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ນັກຮົບແນວຄິດໃຕ້ຮົົ່ມທຸງຂອງພັກ ປປ ລາວ. 
ໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການນ າພາຂອງພັກຕ ໍ່ພາລະກິດປະຕິວັດ ພັກເຮົາໄດ້ດ າເນີນກອງປະຊຸມສະເພາະວຽກ

ງານການເມືອງ ແນວຄິດທົົ່ວປະເທດມາແລ້ວ 4 ຄັັ້ງເຊິິ່ງແຕ່ລະຄັັ້ງລ້ວນແຕ່ມີຄວາມໜາຍຄວາມສ າຄັນທີິ່ແຕກຕ່າງ

ກັນໂດຍຂືັ້ນກັບໜ້າທີິ່ຂອງການປະຕິວັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ຕ່າງກັນ.  

ກອງປະຊຸມວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດທົົ່ວປະທດຄັັ້ງຫ ້າສຸດ ໄດ້ເປີດຂືັ້ນໃນເດືອນກ ລະກົດ ປີ 2003

ເຊິິ່ງເປີດຂືັ້ນທ່າມກາງບັນຍາກາດທີິ່ທົົ່ວພັກທົົ່ວປວງຊົນເຮົາ ພວມສຸ່ມໃສ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍຸດທະສາດ 

ແລະ ໜ້າທີິ່ຈຸດສຸມໃນພາລະກິດປຽ່ນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານທີິ່ມີຫ ັກການຂອງພັກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ແຕ່ປີ

2003 ເຖິງປັດຈຸບັນ ເປັນໄລຍະເວລາ 18 ປີແຫ່ງການປັບປຸງກ ໍ່ສ້າງຖັນແຖວນັກຮົບແນວຄິດຂອງພັກ ໃຫ້ມີຄວາມ

ຮ ້, ຄວາມສາມາດໃນການນ າພາການປະຕິວັດ ຢ ່ປະເທດເຮົາດ າເນີນໄປຢ່າງໜັກແໜ້ນຕາມແນວທາງແຫ່ງການບ ລະ 

ນະລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນກ້າວຂ ັ້ນສັງຄົມນິຍົມພາຍໃຕ້ຄ າຂັວນທີິ່ວ່າ ເຊີດຊູບົດບາດ ແລະ ຍົກສ ງຄຸນ

ນະພາບວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ເພືິ່ອປຸກລະດົມການຫັນປ່ຽນທີິ່ຕັັ້ງຂອງມະຫາຊົນ, ຊຸກຍ ້ຂະບວນການຂອງ

ມະຫາຊົນເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຈຸດໝາຍສ ້ຊົນ ແລະ ທິດທາງໜ້າທີິ່ຂອງການປະຕິວັດໃນໄລຍະ ໃ

ໝ່ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟ ື້ນ; ສາມາດເຮັດໃຫ້ທົົ່ວພັກ, ທົົ່ວປວງຊົນຮັບຮ ້ ແລະ ເຊືິ່ອມຊ ມແນວທາງປຽ່ນແປງໃໝ່

ຂອງພັກ; ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊືັ້ອໜັັ້ນຂອງທົົ່ວສັງຄົມຕ ໍ່ການນ າພາຂອງພັກ ແລະ ອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມໄດ້ຮັບການ

ປັບປຸງເພີິ່ມທະວີສ ງຂ ັ້ນຢ່າງບ ໍ່ຢຸດບ ໍ່ຢັື້ງ. ນັບແຕ່ຂະບວນການຕ ໍ່ສ ້ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າມີພັກປະຕິວັດນ າພາ

ບັນດາອິດທິກ າລັງປ ລະປັກເວລາໃດກ ຢຶດໝັັ້ນໃນເປົື້າໝາຍຍຸດທະສາດແລະອອກແຮງປັັ່ນປ່ວນທາງດ້ານຈິດຕະສາດ

ມ້າງເພແນວຄິດ ແລະ ອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ; ດ ດດ ງເອົາຜ ້ທີິ່ມີຄວາມຄອນແຄນດ້ານຫ ັກໝັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ັັ້ນການເມືອງ ແລະ ມີ

ທັດສະນະແຕກຕ່າງເພືິ່ອສ້າງເປັນຄັນທຸງຢ ່ພາຍໃນພັກ, ຊຸກຍ ້ສົົ່ງເສີມຜ ້ນັັ້ນໃຫ້ເປັນເຈົັ້າກິເຈົັ້າການຕ້ານ ແລະ ມ້າງ

ພັກຂອງຕົນເອງຈາກພາຍໃນ ສະນັັ້ນ ພວກເຮົາເວລາໃດກ ຕ້ອງມີສະຕິລະວັງຕົວ ທັງເປັນເຈົັ້າການຕອບຕ້ານ ແລະ ຕີ

ຖ່ອຍດ້ວຍທັດສະນະທ່າທີທີິ່ເດັດຂາດເຂັັ້ມງວດ. 

ນັບແຕ່ມີມະຕິຂອງກົມການເມືອງສ ນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 60/ກມສພ, ພັກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ 

ແລະ ນ າພາຊີັ້ນ າວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດ, ຖືເອົາວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດເປັນແຖວ

ໜ້າໃນການເຮັດໃຫ້ຈຸດໜາຍວຽກງານຍຸດທະສາດ ແລະ ໜ້າທີິ່ຈຸດສຸມໃນພາລະກິດປຽ່ນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານທີິ່

ມີຫ ັກການຂອງພັກປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເຖິງວ່າການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດດ າເນີນໄປໃນ

ສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ ແລະ ພາກພືັ້ນຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນເຊິິ່ງມີທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍຕ ໍ່ການເຮັດ

ວຽກງານແນວຄິດຂອງພັກເຮົາໃນການຍ ້ແຮງຂະບວນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ການເປີດ ກ້

ວາງການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມກັບຕ່າງປະເທດ. 

ຕ ໍ່ໜ້າສະພາບການຜັົ່ນແປສັບສົນຂອງໂລກ ແລະ ພາກພືັ້ນ ກ ຄື ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພາຍໃນປະເທດ

ນັັ້ນ ພັກເຮົາໄດ້ເພີິ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການນ າພາ ຊີັ້ນ າວຽກງານແນວຄິດໃນທົົ່ວພັກ, ທົົ່ວກອງທັບ, ທົົ່ວ

ປວງຊົນ, ທຸກອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນທຸກ
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ຂັັ້ນເອົາໃຈໃສ່ຄົັ້ນຄ້ວາກ າແໜ້ນສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ເປັນເຈົັ້າການເຂົັ້າຮ່ວມສະກັດກັັ້ນ ແລະ ທັບມ້າງ

ການຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິຂອງພວກຄົນບ ໍ່ດີ; ເສີິ່ມຂະຫຍາຍອັນທີິ່ເປັນມ ນເຊືັ້ອທີິ່ດີ, ບົດຮຽນ ແລະ ແບບຢ່າງທີິ່ໂດດ

ເດັົ່ນໃນການດ າເນີນວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ຕີຖ່ອຍທັດສະນະ ແລະ ທ່າອ່ຽງທີິ່ຝ ນກັບແນວທາງຂອງພັກ, 

ສຸ່ມໃສ່ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງໃນການດ າເນີນວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະກ ານົດມາດ

ຕະການ, ວິທີການດ າເນີນວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃນສະເພາະໜ້າແລະຍາວນານ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານ

ແນວຄິດຕິດພັນກັບຂະບວນການຕົວຈິງໃນພາລະກິດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ

ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ຂອງປະຊາຊົນຕິດພັນກັບການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ, ການຜະລິດເປັນສີນ

ຄ້າ, ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝໂດຍເລີິ່ມຈາກຂົງເຂດກະສິກ າປ່າໄມ້ ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫ້

ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍຊົນນະບົດ. 

ຕະຫ ອດໄລຍະຜ່ານມາ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໄດ້ສຸ່ມໃສ່ກ ໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງຖັນແຖວນັກຮົບແນວຄິດຂອງ

ພັກໃນທຸກດ້ານ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຜ ້ທີິ່ເຮັດວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດຫັນໄປສ ່ຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງ

ຖັນແຖວນັກຮົບແນວຄິດທາງດ້ານການໂຄສະນາສ ກສາອົບຮົມ ທີິ່ພັກເຮົາມີມ ນເຊືັ້ັ້ອໃຫ້ນັບມືັ້ນັບຫ າຍ ເພືິ່ອເປັນ

ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສ ນກາງພັກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ການໂຄສະນາ, ສ ກສາ

ອົບຮົມ, ບ າລຸງກ ໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານ, ນັກຮົບແນວຄິດໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ມີທັດສະນະປະຕິວັດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້

ທົົ່ວພັກ, ທົົ່ວກອງທັບ ແລະ ທົົ່ວປວງຊົນຮັບຮ ້ ແລະ ເຊືິ່ອມຊ ມກ າແໜ້ນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, 

ມະຕິຕ່າງໆສະໄໝທີ 11 ຕິດພັນກັບການລົງກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ການສ້າງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ, 

ສ ກສາອົບຮົມປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ສາສະໜາ, ສ ກສາອົບຮົມເລຂາໜ່ວຍພັກນາຍບ້ານ, ຜ ້ເຮັດວຽກອົງການຈັດຕັັ້ງ

ມະຫາຊົນ, ຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ, ພະນັກງານຫ ັກແຫ ່ງ, ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານຜ ້ທີິ່ເຮັດວຽກງານການເມືອງ-ແນວ

ຄິດຢ ່ຮາກຖານເຫັນຄວາມສ າຄັນວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ຖືເອົາວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ເປັນ

ເສັັ້ນໄໝແດງທີິ່ສອດຫ້ອຍໄປທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ຮັບປະກັນໃຫ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກລົງສ ່ມະຫາຊົນ ແລະ

ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີຜົນສ າເລັດ. 

ໃນຊຸມປີຕ ໍ່ໜ້າ ສະພາບການຂອງໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ຍັງມີສິິ່ງທົດສອບທ້າທາຍຕ ໍ່ບົດບາດນ າພາ

ຂອງພັກເຮົາ, ພວກຄົນບ ໍ່ດີ ແລະ ອິດທິກ າລັງປະຕິການ ຍັງຈະສືບຕ ໍ່ມ້າງເພທ າລາຍພັກເຮົາ. ເຊິິ່ງກ່ອນອືິ່ນໝົດແມ່ນ

ມ້າງລະບົບແນວຄິດປະຕິວັດຂອງພວກເຮົາ. ການເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດ

ກັບຕ່າງປະເທດ, ການນ າໃຊ້ກົນໄກຕະຫ າດ ແລະ ການແລກປ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ກ ເປັນສິິ່ງທົດສອບທ້າ

ທາຍອີກດ້ານໜ ິ່ງຕ ໍ່ພວກເຮົາ. ບັນຫາສ າຄັນອີກປະການໜ ິ່ງ ແມ່ນກະໂຕພາຍໃນຂອງພວກເຮົາເອງ ກ ຍັງມີຈຸດອ່ອນ 

ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງບ ໍ່ໜ້ອຍ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສອງ ວາລະແຫ່ງຊາດ ຂອງພວກເຮົາ ເຊິິ່ງສົົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ

ຕ ໍ່ບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາມາດກ າອ ານາດຂອງພັກເຮົາໃນເງືິ່ອນໄຂໃໝ່. ສະນັັ້ນ ການເຮັດວຽກງານການເມືອງ-

ແນວຄິດ ຍິິ່ງຕ້ອງເພີິ່ມທະວີຄວາມຂະຫຍັນຂັນແຂງ, ຕັັ້ງໜ້າສ ກສາອົບຮົມເປົື້າໝາຍຕ່າງໆໃຫ້ເລິກເຊິິ່ງ ແລະ ທົົ່ວ



3 

 

ເຖິງ, ຍ ້ແຮງການສ ກສາອົບຮົບນ າພາແນວຄິດ, ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນໃຫ້ຮັບຮ ້, ເຊືິ່ອມຊ ມ, 

ກ າແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ສາມາດຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 

ພະນັກງານຜ ້ທີິ່ເຮັດວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ຕ້ອງເພີິ່ມທະວີຄວາມສະດຸ້ງໄວຕ ໍ່ແຕ່ລະເຫດການແຕ່ລະໄລຍະ, 

ຕ້ອງຮ ້ຄາດຄະເນສະພາບແນວຄິດຂອງພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນ, ຕ້ອງກ າໄດ້ທາດແທ້ຂອງກະແສແນວຄິດ, ວິທີ

ການ ແລະ ຮ ບການແກ້ໄຂຢ່າງເໜາະສົມ; ເອົາໃຈໃສ່ສ ກສາອົບຮົມນ ໍ້າໃຈຮັກຊາດແພງເຊືັ້ອ, ສ ກສາອົບຮົມໃຫ້ຄົນ

ລາວທຸກຄົນມີຄວາມຮ ້ອັນຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງຊາດ, ຂອງພັກ, ເຊືິ່ອໝັັ້ນຕ ໍ່ແນວທາງ ແລະ ການນ າ

ພາຂອງພັກ, ເຊືິ່ອໝັັ້ນຕ ໍ່ອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມທີິ່ພັກວາງໄວ້, ປ ກສ້າງແນວຄິດເອກະລາດເປັນເຈົັ້າຕົນເອງ, ມີຄວາມ

ເອກອ້າງທະນົງໃຈຕ ໍ່ມ ນເຊືັ້ອອັນອົງອາດກ້າແກ່ນ ແລະ ມ ນມ ລະດົກວັດທະນາທ າອັນລ ໍ້າຄ່າຂອງຊາດເຮົາ. 

 ເພືິ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງດັົ່ງກ່າວຕ້ອງສືບຕ ໍ່ປັບປຸງເນືັ້ອໃນ ວິທີການ ແລະ ຮ ບການວຽກງານການເມືອງ-ແນວ

ຄິດ ຕືິ່ມອີກ, ຕ້ອງຮ ້ນ າໃຊ້ກາລະໂອກາດ ແລະ ນ າເອົາວຽກດີຄົນເດັົ່ນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແນວທາງຂອງພັກ 

ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂຄສະນາ-ສ ກສາອົບຮົມສົມທົບກັບ ການໂຄສະນາສ ກສາອົບຮົມຜ່ານພາຫະນະສືິ່ທີິ່ທັນສະ 

ໄໝ ແລະ ແຂງແຮງກັບການນ າໃຊ້ຮ ບການສ ກສາອົບຮົມທີິ່ເປັນມ ນເຊືັ້ອ ເພືິ່ອນ າເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ,

ແຫ ່ງຂ່າວທີິ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ເປັນລະບົບລົງສ ່ມະຫາຊົນຢ່າງທ່ວງທັນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ທັງນີັ້ ກ ເພືິ່ອ

ຍົກລະດັບຄວາມຕືິ່ນຕົວຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮ ້ຈ າແນກອັນຜິດ-ອັນຖືກ, ຮ ້ຕ ານິວິຈານ ແລະ ຮ ຕ້້ານຄືນຖ້ອຍທ ານອງ

ບິດເບືອນໃສ້ຮ້າຍປ້າຍສີຂອງສັດຕ  ແລະ ກຸ່ມຄົນບ ໍ່ຫວັງດີ; ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງປົວແປງອົງການທີິ່ເຮັດວຽກງານ

ການເມືອງ-ແນວຄິດ ຢ ່ຂັັ້ນຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງຕືິ່ມອີກ, ຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນທີິ່ຕັັ້ງໜ້າ ໃນ

ການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານທຸກດ້ານຂອງມະຫາຊົນຢ ່ຮາກຖານ ເພືິ່ອຊອກເຫັນປັດໄຈທີິ່ຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ຍ້ອງຍ ວຽກດີ

ຄົນເດັົ່ນ ແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນຂະບວນຟົດຟ ື້ນ. 

ໃນສະເພາະໜ້ານີັ້ ຕ້ອງເລັົ່ງໃສ່ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ມີນະໂຍບາຍອັນສົມເຫດສົມຜົນຕ ໍ່ຖັນແຖວພະນັກງານຜ ້ເຮັດ

ວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ໄປພ້ອມກັບການບ າລຸງກ ໍ່ສ້າງເຂົາເຈົັ້າຢ່າງເປັນລະບົບ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສ ກສາອົບຮົມ

ຖັນແຖວພະນັກງານທີິ່ເຮັດວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ຂອງພັກເຮົາໃຫ້ມີຫ ັກໜັັ້ນການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ມີ

ຄຸນສົມບັດສິນທ າປະຕິວັດ ແລະ ມີແບບແຜນດ າລົງຊີວິດກ້າວໜ້າສົດໃສ, ກ າແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, 

ຮ ້ເຮັດວຽກສ ກສາອົບຮົມນ າພາແນວຄິດຂອງມະຫາຊົນ, ຮ ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພັກ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນືັ້ອໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ມະຕິເລກທີ 206/ກມສພ ວ່າດ້ວຍການຍົກສ ງຄຸນ

ນະພາບວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃນໄລຍະໃໝ່, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຄັັ້ງທີ IX ຂອງລັດ ໃຫ້

ມະຫາຊົນເຂົັ້າໃຈ ພ້ອມທັງເປັນເຈົັ້າການນ າພາເຂົາເຈົັ້າປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນ ເພືິ່ອນ າພາປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ

ຫ ຸດພົັ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ. 

 ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຕ່ລະຂັັ້ນ ຕ້ອງບຸກບືນເຮັດໃຫ້ຫ ້ອນບົດບາດ ເປັນເສນາທິການແກ່ຄະນະພັກ, ຊ່ວຍ

ຄະນະພັກຄົັ້ນຄວ້າເນືັ້ອໃນ, ວິທີການ, ຮ ບການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, 

ປະສານສົມທົບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໃນອົງການພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ເພືິ່ອພ້ອມກັນ
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ເຮັດວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ດີຂ ັ້ນຢ່າງບ ໍ່ຢຸດຢັື້ງ; ຕ້ອງກ າແໜ້ນມະຕິ 206/ກມສພ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນທິດທາງ

ວຽກງານໃນຕ ໍ່ໜ້າ ຄື:  

 ໜ ິ່ງ, ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າທິດສະດີ ແລະ ສັງລວມພ ດຕິກ າ ທີິ່ສ ນກາງພັກກ ານົດ

ໃຫ້ສ າເລັດຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ນັບທັງໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມວິຫານ; ເອົາໃຈໃສ່

ຄົັ້ນຄວ້າພ ດຕິກ າໃຫ້ເລິກເຊິິ່ງທັງຈາກຜົນສ າເລັດ ແລະ ຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 

ຄົມ, ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພັກໃນໄລຍະຜ່ານມາໃຫ້ເລິກເຊິິ່ງ, ຖອດໃຫ້ໄດ້ບັນຫາທີິ່ເປັນພືັ້ນຖານຮັບໃຊ້ການ

ປັບປຸງບ ລະນະແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ. 

 ສອງ, ປັບປຸງຫ ັກສ ດທິດສະດີການເມືອງຢ ່ສະຖາບັນການສ ກສາຕ່າງໆ ເຊິິ່ງທັງຕ້ອງຮັບປະກັນການສະໜອງ

ຫ ັກມ ນທິດສະດີການເມືອງອັນເປັນພືັ້ນຖານ, ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບພັກ ແລະ ປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ຢ່າງເປັນລະບົບ 

ຕອບສະໜອງການເລັົ່ງທວງຂອງສະພາບການໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະເປົື້າໝາຍ ທີິ່ເຂົັ້າຮ ໍ່າຮຽນຢ ່

ສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ, ສະຖາບັນການສ ກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. 

 ສາມ, ເອົາໃຈໃສ່ກ າແໜ້ນສະພາບການໂຄສະນາບິດເບືອນ, ໃສ່ຮ້າຍປາຍສີຂອງອິດທິກ າລັງປ ລະປັກ, ສະ 

ພາບແນວຄິດ, ຫາງສຽງສັງຄົມ ໄປຄຽງຄ ່ກັບການຄົັ້ນຄວ້າວິເຄາະວິໄຈ ເພືິ່ອເຫັນໄດ້ບັນຫາທີິ່ຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງຖືກ 

ຕ້ອງທັນການ. ຈາກນັັ້ນ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງເອກະສານສ ກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ເປັນຫົວຂ ໍ້ສະເພາະ 

ດ້ວຍເນືັ້ອໃນທີິ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາການເມືອງ-ແນວຄິດ ຢ່າງມີຈຸດສຸມຕາມ

ແຕ່ລະເປົື້າໝາຍ... ແນໃສ່ຍົກສ ງສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ ມີຄວາມດັດຂາດໃນການຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂຕ ໍ່ການເກີດ

ສະພາບຫັນປ່ຽນທີິ່ບ ໍ່ດີຈາກພາຍໃນຂອງຕົນເອງ ຢ່າງແຂງແຮງ. 

 ສີິ່, ປັບປຸງ ແລະ ຍົກສ ງຄຸນນະພາບຂອງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຖັນແຖວພະນັກງານ ທີິ່ເຮັດວຽກງານໃນຂົງເຂດ

ການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງອົງການດັົ່ງກ່າວ ໂດຍສຸມໃສ່ບາງດ້ານດັົ່ງນີັ້: 

- ຈັດຕັັ້ງຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ, ແນວທາງຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ ໃຫ້ນັກໂຄສະນາປາຖະກະຖາ, ນັກບັນນາທິການ, ນັກຂຽນຂ່າວ, ໜັງສືພິມ 

ໃຫ້ມິ່ີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດພຽງພ ໃນການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມໜັກແໜ້ນ, ເຂັັ້ມແຂງ, ວ່ອງ 

ໄວ ແລະ ທັນການ. 

- ເອົາໃຈໃສ່ນ າພາ-ຊີັ້ນ າວຽກງານຖະແຫ ່ງຂ່າວ ແລະ ສືິ່ມວນຊົນ ໃຫ້ມີການເຄືິ່ອນໄຫວແຂງແຮງ, ແຫ ມ

ຄົມ ແລະ ທັນການກວ່າເກົົ່າ; ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການເຄືິ່ອນໄຫວດ້ານສິລະປະວັນນະຄະດີ ໃຫ້

ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ; ຮັບປະກັນການເຜີຍແຜ່, ຖ່າຍທອດຮີດຄອງປະເພນີ, ຄ່ານິຍົມອັນດີງາມຂອງຊາດ, 

ປະສົມປະສານ ກັບຮັບເອົາສິິ່ງຍອດຍິິ່ງຂອງຍຸກສະໄໝຢ່າງເປັນເຈົັ້າການ. 

- ເພີິ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການບ ລິການອິນເຕີເນັດ, ນັບທັງຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນສືິ່ ແລະ ອຸປະກອນຮັບ-

ສົົ່ງສັນຍານອອນລາຍ ຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການຢ່າງເດັດຂາດຕ ໍ່ຜ ້

ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ແຈກຢາຍສິິ່ງພິມ, ສືິ່ເອເລັກໂຕຣນິກ ທີິ່ມີເນືັ້ອໃນບິດເບືອນ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ໂດຍມີເຈດຕະນາ
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ສ້າງຄວາມສັບສົນດ້ານແນວຄິດຈິດຕະສາດ ເພືິ່ອແບ່ງແຍກ ແລະ ມ້າງເພຄວາມສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ 

ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງປະເທດຊາດ, ນັບທັງຜ ້ເຜີຍແຜ່ສິິ່ງພິມ ທີິ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບວັດທະນະທ າ ແລະ ປະເພນີອັນດີງາມ

ຂອງຊາດ ທີິ່ມີກົດໝາຍຫ້າມ, ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ. 

- ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຍົກລະດັບຄວາມແຮງ ຂອງສະຖານີວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ເພືິ່ອກະຈາຍສຽງ, ແຜ່ພາບ

ໄດ້ໄກ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ; ເພີິ່ມກ າລັງພະນັກງານ ແລະ ອຸປະກອນ-ເຕັກນິກຮັບໃຊ້ການໂຄສະນາ ແລະ ອົບຮົມໃຫ້ຂັັ້ນ

ເມືອງ, ສ້າງຕາໜ່າງນັກປາຖະກະຖາຢ ່ຮາກຖານຕ່າງໆ, ຊຸກຍ ້ ແລະ ປັບປຸງກອງໂຄສະນາເຄືິ່ອນທີິ່ຂອງແຂວງ, ຂອງ

ເມືອງ ໄດ້ເຄືິ່ອນໄຫວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ແຂງແຮງກວ່າເກົົ່າ ເພືິ່ອຍົກສ ງຄວາມສາມາດໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່

ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ສະພາບການທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນ, ສາລະໜ້າຮ ້ດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ເລິກເຊິິ່ງ ແລະ ທົົ່ວ

ເຖິງທຸກເປົື້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນຢ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 

ຫາ້, ເພີິ່ມທະວີການສ ກສາອົບການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໝຸ່ມ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນເຍົາວະຊົນ, ຊາວໜຸ່ມ 

ໃຫ້ຮ ້ໄດ້ມ ນເຊືັ້ອຂອງພັກ, ຂອງຊາດ, ຂອງບັນພະບ ລຸດເຮົາ, ມີຈິດໃຈຮັກຊາດ-ຮັກລະບອບໃໝ່, ມີຄວາມຕືິ່ນຕົວ

ທາງດ້ານການເມືອງສ ງ, ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ, ມີຄວາມສາມັກຄີເອືັ້ອເຟ ື້ອເພືິ່ອແຜ່ຊ່ວຍເຫ ືອກັນ, ມີຄວາມ

ກະຕັນຍ ້ຮ ້ບຸນຄຸນ, ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ, ສັດຊືິ່, ປະຢັດ, ຊັດທ່ຽງ, ດຸໜັັ້ນ, ອາດຫານ, ອົດທົນ; ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນ

ການຄົັ້ນຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກ າ ແລະ ພ ມ

ປັນຍາແຫ່ງຍຸກສະໄໝ. 

 ໃນຊຸມປີຕ ໍ່ໜ້າການດ າເນີນວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ກ ຍັງຕ້ອງສຸມໃສ່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ ກສາອົບຮົມ

ພະນກັງານສະມາຊິກພັກ ໃຫ້ມີຄວາມຮ ້ເລິກເຊິິ່ງ ແລະ ເປັນລະບົບກ່ຽວກັບທິດສະດີມາກ-ເລນິນ, ລັດທິສັງຄົມ

ນິຍົມ, ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່, ກ່ຽວກັບການນ າພາຂອງພັກ ການຄຸ້ມຄອງຂອງ

ລັດໃນເງືິ່ອນໄຂດ າເນີນເສດຖະກິດຕະຫ າດ ແລະ ເປີດກ້ວາງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ກ່ຽວກັບຫ ັກໜັັ້ນ 

ຊົນຊັັ້ນ, ຄຸນສົມບັດສິນທ າປະຕິວັດ ນ ໍ້າໃຈຮັກຊາດແພງເຊືັ້ອ, ສະຕິຊາດເອກະລາດເປັນເຈົັ້າຕົົນເອງ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມ 

ແຂງດ້ວຍຕົນເອງ. ການດ າເນີນວຽກງານແນວຄິດ ຕ້ອງບັນລຸເຮັດໃຫ້ທົົ່ວພັກ, ທົົ່ວປວງຊົນເຮົາ ມີຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນ

ຢ່າງໜັກແໜ້ນຕ ໍ່ແນວທາງ ແລະ ການນ າພາຂອງພັກ ມີິຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບໃນທົົ່ວພັກ ແລະ ຕືິ່ນຕົວເປັນ

ເຈົັ້າການປະຕິບັດແນວທາງຂອງພັກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 

 ພ້ອມກັນນັັ້ນ ວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ຕ້ອງຕັັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃນການກ ໍ່ສ້າງພັກ ໃຫ້ມີຄວາມ

ເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ທາງດ້ານການຈັດຕັັ້ງ, ມີລະບຽບວິໄນເຂັັ້ມງວດ, ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກແຕ່

ລະສະຫາຍຕ້ອງປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງພັກຢ່າງເຄັົ່ງຂັດ, ອັນສ າຄັນຕົັ້ນຕ ແມ່ນການປະຕິບັດຫ ັກການພືັ້ນຖານທັງ 

ສອງດ້ານຄື: 

- ດ້ານໜ ິ່ງ ແມ່ນເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕພາຍໃນພັກຢ່າງເລິກເຊິິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ດ້ານໜ ິ່ງ 

ແມ່ນຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຫ ັກການລວມສ ນປະຊາທິປະໄຕ, ນ າພາເປັນໝ ່ຄະນະ ທີິ່ເປັນຫ ັກ ການ

ສ ງສຸດຂອງພັກ, ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບພາຍໃນພັກຢ່າງເຂັັ້ມງວດ, ຄະນະພັກຕ້ອງສົມທົບປະສານການນ າພາເປັນ

ໝ ່ຄະນະກັບການເພີິ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນຢ່າງກົມກຽວ, ເປັນເຈົັ້າການປົກປັກຮັກສາລະ ບອບ
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ການນ າພາເປັນໝູຸິ່ຄະນະເປັນສ າຄັນ; ຕ້ອງເພີິ່ມການກວດກາຕີລາຄາຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຂອງບຸກຄົນໃນໜ ່ຄະນະ 

ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ. ຕ້ອງຖືສ າຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ດ າເນີນການຕິຊົມຕົນເອງ ແລະ ຕິຊົມກັນຢ່າງເປັນປະຈ າ. ສືບຕ ໍ່

ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ ເຂັັ້ມແຂງ ໜັກແໜ້ນ, ຕ້ອງມີແຜນການລະອຽດ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ແລະ ຍົກສ ງຄວາມ

ສາມາດນ າພາຂອງໜ່ວຍພັກ. ຕັັ້ງໜ້າບ າລຸງສ້າງສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານທີິ່ເຮັດວຽກງານແນວຄິດໜຸ່ມນ້ອຍ 

ໃຫ້ມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ເພືິ່ອສ້າງເປັນພະນັກງານສະມາຊິກພັກສືບທອດປ່ຽນແທນ ເພືິ່ອແບກຫາບພາລະໜ້າທີິ່

ອັນໜັກໜ່ວງ ໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ. 

- ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັັ້ງພັກນັັ້ນ ຍາມໃດກ ຕ້ອງຕິດແໜ້ນກັບການເຊີດຊູ

ຄວາມເປັນແບບຢ່າງຂອງຄະນະພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກທຸກສະຫາຍ. ຄວາມເປັນແບບຢ່າງນ າໜ້າທີິ່ດີ ຕ້ອງສະແດງ

ອອກຢ່າງເດັົ່ນຊັດ ໃນນ ໍ້າໃຈຮັບຜິດຊອບ, ເຮັດວຽກອັນໃດກ ຕ້ອງໃຫ້ເກີດໝາກເກີດຜົນ, ມີຄວາມບຸກບືນສ ້ຊົນ

ປະຕິບັດໜ້າທີິ່ວຽກງານທີິ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ສ າເລັດດ້ວຍຄຸນນະພາບດີ ແລະ ທັນເວລາ, ເຮັດວຽກແມ່ນເພືິ່ອຜົນ

ປະໂຫຍດລວມ, ເພືິ່ອຊາດ ແລະ ເພືິ່ອປະຊາຊົນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ເປັນແບບຢ່າງໃນການດ າລົງຊີວິດທີິ່ປອດໃສ, ດຸ

ໝັັ້ນ, ປະຢັດ, ຊືິ່ສັດ, ບ ໍ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທີິ່ຕ າແໜ່ງ ເພືິ່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ. 

ສະມາຊິກພັກແຕ່ລະສະຫາຍ ຕ້ອງຕັັ້ງໜ້າຝຶກຝົນຕົນເອງທາງດ້ານຄຸນສົມບັດສິນທ າປະຕິວັດ ຕ້ອງດຸໝັັ້ນ

ພາກພຽນ ຄົັ້ນຄວ້າຮ ໍ່າຮຽນທິດສະດີມາກ-ເລນິນ, ແນວຄິດໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຮ ໍ່າ

ຮຽນວິຊາສະເພາະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃຫ້ສ ງຂ ັ້ນຢ່າງບ ໍ່ຢຸດຢັື້ງ. 

- ສິິ່ງສ າຄັນປະການໜ ິ່ງ, ວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ຕ້ອງປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ເຂົັ້າໃນການປັບປຸງ

ແບບແຜນການນ າພາຂອງພັກ ແນໃສ່ຍົກສ ງບົດບາດເປັນແກນນ າຂອງພັກໃນທຸກດ້ານ, ຕັັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ

ມ ນເຊືັ້ອ ແບບແຜນການເຄືິ່ອນໄຫວນ າພາຕາມແນວທາງມະຫາຊົນ, ອີງໃສ່ມະຫາຊົນ ຂຸດຄົັ້ນກ າລັງແຮງຂອງ

ມະຫາຊົນ ເພືິ່ອປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ. ຕ້ອງຕ ໍ່ສ ້ກ າຈັດປັດເປົັ່າພະຍາດອາດຍາສິດ ບ ລິຫານໃຊ້ຄ າສັົ່ງ

ໃນການເຄືິ່ອນໄຫວນ າພາ, ຕ້ອງຖືການຂົນຂວາຍປຸກລະດົມສົມທົບກັບຄວາມເປັນແບບຢ່າງນ າພາຂອງສະມາຊິກ

ພັກ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງຂອງພັກ ເປັນແບບແຜນ ແລະ ວິທີການນ າພາຕົັ້ນຕ ຂອງພັກ. ຕ້ອງຟັງຄ າຄິດຄ າເຫັນຂອງ

ມະຫາຊົນ, ຮັບເອົາການຕ ານິຕິຊົມຂອງມະຫາຊົນ,  ຄະນະພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກຕ້ອງຢຶດໝັັ້ນສັດຈະທ າ ແລະ 

ຄວາມເປັນຈິງ, ມີການປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາສ າຄັນໃນມະຕິຕ່າງໆຂອງພັກ, ແຜນການ 

ເຄືິ່ອນໄຫວຂອງຄະນະພັກຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ; ຕ້ອງຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນ

ປົກກະຕິ, ມີການສະຫ ຸບຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຢ່າງເປັນປະຈ າ, ຕ້ອງຂະຫຍາຍປັດໄຈໃໝ່ແຫ່ງ

ຜົນສ າເລັດ ແລະ ແກ້ໄຂຂ ໍ້ຄົງຄ້າງຢ່າງໄວວາ, ວາງມະຕິ ແລະ ມອບວຽກໃຫ້ກັນແລ້ວ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນ, 

ຕ້ານປະກົດການເວົັ້າຫ າຍແຕ່ເຮັດໜ້ອຍ ຫ ື ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 


