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ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ (ກຜທ) ສະບັບນີ້ຈັດພິມຂຶ້ນເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ 

ເຜີຍແຜ່ກຽ່ວກັບການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານບົດບາດ 

ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກຜທ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຈົນຮອດທ້ອງຖິ່ນຕະຫລອດປີ 2017 

ເຊິ່ງເນື້ອໃນວາລະສານສະບັບນີ້ໄດ້ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບາງບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບ 

ການໃນການຊີ້ນໍາ-ນຳພາຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງພາຍໃນ ກຜທ ກໍ່ຄືຂະບວນການຂອງ 

ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ກຜທ ທີ່ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າຕັ້ງໜ້າຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ກັບ 

ອ້າຍນ້ອງເພດຊາຍ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ຕະຫຼອດມາ.ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຂອງປະເທດເຮົາ ໃຫ້ບັນລຸຜົນເປັນຈິງຕາມຄາດໝາຍ 

ທີ່ວາງໄວ້. ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ “ວາລະສານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ” 

ຄກມດ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບ 

ພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ຄກມດ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຍິ່ງຂ້ຶນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ນ້ອມຮັບທຸກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ການຕໍານິຕິຊົມທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ມີຄຸນຄ່າ 

ຈາກບັນດາທ່ານເພື່ອພ້ອມກັນປັບປຸງວາລະສານນີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ແລະ ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ບັນດາທ່ານຈົ່ງມີສຸຂະ 

ພາບເຂັ້ມແຂງ, ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນທຸກປະການ.

ປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 
                   ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ບົດນຳ
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ປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 
                   ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
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	 ຂ້າພະເຈົ້າ	 	 ຮູ້ສຶກເປັນກຽດ	 ແລະ	 ພາກພູມໃຈ	 ເປັນ 
ຢ່າງຍ່ິງທ່ີໄດ້ມີຄຳເຫັນຕ່ໍວາລະສານຄະນະກຳມາທິການ
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	 ແລະ	 ແມ່-ເດັກ	 ປະຈຳປີ	
2017	ຂອງກະຊວງ	ແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ.	
	 ໂດຍອີງຕາມ	ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ	ແລະ	ການ 
ເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ	ແລະ	ແມ່-ເດັກ	ຂັ້ນຂະແໜງການ	ແລະ	ທ້ອງຖິ່ນ 
ຄກມດ	 ກະຊວງ	 ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດ 
ຖະມົນຕີໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ,	 ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ 
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ,	 ນິຕິກຳ,	 ຍຸດທະສາດ,	 ແຜນດຳເນີນ 
ງານແຫ່ງຊາດ	 ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ລວມທັງບັນດາເນື້ອໃນຂອງສົນທິສັນຍາ,	 ອານຸສັນຍາ, 
ຖະແຫຼງການຂອງພາກພື້ນ	ແລະ	ສາກົນ	ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ	ແລະ	ແມ່-ເດັກ	ທີ່	ສປປ	ລາວ 
ເປັນພາຄີນຳໄປສ້າງເປັນແຜນດຳເນີນງານ,	 ແຜນການ,	
ໂຄງການເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ	 ໃນຂົງ 

ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ,  ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ,
ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານ ຄຊກມດ,  ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມ 
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ  ແລະ ແມ່-ເດັກ ຕ່ໍວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ  ແລະ  

ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ບົດປະກອບຄຳເຫັນ

ເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
	 ໃນປີ	 2017	 ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ	 ແລະ	 ແມ່-ເດັກ	 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງ 
ຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງ,	 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແຫ່ງຊາດ	 5	 ປີ	 ຄັ້ງທີ	 VIII	 ທີ່ພົວພັນເຖິງການສົ່ງເສີມ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ,	ລວມທັງເນື້ອໃນວິໄສທັດ	ຮອດ 
ປີ	2030,	ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ- 
ຊາຍ	(2016-2025)	ແລະ	ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ	ເພື່ອ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ	5	ປີ	 ຄັ້ງທີ່	 III	 (2016-2020)
ໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດແນໃສ່ສ່ົງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-
ຊາຍ,	 ມອບສິດເປັນເຈົ້າໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມການພັດທະ
ນາທຸກດ້ານກ້າວໄປເຖິງການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກ	
ແລະ	ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ	ແລະ	ເດັກນ້ອຍ.	
	 ນອກຈາກນີ້,	 ວຽກງານແມ່	 ແລະ	 ເດັກ	 ກໍ່ໄດ້ຮັບການ 
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາສຳຄັນຂອງການປ້ອງກັນ	ແລະ 
ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່	 ແລະເດັກ,	 ວຽກງານດ້ານໂພສະ 
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ນາການ	 ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນ 
ກະຊວງແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ	ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
	 ແຕ່ເມື່ອອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ 
ໃນໄລຍະໃໝ່	 ກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດ 
ທະນາແບບຍືນຍົງ	(SDGs)	ໂດຍສະເພາະເປົ້າໝາຍ	ທີ	5: 
ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ	 ແລະ	 ການມອບສິດເປັນ 
ເຈົ້າໃຫ້ແມ່ຍິງໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້	 ກໍ່ຄືແຜນ 
ການໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ,	 ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ຈັດ 
ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນແຜນຍຸດທະສາດ,	 ແຜນດຳເນີນ 
ງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ,	 ແຜນດຳ 
ເນີນງານແຫ່ງຊາດ	 ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ	 ແລະ	 ລຶບລ້າງ 
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ,	 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ	
ແລະ	 ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກຢ່າງຈິງຈັງ	 ແລະ	 
ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການເປັນເສນາທິການ 
ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ	ແມ່-ເດັກ	ກະຊວງ	ຜທ,	ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານ 
ວິຊາການ	ແລະ	ປະສົບການຕົວຈິງເພື່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງແຜນ 
ຍຸດທະສາດ,	 ແຜນດຳເນີນງານ,ແຜນກິດຈະກຳ,	 ການຈັດ 
ສັນງົບປະມານ	 ແລະ	 ການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ 
ດ້ານທຶນຮອນ	ແລະ	ວິຊາການ	ຈາກອົງການສາກົນ	ບໍ່ວ່າຈະ 
ເປັນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ	 ຫຼື	 ຫລາຍຝ່າຍ	 ກັບບັນດາປະ 
ເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ	ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສົ່ງເສີມບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ	ແລະ	ແມ່-ເດັກ,	ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ ່

ຍິງ,	ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໂດຍໃຫ້ເຊື່ອມ 
ຈອດກັບແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ 
ຍິງ-ຊາຍ	(2016-2025),	ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ	5	ປີ	ຄັ້ງທີ	 III	 (2014-2020)	
ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ,	 ກວດກາປະເມີນຜົນ	 ແລະ	 ສະຫຼຸບ 
ລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດ່ັງກ່າວໃຫ້ປະກົດ 
ຜົນເປັນຈິງ.	 ບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ	 ແມ່ນຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.	
	 ສະນັ້ນ,	 ຂ້າພະເຈົ້າ	 ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະກຳ 
ມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	 ແລະ	 ແມ່-ເດັກ	
ກະຊວງແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ	ຈື່ງຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກ 
ພາກສ່ວນຈົ່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຊ່ືອມສານວຽກ 
ງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ,	ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, 
ການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກ	ແລະ	ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ	 ແລະ	 ເດັກ,	 ສິດທິເດັກ,	 ການປົກປ້ອງສິດ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ	 ແລະ	 ເດັກ	 ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,	 ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ,	 ບົດສຳ 
ຫຼວດ	ແລະ	ສຶກສາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະຄັ້ງ,	ພົວ 
ພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາການຈັດຕັ້ງສາກົນ,	 ສປຊ,	 ສະຖາບັນ 
ການເງິນ,	 ປະເທດເພື່ອນມິດ,	 ພາກພື້ນ	 ແລະ	 ສາກົນກ່ຽວ 
ກັບວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ	ເປັນເຈົ້າການປະກອບ 
ສ່ວນເຂ້ົາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດ່ັງກ່າວໃຫ້ປະ 
ສົບຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
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ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 

ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ທ່ານ ນ. ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຜທ
ເປັນ ປະທານ

ທ່ານ ນ. ທຳມາ ເພັດວິໄຊ               
 ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ ຜທ             

ເປັນ ຮອງປະທານ.                           

ທ່ານ ນ. ພອນວັນ ອຸທະວົງ
ຫົວໜ້າກົມແຜນການ                   

ເປັນ ຄະນະ

ທ່ານ ສຸບັນ ວິຈິດຕຣາ ຮອງຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການ

ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ  ເປັນ ຄະນະ

ທ່ານ ນ. ນິພາພອນ ສຸກອາລຸນ
ຫົວໜ້າພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າ

ຂອງແມ່ຍິງ ແລະແມ່-ເດັກ ເປັນ ຄະນະ

ທ່ານ ບົວຄຳ ວິລະວົງ
ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ 

ເປັນ ຄະນະ

ນ. ພັນຈິນດາ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະຄຸ້ມຄອງເຂດ

ເສດຖະກິດພິເສດ ເປັນ ຄະນະ

ທ່ານ ນ. ສີສົມບູນ ອານຸວົງ                              
ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ                                  

ເປັນ ຄະນະ

ທ່ານ ຟອງສະມຸດ ຄໍາວານວົງສາ                                     
ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ

ເປັນ ຄະນະ

ທ່ານ ນ. ສຸດຈະລິດ ໜໍ່ແກ້ວ                         
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສຖຕ

ເປັນ ຄະນະ
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ທ່ານ ສຸບັນ ວິຈິດຕຣາ ຮອງຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການ

ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ  ເປັນ ຄະນະ

ທ່ານ ນ. ນິພາພອນ ສຸກອາລຸນ
ຫົວໜ້າພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າ

ຂອງແມ່ຍິງ ແລະແມ່-ເດັກ ເປັນ ຄະນະ

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ນ. ສາຍໝອນຄໍາ ມັງໜໍ່ເມກ
 ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຮ່ວມມືສາກົນກ່ຽວກັບ ແມ່ຍິງດີເດັ່ນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຮ່ວມມືກັບສາກົນ

1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຕົນເອງ:
- ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ນາງ ສາຍໝອນຄຳ ມັງຫນໍ່ເມກ
- ເກີດເມື່ອວັນທີ 22 ຕຸລາ 1967 
- ປະຈຸບັນເປັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ທັງເປັນ
ຮອງປະທານຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ. 
  ພາຍຫລັງ, ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ
ຈາກວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ເມືອງ ຕັດສະເກນ  
ລັດອຸດສະເບັກກິດສະຖານ (ອະດີດສະຫະ-ພາບໂຊຫວຽດ) 
ໃນປີ 1990 ກໍ່ໄດ້ມາເຮັດວຽກຢູ່ ກົມຮ່ວມມືສັງຄົມນິຍົມ  
ກະຊວງພົວພັນເສດຖະກິດກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນປີ  
1993 ຍ້ອນມີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງກົມຮ່ວມມືສັງ 
ຄົມນິຍົມ ກະຊວງພົວພັນເສດຖະກິດກັບຕ່າງປະເທດໄດ ້
ຍົກຍ້າຍມາສັງກັດໃນຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ  
ການຮ່ວມມື (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃນປະ 
ຈຸບັນ) ເຊີ່ງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ສັງກັດຢູ່ກົມຮ່ວມມືສາກົນ 
ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.
2. ຜົນສຳເລັດ ແລະ ປະສົບການໃນຂົງເຂດວຽກງານ 
ດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສັງເຂບ:
  ຕະລອດໄລຍະ 26 ປີ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກ 
ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ກັບບັນດາອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງພະນັກງານ, ໄດ ້
ອຸທິດ ແລະ ສຸມທຸກສະຕິປັນຍາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ  

ແລະ ເຫື່ອແຮງຂອງຕົນ ຢ່າງຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ. ຂ້າ 
ພະເຈົ້າ ຄິດວ່າ ວຽກງານການຮ່ວມມືສາກົນ ກໍ່ຄືວຽກງານ 
ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພ່ືອການພັດທະນາຈາກ 
ຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະ  
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານຕ້ອງກໍາໄດ້ແນວທາງນະໂຍບາຍ 
ຂອງພັກ-ລັດ ໃຫ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຍຸດທະ 
ສາດ ແລະ ຍຸດໂທບາຍເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫລືອ 
ສາກົນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂື້ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລ 
ຍະ. ເວ້ົາສະເພາະຂົງເຂດທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າຊີ້ນໍາ ແມ່ນຂົງເຂດ 
ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດອາຊີປາຊີຟິກ, ອາຟລິກກາ  
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ, ເຊີ່ງປັດຈຸບັນເຫັນວ່າ 
ການຊ່ວຍເຫລືອແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບຕ້ົນຂອງບັນຊີການຊ່ວຍ 
ເຫລືອເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດໂຄງລ່າງ, ການພັດ 
ທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ອື່ນໆ...
3. ວິທີການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານພາຍໃນ
ກົມເພື່ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງທັງພາຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກ:
  ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຄວາມສາມັກຄີແມ່ນປັດໄຈທ່ີສຳ 
ຄັນທ່ີສຸດ, ທັງເປັນບ່ໍເກີດຂອງຄວາມສຳເລັດໃນທຸກວຽກງານ 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍລວມ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ບັນ 
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ດາລະບຽບ-ຫຼັກການສຳລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ 
ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງສະເພາະທ່ີກົມມີຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບ 
ຕາມຫລັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ. ອີງໃສ່ປະສົບປະ 
ການຕົວຈິງໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ 
ເພ່ືອສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງທັງພາຍໃນ-ພາຍນອກ. 
ຕົນເອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊ່ີງເຖີງຄວາມອາດສາມາດ 
ແລະ ແນວຄິດຈິດໃຈຂອງພະນັກງານທຸກຄົນໃນທຸກລະດັບ, 
ໄດ້ພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານຢ່າງກົງໄປ-ກົງມາກ່ຽວກັບຈຸດແຂງ ຫຼື ຄວາມ 
ສາມາດພິເສດ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງເຂົາເຈົ້າ ລວມທັງບາງ 
ຈຸດພິເສດກ່ຽວກັບນິໃສໃຈຄໍ, ເວລາໃດກໍໄດ້ພະຍາຍາມຮັກ 
ສາຄວາມສັກສິດໃນການນຳພາລວມທັງການຮັບຟັງດ້ວຍ 
ເຫດ ແລະ ຜົນຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ, ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ສຸດຫລີກລ້ຽງ 
ຄວາມລຳອຽງໃນການຕັດສິນບັນຫາ ໃນເມື່ອມີຄວາມບໍ ່
ເຂ້ົາໃຈເກີດຂ້ຶນໃນຂະບວນການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ 
ພາຍໃນກົມ. ໄດ້ເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງໃຈ, ໃຫ ້
ກຳລັງໃຈ ແລະ ສາມາດເປັນທີ່ເພີ່ງ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບ 
ພະນັກງານໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວຽກ 
ງານວິຊາສະເພາະ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຜິດພາດໃນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກີດຂຶ້ນກໍ່ກ້າຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ກ້າປົກປ້ອງພະນັກງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ມີການແນະ 
ນໍາວຽກ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ 
ໂດຍໄດ້ຍາດແຍ່ງເວລາ ແລະ ດໍາເນີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນແຕ ່
ລະຫນ້າວຽກດ້ວຍຫລາຍວິທີຄື: ການສອນເຮັດວຽກກັບທີ່; 
ຝຶກອົບຮົມສະເພາະ ຫຼື ລວມຫມູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ 
ຂອງກົມບາງຄ້ັງກ່ໍໄດ້ແນະນຳລະອຽດກ່ອນເຂ້ົາເຮັດວຽກ. 
ການໃຫ້ໂອກາດເຂົາເຈົ້າ ໄປຍົກລະດັບການຝຶກອົບຮົມ 
ໃນໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕ ິ
ບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງ ພະນັກງານ 
ຕາມເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງໃນຍາມເຈັບເປັນ ແລະ ຂາດ 

ເຂີນ ການສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆກັບກົມກອງພາຍໃນກະ
ຊວງ ແລະ ກັບບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ.
4. ການຈັດວາງແຜນການດຳລົງຊີວິດເພື່ອຮັບປະກັນ 
ຜົນສຳເລັດຂອງຫນ້າທີ່ວຽກງານກໍ່ຄືຄວາມຮັບຜິດຊອບ  
ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃນສະພາບປັດຈຸບັນ:
  ຕາມທັດສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ການຈັດວາງແຜນ 
ການດຳລົງຊີວິດ ການງານ, ຄອບຄົວ-ສັງຄົມ ຂອງຕົນເອງ 
ໃຫ້ສົມດູນເປັນສ່ິງທ່ີທ້າທາຍທີ່ສຸດໃນຊິວິດຈິງ. ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ການຈະຕັດສິນໃຈວ່າຊີວິດການງານ ແລະ ຊີວິດຄອບຄົວ 
ອັນໃດສຳຄັນກວ່າກັນແມ່ນຍາກທີ່ສຸດ ເພາະທັງສອງຢ່າງ 
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຈຳເປັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້, ມັນເປັນສິ່ງທີ ່
ສະຫນັບສະຫນູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຕົນເອງໄດ້ເຮັດວຽກ 
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສາກົນ, ເຊິ່ງເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນມາ 
ຢູ່ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ສະນ້ັນ, ຈຶ່ງມັກຮັກໃນວຽກດັ່ງກ່າວ  
ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ທັງໄດ້ທຸ້ມເທນຳໃຊ້ຄວາມຮູ ້
ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ,  
ທັງເຮັດຕົວຈິງ, ທັງຮຽນຮູ້, ທັງຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຂ ໍ
ທິດລວມພ້ອມກັບການແນະນຳຈາກການນຳທຸກໆຂ້ັນທ່ີຕົນ 
ສັງກັດຢູ່. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ຮັບການສະ 
ຫນັບສະໜູນ ແລະ ເຊື່ອຖືຈາກພະນັກງານອ້າຍເອື້ອຍ 
ນ້ອງ ຈົນເຮັດໃຫ້ວຽກງານສຳເລັດຜົນດ້ວຍດີ.
5. ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາເມື່ອພົບພໍ້ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງ 
ທ້າທາຍ: 
  ເມື່ອເວລາພົບພໍ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ 
ຂ້າພະເຈົ້າ ຕ້ອງໄດ້ມີສະຕິ ແລະ ຍຶດໝັ້ນຄວາມຍຸດຕິທຳ 
ແລະ ຄວບຄຸມອາລົມຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ 
ບັນຫາໃຫ້ເລິກເຊີ່ງ, ລະອຽດ, ຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອຊອກຫາສາເຫດ. 
ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຜົນ 
ກະທົບທາງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບໄປພ້ອມໆກັນ. ຫຼັງ 
ຈາກແກ້ບັນຫາໄປແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຫາງ 
ສຽງທີ່ຈະກະທົບແນວໃດແດ່? ເພື່ອຈະໄດ້ຖອດຖອນບົດ 
ຮຽນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. 
6. ການດໍາເນີນວຽກງານເຊື່ອມສານບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ຢູ່ໃນ 
ກະຊວງ ຜທ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້: 
  ຕ່ໍກັບວຽກງານການເຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍນ້ີ 
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ: ເປັນວຽກງານຫນື່ງທ່ີສຳຄັນໃນການ 
ພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນ 
ວຽກທີ່ປິ່ນອອ້ມທຸກໆຂະແໜງການ. ສະນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນໝົດ 
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ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ, ນຳພາ ແລະ ລົງເລິກ ວຽກງານ 
ແນວຄິດການເມືອງ, ສ້າງໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງເພດຍິງມີຄວາມ 
ໝ້ັນໃຈ; ມີຄວາມກ້າຫານ ແລະ ຕັດສິນໃຈດ້ວຍການສ້າງກາ 
ລະໂອກາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂຽນຍຸດທະສາດວາງແຜນ 
ແລະ ການປະສານງານກັບບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ.  
ກ່ອນຈະໄດ້ຄືແນວນ້ັນ ເຮົາຕ້ອງສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ 
ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້. ໂດຍການສົ່ງໄປຝຶກອົບຮົມໃນ 
ໄລຍະສັ້້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ຕາມເງີື່ອນໄຂຕົວຈິງ ໂດຍຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບອ້າຍນ້ອງເພດ 
ຊາຍໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ. 
  ນອກຈາກນີ້, ກໍຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃກ້ຊິດຕິດແທດ 
ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ເປັນໜຶ່ງດຽວກັບອ້າຍນ້ອງຊາຍ 
ໂດຍຜ່ານຂະບວນການສາມອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ 
ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນໄດ້ ແລະ ຍອມຮັບຄວາມ 
ສາມາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງແມ່ຍິງ.
  

  ໃນວັນທີ 12-23 ມີນາ 2018 ທີ່ຜາ່ນມາຂ້າພະເຈົ້າ 
ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 62 
ຂອງຄະນະກຳມະການເພ່ືອສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງ 
ຈັດຂ້ຶນທີສຳນັກງານໃຫ່ຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳນີວຢອກ ສະຫະລັດອາເອລ ິ
ກາ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ໂອກາດ ແລະ 
ສິ່ງທ້າທາຍໃນການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ການ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນຊົນນະ 
ບົດ ແລະ ຫົວທົບທວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ການເຂົ້າເຖິງສຶຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສຶສານ ທາງດ້ານ 
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງແມ່ຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງ 
ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ  
ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.
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1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຕົນເອງ:
- ຂ້າພະເຈົ້າ ຊື່ ນາງ ພັນຈິນດາ ເລັ່ງສະຫວັດ,
- ເກີດເມື່ອວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 1974 
- ປັດຈຸບັນເປັນຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສ່ົງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ຫຂສພ) ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງ, 
ຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທັງເປັນ 
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບຶງ 
ທາດຫລວງ.
  ພາຍຫລັງສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ 
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໂຊເຟຍ ຢູ່ນະຄອນຫລວງໂຕກຽວ 
ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນປີ 2001 ຂະແໜງການພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ,        ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ເຂ້ົາຝຶກງານທ່ີອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
(ສປຊ) ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳ ສປປ ລາວ 
ເພາະເຫັນວ່າຫນ້າວຽກຫລາຍໆຢ່າງຂອງອົງການດ່ັງກ່າວ 
ແມ່ນຕິດພັນໂດຍກົງກັບບັນດາບົດຮຽນທ່ີຕົນເອງໄດ້ສຶກສາ 
ມາ ແລະ ທັງມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫລາຍຂະແໜງ 
ການ. ໃນປີ 2002 ກໍໄດ້ສອບເສັງເຂົ້າບັນຈຸເປັນພະນັກງານ 
ຂອງອົງການ UNDP ໂດຍເລ່ີມຈາກການເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຮັບ
ຜິດຊອບໂຄງການໃນໜ່ວຍງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ 

ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ ່
ຝຶກຝົນຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງ ຈົນສາມາດສະໝັກສອບເສັງເອົາ 
ຕຳແໜ່ງທີ່ສູງຂຶ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 2008 ໄດ ້
ເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ  
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ 
ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຊີ່ງເປັນຕຳແໜ່ງສູງສຸດສຳລັບພະນັກ 
ງານທ້ອງຖິ່ນ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ. ຂ້າພະເຈົ້າ,  
ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການໃນຫລາຍຂະແໜງການເຊ່ັນ:   
ໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປະສານການ 
ຊ່ວຍເຫລືອທາງການ ເພ່ືອການພັດທະນາ (ຂະບວນການ 
ໂຕະມົນ), ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການສ້າງແຜນພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການເຮັດບົດລາຍງານ 
ການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ SGDs ໂຄງການສ້າງສູນຂໍ ້
ມູນຂ່າວສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນປີ 2013 
ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເຂ້ົາມາເປັນພະນັກງານລັດຖະ 
ກອນຢູ່ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອ 
ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ກຄຂພສ), ຫ້ອງວ່າການ 
ລັດຖະບານໃນປີ   2014   ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບເລືອກຕ້ັງໃຫ້ເປັນ 
ຫົວໜ້າໜ່ວຍແມ່ຍິງ ກຄຂພສ ແລະ ທັງເປັນຄະນະບໍລິຫານ 
ງານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ. ຈົນຮອດ 

ບົດສຳພາດຂອງ ທ່ານ ນ. ພັນຈິນດາ ເລັ່ງສະຫວັດ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ  
ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕໍ່ກັບວຽກງານ 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດສດຖະກິດພິເສດ
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ປີ 2016 ທີ່ ກຄຂພສ ໄດ້ຍົກຍ້າຍມາສັງກັດຢູ່ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນ 
ແມ່ຍິງກະຊວງ ຜທ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈສະເໜ ີ
ແຕ່ງຕັ້ງຂ້າພະເຈົ້າ ປະກອບເຂົ້າໃນຄະນະ ແລະ ໃນເດືອນ 
ສິງຫາ ປີ 2017 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຄະນະກຳ 
ມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
2. ຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ 
 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບ 
 ຍິງ-ຊາຍ.
  ພັກຍາມໃດກໍຖືສຳຄັນການປະຕິບັດວຽກງານຄວາມ 
ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ຕໍ ່
ອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເຊີ່ງສະແດງອອກໃນ 
ບັນດາມະຕິ,  ຄຳສັ່ງ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນຂອງພັກ ທີ ່
ກຳນົດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະເພ່ືອສ້າງເງ່ືອນໄຂອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກໃນການພດັທະນາ,   ການປົກປ້ອງສິດຜນົປະ 
ໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ເດັກ 
ນ້ອຍ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບ 
ຍິງ-ຊາຍ ໃນທຸກດ້ານເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບໂອກາດ ແລະ  
ມີທາງເລືອກຫລາຍຂ້ຶນ,       ແມ່ຍິງຜູ້ທ່ີມີມາດຕະຖານເງ່ືອນໄຂ 
ຄົບຖ້ວນ ກໍ່ສາມາດເປັນພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ, ເປັນ 
ພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ຕັດສິນ 
ບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຫລາຍຂຶ້ນ. ຍ້ອນ 
ມີແນວທາງອັນຖືກຕ້ອງຂອງພັກ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ 
ຜົນສຳເລັດໃນວຽກງານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ແມ່-ເດັກ  
ເຊັ່ນ: ອັດຕາສ່ວນຂອງສະມະຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນ  
ເພດຍິງມີສູງເຖິງ 25% ໃນປີ 2012 ເຊີ່ງເປັນອັດຕາທີ່ສູງ 
ໃນລະດັບໂລກ. ພ້ອມນັ້ນ,  ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະ 
ກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 
ເຊີ່ງມີ ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານ, ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈ່ໃສ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃນການ 
ເຊື່ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນທຸກຂະແໜງ
ການຢ່າງທົ່ວເຖິງ.       
3. ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ  
  ໄດ້ຖືສໍາຄັນຕໍ່ພະນັກງານເພດຍິງ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນປົກກະຕິ, ໂດຍ 

ສະເພາະແມ່ນຫນ່ວຍແມ່ຍິງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕ້ັງ 
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວ 
ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ VII ກໍ່ ຄືຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດຄຳຂັວນ     
“ພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຕິດພັນກັບການ 
ພັດທະນາປະເທດຊາດ” ຄະນະໜ່ວຍພັກກໍ່ຄືຄະນະນຳ 
ຂອງ  ຫຂສພ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ້
ພະນັກງານເພດຍິງໃນການພັດທະນາຕົນເອງຢາ່ງຮອບ 
ດ້ານ ແລະ ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ສະແດງອອກ
ໃນການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄັ້ງ ຄະນະນຳ ຫຂພສ 
ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການເລືອກເຟ້ັນເອົາພະນັກງານ 
ທັງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ ເພ່ືອສ້າງໃຫ້ມີໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນ  
ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ກ່ໍສ້າງໃຫ້ໄດ້ພະນັກງານນຳພາ- 
ຄຸ້ມຄອງເພດຍິງ ຢູ່ແຕ່ລະຂ້ັນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ນອກນັ້ນ,  
ຫຂສພ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອເບີ່ງແຍງພະນັກງານທັງຍິງ ແລະ 
ຊາຍ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາເກີດລູກ, ເຈັບເປັນ ຫລືມີສະ 
ມະຊິກໃນຄອບຄົວເສຍຊີວິດ. ນອກຈາກພະນັກງານເພດ 
ຍິງຂອງ ຫຂສພ ແລ້ວ, ຫ້ອງການພວກເຮົາຍັງໄດ້ເອົາໃຈ 
ໃສ່ຕ່ໍບັນຫາແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 
ທັງ 12 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ເພາະແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນ 
ໂຮງຈັກໂຮງງານສ່ວນຫລາຍແມ່ນກຳມະກອນເພດຍິງ.  
ຫຂພສ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິແຍກເພດ 
ເພື່ອໃຫ້ ກຳໄດ້ເຖິງສະພາບຈຸດພິເສດຂອງແຮງງານຢູ່ແຕ ່
ລະເຂດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ການຮັບປະກັນສະພາບແວດ 
ລ້ອມທີ່ປອດໄພສໍາລັບແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານທີ່ຍຸດ 
ຕິທຳ. 
4. ປັດໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີບົດບາດໃນສັງຄົມສູງຂຶ້ນ 
 ໄດ້ນັ້ນ
  ຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນວ່າໜຶ່ງໃນປັດໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ 
ແມ່ນການສຶກສາກ່ໍຄືການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແມ່
ຍິງ. ຖ້າເດັກຍິງກໍ່ຄືແມ່ຍິງທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການ 
ສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທີ່ຕອບສະໜອງກັບ 
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ກໍ່ຄື ສັງຄົມໃນແຕ ່
ລະໄລຍະກໍ່ຈະເປີດໂອກາດ  ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີທາງເລືອກທີ່ຈະ 
ປະກອບອາຊີບທີ່ຕົນມັກ ແລະ ທັງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 
ບຸກບືນສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ໃຫ້ຕົນເອງກໍ່ຄືຄອບຄົວ ແລະ  
ສັງຄົມ. ປັດໃຈທີສອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນ 
ຫລາຍ ແມ່ນການມີເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອຳນວຍແນໃສ່ບັນລ ຸ
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ການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຕ້ານກັບທັດສະນະ 
ອັກຄະຕິ ແລະ ຮີດຄອງເກ່ົາອັນຫລ້າຫລັງທີ່ມີລັກສະນະ 
ຈຳແນກແມ່ຍິງ.    
5. ໃນວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງກະຊວງ ແຜນການ  
 ແລະ ການລົງທຶນ 
  ເຫັນວ່າເປັນວຽກງານທ່ີດີມີຄວາມສໍາຄັນໃນການ 
ກະຕຸກຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ 
ວາງອອກກໍ່ຄືເປົ້າໝາຍ SDGs ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດໃນຕົວຈິງເພາະກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ່ົງເສີມວຽກງານ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍເພາະເປັນໃຈກາງໃນການປະສານສົມທົບ 
ກັບບັນດາຂະແໜງການທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການ 
ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ, 
ລະດົມທຶນການຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ 
(ODA) ແລະ ການລົງທຶນຈາກ ພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດພ້ອມທັງຕິດຕາມ ກວດກາຊຸກຍູ້ການ 

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທ່ີ
ວາງໄວ້. ພ້ອມນ້ັນ, ກໍ່ຍັງເປັນໃຈກາງໃນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ 
ສະຖິຕິແຍກເພດກ່ໍຄືການຄ້ົນຄວ້າວິໃຈບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ 
ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດ 
ທະສາດຕ່າງໆ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດ 
ໃຫ້ການພັດທະນາມີຜົນສຳເລັດໃນຫລາຍໆດ້ານ.  ແຕ່ຄຽງຄູ່ 
ກັບຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາກໍ່ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍ
ດ້ານເຊັ່ນ: ການແຕກໂຕນດ້ານລາຍຮັບ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ 
ທ່ີຫົວໜ້າຄອບຄົວແມ່ນແມ່ຍິງຍັງມີສ່ິງທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ 
ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງ 
ຕໍ່ແມ່ຍິງແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອປະ 
ກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາດ່ັງກ່າວພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕ່ໍສຸມໃສ່ 
ວຽກງານເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກ່ໍຄືແຜນງົບປະມານຂອງລັດໃນ 
ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ 
ເພດຍິງຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ. 
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ບົດສໍາພາດຂອງ ທ່ານ ນ. ສົມພັດ ສຸວັນນະວົງ 
ຫົວໜ້າພະແນກປະເມີນຜົນຊົນລະປະທານ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງນໍ້າ, ກົມປະເມີນຜົນ

1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຕົນເອງ: 
- ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ນາງ ສົມພັດ ສຸວັນນະວົງ, 
- ເກີດເມື່ອວັນທີ 15 ຕຸລາ 1962 
- ປັດຈຸ ບັນເປັນຫົວໜ້າພະແນກປະເມີນຜົນຊົນລະ 
ປະທານ ແລະ ໂຍທາທາງນ້ໍາ ກົມປະເມີນຜົນ, ທັງເປັນຄະນະ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
  ພາຍຫລັງ ສໍາເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ 
ຈາກສະຖາບັນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດທີ່ເມືອງ ບາກູ, ລັດອາ 
ແຊກບາຍຊານ (ອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ) ສາຂາ 
ສະຖິຕິ. ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບປີ 1987 ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ 
ລັດວິສະຫະກິດໂຮງງານສາຍໄຟ-ຖົງຢາງ  ເຊີ່ງໃນເມື່ອກ່ອນ 
ຂຶ້ນກັບກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ ຮັບຜິດຊອບບັນຊ ີ
ສາງ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິຂອງໂຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ແລະ ເປັນພະນັກງານການຕະຫຼາດຂອງໂຮງງານດັ່ງກ່າວ.
  ປີ 1993 ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງ 
ວຽກງານສະຖິຕິ, ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາເຮັດວຽກ 
ຢູ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ເຊ່ີງເປັນໂອກາດອັນດີທ່ີຕົນເອງໄດ້ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ວິຊາ 
ສະເພາະທີ່ຮຽນມາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານສະ 
ຖິຕິ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງຂະແໜງ 
ການ, ລົງສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນ ແລະ ຊ່ວຍຂຽນບົດລາຍງານຕ່າງໆ 
ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

  ໃນປີ 2003 ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຮອງ 
ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມ 
ຂັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ ້
ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກຂັ້ນເທິງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດ 
ເລ່ືອນຊ້ັນຂ້ຶນເປັນຫົວໜ້າພະແນກປະເມີນຜົນຊົນລະ 
ປະທານ ແລະ ໂຍທາທາງນ້ໍາ ກົມປະເມີນຜົນ, ທັງເປັນຄະນະ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.  
2. ປະສົບການໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ  
 ການປະເມີນຜົນ
  ກົມປະເມີນຜົນ ເປັນກົມທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ໃນ 
ປີ 2002, ໃນເບື້້ອງຕົ້ນການປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນຜົນ 
ແມ່ນພົບຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນຂາດເຄຶ່ືອງມື ແລະ ປະສົບປະການ 
ແຕ່ຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ-ລັດໃນປີ (2004-2016) 
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍ 
ເຫືຼອລ້າຈາກອົງການ JICA ໃນໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມ 
ອາດສາມາດ ເອ້ີນຫຍໍ້ວ່າ ໂຄງການ PCAP ໃນການປະ 
ເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ 
ຂອງກະຊວງ ຜທ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານກົມປະ 
ເມີນຜົນ.
  ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນເຈົ້າການໃນການ 
ຍາດແຍ່ງເອົາຄວາມຮູ້ຈາກໂຄງການ PCAP (ພີແຄັບ) ນັບ 
ແຕ່ໄລຍະພີແຄັບ1, ພີແຄັບ2 ແລະ ພີແຄັບ3 ລາຍລະອຽດ 
ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:
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- ພີແຄັບ1 (ປີ 2004-2007): ໄດ້ປະກອບສ່ວນຮ່ວມກັ
ບທີມງານພີແຄັບລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ກ່ຽວກັບວຽກງານການ 
ລົງທຶນຂອງລັດ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສາລະວັນ, 
ເຊ່ິງເປັນແຂວງທົດລອງໃນການນຳໃຊ້ຄູ່ມືໃນການປະເມີນ 
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. ຈາກຈຸດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເຂົ້າໃຈ 
ແຈ້ງກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານ,  ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມ ື
ພື້ນຖານ,ພ້ອມທັງເປັນຄູຝຶກທີ່ດີໃນການປະເມີນຜົນ.
- ພີແຄັບ2 (ປີ 2008-2011): ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຄືພະນັກງານ 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການລົງເຜີຍແຜ່ເຄ່ືອງມືການຄຸ້ມຄອງ 
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍລົງທຶນຂອງລັດ  
ສະບັບ ປີ 2009 ໄປພ້ອມໆກັນໃນທົ່ວປະເທດນັບທັງຂັ້ນ 
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. 
- ພີແຄັບ3 (ປີ 2012-2016):  ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮ່ວມກັບ 
ທີມງານພີແຄັບ ຄ້ົນຄ້ວາສ້າງແບບຟອມປະເມີນຜົນ 
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດໂດຍ 
ສົມບູນ ແລະ ພາຍຫຼັງນຳໃຊ້ 2-5 ປີ. ຈາກນັ້ນ, ຕົນເອງ 
ໄດ້ເປັນຄູຝຶກ ແລະ ລົງສິດສອນໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ 
ໃນຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທົ່ວປະເທດ ແລະ  
ສ້າງຄູຝຶກທີ່ມາຈາກກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,  
ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ແຂວງ ຈຳນວນໜຶ່ງ.
3. ບັນຫາ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ 
 ໃນການປະເມີນໂຄງການ
+ ຂໍ້ສະດວກ: ວຽກງານປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ-ນຳພາ 
ຢ່າງໄກ້ຊິດຈາກລັດຖະບານ, ຈາກຄະນະນຳຂັ້ນສູງເປັນ 
ປະຈຳມີບຸກຄະລາກອນທ່ີຊຳນານງານກ່ຽວກັບວຽກງານ 
ປະເມີນຜົນຈຳນວນໜຶ່ງ, ມີນິຕິກຳ, ມີລະບຽບການ-ຫຼັກການ 
ໃນການປະເມີນ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ  
ແລະ ມີອຸປະກອນນຳໃຊ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄອມພິວເຕີ ແລະ 
ອ່ືນໆ ທ່ີອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດ 
ວຽກງານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
+ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ:
 - ຫຼາຍພາກສ່ວນ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ 
  ທ້ອງຖີ່ນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຍັງບໍ່ທັນ 
  ເຂົ້າໃຈແຈ້ງຕໍ່ກັບພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ,  
  ໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນຜົນ  
  ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການ, ເຈົ້າຂອງ 
  ໂຄງການ;

 - ຫຼາຍພາກສ່ວນບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈເລິກເຊີ່ງ ຕໍ່ກັບ 
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນສາເຫດ 
  ໃຫ້ການປະກອບເອກະສານຕ່າງໆຂອງໂຄງການ 
  ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ. 
+ ສິ່ງທ້າທາຍ:
 - ວຽກງານປະເມີນຜົນເຖິງວ່າຈະໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
  ມາແລ້ວ ແລະ ແຕ່ໂດຍລວມກໍ່ຍັງຖືວ່າເປັນວຽກງານ 
  ໃໝ່ຂອງລັດ. ກ່ອນບັນຈຸເຂົ້າແຜນ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
  ໂຄງການຫັຼງສໍາເລັດໂຄງການເພ່ືອຮັບປະກັນ 
  ໃຫ້ໂຄງການມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດ ີ
  ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນຢ່າງໝັ້ນຄົງ 
  ແລະ ຍາວນານ; 
 - ໃນປັດຈຸບັນ ເຖິງແມ່ນມີລະບຽບຫຼັກການກ່ຽວກັບ 
  ການປະເມີນຜົນ ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ 
  ລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນບ່ອນອີງໃນຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ 
  ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນ 
  ອັນລະອຽດຕື່ມ;
 - ການໂຄສະນາ-ເຜີຍແຜ່ເຄື່ອງມື ແລະ ນິຕິກໍາທີ ່
  ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການປະເມີນໃຫ້ພາກລັດ, ທຸລະກິດ- 
  ເອກະຊົນຕະຫຼອດຮອດພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນຍັງບ່ໍທ່ົວເຖິງ 
  ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ 
  ຍ້ອນງົບປະມານບ່ໍພຽງພໍໂດຍການຜັນຂະຫຍາຍ 
  ເປັນດຳລັດ ແລະ ດີແທ້ຄວນສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
  ການປະເມີນຜົນເປັນອັນສະເພາະ ເພື່ອລົງເລີກສະ 
  ເພາະຢ່າງໜັກແໜ້ນ-ຮອບດ້ານ;
 - ການປະເມີນຜົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນປະເມີນ 
  ແຕ່ດ້ານເອກະສານທ່ີປະກອບຕາມແບບຟອມ  
  ແລະ ກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໄປເຫັນຮາກຖານຕົວຈິງ 
  ຂອງໂຄງການເທື່ອ ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນບໍ່ຊັດເຈນ.
4. ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ  
 ການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ
+ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ: ຕົນເອງໄດ້ຖືເອົາຫຼັກການ 
ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ແລະ   
ມີການແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບເປັນພ້ືນຖານໂດຍ 
ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ, ໜ້າ 
ທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
+ ການບໍລິຫານຈັດການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ 5 ບັນຫາສໍາຄັນ 
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ຕ້ົນຕໍຄື:      ຈັດວາງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະວຽກງານ 
ຢ່າງລະອຽດເຊ່ັນ: 5) ຈັດວາງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານ 
ຢ່າງເໝາະສົມ; 4) ເອົາໃຈໃສ່ລະບົບເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາ 
ອອກເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ; 3) ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ 
ຫຼັກການຂອງການປະເມີນບໍ່ລໍາອຽງ; 2) ຕິດຕາມກວດກາ 
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະສະຫາຍ; ເຊີ່ງຕ້ອງສຳເລັດ 
ໜ້າທີ່ ແລະ ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນກຳນົດເວລາອັນ 
ແນ່ນອນ; 1) ຈັດແບ່ງວຽກງານປະເມີນຜົນໂຄງການໃຫ້ແຕ່ 
ລະສະຫາຍດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເໝາະສົມ;
+ ການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ: ເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງລະບຽບ 
ການປະເມີນຜົນໂຄງການແຕ່ລະຂ້ັນໃຫ້ຊັດເຈນ-ຮັດກຸມ 
ໃຫ້ເຫັນໄດ້ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການຢ່າງ 
ລະອຽດ ແລະ ແນ່ນອນ. ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການ 
ດ້ານການປະເມີນຜົນໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບ 
ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະ
ກອບຄໍາເຫັນໃນການສ້າງດຳລັດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ໄດ້ຮັບໃຊ້ຢ່າງທັນການເພ່ືອ 
ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານປະເມີນຜົນໂຄງການ 
ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຖືກຕ້ອງ-ຊັດເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ 
ລະບຽບກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
5.ໃນວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ວຽກງານບົດບາດ 
 ຍິງຊາຍທ່ານເຫັນວ່າມີສິ່ງໃດທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມໃນ 
 ກົມກອງຂອງທ່ານ 
  ຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນວ່າວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກແມ່ນ 
ວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ, ທັງນ້ີກໍ່ຍ້ອນວ່າເດັກນ້ອຍໃນວັນນີ ້

ຈະກາຍເປັນຜູ້ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນວັນຫນ້າ. ສະນັ້ນ, 
ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນເອົາໃຈໃສ ່
ດາ້ນໂພສະນາການຂອງເດກັນ້ອຍ, ເພື່ອສຂຸະພາບທີດ່ຂີອງ 
ເດັກ, ການສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໄດ ້
ນໍາໃຊ້ນ້ຳສະອາດ,ສາທາລະນະສຸກເພ່ືອສຸຂະພາບແຂງແຮງ 
ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານແມ່-ເດັກ 
ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງທຸກຄົນພາຍໃນກົມປະເມີນຜົນ ໄດ້ເຫັນ 
ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນຢ່າງດີ ສະແດງ 
ອອກໃນການປະກອບສ່ວນຄຽງບ່າຄຽງໄຫ່ຼກັບເພດຊາຍ 
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຮັດ 
ໜ້າທີ່ປະເມີນໂຄງການ, ລົງສິດສອນ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ ້
ການປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມ, ມີຄວາມ 
ສາມັກຄີດີທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ,  ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ 
ຕໍ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ
ຂອງຕົນເອງເປັນແບບຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງ 
ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຕົວຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີພອນສະ 
ຫວັນທາງດ້ານການຮ້ອງເພັງ ຈຶ່ງໄດ້ຜະລິດຜົນງານອອກ
ມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມໂດຍການຜະລິດແຜ່ນດີວິດີເພ່ືອຈໍາໜ່າຍ 
ເຊ່ີງໄດ້ກາຍເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊີ 
ວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ, ສາມາດສົ່ງເສີມລູກຫລານເຂົ້າຮໍ່າ 
ຮຽນ ແລະ ສ້າງໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມຜາສຸກ.



20 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

 ຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ທັກສະການປາຖະກະຖາ ແລະ 
ການເປັນຜູ້ນໍາ” ຂຶ້ນໃນຄັ້ງວັນທີ 22-23 ກຸມພາ 2017 ເຊິ່ງ 
ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ 
ທ່ານ ຟອງສະມຸດ ຄຳວານວົງສາ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, 
ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ  
ແມ່-ເດັກ ກຜທ, ໂດຍມີນັກວິທະຍາກອນຈາກສູນກາງ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈຳນວນ 2 ທ່ານຄື: ທ່ານ ນ. ສຸດດາລາ  
ຈັນທະວີທອງ ຄະນະພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ 
ທ່ານ ນ. ສີອຳພອນ ສີລັດຕະນະກຸນ ຫົວໜ້າກົມ ກົມ 
ໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ວັດທະນາທຳ, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາສະເໜີໃນ  
2 ຫົວຂໍ້ ຄື: ທັກສະການປາຖະກະຖາ ແລະ ທັກສະການ 
ເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ມີບັນດານັກສຳມະກອນຈາກກົມກອງພາຍ 
ໃນກະຊວງ ຜທ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 29 ທ່ານ, ເປັນຍິງ 22 
ທ່ານ ແລະ ຊາຍ  7 ທ່ານ.
 ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, 
ຄວາມສາມາດດ້ານທັກສະການປາຖະກະຖາ ແລະ ທັກສະ 
ການເປັນຜູ້ນໍາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ, ພະນັກງານນໍາ 
ພາຂອງ ກຜທ. ໃນການຝຶກອົບຮົມນອກຈາກ ນັກສໍາມະນາ 
ກອນຈະໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບົດຮຽນ ແລະ ທິດສະດ ີ
ກ່ຽວກັບທັກສະການປາຖະກະຖາແລ້ວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຝຶກ 
ປາຖະກະຖາຕົວຈິງ ໂດຍແບ່ງເປັນ 5 ກຸ່ມຄື: 

 -  ກຸ່ມທີ 1: ປາຖະກະຖາໃນຫົວຂໍ້ “ ວັນເກີດ ປະທານ 
   ໄກສອນ ພົມວິຫານ ”
 -  ກຸ່ມທີ 2: ປາຖະກະຖາໃນຫົວຂໍ້ “ ການຜ່າວົງປິດລ້ອມ 
   ຂອງກອງພັນທີ 2 ”
 -  ກຸ່ມທີ  3: ປາຖະກະຖາໃນຫົວຂ້ໍ “ ວນັສ້າງຕ້ັງສະຫະພັນ 
   ແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 61ປີ ”
 -  ກຸ່ມທີ 4: ປາຖະກະຖາໃນຫົວຂໍ້ “ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ  
   ວັນທີ 8 ມີນາ 2016 ”
 -  ກຸ່ມທີ 5: ປາຖະກະຖາໃນຫົວຂໍ້ “ ວັນສ້າງຕັ້ງພັກ 
   ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ”
 ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ເລືອກຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມຂອງຕົນ ເພື່ອກະ 
ກຽມເນ້ືອໃນ ແລະ ນຳສະເໜີບົດປາຖະກະຖາດ່ັງກ່າວ 
ພາຍໃນເວລາ 20 ນາທີ. ພາຍຫຼັງ ທີ່ຜູ້ຕາງໜ້າແຕ່ລະກຸ່ມ 
ໄດ້ຂ້ຶນນຳສະເໜີເນ້ືອໃນທ່ີຕົນໄດ້ກະກຽມຕາມກໍານົດ 
ເວລາທີ່ຄູຝືກໄດ້ກຳນົດໃຫ້ແລ້ວ ຄູຝືກໄດ້ມີຄຳເຫັນແນະນໍາ
ຕ່ໍແຕ່ລະກຸ່ມເພ່ືອປັບປຸງຈຸດທ່ີບ່ໍທັນສອດຄ່ອງຕາມທິດສະດີ 
ແລະ ບົດຮຽນຕົວຈິງ ພ້ອມທັງແນະນຳວິທີການໃນການນຳ
ສະເໜີທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ. 
ໂດຍສັງລວມ ບັນດາຈຸດທີ່ຜູ້ຂຶ້ນນໍາສະເໜີຜູ້ປາຖະກະຖາ 
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະກອບມີ: ການກະກຽມເນື້ອໃນ ແລະ ຕ້ອງ 
ກຳໄດ້ເນື້ອໃນຂອງບົດດັ່ງກ່າວໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ເຊື້່ອໝັ້ນໃຫ້ຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະຕ້ອງໄດ້ສັງລວມເນື້ອໃນ 
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ໃຫ້ແທດເໝາະກັບເວລາ, ຖ້າເວລາບໍ່ພໍກໍ່ຄວນເນັ້ນໜັກໃສ່
ແຕ່ບາງເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນ, ນຳໃຊ້ພາສາຂຽນເປັນພາສາເວົ້າ 
ແລະ ໃຫ້ນັກສຳມະກອນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄິດ 
ແລະ ຕິດຕາມການບັນຍາຍ. ກໍລະນີທີ່ມີຮູບພາບປະກອບ 
ນໍາ ບໍ່ຄວນແຍກຮູບພາບທ່ີຈະປະກອບໃນບົດຕ່າງຫາກ 
ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ໜ້າສົນໃຈ.
  ສະນັ້ນ, ກ່ອນການຂຶ້ນປາຖະກະຖາ ຕ້ອງກໍາໃຫ້ໄດ ້
ຫັຼກການຂອງການນຳສະເໜີບົດທີ່ດີຄື: ຈະຕ້ອງຕຽມເນື້ອ 
ໃນໃຫ້ພ້ອມ, ຊອ້ມໃຫ້ດີ, ສະແດງທ່າທີສະຫງ່າ ແລະ ໃຊ ້
ວາຈາໂນ້ມນ້າວ. 
  ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຝຶກອົບຮົມເນື້ອໃນ 
ເອກະສານໃນຫົວຂໍ້ “ທັກສະການເປັນຜູ້ນໍາ” ເຊິ່ງໄດ້ລົງເລິກ 
ໃສ່ບາງເນື້ອໃນທີ່ສໍ່ຄັນຄື: ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕອ້ງກຳໄດ ້
ແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃຫ້ໄດ້ດີ ໂດຍ 
ສະເພາະທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບ 
ການຂອງໂລກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງ 
ຕົນເອງໃຫ້ທັນກັບສະຖານະການຕ່າງໆ ທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ. ນອກ 
ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຈະຕອ້ງສາມາດຊັກຊວນ ແລະ ໂນ້ມນ້າວ 

ມະຫາຊົນໃຫ້ເຮັດຕາມຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຮູ້ໃຫ້ກຽດ 
ຜູ້ອື່ນ, ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃກ້ສິດຕິດແທດ 
ແລະ ເບິ່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານຂອງຕົນ, 
ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຊັດເຈນ, ເຊື້ອໝັ້ນຕໍ່ກັບ 
ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ, ບໍ່ຕົວະ ແລະ ປະຕິບັດໂມງ 
ເວລາໄດ້ດີ.  ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຕອ້ງມີຄວາມສາມາດໃນການວ ິ
ໄຈ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ ້
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ແຕະຕ້ອງເຖິງຈິດໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ. 
  ໂດຍສະຫຼຸບແລ້ວເຫັນວ່າ ການຈັດກອງປະຊຸມ 
ຝຶກອົບຮົມໃນຄ້ັງນ້ີໄດ້ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທັງ ຍິງ-ຊາຍ ກໍ່ຄ ື
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກະຊວງແຜນການ  
ແລະ ການລົງທຶນ ຕື່ມອີກ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍາມໃດ  
ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ກໍ່ໄດ້ຖືຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານ 
ກໍ່ສ້າງພະນັກງານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ນັບມື້ນັບມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ   ໃຫ້ສາມາດ 
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.
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  ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2017 
ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 
ສໍາມະນາເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນ 
ປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ 1 ມິຖຸນາ 2017 ໂດຍການໃຫ້ກຽດ 
ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນ. ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງເລຂາ 
ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ,  ຮອງລັດຖະມົນຕີ,  ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານ 
ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ທັງເປັນຮອງປະທານ 
ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ ຜທ; 
ມຄີະນະບລໍຫິານງານ 3 ອົງການຈັດຕັງ້ມະຫາຊົນປະກອບມ ີ
ທ່ານ ນ. ທໍາມາ ເພັດວິໄຊ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ,  ປະທານ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ; ຮອງຫົວໜ້າຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອ 
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ ຜທ;  
ທ່ານ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, 
ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ກະຊວງ ຜທ;  ທ່ານ  ສຸບັນ 
ວິຈິດຕຣາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມ ື
ລາວ-ຈີນ; ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນກໍາມະບານ  
ກະຊວງ ຜທ; ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ ຜທ; ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ 
ຫ້ອງການ;ຫົວໜ້າກົມ; ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ; ຮອງກົມ; 

ຫົວໜ້າພະແນກ; ຮອງພະແນກ; ບັນດາພະນັກງານຈາກ 
ກົມກອງພາຍໃນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ແລະ 
ພ້ອມດ້ວຍ ນັກວິທະຍາກອນຈາກສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 
192 ທ່ານ, ຍິງ 116 ທ່ານ, ຊາຍ 76 ທ່ານ. 
  ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມເພ່ືອສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນ 
ເດັກນ້ອຍສາກົນ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2017 ທັງເປັນວັນປູກ 
ຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວນັຕ້ານການໃຊ້ແຮງງານເດັກສາກົນ 
ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2017 ນັ້ນແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຮັບຟັງການ 
ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ ້
ແຫ່ງຊາດ; ຮັບຟັງການສະເໜີວິທີດູແລສຸຂະພາບຂອງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ; ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນ.
  ພາຍຫລັງການກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ: ທ່ານ ນ.  
ທໍາມາ ເພັດວິໄຊ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ,  ປະທານສະຫະ 
ພັນແມ່ຍິງ, ຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມ 
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ ຜທ; ທ່ານ  
ດຣ. ຄໍາເສັງ ພິລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າສູນ ສູນໂພຊະນາການ 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ສະເໜີ ວິທີດູແລສຸຂະພາບ 
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ການບໍລິການສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນສໍາລັບຜູ້ເປັນແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, 
ຜົນກະທົບຈາກການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອໃນເວລາ 
ແມ່ຍິງຖືພາເ ຊ່ີງພາໃຫ້ລວງສູງຂອງເດັກຫລຸດມາດ 
ຕະຖານ, ວິທີຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຊຶມເຊື້ອ ແລະ 
ການເກີດພະຍາດ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ສຸຂະພາບ 
ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ຈະດີຂຶ້ນໄດ້ແມ່ນ 
ຕ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະ 
ຜູ້ ຊ າ ຍ ທ່ີ ມີ ພ າ ລ ະ ບົ ດ ບ າ ດ ທ່ີ ສໍ າ ຄັ ນ ທ່ີ ສຸ ດ ໃ ນ ກ າ ນ 
ຊອກຫາອາຫານການກິນ, ພາເມຍໄປຝາກທ້ອງ ແລະ  
ກວດທ້ອງຈົນຮອດເວລາໄປເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼື ສຸກສາລາ. 

ສະເຫຼີມສະຫຼອງເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ 

ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ 1 ມິຖຸນາ 2017

ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ
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  ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ຊີ່້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ 
ຂອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່, ແນະນໍາໃນການລ້ຽງດ ູ
ເດັກອ່ອນ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຂໍ້ປະຕິບັດການກິນອາຫານເພື່ອ 
ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງເດັກ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
  ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ນ. ໄກສະໝີ ລັດວິໄລວົງ  
ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກົມພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ ສູນກາງ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມ 
ແຕກຕ່າງລະ ຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍທາງດ້ານຊີວະສາດ, ຄວາມ 
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ} 
ໂດຍຜ່ານການພົວພັນລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍໃນສັງຄົມ  
ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ອົງປະກອບຂອງສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນ,ສິດທິພ້ືນຖານຂອງແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜ່ົາ 
(ມີ11 ສິດ ພື້ນຖານ), ການວາງແຜນຄອບຄົວລູກຫ່າງ ແລະ 

ການປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ ແລະ ບໍ່ຕິດຕໍ່ໃນອະໄວຍະວະ 
ເພດຍິງ-ຊາຍ. ພິເສດ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມ 
ຂອງ ທ່ານ ນ. ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງເລຂາຄະນະ 
ບໍລິຫານງານພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະ 
ກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 
ກະຊວງ ຜທ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນຂອງ 
ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ, ເນື່ອງຈາກວ່າເດັກມີບົດບາດສໍາຄັນ 
ໃນສັງຄົມ, ເດັກຈະເປັນຜູ້ໃຫ່ຍໃນວັນໜ້າແລະຈະເປັນ 
ຕົວແທນຂອງການປ່ຽນແປງເພ່ືອສືບທອດການພັດທະນາ 
ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດຢ່າງໝັ້ນຄົງເພື່ອ 
ໃຫ້ຄົນໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຊ່ວຍກັນປະຕິບັດ 
ໜ້າທີ່ປົກປ້ອງ ແລະ ສັນລະເສີນເດັກ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກ 
ໃຫ້ເດັກມີນໍ້າໃຈຮັກປ່າໄມ້ຄືກັບຮັກລູກຫລານຕົນ. 
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 ໃນວັນທີ 09 ມີນາ 2016 ຄະນະຊຸດສຳມະນາ 
ໄດ້ເດີນທາງເຖິງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ສປ ຈີນ. ໃນຕອນເຊົ້າ 
ຂອງວັນທີ 10/03/2016 ເວລາ 10:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 
ສູນAIBO ໄດ້ມີພິທີເປີດຊຸດສຳມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ 
ຫົວຂໍ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ  ແລະ ການປະເມີນຜົນ 
ແຜນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງ ສປ ຈີນ ໂດຍ 
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານລຽວມິນເຈີ້ ຮອງຄະນະບໍດ ີ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າສາກົນ ແລະ 
ທ່ານ ສະຖຽນ ພຸດທະບັນດິດ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 
ທີ່ປຶກສາຝ່າຍເສດຖະກິດການຄ້າ ພ້ອມກັນນັ້ນມີຜູ ້
ເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາທັງໝົດ 20 ທ່ານ ເປັນຍິງ 16 ທ່ານ  
ທີ່ມາຈາກ ສປປ ລາວ. ໃນນ້ັນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຈຳນວນ14 ທ່ານ ແລະ ຈາກ 
ຕ່າງແຂວງ 6 ທ່ານ ມີພະແນກແຜນການການລົງທຶນ 
ນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, 
ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ.  
 ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄ້ັງນ້ີແມ່ນແນໃສ່
ເພ່ືອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ 

ຂະແໜງ ຜທ. ກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງ 
ສປ ຈີນ.      
 ຊຸຸດຝຶກອົບຮົມຄ້ັງນ້ີໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍຈາກຜູ້ 
ຊ່ຽວຊານດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນຫລາຍຫົວຂໍ້
ໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນຄັ້ງນີ້ສປ ຈີນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ບາງບົດ 
ຮຽນທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງແຜນ 5 ປີ ພັດທະນາແຕ່ລະ 
ໄລຍະຂອງ ສປ ຈີນ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
 - ສະພາບລວມຂອງ ສປ ຈີນ
 - ການພົວພັນການຄ້າລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ  
  ສປ ຈີນ
 - ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ຈີນ
 - ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ  
  ຄັ້ງທີ 13 ຂອງຈີນ: 
 - ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການພັດທະນາ
 ນອກຈາກໄດ້ຝຶກອົບຮົມແລະຖອດຖອນບົດຮຽນ 
ໃນຫ້ອງແລ້ວຍັງໄ ດ້ໄປທັດສະນາສຶກສາເ ບ່ິ ງການ 
ພັດທະນາ ແລະ ວັດທະນາທຳຕ່າງໆ ທີຫຼາກຫລາຍ 

ຜົນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: “ການປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນ 
ຂອງແຜນພັດທະນາໄລຍະກາງແລະໄລຍະຍາວຂອງລາວ” 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 09-29/03/2016ທີນະຄອນຫວຼງປັກກິ່ງປະເທດຈີນ .  
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ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ແລະ ສອງ ແຂວງ ຄື:  
ແຂວງອູຫ້ານແລະ ແຂວງນານຈິ່ງ
 ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໂດຍລວມ
ແມ່ນເຂົ້າໃຈເພາະການອະທີບາຍເປັນພາສາລາວ ເຮັດໃຫ້
ນັກສຳມະກອນກຳບັນຫາໄດ້ດັ່ງນີ້:
 - ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ປະເພນີ ແລະ  
  ການດຳລົງຊິວິດ ແຕ່ສະໄໝບູຮານຈົນເຖິງປະຈ ຸ
  ບັນ ທີ່ຕິດ ພັນ     ກັບການພັດທະນາແຕ່ລະໄລຍະ.
 - ເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມື ແລະ ການພົວພັນ ສປປ   
  ລາວ- ສປ ຈີນ.
 - ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການວາງແຜນຍຸດທະສາດການ 
  ພັດທະນາຂອງ ສປ ຈີນເປັນຕົ້ນແມ່ນການ 
  ວາງແຜນ "ໜ່ຶງແລວທາງໜ່ຶງເສ້ັນທາງ" ທ່ີເອ້ີນວ່າ 
  ເສັ້ນທາງສາຍໄໝ ເພື່ອເຮັດການຄ້າ ສາກົນ  
  ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ.
 - ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການວາງແຜນ 5 ປີ ແລະ  
  ຂ້ັນຕອນການປະເມີນຜົນຂອງແຜນພັດທະນາ 

  ເສດຖະກິດໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
 - ໄດ້ເຫັນການພັດທະນາຢູ່ປັກກີ່ງ, ອູ້ຫານ ແລະ 
  ຫນານຈີ່ງ ຊຶ່ງເປັນເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ເຂດ 
  ກະສິກຳ.
 -  ໄດ້ປະສົບການໃນການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ  
  ແລະ ການໃຊ້ຊິວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ, ການເບີ່ງແຍງ 
  ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ 
 1.ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ຈາກສະຖານທູດລາວ  
ປະຈຳຄຸນມິງ, ປັກກິ່ງ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມ AIBO ເປັນຢ່າງ 
ດີໃນການປະສານງານ, ການເດີນທາາງ, ສະຖານທີ່ກິນ 
ຢູ່ພັກເຊົາ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ອື່ນໆ.
 2. ສະເໜີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນຫ້ອງການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ສຶບຕໍ່ລະດົມທຶນ 
ຈາກ ສປ ຈີນ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງການ ຜທ 
ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອຖິ່ນ ໄດ້ມາຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພື່ອສ້າງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ພະນັກງານ. 
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  ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2-20/7/2017, ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຈາກ ກະຊວງ ຜທ 2 ທ່ານ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມ
ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ ້  “ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ 
ດ້ານສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ” ທີ່ປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກ 
4 ປະເທດ, ປະເທດລະ 5 ທ່ານ ຄື ຈາກສປປ ລາວ 
ກຳປູເຈຍ,ເນປານ ແລະ ບັງກະລາເດສ. 
  ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ; 1) ເພື່ອ 
ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ 
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອົງປະກອບ 
ຕ່າງໆ; 2) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີປະສິດທິພາບ  
ໂດຍຜ່ານທິດສະດີ, ກໍລະນີສຶກສາຕ່າງໆ ແລະ ການ 
ແລກປ່ຽນບັນຫາທາງດ້ານນະໂຍບາຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ; 3)ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ 
ການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນ 
ຍຸດທະສາດ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄວາມ 
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ; 4) ເພື່ອການພັດທະນາຄວາມຍືນຍົງ 
ໂດຍຜ່ານຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງຜູ້ທ່ີ 

ເຮັດນະໂຍບາຍທັງເປັນການສ່ົງເສີມທັກສະຄວາມເປັນ 
ຜູ້ນຳກໍ່ຄືຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ.
  ສະນັ້ນໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງການບັນ 
ຍາຍຈາກຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄດ້ແລກ 
ປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ຕໍ່ບັນດາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຄື:
 - ແນະນຳການເຮັດບົດລາຍງານສະພາບບັນຫາທ່ີ 
  ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະບັນຫາ ຫຼື ສະພາບການ 
  ພັດທະນາປະເທດ ແລະ ແນະນຳວິທີການນຳສະເໜີ 
  ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ;
 - ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ບັນຫາຂອບວຽກ 
  ຂອງການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ;
 - ບັນດານະໂຍບາຍຂອງປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບ 
  ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ງົບປະ 
  ມານທີ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ  ການ 
  ປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ;
 - ການສ້າງເມືອງໃຫ້ສະດວກສະບາຍເປັນມິດກັບ 
  ແມ່ຍິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ 
  ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ; 

ຜົນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການສ້າງຄວາມອາດ 
ສາມາດດ້ານສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານບົດບາດ

ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ ສ.ເກົາຫຼີ



27ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

 - ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃນການປົກປ້ອງການໃຊ້ຄວາມ 
  ຮຸນແຮງ ໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ; 
  ແລະການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ 
  ຄວາມຮຸນແຮງ.
 - ແມ່ຍິງຕໍ່ກັບບັນຫາອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສຸຂະພາບ 
  ຈາກໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ;
 - ບົດລາຍງານຂອງ ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບບັນຫາ 
  ພ້ືນຖານຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນແງ່  
  ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສູນບັນເທົາບັນຫາການໃຊ ້
  ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຢູ່ໃນ ສ. ເກົາຫຼີ;
 - ວິທີສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແລະ ການ 
  ນຳສະເໜີ;
 - ນະໂຍບາຍການສ້າງອາຊີບຂອງແມ່ຍິງ; 
 - ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເພື່ອນມະນຸດ ແລະ ບັນຫາ 
  ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ໄພທຳມະຊາດ ແລະ ສະກັດ 
  ກ້ັນບັນຫາໃນພ້ືນທ່ີດ່ັງກ່າວ ໃນແງ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; 
 - ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງ ຈີດອງກີ, ການພັດທະນາ 
  ຄວາມອາດສາມາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການ 
  ເຂົ້າຮ່ວມທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ;
 - ການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລິຫານໂຄງການ ໃນ 
  ແງ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ການນຳ 
  ສະເໜແີຜນກິດຈະກໍາຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຕ່ໍບັນຫາ 
  ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ;
 - ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວມທັງທັກສະການເປັນ 
  ຜູ້ນຳ.
	  ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມມີຄື:
  1) ໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈບັນຫາການພັດທະນາບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍຂອງໂລກນັບແຕ່ອາດີດຮອດປະຈຸບັນໂດຍສືບ 
ເນື່ອງມາຈາກເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ ເພື່ອການພັດທະນາ 
(MDGs) ມາເປັນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
(SDGs)  ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍທີ 5 ໄດ້ເວົ້າເຖິງບັນຫາບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ແຕ່ລະປະເທດທ່ີເປັນພາຄີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ ່
ພັດທະນາໃຫ້ບັນລຸແຕ່ (2016-2030) ປະກອບມີ 17 ເປົ້າ 
ໝາຍແລະ 169 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ເຊິ່ງບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນມາແລກ
ປ່ຽນໃນຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນບັນຫາແມ່ຍິງຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ 
ແລະ ອຸປະຕິເຫດຈາກໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ ເຊ່ິງຫຼາຍປະເທດ 

ທີ່ມີໂຮງງານອຸດສະຫະກຳໃຫຍ່ໆ ແມ່ນປະເຊີນໜ້າກັບ 
ບັນຫາດ່ັງກ່າວທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍພະນັກງານກຳມະກອນ 
ຂອງໂຮງງານຕາມການສຳຫຼວດຂອງອົງການໄອໂລ (ILO) 
ປະຊາກອນ 2,3 ລ້ານຄົນຕາຍໃນທຸກໆປີ (ຈາກພະຍາດ 
Sickness, diseases ທີ່ເປັນອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພະຍາດ 
ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງເຂົາ, ສານພິດຈາກເສັ້ນໄຍ 
(Fiber) ໂດຍສະເພາະ ກຳມະກອນທ່ີເປັນເພດຍິງໄດ້ຮບັຜົນ
ກະທົບຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍ; ນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃນການສ້າງ 
ວຽກເຮັດງານທຳຂອງແມ່ຍິງເຊິ່ງປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ເອົາ 
ໃຈໃສ່ປະຕິບັດມາແຕ່ລະໄລຍະນັບແຕ່ປົດປ່ອຍປະເທດ 
ຊາດມາ ແຕ່ປີ 1945 ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງຕົນ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະອັດຕາເຂ້ົາຮຽນຂອງແມ່ຍິງເພ່ີມຂ້ຶນ 
ຈົນຮອດປະຈຸບັນລັດຖະບານປະເທດ ສ. ເກົາຫີຼ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ 
ໃນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບດ້ານການຄ້າ, ການກະສິກຳ 
ແລະ ການປະມົງ ແລະ ສາຂາອື່ນສຳລັບແມ່ຍິງ, ຕອນກາງ 
ເວັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ ແລະ ອື່ນໆ ໃນ 
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ຖ້າແມ່ຍິງລາພັກເກີດລູກ (ອອກ 
ຈາກວຽກໄປເກີດລູກເປັນໄລຍະເວລາ 10 ປີ) ລັດຖະບານ 
ສ ເກົາຫລີ ຈະສະໜັບສະໜູນເງິນຊ່ວຍລ້ຽງລູກເປັນເວລາ  
1ປີ; 2) ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພື່ອ 
ຄວາມເທ່ົາທຽມກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງປະເທດ  
ສ.ເກົາຫຼີແມ່ນກວມໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ສະແດງອອກ 
ການສ້າງຕົວເມືອງໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍສຳລັບແມ່
ຍິງເປັນຕ້ົນສ້າງຄວາມປອດໄພໃນການເຄ່ືອນໄຫວໄປມາ 
ທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ການບໍລິການສາທາລະນະເຊ່ັນ: 
ຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະກ່ໍມີບ່ອນປ່ຽນສຳລັບຜ້າອ້ອມລູກນ້ອຍ, 
 ມີການກຳນົດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຊ່ວຍດູແລເບິ່ງແຍງລູກມື້ໜຶ່ງ 
1-2ຊົ່ວໂມງ, ການເຮັດວຽກຕ້ອງສົມດູນກັບການໃຊ້ຊີວິດ 
ແລະ ອື່ນໆ; 3) ນອກນັ້ນ ລັດຖະບານ ສ ເກົາຫລີ ຍັງຊຸກຍູ ້
ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງ ໄດ້ມີວິທີ ແລະ ບ່ອນຮອງຮັບໃນການ 
ແກ້ໄຂ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ມີບັນຫາຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ:  
ສູນຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ່າງໆ ທັງຂອງພາກ 
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ສະມາຄົມຕ່າງໆ, ສູນຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ 
ທີ່ມີບັນຫາພາຍຫຼັງເກີດລູກແລ້ວຢາກກັບໄປເຮັດວຽກຄືນ ຫຼ ື
ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດເອງ; 4) ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈາກແຕ່ລະປະເທດໄດ້ນໍາສະເໜີແຜນ  



28 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

ກິດຈະກໍາຈໍານວນໜ່ຶງ ທ່ີສະແດງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  ຊ່ຶງຈະ 
ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວໄດ້ສະເໜີບາງແຜນ 
ກິດຈະກໍາຕາມແຜນການຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຝຶກ 
ອົບຮົມຂອງ ສ ເກົາຫຼີ. ແຜນການດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມ 
ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປຸກລະດົມໃຫ້ສຸມໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນ 
ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃນໄລຍະແຕ່ (2016-2020).
  ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້: 1) ລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼ ີ
ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງຕ່ໍນະໂຍບາຍການພັດທະນາ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໄປຄຽງຄູ່ກັບ 
ການພັດທະນາປະເທດຊາດສະແດງອອກມີການເອົາໃຈ 
ໃສ່ແກ້ໄຂຕ່ໍບັນຫາທ່ີເປັນອຸປະສັກຕ່ໍການພັດທະນາແມ່ຍິງ
ທີ່ເປັນພົນລະເມືອງ. ພ້ອມທັງມີການຄົ້ນຄວ້າຊອກໃຫ້ເຫັນ 
ບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວກໍນັບມື້ນັບ
ມີການພັດທະນາຂຶ້ນເລື້ອຍໆ; 2)ໄດ້ຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍການ 

ພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍຂອງບັນດາປະເທດ
ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມນຳກັນໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊ່ິງກັນແລະ  
ກັນ; 3)ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ແລກປ່ຽນແຜນການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳຈຳນວນໜຶ່ງຕ່ໍກັບບັນຫາບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເພື່ືອສືບຕໍ່ນຳໄປຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນແຕ່ລະປະເທດ; 4)ໄດ ້
ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພັດທະນາບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການສູງ,ໄຈ້ແຍກ 
ບັນຫາແລະວິທີແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງສະແດງອອກໃນການ 
ຍົກຕົວຢ່າງຂອງປະເທດສ. ເກົາຫຼີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງ 
ຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍສຳຫຼັບແມ່ຍິງ, ການ 
ຄຳນຶງເຖິງອາຊີບທີ່ແທດເໝາະກັບແມ່ຍິງຍິ່ງຂຶ້ນ, ບັນຫາ 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ດ້ານງົບປະມານ ເພື່ອ 
ພັດທະນານະໂຍບາຍຄວາມສະເໝີພາບ  ຍິງ-ຊາຍ.
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ຂະບວນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງ ຜທ 
ຂອງຄະນະກໍາມາທິການ

ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກຜທ ຂັ້ນ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

	 	  ຮ່ວມກັບ ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງ 
ທຶນທີ່ ແຂວງ ຫົວພັນ ຄັ້ງວັນທີ 8-12 ຕຸລາ 2017
  ໃນວັນທີ 8-12 ຕຸລາ 2017 ຄະນະກໍາມາທິການ 
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໄດ້ຈັດ 
ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງ ຜທ 
ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ    ແມ່-ເດັກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮວ່ມກັບ 
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ເຊ່ີງ 
ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ບົວຄຳ ວິລະວົງ 
ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ, ທັງເປັນຄະນະກໍາ
ມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳ 
ມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, 
ບັນດາຜູ້ປະສານງານວຽກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ  
ແມ່-ເດັກ ບັນດາກົມ ແລະ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ຫ້ອງການ 
ກຜທ ເຂົ້າຮ່ວມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການ ຄຊກມດ 2 ທ່ານ 
(ນັກວິທະຍາກອນ) ນອກຈາກນີ້ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ພະແນກ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງຊຽງຂວາງ,ໄຊຍະບູລີ, 
ຫຼວງພະບາງ, ບັນດາຫ້ອງການແຜນການ ເມືອງຊຳເໜືອ 
ເມືອງ ສົບເບົາ, ເມືອງ ວຽງໄຊ, ເມືອງ ຫົວເມືອງ ໂດຍ ສະເພາະ 
ແມ່ນຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ພິເສດ ໄດ້ຮັບກຽດ 
ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ນາງ ຄຳໝັ້ນ ເພັງຄະຕິພະ ກຳມະການພັກ 
ແຂວງ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ-ແຂວງຫົວພັນ. 
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 82 ທ່ານ, ຍິງ 60 
ທ່ານ, ຊາຍ 22 ທ່ານ. 
  ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້: ເພື່ອເຜີຍແຜ່  

ແລະ ແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ທັງເປັນການປູກຈິດສຳນຶກ 
ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງ 
ຜທ ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວພ້ອມທັງເປັນການແລກປ່ຽນ 
ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນ 
ການຕໍ່ໜ້າ ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ ຜທ. 
  ເນ້ືອໃນຂອງກອງປະຊຸມມີລາຍລະອຽດມີຄື: ມ້ືທີໜ່ຶງ 
ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍພະແນກແຜນການ ແລະ ການ 
ລົງທຶນແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ ຜທ ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມ 
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກພາຍໃຕ້ການເປັນ  
ປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບົວຄຳ ວິລະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ 
ຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານຄະນະກຳມາທິການ ເພ່ືອຄວາມກ້າວ 
ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກແລະ ທ່ານ ຄອນທອງ 
ມະນີວອນ       ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ     ແລະ      ການລົງທຶນ 
ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນດ້ວຍ 
ການສະແດງສິລະປະ-ວັນນະຄະດີຈາກຊາວໜຸ່ມພະແນກ 
ແຜນການແລະ ການລົງທຶນແຂວງຫົວພັນ.
  ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີຈາກ 
ນັກວິທະຍາກອນ ຈາກຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິ 
ການແຫ່ງຊາດເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ     ແລະ   ແມ່-ເດັກ 
ເຊິ່ງຫົວຂໍ້ທີ່ນຳມາເຜີຍແຜ່ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
  1. ດຳລັດສະບັບເລກທີ 110/ນຍ, ລົງວັນທີ 29  
ມີນາ   2017   ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ 
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ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ;
  2. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 57/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 
ມິຖຸນາ  2017 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ 
ຫ້ອງການ/ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ກອງເລຂາ 
ຄຊກມດ);
  3. ຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 58/ຄຊກມດ, ລົງວັນທີ 30 
ມິຖຸນາ 2017ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ແມ່-ເດັກຂັ້ນຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
  4. ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການ 
ຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ);
  5. ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການ 
ປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມ 
ຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ 2014-2020;
  6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ 
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ.
  ມື້ທີສອງ: ສືບຕໍ່ຮັບຟັງການນຳສະເໜີກົດໝາຍ 
ດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກ້ັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ ຮັບຟັງການສະຫຼຸບລາຍງານຫຍໍ້ການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ 
ຈາກກະຊວງ ຜທ,   ພະແນກຜທ ແຂວງຫົວພັນ,   ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ຫ້ອງການ 
ແຜນການເມືອງຊຳເໜືອ, ເມືອງຫົວເມືອງ, ເມືອວຽງໄຊ 
ແລະ ເມືອງສົບເບົາ ເຊິ່ງສັງລວມໄດ້ວ່າ: ສ່ວນຫຼາຍການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງບ່ໍທັນ 
ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໃຫ້ໄດ ້
ຮັບຜົນດີກວ່າເກ່ົາທ່ານປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເນ້ັນໜັກ 
ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
  1. ໃຫ້ ກະຊວງ ຜທ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນງົບປະມານ
ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກບົດບາດບິງ-ຊາຍຂອງຂະແໜງ ຜທ.
  2. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆຂຽນບົດສະເໜີ 
ໂຄງການຕາມລະບຽບການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານ 
ບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງການ/ທ້ອງຖ່ິນຕົນ ເພ່ືອຂໍງົບປະມານ
ເຄື່ອນໄຫວເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ເຂ້ົາໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານເປັນຕ້ົນແມ່ນການຕ້ານການ 
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ) 
ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ 
ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ. 

 ມື້ທີສາມ:  ອອກເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາໂຄງການ 
ສາມສ້າງຢູ່ເມືອງ ວຽງໄຊ, ຢ້ຽມຊົມບັນດາຖ້ຳທ່ານຜູ້ນຳ 
ແລະ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງວຽງໄຊ, 
ແຂວງຫົວພັນ. 
  ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້:  
 1) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນງານກໍ່ຄື ແຜນການ 
ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄກມດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຜີຍແຜ ່
ແລະ ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດປະຕິບັດ 
ວຽກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກັບ 
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, 
ແຂວງ ຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຫ້ອງການ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ເມືອງ ສົບເບົາ, 
ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ເມືອງວຽງໄຊ; 2) ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ແລະ ເຫັນໄດ້ບົດຮຽນຕົວຈິງບັນຫາການພັດທະນາທ້ອງຖ່ິນ, 
ຂໍ້ສະດວກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕ້ອງຮ່ວມກັນປະຕິບັດ 
ວຽກງານພັດທະນາຕາມບົດບາດຂອງຕົນເອງ.                      
  3) ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ສະນິດສະໜົມລະຫວ່າງ 
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ແລກປ່ຽນ 
ສ້າງເຄືອຄ່າຍປະສານງານກັນດີຂ້ຶນ,ເຮັດໃຫ້ການປະສານ
ສົມທົບວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 
ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ້ວາງຂວາງຂື້ນ; 
  4) ການກະກຽມປະສານງານທີ່ລະອຽດກໍຈະເຮັດ 
ໃຫ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມ 
ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
  ຂ້ໍສະເໜີ ແລະ ບາງຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ       ມີຄື: 
1) ທຸກໆແຜນງານທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນດຳເນີນງານລ້ວນແລ້ວ 
ແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນດ່ັງນ້ັນຢາກໃຫ້ຍົກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງຖອດຖອນບົດຮຽນທ່ີໄດ້ຮັບພ້ອມສ້າງໃຫ້ທຸກຄົນ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ; 2) ຢາກໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄວາມ 
ກ້າວໜາ້ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
ລະອຽດ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້;  3)ຢາກ 
ໃຫ້ມີກອງປະຊຸມໃນລັກສະນະນີ້ອີກທຸກໆປີ;  4) ຢາກໃຫ້ມີ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
   ຮ່ວມກັບ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ທີ່ແຂວງ ສາລະວັນ ຄັ້ງວັນທີ 13-15 ພະຈິກ 2017
  ໃນວັນທີ 13-15 ພະຈິກ 2017 ຄະນະກຳມາທິການ 
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກໄດ້ຈັດ 
ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງ  
ຜທ. ຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ  
ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮວ່ມກັບ 
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທີ່ແຂວງ ສາລະວັນ, 
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ  ທ່ານ  ນ. ທຳມາ ເພັດວີໄຊ 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງປະທານ ຄກມດ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ໄຊຍະເດດ ວົງສາລະວັນ 
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ຄະນະກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ສາລະວັນ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ 
ກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແລະແມ່-ເດັກ, 
  ບັນດາຜູ້ປະສານງານວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ບັນດາກົມ ແລະ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ 
ແມ່ຍິງຫ້ອງການ ກຜທ ເຂົ້າຮ່ວມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການ 
ຄຊກມດ 2ທ່ານ (ນັກວິທະຍາກອນ). ນອກຈາກນີ້, ມີຜູ້ຕາງ 
ໜ້າຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ 
ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ພິເສດ ໄດ້ຮັບ 
ກຽດຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ນ. ມານີລາ ຈັນທະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າ  
ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການຄວາມກ້າວໜ້າຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ແຂວງສາລະວັນ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມທັງໝົດ 69 ທ່ານ, ຍິງ 34 ທ່ານ, ຊາຍ 35 ທ່ານ.
  ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້: ເພື່ອເຜີຍແຜ່ 
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ແນະນຳການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ແລະ ທັງເປັນການປູກຈິດສຳນຶກ     ແລະ     ຍົກລະດັບ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງ ຜທກ່ຽວກັບວຽກງານ 
ດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບ 
ປະການ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າຂອງ 
ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ ຜທ. ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມ 
ເຂ້ັມແຂງມ້ືທີ1: ໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ 
ທີ່ສໍາຄັນ ຈາກນັກວິທະຍາກອນກອງເລຂາຄະນະກໍາມາ 
ທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ເຊິ່ງຫົວຂໍ້ທີ່ນໍາມາເຜີຍແຜ່ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
  1. ດຳລັດສະບັບເລກທີ 110/ນຍ, ລົງວັນທີ 29  
  ມີນາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ 
  ເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ 

  ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ;
  2. ຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 58/ຄຊກມດ, ລົງວັນທີ 30  
   ມິຖຸນາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ 
   ເ ຄ່ືອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອ 
   ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະແມ່-ເດັກ ຂັ້ນ 
   ຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ;
  3.  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ 
   ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ;
  4. ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການ 
   ຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ);
  5.  ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບັບປະຈຳໄລຍະທ ີ
    8 ແລະ 9 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ  
   ຊີດໍໃນ ສປປ ລາວ;
  6. ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການ 
   ປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ  
   ແລະ ຄວາມຮຸນ         ແຮງຕໍ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ        
   2014-2020 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ 
   ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
  ມ້ືທີສອງ:          ໄດ້ສືບຕ່ໍຮັບຟັງການນໍາສະເໜີແຜນດຳເນີນ 
ແຫ່ງຊາດເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
05 ປີຄັ້ງທີ III (2016-2020) ແລະ ຮັບຟັງການສະຫຼຸບລາຍ 
ງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ແມ່-ເດັກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາແລະທິດທາງແຜນການ 
ຕໍ່ໜ້າຈາກກະຊວງ ຜທ. ຜ່ານການຮັບຟັງການລາຍງານ 
ຈາກຜູ້ຕາງໜ້າ ພະແນກ ຜທແຂວງ ສາລະວັນ, ເຊກອງ, 
ອັດຕະປື, ຈຳປາສັກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມ 
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ 
ແລະ ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ 
ໄດ້ຈັດແບ່ງກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາສົນທະນາແບ່ງອອກເປັນ 04 ກຸ່ມ 
ໃນຫົວຂໍ້: 1) ກິດຈະກຳທີ່ເປັນບູລິມະສິດ, 2) ຂອດການ 



32 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

ປະສານງານ, 3) ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ, 4) ການຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກສູນກາງມີຫຍັງແດ່?  
  ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາພາຍໃນກຸ່ມ ເຊິ່ງສັງລວມໄດ ້
ເຫັນວ່າ: ສ່ວນຫຼາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມ 
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. 
ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມ 
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າ 
ເກ່ົາ ເຊ່ິງທ່ານປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເນ້ັນໜັກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ 
ບັນຫາດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
  1. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ບັນດາໂຄງການທ່ີປະເມີນຜົນ 
   ໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງວຽກສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ 
   ແມ່ຍິງກໍ່ຄືການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ;
  2 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆຂຽນບົດສະເໜີ 
   ໂຄງການເພ່ືອຂໍງົບປະມານເຄ່ືອນໄຫວເປັນ 
   ຕ້ົນແມ່ນການເຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  
   ເຂ້ົາໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານເປັນຕ້ົນແມ່ນການ 
   ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ      
   ເດັກນ້ອຍ, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງ 
   ທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ(ຊີດໍ) ແລະ ແຜນ 
   ດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ 
    ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ  
   ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ; 
  3. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຂອດການປະສານງານລະຫວ່າງ 
   ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສູນກາງ ຫຼື ລະຫວ່າງເມືອງ  
   ແລະພະແນກ ຜທ ແຂວງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ;
  4. ໃຫ້ກະຊວງ ຜທ ຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກ່ຽວກັບ 
   ການຂຽນໂຄງການ ແລະ ການປະເມີນຜົນໃຫ ້
   ແ ມ່ ຍິ ງ ຜູ້ ທ່ີ ຮັ ບ ຜິດຊອບວຽກງານຄວາມ 
   ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກຕື່ມ.
	  ບົດຮຽນທີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້:
  1. ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການເຄ່ືອນໄຫວຈັດ 
   ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຖອດຖອນ 
   ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 
   ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກັບ 
   ບັນດາພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
   ແຂວງ ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ, ອັດຕະປື; 
  2. ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໄດ້ບົດຮຽນ 
   ຕົວຈິງບັນຫາການພັດທະນາທ້ອງຖ່ິນ, ຂ້ໍສະດວກ  
   ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນ 
   ປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຕາມພາລະ 
   ບົດບາດຂອງຕົນເອງ;
  3. ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນ ແລະ ໂອກາດໃນການ 

   ແລກປ່ຽນກັບຂະແໜງການຂອງຕົນໃຫ້ດີຂ້ຶນ, 
   ເຮັດໃຫ້ການປະສານສົມທົບວຽກງານຄວາມ 
   ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ 
   ຜທ ກັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມໄກ້ສິດ ແລະ ມ ີ
   ຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.
	  ບາງຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ ເຂົ້ າຮ່ວມໄດ້ສະເໜີຕໍ່  
  ກອງປະຊຸມເຊິ່ງປະກອບມີ 5 ເນື້ອໃນຄື:
  1. ສະເໜີໃຫ້ ຄກມດ ຂັ້ນສູນກາງ, ກະຊວງ ຜທ 
   ເຮັດບົດແນະນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
   ກໍາ ນົດລະອຽດໂຄງປະກອບການຈັດ ຕ້ັງ  
   ຄກມດ ຕາມສາຍຕັ້ງ, ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ  
   ສະບັບເລກທີ 58/ຄຊກມດ ລົງວັນທີ 30  
   ມິຖຸນາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງການ 
   ເຄື່ອນໄຫວຂັ້ນຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.  
   ໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ  
   ເພ່ືອຈະໄດ້ນໍາໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ດີກ່ວາເກ່ົາ;
 2. ສະເໜີໃຫ້ມີການຈັດແບ່ງ ງົບປະມານລົງ 
  ຫາທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ກໍານົດແຫຼ່ງງົບປະມານລະອຽດ 
  ເ ພ່ືອຮັບໃຊ້ວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ 
  ແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ;
 3. ທຸກໆແຜນງານທ່ີນອນຢູ່ໃນແຜນດໍາເນີນງານ 
  ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສໍາຄັນດ່ັງນ້ັນຢາກໃຫ້ 
  ຍົກ ຕົວ ຢ່າ ງການຈັດ ຕ້ັ ງປະ ຕິ ບັດ ຕົວຈິ ງ  
  ຖອດຖອນບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ ພ້ອມສ້າງໃຫ ້
  ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ;
 4. ຢາກໃຫ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄວາມ 
  ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກທຸກໆ ປີ  
  ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈລະອຽດ ແລະ ສາມາດ 
  ນໍາໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍວິທີການນໍາສະເໜີ 
  ບົດຮຽນແບບມີຮູບພາບປະກອບບົດລະຄອນສ້ັນ 
   ແລະ ວທີິການອ່ືນໆ ຄຽງຄູ່ກັບທິດສະດີ.     ພ້ອມນ້ີ, 
  ກ່ໍຢາກສະເໜີໃຫ້ມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຈາກຫ້ອງການ 
  ແຜນການແລະ ການລົງທຶນເມືອງເຂ້ົາຮວ່ມນໍາ.
  ຕອນແລງ ເວລາ 15:30 ໂມງ ທ່ານ ປະທານ  
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວປິດກອງປະຊຸມດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຢ່າງ 
ສະຫງ່າງາມ. ມື້ທີສາມ: ວັນທີ 15 ພະຈິກ2017 
ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ ສາລະວນັ ໄດ້ນໍາ 
ພາຄະນະອອກໄປຢ້ຽມຊົມສວນກາເຟ ໄຮແລນ, ສວນ 
ດອກໄມ້ມົນຕາ ແລະ ນຳ້ຕົກຕາດຟານ ເຊີ່ງເປັນສະຖານ 
ທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ງົດງາມຫຼາຍ. ຫລັງຈາກ ສໍາເລັດການເຄື່ອນ 
ໄຫວເປັນເວລາ 03 ວັນ ຄະນະກໍໄດ້ເດີນທາງກັບນະຄອນ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2017 ດ້ວຍຄວາມ 
ສະຫວັດດີພາບ.
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  ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວ 
ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ VII  ທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາຄຳຂວັນຂອງ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຄື: “ພົນລະເມືອງດີ, ພັດທະນາດ ີ
ແລະ ສ້າງຄອບຄົວດີ” ສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງ ຜທ ໄດ ້
ຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ V 
ຂອງຕົນຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ກ້ວາງຂວາງຕັ້ງໜ້າ 
ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ທຸງໄຊ3ດີ ຈາກສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
ເປັນ 3 ສະໄໝທີຕ່ໍກັນ. ໃນໄລຍະ 1  ປີ ກ່ວາ ນັບແຕ່ເດືອນ 
ກໍລະກົດ  2016-2017 ຂະບວການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍແຂ່ງຂັນ  
3  ດີ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ ໄດ້ດຳເນີນໄປ  
3 ວຽກສະແດງອອກຄື: 
  +ພົນລະເມືອງດີ: ສະມາຊິກເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ 
ທັງໝົດສະແດງອອກຄື: ມີຄວາມເຊ້ືອໝ້ັນຕ່ໍການນໍາພາຂອງ 
ພັກ,ມີສະຕິເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດ, ຍາມໃດກໍ່ເຊີດຊູມູນເຊື້ອ 
ຮັກຊາດ,ຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ແລະ ຮັກ 
ກຽດສັກສີຂອງແມ່ຍິງລາວນັບມື້ນັບສູງຂື້ນ, ມີຄວາມຊື່ສັດ 
ບໍລິສຸດ, ປະຢັດມັດທະຍັດ, ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພາກພຽນ, ມ ີ
ຄວາມອົດທົນ ແລະ ມີຄວາມຕື່ນຕົວປະກອບສ່ວນ 
ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ 
ຂອງລັດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
  +ພັດທະນາດີ: ສະມາຊິກແມ່ຍິງໄດ້ເອົາໃຈໃສ ່
ພັດທະນາຕົນເອງ, ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ 
ປະເທດຊາດ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້: 
  ກ)     ການພດັທະນາຕນົເອງ: ເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງ   ຍາມ 
ໃດກໍ່ຕັ້ງໜ້າເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຕົນເອງທັງ 4 ດ້ານຄື: ດ້ານ 
ຮ່າງກາຍ, ດ້ານແນວຄິດຈິດໃຈ, ດ້ານການສືກສາ, ວິຊາຊີບ 
ແລະ ສີມືແຮງງານ, ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີບົດບາດຢູ່ໃນຄອບຄົວ 
ແລະ ສັງຄົມ. ນອກຈາກນ້ີ, ແມ່ຍິງໄດ້ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ  
ໃນການຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນຍົກລະດັບດ້ານການສຶກສາ, ວິຊາ 
ສະເພາະ, ວິຊາຊີບດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ບາງສະຫາຍທີ່ມີ 
ເງື່ອນໄຂແມ່ນນຳໃຊ້ທຶນຂອງຕົນເອງ, ສະແດງອອກໃນປ ີ
2016-2017 ມີພະນັກງານ ເພດຍິງໄປຍົກລະດັບວິຊາ 
ສະເພາະປະລິນຍາໂທ 3 ທ່ານ, ໄປຍົກລະດັບທິດສະດີການ 
ເມືອງ ໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນ ເປັນຈຳນວນ 11 ທ່ານ, ເຊີ່ງປະຈຸບັນ 
ເອື້ອຍນອ້ງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ ດຳລົງຕໍາແໜ່ງ ເປັນຮອງ 
ລັດຖະມົນຕີ 1 ທ່ານ, ເປັນຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
( ທຽບເທ່ົາຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ), ຫົວໜ້າກົມ 3 ທ່ານ, 
ຮອງຫົວໜ້າກົມ 9 ທ່ານ, ຫົວໜ້າພະແນກ 20 ທ່ານ, ຮອງ 
ຫົວໜ້າພະແນກ 36 ທ່ານ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ 8 ທ່ານ, 
ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ 7 ທ່ານ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ 2 ທ່ານ. 
ດ້ານການສືກສາຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ຈົບມັດທະຍົມ 
ຕອນຕົ້ນ 2 ທ່ານ, ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 234 ທ່ານ, ວິຊາ 
ສະເພາະຊັ້ນປະລິນຍາເອກ 2 ທ່ານ, ຊັ້ນປະລິນຍາໂທ 

ວຽກງານ 3 ດີ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ

ປະຈຳປີ 2016 ແລະ ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 3ດີ ປີ 2017 

53 ທ່ານ, ຊັ້ນປະລິນຍາຕີ 157 ທ່ານ, ຊັ້ນສູງ 18 ທ່ານ, 
ຊັ້ນກາງ 5 ທ່ານ, ຊັ້ນຕົ້ນ 1 ທ່ານ. 
  ຂ) ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ: ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ 
ການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກຜທ ໄດ້ມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນ 
ໄປພ້ອມກັບອົງການຈັດຕ້ັງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກຳມະບານ ກຜທ, 
ເຊ່ິງສະແດງອອກຜ່ານຂະບວການຕ້ອນຮັບວັນສຳຄັນ 
ຕ່າງໆຂອງກະຊວງ ແລະ ຂອງຊາດເຊັ່ນ: ແຕ່ລະໜ່ວຍມ ີ
ທີມນັກກິລາເພດຍິງ (ບານເຕະ, ເປຕັງ ແລະ ຕີດອກປີກໄກ່) 
ບັນດາໜວ່ຍແມ່ຍິງໄດ້ເປັນເຈົາ້ການສ້າງ ແລະ ບໍລິຫານງານ 
ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍມີອ້າຍນ້ອງຊາຍ
ເປັນສະມາຊິກນໍາມີທັງໝົດ 314.534.000 ກີບ. ກອງທຶນ 
ດ່ັງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນຊ່ວຍແບ່ງເບົາຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກໃນກົມກອງຂອງຕົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ຜົນງານດ່ັງກ່າວ 
ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຂອງສະຫະພັນ 
ແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງຂອງ 
ບັນດາສະມາຊິກແມ່ຍິງທຸກສະຫາຍ ຈ່ືງເຮັດໃຫ້ທຸກວຽກງານ 
ທີ່ພັກ-ລັດ ແລະ ການຈັດຕ້ັງມອບໝາຍໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ 
ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ສາມາດສ້າງໄດ້ພະນັກງຜູ້ສືບ 
ທອດ-ປ່ຽນແທນທີ່ດີ. 
  ຄ) ພັດທະນາປະເທດຊາດ: ເອື້ອຍນອ້ງແມ່ຍິງ 
ພາຍໃນ ກະຊວງ ຜທ ໄດ້ຕ້ັງໜ້າເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດທຸກ 
ມະຕຄິຳສ່ັງຂອງພັກ-ລດັ ວາງອອກເປນັຢາ່ງດ ີສະແດງອອກ 
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຢູ່ແຕ່ລະກົມກອງ 
ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົນ, ໄດ້ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນຍຸດທະສາດ 10 ປີ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໃສທັດຮອດ 
ປີ 2030, ຕັ້ງໜ້າຄົ້ນຄວ້າດຶງດູດເອົາການລົງທຶນທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຍາດແຍ່ງເອົາທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອການ 
ພັດທະນາຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງສາກົນ, ດຳເນີນວຽກງານສະຖີຕີ, ການພົວພັນຮ່ວມມ ື
ລາວ-ຫວຽດ, ລາວ-ຈີນ, ບໍລິການ-ບໍລິຫານ ອຳນວຍຄວາມ 
ສະດວກໃນດ້ານຕ່າງໆປ່ິນອອ້ມວຽກງານວິຊາສະເພາະ 
ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງ 
ກະຊວງເປັນປະປົກກະຕິ.
  + ສ້າງຄອບຄົວ: ເອ້ືອຍນ້ອງກະຊວງ ຜທ ທຸກສະຫາຍ 
ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ເປັນເມຍ ແລະ ເປັນແມ່ທີ່ດີ 
ຕາມຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ສ້າງຄອບຄົວດີເປັນຕົ້ນແມ່ນການສຶກສາ 
ອົບຮົມລູກເຕົ້າໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ, ສ້າງ
ໃຫ້ຄອບຄົວທ່ີມີຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງມີຄວາມອົບອຸ່ນ 
ເຄົາລົບນັບຖືໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີການແບ່ງຄວາ
ມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນຄອບຄົວ. ນອກຈາກນີ້, ເອື້ອຍນ້ອງ 
ແມ່ຍິງຍັງສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ພາຍຫລັງເລີກການ 
ເຊັ່ນ: ເຮັດຕໍ່າຫູກ, ປູກຝັງລ້ຽງສັດ ແລະ ອື່ນໆ…
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  ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ພະຈິກ 2017 ຄະນະ 
ກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ   ແລະ  ແມ່-ເດັກ 
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 
ສຳມະນາເພ່ືອລະນືກເຖິງວັນສາກົນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 25 ພະຈິກ ປະຈໍາປີ 2017, 
ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ ໂດຍການ 
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນ. ຄໍາຈັນ ວົງແສນບຸນ, ຮອງເລຂາ 
ຄະນະບໍລິຫານພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານຄະນະ 
ກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ  
ແລະ ແມ່-ເດັກ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມ 
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ ຜທ ພ້ອມດ້ວຍ 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ບັນດາຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ 
ພະນັກງານວິຊາການເຂ້ົາຮ່ວມເປັນຈຳນວນ 100 ກວ່າທ່ານ.  
  ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພ່ືອລະນຶກເຖິງ 
ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວັນດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ໄດ້ຊົມວິດີໂອ ແລະ ຮັບຟັງການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ”ສານ”  
ຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປະຫວັດ 
ຄວາມເປັນມາຂອງວັນສາກົນເພ່ືອຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ, ຮັບຊົມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ 
ພາຍໃນຄອບຄົວ, ຜົນສຳຫລວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ ່
ແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປລາວ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ 

ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ (2014-2020).
  ໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີການ 
ສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ 
ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ໄດ ້
ຮັບຮູ້ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ 
ທຸກໆສະຖານທີ່, ທຸກຊົນຊັ້ນ ແລະ ເກີດຂື້ນໃນທຸກໆປະເທດ 
ໃນທ່ົວໂລກ. ເມ່ືອເກີດຂ້ືນແລ້ວກ່ໍສ່ົງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງ 
ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ. 
ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ກີດຂວາງບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງ  
ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ 
ພັດທະນາດ້ວຍຈຳກັດທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຈຳກັດ 
ຄວາມສາມາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງແມ່ຍິງ ຈາກການຮັບ
ຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ດັ ່ງກ່າວ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮອ້ງທຸກພາກສ່ວນ 
ຈົ່ງຊ່ວຍກັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນ 
ແລະ ລົບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ໝົດໄປ. 
  ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຍັງເປັນການສ້າງ 
ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ສາມາດນຳເອົາເນື້ອໃນ 
ຈິດໃຈຂອງ “ສານ” ຂອງ ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ ແລະ  
ລັດຖະບານ ຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ນັ້ນໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ ້
ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມຈິງ 
ເທື່ອລະກ້າວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຢ່າງ 
ສະຫງ່າງາມໃນວັນດຽວກັນ.

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແລະເດັກ 
25 ພະຈິກ ປະຈໍາປີ 2017, ທີ່ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
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  1. ເປັນມອຍເຈີໄຮເຊີ ເຕີມຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນໃຫ້ໃບໜ້າ:  
ປະສົມນໍ້າໝາກນາວ 2-3 ບ່ວງກາເຟ ກັບນໍ້າໝາກພ້າວ 
ເທົ່າໆກັນແລ້ວທາບົນໃບໜ້າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວບໍ່ແຫ້ງສ່ວນ 
ໝາກນາວຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິດຂາວສົດໄສຂຶ້ນ;
  2. ກໍາຈັດສິວສ້ຽນ ແລະ ສິວຫົວດໍາ: ໝາກນາວ ມ ີ
ສານທີ່ເປັນແອນຕີ້ພວກແບັດທີເຣຍ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາ 
ເລື່ອງສິວໄດ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິວສ້ຽນ ຫຼື ສິວຫົວດໍາ, ຮອຍດໍາ 
ຈາກສິວ ພຽງແຕ່ປາດໝາກນາວເປັນປ່ຽງ ບີບເອົານໍ້າ 
ໝາກນາວທາໃສ່ບ່ອນທ່ີເປັນສິວແລ້ວປະໄວ້ປະມານ  
15 ນາທີ. ເຮັດແບບນີ້ເປັນປະຈໍາຮອຍທີ່ເກີດຈາກສິວ 
ກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຈາງໄປຈົນເຈົ້າບໍ່ທັນສັງເກດພຸ້ນລະ;
  3. ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາຂໍ້ສອກ ແລະ ຫົວເຂົ່າດໍາ:   
ໝົດບັນຫາກັງວົນເລື່ອງຂໍ້ສອກ ແລະ ຫົວເຂົ່າດໍາ ພຽງແຕ ່
ນໍາເອົາໝາກນາວປ່ຽງນ້ອຍໆເທ່ົານ້ັນ ມາຂັດທ່ີຫົວເຂ່ົາ     ແລະ  
ຂ້ໍສອກເປັນປະຈາໍ ຮບັຮອງເລີຍວາ່ ຈະເຫັນຄວາມປະທັບໃຈ 
ຢ່າງແນ່ນອນ;
  4. ເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວໃສຂຶ້ນ: ໝາກນາວ ອຸດົມໄປ 
ດ້ວຍວຕິາມິນຊີ ແລະ ກົດຊີຕຣກິ ທ່ີສູງສຸດໃນບັນດາໝາກໄມ້ 
ທຸກຊະນິດ, ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວຂຶ້ນໄດ້ ວິຕາມິນຊີ 
ເປັນແອນຕີ້ອອກຊິແດນທີ່ສຸດຍອດ ຊ່ວຍໃນການຟື້ນຟູ  
ແລະ ຜະລິດຄໍລາເຈນໃຫ້ກັບຜິວ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ 
ມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຈຸດດ່າງດໍາຫຼຸດລົງ ແລະ ແກ້ບັນຫາ 
ສີຜິວທ່ີບ່ໍສະໝ່ໍາສະເໝີກັນໄດ້ ແຕ່ຫັຼງຈາກທ່ີໃຊ້ນ້ໍາໝາກນາວ 
ຂັດຜິວທຸກຄັ້ງ ຢ່າລືມທາຄີມກັນແດດ ຫຼື ໂລຊັນ ກ່ອນ 
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ອອກແດດ ເພາະວ່າກົດຊີຕຣັດຈາກໝາກນາວຈະເຮັດໃຫ້
ຜິວຂອງເຮົາອ່ອນຕໍ່ແສງແດດຫຼາຍຂຶ້ນ;
  5. ຊ່ວຍຮັກສາຮ້ອນໃນປາກ: ອາການຮ້ອນໃນ 
ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນອນເດິກ, 
ຊຶມເສົ້າ, ຂາດວິຕາມິນບີ 12 ຫຼື ກັດປາກໂຕເອງ ແຕ່ຖ້າ 
ເກີດຂ້ຶນມາແລ້ວເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນຫງຸດຫງິດເພາະຈະກິນ 
ຫຍັງກ່ໍລໍາບາກ, ຈະນອນເດິກກ່ໍທໍລະມານເຮັດໃຫ້ນອນບ່ໍຫັຼບ. 
ວິທີຮັກສາພຽງແຕ່ໃຊ້ນ້ໍາມັນຫອມລະເຫີຍທ່ີສະກັດຈາກ 
ໝາກນາວ ແຕະລົງຈຸດທີ່ເປັນຮອຍໃນຈະຊ່ວຍຮັກສາແຜ 
ໃຫ້ເຊົາໄວຂຶ້ນ.
  6. ຊ່ວຍລົດຄວາມມັນເທິງໃບໜ້າ ແລະ ກະຊັບຮ ູ
ຂຸມຂົນ: ສໍາຫຼັບ ສຸພາບສະຕີທີ່ມີຜິວມັນ ມີບັນຫາໜ້າມັນ 
ໃນທຸກມື້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ໝັ້ນໃຈ ລອງໃຊ້ນໍ້າໝາກນາວປະສົມກັບ
ນໍ້າເຜີ້ງ ແລະ ດິນເຜົາສີຂາວ ພອກໜ້າໄວ້ປະມານ 20 ນາທ ີ
ແລ້ວລ້າງອອກ, ເຮັດແບບນີ້ອາທິດລະ 2-3 ເທື່ອ ຮູຂຸມຂົນ 
ກໍ່ຈະນ້ອຍ ແລະ ບັນຫາໜ້າມັນກໍ່ຈະໝົດໄປ;
  7. ສາມາດເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຂາວຂຶ້ນ: ເບກິ້ງໂຊດາ 
ປະສົມກັບນ້ໍາໝາກນາວ ແລ້ວເອົາມາບ້ວນປາກ ຈາກນ້ັນໃຊ້ 
ແປງຖູແຂ້ວຂັດແຂ້ວຄືແຕ່ລະເທື່ອ ແລະ ບ້ວນປາກ ວິທີນີ້ 
ງ່າຍກວ່າການໄປເຂົ້າຮ້ານ ແຖມເສຍເງີນໜ້ອຍລົງ;
  8. ເອົາມາຂັດປາກກໍ່ໄດ້: ເອົານໍ້າໝາກນາວພຽງ 
ໜ້ອຍໜ່ຶງທາໃສ່ປາກກ່ອນນອນ ແລະ ລ້າງອອກໃນຕອນເຊ້ົາ 
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຊວຜິວທີ່ຕາຍ ແລະ ຜິວທີ່ແຫ້ງຫຼຸດລອກອອກ;
  9. ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເລັບມືແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ຫັກງ່າຍ: 
ຖ້າທ່ານເປັນຄົນທີ່ມັກໃນການຕໍ່ເລັບມື ທ່ານບໍ່ຄວນລະເລີຍ 
ໃນການບໍາລຸງເລັບມື ພຽງແຕ່ປະສົມໂອລີບອອຍກັບນໍ້າ 



36 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງ
ຜັກຄາວທອງ

  ຜັກຄາວທອງ ເປັນພືດສະໝຸນໄພຕະກູນດຽວກັບ 
ໃບພູມີປູກກັນທົ່ວໄປ ຄະນະວິໄຈທາງການແພດໄດ້ນໍາມາ
ສະກັດເປັນຢານໍ້າ ແລ້ວນໍາມາທົດລອງກັບຜູ້ປ່ວຍ ມະເຮັງ 
ໂດຍໃຊ້ດື່ມບໍາລຸງຮ່າງກາຍ ຄວບຄູ່ກັບການຮັກສາ ໂດຍ 
ການສາຍລັງສີ        ປາກົດວາ່ສາມາດເຮດັໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມະເຮງັຫາ
ຍດີຈາກພະຍາດຮ້າຍຊະນິດນີ້ ໄດ້ວ່ອງໄວກ່ວາການຮັກສາ 
ແບບເກ່ົາ. ຈາກການວິໄຈຮູ້ເຖິງຄວາມຈິງທ່ີວ່າສີແດງທາງລຸ່ມ 
ຂອງໃບຄາວທອງເປັນສານເຮນຕີແບກທີເຮຍ ມີຈຸລິນຊີ 
ແລະ ແລກໂຕແບຊີລັດ ສາຍພັນໜ່ຶງຊ່ືງໄປກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນ 
ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໃຫ້ເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ ໄປຢຸດການ 
ຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຕ້ານທານເນື້ອງອກພ້ອມຂັບສານພິດ 
ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງອອກຈາກຮ່າງກາຍ.
 

  ນອກຈາກນີ້, ຍັງສາມາດບັນເທົາອາການພະຍາດ 
ເບົາຫວານ ຄວາມດັນເລືອດສູງ-ຕ່ໍາ ກະເພາະລໍາໄສ້ອັກເສບ 
ຫຼື ບໍ່ປົກກະຕິ ລະບົບຂັບຖ່າຍມີບັນຫາ ພະຍາດປະດົງ  
ເຈັບຫົວໄມເກຣນ ລິດສິດວງວົງທະວານ ປະຈໍາເດືອນ 
ມາບໍ່ປົກກະຕິ ອາການໄວທອງທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ພະຍາດ 
ພູມແພ້ ແລະ ພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ ແລະ ອື່ນໆ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ: ວາລະສານສາລະໜ້າຮູ້

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ: ວາລະສານສາລະໜ້າຮູ້

ໝາກນາວ ແລະ ຈຸ່ມເລັບມືລົງໄປ ນີ້ເປັນການບໍາລຸງເລັບມ ື
ທີ່ດີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລັບມືແຂງແຮງ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາ 
ເລັບມືເຫຼືອງໄດ້ອີກດ້ວຍ;
  10. ຊ່ວຍປັບລົບບົບຂັບຖ່າຍ ດີທ໋ອກລໍາໄສ້ ແລະ 
ຊ່ວຍລົດນໍ້າໜັກ: ພຽງແຕ່ບີບນໍ້າໝາກນາວ 1 ໜ່ວຍປະສົມ 
ກັບນໍ້າໂຊດາ 1 ແກ້ວ ຊຶ່ງຈະເປັນກົດ ແລ້ວດື່ມທຸກໆຕອນເຊົ້າ 
ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ລໍາໄສ້ບີບຕົວ ເພ່ືອໃຫ້ສານຜິດຖືກຂັບຖ່າຍ 
ອອກມາ, ຫຼັງຈາກດື່ມແລ້ວຈະຮູ້ສຶກຢາກເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າທັນທ ີ
ວິທີນີ້ຈະເອີ້ນວ່າ: “ການດີທ໋ອກລໍາໄສ້” ເປັນວິທີຈະຊ່ວຍ 
ໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງເຮົາເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ  
ຈະສາມາດເຜົາຜານໄຂມັນສ່ວນເກີນໄດ້ຢ່າງເຕັມທ່ີ,  
ອີກຢ່າງນ້ໍາໝາກນາວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມແຄວຊ້ຽມ 

ໃຫ້ເກັບເອົາໃນເຊວໄຂມັນໄດ້ໃນປະລິມານທ່ີພຽງພໍ ເພ່ືອຊ່ວຍ 
ເຜົາຜານໄຂມັນໄດ້ດີ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າໜັກຂອງທ່ານຫຼຸດລົງ 
ໄດ້ຢ່າງທີ່ຕ້ອງການ;
  11. ສາມາດຍ້ອມຜົມໄດ້: ນໍ້າຢາຍ້ອມຜົມ DIY 
 ຫາໄດ້ຈາກເຮືອນຄົວ ພຽງແຕ່ກ່ອນອອກຈາກບ້ານ ໃຊ້ນໍ້າ 
ໝາກນາວໝັກຜົມເອົາໄວຄ້້າຍຄືກັບຍ້ອມຜົມປົກກະຕິ        ເມ່ືອ 
ອອກແດດຈະເຮັດໃຫ້ຜົມຂອງເຮົາມີຄວາມເງົາງາມຂ້ຶນ 
ແລະ ສໍາລັບຄົນທີ່ມີໜັງຫົວແຫ້ງມີຂີ້ຫົວ ນໍ້າໝາກນາວ 
ສາມາດຊ່ວຍແກ້ບັນຫານີ້ໄດ້ຄືກັນ.
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ຕໍາແໜ່ງ

2016 2017
ພະນັກງານ

ທັງໝົດ (ຍິງ-ຊາຍ)

ຍິງ ເປີເຊັນ

ຂອງເພດຍິງ

ພະນັກງານ

ທັງໝົດ (ຍິງ-ຊາຍ)

ຍິງ ເປີເຊັນ

ຂອງເພດຍິງ
ພະນັກງານທັງໝົດ 566 215 37.98% 626 224 35.78%

ສາຍພັກ

ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ 12 4 33.33% 12 4 33.33%
ຄະນະພັກຮາກຖານ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
4 2 50% 4 2 50%

ເລຂາໜ່ວຍພັກ 10 3 30% 13 4 25%
ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ 10 0 0% 14 2 14.28%
ຄະນະໜ່ວຍພັກ 13 4 30% 14 4 28.57%
ສະມາຊິກພັກສົມບູນ
ແລະສຳຮອງ 233 85 36.48% 234 90 33.33%

ສາຍລັດ

ລັດຖະມົນຕີ 1 0 0% 1 0 0%
ຮອງລັດຖະມົນຕີ 4 1 25% 3 1 33.33%

ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 1 0 0% 1 0 0%
ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ 
ຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ (ມີຖາ 
ນະທຽບເທົ່າ ຮອງ ລມຕ)

1 0 0% 1 0 0%

ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ 
ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ(ມີຖາ ນະທຽບ 
ເທົ່າ ຮອງ ລມຕ)

1 0 0% 1 0 0%

ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ 
ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ(ເປັນຜູ້ຊ່ວຍ 
ລັດຖະມົນຕີ

1 0 0% 1 0 0%

ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ 4 1 25% 4 2 50%

ຫົວໜ້າກົມ ຫຼື ທຽບເທົ່າກົມ 11 3 27.27% 12 3 25%
ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມ 3 0 0% 1 0 0%
ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 36 9 25% 43 9 20.93%
ຫົວໜ້າພະແນກ 57 21 36.84% 58 20 34.48%

ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກ 1 0 0% 1 0 0%

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 82 27 32.92% 83 35 42.16%

ສະຖິຕິຕົວເລກ ຄະນະນໍາ ແລະສັດສ່ວນຂອງເພດຍິງ ແລະເດັກ 
ພາຍໃນກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ສົກປີ 2016-2017

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກພະນັກງານ, ກົມຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ.


