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ເຖງິ: ຄະນະພກັນະຄອນຫລວງ ແລະ ແຂວງໃນທົັ່ ວປະເທດ. 
- ອງີໃສັ່  ກດົຫມາຍວັ່ າດວ້ຍແນວລາວສາ້ງຊາດຫມວດທ ີIII, ມາດຕາ 10; 11 ກັ່ ຽວກບັລະບບົການຈດັຕັງ້ ແລະ ໂຄງ
ປະກອບບຸກຄະລາກອນຂອງແນວລາວສາ້ງຊາດ.ເພ ັ່ ອແນໃສັ່ ເຮດັໃຫໂ້ຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຂອງແນວລາວສາ້ງຊາດ
ຂັນ້ທອ້ງຖິັ່ ນ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທົັ່ ວປະເທດ.ຄະນະເລຂາທກິານສູນກາງພກັ ອອກຄໍາສັັ່ ງແນະ
ນາໍດັັ່ ງນີ:້ 
I. ຈດຸປະສງົລະດບັຄາດຫມາຍ: 
1. ເພ ັ່ ອຍກົສູງບດົບາດ ແລະ ເພີັ່ ມທະວຄີວາມສາມາດໃນການນາໍພາ ຂອງອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດແຕັ່ ລະຂັນ້ໃຫມ້ີ
ຄວາມຫນກັແຫນນ້-ເຂັມ້ແຂງ; 
2. ເພ ັ່ ອແນໃສັ່ ໃຫຄ້ະນະປະຈາໍພກັນະຄອນຫລວງ ແລະ ແຂວງໃນທົັ່ ວປະເທດ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຄນົຄວ້າ
ປະກອບບຸກຄະລາກອນເປັນການນາໍຂອງແນວລາວສາ້ງຊາດນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ, ເມ ອງ ຖ ກຕອ້ງຕາມມາດຖານ  
ແລະ ເງ  ັ່ອນໄຂ; 
3. ເພ ັ່ ອແນໃສັ່ ປັບປຸງດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ຂອງແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ທອ້ງຖິັ່ ນ ໃຫມ້ຄີວາມຫນກັແຫນນ້-ເຂັມ້ແຂງ ທງັ
ຮບັປະກນັທາງດາ້ນຈາໍນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພ ັ່ ອໃຫສ້າມາດເຄ ັ່ ອນໄຫວປະຕບິດັຫນາ້ທີັ່ ການເມ ອງໃນໄລຍະໃຫມັ່   
ຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົນບັມ ນ້ບັສູງຂ ນ້. 
II. ເນ ອ້ໃນການກະກຽມບຸກຄະລາກອນ ປະກອບເຂົາ້ເປັນປະທານ, ຮອງ ປະທານ ແລະ ກາໍມະການແນວລາວສາ້ງ
ຊາດ ຂັນ້ນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ແລະເມ ອງ: 
ກ. ມາດຖານ: 
1). ດາ້ນຄຸນທາດການເມ ອງ ແລະ ຄຸນສມົບດັສນິທໍາປະຕວິດັ: 
- ຕອ້ງມທີດັສະນະຫລກັຫມັນ້ການເມ ອງຫນກັແຫນນ້, ມຄີວາມຈົັ່ ງຮກັພກັດຕີໍັ່ ອຸດມົການສງັຄມົນຍິມົ, ມຄີວາມເປັນ
ເອກະພາບສູງຕໍັ່ ພາລະກດິປັ່ ຽນແປງໃຫມັ່  ແລະ ນໍາ້ໃຈຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົຢັ່ າງແທຈ້ງິ. 
- ເປັນຜູທ້ີັ່ ມບີດົບາດ, ໄດຮ້ບັຄວາມເຄາົລບົນບັຖ , ໄວວ້າງໃຈຈາກມະຫາຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົັ່ າ, ມຄີວາມ
ສາມກັຄຢີັ່ າງກວ້າງຂວາງ, ບໍັ່ ມແີນວຄດິຈຸມ້ເຈ  ອ້ເຊ ອ້ສາຍ ແລະ ເຄາົລບົສດິເປັນເຈົາ້ຂອງປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົັ່ າ. 



- ເປັນແບບຢັ່ າງໃນການປະຕບິດັລະບຽບ, ກດົຫມາຍຢັ່ າງເຂັມ້ງວດ, ມແີບບແຜນດໍາລງົຊວີດິທີັ່ ປອດໃສ, ບໍັ່
ສວຍໂອກາດ, ບໍັ່ ໃຊສ້ດິອໍານາດ ແລະ ບໍັ່ ສວຍໃຊຫ້ນາ້ທີັ່ ຕໍາແຫນັ່ ງ ເພ ັ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສັ່ ວນຕວົ ແລະ ຄອບຄວົ. 
2). ດາ້ນຄວາມຮູ:້ 
- ຕອ້ງມຄີວາມຮູ ້ແລະ ກາໍແຫນນ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບ-ກດົຫມາຍ ແລະ ແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ; ເອາົໃຈໃສັ່ ຕໍັ່ ການປັບປຸງຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູັ່ ທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈຂອງ
ປະຊາຊນົບນັດາເຜົັ່ າ. 
- ຮູສ້  ກສາອບົຮມົ ແລະ ໄກັ່ ເກັ່ ຍບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກທີັ່ ເກດີຂ ນ້ ຢູັ່ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ. 
- ຮູນ້າໍພາເຕົາ້ໂຮມຄວາມສາມກັຄປີອງດອງທົັ່ ວປວງຊນົ, ຮູປຸ້ກລະດມົຂນົຂວາຍປະຊາຊນົບນັດາເຜົັ່ າເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບກດົຫມາຍ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ ໃນແຕັ່
ລະໄລຍະ. 
3). ດາ້ນຄວາມສາມາດ: 
- ສາມາດກາໍແຫນນ້ແນວທາງປັ່ ຽນແປງໃຫມັ່ ຂອງພກັ ແລະ ກດົຫມາຍຂອງລດັໃນແຕັ່ ລະດາ້ນ, ສາມາດກາໍໄດຈ້ດຸ
ພເິສດ ແລະ ທັ່ າແຮງຂອງແຕັ່ ລະຊນົເຜົັ່ າ. 
- ມຄີວາມສາມາດນາໍພາເຕົາ້ໂຮມຄວາມສາມກັຄປີອງດອງ ແລະ ປຸກລະດມົຊັນ້ຄນົຕັ່ າງໆ ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພກັ, ລະບຽບ-ກດົຫມາຍ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ, ບນັດາມະຕ,ິ ຄໍາສັັ່ ງຂອງພກັ-ລດັແຕັ່ ລະ 
ໄລຍະ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງຕໍັ່ ຫນາ້ທີັ່ ວຽກງານທີັ່ ໄດຮ້ບັມອບຫມາຍ. 
- ມຄີວາມສາມາດໃນການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ຫນັແນວທາງນະໂຍບາຍລວມຂອງພກັໃຫເ້ປັນອນັລະອຽດ ໃນຂອບເຂດ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ; ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງ ແລະ ສາມາດເປັນຄນັທຸງໃຫປ້ະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົັ່ າໃນການ
ແກໄ້ຂ, ໄກັ່ ເກັ່ ຍບນັຫາ ແລະ ຄໍາສະເຫນຂີອງປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິັ່ ນຕນົ. 
4). ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ: 
- ມແີບບແຜນວທິນີາໍພາ, ວທິເີຮດັວຽກທີັ່ ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ວທິະຍາສາດ, ເຄາົລບົ ແລະ ປະຕບິດັຫລກັການລວມສູນ
ປະຊາທປິະໄຕ, ມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ, ກາ້ຄດິ, ກາ້ເຮດັ, ກາ້ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ມຄີວາມຍຸຕທໍິາ; ມທີດັສະນະມະຫາຊນົ
ຢັ່ າງຖ ກຕອ້ງ, ລງົໃກຊ້ດິຕດິແທດກບັປະຊາຊນົ, ຮູຟັ້ງ ແລະ ເກບັກາໍຄໍາຄດິຄໍາເຫນັທີັ່ ຖ ກຕອ້ງຂອງປະຊາຊນົ ນາໍສະເຫນີ
ຕໍັ່ ອງົການຈດັຕງັພກັ-ລດັທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ ເພ ັ່ ອນາໍໄປຄົນ້ຄວ້າແກໄ້ຂ. 
- ມປີະສບົການໃນຫນາ້ທີັ່ ວຽກງານ ແລະ ຮູເ້ສມີຂະຫຍາຍບດົບາດຊອງແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກາໍລງັແຮງຂອງ
ອງົການຈດັຕງັມະຫາຊນົ. 
5). ຕໍາແຫນັ່ ງພກັ: ບຸກຄະລາກອນທີັ່ ຈະແຕັ່ ງຕັງ້ເປັນປະທານແນວລາວສາ້ງຊາດນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 
ຕອ້ງມຕີໍາແຫນງເປັນຄະນະປະຈາໍພກັຂ ນ້ໄປ. 
6). ດາ້ນສຸຂະພາບ: ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງດ ີແລະ ສາມາດປະຕບິດັຫນາ້ທີັ່ ວຽກງານໄດເ້ປັນປົກກະຕ.ິ 
ຂ. ເງ  ັ່ອນໄຂຜູທ້ີັ່ ຈະເປັນປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການແນວລາວສາ້ງຊາດ ນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງ. 
- ບຸກຄະລາກອນທີັ່ ຈະເປັນປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການແນວລາວສາ້ງຊາດນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງ ຕອ້ງແມັ່ ນກອງປະຊຸມໃຫຍັ່  ຫລ  ກອງປະຊຸມສາມນັ, ວສິາມນັ ຂອງແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ນັນ້ ເປັນ 



ຜູປ້ ກສາຫາລ ສະເຫນແີຕັ່ ງຕັງ້ ດວ້ຍການລງົປະຊາມະຕຮິບັຮອງເອາົໂດຍການຊີນ້າໍຈາກຄະນະປະຈາໍພກັນະຄອນຫລວງ, 
ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ; ຫາ້ມການແຕັ່ ງຕັງ້ກັ່ ອນການຮບັຮອງເປັນກາໍມະການ. 
- ເດດັຂາດບໍັ່ ເອາົຜູທ້ີັ່ ເສຍບດົບາດ-ອດິທພິນົ, ມບີນັຫາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ການສໍລ້າດ-ບງັຫລວງ ແລະ ຂາດຄວາມ
ເປັນແບບຢັ່ າງ ໃນການປະຕບິດັກດົລະບຽບຂອງພກັ, ກດົຫມາຍຂອງລດັເຂົາ້ເປັນປະທານ, ຮອງປະທານ, ຄະນະກາໍ
ມະການແນວລາວສາ້ງຊາດນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. 
- ກລໍະນມີກີານຍກົຍາ້ຍ, ສບັຊອ້ນຫນາ້ທີັ່ ຂອງປະທານ, ຮອງປະທານແນວລາວສາ້ງຊາດນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ, ຄະນະປະຈາໍພກັນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ-ເມ ອງ ຕອ້ງສມົທບົ ແລະ ໄດຮ້ບັການເຫນັ ດຈີາກແນວລາວສາ້ງ 
ຊາດຂັນ້ເທງິຖດັຕນົສາກັ່ ອນ, ຈິັ່ ງສາມາດນາໍເອາົເປົາ້ຫມາຍບຸກຄະລາກອນ ສະເຫນຕີໍັ່ ກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການ
ແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ຂອງຕນົ ເພ ັ່ ອຮບັຮອງແລວ້ຈິັ່ ງແຕັ່ ງຕັງ້ ຫລ  ສບັຊອ້ນຫນາ້ທີັ່ ໃຫມັ່ . 
ຄ. ໂຄງປະກອບດາ້ນຈາໍນວນຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງ: 
# ຈາໍນວນຮອງປະທານແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ: 
- ຂັນ້ນະຄອນຫລວງ ແລະ ແຂວງໃນທົັ່ ວປະເທດໃຫປ້ະກອບຈາໍນວນຮອງປະທານ 2-3 ທັ່ ານ/ແຂວງ, 
ນະຄອນຫລວງ. 
- ຂັນ້ເມ ອງໃນທົັ່ ວປະເທດ ໃຫປ້ະກອບຈາໍນວນຮອງປະທານ 2 ທັ່ ານ/ເມ ອງ. 
# ຈາໍນວນກາໍມະການແນວລາວສາ້້ງຊາດນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ແລະເມ ອງ: ມອບໃຫຄ້ະນະປະຈາໍພກັ
ນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເປັນຜູກ້າໍນດົຕາມຄວາມເຫມາະສມົ ໂດຍອງີໃສັ່ ຈາໍນວນປະຊາກອນ ແລະ ຈາໍ
ນວນຊນົເຜົັ່ າຂອງແຂວງ ແລະ ເມ ອງເປັນຕວົກາໍນດົ. 
- ໂຄງປະກອບຄະນະກາໍມະການແນວລາວສາ້ງຊາດແຕັ່ ລະຂັນ້ ໃຫປ້ະກອບມຊີນົເຜົັ່ າ, ເພດຍງິ, ຕາງຫນາ້ຊັນ້ຄນົ, ຜູຊ້ງົ
ຄຸນວຸດທ ິແລະ ອງົການຈດັຕງັສງັຄມົ ທີັ່ ມຄີວາມກາ້ວຫນາ້ ຢູັ່ ໃນທອ້ງຖິັ່ ນຕນົ. 
III. ວທິຈີດັຕງັປະຕບິດັ: 
1. ຄະນະພກັຂັນ້ຕັ່ າງໆ ຄົນ້ຄວ້າເຊ ັ່ ອມຊ ມຄໍາສັັ່ ງແນະນາໍສະບບັນີແ້ລວ້, ໃຫຫ້ນັເປັນແຜນການ, ໂຄງການລະອຽດ ເພ ັ່ ອ
ຊີນ້າໍອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ຂອງຕນົ ນາໍໄປຈດັຕງັປະຕບິດັ. 
2. ຄະນະກາໍມະການແນວລາວສາ້ງຊາດນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເປັນເສນາທກິານໂດຍກງົ ໃຫຄ້ະນະພກັ, 
ຄະນະປະຈາໍພກັຂັນ້ຂອງຕນົໃນການຄົນ້ຄວ້າບຸກຄະລາກອນ ເພ ັ່ ອແຕັ່ ງຕັງ້ເຂົາ້ໃນອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ຂອງ
ຕນົ. 
3. ການເລ ອກເອາົບຸກຄະລາກອນເຂົາ້ເປັນປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການແນວລາວສາ້ງຊາດ
ນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ຕອ້ງກາໍແຫນນ້ມາດຖານ ແລະ ເງ  ັ່ອນໄຂ ທີັ່ ວາງໄວ,້ ມທີດັສະນະຖ ກຕອ້ງ, ເຮດັ
ເປັນຫມູັ່ ຄະນະ, ຕາ້ນແນວຄດິເຫນັແກັ່ ຈຸມ້ເຈ  ອ້-ຍາດຕພິີັ່ ນອ້ງ, ຫມູັ່ ເພ ັ່ ອນ ໂດຍບໍັ່ ຄໍານ ງເຖງິມາດຖານ-ເງ  ັ່ອນໄຂ. 
4. ຜັ່ ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ, ຫາກມບີນັຫາໃດຫຍຸງ້ຍາກ, ບນັຫາບໍັ່ ຈະແຈງ້ ໃຫພ້ວົພນັກບັສູນກາງແນວລາວສາ້ງ
ຊາດ ເພ ັ່ ອໃຫສູ້ນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ຂໍການຊີນ້າໍຈາກຄະນະເລຂາທກິານສູນກາງພກັ ແລວ້ແຈງ້ໃຫບ້ນັດາສະຫາຍ
ຮບັຊາບ. 



 


