
1ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

ຄະນະ��ມາທິການເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ
 ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ

ພິມທີ່: ໂຮງພິມແຫ�ງລັດ ໂທ: 021 213 153
E-mail:Printing.213153@Gmail.com

ສະບັບທີ VIII

ຄະນະ��ມາທິການເພ່ືອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, 
ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ບ�ານ ສີຖານເໜືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຫ�ອງການ, ໂທ: ( 856-21 ) 213506, ແຟັກ: 021 213506



2 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

ຄະນະຈັດທໍາ

ຄະນະທີ່ປຶກສາ:

ທ່ານ ນ. ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, 

 ຮອງປະທານ ຄຊກມດ, ປະທານ ຄກມດ ກຜທ

ທ່ານ ນ. ທໍາມາ  ເພັດວິໄຊ  ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 

ທ່ານ ນ. ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ

ທ່ານ ບົວຄໍາ ວິລະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ຄະນະບັນນາທິການເນື້ອໃນ:

ທ່ານ ຟອງສະມຸດ ຄໍາວານວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 

ທ່ານ ກອງຄໍາ ໄຊສົງຄາມ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ສຸບັນ ວິຈິດຕຣາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 

       ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ

ທ່ານ ນ. ນິພາພອນ ສຸກອາລຸນ ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນ. ອໍລະໄທ ວິສີສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນ. ວາດສະໜາ ສຸວັນນະເມທີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນ. ໝີ ຄໍາລື ວິຊາການ

ອອກແບບ-ຈັດໜ້າ ແລະ ຮູບພາບ

ທ່ານ ວົງມາດ ແສນດາລາ ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ພອນວິໄລ ພຸດທະວົງສ໌ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ວິທູນ ເພັດລາສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ສາລະບານ  
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4 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

 ວາລະສານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ 

ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ (ກຜທ) ສະບັບນີ້ຈັດພິມຂຶ້ນເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່

ກຽ່ວກບັການເຄ່ືອນໄຫວກດິຈະກໍາຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກບັວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແມ-່ເດັກ  

ກຜທ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຈົນຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຕະຫລອດປີ 2018 ເຊິ່ງເນື້ອໃນວາລະສານສະບັບນີ ້

ໄດ້ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບາງບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການຊີ້ນໍາ-ນຳພາຂອງເອື້ອຍນ້ອງ 

ແມ່ຍິງພາຍໃນ ກຜທ ກ່ໍຄືຂະບວນການຂອງເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ກຜທ ທ່ີຍາມໃດກ່ໍໄດ້ປະກອບສ່ວນ

ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບອ້າຍນ້ອງເພດຊາຍ ໃນການພັດທະນາ ແລະສ້າງສາປະເທດຊາດ 

ຕະຫຼອດມາ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຂອງ 

ປະເທດເຮົາໃຫ້ບັນລຸຜົນເປັນຈິງຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. 

 ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ"•ວາລະສານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ" 

ຄກມດ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບນີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບ

ພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ຄກມດ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຍິ່ງຂຶ້ນ.

 ຂ້າພະເຈ້ົາ    ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ     ແລະ ນ້ອມຮັບທຸກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ     ແລະ ການຕໍານິຕິຊົມທ່ີສ້າງສັນ ແລະ ມີຄຸນຄ່າຈາກບັນດາ

ທ່ານ  ເພ່ືອພ້ອມກັນປັບປຸງວາລະສານນ້ີ  ໃຫ້ດີຂ້ຶນເປັນກ້າວໆ   ແລະ ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ບັນດາທ່ານຈ່ົງມີສຸຂະພາບເຂ້ັມແຂງ, ປະສົບຜົນ         

ສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນທຸກປະການ.

ປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 
                   ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ບົດນຳ
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ບົດສຳພາດ
ແມ່ຍິງດີເດັ່ນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ

ແມ່ຍິງດີເດັ່ນໃນຂົງເຂດວຽກງານສະຖິຕິ

1. ຊິວະປະຫວັດຫຍໍ້:
-  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ທິລະຄາ ຈັນທະລານຸວົງ
-  ເກີດວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 1966, ບ້ານ ສະຫວ່າງ,
 ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
-  ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາໂທ ວິຊາ ປະຊາກອນສາດ.
- ຕໍ່າແໜ່ງພາຍໃນພັກ: ເລຂາໜ່ວຍພັກກົມສະຖິຕິສັງຄົມ, 
 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.
- ຕໍ່າແໜ່ງລັດ: ຫົວໜ້າກົມສະຖິຕິສັງຄົມ 
2.  ຜົນສຳເລັດ ແລະ ປະສົບການໃນຂົງເຂດວຽກງານສະຖິຕ ິ
 ສັງຄົມ:
  ວຽກງານສະຖິຕິສັງຄົມ ເປັນວຽກງານໜື່ງທີ່ມີຄວາມ 
ສຳຄັນຫລາຍ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິສັງຄົມຂອງ ສປປລາວ 
ເພາະການທີ່ມີສະຖິຕິທີ່ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ, ທັນເວລາ ແລະ  
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງແມ່ນສ່ິງທ່ີສຳຄັນໃນການເປັນ 
ບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກໍານົດທິດທາງ ໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ  
ວາງແຜນນະໂຍບາຍແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ທັງເປັນບ່ອນອີງ 
ໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 
  ຂ້າພະເຈົ ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ ່ໄດ້ສ້າງຜົນງານ  
ກ່ຽວກັບສະຖິຕິສັງຄົມ ເຊິ່ງເປັນຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫ່ຍ ໃນການ 

ເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນຜູ້ໜື່ງ ເລີ່ມຈາກການເປັນພະນັກງານ 
ວິຊາການຢູ່ກົມສະຖິຕິ ( ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນປັດຈຸບັນ ) 
ຍ້ອນມີຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນພ້ອມທັງມີຄວາມມັກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ 
ໃນການຝືກຝົນຫ່ໍຼຫຼອມຕົນເອງຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງຕະຫລອດມາ 
ຈ່ຶງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກມາເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍແມ່ຍິງຂອງກົມສະຖິຕິ 
ໃນໄລຍະຕົ້ນປີ 2000, ໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 
ສະຖິຕິສັງຄົມ ໃນປີ 2006 ແລະ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຫົວໜ້າ 
ພະແນກສະຖິຕິສັງຄົມ ໃນປີ 2008, ຈາກຜົນງານ ແລະ ປະສົບ 
ປະການທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວນ້ັນ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ 
ຂອງໜ້າທີ ່ວຽກງານການເມືອງ ຈຶ ່ງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ ້ງເປັນຮອງ 
ຫົວໜ້າກົມສະຖິຕິສັງຄົມໃນປີ 2012. 
  ຕະຫລອດໄລຍະປະຕິບັດວຽກງານຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍລົດລະ 
ປະປ່ອຍໃນການຄ້ົນຄວ້າຮ່ໍາຮຽນ ແລະ ປຸກລະດົມ ເອ້ືອຍນອ້ງແມ່ຍິງ 
ໃຫ້ມີຄວາມບຸກບືນຫ້າວຫັນໃນການພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ.  
ມາຮອດປີ 2017 ຍ້ອນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກຄະນະພັກ 
ກໍ່ຄືການນໍາຂອງກະຊວງ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ 
ໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຫົວໜ້າກົມ 
ສະຖິຕິສັງຄົມຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງເປັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ມີ 
ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນໃນຊິວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຢ່າງຍ່ິງ 
ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ 
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ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານ 
ສັງຄົມ ເພື່ອອອກມາຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດໃຫ້ມີຄວາມວອ່ງໄວ  
ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ສຳເລັດກ່ຽວກັບ 
ບົດລາຍງານຜົນການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ  
ປີ 2005 ແລະ ປີ 2015, ບົດລາຍງານຜົນການສຳຫລວດ 
ດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມ ລາວປີ 2012 ແລະ 2017 ແລະ ບົດລາຍງານ 
ຜົນການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານປີ 2017. 
3. ວິທີການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານພາຍໃນກົມ 
ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ:
  ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານແມ່ນໝາກຫົວໃຈ 
ສຳຄັນໃນການດຳເນີນວຽກງານ ໂດຍສະເພາະໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ 
ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນຂົງເຂດວຽກງານ 
ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ, ການມີວິໄສທັດເບິ່ງກວ້າງເຫັນໄກ 
ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ຖືເປັນ 
ຫຼັກໝັ້ນໃນການດຳເນີນງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອ້າຍ, ເອື້ອຍນອ້ງ 
ພາຍໃນກົມສາມາດດຳເນີນງານໄປໃນທິດທາງດຽວກັນໃຫ້ເປັນ 
ຮູບປະທໍາ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸກດ້ານ. ການປຸກລະດົມ 
ເອື້ອຍນ້ອງພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ເປັນທຳຖືເປັນ 
ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການປຸ້ມລຸມສາມັກຄີເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນພ້ອມທັງ 
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເພ່ືອນຮ່ວມງານ        ບ່ໍວ່າຈະເປັນແນວຄວາມຄິດ 

ຫລື ດ້ານວິຊາການ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານ 
ຍິງ-ຊາຍ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງປຸກລະດົມພະນັກງານໃນການສ້າງແຮງ 
ຈຸງໃຈໃຫ້ມີການຮັກວຽກທີ່ຕົນເຮັດ, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການ 
ພັດທະນາ ແລະ ເສີມສ້າງທັກສະຂອງຕົນຢູ່ສະເໝີ ໂດຍສະເພາະ 
ການຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ແລະ ການຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນເພື່ອຫາຄວາມຮູ ້
ໃໝ່ໆທີ່ທັນສະໄໝ ມາພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ອົງກອນ. 
4. ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນເວລາພົບພໍ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ:
  ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຈະມີຄວາມ 
ສະດວກ ແຕ່ປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ຕ່ໍກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ພົບພໍ ້
ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ການປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາ 
 ຖືເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍສົມຄວນ ສິ່ງສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ຕ້ອງມີສະຕິ, ມີຄວາມມຸ້ງໝ້ັນສູງໃນການວິເຄາະບັນຫາ, ຫາສາເຫດ 
ທີ່ແທ້ຈິງຂອງບັນຫາ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ຖືກເປົ້າໝາຍ,  
ມີໄຫວພິກໃນການພິກວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ,      ການຮຽນຮູ ້
ທ ັກສະຕ່າງໆຈາກຜູ ້ມ ີປະສ ົບການ ຈະເປ ັນໂອກາດທີ ່ດ ີ 
ສາມາດແກ້ໄຂດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ການປືກສາກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ  
ຂໍທິດຊ້ີນໍາຈາກຂ້ັນເທິງ ຖືເປັນສ່ິງໜ່ືງທ່ີສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, 
ການປະເຊິນໜ້າກັບບັນຫາຫລາຍເທົ່າໃດ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ 
ແລະ ມີປະສົບປະການຫລາຍຂື້ນ.
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5.  ທິດທາງ ແລະ ແຜນການເພື່ອໃຫ້ວຽກງານເຊື່ອມສານບົດບາດ 
 ຍິງ-ຊາຍ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
  ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ  
ໃນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີວຽກງານ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ເພ່ືອໃຫ້
ວຽກການເຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ບັນລຸຕາມເປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວ້ 
ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ທຸກວຽກງານພາຍໃນກົມຕ້ອງເຊ່ືອມສານວຽກງານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍບັນຈຸພະນັກງານແມ່ຍິງເຂ້ົາໃນທຸກວຽກງານ. 
ປະ ຈຸ ບັນພາຍໃນກົມສະຖິຕິສັງຄົມ ມີພະນັກງານ ແມ່ຍິງທັງໝົດ
ກວມເອົາ 34 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຄຽງຄຸ່ກັນນັ້ນ ພວກ ເຮົາ ກໍມີແຜນ
ສ້າງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ເຂົ້າໃນຕໍາແໜ່ງຂັ້ນນໍາພາຂັ້ນ ຕ່າງໆ. 

ນອກຈາກນ້ີ  ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງພາຍໃນກົມ ເທ່ົາທຽມ
ກັບເພດຊາຍໃນຫຼາຍໆດ້ານ ໃນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  
ພວກ ເຮົາຍັງໄດ້ຍົກສູງ ແລະ ສົ່ງເສີມເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໃຫ້ມີການ
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ ທັງດ້ານ
ທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ໂດຍການສົ່ງໄປ
ຮ່ໍາຮຽນ, ຝືກອົບຮົມ, ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.   
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1. ຊີວະປະຫັວດຫຍໍ້ :
- ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນ. ພອນທິບ ພານິພົງ
- ເກີດວັນທີ: 18 ພະຈິກ 1976.
- ບ້ານເກີດ: ບ້ານມະໂນ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ,
 ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.
- ບ້ານຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານ ໜອງໜ້ຽວ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ,  
 ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
- ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ, ຄະນະ: ນິຕິສາດ ແລະ 
 ລັດຖະສາດ, ວິຊາ: ກົດໝາຍການປົກຄອງ, 
 ຢູ່ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ (ດອນນົກຂຸ້ມ).
- ຕຳແໜ່ງເບື້ອງພັກ: ສະມາຊິກພັກສົມບູນ.
- ຕໍາແໜ່ງເບື້ອງລັດ: ຮອງຫົວໜ້າກົມນິຕິກຳ.
2. ຜົນສຳເລັດ ແລະ ປະສົບການໃນຂົງເຂດວຽກງານນິຕິກຳ 
 ໃນໄລຍະຜ່ານ.
  ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບການສຶກສາ (ປີ 1996-2000) ລະດັບ 
ປະລິນຍາຕີຈາກໂຮງຮຽນກົດໝາຍ (ດອນນົກຂຸ້ມ), ວິຊາກົດໝາຍ 
ການປົກຄອງ. ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2001 ເຂົ້າເຮັດວຽກເປັນ 
ພະນັກງານວິຊາການ, ສັງກັດຢູ່ຫ້ອງການ, ພະແນກຄ້ົນຄ້ວາສັງລວມ  
ແລະ ເລຂານຸການ ໃນເວລານ້ັນຕົນເອງແມນ່ມຄີວາມຮູ້ສຶກຕ່ືນເຕ້ັນ  
ແລະ ດີໃຈຫຼາຍທ່ີໄດ້ເຂົ້າເປັນພະນັກງານລັດ ສະນັ້ນ, ຕົນເອງກໍ່ໄດ ້
ພະຍາຍາມຝຶກຝົນຫຼໍ ່ຫຼອມຕົນເອງ, ຮຽນຮູ້ວຽກງານທຸກຢ່າງ  

ໂດຍການຮຽນຮູ້ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກອ້າຍເອ້ືອຍພະນັກງານ 
ແລະ ເພ່ືອຮ່ວມງານດ້ວຍກັນຢ່າງຫ້າວຫັນ, ມີຄວາມອົດທົນ, ດຸໝ່ັນ, 
ຕ້ັງໜ້າປະຕິບັດທຸກວຽກງານທ່ີຖືກມອບໝາຍດ້ວຍຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບສູງ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມທຸກຂະບວນການຂອງ 3 ອົງການຈັດຕ້ັງ 
ມະຫາຊົນຈັດຂ້ຶນ. 
  ປີ 2007 ກໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງມາເປັນຮອງ ຫົວໜ້າ 
ພະແນກພິທີການ ແລະ ປີ 2009 ເປັນຫົວໜ້າພະແນກພິທີການ  
ຫ້ອງການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ປີ 2013 
ກ່ໍໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງເປັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ນິຕິກຳ ເຊ່ີງເປັນພະແນກ 
ທີ່ຫາກໍ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່, ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ຕັ້ງມາເປັນ
ຫົວໜ້າພະແນກນິຕິກຳ ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍໄດ້ພະຍາຍາມສຶກສາ, 
ຮ່ໍາຮຽນ, ທົບທວນຄືນວິຊາກດົໝາຍທ່ີໄດ້ຮຽນມາ. ໄດ້ຊ້ີນໍາ-ນໍາພາ 
ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານພາຍໃນ ພະແນກນິຕິກຳ ປະຕິບັດໜ້າທີ ່
ໃນການຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ, ສະຫຼຸບລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄ່ືອນໄຫວ 
ວຽກງານນິຕິກຳຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ໃຫ້ເປັນລະບົບດີຂ້ຶນເທ່ືອລະກ້າວ. ໄດ້ສຳເລັດການປັບປຸງກົດໝາຍ 
03 ສະບັບ, ດຳລັດ 1 ສະບັບ, ກຳລັງປັບປຸງ ດຳລັດ 1 ສະບັບ  
ແລະ ສ້າງດຳລັດໃໝ່ 1 ສະບັບ ຄື: 1). ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015, 2) ກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016 ແລະ 3). 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງປີ 2017 ແລະ ສໍາເລັດ 

ແມ່ຍິງດີເດັ່ນໃນຂົງເຂດວຽກງານນິຕິກຳ
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ການປັບປຸງ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທ ີ
188/ລບ, ລົງວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018, ກໍາລັງປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງການ ເພື່ອການພັດ 
ທະນາ ສະບັບເລກທີ 75/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2009  
ແລະ ກຳລັງສ້າງດຳລັດວ່າການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນ (PPP). 
  ວຽກພ້ົນເດ່ັນຜ່ານມາຂ້າພະເຈ້ົາແມ່ນຖືກແຕ່ງຕ້ັງເປັນ 
ກອງເລຂາຮັບຜິດຊອບໃນການປັບປຸງພາລະບົດບາດຂອງ 
ຫ້ອງການ ສະບັບ ເລກທີ 2729/ກຜທ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2017  
ໄດ້ສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນຮ່າງ ພາລະບົດບາດ ຂອງ 
ກົມນິຕິກຳ ສະບັບ ເລກທີ 2550/ກຜທ, ລົງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2017  
ໄດ້ສຳເລັດ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງ 
ວຽກງານນິຕິກຳ ຂອງ ກຜທ. ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2018 ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຮອງຫົວໜ້າກົມນິຕິກຳເປັນຕົ້ນມາ. 
3. ໃນຖານະທ່ີທ່ານຖື ວ່າເປັນນັກບໍລິຫານຜູ້ໜ່ຶງທ່ານມີວິທີການ 
 ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານພາຍໃນກົມຄືແນວໃດ? 
 ເພ່ືອສ້າງຄວາມມາສາມັກຄີປອງດອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ?
  ສຳລັບຂ້າພະເຈ້ົາເອງ ແມນ່ຖືເອົາຄວາມສາມກັຄີພາຍໃນ,  
ຄວາມຈີງອົກຈິີງໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອເຊີ່ງກັນ  ແລະ  ກັນ  ເປັນຫຼັກ 
ເພາະຄວາມສາມັກຄີແມ່ນບໍ ່ເກີດຂອງຄວາມສຳເລັດ ດັ ່ງຄຳ 
ສຸພາສິດທີ່ວ່າ: • ຄວາມສາມັກຄີຢູ່ບ່ອນໃດຄວາມສຳເລັດ  ກໍ່ຢູ ່
ບ່ອນນັ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານພະນັກງານແມ່ນປະຕິບັດຕາມ 
ລະບຽບຫຼັກການ, ຄວາມເປັນເອກະພາບກັນຂອງຄະນະກົມ ແລະ 
ທ່ີສຳຄັນແມ່ນປະຕິບັດຕາມຫັຼກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, 
ແບ່ງວຽກໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ  
ໂດຍຖືເອົາການຕໍານິຕິຊົມ ເພື່ອກໍ່ສ້າງເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນເວລາ 
ຮ່ວມຊີວິດພາຍໃນກົມ, ພະຍາຍາມກຳໃຫ້ໄດ້ແນວຄິດຈິດໃຈ, 
ນິໄສໃຈຄໍລວມໄປເຖີງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ 
ທຸກຄົນ, ສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຊີ້ແນະໃນການປະຕິບັດ 
ວຽກງານແບບເປັນກັນເອງ, ຫຼີກລ້ຽງການລຳອຽງເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດ 
ຝ່າຍໜຶ່ງໃນເວລາມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ແລະ ພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ 
ໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ມີໂອກາດໄປຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ 
ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ 
ຝຶກອົບຮົມ.
4. ໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍແນະນໍາການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານເມື່ອເວລາ
 ພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ທ່ານມີວິມີການຄືແນວໃດ?

  ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເວລາຄົນເຮົາພົບຂໍ້ຫຍຸງຍາກ ແລະ ສິ່ງ 
ທ້າທາຍ, ແຕ່ລະຄົນກໍ່ມີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ 
ທ່ີແຕກຕ່າງກນັ ແລ້ວແຕ່ວ່າໃຜຈະພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍຫຼາຍ 
ຊໍາໃດ?. ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າເວລາພົບພໍ້ບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກກ່ອນອື່ນ
ກໍ່ຈະນໍາມາຄົ້ນຄິດ, ຕຶກຕອງກ່ອນ ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂ  
ພ້ອມທັງຂໍຄຳຄິດເຫັນແລກປ່ຽນຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຄອບຄົວ, 
ຜູ້ອາວຸໂສ ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ ແລະ ລົງມືແກ້ໄຂໄປພ້ອມ
ໝາຍວ່າທັງຮຽນທັງເຮັດຕົວຈີງໄປພ້ອມ ເພາະຄວາມຜິດພາດໃນ
ມື້ນີ້ຈະເປັນບົດຮຽນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນມື້ໜ້າ.
5. ເ ພ່ືອເຮັດໃຫ້ວຽກງານເ ຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢູ່  
 ກະຊວງຜທ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ໃນກົມກອງຂອງ 
 ທ່ານເອງໄດ້ດຳເນີນການຫຼື ມີທິດທາງຄືແນວໃດ?.
  ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ວຽກງານເຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ຢູ່ກະຊວງຜທ ບັນລຸຕາມໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຂ້າພະເຈົ້າ 
ໃນນາມຄະນະກົມນິຕິກຳ  ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄື:
 1. ເພີ້ມທະວີການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ໂດຍສະເພາະດ້ານການເມືອງ 
  ແນວຄິດ ແລະ ດ້ານວິຊາການກົດໝາຍ, ສ້າງໃຫ ້
  ເອື້້ອຍນ້ອງເພດຍິງທຸກຄົນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ໝັ້ນໃຈ,  
  ກ້າຫານ, ກ້າຕັດສິນໃຈ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກັບອ້າຍນ້ອງຊາຍ 
  ໃນທຸກການຄົ້ນຄ້ວາ, ການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາ 
  ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ 
  ຂອງຂະແໜງ ຜທ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ ້
  ນັບມ້ືນັບມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສ້າງເປັນລັດແຫ່ງກົດໝາຍ 
  ຢ່າງແທ້ຈີງ.
 2. ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເອ້້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງໄດ້ພັດ 
  ທະນາຕົນເອງໃນດ້ານຕ່າງໆເຊ່ັນ: ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ 
  ທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ, ວິຊາສະເພາະ, ພາສາຕ່າງ 
  ປະເທດ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວຽກງານຕ່າງໆ  
  ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 3. ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມໃຫ້ເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ 
  ໃນການດູແລ, ເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບ 
  ຈິດໃຈໃຫ້ມີຄວາມເບີກບານ, ຫ້າວຫັນ, ເຂັ້ມແຂງ ພ້ອມ 
  ທ່ີຈະປະຕິ ບັດໜ້າ ທ່ີວຽກງານການເມືອງ ທ່ີການ 
  ຈັດຕັ້ງມອບໝາຍໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ 
  ຄອບຄົວໃນຖານະເປັນແມ່ ແລະ ເປັນເມຍໃຫ້ສົມບູນ.
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ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກຜທ

 ປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປີ 2019 

1.1 ສະພາບລວມ 
	 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ
ແມ່ຍິງ	 ກໍ່ຄື	 ວຽກງານບົດບາຍຍິງ-ຊາຍ	 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ແມ່ນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ	 ແລະ	 ເຊື່ອມສານເອົາເນື້ອໃນແຜນ
ດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ	
ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ	 ຄົມ	 05	 ປີ	 ຄັ້ງທີ	
VIII	 (2016-2020)	 ກໍ່ຄື	 ແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ,	
ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຄະນະນຳກະຊວງ	 ແຜນການ	 ແລະ	
ການລົງທຶນ,	 ໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງ	
ກະຊວງ	 ກໍ່ຄື	 ກັບກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ
ເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ	ໂດຍສະເພາະ
ໃນການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເນ້ືອໃນທ່ີສຳຄັນຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນ
ກັບກະຊວງ	 ແຜນການ	 ແລະ	 ການລົງທຶນ	 ນອກຈາກນັ້ນ		
ກ່ໍຍັງໄດ້ໄປເຜີຍແຜ່	ແລະ	ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາພະແນກ
ແຜນການ	 ແລະ	 ການລົງທຶນ	 ແຂວງ	 ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ,	
ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	 ກຜທ	 ໄດ້ຮັບ
ການຍົກບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂື້ນ	 ແລະ	 ບັນດາ
ພາກສ່ວນພາຍໃນ	ກຜທ	ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ	ແລະ	ເຂ້ົາຮ່ວມ
ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.
1.2 ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ກັບ ຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
-	 ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງຄູ່ມື
ຝືກອົບຮົມການວາງແຜນ	 ແລະ	 ງົບປະມານ	 ຈຳນວນ	 3	
ຄ້ັງ/ເທ່ືອຄົນ	ແລະ	ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ
ແຫ່ງຊາດຂອງສົນທິສັນຍາຊີດໍໄລຍະ	8-9	 ເປັນຈໍານວນ	6	
ຄັ້ງ/ເທື່ອຄົນ	
-	ເຂ້ົາຮ່ວມຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນ	ແລະ	ງົບປະມານ	
ຈໍານວນ	2	ຄັ້ງ/ເທື່ອຄົນ
-	ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເປີດກ້ວາງຂອງ	ຄຊກມດ	

ຈຳນວນ	1	ຄັ້ງ/2ເທື່ອຄົນ	
-	ເຂ້ົາຮ່ວມພິທີຍ່າງເພ່ືອສຸຂະພາບເນ່ືອງໃນວັນຢຸດຕິຄວາມ
ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ	ແລະ	ເດັກ	1	ຄັ້ງ/5ເທື່ອຄົນ
-	ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີ
ພາບຍິງ-ຊາຍ	1ຄັ້ງ/ເທື່ອຄົນ
1.3 ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ແມ່ຍິງພາຍໃນ ກຜທ:
	 ໄດ້ດຳເນີນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	ກຜທ	ຕາມແຜນງານທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ
ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາປີ	2018	ແມ່ນປະກອບ	4	
ແຜນງານ	2	ໜ້າວຽກ	ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ແຜນງານທີ 1 : ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນືກ 
-	 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະນຶກວັນສາກົນເພື່ອຢຸດຕິ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ		25	ພະຈິກ	ປະຈໍາປີ	2018	
ຄັ້ງວັັນທີ	 11	 ທັນວາ	 2018,	 ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	 	 159	 ທ່ານ,	
ເຊີ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາເຄີ່ງວັນ	 ເຊີ່ງໄດ້
ເຜີຍແຜ່ເອກະສານທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້:	 ສະເໜີປະຫວັດຄວາມ
ເປັນມາຂອງວັນສາກົນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ,	
ແລະ	 ວຽກງານສະກັດກັ້ນ	 ແລະຕ້ານການຄ້າມະນຸດ	 ຈາກ	
ກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ	 ແລະຕ້ານການຄ້າມະນຸດ	 ກະຊວງ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ	 ເພື່ອມາບັນລະຍາຍເອກະສານ
ດັ່ງກ່າວ.	
-	ສຳເລັດພິມວາລະສານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	ປະຈຳປີ	
2017	ສະບັບທີ	7	ຈຳນວນ	300	ສະບັບ.
ແຜນງານທີ 2 : ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
1. ຈັດຝືກອົບຮົມພາຍໃນຢູ່ ສູນກາງ:
	 ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ	 ແມ່ນ
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນກະຊວງ	 ຜທ	
ເປັນ	ຈຳນວນ	29	ທ່ານ	 ເປັນຍິງ	 22	ແລະ	ຊາຍ	7	ທ່ານ	

ພາກທີ 1 
ວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ   



14 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

ເປັນເວລາ	2	ວັນ	ເຊິ່ງປະກອບມີຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:		
ທັກສະໃນການປາຖະກະຖາ	ແລະ	ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນຳ.
2. ຈັດຝືກອົບຮົມພາຍໃນຢູ່ ທ້ອງຖິ່ນ:
-	 ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມຫົວຂໍ້	 ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນຳ	 ແລະ	
ວິທີການໃນການວິເຄາະບັນຫາ	ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງ	
ແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ	ຢູ່ແຂວງ	ວຽງຈັນ	ກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ	32	ທ່ານ	ຍິງ	28	ທ່ານ.
-	 ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມຫົວຂໍ້	 ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນຳ	 ແລະ	
ວິທີການໃນການວິເຄາະບັນຫາ	ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງ
ແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ	ຢູ່ແຂວງ	ຫຼວງນ້ຳທາ	ລວມທັງໝົດ	
32	ທ່ານ	ຍິງ	22	ທ່ານ.
3. ເຂົ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມຢູ່ຕ່າງປະເທດ:
-	 	 ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ
ຕີລາຄາ	 ແລະ	 ການປະຕິບັດແຜນໄລຍະຍາວ	 ລະຫວ່າງ
ວັນທີ	2-22	ສິງຫາ	2018	ຢູ່	ສປຈີນ	ເຊ່ີງມີຈໍານວນ	10	ທ່ານ	
ເປັນຍິງ:	8	ທ່ານ.
ແຜນງານ 3: ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາປະກອບດ້ວຍ 
2 ໜ້າວຽກ:
ໜ້າວຽກທີ 1: ວຽກງານເກັບກໍາສະຖິຕິແຍກເພດ
-	ເກັບກໍາສັງລວມສະຖິຕິແຍກເພດປະຈໍາໄຕມາດ,	6	ເດືອນ	
ແລະ	ປະຈໍາປີ	ຂອງບັນດາກົມກອງພາຍໃນ	ກຜທ
-ປະສານງານກັບບັນດາກົມກອງພາຍໃນກະຊວງ	 ໃນການ
ເກັບກໍາບົດສະຫຸຼບບາງກົມກອງທ່ີມີໂຄງການຕິດພັນກັບ
ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ໜ້າວຽກທີ 2: ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ
-	 ບົດສະຫຼຸບປະຈຳປີຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	ຜທ	ແລະ	ແມ່-ເດັກ	ປະ	ຈຳປີ	2018,	
ທິດທາງການເຄ່ືອນໄຫວ	ປະຈໍາປີ	2019	ໃນນ້ັນປະກອບດ້ວຍ:	
ບົດສະຫຼຸບຂອງວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	 ແລະ	
ແມ່-ເດັກ.
ແຜນງານ 4: ວຽກງານປະສານ ແລະ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
-	 ໄດ້ປະສານກັບກອງເລຂາ	 ຄຊກມດ	 ໃນການປະກອບ
ຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ	 ລືບລ້າງ
ທຸກຮູບການຈຳແນກຕ່ໍແມ່ຍິງ	 (ສົນທິສັນຍາຊີດໍ),	 ຖະແຫຼງການ
ປັກກິ່ງ	ແລະ	ສົນທິສັນຍາສາກົນອື່ນໆ.
-	ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບກົມແຜນການ	ແລະ	ຫ້ອງການສ່ົງເສີມ	
ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ,	ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,	
ສະຖາບັນ,	 ກົມຮ່ວມມືສາກົນ	 ແລະ	 ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	
ໃນການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງຄູ່ມືໃນການສ້າງແຜນ	 ແລະ	

ງົບປະມານ	 ທ່ີເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,	ຂອບການຕິດຕາມ,	
ກວດກາ	 ແລະ	 ປະເມີນຜົນ	 ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ		
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ	5	ປີ	(2016-2020)
3. ຈຸດດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ:
3.1 ຈຸດດີ: 
•	ການນຳພັກ-ລັດ,	ຄະນະນໍາ	ກຜທ	ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່,	ໃກ້ຊິດ
ຕິດແທດ	ແລະ	ເຫັນຄວາມສຳຄັນ-ເປັນວຽກງານໜ່ຶງທ່ີນອນ
ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ	ຄ້ັງທີ	8	ແລະ	ເປ້ົາໝາຍ	
MDGs	ແລະ	ເປົ້າໝາຍ	SDGs;
•	ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກບັນດາກົມ,	ສູນ,	ຫ້ອງການ	ແລະ	
ພະນັກງານທັງໝົດ		ກຜທ;
•	ຄະນະນຳ	ກຜທ	ໄດ້ສ້າງທຸກເງ່ືອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ	
ໃຫ້ແກ່ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ	(ຄຳເຫັນຊ້ີນຳ,	ເວລາ,		 ງົບປະມານ,	
ທຶນຝຶກອົບຮົມ)	 ໂດຍສະເພາະໃນປີທີ່ຜ່ານມາຫ້ອງການ
ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວຈີນ	 ກໍ່ໄດ້ຂໍການຊ່ວຍເຫລືອ
ຈາກລັດຖະບານ	ຈີນ	ໃນການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານ
ທຶນຮອນ	 ໃນການຝືກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຈໍານວນໜ່ຶງໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງການ	
ຜທ	 ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	
ແລະ	ແມ່-ເດັກ.	
•	ກອງເລຂາກໍ່ຄື	ພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	ແລະ	
ແມ່-ເດັກ	 ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້,	 ຄວາມສາມາດ
ສະໝໍ່າສະເໝີ.
3.2 ຂໍ້ຄົງຄ້າງ: 
-	 ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງກອງເລຂາໃນການເປັນເສນາ
ທິການໃນການຄ້ົນຄວ້າເນ້ືອໃນເອກະສານທ່ີສຳຄັນຕ່າງໆ	
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
-	ການສ້າງແຜນດຳເນີນງານ,	ແຜນເຄ່ືອນໄຫວເພ່ືອສ່ົງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງພາຍໃນ	ຜທ	ຍັງບ່ໍທັນມີຕົວຊ້ີວັດ
ທີ່ຊັດເຈນ	 (ກຳສະພາບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງ	
ຜທ	ບໍ່ທັນແໜ້ນ)	
-	 ຂອດປະສານງານກັບບັນດາຜູ້ປະສານງານນຳບັນດາກົມ	
ບ່ໍທັນເປັນປົກກະຕິດີ	ເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳຂ້ໍມູນໃນການສ່ົງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ,	 ສິດສະເໝີພາບ	 ຍິງ-ຊາຍ	
ພາຍໃນ	ຜທ	ຍັງບໍ່ທັນລະອຽດ	ແລະຊັດເຈນ;
-	 ການສະຫລຸບລາຍງານ,	 ການອອກວາລະສານຍັງບໍ່ທັນ
ຕາມກຳນົດເວລາ.
4. ທິດທາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມກ້າວ
ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ປີ 2019



15ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

	 ແຜນການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	 ກະຊວງ	 ຜທ	 ໂດຍລວມແມ່ນ
ໄດ້ກຳນົດເອົາບາງເນື້ອໃນເຊິ່ງນອນໃນ	 6	 ແຜນງານ	 ຂອງ
ແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ	 ໄລຍະ	
10	ປີ	(2016-2025)	ມາຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານລະອຽດ
ຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	
ກະຊວງ	ຜທ	ເຊິ່ງປະກອບມີ	3	ແຜນງານ	ແລະ	6	ໜ້າວຽກ
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:		
ແຜນງານ 1: ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນືກ
ໜ້າວຽກທີ 1: ວຽກໂຄສະນາ
-	ກະກຽມ	ແລະ	ສັງລວມເນ່ືອໃນເອກະສານສໍາລັບສ່ືໂຄສະນາ
ວາລະສານເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຜົນງານທັງຍິງ	ແລະ		ຊາຍ	ທີ່ມີ
ຜົນງານດີເດ່ັນໃນການນໍາພາວຽກງານຂອງກົມກອງພາຍໃນ
ກະຊວງ	1	ສະບັບ/ປີ
-	 ສົມທົບກັບພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການດັດແກ້	 ແລະ	
ປັບປຸງເນື້ອໃນວາລະສານດັ່ງກ່າວ
ໜ້າວຽກທີ 2: ການຈັດກິດຈະກໍາສໍາລັບວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ
-	 ຕ້ັງໜ້າຈັດກິດຈະກໍາໃນວັນສໍາຄັນຕ່າງໆໂດຍສົມທົບກັບ	
3	ອົງການຈັດຕ້ັງເປັນຕ້ົນ:	ວັນສ້າງຕ້ັງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ,	
ວັນສາກົນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ	ແລະ	ເດັກຍິງ	
25	 ພະຈິກ,	 ວັນຕ້ານເອດໂລກ	 01ທັນວາ	 ຂອງທຸກປີ,	
ວັນງົດສູບຢາແຫ່ງຊາດ	31	ພຶດສະພາ	ແລະ	ອື່ນໆ
-	 ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານສົນທິສັນສາກົນຕ່າງໆ	 ເຊ່ັນ:	
ສົນທິສັນຍາຊີດໍ	 ແລະ	 ຖະແຫຼ່ງກ່ານຕ່າງໆ	 ທີ່ຕິດພັນກັບ
ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ	ແລະ	ແມ່-ເດັກ
ແຜນງານທີ 2:  ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສິມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.
ໜ້າວຽກທີ 1: ວຽກງານຈັດຝຶກອົບຮົມຂັ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິ່ນ
-	 ກະກຽມຫົວຂໍ້ທີ່ຈະຈັດຝືກອົບຮົມທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ດັ່ງກ່າວ	 ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ	 ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັ່ງໃສ່

ການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ຮັບ
ຜິດຊອບວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ	ແລະ	ວຽກງານ
ແມ່	ແລະ	ເດັກ	ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຫົວຂໍ້ດັງລຸ່ມນີ້:
1)	ຜູ້ນຳກັບຄວາມສາມາດວິເຄາະບັນຫາ
2)	ການສ້າງທີມງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ໜ້າວຽກທີ 2: ວຽກງານແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
1)	 ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງບັນດາ
ກົມຕ່າງໆພາຍໃນ	 ກະຊວງ	 ແຜນການ	 ແລະ	 ການລົງທຶນ	
ທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ	ແລະ	ແມ່	ແລະ	ເດັກ
2)	 ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	 ແລະ	 ແມ່-ເດັກ	 ຂອງ
ຂະແໜງການ	 ຜທ,	 ກັບບັນດາ	 ຄກມດ	 ກະຊວງກະສິກຳ,	
ສືຶກສາ,	ສາທາລະນະສຸກ,	ແຮງງານ	ແລະ	ສະຫວັດດີການສັງຄົມ	
ແລະ	ອື່ນໆ.	
-	ຂື້ນແຜນງົບປະມານ	ແລະໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດໝາກອອກຜົນ
-	 ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງ	
ຜທ	ແລະບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ
ແຜນງານທີ 3: ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ
ໜ້າວຽກທີ 1: ວຽກງານເກັບກໍາສະຖິຕິແຍກເພດ
-	 ເກັບກໍາສັງລວມສະຖິຕິແຍກເພດປະຈໍາໄຕມາດ	 ແລະ	
ປະຈໍາປີ
-	 ເອົາໃຈໃສ່ໃນຂອດປະສານງານກັບບັນດາກົມກອງພາຍໃນ
ກະຊວງແຕ່ຂ້ັນສູນກາງ	ແລະ	ທ້ອງຖ່ິນໃນການເກັບກໍາສະຖິຕິ
ແຍກເພດ	ແລະ	ການເຊ່ືອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ໜ້າວຽກທີ 2: ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ
-	ກະກຽມເນ້ືອໃນໂດຍສັງລວມເອົາຜົນງານການເຄ່ືອນໄຫວ
ໃນແຕ່ລະປີ	ແລະ	ກໍານົດທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ	
-	ກໍານົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
-	ຕີລາຄາ	ແລະ	ຖອດຖອນບົດຮຽນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ

ພາກທີ 2
ບົດ ສະ ຫຼຸ ບວຽກ ງານແມ່ ແລະ  ເດັກ   

1. ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ປະຈໍາ ປີ 2018 
1.1. ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 
ຂອງ ກຜທ  
	 	ຄະນະນໍາຂອງກະຊວງ	ແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ	

ກໍ່ຄື	 ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	
ແລະ	ແມ່-ເດັກ	ຍາມໄດ້ມີການເຄ່ືອນໄຫວໄປຕາມພາລະບົດບາດ
ຂອບເຂດ,	ສິດ	ແລະ	ໜ້າທ່ີຂອງຕົນກ່ໍຄືໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ
ພະນັກງານ	ໃນດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ,	ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ
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ແກ່ເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງຜູ້ເກີດລູກ	 ແລະ	 ເວລາເຈັບເປັນ	 ກ່ໍໄດ້
ໄປຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ,	ນອກຈາກນັ້ນ,	ກໍ່ຍັງເປັນເຈົ້າການ
ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຕ່າງໆທ່ີຈຳເປັນໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານພາຍໃນກະຊວງ	ຜທ	ໄດ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນ
ຂອງການປ້ອງກັນ	 ແລະ	 ຮັກສາສຸຂະພາບ,	 ໃນນັ້ນ	 ກໍ່ໄດ້
ເປັນເຈ້ົາການໃນການລະດົມທຶນຮອນຈາກອົງການສາກົນ
ເຂ້ົາໃນຂະແໜງການວຽກງານແມ່	ແລະ	ເດັກ	ເພ່ືອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ແມ່ຍິງ	ແລະ	ເດັກ	ໄດ້ເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ,	ການບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກ,	ໂພສະນາການສຸຂະອະນາໄມ	ແລະ	ອ່ືນໆ.
2. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງຄະນະກຳມາທິການ
ເພື່ອແມ່ແລະເດັກ ກຜທ
2.1 ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ຮ່ວມກັບ 
ກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່-ເດັກ 
ປະຈໍາປີ 2018: 
	 ການເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ,	 ປຶກສາຫາລື,	
ສຳມະນາ,	 ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆ,	 ຢູ່ພາຍໃນ
ປະເທດ		ປະກອບມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:	
+ ພາຍໃນປະເທດ
-	ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາ	ແລະ	ຝືກອົບຮົມ	ເປັນຈຳນວນ	
04	ຄັ້ງ,	05	ເທື່ອຄົນ,	(ຍິງ	04	ຄົນ,	ຊາຍ	01	ຄົນ)	
-	 ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ	 ຈໍານວນ	
03	ຄັ້ງ/ເທິື່ອຄົນ
-	ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ
ຂ້ໍສະເໜີແນະ	ຄະນະກຳມະການສິດທິເດັກ	ສປຊ	ຕ່ໍບົດລາຍງານ
ແຫ່ງຊາດ	ປະຈຳໄລຍະ	03-06	ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ	ຄັ້ງວັນທີ	28	ພະຈິກ	2018	
ຈໍານວນ	12	ຄັ້ງ/ເທື່ອຄົນ.	
2.2. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່-ເດັກ ພາຍໃນ ກຜທ:
	 ໄດ້ດຳເນີນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານແມ່-ເດັກ	ກຜທ	
ຕາມແຜນງານທ່ີກໍານົດໄວ້ໃນທິດທາງການເຄ່ືອນໄຫວ
ປະຈໍາປີ	2018	ປະກອບດ້ວຍ	3	ແຜນງານ	ເຊ່ິງມີເນ້ືອໃນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:		
ແຜນງານທີ 1 ວຽກງານການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ
ມີ 1 ໜ້າວຽກ:  ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບນິຕິກຳ ແລະ ແຜນ
ດຳເນີນງານຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນວັນສຳຄັນ 
ເຊິ່ງປະກອບມີ:
	 ຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	
ແລະ	 ແມ່-ເດັກ	 ຮ່ວມກັບສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ		
ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ	 ເນ່ືອງໃນໂອກາດວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ	
ແລະ	ວັນປູກຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊາດ	01	ມິຖຸນາ,	ແລະ	ວັນຕ້ານ

ການໃຊ້ແຮງງານເດັກສາກົນເຊ່ິງມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ	
ຈຳນວນ	224	ຄົນ,	ຍິງ	114	ຄົນ,	ຊາຍ	110	ຄົນ.	
	 ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນເອກະສານ
ທີ່ສໍາຄັນຄື:
1.	 ສານຂອງ	 ທ່ານ	 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ	 ແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ	
ຕ່ໍກັບວັນເດັກສາກົນ,	 ວັນປູກຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊາດ	ແລະ	 ວັນຕ້ານ
ການໃຊ້ແຮງງານເດັກສາກົນ;
2.	ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວັນຕ້ານການໃຊ້ແຮງງານ
ເດັກສາກົນ;
3.	ແຜນດໍານເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ	ແລະ	
ລຶບລ້າງການນໍາໃຊ້ແຮງງານເດັກ	 ຢູ່	 ສປປ	 ລາວ	 (2014-
2020)	 ຄວາມອາດສາມາດໃນການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງການເພື່ອການພັດທະນາໃນວຽກງານແມ່	 ແລະ	 ເດັກ	
ຢູ່່	ສປປ	ລາວ.
ແຜນງານທີ 2 ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ມີ 2 
ໜ້າວຽກຄື:
ໜ້າວຽກທີ 1: ສະຫລຸບ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານກັບ ຄຊກມດ 
-	ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ,	6	ເດືອນ	ແລະ	ປະຈຳປີ	
ຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກແມ່	 ແລະ	 ເດັກ	 ກະຊວງ	 ຜທ	
ໃຫ້ແກ່	ຄຊກມດ	ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
-	ເຄ່ືອນໄຫວຂະບວນການຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງ	
ຄຊກມດ
ໜ້າວຽກທີ 2: ສະຫລຸບ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານພາຍໃນ
-	 ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ	 ເພື່ອທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານແມ່	ແລະ	ເດັກ	ກະຊວງ	ຜທ	ປະຈຳປີ	
1	ຄັ້ງຕໍ່ປີ
-	ຄະນະກຳມາທິການ	ເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	ແລະ	
ແມ່-ເດັກ	 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃກ້ຊິດຕິດແທດໃນການ	ຢ້ຽມຢາມ
ຖາມຂ່າວຊີວິດການ	ເປັນຢູ່ພະນັກງານເປັນປົກກະຕິໃນການ	
-	 ເກັບກໍາ	 ແລະ	 ສັງລວມພະນັກງານເກີດລູກ,	 ຄອບຄົວ
ຂອງພະນັກງານເກີດລູກ,	ພະນັກງານເຈັບເປັນ	ແລະ	ຄອບຄົວ
ຂອງພະນັກງານທີ່ເສຍຊີວິດ	 ສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ	 ແລະ	
ພະນັກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.	
ແຜນງານທີ 3: ວຽກງານປະສານ ແລະ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ
-	ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຜູ້ປະສານງານໃນການເກັບກໍາ	ແລະ	
ສັງລວມບົດສະຫລຸບປະຈຳໄຕມາດ,	ປະຈຳ	6	ເດືອນ	ແລະ	
ປະຈຳປີ	 ຂອງຂອບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບ
ຍິງ-ຊາຍ	ຂອງບັນດາກົມກອງພາຍໃນກະຊວງ	
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-	 ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ	 ກອງເລຂາ	 ຄຊກມດ	 ໃນການ
ສັງລວມຄຳຄິດຄໍາເຫັນຕ່ໍບົດລາຍງານສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ
ສິດທີເດັກ,	 ອະນຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມ,	 ຖະແຫລ່ງການ	 ແລະ	
ເອກະສານທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ.	
3. ສະຫລຼຸຕີລາຄາດ້ານດີ, ດ້ານຄົງຄ້າງ.
3.1 ດ້ານດີ:
	 ຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ	ແລະ	ໃກ້ສິດຕິດແທດ
ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	ແລະ	
ແມ່-ເດັກ	ກະຊວງ	ຜທ	ກ່ໍຄືທ່ານປະທານຜູ້ຊ້ີນຳວຽກງານ	ເຮັດໃຫ້
ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານດຳເນີນໄປຕາມແຜນ	ແລະ		ຄາດໝາຍ
ທີ່ວາງໄວ້.	 ວຽກງານແມ່	 ແລະ	 ເດັກມີຫຼາຍອັນພົວພັນກັນ.	
ປະຈຸບັນ	 ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງຊຸດໃໝ່
ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	
ແລະ	 ແມ່-ເດັກ	 ກະຊວງ	 ຜທ	 ແລະ	 ອີງຕາມດຳລັດການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການ
ແຫ່ງຊາດ	ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	ແລະ	ແມ່-ເດັກ
ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ	ຜທ	ເຂົ້າໃນຄະນະ
ຊຸດໃໝ່ຂອງແຫ່ງຊາດ	 ແລະ	 ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມແຜນການ
ເພ່ືອປະກອບເຂ້ົາໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບຂຽນບົດລາຍງານ
ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາສິດທິເດັກ.
3.2 ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
-	ຍັງບ່ໍທັນລົງເລິກໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ	ແລະ	ສະພາບກ່ຽວກັບ
ບັນຫາ	ແລະ	ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປ້ອງກັນ	ແລະ	ຮັກສາ
ສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານເອື້ອຍນ້ອງຍິງ	ພາຍໃນ	ກະຊວງ
ຜທ;
-	ຈະຕອ້ງໄດ້ສືບຕ່ໍຕິດຕາມ	ແລະ	ຊຸກຍູ້ບັນດາກົມກອງຕ່າງໆ
ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ	ແລະ	ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່	ແລະ	ເດັກ	10	ປີ	(2016-2025),	ແຜນ
ດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ	ແລະ	ລືບລ້າງ
ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ	5	ປີ	(2014-2020)	ມາເປັນແຜນງານ
ລະອຽດເຂົ້າໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ.
3.3 ວິທີແກ້ໄຂ
-	 ເພ້ີມທະວີເປັນເຈ້ົາການໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ	ແລະ	ສະພາບ
ກ່ຽວກັບບັນຫາ	ແລະ	ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປ້ອງກັນ	ແລະ	
ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານເອື້ອຍນ້ອງຍິງ	 ພາຍໃນ	
ກະຊວງ	ຜທ;
-	 ສືບຕ່ໍຕິດຕາມ	 ແລະ	 ຊຸກຍູ້ບັນດາກົມກອງຕ່າງໆໃນການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ	ແລະ	ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ
ເພ່ືອແມ່	ແລະ	ເດັກ	10	ປີ	(2016-2025),	ແຜນດຳເນີນງານ

ແຫ່ງຊາດ	ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ	ແລະ	ລືບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ເດັກ	 5	 ປີ	 (2014-	 2020)	 ມາເປັນແຜນງານລະອຽດ	
ເຂົ້າໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ.
4.ທິດທາງ, ແຜນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານແມ່-ເດັກ ປະຈໍາ 
ປີ 2019
-	 ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່-
ເດັກ ກະຊວງ ຜທ	ໂດຍລວມແມ່ນໄດ້ກຳນົດເອົາບາງເນ້ືອໃນ
ເຊິ່ງນອນໃນ	 4	 ຈຸດປະສົງ	 ແລະ	 4	 ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນ
ຍຸດທະສາດວຽກງານແມ່	ແລະ	ເດັກ	ໃນໄລຍະ	10	ປີ	(2016-
2025)	 ມາຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານຂອງຄະນະກໍາມາທິການ
ເພ່ືອແມ່	ແລະ	ເດັກ	ກະຊວງ	ຜທ	ເປັນ	5	ແຜນງານ	ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
ແຜນງານທີ 1. ວຽກງານການສືກສາອົບຮົມ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ
-	ເຜີຍແຜ່ບັນດາເອກະສານນິຕິກຳເປັນຕ້ົນ:	ແຜນຍຸດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ	 ກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່	 ແລະເດັກ	 2016-2025	
ແລະ	 ວິໄສທັດຮອດ	 2030,	 ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ
ວຽກງານແມ່	ແລະ	ເດັກ	2016-2020.	
-	 ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ	 ແລະ	
ລືບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ	 ແລະ	 ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
ໃນ	ສປປ	ລາວ	2014-2020,	ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ
ສິດ	ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ	ແລະ	ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ,	
ກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີເດັກ,	 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ	
ແລະ	ສະກັດກ້ັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ	ແລະ	ເດັກ,	
ການປົກປ້ອງເດັກຈາກການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນດ	 ແລະ	 ອື່ນໆ;
-	 ສ້າງແຜນກິດຈະກຳຕ່າງໆ	 ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສະເຫລີມ
ສະຫລອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນແລະວັນປູກຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊາດ	
01	 ມິຖຸນາໂດຍການສົມທົບກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງ	 ກະຊວງ	
ແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ;
-	ສ້າງສິ່ງໂຄສະນາຕ່າງໆເຊັ່ນ:	ວາລະສານກ່ຽວກັບຜົນງານ
ອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່	 ແລະ	 ເດັກ	
ພາຍໃນ	ກະຊວງ	ແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ	1	ສະບັບ	ຕ່ໍ1ປີ.
ແຜນງານທີ 2. ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານ
ແມ່ ແລະ ເດັກ ຮັບປະກັນດ້ານນະໂຍບາຍຕ່ໍແມ່ ແລະ ເດັກ
-	 ຊຸກຍູ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆຕ່ໍກັບພະນັກງານ
ເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງ	ເປັນຕ້ົນ:	ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່	ນັບແຕ່
ເກີດຈົນຮອດ	6	ເດືອນ;
-	 ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ	 ແລະ	 ສິດ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່	ແລະ	ເດັກ	ທ່ີຄວນໄດ້ຮັບ	ແລະອ່ືນໆ
-	ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ	4	ສິດ
ຄື:	1)	ສິດໃນການຢູ່ລອດ,	2)	ສິດໃນການປົກປ້ອງ,	3)	ສິດ
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ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ,	4)	ສິດໃນການພັດທະນາ.
ຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບ
-	 ສືບຕ່ໍຈັດປາຖະກະຖາໃນຫົວຂ້ໍຕ່າງໆເຊ່ັນ:	 ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ດ້ານໂພສະນາການ,	 ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່	 ແລະ	
ເດັກ	ແລະ	ວຽກງານທ່ີຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ສັງຄົມ	 ແລະ	 ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ	 ເພື່ອເປັນການ
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້,	 ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນ	
ກະຊວງ	 ຜທ	 03	 ຄັ້ງ/ປີ.	 ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນເປັນປື້ມຄູ່ມື
ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ,	 ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍເກີດລູກຫ່າງ,	 ການລ້ຽງລູກຢ່າງເໝາະສົມ	 ຖືກ
ຫລັກອານາໄມ	ແລະ	ອື່ນໆ.
ແຜນງານທີ 3  ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ
-	 ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ	 ເພື່ອທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານແມ່	ແລະ	ເດັກ	ກະຊວງ	ຜທ	ປະຈຳປີ	
1ຄັ້ງຕໍ່ປີ.
-	ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ,	6	ເດືອນ	ແລະ	ປະຈຳປີ	
ຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກແມ່	 ແລະ	 ເດັກ	 ກະຊວງ	 ຜທ	
ໃຫ້ແກ່	ຄຊກມດ	ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
-	ສືບຕ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃກ້ຊິດຕິດແທດຊ່ວຍເຫືຼອ	ແລະ	ຢ້ຽມຢາມ
ຖາມຂ່າວພະນັກງານ	 ແລະ	 ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ	 ຕໍ່
ພະນັກງານເພດຍິງ	ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເກີດລູກ.
-	 ເຄ່ືອນໄຫວຂະບວນການຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງ	
ຄຊກມດ.
ແຜນງານທີ 4. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກອງເລຂາ ແລະ 
ຜູ້ປະສານງານ ກຜທ
-	ຈັດຝືກອົບຮົມເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບບັນດານິຕິກຳ,	
ກົດໝາຍ	ແລະ	ບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ	ເພ່ືອໃຫ້ກຳແໜ້ນ
ດ້ານເນື້ອໃນ	 ແລະ	 ຫຼັກການ	 ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ຂະແໜງການຂອງຕົນແຕ່ສູນກາງ	ແລະ	ທ້ອງຖິ່ນ;
-		ສ້າງບຸກຄາລາກອນໃນອະນາຄົດຕ່ໍໜ້າ	ໃຫ້ສາມາດຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
-	 ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	 ແລະ	 ແມ່-ເດັກ	 ກັບບັນດາຂະແໜງ	
ຜທ	ແລະ	ບັນດາກະຊວງ	ແລະ	ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	
ແຜນງານທີ 5. ວຽກງານປະສານ ແລະ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ
-	 ຄະນະກຳມາທີການເພື່ອແມ່	 ແລະ	 ເດັກ	 ກະຊວງ	 ຜທ	
ໂດຍມີພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	 ແລະ	 ວຽກແມ່	
ແລະ	 ເດັກ	 ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນຈຸດປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນ:	ກົມແຜນການ,	ກົມຮ່ວມມື	ແລະ	ສູນ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ	ໃນການເກັບກໍາ	ແລະ	ສັງລວມບົດສະຫຼຸບ
ລາຍງານຂອງໂຄງການທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານແມ່	 ແລະ	 ເດັກ	
ພາຍໃນກະຊວງ	ແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ	ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
-	ສຶບຕ່ໍປະສານສົມທົບກັບ	ຄຊກມດ	ແລະ	ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ	 ແລະ	 ການປະກອບ
ຄຳຄິດເຫັນຕ່ໍບົດລາຍງານຕ່າງໆ.	ໂດຍສະເພາະກົມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ຈະຕ້ອງສືບຕ່ໍຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຂອງຕົນເຂ້ົາໃນແຜນ	
ແລະ	ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.	
ສະໜອງຂ້ໍມູນທ່ີຕິດພັນກັບຂະແໜງການຂອງຕົນໃຫ້ແກ່
ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່	ແລະ	ເດັກແຫ່ງຊາດ.
ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
1)	 ເພ້ີມທະວີຄວາມເປັນເຈ້ົາການ	ໃນການເປັນເສນາທິການ,	
ເປັນຈຸດປະສານງານກັບພາກສ່ວນ,	ຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ	ແລະ	ແມ່-
ເດັກ	ຜທ;
2)	 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ກອງເລຂາຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ
ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ	 ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ,	 ແຜນ
ຍຸດທະສາດ	ແລະ	ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ	ເພື່ອຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	ແລະ	ແມ່-ເດັກ	ໃຫ້ເລິກເຊ່ິງ	ເພ່ືອນຳມາ
ຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນການ,	ແຜນງານ	ແລະ	ແຜນເຄ່ືອນໄຫວ
ລະອຽດສອດຄ່ອງກັບສະພາບຈຸດພິ	ເສດຂອງ	ກຜທ;	
3)	 ປັບປຸງຂອດປະສານງານລະຫວ່າງກອງເລຂາ	 ແລະ	 ຜູ້
ປະສານງານໃນແຕ່ລະກົມກອງໃຫ້ກົມກຽວປົກກະຕິ	 ແລະ	
ໃກ້ຊິດກວ່າເກົ່າ;	
4)	ຕິດຕາມ	ແລະ	ເກັບກໍາຂ້ໍມູນສະຖິຕິແຍກເພດ	ໂດຍປະສານ
ສົມທົບກັບບັນດາກົມກອງພາຍໃນກະຊວງ	 ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ	
ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດກຳນົດທິດທາງແຜນການພັດທະນາແມ່ຍິງ
ໃນຕໍ່ໜ້າ.
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  ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2018 ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານ 
ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເດັກສາກົນ, ວັນປູກ 
ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນຕ້ານການໃຊ້ແຮງງານເດັກສາກົນ 12 
ມິຖຸນາ 2018,  ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 6 ຕຶກ 6 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການຮ່ວມມືຂອງ ສາມອົງການ 
ຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ ຜທ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ 
ທ່ານ ນ. ທໍາມາ ເພັດວິໄຊ, ຄະນະພັກ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ, 
ຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່
ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ມີ
ບັນດາຄະນະກໍາມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, 
ຄະນະກົມ ແລະ ທຽບເທົ່າກົມ, ນັກວິທະຍາກອນຈາກກົມຄຸ້ມ
ຄອງແຮງງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ແລະ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານພາຍໃນ ກະຊວງ ຜທ ຈໍານວນ 224 
ທ່ານ, ເປັນຍິງ 114 ທ່ານ.
  ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອລະນຶກເຖິງຄວາມ 
ເປັນມາ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງວັນເດັກສາກົນ, ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບ 

ດ້ານນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ 
ເດັກ ທີ່ຕິດພັນກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນພາຄີ, 
ໃນ ກອງ ປະ ຊຸມ ຄັ້ງ ນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຊົມ ແລ ຮັບຟັງການນໍາ  
ສະເໜີກ່ຽວກັບເນື້ອໃນເອກະສານທີ່ສໍາຄັນຄື:
 1. ສານຂອງ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
  ຕໍ່ກັບວັນເດັກສາກົນ, ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນ 
  ຕ້ານການໃຊ້ແຮງງານເດັກສາກົນ;
 2. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວັນຕ້ານການໃຊ້ແຮງງານເດັກ 
  ສາກົນ;
 3. ແຜນດໍານເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ  
  ລຶບລ້າງການນໍາໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ (2014- 
  2020)
 4. ຄວາມອາດສາມາດໃນການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫືຼອທາງການ 
  ເພ່ືອການພັດທະນາໃນວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ຢູ່່ ສປປ ລາວ 
  ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຊິ່ງໄດ້ 
  ສະແດງ ທັດ ສະ ນະ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕ່ໍກອງປະຊຸມ
  ຢ່າງ ສ້າງ ສ ັນ;
 - ທ່ີຕ້ັງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຂອງວຽກງານກໍາມະບານລາວ 

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເດັກສາກົນ

ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນຕ້ານການໃຊ້ແຮງງານເດັກສາກົນ 

ປີ 2018 ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 
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  ມີສ່ວນສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມການໃຊ້ແຮງງານ
  ຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກ ຈາກນ້ັນ 
  ກ່ໍ ເຫັນ ວ່າ ຈະ ຕ້ອງ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ແລະ ມີ ໃນ ຫຼາຍ ປະ ເດັນ ເຊ່ິງ 
  ເຫັນໄດ້ ມາດຕະການໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ  
  ຄຸ້ມຄອງໃນຕໍ່ໜ້າ.
 - ຄວນເພີ່ມການລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ ເພື່ອ
  ປັບປຸງວຽກງານສະຖິຕິ ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງ 
  ຖານຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ແຮງານໃນລາວເພ່ີມຂ້ຶນ, 
  ເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ 
  ມີມາດຕະການແກ້ໄຂບັນກາໃນຕໍ ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະ  
  ໃນການວາງແຜນ ແລະ ກໍານົດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ ້
  ສອດຄ່ອງເປັນແຕ່ລໄລຍະ.ໂດຍສັງລວມແລ້ວ, ຜ່ານການ
  ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານຄັ ້ງນີ ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້
  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດ 
  ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງວັນຕ້ານການໃຊ້ແຮງງານເດັກ
  ສາກົນ, ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕົວເລກ ທີ່ສະແດງໃຫ້
  ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງມີການໃຊ້ແຮງງານເດັກຢູ່ໃນລະດັບ
  ທີ່ສູງພໍສົມຄວນ ແລະ ຮັບຊາບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບ
  ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ
  ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ (2014-2020).

2 ຈັດກິດຈະກໍາປູກຕົ້ນໄມ້ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ (VITA  
 PARK)
  ຄຽງ ຄູ່ ກັບ ການ ຈັດ ກອງ ປະ ຊຸມ ສຳ ມະ ນາ ພາຍໃຕ້ການ
ຮ່ວມມື  ກັນລະຫວ່າງ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ VITA PARK 
(ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ) ແລະ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ. ກິດຈະກໍາການປູກຕົ້ນໄມ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 
27 ມິຖຸນາ 2018 ພາຍໃນງານໄດ້ມີທ່ານລັດຖະມົນຕີ, 
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ທັງເປັນຮອງປະທານຄຊກມດ, 
ປະທານ ຄກມດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ການນໍາຂັ້ນສູງ ຈາກກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ 
ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ປະທານສະພາບໍລິຫານເຂດ VITA 
PARK, ຕາງໜ້າຈາກບັນດາບໍລິສັດທ່ີລົງທຶນຢູ່ໃນເຂດ ພ້ອມດ້ວຍ 
ອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງພະນັກງານວິຊາການຂອງເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 100 ກ່ວາທ່ານ. ປະເພດເບ້ຍ 
ໄມ້ທີ່ນໍາມາປູກໄດ້ແກ່ຕົ້ນໄມ້ເສດຖະກິດ (ໄມ້ດູ່, ໄມ້ແຕ້ຂ່າ) 
ແລະ ຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ ລວມທັງໝົດຈໍານວນ 114 ຕົ້ນ. 
ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການປູກຕົ້ນໄມ້, ຄະນະພັກຄະນະນໍາຂັ້ນສູງໄດ້ໄປ 
ຢ້ຽມຊົມໂຮງງານໄດອິຈິ ເດັນຊີ ລາວ ຈໍາກັດ ເຊິ່ງເປັນການລົງທຶນ 
ຂອງບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະ ດໍາເນີນການປະກອບ 
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ສິ້ນສ່ວນສາຍໄຟສໍາລັບເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກຕ່າງໆ. ສິນຄ້າ 
ທັງໝົດແມ່ນສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ, ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກ 
ໃນໂຮງງານ ມີ 600 ຄົນ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແຮງງານກໍາມະກອນລາວ 
ເກືອບທັງໝົດ ແລະ ເປັນລູກຫຼານປະຊາຊົນຂອງບັນດາບ້ານອ້ອມ 
ຂ້າງເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ (VITA PARK).
  ການຈັດກິດຈະກໍາການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຢ້ຽມຊົມ 
ກິດຈະການໂຮງງານໃນຄັ້ງນີ້ ຖືວ່າມີບັນຍາກາດດີຫຼາຍ, ການນໍາ 
ທຸກຂັ້ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້
ຂະບວນການມະຫາຊົນຂອງກະຊວງໄດ້ສະແດງຄວາມສາມັກຄີ 

ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຂວັນກໍາລັງໃຈທີ່ດີ ແລະ ສ້າງ 
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອກາຍເປັນເສດຖະກິດທີ່ປະ 
ກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍ່ຄືປະເທດເຮົາສືບຕໍ່ໄປ.

ຄະນະÀÀÀÀÀນໍາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ
ປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ VITA PARK
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  ໂດຍອີງຕາມການເຊື້ອເຊີນ ຈາກສະຖານເອກອັກຄະລັດ 
ຖະທູດ ແຫ່ງ ສປຈີນ ປະຈຳ ສປປລາວ, ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາ 
ກ່ຽວກັບ ການຄົ້ນຄວ້າຕີລາຄາ ແລະ ການປະຕບິດັແຜນໄລຍະຍາວ 
ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ສປຈີນ. ເຊິ່ງແມ່ນທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກລັດຖະບານ ສປຈີນ, ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງການຄ້າ ແຫ່ງ 
ສປຈີນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.ການເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້
ທາງພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະແມ່-ເດັກ ກຜທ ໄດ້
ຮັບທຶນຈາກຫ້ອງການຄະນະກຳມາທິການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ 
ຈຳນວນ 10 ທຶນໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ປະສານງານຄກມດ ພາຍໃນ ກຜທ 
8 ທ່ານ, ກອງເລຂາແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ແມ່-ເດັກ 1ທ່ານ; ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 1 ທ່ານ 
(ໃນນັ້ນມີຍິງ8 ທ່ານ).

  ຈຸດປະສົງແນ່ໃສ່ເພ່ືອຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນລາວ ເພື່ອນຳເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວມາ 
ດັດປັບ ແລະ ໝູນໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ 
ໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ ສປປ ລາວ, 
ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວສາມາດຫລຸດພ້ົນອອກຈາກສະພາວະ 
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຕາມແຜນການທ່ີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ເປັນ 
ການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການເພ່ີມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ 
ລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ. 
   ເປັນກຽດໃນການເຂົ້າຮ່ວມເປີດຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໂດຍ ທ່ານ  
ຊົ້ງໂກຊ່ຽນ ຫົວໜ້າພະແນກສູນຮ່ວມມືສາກົນ, ຫ້ອງການ 
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄະນະກຳມະການປະຕິຮູບ ແລະ 
ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈີນພ້ອມດ້ວຍນັກສຳມະນາກອນ  

ການເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາກ່ຽວກັບ ການຄົ້ນຄ້ວາຕີລາຄາ

 ແລະ ການປະຕິບັດແຜນໄລຍະຍາວ 

ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ສປ ຈີນ
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ຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຝ່າຍຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມ 
ຢ່າງພ້ອມພຽງ. ຊຸດສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 02 ພາກ 
ໃຫຍ່ຄື: ພາກທິດສະດີ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ ໂດຍໄດ້ມີການ 
ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຈາກຄະນະ 
ຮັບຜິດຊອບຝ່າຍຈີນ ຊຶ່ງແຕ່ລະພາກມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:
  ພາກທີດສະດ ີໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກ ກະຊວງການຄ້າ 
ແຫ່ງ ສປຈີນ, ໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊຸດ 
ສຳມະນາໃຫ້ແກ່ຄະນະນັກສຳມະນາກອນຝ່າຍລາວໃນຄ້ັງນ້ີ, 
ຊຸດສຳມະນາດ່ັງກ່າວໄດ້ປະກອບມີນັກວິທະຍາກອນທ່ີຊ່ຽວຊານ 
ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານຈີນ ສັບປ່ຽນກັນ 
ມາໃຫ້ການບັນຍາຍ ທັງໝົດ 06 ຫົວຂໍ້ ຄື:
 1. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ- 
  ສັງຄົມ ຂອງ ສປ ຈີນ;
 2.ການປະຕິບັດ ແລະ ປະສົບການວາງແຜນໄລຍະກາງ ແລະ  
  ໄລຍະຍາວຂອງ ສປ ຈີນ;
 3.ເບື້ອງຫຼັງ ແລະ ເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ  
  13 ຂອງ ສປ ຈີນ;
 4.ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ,ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ  
  ຂອງ ສປ ຈີນ ແລະ ນະໂຍບາຍເສັ້ນທາງສາຍໄໝ;
 5.ການວາງແຜນເສດຖະກິດ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ  
  ທີ່ເຊິນຕູ;
    6.ການພັດທະນາເຂດແຄ້ວນຂອງ ຈີນ;
  ການສຳມະນາຄ້ັງນ້ິນັກສຳມະນາກອນໄດ້ຮັບຟັງກ່ຽວກັບ 
ການວາງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ໄລຍະກາງ-ໄລຍະຍາວຂອງສປຈີນເຊິ່ງທ່ານ LiRauyu ໄດ້ຍົກ 
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຂ້ັນຕອນການວາງແຜນພ້ອມທັງວິໃສທັດໃນແຕ່ 
ລະໄລຍະຂອງສປຈີນ, ນັບແຕ່ປີ 1953 ມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ 
ສປຈີນ ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
5 ປີ ຄັ້ງທີ13 (2016 -2020) ພາຍໃຕ້ວິໃສທັດຫັນປະເທດຈີນ 
ໃຫ້ເປັນປະເທດທີທັນສະໃໝ, ຮັ່ງມີ, ກົມກຽວ, ສວຍງາມ ແລະ 
ຊົມໃຊ້ຮ່ວມກັນ.•
  ຜົນສຳເລັດແລະສ່ິງທ້າທາຍໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 12 (2010-2015)
ໂດຍທ່ານ YuJiaquo ແຜນດັ່ງກ່າວທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ 
ປະສົບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງສູງເປັນຕົ້ນ: ແມ່ນການຫັນຈາກ 
ກະສິກຳມາເປັນອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໃໝ, ຫັນຈາກຕົວເມືອງ 
ນ້ອຍເປັນຕົວເມືອງໃຫ່ຍ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າຈຳນວນປະຊາກອນ 

ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງ, ຫລຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່
ຈຳເປັນ ແລະ ຍັງສາມາດຫລຸດຜ່ອນມົນລະພິດໄດ້ 12% ຕໍ່ປ ີ
ແນວໃດກໍ່ຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 12 ຍັງມີອຸປະສັກຫລາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນການ 
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຍັງບ່ໍທັນໄດ້ດີເທ່ົາ 
ທີຄວນ ການຫັນປ່ຽນໃນການບໍລິໂພກ ພາໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບຕໍ່
ການດຳລົງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊົນ ( ປະຊາຊົນມີຄວາມເຫັນ 
ແກ່ໂຕ) ສັງຄົມບໍ່ມີຄວາມເທົ່າທຽມ, ບໍ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ 
ແລະ ພະນັກງານການນຳຈຳນວນໜື່ງຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະ
ບຽບການ, ກົດໝາຍຕ່າງໆ.
  ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປຈີນ ແລະ ເສັ້ນທາງ 
ສາຍໃໝສະເໜີໂດຍທ່ານ yougRong ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດ 
ກ້າວໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຈີນຄືຂະບວນການປະຕີຮູບ
ເສດຖະກິດທີຍັງອ່ອນແອຢູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ຄ່ອຍໆກ້າວເຂົ້າສູ ່
ຕົວເມືອງໂດຍນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍແບບດຸ່ນດຽງໄປຄູ່ກັບເຄັດລັບ 
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ(ເສ້ັນທາງສາຍໃໝ່) 
ແລະ ເປີດປະຕູສູ່ໂລກພາຍນອກ ໂດຍການສ້າງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ  
ເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນໂດຍອິງໃສ່ທ່າແຮງທີ ສປຈີນ ມີກໍາລັງ 
ແຮງງານຫລາຍຄ່າຕອບແທນຖຶກ;
  ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງ 
ເຂດແຄ້ວນໃນລະໄລຍະກາງ-ໄລຍະຍາວຂອງ ສປຈີນ ແມນ່ອິງໃສ່ 
ບັນດາທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເຂດແຄ້ວນ, ທ້ອງຖິ່ນເປັນບ່ອນອິງ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໂດຍຕ້ອງວາງແຜນເສດຖະກິດ 
ຕະຫຼາດເປັນຕົ້ນ, ການພັດທະນາຕ້ອງຕອບສະໜອງຕາມກົນໄກ 
ຕະຫລາດ, ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາແຕ່ລະເຂດ 
ແຄ້ວນ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກ 3 ຂັ້ນຄື ສູນກາງເປັນຜູ້ວາງແຜນ 
ໃຫ້ແຂວງ; ແຂວງຈະເປັນຜູ້ວາງແຜນໃຫ້ແກ່ເມືອງ, ເທດສະບານ 
ຈະວາງແຜນໃຫ້ຕາແສງ ແລະ ການວາງແຜນເສດຖະກິດເຂດ 
ແຄ້ວນແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຂັດກັບການວາງແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມຂອງປະເທດ.
  ພາກທັດສະນະສຶກສາ ຄະນະຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ ້
ນຳພານັກສຳມະນາກອນເດີນທາງໄປທັດສະນະສຶກສາໃນ 
ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ 
ໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມນະໂຍບາຍ 
ຂອງຈີນ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້້:
 1.ຢ້ຽມຊົມຫໍສະແດງ ການວາງແຜນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ;



24 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

 2. ຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການຜະລິດກະແສ 
  ໄຟຟ້າ ດ້ວຍພະລັງນໍ້າ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ແຮງລົມຕົງຟາງ  
  ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ທີ່ນະຄອນເຊິນຕູ;
 3. ທັດສະນະ ທີ່ສວນສັດໝີແພນດ້າ;
 4. ທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ຫໍພິພິຕະພັນ, ຢ້ຽມຊົມສະຖານທີ ່
  ເກົ່າແກ່ , ວັດທະນະທຳ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວ 
  ນະຄອນເສີນຕູ່;
 5. ທັດສະນະສຶກສາ ຫໍວາງສະແດງແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງ  
  ຂອງເມືອງຊົງຊິງ;
 6. ທັດສະນະສຶກສາເຂດເສດຖະກິດໝູນວຽນ (ໂຮງງານລ ີ
  ໄຊເຄີນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ທັນສະໄໝຂອງນະຄອນປັກກິ່ງ);
 7. ຢ້ຽມຊົມກຳແພງເມືອງຈີນ;
 8. ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽນ ສິນລະປະການອອກກຳລັງກາຍໄທເກັກ  
  ຂອງຈີນບູຮານ.

  ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ 
ໃນຄັ້ງນີ້ ມັນໄດ້ສ້າງໃຫ້ນັກສຳມະກອນທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນພະນັກງານລັດຖະກອນ ຜູ້ປະສານງານວຽກງານຄວາມ 
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໄດ້ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນທີ່ມີຄຸນຄ່າ 
ທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເພື່ອ 
ເປັນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຄວາມ 
ສາມາດນຳກັນທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ ເຫັນໄດ້ວ່າ 
ການຈັດຕ້ັງປະບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດໄລຍະຍາວຂອງ  
ສປຈີນ ແມ່ນແຜນຍຸດທະສາດທີ່ເບິ່ງກວ້າງມອງໄກ ທີມີລັກສະນະ 
ແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນໄຂພູມມີປະເທດ ໂດຍໄດ້ເລືອກ 
ເປັນພາກ, ເປັນຈຸດບູລີມາສິດໃນການສ້າງສາພັດທະນາ ທີເປັນ 
ຕົ້ນແບບແລ້ວຈິ່ງຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປຍັງ 
ເຂດທີບໍ່ທັນພັດທະນາໃຫ້ພັດທະນາໄປຕາມການກຳນົດ ແລະ 
ການວາງແຜນໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງ ສປຈີນ. 



25ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

  ຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການເປັນຜູ້ນຳກັບ 
ຄວາມສາມາດ ແລະ ວິທີການໃນການວິເຄາະສາເຫດຂອງບັນຫາ 
ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງແຜນ 
ການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 
ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

  ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ທີ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບ 
ການເປັນຜູ້ນຳກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ວິທີການໃນການວິເຄາະ, 
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 03-04 ຕຸລາ 2018 ເປັນກຽດກ່າວເປີດ 
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນວົງແສນບຸນ 
ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ປະທານ 
ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ  
ຈາກພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ວຽງຈັນ 
ເຊິ່ງ ມີຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ, ບັນດາຜູ້ປະສານງານວຽກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ  
ແລະ ແມ່-ເດັກ ບັນດາກົມ ແລະ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ 
ຫ້ອງການ ຜທ ເຂົ້າຮ່ວມ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຈຳນວນ 
08 ທ່ານ  ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດທັງໝົດ 32 
ທ່ານ ຍິງ 28 ທ່ານ.
  ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້
ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ 
ທີ່ສະໂມສອນ ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທືຶນ ແຂວງ 
ຫຼວງນໍ້າທາ,ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຟອງສະມຸດ 
ຄຳວານວົງສາ  ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກຜທ ແລະ ທ່ານ ບຸນທຳ 
ອິນທະປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແລະ ປິດລົງຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ່ 
31 ຕຸລາ 2018 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນທໍາ 
ອິນທະປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ. ສຳມະນາກອນທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມປະກອບມີ ພະແນກ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ 05 ແຂວງພາກເໜືອ. 
  ໃນນັ້ນແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ມີພະນັກງານມາຈາກ ພະແນກ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈຳນວນ 03 ທ່ານ; ແຂວງ 
ອຸດົມໄຊ ມີພະນັກງານມາຈາກ ພະແນກແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນຈຳນວນ 03 ທ່ານ; ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ມີພະນັກງານ 
ມາຈາກ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຈຳນວນ 03 ທ່ານ; 
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ມີພະນັກງານມາຈາກ ພະແນກແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ຈຳນວນ 03 ທ່ານ; ແລະ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ 
ມີພະນັກງານມາຈາກ  ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ຈຳນວນ 20 ທ່ານ, ລວມທັງໝົດ 32 ທ່ານ ຍິງ 22 ທ່ານ.
  ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເພື່ອເປັນການ 
ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງແຜນ 
ການ ແລະ ການລົງທຶນ ທາງດ້ານວິຊາການ ພ້ອມທັງເປັນການ 
ທົບທວນຄືນທາງດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ ຕໍ່ກັບວຽກງານ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ຍັງເປັນການຍົກລະດັບ, 
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການເປັນຜູ້ນຳ ແລະວິທີວິເຄາະບັນຫາ 
ເນ່ືອງຈາກວ່າບັນຫາສາມາດເກີດຂ້ືນໄດ້ທຸກເວລາເພ່ືອເປັນການ 
ປ້ອງກັນບັນຫາໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ ້
ກ່ຽວກັບ ການວິເຄາະບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງ, ເພື່ອເປັນການຮັບກັນບໍ ່
ໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕັດສິນໃຈ, ແລະ ເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້
ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງມີບົດບາດເທົ່າທຽມກັບອ້າຍນ້ອງຊາຍ, ສາມາດ
ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ດ່ັງກ່າວເຂ້ົາໃນວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂ້ືນ 
ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໃນອານາຄົດ.
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26 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

  ສຳລັບຄະນະຮັບຜິດຊອບພິທີ, ຄູຝືກ ແລະ ເນື້ອໃນ 
  ຝືກອົບຮົມ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້, 
 -  ວິທະຍາກອນ ຈຳນວນ 1  ທ່ານ, ຜູ້ຊ່ວຍນັກວິທະຍາກອນ  
  (ຄູຝຶກ) ຈຳນວນ 2 ທ່ານ, ແລະ ຕາງໜ້າຈາກພະແນກ 
  ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 1 ທ່ານ  
  ລວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 04 ທ່ານ.
 - ໂດຍເນ້ືອໃນຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄ້ັງນ້ີໄດ້ມີການ 
  ເຜີຍແຜ່ເນ້ືອໃນໃຫ້ກັບພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ  
  ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ລົງເລີກໃນຫົວຂ້ໍທ່ີສຳຄັນຄື:
 1) ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຕໍ່ກັບວຽກງານຄວາມສະເໝ ີ
  ພາບຍິງ-ຊາຍ 
 2) ດ້ານການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານການເປັນຜູ້ນຳ  
  ກັບຄວາມສາມາດ 
 3) ວິທີການໃນການວິເຄາະສາເຫດຂອງບັນຫາ, 
 4) ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 
  ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຈາກບັນດາພະແນກແຜນການ 
  ແຂວງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມາທິການເພື່ອ 
  ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ ຜທ. 
   ຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄ້ັງນ້ີສາ 
ມາດສະຫຼຸບຫຍໍ້ດ້ານດີ,ດ້ານອ່ອນ ດັ່ງນີ້:
ດ້ານດ:ີ  
 - ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ການເຄື່ອນ 
  ໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈາກຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາກະຊວງ  
  ຜທ.
 - ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະເອົາໃຈໃສ່ ອໍານວຍຄວາມ 
  ສະດວກຈາກທາງອໍານາດການປົກຄອງ ໂດຍສະເພາະ 
  ແມ່ນພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ  
  ຫຼວງນໍ້າທາ ນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້ັນຕອນການກະກຽມ ຈົນເຖິງ 
  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຈົນຮອດມື້ປິດການຝຶກອົບຮົມ.
 - ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກ 05  
  ແຂວງ ພາກເໜືອ ເຮັດໃຫ້ຊຸດຝຶກອົບຮົມເຕັມໄປດ້ວຍ 
  ບັນຍາກາດທີ່ດີ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ຢ່າງ 
  ແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງນັກວິທະຍາກອນ, ຄູຝຶກ ແລະ ຄະນະ 
  ຮັບຜິດຊອບ.
 - ບັນດາບົດຮຽນ-ເນື້ອໃນຕ່າງໆ ທີ່ຄູຝຶກໄດ້ສິດສອນ ແລະ 
  ແນະນໍາໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມຄ້ັງນ້ີແມ່ນໄດ້ຜ່ານການສັງລວມ 
  ຢ່າງລະອຽດ  ແລະ ຄົບຖ້ວນ ທີ່ມີເນື້ອໃນໃຈຄວາມທີ ່
  ສຳຄັນຕໍ່ກັບບັນດານັກສໍາມະນາກອນ.
 - ນັກວິທະຍາກອນ (ຄູຝຶກ) ທີ່ມາສິດສອນ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ມ ີ

  ຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ມີປະສົບການຢ່າງສູງ ດ້ານວຽກ 
  ງານສະເພາະ.
 -  ກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ ສຳມະນາກອນມີຄວາມຮູ້ຄວາມ 
  ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນການຝຶກອົບຮົມຢູ່່ໃນລະດັບ 
  ຫຼາຍ, ປານກາງ ແລະໜ້ອຍ ໂດຍມີອັດຕາຄ່າລະເລ່ຍ 
  ເທົ່າກັບ 15% ,75% ແລະ 10% ຕາມລໍາດັບ
 - ພາຍຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ ສຳມະນາກອນໄດ້ມີຄວາມ 
  ຮູ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນການຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນ 
  ລະດັບຫຼາຍ ຫາ ປານກາງ ໂດຍມີອັດຕາຄ່າລະເລ່ຍເທົ່າກັບ  
  75% ແລະ 25% ຕາມລຳດັບ.
ດ້ານອອ່ນ: 
 - ໄລຍະໃນການຝືກອົບຮົມແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າ ນັກສໍາມະກອນ  
  ແມ່ນຂາດການສື່ສານສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ  
  ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ວິທະຍາກອນ. 
 - ບາງເອກະສານທີ່ນໍາມາສະເໜີມີເນື້ອໃນຍາວເກີນໄປເຮັດ 
  ໃຫ້ການນໍາສະເໜີແມ່ນບໍ່ທ່ວງທັນກັບເວລາທີ່ກຳນົດໄ້ວ.
 - ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊຸດຝືກອົບຮົມ 
  ເຫັນວ່າໃນບາງຄ້ັງກ່ໍຍັງບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່
  ສຳມະກອນ ໄດ້ທ່ວງທັນກັບຄວາມຕ້ອງການ. 
  ຂໍ້ສະເໜີອື່ນໆຈາກນັກສໍາມະນາກອນກ່ຽວກັບການ
  ຝຶກອົບຮົມ.
 - ໃຫ້ສືບ ຕ່ໍມີການຈັດຝຶກອົບຮົມຕ່ໍໃນຂອບເຂດທ່ົວ 
  ປະເທດ ເນື່ອງຈາກວ່າການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມ ີ
  ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍ່ິງໃນການສ່ົງເສີມໃຫ້ 
  ເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງມີບົດບາດເທ່ົາທຽມກັບອ້າຍນ້ອງຊາຍ 
  ແລະເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ທັກສະ 
  ໃຫ້ກັບເອື ້ອຍນ້ອງຍິງ ໃນການແລກປ່ຽນຖອດຖອນ 
  ບົດຮຽນ, ທັກສະ ແລະປະສົບການ ຈາກວິທະຍາກອນ  
  (ຄູຝຶກ) ເພື່ອນຳມາໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ໃຫ້ເກີດ 
  ປະສິດຕິພາບຍິ່ງຂື້ນ.
 - ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຢາກໃຫ້ ເຊື້ອເຊີນເອົາອ້າຍ 
  ນ້ອງຊາຍເຂົ້າຮ່ວມນຳຕື່ມ, ແລ້ວຄວນເພີ່ມເວລາ ແລະ ລົງ 
  ເລີກກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງນະໂຍບາຍເພ່ືອຄວາມ 
  ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.
 - ຢາກໃຫ້ເພີ່ມການເຮັດບົດຝຶກຫັດ (ຍົກເອົາບັນຫາ ແລະ  
  ຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນອື່ນໆ) ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະໂດຍສະເປັນ 
  ລາຍບຸກຄົນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທຸກຄົນໄດ້ມີການ 
  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ແຕ່ລະເນື້ອໃນຂອງ 
  ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງລະອຽດຂື້ນຕື່ມ.



27ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

  ຄະນະກຳມາທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່ແລະເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາລະນຶກວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງ 25 
ພະຈິກ ປະຈໍາປີ 2018 ຂ້ືນໃນວັນທີ 11 ທັນວາ 2018 ທ່ີກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນ. 
ຄຳຈັນ ວົງແສນບຸນ, ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, ຮອງ
ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ປະທານ ຄກມດ 
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊ່ິງມີທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, 
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍ
ພະນັກງານຈາກບັນດາກົມກອງພາຍໃນກະຊວງ ເຂ້ົາຮ່ວມທັງ ໝົດ
ຈໍານວນ 159 ທ່ານ ເປັນຍິງ 86 ທ່ານ. 
  ເນ່ືອງ ໃນ ໂອ ກາດນ້ີ ທ່ານ ນ. ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ກ່າວເປີດ 
ກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນການ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຫວນຄືນປະຫວັດຄວາມ
ເປັນມາ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນດັ່ງກ່າວ,  ເຊິ່ງສະແດງອອກ
ໃນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ທ່ີມີຕ່ໍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ 
ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກຍິງ ຢູ່ ສປປລາວ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ

ສະພາບການຄ້າມະນຸດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ນິຍາມກ່ຽວກັບການຄ້າ
ມະນຸດ ແລະ ພ້ອມທັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ 
ປະກອບສ່ວນໃນການປະກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ 
ແລະ ສ້າງສັນ. 
  ທ່ານ ນ. ທຳມາ ເພັດວິໄຊ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ປະທານ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ທັງເປັນຮອງປະທານ ຄກມດ ກະຊວງ ຜທ 
ໄດ້ອ່ານຜ່ານສານຂອງ ທ່ານ ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
  ຈາກນ້ັນ ບັນ ດາຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ຮັບຊົມ ວິດີໂອລະຄອນສ້ັນ
ກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ກ່ອນ ທີ່ 
ທ່ານ ພັອ ນ. ລີວົງ ລາວລີ, ຫົວໜ້າກົມຕຳຫລວດສະກັດກ້ັນ ແລະ  
ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍ່ໄດ້ຂື້ນ 
ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການເຄ່ືອນໄຫວຂອງວຽກງານສະກັດກ້ັນ ແລະ  
ຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ. 
  

ກອງປະຊຸມສຳມະນາລະນຶກວັນສາກົນ
ຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 25 ພະຈິກ 
ຄັ້ງວັນທີ 11 ທັນວາ 2018, ທີ່ກະຊວງ ຜທ
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  ປະຈຸບັນນີ ້  ເທັກໂນໂລຢີໄດ້ມີບົດບາດໃນຊີວິດຂອງ   
ປະຊາຊົນໃນເກືອບທຸກໆດ້ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ນອກເຫນືອໄປຈາກ
ການອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການໃຊ້ຊີວິດຂອງທຸກຄົນແລ້ວ, 
ອີກດ້ານຫນ່ຶງຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຍັງມາພ້ອມກັບ
ຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງແຍງ.
 1. ອັນຕະລາຍຂອງແສງສະຫວ່າງສີຟ້າ, ແສງຕ່າງໆທ່ີພວກເຮົາ 
ເຫັນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 7 ສີ (ສີແດງ, ສີມ່ວງ,  
ສີສ້ົມ, ສີເຫືຼອງ, ສີຟ້າ / ສີຟ້າແລະສີຂຽວ) ແລະພົບເຫັນຢູ່ທຸກບ່ອນ, 
ຫລອດຫລອດໄຟ ແຕ່ຜົນກະທົບທ່ີສຸດ ຕ່ໍປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນແສງສະຫວ່າງສີຟ້າທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.  ຜ່ານ
ຫນ້າຈໍຄອມພິວເຕ້ີ, ໂທລະສັບ smart ແລະ ແທັບເລັດ ທ່ີພວກເຮົາໃຊ້
ຕະຫຼອດເວລາ ແສງສະຫວ່າງສີຟ້ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ສາຍຕາດິຈິຕອນ 
ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຈຸລັງໃນສາຍຕາຕາຍ. ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍດູແລ ແລະ
ປົກປ້ອງຕາຂອງພວກເຮົາດີ
 2. ຫນ້າຈໍມີເຊ້ືອແບັກທີເຣັຍຫຼາຍກວ່າໂຖປັດສະວະ. ສະຖາບັນ
ຄົ້ນຄວ້າຊື່ວ່າ? ຈາກປະເທດອັງກິດ, ໄດ້ຢືນຢັນການຄົ້ນຄວ້າ
ຫລ້າສຸດທ່ີພົບວ່າຫນ້າຈໍສໍາຜັດຂອງແທັບເລັດ, ໂທລະສັບ ສະຫຼາດ
ແລະແປ້ນພິມຂອງຄອມພິວເຕີມີເຊ້ືອແບັກທີເຣັຍ 
20 ຄ້ັງ ຫຼາຍກ່ວາໂຖປັດສະວະ. Staphylococcus 
aureus (Staphylococcus Aureus), ເຊ້ືອແບັກ 
ທີເຣັຍທີ່ເປັນສານພິດ ແລະເປັນສາເຫດຂອງການ
ປວດຮາກ. ການຮາກແລະຖອກທ້ອງ
 3. ຄວາມຈຳບໍ່ດີ ການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບ ສະຫຼາດ 
ແບບປົກກະຕິ ອາດເຮັດໃຫ້ສະຫມອງຖືກທໍາລາຍ 
ແລະຜົນໄດ້ຮັບໃນທາງບວກຫນ້ອຍ. ນອກຈາກນ້ັນ, 
ມັນຍັງຊ່ວຍລົດຄວາມເຂ້ັມຂ້ົນຂອງພວກເຮົາ. 
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ໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Texas ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ 
ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຈົດຈໍາຂໍ້ມູນໄດ້ດີ. ຖ້າມີ
ສະມາດໂຟນໃກ້ຄຽງ, ການທົດລອງພົບວ່າ ມີໂທລະສັບ ສະຫຼາດ
ເທິງໂຕະ ຫຼື ໃນຖົງ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ພວກເຮົາຂາດຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ເນື່ອງຈາກວ່າມີການລໍຖ້າເບິ່ງ ຫຼື ພິຈາລະນາໂທລະສັບສະຫຼາດ
ກ່ຽວກັບການເປັນປົກກະຕິ
 4. ຄື້ນແມ່ເຫຼັກ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງ ການນໍາໃຊ ້
ໂທລະສັບສະຫຼາດສໍາລັບເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຈະເພີ່ມຄວາມ 
ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງສະຫມອງ 2 ເທື່ອ ຍ້ອນຄື່ນແມ່ເຫຼັກ
ຖືກສົ່ງໂດຍກົງຫາອຸປະກອນການສື່ສານ. ມະເຮັງຈະເກີດຂຶ້ນ
ໃນດ້ານດຽວກັນກັບຂ້າງທີ່ໃຊ້ໂທລະສັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການ 
ຄົ້ນຄວ້າຈາກ Harvard, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ 
ຈາກບໍລິສັດມືຖື, ສະຫຼຸບວ່າ ການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືເຮັດໃຫ້ຈຸລັງ 
ຂອງມະນຸດປ່ຽນແປງ. ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ຫລື 
ໂລກມະເຮັງ ຄໍາແນະນໍາທີ່ຄວນປະຕິບັດແມ່ນ ກົດ ແລະ ຕອບ
ໂທລະສັບໄກຈາກໂຕເຮົາ. 
  ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ເຖິງເທັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ. ຮູ້ວິທີໃຊ້
ສ່ວນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຮູ້ວິທີການແບ່ງເວລາເຂົ້າໄປໃນ 
ສໍາລັບອັນຕະລາຍ ຫຼື ອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບ 
ຕໍ່ສຸຂະພາບ, ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ສໍາຄັນ 
ຕ້ອງໃຊ້ຢ່າງມີສະຕິ ແລະ ຖືຄະຕິຄວາມປອດໄພກ່ອນດີທີ່ສຸດ.

lk]t\hkI6h



29ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ

ຕໍາແໜ່ງ

2018 2019

ພະນັກງານ

ທັງໝົດ (ຍິງ-ຊາຍ)

ຍິງ ເປີເຊັນ

ຂອງເພດຍິງ

ພະນັກງານ

ທັງໝົດ (ຍິງ-ຊາຍ)

ຍິງ ເປີເຊັນ

ຂອງເພດຍິງ

ພະນັກງານທັງໝົດ 671 253 37.70%

ສາຍພັກ

ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ 12 4 33.33%

ຄະນະພັກຮາກຖານ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
3 2 66.66%

ເລຂາໜ່ວຍພັກ 16 5 31.25%

ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ 12 1 8.33%

ຄະນະໜ່ວຍພັກ 13 4 30.76%

ສະມາຊິກພັກສົມບູນ
ແລະສຳຮອງ

308 100 32.46%

ສາຍລັດ

ລັດຖະມົນຕີ 1 0 0%

ຮອງລັດຖະມົນຕີ 3 1 33.33%

ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 1 0 0%

ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ 
ຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ (ມີຖາ 
ນະທຽບເທົ່າ ຮອງ ລມຕ)

1 0 0%

ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ 
ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ(ມີຖາ ນະທຽບ 
ເທົ່າ ຮອງ ລມຕ)

1 0 0%

ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ 
ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ(ເປັນຜູ້ຊ່ວຍ 
ລັດຖະມົນຕີ

1 0 0%

ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ 1 0 0%

ຫົວໜ້າກົມ ຫຼື ທຽບເທົ່າກົມ 14 4 28.57%

ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມ 2 0 0%

ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 52 10 19.23%

ຫົວໜ້າພະແນກ 67 22 32.83%

ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກ 0 0 0%

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 123 52 42.27%

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກພະນັກງານ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ວັນທີ 

ສະຖິຕິສັດສ່ວນຂອງຄະນະນຳເພດຍິງ 
ພາຍໃນກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ສົກປີ 2018-2019


