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 ວາລະສານຄະນະກໍາມະທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບນ້ີ
ຈັດພິມຂຶ້ນ ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກຽ່ວກັບການ
ເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທ່ີພົວພັນກັບວຽກງານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ ຕະຫລອດ
ໄລຍະສົກປີ 2014-2015 ກໍຄື ປີ 2015, ຊຶ່ງໃນນີ້ ຈະນໍາ
ສະເໜີ ສາລະ, ບາງບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການ
ຊ້ີນໍາ ນຳພາຂະບວນການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງ 
ຜທ ກໍຄື ການມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການນຳພາຂະບວນການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ຜທ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແຜນພັດທະນາ 5ປີ ຄ້ັງທີ VII (2011-2015) 
ໃຫ້ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍ. 
 ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ “ ວາລະສານສົ່ງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ” ສະບັບນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍການເຄ່ືອນໄຫວ
ໃນຂົງເຂດສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ 
ແລະ ເດັກ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

 ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ນ້ອມຮັບ
ທຸກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ການຕໍານິຕິຊົມທີ່ສ້າງສັນ ແລະ
ມີຄຸນຄ່າຈາກບັນດາທ່ານເພື່ອພ້ອມກັນປັບປຸງວາລະສານນີ້
ໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ແລະ ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ ພ.ສ 
2559 ນີ້ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ບັນດາທ່ານຈົ່ງມີສຸຂະພາບ
ເຂັ້ມແຂງ, ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ
ທຸກປະການ.

ບົດນຳ

ຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະແມ່ ແລະ ເດັກ, ກະຊວງ ຜທ.
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ແຕ່ງໂດຍ: ນາງ ສຸກວິນາ ພິລາວັນ
ນາມປາກກາ: ກຸຫຼາບປາກເຊ

 ມື້ນີ້ຟ້າສະຫວ່າງແຈ້ງ 
ປຽບດັ່ງແສງຫົວໃຈ 
ໂຮມຊຸມນຸມກັນເຂົ້າ
60 ປີທີ່ນັບໄດ້

 60 ປີທີ່ວ່ານີ້ 
ຜູ້ມີນາມວ່າມານດາ 
ອອກຖະແຫຼງເປັນຂໍ້
ຮຽກຮ້ອງສິດທີ່ທຽມເທົ່າ

 ນັບແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງ
ຜົນງານຫຼາຍມາກມີ 
ຕັ້ງແຕ່ຄາວສະໄໝຕ້ານ 
ຈົນຮອດມື້ກໍ່ສ້າງຊາດແມ່ຍິງລາວແມ່ນຮ່ວມພ້ອມ 

 ມື້ນີ້   ໂອກາດດີ  ວາລະພ້ອມ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຜທ
ຮຽມຂໍຕາງຕົນໃຫ້ 
ສານອວຍພອນເປັນກາບເວົ້າ 

 ແມ່ຍິງລາວເອີຍ
ສຸມທຸກກຳລັງແຮງໃຈ
ພ້ອມພຽງກັນຫັນຫ້າວ
ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ3 ດີ 2 ໜ້າທີ່ທີ່ວ່າໄວ້

 ທ້າຍນີ້    ພາລະກາຍຂອງເຈົ້າ 
ຂໍໃຫ້ໂລຄາໄກ
ລວມທັງການນຳພ້ອມ
ຂໍໃຫ້ສຸກໝື່ນລົ້ນ 

ແສງຮຸ່ງອາລຸນໃສ
ທີ່ຫຼັ ່ງໄຫຼມາໂຮມເຕົ້າ
ສະຫຼອງວັນປະຫວັດສາດໃຫຍ່
ວັນນີ້ ກາບສະຫຼອງ........ທ່ານເອີຍ!

ຄືວັນແຫ່ງສັກສີ
ບອກໂລກາໃຫ້ໄຂແຈ້ງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວທີ່ກ້າແກ່ນ
ຝ່າຍຊາຍນັ້ນທຸກປະການ

ຈົນເລີຍຜ່ານ 60 ປີ
ຄຽງຄູ່ຊາຍທຸກການກ້າວ
ຜູ້ຮຸກຮານແຜນດິນແມ່
ໃນທຸກກ້າວ ບາດຂະບວນ......ແທ້ແລ້ວ!

ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະຫຼອງ
ທຸກໆຄົນຮ່ວມພຽງພ້ອມ
ສຄສ ຂຶ້ນມາອ່ານ
ໃນວັນເຕົ້າຮ່ວມໂຮມ.....ນີ້ແລ້ວ

ຂໍຈົ່ງກ້າວໄປໜ້າ ເຜີຍສະຫງ່າລາສີແສງ
ໃສ່ວຽກງານການກ້າວ
ບໍ່ຄອນແຄນຕໍ່ໜ້າທີ່
ໃຫ້ທຳແທ້ເຮັດຈິງ.......ນັ້ນທ້ອນ!

ໃຫ້ໄພຜ່ອງຂາວໃສ
ຢູ່ສະບາຍຫາຍຮ້ອນ
ຜູ້ເຍືອງທາງຊີ້ບອກປ່ອງ
ຢ່າໄດ້ໝອງໝົ່ນເສົ້າເຖິງເທົ້າໝື່ນວັດສາພຸ້ນທ້ອນ!

ສັນລະເສີນ 60 ປີ ແມ່ຍິງລາວ
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ສັນລະເສີນ 60 ປີ ແມ່ຍິງລາວ

 ຂ ້ າພະເຈ ົ ້ າໃນນາມຮອງເລຂາຄະນະພ ັກ , 
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພັກ-ລັດເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ
ກໍ່ຄື ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ. ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຂະບວນການ
ເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ
ໃນຂົງເຂດວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ເຊ່ິງເປັນວຽກ
ທີ່ສຳຄັນຫລາຍ ເປັນເສົາຄ້ຳຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ 
ປະເທດເຮົາໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາ
ໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
 ຕະຫລອດໄລຍະ 42 ປີ ຜ່ານມາ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຕ້ັງໜ້າປະກອບສ່ວນ ທຸ່ມເທທຸກເຫ່ືອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ, 
ມີຄວາມຫ້າວຫັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ວຍຄວາມຮັບ
ຜິ ດ ຊ ອ ບ ສູ ງ ຕໍ່ ວ ຽ ກ ງ າ ນ ທີ່ ຕົ ນ ໄ ດ້ ຮັ ບ ມ ອ ບ ໝ າ ຍ ,
ໃນນ້ັນວຽກພັກ-ພະນັກງານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ 
ແລະ ໄດ້ຖືເອົາ ວຽກງານກ່ໍສ້າງພັກ-ພະນັກງານ ເປັນໃຈກາງ 
ແລະ ວຽກການເມືອງແນວຄິດເປັນອັນຕ້ົນຕໍ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນ
ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ພາຍໃນກະຊວງ ຜທ 
ແລະ ນຳພາຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມເອກະສານດຳເນີນການ

ເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍບັນດາໜ່ວຍພັກອ້ອມຂ້າງກະຊວງ 
ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 
ເພ່ືອກ້າວເຂ້ົາສູ່ການດຳເດີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະນະພັກ 
ຊຶ່ງໃນປີ 2005 ໄດ້ສຳເລັດ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ I ຂອງ
ອົງຄະນະພັກ ຜທ ຄະນະກຳມະການ ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ, ສຳລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງອົງຄະນະພັກ 
ກະຊວງ ຜທ ຄັ້ງທີ II  ໃນປີ 2010 ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 
ຄັ້ງທີ III  ໃນປີ 2015. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນ
ນຳພາຊຸກຍູ້ຂະບວນການສ້າງໜ່ວຍພັກເຂ້ັມແຂງຮູ້ນຳພາ
ຮອບດ້ານ ແລະ ໄດ້ປະເມີນຜົນການສ້າງໜ່ວຍພັກເຂ້ັມແຂງ
ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານໄດ້ 14 ໜ່ວຍພັກໃນປີ 2015, ນອກຈາກ
ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກກໍ່ສ້າງພະນັກງານແລ້ວ ຕົນເອງຍັງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ນຳພາປະຕິບັດວຽກງານນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ
ສັນລະເສີນຕ່ໍບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງລວມໝູ່ທ່ີມີຜົນງານດີເດ່ັນ 
ໃນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີວຽກງານພາຍໃຕ້ຂະບວນການ
ປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາໃນແຕ່ລະປີ, 
ແຕ່ລະໄລຍະເປັນປົກກະຕິ, ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາຊຸກຍູ້
ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມທິດສະດີ 45 ວັນໄດ້ 11 ຊຸດ, ຝຶກອົບຮົມ
ລັດຖະກອນໃໝ່ໄດ້ 3 ຊຸດ, ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຕັ້ງ
ວຽກເລຂາໜ່ວຍພັກ, ວຽກງານກວດກາ ຢູ່ພາຍໃນກະຊວງ 
ຜທ ແລະ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດສາມອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ ໃຫ້ມີການເຄື ່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ

ບົດສຳພາດທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ 
ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ,

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຜທ.



6 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ

ຂອງແຕ່ລະອົງການເປັນປົກກະຕິ, ນຳພາເຄື ່ອນໄຫວ
ສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆເປັນຕົ ້ນແມ່ນ: ຂະບວນການ
ອອກແຮງງານ, ສີນລະປະວັນນະຄະດີ, ກິລາ ແລະ ອື່ນໆ.
 ຜ່ານການເຄ່ືອນໄຫວປະກອບສ່ວນປະຕິບັດໜ້າທ່ີ 
ວຽກງານດັ່ງທີ ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ ້ນ ຂ້າພະເຈົ ້າຈິ ່ງ
ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນ ໄດ້ວ່າ:
 • ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີຈະຕ້ອງມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ມີ
ຄວາມຕັດສິນໃຈຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ມີ
ຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມເຮັດວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ, 
ມີອຸດົມການທາງດ້ານການເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນ, ມີຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງຕາຍໃຈ ຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກລັດ, ມີຄວາມ
ຕື່ນຕົວເປັນເຈົ້າການຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ,
ມີຄວາມພະຍາຍາມຕ້ັງໜ້າຫ້າວຫັນເຮັດວຽກງານ, ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, ເຊື່ອໝັ້ນ
ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ປຸກລະດົມ
ຊຸກຍູ້ເຂົາເຈົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວາປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.
 ໃນໄລຍະຜ່ານມາພວກເຮົາຍັງມີພະນັກງານ ແລະ 
ສະມາຊິກພັກຈຳນວນໜຶ່ງ ຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານ ວຽກພັກ-
ພະນັກງານ ຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງເຖິ່ງຖອງ. ການບໍລິຫານ
ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນຍັງບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ເທົ່າທີ່ຄວນ,
ຈຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ
ແນວຄິດ ບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ, ກຳສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ
ພະນັກງານບໍ່ທັນແໜ້ນ, ບໍ່ທັນກະຕຸກຊຸກຍູ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້
ຫ້າວຫັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ, ມີຈຳນວນໜຶ່ງຍັງຖືວ່າ
ວຽກພະນັກງານເປັນວຽກຂອງຂັ້ນເທິງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ມີພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງປະຕິບັດລະບຽບລັດຖະກອນ

ບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ເກີດມີແນວຄິດຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍລໍຖ້າຄຳສັ່ງ
ຂອງຂັ ້ນເທິງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ ່ໜ້າທີ ່ວຽກງານ
ຍັງບໍ ່ທັນສູງເທົ ່າທີ ່ຄວນ ປະກອບກັບ ໃນໄລຍະໃໝ່ ມີ
ສ່ິງທ້າທາຍທົດສອບຫລາຍປະການ ທ່ີພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້
ສູ້ຊົນ, ບຸກບືນຍົກລະດັບຂອງຕົນເອງໃຫ້ສູງຂື ້ນທຸກດ້ານ, 
ຕ້ານທຸກປະກົດການຫຍ້ໍທ້ໍຕ່າງໆ.ເພ້ີມມານະຈິດປະຕິວັດ
ບຸກໜ້າບືນຕົວກ້າວຂື້ນ ກຽມຄວາມພ້ອມຮັບໃຊ້ທຸກໜ້າທີ່
ວຽກງານທີ່ພັກລັດ ມອບໝາຍໃຫ້..
 ສະນັ້ນຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີຕ້ອງມີຄວາມໜັກແໜ້ນ 
ແລະ ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ຄື: 
ຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມສູງກວ່າສ່ວນຕົວ, ມີນ້ຳໃຈ
ອົດທົນ ເສຍສະຫລະ ເພື່ອປະເທດຊາດເພື່ອປະຊາຊົນ
ຍົກສູງນ້ຳໃຈຮັບໃຊ້ຊາດ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຮັບໃຊ້ພາລະກິດ
ປະຕິວັດໂດຍບໍ່ທໍ ້ຖອຍລັງເລ ຕໍ ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃດໆ. 
ທັງເວົ ້າທັງເຮັດ,  ທັງສູ ້ຊົນເຮັດຫລ້ອນໜ້າທີ່ໂດຍບໍ່ໃດ້
ຮຽກຮ້ອງເອົາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ຕົນເອງ. ຜູ ້ບໍລິຫານ
ທີ່ດີຕ້ອງມີຄວາມເປັນແບບຢ່າງ ຖ້າເຮັດໃດ້ຄືແນວນັ້ນ, 
ກົມກອງຈະ ມີຄວາມສະຫງົບ, ພະນັກງານມີຄວາມຫ້າວ
ຫັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ.
 • ທັກສະຂອງການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ
ມາດຖານດັ່ງນີ້: 
1. ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານຕ່າງໆຂອງກົມກອງຂອງຕົນ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ທັງສາມາດກໍາໄດ້ພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່
ຂອບເຂດທີ່ກົມກອງຕົນຮັບຜິດຊອບ, ມີລະບຽບຫຼັກການ
ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການຕ່າງໆ
ຕ່ໍພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນຕາມລະບຽບການທ່ີຂ້ັນເທິງ
ວາງອອກໃຫ້ດີ.

( ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຜທ ( ຜູ້ທ່ີ 4 ນັບຈາກຂວາມື ) 
ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັບການນຳ ຜທ, ຜູ້ແທນສົມບູນ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ 

ຄັ້ງທີ່ X  ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-22 ມັງກອນ 2016 )
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2. ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການກໍາລັງຄົນ, ແຜນການ
ຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ 
ແລະ ວຽກວິຊາສະເພາະໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
3. ຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ແບ່ງຂັ້ນ ການ
ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ຕາມລະບຽບຫັຼກການ, ຮູ້ເປັນຫວ່ງ
ເປັນໃຍເບິ່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູ່, ເບິ່ງແຍງສຸກທຸກ ຂອງ
ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ 
ແລະ ມີຄວາມເປັນທຳ, ທ່ຽງທຳສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ.
4. ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ
ແຕ່ລະຂັ້ນຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະເປັນປົກກະຕິ. 
5. ຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດ
ວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນກົມກອງຂອງຕົນໃຫ້ຄະນະພັກ
ຄະນະນຳຂອງກະຊວງ ເປັນປົກກະຕິ.
 • ອີງຕາມວຽກງານໃນຂົງເຂດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາ ຮັບຜິດຊອບ
ແມ່ນວຽກງານທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ວຽກງານຈັດຕ້ັງ
ພັກພະນັກງານ, ວຽກງານສູນຝຶກອົບຮົມ, ວຽກງານສາມອົງການ
ຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ, ຊ່ິງເຂົາເຈ້ົາຖືວ່າສຳຄັນທ່ີສຸດແມ່ນວຽກງານ
ການເມືອງແນວຄິດ ແລະ ວຽກງານບຸກຄະລາກອນ, ບໍ່ວ່າ
ຈະຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານໃດກ່ໍຕາມ ຖ້າຫາກຂາດການສຶກສາ
ອົບຮົມ ແລະ  ການຈັດວາງບຸກຄະລາກອນ ບ່ໍຖືກກັບວຽກແລ້ວ
ກ່ໍຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທ່ີວຽກງານຂອງພະນັກງານ
ຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.
 • ໄປຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາຕົນເອງ

ໃນຖານະຊີ້ນຳວຽກງານ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ຊີ ້ນຳ ນຳພາຕໍ ່ ວຽກງານພັດທະນາ, ສົ ່ງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງເພື ່ອແນໃສ່ກະຕຸກຊຸກຍູ ້, 
ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ
ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ
ກໍ່ຄື ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານອື່ນໆເຊັ່ນ: ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
ແລະ ບາງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກ, ເຜີຍແຜ່ເອກະສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນບັນຫາຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ
ກັບສຸຂະພາບໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງຢູ່ແຕ່ລະກົມກອງພາຍໃນ 
ກະຊວງ.   
 - ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດຳລັດຕ່າງໆ
ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການ
ພັດທະນາແມ່ຍິງ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ປະກອບ
ຄຳເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງພາຍໃນກະຊວງ
ແຕ່ລະປີ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ
ຕໍ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີເປັນຕົ້ນ: ການ
ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ, ເລ່ືອນຂ້ັນເລ່ືອນຊ້ັນຕຳແໜ່ງ, ໄປຢ້ຽມຢາມ
ຖາມຂ່າວ: ເບ່ິງແຍງຊ່ວຍເຫລືອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ໃນເວລາ
ເຈັບເປັນ, ນອນໂຮງໝໍ, ເກີດລູກ, ເສຍຊີວິດ, ການສ້າງ
ຄອບຄົວໃໝ່ ຫລື ໃນເວລາພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ. 

( ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ,  ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຜທ ພ້ອມຄະນະ
ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັບພະນັກງານລັດຖະກອນ ພາຍໃນພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ )
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ບົດສຳພາດແມ່ຍິງດີເດັ່ນໃນຂົງເຂດວຽກງານສະຖິຕິ

 ຂ້າພະເຈ້ົາ ນ. ເພັດສະຫມອນ ສອນ ເກີດເມ່ືອວັນທີ 
17 ພະຈິກ ປີ1968 ທີ່ ບ້ານຫີນລາດ ເມືອງ ສະຫນາມໄຊ 
ແຂວງອັດຕະປຶ, ເປັນລູກສາວຫລ້າຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ 
ບຸນແກ້ວ ສອນ ແລະ ນາງ ຕານອ່ອນ ສອນ ຊຶ່ງມີອາຊີບ
ເປັນພະນັກງານ ແລະ ຊາວນາ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຊິວິດ
ຢູ່ບ້ານເກີດຂອງຕົນພຽງແຕ່ 5 ປີ ເທົ່ານັ້ນ, ໃນປີ 1973
ພໍ່ໄດ້ກັບຈາກເຂດປົດປ່ອຍດ້ວຍຄວາມພູມໃຈ ມາຮັບ
ຄອບຄົວພວກຂ້າພະເຈົ້າຍົກຍ້າຍຂຶ້ນໄປຢູ່ ເຂດທີ່ຫມັ້ນ 
ເມືອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງ ຫົວພັນ. ຂ້າພະເຈົ້າ,ໄດ້ຮຽນອ່ານ-
ຮຽນຂຽນ ຈົບ ຫ້ອງປ 3 ຢູ່ດິນແດນແຫ່ງອິດສະຫລະ ໃນ
ໂຮງຮຽນກຸ່ມ 2 ເມືອງວຽງໄຊ. ພາຍຫລັງປະເທດຊາດ
ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ແລະ ສະຖາປະນາ ປະເທດເປັນ 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ປະມານ 
3 ປີກວ່າ, ໃນປີ1978, ຄອບຄົວພໍ່ແມ່ ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ດ້ວຍຄວາມ
ກະຕືລືລົ້ນ. ສ່ວນອ້າຍຄີງ 2 ຄົນ ແລະ ອ້າຍອີກຜູ້ຫນຶ່ງ 
ຊຶ່ງເປັນລູກຮັກ ຂອງພໍ່-ແມ່ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ສຶກສາຮໍ່າຮຽນ
ທີ່ໂຮງຮຽນວຽງໄຊຈົນສຳເລັດຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. 
 ໃນສົກຮຽນປີ 1978 -1979 ໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນປະຖົມ
ປີທີ 4 ທ່ີໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດ,ດົງໂດກ.ໃນທ້າຍປີ 1979 
ພ່ໍ ແລະ ແມ່ ຕັດສິນໃຈສ່ົງຂ້າພະເຈ້ົາໄປຮ່ໍາຮຽນຕ່ໍມັດທະຍົມ
ຕອນຕ້ົນ ທ່ີໂຮງຮຽນກິນນອນ ມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ 
T78 ແລະ ຕໍ່ມັດທະຍົມຕອນປາຍ T80. ຕະຫລອດໄລຍະ 
7 ປີທີ່ດຳລົງຊິວິດຫ່າງໄກຈາກຄອບຄົວຮໍ່າຮຽນ ຢູ່ ສ.ສ.
ຫວຽດນາມ (ແຕ່ ປີ 1979 ເຖິງ 1986) ເປັນເວລາທ່ີຕົນເອງ 

ພ້ອມດ້ວຍຫມູ່ເພື່ອນໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ແສນດີ ໃນການ
ຝຶກຝົນຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງ ໄດ້ເຕີບໃຫ່ຍທັງກາຍ ແລະ ໃຈ
ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະນັ້ນ, ປະເທດ ສ.ສ.
ຫວຽດນາມ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ ແຕ່ພວກ
ຂ້າພະເຈົ້າ, ກໍ່ໄດ້ຮັບການດູແລເບິ່ງແຍງສິດສອນຢ່າງ
ຮອບດ້ານ ຈາກຄະນະຄູອາຈານ ປຽບເຫນືອນຄົນໃນຄອບຄົວ
ດຽວກັນ. ການສຶກສາພື້ນຖານ ແລະ ການຢູ່ແບບລວມຫມູ່
ໄດ້ສ້າງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຫມູ່ຄູ່ທຸກຄົນບໍ່ພຽງແຕ່ມີ
ຄວາມຮູ້ຄວາມສະຫລາດຫລັກແຫລມ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ
ແຕ່ຍັງໄດ້ສ້າງໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມຄິດອັນ
ກ້ວາງໄກ, ມີຄວາມອົດທົນ,ຮູ້ສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງ
ມີແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດແບບງ່າຍດາຍ ທັງມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຕົນເອງສູງ, ມີຄວາມກ້າຫານ-ກ້າສະແດງອອກ 
ບົນພື້ນຖານ ການເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ການເບິ່ງ-
ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍເຫດ-ຜົນ ແລະ ສາມາດ ປັບຕົວໄດ້
ໃຫ້ ເຂົ້ າກັ ບສະພາບການຕົວຈິ ງຢ່ າ ງພາວະວິ ໃສ . 
 ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ມີຄວາມພູມໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສູງ 
ທີ່ຖືກຊັບຊ້ອນໃນນັກຮຽນຊຸດທຳອິດ ໄດ້ໄປສຶກສາທີ່ອາດີດ
ສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ໃນໄລຍະນັ້ນ, ເພາະມັນແມ່ນ
ຄວາມປາດຖະຫນາ ແລະ ຄວາມຫວັງ ຕ້ອງການຮຽນຫາ
ວິຊາຄວາມຮູ້ວິຊາສະເພາະ ທີ່ແນ່ນອນໃສ່ຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້
ຊາດ-ຜືນແຜ່ນດິນອັນແສນຮັກ ແລະ ຫວງແຫນ  ຂອງ
ປວງຊົນລາວທັງຊາດ. ຫລັງຈາກກຽມພາສາລັດເຊັຍ 
ທ່ີເມືອງເອເຣວັນ, ອະດີດລັດອາກມຽນນີ, ກໍໄດ້ຖືກຊັບຊ້ອນ
ເຂ້ົາຮຽນທ່ີສະຖາບັນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດອູຣາອີນ, 
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ນະຄອນຫລວງກີແອຟ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບ
ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ລົງເລິກພາກວິຊາສະຖິຕິ. 
ໃນເດືອນພະຈິກ, ປີ 1991 ຕົນເອງໄດ້ກັບຄືນປະເທດ
ພ້ອມດ້ວຍຄວາມສຳເລັດໃນການສຶກສາຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ. 
 ນະໂອກາດນ້ີ, ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ
ເປັນຢ່າງສູງມາຍັງພັກ-ລັດ ທີ່ເວລາໃດໄດ້ທຸ່ມເທ ແລະ 
ເອົາໃຈໃສ່ ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເວ້ົາລວມ, ເວ້ົາສະເພາະ
ກໍແມ່ນຕົວຂ້າພະເຈ້ົາເອງເພາະຖ້າບ່ໍມີທຶນ ການຊ່ວຍເຫລືອ
ຂອງລັດຖະບານກໍຈະບໍ່ສາມາດມີທຶນສ່ວນຕົວສະຫນັບ
ສະຫນູນການຮຽນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ກ່ໍອາດຈະບ່ໍມີໂອກາດ
ທີ່ດີຄືແນວນີ້. 
 ພາຍຫລັງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາ ເຂ້ົາສັງກັດລັດ ໃນປີ 1992, 
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງລັດ ຂື້ນກັບກະຊວງ ເສດຖະກິດແຜນການ
ແລະ ການເງິນໃນໄລຍະນັ້ນ, ດ້ວຍຄວາມຫ້າວຫັນ-ກະຕື
ລືລົ້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານໃນໄລຍະໃຫມ່ 
ໃນປີ 1996 ຕົນເອງຈຶ່ງໃດ້ຄັດເລືອກຈາກການນຳ ແລະ
ອະນຸມັດຈາກຂັ້ນເທິງໃຫ້ສະຫມັກສອບເສັງເອົາທຶນ ໄປ
ຍົກລະດັບຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທແບບເລັ່ງລັດ ເຊິ່ງໄດ້ສຶກສາ 
ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຊຽງໄຮ,
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ສືບຕ່ໍທ່ີ ມະຫາໄລ ຊາຍ 
ຕາມມາ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸນ ໃນພາກວິຊາເສດຖະສາດ ສຳລັບ
ປະເທດເສດຖະກິດຂ້າມຜ່ານ ລົງເລິກກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ
ແຫ່ງລັດ. 
 ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ປະສົບປະການໃນຂົງເຂດວຽກງານ
( ສະຖິຕິ ) ທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ:
 ພາຍຫລັງຈົບການສຶກສາທ່ີປະເທດຍ່ີປຸ່ນ, ໃນປີ 1997 
ຂ້າພະເຂ້ົາ ໄດ້ສືບຕ່ໍເຮັດວຽກຢູ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈົນມາເຖິງປະຈຸບັນ. 
ຕະຫລອດໄລຍະ 24 ປີ ທ່ີຜ່ານມາ,  ຄຽງຄູ່ກັບເພ່ືອນສະຫາຍ, 
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ແລະ ພະນັກງານອາວຸໂສລຸ້ນຕ່າງໆ, 
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອຸທິດ ແລະ ສຸມທຸກສະຕິບັນຍາ, ຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດ ແລະ ເຮ່ືອແຮງຂອງຕົນຢ່າງຕ້ັງຫນ້າເຂ້ົາໃນ
ການພັດທະນາລະບົບ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດເຮົາ 
ກໍຄືວຽກງານອ່ືນໆ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນທາງກົງ ກໍ່ຄືທາງອ້ອມ ຕາມການ
ມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນເທິງດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ. 
ຕົນເອງໄດ້ເລີ່ມຈາກການເປັນພະນັກງານວິຊາການຫມຸ່ມ
ນ້ອຍ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕິຂະແຫນງການເສດຖະກິດ 
ຈຳນວນຫນຶ່ງທັງເຮັດວຽກງານປະສານງານກັບບັນດາ

ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທ່ົາແຂວງ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ
ສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຍົກລະດັບ
ພາສາອັງກິດພື້ນຖານ ເປັນເວລາສາມເດືອນເຕັມ ທີ່ສຳ
ນັກງານທ່ີປຶກສາຂອງອັງກິດນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ຈັດໂດຍ
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນປີ 
1994 ແລະ ສືບຕໍ່ສຶກສາພາຍຫລັງໂມງລັດຖະການ. ຫລັງ
ຈາກນ້ັນ, ກ່ໍໄດ້ເລ້ີມເປັນເຈ້ົາການຊ້ີນຳ-ນຳພາ ແລະ ລົງເລິກ 
ວິຊາການສະຖິຕິຂະແຫນງການເສດຖະກິດ ເພື່ອຮັບໃຊ້
ການຕີລາຄາ ແລະ ສ້າງແຜນນະໂຍບາຍພັດທະນາ-
ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເປັນຕົ້ນ 
ແມ່ນສະຖິຕິການບັນຊີແຫ່ງຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວເລກ
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ, ການຂະຫຍາຍຕົວ
ກໍຄື ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານໂຄງປະກອບຂອງເສດຖະກິດ
ແຫ່ງຊາດ, ດັດຊະນີລາຄາ-ອັດຕາເງິນເຟ້ີ. ແລະ ດັດຊະນີຫມາຍ
ອື່ນໆ; ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ
ວິໃຈສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕໍ່ການ
ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາເປັນຕ້ົນແມ່ນ: ການຄ້ົນຄວ້າ 
ວິໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຕໍ່ການຊົມໃຊ້, ຕະຫລາດແຮງງານ ລວມທັງການເຄື່ອນ
ຍ້າຍແຮງງານໃນປະເທດຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ, ການມີ
ວຽກເຮັດງານທຳ, ການເຕີບໂຕແບບມີສ່ວນຮ່ວມ-ຍືນຍົງ,
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບັນດາກໍລະນີ
ການສຶກສາອຶ່ນໆ. ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນ
ຂະບວນການສ້າງ ບັນດານະໂຍບາຍ ການຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຍຸດທະສາດ 2025 ແລະ ວິໃສທັດ 
2030; 
 ຕົນເອງໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງກົດຫມາຍ
ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ, ແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາລະບົບ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
ຜັນຂະຫຍາຍຕົວຈິງ ລວມທັງ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ 
ແລະ ວຽກງານການຮ່ວມມື ດ້ານວິຊາສະເພາະທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.  
ນອກຈາກນັ ້ນຍັງ ຍາດໄດ້ຜົນງານຫລາຍດ້ານ ບໍ ່ວ່າ
ຈະເປັນການສ້າງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ດ້ວຍລະບົບການ
ສຳຫລວດ, ການລາຍງານແບບບໍລິຫານ ກໍຄື ການສ້າງ
ເງື່ອນໄຂສະດວກເອື້ອອຳນວຍ ທາງດ້ານການບໍລິຫານ
ໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຜະລິດສະຖິຕິ ລວມທັງການປະກອບ
ສ່ວນ ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິທາງການສູ່ສັງຄົມ 
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ແລະ ໄດ້ຍົກລະດັບສະຖິຕິ ຂອງປະເທດເຮົາ ໃນເວທີສາກົນ
ນັບມື້ນັບສູງຂື້ນຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ໃນການຝຶກຝົນຫລໍ່ຫລອມ
ຕົນເອງ ໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສູງຕ່ໍຫນ້າທ່ີວຽກງານ ທ່ີຖືກມອບຫມາຍຕົນເອງ
ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງເປັນຮອງພະແນກ, ຫລັງຈາກນ້ັນກ່ໍເລ່ືອນຂ້ຶນ
ເປັນຫົວຫນ້າພະແນກ, ຮອງຫົວຫນ້າກົມ, ຮັກສາການ
ຫົວຫນ້າກົມ, ຫົວຫນ້າກົມ ຕາມລຳດັບໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ໃນສົກປີ 2011-2012 ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບທິດສະດີ
ການເມືອງຊັ້ນສູງ ທີ່ສະຖາບັນການເມືອງ ການປົກຄອງ
ແຫ່ງຊາດ; ອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງວຽກງານ
ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອຫມ້ັນຂອງຂ້ັນເທິງ, 
ຕົນເອງໄດ້ຖືກຊັບຊ້ອນຈາກຫົວຫນ້າກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ
ມາຮັບຫນ້າທີ່ເປັນຫົວຫນ້າຫ້ອງການຂອງສູນສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນກາງປີ 
2015 ເປັນຕົ້ນມາ. 
 ຈາກການເຄື່ອນໄຫວ-ພຶດຕິກຳຕົວຈິງຕົນເອງໄດ້
ຖືກຄັດເລືອກເປັນພະນັກງານດີເດັ່ນ ເຊິ່ງສະແດງອອກຄື: 
ໄດ້ຮັບຫລຽນໄຊ-ຫລຽນກາແຮງງານ, ໃບຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ
ຈາກລັດຖະບານກໍ່ຄືການນຳແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ຈາກບັນດາ
ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ມີຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານຍາດມາໄດ້ ແຕ່ເມື່ອທຽບໃສ່
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທ່ີການເມືອງແລ້ວ 
ຕົນເອງຍັງຕ້ອງໄດ້ ຮ່ວມກັບຫມູ່ຄະນະສືບຕໍ່ສູ້ຊົນຜ່ານຜ່າ 
ແລະ ບຸກບືນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ ກ່ໍຄື ການຜະລິດສະຖິຕິທາງການຂອງ ສ ປ ປ ລາວ 
ກ້າວໄປສູ່ຄຸນນະພາບທີ່ດີ ຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ 
ທັນສະໄຫມເທື່ອລະກ້າວ.    
 ໃນຖານະທ່ີ ເປັນນັກບໍລິຫານຂ້ັນສູງ ທ່ານ ມີວິທີການ 
ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານພາຍໃນກົມແນວໃດ
ເພ່ືອສ້າງ ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ?
 ຄວາມສາມັກຄີ ແມ່ນເປັນປັດໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, 
ທັງເປັນບໍ່ເກີດຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງທຸກວຽກງານ. ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍລວມ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ບັນດາ
ລະບຽບ-ຫລັກການສຳລັບລັດຖະກອນ ແລະ ບັນດາຂ້ໍຕົກລົງ
ສະເພາະທີ່ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມມີຄວາມເຫັນດີ ເປັນ
ເອກະພາບ ຕາມຫລັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ. ອີງໃສ່
ປະສົບປະການຕົວຈິງໃນ ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ພະນັກງານ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງພາຍໃນ-

ພາຍນອກ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແລກປ່ຽນບາງຈຸດສຳຄັນຄື: 
 ຫນຶ່ງ, ຕົນເອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ 
ເຖິງຄວາມອາດສາມາດ  ແລະ ແນວຄິດຈິດໃຈຂອງ
ພະນັກງານທຸກຄົນໃນແຕ່ລະລະດັບ, ໄດ້ພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ 
ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງກົງໄປ
-ກົງມາ ກ່ຽວກັບຈຸດແຂງ ຫລືຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະ 
ຂໍ້ຈຳກັດຂອງເຂົາເຈົ້າລວມທັງບາງຈຸດພິເສດ ກ່ຽວກັບ
ນິໃສໃຈຄໍ; ເວລາໃດກ່ໍໄດ້ພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມເປັນກາງ, 
ການຟັງດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ, ໄດ້ພະຍາຍາມ
ທີ່ສຸດຫລີກລ້ຽງຄວາມລໍາອຽງໃນການຕັດສິນບັນຫາ ໃນ
ເມື່ອມີຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈເກີດຂຶ້ນໃນຂະບວນການປະຕິບັດ
ວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນກົມ-ຫ້ອງການ.  
 ສອງ, ໄດ້ເພິ້ມ ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ຄວາມຈິງໃຈ, 
ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ສາມາດເປັນທີ່ເພິ່ງ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່
ກັບພະນັກງານໃນການເຄື່ອນໄຫວລວມ,  ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນວຽກງານ ວິຊາສະເພາະ, ເວລາໃດກໍ່ຄິດວ່າເຮົາເປັນ
ທີ່ເພິ່ງຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ທາງດ້ານ ຄວາມຮູ້ ຄວາມ
ສາມາດ ຕອບສະຫນອງ ແນະນຳວຽກຕາມເວລາທີ່ມີ ເທົ່າ
ທີ່ເຮັດໄດ້,  ໃນກໍລະນີທີ່ ມີຄວາມບໍ່ສົມບູນແບບ ຂອງວຽກ
ທີ່ຈັດຕັ້ງປະບັດຫາກເກິີດຂຶ້ນ ກໍ່ກ້າຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກ້າ
ປົກປ້ອງພະນັກງານຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.  
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 ສາມ, ໄດ້ມີການແນະນຳວຽກ ແລະ ການສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ ໄດ້ຍາດແຍ່ງເວລາ ແລະ ດຳເນີນ
ຢ່າງຕໍເນື່ອງ ໃນແຕ່ລະຫນ້າວຽກດ້ວຍຫລາຍຮູບການ
ສອນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ຝຶກອົບຮົມສະເພາະ ຫລື ລວມຫມູ່
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ບາງກໍລະນີ ກ່ໍໃດ້ຍາດເວລາຝຶກ 
ແລະ ແນະນຳລະອຽດກ່ອນເຂົ້າເຮັດວຽກ. ການໃຫ້ໂອກາດ 
ເຂົາເຈົ້າໄປຍົກລະດັບໃນໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ໄດ້
ອີງໃສ່ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງວຽກງານ, ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບກໍຄືຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກ. ໄດ້ພະຍາຍາມ
ສ້າງທິມງານ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີແນວຄິດສ້າງສັນ, ຮັບຟັງ 
ແນວຄວາມຄິດ- ຂໍ້ສະເຫນີ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍໄດ້
ພະຍາຍາມແບ່ງວຽກ ( ພາຍໃນຫມູ່ຄະນະ, ຂັ້ນພະແນກ 
ແລະ ວິຊາການຫລັກແຫລ່ງ ) ຈຳນວນຫນຶ່ງຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ແລະ ຄໍານຶງເຖິງຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດທີ່ຕ້ອງໃດ້ຮຽນຮູ້ຂອງ
ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ, ທຸກວຽກຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ມີຜູ້ນຳຫນ້າ
ພາທາງ ຫມາຍຄວາມວ່າຮັບຜິດຊອບແບບໂດຍກົງ ແລະ ມີຜູ້
ສະຫນັບສະຫນູນ.   
 ສີ່, ໄດ້ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນງານ 
ປະຕິບັດຕາມຫລັກການລວມ ທີ່ກົມຈັດຕັ້ງ -ພະນັກງານ 
ກໍຄື ກົມກວດການຳໃຊ້, ນອກນັ້ນກໍມີການເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບ
ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຈິງໃຈເປີດກວ້າງການຕຳນິສ່ົງຂ່າວ 

ແບບສ້າງສັນ, ມີການລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບ ຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິຕາມລະບອບ ແລະ ກຳນົດເວລາການລາຍງານ.
 ຫ້າ,  ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ເອົາໃຈໃສ່
ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫັວດດີການຂອງພະນັກງານ
ຕາມເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງທີ່ມີຢູ່ ໂດຍອີງໃສ່ຫລັກການ
ລວມ ແລະ ຫັລກການສະເພາະຂອງຫ້ອງການ, ກົມ ໃນຍາມ
ເຈັບເປັນ ແລະ ຂາດເຂີນ. ການສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ
ທີ່ພະນັກງານສະເຫນີ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ມາຄວາມສົມດຸນຂອງ ຄຸນນະພາບຊິວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ. 
ຫມາຍວ່າໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງໃຫ້ອ້າຍ  ເອ້ືອຍນ້ອງພະນັກງານ
ຮັກ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງໃນວຽກທ່ີເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງປະຕິບັດຢູ່. 
 ທ່ານ ຈັດວາງແຜນການດຳລົງຊິວິດ ຄືແນວໃດ
 ເພ່ືອຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຂອງຫນ້າທ່ີວຽກງານ ກ່ໍຄື ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃນສະພາບ
ປະຈຸບັນ?
 ຕາມທັດສະນະ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ການຈັດວາງ
ແຜນການດຳລົງຊິວິດ ການງານ, ຄອບຄົວ-ສັງຄົມ ແລະ 
ຕົນເອງໃຫ້ສົມດຸນ ເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດໃນຊິວິດຈິງ 
ຂອງພະນັກງານທຸກຄົນ ບ່ໍສະເພາະແຕ່ ພະນັກງານການນຳ. 
ເນື່ອງຈາກວ່າ ການຈະຕັດສິນໃຈວ່າຊິວິດການງານ ແລະ
ຊີວິດຄອບຄົວອັນໃດສຳຄັນກວ່າກັນແມ່ນຍາກທີ່ສຸດ ເພາະ
ທັງສອງຢ່າງລ້ວນແລ້ວ ແຕ່ຈຳເປັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໃດ້, ມັນ
ເປັນສິ່ງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.  
 ຫນຶ່ງ, ຕົນເອງໄດ້ເຮັດວຽກຖືກກັບວິຊາສະເພາະ 
ແລະ ການສຶກສາທີ່ຕົນເອງຮຽນມາ, ທັງມັກຮັກໃນວຽກ
ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລ້ົນ. ຕົນເອງໄດ້ທຸ້ມເທ ນຳໃຊ້ທຸກຄວາມຮູ້-
ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ-ຮັບຊອບສູງ: 
ທັງເຮັດຕົວຈິງ, ທັງຮຽນຮູ້, ທັງຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ 
ຂໍທິດລວມພ້ອມກັບການແນະນຳຈາກການນຳທຸກຂັ້ນ, 
ຢູ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກໍຄື ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ; ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາກ່ໍໄດ້ຮັບການສະຫນັບ 
ສະຫນູນ ແລະ ເຊື່ອຖືຈາກພະນັກງານອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ
ຈົນເຮັດໃຫ້ວຽກງານສຳເລັດຢ່າງມີຫມາກຜົນ;
 ສອງ, ຕົນເອງໄດ້ ຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການ-ເປ້ົາຫມາຍ 
ທັງຂໍ້ຈຳກັດຂອງຕົນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບ
ການສະຫນັບສະຫນູນ ຈາກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ຜູ້ເປັນພ່ໍ-ແມ່ ຕະຫລອດຮອດ ຫມູ່ຄູ່ໄກ້ສິດຂອງຕົນ
ມາໂດຍຕະຫລອດ; ຄຽງຄູ່ກັບການເບິ່ງແຍງ ຂອງການນຳ
ທຸກຂັ້ນ, ຫມູ່ຄະນະ ແລະ ພະນັກງານແລ້ວ. ຄອບຄົວ
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ທັງເປັນແຮງບັນດານໃຈທີ່ດີທີ ່ສຸດ ແລະ ຊ່ວຍສະຫນັບ
ສະຫນູນທຸກດ້ານ ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາມີມື້ນີ້ໄດ້ ແລະ ກ້າວຕໍ່ໄປ.  
 ສາມ, ການເສຍສະຫລະເວລາຕົນເອງໃນນາມຜູ້
ເປັນແມ່ ແລະ ພັນລະຍາ, ໄດ້ຫລີກລ້ຽງຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ
ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິບັດໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈັດວາງຫນ້າທີ່ ແລະ 
ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນລະຫວ່າງສຳມະຊິກ
ຄອບຄົວ ເລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

 ຂໍໃຫ້ທ່ານ ຊ່ວຍແນະນຳ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານ 
ເມ່ືອເວລາພົບຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ ທ່ານມີວິທີການ
ແນວໃດ?
 ເມ່ືອເວລາພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ  ແລະ ສ່ິງທ່ີທ້າທາຍ 
ກໍ່ມີຫລາຍວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະ
ສະຖານະການຂອງບັນຫານັ້ນໆ; ໂດຍລວມແລ້ວ, ກ່ອນ
ອື່ນຫມົດ ເມື່ອພົບພໍ້ບັນຫາຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດບວກໄວ້ກ່ອນ 
ແລະ ພະຍາຍາມຄວບຄຸມອາລົມຕໍ່ບັນຫາ, ມີຄວາມຈິງໃຈ 
ແລະ ເປັນກາງເຂົ້າໃຈເຈດຈຳນົງຫລືຂໍ້ຂ້ອງໃຈທຸກຝ່າຍ; 
ກ່ອນຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ ້າໃຈບັນຫາ
ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເປີດກວ້າງ ທັດສະນະຊອກຫາເຫດ 
ແລະ ຜົນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຄິດຫາທາງແກ້
ດ້ວຍຫລາຍທິດທາງ. ຊອກຫາທາງອອກດ້ວຍຫລາຍວິທີ 
ໂດຍການຊັ່ງຊາຜົນກະທົບບວກ ແລະ ລົບໄປພ້ອມກັນ; 
ແກ້ໄຂໄປແລ້ວຕ້ອງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນວ່າມີຫາງສຽງ 
ແລະ ຜົນກະທົບແນວໃດແດ່ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ

ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.
  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ວຽກງານເຊື່ອມສານ ບົດບາດ
ຍິງ -ຊາຍ ຢູ່ກະຊວງ ຜທ ບັນລຸຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້, 
ໃນກົມກອງ ທ່ານໄດ້ ດຳເນີນການ ຫລື ມີທິດທາງຄືແນວໃດ?
 ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍ ແມ່ນປະເດັນ
ທີ່ສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດ 
ທິຜົນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII, ( 2016-
2020) ໄດ້ກຳນົດແຈ້ງບັນດາເປົ້າຫມາຍການເຊື່ອມສານ
ບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໃນຂະແຫນງການຢ່າງຈະແຈ້ງ. 
ຂອບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແຜນດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ຊີ້ໃຫ້
ເຫັນຄວາມຕ້ອງການໃຫມ່ ດ້ານສະຖິຕິທາງການ ໂດຍ
ສະເພາະ ແມ່ນການຄ້ົນຄວ້າວິໃຈ ແລະ ສ້າງສະຖິຕິແຍກເພດ
ໃຫ້ຫລາຍ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ
ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍຢູ່ກະຊວງ ແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້, ຂ້າພະເຈົ້າ
ໃນນາມຫົວຫນ້າຫ້ອງການສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ ບາງປະເດັນທີ່ສຳຄັນ ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
 ຫນຶ່ງ,  ເພິ້ມທະວີ ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ວຽກງານ
ການປະສານສົມທົບ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂຄວາມສະດວກ, 
ລວມທັງ ການບໍລິຫານທີ່ໂລ່ງລ່ຽນຮ່ວມກັບບັນດາກົມ
ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມພະນັກງານ ສຸມທຸກເຫື່ອແຮງ
ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການ
ເກັບກຳ, ການວິໄຈ-ຄົ້ນຄ້ວາ ໂດຍມີການນຳໃຊ້ສະຖິຕິ
ແຍກເພດເຂົ້າໃນບັນດາຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຄວາມທຸກຍາກ, ສີ່ງແວດລ້ອມ, 
ສ້າງບົດລາຍງານສະຖິຕິແຍກເພດ ໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ 
ທັງປະລິມານ-ຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່
ຜູ້ຊົມໃຊ້ທົ່ວໄປໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
 ສອງ,  ເອົາໃຈໃສ່ ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ລົງເລິກ
ວຽກງານແນວຄິດ ການເມືອງ, ສ້າງໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງເພດຍິງ
ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈ-ຄວາມກ້າຫານ ແລະ ຕັດສິນໃຈສູງ
ດ້ວຍການສ້າງໂອກາດ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ, 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດ 
ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ;     
 ສາມ, ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງ 
ທັງວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ທີ່ມີປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນສູງ, ທັງສ້າງເງື່ອນໄຂ-
ກາລະໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ນຳໃຊ້
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ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທຸກຂະບວນການ
ເຄື່ອນໄຫວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຍົກລະດັບ
ຄວາມຊຳນານງານດ້ານວິຊາການ, ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານ, ວິຊາການສະຖິຕິແບບມືອາຊີບ ໃຫ້ທັງເອື້ອຍນ້ອງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ອ້າຍ ນ້ອງຊາຍໄດ້ໄປຄຽງຄູ່ກັນຢ່າງສົມດູນ;
 ສີ່,  ເພິ່ມທະວີ ປະກອບສ່ວນທຸກຂະບວນ ໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳລວມ ກ່ຽວກັບສ້າງຄວາມຮັບຮູ້, 
ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຊວນເຊື່ອເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມເຂົ້າໃຈບົດບາດຫນ້າທີ່ຂອງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນສັງຄົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ສ້າງສີ່ງ
ເອື້ອຍອຳນວຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນເພື່ອສະຫນັບ
ສະຫນູນໃຫ້ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງ
ຕໍ່ເນື່ອງ;
 ຫ້າ,  ເພ່ິມທະວີ ການປຸກລະດົມ ການປະກອບສ່ວນ 
ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ 
ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງບັນດາ
ຫນ່ວຍແມ່ຍິງຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ລວມທັງພະແນກ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ
ກະຊວງ ແຜນການ-ການລົງທຶນ; ປັບປຸງລະບອບແບບແຜນ
ວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ, 
ສ້າງໃຫ້ໄດ້ ວັດທະນະທຳໃນການເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງດ້ວຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
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ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຄະນະກຳມາທິການສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 

ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ສົກປີ 2013-2014 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ສົກປີ 2014-2015.

 ໃນຕອນເຊ້ົາຂອງວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2015 ທ່ີກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ
ຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ສົກປີ 2013-2014 ແລະ 
ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນສົກປີ 2014-2015. ໂດຍ
ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ 
ຄະນະປະຈຳພັກ, ຮອງລັດຖະມົົນຕີ ກະຊວງ ຜທ ແລະ 
ທ່ານ ດຣ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການ
ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ຜທ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະກຳມາທິການ
ສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການ
ເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ, ບັນດາພະນັກງານຜູ້ປະສານງານ ຈາກ 
ກົມກອງ ພາຍໃນກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 40 ກ່ວາທ່ານ.  ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມ
ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຂອງຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ
ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາໃນສົກປີ 2013 - 2014 ແລະ ເພື່ອ
ກຳນົດທິດທາງ ແລະ ໜ້າວຽກການເຄື່ອນໄຫວໃນສົກປີ 
2014-2015 ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸຜົນໃນການ ຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ 

ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ  ແລະ  ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 
5 ປີ ( 2016-2020 )ໃນຂະແໜງ ຜທ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດ.
 ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບການ
ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຄະນະ
ກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະ
ກຳມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ ຜທ ໃນໄລຍະໜ່ຶງປີຜ່ານມາ
ໃນສົກປີ 2013-2014 ແລະ ເພື່ອກຳນົດທິດທາງ   ແລະ
ໜ້າວຽກການເຄ່ືອນໄຫວໃນສົກປີ 2014-2015. ພ້ອມກັນນ້ັນ,
ກໍໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນນະໂຍບາຍ   
ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກໍ່ຄື ນະໂຍບາຍ
ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກດໍາເນີນໄປຢ່າງສອດຄ່ອງ
ມີປະ ສິດທິຜົນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ. 
 ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ
ໃສ່ເນ້ືອໃນເອກະສານດ່ັງກ່າວ, ມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ
ຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນໄປ
ເປັນເວລາເຄິ່ງວັນດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ.
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ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ທົ່ວປະເທດ
ຄັ້ງທີ VII.

 ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ 
ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ VII ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2015 
ທ່ີຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໂດຍໃຫ້ກຽດ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີ, 
ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ມີປະທານຄະນະ
ກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າ
ກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ຈາກ
ບັນດາກະຊວງ-ອົງການຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນເຂ້ົາຮ່ວມ
ຢ່າງພ້ອມພຽງ.
 ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ພ້ອມກັນຕີລາຄາຄືນ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ໄລຍະ 10 ປີ 
ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກໍານົດທິດທາງ ແຜນຍຸດທະສາດ ໄລຍະ 
10 ປີ ໃນຕໍ່ໜ້າ, ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ສະຫະ
ປະຊາຊາດໃນປີຕໍ່ໜ້າຕາມພັນທະຂອງລັດຖະບານເຮົາ, 
ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ
ເຂົ້າໃນວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນວຽກງານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ, 
ການປົກປ້ອງເດັກຈາກສື ່ສັງຄົມອອນລາຍ, ວຽກງານ
ຂະບວນການສືບສວນ-ສອບສວນສໍາລັບເດັກ, ວຽກ
ຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ເດັກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ. 
 ໃນໂອກາດດຽວກັນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງ
ການລາຍງານຜົນການເຂົ້າຮ່ວມປ້ອງກັນບົດລາຍງານ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ອະນຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມຂອງຄະນະ
ຜູ້ແທນຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ່ໍສະຫະປະຊາຊາດ
ຄືການຄ້າເດັກ, ການຄ່າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກ
ອານາຈານກ່ຽວກັບເດັກ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນການ
ປະທະກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະ
ກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ແຕ່ລະຂັ້ນໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະນີ້ ແຕ່ປີ 1992 ຈົນຮອດປະຈຸບັນ. ກອງປະຊຸມ
ໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາເຄ່ີງວັນ ແລະ ອັດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ
ອັນຈົບງາມ.
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 ໃນຕອນເຊ້ົາຂອງວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2015 ທ່ີກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂ້ືນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້
ແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ດຣ. 
ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ  ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກໍາມາທິການ
ເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ, ທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ 
ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊ້ີນໍາວຽກງານ 3 ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ 
ກະຊວງ ຜທ, ບັນດາຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ 
ແລະ ບັນດາຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ,  ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະກົມ  ຕະຫຼອດຮອດ

ບັນດາພະນັກງານ ຈາກກົມກອງພາຍໃນກະຊວງແຜນການ 
ແລະ  ການລົງທຶນ ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 170 ກ່ວາທ່ານ, ຈຸດປະສົງ
ຂອງການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄ້ັງນ້ີແມ່ນ: ເພ່ືອສະເຫີຼມສະຫຼອງ

ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ. ໃນ
ກອງປະຊຸມ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ຟັງການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບເອກະສານ
ທີ່ສໍາຄັນເປັນຕົ້ນ: ສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບບົດບາດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອ
ການພັດທະນາຕ່ໍກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ ເອກະສານ
ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ. 
 "ຄຳເຫັນບາງຕອນຂອງຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ 
ໄດ້ກ່າວວ່າ: ວັນເດັກນ້ອຍແມ່ນເຫດການພິເສດທ່ີມີຄວາມໝາຍ
ແນໃສ່ບັນລຸໃຫ້ໄດ້ 2 ຈຸດປະສົງ:  ປົກປ້ອງ ແລະ ສັນລະເສີນ
ວັນເດັກນ້ອຍໃນທ່ົວໂລກ, ເນ່ືອງຈາກວ່າເດັກນ້ອຍ ມີບົດບາດ
ສໍາຄັນໃນສັງຄົມ, ເປັນຕົວແທນຂອງການປ່ຽນແປງ ເພ່ືອສືບທອດ
ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃນອະນາຄົດ
ຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ຍ້ອນຄວາມສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ມື້ນີ້ພວກເຮົາ
ມາເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນສໍາຄັນຂອງເດັກນ້ອຍ
 ແລະ ວັນປູກຕ້ົນໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນໃນສັງຄົມມີນ້ໍາໃຈ
ຮັກປ່າໄມ້ ຄືກັບຮັກລູກຫຼານຕົນ". ສານຂອງ ທ່ານ ທອງສິງ 
ທໍາມະວົງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວໄວ້
ເນ່ືອງໃນໂອກາດວັນສໍາຄັນດ່ັງກ່າວເຊ່ິງມີເນ້ືອໃນທ່ີສໍາຄັນ
ບາງຕອນວ່າ: ເດັກນ້ອຍມີບົດບາດສໍາຄັນໃນສັງຄົມ ຊຶ່ງ
ນອກຈາກ ເດັກນ້ອຍຈະເປັນລູກຮັກຫຼານແພງຂອງຄອບຄົວ,

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາເນ່ືອງໃນໂອກາດວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊາດ 
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ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມແລ້ວ, ເດັກນ້ອຍຍັງເປັນຕົວແທນ
ຂອງການປ່ຽນແປງ ເພື່ອສືບທອດການພັດທະນາ ແລະ
ສ້າງສາປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດຢ່າງໝັ ້ນຄົງ ແລະ 
ທ່ານ ນາຍົກ ກໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກໆພາກສ່ວນ ຈົ່ງຍົກ
ສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ເພີ່ມທະວີອອກແຮງ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ການດູແລເອົາໃຈໃສ່, ການພັດທະນາ, ການປົກປ້ອງ ແລະ 
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກທີ່ເປັນລູກຫຼານເຮົາໃຫ້ມີໄວເດັກ
ທີ່ສົດໃສເພື່ອກ້າວເປັນຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ມີອະນາຄົດທີ່ດີ.
 ນອກນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້
ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບບົດບາດການຊ່ວຍເຫືຼອທາງການ
ເພື່ອການພັດທະນາຕໍ່ກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ 
ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ.
 ເປັນທ່ີຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າພາຍໃຕ້ການຊ້ີນຳຂອງພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານປະເທດເຮົາ ຍາດໄດ້ຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ
ໃນວຽກແມ່ ແລະ ເດັກເຊັ່ນ: ວາງອອກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກໃນປີ 2006, 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີເດັກໃນປີ 2013, 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ
ແຫ່ງຊາດເພ່ືອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ແຮງງານເດັກ 

2014-2020 ໃນປີ 2014 ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນ
ຍຸດທະສາດວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ 2016-2025, ວິໄສທັດ
ຮອດປີ 2030 ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດວຽກແມ່ ແລະ 
ເດັກ 2016-2020.
  ກອງປະຊຸມຄ້ັງນ້ີແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ເປັນໂອກາດດີ
ໃນການເຊ່ືອມຊຶມແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ 
ເພ່ືອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກັບແນວທາງ
ນະໂຍບາຍ ກ່ໍຄື ນິຕິກຳຕ່າງໆໃຫ້ໝັກແໜ້ນ. ກອງປະຊຸມ
ໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາເຄ່ີງວັນດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ.
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ກອງປະຊຸມສຳມະນາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ປະສານງານ
ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ 

 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2015 ຄະນະ
ກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ  ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ປະສານງານ ວຽກງານສົ່ງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ, 
ໂດຍການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ບົວສະຫວາດ  ອິນທະວັນ 
ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອ
ແມ່ ແລະ ເດັກ  ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 
ມີບັນດາຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ຜູ້ປະສານງານ
ຈາກບັນດາກົມກອງພາຍໃນກະຊວງ ແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນ 41 ກວ່າຄົນ, ເປັນຍິງ 
30 ຄົນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້: ເພື່ອສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກອງເລຂາ ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ເພື່ອ
ເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບປະການໃນການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນຂະບວນການດີຂື້ນເປັນກ້າວໆ.
 ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການ
ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງວຽກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກງານຂອງຄະນະ
ກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, 
ພາລະບົດບາດ ແລະ ປະຫັວດຄວາມເປັນມາ, ການຈັດຕັ້ງ 
ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ ຄມດຊ, ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄມດ ກະຊວງ/ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຄະນະກຳມາທິການ
ສິດທິເດັກ ສປຊ, ຄະນະກຳມາທີການສິດທິເດັກພາກພື້ນ

ອາຊີປາຊິຟິກ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອປົກປ້ອງ 
ແລະ ສົ່ງເສີມແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກອາຊຽນ, ພາລະບົດບາດ, 
ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ່ ແລະ ໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບ
ວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຂອງກົມແຜນການ, 
ໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ເຊັ່ນ:
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ 2016-
2020, ແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ, ຄວາມ
ຄືບໜ້າຂອງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕ່ໍແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປລາວ, ພາລະບົດບາດຂອງກົມຮ່ວມມືສາກົນ 
ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ
ເປັນຕົ້ນ: ດ້ານນິຕິກຳ, ດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນ
ຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ບົດຄົ້ນຄວົ້າກ່ຽວກັບ
ຄວາມຂາດເຂີນຂອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ .
 ກອງປະຊຸມທີ່ສໍາຄັນໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນ
ເວລາ 01 ວັນ  ດ້ວຍບັນຍາກາດອັນຟົດຟ້ືນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍ
ເນື້ອໃນອັນເລິກເຊິ່ງ. 
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 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-12 ພະຈິກ 2015 ຄະນະ
ກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ  ແລະ ຄະນະ
ກໍາມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ ໄດ້ຈັດທັດສະນະ
ສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທ່ີແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ຊ່ືງການ
ເຄ່ືອນໄຫວໃນຄ້ັງນ້ີ ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ  ທໍາມາ ເພັດວິໄຊ, 
ຄະນະພັກກະຊວງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ, 
ຮອງຫົວໜ້າຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີບັນດາທ່ານ
ໃນຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ, 
ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ, 
ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ປະສານງານວຽກແມ່ ແລະເດັກ ຕາງໜ້າແຕ່ລະກົມ 
ແລະ ອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ພະແນກສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງກະຊວງ ຜທ ຈໍານວນ 26 ທ່ານ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
 ຈຸດປະສົງໃນການໄປທັດສະນະສຶກສາໃນຄ້ັງນ້ີ
ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ, ເຊື່ອມຊຶມບັນດາແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຕ່ໍກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 
ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລະຫວ່າງກະຊວງ ຜທ ແລະ ພະແນກ 
ຜທ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ເພ່ືອເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີ

ຮັກແພງລະຫວ່າງພະນັກງານກະຊວງ ຜທ ແລະ ພະນັກງານ
ພະແນກ ຜທ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຊ່ຶງການເຄ່ືອນໄຫວແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນ
ເປັນເວລາ 3 ວັນເຕັມ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດຄື:
# ມື້ທີ່ 1: 
 ຄະນະໄດ້ອອກເດີນທາງຮອດແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງພະແນກ ແຜນການ
ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ
ແມ່ຂອງ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຄະນະໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມຂົວ
ມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 3 ແລະ ໂຮງຮຽນພັດທະນາ
ເດັກຊົນເຜົ່າ.
# ມື້ທີ່ 2:  
 ຫລັງຈາກຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມ
ແມ່ຂອງແລ້ວ ຄະນະພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ 
ກໍໄດ້ນໍາພາຄະນະໄປກາບໄວ້ພຣະທາດສີໂຄດຕະບອງ 
(ພຣະທາດເມືອງເກົ່າ): ພຣະທາດສີໂຄດຕະບອງ ຕັ້ງຢູ່
ບ້ານ ສີໂຄດ ແຄມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງໃນວັດເກົ່າ ເຊິ່ງບໍລິເວນນີ້ 
ເຄີຍເປັນໃຈກາງຂອງອະດີດ ເມືອງຫຼວງທີ່ເກົ່າແກ່ ຂອງ
ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ  ຕາມທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ຫ່າງຈາກ

ຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ກ່ຽວກັບວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ກັບພະແນກ ຜທ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
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ເມືອງທ່າແຂກ 6 ກິໂລແມັດ. ພະທາດມີເສດຕະສັດ 7 ຊັ້ນ 
ໃນແກນເປັນເຫັຼກ, ເຮັດ ດ້ວຍ ເງິນ ແລະ ຄໍາ, ປາຍເສດຕະສັດ
ມີໂຄມແກ້ວ (ສະເພາະ ເສດຕະສັດສູງ 2 ແມັດ), 
ບໍລິເວນຕີນພະທາດ ກ້ວາງດ້ານລະ 25 ແມັດ, ສູງ 30 
ແມັດ). ພະທາດນ້ີ ສ້າງຂ້ຶນໃນສະໄໝອານາຈັກສີໂຄດຕະບອງ
ລະຫວ່າງສັດຕະວັດທີ VI-VIII. ພະທາດໜ່ວຍນີ້ເປັນ 
ບ່ອນບັນຈຸກະດູກ   (ອັດຖິ)  ຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ໃນສັດຕະວັດ 
ທີ VI. ໃນນີ້ຍັງມີຮູບປັ້ນຂອງພະຍາສີໂຄດຕະບອງຢືນຢ່າງ
ສະຫງ່າລາສີ. ຊ່ິງພົງສາວະດານ ກ່າວເຖິງພະທາດ ໜ່ວຍນ້ີວ່າ: 
ໃນ ສັດຕະວັດທີ XVI, ເຊ່ິງເປັນໄລຍະທ່ີອານາຈັກລ້ານຊ້າງ
ຄອບຄອງແຖບນີ້, ພຸດທະສາສະໜານິກາຍຫິນະຍານ 
ໄດ້ແຜ່ອິດທິພົນເຂົ້າມາໃນຂົງເຂດນີ້ ແລະ ເຈົ້າຊີວິດ
ໃນສັດຕະວັດທີ່ 16 ( ຄ.ສ 15201 - ຄ.ສ 1747 ) ໄດ້ສັ່ງ
ໃຫ້ມີການບູລະນະພະທາດໜ່ວຍນີ້. ໃນ ຄ.ສ 1539, 

ການປະຕິສັງຂອນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມແບບສິລະປະ
ລ້ານຊ້າງໂດຍເພ່ີມແບບປະຕິມະກຳທ່ີຕິດດອກບົວໃສ່ 
ຈອມທາດ. ໃນຍຸກສະໄໜຂອງພະເຈ້ົາໄຊຍະເສດຖາທິລາດ 
ພະອົງໄດ້ບູລະນະຈົນເປັນແບບດ່ັງທ່ີເຫັນໃນປະຈຸບັນນ້ີ. 
ມາເຖິງປີ ຄ.ສ 1806. ຕໍ່ມາ,ໃນສະໄໝການປົກຄອງ
ຂອງເຈົ້າ ອານຸວົງ ພະທາດໜ່ວຍນີ້ກໍ່ໄດ້ຮັບໄພ ແລະ ການ
ທໍາລາຍຈາກສົງຄາມ ຈົນຖືກປ່ອຍປະລະໃຫ້ພະທາດສີໂຄດ
ເສ້ົາໝອງ ຢ່າງສ້ິນເຊີງ. ໃນສະໄໝທ່ີຝຣ່ັງຄອບຄອງອິນດູຈີນ 
ໃນປີຄ.ສ 1893 ຫາ 1949, ປະຊາຊົນຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຮ່ວມກັນ
ສ້າງວິຫານ ໃສ່ດ້ານເໜືອຂອງພະທາດແລ້ວ ກໍ່ນິມົນເອົາ
ພະພິກຂຸສົງ ມາຈໍາວັດຕະຫຼອດມາ. ພາຍຫຼັງປະກາດ
ເອກະລາດລາວ ໃນວັນທີ12 ຕຸລາ 1945, ຊາວພຸດກໍ່ໄດ້
ພາກັນບູລະນະພະທາດໜ່ວຍນີ້ ດ້ວຍຄວາມສັດທາ
ເຫຼື້ອມໃສ. ໃນປີ 1950 ປະຊາຊົນລາວ ເຊ່ິງດໍາລົງຊີວິດ

ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ 
ພ້ອມດ້ວຍ ພະແນກ ຜທ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ຢ້ຽມຊົມໂຮງຮຽນພັດທະນາເດັກຊົນເຜົ່າ ພ້ອມທັງມອບເຄື່ອງຊຸດກິລາ 

ຈຳນວນໜຶ່ງ ໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນພັດທະນາເດັກຊົນເຜົ່າ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
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ໃນບ້ານ ແລະ ເມືອງທ່ີຢູ່ອ້ອມແອ້ມພະ ທາດສີໂຄດຕະບອງ
ໄດ້ພາກັນມາຖາກຖາງ, ອະນາໄມເຄືອໄມ້ ໃບຫຍ້າ ແລະ 
ຂູດໂໝກສີດຳອອກ. ຖັດນ້ັນມາ, ຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍຢ່າງ ອ້ອມຂ້າງ
ພະທາດໄດ້ຮັບການກ່ໍສ້າງຄືນໃໝ່ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນ “ສິມ” 
ໃນຊຸມປີ 1970 ແລະ ມີພະໃຫຍ່ອົງພະປະທານສະຖິດ ຢູ່
ພາຍໃນໄວ້ໃຫ້ຄົນສັກກາລະບູຊາ. ໃນຊຸມປີ 2010, ເພ່ີນໄດ້
ສ້າງຮູບປ້ັນພະຍາສີໂຄດຕະບອງ ທ່ີຢືນຢ່າງ ສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ
ໃນບໍລິເວນເດ່ີນພະທາດນ້ີ. ປະຈຸບັນນ້ີ, ພະທາດສີໂຄດຕະບອງ
ເປັນປູສະນີຍະສະຖານ ແລະ ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງແຂວງ 
ຫລື ມີຄຳກ່າວທີ່ວ່າ: ຄົນທີ່ເດີນທາງໄປແຂວງ ຄຳມ່ວນ 
ບໍ່ໄດ້ ໄປກາບໄຫ້ວພະທາດສີໂຄດຕະບອງ ຖືວ່າບໍ່ໄດ້ໄປ
ຮອດ, ໄປເຖິງແຂວງ ຄຳມ່ວນ”.
 # ຮອດເວລາປະມານ 9:30 ໂມງ  ຄະນະກໍໄດ້
ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຊົມອານຸສອນປະທານ ໂຮຈິມິນ,  ເຊິ່ງ
ອະນຸສອນປະທານໂຮຈິມິນ ນີ້ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ

ຈາກມະຕິຕົກລົງ ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສສ 
ຫວຽດນາມຈໍານວນ 13 ຕື້ກີບ ນອກນີ້, ປະຊາຊົນບ້ານ 
ຊຽງຫວາງ ຈໍານວນ 13 ຄອບຄົວໄດ້ມີນໍ້າໃຈມອບເນື້ອທີ່
ດິນຄອບຄົວຂອງຕົນ ໃຫ້ຈໍານວນ 1.5 ເຮັກຕາ ເພື່ອສ້າງ
ອະນຸສອນແຫ່ງນີ້ຂື້ນໃຫ້ກາຍເປັນບ່ອນໂຄສະນາອົບຮົມ

ມູນເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ຂອງສອງຊາດລາວ ແລະ 
ຫວຽດນາມ ດ່ັງທ່ີປະທານໂຮ່ຈິມິນ, ປະທານ ສຸພານຸວົງ, 
ປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ສ້າງຂື້ນມາກ່ອນໜ້ານີ້.
ອະນຸສອນແຫ່ງນີ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ພາກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 1. ບັນດາຮູບພາບວັດທະນະທໍາຂອງສອງຊາດລາວ 
ແລະ ຫວຽດນາມດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ນໍາກັນວ່າລາວ ແລະ

 
ຫວຽດນາມນອນໃນແຫຼມອິນດູຈີນອັນດຽວກັນ, ຮ່ວມສາຍ
ພູຫຼວງອັນສູງຊັນອັນດຽວກັນ, ຮ່ວມສາຍນາທີທີ່ສົ່ງນໍ້າລົງ
ສູ່ທະເລ. ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານພູມສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ 
ເຮັດໃຫ້ປະເທດທັງສອງກາຍເປັນບ້ານພ່ີເມືອງນ້ອງ ຄຽງບ່າ
ຄຽງໄຫລ່ກັນມາແຕ່ດົນນານ. ສສ ຫວຽດນາມເປັນປະເທດທ່ີມີ
ເຖິງ 50 ຊົນເຜົ່າ, ມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 86 ລ້ານຄົນ 
ແລະ ມີວັດທະນະທໍາຂະຫຍາຍຕົວແຕ່ດົນນານທັງເປັນ
ວັດຖຸ ແລະ ບໍ່ເປັນວັດຖຸ ປະຈຸບັນຫວຽດນາມມີເຖິງ 16 
ມໍລະດົກ ທີ່ຖືກອົງການສະຫະປະຊາຊາດຮັບຮອງເອົາ
ເປັນມໍລະດົກໂລກເຊັ່ນ: ມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນ: ຫວິງປ່າລ໋ອງ, ດົງຟົງຍາ… ມໍລະດົກທາງບຸນປະເພນີ: 
ບຸນປະເພນີຫໍວິຫານກະສັດຣຸ່ງ, ບຸນເທດສະການຢ໋ອງ…
 2. ບັນດາຮູບພາບທີ່ສະແດງເຖິງຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ໃນ
ຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດ ຂອງປະທານໂຮ່ຈິມິນ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າ
ຕະຫຼອດຊີວິດການຕ່ໍສູ້ກູ້ຊາດ ຂອງປະທານ ແມ່ນຕິດພັນກັບ
ປະຫວັດສາດຂອງຫວຽດນາມ  ປະທານເປັນຜູ້ສ້າງຕັ ້ງ
ກອງທະຫານຫວຽດນາມ, ສ້າງຕ້ັງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, 
ນໍາພາປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ກ້າວໄປສູ້ປະເທດສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ. ປະທານເກີດໃນວັນທີ 19/5/1890 ທ່ີຕາແສງ
ກິມລຽນ, ເມືອງນາມດ່ານ ແຂວງ ເຫ່ງອານ.
 3. ຮູບພາບທີ່ສະແດງເຖິງປະທານໂຮຈິມິນເປັນຜູ້
ສ້າງຕັ້ງຄວາມສາມັກຄີ ຂອງ 2 ຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ
 4. ຮູບພາບທີ່ສະແດງເຖິງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ
ຂອງ 2 ປະເທດລາວ-ຫວຽດນາມສືບຕໍ່ຄວາມສາມັກຄີ
ໃຫ້ຂຽວສົດງົດງາມ ໝັ້ນຄົງທະນົງແກ່ນ.

ພຣະທາດ ສີໂຄດຕະບອງ
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 # ຮອດເວລາປະມານ 10:30 ໂມງ ທາງຄະນະ
ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຊົມກຸ່ມຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກມະຫາໄຊ, 
ເມືອງມະຫາໄຊ: ກຸ່ມຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກຜະລິດເປັນສິນຄ້າ
ຂອງກຸ່ມຫັດຖະກໍາແມ່ຍິງບ້ານ ເມືອງມະຫາໄຊ, ແຂວງ
ຄໍາມ່ວນເຊີ່ງສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຊ່ອຍ
ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແມ່ຍິງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ ໄດ້ດີສົມຄວນ 
ແລະ ໂດຍສັງລວມແລ້ວ ໃນແຕ່ລະປີ ສາມາດຜະລິດ 
ແພຕັດເສື້ອດ້າຍໂທເລໄດ້ 735 ແມັດໆລະ 35.000 ກີບ
 - ແພບ່ຽງເກັບລາຍດອກໄດ້ 80 ຜືນໆລະ 75.000 ກີບ
 - ແພປູໂຕະເກັບລາຍດອກໄດ້ 6 ຜືນໆລະ  
            120.000 ກີບ
 - ແພຕັດເສື້ອຝ້າຍລາວຍ້ອມສີທໍາມະຊາດ 270   
             ແມັດໆລະ 20.000 ກີບ
 - ແພເຊັດມືບ້ວງໄດ້ 60 ຜືນໆລະ 15.000 ກີບ
 - ມາຮອດປີ 2015 ໄດ້ຂະຫຍາຍລູກກີ່ຕື່ມອີກ
ເປັນ 11 ກ່ີ ໂດຍແມ່ນສະມາຊິກເປັນຜູ້ຜະລິດ, ປ້າ ແກ້ວຕາ 
ພົງອຸດົມ ເປັນຜູ້ອອກແບບ ແລະ ເອົາໄປຈໍາໜ່າຍ. ຜູ້ທີ່ຕໍ່າ
ໄດ້ໄວ ແມ່ນ ນາງ ດີ ຕໍ່າໄລຍະ 10 ເດືອນ ໄດ້ 24 ເຄືອ, 
ຕໍ່າໄດ້ທັງໝົດ 839 ແມັດ ໄດ້ເປັນເງີນ 7.950.000 ກີບ.
 - ນາງເຮືອງ ຕ່ໍາໄດ້ທັງໝົດ 29 ເຄືອ ຍາວ 860 ແມັດ 
ໄດ້ເປັນເງີນ 8.150.000 ກີບ.
 - ນາງ ຖອງ ຕ່ໍາໄດ້ທັງໝົດ 18 ເຄືອ ຍາວ 635 ແມັດ 
ໄດ້ເປັນເງີນ 5.823.000 ກີບ ຕໍ່າສະເພາະແພຕັດເສື້ອ

ຢ່າງດຽວແຕ່ເດືອນ 1-10/2015. ໄລຍະ 10 ເດືອນຕໍ່າໄດ້ 
3.087 ແມັດ ຂາຍຍ່ອຍ ແມັດລະ 35.000 ກີບ, ຂາຍຍົກ

ແມັດລະ 32.000 ກີບ. ສາຂາບ່ອນຈໍາໜ່າຍຄື: ຮ້ານຕັດຫຍິບ
ຄົນຫວຽດມີ 2 ຮ້ານ ແລະ ຮ້ານຄົນລາວມີ 3 ຮ້ານ ນອກຈາກນ້ີ
ກ່ໍໄດ້ຂາຍສ່ົງທ່ົາໄປພາຍໃນແຂວງ ຫືຼ ໃນງານປະເພນີຕ່າງໆ 
ແລະ ຂາຍໃນງານທ່ີທາງການຄ້າຈັດໃຫ້ ແລະ ນອກຈາກນ້ັນ
ກ່ໍຂາຍໃຫ້ພະນັກງານ ແຕ່ລະພະແນກການ ແລະ ຫ້ອງການ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
 ສ່ິງທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງ
ຂອງຊີວິດ. ຄວາມອົດທົນ , ສູ້ຊົນ ແລະ ການດໍາເນີນສ້າງສາ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງແມ່ຍິງລາວໂດຍແທ້ 
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
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 ໃນຕອນບ່າຍ ປະມານ 15:00 ໂມງ ເປີດກອງປະຊຸມ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢ່າງເປັນທາງການຂອງຄະນະກໍາມາທິການ
ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ  ການລົງທຶນ 
ກັບ ພະແນກແຜນການ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ:  ພາຍໃຕ້ການເປັນ
ປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສີຫວນ ອິນທະລາດ ຮອງຫົວໜ້າ
ພະແນກ ແຜນການ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ທ່ານ ນາງ 
ທໍາມາ ເພັດວິໄຊ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ຜທ, ໂດຍການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ທິບສະຫວັນ ອານຸວົງ  ຫົວໜ້າ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງພະແນກແຜນການ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, 
ຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານ
ກະຊວງ ຜທ  ແລະ ພະນັກງານພະແນກ ແຜນການ  ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມຈໍານວນທັງໝົດ 64 ກ່າວ ທ່ານ, ຊາຍ 6 ທ່ານ 

ໃນກອງປະຊຸມທ່ານ ນາງ ນິພາພອນ ສຸກອາລຸນ ຫົວໜ້າ
ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່
ແລະ ເດັກ ຫ້ອງການ, ກະຊວງ ຜທ ໄດ້ລາຍງານການເຄ່ືອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພືອແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ 
ບັນດາໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ ແມ່ ແລະ ເດັກ 
ສົກປີ 2014-2015 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
ສົກປີ 2015-2016 ຂອງກະຊວງ ຜທ, ທ່ານ ຈັນທະຄອນ 
ຫົວໜ້າພະແນກໂຄສະນາ ຕາງໜ້າຈາກ ຄມດຊ ບັນຍາຍ
ກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ແຫ່ງຊາດ
ສົກປີ 2016-2025,  ທ່ານ ນາງ ກ້ອນແກ້ວ ຫລວງໄຊມຸງຄຸນ  
ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ
ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ  ບັນຍາຍກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາເດັກນ້ອຍ.
 ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຕາມ
ຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ້. ຫລັງຈາກນ້ັນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກໍໄດ້ພ້ອມກັນ
ແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ທີມຍິງ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບທີມຍິງ ພະແນກ
ແຜນການ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ຜົນການແຂ່ງຂັນແມ່ນທີມຍິງ
ກະຊວງ ຜທ ເອົາຊະນະໄປດ້ວຍ ຄະແນນ 3:2 ປະຕ.ູ 
ຫລັງຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພາເຂົ້າ
ສາມັກຄີດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນຈົນເຖິງເວລາອັນຄວນ ກໍ
ເລີກລາ ເພື່ອພັກຜ່ອນກະກຽມເດີນທາງກັບໃນເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາ 
ເຊິ່ງເປັນການສຳເລັດການທັດສະນະສຶກສາ ໃນຄັ້ງນີ້.
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 ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 25 ພະຈິກ 2015 ທີ່
ກະຊວງ  ແຜນການ ແລະ  ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫີຼມສະຫຼອງ
ວັນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຊຶ່ງ
ໃນປີນີ້ໄດ້ຈັດພິທີໃນຮູບແບບສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ ການ
ເຊື່ອມສານບົດບາດຂອງແມ່ຍິງເຂົ້າໃນການວາງແຜນ
ພັດທະນາ” ຢູ່ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍ
ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ດຣ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ, 
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 
ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ
ແມ່ຍິງ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ ຜທ, 
ພ້ອມນ້ີກ່ໍມີບັນດາທ່ານຈາກຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ 
ແລະ ເດັກ, ບັນດາພະນັກງານຈາກກົມກອງພາຍໃນ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ
100 ກວ່າທ່ານ.  
 ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນເທ່ືອນ້ີແມ່ນ 
ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ລະນຶກເຖິງຄວາມ
ສຳຄັນວັນສາກົນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 
25 ພະຈິກ ຊ່ຶງ ໄດ້ຖືກຍົກຂ້ືນທຳອິດໃນປະເທດ ອາເມລິກາ
ລາຕິນ ແລະ ຄ່ອຍໆແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປສູ່ປະເທດຕ່າງໆ
ໃນທົ່ວໂລກຕໍ່ມາ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນວັນສາກົນ
ຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ໄດ້ປະກາດເປັນຄັ້ງ
ທຳອິດໂດຍນັກເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມສິດທິແມ່ຍິງໃນຂົງເຂດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ຄາຣີບຽນ ເຊິ່ງຈັດຂື້ນທີ່ນະຄອນ

ໂບໂກດາ ປະເທດໂກລົມເບຍ ລະຫວ່າງວັນທີ 18-21 
ກໍລະກົດ 1981 ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນັ້ນໄດ້ກ່າວປະນາມ
ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານຄຸນລັກສະນະທາງເພດ ຢ່າງ
ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງເຊິ່ງເລີ່ມຈາກຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນ
ຄອບຄົວ, ການທໍລະມານ ແລະ ການກົດຂ່ີຂູດຮີດທາງເພດ 
ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ.  ວັນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ
ແມ່ນວັນໜຶ່ງເພື່ອລະນຶກເຖິງສາມເອື້ອຍນອ້ງຕະກຸນ
ມີຣາບານ ຈາກສາທາລະນະລັດໂດມີນີແກນ,ອາເມລິກາ
ລາຕິນທີ່ຖືກລອບຄາດຕະກຳຢ່າງໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນໃນ
ປີ 1960.
 ສຳລັບ ສປປ ລາວ ລັດຖະບານ  ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້
ຄວາມສຳຄັນຕ່ໍວຽກງານດ່ັງກ່າວ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ວຽກປົກປ້ອງ
ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເຊ່ິງສະແດງອອກ
ຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ,  ແຜນ
ດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລືບລ້າງ
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ  ໃນ 
ສປປລາວ 2016-2020 ໄດ້ກໍານົດຄວາມໝາຍ ແລະ 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຮຸນແຮງບ່ໍວ່າຈະເປັນຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ຫຼື ເດັກນອ້ຍ ເພາະຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂື້ນ ໃນ
ທຸກສະຖານທີ່, ທຸກຊົນຊັ້ນ ແລະ ເກີດຂື້ນໃນທຸກໆປະເທດ
ໃນທົ່ວໂລກ. ຄວາມຮຸນແຮງ ເມື່ອເກີດຂື້ນແລ້ວ ຈະສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ຍິງ
ທ່ີຖືກຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນປະເຊີນກັບບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ
ລວມທັງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຄວາມຮຸນແຮງ ຍັງເປັນ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 
ໃນຫົວຂໍ້ "ການເຊື່ອມສານບົດບາດຂອງແມ່ຍິງເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ"
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ສ າ ເ ຫ ດ ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນ ຊັ ບ ພ ະ ຍ າ ກ ອ ນ ມ ະ ນຸ ດ
ທີ່ສາມາດອອກແຮງງານໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນອັນສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ກໍ່ຄືການສ້າງສາ
ພັດທະນາປະເທດຊາດ.ໃນດ້ານນິຕິກຳກໍ່ໄດ້ກຳນົດ ດ້ານ
ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການ
ຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ລວມທັງ
ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ການຖືກທາລຸນ ຫຼື ການຂູດຮີດໂດຍປະສານສົມທົບ
ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ສາທາລະນະສຸກ, ສືກສາ, 
ຢຸດຕິທຳ, ການຕ່າງປະເທດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງ
ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັນເພື່ອຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ.  

 ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ ້, ຜູ ້ເຂົ ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງ
ການສະເໜີກ່ຽວກັບການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, 
ແຜນງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ, ບັນດາຂະບວນການຢຸດຕິທຳສຳລັບເດັກ
ເປັນຕົ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເດັກ ໂດຍນັກວິທະຍາກອນຈາກຕາງໜ້າ
ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຍຸຕິທຳ ກະຊວງ ຢຸດຕິທໍາ. ກອງປະຊຸມ
ໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາເຄີ່ງວັນ, ມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດ
ຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ອັດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ
ຢ່າງຈົບງາມ.
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ສາລະໜ້າຮູ້

ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ 
ໃນການເຂົ້າປະຊາຄົມອາຊ່ຽນ

 I. ກາລະໂອກາດ
 ການເຂ້ົາຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 
ໄດ້ປະກາດເປັນໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ໄດ້ນໍາກາລະ
ໂອກາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູ່ ສປປ ລາວ ໃນດ້ານການເມືອງ-
ຄວາມໝ້ັນຄົງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມດ່ັງນ້ີ:
 ດ້ານການເມືອງ: ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມ ການ
ເມືອງ-ຄວາມໝ້ັນຄົງອາຊຽນ ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນ:
1. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ສັນຕິພາບ, 
ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື.
2. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາຊຽນແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການ ຕາມ
ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດບັດອາຊຽນເຊັ່ນ: ຫຼັກການແຫ່ງການ
ເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຄວາມສະເໝີພາບ, 
ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ເອກະລັກແຫ່ງຊາດ ຂອງ
ແຕ່ລະປະເທດ, ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນ
ຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ຍຶດໝັ້ນໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ
ໂດຍສັນຕິວິທີ, ເຄົາລົບສິດຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນການນໍາ
ພາການດໍາລົງຄົງຕົວຂອງປະເທດຕົນໂດຍປາສະຈາກການ
ແຊກແຊງ, ການໂຄ່ນລ້ົມ ແລະ ການບີບບັງຄັບຈາກພາຍນອກ.
3. ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນ
ລະພາບທີ່ເອື້ອອໍານວຍການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ
ຊຶ່ງເປັນທ່າອ່ຽງລວມຂອງຍຸກສະໄໝ.
4. ການສ້າງເພື່ອນມິດກັບບັນດາປະເທດລວມທັງປະເທດ
ມະຫາອໍານາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ
ເພາະອາຊຽນບໍ່ສະເພາະແຕ່ມີການພົວພັນລະຫວ່າງ
ປະເທດສະມາຊິກດ້ວຍກັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຫາກຍັງມີການ
ພົວພັນກັບບັນດາປະເທດນອກພາກພ້ືນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ
ສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ກ້ວາງຂວາງຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບ
ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, 
ມິດຕະພາບ  ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງ ສປປ ລາວ.
5. ການຍົກບົດບາດອິດທິພົນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃຫ້ສູງເດັ່ນຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
6. ນໍາໃຊ້ການເປັນສະມະຊິກອາຊຽນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການ
ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກກ່ໍຄືຍາດແຍ່ງ

ເອົາທ່າແຮງຂອງຍຸກສະໄໝມາສົມທົບກັບທ່າແຮງພາຍໃນ 
ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືໃນຂອບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫລາຍຝ່າຍ 
(ອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ) ເພື່ອພາລະກິດ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ.
 ດ້ານເສດຖະກິດ: ການເຂົ ້າຮ ່ວມປະຊາຄົມ
ເສດຖະກິດອາຊຽນໄດ້ສ້າງກາລະໂອກາດດ້ານການຄ້າ 
ແລະ ເສດຖະກິດດັ່ງນີ້:
1. ເປັນການຂະຫຍາຍຕະຫລາດຈາກ 6 ລ້ານກວ່າຄົນ 
ເປັນ 600 ລ້ານກວ່າຄົນ ແລະ 3,360 ລ້ານ ກວ່າຄົນ
ເພາະອາຊຽນມີເຂດການຄ້າເສລີກັບຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, 
ອິນເດຍ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ-ນິວຊີແລນ.
2. ເປັນການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍນອກ ຊຶ່ງເປັນ
ຂອດການຂະຫຍາຍການຄ້າພ້ອມທັງເປັນ ການດຶງດູດ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ
3. ເພີ່ມອໍານາດຕໍ່ລອງກັບສາກົນຫລາຍຂຶ້ນ
4. ສ້າງໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ
5. ຮັບການຖ່າຍທອດ ແລະ ແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, 
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາທີ່ທັນສະໄໝ
6. ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພວກເຮົາປັບປຸງ ຫຼື ສ້າງລະບຽບ ແລະ 
ກົດໝາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະທ່ີພວກເຮົາມີກັບພາກພ້ືນ 
ແລະ ສາກົນແຕ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງປະເທດເຮົາ
7. ປັບປຸງຄຸນະພາບ, ປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດ ແລະ 
ການບໍລິການໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສາກົນ
8. ພາກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການປັບປຸງຕົນເອງ
ເພ່ືອສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບທຸລະກິດຂ້າມຊາດໄດ້
9. ຜູ້ຊົມໃຊ້ມີໂອກາດເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, 
ຄຸນະພາບດີ ແລະ ລາຄາເໝາະສົມ
 ດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ: ການເຂ້ົາຮ່ວມປະຊາຄົມ
ວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມອາຊຽນຈະນໍາປະໂຫຍດມາສູ່ ສປປ 
ລາວ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນການສ່ົງເສີມຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ວັດທະນະທຳ

( ຄັດລອກຈາກ: ປື້ມການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ )
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ຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຮ່ວມກັນສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ 
ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນໃນພາກພື້ນອື່ນໆ
2. ເປັນການຍາດແຍ່ງການສະໜັບໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ
ເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
3. ເປັນການຍາດແຍ່ງການສະໜັບໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ
ເພື່ອພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ 
ແລະ ຄູ່ເຈລະຈາເຊັ່ນ: ສິງກະໂປໄດ້ຕັ້ງສູນລາວ-ສິງກະໂປ 
ທ່ີວຽງຈັນ ເພ່ືອຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດ ແລະ ວິຊາສະເພາະ
ໃຫ້ ສປປ ລາວ, ອິນເດຍສ້າງຕັ້ງສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບ
ການ ແລະ ສູນຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ ສປປ ລາວ, ຍີ່ປຸ່ນສ້າງ
ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານໂພນພະເນົາ ແລະ ອື່ນໆ.

II. ສິ່ງທ້າທາຍ.
 ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມອາຊຽນ ມີສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ 
ສປປ ລາວ ໃນດ້ານການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ, 
ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມດັ່ງນີ້:
 ດ້ານການເມືອງ:
1. ອາຊຽນປະກອບດ້ວຍ 10 ປະເທດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ດ້ານລະບອບການເມືອງ. ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ, ອາຊຽນ
ກໍ່ມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ເຈລະຈາທີ່ມີລະບອບ ແລະ 
ທ່າທີການເມືອງແຕກຕ່າງກັນ, ການຮ່ວມມືໃນຂອບອາຊຽນ
ກໍ່ຄືບັນດາຄູ່ເຈລະຈາມີຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ລະອຽດອ່ອນ ເຊັ່ນ: 
ຂົງເຂດສິດທິມະນຸດ, ບົດບາດສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ການ
ບັນເທົາທຸກໄພພິບັດ, ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, 
ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອາດຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ, ການຄ້າຂາຍ
ສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ. ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ມີມາດຕະການຮັບມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນເຈົ້າການ
ສະກັດກ້ັນບ່ໍໃຫ້ມີການໝູນໃຊ້ການຮ່ວມມືນ້ັນມາເປັນການ
ແຊກແຊງເຂົ້າກິດຈະການພາຍໃນຂອງປະເທດເຮົາ.
2. ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການເອົາທັດສະນະຕໍ່ບັນຫາທີ່
ລະອຽດອ່ອນທີ່ມີການພົວພັນເຖິງປະເທດເພື່ອນມິດ
ຍຸດທະສາດຂອງ ສປປ ລາວເຮົາ.
 ດ້ານເສດຖະກິດ:
1. ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານການຄ້າ 
ແລະ ເສດຖະກິດທັງໃນພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດມີ
ຈໍານວນຈໍາກັດ.
2. ຜົນກະທົບຕໍ ່ການເກັບລາຍຮັບຈາກການເກັບພາສີ
ນໍາເຂົ້າຍ້ອນການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ລົບລ້າງອັດຕາພາສີ

ຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ເຈລະຈາທີ່ມີເຂດ
ການຄ້າເສລີກັບອາຊຽນເຊັ່ນ: ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ. ເກົາຫຼີ, 
ອິນເດຍ, ອົດສຕາລີ, ນິວຊີແລນ.
3. ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນກັບປະເທດອື່ນຂອງ ສປປ ລາວ 
ຍັງບໍ່ທັນສູງເທົ່າທີ່ຄວນ.
4. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ 
ແລະ ທົ່ວເຖິງ.
5. ລະບົບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນ
ເຂັ້ມແຂງຄົບຊຸດ.
6. ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງລາວ
ເຮົາຍັງບໍ່ສູງ, ບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງຄົບຊຸດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ສ່ວນໃຫ່ຍຍັງຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ບ່ໍຕ່ືນຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຍງ
ເສດຖະກິດລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
 ດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ:
1.ປະເທດອາຊຽນມີເປົ້າໝາຍຮ່ວມມືທຸກດ້ານກັບບັນດາ
ປະເທດທ່ີພັດທະນາແລ້ວໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຫະພາບເອີຣົບ, 
ສະຫະລັດອາເມລິການ, ການນາດາ. ດ່ັງນ້ັນ, ການນໍາໃຊ້ບັນຫາ
ສິດທິມະນຸດ, ສາສະໜາ, ເຕັກໂນໂລຊີ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, 
ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ການສຶກສາ, ໄພພິບັດ ແລະ ອ່ືນໆ  ຈ່ຶງ
ສາມາດເປັນສ່ິງທ້າທາຍຕ່ໍອາຊຽນເວ້ົາລວມ, ຕໍ່ ສປປ ລາວ 
ເວົ້າສະເພາະເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງດ້ານການເມືອງ ໂດຍມີ
ນະໂຍບາຍນໍາໃຊ້ວັດທະນະທໍາຂອງຕົນມາສູ່ໝູ່ຊາວໜຸ່ມ
ຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານສ່ືຕ່າງໆລວມທັງລະບົບອິນເຕີເນັດ.
 ນອກຈາກນ້ັນ, ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງພາຍໃນ
ເຮົາກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຕື່ມດັ່ງນີ້:
1. ການເຜີຍແຜ່ວຽກງານອາຊຽນໃຫ້ພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ 
ແລະ ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ກ້ວາງຂວາງເລິກເຊີ່ງເທົ່າທີ່ຄວນ.
2. ການສະໜອງງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວວຽກງານອາຊຽນ
ຍັງຈໍາກັດ.
3.ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ພາກທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນເຮົາຍັງຈໍາກັດທັງທາງດ້ານ
ຄຸນະພາບ ແລະ ປະລິມານ
4. ລະບຽບກົດໝາຍເພື່ອຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ ສັງຄົມ ຍັງ
ບໍ່ທັນຄົບຊຸດ ແລະ ເຂັ້ມແຂງແທ້.
5. ການປະສານງານຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ທັນ
ການບາງຄັ້ງຄາວ.
6. ວິທີການເຮັດວຽກຍັງບໍ່ທັນຫັນປ່ຽນໄປຕາມທິດທີ່ເຫັນ
ເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ.
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ສະຖິຕິຕົວເລກ ຄະນະນໍາ ແລະ ສັດສ່ວນຂອງເພດຍິງ 
ພາຍໃນກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສົກປີ 2014-2015

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ
ລວມ 

( ທ່ານ )
ຍິງ

ເປີເຊັນຂອງເພດຍິງ
2013-2014

ເປີເຊັນຂອງເພດຍິງ
2014-2015

           ພະນັກງານທັງໝົດ 577 218 33.94 37.78

ສາຍພັກ

3 ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ 15 4 14.28 26.66

4 ຄະນະພັກຮາກຖານສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 5 2 40 40

5 ເລຂາໜ່ວຍພັກ 15 3 20 20

6 ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ 15 2 13.33 13.33

7 ຄະນະໜ່ວຍພັກ 14 4 26.66 28.57

8 ສະມາຊິກພັກສົມບູນ 232 80 35.24 34.48

ສາຍລັດ

10 ລັດຖະມົນຕີ 1 0 0 0

11 ຮອງລັດຖະມົນຕີ 4 1 25 25

12 ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ 4 0 0 0

13 ຄະນະກົມ/ທຽບເທົ່າກົມ 49 11 23.4 22.44

14 ຫົວໜ້າພະແນກ 52 21 20.93 40.38

15 ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກ 10 7 50 70

16 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 77 27 38.46 35.06


