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ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະຄະນະກຳມາທິການ
ເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ

ວາລະສານ
ສະບັບທີ VI ປະຈໍາປີ 2016

ສະຖິຕິຕົວເລກ ຄະນະນໍາ ແລະສັດສ່ວນຂອງເພດຍິງ ແລະເດັກ 
ພາຍໃນກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ສົກປີ 2015-2016

ຕໍາແໜ່ງ

2015 2016

ພະນັກງານ
ທັງໝົດ (ຍິງ-ຊາຍ)

ຍິງ ເປີເຊັນ
ຂອງເພດຍິງ

ພະນັກງານ
ທັງໝົດ (ຍິງ-ຊາຍ)

ຍິງ ເປີເຊັນ
ຂອງເພດຍິງ

ພະນັກງານທັງໝົດ 570 205 35.96% 566 215 37.98%

ສາຍພັກ

ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ 12 4 33.33% 12 4 33.33%

ຄະນະພັກຮາກຖານ
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

4 2 50% 4 2 50%

ເລຂາໜ່ວຍພັກ 13 4 30,76% 10 3 30%

ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ 14 2 14.28% 10 0 0%

ຄະນະໜ່ວຍພັກ 14 4 28.57% 13 4 30.76%

ສະມາຊິກພັກສົມບູນ
ແລະສຳຮອງ

234 81 34.61% 233 85 36.48%

ສາຍລັດ

ລັດຖະມົນຕີ 1 0 0% 1 0 0%

ຮອງລັດຖະມົນຕີ 4 1 25% 4 1 25%

ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ 4 1 25% 4 1 25%

ຄະນະກົມ/ທຽບເທົ່າກົມ 41 11 26,82% 50 11 22.22%

ຫົວໜ້າພະແນກ 51 17 33.33% 57 21 36.84%

ຮັກສາການ
ຫົວໜ້າພະແນກ

1 0 0% 1 0 0%

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 57 19 33.33% 82 27 32.92%

             ບົດຄວາມພິເສດ:   “ແມ່ຍິງ ແລະການພັດທະນາ ຕາມທິດຍືນຍົງສີຂຽວ” 

           ບົດສໍາພາດ:         ມຸມມອງຂອງຜູ້ປະຕິບັດວຽກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຜທ

           ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍສູ່ວຽກງານຕົວຈິງ:  
                               - ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະລຶບລ້າງ
                                     ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ 
                                  ສປປ ລາວ (2014-2020)

ຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, 
ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ບ້ານ ສີຖານເໜືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຫ້ອງການ, ໂທ: ( 856-21 ) 213506, ແຟັກ: 021 213506

ໝາຍເຫດ: ຕົວເລກພະນັກງານຫຸຼດລົງ ຈາກ 570 (ປີ 2015) ເປັນ 566 (ປີ 2016) ແມ່ນຍ້ອນສາເຫດ ໃນປີ 2016  ສະຖາບັນຄ້ົນຄ້ວາ
ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະສູນຝຶກອົບຮົມເສດຖະກິດ-ແຜນການ ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຂ້ືນກັບ ສະຖາບັນ ຄ້ົນຄ້ວາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (ໃໝ່).
ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ພະແນກ ພະນັກງານ, ກົມຈັດຕ້ັງ ແລະພະນັກງານ ເດືອນ 10/2016.
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ຄະນະທີ່ປຶກສາ:

ທ່ານ ປອ. ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ 
ທ່ານ ນ. ທໍາມາ  ເພັດວິໄຊ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 
ທ່ານ ນ. ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມ

ຄະນະບັນນາທິການເນື້ອໃນ:

ທ່ານ ຟອງສະມຸດ ຄໍາວານວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 
ທ່ານ ນາງ ນິພາພອນ ສຸກອາລຸນ ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ນາງ ອໍລະໄທ ວິສີສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ນາງ ວາດສະໜາ ສຸວັນນະເມທີ ວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ໝີ ຄໍາລື ວິຊາການ

ອອກແບບ-ຈັດໜ້າ ແລະຮູບພາບ:

ທ່ານ ວົງມາດ ແສນດາລາ ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ພອນວິໄລ ພຸດທະວົງສ໌  ຫົວໜ້າຂະແໜງ
ທ່ານ ວິທູນ ເພັດລາສີ    ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ ໂພທິຈັນ ວິຊາການ
ທ່ານ ພຸດທະສອນ ວົງພັນຊັບ ວິຊາການ
ທ່ານ ນ. ຄຳໄຫວ ພົມໄຫວທອງ  ວິຊາການ

ສາລະບານ

ຄະນະຈັດທໍາ

ໜ້າ
ບົດນໍາ ..................................................      3
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ຕາມທິດຍືນຍົງສີຂຽວ” ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ ປອ. 
ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະ
ກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜາ້ຂອງແມ່ຍິງ.......      
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ບົດນຳ
 ວາລະສານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ 
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ (ຜທ) ສະບັບນ້ີຈັດພິມຂ້ຶນເພ່ືອໂຄສະນາ ແລະເຜີຍແຜ່ກຽ່ວກັບການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆ ທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະວຽກແມ່ ແລະເດັກ ຜທ ຕະຫລອດປີ 2016 ເຊີ່ງໃນສະບັບນີ້ໄດ້ນໍາ
ສະເໜີກ່ຽວກັບສາລະ, ບາງບົດຮຽນ ແລະປະສົບການໃນການຊີ້ນໍານຳພາຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ 
ແລະອ້າຍນ້ອງຊາຍ ຜທ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນແຜນພັດທະນາ 5ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໃຫ້ບັນລຸຜົນເປັນຈິງ.
 ຂ້າພະເຈ້ົາຫວັງຢ່າງຍ່ິງວ່າ  “ວາລະສານຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະຄະນະກໍາມາທິການ
ເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ” ສະບັບນ້ີຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດ
ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະວຽກແມ່ ແລະເດັກ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ.
 ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະນ້ອມຮັບທຸກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະການຕໍານິຕິຊົມທ່ີສ້າງສັນ ແລະມີຄຸນຄ່າ
ຈາກບັນດາທ່ານ ເພື່ອພ້ອມກັນປັບປຸງວາລະສານນີ້ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ແລະຂໍອວຍພອນໃຫ້ບັນດາທ່ານຈົ່ງມີສຸຂະພາບ
ເຂັ້ມແຂງ, ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນທຸກປະການ.

ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ, ກະຊວງ ຜທ.
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 ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍ່ິງ
ທີ່ໄດ້ຮັບກຽດຂຶ້ນມີຄຳເຫັນ ໃນນາມທີ່ເປັນຮອງປະທານ
ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ
ຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອແມ່-ເດັກແຫ່ງຊາດ, ທັງເປັນປະທານ
ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ
ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່-ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ. ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດທ່ີທ່ົວພັກທ່ົວປວງຊົນລາວ
ທັງຊາດ ກຳລັງສຸມໃສ່ຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມ
ໃຫ່ຍ ຄ້ັງທີ X ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະນະໂຍບາຍຂອງຄະນະ
ລັດຖະບານ ຊຸດທີ 8, ພັກ-ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງ
ຈິງຈັງໃນການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍກວ່າເກ່ົາໃນຂົງເຂດການເມືອງ, 
ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະຄອບຄົວ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ
ການຫຸຼດຜ່ອນການຈຳແນກ ແລະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ.
ວຽກງານປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊ່ືອມສານ
ເຂ້ົາໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະແຜນ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍຕິດພັນກັບການດຳເນີນ
ມາດຕະການທ່ີຈຳເປັນດ້ານນິຕິກຳ ແລະດ້ານບໍລິຫານອ່ືນ .ໆ
 ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການ

ລົງທຶນ ກໍ່ຄື ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ
ແມ່ຍິງ ແລະຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະເດັກ  ໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະວຽກແມ່ ແລະເດັກ ດ້ວຍການຄົ້ນຄົ້ວາ
ຜັນຂະຫຍາຍເອົາວຽກງານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະວຽກງານ
ແມ່ ແລະເດັກ ເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020), ແນໃສ່
ເພ່ືອຮັບປະກັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ
ເທ່ືອລະກ້າວ ພວກເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງດ້ານງົບປະມານ
ຈຳນວນໜ່ຶງ ປະກອບກັບການລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະອົງການ
ຈັດຕັ້ງສັງຄົມຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໂດຍ
ສະເພາະ ແມ່ນການຕອບສະໜອງດ້ານທຶນຮອນ, ເຕັກນິກ 
ແລະວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິບັດ
ວຽກງານດ່ັງກ່າວເພ່ືອໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງເທ່ືອລະກ້າວ. 
ແຜນງານດ່ັງກ່າວຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ພັນທະຕ່ໍສາກົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງ
ການປັກກິ່ງ, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການ
ຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ), ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ 
ແລະສົນທິສັນຍາສາກົນຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານດ່ັງກ່າວ. 
ນອກຈາກນ້ີ, ດ້ານວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມດ້ານ
ສຸຂະພາບ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ 
ແລະເດັກ ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງເຊ່ັນ: ໄດ້ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້
ພະນັກງານລັດຖະກອນ ພາຍໃນ ກະຊວງ ຜທ ໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ
ກົດໝາຍ ແລະນິຕິກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ການພັດທະນາ ແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ 
ແລະເດັກຍິງ, ຄອບຄົວ, ແຮງງານ, ການພັດທະນາ ແລະການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ອ່ືນໆ.
 ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະລົງທຶນ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໃຈກາງໃນການ 
ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອລະດົມທຶນຮອນ
ຈາກບັນດາປະເທດເພ່ືອນມິດ ກ່ໍຄື ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການ

ບົດຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານ ປອ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະ
ກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອແມ່ 

ແລະເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຕ່ໍວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະວຽກແມ່ ແລະເດັກ  ປີ 2016

ບົດຄວາມພິເສດ



6 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ການເກັບກຳ
ສະຖິຕິແຍກເພດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະຮ່ວມກັບຄະນະກຳມາທິການ
ເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ສຳເລັດບົດລາຍງານ
ຜົນຂອງການສຶກສາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນຫົວຂໍ້ “ ສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການ
ຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ”  ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ ່ງເປັນບົດ
ສຶກສາລະດັບຊາດຄ້ັງທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີຈະເປັນຖານ
ຂ້ໍມູນໃຫ້ແກ່ການສ້າງນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍເພ່ືອປ້ອງກັນ ແລະ 
ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ. ນອກຈາກນີ້, ສູນສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ຜທ ແລະຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ 
ແລະເດັກ ແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ສຳຫຼວດລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກບົດສະຫຸຼບຫຍ້ໍຂອງການສຳຫຼວດດ່ັງກ່າວ
ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂອບເຂດ, ຮູບແບບ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກຕ່າງໆ ແລະສະພາບການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງປັດໃຈສ່ຽງ  
ແລະປັດໃຈປົກປ້ອງທີ່ສຳຄັນ. ຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວຽກງານແມ່-ເດັກຂອງ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະການລົງທຶນ, ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດ

ເປັນທ່ີເພ່ິງພໍໃຈດີສົມຄວນເຊ່ິງໄດ້ສ້າງພ້ືນຖານອັນໜັກແໜ້ນ
ໃນການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອ
ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ບັນລຸຕາມທິດທາງເປົ້າໝາຍທີ່ພັກ 
ແລະລັດຖະບານກຳນົດໄວ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ໃນຕໍ່ໜ້າ
ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເພ້ີມທະວີຄວາມເປັນເຈ້ົາການ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນ, ກົດໝາຍ, ບັນດາ
ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດແລະແຜນດຳເນີນງານ
ແຫ່ງຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ວຽກງານແມ່-ເດັກ.
 ທ້າຍສຸດນີ້, ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ຜທ
ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນຈ່ົງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນ ແລະ ສຸມທຸກເຫື່ອແຮງສະຕິ
ປັນຍາເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານດ່ັງກ່າວໄດ້ບັນລຸຜົນຕາມ
ລຳດັບ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.
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ຜົນສໍາເລັດປີ 2016 ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ 2017 
ຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະເດັກ (ຜທ)

I. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງຄະນະກຳມາ
ທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຜທ ໃນໄລຍະ 1 ປິ
ຜ່ານມາ (2016):
   1.1. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ແມ່ຍິງກັບສູນກາງ (ຄກມຊ)
 ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື, ສຳມະນາ,
ຝືກອົບຮົມ, ວັນສຳຄັນຕ່າງໆ ແລະ ອ່ືນໆເປັນຈຳນວນ 22 ຄ້ັງ
ປະກອບມີຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
1. ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
    8 ຄັ້ງ/ເທື່ອຄົນ;
2. ສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆ ແລະ ຍ່າງມິນີມາລາທອນ
    ເພື່ອສຸຂະພາບ 2 ຄັ້ງ/ເທື່ອຄົນ;
3. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ຝືກອົບຮົມ 5 ຄັ້ງ/ເທື່ອຄົນ;
4. ປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
    ຂອງແມ່ຍິງ 7 ຄັ້ງ/ເທື່ອຄົນ;
5.ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກອງເລຂາ ໃນຫົວຂໍ້ “ການສ້າງ
ແຜນງົບປະມານ” 1 ຄັ້ງ/ເທື່ອຄົນ.
     1.2. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ແມ່ຍິງ ພາຍໃນ ຜທ:
 ໄດ້ດຳເນີນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຜທ ຕາມແຜນງານທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນ
ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະ ສົກປີ (2015-2016) 
ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
  ແຜນງານທີ່ 1: ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະປູກຈິດສຳນຶກ
ປະກອບດ້ວຍ 2 ໜ້າວຽກ:
    ໜ້າວຽກທີ 1: ຈັດສໍາມະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກ
ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ:
1. ຈັດງານພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນຢຸດຕິການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນຫົວຂໍ້: ການເຊື່ອມ
ສານບົດບາດຂອງແມ່ຍິງເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ທ່ີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 
ຊຶ່ງປະກອບມີຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
     - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງເດັກ
     - ການເຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
     - ແຜນງານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
  ໜ້າວຽກທີ 2: ວຽກໂຄສະນາ
     - ສຳເລັດຈັດພິມວາລະສານເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຜົນງານ
ຂອງແມ່ຍິງດີເດັ່ນໃນການນໍາພາວຽກງານ ສະບັບປະຈຳປີ 
2015;
     - ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາພະແນກແຜນການແຂວງ  ແລະ
ບັນດາກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  ແຜນງານທີ 2:  ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ:
 ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແມ່ນໄດ້ 
ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຫ້ອງການຄະນະກຳມາທິ
ການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສານງານ ແລະພະນັກງານພາຍໃນ
ກະຊວງ ຜທ ຈໍານວນ 20 ທ່ານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ 
ສປ ຈີນ ໄລຍະສັ້ນ ຈໍານວນ 20 ວັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ ການ
ປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງແຜນພັດທະນາ ໄລຍະ
ກາງ ແລະໄລຍະຍາວຂອງລາວ ”. 
  ແຜນງານທີ 3:  ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ 
ປະກອບດ້ວຍ 2 ໜ້າວຽກ.
  ໜ້າວຽກທີ 1: ວຽກງານເກັບກໍາສະຖິຕິແຍກເພດ.
    - ເກັບກໍາສັງລວມສະຖິຕິແຍກເພດປະຈໍາໄຕມາດ, 6 
ເດືອນ ແລະປະຈໍາປີ ຂອງບັນດາກົມກອງພາຍໃນ ຜທ.
    - ປະສານງານກັບບັນດາກົມກອງພາຍໃນກະຊວງ ແຕ່ 
ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການເກັບກໍາບົດສະຫຼຸບບາງ
ກົມກອງທ່ີມີໂຄງການຕິດພັນກັບວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
      - ທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ຄຳຂັວນ 5 
ຮ່ວມຄື: 1) ຮ່ວມຄິດ, 2) ຮ່ວມຕັດສິນໃຈ, 3) ຮ່ວມຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ, 4) ຮ່ວມຮັບຜິດຊອບ, 5) ຮ່ວມຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
     ໜ້າວຽກທີ2: ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ.
 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງຄະນະກໍາມາທິການ
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະຄະນະກໍາມາທິການ
ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ປະຈໍາປີ 2015 ທີ່ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

ບົດລາຍງານ
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ເຊ່ິງໄດ້ເຊ້ືອເຊີນບັນດາຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ຄະນະກົມ ແລະ
 ຜູ້ປະສານງານຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວຈຳນວນ 45 ທ່ານ. 
 ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການສະເໜີກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນ
ທີ່ສຳຄັນຄື:
     - ບົດສະຫຸຼບປະຈຳປີຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ
ເດັກ ປະຈຳປີ 2014 ແລະ ທິດທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ປີ 2015.
     - ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ່ືອຄວາມ
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)
     - ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ 
ແລະເດັກ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)
II. ແຜນງານການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ ປະຈຳປີ 2017 ມີດັ່ງນີ້:
 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ປະຈຳປີ 2017: ແຜນການ
ເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ ໄດ້ກຳນົດເອົາບາງເນື້ອໃນເຊິ່ງ
ນອນໃນ 6 ແຜນງານ ຂອງແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມ
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ມາຜັນ
ຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານຂອງຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ ເຊ່ິງປະກອບມີ 3 ແຜນງານ 
ແລະ 6 ໜ້າວຽກ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:  
1. ແຜນງານທີ່ 1:  ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ.
  ໜ້າວຽກທີ1: ຈັດສໍາມະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກວຽກງານ
ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ
     - ຈັດສໍາມະນາໃນຫົວຂ້ໍຕ່າງໆເປັນຕ້ົນແມ່ນ: ປູກຈິດສໍານຶກ
ໃຫ້ພະນັກງານຍິງ ແລະຊາຍ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈເຖິງ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະບັນດາ
ລະບຽບຫລັກການ ແລະສົນທິສັນຍາສາກົນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 
ແລະເດັກ, ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມ
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ (2016-2020) ແລະອື່ນໆ...
ໂດຍສົມທົບກັບ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ(2ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງ)
ນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ (ຖ້າມີເງື່ອນໄຂ).
     - ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃຫ້ແກ່ຄະນະ
ກໍາມາທິການເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ
  ໜ້າວຽກທີ2: ວຽກໂຄສະນາ
     - ກະກຽມ ແລະ ສັງລວມເນື້ອໃນເອກະສານສໍາລັບສື່
ໂຄສະນາໃນວາລະສານເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງແມ່ຍິງ

ດີເດ່ັນໃນການນໍາພາວຽກງານຂອງກົມກອງພາຍໃນກະຊວງ 
ສະບັບ ປະຈຳປີ 2016
     - ສົມທົບກັບພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການດັດແກ້ 
ແລະ ປັບປຸງເນື້ອໃນວາລະສານດັ່ງກ່າວ.
   ໜ້າວຽກທີ 3: ການຈັດກິດຈະກໍາສໍາລັບວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ
 ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດກິດຈະກໍາໃນວັນສໍາຄັນ
ຕ່າງໆ ໂດຍສົມທົບກັບ 3 ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ເປັນຕ້ົນ: 
ວັນແມ່ຍິງສາກົນວັນທີ 8 ມີນາ, ວັນສ້າງຕ້ັງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ 20 ກໍລະກົດ, ວັນສາກົນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ 25 ພະຈິກ, ວັນຕ້ານເອດໂລກ 01
ທັນວາ ຂອງທຸກໆປີ, ວັນງົດສູບຢາແຫ່ງຊາດ 31 ພຶດສະພາ 
ແລະອື່ນໆ...
  2. ແຜນງານທີ 2:  ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສິມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.
  ໜ້າວຽກທີ1: ວຽກງານຈັດຝຶກອົບຮົມຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
     - ກະກຽມຫົວຂ້ໍທ່ີຈະຈັດຝືກອົບຮົມທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານ
ສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ  ໂດຍ
ສະເພາະ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ
ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມ
ກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ 
ລາຍລະອຽດດັງລຸ່ມນີ້:
1) ຝືກອົບຮົມຫຼັກສູດ EQ; 
2) ຜູ້ນຳກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ວິທີການໃນການວິເຄາະ;
3) ການສ້າງທີມງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ;
4) ເຕັກນິກການນຳສະເໜີທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
     - ຂ້ືນແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
ເພ່ືອຮັບປະກັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ຕາມຄາດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້;
     - ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ
ກະຊວງ ຜທ ແລະ ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ.
  ໜ້າວຽກທີ2: ວຽກງານສ້າງພະນັກງານໃຫ້ເເປັນຄູຝືກ
     - ຝືກພະນັກງານໃຫ້ເປັນນັກຄົ້ນຄົ້ວາ ແລະວາງແຜນ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
     - ພັດທະນາພະນັກງານດ້ານທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນຳ
ສະເໜີໃນຂໍ້ຫົວຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງຕົນ.
3. ແຜນງານທີ 3:  ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະກວດກາ
  ໜ້າວຽກທີ1: ວຽກງານເກັບກໍາສະຖິຕິແຍກເພດ.
     - ເກັບກໍາສັງລວມສະຖິຕິແຍກເພດປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ
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ປະຈໍາປີ
     - ເອົາໃຈໃສ່ໃນຂອດປະສານງານກັບບັນດາກົມກອງ
ພາຍໃນກະຊວງແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການ
ເກັບກໍາສະຖິຕິແຍກເພດ ແລະການເຊື່ອມສານວຽກງານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
     - ທົບທວນຄືນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ຄຳຂັວນ 
5 ຮ່ວມຄື: 1) ຮ່ວມຄິດ, 2) ຮ່ວມຕັດສິນໃຈ, 3) ຮ່ວມຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ, 4) ຮ່ວມຮັບຜິດຊອບ, 5) ຮ່ວມຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
 ໜ້າວຽກທີ2: ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ.

     - ກະກຽມເນ້ືອໃນໂດຍສັງລວມເອົາຜົນງານການເຄ່ືອນໄຫວ
ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ກໍານົດທິດທາງແຜນໃນສົກປີ
ຕໍ່ໄປ;
   - ກໍານົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ;
 - ດໍາເນີນການຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີເພື່ອເປັນການ
ສະຫຼຸບ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນນໍາບັນດາທ້ອງຖິ່ນ (ຫາກມີ
ເງື່ອນໄຂ);
     - ຕີລາຄາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຜົນສໍາເລັດການເຄ່ືອນໄຫວວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ປະຈຳສົກປີ 2015-2016
ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄ່ືອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2017

I. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງຄະນະກຳມາ
ທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ ໃນໄລຍະ 1ປີ 
ຜ່ານມາ (2016)
1. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ ກັບສູນກາງ 
(ຄມດຊ)
 ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ແລະ ເຜີຍແຜ່
ກັບກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະເດັກ ແຫ່ງຊາດ 
ເຊິ່ງສັງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:  
       1.1. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດ
ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 
- ຮ່າງບົດລາຍງານຫຍ້ໍຜົນການສໍາຫລວດເບ້ືອງຕ້ົນກ່ຽວກັບ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ  ປີ 2014 
ຈຳນວນ 4 ຄັ້ງ;
- ບົດລາຍງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ
ສິດທິເດັກ ແລະອະນຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມ 2 ສະບັບ ທັງເປັນ
ການກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 25 ປີ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ
ຕໍ່ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ 2 ຄັ້ງ;
- ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ສະບັບ 3-6 ເປັນຈຳນວນ 5 ຄ້ັງ.
       1.2. ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ ແລະ 
ເດັກ ໃນ 2 ຫົວຂໍ້ສໍາຄັນ ຄື: 
- ຜົນການສໍາຫລວດເບ້ືອງຕ້ົນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 3 ຄັ້ງ;
- ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈໍາໄລຍະທີ 3 ຫາ 6 (1996-
2015) ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ
ສິດທິເດັກໃນ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 2 ຄັ້ງ.

          1.3. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາກອງເລຂາ 
ຂັ້ນກະຊວງ
- ຝືກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກອງເລຂາຂັ້ນກະຊວງ 
ກ່ຽວກັບວິທີການຂຽນບົດລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສົນທິ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຈຳນວນ 2 ຄັ້ງ.
2. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ພາຍໃນ ຜທ:
  ແຜນງານທີ 1: ວຽກງານການສືກສາອົບຮົມ ແລະ
ປູກຈິດສຳນຶກ
 ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມປາຖະກະຖາເນ່ືອງໃນ
ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊາດ 1 ມິຖຸນາ 
2016, ຄັ້ງວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ກະຊວງ ຜທ, ເຊີ່ງໄດ້
ນໍາສະເໜີ 2 ຫົວຂໍ້ສໍາຄັນຄື:
- ການເຕີບໂຕສີຂຽວສໍາລັບ ສ ປ ປ ລາວ 
- ໂພສະນາການທີ່ດີສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
  ແຜນງານທີ 2. ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ
ວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ
  ວຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ.
-ໄດ້ເປັນເຈ້ົາການໃນການຕິດຕ່ໍພົວພັນ ແລະປະສານງານກັບ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການດຳເນີນ
ການຢອດຢາກັນພະຍາດໂປລີໂອ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນ 
ຜທ ເປັນຈຳນວນ 300 ກວ່າທ່ານ/4 ຄັ້ງ.
- ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ໃນ
ການສັກຢາກັນພະຍາດໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍຕາມລະດູການ 1 ຄັ້ງ.
  ຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບ:
-  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບໂພສະນາການ ທີ່ດີ
ສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ  ໂດຍໄດ້ເຊ້ືອເຊີນເອົາຜູ້ຕາງໜ້າ
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ຈາກກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ມາເປັນວິທະຍາກອນ ຈໍານວນ 
1 ຄັ້ງ.
  ແຜນງານທີ 3. ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ.
   ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງຄະນະກໍາມາທິການ
ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ
ປະຈໍາສົກປີ 2013-2014. ທ່ີກະຊວງ ແຜນການ ແລະການ
ລົງທຶນ ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ:
     - ບົດສະຫຼຸບປະຈຳປີຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ 
ແລະເດັກ ສົກປີ 2013-2014 ແລະທິດທາງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານສົກປີ 2014-2015;
     - ໄດ້ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ່ືອແມ່ 
ແລະເດັກ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)
  ໄດ້ມີການເກັບກຳ ແລະສັງລວມ ຈຳນວນລູກຫລານ
ພະນັກງານ ແລະ ພະນັກງານຜູ້ເກີດລູກປະຈຳປີ
  ແຜນງານທີ 4. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກອງເລຂາ 
ແລະຜູ້ປະສານງານ ຜທ.
 ຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ 
ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ
ວຽກແມ່ ແລະເດັກ ຮ່ວມກັບພະແນກ ຜທ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 
ເຊິ່ງກະຊວງ ຜທ ໄດ້ລາຍງານບາງສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ
ຕໍ່ພະແນກ ຜທ ແຂວງຊຽງຂວາງຊາບກ່ຽວກັບ: 
1 ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ ກະຊວງ ຜທ;
2 ການເຄ່ືອນໄຫວ ( ວຽກງານປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ);
3 ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງຊຽງຂວາງ 
ໄດ້ລາຍງານສະພາບຂອງໂຄງການຫ່າງໄກຢາເສບຕິດ;
4 ກະຊວງ ຜທ ໄດ້ນໍາສະເໜີເອກະສານກ່ຽວກັບບົດບາດ
ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ ຕ່ໍກັບວຽກງານ
ປົກປ້ອງສິດທີແມ່ຍິງ ແລະເດັກ; 
5 ຄະນະໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມໂຄງການປູກມອນລ້ຽງມອ້ນ ຄົບ
ວົງຈອນ ຢູ່ ເມືອງໂພນສະຫວັນ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
  ແຜນງານທີ 5: ວຽກງານປະສານ ແລະສົມທົບກັບ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
- ໄດ້ເປັນເຈ້ົາການໃນການປະສານສົມທົບກັບຜູ້ປະສານງານ
ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນແມ່ ແລະເດັກ, ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການແມ່ ແລະ ເດັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກົມແຜນການ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຂຽນບົດລາຍງານການ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກສະບັບ 3-6 
ປະກອບເຂົ້າໃນຄະນະຂຽນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ;
- ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ຄມດຊ ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ 
ແລະເອກະສານຈຳນວນໜ່ຶງທ່ີຕິດພັນກັບ ກະຊວງ ແຜນການ 
ແລະການລົງທຶນ ເພ່ືອປະກອບເຂ້ົາບົດລາຍງານການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບ
ທີ 3-6;
- ໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມບົດລາຍງານວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 
ໃຫ້ກອງເລຂາ ຄມດຊ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
II ທິດທາງ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ 
ໃນສົກປີ 2017.
 ແຜນການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການ
ເພ່ືອແມ່ ແລະເດັກ ກະຊວງ ຜທ ໂດຍລວມແມ່ນ ໄດ້ກຳນົດ
ເອົາບາງເນ້ືອໃນເຊ່ິງນອນໃນ 4 ຈຸດປະສົງ ແລະ 4 ເປ້ົາໝາຍ
ຂອງແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ ແຫ່ງຊາດ 
ໄລຍະ 10ປີ (2016-2025) ມາຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານ
ຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ 
ຊຶ່ງປະກອບມີບັນດາໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍດັ່ງລຸ່ມນີ້:  
  ແຜນງານທີ 1: ວຽກງານການສືກສາອົບຮົມ ແລະ 
ປູກຈິດສຳນຶກ.
  ເຜີຍແຜ່ບັນດາເອກະສານນິຕິກຳເປັນຕົ້ນ: ແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 
2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດ 2030, ແຜນດຳເນີນງານ
ແຫ່ງຊາດ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 2016-2020, ແຜນ
ດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ 
ສປປ ລາວ 2014-2020, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ
ສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ແລະການໃຊ້ແຮງງານ
ເດັກ, ກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີເດັກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 
ແລະເດັກ, ການປົກປ້ອງເດັກຈາກການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 
ແລະ ອື່ນໆ. 
  ສ້າງແຜນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ການສະເຫລີມ
ສະຫລອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ລູກຫຼານພະນັກງານ
ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ໂດຍການສົມທົບກັບ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
  ສ້າງສ່ິງໂຄສະນາຕ່າງໆເຊ່ັນ: ວາລະສານກ່ຽວກັບຜົນງານ
ອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ 
ພາຍໃນ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 1 ສະບັບຕ່ໍປີ.
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  ແຜນງານທີ 2: ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ
ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ.
   ຮັບປະກັນດ້ານນະໂຍບາຍຕໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກ.
- ຊຸກຍູ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆຕ່ໍກັບພະນັກງານ
ເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງເປັນຕ້ົນ: ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ນັບແຕ່
ເກີດຈົນຮອດ 6 ເດືອນ;
- ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສິດ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກທ່ີຄວນໄດ້ຮັບ ແລະອ່ືນໆ;
- ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ 4 ສິດ
ຄື: 1) ສິດໃນການຢູ່ລອດ, 2) ສິດໃນການປົກປ້ອງ, 3) ສິດ
ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ, 4) ສິດໃນການພັດທະນາ.

  ຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບ.
- ສືບຕ່ໍຈັດປາຖະກະຖາໃນຫົວຂ້ໍຕ່າງໆເຊ່ັນ: ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ດ້ານໂພສະນາການ, ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ 
ເດັກ ແລະ ວຽກງານ ທ່ີຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ສັງຄົມ ແລະຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອເປັນການຍົກ
ລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນ 
ກະຊວງ ຜທ 03 ຄັ້ງ/ປີ; 
- ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນເປັນປ້ືມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ, ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເກີດລູກຫ່າງ, 
ການລ້ຽງລູກຢ່າງເໝາະສົມຖືກຫລັກອານາໄມ ແລະອື່ນໆ;
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ  ໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານພາຍໃນ ກະຊວງ ຜທ ( ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ

ທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ເວລາ).
  ແຜນງານທີ 3. ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ.
- ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ເພື່ອທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ ປະຈຳປີ 
1ຄັ້ງຕໍ່ປີ.
- ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະປະຈຳປີ 
ຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ ໃຫ້
ແກ່ຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
- ເຄ່ືອນໄຫວຂະບວນການຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງ 
ຄຊກມດ.
  ແຜນງານທີ 4. ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ກອງເລຂາ ແລະ
ຜູ້ປະສານງານ ຜທ.
  ຈັດຝືກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນດາ
ນິຕິກຳ, ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ ເພື່ອໃຫ້
ກຳແໜ້ນດ້ານເນື້ອໃນ ແລະຫຼັກການ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້
ເຂົ້າໃນຂະແໜງການຂອງຕົນແຕ່ສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ.
  ສ້າງບຸກຄາລາກອນໃນອານາຄົດຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ສາມາດ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະເຜີຍແຜ່ເອກະສານ, ນິຕິກໍາ, ນະໂຍບາຍ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ. 
  ແຜນງານທີ 5. ວຽກງານປະສານ ແລະ ສົມທົບກັບ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
  ຄະນະກຳມາທີການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ 
ໂດຍມີພະແນກສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກງານ
ແມ່ ແລະ ເດັກ ເປັນກອງເລຂາເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດປະສານ
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນ: ກົມແຜນການ, 
ກົມຮ່ວມມື ແລະສູນສະຖິຕິ ໃນການເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມ
ບົດສະຫຸຼບລາຍງານຂອງໂຄງການທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານແມ່ 
ແລະເດັກ ພາຍໃນ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ລົງທຶນ ຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ.
  ສຶບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບ ຄຊກມດ ແລະ ພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ ແລະ ການ
ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຕ່າງໆ. ໂດຍສະເພາະ
ກົມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງສືບຕ່ໍຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຂອງຕົນ
ເຂ້ົາໃນແຜນ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ຫຼາຍຂ້ືນ
ກ່ວາເກ່ົາ. ສະໜອງຂ້ໍມູນທ່ີຕິດພັນກັບຂະແໜງການຂອງຕົນ
ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ.
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ບົດສຳພາດ

1.ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
- ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ : ທ່ານ ບິດ ບົວລິວັນ  
- ເກີດວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 1964, ບ້ານເກີດ : ວຽງແກ້ວ, 
     ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ. 
- ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານ: ໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, 
   ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
- ວັນເດືອນປີເຂົ້າການປະຕິວັດ : 01 ກໍລະກົດ 1986
- ວັນເດືອນປີເຂົ້າສັງກັດລັດ : 1 ກໍລະກົດ 1986
- ວັນເດືອນປີເຂົ້າພັກສໍາຮອງ : 12 ມິຖຸນາ 2000
- ເຂົ້າພັກສົມບູນ 18 ກັນຍາ 2001
- ລະດັບວິຊາສະເພາະ :  ປະລິນຍາຕີ  ວິຊາການເມືອງ-
   ການປົກຄອງ
- ຕໍາແໜ່ງພາຍໃນພັກ : ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ກະຊວງ
  ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ເລຂາໜ່ວຍພັກ ກົມຈັດຕັ້ງ 
  ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄະນະພັກ 
  ກະຊວງ ຜທ
- ຕໍາແໜ່ງລັດ : ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.
2. ທ່ານມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດຕ່ໍກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບ
ຍິງ-ຊາຍ ?
 ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະມີ
ນະໂຍບາຍຕ່ໍການພັດທະນາ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດ

ຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ, ການສ່ົງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ. ໃນມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄ້ັງທີ X ຂອງພັກກ່ໍໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ
ວ່າ: “ ການສ່ົງເສີມ ແລະ ພັດທະນາແມ່ຍິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ
ໄວໜຸ່ມ ຮັບປະກັນສິດ ແລະການພັດທະນາ ທີ່ສະເໝີພາບ
ເທ່ົາທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ: ດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, 
ວັດທະນະທໍາສັງຄົມ ແລະຄອບຄົວ, ຫຼຸດຜ່ອນການຈໍາແນກ 
ແລະການໃຊ້ຄວາມຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ, ຕ່ໍເດັກນ້ອຍ, ເອົາໃຈໃສ່
ການປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ການພັດທະນາ ແລະການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະໃຫ້ໂອກາດແກ່
ເດັກຍິງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການພັດທະນາ 
ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ”. ຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວ
ກ່ໍປະກົດເຫັນເປັນຮູບປະທໍາຢ່າງຈະແຈ້ງ, ສະແດງອອກ ຢູ່ໃນ
ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານ ເຫັນວ່າມີ
ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍາແໜ່ງໃນຂ້ັນຕ່າງໆຫລາຍພໍສົມຄວນ. 
ໃນກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແມ່ຍິງ ທີ່ເປັນ
ພະນັກງານການນໍາ ໃນລະດັບຕ່າງໆກໍ່ເຫັນວ່າມີຫລາຍຂຶ້ນ
ເຊ່ັນ: ເປັນຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງ ຜທ 04 ສະຫາຍ 
ເທ່ົາກັບ 26.66% ຂອງຈຳນວນຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ຜທ, 
ເລຂາໜ່ວຍພັກ ເທົ່າກັບ 20%, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເທົ່າກັບ 
25%, ຄະນະກົມ ແລະ ທຽບເທົ່າກົມ 23.4%, ຫົວໜ້າ
ພະແນກ ເກືອບເທົ່າ 21% ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 
ເທົ່າກັບ 38.46%.

ມຸມມອງຂອງຜູ້ປະຕິບັດວຽກຈັດຕ້ັງ - ພະນັກງານ ຜທ
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3. ກົມກອງຂອງທ່ານໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍຄືແນວໃດແດ່ໂດຍສະເພາະນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ພະນັກງານເພດຍິງ?
 ໂດຍການປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍອັນຖືກຕ້ອງ
ຂອງພັກ, ກົມຈັດຕ້ັງ ແລະພະນັກງານ ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ໂດຍໄດ້ບັນຈຸຊັບຊ້ອນໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົ້າໃນຕໍາແໜ່ງຕ່າງໆ
ຂອງກົມເຊັ່ນ: ຢູ່ໃນກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ ມີເພດຍິງ
ກວມເອົາ 31% ຂອງພະນັກງານທັງໝົດ ພາຍໃນກົມ 
ໃນນັ້ນເພດຍິງເປັນຮອງຫົວໜ້າກົມ 1ທ່ານ ເທົ່າກັບ 25% 
ແລະ ຄະນະພະແນກເທົ່າກັບ 50 %. ນອກຈາກນີ້, ຍັງ
ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ຂອງຕົນໃຫ້ສູງຂື້ນເລື່ອຍໆທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ 
ແລະວິຊາສະເພາະໂດຍການສົ່ງໄປຮໍ່າຮຽນ, ຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ຈໍານວນຫລາຍເທື່ອຄົນຕໍ່ປີ. ເຫັນວ່າພະນັກງານເພດຍິງ
ຢູ່ໃນກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ແລະມີບົດບາດເທົ່າກັບເພດຊາຍ
4. ເພື່ອຍົກສູງໃຫ້ແມ່ຍິງມີບົດບາດໃນສັງຄົມໃຫ້ສູງຂື້ນ 
ທ່ານເຫັນວ່າ ປັດໃຈໃດແດ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີ
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ?
 ປັດໃຈທີ່ຈະສົ່ງເສີມບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ
ໃນສັງຄົມຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມີ 2 ປັດໃຈ ຄື :
- ການຈັດຕັ້ງ ແລະສັງຄົມ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ແມ່ຍິງ : ໃຫ້
ໂອກາດໃນການຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າໃນຕໍາແໜ່ງ

ຕ່າງໆ, ເມື່ອເຂົ້າໄປແລ້ວ ສັງຄົມກໍ່ຄວນໃຫ້ການຊຸກຍູ້
ສົ່ງເສີມແມ່ຍິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຢູ່ໃນສະຖາບັນຄອບຄົວ,
ຜູ້ເປັນສາມີກໍ່ຄວນໃຫ້ການອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫລືອ ແລະເປັນ
ກໍາລັງໃຈໃຫ້ແກ່ພັນລະຍາໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຕ່າງໆ;
- ແມ່ຍິງກໍ່ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາໂຕເອງໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : 
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານທິດສະດີການເມືອງ, ວິຊາ
ສະເພາະ ແລະພາສາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບໃຊ້
ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດ
ທິຜົນ ແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ.
5. ໃນວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງ ກະຊວງ ແຜນການ 
ແລະການລົງທຶນ ທ່ານເຫັນວ່າຄວນປັບປຸງດ້ານໃດແດ່ 
ເພື ່ອໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ
ຂອງພັກ ວາງອອກ ກໍ່ຄືການບັນລຸເປົ້າໝາຍ SDGs?
 ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງພັກ ແລະ
ລັດຖະບານໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງກໍຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ບັນດາເປົ ້າໝາຍ SDGs ຍົກຕົວຢ່າງ : ເປົ ້າໝາຍ
ຮັບປະກັນຄວາມເທົ່າທຽມທາງດ້ານການສຶກສາ ຢ່າງ
ທົ ່ວເຖິງ, ຄະນະນໍາຢູ ່ແຕ່ລະກົມກອງຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ ້
ສົ່ງເສີມໃຫ້ເພດຍິງ ໄດ້ມີໂອກາດບໍາລຸງຍົກລະດັບດ້ານ
ຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໄປສຶກສາໄລຍະຍາວ, ໄປສໍາມະນາ 
ແລະ ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
ເປົ້າໝາຍ: ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງເພດຍິງ-
ເພດຊາຍ, ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ຕ້ອງໃຫ້ມີເພດຍິງ
-ຊາຍ ທີ່ສົມດູນກັນ, ການກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-
ຄຸ້ມຄອງ, ການເລື່ອນຊັ້ນຕໍາແໜ່ງຕ່າງໆກໍ່ໃຫ້ເບິ່ງເພດຍິງ. 
 ນອກຈາກນັ້ນ, ກະຊວງ ຜທ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕື່ມໂດຍການສ້າງໂອກາດ
ໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ
ປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກທີ່ວ່າ : ໃຫ້ມີ
ສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ 30% ຂຶ້ນໄປ, ເພາະໃນປັດຈຸບັນ
ໃນກະຊວງ ຜທ ຍັງບໍ່ທັນມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ເພດຍິງເທື່ອ.



14 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ

     ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍສູ່ວຽກງານຕົວຈິງ

 ໃນຕອນເຊ້ົາຂອງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2016 ທ່ີ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳສົກປີ
ຂອງຄະນະກຳມາທີການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ ກະຊວງ 
ຜທ ປະຈຳປີ 2015-2016, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ 
ປອ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານ
ຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, 
ຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ
ແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ບັນດາທ່ານ
ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ ແລະບັນດາທ່ານ
ຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ,  
ຄະນະກົມ ຕະຫຼອດຮອດບັນດາພະນັກງານຈາກກົມກອງ
ພາຍໃນກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ເຂົ້າຮ່ວມ 
ທັງໝົດ 40 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ
ເຄິ່ງວັນ. ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາ
ກ່ຽວກັບຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ

ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ ແລະຄະນະ
ກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຜທ ສົກປີ 
2014-2015  ແລະທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ສົກປີ 
2015-2016. ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່    ແລະ ເຊື່ອມຊືມ
ເນື້ອໃນເອກະສານຂອງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 
ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດແມ່ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 
10 ປີ (2016-2025). 
 ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປະທານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ
ແມ່ຍິງ ກໍ່ຄື ແມ່ ແລະເດັກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ
-ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5ປີ ຂອງເປົ້າໝາຍທີ 4 ຄື: ຮັບປະກັນ
ຄວາມເທົ່າທຽມດ້ານການສືກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງແກ່ທຸກຄົນ 
ແລະເປົ້າໝາຍທີ 5 ຄື: ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ
ເພດ ແລະສົ່ງເສີມບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະເດັກນອ້ຍຍິງ.

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2015-2016 ຂອງວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ.
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 ທ່ານ ປະທານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ເວົ້າສະເພາະ
ຢູ່ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ
ຕ່ໍວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ເຊ່ິງສະແດງອອກ
ໃນການຊັບຊ້ອນພະນັກງານເພດຍິງ ເຂ້ົາໃນຫລາຍຕໍາແໜ່ງງານ, 
ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຫລາຍຕໍາແໜ່ງງານ ເປັນຕົ້ນ: 
ການໄປປະຊຸມ, ຝືກອົບຮົມຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ 
ເຊ່ິງນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ, ປະຈຸບັນ  ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ
ຂອງກະຊວງ ຜທ ໄດ້ເຂົ້າສັງກັດໃນຄະນະບໍລິຫານງານ
ພັກກະຊວງກວມເອົາ 26%, ເປັນສະມາຊິກພັກສົມບູນ
ກວມ 34,48%, ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນພະນັກງານເພດຍິງ ທີ່ເປັນ
ຫົວໜ້າພະແນກກວມເຖິງ 40,8%.
 ໃນວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ ຂອງກະຊວງ ຜທ 
ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມເອື້ອຍນອ້ງແມ່ຍິງທີ່ເຈັບເປັນ 
ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຕໍ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງເຊັ່ນ: ການພັກເກີດລູກ, ການລາພັກ
ປິ່ນປົວໄລຍະຍາວ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນທັງແມ່ ແລະ 
ເດັກ ແລະປະກັນສັງຄົມຕ່ໍກັບແມ່ ແລະເດັກ. ນອກຈາກນ້ັນ, 
ມີການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຫົວຂໍ້
ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານແມ່ ແລະເດັກໃນວັນສຳຄັນຕ່າງໆ
ເຊັ່ນ: ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ກົດໝາຍປົກປ້ອງ
ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະເດັກ, ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ

 
ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກ, ດ້ານໂພສະນາການ 
ແລະອື່ນໆຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 ຜູ ້ ເຂົ ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ
ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະສ້າງສັນຕໍ ່ບ ົດສະຫລຸບການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ກໍ່ຄື ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສົກປີ 2015-2016
ແລະກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງໃນມື້ດຽວກັນຢ່າງຈົບງາມ. 
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 ໃນວັນທີ 18-20 ພຶດສະພາ 2016 ຄະນະກໍາມາ
ທິການເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ ກະຊວງ ຜທ ໄດ້ໄປແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງສິດທິແມ່ ແລະເດັກ  ຢູ່ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ, ຊຶ່ງນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຈັນທອນ ສອນວິໄຊ 
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນຄະນະ 
ຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ ກະຊວງ ຜທ, 
ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະຜູ້ປະສານງານວຽກງານສ່ົງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ
ຂອງບັນດາກົມ ແລະອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ຫ້ອງການ ຜທ 
ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 26 ທ່ານ ໃນນ້ັນມີຍິງ  20 ທ່ານ, 
ຊາຍ 6 ທ່ານ.
 ຈຸດປະສົງຂອງການໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້:
- ເພ່ືອເຜີຍແຜ່ບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ ແລະ 
ເດັກ ກະຊວງ ຜທ.
- ເພ່ືອຮັບຟັງການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ (ວຽກງານ
ປົກປ້ອງສິດທິແມ່ ແລະເດັກ) ແລະວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ.
- ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະເຊື່ອມຊຶມ ບັນດາແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະລັດ ຕໍ່ກັບວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ
ໃຫ້ແກ່ພະແນກ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, 
ແຂວງ ຫົວພັນ ກໍຄື ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ ຂອງກະຊວງ ຜທ 
ກັບພະແນກ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ  
ແລະແຂວງ ຫົວພັນ.  
- ສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງ ລະຫວ່າງພະນັກງານຂ້ັນສູນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

 ການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະທັດສະນະ
ສຶກສາຕົວຈິງໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 3 ມື້ ດ້ວຍຄວາມກະຕື
ລືລົ້ນ ແລະມີບັນຍາກາດດີ, ເຊິ່ງສັງລວມຫຍໍ້ໄດ້ດັ່ງນີ້:
ໃນຕອນເຊ້ົາມ້ືທ່ີ 1: ຄະນະໄດ້ເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່ໜ້າກະຊວງ ຜທ 
ແລະອອກເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮອດແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ໃນເວລາປະມານ 16:00ໂມງ ແລະກໍໄດ້ຮັບການ
ຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນເປັນກັນເອງຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ພະແນກ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. 
ຫລັງຈາກນັ້ນ, ໄດ້ພ້ອມກັນໄປຢ້ຽມຊົມທົ່ງໄຫຫີນ ຊຶ່ງເປັນ
ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດທ່ີສໍາຄັນຂອງແຂວງ
ກໍຄື ຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ສັນຍານາມວ່າ:  ຊຽງຂວາງ 
ພູກູດມີໄຊ ທ່ົງໄຫຫີນລືນາມ ສາວງາມເມືອງພວນ ເຊີນຊວນ
ທ່ຽວຊົມແຂວງວິລະຊົນ.  ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຕັ້ງຢູ່ທາງ 

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານປົກປ້ອງສິດທິແມ່ ແລະເດັກ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ
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ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດກວ່າ 16.000 
ກິໂລແມັດ ມີປະຊາຊົນຫລາກຫລາຍຊົນເຜ່ົາອາໄສຢູ່ປະມານ 
244,700 ຄົນ ແລະປະກອບດ້ວຍ 7 ເມືອງຄື: ເມືອງ ແປກ, 
ເມືອງ ຄູນ, ເມືອງ ຄໍາ, ເມືອງ ຜາໄຊ, ເມືອງ ພູກູດ, ເມືອງ 
ໜອງແຮດ ແລະເມືອງ ໝອກ.
 ຜ່ານການຮັບຟັງຜູ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບທ່ົງໄຫຫີນແລ້ວ
ເຮັດໃຫ້ຄະນະພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າມີທົ່ງໄຫຫີນ 2 ແຫ່ງ (ແຫ່ງ 
ທ່ີໜ່ຶງຢູ່ເມືອງ ແປກ, ແຫ່ງທີສອງຢູ່ເມືອງ ຜາໄຊ) ເຊ່ິງຄະນະ
ໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມທ່ົງໄຫຫີນແຫ່ງທ່ີ 1 ເທ່ົານ້ັນ ແລະເມ່ືອໄປຮອດ
ທົ່ງໄຫຫີນແຫ່ງດັ່ງກ່າວ, ຄະນະພວກເຮົາຕ່າງຄົນກໍ່ຕ່າງ ມີ
ຄວາມງຶດງ້ໍອັດສະຈັນຕ່ໍໄຫຫີນໃຫ່ຍຈໍານວນຫຼາຍຮ້ອຍໄຫ
ຕ້ັງຢ່ັງຢາຍໄປທ່ົວທ່ົງຫຍ້າອັນຂຽວງາມແຫ່ງນ້ີເປັນເວລາຫຼາຍ
ພັນປີແລ້ວ ແລະຍັງເປັນປິດສະໜາຈົນເທ່ົາທຸກມ້ືນ້ີ ເພາະຍັງ
ບໍ່ທັນມີໃຜຮູ້ວ່າໄຫຫີນດັ່ງກ່າວ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຫຍັງກັນແທ້?
ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາແນວໃດ ແລະມາຕັ້ງຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້
ແນວໃດ?  ທົ່ງໄຫຫີນແຫ່ງທ່ີ 1 ນີ້ຕັ້ງຢູເຂດບ້ານ ນາໂອ 
ຫ່າງຈາກ ໂພນສະຫວັນ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ 
ປະມານ 8 ກິໂລແມັດ, ເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍໄຫຫີນທັງໝົດ 
334 ໜ່ວຍ ແລະໜ່ວຍທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດແມ່ນມີນໍ້າໜັກຫລາຍ
ກວ່າ 10 ໂຕນ ແລະມີເສັ້ນຜ່າກາງກ້ວາງເຖິງ 8,14 ແມັດ.
ຈາກຂ້ໍມູນການສໍາຫຼວດໂດຍອົງການຢູເນສໂກສັນນິຖານວ່າ

ທົ່ງໄຫຫີນດັ່ງກ່າວຖືກສ້າງຂຶ້ນ 2500-3000 ປີກວ່າ ທີ່ຜ່ານ
ມາ ໃນສະໄໝທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີກົນຈັກທີ່ທັນສະໄໝ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ເປັນທີ່ງຶດງໍ້ວ່າຄົນສະໄໝນັ້ນ ຂົນຍ້າຍໄຫຫີນຈາກບ່ອນ
ຜະລິດຢູ່ບໍລິເວນພູເກັງ ທີ່ມີໄລຍະໄກເກືອບ 10 ກິໂລແມັດ
ມາຢູ່ບ່ອນນີ້ໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ? ເປັນປິດສະໜາອັນລຶກລັບ
ສ້າງຄວາມປະຫລາດໃຈໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທ່ົວໄປ ແລະນັກຄ້ົນຄ້ວາ
ນໍາອີກ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຢູ່ບໍລິເວນທ່ົງໄຫຫີນ1 ຍັງມີຖ້ໍາລຶກລັບ
ທາງດ້ານປະຫວັດສາດອີກຫລາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ 
ໜ້າສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາ. ປັດຈຸບັນ, ຢູ່ບໍລິເວນທ່ົງໄຫຫີນ 1 ແມ່ນ
ມີຫ້ອງຂໍ້ມູນ ແລະສະຖານທີ່ຂາຍຂອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ແກ່
ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ແວ່ຊົມ ແລະຊື້ເປັນຂອງຕ້ອນຂອງຝາກ
ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າຕົນເອງໄດ້ໄປຮອດທົ່ງໄຫຫີນທີ່ຫຼາຍຄົນ
ໃຝ່ຝັນໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມຈັກຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດ ສໍາລັບທ່ານໃດ
ທີ່ສົນໃຈຢາກໄປຢ້ຽມຊົມທົ່ງໄຫຫີນແຫ່ງນີ້ ເປີດໃຫ້ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຊົມທຸກມື້, ເວລາ 8:00-17:00ໂມງ. 
 ຫລັງຈາກຢ້ຽມຊົມທົ່ງໄຫຫີນທີ່ງົດງາມແລ້ວ ທາງ
ຄະນະພວກເຮົາກໍໄດ້ເດີນທາງກັບທີ່ພັກ.
ຕອນເຊ້ົາມ້ືທີ 2: ເວລາ 8:00 ໂມງເຊ້ົາ ຢູ່ທ່ີຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ, ເຜີຍແຜ່ ແລະແລກປ່ຽນຖອດຖອນ
ບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງສິດທິແມ່ ແລະເດັກ 
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ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍມີ: ທ່ານ ວັນໄຊ 
ຢ່າເບຼຍເກົ້າ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ທ່ານ ນາງ ຈັນທອນ ສອນວິໄຊ 
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກໍາມາທິການ
ເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ ກະຊວງ ຜທ ແລະທ່ານ ພົນທະວີ 
ກົມພົນທະວີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ແຂວງ ຫົວພັນ ມີແຂກເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ, 
ຍິງ 37 ທ່ານ, ຊາຍ 13 ທ່ານ ໃນນັ້ນມີຄະນະກໍາມາທິການ
ເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ ກະຊວງ ຜທ, ຜູ້ປະສານງານວຽກແມ່ 
ແລະເດັກ ບັນດາກົມ ກະຊວງ ຜທ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ
ພະນັກງານຈາກ ຫ້ອງການ ຜທ, ພະນັກງານພະແນກ
ແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂກ
ຖືກເຊີນຈາກແຂວງຫົວພັນ 05 ທ່ານ.  
 ກອງປະຊຸມໄດ້ເຜີຍແຜ່ 5 ເອກະສານທ່ີສໍາຄັນດ່ັງນ້ີ:
1. ສະເໜີເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ ກະຊວງ
ຜທ;
2. ສະເໜີເອກະສານກ່ຽວກັບບົດບາດການຊ່ວຍເຫຼ ືອ
ທາງການເພື່ອການພັດທະນາຕໍ່ກັບວຽກງານປົກປ້ອງສິດທິ
ແມ່ ແລະເດັກ;
3. ຮັບຟັງຄວາມເປັນມາ ແລະຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ
ໄວໜຸ່ມຫ່າງໄກຢາເສບຕິດ;
4. ຮັບຟັງການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະກໍາມາທິການ
ເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ (ວຽກງານປົກປ້ອງສິດທິແມ່ ແລະເດັກ)
ແລະວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແຂວງຊຽງຂວາງ;

5. ສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ
ແມ່ຍິງແຂວງ ຫົວພັນ.
 ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ ແລະ 
ປິດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມໃນເວລາ12:00ໂມງ.  
ພາຍຫລັງສ້ິນສຸດກອງປະຊຸມແລ້ວ ກໍໄດ້ພ້ອມກັນຮັບປະທານ
ອາຫານທ່ຽງທີ່ຮ້ານອາຫານພັດຕະຄານລາວສຳພັນ. 
 ພາຍຫັຼງຮັບປະທານອາຫານແລ້ວ  ໆເວລາ 13:30 ໂມງ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງພະແນກ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ  
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ນໍາພາຄະນະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຊົມ
ໂຄງການປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ ເຊິ່ງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໄດ້ 
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ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດ ແລະຂັ້ນຕອນການປູກ
ມອນ, ລ້ຽງມ້ອນ, ການປ່ັນຫຼອດ, ການສາວໄໝຈາກຝັກຫຼອດ
ຈົນເປັນສິນຄ້ານ້ັນກໍຄື ແພໄໝມ້ອນທ່ີສວຍງາມ ແລະປານີດ
ທີ່ເກີດຈາກສີມືຂອງແມ່ຍິງລາວໂດຍແທ້.
 ຫລັງຈາກຢ້ຽມໂຄງການປູກມອນລ້ຽງມ້ອນແລ້ວ 
ເວລາ 16:00ໂມງ ໄດ້ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນເຕະບານ

ມິດຕະພາບລະຫວ່າງນັກກິລາທີມຍິງ ກະຊວງ ຜທ ກັບ 
ນັກກິລາທີມຍິງ ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງ
ຜົນການແຂ່ງຂັນທີມເຕະບານຍິງພະແນກແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຊະນະດ້ວຍຄະແນນ 4:3 
ປະຕູ. ຈາກນ້ັນ, ເວລາ 19:00ໂມງ ພະແນກແຜນການ ແລະ 
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 ການລົງທຶນ ແຂວງ ໄດ້ຈັດພາເຂົ້າສາມັກຄີຕ້ອນຮັບຄະນະ
ຢູ່ທີ່ພັດຕະຄານ ຊຽງຂວາງໃຫ່ມ ຈົນເຖິງເວລາອັນຄວນ.
ໃນຕອນເຊົ້າມື້ທີ3: ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ນໍາພາຄະນະອອກໄປຢ້ຽມຊົມ
ໂຄງການລ້ຽງງົວເປັນຟາມ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການລົງທຶນ
ຂອງນັກລົງທຶນຈາກປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາພັນງົວ
ມາຈາກປະເທດ ອົດສຕາລີ ແລະມີເຕັກນິກການລ້ຽງ
ທີ່ທັນສະໄໝໂດຍຄາດໝາຍວ່າແຂວງ ຊຽງຂວາງ  ຈະ
ກາຍເປັນແຂວງທີ່ສົ່ງອອກຊີ້ນງົວທີ່ແຊບທີ່ສຸດ.   
 ຫລັງຈາກການເຄື່ອນໄຫວເປັນເວລາ 3 ວັນ 2 ຄືນ 
ຄະນະໄດ້ເດີນທາງກັບຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ          ດ້ວຍຄວາມ
ສະຫວັດດີພາບ ໃນຕອນຄ່ໍາວັນສຸກວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2016.
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ປາຖະກະຖາ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ 1 ມິຖຸນາ 2016.

 ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2016 ຄະນະ
ກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປາຖະກະຖາ ເນື່ອງໃນວັນ
ເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, 
ປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ ກະຊວງ 
ຜທ. ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປາຖະກະຖາໃນຄັ້ງນີ້
ປະກອບດ້ວຍຄະນະຫ້ອງການ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ
ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານລັດຖະກອນ ກະຊວງ ຜທ ເຂົ້າຮ່ວມ
ຈໍານວນ 118 ທ່ານ, ຍິງ 52 ທ່ານ, ຊາຍ 66 ທ່ານ.
 ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມປາຖະກະຖາຄັ້ງສໍາຄັນນີ້
ແມ່ນເພ່ືອລະນຶກເຖິງວັນສຳຄັນຕ່າງໆເປັນຕ້ົນ: ວັນເດັກນ້ອຍ
ສາກົນ ແລະວັນປູກຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະວັນທ່ີ ສປປ ລາວ 
ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຄົບຮອບ
25 ປີ, ທີ 07 ມິຖຸນາ 2016.
 ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ. ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ 
ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ 
ແລະເດັກກະຊວງ ຜທ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ໃຫ້ກຽດ
ເປີດກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ວັນເດັກນ້ອຍ ແລະວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດປະຈໍາປີ 2016 
ທີ່ໄດ້ສະແດງອອກໃນສານຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ 
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ເອກະສານ
ວຽກງານໂພຊະນາການເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງແມ່ຍິງ 

ແລະເດັກນ້ອຍ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ສໍາລັບ ສປປ ລາວ.
 ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ທໍາມາ ເພັດວິໄຊ ຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ ຂຶ້ນສະເໜີສານຂອງ
ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໃຍ ແລະເອົາໃຈໃສ່
ຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ 
ແລະສ່ົງເສີມວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ
ດ້ວຍການສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງແມ່ ແລະດັກ ຕິດພັນກັບການສຶກສາອົບຮົມ, ພັດທະນາ
ເດັກ ຢ່າງຮອບດ້ານລວມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ-ລັດ. 
 ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສູງ ໃນການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ 
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ 4  ສິດພື້ນຖານຂອງເດັກຄື: 
(1). ສິດທິໃນການຢູ່ລອດໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກສັກຢາກັນພະຍາດ, 
ວຽກໂພຊະນາການ, ວຽກສຸຂະອານາໄມ, ນ້ໍາສະອາດ ແລະ
ວິດຖ່າຍອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ 
ເດັກຫຼຸດລົງ; 
(2). ສິດທິໃນການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ ແລະກິລາ
ສາມາດບັນລຸໄດ້ເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ
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 ໃນຕອນເຊ້ົາຂອງວັນທີ 01 ທັນວາ 2016 ທ່ີ ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນ
ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກ ຂຶ້ນ ໂດຍ
ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນ. ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ, 
ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊ້ີນຳ
ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ປະກອບດ້ວຍ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ 
ບັນດາຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ
ຈາກກົມກອງພາຍໃນກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ
ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 100 ກວ່າທ່ານ, ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງ
ກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງວັນທີ 
25 ພະຈິກ ວັນສາກົນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 
ທັງເປັນການລະນຶກເຖິງວິລະກຳຂອງສາມເອ້ືອຍນ້ອງ
ຕະກູນມີຣາບານ(Mirabal) ນັກເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງ 
ເພື ່ອໂຄ່ນລົ້ມລະບອບຜະເດັດການຂອງຣາຟາເອລ 
ທຣູກີໂລ ທີ່ຖືກລອບຄາດຕະກຳຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ໃນປີ 
1960. ວັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກກຳນົດເປັນວັນລະນຶກ ແລະ 
ໄຫ້ວອາໄລເຖິງ ສາມເອື້ອຍນ້ອງຕະກູນ ມີຣາບານ, ເຊິ່ງ
ທ່ົວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ເປັນວັນຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງ ບົນພ້ືນຖານ
ທາງເພດ. ການຮັບຮອງເອົາວັນດ່ັງກ່າວ ເປັນວັນສາກົນຢຸດຕິ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນລະດັບສາກົນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໄດ້
ກາຍເປັນປະເດັນໜ່ຶງ ໃນວາລະການດຳເນີນງານຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ທ່ີໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນຢ່າງແຂງແຮງ

ໃນຂະບວນການເຄ່ືອນໄຫວເພ່ືອສິດທິຂອງແມ່ຍິງຢູ່ໃນໂລກ.
 ສຳລັບ ສປປ ລາວ ຍາມໃດພັກ ແລະລັດຖະບານ 
ກ່ໍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕ່ໍວຽກງານປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ເຊີ່ງສະແດງອອກຢູ່ໃນລັດຖະ
ທຳມະນູນ, ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ, ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ
ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລືບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ (2014
-2020) ເຊິ່ງໃນແຜນດຳເນີນງານດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ 
3 ແຜນງານ ຄື: 
1) ແຜນງານທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະນິຕິກຳ, ສ້າງຖານ
ຂ້ໍມູນສະຖິຕິ, ການສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາ ແລະສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ;
2) ແຜນງານປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ;  
3) ແຜນງານແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ. 

ພິທີສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ ແລະເດັກ 25 ພະຈິກ ປະຈໍາປີ 2016



24 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ



25ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ



26 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ

ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ: ແຜນປະຕິບັດວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ 
ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສະບັບທີ VIII (2016-2020)

1. ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ:
ທິດທາງ: ຫລຸດຜ່ອນການຈໍາແນກ ແລະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

ຕໍ່ເດັກ ໂດຍຖືສໍາຄັນໃນວຽກປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເພື່ອ

ຮັບປະກັນການຢູ່ລອດ, ການພັດທະນາ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂອງເດັກ. ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມ ແລະໃຫ້ໂອກາດແກ່ເດັກຍິງປະກອບສ່ວນ

ເຂົ້າໃນຂະບວນການພັດທະນາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ຄາດໝາຍ: 

- ປະຕິບັດສິດທິຂອງເດັກໃນການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆ

ເປັນຕົ້ນ: ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ສະຫວັດດີການ

ສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ 40 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.

- ຮັບປະກັນໃນການພັດທະນາເດັກຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອ

ສ້າງໄດ້ຄົນລຸ້ນໃໝ່ທ່ີເປັນກໍາລັງແຮງຂອງຊາດທ່ີເຂ້ັມແຂງ

ຮອບດ້ານ.

- ຫລຸດຜ່ອນການຈໍາແນກ ແລະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

ຕໍ່ເດັກໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບສູງ.

- ປົກປ້ອງ ແລະຊ່ວຍເຫລືອເດັກເພ່ືອຮັບປະກັນການຢູ່ລອດ, 

ການພັດທະນາ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ.

  ກິດຈະກໍາ ແລະໂຄງການຕົ້ນຕໍ:

 ເດັກຍິງ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການຂູດຮີດໃນທຸກຮູບການ.

IV. ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ 

ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ (2014-2020)

 ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ 

ແລະລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ (2014-2020) ປະກອບ

ດ້ວຍ 3 ແຜນງານຄື:

 - ໂຄງການທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ

 - ໂຄງການສ້າງຖານຂ້ໍມູນສະຖິຕິ ແລະສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ.

 - ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ

ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມໃນລະບົບການປ້ອງກັນ ແລະແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງ

ຕໍ່ແມ່ຍິງ.

2. ແຜນງານປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, 

ປະກອບມີ 8 ໂຄງການຄື:

 1). ໂຄງການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ ແລະສ້າງ 

 ຂະບວນການຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສັງຄົມ.

 2). ໂຄງການ ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງ

 ຍິງ-ຊາຍ,ມອບສິດເປັນເຈ້ົາໃຫ້ແມ່ຍິງ ເພ່ືອລຶບລ້າງ

 ທຸກຮູບການຈຳແນກຕ່ໍແມ່ຍິງ ເປັນຕ້ົນ ຄວາມຮຸນແຮງ

 ຕໍ່ແມ່ຍິງ.

 3). ໂຄງການຮ່ວມມືກັບສື່ມວນຊົນ

 4). ໂຄງການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ 

 ຕໍ່ແມ່ຍິງຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ.

 5). ໂຄງການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ

 ຕໍ່ແມ່ຍິງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ສະຖານທີ່

 ອອກແຮງງານ, ການຈັດຕ້ັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ.

 6). ໂຄງການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ

 ຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນ.

 7). ໂຄງການປຸກລະດົມບັນດາກຸ່ມຄົນສະເພາະ

 ໃຫ້ມີບົດບາດໃນການປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ

 ຕໍ່ແມ່ຍິງ.

 8). ໂຄງການແກ້ໄຂບັນດາປັດໄຈສຳຮອງທີ່ເປັນ

 ສາເຫດພາໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.

3. ແຜນງານແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ປະກອບມີ 3 

ໂຄງການຄື:

 1). ໂຄງການເບິ່ງແຍງດູແລ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ

 ມອບສິດເປັນເຈ້ົາໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ.

 2). ໂຄງການ ປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມ

 ຮຸນແຮງ ແລະການດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການ

 ຍຸຕິທຳ.

 3). ໂຄງການ ປະສານງານ ແລະ ເຊື່ອມສານ.
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- ໂຄງການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະເມືອງ ພັດທະນາ  ທີ່

ປະຕິບັດສິດທິພື້ນຖານຂອງເດັກໃນການຢູ່ລອດ, ການ

ພັດທະນາ, ການປົກປ້ອງ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ.

- ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້

ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະເດັກທຸກຂັ້ນ ພ້ອມດ້ວຍ 

ກົງຈັກເສນາທິການໂດຍເລ່ັງໃສ່ຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອ

ແມ່ ແລະເດັກຂ້ັນແຂວງ, ເມືອງ ແລະບ້ານຕາມທິດສາມສ້າງ 

ກ່ຽວກັບວຽກປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫລືອເດັກເພ່ືອຮັບປະກັນການ

ຢູ່ລອດ, ການພັດທະນາ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ.

- ໂຄງການໂຄສະນາ, ປູກຈິດສໍານຶກ ແລະສ້າງຂະບວນການ

ໃນທົ່ວສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່

ແມ່ຍິງ ແລະຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະປົກປ້ອງສິດທິເດັກ.

- ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດວິໄນລະບົບປ້ອງກັນ ແລະແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງ

ຕ່ໍແມ່ຍິງ ແລະຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກໂດຍເລ່ັງໃສ່ເມືອງ ແລະ 

ບ້ານສາມສ້າງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

- ໂຄງການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະປະເມີນຜົນການ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກແມ່ ແລະ 

ເດັກ 2016-2025, ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວຽກງານ

ເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ 2016-2020 ແລະແຜນດຳເນີນງານ

ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງ

ຕ່ໍແມ່ຍິງ ແລະຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ (2014

-2020).

- ສ້າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິ

ສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະສົນທິສັນຍາອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບເດັກ.

- ການພັດທະນາເດັກລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແລກປ່ຽນ 

ວັດທະນະທໍາ ແລະຮີດຄອງປະເພນີຕ່າງໆ.

- ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ, 

ຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະສະຫຼຸບລາຍງານສະພາບການ

ພັດທະນາເດັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

- ໂຄງການຮ່ວມມືໃນກອບພາກພ້ືນອາຊຽນ ແລະການຮ່ວມມື

ໃຕ້-ໃຕ້ ໃນວຽກສິດທິເດັກ.

- ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກົດໝາຍ ແລະຂໍ້ແນະນໍາ

ສາກົນ ແລະພາກພື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ.

- ດໍາເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາໃນດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບເດັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 ນະໂຍບາຍ ແລະນິຕິກໍາຕ່າງໆ:

- ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄະນະກໍາມາທິການ

ເພ່ືອແມ່ ແລະເດັກທຸກຂ້ັນດ້ານການຈັດຕ້ັງ ແລະບຸກຄະລາກອນ 

ແນໃສ່ປັບປຸງກົນໄກປະສານງານ ໂດຍສະເພາະ ກອງເສນາ

ທິການໃນການຫັນເປັນແຜນການ, ການປະສານງານ, ຕິດຕາມ

ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ເປັນລະບົບ

ປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ.

- ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ແລະນະໂຍບາຍຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບເດັກຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະການສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່

ປອດໄພກັບເດັກ.

- ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ, 

ພາກພື້ນ ແລະສາກົນໃນວຽກສິດທິເດັກ.
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1. ເປັນຄົນໃຫ້     ທໍານຽມຄືນົກເຈົ່າ

 ບາດວ່າ ບິນຜ່ານຟ້າ           ຈຶ່ງຂາວແຈ້ງດັ່ງນົກຍາງ

 ເປັນຄົນໃຫ້     ລັກຂະນານາມປວກ

     ຫາກຊ່າງຢູ່ ຫາກຊ່າງອົ້ນ   ຄູນຂື້ນໃຫ້ໃຫ່ຍສູງ

2. ຍາມເມື່ອລີລາຍ້າຍ    ແປງໂສມໃຫ້ມັນຄ່ອງ

 ຢ່າໄດ້ເປັນດັ່ງເຊື້ອ   ຊະນີເຕັ້ນຄວ່າງໄປ

3. ຢ່າໄດ້ທຳຕົນຜ້ຽງ   ຫົວພຽງສະເໝີອຶ່ງ

 ມັນຫາກເຫຼືອແຕ່ຮ້ອງ   ຕາຍຍ້ອນປາກໂຕ

4. ຊາດທີ່ເປັນຍິງນີ້    ໃຫ້ທຳນຽມນາມໄກ່

 ໄກ່ມັນຊ່າງຟັກຊ່າງປ້ອງ   ປອງລູກໃຫ້ໃຫຍ່ສູງ

5. ໃຫ້ຄ່ອຍທຳພຽນສ້າງ   ສະເໝີແຕນແປງຊໍ່

 ໃຫ້ຊ່າງກໍ່ສືບໄວ້    ສະເໝີເຜີ້ງສືບເຮັງ

6. ຄັນເຈົ້າມີເຂັມແລ້ວ   ໃຫ້ຖາມໃໝເບິ່ງກ່ອນ

 ໃໝບໍ່ມີຮ້ອຍກົ້ນ    ສົນໄດ້ກໍ່ບໍ່ງາມ

7. ເຈົ້າຜູ້ມີຄວາມຮູ້    ເຕັມພຸງເຕັມປາກ ກໍດີທ້ອນ

 ສອນໂຕເອງບໍ່ໄດ້   ໃຜຊິຍ້ອງວ່າດີ

8. ຄົນຜູ້ມີຄວາມຮູ້    ຊູຊີເຮັດບໍ່ແມ່ນ

 ຄວາມຮູ້ທໍ່ແຜ່ນຟ້າ   ເປັນບ້າທໍ່ແຜ່ນດິນ

9. ຄຳຄ່າລົ້ນ    ຄົດຂອດເປັນແຫວນ

 ສີແດງສຸກ    ກໍເພາະມີຫົວແກ້ວ

 ຄືຕົນຮູ້     ວິຊາດີຫລາຍຢ່າງ

 ກິລິຍາຊ່ວຍຍູ້    ຊູຂື້ນຈິ່ງຄ່ອຍເຮືອງ

10. ຊາດທີ່ແນວນາມບົ້ງ   ແປນໂຕກາຊິຕອດກິນແລ້ວ

 ເຮັດໃຫ້ຄືດັ່ງມ້ອນ   ໃຍຫຸ້ມຫໍ່ໂຕນັ້ນທອນ

11. ໃຈໃຫ້ສະເໝີນ້ຳ    ຄົງຄາສະໝຸດໃຫຍ່

 ໃຫ້ເຈົ້າຄິດຖິ່ຖ້ວນ   ດີແລ້ວຈິ່ງຄ່ອຍຈາ

12. ເຮືອຄາແກ້ງ    ກວຽນເຫັນໃຫ້ກວຽນແກ່

 ບາດວ່າເຮືອໄປຮອດນ້ຳ   ເຮືອ¬ຊິໄດ້ແກ່ກວຽນ

ຄໍາຜະຫຍາ-ພາສິດບູຮານລາວ

ຄັດຈາກປ້ືມສຸດຍອດພຣະກັນໄຕປີດົກ ທັມມະຈັກ
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ກິນແປ້ງນົວຫລາຍ
ສ່ຽງທຳຮ້າຍສຸຂະພາບ

ສາລະໜ້າຮູ້

 ການຮັບປະທານແປ້ງນົວໃນປະລິມານທີ່ຫລາຍ
ເກີນຂອບເຂດ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ ແລະທຳຮ້າຍ
ອະໄວຍະວະຕ່າງໆພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ເຊັ່ນກັນ
ໂດຍສະເພາະ 6 ສາເຫດທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີຕໍ່ໄປນີ້:
 1. ສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ: ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເດັກ
     ໃນທ້ອງເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິເຊ່ັນ: ປາກແຫວ່ງ, 
                ແຂນຂາພິການ;
 2. ທຳລາຍລະບົບປະສາດ: ເຮັດໃຫ້ສາຍຕາເຊື່ອມ
              ສະພາບ ເກີດອາການຕາບອດໄດ້;
 3. ທຳລາຍລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ: ການກິນ
               ແປ້ງນົວເຂ້ົາໄປໃນປະລິມານຫລາຍ ອາດທຳຮ້າຍ
              ລະບົບປະສາດ ໂດຍສະເພາະ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນ
              ໂລກປະສາດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ;
 4. ທຳລາຍສະໝອງສ່ວນໜ້າ: ໂດຍຈະເຮັດໃຫ້
              ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ປັນຍາອ່ອນ ແລະເປັນບ້າ;
 5. ເຮັດໃຫ້ວິຕາມິນໃນຮ່າງກາຍຫລຸດລົງ ໂດຍ 
                ສະເພາະ ວິຕາມິນ 6 ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນໂລກຜິວໜັງ
                ໄດ້ງ່າຍ;
 6. ທຳລາຍກະດູກ ແລະໄຂຂ້ໍກະດູກໂດຍຈະເຮັດໃຫ້

ການຜະລິດເລືອດແດງຮ່າງກາຍຫລຸດລົງຈົນກາຍເປັນຄົນ
ເລືອດຈາງໄດ້.
ໝາຍເຫດ: ແປ້ງນົວ ບໍ່ຄວນບໍລິໂພກເກີນ 6 ກຣາມຕໍ່ມື້. 
ຖ້າບໍລິໂພກເກີນຈະເຮັດໃຫ້ກົດກູຕາມິກໃນເລືອດສູງ
ເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກງານຂອງປະຈຸແຄຊຽມ ແລະ 
ແມກນີຊຽມ ເຮັດໃຫ້ປວດຫົວໃຈສັ່ນ, ຄື່ນໄສ້ ແລະມີ
ຜົນເສຍຕໍ່ອະໄວຍະວະສືບພັນ.

(ຂໍ້ມູນມາຈາກ: ເວັບໄຊເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ
ວິທີການເທຣດໂຟເຣັກ Forex ໃນລາວ)

 ໃສ່ຂີ້ໝິ້ນປຸງແຕ່ງອາຫານຕ້ານມະເຮັງ ເພາະການ
ຮັບປະທານທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍທີ່ສຸດ ໂດຍ
ສະເພາະ ຮ້ານອາຫານຈານດ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດໂລກ
ພະຍາດຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນໂລກຕຸ້ຍ, ໂລກຫົວໃຈ, ຄວາມ
ດັນ, ເບົາຫວານ ເປັນຕົ້ນ. ໂດຍສະເພາະ ປະເພດຈືນ
ຫາກນຳໃຊ້ນ້ຳມັນທີ່ເສື່ອມຄຸນນະພາບໃນການປຸງແຕ່ງ
ອາຫານຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສານໂພລາຂຶ້ນມາໄດ້ ເຊິ່ງເປັນ

ຕົວການສຳຄັນເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການນຳຂີ້ໝິ້ນ
ມາໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ສາມາດ ຊ່ວຍປ້ອງກັນ
ຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ ໂດຍຂີ້ໝິ້ນຈະມີສານໄປຈັບ
ໂມເລກຸນຂອງສານໂພລາ ຫາກໃຊ້ປຸງອາຫານເລື້ອຍໆ
ຈະຊ່ວຍຈັບສານກໍ່ມະເຮັງໄດ້.
 ນອກຈາກນັ້ນ, ຂີ້ໝິ້ນ ຍັງສາມາດຊ່ວຍແກ້ອາການ
ທ້ອງອືດ, ຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ, 
ຊ່ວຍຂັບລົມໃນກະເພາະອາຫານ, ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານ
ການເກີດອອກຊິເດຊັນສູງ, ຊ່ວຍຂັບນ້ຳບີ, ບັນເທົາອາການ
ເຈັບທ້ອງ, ແໜ້ນຈຸກສຽບ, ແກ້ໂລກຜິວໜັງ, ຂັບລົມ, ແກ້
ຜື່ນຄັນ, ແກ້ຖອກທ້ອງ, ຂີ້ໝິ້ນມີວິຕາມິນເອ, ວິຕາມິນເຊ, 
ເກືອແຮ່ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປຸງອາຫານ, ແຕ່ງສີອາຫານ ແລະ 
ເປັນຢາຮັກສາໂລກພະຍາດຕ່າງໆໄດ້.

(ຂໍ້ມູນມາຈາກ: ເວັບໄຊເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ
ວິທີການເທຣດໂຟເຣັກ Forex ໃນລາວ)

ຂີໝ້ິນ້ປງຸແຕງ່ອາຫານຕ້ານມະເຮັງ


