
ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການ
ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ວາລະສານ

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2013 ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະເດັກ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ 
ເດັກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ບ້ານ ສີຖານເໜືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຫ້ອງການ, ໂທ: ( 856-21 ) 911584, ແຟັກ: 021 217010.
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ຄະນະຈັດທຳ
ຄະນະທີ່ປຶກສາ:

ທ່ານ ດຣ ຄຳລຽນ ພົນເສນາ
ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ
ທ່ານ ດຣ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ
ທ່ານ ນາງ ສົມສຸກ ຫອມສົມບັດ
ທ່ານ ຟອງສະມຸດ ຄຳວານວົງສາ

ຄະນະບັນນາທິການເນື້ອໃນ:

ທ່ານ ນາງ ນິພາພອນ ສຸກອາລຸນ
ທ່ານ ນາງ ອໍລະໄທ ວິສີສົມບັດ
ທ່ານ ນາງ ວາດສະໜາ ສຸວັນນະເມທີ
ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັດ ໄຊຍະສິງ

ອອກແບບ-ຈັດໜ້າ ແລະຮູບພາບ:

ທ່ານ ນາງ ວິມົນພອນ ຊະນະສີສານ
ທ່ານ ພອນວິໄລ ພຸດທະວົງສ໌
ທ່ານ ນາງ ສີວິໄລ ໂພທິຈັນ

ສາລະບານ
ບົດນຳ 3

ຂ້ໍກຳນົດຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ວ່າດ້ວຍ
ການແຕ່ງຕ້ັງຄະນະແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 4

ບົດສຳພາດແມ່ຍິງດີເດັ່ນ ໃນການ
ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນວຽກງານພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຄະນະກຳມາ
ທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, 
ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ 
ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
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ກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ານ ບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ກະຊວງ  ຜທ 11

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ 13

ສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງອົງການສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 58 ປີ 16

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນ
ຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 25 ພະຈິກ 17

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  
ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຄົບຮອບ 104 ປີ. 19

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບມະເຮັງເຕົ້ານົມ 23

ໜ້າ
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 ວາລະສານຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈັດພິມຂື້ນ
ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, 
ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ, ບັນດາວຽກງານ
ວິຊາສະເພາະ, ການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທ່ີຕິດພັນກັບ
ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ. 
ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ນຳສະເໜີສາລະ ແລະ ບາງບົດຮຽນ ແລະ 
ປະສົບການໃນການຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ຜທ 
ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
 ວາລະສານສະບັບນີ້ ໄດ້ນຳສະເໜີບົດລາຍງານຫຍໍ້
ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ, ບົດສຳພາດກ່ຽວກັບແມ່ຍິງດີເດັ່ນໃນວຽກງານ
ການຊ້ີນຳໆພາ ແລະ ເນ້ືອຫາທ່ີພົວພັນເຖິງວຽກງານສ່ົງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.
 ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ "  ວາລະສານສົ່ງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ "  ສະບັບນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ
ແລະ ມີຄຸນຄ່າ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສ່ົງເສ່ີມໃຫ້ເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ພ້ອມທັງ

ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປະກອບສ່ວນ
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອເຊື່ອມສານວຽກງານດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນທຸກ
ຂົງເຂດວຽກງານ.
 ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕ່ໍກຳລັງໃຈ ແລະ ພ້ອມຮັບ
ທຸກຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ການຕຳນິຕິຊົມ ທີ່ສ້າງສັນ ແລະ 
ມີຄຸນຄ່າ ຈາກບັນດາທ່ານ ເພ່ືອພ້ອມກັນປັບປຸງວາລະສານນ້ີ
ໃຫ້ດີຂື້ນເປັນກ້າວໆ.
 ແລະ ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ ພ.ສ 2557 ນີ້  ຂໍໃຫ້ 
ບັນດາທ່ານຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ປະສົບຜົນສຳເລັດ
ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານທຸກປະການ.

ບົດນຳ

ຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ, ກະຊວງ ຜທ.

ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ 3



ຂໍ້ກຳນົດ
ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ ແມ່ ແລະ ເດັກ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ  ເອກະລາດ  ປະຊາທິປະໄຕ  ເອກະພາບ  ວັດທະນາຖາວອນ

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ                                                                                            ເລກທີ__________/ຜທ

                                                                                                            ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..........................  

 - ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 374/ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2007 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ 
    ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
 - ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 363/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2011 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ 
    ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ແຫ່ງຊາດ.
 - ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 06/ຫລບ.ຄມດຊ, ລົງວັນທີ 
    09 ມັງກອນ 2011.
 - ອີງຕາມ ມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳພັກ ກະຊວງ ຜທ, ຄັ້ງວັນທີ 08 ສິງຫາ 2012.
 - ອິງຕາມ ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີຂອງກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ກະຊວງ ຜທ, ຄັ້ງວັນທີ 05 ພະຈິກ 2012.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
 ມາດຕາ 1: ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ ແມ່ ແລະ ເດັກ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຊຶ່ງປະກອບມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  1. ທ່ານ ດຣ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ  ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຜທ ເປັນປະທານ.
  2. ທ່ານ ຟອງສະມຸດ ຄຳວານວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ ຜທ  ເປັນຮອງປະທານ.
  3. ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ  ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ   ເປັນກຳມະການ.
  4. ທ່ານ ນາງ ທຳມາ ເພັດວິໄຊ  ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ    ເປັນກຳມະການ.
  5. ທ່ານ ບົວສະຫວາດ ອິນທະວັນ  ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ  ເປັນກຳມະການ.
  6. ທ່ານ ນາງ ຈັນທອນ ສອນວິໄຊ  ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນກຳມະການ.
  7. ທ່ານ ນາງ ນິພາພອນ ສຸກອາລຸນ ຫົວໜ້າພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຫ້ອງການ  ກະຊວງ 
            ເປັນກຳມະການ.
 ມາດຕາ 2: ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ທ່ີຖືກແຕ່ງຕັ້ງ 
      ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕມາຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.
 ມາດຕາ 3. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1149/ຜທ, ລົງວັນທີ 26/5/2011 ແລະ ມີຜົນສັກສິດ
      ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
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ທ່ານ ດຣ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຜທ

ເປັນປະທານ

ທ່ານ ຟອງສະມຸດ ຄຳວານວົງສາ
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ຜທ

ເປັນຮອງປະທານ

ທ່ານ ນ. ພອນວັນ ອຸທະວົງ
ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ

ເປັນກຳມະການ

ທ່ານ ນ. ທຳມາ ເພັດວິໄຊ
ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ 

ເປັນກຳມະການ

ທ່ານ ບົວສະຫວາດ ອິນທະວັນ
ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ

ເປັນກຳມະການ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ທ່ານ ນ. ຈັນທອນ ສອນວິໄຊ
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ເປັນກຳມະການ

ທ່ານ ນ. ນິພາພອນ ສຸກອາລຸນ
ຫົວໜ້າພະແນກສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະເດັກ, 

ຫ້ອງການ ຜທ ເປັນກຳມະການ
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ຂ້ າ ພ ະ ເ ຈົ້ າ ເ ຕີ ບ ໃ ຫ ຍ່ ຂື້ ນ ມ າ ໃ ນ ຄ ອ ບ ຄົ ວ ພ ະ ນັ ງ າ ນ ລັ ດ
ຄອບຄົວຫນ່ຶງ ທ່ີມີພ່ໍຊ່ືວ່າ ທອງວັນ ສຸກສະຫວັດ, ເປັນຄູສອນ ແລະ 
ແມ່ແກ້ວຈ້ອຍ ສຸກສະຫວັດ ເປັນພະຍາບານ. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ກຳເນີດ
ຂ້າພະເຈ້ົາ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ປີ 1965 ທ່ີ ບ້ານເທີງ ເມືອງ ຍອດອູ 
ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ແລະ ໄດ້ຕ້ັງນາມໃຫ້ວ່າ ພອນສະຫລີ ສຸກສະຫວັດ 
ເຊີ່ງເປັນລູກຄົນທີ 2 ໃນ 7 ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງດ້ວຍກັນ. ຊີວິດໃນ
ໄວເດັກຈະຂ້ອນຂ້າງຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່ ບວກໃສ່
ກັບສະພາບເສດຖະກິດຄອບຄົວເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໄດ້ຍົກຍ້າຍ
ທີ່ຢູ່ອາໃສໃນເກືອບທຸກໆ 2 ປີ ເພາະວ່າມີການຍ້າຍໄປຕາມການ
ມອບຫມາຍຫນ້າທີ່ຂອງຂັ້ນເທິງ ໃນການສ້າງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ
ໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ ຫລັງຈາກສຳເລັດການ ສ້າງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ 
ແລະ ສ້າງໄດ້ຄູຜູ້ສືບທອດແລ້ວກໍໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປເຂດທີ່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການສ້າງພະນັງານຄູໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ. ພາຍຫລັງປະເທດຊາດ
ໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາ ເປັນ ສ ປປ ລາວ ແລ້ວ ທັງຄອບຄົວ
ໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ.
 ໃນເດືອນ 3 ປີ 1976 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາເຂົ້າຮຽນຕໍ ່
ໃນຊັ້ນປະຖົມທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນເພຍວັດ, ບ້ານ ເພຍວັດ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ. ສະພາບແວດລ້ອມການດຳລົງຊິວິດ ໄດ້ປ່ຽນແປງ
ຢ່າງຂາດຂັ້ນຈາກທີ່ເຄີຍເຫັນພຽງແສງດາວໃນຍາມກາງຄືນມາ
ເປັນແສງໄຟຟ້າແຈ້ງສະຫວ່າງທົ່ວເມືອງ; ຈາກທີ່ເຄີຍຍ່າງໄປ
ໂຮງຮຽນທຸກມື້ ກໍໄດ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄປສົ່ງ. ມັນເປັນຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດ
ໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນປະຖົມປີທີ 4 
ເຊີ່ງເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງສົກຮຽນ. ຫນ້າຫນັກໃຈທີ່ສຸດແມ່ນໃນ

ເວລານີ້ແມ່ນຜົນຂອງການຮຽນເພາະບໍ່ສາມາດຮຽນທັນຫມູ່ເພື່ອນ
ຍ້ອນຫລັກສູດການຮຽນແມ່ນຕ່າງກັນຫລາຍ. ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມໃຊ້ເວລາຮໍ່າຮຽນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບມາດ
ຖານທ່ີຈະຕ້ອງສອບເສັງຫ້ອງໃຫ້ໄດ້ ແລະ ໃນທ່ີສຸດຕົນເອງກໍສາມາດ
ສອບຜ່ານຂື້ນຫ້ອງ ປ5 ໄດ້ຕາມຄວາມຫວັງ. 
 ໃນປີ 1979 ຂ້າພະເຂ້ົາໄດ້ໄປຕິດຕາມພ່ໍແມ່ທ່ີຖືກມອບຫມາຍ
ໄປປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄດ້ຮຽນຕໍ່ມັດທະຍົມ
ຕອນຕ້ົນ ທ່ີໂຮງຮຽນ T78 ແລະ ໄປຕ່ໍມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທ່ີໂຮງຮຽນ 
T80. ຕະຫລອດໄລຍະທີ່ຮໍ່າຮຽນ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ແຕ່ ປີ 1979 
ເຖິງ 1984 ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ໄດ້ຮໍ່າຮຽນວິຊາຄວາມຮູ້ຈາກຄູ
ອາຈານ ແຕ່ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດແບບລວມຫມູ່
ທ່ີຢູ່ໃນລະບຽບ ແລະ ມີວິໃນ, ມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນ, ມີຄວາມເປັນເຈ້ົາການ 
ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຕົນເອງສູງ.ໃນປີ 1994 ພາຍຫລັງຮຽນຈົບ
ມໍປາຍ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ຄືນສູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະ ໄດ້
ເລ່ີມເຂ້ົາຮຽນພາສາເຢຍລະມັນ ທ່ີສູນກະກຽມນັກສຶກສາໄປຕ່ໍຕ່າງເທດ
( ສູນຫລັກ 2 ) ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເພື່ອສອບເສັງໄປຕໍ່ສຶກສາ
ຕໍ່ຕ່າງປະເທດ. ໃນທີ່ສຸດຄວາມຝັນທີ່ຢາກໄປສຶກສາທີ່ຕ່າງປະເທດ
ກໍໄດ້ເກີດເປັນຈິງແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ. ຫລັງຈາກສອບຜ່ານການກຽມພາສາ 
ກໍໄດ້ຖືກສັບຊ້ອນໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ຕ່າງປະເທດ. ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫລາຍ
ຈົນຫາອັນປຽບບ່ໍໄດ້. ຄວາມຫວັງນ້ີເກີດຂ້ືນຍ້ອນບຸນຄຸນຂອງການນຳ
ພັກ ແລະ ລັດ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງມີ
ແບບແຜນ ແລະ ມີຈຸດສຸມ. ຂ້າພະເຂົ້າຂໍຖືໂອກາດນີ້ສະແດງຄວາມ
ຮູ້ບຸນຄຸນພັກ-ລັດເປັນຢ່າງສຸດຊື້ງ.  ແຕ່ ປີ 1985 ເຖິງ 1990 ແມ່ນ
ໄລຍະເວລາທ່ີຕົນເອງດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງແດນ. ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດໄວ້ຢ່າງດຽວ
ກໍຄືຕົນເອງຈະຕ້ັງຫນ້າສຶກສາຮໍ່າຮຽນໃຫ້ຈົບ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດ
ສະນິຍະບັດກັບບ້ານຫາພ່ໍແມ່ ແລະ ຍາດພ່ີນ້ອງໃຫ້ໄດ້ ຫລັງຈາກກຽມ
ພາສາ ທີ່ເມືອງວາຍມາ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກສັບຊ້ອນເຂົ້າຮຽນທີ່ ມະຫາ
ວິທະຍາໄລກາກ-ມາກ ( ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລບຊິກສ ໃນປະຈຸບັນ ) 
ພາກວິຊາເສດຖະສາດລົງເລິກວິຊາສະຖິຕິ ແລະ ການບັນຊີເສດຖະກິດ, 
ທ່ີເມືອງ ແລບຊິກສ, ອາດີດສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມເຢຍລະມັນ 
ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ໃນ ປີ 1990.
 ພາຍຫລັງຈົບການສຶກສາທີ່ ສສ ເຢຍລະມັນ ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ສັງກັດເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ໃນປີ 1990 ທີ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ( ສູນສະຖິຕິແຫ່ງລັດ 
ຂ້ືນກັບກະຊວງເສດຖະກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ໃນເມື່ອກ່ອນ ) 
ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ລວມອາຍຸການແລ້ວ ກໍພໍດີ 23 ປີ ທີ່ຕົນເອງໄດ້
ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຂອງ
ປະເທດເຮົາ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຈາກການເປັນພະນັກງານໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫລືອລ້າຈາກ Sida ມາຮັບຫນ້າທ່ີເປັນຫົວຫນ້າກົມສະຖິຕິສັງຄົມ, 

ແມ່ຍິງດີເດັ່ນໃນວຽກງານສະຖິຕິ

ບົດສຳພາດແມ່ຍິງດີເດັ່ນ
ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫລີ ສຸກສະຫວັດ ຫົວຫນ້າກົມສະຖິຕິສັງຄົມ
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະ ຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ

ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ6



ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນ
ປະຈຸບັນ.
 ສ່ີງສຳຄັນໃນເວລານ້ີແມ່ນການຈັດວາງແບບແຜນການດຳລົງ
ຊີວິດ ແລະ ການບໍລິຫານຕົນເອງເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ຮັບປະກັນ
ຜົນສຳເລັດຂອງຫນ້າທ່ີວຽກງານທ່ີຖືກຮັບຜິດຊອບ. ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກວ່າ
ການເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດເປັນລັດຖະກອນແມ່ນເປັນທີ່ຫນ້າພູມໃຈ ແລະ 
ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດໃນເວລານັ້ນ. ມັນແຕກຕ່າງກັບຊີວິດໄວຮຽນຫລາຍ 
ເພາະເຮົາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທັງຕົວເອງທັງວຽກງານ ແລະ ທັງສັງຄົມ
ຮອບໆຕົວເຮົາເອງ. ນັບແຕ່ມື້ໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເສຍ
ສະຫລະເວລາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເພື່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງຈິງໃຈ ພ້ອມທັງ
ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນທ່ີມີເຂ້ົາໃນການປະຕິບັດຫນ້າທ່ີ
ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ; ທັງຮຽນຮູ້ທັງຖອດຖອນບົດຮຽນກັບບັນດາ
ການນຳ ແລະ ເພື່ອນສະຫາຍຢູ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກໍຄື ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແນໃສ່ໃຫ້ໄດ້ຜົນສຳເລັດຂອງການ
ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຖືກມອບຫມາຍ.
 ຕະຫລອດໄລຍະ 23 ປີຜ່ານມາ ທ່ີຕົນເອງໄດ້ອຸທິດເພ່ືອການ
ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫັນໄດ້ວ່າຕົນເອງ
ໄດ້ຝຶກຝົນຫລໍ່ຫລອມ ຈົນກາຍເປັນພະນັກງານແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຫນ້າທີ່ວຽກງານ
ໃນຍຸກໃຫມ່ ເຫັນວ່າຕົນເອງຈະຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບໃນຫລາຍໆດ້ານ
ລວມທັງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຫລັກວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິອັນໃຫມ່ 
ແລະ ລະບົບການບໍລິຫານອົງກອນແບບມີປະສິດທິພາບຕາມມາດ
ຕະຖານສາກົນ ລວມທັງວິໃສທັດຂອງການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄປຕາມທິດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດເສດຖະກິດ
ສັງຄົມຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານຂອງເຮົາ. ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ
ການນັບມ້ືນັບເພ່ີມຂ້ືນ ແລະ ຮີບດ່ວນຂ້ືນບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບປະເທດ, 
ຂົງເຂດກໍຄືສາກົນ ເພາະສະນັ້ນສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເພື່ອ
ເຮັດຕອບສະຫນອງໃຫ້ທັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ
ກໍຄືຫນ້າທີ ່ການເມືອງໃນປັດຈຸບັນ, ໃນຖານະການນຳຜູ ້ຫນື ່ງ
ໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕົນເອງຈະຕ້ອງໄດ້ປັບຄືນແບບແຜນວິທີ
ເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການເກັບກຳ, ການວິໄຈ
ແລະ ປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ດ້ວຍການປັບປຸງ ແລະ ຫມູນໃຊ້ຫລັກ
ມູນສະຖິຕິຕາມມາດຕະຖານສາກົນເຂົ້າໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 
ພ້ອມນີ້ ຕົນເອງກໍຍັງຈະຕ້ອງຍົກລັະດັບທິດສະດີການເມືອງ ໃຫ້
ສົມຄູ່ກັບຫນ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 ຕະຫລອດໄລຍະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕິດພັນກັບວຽກຢູ່ສູນ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ນັບແຕ່ ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍເຫັນໄດ້ວ່າ
ວຽກງານສະຖິຕິເປັນວຽກງານຫນື່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ມີ
ຄວາມສຳຄັນ ເຊີ່ງມີການເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນທຸກໆຂະແຫນງການ. 
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດເປັນອົງກອນທີ່ຫນຸ່ມນ້ອຍ, ພື້ນຖານລະດັບ
ຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານກໍຍັງບໍ່ທັນມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ
ກໍຍັງບໍ່ສູງຖ້າທຽບໃສ່ສາກົນ, ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍ້ອນຄວາມ
ເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ສົມທົບກັບຄວາມຕັດສິນໃຈບຸກບືນ
ເຮັດຫນ້າທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງພະນັກງານທຸກຄົນດ້ວຍຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສູງ ທັງເຮັດທັງຄົ້ນຄ້ວາຮໍ່າຮຽນຈື່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບ

ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງ ສ ປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ
ຂ້ືນມາເປັນກ້າວໆທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບ; ໃນນ້ັນດ້ານ
ກົງຈັກການຈັດຕ້ັງກໍໄດ້ມີການເຕີບໂຕຈາກຈຳນວນບຸກຄະລາກອນ
ມີພຽງແຕ່ 15 ທ່ານ ໃນປີ 1990 ມາເປັນ 102 ທ່ານ ໃນປີ 2013 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງເຫມາະສົມຄືໄດ້ຖືກຍົກລະດັບ ຈາກ
ຖານະກົມຫນ່ືງ ໃນເມ່ືອກ່ອນ ມາເປັນອົງກອນຫນ່ືງທ່ີມີຖານະທຽບເທ່ົາ
ທະບວງ ເຊ່ີງປະກອບມີ 1 ຫ້ອງການ ແລະ 3 ກົມ, ຂ້ືນກັບກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະສາຍໃຍການຈັດຕັ້ງສາຍຕັ້ງ
ນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ; ມີພາລະບົດບາດອັນສຳຄັນຢູ່ໃນ
ຂະບວນການຂອງການ ການສ້າງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ 
ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
ສັງຄົມ ໃນລະດັບປະເທດກໍຄືລະດັບພາກພື້ນ. ລັດຖະບານໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ວຽກງານສະຖິຕິໂດຍການ
ຮັບຮອງເອົາກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ສະບັບເລກທີ 03 ມີຖຸນາ 
ປີ 2010 ແລະຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
ແຕ່ 2010 ຮອດ 2020 ອັນເປັນບ່ອນອີງອັນຫນັກແຫນ້ນ ໃຫ້ແກ່ 
ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຢູ່ພາຍໃນ
ປະເທດ ອັນເຮັດໃຫ້ບົດບາດຂອງສະຖິຕິລາວເຮົານັບມື້ນັບສູງຂື້ນ
ໃນເວທີສາກົນ. ເວົ ້າລວມແລ້ວ ວຽກງານສະຖິຕິໄດ້ມີການ
ພັດທະນາ, ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຫັນເປັນ
ທັນສະໄຫມເທື່ອລະກ້າວ.
 ການສ້າງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການເວລາໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ 
ຕໍ່ການສະຫນອງຂໍ້ມູນທ່ີສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດ ບາດຍິງ-ຊາຍ
ໂດຍມີການນຳໃຊ້ສະຖິຕິແຍກເພດເຂ້ົາໃນບັນດາຕົວຊ້ີວັດຕ່າງໆ 
ບ່ໍວ່າຈະເປັນຂ້ໍມູນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຄວາມທຸກຍາກ  ແລະ 
ສີ່ງແວດລ້ອມ. ແຕ່ຖ້າຈະເວົ ້າເຖິງການເຊື່ອມສານວຽກງານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ກໍເຫັນວ່າຍັງມີບາງ
ບັນຫາທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ເຫມາະສົມ. 
ຕາມທັດສະນະສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ
ການເຊື່ອມບົດບາດຍິງຊາຍ ຢູ່ໃນກະຊວງ ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນກົມທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຊີ້ນຳ 
ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຢູ່ບາງບັນຫາຄື:
 1. ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານພາຍໃນກົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ 
ເພື່ອຍົກສູງສະຕິຄວາມເປັນເຈົ້າການໃຫ້ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕໍ່
ຫນ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ໃຫ້ກ້າຄິດກ້າເຮັດ ແລະ 
ກ້າຮັບຜິດຊອບ ແນໃສ່ຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງເອື້ຍນ້ອງແມ່ຍິງ 
ໃຫ້ທຽບທັນກັບເພດຊາຍ.
 2. ໃຫ້ໂອກາດແກ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໄດ້ທົດສອບ ແລະ 
ສະແດງອອກຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນວຽກງານການ
ນຳພາ ແລະ ວິຊາສະເພາະໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ;
 3. ຍົກລະດັບຄວາມຊຳນານງານດ້ານວິຊາການດ້ານ
ສະຖິຕິແບບມືອາຊີບ ໃຫ້ທັງເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ອ້າຍນ້ອງຊາຍ 
ໄດ້ໄປຄຽງຄູ່ກັນ;...
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 4. ຍົກບົດບາດຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໃນການນຳພາ 
ແລະ ໃຫ້ຮັບຮູ້ຜົນງານ ກໍຄື ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພາະ
ເປັນປັດໃຈອັນສຳຄັນໃນການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງກ້າວຂື້ນທຽບ
ທັນກັບເພດຊາຍ;
 5. ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕ່ໍບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສ້າງ
ສີ່ງເອື້ອຍອຳນວຍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ ໃຫ້ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ
ໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; 
 ເພ່ືອເສີມສ້າງບົດບາດຍິງຊາຍໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງນ້ັນ 
ກະໂຕແມ່ຍິງເອງ ກໍຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຕັດສິນໃຈບືນຕົວ 
ແລະ ຝຶກຝົນຫລ່ໍຫລອມຕົນເອງ ເພ່ືອພິສູດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ
ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ. ອີກປັດໃຈຫນື່ງແມ່ນການຮັບຮູ້ 
ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດຫນ້າທີ່ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຢູ່ໃນ
ສັງຄົມແມ່ນເປັນບັນຫາສຳຄັນ ເພາະຈະເປັນບ່ອນອີງໃນການ

ຕີລາຄາ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການໃຫ້ໂອກາດທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ
ໃຫ້ມີຄວາມສະເຫມີພາບ. ເພາະສະນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ
ການເຊື່ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງຊາຍ ຢູ່ກະຊວງ ແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ກໍຄື ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ບັນລຸຕາມແຜນ
ທີ່ວາງໄວ້, ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມສ່ວນຫນື່ງຂອງການນຳສູນສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ ຈະຮ່ວມກັບເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງທຸກຄົນ ສຸມທຸກເຮື່ອແຮງ 
ແລະ ສະຖິຕິປັນຍາໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ ຢ່າງມີ
ຄວາມປະດິດສ້າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ ແລະ ການໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິຂອງປະເທດເຮົາມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ 
ແລະເພ່ືອສ້າງໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນອົງກອນທ່ີເຂ້ັມແຂງ
ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຫນັກແຫນ້ນດ້ານວິຊາການ ເພື່ອເປັນ
ທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

 ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ວຽງແກ້ວ  ສິດທິວົງ, ເກີດເມື່ອວັນທີ 
13 ເມສາ 1974 ທ່ີບ້ານ ທ່າແຕງ,  ເມືອງ ລະມານ, ແຂວງ ເຊກອງ. 
ເປັນລູກ ຂອງ ທ່ານ ພັນເອກ ຄຳລຽງ ສິດທິວົງ ເກີດທ່ີບ້ານ ຜັງແດງ, 
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ອັດຕະປື, ອາດີດຫົວໜ້າກົມ 49 ກົມໃຫຍ່
ເສນາທິການກອງທັບ ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ນາງ ບຸນລ້ອມ 
ສິດທິວົງ ເກີດທີ່ບ້ານ ທາດ, ເມືອງ ພິນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, 
ພະນັກງານສ່ືສານກອງພັນ 203 ໂພນເຄັງ, ປະຈຸບັນເປັນພະນັກງານ
ບຳນານ ຂື້ນກັບເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
 ປະສົບການທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ປະຫັວດ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ຜ່ານມາ:
 - ປີ 1982-1986 ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນ
ປະຖົມສົມບູນກອງທັບ, ໂພນເຄັງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

 - ປີ 1987-1989 ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມກອງທັບ 
ໂພນເຄັງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 - ປີ 1990-1992 ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ອຸດົມ ວຽງຈັນ ເມືອງ
ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 - ປີ 1992-1993 ເປັນນັກສຶກສາໂຮງຮຽນກຽມຕ່າງປະເທດ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ດົງໂດກ.
 - ປີ 1993-1994 ເປັນນັກສຶກສາໂຮງຮຽນກຽມພາສາ
ຫວຽດນາມ ຢູ່ T80 ສສ ຫວຽດນາມ
 - ປີ 1994-1998 ເປັນນັກສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ
ກົດໝາຍ ຮ່າໂນ້ຍ ສ.ສ ຫວຽດນາມ.
 - ເດືອນ1 ປີ 1999 ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ 
ວິຊາກົດໝາຍເສດຖະກິດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລກົດໝາຍ 
ຮ່າໂນ້ຍ   ສ.ສ ຫວຽດນາມ.
 - ເດືອນ 6 ປີ 1999-2002 ເປັນພະນັກງານສັງກັດຢູ່
ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມ ຊັ້ນຮ້ອຍໂທ,ກົມໃຫຍ່ ປ.ກ.ສ ກະຊວງ 
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
 - ທ້າຍປີ 2003 ຍົກຍ້າຍມາສັງກັດຢູ່ ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ 
ພະນັກງານ ຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
 - ເດືອນ 10 ປີ 2006 ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກພະນັກງານ 
ແລະ ນະໂຍບາຍ, ກົມ ຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ, ຄະນະກຳມະການ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
 - ເດືອນ 8 ປີ 2010 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ເປັນຫົວໜ້າ
ພະແນກພັກ-ກົງຈັກ ແລະ ໂຄສະນາອົບຮົມ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ
ພະນັກງານ ກະຊວງ ຜທ. 
 ການຈັດວາງແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດ ເພື່ອຮັບ
ປະກັນຜົນສຳເລັດຂອງໜ້າທ່ີວຽກງານກ່ໍຄືຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳສັງຄົມ ໃນສະພາບປະຈຸບັນ:

ທ່ານ ນາງ ວຽງແກ້ວ  ສິດທິວົງ ຫົວໜ້າພະແນກພັກ-ກົງຈັກ ແລະ 
ໂຄສະນາອົບຮົມ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງ ຜທ

ແມ່ຍິງດີເດັ່ນໃນວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ8



 ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແມ່ນພັກນຳພາທີ່ສະຫຼາດ
ສ່ອງໃສ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງ
ໃໝ່ຮອບດ້ານ ເຊ່ິງຂ້າພະເຈ້ົາເອງກ່ໍເປັນເອກະພາບ ແລະ ເຊ່ືອໝ້ັນ 
ຢ່າງຕາຍໃຈຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຖືເອົາ ຫຼັກການເຮັດວຽກແບບລວມສູນ
ປະຊາທິປະໄຕ ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ; 
ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກທີ່ຈະແຈ້ງ, ມີການຕິດຕາມກວດກາ
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ມີການສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພື່ອ
ເສີມຂະຫຍາຍດ້ານດີ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂຈຸດທີ່ຄົງຄ້າງ; ຍ້ອນ
ການປະຕິບັດຄືດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດປະຕິບັດ
ທຸກວຽກງານດ້ວຍຜົນສຳເລັດສູງ. ນອກຈາກຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານທີ່ຖືກມອບໝາຍດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງແລ້ວ 
ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຈັດສັນເວລາຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອເຂົ້າ
ຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ທາງກະຊວງຈັດຂື້ນ ແລະ ທາງສັງຄົມ
ຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນ. ນອກຈາກນ້ັນ ຍັງໄດ້ຕ້ັງໜ້າອອກແຮງງານ
ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ດ້ວຍການປູກເຫັດຂາຍບວກກັບເງິນ
ເດືອນຂອງຕົນເອງ ຊຶ່ງສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ຄອບຄົວໄດ້ດີ.
 ດ້ານການຍົກລະດັບຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບ ຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ກ່ໍຄື ໜ້າທ່ີການເມືອງໃນປັດຈຸບັນ.
 ສປປ ລາວ ເຮົາແມ່ນພວມຢູ່ໃນໄລຍະພັດທະນາຮອບດ້ານ
ແລະ ເພື່ອນຳພາປະເທດຊາດ ກໍ່ຄືປວງຊົນລາວທັງຊາດຫຼຸດພົ້ນ
ອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ
ໄດ້ມີແນວທາງນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ແນໃສ່ບຸກທະລຸໃຫ້ໄດ້ 
4 ດ້ານ ຄື: ບຸກທະລຸໃຫ້ໄດ້ ທາງດ້ານການຍົກລະດັບຕົນເອງ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານລະດັບວິຊາສະເພາະ ກໍ່ຄືລະດັບຄວາມຮູ້
ທາງດ້ານທິດສະດີແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ສຸດ; 
ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າເອງແລ້ວ ໄດ້ຈົບການສຶກສາຊັ້ນປະລິນຍາຕີ 
ຮຽນຈົບທິດສະດີ 45 ວັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມຢູ່ພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພາະການສຶກສາຊອກຮູ້ຮຳ່ຮຽນແມ່ນບໍ່ມີ
ວັນຈະສິ້ນສຸດ ເພື່ອບຸກທະລຸໃຫ້ໄດ້ທາງດ້ານຈິນຕະນາການ, 
ລະບອບລະບຽບ ແບບແຜນໃນການເຮັດວຽກ; ພັດທະນາຕົນເອງ   
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ເພື່ອໃຫ້ສົມຄູ່ກັບໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບ
ມອບໝາຍ ຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດທ່ີດີຍ່ິງໆຂ້ຶນໄປໃນໜ້າທ່ີວຽກງານ 
ກໍ່ຄືພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່.
 ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໜ່ວຍສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ໄດ້ມີທິດທາງ ແລະ 
ແບບແຜນໃນການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດ ຂອງເອ້ືອຍນ້ອງຄື:
 ໃນຖານະທ່ີເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງຂອງກົມ
ຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາກ່ໍຄືປະຈຸບັນ ຂ້າພະເຈ້ົາ
ຂໍຢ້ັງຢືນວ່າ ເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງພາຍໃນກົມຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ
ທຸກຄົນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີແນວຄິດອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງ ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ ປະຕິບັດທຸກໜ້າທີ່ວຽກງານ
ທີ່ທາງຂັ້ນເທິງ ກໍ່ຄືຄະນະນຳກະຊວງ ວາງອອກຢ່າງຮອບດ້ານ.
 ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ຶງບ່ໍເປັນການຍາກຕ່ໍກັບການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດ 

ຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງພາຍໃນກົມ ທັງນີ້ກໍ່ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ
ຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດຈາກ ທ່ານປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງ, 
ຄຽງຄູ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປະຈຸບັນໄດ້ມີການ
ຮອງຮັບຕໍ່ກັບສິດສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍແລ້ວກໍ່ຕາມ 
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຍົກບາງຄຳເວົ້າທ່ີວ່າ:  ອ້າຍຮູ້ສອງ ນ້ອງຮູ້ຫນຶ່ງ 
ເພື່ອໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຍິງ-ຊາຍ ຮູ້ຈັກເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ 
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສູງສຸດ.
 ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ໃນ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ
ທີ່ວາງໄວ້ໃນກົມກອງໄດ້ດຳເນີນການ ແລະ ມີທິດທາງດັ່ງນີ້:
 ວຽກງານເຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນເປັນວຽກງານ
ບູລິມະສິດໜຶ່ງ ໃນຂະບວນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາ
ພັດທະນາປະເທດຊາດ ກ່ໍຄື ຂະບວນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 
ຕ່ໍກັບວຽກງານດ່ັງກ່າວ ໃນທັດສະນະຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ເຫັນວ່າ
ວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສຳ ຄັນຫຼາຍ ຕ້ອງໄດ້ສົມຄູ່ກັນ
ໄປກັບການພັດທະນາໃນທຸກໆດ້ານຂອງວຽກງານ ກໍ່ຄື ການ
ດຳລົງຊີວິດຕົວຈິງ ເຊິ່ງຄຳວ່າ: ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ນັ້ນ
ໝາຍວ່າຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ
ທ່ີພັກ-ລັດມອບໝາຍໃຫ້ ລວມໄປເຖິງຄວາມສະເໝີພາບພາຍໃນ
ຄອບຄົວລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ມີສິດສຽງ ສາມາດປະກອບຄຳຄິດ-
ຄຳເຫັນ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາຮ່ວມກັນກັບເພດຊາຍ ມີສິດໄດ້ຮັບ
ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນກັບເພດຊາຍ; ແຕ່ຈະເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນ 
ບັນດາເອ້ືອຍນ້ອງຍິງເອງກ່ໍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກຝົນຫ່ໍຼຫຼອມຕົນເອງ
ສຸມທຸກສະຕິປັນຍາ ເຫ່ືອແຮງເພ່ືອພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ; 
ທັງນີ້ ບັນດາທ່ານຊາຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເປີດໃຈໃຫ້ໂອກາດອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາທ່ານຍິງຕື່ມ ຫຼີກເວ້ັນ
ການຈຳກັດຂອບເຂດ ແບ່ງແຍກການມອບໝາຍໜ້າທີ່ວຽກງານ
ໃຫ້ທ່ານຍິງ. ໝາຍວ່າທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ
ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນຕື່ມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນ
ຮຸ່ງເຮືອງ ຕາມແນວທາງກ້າວຂ້ືນສູ່ສັງຄົມນິຍົມ. ສຳລັບຢູ່ພາຍໃນ
ກົມກອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງກັດຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຂອງ
ທ່ານຫົວໜ້າກົມ ກໍ່ຄື ທ່ານປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງ 
ບ່ໍວ່າທ່ານຊາຍ ຫືຼ ທ່ານຍິງທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີສິດ ແລະ ພັນທະ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ
ຮ່ວມກັນ, ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ມີການແບ່ງງານ ລວມໄປເຖິງ
ການຊຸກຍູ້ຈິດໃຈບັນດາບຸກຄະລາກອນຍິງ-ຊາຍ ໃນທຸກໆດ້ານ 
ດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ, ຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃດໜຶ່ງລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມັກຄີໃນໝູ່ຄະນະ ກໍ່ຄື
ເພື່ອນຮ່ວມງານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກເປັນຢ່າງດີ; ທັງນີ້ 
ກ່ໍເພ່ືອແນໃສ່ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ 
ກໍ່ຄື 5 ຮ່ວມ: ຮ່ວມຄິດ, ຮ່ວມຕັດສິນໃຈ, ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, 
ຮ່ວມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮ່ວມຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
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ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ,
ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

ປະຈຳສົກປີ 2013-2014, ຄັ້ງວັນທີ 01 ຕຸລາ 2013.

 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 01 ຕຸລາ 2013 ທີ່ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ
ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, 
ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະຈຳສົກປີ 2013-2014 ຂ້ຶນ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ຄຳລຽນ ພົນເສນາ, 
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການ
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແລະ ປະທານຄະນະ
ກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ, ພ້ອມນີ້ກໍ່ມີບັນດາທ່ານຄະນະກຳມາທິການ
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການ
ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ, ບັນດາຜູ້ປະສານງານວຽກງານສົ່ງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະເດັກ ແລະ
ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດ 35 ທ່ານ.
 ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະຫຼຸບ
ຕີລາຄາຄືນການເຄ່ືອນໄຫວໃນສົກປີ 2012-2013 ຜ່ານມາ
ພ້ອມທັງສະເໜີຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ

ວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແລະ ວຽກງານ 
ແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ໃນໄລຍະ 1 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ສົກ 2012-2013, ນຳສະເໜີ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນກິດຈະກຳຂອງສົກປີ
2013-2014 ແລະ ພ້ອມກັນນ້ັນກໍ່ໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື
ເນື້ອໃນຮ່າງແຜນດຳເນີນງານວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ  ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເພື່ອເປັນ
ການກະກຽມກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເປີດກວ້າງທົ່ວປະເທດ
ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ
ແຫ່ງຊາດ, ແລະ ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປະກອບຄຳຄິດ
ຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ, ມີການແລກປ່ຽນ
ຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມມີ
ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນ
ໄປເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ ແລະ ໄດ້ສີ້ນສຸດລົງຢ່າງຈົບງາມ.
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 ກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງ
ຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ, ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງສະຫາຍ ນາງ ສິລິວັນ ຄົນທະປານ ຜູ້ຊ່ວຍ 
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,
ແລະ ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ສະຫາຍ 
ດຣ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຜທ ເລຂາໜ່ວຍພັກ
ຫ້ອງການ, ມີບັນດາຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ຜທ , ຜູ້ປະສານງານຂອງບັນດາກົມ ແລະ 
ທຽບເທົ່າກົມ ທີ ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະມາຄົມ
ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາດ້ານກົດໝາຍ ພ້ອມທັງ
ພະນັກ ງານວິຊາການ ແລະ ພະແນກສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 40 ທ່ານ, ຍິງ 25 ທ່ານ, 
ຊາຍ 15 ທ່ານ.
 ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ ້ ແມ່ນເພື່ອ
ສ້າງຂະບວນການຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 
III ຂອງໜ່ວຍພັກຫ້ອງການ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຍົກລະດັບ
ຄວາມສຳນຶກ, ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,
ເພື່ອສະເໜີກ່ຽວກັບເນື້ອໃນເອກະສານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ 
ໃນຂົງເຂດວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊັ່ນ: ຄວາມສຳນຶກ
ກ່ຽວກັບເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມສະເໝີພາບ 
ແລະ ຄວາມເປັນທຳ, ສະພາບບັນຫາແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ, 
ການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ 

ຮັບຟັງສະຖິຕິແຍກເພດ, ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຜທ ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການ
ຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງໜ່ວຍພັກຫ້ອງການ
ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນມໍ່ໆນີ້.

 ເຊິ ່ງການຈັດສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ ້ ແມ່ນເປັນການ
ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ
ຕໍ່ກັບວຽກງານເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍໃຫ້ດີຂື້ນກ່ວາ
ເກົ່າ ແລະ ເຫັນໄດ້ ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ, 
ໃຫ້ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍດ້ານເນື້ອໃນຈິດໃຈ ໃຫ້ປະກົດ
ຜົນເປັນຈິງເທື່ອລະກ້າວ.   
 ນອກຈາກນ້ັນກ່ໍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ ແລະ ປະກອບ
ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ພ້ອມທັງ ດຳເນີນກິດຈະກຳຮ່ວມກັນຢ່າງ
ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກະຊວງ  ຜທ
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ນາງ ສິລິວັນ ຄົນທະປານ ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະເໜີບົດກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳນຶກ

ກ່ຽວກັບເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ນັກສຳມະນາກອນແບ່ງຈຸຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລ ື

ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.



ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເດັກສາກົນ, ຄັ້ງວັນທີ 06 ມິຖຸນາ 2013.

 ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ ແລະ 
ເດັກ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ, 
ໂດຍການເປັນປະທານ ແລະ ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ
ຂອງ ທ່ານ ດຣ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຮອງປະທານຄະນະ
ກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ແຫ່ງຊາດ. ບັນດາຄະນະ
ກຳມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ, ຜູ້ປະສານງານຂອງບັນດາ
ກົມ ແລະ ທຽບເທ່ົາກົມ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 
ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ 
ແລະ ເດັກ ແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງພະນັກງານວິຊາການ ແລະ 
ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ 
ແລະ ເດັກ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 200 ທ່ານ, ຍິງ 115 ທ່ານ, 
ຊາຍ 85 ທ່ານ.
 ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ ້ ແມ່ນເພື່ອ
ສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກສາກົນ ປະຈຳປີ 2013, ເພື່ອ
ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຍົກລະດັບຄວາມສຳນຶກ, ຄວາມຮັບຮູ້
ກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ, ເພ່ືອສະເໜີກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນ
ເອກະສານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ເຊັ່ນ: ແຜນ
ຍຸດທະສາດຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ

ແຫ່ງຊາດ, ແຜນດຳເນີນງານ ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ.
ພາຍໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີໂດຍຫຍໍ້
ກ່ຽວກັບປະຫັວດຄວາມເປັນມາຂອງວັນເດັກສາກົນວັນທີ 
01 ມິຖຸນາ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອງວຽກງານຄມດຊ 
ໂດຍທ່ານ ນ ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ, ຮັກສາການຫົວໜ້າກອງເລຂາ 
ຄມດຊ. ພ້ອມທັງສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ຂອງຄະນະ ເຊິ່ງໃນນັ້ນໄດ້ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ
ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຕ່າງເຊັ່ນ: ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, 
ສູນວັດທະນະທຳເດັກ ( ກະຊວງ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ແລະ 
ວັດທະນະທຳ ).
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  ນອກນ້ັນທ່ານໄດ້ຍົກເອົາບົດຮຽນຈາກບັນດາປະເທດ
ໃນຂົງເຂດອາຊຽນ ຕໍ່ກັບວຽກງານເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ 
ເຊ່ິງຫຼາຍປະເທດກ່ໍໄດ້ເລ່ັງໃສ່ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານ
ພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງເປັນພາສາກາງໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆພາກສ່ວນຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຫັນປ່ຽນທັດສະນະ ແລະ ຮູບແບບການສືກສາ ເພື່ອ
ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ຕົວຈິງຂອງໂລກ ກໍ່ຄືຂອງສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນນີ້. ທ່ານຍັງ
ໄດ້ຍົກບັນຫາການຄ້າມະນຸດ, ເດັກທ່ີດ້ອຍໂອກາດ ໃນການ
ເຂົ້າຮັບການສືກສາ, ເດັກທີ່ຕິດຢາເສບຕິດ, ການມີລູກ
ກ່ອນໄວອັນຄວນ, ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ການໃຊ້

ແຮງງານເດັກແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະອື່ນໆ. ພ້ອມທັງ
ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາວ່າດວ້ຍສິດທິເດັກ ເຊ່ິງປະກອບ
ມີ 4 ສິດຄື: 
 1) ສິດທິໃນການຢູ່ລອດ: ແມ່ນສິດທິໃນການມີ
ຊິວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລທາງດ້ານສຸຂະພາບ 
ແລະ ການລ້ຽງດູເປັນຢ່າງດີ. 
 2) ສິດທິໄດ້ຮັບການພັດທະນາ: ແມ່ນສິດໃນການ
ພັດທະນາເດັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ສະຕິ
ປັນຍາ, ຈິດໃຈ, ອາລົມ, ສັງຄົມ, ສິນລະທຳເຊ່ັນ: ເດັກທຸກຄົນ
ມີສິດໄດ້ຮັບການສືກສາມີມາດຕະຖານການພັດທະນາທີ່
ເໝາະສົມ, ມີສິດໄດ້ພັກຜ່ອນ, ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ
ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ.  
 3) ສິດໃນການໃດ້ຮັບການປົກປ້ອງ: ເດັກທຸກຄົນ
ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເມ່ືອເກີດບັນຫາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
ເຊັ່ນ: ເດັກຖືກຈຳແນກ, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ( ທາງດ້ານ
ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ) ແລະອື່ີນໆ. 
 4) ສິດທິໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ: ສິດທິຂອງເດັກ
ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກວຽກງານທີ່ພົວພັນ
ເຖິງເດັກເຊ່ັນ: ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງມີອິດສະຫຼະ 
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນຜົນກະທົບກັບຊິວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພ້ອມ
ກັນນ້ັນ ຄຳຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ
ໃນຊຸມຊົນ. 
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 ການຈັດສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈດີຂື້ນ
ຕໍ່ກັບສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ 
ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້
ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍດ້ານເນື້ອໃນຈິດໃຈໃຫ້ປະກົດຜົນ

ເປັນຈິງເທື່ອລະກ້າວ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ 
ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນພ້ອມທັງດຳເນີນກິດຈະກຳ
ຮ່ວມກັນ.ດ້ວຍບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ
ສຳຄັນຢ່າງຍ່ິງ 

 ທ່ານ  ຟອງສະມຸດ ຄຳວານວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຜທ, ຜູ້ຊີ້ນຳພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ, ຫ້ອງການ ກະຊວງ ຜທ ມອບຊໍ່ດອກໄມ້ໃຫ້ທ່ານ ນາງ ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ, ຮັກສາການຫົວໜ້າກອງເລຂາ 

ຄມດຊ. ເນື່ອງໃນໂອກາດທີ່ທ່ານມາປະຖະກະຖາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານກ່ຽວກັບວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ.



ສະເຫຼີມສະຫຼອງ
ວັນສ້າງຕ້ັງອົງການສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 58 ປີ

( ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 1955 - 20 ກໍລະກົດ 2013 )

 ການຈັດຕັ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 58 ປີ ແລະ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່
ກ່ຽວກັບ “ ວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ” ຂອງກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 30 
ກໍລະກົດ 2013, ເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການ 
ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ  ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ 
ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານ ດຣ.ຈັນສີ 
ພິມພະຈັນ ປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ, 
ເຊິ່ງມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, 
ຮອງພະແນກ, ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ສະມາຊິກສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງພາຍໃນ ຜທ, ແລະ ນັກວິທະຍາກອນ ຈາກສະມາຄົມ
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 250 ທ່ານ, 
ຍິງ 160 ທ່ານ.
 ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອ
ສຶກສາອົບຮົມສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ແມ່ຍິງລາວ
ບັນດາເຜົ່າໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດ 
ຄວາມເປັນມາແຫ່ງການກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ເພື່ອປຸກລະດົມ

ສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງໃນຂົງເຂດ ຜທ ໃຫ້ເປັນເຈ້ົາການ
ເຂົ້າຮ່ວມຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການສາມສ້າງຂອງພັກ, 
ລັດ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍແຂ່ງຂັນ 03 ດີ ຂອງສູນກາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄຸນລັກສະນະ
ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ,

ຜົນງານການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ກໍ່ຄື ແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດ 
ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດກໍ່ຄືການພັດທະນາ ແລະ
ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ຍິງ. ແລະ 
ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຄອບຄົວ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການວາງແຜນຄອບຄົວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
-ລັດຖະກອນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາດ່ັງກ່າວ.
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ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນ 
ຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 25 ພະຈິກ

 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 05 ທັນວາ 2013 ທີ່ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ
ວິທະຍາສາດ ເພ່ືອລະນຶກເຖິງວັນສາກົນ ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕ່ໍແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ  25 ພະຈິກ.ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ 
ດຣ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,  ທັງເປັນຮອງປະທານກຳມາທິການ
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານຄະນະ
ກຳມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ
ຈາກກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ  
108 ທ່ານ. 

 ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ສານຂອງທ່ານ ທອງສິງ 
ທຳມະວົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜ່ານທາງວີດີໂອ 
ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນສາກົນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກນ້ອຍ 25 ພະຈິກ, ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການເລົ່າມູນເຊື້ອ 
ປະຫັວດຄວາມເປັນມາຂອງວັນສຳຄັນດ່ັງກ່າວ ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ນາງ 

ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ທັງເປັນ
ຮອງຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ກະຊວງ ຜທ ( ປະຈຸບັນຕຳແໜ່ງຂອງ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ 
ແມ່ນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ  ກະຊວງ ຜທ )ເຊິ່ງມີບາງຕອນ
ສຳຄັນ ຄື: ວັນທີ 25 ພະຈິກ ໄດ້ຖືກຍົກຂື້ນທຳອິດ ໃນປະເທດ 
ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ຄ່ອຍໆແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປສູ່ປະເທດ
ຕ່າງໆທ່ົວໂລກ ໃຫ້ເປັນວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, 
ຊຶ່ງເວລານັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີຫົວຂໍ້ ເປັນເອກະພາບ ບາງຄັ້ງກໍ່ເອີ້ນວ່າ: 
ວັນທ່ີບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ວັນແຫ່ງຢຸດຕິການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ໄດ້ຖືກປະກາດເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍ
ນັກເຄ່ືອນໄຫວ ສ່ົງເສີມດ້ານສິດທິແມ່ຍິງ ໃນຂົງເຂດອາເມລິກາລາຕິນ 
ແລະ ຕາຣີບຽນ ເຊ່ິງຈັດຂ້ຶນທ່ີນະຄອນ ໂບໂກຈາ ປະເທດ ໂກລົມເບຍ 
ລະຫວ່າງວັນທີ 18-21 ກໍລະກົດ 1981 .ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນັ້ນ 
ໄດ້ກ່າວປະນາມຄວາມຮຸນແຮງ ບົນພ້ືນຖານ ຄຸນລັກສະນະທາງເພດ
ຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນ
ຄອບຄົວ, ການຂ່ົມຂືນທຳສຳເລົາ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ,
ລວມທັງຄວາມຮຸນແຮງໃນພາກລັດ ເຊ່ິງປະກອບມີ: ການທໍລະມານ 
ແລະ ການກົດຂີ່ຂົມເຫັງນັກໂທດການເມືອງ ທີ່ເປັນເພດຍິງ.
ວັນທີ 25 ພະຈິກ ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນວັນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອລະນຶກເຖິງ ສາມເອື້ອຍນ້ອງຕະກຸນ ມີຣາບານ 
(Mirabal) ຈາກສາທາລະນະລັດໂດມີນີແກນ, ອາເມລິກາລາຕິນ 
ທີ່ຖືກລອບຄາດຕະກຳຢ່າງໂຫດຮ້າຍປາເຖື່ອນໃນປີ 1960 ໃນ
ລະບອບຜະເດັດການຊອງຣາຟາເອລ ທຣູກີໂລ ( Rafael Trujillo 
1930-1961 ). ວັນດັ່ງກ່າວ...
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ໄດ້ຖືກກຳນົດເປັນວັນລະນຶກ ແລະໄວ້ອາໄລເຖິງສາມເອື້ອຍນ້ອງ

ຕະກຸນມີຣາບານ ( Mirabal ) ເຊິ່ງທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າແມ່ນ

ວັນຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານ ຄຸນລັກສະນະທາງເພດ. 

ນອກຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບ

ເອກະສານວ່າດ້ວຍການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ, ເມືອງ ພັດທະນາ 

ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ປາສະຈາກ

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໂດຍທ່ານ ນາງ 

ມະນີວອນ ຫຼວງສົມບັດ ຫົວໜ້າພະແນກ, ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການ

ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຜູ້ແທນ

ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ໍໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ 

ກ່ຽວກັບບັນດາຫົວຂໍ້ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນ

ຂະບວນການຟົດຝ້ືນ.

 ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ພະນັກງານ-

ລັດຖະກອນ ກະຊວງ ຜທ ແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເຫັນໄດ້

ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນ ຢຸດຕິການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມ

ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ຮັບຮູ້ສິດທິພື້ນຖານຂອງຕົນ

ໃນການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸດຕິທຳ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນອງ ຈາກ

ການກະທຳຄວາມຮຸນແຮງ  ຊ່ຶງສະແດງອອກໃນແນວທາງນະໂຍບາຍ

ຂອງພັກ, ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ 

ກໍ່ຄືບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນອ້ຍ ທີ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ເປັນພາຄີເປັນຕົ້ນ: 

ສົນທີສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ສົນທີສັນຍາວ່າດ້ວຍ

ການລືບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ

ສິດທິເດັກ ແລະ ອື່ນໆ.
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 ວັນທີ 05 ມີນາ 2014  ກະຊວງ ຜທ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ

ສະຫຼຸບການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ຍິງ ປະຈຳ ປີ 2013 ແລະ

ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2014 ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ 

ຜທ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 08 ມີນາ 

ຄົບຮອບ 104 ປີ ຂື້ນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ 

ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນ

ແມ່ຍິງລາວ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶນ. ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ 

ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, 

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

ມີບັນດາສະຫາຍບໍລິຫານງານພັກກະຊວງ ຜທ, ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, 

ຫ້ອງການ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ, ສູນຝຶກ, ຜູ້ຕາງໜ້າ

ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພັນກຳມະບານ 

ກະຊວງ ຜທ, ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍ, 

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍ ແລະ ສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ພ້ອມດ້ວຍ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 250 ຄົນ, ຍິງ 176 ຄົນ. 

 ກອງປະຊຸມໄດ້ ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ມູນເຊື້ອ ປະຫວັດ

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 08 ມີນາ ຄົບຮອບ 

104 ປີ, ເຜີຍແຜ່ບົດ ສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 

ຄັ້ງທີ 03 ສະໄໝ ທີ VI ໂດຍທ່ານ ນາງ  ທຳມາ ເພັດວິໄຊ 

ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ   

ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ຍິງ 

ປະຈຳປີ 2013 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ ປີ 2014 ໂດຍ 

ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫຼີ ສຸກສະຫວັດ ຫົວຫນ້າກົມສະຖິຕິສັງຄົມ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

 ພ້ອມດຽວກັນນ້ີ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ກຳມະການສູນກາງພັກ, 

ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ 

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດມອບໃບຍ້ອງຍໍແມ່ຍິງ 

03 ດີ ຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄລຍະທີ I ( 2011-

2013 ) ຈຳນວນ 142  ຄົນ ແລະ ໃຫ້ກຽດມອບໃບຊົມເຊີຍແມ່ຍິງ 

03 ດີ ຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄລຍະທີ I ( 2011-

2013 ) ຈຳນວນ 34 ຄົນ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ 

ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ປະທານ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  
ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຄົບຮອບ 104 ປີ ຢ່າງຄຶກຄື້ນ.

ທ່ານ ນາງ  ທຳມາ ເພັດວິໄຊ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ



ຮູບພາບບັນຍາກາດ ການສະເຫລີມສະຫລອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ
ວັນທີ 08 ມີນາ ຄອບຮອບ 104 ປີ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ.

ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງ ຜທ 
ກ່າວເປີດພິທີສະເຫລີມສະຫລອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 08 ມີນາ ຄອບຮອບ 104 ປີ

ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ20



ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ຜທ  ມອບໃບຍ້ອງຍໍ 
ທ່ີມີຜົນງານໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂ້ໍແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ  ໄລຍະທີ I ( 2011-2013 ) 

ໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງ ຜທ ເຊິ່ງຕາງໜ້າຮັບໂດຍທ່ານ ນາງ ທຳມາ ເພັດວິໄຊ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ,
ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ຜທ  ມອບໃບຍ້ອງຍໍ ທ່ີມີຜົນງານໃນຂະບວນ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ  
ໄລຍະທີ I ( 2011-2013 ) ໃຫ້ບຸກຄົນ 3 ດີ ຂອງບັນດາໜ່ວຍສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ.

ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ປະທານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ກະຊວງ ຜທ ມອບໃບຊົມເຊີຍ ທີ່ມີຜົນງານໃນຂະບວນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຂອງສູນກາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄລຍະທີ I ( 2011-2013 )
ໃຫ້ສະມາຊິກ ບັນດາໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຜທ.

ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ 21



ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ  ກະຊວງ  ຜທ  ຈັດກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນກິລາ ເປຕັງ ມິດຕະພາບ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ
 ເພື່ອລະດົມທຶນເຂົ້າໃນກອງທຶນ ແມ່ຍິງ ຜທ  

ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ22

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ 
ວັນທີ 08 ມີນາ ຄອບຮອບ 104 ປີ



ສາລະໜ້າຮູ້

ມະເຮັງແມ່ນຫຍັງ?
 ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາປະກອບໄປດ້ວຍເຊວຈຳນວນຫຼາຍ 
ໂດຍມີການແບ່ງໂຕ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: 
ເຊວເມັດເລືອດແດງຈະມີການຜະລິດເພີ່ມເມື່ອຮ່າງກາຍ
ເຮົາເສຍເລືອດ ຜະລິດເມັດເລືອດຂາວເພີ່ມເມື່ອຮ່າງກາຍ
ເຮົາຕິດເຊື້ອ ແຕ່ເຊວທີ່ສ້າງໂດຍທີ່ຮ່າງກາຍເຮົາບໍ່ສາມາດ
ຄວບຄຸມໄດ້ເຮົາເອີ້ນວ່າ: ເນື້ອງອກ Tumor ເຊື່ງແບ່ງເປັນ 
Benign ແລະ Malignant .

Benign Tumor: 
 ຄືເນື້ອງອກທີ່ບໍ່ແມ່ນມະເຮັງ ເນື້ອງອກຈະບໍ່ແຜ່ກະຈາຍ
ໄປຍັງສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ ຕັດອອກແລ້ວຈະບໍ່ກັບມາ
ເປັນອີກເຊ່ັນ: fibroadenoma, cyst, fibrocystic disease.

Malignant Tumor:
 ເຊວຈະແບ່ງໂຕບໍ່ຢຸດ ຮ່າງກາຍເຮົາບໍ ່ສາມາດ
ຄວບຄຸມການແບ່ງໂຕ ເຊວຈະແຜ່ກະຈາຍໄປຍັງອະໄວ
ຍະວະໃກ້ຄຽງ ແລະ ແຜ່ໄປຍັງອະໄວຍະວະອ່ືນໆ ໂດຍອາດ
ຈະໄປຕາມກະແສເລືອດ ຫຼື ທາງນໍ້າເຫຼືອງເຮົາຮຽກການ
ແຜ່ກະຈາຍວ່າ Metastasis. 

ເຕົ້ານົມ:
 ເຕົ້ານົມຂອງຄົນເຮົາປະກອບໄປດ້ວຍໄຂມັນ ເນື້ອ
ເຍື່ອຕອມນ້ຳນົມປະມານ 15-20 lobes ພາຍໃນ lobe 
ປະກອບ lobules ແລະ ມີຖົງ bulbs ຕິດຢູ່ກັບທໍ່ນ້ຳນົມ
ເຊິ່ງຈະເປີດຍັງຫົວນົມ ( nipple ) ພາຍໃນເຕົ້ານົມຍັງມີ
ຫລອດເລືອດ ແລະ ນ້ຳເຫືຼອງ (lymph) ເຊ່ິງຈະໄປຮ່ວມກັນ
ຍັງຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງທີ່ຂີ້ແຮ້ (axillaries lymph node).
ມະເຮັງທີ່ເກີດໃນທໍ່ນໍ້ານົມເອີ້ນວ່າ: ductal carcinoma 
ເມື່ອມະເຮັງແຜ່ກະຈາຍຈະໄປຕາມຕອ່ມນ້ຳເຫຼືອງທີ່ຂີ້ແຮ້ 
ແລະ ອາດຈະໄປຍັງກະດູກ, ຕັບ, ປອດ ແລະ ຍັງໄປຕາມ
ຫລອດເລືອດ. ເຕົ້ານົມເຮົາປ່ຽນແປງຕາມອາຍຸ ແລະ ຕາມ
ຮອບປະຈຳເດືອນ ການທີ່ເຮົາໝັ່ນຄຳເຕົ້ານົມຕົນເອງ 
ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ລັກສະນະປົກກະຕິຂອງເຕົ້ານົມ ເຮົາ
ສາມາດພົບການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ືນທ່ີເຕ້ົານົມຕ້ັງແຕ່ທຳອິດ. 
 - ລັກສະນະເຕົ້ານົມໃນແຕ່ຊ່ວງເວລາຂອງຮອບ
ເດືອນ ຈະມີລັກສະນະບໍ່ຄືກັນກັບຊ່ວງກ່ອນມີຮອບປະຈຳ
ເດືອນ ເຕົ້ານົມຈະຕຶງ ແລະ ເບັງເມື່ອຄຳເບິ່ງຈະຮູ້ສືກຕືງ 
ຄຳໄດ້ຕ່ອມນ້ຳນົມແຕ່ຫຼັງຈາກປະຈຳເດືອນມາແລ້ວ ເຕົ້າ
ນົມຈະອອ່ນຕົວຂື້ນ. 
 - ເຕົ້ານົມໃນໄວທອງຈະບໍ່ເຕັ່ງຕຶງ ເນື່ອງຈາກຕ່ອມ
ນ້ຳນົມບໍ່ເຮັດວຽກແລ້ວ.

 - ສຳລັບທ່ານທີ່ຕັດມົດລູກໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັດຮັງໄຂ່ 
ເຕົ້ານົມຂອງທ່ານຍັງຄົງເໝືອນເດີມ.

ປັດໃຈສ່ຽງຕໍ່ການເກີດມະເຮັງເຕົ້ານົມມີຄື:
 - ອາຍຸຫຼາຍຂື້ນກໍ່ມີປັດໃຈສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງ
   ເຕົ້ານົມ
 - ການມີປະຈຳເດືອນຕັ້ງແຕ່ອາຍຸນ້ອຍ.
 - ເຄີຍເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ຫຼື ເນື້ອງອກທີ່ເຕົ້ານົມ
 - ຍ້ອນກຳມະພັນ
 - ມີການໃຊ້ລັງສີຮັກສາທີ່ເຕົ້ານົມ ຫຼື ເນື້ອງອກ
 - ກິນຮອກໂມນ estrogen ຫຼື progesterone
 - ການດື່ມເຫຼົ້າສິ່ງມືນເມົາຫຼາຍເກີນໄປ
 - ເຂົ້າສູ່ໄວທອງມີອາຍຸຫຼາຍຂື້ນ
 - ບໍ່ມີລູກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ນົມລູກ 
 - ບໍ່ຫຼີ ້ນກິລາ.

ການສັງເກດລັກສະນະຂອງເຕົ້ານົມ:
 ສັງເກດຜີວຂອງເຕົ້ານົມບໍ່ມີຮອຍຊ້ຳ ແລະ ມີສີສົ້ມ 
ແລະ ກ້ອນຢູ່ບໍລິເວນຂ້ີແຮ ຈະຕ້ອງຄຳເບ່ິງເຕ້ົານົມຖ້າຫາກວ່າ
ພົບກ້ອນຜິດປົກກະຕິ ແມ່ນຮີບຮ້ອນໃຈໄປປືກສາແພດ 
ຫາກຍົກມືຂື້ນແລ້ວມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຜີວໜັງກໍ່ຖືວ່າ
ຜິດປົກກະຕິ.
 - ຫາກຮູ້ສືກວ່າມີຄວາມປວດ ຄວນໄປປືກສາແພດ
 - ສັງເກດຫົວນົມມີການປ່ຽນແປງເປັນຕົ້ນ: ມີນ້ຳ
    ທີ່ບໍ່ແມ່ນນ້ຳນົມໄຫລອອກມາຈາກຫົວນົມ
 - ມີເລືອດອອກ ຫຼື ຫົວນົມມີນ້ຳອອກມາຕະຫຼອດ
   ເວລາ, ຫົວນົມຢູ່ຜິດຕຳແໜ່ງເຊັ່ນ: ຫົວນົມຍຸບລົງ
   ຫຼື ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ມີພື່ນອອກ
   ອອ້ມຫົວນົມ.

ວິທີປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ: 
 1. ເລືອກກິນອາຫານທີ່ມາຈາກພືດເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ
 2. ຮັບປະທານຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍຂື້ນ.
 3. ຮັກສານ້ຳໜັກ ແລະ ຫ້ີຼນກິລາເປັນປະຈຳ ຢ່າງໜ້ອຍ 
     30 ນາທີ/ມື້.
 4. ຫຼຸດການດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ສິ່ງມືນເມົາຕ່າງໆ.
 5. ເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຕ່ຳ.
 6. ປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ຖືກສຸຂະອານາໄມ.
 7. ການເກັບຮັກສາຄຸນະພາບຂອງອາຫານ
 8. ການໃຊ້ຄີມກັນແດດໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບອາກາດ
 9. ຫີຼກລ້ຽງການມີເພດສຳພັນກັບຫຼາຍໆຄົນ.

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ 23



ຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ລວມ ຍິງ ເປີເຊັນ % ຂອງເພດຍິງ

ພະນັກງານທັງໝົດ 535 ທ່ານ 176 ທ່ານ 32.89

I. ສາຍພັກ

ຄະນະພັກ ກະຊວງ 8 ທ່ານ 1 ທ່ານ 12.5

ຄະນະພັກຮາກຖານ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 5 ທ່ານ 2 ທ່ານ 40

ເລຂາໜ່ວຍພັກ ກະຊວງ 14 ທ່ານ 4 ທ່ານ 28.57

ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ 15 ທ່ານ 2 ທ່ານ 13.33

ຄະນະໜ່ວຍພັກ 37 ທ່ານ 9 ທ່ານ 24.32

ສະມາຊິກພັກສົມບູນ 204 ທ່ານ 63 ທ່ານ 30.88

II. ສາຍລັດ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 4 ທ່ານ 1 25

ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີວ່າການ 3 ທ່ານ 1 ທ່ານ 33.33

ຄະນະກົມ/ທຽບເທົ່າ 31 ທ່ານ 7 ທ່ານ 22.58

ຫົວໜ້າພະແນກ 42 ທ່ານ 10 ທ່ານ 23.80

ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກ 3 ທ່ານ 3 ທ່ານ 100

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 72 ທ່ານ 22 ທ່ານ 30.55

ຕົວເລກສະຖິຕິແຍກເພດ ຂອງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ສົກປີ (2012-2013)

ຕົວເລກຄັ້ງວັນທີ 10.10.2013


