
 

 

 

 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ� 3 ຂ້ັນ 

ເປ�ນການສ�າງພັກໃຫ�ປອດໃສ ເຂ້ັມແຂງ ໜັກແໜ�ນ 
 

    ພັກປະຊາຊົນ ປະຕວັິດລາວ ເປ�ນກອງນ�າໜ�າຂອງຊົນຊັ້ນກ�າມະກອນລາວ ຊຶ່ງໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 65 ປ�ຜ�ານມາ ໄດ�ຊີນ້�າ-ນ�າ

ພາ ແລະ ປ�ບປ�ງຕົນເອງໃນແຕ�ລະໄລຍະ ດ�ວຍການກໍ�ສ�າງພັກໃຫ�ມີຄວາມໜັກແໜ�ນ ເຂ້ັມແຂງ ຊຶ່ງທ�ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເລຂາທິ

ການໃຫຍ�ພັກປະຊາຊົນປະຕວັິດລາວ ໄດ�ກ�າວໄວ�ວ�າ: “ການສ�າງພັກ ແນໃສ�ເຮັດໃຫ�ພັກໜັກແໜ�ນ ເຂ້ັມແຂງ, ແມ�ນຫຍັງເປ�ນປ�ດໃຈ

ຕັດສິນກ�ວາໝ��ໃນບັນຫານີ,້ ຕາມທັດສະນະຂອງເພິ່ນມີ 2 ອັນ ຄື: ຄວາມສາມັກຄີເປ�ນເອກະພາບທາງດ�ານແນວຄິດ ແລະ ຄວາມສະ

ໜິດຕິດພັນກັບມະຫາຊົນ”. 

 ສະນັ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກໃນແຕ�ລະໄລຍະ ບວກກັບທິດຊີນ້�າຂອງທ�ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໃຫ�ປະກົດ

ຜົນເປ�ນຈິງ; ກົມການເມືອງສ�ນກາງພັກ ໄດ�ອອກຄ�າສັ�ງ ເລກທີ 01/ກມສພ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018 ວ�າດ�ວຍການເພີ່ມທະວີການ

ກໍ�ສ�າງໜ�ວຍພັກປອດໃສ ເຂ້ັມແຂງ ໜັກແໜ�ນ ແລະ ເພື່ອຜນັຂະຫຍາຍ, ຈັດຕັ້ງປະຕບັິດເນື້ອໃນດັ�ງກ�າວໃຫ�ຖືກຕ�ອງ, ສອດຄ�ອງ ແລະ

ເປ�ນເອກະພາບໃນທົ�ວພັກ; ຄະນະຈັດຕັ້ງສ�ນກາງພັກ ໄດ�ອອກຄ�າແນະນ�າ ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດຄ�າສັ�ງດັ�ງກ�າວ ເຮັດໃຫ�ໜ�ວຍ 

ພັກຮ��ສ�າງແຜນການ, ຮ��ນ�າພາຈັດຕັ້ງປະຕບັິດແຜນການ, ຮ��ສະຫຼຼູບຕລີາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດແຜນການ, ຕີລາຄາຄ�ນນະພາບ ແລະ ແບ�ງ

ປະເພດສະມາຊິກພກັ ແລະ ໜ�ວຍພັກ. 

ສ�າລັບການດ�າເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ� 3 ຂ້ັນ ແມ�ນຕິດພັນກັບການກໍ�ສ�າງໜ�ວຍພັກປອດໃສ ເຂ້ັມແຂງ ໜັກແໜ�ນ; ຄະນະເລ

ຂາທກິານສ�ນກາງພັກ ໄດ�ອອກຄ�າສັ�ງ ເລກທີ 04/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 2018 ວ�າດ�ວຍການກະກຽມດ�າເນີນກອງປະຊຸມ

ໃຫຍ�ອົງຄະນະພັກກະຊວງ-ອົງການ, ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ອົງຄະນະພັກເມືອງ-ນະຄອນ ແລະ ຮາກຖານພັກໃນທົ�ວປະເທດໃຫ�

ດ�າເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງພັກແຕ�ລະຂ້ັນ ຖືກຕ�ອງຕາມກົດລະບຽບຂອງພັກ, ຮັບປະກັນການຊີນ້�າ-ນ�າພາຂອງຄະນະພັກຂ້ັນເທິງ ແລະ

ມີຄວາມເປ�ນເອກະພາບໃນທົ�ວພັກ; ພ�ອມທັງກວດກາຕລີາຄາການຊີນ້�າ-ນ�າພາການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດມະຕກິອງປະຊຸມ ຄັ້ງທ ີX ຂອງພັກ, 

ກົດລະບຽບພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປ� ຄັ້ງທີ VIII ກໍ�ຄືການປະຕບັິດມະຕກິອງປະຊຸມ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ 5 ປ� ຂອງທ�ອງຖ່ິນ-ຂະແໜງການ ຢ�າງຮອບດ�ານ, ຖືກຕ�ອງ ແລະ ພາວະວິໃສ; ພ�ອມກ�ານົດທິດທາງ, ຄາດໝາຍສ��ຊົນແຕ�ລະ

ດ�ານຂອງອົງຄະນະພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຕໍ�ໜ�າ ໃຫ�ຖືກຕ�ອງສອດຄ�ອງກັບຄວາມເປ�ນຈິງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັງ້

ປະຕບັິດໄດ�. 

ພ�ອມນີ;້ ຕ�ອງຍ��ແຮງຂະບວນການແຂ�ງຂັນວຽກງານຮອບດ�ານ ທົ�ວອົງຄະນະພັກ, ປ�ກລະດົມພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ປະ

ຊາຊົນ ແລະ ຊັ້ນຄົນຕ�າງໆ ເຂ້ົາຮ�ວມຂະບວນການແຂ�ງຂັນ “ຮັກຊາດ ແລະພັດທະນາ” ໃຫ�ກາຍເປ�ນຂະບວນການຟ�ດຟ��ນ ແລະ ຕໍ�ເນື່ອງ 

ສາມາດສ�າງໄດ�ກົມກອງ-ບ�ກຄນົທີດ່ເີດັ�ນ ເພື່ອເລືອກເຟ��ນບ�ກຄະລາກອນເຂ້ົາໃນການຈັດຕັ້ງໃນລະບົບການເມືອງຂ້ັນຕ�າງໆ. ການດ�າ

ເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງພັກແຕ�ລະຂ້ັນ ເປ�ນການປ�ບປ�ງພາຍໃນພັກໃຫ�ມີຄວາມໜັກແໜ�ນ ເຂ້ັມແຂງເພື່ອຍົກສ�ງຄວາມສາມາດນ�າພາ

ຂອງ ຄະນະພັກໃຫ�ສົມຄ��ກັບການເລັ�ງທວງຂອງໜ�າທີກ່ານເມືອງໃນໄລຍະໃໝ�; ຮັບປະກັນການຄົ້ນຄ�ວາ ເລືອກເຟ��ນບ�ກຄະລາກອນເຂ້ົາ

ໃນຄະນະພັກແຕ�ລະຂ້ັນໃຫ�ຖືກຕ�ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ກ�ານົດໄວ�. ສະເພາະໂຄງປະກອບຄະນະບໍລຫິານງານພັກຊຸດໃໝ� 

ຕ�ອງຮັບປະກັນ 3 ຮ��ນ (ອາວ�ໂສ, ກາງ, ໜ��ມ), ປະກອບມີທັງຜ��ເກົ�າ, ຜ��ໃໝ�; ໃນນີ້ຮ��ນໜ��ມ ແລະ ຮ��ນກາງ ກວມອັດຕາສ�ວນຫຼາຍ ແນ

ໃສ�ຮັບປະກັນລັກສະນະສືບທອດຕໍ�ເນືຶ່ອງ ແລະ ຫັນເປ�ນໜ��ມ. ສ��ຊົນໃຫ�ໂຄງປະກອບເພດຍິງ, ຊົນເຜົ�າມີຈ�ານວນເພີ່ມຂ້ຶນ; ສະເພາະຄະນະ

ພັກເມືອງໃຫ�ເອົາໃຈໃສ�ເລືອກເຟ��ນເອົາເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ແລະ ເລຂາໜ�ວຍພັກບ�ານທ່ີມີມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຄົບຖ�ວນສະ

ມັກເຂ້ົາໃນໂຄງປະກອບຂອງຄະນະພັກຊຸດໃໝ�ໃຫ�ມີຈ�ານວນເພີ່ມຂ້ຶນ.  



ອົງຄະນະພັກ, ຮາກຖານພັກໃດ ທີມີ່ຈ�ານວນສະມາຊິກພັກແຕ� 200 ສະຫາຍຂ້ຶນໄປ ໃຫ�ດ�າເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນ; ອົງ

ຄະນະພັກ, ຮາກຖານພັກໃດມີສະມາຊິກພັກບໍ�ເຖິງ 200 ສະຫາຍ ໃຫ�ດ�າເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ�ສະມາຊິກພັກ. ການກ�ານົດເວລາດ�າເນີນ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ອົງຄະນະພັກແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຊ�ເວລາປະຊຸມ 2-3 ວັນ ແລະ ອົງຄະນະພັກກະຊວງ-ອົງການ ໃຊ�ເວລາ 1 

ວັນເຄິ່ງ -2 ວັນ ແລະ ໃຫ�ສ�າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ�ບໍ�ກາຍເດືອນກັນຍາ 2020; ອົງຄະນະພັກເມືອງ-ນະຄອນ, ເທສະບານ ໃຊ�ເວລາ 1-2 

ວັນ ແລະ ຮາກຖານພັກຂະແໜງການອ�ອມຂ�າງແຂວງ ແລະ ຮາກຖານພັກກະຊວງ-ອົງການ ໃຊ�ເວລາ 1 ວັນ ໃຫ�ສ�າເລັດກອງປະຊຸມ

ໃຫຍ�ບໍ�ກາຍເດືອນມີນາ 2020; ຮາກຖານພັກອ�ອມຂ�າງເມືອງ, ບ�ານ ໃຫ�ສ�າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ�ບໍ�ກາຍເດືອນກັນຍາ 2019 ແລະ ມາ

ຮອດປະຈ�ບັນເຫັນວ�າ: ມີອົງຄະນະພັກເມືອງຈ�ານວນໜ່ຶງ ກໍ�ສ�າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂ້ັນຂອງຕົນ ແລະ ມີຫຼາຍອົງຄະນະພັກເມືອງ ຍັງສືບ

ຕໍ�ກະກຽມດ�າເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຢ�າງຕັ້ງໜ�າ.  

ໃນມະຕິ 9 ສະໄໝທ ີ X ໄດ�ເຫັນດເີປ�ນເອກະພາບສ�ງຕໍ�ຜົນສ�າເລັດຂອງການກະກຽມດ�າເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງຮາກຖານ

ພັກ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ອົງຄະນະພັກເມືອງຈ�ານວນໜ່ຶງໃນໄລຍະຜ�ານມາ ຊຶ່ງໂດຍລວມປະຕບັິດໄດ�ຕາມທິດຊີນ້�າ ແລະ ນຕິກິ�າຕ�າງໆທີ່

ສ�ນກາງວາງອອກ ເຊິ່ງເປ�ນບາດກ�າວທ�າອິດໃນການຍ��ຂະບວນການປ�ບປ�ງ ແລະ ຍົກລະດັບຄ�ນນະພາບການນ�າພາ ກໍ�ຄືການສ�າງຄວາມ

ເຂ້ັມແຂງ, ໜັກແໜ�ນຂອງຄະນະພັກ, ອົງການປ�ກຄອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຢ��ທ�ອງຖ່ິນຮາກຖານ ກໍ�ຄບັືນດາຮາກຖານການເມືອງຢ��

ແຕ�ລະບ�ອນໃຫ�ສາມາດເຮັດຫຼ�ອນໜ�າທີກ່ານເມືອງຂອງຕົນໃນໄລຍະໃໝ�. ບັນຫາທີຕ່�ອງເອາົໃຈໃສ�ຕື່ມແມ�ນການຄົນ້ຄ�ວາ, ວິເຄາະ, ວິ

ໃຈບັນຫາເນື້ອໃນຮ�າງລາຍງານການເມືອງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຍັງບໍ�ທັນເລິກເຊິ່ງ, ບໍ�ທັນຊີ້ໃຫ�ເຫນັທ�າແຮງບົ�ມ

ຊ�ອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງຂອງທ�ອງຖ່ິນ-ຮາກຖານ; ການກະກຽມບ�ກຄະລາກອນ ຍັງມີຄວາມຫຍ��ງຍາກ, ຂາດແຄນພະນັກ

ງານສືບທອດປ�ຽນແທນ, ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະພັກ ບໍ�ທັນຮັບປະກັນດ�ານອາຍ�, ເພດ, ເຜົ�າ ທີເ່ໝາະສົມ, ຍ�ອນຂາດແຜນສ�າງພະນັກ

ງານນ�າພາ-ຄ��ມຄອງ ຢ�າງມີວິທະຍາສາດ ແລະ ຕໍ�ເນື່ອງ; ຂະບວນການຊຸກຍ��ດ�ານຕ�າງໆບໍ�ທັນພົ້ນເດັ�ນ, ຍັງໜັກໄປທາງຮ�ບການ, ບໍ�ທັນ

ຕິດພັນກັບການແກ�ໄຂບັນຫາຕົວຈິງຢ��ຮາກຖານ, ບໍ�ທັນຕິດພັນກັບການສ�າງຄົນດ-ີຄົນເກັ�ງ-ເຮັດແທ�ທ�າຈິງ ແລະ ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງ

ປະຊາຊົນ ຍັງເຮັດໄດ�ໜ�ອຍ.  

ໃນມະຕດິັ�ງກ�າວ ໄດ�ຊີ້ນ�າກ�ຽວກັບທິດທາງ, ວຽກງານສືບຕໍ�ການກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ� ອົງຄະນະພັກກະຊວງ-ອົງການ, 

ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງ-ນະຄອນ ແລະ ຮາກຖານພັກໃນຕໍ�ໜ�າ ໂດຍເລັ�ງໃສ�ການສືບຕໍ�ການຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ກ�າແໜ�ນເນື້ອ

ໃນຈິດໃຈຊີນ້�າຂອງກົມການເມືອງ ແລະ ຄະນະເລຂາທກິານສ�ນກາງພັກ ກ�ຽວກັບການກະກຽມດ�າເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທ ີXI ຂອງ

ພັກ ກໍ�ຄືທິດທາງໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ� 3 ຂ້ັນ; ຍ��ແຮງຂະບວນການແຂ�ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ຂະບວນການ

ດ�ານຕ�າງໆໃຫ�ແຂງແຮງ, ສ��ຊົນປະຕບັິດບັນດາຄາດໝາຍທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂ້ັນຂອງຕົນໄດ�ຮັບຮອງໃຫ�ສ�າເລັດ, ຕິດພັນກັບການເອົາໃຈ

ໃສ�ແກ�ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ໃນສັງຄົມໃຫ�ມີການຫັນປ�ຽນ, ສ�າງບັນຍາກາດໃໝ�ທີ່ຕັ້ງໜ�າໃນການສ�າງສາພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຊີ

ວິດການເປ�ນຢ��, ສ�າງຄວາມຮັ�ງມີຜາສ�ກໃຫ�ແກ�ປະຊາຊົນ, ໃຫ�ປະຊາຊົນເຂ້ົາຮ�ວມປ�ກສາຫາລ,ື ປະຊາຊົນເຂ້ົາໃຈ ແລະເປ�ນເຈົ້າການຈັດ

ຕັ້ງປະຕບັິດໃຫ�ເກີດຜົນຕົວຈິງ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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