານຈານວນຫຼາຍທີີ່
ນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ເພີ່ອປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫຸ້ສັງຄົມມີຄວາມ
ສະຫງົບ.

ເນີ່ອງຈາກຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍດັັ່ງທີີ່ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງ ສະນັື້ນ ລັດຖະບານຈີ່ງມີຄວາມ
ຈາເປັນໃນການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໂດຍການສຸ້າງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ສະບັບ
ເລກທີ 17/ສພຊ, ລົງວັນທີ 05 ພດສະພາ 2017 ເພີ່ອການົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄຸຸ້ມ
ຄອງ, ການນາໃຊຸ້, ການກວດກາ, ການການົດແຜນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ສາລັບອະນາຄົດ ແລະ ການປ້ອງກັນຄື້ນ
ຄວາມຖີີ່ລົບກວນ. ນອກນັື້ນ ເພີ່ອຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍໃຫຸ້ເປັນອັນລະອຽດໃນການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງຈານວນ 16 ສະບັບ, ມີແຈຸ້ງການ ແລະ ບົດ
ແນະນາອີ່ນໆອີກຈານວນໜີ່ງ.
ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດຸ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ, ລັດຖະບານໄດຸ້ມອບໃຫຸ້ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ເປັນຜູຈ
ຸ້ ັດສັນ, ຈັດແບ່ງ, ອະນຸຍາດ, ຖອນ, ຕິດຕາມກວດກາ, ເກັບຄນ ແລະ ສະຫງວນ
ໄວຸ້ ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານທັງໝົດຢູ່ ສປປ ລາວ. ສະນັື້ນ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈີ່ງໄດຸ້ສຸ້າງແຜນຍຸດທະສາດ
ສະບັບນີຂ
ື້ ື້ນມາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີ່
ວິທະຍຸສີ່ສານສາກົນ (ITU-R Radio Regulations) ຂອງສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ (International
Telecommunication Union - ITU) ແລະ ອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ (Asia – Pacific
Telcommunity - APT), ຊີ່ງ ITU ແມ່ນມີໜຸ້າທີີ່ສາຄັນໃນການການົດ ລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາກົນ
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ເພີ່ອຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ແລະ ຕາແໜ່ງວົງໂຄຈອນດາວທຽມ ໃຫຸ້ກັບທຸກປະເທດໃນໂລກ ບົນພນ
ື້ ຖານ
ຄວາມເທົາັ່ ທຽມ, ມີປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ບໍ່ມີຄື້ນຄວາມຖີີ່ລົບກວນກັນແລະກັນ, ສາມາດເຊີ່ອມໂຍງກັບ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ຊີ່ງໂດຍພື້ນຖານແລຸ້ວ ທຸກປະເທດຕຸ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາກົນດັງັ່ ກ່າວ.
ລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີ່ສີ່ສານສາກົນ (ITU-R Radio Regulations) ໄດຸ້ການົດປະເພດຂອງການສີ່ສານ
ດຸ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີີ່ອອກເປັນ 41 ປະເພດ ຊີ່ງປະເພດການສີ່ສານດຸ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີີ່ຕົື້ນຕມີດັັ່ງນີ:ື້
-

ການສີ່ສານຄົງທີີ່: ແມ່ນການສສ
ີ່ ານລະຫວ່າງ ສະຖານີຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ຊີ່ງເປັນສະຖານີຄົງທີີ່ ເປັນຕົື້ນ
ລະບົບໄມໂຄຣເວບ, ການສີ່ສານທາງໄກລະບົບຄື້ນສັື້ນ;

-

ການສີ່ສານເຄີ່ອນທີີ່ ແມ່ນການສີ່ສານລະຫວ່າງ ສະຖານີຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານເຄີ່ອນທີີ່ ແລະ ສະຖານີຄື້ນ
ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານທາງບົກ, ຫຼ ລະຫວ່າງສະຖານີຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານເຄີ່ອນທີີ່ດຸ້ວຍກັນ ເປັນຕົື້ນ
ລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ 2G, 3G, 4G ແລະ 5G, ລະບົບໂຟນີ, ວຽກງານສີ່ສານເຄີ່ອນທີທ
ີ່ າງການບິນ, ວຽກ
ງານສີ່ສານເຄີ່ອນທີີ່ທາງທະເລ.

-

ການສີ່ສານວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ໂທລະພາບ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ ແມ່ນການສົັ່ງສັນຍານສຽງ,
ພາບ ໂດຍນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີວ
ີ່ ິທະຍຸສີ່ສານ ເພີ່ອໃຫຸ້ປະຊາຊົນສາມາດຮັບຟັງ, ຮັບຊົມໄດຸ້ໂດຍກົງ ເປັນຕົື້ນ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງລະບົບຄື້ນສັນ
ື້ ,

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງລະບົບເອເອັມ,

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງລະບົບເອັຟເອັມ,

ໂທລະພາບລະບົບອານາລ໋ອກ ແລະ ໂທລະພາບລະບົບດິຈີຕອນ.
-

ການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ ແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີການສີ່ສານທີີ່ນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສສ
ີ່ ານ ເພີ່ອຮັບ,
ສົັ່ງສັນຍານ ສຽງ, ພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະຫວ່າງ ໜີ່ງ ຫຼ ຫຼາຍສະຖານີພາກພື້ນດິນ ແລະ ໜ່ວຍດາວ
ທຽມ ເປັນຕົື້ນ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ, ວຽກງານສີ່ສານສາຫຼວດ ແລະ ຄົື້ນຫາ
ຕາແໜ່ງຜ່ານດາວທຽມ, ວຽກງານສີ່ສານເຄີ່ອນທີີ່ຜ່ານດາວທຽມ ແລະ ການສີ່ສານຄົງທີີ່ຜ່ານດາວທຽມທຸກ
ລະບົບ.

-

ການສີ່ສານສາຫຼວດ ແລະ ຄົື້ນຫາຕາແໜ່ງ ແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີການສີ່ສານທີີ່ສົັ່ງ ຫຼ ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕາແໜ່ງ
ຄວາມໄວ ແລະ ຄຸນລັກສະນະອີ່ນຂອງເປົົ້າໝາຍ ເປັນຕົື້ນ ວຽກງານສີ່ສານນາທາງທາງການບິນ, ລະບົບຈີ
ພີເອສ ແລະ ວຽກງານສີ່ສານນາທາງທາງທະເລ.

-

ແລະ ການສີ່ສານອີ່ນໆ

ປະຈຸບັນ ພວກເຮົາເຫັນໄດຸ້ວ່າໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມານີື້ ການສີ່ສານໃນຊີວິດປະຈາວັນນັບມື້ນັບສູງຂື້ນ, ເຮັດ
ໃຫຸ້ຄວາມຕຸ້ອງການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສູງຂື້ນເຊັັ່ນກັນ
ຍຸ້ອນເຕັກໂນໂລຊີການສີ່ສານໃນປະຈຸບັນສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນການສີ່ສານແບບບໍ່ໃຊຸ້ສາຍ ເຊັັ່ນ ການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ໂທລະພາບ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການເຊີ່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງແບບບໍ່ໃຊຸ້ສາຍ (Mobile Broadband - MBB) ເຊິີ່ງເລີີ່ມຈາກຍຸກຂອງ
ລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ 3G ແລະ 4G ຂື້ນມາ, ເພີ່ອສະໜອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໃຫຸ້ພຽງພກັບຄວາມຕຸ້ອງການຄ
ແນວນັື້ນ, ລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້ເຮັດຫຼາຍວິທີ
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ທາງເຊັັ່ນ ການຈັດສັນຄື້ນຄວາມຖີີ່ 850MHz, 1800MHz ແລະ 2100MHz ຄນໃໝ່, ການອະນຸຍາດໃຫຸ້ນາໃຊຸ້ຄື້ນ
ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານແຖບໃໝ່ເຊັັ່ນ ແຖບຄວາມຖີີ່ 700MHz, 2300 MHz, 2600MHz ແລະ ຄື້ນຄວາມຖີີ່ອີ່ນໆ ຊີ່ງ
ໃນອານາຄົດອາດຈະມີການປະມູນຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 38 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດຸ້ວຍ
ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ອີກດຸ້ານໜີ່ງ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆກາລັງຖກພັດທະນາ ເຊັັ່ນ ລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ IMT-2020 (5G), ລະບົບ
Internet of Things (IoT), ລະບົບການສີ່ສານທາງລົດໄຟ RSTT, ລະບົບ High-altitude platform station
(HAPS), ລະບົບການຈາລະຈອນອັດສະລິຍະ Intelligence Traffic System (ITS), ລະບົບການສົັ່ງພະລັງງານແບບບໍ່ມີ
ສາຍ Wireless Power Transmission (WPT) ແລະ ອີ່ນໆ ລຸ້ວນແຕ່ຕຸ້ອງການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານທັງ
ໝົດ ເຊິີ່ງເປັນສິີ່ງທຸ້າທາຍທີີ່ສາຄັນທີີ່ສຸດສາລັບວຽກງານຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ເພາະລັດຖະບານຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຄົື້ນຄວຸ້າ
ຈັດສັນ, ຈັດສັນຄນໃໝ່, ຈັດແບ່ງ, ສະຫງວນ, ຖອນ, ແລະ ອະນຸຍາດນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໃຫຸ້ຖກຕຸ້ອງ,
ແທດເໝາະ ພຽງພກັບຄວາມຕຸ້ອງການ ນອກນັື້ນຈະຕຸ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸ
ສາກົນ ຂອງອົງການ ITU.
ການຄຸຸ້ມຄອງມະຫາພາກຕໍ່ກບ
ັ ວຽກງານຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສສ
ີ່ ານໃນປະຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນເຂັື້ມແຂງເທົາັ່ ທີີ່ຄວນ
ຍຸ້ອນ ເຄີ່ອງມໃນການຄຸຸ້ມຄອງ, ລະບຽບການກ່ຽວຂຸ້ອງ ຍັງບພ
ໍ່ ຽງພ, ລະບົບການກວດກາຄນ
ື້ ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານຍັງບໍ່
ທັນສະໄໝ, ບຸກຄະລາກອນໃນການຄຸຸ້ມຄອງຍັງມີຂໍ້ຈາກັດທາງດຸ້ານຈານວນ ແລະ ຄວາມຮູຄ
ຸ້ ວາມສາມາດ, ປະສົບການ
ບໍ່ພຽງພ ແລະ ງົບປະມານມີຈານວນຈາກັດໃນການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານ. ນອກຈາກນັື້ນ ຄວາມຮັບຮູຸ້ ແລະ ຄວາມ
ເຂົື້າໃຈຂອງສັງຄົມຕໍ່ກັບວຽກງານຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານຍັງບໍ່ກວຸ້າງຂວາງ ເຮັດໃຫຸ້ການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານດຸ້ານຄື້ນ
ຄວາມຖີີ່ຍັງບທ
ໍ່ ັນໄດຸ້ດີເທົັ່າທີີ່ຄວນ.
ດຸ້ວຍສາເຫດດັັ່ງກ່າວ ເພີ່ອເຮັດໃຫຸ້ວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໃຫຸ້ມີການພັດທະນາແບບຍນ
ຍົງ ຈີ່ງຈາເປັນຕຸ້ອງສຸ້າງແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານນີື້ຂື້ນ ເພີ່ອການົດທິດທາງ, ແຜນການ, ເຮັດ
ໃຫຸ້ການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານແຕ່ປີ 2021 – 2025 ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ,
ຮັບປະກັນ ໃຫຸ້ມີຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານທີີ່ພຽງພ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີການສີ່ສານໃໝ່ໃນອານາຄົດ,
ສາມາດເຊີ່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາກົນ
ພຸ້ອມກັນນັື້ນກໍ່ເພີ່ອສຸ້າງລາຍຮັບເຂົື້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫຸ້ນບ
ັ ມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ.

ພາກທີ 3.
1.

ສະພາບການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ການຈັດສັນ ແລະ ການອະນຸຍາດນາໃຊຸ້ຄື້ນວິທະຍຸສີ່ສານ
ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ແມ່ນພາຫະໃນການສົັ່ງ ສັນຍານ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ຕົວໜັງສ, ສຽງ ແລະ ຮູບພາບ

ໄປເຖິງເຄີ່ອງຮັບສັນຍານທີີ່ຢູ່ໄກ ຫຼາຍແມັດ ຫຼ ຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ ໂດຍບໍ່ໃຊຸ້ສາຍ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົື້າໃນການສີ່ສານຕ່າງໆ.
ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ມີໜຸ້າທີີ່ຫຼັກໃນການຄຸຸ້ມຄອງຄນ
ື້ ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ, ຈັດ
ສັນ, ຈັດແບ່ງ, ອະນຸຍາດ, ຖອນ, ຕິດຕາມກວດກາ, ເກັບຄນ ແລະ ສະຫງວນໄວຸ້ ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານທັງໝົດຢູ່
ສປປ ລາວ ໂດຍຄື້ນຄວາມຖີີ່ຕົື້ນຕທີີ່ມີການຄຸຸ້ມຄອງລວມມີຄື້ນຄວາມຖີີ່ສາລັບການສີ່ສານຄົງທີີ່,ການສີ່ສານເຄີ່ອນທີ,ີ່
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ການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ - ໂທລະພາບ ແລະ ອີ່ນໆ. ນອກນັື້ນ ຍັງມີໜຸ້າທີີ່ປະສານງານຄື້ນຄວາມ
ຖີີ່ພາກພື້ນດິນ ແລະ ພາກອາວະກາດ ກັບຕ່າງປະເທດ. ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້
ການົດແຜນການ, ຈັດສັນ ແລະ ອະນຸຍາດນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີວ
ີ່ ິທະຍຸສີ່ສານ ໃຫຸ້ກັບການສີ່ສານປະເພດຕ່າງໆ ຕົວຢ່າງດັັ່ງ
ລຸ່ມນີື້:
ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້ຖເອົາການຈັດສັນຄື້ນຄວາມຖີີ່ເປັນວຽກສາຄັນໃນ
ການຄຸຸ້ມຄອງ ການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານທັງໝົດ. ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ
ໄດຸ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍແຜນຜັງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ສະບັບເລກທີ 2654/ປທສ ລົງວັນທີ
13/10/2015 ໂດຍຖກສຸ້າງຂນ
ື້ ບົນພື້ນຖານຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີ່ວທ
ິ ະຍຸສີ່ສານສາກົນ ITU-R
Radio Regulations, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ຊີ່ງໄດຸ້ມກ
ີ ານປັບປຸງແຜນຜັງແຫ່ງຊາດ
ສະບັບດັັ່ງກ່າວຕາມແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກນັື້ນ ກະຊວງ ຍັງໄດຸ້ການົດແຜນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ໃຫຸ້ກັບການສີ່ສານຕ່າງໆ
ໃນແຖບຄວາມຖີີ່ສະເພາະ ເຊັັ່ນ: ແຖບຄວາມຖີີ່ 450MHz, 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz,
2100MHz, 2300MHz ແລະ 2600MHz ໃຫຸ້ກບ
ັ ລະບົບໂທລະສັບມຖມາດຕະຖານ IMT; ແຖບຄວາມຖີີ່ 160MHz
ສາລັບການສີ່ສານ ໂຟນີ; ແຖບຄວາມຖີີ່ 7GHz, 13GHz ແລະ 15GHz ສາລັບການສີ່ສານ Microwave link; ການນາ
ໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານຄວາມຖີີ່ສາລັບ Internet of Things, ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບ Short Range
Device; ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບ ເຄີ່ອງບິນບໍ່ມຄ
ີ ົນຂັບ (Drone), ແລະ ອີ່ນໆ. ສາລັບບັນດາພະແນກ ໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນ, ກະຊວງ ໄດຸ້ຈັດແບ່ງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວທ
ິ ະຍຸສີ່ສານໂຟນີຈານວນໜີ່
ງໃຫຸ້ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸຍາດພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ.
ປະຈຸບັນ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້ອະນຸຍາດໃຫຸ້ບລິສັດ ລາວໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ, ບລິສັດ ວິມເປວຄອມລາວ ຈາກັດ, ບລິສັດ ອີທີແອລ ຈາກັດ ແລະ ບລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ
ນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານແຖບ 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2300MHz ແລະ 2600MHz
(band width ລວມທັງໝົດແມ່ນປະມານ 750MHz) ເພີ່ອໃຫຸ້ບລິການລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ 2G, 3G ແລະ 4G ໃນ
ຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ.
ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້ສາເລັດການຈັດສັນຄື້ນຄວາມຖີີ່ຄນໃໝ່ ແຖບ
850MHz, 1800MHz ແລະ 2100MHz ໃນຕົື້ນປີ 2019 ເພີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕຸ້ອງການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸ
ສີ່ສານທີີ່ຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫຸ້ຄຸນນະພາບການໃຫຸ້ບລິການໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ 2G, 3G ແລະ 4G ສູງຂື້ນ ແລະ ເພີ່ອຮອງຮັບ
ການສີ່ສານເຄີ່ອນທີຄ
ີ່ ວາມໄວສູງ (Mobile Broadband - MBB) ໃນອະນາຄົດ.
ນອກນັື້ນ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້ຈັດສັນ ແລະ ອະນຸຍາດນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມ
ຖີີ່ໃຫຸ້ກັບພາກລັດ, ເອກກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເຊັັ່ນ: ວຽກງານ ປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ,
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ໂທລະພາບ, ການສີ່ສານທາງການບິນ, ການສີ່ສານໂຟນີ, ວຽກງານເກັບກູລ
ຸ້ ະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ວຽກ
ງານບັນເທົາໄພພິບັດ, ສະຖານທູດຕ່າງໆ, ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ, ບລິສັດພູເບຸ້ຍມາຍນິງ, ບລິສັດບໍ່ຄາເຊໂປນ, ບ ລິ
ສັດທາງລົດໄຟ ແລະ ອີ່ນໆ.
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ສາລັບການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້ຈັດສັນຄື້ນ
ຄວາມຖີີ່ C-band ສາລັບການສີ່ສານຄົງທີີ່ຜາ່ ນດາວທຽມ ແລະ ຄື້ນຄວາມຖີີ່ Ku-band ສາລັບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ ແລະ ໄດຸ້ການົດຕາແໜ່ງວົງໂຄຈອນ 128.5 ອົງສາຕາເວັນອອກ ໃຫຸ້ກັບດາວທຽມລາວ
LAOSAT-1 ຊີ່ງແມ່ນດາວທຽມທີີ່ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນດາວທຽມລະດັບສູງ, ສາມາດໃຫຸ້ບລິການດຸ້ານການສີ່ສານຄົງທີີ່ຜ່ານ
ດາວທຽມ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ.
ໃນປະຈຸບັນ ການຈັດສັນ ແລະ ອະນຸຍາດຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ມີຂໍ້ຫຍຸຸ້ງຍາກຄ ການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຜູຸ້ນາໃຊຸ້ ຫຼ
ອົງການທີີ່ນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ຍັງບໍ່ໄດຸ້ດີເທົັ່າທີີ່ຄວນ ໃນການອະນຸຍາດ ແລະ ຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນ
ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ເນີ່ອງຈາກວ່າຜູຸ້ນາໃຊຸ້ຍັງຂາດຄວາມເຂົາື້ ໃຈກ່ຽວກັບລະບຽບການ ແລະ ເຕັກນິກດຸ້ານຄື້ນຄວາມ
ຖີີ່ວິທະຍຸ.

2.

ດຸ້ານນິຕິກາກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ເພີ່ອເຮັດໃຫຸ້ການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານຖກຕຸ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ສະພາບ

ການພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ການຄຸຸ້ມຄອງມີລັກສະນະລວມສູນ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນທົັ່ວປະເທດ, ຮັບປະກັນ
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮຸ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ເພີ່ອເຮັດໃຫຸ້ການນາໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານທີີ່ມີ
ຢ່າງຈາກັດໃຫຸ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້
ສາເລັດການສຸ້າງນິຕິກາຫຼາຍສະບັບໃນການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ ເຊັັ່ນ: ກົດໝາຍ, ແຜນຜັງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມ
ຖີີ່ວິທະຍຸ, ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງ ແລະ ອີ່ນໆດັັ່ງ ຕາຕະລາງທີີ່ 1.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກາກ່ຽວກັບ
ການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໃຫຸ້ແກ່ບັນດາພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາເມອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພີ່ອສົັ່ງເສີມ ຄວາມຮັບຮູຸ້ເຂົາື້ ໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ
ຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງຕົນ.
ວຽກງານນິຕິກາກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໄລຍະຜ່ານມາມີຂໍ້ຫຍຸຸ້ງຍາກ ດັັ່ງນີ:ື້
− ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການທີີ່ວາງອອກຍັງບໍ່ໄດຸ້ດີເທົັ່າທີີ່ຄວນ ຍຸ້ອນພະນັກງານວິຊາການທັງສູນກາງ ແລະ ທຸ້ອງຖິີ່ນ
ຈານວນໜີ່ງຍັງບໍ່ເຂົາື້ ໃຈເລິກເຊິີ່ງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງຕົນ,

ຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານເຕັກນິກວິຊາການຄື້ນ

ຄວາມຖີີ່ຍັງມີຈາກັດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດໝາຍຍັງບໍ່ໄດຸ້ດີເທົັ່າທີີ່ຄວນ.
− ຜູຸ້ນາໃຊຸ້ຈານວນໜີ່ງ ຍັງບໍ່ເຂົາື້ ໃຈເລິກເຊິີ່ງກ່ຽວກັບລະບຽບການ ການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ເຮັດໃຫຸ້ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍບໍ່ໄດຸ້ດີເທົັ່າທີີ່ຄວນ;

8

− ການເຜີຍແຜ່ນິຕິກາກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໃຫຸ້ກັບບັນດາພະແນກ

ໄປສະນີ,

ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ຍັງບໍ່ໄດຸ້ດີເທົັ່າທີີ່ຄວນ ເນີ່ອງຈາກງົບປະມານ
ໃນການລົງເຜີຍແຜ່ມີຈາກັດ.
− ເຕັກໂນໂລຊີການສີ່ສານແບບບໍ່ໃຊຸ້ສາຍທີີ່ທັນສະໄໝໄດຸ້ຖກພັດທະນາຢ່າງໄວວາ ຊີ່ງຕຸ້ອງການນາໃຊຸ້ຄື້ນ
ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໃນການຮັບ-ສົັ່ງສັນຍານຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫຸ້ມີຄວາມຈາເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ສຸ້າງນິຕິກາໃໝ່
ຫຼ ປັບປຸງນິຕິກາທີີ່ມີຢູ່ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພີ່ອຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີດັັ່ງກ່າວ.
ຕາຕະລາງທີີ່ 1
ລ/ດ
1

ຊນ
ີ່ ຕ
ິ ກ
ິ າ
ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີວ
ີ່ ິທະຍຸສີ່ສານ

17/ສພຊ

5 ພດສະພາ 2017

2

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ແຜນຜັງຄື້ນຄວາມຖີີ່ແຫ່ງຊາດ

2654/ປທສ

13 ຕຸລາ 2016

3

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບການສີ່ສານ IoT

2116/ປທສ

8 ສີງຫາ 2018

4

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ອຸປະກອນຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໄລຍະໃກຸ້

2117/ປທສ

8 ສີງຫາ 2018

5

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ
ອຸປະກອນໄອຊີທີ

ຢັົ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກ 2118/ປທສ

8 ສີງຫາ 2018

6

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ຄວາມປອດໄພຂອງການກະຈາຍຄື້ນຄວາມຖີີ່

7

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີີ່ 2600 MHz ເປັນແຖບ 3103/ປທສ
ຄວາມຖີີ່ສາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ມາດຕະຖານ IMT

15 ທັນວາ 2015

8

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີີ່ 1800 MHz ເປັນແຖບ 3104/ປທສ
ຄວາມຖີີ່ສາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ມາດຕະຖານ IMT

15 ທັນວາ 2015

9

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີີ່ 700 MHz ເປັນແຖບ 3105/ປທສ
ຄວາມຖີີ່ສາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ມາດຕະຖານ IMT

15 ທັນວາ 2015

10

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີີ່ 2100 MHz ເປັນແຖບ 3106/ປທສ
ຄວາມຖີີ່ສາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ມາດຕະຖານ IMT

15 ທັນວາ 2015

11

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີີ່ 450 MHz ເປັນແຖບ 3107/ປທສ
ຄວາມຖີີ່ສາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ມາດຕະຖານ IMT

15 ທັນວາ 2015

12

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີີ່ 900 MHz ເປັນແຖບ 3108/ປທສ
ຄວາມຖີີ່ສາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ມາດຕະຖານ IMT

15 ທັນວາ 2015

13

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີີ່ 2300 MHz ເປັນແຖບ 3109/ປທສ
ຄວາມຖີີ່ສາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ມາດຕະຖານ IMT

15 ທັນວາ 2015

14

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍການການົດຊ່ອງຄວາມຖີີ່ສາລັບວຽກງານສີ່ສານປະຈາທີີ່
ຈຸດຫາຈຸດ ໃນແຖບຄວາມຖີີ່ 7GHz, 13GHz ແລະ 15GHz

3115/ປທສ

3 ພະຈິກ 2016

15

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການນາໃຊຸ້ເຄີ່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ

3374/ປທສ

14 ພະຈິກ 2017
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ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ

2507/ປທສ

22 ສິງຫາ 2016

ການກວດກາ

ແລະ

ເລກທີ

9

208/ປທສ

ລົງວັນທີ

5 ກຸມພາ 2016

3.

ການຮ່ວມມກັບສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາປະເທດອຸ້ອມຂຸ້າງ
❖ ການຮ່ວມມກັບ ສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ ITU ແລະ ອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ
APT
ເພີ່ອເຮັດໃຫຸ້ການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ແລະ
ລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາກົນ ITU-R Radio Regulations, ລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີ່ຂອງ
ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມກັບສາກົນໃນຫຼາຍດຸ້ານ ແລະ ຫຼາຍລະດັບ ໃນຂະແໜງ
ການດັັ່ງກ່າວ ເພີ່ອເປັນຕົວແທນໃຫຸ້ກັບປະເທດສະເໜີສະພາບການ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງ ສປປ ລາວ,
ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອທາງດຸ້ານວິຊາການ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ກໍ່ສຸ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ.
ໃນກອງປະຊຸມຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໂລກປີ

2015

(World

Radiocommunications

Conference (WRC-15)) ສປປ ລາວ ໄດຸ້ສາເລັດການປ້ອງກັນຕາແໜ່ງວົງໂຄຈອນດາວທຽມ 128.5 ອົງສາ
ຕາເວັນອອກ ໃຫຸ້ກັບດາວທຽມລາວ. ນອກຈາກນັື້ນ ຍັງໄດຸ້ສະເໜີແຖບຄວາມຖີີ່ 700MHz, 1500MHz,
3300MHz ແລະ 4800MHz ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົື້າໃນລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ມາດຕະຖານ IMT ໃນ ສປປ ລາວ
ແລະ ກໍ່ໄດຸ້ຖກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມດັັ່ງກ່າວ.
❖ ການຮ່ວມມກັບບັນດາປະເທດອຸ້ອມຂຸ້າງເພີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກຸ້ໄຂຄື້ນຄວາມຖີີ່ລົບກວນ
ເພີ່ອເຮັດໃຫຸ້ການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານລຽບຕາມຊາຍແດນສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບການ, ຂໍ້
ຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມປະສານງານຄື້ນຄວາມຖີີ່ລຽບຕາມຊາຍແດນ,

ປົກປ້ອງສິດອະທິປະໄຕ,

ຮັບປະກັນ

ຄວາມປອດໄພ, ນາໃຊຸ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນສູງ, ປ້ອງກັນ ແລະ ແກຸ້ໄຂຄື້ນຄວາມຖີີ່ລົບກວນ,
ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການສຸ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ການສີ່ສານ

ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພົວພັນຮ່ວມມກັບປະເທດອຸ້ອມຂຸ້າງ

ກ່ຽວກັບການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່

ວິທະຍຸສີ່ສານ ແລະ ປະສານງານຄື້ນຄວາມຖີີ່ລຽບຕາມຊາຍແດນ ກັບປະເທດ ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກາປູເຈຍ
ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ໄດຸ້ມຂ
ີ ໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານລຽບຕາມຊາຍແດນຮ່ວມກັນ
ເຊັັ່ນ:
− ສປປ ລາວ, ປະເທດ ໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດ ກາປູເຈຍ ໄດຸ້ແບ່ງການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່,
ARFCN, PSC, PCI, ການົດຄວາມແຮງຂອງການສົັ່ງສັນຍານ ສາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ 2G,
3G, 4G ທີີ່ນາໃຊຸ້ໃນເຂດລຽບຕາມຊາຍແດນ;
− ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດ ໄທ ໄດຸ້ການົດຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານຮ່ວມກັນສາລັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ແລະ ບັນເທົາໄພພິບັດ ໃນກລະນີເກີດໄພພິບັດ;
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− ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດ ໄທ ໄດຸ້ແບ່ງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບລະບົບໂທລະພາບດິຈິຕອນ
(Digital TV) ເພີ່ອນາໃຊຸ້ໃນເຂດລຽບຕາມຊາຍແດນ.
ສາລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາຄື້ນຄວາມຖີີ່ລົບກວນລຽບຕາມຊາຍແດນ, ກະຊວງ ໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມ ປະສານງານ ກວດກາ ແລະ ແກຸ້ໄຂ
ບັນຫາຄື້ນຄວາມຖີີ່ລົບກວນ ແລະ ສັນຍານຂຸ້າມແດນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັນຍານໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ 2G, 3G
ແລະ 4G ໃນເຂດລຽບຕາມຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ ຊີ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດຸ້ສາເລັດການແກຸ້ໄຂບັນຫາຄື້ນຄວາມ
ຖີີ່ລົບກວນລະຫວ່າງ ບລິສັດ ອີທີແອລ ຈາກັດ (ທີີ່ນາໃຊຸ້ແຖບຄວາມຖີີ່ 900MHz) ແລະ ບລິສັດ DTAC (ທີີ່ນາ
ໃຊຸ້ແຖບຄວາມຖີີ່ 850MHz), ສາເລັດການແກຸ້ໄຂຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸຊຸມຊົນຈາກປະເທດເພີ່ອນບຸ້ານທີີ່ລົບ
ກວນການສີ່ສານທາງການບິນຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກນັື້ນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດ ໄທ ຍັງໄດຸ້ຮ່ວມກັນ
ກວດກາ ແລະ ແກຸ້ໄຂສັນຍານໂທລະສັບເຄີ່ອນທີລ
ີ່ ້າແດນຢ່າງເປັນປະຈາ.
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດຸ້ສາເລັດການຮ່ວມມໃນຫຼາຍດຸ້ານ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອລຸ້າ (ODA) ໃນປີ 2014 ໃນການສະໜອງລະບົບກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ຈານວນໜີ່ງ ຊີ່ງປະກອບມີ: ອຸປະກອນກວດກາຄື້ນແບບຄົງທີີ່ (Fixed Monitoring System), ອຸປະກອນ
ກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ແບບເຄີ່ອນທີີ່ (Mobile Monitoring System) ແລະ ອຸປະກອນກວດກາຄື້ນແບບພົກພາ
(Portable Monitoring Receiver).
❖ ການຮ່ວມມ ແລະ ປະສານງານດຸ້ານການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ
ດາວທຽມລາວ LAOSAT-1 ມີສັນຍານດາວທຽມທີີ່ສາມາດໃຫຸ້ບລິການໄດຸ້ທົັ່ວປະເທດ ແລະ ບັນດາປະເທດໃກຸ້
ຄຽງ, ລວມທັງໝົດໄດຸ້ 15 ປະເທດ. ເພີ່ອຮັບປະກັນການໃຫຸ້ບລິການທີີ່ກວຸ້າງຂວາງ, ມີຄນ
ຸ ນະພາບສູງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ
ສັນຍານລົບກວນເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລັດຖະບານລາວໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະສານງານເຄອຂ່າຍດາວທຽມ ກັບບັນດາ
ປະເທດຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ໄທ, ມຽນມາ, ກາປູເຈຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ.
ດຸ້ານການຂະຫຍາຍການໃຫຸ້ບລິການຂອງດາວທຽມລາວໄປຍັງບັນດາປະເທດທີີ່ສັນຍານດາວທຽມລາວກວມ
ເຖິງນັື້ນ ທາງລັດຖະບານກໄດຸ້ປະສານງານຂສິດການໃຫຸ້ບລິການການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມໃນຫຼາຍປະເທດ ເຊັັ່ນ:
ປະເທດ ປາກິດສະຖານ, ບັງກລາເທດ, ຟິລິບປິນ ແລະ ມັນດິບ.
4.

ການພັດທະນາດຸ້ານການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີີ່ມີພູມສັນຖານທີີ່ປະກອບໄປດຸ້ວຍພູຜາສູງ ກວມເອົາ 70% ຂອງເນື້ອທີີ່ທົັ່ວປະເທດ,

ເຮັດໃຫຸ້ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມພົບກັບຄວາມຫຍຸງຸ້ ຍາກໃນການຂະຫຍາຍເຄອຂ່າຍ. ເພີ່ອ
ຮັບປະກັນໃຫຸ້ວຽກງານການສີ່ສານໄປໄດຸ້ທົັ່ວເຖິງ ກວມໄດຸ້ທຸກພື້ນທີີ່ຂອງສປປ ລາວ. ລັດຖະບານລາວ ຈີ່ງໄດຸ້ຕັດສິນໃຈ
ສູງໃນການພັດທະນາລະບົບສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັື້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພຂອງຊາດ ແລະ
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ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮຸ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ສາມາດເຊີ່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2015, ດາວທຽມ LAOSAT-1 ໄດຸ້ຖກສົັ່ງຈາກສູນສົັ່ງດາວທຽມເມອງຊີຊາງ, ມົນທົນເສ
ສວນ ສປ ຈີນ ຂື້ນສູ່ອາວະກາດ ຊີ່ງບັນຊາ ແລະ ຄວບຄຸມເຂົາື້ ສູ່ຕາແໜ່ງວົງໂຄຈອນ 128.5 ອົງສາຕາເວັນອອກ ໃນວັນ
ທີ 26 ພະຈິກ 2015 ຢ່າງສາເລັດຜົນ.
ການຄຸຸ້ມຄອງການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມໃນໄລຍະຜ່ານມາມີຂໍ້ຫຍຸຸ້ງຍາກ ຄດັັ່ງນີື້:
4.1. ການນາໃຊຸ້ບລິການພາຍໃນປະເທດຍັງມີໜຸ້ອຍ, ບາງພາກສ່ວນຍັງບໍ່ທັນຫັນມານາໃຊຸ້ດາວ ທຽມຂອງ
ລາວ, ພາກສ່ວນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນຈານວນໜີ່ງມີຄວາມສົນໃຈທີີ່ຈະຫັນມານາໃຊຸ້ດາວທຽມ
ລາວ ແຕ່ຍັງຂາດງົບປະມານ;
4.2.

ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໄປຕ່າງປະເທດຍັງມີຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ ເປັນຕົື້ນ ບາງປະເທດຍັງບໍ່ທັນມີນິຕິກາທີີ່
ອະນຸຍາດການເຂົື້າໄປໃຫຸ້ບລິການຂອງດາວທຽມຕ່າງປະເທດ;

4.3.

5.

ການຄຸຸ້ມຄອງການນາເຂົື້າອຸປະກອນໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ
ພາກສ່ວນ.

(DTH)

ແມ່ນຕິດພັນກັບຫລາຍ

ການກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ການກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ແມ່ນວຽກງານໜີ່ງຂອງການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີວ
ີ່ ິທະຍຸສີ່ສານ, ມີ

ໜຸ້າທີີ່ໃນການປະສານງານກັບຂະແໜງການອີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ທັງໝົດທີີ່ໄດຸ້ຮັບການອະນຸຍາດ ແລະ ບໍ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ອຸປະກອນຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ, ຊອກຫາແຫຼງ່ ກາເນີດ
ແລະ ແກຸ້ໄຂຄື້ນຄວາມຖີີ່ລົບກວນທົັ່ວປະເທດ.
ປະຈຸບັນ ລະບົບກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານປະກອບມີ: ສະຖານີກວດກາຄື້ນຄວາມຖີແ
ີ່ ບບຄົງທີີ່ 1 ແຫ່ງ
, ສະຖານີກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ແບບບໍ່ມີຄົນປະຈາ 1 ແຫ່ງ, ສະຖານີກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ແບບເຄີ່ອນທີີ່ 3 ສະຖານີ,
ສະຖານີກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ແບບ Semi-fixed 1 ສະຖານີ ແລະ ອຸປະກອນກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ແບບພົກພາຈານວນ
10 ຊຸດ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົື້າໃນການກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສສ
ີ່ ານທົັ່ວປະເທດ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້ກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸ
ສີ່ສານພາຍໃນປະເທດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ໃນເຂດເທດສະບານຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນຕະຫຼອດ 24 ຊົັ່ວໂມງ, ນອກຈາກນັື້ນ ກໍ່ໄດຸ້ກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ຮັບໃຊຸ້ວຽກງານສາຄັນຂອງລັດຖະບານ ເຊັັ່ນ: ງານ
ມະຫາກາກິລາ ຊີເກມ ຄັື້ງທີ 25, ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວຽງຈັນ ເປັນ ນະຄອນຫຼວງ ຄົບຮອບ 450ປີ, ກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດ ອາຊີ-ເອີລົບ ຄັື້ງທີ 9 (ASEM-9), ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຄົບຮອບ 40 ປີ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັື້ງທີ X ຂອງ
ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັື້ງທີີ່ 28, 29 ແລະ ອີ່ນໆ. ນອກຈາກນັື້ນ ກະຊວງ ໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໄດຸ້ສາເລັດການແກຸ້ໄຂຄື້ນຄວາມຖີີ່ລົບກວນລະຫວ່າງ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ
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ແລະ ລະບົບວິທະຍຸສີ່ສານທາງການບິນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ, ໄດຸ້ສາເລັດການແກຸ້ໄຂ ການນາໃຊຸ້
ເຄອຂ່າຍສັນຍານໂທລະຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດຂອງບລິສັດຕ່າງປະເທດທີີ່ຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະແຂວງ
ຫຼວງນ້າທາ.
ການກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໄລຍະຜ່ານມາມີຂໍ້ຫຍຸຸ້ງຍາກ ຄດັັ່ງນີື້:

6.

-

ອຸປະກອນ ກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານທີີ່ມີໃນປະຈຸບັນຈານວນໜີ່ງ ຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງກັບ
ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີີ່ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ.

-

ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດໝາຍຍັງເຮັດບໍ່ໄດຸ້ດີເທົັ່າທີີ່ຄວນ;

-

ຄວາມຮູຸ້ ຄວາມສາມາດ ທາງດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ຂອງວິຊາການຈານວນໜີ່ງ ຍັງມີ
ຈາກັດ.

ການຝຶກອົບຮົມ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ໄລຍະຜ່ານມາໄດຸ້ມີການຝຶກອົບຮົມ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໃຫຸ້ບັນດາ ພະແນກ

ປທສ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາເມອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊັັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸ
ສີ່ສານ, ແຜນຜັງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ, ບັນດານິຕິກາ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ, ການຄິດໄລ່ຄ່າທານຽມ ຄ່າບລິການວິຊາການ ແລະ ອີ່ນໆ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສສ
ີ່ ານ ເພີ່ອເຮັດໃຫຸ້ມີຄວາມ
ເຂົື້າໃຈ ແລະ ສາມາດຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານດັັ່ງກ່າວໃນຂັື້ນຕ່າງໆຢ່າງມີຄຸນນະພາບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຜີຍແຜ່
ດັັ່ງກ່າວອາດຍັງບໍ່ທົັ່ວເຖິງ ແລະ ເຂົື້າໃຈເລິກເຊິີ່ງ.
ສະນັື້ນ ການເຜີຍແຜ່ໃຫຸ້ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆເປັນຕົື້ນແມ່ນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ ທີີ່
ນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ

ໂດຍການເພີີ່ມທະວີການຈັດຝຶກອົບຮົມ

ແລະ

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກາຄຸຸ້ມ

ຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ເພີ່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫຸ້ມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.

ພາກທີ 4.

ວິໃສທັດ

ສະພາບການຂອງສາກົນ ແລະ ສປປ ລາວ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜຸ້າ
ໃນປະຈຸບັນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການສີ່ສານແມ່ນໄວວາທີີ່ສຸດ
ໂດຍສະເພາະເຕັກໂນໂລຊີການສີ່ສານ
ແບບບໍ່ໃຊຸ້ສາຍ (Radiocommunications Technologies) ເຊັັ່ນ ຈາກລະບົບ 2G (GSM), 3G (WCDMA), 4G
(LTE) ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນຍຸກ 5G ເຊິງີ່ ສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ ITU ກໍ່ໄດຸ້ຄົື້ນຄວຸ້າ, ອອກລະບຽບ
ການ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຕ່າງໆ ເພີ່ອຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໃນອະນາຄົດ. ສະນັື້ນ ສປປ ລາວ ຊີ່ງເປັນປະເທດ
ທີີ່ນາໃຊຸ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນຕຸ້ອງມີການຄົື້ນຄວຸ້າ ເລອກເຟັົ້ນ ແລະ ສຸ້າງແຜນການຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີໃ
ໝ່ ໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການນາໃຊຸ້ຂອງຕົນ ເພີ່ອສຸ້າງໂອກາດ ຊຸກຍູຸ້ ສົັ່ງເສີມ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ
1.
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ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັື້ນຄົງ. ການຈັດສັນຄື້ນຄວາມຖີີ່ ກໍ່ແມ່ນວຽກງານທີີ່ສາຄັນທີີ່ສຸດ ເພີ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ ສປປ ລາວ
ມີຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝ ໃຫຸ້ພຽງພ, ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ເກີດການລົບກວນ.

2.

ວິໃສທັດ
ການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໃນ ສປປ ລາວ ເຫັນໄດຸ້ວ່າມີຂໍ້ຫຍຸງຸ້ ຍາກຈານວນໜີ່ງ ດັັ່ງທີີ່ໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້

ໃນພາກທີີ່ 3 ສະພາບການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ນອກນັື້ນ ຍັງມີສິີ່ງທຸ້າທາຍຫຼາຍດຸ້ານຕໍ່
ກັບສະພາບການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ຂອງ ສາກົນ ແລະ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່
ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜຸ້າ ດັັ່ງທີີ່ໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້ຂຸ້າງເທິງນັື້ນ, ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ເຫັນວ່າ ການຄຸຸ້ມ
ຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານແຕ່ປີ 2021 – 2025 ໃນ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງເອົາໃຈໃສ່ບນ
ັ ຫາ ແຜນການຄື້ນຄວາມຖີີ່
ສາລັບເຕັກໂນໂລຊີການສີ່ສານໃນອານາຄົດ, ການຂື້ນທະບຽນ ແລະ ການອະນຸຍາດນາໃຊຸ້, ການກວດກາການນາໃຊຸ້ຄື້ນ
ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ. ສະນັື້ນ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ຈີ່ງການົດວິໃສທັດ ດັັ່ງນີ:ື້

“ຄຸມ
ຸ້ ຄອງດີ ແຜນການເດັນ
ັ່ ເປັນຫົວໃຈຂອງເຕັກໂນໂລຊີການສສ
ີ່ ານແບບບໃໍ່ ຊຸ້ສາຍ ໃຫຸ້ມີ
ປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜນ
ົ ສູງສຸດ”

ພາກທີ 5.

ແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສສ
ີ່ ານ ແຕ່ປີ 2021-2025

ເພີ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ການພັດທະນາວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານບັນລຸຕາມຄາດໝາຍສູຸ້ຊົນໃນ
ໄລຍະ ແຕ່ປີ 2021 – 2025 ທີີ່ໄດຸ້ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັື້ນ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ຈະໄດຸ້
ສຸມໃສ່ບັນດາຍຸດທະສາດ ດັັ່ງລຸ່ມນີື້:
1. ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
ຍຸດທະສາດນີື້ ແມ່ນແນ່ໃສ່ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃຫຸ້ມີຄວາມຮູຸ້ ຄວາມສາມາດໃນການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມ
ຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ.
ເປົົ້າໝາຍ:
1) ກໍ່ສຸ້າງພະນັກງານ

ໃຫຸ້ມີຄຸນທາດການເມອງທີີ່ໜັກແໜຸ້ນ,

ມີແບບແຜນການດາລົງຊີວິດປະຢັດ

ມັດທະຍັດ, ມີຫົວ ຄິດປະດິດສຸ້າງ, ມີພິບໄຫວ, ມີລະບຽບວິໄນດີ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີ
ຄວາມຮູຸ້ຄວາມສາມາດ ທີີ່ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝ;
2) ບາລຸງ-ຍົກລະດັບພາສາຕ່າງປະເທດໃຫຸ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົື້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ;
3) ຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ພະນັກງານລັດຖະກອນໄດຸ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູຸ້ວິຊາສະເພາະ ແລະ ສົັ່ງເສີມໃຫຸ້ໄດຸ້ເຂົື້າຮ່ວມສາ
ມະນາ ຝຶກອົບຮົມດຸ້ານວຽກງານຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
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ແຜນງານ:
1) ນາສົັ່ງພະນັກງານເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທິດສະດີການເມອງ ການປົກຄອງຕາມແຜນການກໍ່ສຸ້າງບຸກຄະ
ລະກອນຂອງກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໃນແຕ່ລະປີ;
2) ສກສາອົບຮົມດຸ້ານການເມອງ-ແນວຄິດ ແລະ ຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິິວັດ ໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານ ຢ່າງເປັນ
ປະຈາ;
3) ນາສົັ່ງພະນັກງານຍົກລະດັບຄວາມຮູຸ້ວິຊາສະເພາະຕາມແຜນການກໍ່ສຸ້າງບຸກຄະລະກອນຂອງກະຊວງ
ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ໃນແຕ່ລະປີ;
4) ນາສົັ່ງພະນັກງານເຂົື້າຮຽນບາລຸງພາສາຕ່າງປະເທດ ໄລຍະສັື້ນ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ;
5) ນາສົັ່ງພະນັກງານເຂົື້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ດຸ້ານການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ຊີ່ງຈັດໂດຍ ITU,
APT, ແລະ ພາກສ່ວນອີ່ນໆ;
6) ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມມດຸ້ານວິຊາການກັບຂະແໜງການອີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເຊັັ່ນ: ຂະແໜງການໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົັ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບິນພົນລະເຮອນ, ຂະແໜງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະ
ທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອີ່ນໆ ເພີ່ອສົັ່ງຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານວິຊາການໃນການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່;
7) ປັບປຸງ ແລະ ຊັບຊຸ້ອນບຸກຄະລາກອນ ໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຮູຸ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ວຽກງານຕົວ
ຈິງ.
2. ການພັດທະນາດຸ້ານການຈັດສັນ ແລະ ອະນຸຍາດຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ.
ຍຸດທະສາດນີື້ຈະພັດທະນາແຜນການຈັດສັນຄື້ນຄວາມຖີີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໃຫຸ້ຖກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຄື້ນ
ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ, ລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາກົນ (ITU-R Radio Regulations), ຮອງຮັບ
ການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝໃນອະນາຄົດ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວ
ຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຖກຕຸ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກສາກົນ.
ເປົົ້າໝາຍ
1) ປັບປຸງແຜນຜັງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີີ່ວິທະຍຸ
ສີ່ສານສາກົນ ໃຫຸ້ສາເລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
2) ຮັບປະກັນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫຸ້
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
3) ຮັບປະກັນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານຂອງຜູຸ້ໃຫຸ້ບລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ
ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
4) ສຸ້າງແຜນຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສສ
ີ່ ານສາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ມາດຕະຖານ IMT-2020 (5G) ໃຫຸ້
ສາເລັດ;
5) ສຸ້າງແຜນຄື້ນຄວາມຖີີ່ສາລັບ Cellular Internet of Things (Cellular IoT) ໃຫຸ້ສາເລັດ;
6) ສຸ້າງແຜນຄື້ນຄວາມຖີີ່ສາລັບ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງລະບົບ Analogue ແລະ Digital, ແລະ ໂທລະພາບລະບົບ
Digital ໃຫຸ້ສາເລັດ;
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7) ສຸ້າງແຜນຄື້ນຄວາມຖີີ່ສາລັບ ການສີ່ສານທາງການບິນ ໃຫຸ້ສາເລັດ;
8) ສຸ້າງແຜນຄື້ນຄວາມຖີີ່ສາລັບ ການສີ່ສານທາງລົດໄຟ ໃຫຸ້ສາເລັດ;
9) ຮັບປະກັນການນາໃຊຸ້ອຸປະກອນຄື້ນຄວາມຖີີ່ ໃຫຸ້ຖກຕຸ້ອງ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ;
10) ຮັບປະກັນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານລຽບຕາມຊາຍແດນ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມຂຕ
ໍ້ ົກລົງລະຫວ່າງ
ສອງຝ່າຍ;
11) ຮັບປະກັນໃນການອອກໃບອະນຸຍາດຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໃຫຸ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຖກຕຸ້ອງຊັດ
ເຈນ.
ແຜນງານ
1) ປັບປຸງແຜນຜັງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີີ່ວິທະຍຸ
ສີ່ສານສາກົນ ທີີ່ຈະຖກປັບປຸງໃນປີ 2020 ແລະ 2024;
2) ສາື້ງແຜນຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສສ
ີ່ ານສາລັບ ວຽກງານ ປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕາມສະພາບ
ການນາໃຊຸ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
3) ຈັດສັນບາງຄື້ນຄວາມຖີີ່ຄນໃໝ່
ຂອງຜູຸ້ໃຫຸ້ບລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມເພີ່ອ
ຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີ
ໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ທີີ່ທັນສະໄໝ, ນາໃຊຸ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
4) ສະເໜີແຜນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ 5G ຂອງ ສປປ ລາວຕໍ່
ກອງປະຊຸມ ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໂລກ (World Radiocommunication Conference - WRC)
ແລະ ກອງປະຊຸມຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານຂອງ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APT-APG) ເພີ່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ;
5) ປັບປຸງແຜນຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານທີີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ໃຫຸ້ຮອງຮັບລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ 5G;
6) ສຸ້າງແຜນຄື້ນຄວາມຖີີ່ໃໝ່ສາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ 5G ເຊິີ່ງຈະການົດຄື້ນຄວາມຖີີ່ທີີ່ຕີ່າກວ່າ 6
GHz ແລະ ຄື້ນຄວາມຖີີ່ສູງ 24 GHz;
7) ສຸ້າງແຜນຄື້ນຄວາມຖີີ່ສາລັບ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ໂທລະພາບ ແລະ ໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການນາໃຊຸ້
ຢູ່ ສປປ ລາວ;
8) ສຸ້າງແຜນຄື້ນຄວາມຖີີ່ສາລັບການສີ່ສານທາງການບິນໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການນາໃຊຸ້ຢູ່ ສປປ ລາວ
9) ສຸ້າງແຜນຄື້ນຄວາມຖີີ່ສາລັບ ການສີ່ສານທາງລົດໄຟໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການນາໃຊຸ້ຢູ່ ສປປ ລາວ
10) ສຸ້າງແຜນຄື້ນຄວາມຖີີ່ສາລັບ ການສີ່ສານໂຟນີ ໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການນາໃຊຸ້ຢູ່ ສປປ ລາວ;
11) ສຸ້າງຫຸ້ອງກວດກາມາດຕະຖານເຕັກນິກອຸປະກອນວິທະຍຸສີ່ສານ;
12) ກວດກາ ແລະ ຢັົ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກອຸປະກອນຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໃຫຸ້ຖກຕຸ້ອງຕາມລະບຽບ
ການ;
13) ປະສານງານຄື້ນຄວາມຖີີ່ກັບຕ່າງປະເທດ ເພີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກຸ້ໄຂຄື້ນຄວາມຖີີ່ລົບກວນ ຢູ່ເຂດລຽບຕາມ
ຊາຍແດນເຊັັ່ນ: ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກກາປູເຈຍ.
14) ສຸ້າງລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງການອອກໃບອະນຸຍາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານທີີ່ທັນສະໄໝໃຫຸ້
ສາເລັດ.
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3. ການຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄນ
ື້ ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ເພີ່ອແນ່ໃສ່ເພີີ່ມທະວີການຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ແລະ ຂື້ນ
ທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ນາອົງການ ITU ແລະ APT ໃຫຸ້ຫຼາຍຂື້ນ, ເພີ່ອເຮັດໃຫຸ້ການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ຢູ່
ສປປ ລາວ ຖກຕຸ້ອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ເພີ່ອສຸ້າງລາຍຮັບເພີີ່ມດຸ້ານຄ່ານາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໃຫຸ້ກັບ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ເປົົ້າໝາຍ:
1) ຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ສາລັບ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,
ລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່, ລະບົບການສີ່ສານຈຸດຫາຈຸດ (Microwave link), ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ
ໂທລະພາບ, ການສີ່ສານທາງການບິນ, ການສີ່ສານທາງລົດໄຟ, ການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ ໃນຂອບເຂດ
ທົັ່ວປະເທດ;
2) ນາໃຊຸ້ໂປຣແກຣມຂື້ນທະບຽນຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານພາຍໃນປະເທດ;
3) ຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ນາອົງການ ITU ແລະ APT.
ແຜນງານ:
1) ເກັບກາຂໍ້ມູນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ລະບົບ
ໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່, ລະບົບການສີ່ສານຈຸດຫາຈຸດ (Microwave link), ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ
ໂທລະພາບ, ການສີ່ສານທາງການບິນ, ການສີ່ສານທາງລົດໄຟ, ການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ ແລະ ການ
ສີ່ສານໂຟນີ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ;
2) ຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ໃຫຸ້ສາເລັດ;
3) ຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບ ລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ໃຫຸ້ສາເລັດ;
4) ຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບ ລະບົບການສີ່ສານຈຸດຫາຈຸດ (Microwave
link) ໃຫຸ້ສາເລັດ;
5) ຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ ພາຍໃນ
ຂອບເຂດທົັ່ວປະ ເທດ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຫຼາຍຂື້ນ;
6) ຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບ ການສີ່ສານທາງການບິນ ໃຫຸ້ສາເລັດ;
7) ຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບ ການສີ່ສານທາງລົດໄຟ ໃຫຸ້ສາເລັດ;
8) ຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບ ການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຫຼາຍຂື້ນ;
9) ຊຸກຍູຸ້ ແລະ ສົັ່ງເສີມໃຫຸ້ພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງ,ແຂວງ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບັນດາລະບຽບການຄຸຸ້ມ
ຄອງ ການສີ່ສານໂຟນີ ໃຫຸ້ກັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດການຄຸຸ້ມ
ຄອງຂອງຕົນໃຫຸ້ມີຄວາມເຂົາື້ ໃຈຢ່າງເລິກເຊິີ່ງ;
10) ຊຸກຍູຸ້ສົັ່ງເສີມການຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ອຸປະກອນວິທະຍຸສີ່ສານໂຟນີ ພາຍໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດໃຫຸ້
ໄດຸ້ຫຼາຍຂື້ນ;
11) ຝຶກອົບຮົມການນາໃຊຸ້ໂປຣແກຣມຂື້ນທະບຽນຄື້ນຄວາມຖີີ່ພາຍໃນປະເທດ ເຊັັ່ນ ATDI ຫຼ SMS4DC ໃຫຸ້
ກັບພະນັກງານທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃຫຸ້ສາມາດນາໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ;
17

12) ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບໂປຣແກຣມຂື້ນທະບຽນຄື້ນຄວາມຖີີ່ພາຍໃນປະເທດທີີ່ມີຢູ່ ໃຫຸ້ທັນສະໄໝຕາມ
ການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີ;
13) ຝຶກອົບຮົມໂປຣແກຣມຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວທ
ິ ະຍຸສີ່ສານນາອົງການ ITU ແລະ APT;
14) ສຸ້າງລະບົບການຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານຜ່ານລະບົບ Online.
4. ການພັດທະນາດຸ້ານນິຕິກາຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ຍຸດທະສາດນີື້ ຈະສຸ້າງໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກາທີີ່ມີຢູ່ ເພີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່
ວິທະຍຸສີ່ສານ ໃຫຸ້ຖກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຄື້ນ
ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາກົນ, ພຸ້ອມກັນນັື້ນ ກໍ່ຈະເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກາດັັ່ງກ່າວໃຫຸ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງຮັບຮູຸ້ ແລະ ເຂົື້າໃຈ.
ເປົົ້າໝາຍ:
1) ສາເລັດແຜນຜັງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ທີີ່ປັບປຸງແຕ່ລະໄລຍະ;
2) ສາເລັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ກ່ຽວກັບ
ການຮັບຮອງເອົາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວທ
ິ ະຍຸສີ່ສານໃຫຸ້ກັບການສີ່ສານປະເພດຕ່າງໆ;
3) ສົັ່ງເສີມໃຫຸ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຮັບຮູຸ້ ແລະ ເຂົື້າໃຈລະບຽບການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່
ວິທະຍຸສີ່ສານ.
ແຜນງານ
1) ປັບປຸງແຜນຜັງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ຕາມລະບຽບການຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ສາກົນຂອງອົງການ ITU ສະບັບປີ 2020 ແລະ 2024 ຕາມສະພາບການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ;
2) ປັບປຸງ
ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍການຮັບຮອງຄື້ນຄວາມຖີວ
ີ່ ິທະຍຸສີ່ສານສາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່
ມາດຕະຖານ IMT ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນ ສປປ ລາວ;
3) ສຸ້າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍການຮັບຮອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ;
4) ສຸ້າງບັນດາຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍການຮັບຮອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສສ
ີ່ ານໃໝ່ສາລັບ 5G;
5) ສຸ້າງບັນດາຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍການຮັບຮອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສສ
ີ່ ານສາລັບ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ
ໂທລະພາບ;
6) ສຸ້າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍການຮັບຮອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບ ການສີ່ສານທາງການບິນ;
7) ສຸ້າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍການຮັບຮອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບ ການສີ່ສານທາງລົດໄຟ;
8) ສຸ້າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍການຮັບຮອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານສາລັບ ການສີ່ສານໂຟນີ;
9) ສຸ້າງ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍການກວດກາ ແລະ ຢັົ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກອຸປະກອນຄື້ນຄວາມຖີີ່
10) ສຸ້າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍການຄຸຸ້ມຄອງການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມປະເພດຕ່າງໆ;
11) ສຸ້າງນິຕິກາໃນການປົກປ້ອງ ຄຸຸ້ມຄອງ ສະຖານີກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ເພີ່ອບໍ່ໃຫຸ້ຖກຜົນກະທົບ
ໃນການກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ ຈາກລະບົບອີ່ນ;
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12) ສຸ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດອຸ້ອມຂຸ້າງ ເພີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກຸ້
ໄຂຄື້ນຄວາມຖີີ່ລົບກວນໃນເຂດລຽບຕາມຊາຍແດນ;
13) ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກາຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໃຫຸ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຮັບຮູຸ້
ແລະ ເຂົື້າໃຈ.
5. ການພັດທະນາການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ
ຍຸດທະສາດນີື້ຈະພັດທະນາ ການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ ໃຫຸ້ເປັນໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຮັບປະກັນໃຫຸ້ກັບ
ລະບົບການສີ່ສານໃຫຸ້ທັນສະໄໝ, ທົັ່ວເຖິງ, ຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ສາມາດເຊີ່ອມໂຍງເຂົື້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ເປົົ້າໝາຍ:
ຊຸກຍູຸ້ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫັນມານາໃຊຸ້ດາວທຽມລາວເຂົາື້ ໃນວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫຸ້ຫາຼ ຍຂນ
ື້ ໃນປີ 2025;
ຄຸຸ້ມຄອງການໃຫຸ້ບລິການການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມຂອງຕ່າງປະເທດໃນສປປ ລາວ ໃຫຸ້ສາເລັດ;
ຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ ສປປ ລາວ ມີສະຖານີລະບົບສີ່ສານ VSAT ຮັບໃຊຸ້ວຽກງານພາກລັດໃນທຸກພາກທົັ່ວປະເທດ;
ສົັ່ງເສີມໃຫຸ້ມີສູນເຝົົ້າລະວັງໄພພິບັດຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານລະບົບສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມລາວ;
ສຸ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກາຂມູນການຂື້ນທະບຽນລະບົບອຸປະກອນການສີ່ສານ
ຜ່ານດາວທຽມ;
6) ຊຸກຍູຸ້ການຂະຫຍາຍບລິການຂອງດາວທຽມລາວ LAOSAT-1 ຢູ່ຕາ່ ງປະເທດໃຫຸ້ສາເລັດໃນຂອບເຂດ
ສັນຍານດາວທຽມລາວກວມເຖິງ.
ແຜນງານ:
1) ຂື້ນທະບຽນການນາໃຊຸ້ການສສ
ີ່ ານຜ່ານດາວທຽມປະເພດຮັບ ແລະ ສົັ່ງ ຫຼ ສົັ່ງ ໃນທົັ່ວປະເທດ ເພີ່ອ
ຮັບປະກັນການນາໃຊຸ້ທີີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ;
2) ສຸ້າງມາດຕະຖານເຕັກນິກອຸປະກອນການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມປະເພດຕ່າງໆ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສາກົນ;
3) ປະສານງານເຄອຂ່າຍ ແລະ ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມ ກັບຕ່າງປະເທດ;
4) ຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ທຸກພາກສ່ວນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຫັນມານາໃຊຸ້ການສີ່ສານຜ່ານດາວທຽມລາວ
ເຂົື້າໃນການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ;
5) ສຸ້າງໃຫຸ້ດາວທຽມລາວ ເປັນໜງີ່ ໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພີ່ອເຊີ່ອມຕໍ່ກັບການສີ່ສານຕ່າງໆ;
6) ພັດທະນາລະບົບດາວທຽມລາວດວງທີສອງ LAOSAT-2 ເພອ
ີ່ ກະກຽມຂື້ນທະບຽນນາ ITU, ສຸ້າງ ແລະ ນາ
ສົັ່ງຂື້ນໄປແທນ LAOSAT-1 ໃນປີ 2030 ເພີ່ອນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ແລະ ຕາແໜ່ງວົງໂຄຈອນ
128.5 ອົງສາຕາເວັນອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ.
1)
2)
3)
4)
5)

6. ການພັດທະນາການກວດກາຄນ
ື້ ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ
ຍຸດທະສາດນີື້ຈະພັດທະນາວຽກງານການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ການນາໃຊຸ້ຄື້ນ
ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ເພີ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີຄວາມຖກຕຸ້ອງຕາມລະບຽບການ, ມີຄວາມສະຫງົບ ເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮຸ້ອຍ ແລະ ບໍ່ໃຫຸ້ເກີດການລົບກວນ.
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ເປົົ້າໝາຍ:
1) ຕິດຕາມ ກວດກາ ວັດແທກ ການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ແລະ ລຽບ
ຕາມຊາຍແດນ ໃຫຸ້ເປັນປົກກະຕິ;
2) ຂະຫຍາຍ ເຄອຂ່າຍສະຖານີກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ຢູ່ເຂດຈຸດສຸມທີີ່ມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ສາ
ຄັນ;
3) ສຸ້າງສູນກາງການເຊີ່ອມຕໍ່ລະບົບກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ຄ FMS, MMS ແລະ RMS ໃຫຸ້ສາມາດເຊີ່ອມໂຍງ
ທຸກລະບົບເຂົື້າຫາກັນ;
4) ສາເລັດການປັບປຸງ ຍົກລະດັບ ອຸປະກອນກວດກາ ວັດແທກ ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານໃຫຸ້ທັນສະໄໝ
ແທດເໝາະກັບເຕັກໂນໂລຊີອັນໃໝ່.
ແຜນງານ:
1) ຕິດຕາມ ກວດກາ ວັດແທກ ການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ວທ
ິ ະຍຸສີ່ສານໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ ;
2) ຂະຫຍາຍ ສະຖານີກວດກາຄນ
ື້ ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸ ແບບບໍ່ມີຄນ
ົ ປະຈາ ຈານວນ 5 ສະຖານີ ຢູ່ເຂດສູນກາງ
ແລະ ທຸ້ອງຖີີ່ນ ຄຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3 ສະຖານີ, ແຂວງບໍ່ແກຸ້ວ 1 ສະຖານີ ແລະ ແຂວງຫຼວງນື້າທາ 1
ສະຖານີ;
3) ຕິດຕາມ ກວດກາ ວັດແທກ ສັນຍານໂທລະສັບເຄີ່ອນທີີ່ຕາມຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດ
ອຸ້ອມຂຸ້າງ ແລະ ການນາໃຊຸ້ຄື້ນຄວາມຖີີ່ຂຸ້າມແດນ;
4) ສຸ້າງສູນກາງຖານຂໍ້ມູນຂອງລະບົບກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໃຫຸ້ສາມາດເຊີ່ອມຕໍ່ຫາກັນໄດຸ້;
5) ປັບປຸງ ຍົກລະດັບ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນກວດກາ ວັດແທກຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ ໃຫຸ້ທັນສະໄໝ ທີີ່
ສາມາດກວດກາຄື້ນຄວາມຖີີ່ສງູ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄື້ນຄວາມຖີີ່ຂອງລະບົບ 5G ໃນອານາຄົດ;

ພາກທີ 6.

ວິທີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

1. ວິທີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
1) ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ຕຸ້ອງສຸ້າງຄວາມຮັບຮູຸ້ເຂົື້າໃຈໃຫຸ້ທກ
ຸ ພາກສ່ວນທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງເຫັນເຖິງຄວາມສາຄັນໃນການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີວ
ີ່ ິທະຍຸສີ່ສານ,

ຈັດຕັື້ງເຊີ່ອມຊມກ່ຽວກັບ

ຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາ, ບັນດາ ເປົົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນງານແຕ່ລະດຸ້ານ ເພີ່ອພັດທະນາວຽກງານຄື້ນ
ຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານ;
2) ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ຕຸ້ອງຕັື້ງໜຸ້າຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ
ບັນດາແຜນງານທີີ່ວາງອອກ

ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມເປັນເຈົື້າການປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີີ່

ກ່ຽວຂຸ້ອງ. ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ແລະ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຕຸ້ອງ
ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດນີື້ ເປັນແຜນເຄີ່ອນໄຫວປະຈາປີ, ດາເນີນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫຼຸບ
ລາຍງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
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3) ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ຕຸ້ອງປະສານງານກັບບັນດາອົງການສາກົນ ເຊັັ່ນ
ສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ (ITU), ອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APT) ລວມ
ທັງບັນດາປະເທດອີ່ນໆ ເພີ່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອດຸ້ານງົບປະມານ, ດຸ້ານເຕັກນິກວິຊາສະເພາະ ແລະ
ອີ່ນໆ;
4) ງົບປະມານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນການຂອງແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີື້ ແມ່ນນາໃຊຸ້ງົບປະມານ
ຂອງ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ, ພຸ້ອມດຽວກັນນັື້ນກໍ່ຊອກຫາແຫຼ່ງທນອີ່ນ
ຫຼ ການຊ່ວຍເຫຼອຈາກຕ່າງປະເທດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
5) ກ່ອນຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍລົງທນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດຸ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈຸ້າງດຸ້ວຍທນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ
30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2017.
2. ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ມີໜຸ້າທີີ່ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີື້ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຄ: ກວດກາ ປະເມີນຜົນ ຄັື້ງທີ 1 ແມ່ນຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດທຸ້າຍປີ 2022 ເພີ່ອທົບທວນຄນຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2021 – 2022; ກວດກາ ປະເມີນຜົນ
ຄັື້ງທີ 2 ແມ່ນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທຸ້າຍປີ 2025 ເພີ່ອທົບທວນຄນຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2021 – 2025. ໃນ
ການກວດກາປະເມີນຜົນແຕ່ລະຄັື້ງ

ຕຸ້ອງສະຫຼຸບໃຫຸ້ເຫັນຜົນໄດຸ້ຮັບ,

ຂໍ້ຄົງຄຸ້າງ,

ບັນດາສາເຫດທີີ່ພາໃຫຸ້ມີ

ຂໍ້ຄົງຄຸ້າງ, ທິດທາງປັບປຸງແກຸ້ໄຂໃນຕໍ່ໜຸ້າ ພຸ້ອມທັງປັບປຸງບັນດາແຜນງານຄນໃໝ່ໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ສ່ວນການກວດກາປະເມີນຜົນຄັື້ງສຸດທຸ້າຍຕຸ້ອງທົບທວນຄນກ່ຽວກັບວິໃສທັດໃນການພັດ
ທະ ນາການຄຸຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີີ່ວິທະຍຸສີ່ສານຢູ່ ສປປ ລາວ.

21

