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ຄໍານໍາ
ການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Child Frontiers ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ 

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ (ຄປດ) ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການຢູນິເຊັບ.

ບດົລາຍງານການປະເມນີໃນຄັງ້ນີໄ້ດນ້າໍສະເໜໃີຫເ້ຫນັຜນົການປະຕບິດັຢາ່ງລະອຽດ ແລະ ປະສດິທຜິນົ 
ຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະສົບການຂອງເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ 
ທີ່ເຂົ້າມາພົວພັນກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ລະບຸຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເປັນຊ່ອງວ່າງ ແລະ ຄວາມ 
ຕ້ອງການໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ. ວິທີການປະເມີນແມ່ນໄດ້ນໍາເອົາອົງປະກອບຂອງການຄົ້ນຄວ້າ 
ໃນຮູບແບບການປະຕິບັດມານໍາໃຊ້ ຕະຫຼອດເຖິງຍຸດທະສາດການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈແບບດັ້ງເດີມທັງເຄື່ອງມື 
ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບ ສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ແລະ ອັດຕະປື.

ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ປື້ມການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຫົວນີ້ ຈະກາຍເປັນຂໍ້ມູນສໍາຄັນຮັບໃຊ ້
ໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວຕາມແນວທາງກົດໝາຍ, 
ນະໂຍບາຍ, ຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ແຜນງານແຫ່ງຊາດລວມທັງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດໃນການສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ (2021-2025). ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນຕິຊົມ 
ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮ່ວມກັບ 
ບັນດາທ່ານໃນການປັບປຸງລະບົບປົກປ້ອງເດັກເພື່ອສິ່ງທີ່ດີກວ່າສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອີງໃສ ່
ຫຼັກຖານ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສໍາຄັນໃນປື້ມຫົວນີ້.

         ທ່ານ ວົງຄໍາ ພັນທະນຸວົງ

ຫົວໜ້າກົມ ສັງຄົມສົງເຄາະ 
ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
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ບົດຂອບໃຈ
ການປະເມີນ ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງແຮງງານ 

ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກອງເລຂາຄະນະປະສານ 
ງານຍຸດຕິທໍາເດັກ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, 
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງສາທາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 
ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມ 
ກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ແມ່ - ເດັກ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ຈາກອົງການ 
UNICEF ປະຈໍາລາວ. ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ 
ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການປະເມີນ ລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນຄັ້ງນີ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງ 
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈອັນຈິງໃຈມາຍັງຄະນະຊ້ີນໍາດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ທີ່ໄດ້ນໍາພາ 
ຢ່າງໃກ້ຊິດ ຊີ້ທິດເຍືອງທາງ, ທີມງານເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ, ສະຫຼະເວລາຂອງຕົນ 
ເຂົ້າໃນການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ແລະ ທີມງານທີ່ໄດ້ຫ້າງຫາກະກຽມ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດ 
ວຽກງານໃຫ້ສໍາເລັດຜົນໄປດ້ວຍດີ. 

ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຂອງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງ 
ປະກອບມີ: ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ຫ້ອງການ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ 
ການສັງຄົມເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ທີ່ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເກັບກໍາ 
ຂໍ້ມູນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບສ່ວນຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ອາດ 
ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ ຖ້າຫາກປາສະຈາກການຮ່ວມມືຂອງບັນດາຄູອາຈານ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ, ອາສາສະໝັກ 
ບ້ານ, ໂດຍສະເພາະເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ 
ປະເມີນຄັ້ງນີ້.

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ທີມງານຊ່ຽວຊານຂອງ  CHILD FRONTIER ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານ 
ເຕັກນິກວິຊາການ ໃນການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຄັ້ງນີ້. ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຄູ່ຮ່ວມງານ 
ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ລວມມີ ອົງການ 
ຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ອົງການ ສຸພານິມິດ, ອົງການເພື່ອນມິດ, ອົງການ 
ແພລນສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປຶກສາຫາລືໃນແຕ່ລະຄັ້ງ . 

ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນເປັນຢ່າງຍິ່ງມາຍັງ ອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 
ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຄັ້ງນີ້ເປັນໄປ
ໄດ້ດີ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ຜ່ານອົງການ ຢູນິເຊັບ ລວມມີ ກອງທຶນ US Fund for Barrie Landry ແລະ ລັດຖະບານ ຂອງ ສາທາລະນະ 
ລັດເກົາຫຼີ. ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈສໍາລັບການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ.
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[1]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ບົດສັງເຂບ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງປະເທດ 

ແລະ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກຢູ່ໃນຂັ້ນຕ່າງໆ. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ 
ຜົນຂອງການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Child Frontiers ສໍາລັບລັດຖະ 
ບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນການປະເມີນມາແຕ່ 
ເດືອນ ກຸມພາ ເຖິງເດືອນ ມິຖຸນາ 2019. ການລິເລີ່ມນີ້ຖືເປັນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ 
ຂອງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ 2011-2020 ແລະ ເປັນການອອກແບບ 
ເພື່ອປະກອບສ່ວນຕໍ່ແຜນງານທີ່ວາງເປົ້າໝາຍສູງຫຼາຍໂດຍການເປັນເຈົ້າການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກຊ ຮສສ) ເພື່ອສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງຂອງ
ລາວ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ/ຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະເທດ.

ການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ການປະເມີນທີ່ໄດ້ເຮັດມາແລ້ວໃນ 
ປີ 2009 ແລະ 2014 ເປັນພື້ນຖານໃນການປະເມີນເພື່ອທົບທວນຄືນ ແລະ ກໍານົດອົງປະກອບສະເພາະ 
ຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ວິເຄາະການເຮັດໜ້າວຽກຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ບັນທຶກ 
ກຽ່ວກບັທດັສະນະຂອງບນັດາພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ. ວທິກີານທີໃ່ຊໃ້ນການປະເມນີແມນ່ໄດດ້ດັປບັອງົປະກອບ 
ຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ປະສົມປະສານກັບຍຸດທະວິທີການສຶກສາວິໄຈແບບດັ້ງເດີມ (ໃຊ້ເຄື່ອງມືການ 
ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ) ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ.  

ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຈາກການປະເມີນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີເພື່ອທົບທວນ ແລະ ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກ 
ສະມາຊິກຄະນະຮັບຜິດຊອບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ 
ສໍາລັບຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ທີ່ເປັນປະທານໂດຍ ກຊ ຮສສ ແລະ ປະກອບ 
ດ້ວຍສະມາຊິກທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກ ຄຊກມດ, ສຍລ, ຫ້ອງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກຊ ແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ, ກຊ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກຊ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕີ. ບັນດາຕົວແທນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ເດັກສາກົນ, ອົງການແພລນສາກົນ, ອົງການສຸພານິມິດ, ອົງການຊາຍຟັນ ແລະ ອົງການອື່ນໆກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ 
ທີ່ມີຄຸນຄ່າແກ່ການລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້.

ເຄ່ືອງມືເກັບກໍາຂ້ໍມູນປະກອບມີການສໍາພາດແບບເປີດກ້ວາງທ່ີໄດ້ເຮັດການສໍາພາດກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມການ 
ປະເມີນໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ; ມີການສົນທະນາເປັນກຸ່ມກັບຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ແມ່, ເດັກນ້ອຍ 
ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກພະນັກງານຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ 
ດີການສັງຄົມຂັ້ນແຂວງ ຜ່ານທາງອອນລາຍໂດຍເກັບກໍາຂໍ້ມູນເປັນພາສາລາວ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກ 
ຈັດປະເພດພາຍໃຕ້ສາມຄໍາຖາມຫຼັກໆທີ່ຖືກອອກແບບສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ 
ຂອງການປະເມີນຜົນ:

1.	 ລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນມີອົງປະກອບທີ່ເປັນທາງການອັນໃດແດ່? ການເຮັດ 
ໜ້າທີ່ຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນມີປະສິດທິພາບແນວໃດ?

2.	 ປະຈຸບັນເດັກ ແລະ ຄອບຄົວແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກແນວໃດ? ປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການມີແນວໃດແດ່?

3.	 ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການໃນປະຈຸບັນມີຄວາມຍືນຍົງ, ເໝາະສົມ ແລະ ແທດເໝາະກັບ 
ສະພາບຂອງທ້ອງຖິ່ນບໍ່?



[2] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ໄດ້ມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານໃນ 
ສາມ ແຂວງ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ, ເຊິ່ງແມ່ນເປັນ 
ຕົວແທນຈາກເຂດພາກເໜືອ, ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງ ຄືແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ, ອັດຕະປື ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມລໍາດັບ. 
ໄດ້ມີການຄັດເລືອກເອົາ ສອງ ບ້ານຈາກແຕ່ລະແຂວງເພື່ອເກັບ 
ກໍາຂໍ້ມູນ, ໃນນັ້ນ ໜຶ່ງບ້ານແມ່ນຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ອີກໜຶ່ງ 
ບ້ານຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ມີການຕົກລົງກັນວ່າຄວນເລືອກເອົາ
ແຂວງທີ່ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາຢູ່ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ເຮັດຜ່ານມາ 
ກ່ອນໜ້ານ້ີ, ຍ້ອນວ່າບັນດາຂ້ໍມູນຕ່າງໆຢູ່ໃນບົດສໍາຫຼວດເຫ່ົຼານ້ັນ 
ກໍຍັງສາມາດສະທ້ອນອອກໃນການປະເມີນທີ່ເຮັດໃນປະຈຸບັນ 
ໄດ້ເຊັ່ນກັນ (ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ ເຮັດຜ່ານມາກອ່ນໜ້ານີ້ 
ກໍແມ່ນ Child Frontiers ເປັນຜູ້ດໍາເນີນເຊັ່ນກັນ).

ສະພາບກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ
ໃນພາກນີ້ຂອງບົດລາຍງາານການປະເມີນໄດ້ສະເໜີຫຼັກຖານທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກການທົບທວນບັນດາ 

ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກໍານົດບັນຫາທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນການປົກປ້ອງ 
ເດັກກ່ອນຈະມີການປະເມີນ ແລະ ການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຊິກ 
ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກ. ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນ 
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຫ່ວງໃຍໃນການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ, ອ້ອມຂ້າງເດັກມີຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ 
ແລະ ຄົນໃນຊຸມຊົນທີ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີ ກິນດີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, 
ມີການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການວິໄຈລະດັບຊາດຈໍານວນໜຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກໃນ 
ສປປ ລາວ ຍັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບ ປົກປ້ອງເດັກ ເຊັ່ນ ການໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ທາງດ້ານເພດ1. 

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ໃນເວລາລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ສໍາລັບການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຢືນຢັນຜົນຂອງ 
ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມ II. ຮູບແບບ 
ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ແຜ່ຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງ ແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງທາງຈິດໃຈ 
ຫຼື ທາງວາຈາ, ຊຶ່ງສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນເຮືອນ. ຄວາມຮຸນແຮງປະເພດນີ້ 
ຕິດພັນກັບຮູບແບບການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າມັນເປັນວິທີປະຕິບັດວິໄນ 
ຕໍ່ເດັກນ້ອຍ. ຮູບແບບອື່ນໆຂອງຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວລວມມີຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ການ 
ຜິດຖຽງກັນລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມຕໍ່ເດັກນ້ອຍທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ.
ຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ການໂຕ້ຖຽງກັນເລື້ອຍໆ ລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ແມ່ນຍ້ອນຜູ້ເປັນພໍ່ດື່ມເຫຼົ້າ ເຊິ່ງເປັນ 
ສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນເຮືອນ. ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມໃນຊຸມຊົນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ກ່າວເຖິງ ການ ກົດຂີ່ 
ຂູດຮີດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດປານໃດ, ທັງນີ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນບັນຫາຄວາມລະອຽດອ່ອນຂອງ 
ຫົວຂໍ້ນີ້ ແລະ ອາດເປັນຍ້ອນຄວາມລັງເລທີ່ຈະຍົກບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນມາເວົ້າໃນເວລາສົນທະນາໃນທີ່ສາທາ 
ລະນະ.

ບ່ອນທີ່ເຮັດການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ

ແຂວງອັດຕະປື

ເມືອງສາມັກຄີໄຊ - ບ້ານກອງຮຸ່ງ

ເມືອງສະໜາມໄຊ - ບ້ານຫາດຍາວ

ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເມືອງໜອງແຮດ - ບ້ານນໍ້າກົ້ນງົວ

ເມືອງຄູນ - ບ້ານນາຕອງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ - ບ້ານ ຈໍາປາ

ເມືອງ ໄຊທານີ - ບ້ານ ໜອງສອງຫ້ອງ

1 ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ, ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມ II 2017, ການປະເມີນກ່ຽວກັບລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະສໍາລັບ 
ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ 2014, 2009, ການສຶກສາຄົນຄ້ວາກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການກົດຂີ່ຂູດຮີດທາງເພດເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ.



[3]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງການອອກ 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ. ເດັກຍິງໄວໜຸ່ມໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການສືບຕໍ່ 
ຮຽນໜັງສືດົນເທົ່າທີ່ຈະດົນໄດ້ເພື່ອໃຫ້ມີອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການແຕ່ງງານຕອນຍັງນ້ອຍ. 
ສະມາຊິກຊຸມຊົນຍອມຮັບວ່າມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຮູບແບບຕ່າງໆຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ໂດຍ 
ທົ່ວໄປແລ້ວ ບັນຫານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນບັນດາບັນຫາຕົ້ນຕໍຂອງຊຸມຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມ 
ຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ. ໃນຂະນະທີ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ກັງວົນໃນດ້ານການປົກປ້ອງເດັກ, 
ບັນດາກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນທີ່ມາຈາກສະຖານທີ່ຕ່າງໆໄດ້ກ່າວວ່າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໄດ້
ຫຼຸດລົງໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາເນື່ອງຈາກມີການຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຍອມຮັບການປະຕິບັດບຽບວິໄນທາງ 
ດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກກໍ່ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ.

ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອໍານວຍສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ
ຈຸດສຸມໃນພາກນີ້ຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ເປັນທາງການຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ

ໃນປະຈຸບັນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ລວມ
ມີກອບກົດໝາຍສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ, ໂຄງສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການໃນລະດັບຊາດ, ຊັບພະ
ຍາກອນມະນຸດສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ, ຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການປະສານ
ງານກັນໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.

ນັບແຕ່ປະເທດໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 1991, 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍໃນການສ້າງກອບນິຕິກໍາພື້ນຖານ 
ສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ. ກອບນິຕິກໍາທີ່ມີຢູ່ປະຈຸບັນແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນ 
ປະໂຫຍດຂອງເດັກ (ເລກທີ. 05/ສພຊ, 2007), ຊຶ່ງກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 
ໜ່ວຍງານທີ່ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆ ແລະ ປະຕິບັດຕາມພັນທະສາກົນຂອງ 
ຕົນ. ນອກນີ້ ຍັງມີແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ການລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງຕໍ່ເດັກ 2014 - 2020, ຊຶ່ງໄດ້ລວມເອົາການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະ 
ສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຂະ 
ແໜງຍຸຕິທໍານໍາ.

ເຖິງວ່າລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ມີການລົງທຶນໃສ່ຫຼາຍ ແລະ ມີການສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອບນິຕິກໍາຂອງ ສປປ ລາວ 
ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ, ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ກອບໜ້າວຽກກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ. ອັນນີ້ເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກປັດໃຈທາງດ້ານໂຄງ 
ສ້າງ, ຈາກການຂາດຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະ 
ແລະ ຈາກການຂາດຄວາມສາມາດທັງໃນດ້ານທັກສະ ແລະ ດ້ານແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ.

ລັດຖະບານລາວຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນໃນການສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກຢ່າງເປັນ
ທາງການໃນສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ໄດ້ມີການສ້າງໜ່ວຍງານ ແລະ ໂຄງສ້າງຕ່າງໆໃນຂັ້ນສູນກາງໂດຍ 
ມີພາລະກິດ, ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເຮັດວຽກຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປົກປ້ອງເດັກ. ມີການສ້າງກົນໄກ 
ການປະສານງານຫຼາຍກົນໄກລວມທັງຄະນະກໍາມະການ, ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ແລະ ທີມງານສະຫະວິຊາ 
ຊີບເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໃດ ໜຶ່ງໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາການຄ້າເດັກ. 



[4] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ສິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນທີ່ການປະເມີນຄັ້ງນີ້ໄດ້ລະບຸໄວ້ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການກໍໄດ້ມີການ 
ສົນທະນາກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການລະບຸໃຫ້ຈະແຈ້ງຊັດເຈນກ່ຽວກັບວ່າຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນຕົວຈິງ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບ 
ການແບ່ງພາລະບົດບາດກັນລະຫວ່າງໜ່ວຍງານ ແລະ ໂຄງສ້າງຕ່າງໆ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ກົມສັງຄົມ 
ສົງເຄາະກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ 
ໃນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງພິເສດ, ແຕ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ນີ້ຍັງບໍ່ 
ທັນໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນຍ້ອນມີຊ່ອງວ່າງໃນດ້ານຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ.

ໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການປົກປ້ອງເດັກລວມມີ 
ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່ - ເດັກ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຕ້ານ 
ການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງພາຍໃນ 
ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ມີບົດບາດອັນສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນການປົກປ້ອງເດັກ. ພາກວິຊາສັງຄົມ 
ສົງເຄາະມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສະໜອງການສຶກສາສອງລະດັບເຊິ່ງໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ນັກຮຽນ 
ທີ່ຈົບການສຶກສາເພື່ອເຂົ້າເປັນບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ. ກຸ່ມຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ 
ແມ່ນເວທີສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນ 
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແຜນງານປົກປ້ອງເດັກ.

ອີງໃສ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ, ປະກົດວ່າລະບົບປົກປ້ອງເດັກ 
ຂອງລາວ ຍັງມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ກວ້າງຂວາງໂພດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ການສະ 
ໜອງການບໍລິການຕົວຈິງ ແລະ ການມີລະບົບຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຍັງມີຈໍາກັດຢູ່. ຊ່ອງວ່າງ 
ລະຫວ່າງໂຄງສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກຈໍານວນຫຼາຍທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ການບໍ່ມີວິໄສທັດ ແລະ ການ 
ບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍທີ່ລະບົບ 
ປົກປ້ອງເດັກຂອງລາວກໍາລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.

ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ມີການຊໍ້າຊ້ອນກັນລະຫວ່າງບັນດາກຸ່ມຕ່າງໆ ລວມທັງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ, ໜ່ວຍໄກ ່
ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາບ້ານ - ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບຸກຄົນໆດຽວກັນໂດຍ 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດໜ້າທີ່ດຽວກັນພາຍໃຕ້ຊື່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນລະຫວ່າງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ 
ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ຕອບສໍາພາດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ລະບຸວ່າອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາການປົກປ້ອງເດັກ.

ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນກອບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການວ່າເປັນໂຄງສ້າງສໍາຄັນໃນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງບ້ານກັບຂັ້ນເທິງເພື່ອຮັບປະກັນ 
ການສະໜອງການບໍລິການ. ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງວ່າງທີ່ 
ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນການບໍລິການປ້ອງກັນ ແລະ ການເຂົ້າໄປໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປົກປ້ອງເດັກໃນຂັ້ນທ້ອງ 
ຖິ່ນ. ອີງຕາມ ກຊ ຮສສ, ມາຮອດປັດຈຸບັນມີ1,284 ບ້ານຈາກທັງໝົດປະມານ 8,507 ບ້ານໃນທົ່ວ ສປປ 
ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂຶ້ນ ຫຼື ປະມານ 14%2. 

ໃນທາງປະຕິບັດຕົວຈິງ ສິ່ງທີ່ນອກເໜືອຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຂະຫຍາຍຮູບແບບການເຮັດວຽກ 
ແບບຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກແລ້ວ, ຫຼັກຖານມາຮອດປະຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ 

2 ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງຄັ້ງທີ 4. ວຽງຈັນ 2015. 
ສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນເວບໄຊ https://www.lsb.gov.la/pdf/PHC-ENG-FNAL-WEB.pdf.



[5]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

3 ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ການສໍາຫຼວດພົລະເມືອງຄັ້ງທີ 4, 2015.

ສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຄາດໄວ້. ຫຼັກຖານຈາກການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ແລະ 
ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະອອກແບບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ມີ 
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນຮູບແບບການເຮັດວຽກຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກພຽງຢ່າງ 
ດຽວ. ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການປົກປ້ອງເດັກ, ລວມທັງອົງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດ 
ຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານຕ່າງກໍ່ເຫັນດີນໍາການຄົ້ນພົບນີ້ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຄົ້ນຄວ້າຫາຍຸດທະ 
ສາດທາງເລືອກທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ງົບປະມານສໍາລັບການປົກປ້ອງເດັກ 

ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນການສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກມີຄວາມຈໍາກັດຫຼາຍຍ້ອນການ 
ຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ງົບປະມານ ສໍາລັບສະຫວັດດີການຂອງເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ. ຍັງມີ 
ຂໍ້ຈໍາກັດອື່ນເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ ຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບການຮັບສະໝັກເອົາພະນັກງານລັດ, ການຂາດຕໍາແໜ່ງງານ 
ກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການສັງຄົມທັງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃນລັດຖະກອນທົ່ວໄປ ກໍ່ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ. 
ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີນັກສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ມີຄຸນວຸດທິໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ບັນດາພະນັກງານພາກລັດ ແລະ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການປົກປ້ອງເດັກໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດ 
ວຽກແບບອາສາສະໝກັ. ໃນຂະນະທີອ່າສາສະໝກັສາມາດມບີດົບາດທີເ່ປນັປະໂຫຍດໃນຂັນ້ຊມຸຊນົ, ແຕສ່ິງ່ 
ນີ້ມີຜົນສະທ້ອນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ບໍລິການໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ອີງຕາມ 
ການລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງ ກຊ ຮສສ, ປະຈຸບັນມີພະນັກງານປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ 
ພຽງ 1 ຄົນຕໍ່ແຂວງ, ເຊິ່ງມີຈໍານວນປະຊາກອນຕໍ່າສຸດແຕ່ 80,000 ຄົນ (ແຂວງໄຊສົມບູນ) ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 
900,000 ຄົນ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)3. ອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນຂອງພະນັກງານ ຮສສ ຕໍ່ຈໍານວນປະຊາກອນ 
ບວກກັບການຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນໃນການສະໜອງການບໍລິການທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ, ປະຈຸບັນ 
ກຊ ຮສສ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດບົດບາດໂດຍກົງໃນການຮັບເອົາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ 
ຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ບໍ່ມີການສະໜອງຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບລະດັບຂອງຊັບພະຍາກອນສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນລະ 
ຫວ່າງທີ່ເຮັດການປະເມີນ, ແຕ່ກໍ່ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງໃນເວລາສົນທະນາກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການ 
ປະເມີນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນຂັ້ນສູນກາງກະຊວງ ຮສສ ໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບເງິນປະມານ 100 ລ້ານກີບ ສໍາລັບ 
ໂຄງການສະຫວັດດີການສັງຄົມໃນປີຜ່ານມາ, ຈາກງົບປະມານທີ່ສະເໜີໄປ 5 ຕື້. ງົບປະມານທີ່ໄດ້ມານັ້ນ  
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ. ໃນຂັ້ນແຂວງ ກະຊວງ ຮສສ ໄດ້ຮັບເງິນ 320 
ລ້ານກີບ ສໍາລັບວຽກງານທັງໝົດ (ບໍ່ລວມເງິນເດືອນ). ບໍ່ມີງົບປະມານເພີ່ມເຕີມເພື່ອສະໜັບສະໜູນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ 
ເຖິງແມ່ນວ່າກະຊວງ ຮສສ ຈະມີໜ້າທີ່ສະໜັບສະໜູນກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຕາມ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ບໍ່ມີການຈັດສັນ 
ສະເພາະສໍາລັບການປົກປ້ອງເດັກໃນແຜນງົບປະມານໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ຜູ້ຕອບສໍາພາດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນໄດ້ກ່າວຕະຫຼອດວ່າ ລະດັບການລົງທຶນດ້ານການເງິນໃສ່ລະບົບ 
ປົກປ້ອງເດັກໃນປະຈຸບັນແມ່ນບໍ່ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແມ່ນກະທັ້ງສໍາລັບການບໍລິການຂັ້ນຕໍ່າສຸດ. 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກຂັ້ນສູນກາງ 
ສໍາລັບຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ນອກຈາກໃນກໍລະນີພິເສດເມື່ອມີເຫດການສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສະໜອງ 
ງົບປະມານໂດຍຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ. ບໍ່ມີທຶນສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນ 
ວຽກງານຂອງ ຕປດ - ສະມາຊິກທີ່ອາສາສະໝັກເຮັດວຽກນີ້ຈະປະກອບສ່ວນດ້ານເວລາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ  



[6] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ດ້ານການເງິນສໍາລັບກໍລະນີສະເພາະໃດໜຶ່ງເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຈັດຫາໃຫ້ຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ແຕ່ກໍ 
ປະກົດວ່າບໍ່ຄ່ອຍຈະເກີດຂຶ້ນເລີຍ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການແບ່ງຂັ້ນການຄຸ້ມຄອງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍສາມສ້າງອາດຈະມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ແຕ່ລາຍ 
ລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນມີ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການລົງທຶນທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ 
ອາດຈະມີຜົນກະທົບທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກໃນຂັ້ນ 
ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ແຕ່ວ່າສິ່ງນີ້ກໍຍັງບໍ່ທັນເຫັນເທື່ອ. ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ 
ທາງສັງຄົມທີ່ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການພັດທະນາໃນປະຈຸບັນອາດເປັນໂອກາດສໍາຄັນໃນການໂຄສະນາ 
ປກຸລະດມົການເພີມ່ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການບລໍກິານສາໍລບັຄອບຄວົ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. ວໄິສທດັ 
ສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກຈະປະກອບມີແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະກາງ ແລະ ແຜນ 
ຍຸດທະສາດເພື່ອຂັບເຄື່ອນການປະຕິບັດວິໄສທັດໂດຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ປະຈຸບັນ ແລະ ຈະກໍານົດ 
ຂົງເຂດ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນບູລິມະສິດຕາມພາຍຫຼັງ ຖ້າມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມ. 

ການປະສານງານໃນລະບົບການປົກປ້ອງເດັກ 

ການປະສານງານກັນລະຫວ່າງບັນດາໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານກໍ່ຄືການປະສານງານລະຫວ່າງໜ່ວຍ 
ງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຄວາມ 
ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນເທື່ອ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆອົງການປະສານງານໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, 
ແຕ່ມີການລາຍງານວ່າອົງການເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ພົບກັນຢ່າງເປັນປະຈໍາ. ມີການອະທິບາຍວ່າ ການຂາດຄວາມ 
ກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທຸກຂັ້ນເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການປະສານງານທີ່ມີປະ 
ສິດຕິຜົນ. ມີຫຼາຍອົງການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງເດັກ, ແຕ່ມີແນວ 
ໂນ້ມວ່າອົງການເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດວຽກພໍໃຜພໍລາວ ຍ້ອນວ່າຕ້ອງລາຍງານຕາມສາຍຕັ້ງຂອງໃຜຂອງລາວ ແລະ 
ຍ້ອນມີຂັ້ນຕອນ ຫຼື ໂຄງສ້າງການລາຍງານຂອງໃຜຂອງລາວ. ການປະສານງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ 
ແຕ່ລະບັນຫາ, ຕົວຢ່າງການປະສານງານກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ, ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບ ຫຼື ປະຊຸມກັນກໍ່ 
ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂຄະດີເປັນແຕ່ລະຄະດີ. ປະຈຸບັນບໍ່ມີໜ່ວຍງານທີ່ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານງານໃນ 
ລະດັບຊາດທີ່ຈັດເວທີປຶກສາຫາລືເປັນປະຈໍາເພື່ອກໍານົດບູລິມະສິດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ 
ວາງແຜນຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.

ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບັດທັດຖານທາງສັງຄົມ
ບົດລາຍງານພາກນີ້ຈະພິຈາລະນາລະບົບປົກປ້ອງເດັກຈາກທັດສະນະຂອງຊຸມຊົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກ 

ນ້ອຍ. ພາກທີ່ສໍາຄັນຂອງການປະເມີນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງການບໍລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ 
ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການປົກປ້ອງເດັກ. ອີງຕາມ 
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ, ມັນຈະສາມາດກໍານົດຊ່ອງວ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ວິທີການທີ່ຈະສ້າງໂຄງສ້າງ 
ຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດເພື່ອຕອບສະໜອງບັນດາບູລິ 
ມະສິດໃນການປົກປ້ອງເດັກໃນປະຈຸບັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງປະຊາຊົນ.

ນອກເໜືອຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ສະມາຊິກຊຸມຊົນບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງການ 
ບໍລິການຂອງລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວປະເພດໃດເລີຍທີ່ເປັນການປະກອບ 
ສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປ້ອງເດັກໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ອົງການຕ່າງໆຂອງພາກລັດ ແລະ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສ້າງໂຄງສ້າງ ແລະ ການບໍລິ 



[7]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ການ, ໄດ້ມີການພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍຍ້ອນຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ. 
ບັນຫາປົກປ້ອງເດັກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກແກ້ໄຂພາຍໃນຄອບຄົວ. ເມື່ອມີການລາຍງານກໍລະນີກ່ຽວກັບປົກ 
ປ້ອງເດັກໄປຫາອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍໃນການແກ້ໄຂແມ່ນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຖ້າ 
ຈໍາເປັນກໍ່ມີການລົງໂທດຜູ້ກະທໍາຜິດ ເພື່ອພະຍາຍາມຮັບປະກັນວ່າຈະບໍ່ໃຫ້ເກີດໄພອັນຕະລາຍອີກ. ການ 
ສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ເດັກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແມ່ນມັກຈະຖືກເບິ່ງ 
ຂ້າມຍ້ອນວ່າມີແຕ່ເນັ້ນໃສ່ການລົງໂທດຜູ້ກະທໍາຜິດ. ການປະເມີນພົບວ່າບໍ່ມີການບໍລິການແກ່ເດັກຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນແງຂ່ອງການກາໍນດົທດິທາງການບລໍກິານ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານນັນ້, ປະກດົ 
ວ່າ ບັນດາການບໍລິການຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ມີຢູ່ສຸມໃສ່ການແກ້ບັນຫາຕ່າງໆຫຼັງຈາກເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າການປ້ອງ 
ກັນ ຫຼື ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ອັດຕາການຄອບຄຸມຂອງ 
ການບໍລິການກໍຍັງມີຈໍາກັດ, ໂດຍສະເພາະໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ການບໍລິການສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນມີຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອື່ນໆເຊັ່ນບ່ອນພັກເຊົາຂອງ ສຍລ ແລະ ບ້ານເດັກ  
SOS ຫຼື ຢູ່ສະຖານທີ່ສະເພາະທີ່ມີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານໃນ 
ທົ່ວປະເທດ. ອົງການຢູນິເຊັບ ກໍາລັງສະໜັບສະໜູນ ສຍລ ໃນການສ້າງຊຸດການຝຶກພໍ່ແມ່ໃນການເບິ່ງແຍງ 
ລ້ຽງດູລູກ ເຊິ່ງລວມມີຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບການພັດທະນາເດັກໂດຍລວມ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກທີ່ແນໃສ່ໃຫ້ 
ແມ່ ແລະ ພໍ່ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການລິເລີ່ມການປ້ອງກັນ. ກໍາລັງມີການທົດລອງໃຊ້ບັນດາ 
ອຸປະກອນສື່ໂຄສະນາຢູ່ສອງແຂວງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈະເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນປີ 2020.

ອີງຕາມການຄົ້ນພົບຂ້າງເທິງທີ່ວ່າບັນຫາປົກປ້ອງເດັກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ, ການ 
ປະເມີນໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ເມື່ອບໍ່ມີການ 
ສະໜັບສະໜູນຈາກການບໍລິການທີ່ເປັນທາງການ. ອີງຕາມແມ່, ພໍ່, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເດັກ 
ນ້ອຍທີ່ຖືກສໍາພາດ, ຜູ້ອາວຸໂສໃນຄອບຄົວມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະແກ້ບັນຫາໃນຄອບຄົວ 
ແນວໃດ. ມີຄວາມນັບຖື ແລະ ເຄົາລົບຕໍ່ຜູ້ອາວຸໂສໃນຄອບຄົວສູງ ແລະ ຄົນລາວຫຼາຍຄອບຄົວມີການດໍາລົງ 
ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນຫຼາຍຮຸ້ນຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ. ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ແລະ ຜູ້ອາວຸໂສອື່ນ ທີ່ມີສິດອໍານາດຈະເປັນ
ບຸກຄົນຕົ້ນໆໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.  

ຜູ້ຕອບສໍາພາດຢູ່ໃນຊຸມຊົນໄດ້ລະບຸວິທີປະຕິບັດແບບດັ້ງເດີມ 2 ວິທີໃນການແກ້ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຮັກສາ 
ຄວາມປອງດອງສາມັກຄີໃນຂັ້ນບ້ານ. ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານອາດໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດເຊັນບັດບັນທຶກເພື່ອ 
ຕົກລົງເຫັນດີວ່າຈະບໍ່ເຮັດຜິດອີກ. ອາດມີການໃຫ້ການແນະນໍາ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາຕໍ່ຄອບຄົວໂດຍອໍານາດ 
ການປົກຄອງບ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນາຍບ້ານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກແນວລາວສ້າງຊາດ ຫຼື ສຍລ ເພື່ອໃຫ້ມີ 
ຄວາມປອງດອງສາມັກຄີກັນ. ການປະຕິບັດທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີອີກອັນໜຶ່ງທີ່ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດໄດ້ເວົ້າ 
ເຖິງໃນການໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ໃຫ້ປອງດອງສາມັກຄີກັນລະຫວ່າງຄອບຄົວ ແລະ ລະຫວ່າງບຸກ 
ຄົນແມ່ນການເຮັດບາສີສູ່ຂັວນໃນຂັ້ນຄອບຄົວ. ການປະຕິບັດທາງຮີດຄອງປະເພນີນີ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອພະຍາຍາມ 
ຟື້ນຟູສະພາບຈິດໃຈຂອງເດັກ ແລະ ມີການລາຍງານວ່າມີການບາສີສູ່ຂັວນຢູ່ໃນຫຼາຍໆຊົນເຜົ່າຄືກັນ.

ປະຈຸບັນຄວາມຕ້ອງການໆບໍລິການປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການມີໜ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວກໍມັກແກ້ໄຂ 
ບັນຫາໂດຍການຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ແລະ ແບບບໍ່ເປັນທາງການ. ມີຄວາມຄາດຫວັງໜ້ອຍຫຼາຍຈາກຄົນ 
ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນການຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນ 
ທາງການໄດ້ຮັບຜົນ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບປົກປ້ອງເດັກມີການບໍລິການທີ່ສາມາດຕອບ 
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການປົກປ້ອງເດັກໄດ້ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການບໍລິການນັ້ນມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ 



[8] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ດີຕໍ່ເດັກນ້ອຍ. ມັນອາດເປັນປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ແນວທາງການເຮັດວຽກແບບສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພິຈາ 
ລະນາການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກຈາກມຸມ ຫຼື ທັດສະນະຂອງການພັດທະນາ. ສິ່ງນີ້ອາດຊ່ວຍໃນການ 
ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງລະບົບປົກປ້ອງດີຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃນການປ່ຽນແປງການປະຕິບັດ 
ກ່ຽວກັບການຂໍການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ.

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ, ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້, ແຕ່ລັດຖະບານລາວ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ຈາກສາກົນ ແລະ ຈາກພາຍໃນປະເທດ ກໍ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຜ່ານມາ 
ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອກໍານົດວິໄສທັດທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ການ 
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກລ່ະບບົປກົປອ້ງເດກັຈາໍເປນັຕອ້ງໄດເ້ຮດັວຽກຮວ່ມກບັຊມຸຊນົເພືອ່ກາໍນດົວທິກີານ 
ແລະ ປະເພດການສະໜັບສະໜູນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແນວໃດໃນການຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ. ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ  
ຫຼັກຖານ ແລະ ຜົນການຄົ້ນຫາທີ່ນໍາສະເໜີໃນບົດລາຍງານການປະເມີນນີ້ ຈະເປັນເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຊັບ 
ພະຍາກອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສ້າງສັນສໍາລັບຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ 
ສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ.

ຂ້ໍສະເໜີແນະ

ການພັດທະນາລະບົບປົກປ້ອງເດັກ

zz ອີງໃສ່ຫຼັກຖານ,	ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນວ່າ	ວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງລາວ	ຕ້ອງມີຄວາມ 
ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງປະເທດ. ບົນພື້ນຖານການປະຕິບັດທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນ, ຂໍແນະນໍາໃຫ້ 
ວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກຄົ້ນຄ້ວາຫາວິທີຕ່າງໆເພື່ອນໍາໃຊ້ຈຸດແຂງທີ່ມີຢູ່, ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາ 
ກອນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະສົບການທີ່ໄດ້ເນັ້ນໄວ້ໃນການປະເມີນ.

zz ຈັດການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວິທີການ	ຫຼື	ວິໄສທັດທີ່ສະເໜີສໍາລັບການສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບປົກປ້ອງເດັກແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບ	ແລະ	ມີຜົນປະໂຫຍດຈາກທັດສະນະຂອງ 
ຄອບຄົວ	ແລະ	ເດັກນ້ອຍ	ໃນ	ສປປ	ລາວ. ລະບົບປົກປ້ອງເດັກຄວນສອດຄ່ອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ບົດບາດຕົ້ນຕໍ ແລະ ສໍາຄັນຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງໃນການຮັບປະກັນການປົກປ້ອງເດັກ. 

ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ

zz ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ	ແລະ	ຫຼີກລ້ຽງການພະຍາຍາມສ້າງກົນໄກໃໝ່ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ. ຫຼັກ 
ຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງໂຄງປະກອບປົກປ້ອງເດັກທີ່ 
ອຸທິດຕົນໂດຍພາຍນອກນັ້ນ ມີຜົນກະທົບຈໍາກັດຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ.

zz ເລີ່ມຕົ້ນກໍານົດຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນລະດັບການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ	ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ຄອບຄົວຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ	ແລະ	ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ 
ໂດຍການເລີ່ມຕົ້ນທົດສອບ ແລະ ການທົດລອງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່, ລວມທັງສະຫະ 
ພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະພັດທະນາບ້ານ, ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ຫຼື ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນຄວາມ 
ສະຫງົບຂອງບ້ານ.

zz ອອກແບບ	ແລະ	ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ການສ້າງຄວາມສາມາດທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງ 
ສ້າງ	ແລະ	ສ່ວນບຸກຄົນໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການ
ສະໜັບສະໜູນ	ແລະ	ປົກປ້ອງເດັກ	ແລະ	ຄອບຄົວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ການທົດລອງບົດບາດການ



[9]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ນໍາພາທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງນີ້ ຄວນສົມທົບກັບການສະໜອງການສະໜັບສະໜູນທີ່ເປັນປົກກະຕິ  
ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ບັນລຸຄວາມຄາດຫວັງຈາກຊຸມຊົນ.

zz ຊີ້ແຈງບົດບາດ	ແລະ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກໃນການປົກປ້ອງເດັກໃນທຸກ 
ຂັ້ນໃນໄລຍະການທົດລອງ,	ໂດຍສະເພາະໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງຂະບວນການສ້າງ 
ວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກແມ່ນການຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ກໍານົດພາລະບົດ 
ບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ  
ກຊ ຮສສ, ຄຊກມດ, ຄປດ ແລະ ສຍລ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນບ້ານລວມທັງການ 
ປະສານງານດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການລາຍງານ.

zz ທົດລອງ	ແລະ	ລອງປະຕິບັດຕົວຈິງຂະບວນການໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສ້າງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ຈະສົ່ງຜົນ 
ໃຫ້ມີການປະສານງານທີ່ດີຂຶ້ນລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກໃນການປົກປ້ອງເດັກ. ຍ້ອນວ່າ 
ປະຈຸບັນ ກຊ ຮສສ ຍັງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະສາມາດສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ບໍລິການໂດຍກົງຕໍ່ທຸກໆ 
ກໍລະນີປົກປ້ອງເດັກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ການປະສານງານກັບອົງການ ແລະ ອໍານາດການ 
ປົກຄອງອ່ືນໆທ່ີປະຈໍາການຢູ່ຂ້ັນບ້ານ ແລະ ສາມາດສະໜອງການບໍລິການໂດຍກົງເຊ່ັນ ສຍລ, ກະຊວງ 
ຍຸຕິທໍາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍ.

ກອບດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ

zz ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກຂ່ະແໜງການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ,	ຂະແໜງຍຕຸທິາໍ,	ຜູເ້ຮດັວຽກປກົປອ້ງ 
ເດັກ	ແລະ	ອົງການ/ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ	ແລະ	ລະບຽບການທີ່ມີ 
ຢູ່. ກອບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມີການພັດທະນາດີພໍສົມຄວນ
ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກກໍ່ໄດ້ຮັບການລະບຸຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ, 
ດໍາລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລະບຽບການ, ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງ 
ຊາດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະຈຸບັນມີຫຼັກຖານພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນກ່ຽວກັບການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ. ປະກົດວ່າຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ຍຸດທະ 
ສາດ ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຍັງມີຈໍາກັດຫຼາຍໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ນອກຈາກນັ້ນ ຄວາມ 
ອາດສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນກໍມີຄວາມຈໍາກັດເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອບ 
ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

zz ພິຈາລະນາການສ້າງນະໂຍບາຍລວມກ່ຽວກັບຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກເພ່ືອພັກດັນໃຫ້ມີຄວາມພະຍາ 
ຍາມ	ແລະ	ໃຫ້ມີການບໍລິການໃນທົ່ວຂະແໜງການ. ຍ້ອນວ່າຊຸມຊົນໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕິດພັນກັບ 
ການປົກປ້ອງເດັກເຊັ່ນຄວາມທຸກຍາກ, ອັນຕະລາຍຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ, ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ໂພຊະນາ 
ການ, ການເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ, ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການສ້າງນິຕິກໍາ ຫຼື ນະໂຍ 
ບາຍລວມເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ແຕ່ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການ 
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເທົ່ານັ້ນ. 

ການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການປົກປ້ອງເດັກ

zz ຂະຫຍາຍລະດັບຂອງການໃຫ້ບໍລິການ	ແລະ	ຮູບແບບຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ	ແລະ 
ຄອບຄົວ. ໃນຂະນະທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຈໍາກັດເຊິ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການປົກປ້ອງໃນປະຈຸບັນ, 
ຄວນໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ເປັນຮູບປະທໍາແກ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ, ລວມ 
ທັງການສະໜັບສະໜູນໃນການປ້ອງກັນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 
ການບໍລິການໃນການແກ້ໄຂຫຼັງຈາກເກີດບັນຫາຂຶ້ນ. 



[10] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

zz ຖືເອົາການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄອບຄົວເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນ 
ການປົກປ້ອງເດັກ. ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການຄວນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ 
ບົດບາດອັນສໍາຄັນຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງໃນການຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ.

zz ກໍານົດຊຸດການບໍລິການຂັ້ນຕໍ່າສຸດທີ່ລັດຖະບານ	ແລະ	ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການປົກປ້ອງ 
ເດັກໃຫ້ຄໍາໝັ້ນໝາຍວ່າຈະຮັບປະກັນໃຫ້ມີແກ່ເດັກທຸກຄົນຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທັງໃນປະຈຸບັນ	ແລະ	ໃນ 
ອະນາຄົດ.	ຍ້ອນມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຊັບພະຍາກອນ, ການບໍລິການຂັ້ນຕໍ່າສຸດອາດຈະມີໜ້ອຍ ແລະ ການ
ບໍລິການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜອງໂດຍພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການເຊັ່ນຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ 
ຊຸມຊົນ.

zz ໃນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສົນທະນາກ່ຽວກັບວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ,	ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວ 
ຂອ້ງຈະເຫນັດນີາໍໃຊວ້ທິກີານທີເ່ປນັປະໂຫຍດໃນການກາໍນດົ	ແລະ	ສະໜບັສະໜນູຄອບຄວົທີມ່ຄີວາມ 
ສ່ຽງ. ສິ່ງນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍານົດຜູ້ປະສານງານດ້ານການປົກປ້ອງເດັກໃນຂັ້ນບ້ານເພື່ອສະໜອງ 
ການບໍລິການຂັ້ນຕໍ່າສຸດ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ.

zz ກໍານົດບົດບາດຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ເປັນມືອາຊີບ	ແລະ	ເຄິ່ງມືອາຊີບໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. 
ບົດບາດຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ເຄິ່ງມືອາຊີບ ແລະ ອາສາສະໝັກ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກ 
ຕດັສິນໂດຍອີງໃສ່ໜ້າທ່ີສໍາຄັນທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ກໍານົດສະຖານທ່ີໆເຂົາເຈ້ົາ 
ຈະຖືກຈັດໃສ່ຢູ່ໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຄວນມີ. ຄວນມີແຜນ 
ການສໍາລັບການເອົາພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາທີ່ດີມາເຮັດຕໍາແໜ່ງເຫຼົ່ານີ້.

ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຂະແໜງການ

zz ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້,	ລວມທັງຄວາມຕັ້ງໃຈທາງດ້ານການເມືອງ	ແລະ	ດ້ານສະຖາບັນສໍາລັບ	
ການນໍາໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມປະສານສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ກໍານົດໃນກອບກົດໝາຍ	ແລະ	ລະບຽບ 
ການ. ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະພິຈາລະນາແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກຈາກມຸມ 
ມອງດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຈາກມຸມມອງແບບລວມໆ. ໃນນີ້ລວມທັງການເບິ່ງພາລະບົດບາດ 
ຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ຂະແໜງການສໍາຄັນອື່ນໆ 
ໃນການຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ, ເປີດກວ້າງຂອບເຂດຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກບໍ່ແມ່ນ 
ສຸມໃສ່ແຕ່ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການທາລຸນ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການກົດຂີ່ຂູດຮີດ 
ເດັກ.

zz ຮັບປະກັນໃຫ້ມີກົນໄກ	ແລະ	ຂັ້ນຕອນການປະສານງານທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຄຸ້ມຄອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ 
ໃຫ້ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ວຽກຂອງມັນໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດຂອງລະບົບປົກປ້ອງ 
ເດັກຈະກໍານົດໜ້າທີ່ແບບກວ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆ.

zz ປັບປຸງການປະສານງານກັບຂະແໜງການອື່ນໆ,	ລວມທັງຂະແໜງການສຶກສາ,	ຍຸຕິທໍາ,	ສາທາລະນະ 
ສຸກ	ແລະ	ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ,	ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກ	ແລະ	ຄອບຄົວໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ 
ຂັ້ນພື້ນຖານໂດຍກໍານົດໜ້າທີ່ສະເພາະ	ແລະ	ໜ້າທີ່ທົ່ວໄປຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາ 
ການກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່ານີ້ແມ່ນຂົງເຂດ 
ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນຕໍ່ໜ້າໂດຍຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

zz ພັດທະນາວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ	ແລະ	ວິທີ 
ການເຫ່ົຼານ້ີສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍສິດທິເດັກຢ່າງກວ້າງຂວາງແນວໃດໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານ 
ສຸຂະພາບ,	ດ້ານການສຶກສາ	ແລະ	ດ້ານຍຸຕິທໍາ. ຕົວຢ່າງ, ກອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມ 



[11]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ກວດກາການພັດທະນານະໂຍບາຍການພັດທະນາສັງຄົມທີ່ກໍາລັງພັດທະນາປະຈຸບັນ, ຄວນສຸມໃສ່ 
ວິທີທີ່ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອງມື 
ຕ່າງໆໃນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ.

ຊັບພະຍາກອນສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ
zz ເຮດັການວເິຄາະກຽ່ວກບັງບົປະມານປະຈາໍປ	ີແລະ	ພດັທະນາຍດຸທະສາດການລະດມົຊບັພະຍາກອນ. 

ຍ້ອນມີສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຊັບພະຍາກອນ ສະນັ້ນມັນອາດຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການວິເຄາະສະເພາະ 
ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃນປະຈຸບັນສໍາລັບການປົກປ້ອງເດັກຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງ (ລັດຖະບານ,  
ອົງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ). ການສ້າງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບງົບປະມານສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນ 
ທ້ອງຖິ່ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອກໍານົດວ່າຈະສາມາດຍື່ນສະເໜີງົບປະມານມາຈາກ ຫຼື ຜ່ານທາງໃດ.

zz ເຊື່ອມໂຍງການປົກປ້ອງເດັກເຂົ້າໃນກອບການພັດທະນາມະຫາພາກ. ການລວມເອົາຈຸດປະສົງ 
ສະເພາະ ຫຼື ຈຸດປະສົງຍ່ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ 
ແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກເຂົ້າໃນກອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາມະຫາພາກຈະບໍ່ 
ພຽງແຕ່ຍົກສູງວຽກງານປົກປ້ອງເດັກພາຍໃນລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະສ້າງຄວາມສະດວກໃນ 
ການລະດົມຊັບພະຍາກອນໃນອະນາຄົດ

zz ສ້າງຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ວິໄສທັດ	ແລະ	ແຜນດໍາເນີນງານຂອງລະບົບປົກ 
ປອ້ງເດກັ. ເມືອ່ສາໍເລດັການສາ້ງວໄິສທດັແລວ້, ວໄິສທດັສາໍລບັລະບບົປກົປອ້ງເດກັ ແລະ ແຜນດາໍເນນີ 
ງານທີ່ຄວບຄູ່ກັບວິໄສທັດ ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການປົກປ້ອງເດັກຂອງ
ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
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ຕົວຫຍ້ໍ ແລະ ຊ່ືຫຍ້ໍ
ຄຊກມດ  ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ - ເດັກ

ສສດ  ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຂອງອົງການ ສປຊ

ຄປດ  ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ 

ຕປດ  ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ  

CPWG  ກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກ

EMBS  ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າ  

ກສນ  ກຸ່ມສົນທະນາ  

ຄປຍທດ  ຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາເດັກ 

ສປປ ລາວ  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ   

LSIS  ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມ    

LFNC  ແນວລາວສ້າງຊາດ 

ສຍລ  ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ  

ຊປປ ລາວ  ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ 

ກຊ ສສກ  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ   

ກຊ ສທສ  ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ  

ກຊ ຍຕທ  ກະຊວງຍຸຕິທໍາ

ກຊ ຮສສ  ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ   

MOU  ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 

ຄຊກມດ  ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ - ເດັກ

ຄຊມດ  ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ 

NSEDP  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

NGO  ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ  

NPA  ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ 

NPAMC   ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ

NSCAHT  ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 

NUOL  ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ   

PCAWMC  ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ - ເດັກຂັ້ນແຂວງ 

PDR  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ 
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PSCAHT  ຄະນະກໍາມະການວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງ

SSI  ການສໍາພາດແບບເປີດກ້ວາງ

UNICEF  ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ 

UXO  ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

VAC  ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ 

VCMU  ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງເດັກຂັ້ນບ້ານ 

VMU  ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ
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I. ພາກສະເໜີ
ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນຂອງການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ດໍາເນີນ 

ໂດຍ Child Frontiers ສໍາລັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ເດືອນ 
ກຸມພາ ເຖິງເດືອນ ມິຖຸນາ 2019. ການລິເລີ່ມນີ້ຖືເປັນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ 
ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ 2011-2020 ແລະ ເປັນການອອກແບບມາ 
ເພື່ອປະກອບສ່ວນຕໍ່ແຜນງານທີ່ວາງເປົ້າໝາຍສູງຫຼາຍໂດຍການເປັນເຈົ້າການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກຊ ຮສສ) ເພື່ອສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງຂອງ 
ລາວ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ/ຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະເທດ. ຂະບວນການໂດຍລວມ 
ແມ່ນມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ ຊຶ່ງເລີ່ມຈາກການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຈະສະເໜີລາຍລະອຽດ 
ໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 1 ຂ້າງລຸ່ມ:

zz ປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ເພື່ອປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ທັນສະພາບການ ແລະ ກໍານົດຊ່ອງວ່າງທີ່ມີ 
ໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ກໍານົດບູລິມະສິດ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະສໍາລັບການສ້າງວິໄສທັດ;

zz ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອສ້າງວິໄສທັດທີ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບ 
ລະບົບ ປົກປ້ອງເດັກ;

zz ອີງຕາມວິໄສທັດທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນັ້ນ, ສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດທີ່ມີການຄິດໄລ່ງົບ 
ປະມານ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

zz ສ້າງແຜນສໍາລັບການສ້າງບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບວິໄສທັດ ແລະ 
ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍລວມ;

zz ອອກແບບແຜນການໃນການທົດລອງໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ລະບົບໃໝ່ ໃນໜຶ່ງແຂວງ.

ການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການປະເມີນທີ່ໄດ້ເຮັດມາແລ້ວໃນປີ 
2009 ແລະ ປີ 2014 ເປັນພື້ນຖານໃນການທົບທວນຄືນ ແລະ ກໍານົດອົງປະກອບສະເພາະຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ 
ສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ວິເຄາະການເຮັດໜ້າວຽກຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ບັນທຶກກ່ຽວກັບທັດ 
ສະນະຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.  ຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບຊ່ອງວ່າງດ້ານຄວາມອາດສາມາດ ແລະ 
ການບໍລິການຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການສ້າງວິໄສທັດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກລວມທັງການສ້າງແຜນສໍາລັບການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມ 
ສົງເຄາະ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການທົດລອງ.



[16] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຕາຕະລາງ	1:	ໄລຍະ	ແລະ	ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ
ໄລ

ຍະ
ກາ

ນປ
ະເ

ມີນ

ຂັ້ນຕອນ	1:	  ຊ່ຽວຊານເດີນທາງມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ 
ສະເໜີກ່ຽວກັບການປະເມີນຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ຂັ້ນຕອນ	2:   ທົບທວນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂັ້ນຕອນ	3:	  ຮ່າງເຄ່ືອງມື ແລະ ວິທີການ

ຂັ້ນຕອນ	4:	  ສົ່ງບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນສະບັບສົມບູນ

ຂັ້ນຕອນ	5:	  ກະກຽມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ

ຂັ້ນຕອນ	6:	  ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ

ຂັ້ນຕອນ	7:	  ສໍາພາດບັນດາຂະແໜງການ

ຂັ້ນຕອນ	8:   ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄັ້ງທີ I (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພຶດສະພາ 
2019)

ຂັ້ນຕອນ	9:   ການວິໄຈຂໍ້ມູນ
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ຂັ້ນຕອນ	10:	ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄັ້ງທີ II (ວັງວຽງ, ມິຖຸນາ 2019)

ຂັ້ນຕອນ	11: ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນ

ຂັ້ນຕອນ	12: ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄັ້ງທີ III (ທ່າລາດ, ສິງຫາ 2019)

ຂັ້ນຕອນ	13:	ສົ່ງບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ

ຂັ້ນຕອນ	14:	ຊ່ຽວຊານເດີນທາງມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວ ຄັ້ງທີ 6 
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ຂັ້ນຕອນ	15: ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຄັ້ງທີ IV (ການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບ 
ປົກປ້ອງເດັກ) (ທ່າລາດ, ພະຈິກ 2019)

ຂັ້ນຕອນ	16: ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບການສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ

ຂັ້ນຕອນ	17:	ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ 
ແຜນປະຕິບັດງານ 

ຂັ້ນຕອນ	18: ອອກແບບໂຄງການຕົວແບບ/ໂຄງການທົດລອງຮ່າງສະບັບທໍາອິດ

ຂັ້ນຕອນ	19:	ການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ/ງົບປະມານສໍາລັບແຜນປະຕິບັດງານ, ຍຸດທະສາດ ແລະ 
ປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ

ຂັ້ນຕອນ	20:	ສົ່ງຜົນຂອງທຸກໜ້າວຽກທີ່ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດ 





[18] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ
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[19]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

II. ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນ
ເປົ້າໝາຍຂອງການປະເມີນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ 

ການຮ່ວມມືກັບ ກຊ ຮສສ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກະຊວງ ຮສສ ເປັນປະທານຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
ຊຶ່ງມີສະມາຊິກທີ່ເປັນຕົວແທນມາຈາກ ຄຊກມດ, ສຍລ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ຫ້ອງວ່າການ 
ລັດຖະບານ, ນອກຈາກນັ້ນ ກໍມີບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໄດ້
ປະກອບສ່ວນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນສໍາລັບການປະເມີນໂດຍການຮ່ວມກັນທົບທວນ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກ 
ຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ເກັບກໍາໄດ້ລວມທັງການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເຂົ້າໃນການລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຂອງ 
ບົດລາຍງານນີ້. ກະລຸນາເບິ່ງ ເອກະສານຄັດຕິດIV ແລະ V ກ່ຽວກັບສະມາຊິກຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ກອບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ.

ວິທີການທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການປະເມີນແມ່ນໄດ້ດັດປັບຈາກອົງປະກອບຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ,ປະສົມ 
ປະສານກັບຍຸດທະວິທີໃນການສຶກສາວິໄຈແບບດັ້ງເດີມ (ໃຊ້ວິທີການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທັງທາງດ້ານປະລິມານ 
ແລະ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ) ກັບການສ້າງນະໂຍບາຍແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາ 
ຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບ.ໂດຍຜ່ານຂະບວນການວິເຄາະຮ່ວມກັນກັບກະຊວງ ຮສສ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດ 
ຊອບ, ຈະມີການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອກໍານົດຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບລະບົບ 
ປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ 
ແລະ ການອອກແບບໂຄງການທົດລອງ.

ການພິຈາລະນາດ້ານຈັນຍາບັນ
Child Frontiers ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປົກປ້ອງເດັກຢ່າງຈິງຈັງ.ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ທີ່ດີສໍາລັບອົງກອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບເດັກ, Child Frontiers ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນປົກປ້ອງ 
ເດັກເປັນຂອງຕົນສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານຂອງ Child Frontiers ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຮັດວຽກ 
ກັບ Child Frontiers. ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກສໍາລັບ Child Frontiers ໄດ້ຮັບການກວດສອບຄວາມເໝາະສົມໃນ 
ການເຮັດວຽກກັບເດັກ ແລະ ນັກວິໄຈທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ເຊັນຮັບຮູ້ລະບຽບການໃນການເຮັດວຽກຂອງ Child 
Frontiers. ຫຼັກການສໍາຄັນສໍາລັບການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ຂັ້ນຕອນໃນການຮັບການຍິນຍອມເຂົ້າຮ່ວມການ 
ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ລະບຽບການໃນການເຮັດການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ໄດ້ຖືກລວບລວມໄວ້ຢ່າງລະອຽດຢູ່ໃນ
ເອກະສານຄັດຕິດທີ VI.

Child Frontiers ຍຶດຫຼັກການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຈັນຍາບັນໃນການສຶກສາຄົນຄ້ວາ, ການປະ 
ເມີນ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ. ການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ ແລະ ກັບເດັກ ໃນຂະບວນການເຮັດ 
ການສຶກສາຄົນຄ້ວານັ້ນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກຈັນຍາບັນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຂໍ້ແນະນໍາຍຸດທະສາດຂອງ 
ອົງການ ຢູນິເຊັບທີ່ກໍານົດມາດຖານຕໍ່າສຸດສໍາລັບຈັນຍາບັນໃນການເຮັດການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາກັບເດັກ 
(ກະລຸນາເບິ່ງ  http://childethics.com/ethical guidance).



[20] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ
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III. ກອບການວິເຄາະ
ກອບການວິເຄາະລະອຽດໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການປະເມີນ ແລະ ຖືກນໍາສະເໜີໄວ ້

ໃນເອກະສານຄັດຕິດ I. ການວິເຄາະໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສ່ວນຕາມສາມຄໍາຖາມຫຼັກທີ່ຖືກອອກແບບມາ 
ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕາມຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນ ແລະ ໄດ້ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອກວດສອບ ແລະ ໃຫ້ມີ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈຈະແຈ້ງວ່າການບໍລິການໄດ້ເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດຫຼືບໍ່. ຄໍາຖາມຫຼັກທີ່ໃຊ້ເພື່ອເປັນ 
ທິດທາງໃນການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ມີການໃຊ້ເຄື່ອງມືຫຼາຍຢ່າງໃນ 
ການເກັບຂໍ້ມູນສໍາລັບຄໍາຖາມແຕ່ລະຄໍາຖາມເພື່ອວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຂອງຂໍ້ມູນ 
ທີ່ເກັບກໍາໄດ້/ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ.  

ການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ: ຄໍາຖາມຫັຼກໆ
1.	 ລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ	ສປປ	ລາວ	ໃນປັດຈຸບັນມີອົງປະກອບທີ່ເປັນທາງການອັນໃດແດ່?	ການເຮັດ 

ໜ້າທີ່ຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນມີປະສິດທິຜົນແນວໃດ?

ຄໍາຖາມສໍາຄັນຂໍ້ນີ້ເນັ້ນໃສ່ອົງປະກອບທີ່ເປັນທາງການຂອງລະບົບ,  ຊຶ່ງຈະລວມມີການວິໄຈກອບ
ກົດເກນປົກກະຕິ (ສິ່ງທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້) ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຢູ່ຈິງ. ມີການວິໄຈກ່ຽວກັບການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງ
ລະບົບໃນລະດັບການບໍລິຫານຕ່າງໆ (ລະດັບປະເທດ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ).

2.	 ປັດຈຸບັນເດັກ	ແລະ	ຄອບຄົວແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກແນວໃດ?	ປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການມີແນວໃດແດ່?

ຄໍາຖາມນີ້ເນັ້ນໃສ່ການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ‘ຜູ້ມາ 
ຮັບບໍລິການ/ລູກຄ້າ’. ຄໍາຖາມພິຈາລະນາຈະກວມເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ມີການນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວແນວໃດ 
ແລະ ຊຸມຊົນມີທາງເລືອກອື່ນໃຊ້ແທນການນໍາໃຊ້ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການບໍ່.  

3.	 ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການໃນປະຈຸບັນມີຄວາມຍືນຍົງ	ເໝາະສົມ	ແລະ	ແທດເໝາະກັບ 
ສະພາບຂອງທ້ອງຖິ່ນບໍ່?

ອີງຕາມການວິເຄາະສະພາບຢ່າງກ້ວາງຂວາງທີ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກດໍາເນີນການຢູ່ ແລະ ໄດ້ຮັບ 
ການພັດທະນາຂຶ້ນນັ້ນ, ການປະເມີນໃນຂົງເຂດນີ້ຈະລວບລວມເອົາອົງປະກອບຕ່າງໆທັງໝົດຂອງ 
ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງສາເຫດວ່າ ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງເປັນ 
ແນວນັ້ນ. ຂະບວນການວິເຄາະໃນລະດັບມະຫາພາກຊຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນໂດຍການຮ່ວມມືກັບຄະນະຮັບ 
ຜິດຊອບໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດລະບຸໄດ້ບັນດາອຸປະສັກກີດຂວາງ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນ 
ພື້ນຖານໃນການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ແຜນດໍາເນີນງານ, ແຜນການສໍາລັບການ 
ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ສະເໜີໂຄງການຕົວແບບສໍາລັບການ 
ທົດລອງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກເປັນແນວໃດ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ 
ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃນກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ຈະ 
ເປັນຫຼັກຖານອັນສໍາຄັນໃນການໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ກໍານົດວິທີການທີ່ເໝາະສົມໃນການສ້າງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ.



[22] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

© UNICEF Laos



[23]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

IV. ວິທີການໃນການປະເມີນ
ການປະເມີນກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງນີ້ໄດ້ອີງໃສ່ການປະເມີນທີ່ໄດ້ເຮັດມາແລ້ວ 

ໃນປີ 2009 ແລະ 2014 ເປັນພື້ນຖານໃນການປະເມີນ ເພື່ອເບິ່ງຄືນ ແລະ ກໍານົດອົງປະກອບສະເພາະ 
ຕ່າງໆ ສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ການພົວພັນກັນຂອງບັນດາອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນ (ໃນທຸກຂັ້ນ), ອຸປະສັກ 
ກີດຂວາງ ແລະ ກາລະໂອກາດ, ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ແລະ ທັດ 
ສະນະຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ຈະມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊ່ອງວ່າງດ້ານຄວາມອາດສາມາດ 
ແລະ ດ້ານການບໍລິການ ເພື່ອສ້າງວິໄສທັດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ລວມທັງການສ້າງແຜນສໍາລັບການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ 
ແລະ ການອອກແບບໂຄງການທົດລອງ.

ເຄ່ືອງມືສໍາລັບການສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາ
ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນບັນຊີລາຍການເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ໃຊ້ໃນໄລຍະທີ່ເຮັດການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. 

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກແຕ່ລະຂົງເຂດທີ່ເຮັດການປະເມີນໄດ້ຖືກກວດສອບໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງມືຫຼາຍຢ່າງ 
ກັບກຸ່ມຜູ້ຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຊັດເຈນທີ່ເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບ 
ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນປະຈຸບັນ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຊັບພະຍາກອນ 
ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ.  

zz ການສໍາພາດແບບເປີດກ້ວາງ (ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ)

zz ການເຮັດກຸ່ມສົນທະນາ (ຂັ້ນເມືອງ, ບ້ານ)

zz ການສໍາພາດພະນັກງານຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມທາງອອນລາຍ (ຂັ້ນແຂວງ 
ແລະ ເມືອງ)

ການສໍາພາດແບບເປີດກ້ວາງ: ໄດ້ມີການສໍາພາດຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ 
ສະຫວັດດີການຂອງເດັກ ແລະ ຄອບຄົວຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອລະບຸ 
ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນລະບົບປົກ 
ປ້ອງເດັກ. ການສໍາພາດນີ້ລວມມີການສໍາພາດພາກສ່ວນຕ່າງໆຄື: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ (ກຊ ຮສສ) ໃນຂັ້ນຕ່າງໆ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (ສຍລ), ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມຂອງມະຫາ 
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ສະມາຄົມຕ່າງໆທີ່ 
ເຮັດວຽກໃນທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນີ້, ທີມງານຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ 
(ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ, ອົງການສຸພານິມິດ, ອົງການແພລນສາກົນ, ອົງການຊາຍຟັນ, ອົງການ 
ເພື່ອນມິດສາກົນແລະ ອົງການອື່ນໆ.) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານປົກປ້ອງເດັກ.

ກຸ່ມສົນທະນາ: ໄດ້ເຮັດກຸ່ມສົນທະນາເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທັດສະນະຂອງກຸ່ມຕ່າງໆ. ການ 
ສົນທະນາຢ່າງມີເປົ້າໝາຍນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນກັບກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 8-10 ຄົນທີ່ມີຄຸນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ 
ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂະບວນການແນະນໍາຂັ້ນພື້ນຖານ. ການປະເມີນໄດ້ກວມເອົາກຸ່ມສົນທະນາກັບສະມາຊິກ 
ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນແຂວງ, ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ, ສະມາຊິກ 
ຕາໜາ່ງປກົປອ້ງເດກັ, ຜູເ້ປນັແມ,່ ຜູເ້ປນັພໍ,່ ໄວໜຸມ່ຊາຍ ແລະ ໄວໜຸມ່ຍງິ ໃນທກຸສະຖານທີ່ໆ ລງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູ.



[24] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ການສໍາພາດພະນັກງານຂະແໜງແຮງງານ	ແລະ	ສະຫວັດດີການສັງຄົມ: ໄດ້ສົ່ງແບບຟອມການສໍາຫຼວດ 
ທາງອີເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງເພື່ອ 
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບສິດອໍານາດ, ການບໍລິການທີ່ສະໜອງ 
ໃຫ້, ງົບປະມານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ 
 ແລະ ອົງກອນອື່ນໆໃນ ສປປ ລາວ. ສິ່ງນີ້ລວມມີການວິເຄາະກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ເຮັດວຽກ 
ຕົວຈິງໃນການສະໜອງການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຊ່ອງວ່າງທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ 
ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນໜ້າຢູ່.ມີພະນັກງານຕອບຄໍາຖາມສໍາຫຼວດທັງໝົດ 26 ຄົນຈາກ 9 ແຂວງ.4

ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ 

ໄດ້ມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ 
ບ້ານ ໂດຍມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນຊຸມຊົນຢູ່ 2 ບ້ານ 
ໃນແຕ່ລະແຂວງ. ໃນໄລຍະທີ່ຊ່ຽວຊານເດີນທາງມາ 
ເຮັດວຽກຢູ່ລາວຄັ້ງທໍາອິດເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກນັ້ນ, 
ໄດ້ມີການຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນວ່າຈະເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ 3 
ແຂວງ, 1 ແຂວງທາງພາກໃຕ້, 1 ແຂວງທາງພາກກາງ 
ແລະ 1 ແຂວງທາງພາກເໜືອ. ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນວ່າ 
ຄວນເລືອກເອົາແຂວງທີ່ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາຢູ່ໃນການສຶກ 
ສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ເຮັດຜ່ານມາກອ່ນໜ້ານີ້, ຍ້ອນວ່າບັນດາ 
ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຢູ່ໃນບົດສໍາຫຼວດເຫຼົ່ານັ້ນກໍສາມາດນໍາມາ 
ໃຊ້ໃນການປະເມີນທີ່ເຮັດໃນປະຈຸບັນໄດ້ເຊັ່ນກັນ 
(ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ເຮັດຜ່ານມາກອ່ນໜ້ານີ້ກໍແມ່ນ 

Child Frontiers ເປັນຜູ້ດໍາເນີນເຊັ່ນກັນ). ແຂວງລຸ່ມນີ້ຖືກຄັດເລືອກ: ອັດຕະປື, ຊຽງຂວາງ ແລະ ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນ. ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 2 ບ້ານຈາກແຕ່ລະແຂວງ, 1 ບ້ານໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ 1 ບ້ານໃນເຂດ 
ຊົນນະບົດ.  ບ່ອນທີ່ໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນແມ່ນຖືກສະເໜີໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 2. ສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ 
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ວິທີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການຄັດເລືອກບ່ອນເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກະລຸນາ 
ເບິ່ງໃນເອກະສານຄັດຕິດ II.

ຂ້ໍຈໍາກັດໃນການເຮັດການປະເມີນ 
ການປະເມີນພົບກັບຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂະບວນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ບັນຍາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ 

ນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ມີຜົນຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ວິທີການປະເມີນ ຫຼື ຕໍ່ຄວາມຊັດເຈນຂອງ 
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນ. ໃນບາງກໍລະນີ, ສະພາບເງື່ອນໄຂໃນການຈັດກຸ່ມສົນທະນາ ແລະ ການສໍາພາດ 
ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໜ້ອຍຫຼາຍ.  ຕົວຢ່າງ, ການເຮັດກຸ່ມສົນທະນາກັບໄວໜຸ່ມ 
ບາງຄັ້ງກໍຈັດຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນ ຢູ່ຫ້ອງດຽວກັນກັບກຸ່ມສົນທະນາອື່ນ ຫຼື ຈັດຢູ່ທາງນອກໂດຍມີຜູ້ທີ່ບໍ່ມີ 
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມາຢືນເບິ່ງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກອາຍບໍ່ກ້າເວົ້າອອກ. ໃນເວລາເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ພະ 
ນັກງານກະຊວງ ຮສສ ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດດີທີ່ສຸດໃນການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນຕ່າງໆ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການແລກປ່ຽນທັດສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງ 

ຕາຕະລາງ	2:	ບ່ອນທີ່ເຮັດການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ	

ແຂວງອັດຕະປື
ເມືອງສາມັກຄີໄຊ - ບ້ານກອງຮຸ່ງ

ເມືອງສະໜາມໄຊ - ບ້ານຫາດຍາວ

ແຂວງຊຽງຂວາງ
ເມືອງໜອງແຮດ - ບ້ານນໍ້າກົ້ນງົວ

ເມືອງຄູນ - ບ້ານນາຕອງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ - ບ້ານຈໍາປາ

ເມືອງໄຊທານີ - ບ້ານໜອງສອງຫ້ອງ

4 ອັດຕະປື, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຈໍາປາສັກ, ຫົວພັນ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ສະຫວັນນະເຂດ, ວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ເຊກອງ .



[25]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ອິດສະຫຼະ. ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນຢູ່ບ້ານຫາດຍາວ ແຂວງອັດຕະປືໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢູ່ສູນພັກເຊົາຊ່ົວຄາວ ເຊ່ິງເປັນ 
ບ່ອນພັກຂອງທີ່ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເກີດໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ. ຊີວິດການເປັນ 
ຢູ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນສໍາຄັນສໍາລັບການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້.

ຂໍ້ຈໍາກັດອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນ ໜຶ່ງໃນຈໍານວນບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກສໍາລັບເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນການປະເມີນ ຢູ່ 
ແຂວງອັດຕະປື ເປັນບ້ານ ‘ປອດຄະດີ’. ສິ່ງນີ້ ກໍໄດ້ຖືກສະເໜີໄວ້ໃນເວລາເຮັດການປະເມີນຄັ້ງຜ່ານມາວ່າ 
ເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ, ເພາະວ່າອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ຊຸມຊົນບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້້າມີພາບພົດທີ່ບໍ່ດີ. 
ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີການບໍ່ຢາກເວົ້າກ່ຽວກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກພາຍໃນຄອບຄົວໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮັບຮູ້, ດັ່ງທີ່ໄດ້ 
ອະທິບາຍໄວ້ໃນພາກ C: ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບັນທັດຖານສັງຄົມ. 

ວິທກີານທີໃ່ຊໃ້ນການປະເມນີ ໄດ້ໃຫ້ແນວທາງທີ່ຊັດເຈນສໍາລບັການຄັດເລືອກຜູເ້ຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມສົນທະນາ 
ຊຶ່ງໄດ້ມີການເນັ້ນໜັກຕື່ມນໍາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຈັດກຸ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຕົວຢ່າງ,  
ບໍ່ຄວນໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຄະນະພັດທະນາບ້ານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມ 
ສົນທະນາກັບກຸ່ມພໍ່ ແລະ ແມ່ ເພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ທັດສະນະຈາກຊຸມຊົນ. ແຕ່ວ່າໃນບາງຄັ້ງ, ກໍມີຕົວແທນ 
ຂອງຄະນະພັດທະນາບ້ານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມສົນທະນານໍາ ແລະ ເປັນຜູ້ 
ຄວບຄຸມການສົນທະນາຂອງກຸ່ມ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຜູ້ນໍາພາການສົນທະນາໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດດີທີ່ສຸດໃນການ 
ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນຕ່າງໆ ຫຼື ຖ້າ ສາມາດເຮັດໄດ້ ແມ່ນຂໍໃຫ້ບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນອອກຈາກກຸ່ມສົນທະນາ.

ບັນຫາການຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມ/ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ສົນທະນາຮູ້ສຶກມີອິດສະຫຼະໃນການເວົ້າອອກ. ພະນັກງານກະຊວງ ຮສສ ທີ່ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບທີມງານສຶກສາ 
ຄົ້ນຄ້ວາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະເໜີກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ 
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງພະນັກງານພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃຫ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງ 
ຊື່ສັດ. ໄດ້ມີການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ວ່າ ຈະບໍ່ມີການເປີດເຜີຍ/ຂຽນຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນບົດລາຍງານ. ໃນ 
ບາງກໍລະນີ, ມັນອາດເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຫຼື ອາດເປັນປະໂຫຍດທີ່ຕ້ອງຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ 
ທັດສະນະສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ແຕ່ທີມງານກໍບໍ່ມີສິດໃນການແລກປ່ຽນ/ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໆ.    

ອີກຂໍ້ຈໍາກັດໜຶ່ງຂອງການປະເມີນແມ່ນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາສັ່ງສາມສ້າງ, ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີ 
ບ້ານໃດໃນຈໍານວນບ້ານທີ່ທີມງານລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນສໍາລັບການປະເມີນເປັນບ້ານທົດລອງນະໂຍບາຍສາມ 
ສ້າງເລີຍ. ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງສາມສ້າງ ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີໄວ້ໃນ ພາກ B: ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອ 
ອໍານວຍ, ແນວໃດກໍຕາມ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງຂໍ້ມູນໃຫ້ທັນສະພາບ ແລະ ມີລາຍລະອຽດຕື່ມ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົດລອງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສາມສ້າງ. ສະມາຊິກຂອງ 
ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດນະໂຍບາຍນີ້ ສໍາລັບການ
ສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ສໍາລັບຂະບວນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາ 
ກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສະເໜີແນະໃຫ້ມີການສໍາພາດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໃນ 
ໄລຍະທີ່ຊ່ຽວຊານເດີນທາງມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວ ແລະ ໃນໄລຍະທີ່ມີກອງປະຊຸມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຄັັ້ງຕໍ່
ໄປ ເພື່ອແກ້ບັນຫານີ້.ຈາກຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ ແລະ ໄດ້ສະເໜີໃນບົດລາຍງານການ 
ປະເມີນນີ້, ປະກົດວ່າ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າມີປະສິດທິຜົນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຂໍ້ຈໍາກັດ 
ແລະ ພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງກໍ່ຕາມ.



[26] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ
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[27]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

V. ການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ: ຜົນໄດ້ຮັບຫັຼກໆ
ກ. ສະພາບໃນການປົກປ້ອງເດັກ

ເພື່ອໃຫ້ວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງປະເທດ, ຕ້ອງໄດ້ອອກ 
ແບບວິໄສທັດທີ່ປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມຢູ່ດີ
ກິນດີຂອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ. ໃນພາກນີ້ຂອງບົດລາຍງາານການປະເມີນ ໄດ້ສະເໜີຫຼັກຖານທີ່ເກັບກໍາ ໄດ້
ຈາກການທົບທວນບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກໍານົດບັນຫາທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ໜ້າ 
ເປັນຫ່ວງໃນການປົກປ້ອງເດັກ ກ່ອນຈະມີການປະເມີນ ແລະ ການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັບອໍານາດການ 
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຊິກຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກ. 

ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຫ່ວງໃຍ 
ໃນການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ, ອ້ອມຮອບດ້ວຍຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ຄົນໃນຊຸມຊົນທີ່ປົກປ້ອງ ແລະ 
ຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ຍັງມີການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການ 
ວິໄຈລະດັບຊາດຈໍານວນໜຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກໃນ ສປປ ລາວຍັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍ 
ແຮງກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ 
ທາງດ້ານເພດ.5

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົບທວນທາງດ້ານເອກະສານ

ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ 
ເດັກພົບວ່າ 15 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 16.9 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ຊາຍເຄີຍປະສົບກັບການໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງໜ້ອຍຮູບແບບໜຶ່ງ 
ກ່ອນເຂົາເຈົ້າຈະມີອາຍຸ 18 ປີ.6 ການສໍາຫຼວດພົບວ່າ 
ຜູ້ກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈຕໍ່ເດັກສ່ວນ 
ຫຼາຍແມ່ນພໍ່ແມ່ຂອງເດັກເອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ນ້າຂອງ 
ເດັກ. ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ວ່າບັນດາເດັກຍິງທີ່ເຂົ້າ 
ຮ່ວມການສໍາຫຼວດທີ່ໄດ້ລາຍງານວ່າຕົນຖືກໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງທາງເພດ ແມ່ນບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ  
ຫຼື ໄດ້ຮັບການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ນັ້ນເປັນການຄົ້ນພົບ 
ສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກປະຈຸບັນ ແລະ ຂະບວນການສ້າງ 
ວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.  

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມຄັ້ງທີ II ທີ່ຫາກໍ່ສໍາເລັດບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຫຼຸດລົງ 
ຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ໂດຍອັດຕາສ່ວນເດັກອາຍຸ 2 ຫາ 14 ປີທີ່ເຄີຍຖືກລົງໂທດທາງດ້ານຮ່າງ 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນ:	ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບ 
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ 

• ຫາຼຍກວາ່ 1/3 ຂອງເດກັຍງິ ແລະ ເດກັຊາຍຖກືໃຊ ້
ຄວາມຮຸນແຮງ

• ເດັກ 1 ໃນຈໍານວນ 6 ຄົນຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະມີອາຍຸ 18 
ປີ

• ເດັກ 1 ໃນຈໍານວນ 5 ຄົນ ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງດ້ານຈິດໃຈຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຕົນ

• ເດັກ 1 ໃນຈໍານວນ 10 ຄົນຖືກທາລຸນທາງເພດ

• ການທາລຸນທາງເພດທີ່ເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ 
ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຮືອນ

• 5.2% ຂອງເດັກຍິງຮູ້ວ່າຈະໄປຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຢູ່ໃສຖ້າເກີດການທາລຸນທາງເພດ

• ບໍ່ມີເດັກຍິງຄົນໃດທີ່ຖືກທາລຸນທາງເພດໄດ້ຮັບ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອເລີຍ

5 ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ, ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມ II 2017, ການປະເມີນກ່ຽວກັບລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະສໍາລັບ 
ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ 2014, 2009, ການສຶກສາຄົນຄ້ວາກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການກົດຂີ່ຂູດຮີດທາງເພດເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ.

6 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ. 2014. ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ. ວຽງຈັນ ສປປ 
ລາວ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄຊກມດ.



[28] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ກາຍໂດຍການລົງໂທດດ້ວຍວິທີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 77 ສ່ວນຮ້ອຍມາເປັນ 69 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ.7 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສໍາຫຼວດກໍພົບວ່າ ຍັງມີເດັກ 7 ໃນຈໍານວນ 10 ຄົນທີ່ມີອາຍ ຸ
ລະຫວ່າງ 2 ຫາ 14 ປີຍັງຄົງຖືກລົງໂທດທາງດ້ານຮ່າງກາຍດ້ວຍຮູບແບບໃດໜຶ່ງຈາກຜູ້ໃຫຍ່ໃນຄົວເຮືອນ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມຄັ້ງທີ II ຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຢູ່ດ ີ
ກິນດີຂອງເດັກ ລວມທັງການຈົດທະບຽນການເກີດ, ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແລະ ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນ 
ຄວນ. ອັດຕາການຈົດທະບຽນການເກີດຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີແມ່ນ 73 ສ່ວນຮ້ອຍ (ທຽບກັບ 75 
ສ່ວນຮ້ອຍໃນການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມຄັ້ງທີ I) ແລະ ມີພຽງ10 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ ຫຼື ຜູ້ເບິ່ງແຍງ 
ດູແລເດັກທີ່ຮູ້ວ່າຈະໄປຈົດທະບຽນການເກີດແນວໃດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ8. ອັດຕາການຈົດທະບຽນການ 
ເກີດຂອງເດັກຈະສູງກວ່າໝູ່ໃນກຸ່ມຜູ້ເປັນແມ່ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາສູງ, ເດັກທີ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທີ່ມີຫົວໜ້າ 
ຄອບຄົວເປັນຊົນເຜົ່າລາວ-ໄຕແລະ ເດັກທີ່ມາຈາກຄອບຄົວອາໄສຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ. ກ່ຽວກັບການໃຊ້ແຮງ 
ງານເດັກ, ການສໍາຫຼວດພົບວ່າ 27.9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກທີ່ມີອາຍຸ 5 ຫາ17 ປີ ເຮັດວຽກໃນສະພາບທີ່ເປັນ 
ອັນຕະລາຍໃນໄລຍະອາທິດຜ່ານມາ ແລະ 42.8 ສ່ວນຮ້ອຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນໄລຍະ 
ອາທິດຜ່ານມາ9. 

ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນ ສປປ ລາວ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດຊົນນະ 
ບົດ. 32,8 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 20 ຫາ 49 ປີໄດ້ແຕ່ງງານຄັ້ງທໍາອິດ ຫຼືເຂົ້າສູ່ສະຖານະພາບການ 
ແຕ່ງງານ ກ່ອນອາຍຸໄດ້ 18 ປີ ແລະ 23,5 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15 ຫາ 19 ປີລາຍງານວ່າກໍາລັງ 
ແຕ່ງງານ ຫຼື ຢູ່ໃນສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ10. ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມຄັ້ງທີ II ພົບວ່າການ 
ສຶກສາເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ. ສິ່ງນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ດ້ວຍຫຼັກຖານຈາກການສໍາຫຼວດທີ່ວ່າ ມີ 46.4 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 20 ຫາ 49 ປີທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາ 
ໄດ້ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ,ທຽບກັບພຽງແຕ່ 1.5 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງໃນກຸ່ມອາຍຸດຽວກັນທີ່ມີລະດັບ 
ການສຶກສາສູງກວ່າແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ. ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານເຜົ່ານັ້ນ, ພົບວ່າອັດຕາ 
ສ່ວນສູງສຸດຂອງແມ່ຍິງ ອາຍຸລະຫວ່າງ 20 ເຖິງ 49 ປີ ທີ່ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ແມ່ນກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ມີ 
ຫົວໜ້າຄອບຄົວເປັນຊົນເຜົ່າມົ້ງ-ມ້ຽນ (54.9 ສ່ວນຮ້ອຍ)11. 

ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ໃນລະຫວ່າງການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບການປະເມີນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຢືນຢັນຜົນ 
ໄດ້ຮັບຈາກການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມຄັ້ງທີ II. 
ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ເດັກໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນຂອງການອອກໂຮງຮຽນ 
ແລະ ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ. ກຸ່ມໄວໜຸ່ມຍິງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢາກສືບຕໍ່ການຮຽນໃຫ້ດົນ 
ເທົ່າທີ່ຈະດົນໄດ້ເພື່ອໃຫ້ມີອະນາຄົດທີ່ດີ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ. ຜູ້ທີ່ຕອບການສໍາ 
ພາດຍັງໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການອອກໂຮງຮຽນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຂຶ້ນກັບ 
ເຜົ່າມົ້ງ-ມຽນ. ໃນຄະນະທີ່ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກໍຮັບຮູ້ວ່າ ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນຮູບແບບ 
ຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມ 

7 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 2018. ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມ II 2017, ບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສໍາຫຼວດ. ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ.

8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid



[29]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຮຸນແຮງໄດ້ຮັບການອະທິບາຍລະອຽດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ບັນຫານີ້ກໍບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດເປັນບັນຫາ 
ຮ້າຍແຮງຫຼາຍໃນບັນດາຫຼາຍບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ. ໃນຂະນະທີ່ການໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກັງວົນໃນດ້ານການປົກປ້ອງເດັກ, ບັນດາກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນທີ່ມາຈາກ 
ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໄດ້ກ່າວວ່າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໄດ້ຫຼຸດລົງໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາເນື່ອງຈາກມີການ 
ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຍອມຮັບການປະຕິບັດບຽບວິໄນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ຮູບແບບ 
ອື່ນໆຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກກໍ່ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ. ຮູບແບບ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງຈະໄດ້ຖືກກໍານົດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າລະອຽດເພີ່ມເຕີມຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບັນຫາການໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນບັນດາບັນຫາຕົ້ນຕໍຂອງຊຸມຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຢູ່ດີກິນດີ 
ຂອງເດັກ.

ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ

ຮູບແບບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກໄດ້ເວົ້າເຖິງແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງທາງ 
ດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ທາງດ້ານຈິດໃຈ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມຮຸນແຮງປະເພດນີ້ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບຮູບແບບການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກຂອງພໍ່ແມ່  
ແລະ ໄດ້ຮັບການເລົ່າວ່າເປັນວິທີການໃນການປະຕິບັດວິໄນເດັກ. ຮູບແບບອື່ນຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ພາຍໃນຄອບຄົວ ລວມມີຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ການຜິດຖຽງກັນລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ເດັກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຄອບຄົວໂດຍກົງ ແລະ ໂດຍທາງອ້ອມ. ຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ການໂຕ້ 
ຖຽງກັນເລື້ອຍໆລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ແມ່ນຍ້ອນຜູ້ເປັນພໍ່ດື່ມເຫຼົ້າ. ສິ່ງນີ້ສອດຄ້ອງກັບຜົນການສໍາຫຼວດການໃຊ້ 
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກທີ່ພົບວ່າ ພໍ່ແມ່ຄີງຂອງເດັກ ແລະ ພໍ່ແມ່ນ້າຂອງເດັກເປັນຜູ້ກະທໍາການໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ. ຜູ້ຕອບການສໍາພາດໃນເວລາລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເວົ້າເຖິງການກົດຂີ່ຂູດຮີດ 
ແລະ ການທາລຸນທາງເພດໜ້ອຍດຽວ, ອາດເປັນຍ້ອນຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ການບໍ່ຢາກເວົ້າກ່ຽວກັບ 
ບັນຫານີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນຮູ້.  

ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮູ້ວ່າ ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຍັງເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ, ແຕ່ບັນດາ 
ກຸມ່ຈາກສະຖານທີຕ່າ່ງໆໄດເ້ວົາ້ວາ່ການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງຕໍເ່ດກັໄດຫ້ຼດຸລງົໃນຊມຸປຜີາ່ນມານີ ້ຍອ້ນມຄີວາມ 
ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການອົດທົນ/ຍອມຮັບການລົງໂທດທາງຮ່າງກາຍທີ່ຮ້າຍ 
ແຮງ ແລະ ຮູບແບບອື່ນຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກກໍໜ້ອຍລົງ. ນີ້ເປັນຜົນມາຈາກການໂຄສະນາ 
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານໃນການ 
ຕ່ໍຕ້ານຄວາມອົດທົນອົດກ້ັນ/ການຍອມຮັບການປະຕິບັດຕ່ໍເດັກດ້ວຍຮູບແບບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດ່ັງກ່າວ. 
ຢູ່ໃນຫຼາຍບ້ານທີ່ທີມງານລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໃຫ້ສໍາພາດໄດ້ເວົ້າວ່າໄດ້ມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບການ 
ຕີລູກ ປະຈຸບັນບໍ່ຄ່ອຍມີການຕີລູກແລ້ວ, ແຕ່ກ່ອນແມ່ນພົບເຫັນການຕີລູກຫຼາຍ. ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ຢືນຢັນ 
ໂດຍຂໍ້ມູນຂອງການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມ LSIS II ກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກອາຍຸ 1 
ຫາ 14 ປີ ທີ່ເຊື່ອວ່າການລົງໂທດທາງຮ່າງກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການລ້ຽງດູເດັກ, ອົບຮົມ ຫຼື ສຶກສາ 
ເດັກຢ່າງເໝາະສົມ. ຈໍານວນຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກທີ່ມີຄວາມເຊື່ອດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ 42 
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 25,3 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 201712. ນີ້ເປັນການຊີ້ໃຫ້ເຫັນທີ່ດີວ່າ ຄວາມພະຍາ 
ຍາມໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ແລະ ທາງເລືອກອື່ນໃນການປະ 
ຕິບັດວິໄນເດັກ ມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ກັບບັດທັດຖານຂອງສັງຄົມ ແລະ ການປະຕິບັດທາງວັດທະນະທໍາທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບປົກປ້ອງເດັກ.

12 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 2018. ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມ II 2017, ບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສໍາຫຼວດ. ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ.



[30] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ການປ່ອຍປະລະເລີຍເດັກ

ປັດໃຈທ່ີສໍາຄັນອີກອັນໜ່ຶງທ່ີກະທົບຕ່ໍຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກທ່ີຜູ້ຕອບສໍາພາດໄດ້ກ່າວເຖິງແມ່ນບັນຫາ 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍເດັກ. ມີການອະທິບາຍວ່າບັນຫານີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກພໍ່ແມ່ຕັ້ງໃຈປ່ອຍປະລະເລີຍລູກ ຫຼື 
ໃຫ້ລູກຢູ່ຕາມລໍາພັງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນລະດູທໍາການຜະລິດ ແລະ ລະດູການເກັບກ່ຽວຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງໄປເຮັດ 
ວຽກຢູ່ໄຮ່/ນາ ຫຼື ອອກໄປເຮັດວຽກອື່ນ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນນອກຈາກປະໃຫ້ລູກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ເບິ່ງ 
ແຍງຕົນເອງ. ເປັນທີ່ສັງເກດວ່າ ເດັກອາດບໍ່ໄດ້ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວເລີຍ ເພາະວ່າມີຄົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ມີ 
ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ/ພໍ່ປູ່ແມ່ຍ່າ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງຢູ່ໃກ້ເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໄດ້ມີການຍົກຂຶ້ນມາວ່າມັນເປັນ 
ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ຍ້ອນວ່າເດັກອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລດີໃນໄລຍະລະດູການປູກ ແລະ ລະດູ 
ການເກັບກ່ຽວ ຫຼື ເດັກອາດໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ ຫຼື ຈາກສະຖານະການອື່ນໆ. ໃນລະ 
ຫວ່າງການສົນທະນາກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ໄດ້ມີການເນັ້ນວ່າການແປ 
ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ‘ປ່ອຍປະລະເລີຍ’ ຄວນລະບຸໃຫ້ຈະແຈ້ງວ່າ ນີ້ແມ່ນການກະທໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຂອງ 
ພໍ່ແມ່.

ສ່ິງທ້າທາຍອ່ືນໆກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ 

ມີການເວົ້າເຖິງບັນຫາກ່ຽວກັບການໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຄວາມພິການ 
ແລະ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ວ່າເປັນບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ກະທົບຕໍ່ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ, ເຖິງວ່າມີພຽງ 
ບາງບ່ອນທີ່ທີມງານລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນໄດ້ເວົ້າເຖິງບັນຫານີ້ກໍ່ຕາມ. ມີການເລົ່າກ່ຽວກັບການໃຊ້ແຮງງານເດັກ 
ວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບເດັກທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວໃນການເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍຫາ 
ລາຍໄດ້ ຫຼື ຊອກອາຫານການກິນຊ່ວຍຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນຫາການປ່ອຍປະລະເລີຍ 
ເດັກ, ການໃຊ້ແຮງງານເດັກບໍ່ໄດ້ຖືກມອງວ່າເປັນການກະທໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ພໍ່ແມ່ໃຫ້ເຮັດ ແຕ່ຖືກມອງ 
ວ່າເປັນການຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຄອບຄົວປະເຊີນໜ້າຢູ່. ຈາກການຄົ້ນພົບ 
ຂອງການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມຄັ້ງທີ II, ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບການ 
ສຶກສາ; ທັງຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກທີ່ຕອບການສໍາພາດກໍໄດ້ອະທິບາຍວ່າໄວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມຊາຍທີ່ 
ຍັງສືບຕ່ໍເຂ້ົາໂຮງຮຽນຈະແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນໜ້ອຍຫຼາຍ. ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ມີຜູ້ຕອບສໍາພາດຈໍານວນ 
ໜຶ່ງໄດ້ເວົ້າເຖິງເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍແຕ່ງງານກັບຄົນຈີນ, ແຕ່ບໍ່ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບອາຍຸ  
ແລະ ຈໍານວນທີ່ແທ້ຈິງຂອງເດັກຍິງທີ່ແຕ່ງງານກັບຄົນຈີນ.

ຮູບທີ 1: ປັດໃຈ ແລະ ຄວາມທຸກຈົນກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ

ການປ�ອຍປະລະເລີຍເດັກ:
ພໍ່ແມ່ໄປເຮັດວຽກເພື່ອຫາລາຍໄດ້

ປະລູກໄວ້ເຮືອນ

ການໃຊ�ແຮງງານເດັກ:
ການໄປໄທ ແລະ ການສ່ຽງຕໍ່ໂສເພນີ
ຢູ່ສູນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ແຂວງອັດຕະປື

ການອອກໂຮງຮຽນ:
ເພື່ອຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ

ຂາດອາຫານທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ
ການເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງ

ດູແລສຸຂະພາບ

 

 
 
 

 
 

ຄວາມທຸກຈົນ
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ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ຜູ້ຕອບສໍາພາດການປະເມີນໄດ້ລະບຸເລື້ອຍໆວ່າຄວາມທຸກຈົນເປັນສາເຫດ 
ຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມທ້າທາຍກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມສໍາພັນ 
ກັນລະຫວ່າງຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ ຈະມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຫຼາຍ 
ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍບັນຫານໍາກັນ. ຕົວຢ່າງ, ຄວາມທຸກຈົນອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ 
ມີການອອກໂຮງຮຽນຍ້ອນບໍ່ມີເງິນຈ່າຍຄ່າຮຽນ ຫຼື ຊື້ອຸປະກອນການຮຽນ ຫຼື ຍ້ອນຄວາມຈໍາເປັນໃນການໃຫ້
ລູກຢູ່ເຮືອນເພື່ອຊ່ວຍວຽກເຮືອນ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລນ້ອງ. 

ຍັງມີການລາຍງານວ່າເດັກອອກໂຮງຮຽນຍ້ອນສາເຫດອື່ນເຊັ່ນກັນ ບາງກໍລະນີອອກໂຮງຮຽນຍ້ອນເຫັນ 
ໝູ່ເພື່ອນອອກໂຮງຮຽນແລ້ວຢາກອອກນໍາ, ສາເຫດອື່ນອີກແມ່ນເດັກບໍ່ສົນໃຈໃນການຮຽນ ຫຼື ເຫັນວ່າໂຮງ 
ຮຽນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ຫຼື ບາງກໍລະນີແມ່ນເດັກຢາກເລີ່ມເຮັດວຽກເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບ ແລະ ຢາກເປັນອິດສະຫຼະ. 
ການອອກໂຮງຮຽນມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ ລວມທັງບັນຫາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນ 
ຄວນ, ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແລະ ການຕິດສິ່ງເສບຕິດ. ມີການກ່າວເຖິງການຂາດການເບິ່ງແຍງດູແລລູກ 
ຂອງພໍ່ແມ່ດ້ວຍສາເຫດຕ່າງໆ ລວມທັງຄວາມທຸກຈົນ ເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງຂອງບັນຫາປົກປ້ອງ 
ເດັກ. ນີ້ອາດເປັນເພາະວ່າພໍ່ແມ່ເດີນທາງໄປວຽງຈັນ ຫຼື ໄປເຂດອື່ນ ແລະ ໄປປະເທດເພື່ອນບ້ານເພື່ອໄປ 
ເຮັດວຽກ, ພໍ່ແມ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄຮ່/ນາໃນຕອນກາງເວັນ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບພໍ່ແມ່ນ້າ ແລະ ສົ່ງເດັກໄປຢູ່ 
ນໍາຍາດພີ່ນ້ອງຍ້ອນເຫດຜົນຕ່າງໆ. ການປ່ອຍປະລະເລີຍເດັກ ຫຼື ການຂາດການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກຂອງ 
ພໍ່ແມ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງຮ່າງກາຍທີ່ອາດເກີດຢູ່ໃນເຮືອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາດເກີດ 
ຂຶ້ນກັບເດັກທີ່ຍັງນ້ອຍຢູ່ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ໃຫຍ່ແດ່ແລ້ວມີສ່ວນພົວພັນໃນການກະທໍາທີ່ເປັນ 
ອັນຕະລາຍ ຍ້ອນຂາດການກໍາກັບດູແລ ຫຼື ຕັດສິນໃຈອອກໄປເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍຄອບຄົວ ຫຼື ຢາກເປັນ 
ອິດສະຫຼະ.

ມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ພໍ່ແມ່, ເດັກ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຢູ່ດີ 
ກິນດີຂອງເດັກຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂດ້ວຍລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ບັນຫາ 
ເຫຼົ່ານີ້ ລວມມີບັນຫາການຂາດອາຫານ ຫຼື ຂາດອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ, ການເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງດູແລ
ສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ອຸບັດຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນ, ການອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຕິດສິ່ງເສບຕິດ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ, ແຕ່ກໍ່ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງຮູ້
ວ່າ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນບັນຫາສໍາຄັນສໍາລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ, ເດັກ ແລະ ຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບການ 
ພິຈາລະນາໃນການປະສານງານກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ຕອບສໍາພາດກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໃນການປົກປ້ອງເດັກ

ຍ້ອນມີຄວາມຈໍາກັດທາງດ້ານການຊຸ່ມເອົາກຸ່ມຕົວຢ່າງ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະຖານທີ່ໆໄດ້ລົງ 
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະວິເຄາະຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບທັດສະນະຕ່າງໆຂອງຜູ້ຕອບ 
ສໍາພາດຕາມເພດ ແລະ ຕາມກຸ່ມອາຍຸຂອງຜູ້ຕອບສໍາພາດ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ທີມງານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ 
ວ່າ ກຸ່ມຜູ້ເປັນພໍ່ ແລະ ກຸ່ມຂອງອໍານາດການປົກຄອງບ້ານມີແນວໂນ້ມໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ຫຼື ເນັ້ນໃສ່ບັນຫາ 
ສະຫວັດດີການຂອງເດັກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂາດການເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນ 
ນະພາບ, ໂພຊະນາການທີ່ພຽງພໍ ແລະ ອັນຕະລາຍຈາກການການເກີດອຸບັດຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນ. ເບິ່ງຄື 
ວ່າກຸ່ມນີ້ມີຄວາມກົງວົນໜ້ອຍກ່ຽວກັບບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະບໍ່ລະບຸວ່າມັນ 
ເປັນບັນຫາຮ້າຍແຮງ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຕອບສໍາພາດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມນີ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມປອດໄພ, ໂພຊະນາ 
ການ ແລະ ການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ, ຜູ້ເປັນແມ່ຈາກສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ທີມງານລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນໄດ້ເວົ້າ 
ຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບປະສົບການໆໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ. ບັນຫານີ້ ຖືກອະທິບາຍວ່າຜູ້ເປັນພໍ່  



[32] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຫຼື ຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ ເປັນຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ. ກຸ່ມໄວໜຸ່ມຊາຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງໄດ້ 
ລາຍງານກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ, ດ້ານວາຈາ, 
ດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.  

ປັດໃຈສ່ຽງກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກທ່ີລະບຸໂດຍທ້ອງຖ່ິນແຕ່ລະບ່ອນ

ຕາຕະລາງທີ 3 ສະເໜີກ່ຽວກັບປັດໃຈສ່ຽງກ່ຽວກັບ 
ປົກປ້ອງເດັກທ່ີລະບຸໂດຍທ້ອງຖ່ິນແຕ່ລະບ່ອນອີງຕາມ 
ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ. ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່າ ໃນລະ 
ຫວ່າງທີ່ເຮັດການປະເມີນນັ້ນ ມີແຕ່ນະຄອນຫຼວງ 
ວຽງຈັນທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການຕິດການພະນັນ (ໂດຍພໍ່ 
ແມ່ ແລະ ເດັກ) ວ່າເປັນປັດໃຈສ່ຽງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ 
ຕາມ, ສິ່ງນີ້ກໍ່ເຄີຍໄດ້ມີການກ່າວເຖິງວ່າເປັນປັດໃຈ 
ສ່ຽງທີ່ກະທົບຕໍ່ຜູ້ເປັນແມ່ ແລະ ພໍ່ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 
ແລະ ສະຫວັນນະເຂດໃນການປະເມີນຜ່ານມາໃນປີ  
2014. ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ, ກໍມີພຽງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງອັນຕະລາຍຂອງ 
ເດັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເບິ່ງ 
ຄືວ່າບັນຫານີ້ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ສໍາລັບທັງ ສອງ ແຂວງ 
ຊຶ່ງເປັນແຂວງທີ່ມີການບໍລິການໜ້ອຍຫຼາຍໃນການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ນີ້ໝາຍເຖິງເດັກ 
ຕິດຢາບ້າ (ຢາບ້າ/ອໍາເຟຕາມິນ), ໃນບາງກໍລະນີເດັກ
ທີ່ຕິດຢາເສບຕິດກໍເປັນເດັກທີ່ຍັງນ້ອຍຢູ່ (11 ຫາ 12 
ປີ).

ຜູ້ຕອບສໍາພາດຈາກຊຸມຊົນທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມການປະເມີນ 
ໃນປີ 2014, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ  
ກໍໄດ້ເນັ້ນວ່າການຕິດສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ການຕິດເຫຼົ້າມ ີ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວຫຼາຍ ຊຶ່ງນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມ 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍເດັກ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນເຮືອນ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ ລວມທັງການກໍ່ອາດຊະຍາກໍາ 
ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ15. ຜູ້ຕອບສໍາພາດໃນແຂວງນີ້ໄດ້ເນັ້ນວ່າ ຜົນກະທົບຈາກການທີ່
ພໍ່ແມ່ຕິດຢາເສບຕິດມີຕໍ່ລູກແມ່ນຫຼາຍກວ່າຜົນກະທົບຈາກການຕິດຢາເສບຕິດດ້ວຍເດັກເອງ, ນາຍບ້ານໄດ້
ເນັ້ນເຖິງການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໂດຍພໍ່ແມ່ທີ່ເມົາເຫຼົ້າ ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານ
ການເງິນຂອງຄອບຄົວທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຈໍາເປັນພື້ນຖານຂອງ 
ເດັກໄດ້ເຊັ່ນວ່າ ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເງິນສໍາລັບການສົ່ງລູກໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ຢູ່ແຂວງສະຫວັນ 
ນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຜູ້ໃຫຍ່ສວຍໃຊ້
ເດັກນ້ອຍເພື່ອຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດເປັນບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ. ການພົວພັນກັນລະຫວ່າງການໃຊ້ຢາເສບຕິດ 
ແລະ ເຫຼົ້າບໍ່ໄດ້ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມທຸກຈົນສະເໝີໄປ.

ຕາຕະລາງ	3:	ປັດໃຈສ່ຽງກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ 

ທີ່ລະບຸໂດຍທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະບ່ອນ

ອັດຕະປື

1 ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດ້ານຈິດໃຈ/ ວາຈາ

2
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວເນື່ອງ
ຈາກການດື່ມເຫຼົ້າ

3 ຂາດລາຍໄດ້13

ແຂວງຊຽງຂວາງ

1 ການປ່ອຍປະລະເລີຍເດັກ

2
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວເນື່ອງ
ຈາກການດື່ມເຫຼົ້າ

3 ອັນຕະລາຍຈາກການຕິດສິ່ງເສບຕິດ14

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

1 ອັນຕະລາຍຈາກການຕິດສິ່ງເສບຕິດ

2 ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດ້ານຈິດໃຈ

3 ການຕິດການພະນັນ/ດື່ມເຫຼົ້າ

13 ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອບຄົວທີ່ອາໄສຢູ່ສູນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ.
14 ຢາບ້າ (ອໍາເຟຕາມິນ)
15 Child Frontiers. ການປະເມີນລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ. 2014.



[33]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ມີການລະບຸວ່າການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ດ້ານວາຈາ ລວມທັງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ພາຍໃນຄອບຄົວທີ່ຕິດພັນກັບການດື່ມເຫຼົ້າ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຢູ່ໃນທຸກສະຖານທີ່ໆທີມງານໄດ້ລົງເກັບ 
ກໍາຂໍ້ມູນ.  ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນບັນຫາໃຫຍ່ສໍາລັບຄອບຄົວທີ່ມາຢູ່ອາໄສຢູ່ໃນ 
ສູນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວຍ້ອນສະພາບການເປັນຢູ່ ແລະ ມີຄວາມກົດດັນສູງເນື່ອງມາຈາກການສູນເສຍເຮືອນ 
ຊານບ້ານຊ່ອງ, ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການສູນເສຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.  ບໍ່ມີການກ່າວເຖິງ 
ຮູບແບບອື່ນຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  

ບໍ່ມີຜູ້ຕອບການສໍາພາດຢູ່ບ່ອນທີ່ທີມງານລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜູ້ໃດເວົ້າເຖິງການຄ້າເດັກເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ຫຼື 
ເປັນສິ່ງທີ່ ໜ້າເປັນຫ່ວງ. ນີ້ຄືການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຍ້ອນວ່າບັນຫານີ້ເປັນຈຸດເນັ້ນຂອງໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດ 
ວຽກປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ມາແຕ່ດົນແລ້ວ ແລະ ການເຮັດການປະເມີນໃນປີ 2014 ກໍພົບວ່າມັນ 
ບໍ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ເຊັ່ນກັນ. ໃນລະຫວ່າງການປະເມີນໃນປີ 2014, ມີພຽງກຸ່ມຜູ້ຕອບສໍາພາດກຸ່ມດຽວໃນ 
ຊຸມຊົນຄືກຸ່ມຜູ້ເປັນແມ່ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເວົ້າວ່າການຄ້າມະນຸດເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ຊຶ່ງກຸ່ມ 
ຜູ້ອື່ນໃນຊຸມຊົນຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ເນັ້ນວ່າການເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບ 
ການປົກປ້ອງເດັກ.16

ການຄ້ົນພົບທ່ີກ່າວມານ້ັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ຕ່ໍຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ?

ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກທີ່ໄດ້ຖືກສໍາພາດສໍາລັບການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ສາມາດລະບ ຸ
ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໄພຄຸກຄາມທີ່ມີຕໍ່ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ຕອບ 
ສໍາພາດສ່ວນຫຼາຍເນັ້ນໃສ່ປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາທາງດ້ານສຸຂະພາບເປັນຫຼັກ, ການປະເມີນ
ຢືນຢັນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສໍາຫຼວດຜ່ານມາທ່ີລະບຸກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ 
ອື່ນໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ.  

ມີການລາຍງານວ່າການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກມີການຫຸຼດລົງ ຍ້ອນມີຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມ 
ຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການອົດທົນ/ຍອມຮັບການລົງໂທດທາງຮ່າງກາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຮູບແບບອື່ນຂອງ 
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກກໍໜ້ອຍລົງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄົນໃນຊຸມຊົນທີ່ຖືກສໍາພາດ  
ບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ, ດ້ານວາຈາ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານ 
ຮ່າງກາຍໜ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອປະຕິບັດວິໄນ/ສັ່ງສອນເດັກ ເປັນບັນຫາຮ້າຍແຮງ.  ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ, ບັນຫາການຄ້າ 
ມະນຸດທີ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າພໍ່ແມ່, ເດັກ ແລະ ອໍານາດ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເວົ້າເຖິງບັນຫານີ້ໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນວ່າເປັນບັນຫາບູລິມະສິດໃນການປົກປ້ອງເດັກ.  

ສິ່ງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງບັນຫາທີ່ພໍ່ແມ່, ເດັກ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເຊື່ອ 
ວ່າເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດແຜນງານ ແລະ ບູລິມະສິດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ  
ແລະ ໜ່ວຍງານພາກລັດທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກຢູ່. ສິ່ງນີ້ຈະໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາລະອຽດໃນພາກ B: ສະພາບ 
ແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ, ລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນປະຈຸບັນ ມີໂຄງສ້າງທີ່ເນັ້ນໃສ່ບັນຫາ 
ປົກປ້ອງເດັກສະເພາະເຈາະຈົງ ໂດຍມອບໃຫ້ໜ່ວຍງານຕ່າງໆມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ລະດ້ານເຊັ່ນ  
ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ເດັກຂ້າງຖະໜົນ ຫຼື ການຄ້າຂາຍເດັກ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄົນໃນຊຸມຊົນໄດ້ໃຫ້ 
ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາປົກປ້ອງເດັກເຊັ່ນ ຄວາມທຸກຈົນ, ການອອກໂຮງຮຽນ ແລະ 
ການຕິດສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆ.

16 Child Frontiers.  ການປະເມີນລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ. 2014.



[34] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ເຖິງວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຂອບເຂດການປົກປ້ອງເດັກທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 
ແລະ ມີຫຍັງແດ່ທີ່ສາມາດບັນຈຸເຂົ້າ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້, ແຕ່ວ່າລະບົບປົກປ້ອງເດັກກໍຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ 
ສະທ້ອນທັດສະນະຄະຕິຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດອອກແບບໂຄງການ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເໝາະສົມ. 
ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບວິໄສທັດລະບົບປົກປ້ອງເດັກຕ້ອງລວມເອົາວິທີການເຮັດວຽກດ້ານສະຫວັດ 
ດີການເດັກແບບເປັນອັນລວມ ແທນການວາງເປົ້າໝາຍບັນຫາປົກປ້ອງເດັກສະເພາະແຍກກັນຕ່າງຫາກ. ໃນ 
ບົດລາຍງານພາກ C: ຄວາມຕ້ອງການ ແລະບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ຈະຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມວ່າລະບົບປົກປ້ອງເດັ
ກໃນປະຈຸບັນໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຂອງບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກທີ່ລະບຸໂດຍຄອບຄົວ, ເດັກ ແລະ 
ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຄືແນວໃດ.  

ຂ. ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອໍານວຍສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ 
ພາກນີ້ຂອງບົດລາຍງານຈະເນັ້ນໃສ່ອົງປະກອບທີ່ເປັນທາງການຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນປະຈຸບັນ 

ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງແນວໃດ. ອັນນີ້ລວມມີການວິໄຈກອບ 
ກົດເກນປົກກະຕິ (ສິ່ງທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້) ແລະສິ່ງທີ່ມີຢູ່ຈິງ. ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງລະບົບໃນ 
ລະດັບການບໍລິຫານຕ່າງໆ (ລະດັບປະເທດ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ) ກໍໄດ້ຮັບການວິໄຈເຊັ່ນກັນ. ການ 
ວິໄຈນີ້ລວມມີການທົບທວນບັນດາກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ມີຢູ່ ແລະ ກອບໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບປົກປ້ອງເດັກ, ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກພ້ອມທັງບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ລວມທັງການວິເຄາະການຈັດການບໍລິຫານຂອງລະບົບ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ 
ການເຮັດວຽກຂອງກົນໄກດັ່ງກ່າວຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງ 
ຂັ້ນຕ່າງໆ.ຈະມີການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດ 
ສາມາດດ້ານວິຊາການ, ດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນປົກ 
ປ້ອງເດັກ ລວມທັງແຫຼ່ງງົບປະມານທີ່ມີສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.

ກອບນິຕິກໍາສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ

ນັບແຕປ່ະເທດໄດໃ້ຫສ້ັດຕະຍາບນັຕໍສ່ົນທສິັນຍາວ່າດວ້ຍສດິທິເດັກໃນວັນທ ີ6 ພດຶສະພາ 1991, ສາທາ 
ລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍໃນການສ້າງກອບນິຕິກໍາພື້ນຖານສໍາລັບ 
ປົກປ້ອງເດັກ. ກອບນິຕິກໍາທີ່ມີຢູ່ປະຈຸບັນ ແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງເດັກ (ເລກທີ. 05/ສພຊ, 2007), ຊຶ່ງກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານທີ ່
ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆ ແລະ ປະຕິບັດຕາມພັນທະສາກົນຂອງຕົນ. ນອກນີ້ 
ຍັງມີແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ການລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ປີ 
2014 - 2020, ຊຶ່ງໄດ້ລວມເອົາການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນປະຕບິັດງານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດກີານສງັຄມົ ແລະ ຂະແໜງຍຸຕທິໍານໍາ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ໄດ້ລະບຸວ່າລະບົບຕາໜ່າງປົກປ້ອງ 
ເດັກໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ເດັກ (ມາດຕາ 38) ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກແຕ່ຢ່າງໃດ. ຕໍ່ມາຕາໜ່າງປົກ 
ປ້ອງເດັກໄດ້ຖືກລວບລວມເຂົ້າໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຢ່າງເປັນທາງການພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ ີ
ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກໃນປີ 2017.



[35]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ນິຕິກໍາ

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2007)

• ກົດໝາຍອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ 2017)

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (2016)

• ລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງປີ 2015) - ມາດຕາ 34 ໄດ້ລະບຸວ່າລັດເຄົາລົບ, ປົກປ້ອງ 
ແລະ ຮັບປະກັນສິດທີມະນຸດ ແລະ ສິດພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວຕາມກົດໝາຍ.

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແລະເດັກ (2015)

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງປີ 2015)

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີເດັກ (2014)

• ກົດໝາຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງປີ 2014) - ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO)
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກນ້ອຍ (ສະບັບເລກທີ 05 / ສພຊ, 2007) 
ສົນທິສັນຍາ 138 ແລະ 182.

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາວໜຸ່ມ (2009)

• ກົດໝາຍຄອບຄົວ (2008)

ດໍາລັດ/ຂ້ໍຕົກລົງ

• ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ (2014)

• ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ (ກຊ ຮສສ 2017)

• ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນສູນກາງ (2014)

• ດໍາລັດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ 
ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າ ແລະ ຂູດຮີດທາງເພດເດັກ (ເລກທີ. 160/ນຍ/ 2008)

ກອບແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ ຍຸດທະສາດ

• ຍຸດທະສາດສໍາລັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດສໍາລັບ 2030

• ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 8 (2016-2020)

• ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ 
ຕໍ່ເດັກນ້ອຍ (2014 - 2020)

• ແຜນການຮ່ວມມືຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອປະຕິບັດຜົນສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ 
(2018).

• ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ (2013 - 2015)

• ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ (2011 - 2020) 

• ກອບຍຸດທະສາດສໍາລັບຍຸຕິທໍາເດັກ (2010 - 2020)

• ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າ ແລະ ຂູດຮີດທາງເພດເດັກ (ຄຊກມດ, ກຊ ຮສສ) 
2007 - 2011 

• ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ (ກຊ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 2003 -  
2015)



[36] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນິຕິກໍາກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ

ເຖິງວ່າລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນ 
ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອບນິຕິກໍາຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ,  
ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອບໜ້າວຽກກ່ຽວກັບປົກປ້ອງ 
ເດັກຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ. ອັນນີ້ເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກປັດໃຈທາງດ້ານໂຄງສ້າງ, ການຂາດຄວາມຮັບຮູ້  
ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ແລະ ການຂາດຄວາມອາດ 
ສາມາດທັງໃນດ້ານຂອງທັກສະ ແລະ ດ້ານແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ. ມີຂໍ້ສົງໃສກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະ 
ຄວາມສອດຄ້ອງເໝາະສົມຂອງກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງປະເທດ ທີ່ພະຍາຍາມຫັນສູ່ມາດຕະຖານ 
ສາກົນ ແຕ່ວ່າມີຄວາມທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນສະພາບຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ຍ້ອນວ່າຍັງມີ 
ການອີງໃສ່ກົດປະເພນີ ແລະ ການປະຕິບັດທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ການຂາດຍຸດທະສາດ 
ຫຼື ນະໂຍບາຍທີ່ດີສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ເຮັດໃຫ້ການກໍານົດຈຸດປະສົງ ແລະ ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາ ຫຼື ເປັນຊ່ອງວ່າງຢູ່.

ຄໍາສ່ັງສາມສ້າງ

ສະມາຊກິຄະນະຮບັຜດິຊອບດາ້ນວຊິາການ ໄດຍ້ກົຄວາມສາໍຄນັຂອງນະໂຍບາຍສາມສາ້ງໃນການສາ້ງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການພັດທະນາວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງປະເທດ. ຈຸດປະສົງລວມຂອງ 
ນະໂຍບາຍສາມສ້າງ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການລົງສູ່ທຸກຂັ້ນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ການນໍາ 
ພາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນໃນການຈັດການບໍລິຫານລັດ ແລະ ເສດຖະກິດ - ສັງ 
ຄົມ. ອີງຕາມຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 16/ນຍ, ໄດ້ມີການທົດລອງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ສາມສ້າງຢູ່ 51 ເມືອງ ແລະ 105 ບ້ານ17. ມີການລາຍງານວ່າຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງແມ່ນເພື່ອ 
ມອບໝາຍສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການໆປະຕິບັດໜ້າທີ່ໆ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:

i) ການປົກຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການຂອງລັດ (ພາຍໃຕ້ກະຊວງພາຍໃນ ກັບອົງການປົກຄອງ 
 ທ້ອງຖິ່ນ)

ii) ການລົງທຶນຂອງລັດ (ພາຍໃຕ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ)

iii) ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ການເກັບລາຍໄດ້ (ກະຊວງ ການເງິນ).

ໃນທາງທິດສະດີ, ນະໂຍບາຍສາມສ້າງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກລະດັບຂອງລະບົບລັດ (ລວມທັງແຂວງ, ເມືອງ 
ແລະ ບ້ານ) ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນການປົກຄອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ. ມີການລາຍງານວ່ານະໂຍ 
ບາຍສາມສ້າງຊຸກຍູ້ໃຫ້ເພີ່ມການມອບໝາຍສິດອໍານາດໃຫ້ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງໃນການຕັດສິນບັນຫາ  
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງົບປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ແຜນການໃນການພັດທະນາ.  ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທ ິ
ບາຍໄວ້ໂດຍພະນັກງານຂັ້ນເມືອງທີ່ຕອບສໍາພາດໃນລະຫວ່າງການປະເມີນໃນປີ 2014, ນະໂຍບາຍສາມ 
ສ້າງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານລັດຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ຮູ້ກ່ຽວກັບປະເພດ 
ຂອງການສະໜັບສະໜູນທີ່ລັດຖະບານຄວນສະໜອງໃຫ້ ແລະ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ ລວມທັງຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນ 
ຮູ້ຈັກ ແລະ ຄຸ້ນເຄີຍກັບກັບບົດບາດຂອງລັດຖະບານ. 

17 ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຜ່ານມາ, ການທົດລອງນະໂຍບາຍ ສາມ ສ້າງໄດ້ສິ້ນສຸດ ໃນເດືອນທັນວາ 2013 ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໆຖືກປະເມີນ ແລະ 
ລວບລວມໄວ້ເພື່ອຂະຫຍາຍການປະຕິບັດໄປທົ່ວປະເທດ. ຜົນຂອງການປະເມີນດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກທົບທວນໂດຍທີມງານປະເມີນເທື່ອ. ການການປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງ, ຂະບວນການທົດລອງ ເບິ່ງຄືວ່າຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນ/ໝູນວຽນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຈາກຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ລົງສູ່ຂັ້ນບ້ານໃນ 
ເຂດທົດລອງ



[37]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ເນື່ອງຈາກການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາບ້ານສາມສ້າງເຂົ້ານໍາ, ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນເບື້ອງ 
ຕົ້ນ ຫຼື ບໍ່ສາມາດວິເຄາະກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍສາມສ້າງທີ່ມີຕໍ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບຜົນກະທົບດ້ານຊັບພະຍາກອນ ຫຼື ຄາດໝາຍການວາງແຜນ ແລະ ຂອບເຂດແຜນການຂອງນະໂຍບາຍ 
ສາມສ້າງກໍຍັງບ່ໍທັນມີ. ຕົວຢ່າງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ ກຊ ຮສສ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນການແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ຊ່ວຍ/ອາສາສະໝັກ 
ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະໃນຂັ້ນບ້ານ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍສາມສ້າງກໍຍັງບໍ່ທັນມີ. ເຖິງວ່າຄວາມຄິດລິເລີ່ມນີ້  
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ກ້ວາງຂວາງເທື່ອ, ແຕ່ມັນອາດເປັນໂອກາດດີທີ່ສຸດໃນການ 
ສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງກະຊວງ ຮສສ ກັບຂັ້ນຊຸມຊົນ. ນະໂຍບາຍສາມສ້າງອາດຈະເປັນ 
ຫົນທາງໜຶ່ງໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງລະບົບທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ໍເປັນທາງການ 
 ແລະ ສົ່ງເສີມບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນ.

ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໆທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການພິຈາລະນາ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການພັດທະນາ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງປະເທດມີຄື:

zz ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ (2011-2020), ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກະຊວງ ແຮງ 
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກຊ ຮສສ).  ແຜນຍຸດທະສາດນີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແລະ 
ການບໍລິການສັງຄົມສົງເຄາະຢ່າງເທົ່າທຽມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

zz ກະຊວງການເງິນໄດ້ສ້າງດໍາລັດກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງລາຍຮັບ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ 
ກອບນິຕິກໍາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຈັດສັນລາຍຮັບ 
ລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານງົບປະມານ 
ທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.

zz ກະຊວງພາຍໃນຮ່ວມມືກັບອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໆ 
ປະຕິຮູບການປົກຄອງ	ແລະ	ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ	(NGPAR) ໃນທົ່ວປະເທດຈາກ ປີ 2011 - 
2015. ອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງໂຄງການໆປະຕິຮູບການປົກຄອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ 
ແມ່ນກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນເມືອງ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການລວບລວມເອົາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ຕ່າງໆທາງດ້ານການເງິນເຂົ້າໃນຂະບວນການປະຕິຮູບການປົກຄອງໃນຂັ້ນເມືອງ. ຂະບວນການນີ້ 
ຈະຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງເມືອງ ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດວາງແຜນ 
ການໃຊ້ຈ່າຍຕາມດຸນພິນິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ປັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ສະເພາະຂອງເມືອງ. ສິ່ງນີ້ອາດສົ່ງຜົນອັນສໍໍາຄັນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 
ສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ຊຶ່ງການປະເມີນຄັ້ງນີ້ໄດ້ລະບຸວ່າອັນນີ້ຍັງເປັນຊ່ອງວ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນ 
ປະຈຸບັນ.

ໂຄງສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ 
ແລະ ຊຸມຊົນ

ໂຄງສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກທ່ີເປັນທາງການໃນຂ້ັນສູນກາງ 

ໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມານີ້, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງຈິງຈັງ 
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍໃນການສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການ. 
ໄດ້ມີການສ້າງໜ່ວຍງານ ແລະ ໂຄງສ້າງຕ່າງໆໃນຂັ້ນສູນກາງ ໂດຍມີພາລະກິດ, ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນ 
ການເຮັດວຽກຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປົກປ້ອງເດັກ. ມີການສ້າງກົນໄກການປະສານງານຫຼາຍກົນໄກ ລວມທັງ 



[38] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຄະນະກໍາມະການ, ໜ່ວຍງານ ແລະ ທີມງານສະຫະວິຊາຊີບ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ການຄ້າເດັກ. 

ສິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນທີ່ການປະເມີນຄັ້ງນີ້ໄດ້ລະບຸໄວ້ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ໄດ້ມີການ 
ສົນທະນາກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຕ້ອງມີການລະບຸຈະແຈ້ງຊັດເຈນກ່ຽວກັບຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນຕົວຈິງ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບ 
ການແບ່ງພາລະບົດບາດກັນລະຫວ່າງໜ່ວຍງານ ແລະ ໂຄງສ້າງຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງມີການ 
ວິເຄາະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານກ່ຽວກັບພາລະກິດ, ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຕົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະກິດ, ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເຫຼົ່ານັ້ນ 
ອີງຕາມແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ. ສິ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ຍ້ອນວ່ານິຕິກໍາ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປົກປ້ອງເດັກຍັງຂ້ອນຂ້າງມີລັກສະນະກ້ວາງໂພດ ແລະ ເປີດໄວ້ສໍາລັບການຕີຄວາມໝາຍ 
ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ເພາະບໍ່ໄດ້ກໍານົດຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະໄວ້  
ໂດຍສະເພາະແມ່ນບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ການປະຕິບັດຢູ່ໃນທ້ອງ 
ຖິ່ນ.  

ອີງຕາມບົດບາດທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ, ເຫັນວ່າລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ 
ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແລະ ກ້ວາງໂພດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຕົວຈິງ ການໃຫ້ບໍລິການແທ້ໆ ແລະ ການ 
ມີຢູ່ຂອງລະບົບທາງການຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຍັງມີຈໍາກັດຫຼາຍ. ຊ່ອງວ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງໂຄງສ້າງຕ່າງໆຂອງ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ການບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການຂາດການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄອບຄົວ ແລະ 
ເດັກໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃນປະຈຸບັນທີ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະ 
ເຊີນໜ້າຢູ່.ໃນພາກນີ້ຂອງບົດລາຍງານການປະເມີນ ຈະໄດ້ທົບທວນຄືນໂຄງສ້າງຕ່າງໆທີ່ເປັນທາງການທີ່ມ ີ
ຢູ່ໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ການລາຍງານຕໍ່ໄປນີ້ຈະເບິ່ງຄືນວ່າຊຸມຊົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກນ້ອຍມີຄວາມ 
ຮັບຮູ້ ແລະ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການຄືແນວໃດ. 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກຊ ຮສສ)

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີສິດອໍານາດ ແລະ ພາລະໜ້າທີ່ລວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕ ິ
ບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງ ຮສສ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກໍານົດ ແລະ ຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ, ກະກຽມສໍາລັບການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ລວມທັງ 
ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ. ພາຍໃຕ້ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ພະແນກປົກປ້ອງ 
ເດັກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ:

zz ສ້າງແຜນການສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ
zz ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 
zz ຮ່າງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ 
zz ເກັບກໍາສະຖິຕິ ແລະ ເຮັດການສຶກສາຄົນຄ້ວາ
zz ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ.



[39]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທ່ີຂອງກົມສັງຄົມສົງເຄາະ 

1. ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ປົກປ້ອງ - ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ 
ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ;

2. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດມາເປັນແຜນງານ, ແຜນປະຕິບັດງານ, ໂຄງການ 
ລະອຽດ ແລະ ແຜນງົບປະມານໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ;

3. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃນຂົງເຂດວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ປົກປ້ອງ - ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຜູ້ດ້ອຍ 
ໂອກາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ;

4. ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະ, ປົກປ້ອງ - ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຜູ້ດ້ອຍ 
ໂອກາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ;

5. ຝຶກອົບຮົມ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ປົກປ້ອງ - ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

6. ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທັງຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;

7. ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກກໍ່າພ້າ, ກໍ່າພອຍ, ຜູ້ພິການ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ, ປ້ອງກັນ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ປະຕິບັດວຽກງານບັນເທົາທຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຂາດເຂີນ, ຜູ້ປະສົບ 
ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ;

8. ເປັນກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ;

9. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ 
ດ້ານເຕັກນິກ - ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ປົກປ້ອງ - ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ;

10. ປຸກລະດົມ ແລະ ຂົນຂວາຍນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ສາກົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ປົກປ້ອງ-ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ;

11. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຸຼບສັງລວມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມ ແລະ ລາຍງານ 
ຂັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.  

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, 
ເລກທີ 4545/ຮສສ. ວຽງຈັນ 10/12/2018.

ພາຍໃຕ້ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ພະແນກປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ 
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ. ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບນີ້ ລວມມີການກໍານົດບູລິມະສິດຂອງກົມ ແລະ ສ້າງແຜນການ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຕ້ອງ 
ການໆປົກປ້ອງພິເສດ,ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ 
ນະໂຍບາຍ, ປະສານງານ ແລະ ຊີນ້າໍໆພາອງົການຈດັຕັງ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດທີເ່ຮດັວຽກສງົເຄາະ.18

18 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ເລກທີ 4545/ຮສສ. ວຽງຈັນ 
10/12/2018.



[40] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

19 ເກືອບວ່າທຸກກໍລະນີປົກປ້ອງເດັກຖືກແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຄອບຄົວ ຫຼື ໃນຂັ້ນບ້ານ - ສິ່ງນີ້ຈະມີການປຶກສາຫາລືລະອຽດໃນພາກ C

ມາດຕາ 11. ໜ້າທ່ີຂອງພະແນກປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ 

1. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ, ປັບປຸງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ 
ງານປົກປ້ອງເດັກ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າ
ມະນຸດ;

3. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໃນຂອບເຂດ 
ທົ່ວປະເທດ;

4. ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປົກປ້ອງເດັກທີ່ຕ້ອງການໆປົກປ້ອງ
ພິເສດ, ເດັັກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ເດັກດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄອບຄົວ;

5. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງສູນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ສູນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ທີ່ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມ;

6. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານປົກປ້ອງເດັກ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ 
ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ;

7. ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ;

8. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນເດັກທີ່ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງພິເສດ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ເດັກດ້ອຍ 
ໂອກາດ;

9. ເປັນກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນສູນກາງ, ຄະນະກໍາມະການບ້ານຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອສໂອເອສລາວ ແລະ ຄະນະກໍາມະການອື່ນໆ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

10. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນດ້ານເຕັກ 
ນິກວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານປົກປ້ອງເດັກທີ່ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການ 
ຄ້າມະນຸດ;

11. ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເປັນປົກກະຕິ;

12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະກົມ.

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.  

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, 
ເລກທີ 4545/ຮສສ. ວຽງຈັນ 10/12/2018.

ໃນຂັ້ນແຂວງ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມມີທີມພະນັກງານວິຊາການຈໍານວນໜ້ອຍ 
ຫຼາຍໃນການຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງກຸ່ມຄົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ລວມທັງເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. 
ຍ້ອນມີພະນັກງານຈໍານວນໜ້ອຍ ແລະ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາກັດໃນການສະໜອງການບໍລິການ, ການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອແທ້ຈິງທີ່ສາມາດສະໜອງໃຫ້ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາກັດຫຼາຍ. ອີງຕາມການສໍາພາດ, ເບິ່ງຄືວ່າພະນັກງານ 
ເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂກໍລະນີບັນຫາປົກປ້ອງເດັກເລີຍ ຊື່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກໍ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານ 
ກ່ຽວກັບກໍລະນີບັນຫາປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ຂັ້ນແຂວງຮູ້.19 ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລາຍງານຫາພະແນກ ຮສສ ແຂວງ, 
ພະນັກງານໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີເຂົາເຈ້ົາສາມາດເຮັດໄດ້ໃນປະຈຸບັນກໍແມ່ນການຂຽນໃບສະເໜີ 



[41]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຮັບເອົາເດັກເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບ້ານເດັກເອສໂອເອສ ຫຼື ສູນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ. 
ພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຈາກພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຖືກສໍາພາດ ບໍ່ໄດ້ມອງວ່າການ 
ປົກປ້ອງເດັກເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການ ຮສສ ໃນຂັ້ນແຂວງ. 

ຮສສ ຂັ້ນເມືອງ ມີທີມງານທີ່ປະກອບດ້ວຍພະນັກງານ 1 ຫາ 2 ຄົນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກ້ວາງໃນທຸກ 
ຂົງເຂດວຽກທີ່ກະຊວງອະນຸມັດເງິນໃຫ້. ວຽກງານເຫຼົ່ານັ້ນລວມມີວຽກຜູ້ສູງອາຍຸ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ພິການ, 
ເດັກທີ່ຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫຼືອ, ການພັດທະນາທັກສະ, ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ 
ທໍາມະຊາດ. ຫ້ອງການ ຮສສ ເມືອງ ປະສານງານກັບກຸ່ມບ້ານ ຫຼື ເຮັດວຽກກັບບ້ານໂດຍກົງ, ໂດຍທົ່ວໄປ 
ແມ່ນປຶກສາຫາລືກັບນາຍບ້ານ. ມີການລາຍງານວ່າ ພະນັກງານຫ້ອງການ ຮສສ ເມືອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນ (ເຊັ່ນ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ, ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ອຸປະກອນ 
ການຮຽນ) ສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ ເດັກທີ່ທຸກຍາກ. ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການໄດ້ຮັບ 
ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອສະເພາະກິດຈາກຂັ້ນສູນກາງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກມາເຊັ່ນກັນ.   

ໃນຂະນະທີ່ກົມສັງຄົມສົງເຄາະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ຕ້ອງການໆປົກ 
ປ້ອງພິເສດ, ແຕ່ພາລະກິດນີ້ຊໍ້າພັດບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຍ້ອນຍັງມີຊ່ອງວ່າງທາງ 
ດ້ານຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າກະຊວງ ຮສສ ກໍາລັງພະຍາຍາມ 
ສ້າງຕາໜ່າງອາສາສະໝັກວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະໃນຂັ້ນບ້ານເພື່ອຊ່ວຍວຽກໃນຊຸມຊົນລວມທັງການສ້າງ 
ຕັ້ງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ແຕ່ວ່າກະຊວງ ຮສສ ກໍຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກ 
ງານເຮັດວຽກຢູ່ລຸ່ມຂັ້ນເມືອງເທື່ອ. ມັນຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ມີອາສາສະໝັກຈັກຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ຫຼື  
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແນວໃດແດ່ແລ້ວ.  ໃນປະຈຸບັນ, ອາສາສະໝັກເຫຼົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຮັດ 
ພາລະບົດບາດສໍາຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປົກປ້ອງເດັກເທື່ອຊຶ່ງໃນອະນາຄົດເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີການ
ປ່ຽນແປງ/ເຮັດພາລະບົດບາດອັນສໍາຄັນນີ້.

ໃນຂະນະທີ ່ກະຊວງ ຮສສ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນວຊິາການໃນການປະສານງານສາໍລບັການບລໍກິານ 
ໂດຍກົງໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ແຕ່ໃນປະຈຸບັນ ປະກົດວ່າຍັງບໍ່ມີການ 
ບໍລິການປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນປົກກະຕິຢູ່ໃນຂັ້ນເມືອງ ຫຼື ຂັ້ນບ້ານ20. ຍ້ອນແນວນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງ 
ກະຊວງ ຮສສ ກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກຈໍາກັດຢູ່ແຕ່ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຮັດວຽກຂອງອົງການ 
ຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການສະເພາະກິດໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.21 ການຮ່ວມມືກັບ 
ໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເດັກຕາມການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສອງຝ່າຍ (MOUs) ລະຫວ່າງ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. 

ເມື່ອບໍ່ມີວິໄສທັດ ຫຼື ນະໂຍບາຍສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານໄດ້ອອກ 
ແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປົກປ້ອງເດັກອີງຕາມບູລິມະສິດຂອງແຕ່ລະອົງການເປັນຫຼັກ. ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຈະເຈລະຈາກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ແຜນສໍາລັບກິດຈະກໍາກັບກະຊວງທີ່ເປັນ 

20 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ເລກທີ 2506/ຮສສ.
21 ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີ: ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສັງຄົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍໃນການພົວພັນກັບລະບົບກົດໝາຍໃນສອງແຂວງໂດຍຮ່ວມມື

ກັບຄະນະປະສານວານຍຸຕິທໍາເດັກ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ, ໂຄງການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກພິການໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ຮ່ວມມືກັບອົງການຢູນິເຊັບ, 
ຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເດັກຂ້າງຖະໜົນຄືນສູ່ສັງຄົມ ແລະ ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການເພື່ອນມິດສາກົນ ແລະ 
ອົງການຢູນິເຊັບ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາສະພາບຂອງເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍດູແລງຈາກພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກພິການ ແລະ ການ 
ສະໜອງອຸປະກອນພື້ນຖານໃນສູນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ຮ່ວມມືກັບອົງການຢູນິເຊັບ.
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ຄູ່ຮ່ວມງານແບບສອງຝ່າຍຫຼາຍກວ່າແບບເປັນອັນລວມ ແລະ ເປັນແບບລະບົບທີ່ສອດຄ້ອງກັບວຽກງານທີ່ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນນໍາ.  ມີແຕ່ການແຕ່ງຕັ້ງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກເຊິ່ງເປັນຍຸດທະສາດ 
ລະດັບຊາດທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ 
ສັງກັດລັດຖະບານຫຼາຍອົງການໃນນັ້ນມີອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ, ອົງການສຸພານິມິດ ແລະ ອົງການ 
ເພື່ອນມິດສາກົນ. ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງກັບກະຊວງ ຮສສ, ໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຮັບການອະນຸ 
ມັດໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ.  ໃນບາງກໍລະນີ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ 
ຖະບານ ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານອື່ນຂອງພາກລັດເຊັ່ນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫຼື ກະຊວງປ້ອງ 
ກັນຄວາມສະຫງົບ, ເຮັດໃຫ້ກະຊວງ ຮສສ ມີຄວາມຈໍາກັດໃນການປະສານງານສໍາລັບການປົກປ້ອງເດັກ 
ແລະ ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມຂອງໂຄງການຕ່າງໆ.  

ຮູບທີ 2ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂຄງສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ 
ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ. ບົດບາດ ແລະ ຄວາມ 
ອາດສາມາດຂອງກະຊວງ ຮສສ ໃນຂັ້ນຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ບັນຍາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ.  ບົດບາດຂອງຄະນະກໍາມະການ 
ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ, ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວ 
ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆຈະໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາລະອຽດຕື່ມຢູ່ຂ້າງ 
ລຸ່ມນີ້.
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ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອເດັກ (ຄປດ)

ອີງຕາມມາດຕາ 36 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ຄະນະ 
ກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ (ຄປດ) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍໃນການລະບຸເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ 
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຄປດ ມີຄືື: 

1.	 ຮັບການລາຍງານກ່ຽວກັບເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເດັກທີ່ຕ້ອງການໆປົກປ້ອງພິເສດ, ລະບຸ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຮີບດ່ວນເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ;

2.	 ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄອບຄົວຂອງເດັກທີ່ຕ້ອງການໆປົກປ້ອງພິເສດ ແລະ ເດັກ 
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;

3.	 ໃຫ້ການແນະນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂອງບັນດາສູນ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

4.	 ເກັບກໍາສະຖິຕິກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຕ້ອງການໆປົກປ້ອງພິເສດ, ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຕົນ,ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ລາຍງານເປັນປົກກະຕິໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງ
ຕົນ22. 

ສະມາຊິກຂອງ ຄປດ ມີຕົວແທນຂ້ັນສູງ 
ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ (ກະລຸນາເບ່ິງຕາຕະລາງ 
ທີ 4). ນີ້ອາດເປັນໂອກາດໃນການຍົກບັນຫາ 
ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກຕໍ່ການນໍາຂັ້ນສູງ 
ຂອງລັດຖະບານ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນອາດ 
ເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ລວມທັງການບໍ່ສາມາດ 
ຮຽກປະຊຸມເປັນປົກກະຕິໄດ້. ໃນປະຈຸບັນ, 
ເບິ່ງຄືວ່າ ຄປດ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງຈະບໍ່ສາມາດ 
ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ 
ຈະແຈ້ງວ່າຄະນະກໍາມະການຂັ້ນສູງນີ້ໄດ້ຮັບ 
ການລາຍງານກໍລະນີ ຫຼື ແກ້ໄຂກໍລະນີເດັກ 
ທີ່ຕົກໃນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື  ເດັກທີ່ຕ້ອງການໆ 
ປົກປ້ອງພິເສດ ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພາລະ 
ບົດບາດຂອງ ຄປດ ຫຼືບໍ່. ທັງ ກະຊວງ ຮສສ 
ແລະ ຄປດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາ 
ການໃນການລະບຸ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງ 
ເດັກ, ແຕ່ວ່າຍັງບ່ໍມີການເຊ່ືອມໂຍງ ຫຼື ບໍ່ທັນມີ 
ຄະນະດັ່ງກ່າວໃນຂັ້ນບ້ານ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າມັນ 
ບໍ່ໜ້າເປັນໄປໄດ້ທີ່ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງຈະ 
ເຂົ້າມາພົວພັນແກ້ໄຂໂດຍກົງກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ.  

ຕາຕະລາງ	4:	ສະມາຊິກ	ຄປດ

ປະທານ:	ຮອງລັດຖະມົນຕີ,	ກຊ	ຮສສ

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ປະທານ / 
ຮອງປະທານ)

ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ (ຮອງປະທານ)

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ຮອງປະທານ)

ສຍລຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາແມ່ຍິງ (ຮອງປະທານ)

ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ (ສະມາຊິກ)

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສະມາຊິກ)

ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
(ສະມາຊິກ)

ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ (ສະມາຊິກ)

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ (ສະມາຊິກ)

ແນວລາວສ້າງຊາດ (ສະມາຊິກ)

ສຫຍ - ຕົວແທນຈາກສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (ສະມາຊິກ)

22 ມາດຕາ 36,  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, 2007. ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ: “ຄະນະກໍາມະການປົກ 
ປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກແມ່ນຕາໜ່າງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນຂັ້ນແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ”.



[45]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຕາມແຜນແມ່ນຈະມີການຂະຫຍາຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄປດ ໄປຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນທົ່ວປະ 
ເທດ. ການປະເມີນຄັ້ງນີ້ພົບວ່າຄະນະກໍາມະການ ຄປດ ຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ທີມງານລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ທັນ 
ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເທື່ອ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການທີ່ຖືກສໍາພາດກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງກ່ຽວ 
ກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ຍັງບໍ່ມີການຈັດກອງປະຊຸມຂອງ 
ຄປດ ຂັ້ນແຂວງເທື່ອ ຍົກເວັ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນ 
ປະໂຫຍດຂອງເດັກລະບຸວ່າຄະນະ ປຊດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມສະພາບການກ່ຽວກັບເດັກ 
ນ້ອຍ ແລະລະບຸເດັກທີ່ຕ້ອງການໆປົກປ້ອງພິເສດ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີການລະບຸໄວ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ 
ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້. ຈາກຄວາມທ້າທາຍໃນການສ້າງຕັ້ງ ຕປດ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ຕປດ ເຊິ່ງ 
ໄດ້ກ່າວໃນພາກລຸ່ມຂອງບົດລາຍງານນີ້, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກຂອງ ຕປດ ໃນ 
ການແກ້ບັນຫາປົກປ້ອງເດັກຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເທື່ອ. ການເຮັດໜ້າທີ່ໆມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະກໍາມະການ ຄປດ 
ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດເທື່ອ ຊຶ່ງເປັນຊ່ອງວ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນໂຄງສ້າງຂອງ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ.  

ໜ້າວຽກ ຂອງ ຄຊກມດ 

 � ຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງນະໂຍບາຍ, ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາ, ແຜນດໍາເນີນງານ, ແຜນງານກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ 
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສິດທິເດັກ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ.

 � ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ 
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສິດທິເດັກ, ການ 
ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ.

 � ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ 
ດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, 
ສິດທິເດັກ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ.

 � ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສິດທິເດັກ, ການປົກປ້ອງສິດ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ.

 � ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສິດທ ິ
ເດັກ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ.

 � ຮ່ວມມືກັບປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອຍາດແຍ່ງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ.

ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ. ແຜນພັບກ່ຽວກັບ ຄຊກມດ. ວຽງຈັນ.



[46] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ - ເດັກ (ຄຊກມດ)

ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ), ແຕ່ກ່ອນແມ່ນ 
ຄະນະກາໍມາທກິານແຫງ່ຊາດເພືອ່ແມ ່ແລະ ເດກັ ແລະ 
ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນກົນໄກ 
ສໍາລັບການຕິດຕາມ, ປະສານງານ ແລະ ສົ່ງເສີມການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍໃນກະຊວງຕ່າງໆ. 

ອີງຕາມແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການ 
ປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນນແຮງຕໍ່ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນນແຮງຕໍ່ເດັກໃນ ສປປ 
ລາວ (2014-2020), ຄຊກມດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ໃນການສ້າງ “ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນງານ, 
ໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບລັດຖະ 
ບານໃນການປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດການ 
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ 
ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍພິຈາລະ 
ນາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.” 
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ລວມມີການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ 
ການເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງຕໍແ່ມຍ່ງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. ຄະນະກາໍມາທກິານມບີດົບາດໃນການເປນັໃຈກາງການປະສານງານໂດຍການ 
ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາຂອງກະຊວງຕ່າງໆ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານຕ່າງໆໃນການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ. ຄຊກມດ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລວບລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ 
ວິໄຈຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ຄະນະກໍາມາທິການນີ້ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອ “ຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາກໍານົດ 
ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາ, ແຜນດໍາເນີນງານ, ແຜນງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາ, ສັນ 
ຍາ ແລະ ຖະແຫຼງການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບ: ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ສິດທິເດັກ, ປົກປ້ອງ 
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.”23 ຄະນະກໍາມາທິການໄດ້ 
ຮັບການເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຄຊກມດ ມີສະມາຊິກມາຈາກບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ 
ແລະ ມີຫ້ອງການປະສານງານຕັ້ງຢູ່ທຸກກະຊວງຫຼັກໆ. ຄຊກມດ ຍັງມີຫ້ອງການໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ 

ຕາຕະລາງ	5:	ຄະນະບໍລິຫານ	ຄຊກມດ

ປະທານ	ຄຊກມດ
ທ່ານ	ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ຮອງປະທານ	ຜູ້ທີ	1:
ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, 

ຮອງປະທານ, ຜູ້ປະຈໍາການ

ຮອງປະທານ	ຜູ້ທີ	2:
ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ຮອງປະທານ	ຜູ້ທີ	3:
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຮອງປະທານ	ຜູ້ທີ	4:
ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ຮອງປະທານ	ຜູ້ທີ	5:
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ

ຮອງປະທານ	ຜູ້ທີ	6:
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ

ຄະນະກໍາມະການຂອງ ຄຊກມດ ມີ 28 ທ່ານ
ບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ/

ຮອງປະທານອົງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ 27  
ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

23 ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ. ແຜນພັບກ່ຽວກັບ ຄຊກມດ. ວຽງຈັນ.



[47]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຊ່ຶງຕາມທິດສະດີແລ້ວໄດ້ຮັບການມອບ 
ໝາຍໜ້າທ່ີໃຫ້ເຮັດໜ້າທ່ີປະສານງານ ແລະ 
ມີຄະນະອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ 1 ທ່ານ 
ເປັນເຈ້ົາການໃນການປະສານງານຢູ່ຂ້ັນ 
ບ້ານ. ຍ້ອນໂຄງສ້າງດ່ັງກ່າວນ້ີ ແລະ ຍ້ອນ 
ວ່າມີຕົວແທນທ່ີເປັນພະນັກງານການນໍາ 
ຂ້ັນສູງ, ຄຊກມດ ຈ່ຶງອາດມີບົດບາດສໍາຄັນ 
ໃນການເປັນຜູ້ຊ້ີນໍາລະບົບປົກປ້ອງເດັກ 
ແລະ ຮັບປະກັນການປະສານງານໃນການ 
ດໍາເນີນງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆ 
ລ ວ ມ ທັງ ກ ະ ຊ ວ ງ ຫັຼກ ໆ ເ ຊ່ັນ ກ ະ ຊ ວ ງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງ 
ພາຍໃນ.

ເນື່ອງຈາກສິດອໍານາດໜ້າທີ່ຂອງ 
ຄະນະກໍາມາທິການນີ້ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 
ການປົກປ້ອງເດັກ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ 
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນວົງກ້ວາງ 
ລວມທັງບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ 
ການສຶກສາ, ບົດບາດຂອງ ຄຊກມດ ໃນ 
ການປົກປ້ອງເດັກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດ. ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 
ແລະ ຂະແໜງສຶກສາທິການ ກໍມີບົດບາດ 
ໃນການປ້ອງກັນແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ 
ໄຂຕໍ່ການລະເມີດການປົກປ້ອງເດັກ, ສະ 
ນັ້ນ ສິ່ງນີ້ອາດຈະເປັນຜົນດີ. ໃນເວລາສໍາ 
ພາດພາກສ່ວນຕ່າງໆຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ 
ແລະ ບ້ານສໍາລັບການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ມີ 

ພາກສ່ວນໃດເລີຍກ່າວເຖິງຄະນະກໍາມາທິການນີ້. ບົດບາດທີ່ນຶກເຫັນໄດ້ຂອງ ຄຊກມດ ກ່ຽວກັບຄະນະ 
ກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກກໍ່ຍັງບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ຍັງມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນກັນກ່ຽວກັບ 
ການເປັນສະມາຊິກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປົກປ້ອງເດັກໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງ 
ທັງຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ 
ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ. ສິ່ງທ້າທາຍອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນ ຄຊກມດ ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງ ຄປດ ອັນນີ້ 
ແມ່ນອຸປະສັກອັນໜຶ່ງໃນການປະສານງານລະຫວ່າງກົນໄກຕ່າງໆ. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມກະຈ່າງ 
ແຈ້ງກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ  
ແລະ ແມ່-ເດັກແລະ ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. 

ຮູບທີ 3: ໂຄງຮ່າງຂອງ ຄຊກມດ ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ

ຄມດ	ຂັ້ນລຸ່ມສູນກາງ
ຄມດ	ກະຊວງ	/	ອົງການທຽບເທົ່າຂັ້ນສູນກາງ

ປະທານ ຄມດ ຂັ້ນລຸ່ມສູນກາງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ /
ຮອງຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າຂັ້ນສູນກາງ

ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຂັ້ນກະຊວງ/
ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ

ພະແນກເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ

ຄມດ	ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ຄມດ	ຂັ້ນແຂວງ	ແລະ	ນະຄອນຫຼວງ

ປະທານ ຄມດ ຂັ້ນແຂວງ

ຮອງເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້າຄອງນະຄອນ

ປະທານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ /

ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ປະຈໍາການຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ

ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

ຂະແໜງເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ

ຄມດ	ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ	-	ຄມດ	ຂັ້ນເມືອງ

ປະທານ ຄມດ ຂັ້ນເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ 

ປະທານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງເປັນຜູ້ປະຈໍາການຮອງປະທານ
ຄະນະກໍາມະການ

ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຂັ້ນເມືອງ

ໜ່ວຍງານເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່-ເດັກ



[48] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (ສຍລ)

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວເປັນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ມີສິດອໍານາດໜ້າທີ່ໃນການເປັນຕົວແທນ, ສົ່ງເສີມ 
ແລະ ໃຫ້ສິດອໍານາດແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ24. ສຍລ ມີເຄືອຂ່າຍການຈັດຕັ້ງທີ່ກ້ວາງຂວາງທົ່ວປະເທດ, 
ໂດຍມີສະມາຊິກຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ. ໃນຂັ້ນສູນກາງ ສຍລ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໂດຍລວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ25. ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ສຍລ ມີພະນັກ 
ງານປະຈໍາຢູ່ທຸກແຂວງ ແລະ ທຸກເມືອງເພື່ອສະໜອງ 
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຊຶ່ງມີພະນັກ 
ງານປະມານ 3 ຫາ 4 ຄົນໃນແຕ່ລະເມືອງ. ພະນັກງານ 
ວິຊາການເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຕັກນິກ 
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຕາມຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມທີ່ສະໜັບ 
ສະໜູນໂດຍອົງການຢູນິເຊັບ. ພະນັກງານຂອງ ສຍລ ໄດ ້
ອະທິບາຍວ່າ ພະນັກງານ ສຍລ ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມ 
ຈໍາກັດດ້ານຄວາມອາດສາມາດເນື່ອງຈາກຂາດການສຶກ 
ສາ ແລະ ຫຼັກສູດທີ່ມີຢູ່ກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບທຸກທ້ອງຖິ່ນ 
ສະເໝີໄປ. ມີການພະຍາຍາມຈັດການຝຶກອົບຮົມທີ່ງ່າຍ 
ແລະ ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກ່ຽວກັບວິທີການໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ 
ຕໍ່າສຸດສໍາລັບການປະຕິບັດເມື່ອມີການລາຍງານບັນຫາເຂົ້າມາ. ພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນນັກສັງຄົມສົງເຄາະ 
ມືອາຊີບ ແຕ່ມີການລາຍງານວ່າເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວໃນການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫຼືອ.  

ນອກຈາກການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແລ້ວ, ພະນັກງານ ສຍລ ຍັງສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຂະບວນການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍຕື່ມອີກ; ພະນັກງານຂອງ  
ສຍລ ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ເປັນຕົວແທນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນສານໃນເວລາດໍາເນີນຄະດີ. 
ຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນາຍບ້ານມອງວ່າສະຫະພັນແມ່ຍິງເປັນເປັນບ່ອນທີ່ສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຈະມີການຮັບຮູ້ດີກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດດັ່ງກ່າວຂອງສະຫະພັນ 
ແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າ ຕປດ ແລະ ຫ້ອງການ ຮສສ. ສຍລ ມີສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 
ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ສະໜອງທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວສໍາລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການ 
ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຈາກການຄ້າມະນຸດ. ໄດ້ມີການສ້າງທີ່ພັກອາໄສໃໝ່ຂຶ້ນໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 
ແຕ່ວ່າປະຈຸບັນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການດໍາເນີນງານຢ່າງເຕັມທີ່ເທື່ອ. ສຍລ ມີຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນຂັ້ນແຂວງ 
ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໃນທັງໝົດ 18 ແຂວງ ແລະ 148 ເມືອງ, ລວມທັງເມືອງໄຊສົມບູນທີ່ຫາກໍ່ສ້າງຕັ້ງໃໝ່. 
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທັງໝົດທີ່ມີໃຫ້ແກ່ ສຍລ ຫຼື ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້, ສິ່ງນີ້ຈະ 
ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການວາງແຜນໃນ 
ອະນາຄົດ.

ສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ, 
ຄະນະພັດທະນາບ້ານ ແລະ ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ (ຢູ່ໃນບ້ານທີ່ມີ ຕປດ) ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ນີ້ເປັນວຽກເພີ່ມ 

ການບໍລິການ	ຂອງ	ສຍລ

• ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ

• ການນໍາສົ່ງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ
ກັບຄືນສູ່ສັງຄົມ

• ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ 
ການໄປນໍາ/ຢູ່ນໍາຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນເວລາດໍາ 
ເນີນຄະດີ

• ສູນ ແລະ ຕາໜ່າງໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກນ້ອຍຂັ້ນແຂວງ

24 ສຫຍ 2009.
25 ສຫຍ 2009.
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ນອກຈາກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງເຊັ່ນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຫາອື່ນເຊັ່ນ 
ບັນຫາການຄ້າມະນຸດ. ບັນດາໜ້າວຽກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະມາຊິກ ສຍລ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເປັນຕົວແທນແມ່ຍິງ 
ປະມານ 1 ຫາ 2 ຄົນຕໍ່ບ້ານ ເປັນຜູ້ເຮັດຊຶ່ງເປັນການເຮັດວຽກແບບສະໝັກໃຈ. ເຖິງວ່າອາສາສະໝັກບໍ່ໄດ້ 
ຮັບການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນຫຍັງໃນການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ຕໍາແໜ່ງນີ້ຖືວ່າມີຊື່ສຽງໃນບາງທ້ອງຖິ່ນ. 
ໃນຂະນະທີ່ມີສະຫະພັນແມ່ຍິງຢູ່ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ມີຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ແຕ່ຄວາມອາສາມາດໃນການ 
ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ແມ່ນມີຈໍາກັດຫຼາຍ 
ຍ້ອນຂາດແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ບໍ່ມີການຝຶກອົບຮົມໃນການສ້າງທັກສະໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ. 

ສິດອໍານາດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງ ສຍລ ແລະ ຂອງ ກະຊວງ ຮສສ ອາດມີຄວາມຊໍ້າຊ້ອນກັນໃນແງ່ຂອງ 
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂົງເຂດຈຸດສຸມ. ເນື່ອງຈາກ ກະຊວງ ຮສສ ມີອໍານາດໜ້າທີ່ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ຕ້ອງການໆ 
ປົກປ້ອງພິເສດ ແຕ່ບໍ່ມີພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອປະຕິບັດບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ, ການຮ່ວມມື 
ແລະ ການປະສານງານກັບເຄືອຂ່າຍການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນດ້ວຍຄວາມ 
ສະໝັກໃຈອາດເປັນໂອກາດດີໃນການແກ້ໄຂຊ່ອງວ່າງນີ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການ 
ລົງທຶນດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຫຼາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວແທນທີ່
ເຮັດວຽກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນສາມາດປະຕິບັດບົດບາດອັນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ໃນ
ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສະຫວັດດີການໃຫ້ແກ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວໂດຍລວມ.

ຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາເດັກ

ລັດຖະບານລາວ ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາເດັກໃນປີ 2016 ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ 
ທ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 08/ນຍ. ກອງເລຂາຂອງຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາເດັກໄດ້ຮັບການ 
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົງລົງຂອງທ່ານໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດສະບັບເລກທີ 347/ອຍກ ລົງວັນທີ 
21 ພຶດສະພາ 2015, ຊຶ່ງມີສະມາຊິກທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາ 
ຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາ 
ເດັກ ປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດຂອງ ສປປ ລາວ (ເປັນຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະ 
ການ), ຮອງໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ (ເປັນຮອງຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະການ), ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ, 
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 
(ເປັນຄະນະກໍາມະການ). ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 08 /ນຍ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງອົງການໄອຍະການສະບັບ 
ເລກທີ 347/ອຍກ ລົງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2015 ລະບຸວ່າຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາເດັກ ແລະ ກອງເລຂາ 
ຂອງຄະນະປະສານງານຍຕຸທິາໍເດກັ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະສານງານ ແລະ ການຮວ່ມມກືບັກະຊວງ/ 
ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ປະສານງານການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ 
ການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸຕິທໍາເດັກ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແລະ ອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸຕິທໍາເດັກ.

ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຖືກສໍາພາດ, ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຍັງມີວຽກງານສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ 
ເຮັດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກໍາທີ່ມີຢູ່ໃນການດໍາເນີນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ແລະ ການດໍາເນີນ 
ວຽກງານຂອງກອງເລຂາ, ເຖິງມີການລາຍງານວ່າກໍາລັງມີການດໍາເນີນການຢູ່ກໍ່ຕາມ. ຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ຂະບວນການດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບຍຸຕິທໍາເດັກ, ຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາເດັກກໍາລັງຮ່າງປື້ມຄູ່ມື ຫຼື ຄູ່ມື 
ກ່ຽວກັບວິທີການດໍາເນີນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເດັກໃນສານ. ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ 
ປະກອບມີການກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງພະນັກງານວິຊາການທີ່ແກ້ໄຂ 
ຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ. ຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາເດັກກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໆຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ 
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ກດົໝາຍ ແລະ ດາ້ນສງັຄມົໃຫແ້ກເ່ດກັທີເ່ຂົາ້ມາກຽ່ວຂອ້ງກບັລະບບົຍຕຸທິາໍ ແລະ ໂຄງການແກໄ້ຂການກະທາໍ 
ຜິດຂອງເດັກໂດຍບໍ່ສົ່ງໃຫ້ສານຕັດສິນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ.

ຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາເດັກເນັ້ນໃສ່ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມເດັກ 
ໃນຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີ ລວມມີເດັກ 3 ກຸ່ມ: 1). ເດັກກະທໍາຜິດ, 2) ເດັກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ 3) ເດັກ 
ທີ່ເປັນພະຍານ. ໃນກໍລະນີເດັກກະທໍາຜິດ, ຖ້າເປັນການກະທໍາຜິດທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໂທດຕໍ່າກວ່າ 3 ປີລົງ 
ມາ, ຈະພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄະດີດັ່ງກ່າວຜ່ານທາງບໍລິຫານຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ສໍາລັບເດັກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ຖ້າຜູ ້
ກະທໍາຜິດເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ຄະດີຈະຖືກສົ່ງໄປແກ້ໄຂຜ່ານລະບົບສານຍຸທິທໍາຜູ້ໃຫຍ່, ດັ່ງນັ້ນ ຄະນະປະສານ 
ງານຍຸຕິທໍາເດັກຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເກັບກໍາສະຖິຕິກ່ຽວກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ. ພະນັກງານວິຊາການຂອງຄະນະປະສານ 
ງານຍຸຕິທໍາເດັກທີ່ຖືກສໍາພາດ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ສິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບໃນການແກ້ໄຂຄະດີກ່ຽວກັບ 
ເດັກຜູ້ເຄາະຮ້າຍແມ່ນການຊອກບ່ອນພັກເຊົາສໍາລັບເດັກ ຖ້າວ່າຄອບຄົວເດັກບ່ໍສາມາດເບ່ິງແຍງດູແລເດັກ 
ໄດ້. ອີງຕາມກົດໝາຍ, ກະຊວງ ຮສສ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊອກບ່ອນພັກເຊົາທີ່ປອດໄພໃຫ້ເດັກ 
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຄວນຈະແມ່ນບ່ອນ/ສະຖານທີ່ແນວໃດ. ສິ່ງນີ້ຍັງເປັນບັນຫາຕື່ມ ສໍາລັບ 
ກໍລະນີທີ່ພໍ່ແມ່ຖືກຈັບ.ໃນຂະນະທີ່ຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາເດັກສະເໜີຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນ 
ຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບເດັກ, ຍັງມີຫຼາຍວຽກສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄະນະປະສານງານນີ້ສາມາດ 
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ໜຶ່ງໃນບູລິມະສິດສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ 
ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍຂະແໜງການໃນການປະຕິບັດຜົນການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງຕໍ່ເດັກແມ່ນ ‘ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາເດັກ ແລະ ກອງເລຂາ 
ຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາເດັກໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊີ້ນໍາ, ປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 
ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບເດັກ.’26 

ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ

ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດເປັນໜ່ວຍງານທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍພາກສ່ວນພາຍ
ໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຊຶ່ງໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດມາລວມກັນ. ຈຸດເດັ່ນຂອງຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 
ລະດບັຊາດແມນ່ການມສີະມາຊກິຄະນະວຊິາການໃນການເຮດັວຽກ ຊຶງ່ອາດເປນັຕວົຢາ່ງຂອງໜວ່ຍປະສານ 
ງານໃນລະດັບສູງທີ່ອາດເປັນຕົວແບບທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການທີ່ມີຫຼາຍພາກ 
ສ່ວນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.

ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດແມ່ນຄະນະກໍາມະການທີ່ມີຕົວແທນມາຈາກຫຼາຍ 
ຂະແໜງການ ໂດຍແມ່ນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານ. ມີຮອງປະທານ 4 ທ່ານ, ປະກອບມີ 
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ມີສະມາຊິກ 
ອີກ 8 ທ່ານໃນລະດັບຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຂັ້ນທຽບເທົ່າ ຊຶ່ງປະກອບມີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງສາທາລະນະ 
ສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ27. ຄະນະກໍາມະ 
ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸລະດບັຊາດມບີດົບາດສາໍຄນັໃນການຊີນ້າໍ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ 
ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດແມ່ນໄດ້ຮັບ 

26 ແຜນຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ.
27 ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ ້

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. ເອກະສານອ້າງອີງ 019 /ປ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 28 ມັງກອນ 2016



[51]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ການສະໜັບສະໜູນການເຮັດວຽກຈາກກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດເຊິ່ງ 
ແມ່ນຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບ 
ສະໜນູໂດຍຄະນະຊີນ້າໍຂັນ້ແຂວງກຽ່ວກບັການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸໃນທກຸແຂວງ. ສະມາຊກິຂອງກອງເລຂາ 
ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານຄະນະກໍາມະການຕ້ານ 
ການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ, ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນຈາກສິບຂະແໜງການໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ28. ນັບແຕ່ປ ີ 
2019 ລັດຖະບານໄດ້ຊຸກຍູ້ການສ້າງຕັ້ງກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນເມືອງໃນທຸກໆ
ເມືອງ.

ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍວຽກງານຂອງຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ 2016-2020, ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 4 ພາກ ຫຼື 4Ps (ການປ້ອງກັນ, ການຟ້ອງ 
ຮ້ອງ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ). ໃນແຕ່ລະປີລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ວຽກ 
ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນຸດຂອງຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ຈະບໍ່ຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບຈໍານວນເງິນທັງໝົດຂອງງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບກໍ່ຕາມ.

ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍວຽກງານຂອງຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ 2016-2020, ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 4 ພາກຫຼື 4Ps (ການປ້ອງກັນ, ການຟ້ອງ 
ຮ້ອງ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ). ໃນແຕ່ລະປີລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ວຽກ 
ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນຸດຂອງຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ
ບໍ່ຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບຈໍານວນເງິນທັງໝົດຂອງງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບກໍ່ຕາມ.

ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ. ພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງການປະສານງານນີ້, ຄະນະກໍາມະການ 
ຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດໄດ້ລາຍງານປະຈໍາປີຕໍ່ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີພ້ອມທັງສົ່ງບົດລາຍ 
ງານຄວາມຄືບໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປະເມີນ ແລະ ລາຍງານ 
ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດໃນລະດັບໂລກ (Global TIP). ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບຫຼຸດລົງ 
ເປັນ TIER 3 ໃນປີ 2017, ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃໝ່ ແລະ ປະເທດໄດ້ຖືກຍົກລະດັບເປັນສະຖານະພາບ 
ໃນ TIER 2 ໃນປີ 2018

ພາກສ່ວນອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບປົກປ້ອງເດັກ

ນອກຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ, ຍັງມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ມີບົດບາດພົວພັນ 
ເຖິງຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກກ່ຽວຂ້ອງໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີບົດບາດໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ເນື່ອງຈາກທັງສອງກະຊວງມີຄວາມໃກ້ສິດກັບ 
ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ. ບົດບາດຂອງຂະແໜງດັ່ງກ່າວໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ລວມທັງການມີສ່ວນຂອງພາກ 
ວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ກຸ່ມອົງການທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກ ໄດ້ຖືກວິເຄາະ 
ໄວ້ໃນພາກໜຶ່ງຂອງການປະເມີນຄັ້ງນີ້.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 

ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນມີການພົວພັນກັບເດັກທຸກໆມື້ ແລະ ຈະເປັນຜູ້ທໍາອິດທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ສະພາບຂອງເດັກທັງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູ່ເຮືອນອີງຕາມສິ່ງທີ່ປະກົດໃຫ້ເຫັນ, ການປະພຶດຕົນຂອງເດັກ 

28 10 ຂະແໜງການ ປະກອບມີ: ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮສສ, ສຍລ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຕ່າງປະເທດ, ຍຸຕິທໍາ, ສຶກສາແລະກິລາ, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະ 
ທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຊາວໜຸ່ມລາວ ແລະ ກໍາມະບານລາວ.



[52] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການເລົ່າກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງເດັກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ 
ສໍາລັບການປະເມີນຄັ້ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ບໍ່ມີການຄາດວ່າຄູຈະມີບົດບາດໃນການປົກປ້ອງ 
ເດັກ. ເດັກ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເວົ້າວ່າຄູຈະບໍ່ລະບຸ, ບໍ່ລາຍງານ ຫຼື ບໍ່ຕິດຕາມຫຍັງ ໃນ 
ກໍລະນີທີ່ເຂົາເຈົ້າສົງໃສວ່ານັກຮຽນມີບັນຫາກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກຢູ່ໃນເຮືອນ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນ 
ເລື່ອງສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຈະຊ່ວຍ. ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ, ເດັກ ແລະ 
ຄອບຄົວໄດ້ເວົ້້າວ່າເດັກທີ່ປະເຊີນກັບບັນຫາຈະບໍ່ໄປຫາ ຫຼື ບອກກັບຄູເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ. ເມື່ອນັກສຶກສາ 
ຄົນຄ້ວາຖາມເດັກໄວໜຸ່ມຊາຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນວ່າຄູເປັນທາງເລືອກໃນການໄປຫາ 
ເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ ເບິ່ງຄືວ່າໄວໜຸ່ມຊາຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງເຫຼົ່ານັ້ນແປກປະຫຼາດໃຈ. ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ 
ວ່ານີ້ຄືຂົງເຂດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາສໍາລັບການສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍການຮ່ວມມື 
ກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພາະວ່າຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການ 
ຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ ທັງໃນດ້ານຂອງການປ້ອງກັນ ແລະ ໃນດ້ານຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ປົກປ້ອງເດັກ. 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ເບິ່ງຄືວ່າໃນປະຈຸບັນກະຊວງສາທາລະນະສຸກຍັງບໍ່ໄດ້ມີບົດບາດຫຼາຍຢູ່ໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ບັນດາ 
ທ່ານໝໍ ແລະ ພະຍາບານ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສຸກສາລາ ຈະເປັນບຸກຄົນທໍາອິດ 
ທີ່ພົວພັນກັບກໍລະນີການທາລຸນ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ 
ທີ່ເດັກໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍທາງຮ່າງກາຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ແນະນໍາ ຫຼື ຂັ້ນຕອນວິທີ 
ການທີ່ລະອຽດຈະແຈ້ງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານແພດໝໍສາມາດລະບຸ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບກໍລະນີສົງໃສ. 
ແພດອາດປິ່ນປົວທາງດ້ານການແພດ ແລະ ໃຫ້ເດັກກັບໄປເຮືອນ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຖາມຫຍັງກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ 
ເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍທາງຮ່າງກາຍ. ນີ້ຄືຊ່ອງວ່າງສໍາຄັນໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ. 
ໃນໄລຍະທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສໍາລັບການປະເມີນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂໍສໍາພາດພະນັກງານ 
ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່່ວ່າບໍ່ສາມາດສໍາພາດພະນັກງານວິຊາການທີ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ກ່ຽວ 
ກັບຈຸດຢືນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກຢູ່ໃນ 
ຄລີນິກ ແລະ ໃນໂຮງໝໍ.

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວມີ 2 ລະດັບປະລິນຍາພາຍໃຕ້ພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການ 
ພັດທະນາ, ປະລິນຍາຕີວິຊາສິລະປະສາດວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ປະລິນຍາຕີວິຊາສິລະປະສາດ 
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຊຸມຊົນ. ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ, ນັກຮຽນຄວນຈະໄດ້ເຮັດວຽກກັບກະຊວງ ຮສສ 
ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນຂອງພາກລັດ, ອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໃນຂົງເຂດສັງຄົມ 
ສົງເຄາະ ແລະ ຂົງເຂດພັດທະນາສັງຄົມ. ການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະໃນ 
ສປປ ລາວ ພົບວ່າ ‘ໃນຂະນະທີ່ການພັດທະນາການສຶກສາດ້ານວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ 
ຫຼາຍໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ, ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການ 
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້ແກ່ຄະນະພາກວິຊາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 
ເສມີສາ້ງຫຼກັສດູໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຂຶນ້, ສະໜອງການສະໜບັສະໜນູແກພ່າກປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ 
ມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອໃຫ້ສາມາດລົງເລິກເລື່ອງການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ສັງຄົມສົງເຄາະໃນຊຸມຊົນໃຫ້ກ້ວາງ 
ຂວາງຕື່ມ ແລະ ໃຊ້ວິທີການສອນທີ່ທັນສະໄໝຂຶ້ນ.” 29

29 ທ່ານ Keshavarzian, Ghazal. ການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ. ສິງຫາ 2016.
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ອີງຕາມການສໍາພາດພະນັກງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ່ວນຫຼາຍນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບພາກ 
ວິຊານີ້ ຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ອາຊີບນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ແຕ່ຫາວຽກໃນຂະແໜງການອື່ນເຮັດແທນ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມ ີ
ໂອກາດ ແລະ ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງງານທັງໃນພາກລັດ ແລະ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ. ກະຊວງ 
ຮສສ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການເພື່ອຄັດເລືອກ ແລະ ຮັບເອົານັກຮຽນທີ່ຈົບປະລິນຍາຕີສາຂາວຽກງານ 
ສັງຄົມສົງເຄາະເຂົ້າເຮັດວຽກ ແຕ່ວ່າ ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ສາມາດຮັບເອົາເຂົາເຈົ້າເຂົ້າເປັນພະນັກງານສັງຄົມສົງ 
ເຄາະໄດ້ ຍ້ອນມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການຮັບພະນັກງານໃໝ່.30 ອົງການ ຢູນິເຊັບຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສ້າງ 
ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະແບບເຄິ່ງມືອາຊີບ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ຊຶ່ງໄດ້ມີການທົດສອບ ແລະ ດັດປັບໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄວາມຕ້ອງການຂອງພະນັກງານກະຊວງ 
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຜູ້ເຮັດວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະແບບເຄິ່ງມືອາຊີບ ແລະ ອາສາສະໝັກ 
ໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ.

ກຸ່ມອົງການທ່ີເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກ

ກຸ່ມອົງການທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກ (CPWG) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2009 ໂດຍແມ່ນອົງການ 
ຢນູເິຊບັ ແລະ ອງົການຊວ່ຍເຫຼອືເດກັ ເປນັຜູລ້ເິລີມ່ເປດີເວທໃີຫແ້ກອ່ງົການຈດັຕັງ້/ໜວ່ຍງານຕາ່ງໆມໂີອກາດ 
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ, ຍຸດທະສາດໃນການໂຄສະນາປູກຈິດ 
ສໍານຶກ ແລະ ການລະດົມທຶນ) ເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັນ. ທີມງານການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ພົບກັບອົງການຕ່າງໆໃນກຸ່ມ 
ນີ້ ເພື່ອສົນທະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ 
ເພື່ອແລກປ່ຽນຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຈາກການປະເມີນ. ມີການເວົ້າວ່າ ການປະສານງານກັນລະຫວ່າງໜ່ວຍ 
ງານຕ່າງໆຍັງບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບປານໃດ. ມີການຄາດຫວັງວ່າກຸ່ມອົງການທີ່ເຮັດວຽກ 
ປົກປ້ອງເດັກຈະສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃຕ້ສ້າງວິໄສທັດຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ຊຶ່ງຈະ 
ວາງກອບການເຮັດວຽກສໍາລັບໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກ. ສະມາຊິກກຸ່ມອົງການທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງ 
ເດັກ ໄດ້ສະແດງພັນທະຂອງຕົນ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງ 
ເດັກ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ໃນ 
ປະຈຸບັນ.

ໂຄງສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ: ຂ້ັນຊຸມຊົນ

ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ມີການຊໍ້າຊ້ອນກັນຫຼາຍລະຫວ່າງກຸ່ມເຮັດວຽກເຄິ່ງທາງການ (quasi-formal groups) 
ລວມທັງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ, ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຄະນະພັດທະນາບ້ານ - ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ ່
ແມ່ນບຸກຄົນໆດຽວກັນເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັນພາຍໃຕ້ຊື່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນລະຫວ່າງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ,  
ຜູ້ຕອບສໍາພາດສ່ວນຫຼາຍລະບຸວ່າ ອົງການປົກຄອງບ້ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງ 
ເດັກ. ບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ຂອງກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ປົກປ້ອງເດັກໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ຄະນະພັດທະນາບ້ານ 

ອົງການປົກຄອງບ້ານມີບົດບາດເປັນຜູ້ນໍາໃນການບໍລິຫານທ້ອງຖິ່ນ. ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນນາຍບ້ານ ແລະ 
ຮອງນາຍບ້ານເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາຄະນະພັດທະນາບ້ານ, ຊຶ່ງມີຕົວແທນຈາກ ສຍລ, ຊາວໜຸ່ມ, ແນວໂຮມ, ປກສ, 
ປກຊ ແລະ ຜູອ້າວໂຸສ(ກະລນຸາເບິງ່ ຕາຕະລາງທ ີ6 ຂາ້ງລຸມ່)31. ສະມາຊກິຄະນະພດັທະນາບາ້ນແກໄ້ຂບນັຫາ 
ປົກປ້ອງເດັກໂດຍຜ່ານການໄກ່ເກັ່ຍ ແລະ ໃຊ້ກົດປະເພນີໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ນາຍບ້ານໄດ້ຮັບການ 
ຄັດເລືອກໂດຍປະຊາຊົນໃນບ້ານ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນໃນແຕ່ລະເດືອນ.32 

30 ໜັງສືພິມ Vientiane Times. “ຍຸກການຈ້າງງານ/ຮັບພະນັກງານເພີ່ມ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຈ້ງໃຫ້ກົມຕ່າງໆພາກລັດ”. ມິຖຸນາ 14, 2019.
31 ສະມາຊິກຄະນະປົກຄອງບ້ານອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະບ້ານ.
32 ມີການລາຍງານວ່າປະມານ 100,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ອາດເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ 3 ສ້າງ.
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ດັງ່ທີຈ່ະໄດຄ້ົນ້ຄວ້າລະອຽດຕືມ່ໃນບດົລາຍງານ ພາກ C: ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ບນັທດັຖານຂອງສງັຄມົ, 
ມີໜ້ອຍສຸດທີ່ກໍລະນີບັນຫາປົກປ້ອງເດັກບໍ່ຖືກແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຄອບຄົວຍາດພີ່ນ້ອງ, ອາດມີການລາຍງານໃຫ້ 
ອົງການປົກຄອງບ້ານຮູ້ເພື່ອແກ້ໄຂ. ອົງການປົກຄອງບ້ານຈະພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂເພື່ອຮັກສາ 
ຄວາມສາມັກຄີກັນໃນຊຸມຊົນ,ຊ່ຶງເປັນເປ້ົາໝາຍຫັຼກ. ຍຸດທະວິທີໃນການບັນລຸການແກ້ໄຂດ່ັງກ່າວລວມມີ ການ 
ປຶກສາຫາລືກັບຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດເຊັນບົດບັນທຶກວ່າຈະບໍ່ເຮັດຄືເກົ່າອີກ ແລະ ອາດມີ 
ການຈັດການບາສີສູ່ຂັວນຂຶ້ນ.

ຕາຕະລາງ	6:	ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາບ້ານ

ນາຍບ້ານ

ຮອງນາຍບ້ານ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍ

ຄະນະປົກຄອງບ້ານເປັນໂຄງສ້າງຂອງລັດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ພາຍໃຕ້ຫ້ອງການພາຍໃນ 
ຂັ້ນເມືອງ. ນາຍບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ຊຶ່ງມີອາຍຸການ 
ເຮັດວຽກເປັນເວລາ 3 ປີ.  

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງນາຍບ້ານ ມີການຄັດເລືອກຮອງນາຍບ້ານ ຊຶ່ງມີອາຍຸການເຮັດວຽກ 
ເປັນເວລາ 3 ປີຄືກັນ. ຈໍານວນຂອງຮອງນາຍບ້ານແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງບ້ານວ່າເປັນ
ບ້ານໃຫຍ່ສໍ່າໃດ.

ຫົວໜ້າໜ່ວຍ ຫຼື ເຂດ/ຄຸ້ມໃນບ້ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການນໍາພາໜ່ວຍທີ່ມີສະມາ 
ຊິກປະມານ 10 ຄົວເຮືອນ. ຫົວໜ້າໜ່ວຍຈະລາຍງານໃຫ້ນາຍບ້ານກ່ຽວກັບທຸກບັນຫາທີ່ 
ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນໜ່ວຍ.

ແນວລາວສ້າງຊາດ
ຕົວແທນແນວລາວສ້າງຊາດຖືກລະບຸໂດຍຊຸມຊົນວ່າເປັນຜູ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕັດສິນ 
ບັນຫາໃນຂັ້ນບ້ານ ທັງໃນການໄກ່ເກັ່ຍຄະດີທີ່ລາຍງານຫາອົງການປົກຄອງບ້ານ, ການໃຫ ້
ຄໍາປຶກສາຫາລືແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ໃນການຕັດສິນບັນຫາພາຍໃນບ້ານ. 

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ	
ປົກກະຕິແລ້ວ ຕົວແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງຈະເປັນສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາບ້ານ ແລະ ໃນ 
ບາງກໍລະນີຈະມີບົດບາດໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ໃນການໄກ່ເກັ່ຍ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. 

ຊາວໜຸ່ມລາວ	 ຕົວແທນຂອງຊາວໜຸ່ມລາວ ຈະເປັນສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາບ້ານ.

ຜູ້ອາວຸໂສໃນບ້ານ

ຜູ້ອາວຸໂສໃນບ້ານ ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ ແລະ ນັບຖືໃນຊຸມຊົນ ແລະ ມັກຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ 
ຂອງຄະນະພັດທະນາບ້ານ, ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການຕັດສິນບັນຫາ. ມີຄວາມຊໍ້າຊ້ອນກັນກ່ຽວ 
ກັບບົດບາດຂອງຜູ້ອາວຸໂສ ແລະ ແນວໂຮມບ້ານ - ໃນບາງກໍລະນີສອງຕໍາແໜ່ງນີ້ໝາຍ 
ເຖິງຄົນໆດຽວກັນ.

ຕົວແທນ	ປກຊ	ບ້ານ ຕົວແທນ ປກຊ ບ້ານ (ກອງຫຼອນ) ມີບົດບາດສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ຈໍາເປັນ 
ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການບັງຄັບ ຢູ່ໃນບ້ານ.

ປກສ	ບ້ານ	

ຄ້າຍຄືກັນກັບຕົວແທນ ປກຊ ບ້ານ, ປກສ ບ້ານ (ປ້ອງກັນບ້ານ) ກໍມີບົດບາດສະເພາະໃນ 
ກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການບັງຄັບ.ອີງຕາມ ກຊ ຮສສ, ທັງຕົວ 
ແທນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ປກສ) ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ (ປກຊ)ຂອງບ້ານ ແມ່ນເຮັດວຽກ 
ແບບສະໝັກໃຈແລະບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຫຼືຄ່າຊົດເຊີຍສໍາລັບການເຮັດວຽກ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.



[55]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ັຍຂ້ໍຂັດແຍ່ງຂ້ັນບ້ານ

ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ (ກຊ 
ຍຕທ), ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານແມ່ນໂຄງສ້າງທ້ອງຖິ່ນທີ່ອີງໃສ່ກົນໄກຂອງຊຸມຊົນທີ່ມີມາແຕ່ດົນ 
ນານເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຊຶ່ງລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງເສີມກົນໄກນີ້ໃນຈໍານວນຫຼາຍໆບ້ານໃນສປປລາວ.33  ອີງ 
ຕາມ ກຊ ຍຕທ, ປະຈຸບັນມີ 8,469 ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານໃນທົ່ວປະເທດ. ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດ 
ແຍ່ງຂັ້ນບ້ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາເລັກນ້ອຍ. ມີການ 
ເກັບຄ່າທໍານຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການໄກ່ເກັ່ຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ຄົນຢູ່ໃນບາງຊຸມຊົນຈຶ່ງມັກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໂດຍ 
ຜ່ານກົນໄກອື່ນ.34 ອີງຕາມ ກຊ ຍຕທ, ບໍ່ມີຂໍ້ກໍານົດຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າທໍານຽມສໍາລັບ 
ການໄກ່ເກັ່ຍຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກນ້ອຍ. ໂດຍຫຼັກການແລ້ວ, ບໍ່ຄວນເສຍຄ່າທໍານຽມສໍາລັບການໄກ່ເກັ່ຍ
ຄະດີຂອງເດັກ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນຫານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຢືນຢັນໃນລະຫວ່າງການປະເມີນ.

ໃນປີ 2002 ໄດ້ມີການຕ້ັ້ງໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຄະດີເດັກຂຶ້ນຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນພາຍໃຕ້ໂຄງການຍຸຕິທໍາເດັກ ເຊິ່ງ 
ອອກແບບມາເພື່ອແກ້ໄຂຄະດີເດັກໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ສະມາຊິກໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຄະດີເດັກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ດຽວ 
ກັບໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ, ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າອາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການແກ້ 
ໄຂຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອີງຕາມ ກຊ ຍຕທ,ຈະບໍ່ມີໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຄະດີເດັກຕໍ່ໄປ 
ອີກແລ້ວ ແລະ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລົງວັນທີ 6 ມັງກອນ 2016, ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ຂັ້ນບ້ານ ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໄກ່ເກັ່ຍຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ. ປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດມີໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດ 
ແຍ່ງຂັ້ນບ້ານຢູ່ 8,469 ບ້ານ. ມາຮອດປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີການປະເມີນຜົນຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການ 
ບໍລິການຂອງໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ, ນອກຈາກການປະເມີນກ່ຽວກັບການໄກ່ເກັ່ຍຄະດີເດັກ ໃນ 
ສປປ ລາວ ທີ່ດໍາເນີນໂດຍບໍລິສັດ Children’s Legal Centre (CORAM) ໃນປີ2012. 

ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ (ຕປດ)

ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ໃນກອບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການວ່າເປັນໂຄງສ້າງຫຼັກ 
ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ເປັນບ່ອນເຊື່ອມໂຍງຂັ້ນບ້ານກັບຂັ້ນເທິງ 
ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງການບໍລິການ. ມາດຕາ 36 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນ 
ປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2007) ໄດ້ລະບຸວ່າ:

“… ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະກໍາມະການ 
ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ລະບຸບັນຫາຂອງເດັກ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກທີ່ຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫຼືອພິເສດ… ”35

ກົດໝາຍຍັງໄດ້ກໍານົດບົດບາດຂອງຕາໜ່າງ ຊຶ່ງລວມມີ: “ການຕິດຕາມກວດກາເດັກທີ່ຖືກປ່ອຍປະລະ 
ເລີຍ ຫຼື ເດັກທີ່ຖືກສວຍໃຊ້, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຕ້ອງການໆປົກປ້ອງພິເສດ ແລະ ລາຍງານ 
ໃຫ້ຄະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮ່ວມມ ື
ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ”.36 ໃນຂະນະທີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ 

33 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ສະບັບເລກທີ  304/ ຍຕທ.
34 ອີງຕາມ ກຊ ຍຕທ, ຄ່າບໍລິການໃນການໄກ່ເກັ່ຍແມ່ນ 100,000 ກີບຕໍ່ກໍລະນີ ສໍາລັບຄະດີຜູ້ໃຫຍ່, ເຊິ່ງແຕ່ລະຝ່າຍຕ້ອງຈ່າຍ 50,000 ກີບ. ຄະດີໜຶ່ງ ສາມາດ 

ໄກ່ເກັ່ຍໄດ້ເຖິງສາມຄັ້ງຖ້າວ່າທັງສອງຝ່າຍບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ໃນການໄກ່ເກັ່ຍຄັ້ງທີ ໜຶ່ງ ແລະຄັ້ງທີສອງ.
35 ກໍານົດວ່າ “ເດັກກໍ່າພ້າ, ກໍ່າພອຍ, ຖືກປະຖິ້ມ, ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫຼື ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງດູແລ, ເດັກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຖືກທາລຸນທາງຮ່າງກາຍ, ທາລຸນ 

ທາງເພດ, ໂສເພນີເດັກ, ເດັກຖືກຄ້າມະນຸດ, ເດັກທີ່ເຮັດວຽກໃນສະພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ຊີວິດ ຫຼື ສຸຂະພາບ, ເດັກທີ່ຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ເດັກທີ່ຖືກ 
ພັດພາກ, ເດັກຕິດຢ່ເສບຕິດ, ເດັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ HIV/ AIDS ແລະ ເດັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂະບວນການຍຸຕິທໍາ.” 

36 ມາດຕາ 36.



[56] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກໝາຍເຖິງການແຕ່ງຕັ້ງ ‘ຕາໜ່າງ’ ທົ່ວໄປ, ໄດ້ມີຄໍາສັ່ງສະເພາະ  
ແລະ ເປັນທາງການຂອງກະຊວງໃນການສ້າງຕັ້ງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ (2017). ມາດຕາ 3 ໄດ້ພັນລະນາ 
ກ່ຽວກັບ ຕປດ ວ່າເປັນກົນໄກສໍາລັບ ‘ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ເພື່ອລະບຸ ແລະ 
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ເດັກທີ່ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຖືກທາລຸນ ການ 
ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ເດັກກະທໍາຜິດ. ນອກຈາກນີ້ ຕປດ ຍັງເປັນ 
ກົນໄກສໍາຄັນໃນການສົ່ງຕໍ່ເດັກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ.’37

ກະຊວງ ຮສສ ໄດມ້ເີພີມ່ຍດຸທະສາດ ສາໍລບັ ຕປດ ຢູໃ່ນແຜນແມບ່ດົຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັ 
ດີການສັງຄົມ 2006-2020. ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສະໜອງງົບປະມານຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, 
ການສ້າງ ຕປດໄດ້ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ 
ໃນໄລຍະທດົສະຫວດັທີຜ່າ່ນມາ. ມຫີາຼຍອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີເ່ຮດັວຽກກຽ່ວກບັປກົປອ້ງເດກັໃນ ສປປ ລາວ 
 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກໃນແຫ່ງຕ່າງໆນັບແຕ່ປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານັ້ນມີຄື: ອົງການຢູນິເຊັບ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ, ອົງການສຸພານິມິດ, ອົງການ 
ແພລນສາກົນ ແລະ ອົງການຊາຍຟັນ (Child Fund). 

ຕປດ ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາສະເພາະເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງວ່າງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນການປ້ອງກັນບັນຫາປົກ 
ປ້ອງເດັກ ແລະ ການບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ສະມາຊິກ ຕປດ ລວມມີນາຍບ້ານ  
ແລະ ຕົວແທນທີ່ມາຈາກແນວລາວສ້າງຊາດ, ຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ, ປກສ ແລະ ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ (ຫຼື ຄູ), ອາສາ 
ສະໝັກສາທາລະນະສຸກບ້ານ ແລະ ອາສາສະໝັກຊ່ວຍວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຖ້າມີການແຕ່ງຕັ້ງ 
ອາສາສະໝັກນີ້ໃນບ້ານ.ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ ຕປດ ແມ່ນເຮັດວຽກແບບສະໝັກໃຈ. ກະຊວງ 
ຮສສ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກນີ້ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ຕປດ ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດເປັນ 
ປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ສະໝໍ່າມະເໝີ. ສະມາຊິກຂອງ ຕປດ ບາງຄົນທີ່ໃຫ້ສໍາພາດ ລາຍງານວ່າເຂົາເຈົ້າເຄີຍເຂົ້າ 
ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ ແລະ ບາງຄົນແມ່ນຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າ 
ເວົ້າວ່າ ມັນຈະເປັນການດີຖ້າຫາກມີການເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບບບົດບາດ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຕປດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ. ກະຊວງ ຮສສ ໄດ້ສ້າງ 
ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດສໍາລັບ ຕປດ ໃນປີ2011, ແນວໃດກໍ່ຕາມ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຫຼື ກ່ຽວກັບປະສົບການໃນການປະຕິບັດມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດດັ່ງກ່າວ.38 ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ແນະນໍາ ຫຼື ລະບຽບວິທີການ 
ສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ (ການລະບຸ, ການສົ່ງຕໍ່, ການຊ່ວຍເຫຼືອ) ດ້ວຍເຫດນີ້ ການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາປົກປ້ອງເດັກຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ດີ ຫຼື ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ.  

ອີງຕາມກະຊວງ ຮສສ, ມາຮອດປະຈຸບັນມີ ຕປດ ຈໍານວນ 1,284 ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຈໍານວນບ້ານທັງ 
ໝົດ 8,507 ບ້ານທົ່ວປະເທດ ຫຼື ປະມານ 14 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງບ້ານທັງໝົດ.39 ເຖິງວ່າກະຊວງ ຮສສ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກນີ້ໄດ້ມີການພະຍາຍາມລົງທຶນດ້ານຊັບພະຍາກອນໃສ່ກໍ່ຕາມ ມີພຽງ 337 ບ້ານ 
ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ລວມທັງ ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ. ການປະເມີນຜົນທີ່ເຮັດຂຶ້ນສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວແບບການເຮັດ 
ວຽກແບບ ຕປດ ໄປທົ່ວປະເທດຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມອັດຕາ 

37 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ (2017)
38 ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ. ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ. (ສະແກນເອກະສານປື້ມນ້ອຍກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດ ສົ່ງໃຫ້ໂດຍ UNICEF)
39 ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຄັ້ງທີ 4. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2015. ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຈາກ 
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[57]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ການຂະຫຍາຍຕົວໃນປະຈຸບັນ.  ມັນບໍ່ໜ້າເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ 
ຂອງລາວໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ນອກຈາກບັນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຂະຫຍາຍ ຕປດ ແລ້ວ, ຍັງມີ 
ຫຼກັຖານໃໝທ່ີຊ່ີໃ້ຫເ້ຫນັວາ່ຕາໜາ່ງເຫຼົາ່ນີບ້ໍສ່າມາດເຮດັຕາມບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງເຂາົເຈົາ້ 
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງນັ້ນ.

ບັນຫານີ້ເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດ. ການຊໍ້າ 
ຊ້ອນກັນຂອງສະມາຊິກລະຫວ່າງ ຕປດ, ໜ່ວຍ 
ໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຄະນະພັດ 
ທະນາບ້ານນໍາໄປສູ່ຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບບົດ 
ບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກໍາ 
ມະການເຫຼົ່ານີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກເບິ່ງຄືວ່າ 
ບໍ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ 
ກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ. ເມື່ອສະມາຊິກ ຕປດ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ມີອັດຕາການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການປ່ຽນແທນຂອງ 
ສະມາຊິກເພື່ອໄປເຮັດໜ້າທີ່ອື່ນຫຼາຍຄົນ ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ບໍ່ມີການແລກ 
ປ່ຽນຂໍ້ມູນ. ບັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນກໍຍ້ອນວ່າຕົວແທນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ຕປດ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ຫຼື ກໍານົດໄລຍະ 
ເວລາການເຮັດວຽກເປັນໄລຍະ 3 ປີ, ເຖິງວ່າໃນບາງກໍລະນີຕົວແທນເຫຼົ່ານັ້ນອາດຖືກຄັດເລືອກຄືນອີກໃໝ່ 
ຫຼື ສືບຕໍ່ການເຮັດວຽກກໍ່ຕາມ. ສິ່ງທ້າທາຍອື່ນໆອີກແມ່ນ ສະມາຊິກ ຕປດ ມີຫຼາຍພັນທະ ແລະ ບໍ່ສາມາດ 
ຈັດສັນເວລາສໍາລັບການເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກແບບສະໝັກໃຈນີ້. ນອກຈາກນີ້ ສະມາຊິກ ຕປດ ຍັງຕ້ອງເຮັດ 
ວຽກອື່ນເພື່ອທໍາມາຫາກິນ ຫຼື ຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.  

ສະມາຊິກ ຕປດ ຫຼາຍຄົນຍັງເປັນສະມາ 
ຊິກຂອງໂຄງສ້າງອື່ນໃນຂັ້ນບ້ານເຊັ່ນໜ່ວຍ
ໄກ່ເກັ່ຍ ແລະ ຄະນະພັດທະນາບ້ານ ຕາມ
ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ຕາຕະລາງທີ 7.  ໃນ
ຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກ 
ປ້ອງເດັກ, ມັນອາດເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບ 
ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການໃນການພິ
ຈາລະນາຄຸນຄ່າເພີ່ມຂອງການສ້າງຕັ້ງ ຕປດ 
ເມື່ອມີກຸ່ມອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດີ 
ແລວ້ ແລະ ມສີະມາຊກິທີເ່ປນັຕວົແທນຄກືນັ. 
ສະມາຊິກຂອງຄະນະພັດທະນາບ້ານທີ່ໃຫ້
ສໍາພາດໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ 
ເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການສ້າງຕັ້ງຄະນະ 
ເພື່ອສຸມໃສ່ ແລະ ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງ
ເດັກໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ການຄາດ 
ຫວັງໃຫ້ຄົນຜູ້ໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຄະນະ/ກຸ່ມ 
ແລະ ເຮດັວຽກແບບສະໝກັໃຈ ແລະ ເຂາົເຈົາ້ 
ຕ້ອງທໍາມາຫາກິນເພື່ອລ້ຽງຊີບແດ່ ມັນເປັນ 
ເລື່ອງທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຍາກເກີນໄປ ທີ່ຈະໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ 
ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກໍລະນີ.

ໃນຂັ້ນບ້ານເຂົາເຈົ້າສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ 
ເທົ່ານັ້ນ. ເຂົາເຈົ້່າຍັງສາມາດຮັບຜິດຊອບການໂຄສະນາ 

ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

- ພະນັກງານຂັ້ນສູງ ກຊ ຮສສ. 

ຕາຕະລາວທີ	7:	ສະມາຊິກຂອງໂຄງສ້າງໃນຂັ້ນບ້ານ	
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປົກປ້ອງເດັກ

ອົງການປົກຄອງບ້ານ ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍ ຕປດ

ນາຍບ້ານ ນາຍບ້ານ ນາຍບ້ານ

ຮອງນາຍບ້ານ ຮອງນາຍບ້ານ ຮອງນາຍບ້ານ

ແນວລາວສ້າງຊາດ ແນວລາວສ້າງຊາດ ແນວລາວສ້າງຊາດ

ແມ່ຍິງ ແມ່ຍິງ ແມ່ຍິງ

ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ

ຜູ້ອາວຸໂສ ຜູ້ອາວຸໂສ ຜູ້ອາວຸໂສ

ປກສ ບ້ານ ປກສ ບ້ານ ຄູ

ປກຊ ບ້ານ ປກຊ ບ້ານ
ພະນັກງານ 

ສາທາລະນະສຸກ



[58] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ອີກການຄົ້ນພົບໜຶ່ງຈາກການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນແມ່ນ ເກືອບວ່າໝົດທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນທີ່ໃຫ້ 
ສໍາພາດ ລວມທັງສະມາຊິກ ຕປດ ເອງ ກໍບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບ ຕປດ ຫຼື ໜ້າທີ່ຂອງ ຕປດ ເລີຍ. ເບິ່ງຄືວ່າ ຕາໜ່າງນີ້ 
ບໍໄ່ດເ້ຮດັໜາ້ທີຂ່ອງຕນົເທືອ່ໃນບອ່ນທີທ່ມີງານໄດລ້ງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູ. ອງົການປກົຄອງບາ້ນກຍໍງັບໍໄ່ດສ້ົງ່ບນັຫາ 
ໄປຫາ ຕປດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ຕປດ ໃນທາງໃດທາງໜຶ່ງ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າກຸ່ມນີ້ບໍ່ໄດ້ແກ້ກ່ຽວກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ 
ເລີຍ. ຕາມທີ່ສະມາຊິກ ຕປດທີ່ໃຫ້ສໍາພາດກ່າວແມ່ນບົດບາດຕົ້ນຕໍຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນເກັບກໍາຕົວເລກ ແລະ 
ລາຍງານຈໍານວນເດັກໃນບ້ານ ລວມທັງເກນອາຍຸ ແລະ ເດັກພິການ. ຢູ່ບາງບ່ອນ, ສະມາຊິກ ຕປດ ແລະ 
ອົງການປົກຄອງບ້ານ ອະທິບາຍວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ອີງຕາມ 
ຂໍ້ມູນຈາກການຝຶກອົບຮົມທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ. ນີ້ອາດເປັນຜົນໄດ້ຮັບໜຶ່ງ ທີ່ປະກົດໃນການລາຍງານກ່ຽວກັບ 
ການຫຼຸດລົງຂອງການອົດທົນອົດກັ້ນ ຫຼື ການຍອມຮັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກດັ່ງທີ່ໄດ້ພັນລະນາໄວ້ໃນ 
ບົດລາຍງານພາກ A. ຕົວຢ່າງ ໃນບ້ານທີ່ມີ ຕປດ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ມີການຝຶກອົບຮົມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ ້
ມີການລາຍງານວ່າຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກມີການເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຫຼັກຖານຈາກການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຫຼັກຖານຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ເຮັດມາກ່ອນໜ້ານີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ 
ວ່າບໍ່ສາມາດອອກແບບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມກັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 
ໃນຮູບແບບຂອງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກພຽງຢ່າງດຽວ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບປົກປ້ອງເດັກ ລວມທັງພາກລັດ 
ແລະ ອົງກາານຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານໄດ້ເຫັນດີກັບການຄົ້ນພົບນີ້ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະ 
ຊອກຄົ້ນຫາທາງເລືອກ ຫຼື ຍຸດທະວິທີເພີ່ມໃນຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ໃນຕົວ 
ຈິງແລ້ວ, ການຫັນເອົາໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ຕປດໄປໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ 
ສໍາຄັນຫຼາຍປານໃດ, ເພາະວ່າມັນແມ່ນບຸກຄົນດຽວກັນຢູ່ແລ້ວ.

ຄະນະກໍາມະການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ

ຄະນະກໍາມະການສຶກສາຂັ້ນບ້ານໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ 
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດກິດຈະກໍາລົງຫາພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ເພື່ອ 
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸຮຽນໜັງສືໃຫ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ມີການລາຍງານວ່າ ຄະນະກໍາມະການນີ້ມີຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາການໄປໂຮງຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພໍ່ແມ່ເດັກໄດ້ເວົ້າວ່າ 
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການລາຍງານຫຍັງຈາກຄູ ເມື່ອລູກຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄປໂຮງຮຽນ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງ 
ເທິງ, ຄູບໍ່ຢາກເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບເລື່ອງພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ 
ບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າການລາຍງານນີ້ແມ່ນບົດບາດຂອງຄູ ລວມທັງການ 
ລະບຸ ແລະ ການລາຍງານກໍລະນີສົງໃສບັນຫາກ່ຽວກັບປົກປ້ອງ 
ເດັກ. ເຖິງວ່າເປັນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ, ກໍເບິ່ງຄືວ່າຄູຈະບໍ່ດໍາເນີນການ 
ເພື່ອຕອບໂຕ້/ແກ້ໄຂກໍະນີສົງໃສກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, 
ການທາລຸນ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການກົດຂີ່ຂູດຮີດເດັກ.

ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນມະນຸດສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ 

ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງລັດຖະ 
ບານພົບກັບຂໍ້ຈໍາກັດຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການຂາດແຄນແຫຼ່ງຊັບ 
ພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແຫຼ່ງງົບປະມານສໍາລັບສະຫວັດດີການ 
ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ. ມີນັກສັງຄົມສົງເຄາະທ່ີໄດ້ຄຸນນະພາບຈໍານວນ 
ໜ້ອຍຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ, ພະນັກງານພາກລັດ ແລະ ອົງການ 

ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ສະຫວັດດີການສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວບໍ່

ໃນປະຈຸບັນ?

ມີ
92%

ບໍ່

8%

ຮູບທີ 4: ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ 
ສະຫວັດດີການສໍາລັບເດັກ ແລະ 

ຄອບຄົວ



[59]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດວຽກແບບອາສາ 
ສະໝັກ. ອາສາສະໝັກສາມາດມີບົດບາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນຊຸມຊົນ ແຕ່ສິ່ງນີ້ມີຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍ່ເລື່ອງຄຸນ 
ນະພາບ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການໃຫ້ການບໍລິການໃນທ້ອງຖິ່ນ. ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີລະບົບການໃຫ ້
ໃບຢັ້ງຢືນສໍາລັບນັກສັງຄົມສົງເຄາະເທື່ອ, ເຊິ່ງຢູ່ໃນຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຄະນະກໍາມະການວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ 
ກໍໄດ້ໃຫ້ການສັງເກດ ແລະ ສະເໜີແນະໃຫ້ລັດພາຄີລົງທຶນໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງ 
ເຄາະທີ່ເປັນມືອາຊີບ.

ໃນການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປະສົບການຂອງ 
ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ໄດ້ມີການສ້າງຄໍາຖາມສໍາພາດ ແລະ 
ສົ່ງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງຕອບ 
ຄໍາຖາມ.40 ໃນຈໍານວນພະນັກງານ ຮສສ 24 ຄົນທີ່ຕອບຄໍາຖາມ 
ນັ້ນ, 92 ສ່ວນຮ້ອຍ ບອກວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບສະຫວັດດີການເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ (ຮູບທີ3). 61 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ຕອບຄໍາຖາມ ຮູ້ສຶກວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາ 
ເຈົ້າມີຄວາມຈະແຈ້ງສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ 39 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ. 64 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ຕອບຄໍາຖາມເວົ້າວ່າ 
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ມີພຽງ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ຕອບຄໍາຖາມທີ່ເຊື່ອ 
ວ່າການຝຶກອົບຮົມທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບມີຄວາມພຽງພໍສໍາລັບການ 

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ດີ. ນີ້ຄືການຄົ້ນພົບຕົນເອງທີ່ສໍາຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການເຮັດວຽກປົກປ້ອງ 
ເດັກສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຕ້ອງການທັກສະສະເພາະໃນການເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວ. ຖ້າພະນັກງານທີ່ 
ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດນີ້ ຫາກບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມອາດສາມາດທີ່ພຽງພໍໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ບົດບາດ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້, ເບິ່ງຄືວ່າ ມັນບໍ່ໜ້າເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດໃຫ້ການບໍລິການໄດ້ຢ່າງ 
ມີປະສິດທິພາບ. ບວກກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ພະນັກງານເຫຼົ່ານັ້ນມີແຫຼ່ງງົບປະມານໜ້ອຍດຽວ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ 
ສໍາລັບການໃຫ້ບໍລິການ ແຮງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍທີ່ສຸດ. 93 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍ ຂອງພະນັກງານ ຮສສ ທີ່ຕອບຄໍາຖາມເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ພຽງພໍໃນການເຮັດ 
ໜ້າວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສໍາເລັດ.

ອີງຕາມພະນັກງານຂັ້ນສູງຂອງ ກະຊວງ ຮສສ, ປະຈຸບັນມີພະນັກງານປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ 
1 ຄົນເທົ່ານັ້ນໃນແຕ່ລະແຂວງເຊິ່ງມີຈໍານວນປະຊາກອນຕໍ່ສຸດແຕ່ 80,000 ຄົນ (ແຂວງໄຊສົມບູນ) ຫາ 
900,000 ຄົນ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.41 ເມື່ອພິຈາລະນາຈາກອັດຕາສ່ວນຂອງພະນັກງານ ຮສສ ກັບ 
ຈໍານວນປະຊາກອນ ບວກກັບ ການຂາດແຄນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນສໍາລັບໃຫ້ການບໍລິການດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ,  
ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຄາດຫວັງໃຫ້ກະຊວງ ຮສສ ເຮັດບົດບາດໂດຍກົງໃນການຮັບ, 
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງໃນປະຈຸບັນນີ້.

ແຫ່ຼງງົບປະມານສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ 

ນອກຈາກຜົນການສໍາຫຼວດທີ່ໄດ້ສະເໜີມາຂ້າງເທິງແລ້ວ, ໃນໄລຍະການເຮັດການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ຍັງບໍ່ມ ີ
ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລະດັບຂອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ທີມງານໄດ້ສົ່ງ 

ທ່ານມີຊັບພະຍາກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ເພື່ອໃຫ້ເຮັດໜ້າວຽກຂອງທ່ານສໍາເລັດບໍ່?

ບໍ່
93%

ມີ
7%

ຮູບທີ 5: ຊັບພະຍາກອນທ່ີມີໃຫ້

40 ເບິ່ງເອກະສານຄັດຕິດ VII.
41 ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ການສໍາຫຼວດພົລະເມືອງຄັ້ງທີ 4,2015.



[60] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ໃບສະເໜີໄປຫາໜ່ວຍງານຕ່າງໆພາກລັດ ແຕ່ກໍບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃດໆສໍາລັບການວິໄຈ. ການຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບງົບປະມານຂອງລັດສໍາລັບການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກຍິງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ຍ້ອນວ່າການບໍລິການ 
ທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານໜ່ວຍງານພາກລັດເລີຍ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍສໍາລັບການ 
ວາງແຜນ ແລະ ບໍລິຫານລະບົບ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການກະຈາຍການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ 
ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກໍານົດງົບປະມານ, ຂໍ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບງົບປະມານ, ທ່າອ່ຽງໃນ 
ການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສັງຄົມຈາກລັດຖະບານແລະຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ (ODA) ໃນການ 
ປະເມີນຜົນຄັ້ງນີ້. 

ເຖິງວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ, ແຕ່ມັນກໍເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າການລົງທຶນດ້ານການເງິນໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ 
ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍເທື່ອເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັກສາລະດັບຂອງການບໍລິການຂັ້ນຕໍ່າສຸດໄວ້ໄດ້. ກະຊວງ 
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກສູນກາງເພື່ອສະໜັບ 
ສະໜູນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ ຫ້ອງວ່າການແຂວງເປັນຜູ້ດໍາເນີນການ 
ດ້ານງົບປະມານທີ່ສະໜອງໃຫ້. ບໍ່ມີທຶນສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງ ຕປດ - 
ສະມາຊິກທີ່ອາສາສະໝັກເຮັດວຽກນີ້ຈະປະກອບສ່ວນດ້ານເວລາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນສໍາລັບ 
ກໍລະນີສະເພາະໃດໜຶ່ງເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຈັດຫາໃຫ້ຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ແຕ່ກໍປະກົດວ່າບໍ່ຄ່ອຍຈະເກີດ 
ຂຶ້ນເລີຍ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການແບ່ງຂັ້ນການຄຸ້ມຄອງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍສາມສ້າງອາດຈະ 
ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ແຕ່ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ 
ທັນມີ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການລົງທຶນທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ອາດຈະມີຜົນກະທົບທີ່ເປັນ 
ປະໂຫຍດຕໍ່ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ແຕ່ວ່າ 
ສິ່ງນີ້ຍັງບໍ່ທັນເຫັນເທື່ອ.

ໃນແງ່ຂອງຊັບພະຍາກອນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ມີການຄາດຄະເນວ່າໄດ້ຈັດສັນ 
ງົບປະມານ 3 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວໃນປີ 2012.42 ງົບ 
ປະມານນີ້ລວມມີ ການສະໜັບສະໜູນສໍາລັບການບໍລິຫານ ແລະ ການບູລະນະຮັກສາສູນພັກເຊົາ, ການ 
ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ການໂຄສະນາປຸກລະດົມ, ການສ້າງ ຕປດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ຕປດ. 
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນທີ່ເປັນຂໍ້ມູນໃໝ່ທັນສະພາບສໍາລັບການປະເມີນຄັ້ງນີ້, ເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ມີການເພີ່ມ 
ຂຶ້ນຫຼາຍໃນດ້ານງົບປະມານປະຈໍາປີສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກທັງຈາກພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດ 
ລັດຖະບານໃນຊຸມປີຜ່ານມາ. ຂໍ້ມູນນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບ 
ປົກປ້ອງເດັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນແງ່ຂອງການຄິດໄລ່ງົບປະມານສໍາລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດ 
ງານທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ.

ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ

ສ ປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນມີລະບົບການຕິດຕາມຂໍ້ມູນ ແລະ ການຮັກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຫດການກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ປົກປ້ອງເດັກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງບັນຫາການທາລຸນ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການກົດຂີ່ 
ຂູດຮີດ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ. ພະນັກງານ ຮສສ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ເກັບກໍາ ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບຈໍານວນເດັກໃນແຕ່ລະບ້ານລວມທັງເດັກທີ່ຕ້ອງການໆປົກປ້ອງພິເສດ. ມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ເດັກກໍ່າພ້າ-ກໍ່າພອຍ ຫຼື ເດັກພິການຢູ່ໃນບາງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໄດ້ລາຍງານໄປຫາຂັ້ນສູນກາງເມື່ອມີການຂໍ 
ຂໍ້ມູນ. ປະກົດວ່າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ຖືກລວບລວມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ບໍ່ມີຂັ້ນຕອນຊັດເຈນ 
ໃນການຕິດຕາມກໍລະນີເຫຼົ່ານັ້ນ.

42 ບໍລິສັດ Child Frontiers. ການປະເມີນລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງສປປລາວ, 2014.
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ສະຫະພນັແມຍ່ງິ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີບ່ໍສ່ງັກດັລດັຖະບານກມໍກີານເກບັກາໍຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຄະດ ີອງີຕາມ 
ຂົງເຂດວຽກງານທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດເຊັ່ນ ການຄ້າມະນຸດ ຫຼື ການທາລຸນ ລວມທັງການບໍລິການທີ່ສະໜອງໃຫ້. 
ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່ນໍາອົງການຈັດຕັ້ງໃຜລາວ ແລະ ບໍ່ມີການແລກປ່ຽນກັບກະຊວງ ຮສສ ຫຼື ບໍ່ໄດ ້
ຖືກລວບລວມໄວ້ສໍາລັບການວິເຄາະໃນລະດັບປະເທດ. ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີມາດຕະຖານສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ; 
ບາງກໍລະນີກໍມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍບ້ານເປັນຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຫຼື ພະນັກງານວິຊາການອາດບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງໃນເວລາມີການປະຊຸມຢູ່ກຸ່ມບ້ານ. ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາແມ່ຍິງບັນທຶກຈໍານວນຄະດີທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍ/
ແກ້ໄຂ ແລະ ຈາກການລາຍງານທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດແລກປ່ຽນກັບພາກສ່ວນອື່ນໄດ້  
ຖ້າມີການສະເໜີ ຫຼື ຂໍມາ. ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທີ່ເຮັດວຽກໃນການໃຫ້ບໍລິການໄດ້ສົ່ງບົດ
ລາຍງານປະຈໍາປີພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ມູນໃຫ້ກະຊວງ ຮສສ ຕາມຂໍ້ກໍານົດໃນການລາຍງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ອີງຕາມ ກຊ ຮສສຂໍ້ມູນນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີການບັນທຶກຈໍານວນ ຫຼືປະເພດ 
ຂອງຄະດີການປົກປ້ອງເດັກທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານໄດ້ແກ້ໄຂ.

ການປະສານງານສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ 

ການປະສານງານລະຫວ່າງໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກທັງພາກລັດ ແລະ ບໍ່ສັງກັດລັດ 
ຖະບານໃນ ສປປ ລາວ ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ປະສານແຍກກັນພໍໃຜພໍລາວ. ມີການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍ 
ປະສານງານຫຼາຍໜ່ວຍງານ, ແຕ່ມີການລາຍງານວ່າ ໜ່ວຍງານເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ມີການພົບ ຫຼື ປະຊຸມກັນຢ່າງເປັນ 
ປົກກະຕິ. ມີການອະທິບາຍວ່າການຂາດຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນອຸປະ 
ສກັສາໍລບັການປະສານງານທີມ່ປີະສດິທພິາບ. ມຫີາຼຍໜວ່ຍງານເຮດັວຽກກຽ່ວກບັບນັຫາປກົປອ້ງເດກັທີຄ່າ້ຍ 
ຄືກັນ, ແຕ່ມີແນວໂນ້ມວ່າໜ່ວຍງານເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດວຽກພໍໃຜພໍລາວ. ການປະສານງານແມ່ນເນັ້ນໃສ່ບັນຫາ 
ໃດໜຶ່ງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ແລະ ມີລັກສະນະປຶກສາເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ. ປະຈຸບັນ 
ຍັງບໍ່ທັນມີໜ່ວຍງານຫຼັກສໍາລັບການປະສານງານລະດັບປະເທດ ທີ່ສະໜອງໂອກາດ ແລະ ເວທີຢ່າງເປັນ 
ປົກກະຕິສໍາລັບການລະບຸບັນດາບູລິມະສິດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການວາງແຜນທາງດ້ານ 
ເຕັກນິກວິຊາການຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ. 

ໃນດ້ານການປະສານງານກ່ຽວກັບການບໍລິການ, ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວຍັງບໍ່ທັນມີກົນໄກການສົ່ງຕໍ່ທີ່ເປັນ 
ລະບົບທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງ 
ລະບົບການສົ່ງຕໍ່ ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຍ້ອນຂາດການບໍລິການ ແລະ ຍ້ອນມີຄວາມຈໍາກັດດ້ານຄວາມ 
ອາດສາມາດ ເຮັດໃຫ້ບ່ໍມີການບໍລິການທ່ີແທ້ຈິງທ່ີສາມາດສ່ົງຕ່ໍຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄປຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ. ສ່ິງທ້າທາຍ 
ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນບັນດາສູນພັກເຊົາ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິການແມ່ນຢູ່ເຂດຕົວເມືອງໝົດ, ຄອບຄົວ ແລະ 
ເດັກທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າກົນໄກການສົ່ງຕໍ່ ຫຼື  
ການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານປະສານງານບໍ່ແມ່ນການບໍລິການ ແຕ່ແມ່ນຂະບວນການສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງ 
ກໍລະນີໄປຫາການບໍລິການ. ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ກົນໄກການສົ່ງຕໍ່ສາມາດເຮັດການບໍລິການໄດ້ໜ້ອຍ 
ດຽວ ຖ້າວ່າບໍ່ມີການບໍລິການ ຫຼື ບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອແທ້ໆ. 

ການຄ້ົນພົບເຫ່ົຼານ້ີ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດຕ່ໍຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດ ສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ 
ປະເທດ?

ມີຫຼາຍໂຄງສ້າງ ແລະ ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງມີໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ ໃນ 
ສປປ ລາວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນວ່າບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບາດຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແນວໃດໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີການເຊື່ອມ 
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ຕໍ່ກັນທາງສາຍຂວາງລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆລວມທັງສາຍຕັ້ງພາຍໃນຂອງ 
ກະຊວງ/ອົງການຕ່າງໆລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບປົກປ້ອງເດັກຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ, ໜ່ວຍງານຕ່າງໆເຮັດວຽກແກ້ໄຂບັນຫາເດັກມີຄວາມສ່ຽງ 
ໃດໜຶ່ງສະເພາະ ບໍ່ແມ່ນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວປະເຊີນໜ້າແບບເປັນອັນລວມ. ວິໄສ 
ທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກຈະພະຍາຍາມແກ້ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ກໍໍານົດກອບການເຮັດວຽກ 
ໂດຍລວມວ່າບັນດາໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ 
ແນວໃດ ເພື່ອນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຫຼາຍ 
ທີ່ສຸດ.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນແຜນຮ່ວມມືຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການສໍາຫຼວດການໃຊ້ 
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ການປະສານງານກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນ ສປປ ລາວ. ເວທີສໍາ 
ລັບການປະສານງານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນັ້ນໃສ່ບັນຫາໃດໜຶ່ງສະເພາະເຊັ່ນ ຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາເດັກ, 
ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ  
ແລະ ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ.43 ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະປະເຊີນກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ 
ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍສາຍຕັ້ງຂອງໂຄງສ້າງພາກລັດ ແລະ ຂອງສະຖາບັນໃດໜຶ່ງ 
ທີ່ເນັ້ນໃສ່ກຸ່ມເດັກສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ຄວນຊຸກຍູ້ແນວຄວາມຄິດທີ່ປ່ຽນ 
ຈາກການແກ້ໄຂການລະເມີດການປົກປ້ອງເດັກສະເພາະໃດໜຶ່ງຫຼັງຈາກທີ່ເດັກໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຫຼາຍແລ້ວ 
ມາເປັນການແກ້ໄຂທີ່ເນັ້ນໃສ່ສາເຫດຕົ້ນຕໍ ແລະ ປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການທາລຸນ, ການປ່ອຍ 
ປະລະເລີຍ ແລະ ການກົດຂີ່ຂູດຮີດເດັກ ຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ. 

ຜົນການປະເມີນຍັງເນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ້າງການເຊື່ອມໂຍງທີ່ມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງກຸ່ມ 
ທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ລະບົບສະຫວັດດີການສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວເພື່ອຮັບປະກັນ 
ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີສໍາລັບເດັກນ້ອຍ. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຄາດຫວັງ 
ໃຫ້ ຕປດ ເຊິ່ງເຮັດວຽກບົນພື້ນຖານການສະໝັກໃຈ ໃຫ້ເປັນຍຸດທະວິທີຫຼັກເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງເດັກ 
ໃນ ສປປ ລາວໂດຍບໍ່ມີການລົງທຶນດ້ານຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການບໍລິການ. ໃນການພິຈາລະນາຄຸນຄ່າ 
ຂອງການໃຊ້ ຕປດ ເປັນຍຸດທະວິທີຫຼັກສໍາລັບການສ້າງລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວນັ້ນ, 
ຜົນຂອງການປະເມີນພົບວ່າ ຄົນໃນຊຸມຊົນບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ຈັກ ຕປດ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ເຫັນວ່າ ຕປດ ເປັນບ່ອນ 
ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ບັນຫານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.ອີງຕາມຫຼັກຖານທີ່ມີໃນ 
ປະຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງວ່າການໃຊ້ຮູບແບບການເຮັດວຽກແບບ ຕປດ ນີ້ຈະສາມາດເປັນໄປໄດ້ຫຼືບໍ່. ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຈະນໍາໃຊ້ຍຸດທະວິທີນີ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນໃສ່ການພັດທະນາຄວາມ 
ອາດສາມາດ ແລະ ຕ້ອງສ້າງຕັ້ງການບໍລິການໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ, ມັນອາດມີຄວາມເປັນໄປ 
ໄດທ້ີຈ່ະພຈິາລະນາການລວບລວມເອາົບດົບາດໃນການປກົປອ້ງເດກັເຂົາ້ໃນກນົໄກທີມ່ຢີູເ່ຊັນ່: ໜວ່ຍໄກເ່ກັຍ່ 
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັນບ້ານ, ຄະນະພັດທະນາບ້ານ, ເຊິ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າ 
ກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທົ່ວໄປມີສະມາຊິກເປັນຄົນໆດຽວກັນຢູ່ແລ້ວ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາ ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດກ່ຽວກັບ 
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນແລະໂອກາດດ້ານແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທັງ 
ແຫຼ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຈາກໜ່ວຍງານຕ່າງໆພາກລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະຊວງ 
ຮສສ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ລວມທັງການລົງທຶນເພີ່ມເຕີມທີ່ຄາດໄວ້ໃນຂົງເຂດປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ  

43 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ແຜນການຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍຂະແໜງການໃນການປະຕິບັດຜົນການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກແມ່ນ - ບູລິມະສິດການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ. ວຽງຈັນ, 2018.



[63]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຫຼື ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍສາມສ້າງ. ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລະການວິເຄາະງົບປະມານປະຈໍາ 
ປີຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກອາດຈະເປັນປະໂຫຍດເພື່ອເກັບກໍາແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ,ສິ່ງນີ້ຈະມີຄວາມ 
ໝາຍສໍາຄັນສໍາລັບການອອກແບບທາງເລືອກຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການນໍາໃຊ້ 
ໂອກາດທາງດ້ານການເງິນເຫຼົ່ານີ້. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ານ 
ການເງິນທີ່ລະອຽດເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຂໍ້ມູນລະອຽດ, ອັນນີ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນ 
ວ່າການເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ານການເງິນເປັນສິ່ງທ້າທາຍແລະ ຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນການວິເຄາະງົບປະມານສະເພາະ 
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນການວິເຄາະດັ່ງກ່າວ.ວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກຄວນກວມເອົາແຜນ 
ສໍາລັບໄລຍະສັ້ນແລະ ໄລຍະກາງ ແລະ ມີແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອຂັບເຄື່ອນການປະຕິບັດວິໄສທັດໂດຍອີງໃສ ່
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ປະຈຸບັນ ແລະກໍານົດຂົງເຂດ ແລະການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນບູລິມະສິດຕາມພາຍຫຼັງ ຖ້າມ ີ
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມ. 

ບັນຫາສໍາຄັນທ່ີຄວນແກ້ໃນຍຸດທະສາດການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມ 
ສົງເຄາະ ແມ່ນການກໍານົດບົດບາດຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ (ທັງທີເປັນມືອາຊີບ ແລະ 
ເຄິ່ງມືອາຊີບ). ຍັງບໍ່ມີຄໍາຕອບສໍາລັບຄໍາຖາມທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດວຽກເພື່ອໃຜ, ພາລະໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າມີຫຍັງແດ່, ບົດບາດແທ້ຈິງຂອງເຂົາເຈົ້້າມີແນວໃດ. ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຊັດເຈນວ່າ 
ນັກສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈະເຮັດວຽກຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ຫຼື ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ນັກ 
ສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ອາດມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າຈະຖືກຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກນໍາ 
ພາກລັດໃນຂັ້ນສູນກາງ ຫຼື ຂັ້ນແຂວງ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ 
ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກນ້ອຍພັດແມ່ນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຊຸມຊົນອາໄສຢູ່. ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຊັບພະ 
ຍາກອນໃນປະຈຸບັນ, ມັນບໍ່ໜ້າເປັນໄປໄດ້ທີ່ນັກສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກມາຈະຖືກຄັດເລືອກ ແລະ 
ຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດໃນໄລຍະອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງຮັບ 
ຮູ້ວ່າບົດບາດຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະໃນ ສປປ ລາວ ສໍາລັບລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມໂດຍລວມຍັງບໍ່ທັນ 
ໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຈ. ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະກໍານົດພາລະບົດບາດຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະສໍາລັບລະບົບ 
ປົກປ້ອງເດັກແຍກຕ່າງຫາກ, ເພາະວ່າມັນຄົງຈະບໍ່ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ 
ອາຊີບສະເພາະນີ້. ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນວຽກງານບໍລິ 
ການສັງຄົມແບບກວ້າງຂວາງແລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະເຮັດໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.

ຢູ່ ສປປ ລາວ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຍັງຄົງເປັນຊ່ອງວ່າງ ໂດຍ 
ບໍ່ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍ້ມູນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຮັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ວາງແຜນໂຄງການຮັບຊາບ. 
ນີ້ຄືຂົງເຂດທີ່ຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງຈະແຈ້ງຈາກການປັບປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາໜ່ວຍງານ
ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ການຂາດຂໍ້ມູນຫຼັກຖານກ່ຽວກັບສະພາບປົກປ້ອງເດັກຍັງ 
ຄົງສືບຕໍ່ເປັນອຸປະສັກກີດຂວາງຄວາມອາດສາມາດໃນການສ້າງຍຸດທະສາດສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກແບບກວມ 
ລວມ ບໍ່ແມ່ນແບບອີງຕາມແຕ່ລະຫົວຂໍ້ບັນຫາ.

ທ້າຍສຸດ, ການຂາດໜ່ວຍງານປະສານງານໃນລະດັບຊາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການ 
ຄວບຄຸມດູແລລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ເປັນຄວາມທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນອີກປະການໜຶ່ງ. ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າສິ່ງ 
ທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບ 
ປົກປ້ອງເດັກ ຊຶ່ງອາດສ້າງຂຶ້ນຕາມບົດບາດຂອງກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກດ້ານວິຊາການທີ່ມີຫຼາຍໜ່ວຍງານເຮັດວຽກ 
ຮ່ວມກັນ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດ 
ສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.



[64] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຄ. ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ 
ໃນບົດລາຍງານພາກນີ້ ຈະພິຈາລະນາລະບົບປົກປ້ອງເດັກຈາກທັດສະນະຂອງຊຸມຊົນ, ຄອບຄົວ ແລະ 

ເດັກ.  ການພິຈາລະນານີ້ຈະລວມທັງການວິເຄາະກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການ ລວມທັງວິທີການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ປົກປ້ອງເດັກໃນປະຈຸບັນ.ຄໍາຖາມສໍາຄັນສໍາລັບການພິຈາລະນາລວມມີ ການນໍາໃຊ້ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ 
ເປັນທາງການໃນປະຈຸບັນມີແນວໃດແດ່, ຊຸມຊົນມີທາງເລືອກແນວໃດໃນການແກ້ບັນຫາປົກປ້ອງເດັກໃນ 
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງລະບົບທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ການ 
ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການປະຕິບັດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.  

ການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ລະບຸຜູ້ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກທີ່ມີຢູ່ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ 
ພ້ອມທັງໜ້າທີ່, ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກອບພາລະບົດບາດ 
ແລະ ໜ້າທີ່(TOR) ສໍາລັບການປະເມີນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ມີການວິເຄາະກ່ຽວກັບຄວາມນິຍົມການບໍລິການ, ອັດຕາ 
ການຄອບຄຸມຂອງການບໍລິການ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ລວມທັງການປະສານງານ ແລະ ການ 
ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງກົນໄກຕ່າງໆ ແລະ ຕາໜ່າງການສົ່ງຕໍ່.  ທ້າຍສຸດ, ໄດ້ວິເຄາະກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ຂອງ 
ເດັກ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ການບໍລິການຂອງລະບົບທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ 
ຍຸດທະວິທີຂອງຊຸມຊົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເດັກ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ 
ສາມາດປັບປຸງ, ຂັ້ນຕອນທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ 
ປະຈຸບັນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກທ່ີເປັນທາງການaaaການສະໜັບສະໜູນ

ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການປະເມີນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ການສະໜັບ 
ສະໜນູທີມ່ຢີູສ່າໍລບັເດກັ ແລະ ຄອບຄວົທີພ່ບົກບັສິງ່ທາ້ທາຍກຽ່ວກບັປກົປອ້ງເດກັ. ອງີໃສຂ່ໍມ້ນູນີ,້ ຈະສາມາດ 
ລະບຸຊ່ອງວ່າງທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ວິທີການທີ່ລະບົບສາມາດວາງໂຄງສ້າງເພື່ອຕອບສະໜອງ 
ຕໍ່ບູລິມະສິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກໃນປະຈຸບັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ນອກຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານແລ້ວ, ຄົນໃນຊຸມຊົນບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທາງການໃດໆຈາກລະບົບສະຫວັດດີການເດັກ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ມີຕໍ່ການປົກປ້ອງເດັກໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍເພື່ອສ້າງ 
ຕັ້ງບັນດາໂຄງສ້າງ ແລະ ການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກ, ແຕ່ເຫັນວ່າມັນມີຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານໂຄງສ້າງ  
ແລະ ດ້ານແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ. ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້, ບັນຫາປົກປ້ອງເດັກສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການ 
ແກ້ໄຂຢູ່ພາຍໃນຄອບຄົວ.  ເມື່ອມີການລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກໄປຫາອົງການປົກຄອງບ້ານ,  
ອັນຫຼັກໆທີ່ເຮັດແມ່ນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນກໍລົງໂທດຜູ້ກະທໍາຜິດເພື່ອພະຍາຍາມ 
ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຂຶ້ນອີກ. ການບໍລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງຕໍ່ເດັກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 
ຖືກມອງຂ້າມ ຍ້ອນເນັ້ນໃສ່ແຕ່ການລົງໂທດຜູ້ກະທໍາຜິດຢ່າງດຽວ. ການປະເມີນພົບວ່າການບໍລິການຕໍ່ເດັກ 
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍເກືອບວ່າບໍ່ມີເລີຍຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນບາງທ້ອງຖິ່ນທີ່ອາດມີການບໍລິການ, ແຕ່ຄອບຄົວ ແລະ  
ເດັກກໍບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດັ່ງກ່າວໄດ້.

ພະນັກງານວິຊາການຈາກ ຮສສ ແຂວງ ແລະ ເມືອງທີ່ໃຫ້ສໍາພາດຢູ່ບ່ອນທີ່ທີມງານລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນໄດ ້
ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າມີການບໍລິການ ຫຼື ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໜ້ອຍດຽວໃນກໍລະນີທີ່ມີການລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ປກົປອ້ງເດກັຮອດເຂາົເຈົາ້ ຊຶງ່ໃນຕວົຈງິແມນ່ມກີານລາຍງານໜອ້ຍຫາຼຍ. ມກີານລາຍງານວາ່ ບໍມ່ງີບົປະມານ 
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ຈາກລັດຖະບານເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສະໜອງການບໍລິການ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກໂດຍ 
ສ່ວນບຸກຄົນສໍາລັບເລື່ອງສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ການປະຕິບັດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍ ຮສສ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ 
ແມ່ນການຂຽນໃບສະເໜີເພື່ອຂໍໃຫ້ຮັບເອົາເດັກທີ່ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ຄອບຄົວເບິ່ງແຍງດູແລ ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ 
ບາ້ນເດກັເອສໂອເອສ ຫຼ ືໃນສນູພກັເຊາົຂອງສະຫະພນັແມຍ່ງິ.  ພະນກັງານວຊິາການທີໃ່ຫສ້າໍພາດ ອະທບິາຍ 
ວ່າ ນອກເໜືອຈາກນີ້ແລ້ວເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດສິ່ງອຶ່ນໄດ້ຫຼາຍ.  ຍ້ອນແນວນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບທີ່ 
ຄົນໃນຊຸມຊົນຄິດວ່າມັນບໍ່ມີການບໍລິການສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄປຫາພະນັກງານ ຮສສ ເພື່ອ 
ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຮູບທີ 6: ການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກໃນຂ້ັນຊຸມຊົນ

 ລາຍງານ
ໃຫ້ ຮສສ ເມືອງ

ຫຼື ແຂວງ

ຖ້າຄອບຄົວບໍ່ສາມາດ
ແກ້ໄຂໄດ້, ໄປຫາອົງການປົກຄອງບ້ານ

ຊ່ວຍແກ້ໄຂ

ເກືອບທຸກບັນຫາແກ້ໄຂ
ໂດຍຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ຊຸມຊົນ

ໂດຍທົ່ວໄປ
ບໍ່ໄດ້ລາຍງານກໍລະນີ
ໄປຫາຂັ້ນເມືອງ ຫຼື

ຂັ້ນສູນກາງ

ເມື່ອຖາມກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ເປັນທາງການ ບັນດາພະນັກງານ ຮສສ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ແລະ 
ອົງການປົກຄອງບ້ານທີ່ໃຫ້ສໍາພາດໄດ້ເວົ້າເຖິງແຕ່ການສົ່ງເດັກໄປຫາການເບິ່ງແຍງດູແລໃນສະຖາບັນເຊັ່ນ 
ບ້ານເດັກເອສໂອເອສ ຫຼື ສູນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຊຶ່ງເປັນວິທີທາງໃນການແກ້ບັນຫາພຽງຢ່າງດຽວທີ່ມີຢູ່. 
ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດບາງຄົນສະເໜີໃຫ້ມີການປະກອບທຶນຮອນໃນການສ້າງສູນໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫ້ເດັກທີ່ຕ້ອງ 
ການໆເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ມີບ່ອນຢູ່. ທັດສະນະນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຈໍາກັດຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ 
ການວິທີການເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການເອົາເດັກໄປໄວ້ໃນສະຖາບັນເປັນມາດຕະການ 
ສຸດທ້າຍເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເປັນທາງເລືອກຕົ້ນໆສໍາລັບເດັກ. ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດອື່ນເຊັ່ນວ່າ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ 
ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເພື່ອໃຫ້ສາມາດເບິ່ງແຍງດູແລລູກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.

ແນວທາງການບໍລິການ, ອັດຕາການຄອບຄຸມ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການ

ກຽ່ວກບັແນວທາງການບລໍກິານ, ອດັຕາການຄອບຄມຸແລະການເຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານນັນ້, ການບລໍກິານ 
ໜ້ອຍດຽວທີ່ມີຢູ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການໃຫ້ບໍລິການຫຼັງຈາກທີ່ບັນຫາເກີດຂຶ້ນແລ້ວ, ແທນທີ່ຈະເປັນ 
ການບໍລິການປ້ອງກັນ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ອັດຕາການຄອບຄຸມ 
ຂອງການບໍລິການກໍຍັງຈໍາກັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ. ການບໍລິການທີ່ມີ 
ຢູ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບ່ອນອື່ນທີ່ມີສູນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ບ້ານເດັກ 
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44 ສັງເກດວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍໃນການປະຕິບັດນີ້ຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຜູ້ກະທໍາຜິດຈະໄດ້ຮັບການຕັກເຕືອນເຖິງ 3 ຄັ້ງ ແລະ ຕ້ອງໄດ ້
ເຊັນບົດບັນທຶກທຸກຄັງ. ຂຶ້ນກັບກໍລະນີ, ອາດມີການປັບໃໝໃນການຕັກເຕືອນຄັ້ງທີ 2 ແລະ/ຫຼື ຄັ້ງທີ 3.

ເອສໂອເອສຕັ້ງຢູ່ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີໂຄງການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານດໍາເນີນການຢູ່.  ການ 
ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກແມ່ນ 
ຍັງຕໍ່າຫຼາຍໃນທຸກບ່ອນທີ່ທີມງານໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນສໍາລັບການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ແລະ ໃນບ່ອນທີ່ໄດ້ລົງເກັບ 
ກໍາຂໍ້ມູນສໍາລັບການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ເຮັດຜ່ານມາເຊັ່ນກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ທີມງານໄດ້ລົງ 
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເປັນຕົວແທນບ່ອນຕ່າງໆທົ່ວ ສປປ ລາວ, ຈຶ່ງສາມາດສັນນິຖານໄດ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນສະແດງ 
ເຖິງສະພາບລວມໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ. ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງກົນໄກ 
ຕ່າງໆ ລວມທັງການປະສານງານສາຍຂວາງພາຍໃນໜ່ວຍງານ ແລະ ລະຫວ່າງພາກລັດ ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຕະຫຼອດຮອດການປະສານງານສາຍຕັ້ງພາຍໃນກະຊວງຈາກຂັ້ນ 
ສູນກາງ ລົງຫາທ້ອງຖິ່ນ ເບິ່ງຄືວ່າຍັງມີຄວາມຈໍາກັດຢູ່.

ເມື່ອຖາມຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າມີການບໍລິການໃດແດ່ທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າອັນໃດແດ່ຈະເປັນປະໂຫຍດ 
ຈາກການບໍລິການ, ຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ເດັກໃນບ່ອນຕ່າງໆທີ່ທີມງານລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນໄດ້ພະຍາຍາມຄົ້ນຄິດ 
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ‘ການບໍລິການ’. ນອກຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີ່ທຸກຈົນ, ການເຂົ້າໄປແຊກແຊງຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ 
ຫຼື ການສົ່ງຄະດີໄປຫາໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍແລ້ວ ຜູ້ຕອບສໍາພາດຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈິນຕະນາ 
ການກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດອື່ນທີ່ລະບົບທາງການສະໜອງໃຫ້. ສິ່ງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຮອດປະຈຸບັນມີ
ການບໍລິການພຽງໜ້ອຍດຽວ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄົນໃນຊຸມຊົນບໍ່ມີຄວາມ
ຄາດຫວັງວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການໃດໆໃນອະນາຄົດ.  ຍ້ອນແນວນີ້ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງອາໄສຮູບແບບ 
ອື່ນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີຢູ່ໃນຍາດພີ່ນ້ອງ, ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ.

ຮູບທີ 6 ຂ້າງລຸ່ມ, ດັດປັບມາຈາກການປະເມີນທີ່ເຮັດໃນປີ 2014, ສັງລວມວິທີທາງໃນການແກ້ບັນຫາທີ ່
ພໍ່ແມ່, ເດັກ,ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງໄດ້ພັນລະນາໄວ້ ເມື່ອເກີດກໍລະນີທາລຸນເດັກຂຶ້ນ. 
ກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນອອກຈາກຂັ້ນຕອນທໍາອິດຢູ່ໃນຮູບແຜນພາບລຸ່ມນີ້. ຜົນການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ແລະ 
ການປະເມີນທີ່ເຮັດໃນປີ 2014 ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 
ຫຼວງນໍ້າທາ ພົບວ່າ ມີສະພາບຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ໆ 
ແຕກຕ່າງກັນດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ດ້ານຊົນເຜົ່າ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະບວນການທີ່ກ່າວມານີ້ໜ້າຈະສາມາດ 
ໃຊ້ໄດ້ກັບຫຼາຍໆບ່ອນໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ.

ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຮູບລຸ່ມນີ້, ຖ້າວ່າບັນຫາປົກປ້ອງເດັກບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຄອບຄົວ ຊຶ່ງ 
ມີໜ້ອຍກໍລະນີທີ່ສຸດ, ບັນຫາປົກປ້ອງເດັກສ່ວນໃຫຍ່ກໍຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນຂັ້ນບ້ານໂດຍຜ່ານຂະບວນ 
ການໄກ່ເກັ່ຍອີງຕາມກົດປະເພນີ. ທໍາອິດ ອາດມີການລາຍງານບັນຫາໄປຫາຫົວໜ້າຈຸ ເພື່ອໄກ່ເກັ່ຍກັນສອງ 
ຝ່າຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດໄກ່ເກັ່ຍໄດ້ ຫົວໜ້າຈຸຈະສົ່ງໄປຫານາຍບ້ານ ຊຶ່ງນາຍບ້ານອາດຮຽກປະຊຸມກັບ 
ຄະນະປົກຄອງບ້ານເພື່ອຊີ້ນໍາໃນການປະສານງານກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.ສະມາຊິກຂອງຄະນະ 
ປົກຄອງບ້ານລວມມີ ຕົວແທນຈາກແນວໂຮມບ້ານ, ຜູ້ອາວຸໂສໃນບ້ານ, ບາງຄັ້ງມີຕົວແທນແມ່ຍິງບ້ານເຂົ້າ 
ຮ່ວມໃນການຕັດສິນບັນຫາ; ເບິ່ງຄືວ່າ ປົກກະຕິແລ້ວບັນຫາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍສະມາຊິກທັງໝົດ 
ຂອງຄະນະປົກຄອງບ້ານ.  ການແກ້ໄຂບັນຫາອາດມີການໃຫ້ຂຽນບົດບັນທຶກກ່າວເຕືອນ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 
ຜູ້ກະທໍາຜິດ ແລະ ໃຫ້ການແນະນໍາ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາແກ່ຄອບຄົວເພື່ອໃຫ້ສາມັກຄີປອງດອງກັນຄືນ.44 
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ຍຸດທະວິທີໃນການແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງໃນຊຸມຊົນ 

ຈາກການຄ້ົນພົບທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງທ່ີວ່າບັນຫາປົກປ້ອງເດັກສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນຂ້ັນຊຸມຊົນ, 
ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຊອກຄົ້ນເບິ່ງວ່າຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນແນວໃດໂດຍບໍ່ມີການ 
ສະໜັບສະໜູນຈາກການບໍລິການທີ່ເປັນທາງການ. ອີງຕາມຜູ້ເປັນແມ່, ຜູ້ເປັນພໍ່, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ 
ແລະ ເດັກທີ່ໃຫ້ສໍາພາດ, ຜູ້ອາວຸໂສສຸດໃນຄອບຄົວຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕັດສິນວ່າຈະແກ້ບັນຫາ 
ແນວໃດໃນຄອບຄົວ. ມີຄວາມນັບຖື ແລະ ເຄົາລົບຕໍ່ຜູ້ອາວຸໂສໃນຄອບຄົວສູງ ແລະ ຄົນລາວຫຼາຍຄອບຄົວ 
ມີການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນຫຼາຍຮຸ້ນຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ. ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ແລະ ຜູ້ອາວຸໂສທີ່ມີສິດອໍານາດ 
ຈະເປັນບຸກຄົນຕົ້ນໆໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.

ຮູບທີ 8: ຄໍາສຸພາສິດຂອງລາວ

ໄຟໃນຢ່າເອົາອອກ	ໄຟນອກຢ່າເອົາເຂົ້າ.
Keep home affairs at home; Keep outside affairs outside. 

ແຮງດັນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາອັນໜຶ່ງທີ່ພົບໃນລະຫວ່າງການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການ 
ສົນທະນາກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການສໍາລັບການປະເມີນຄັງນີ້ແມ່ນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາ 
ເລື່ອງພາຍໃນຄອບຄົວເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ ແລະ ບໍ່ເປີດເຜີຍສູ່ຄົນພາຍນອກ.  ຄໍາສຸພາສິດ 
ຂອງລາວ ສອນເດັກຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍວ່າ ‘ໄຟໃນຢ່າເອົາອອກ ໄຟນອກຢ່າເອົາເຂົ້າ.’ ສິ່ງນີ້ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ 
ສໍາລັບວິທີການໃນແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ ເນື່ອງຈາກມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະບໍ່ກ້າຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ 
ພາຍນອກ. ບັນຫານີ້ມີຜົນຕໍ່ຂະບວນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຊັ່ນກັນ ຍ້ອນວ່າມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຕອບ 
ສໍາພາດໃນຊຸມຊົນເວົ້າກ່ຽວກັບວິທີການໃນການແກ້ບັນຫາລະອຽດອ່ອນໃນຄອບຄົວ ໃນເວລາສົນທະນາກັບ 
ຫຼາຍໆຄົນ. 

ໃນກໍລະນີທີ່ບັນຫາປົກປ້ອງເດັກບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂພາຍໃນຄອບຄົວໄດ້ ຊຶ່ງມີໜ້ອຍກໍລະນີທີ່ສຸດ, ຄອບຄົວ 
ອາດຈະມີການພົວພັນກັບອົງການປົກຄອງບ້ານ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນນາຍບ້ານ ຫຼື ຫົວໜ້າຈຸ/ໜ່ວຍ ເພື່ອ 
ໃຫ້ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາ. ມີການອະທິບາຍວ່າ ອົງການປົກຄອງບ້ານຈະພົບກັບສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ເຂົາເຈົ້າວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫາແນວໃດ.  ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງຂະບວນ 
ການນີ້ ແລະ ຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນຄອບຄົວດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແມ່ນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມ 
ປອງດອງສາມັກຄີ ແລະ ຍຸດຕິຂໍ້ຂັດແຍ່ງພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ພາຍໃນຊຸມຊົນ. ຄວາມສາມັກຄີໃນຄອບຄົວ 
ແລະ ໃນຊຸມຊົນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະ ສະມາຊິກທຸກຄົນຈະມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັກສາຄວາມ 
ສາມັກຄີ. ນີ້ອາດໝາຍຄວາມວ່າ ການຮັບປະກັນ ‘ຄວາມຍຸຕິທໍາ’ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກ ອາດ 
ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນບູລິມະສິດໃນຂະບວນການທີ່ກ່າວມາ. ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກອາດຈະ 
ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຟັງ ຫຼື ຮັບຮູ້ຢ່າງພຽງພໍ ເພາະວ່າເດັກຕ້ອງໄດ້ເຄົາລົບ ແລະ ຍອມຮັບການຕັດສິນໃຈຂອງ 
ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຕັດສິນແທນເດັກ. 

ຜູ້ຕອບສໍາພາດຢູ່ໃນຊຸມຊົນໄດ້ລະບຸວິທີປະຕິບັດແບບດັ້ງເດີມ 2 ວິທີໃນການແກ້ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຮັກສາ 
ຄວາມປອງດອງສາມັກຄີໃນຂັ້ນບ້ານ. ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານອາດໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດເຊັນບັດບັນທຶກເພື່ອ 
ຕົກລົງເຫັນດີວ່າຈະບໍ່ເຮັດຜິດອີກ. ມີຂໍ້ສັງເກດວ່າການປະຕິບັດນີ້ອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະ 
ສະຖານທີ່; ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ, ຜູ້ກະທໍາຜິດຈະໄດ້ຮັບການກ່າວຕັກເຕືອນເຖິງ 3 ຄັ້ງ. ຂຶ້ນກັບກໍລະນີ, ອາດຈະ 
ມີການປັບໃໝໃນເວລາມີການຕັກເຕືອນຄັ້ງທີ 2 ແລະ/ຫຼື ຄັ້ງທີ 3. ອາດມີການໃຫ້ການແນະນໍາ ແລະ ຂໍ້ແນະ 



[69]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ນໍາຕໍ່ຄອບຄົວໂດຍອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນາຍບ້ານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກແນວລາວ 
ສ້າງຊາດ ຫຼື ສຍລ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອງດອງສາມັກຄີກັນ. 

ການປະຕິບັດທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີອີກອັນໜຶ່ງທີ່ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດໄດ້ເວົ້າເຖິງໃນການໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂ 
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ໃຫ້ປອງດອງສາມັກຄີກັນລະຫວ່າງຄອບຄົວ ແລະ ລະຫວ່າງບຸກຄົນແມ່ນການເຮັດບາສີ 
ສູ່ຂັວນໃນຂັ້ນຄອບຄົວ. ການປະຕິບັດທາງຮີດຄອງປະເພນີນີ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອພະຍາຍາມຟື້ນຟູສະພາບຈິດໃຈ 
ຂອງເດັກ ແລະ ມີການລາຍງານວ່າມີການບາສີສູ່ຂັວນຢູ່ໃນຫຼາຍໆຊົນເຜົ່າຄືກັນ. ພິທີບາສີສູ່ຂັວນນີ້ ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການແກ້ໄຂເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ ແລະ ຮັບປະ 
ກັນການປົກປ້ອງເດັກ45. ພິທີດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຄອບຄົວຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດເປັນຜູ້ຮັບຜິດ 
ຊອບ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ກະທໍາຜິດອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມໂດຍການຜູກແຂນໃຫ້ເດັກ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ ່
ສັນຍາຕໍ່ໜ້າຜູ້ທີ່ເປັນພະຍານວ່າຈະບໍ່ທໍາຮ້າຍເດັກອີກ. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການສັງເກດເຫັນວ່າກົນລະຍຸດຕ່າງໆ 
ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຕົ້ນຕໍແມ່ນໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມ 
ຂັດແຍ່ງອື່ນໆພາຍໃນ ຫຼື ລະຫວ່າງຄອບຄົວ.

ພາກສ່ວນທ່ີເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກຢູ່ຂ້ັນຊຸມຊົນ

ເມື່ອຖາມຜູ້ຕອບສໍາພາດວ່າເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າແມ່ນໃຜຄວນເປັນຜູ້ດໍາເນີນການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາປົກ 
ປ້ອງເດັກ, ພໍ່ແມ່, ເດັກ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານເວົ້າຄືກັນວ່າແມ່ນພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ/ພໍ່ປູ່ແມ່ຍ່າ, ຍາດພີ່ນ້ອງ 
ແລະ ຄົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ເປັນຜູ້ທີ່ມີແນວໂນ້ມຈະເຂົ້າໄປແຊກແຊງຊ່ວຍເຫຼືອ, ຕໍ່ມາກໍແມ່ນອົງການປົກ 
ຄອງບ້ານ ລວມທັງຜູ້ອາວຸໂສໃນບ້ານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ.

ຕົວແທນ ປກສ ບ້ານ ແລະ ປກຊ 
ບ້ານ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ວ່າເປັນຜູ້ມີບົດ 
ບາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກັກຕົວຜູ້ກະ 
ທໍາຜິດໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນ, ການກ່າວ 
ຕັກເຕືອນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຜົນ 
ຂອງການໄກ່ເກັ່ຍ. ມີການລາຍງານວ່າ 
ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ 
ຕໍາຫຼວດເມືອງຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນກໍລະ 
ນີທີ່ມີການລາຍງານຮອດຂັ້ນເມືອງ ແຕ່ 
ກໍ່ມີໜ້ອຍກໍລະນີທີ່ຈະລາຍງານຮອດ 
ຂັ້ນນີ້ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລາຍງານ 
ຮອດຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງ 
ເທິງ, ຄູ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະ 
ສຸກ ບໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນຜູ້ມີບົດ
ບາດໃນການລະບຸ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ລາຍງາ
ນກ່ຽວກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກເລີຍ ເຖິງ 
ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະພົວພັນໂດຍກົງກັບເດັກ 
ກໍ່ຕາມ.

45 ມູນຄ່າ ແລະ ປະເພດຂອງພິທີບາສີ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງກໍລະນີ; ຕົວຢ່າງ, ຖ້າເດັກໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ແລະ ເລືອດຕົກຢາງອອກ, ອາດມ ີ
ການຂ້າໝູສໍາລັບການສູ່ຂັວນ. ຖ້າເປັນກໍລະນີບໍ່ຮ້າຍແຮງອາດຂ້າໄກ່ສູ່ຂັວນ ແລະ ເຊີນຄົນຈໍານວນໜ້ອຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.

ຮູບທີ 9: ໃຜແດ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການຕອບໂຕ້ບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ, 
ອີງຕາມການໃຫ້ຂ້ໍມູນຂອງພ່ໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງແລະເດັກ

ມີໃຜແດ�ສາມາດຊ�ວຍໃນການແກ�ໄຂບັນຫາປົກປ�ອງເດັກ,
ອີງຕາມການໃຫ�ຂ�້ມູນຂອງພ�່ແມ�ຜູ�ປົກຄອງ ແລະ ເດັກ?

 ຍ້າຍຜູ້ກະທໍາຜິດອອກ/ ‘ສຶກສາອົບຮົມ’ ຜູ້ກະທໍາຜິດ
 ເອົາເດັກໄປໄວ້ບ່ອນປອດໄພ ຫຼື ເອົາໄປຢູ່ນໍາຍາດພີ່ນ້ອງ

 ລາຍງານໃຫ້ນາຍບ້ານ

ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ�ແດ�?
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ພ່ໍເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ/ປູ່ຍ່າ
ຍາດພີ່ນ້ອງ
ເພື່ອນບ້ານ
ນາຍບ້ານ
ຜູ້ອາວຸໂສໃນບ້ານ

ປກສ ບ້ານ
ແມ່ຍິງ
ຊາວໜຸ່ມ



[70] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດລາຍງານພາກ B: ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ, ເບິ່ງຄືວ່າ ຄອບຄົວ 
ແລະ ຊຸມຊົນບໍ່ໄດ້ລະບຸ ຫຼື ຮູ້ກ່ຽວກັບ ຕປດ ວ່າເປັນບ່ອນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ. 
ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ, ກໍບໍ່ມີການລະບຸວ່າພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງເປັນຜູ້ໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ໃຫ້ການບໍລິການ.  ສໍາລັບໜ່ວຍງານທີ່ໄດ້ຮັບການລະບຸວ່າມີສິດອໍານາດທາງການໃນການປົກ 
ປ້ອງເດັກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ຕອບການສໍາພາດຮູ້ແຕ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງເທົ່ານັ້ນວ່າເປັນບ່ອນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ປະເຊີນກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ. ເບິ່ງຄືວ່າສະຫະພັນແມ່ຍິງຈະຖືກຮັບຮູ້ຫຼາຍໃນ 
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ວ່າເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຊື່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານອາສາ 
ສະໝັກແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ. ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ຈະພິຈາລະນາການເຊື່ອມ 
ໂຍງການບໍລິການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍຂອງສະຫະ 
ພັນແມ່ຍິງ ເພາະວ່າສະຫະພັນແມ່ຍິງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາບ ແລະ ມີສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ແລ້ວໃນຂັ້ນຊຸມຊົນໃນທົ່ວປະເທດ. ສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນການປົກປ້ອງເດັກ ກໍຍັງຄົງສືບຕໍ່ອີງໃສ່ເຄືອຂ່າຍການ 
ເຮັດວຽກແບບອາສາສະໝັກຢູ່ຂັ້ນບ້ານແຕ່ວ່າອາສາສະໝັກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃນເຄືອຂ່າຍໃຫ້ 
ຄໍາປຶກສາຂອງ ສຍລແລະພະນັກງານຂັ້ນເມືອງແລະຂັ້ນເທິງ.

ບູລິມະສິດຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນຊຸມຊົນ

ໃນລະຫວ່າງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ມີການຖາມຊຸມຊົນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ 
ເຫັນກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການສະເໜີຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ມີການປັບປຸງ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນວຽກງານ 
ສັງຄົມສົງເຄາະໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເບິ່ງຄືວ່າຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ  
ຄວາມຕ້ອງການໆບໍລິການປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການໜ້ອຍຫຼາຍ. ອັນນີ້ອາດເປັນເພາະວ່າຜູ້ຕອບສໍາພາດ 
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈິນຕະນາການອອກມາໄດ້ວ່າ ແມ່ນການບໍລິການປະເພດໃດ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ປະເພດໃດທີ່ສາມາດສະໜອງໃຫ້ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ອີງໃສ່ຄວາມຈໍາກັດທາງດ້ານແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ 
ຂອງ ຮສສ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ເບິ່ງຄືວ່າຄອບຄົວຈະຮູ້ສຶກສະດວກໃນການແກ້ໄຂຄວາມທ້າທາຍກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ປົກປ້ອງເດັກດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວໃນການແກ້ບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ 
ແລະ ຮັກສາຄວາມປອງດອງສາມັກຄີໃນຂັ້ນຊຸມຊົນໄວ້. ຍົກເວັ້ນສິ່ງສໍາຄັນອັນໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຕອບສໍາພາດໄດ້ 
ກ່າວເຖິງຊໍ້າໆກັນແມ່ນເມື່ອມີກໍລະນີເດັກຕິດສິ່ງເສບຕິດ - ໃນກໍລະນີນີ້, ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນໃນຊຸມຊົນບໍ່ຮູ້ 
ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີເຄື່ອງມື ຫຼື ບໍ່ມີວິທີການທີ່ພຽງພໍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໄດ້ 
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ທາງອອກໃນການແກ້ບັນຫາດີແລ້ວບ່ໍ, ອີງຕາມພ່ໍແມ່ ແລະ ເດັກ?
“ມີຫຍັງແດ່ທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນອີກ? ທຸກຢ່າງຖືກແກ້ໄຂພາຍໃນຄອບຄົວ. 

ເລື່ອງບໍ່ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃສເພື່ອແກ້ໄຂ.”

 “ການສົ່ງບັນຫາໄປຫາອົງການປົກຄອງບ້ານແກ້ໄຂ ກໍ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ສະເໝີໄປ. 
ບາງຄັ້ງກໍ່ບໍ່ມີການຕິດຕາມ.”

“ມັນຈະເປັນການດີ ຖ້າວ່າມີວິທີທາງໃນການຊ່ວຍຄອບຄົວໃຫ້ສາມາດເບິ່ງແຍງດູແລລູກ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບຄົວທຸກຍາກທີ່ມີລູກຫຼາຍຄົນ.”
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ຊຸມຊົນ ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຄາດຫວັງໜ້ອຍດຽວຕໍ່ການບໍລິການທີ່ 
ເປັນທາງການ, ເຂົາເຈ້ົາຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມພໍໃຈຕ່ໍວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປອ້ງເດັກຂອງຊຸມຊົນໃນປະຈຸບັນ. 
ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາແບບທີ່ເຮັດໃນຊຸມຊົນມາເລື້ອຍໆ ແລະ ເຮັດມາເປັນເວລາດົນແລ້ວຈຶ່ງ 
ບໍ່ສາມາດຄິດ ຫຼື ຈິນຕະນາການວິທິການທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກສິ່ງທີ່ເຄີຍເຮັດມາ. ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີ 
ຂໍ້ສະເໜີແນະສໍາລັບການປັບປຸງລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງລາວ,ຊຸມຊົນທີ່ຕອບສໍາພາດຈຶ່ງບໍ່ມີ‘ຂໍ້ສະເໜີ’ ຫຼື 
ມີແຕ່ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ດີຂຶ້ນແກ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍ 
ກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ. ຖ້ານາຍບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫາກມີຄວາມຍິນດີໃນການຮັບຟັງກ່ຽວກັບຄວາມບັນຫາ 
ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ພະຍາຍາມເຂົ້າໄປແຊກແຊງຊ່ວຍເຫຼືອບັນຫາທີ່ບ້ານ ຄອບຄົວ ຊຸມຊົນ 
ແລະ ໄວໜຸ່ມປະເຊີນຢູ່ ເບິ່ງຄືວ່າເຂົາເຈົ້າກໍມີຄວາມພໍໃຈໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ຂັ້ນບ້ານແລ້ວ.

ການຄ້ົນພົບທ່ີກ່າວມານ້ັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດຕ່ໍຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດລະບົບປົກປ້ອງເດັກສໍາລັບ 
ປະເທດ?

ປະຈຸບັນ ຄວາມຕ້ອງການໆບໍລິການປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການມີໜ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວກໍມັກແກ້ໄຂ 
ບັນຫາໂດຍການຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ແລະ ໂດຍບໍ່ເປັນທາງການ. ຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍມີຄວາມ 
ຄາດຫວັງໜ້ອຍຫຼາຍໃນການຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງ 
ການໄດ້ຮັບຜົນ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບປົກປ້ອງເດັກມີການບໍລິການທີ່ສາມາດຕອບ 
ສະໜອງຄວາມຈໍາເປັນ/ຄວາມຕ້ອງການໃນການປົກປ້ອງເດັກໄດ້ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການບໍລິການ 
ສາມາດສົ່ງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີຕໍ່ເດັກນ້ອຍ. ມັນອາດເປັນປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ແນວທາງການເຮັດວຽກແບບ 
ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພິຈາລະນາການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກຈາກມຸມຂອງການພັດທະນາ. ສິ່ງນີ້ອາດ 
ຊ່ວຍໃນການເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກດີຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃນການປ່ຽນ 
ແປງການປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຊອກຂໍການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຈາກທັດສະນະມຸມມອງຂອງຄອບຄົວ, ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການຄວນປະກອບດ້ວຍອົງການ 
ປົກຄອງບ້ານ ຜູ້ທີ່ໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງເພື່ອແກ້ບັນຫາ.ນີ້ເປັນຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພາກສ່ວນທີ່ເຮັດວຽກໃນ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ທີ່ເປັນຜູ້ຕ້ອງຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດ 
ຂຶ້ນ ແລະ ຂັ້ນບ້ານມີບັນຫາປະເພດໃດແດ່. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຫຼື ມັນບໍ່ມີປະສິດທິພາບເລີຍສໍາລັບນັກສັງຄົມ 
ສົງເຄາະທີ່ຈະເຮັດວຽກປະຈໍາຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງເພື່ອລໍຖ້າໃຫ້ນາຍບ້ານມາລາຍງານໃຫ້. ຂະບວນ 
ການນີ້ຕ້ອງໄດ້ປີ້ນຕ່າວຄືນ ແລະ ນັກສັງຄົມສົງເຄາະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນ ແລະ ມີການລົງໄປຫານາຍບ້ານ 
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງການສະໜັບສະໜູນທີ່ດີໃຫ້ແກ່ 
ອົງການປົກຄອງບ້ານແລະ ຄອບຄົວ.ສິ່ງນີ້ຈະມີຜົນສະທ້ອນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທີມງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ຂັ້ນເມືອງ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມອາດສາມາດພຽງພໍໃນການສະໜັບ 
ສະໜູນວິທີການເຮັດວຽກແບບນີ້. ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບບົດບາດທີ່ຕິດພັນກັບການ 
ປົກປ້ອງເດັກຂອງພະນັກງານ ຮສສ ຂັ້ນເມືອງ, ເຊິ່ງຈະເປັນຈຸດສຸມໃນຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດການ 
ສ້າງບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ.

ເບີ່ງຄືວ່າ ຕປດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເພີ່ມຄຸນຄ່າທີ່ຊັດເຈນໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນປະຈຸບັນ. ແທນທີ່ຈະລົງທຶນ 
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃສ່ກົນໄກຂັ້ນຊຸມຊົນນີ້ ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາທາງເລືອກອື່ນເຊັ່ນ ການເຮັດວຽກເພື່ອ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມວ່າໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນສາມາດ 
ມີບົດບາດຫຍັງແດ່ໃນການປົກປ້ອງເດັກ.  ການເພີ່ມ ແລະ ມຸ້ງເນັ້ນໃສ່ນາຍບ້ານ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຮັກສາລະບົບ  
ແລະ ຖ້າບໍ່ມີການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີສໍາລັບເດັກ ມັນກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ. ໃນເວລາ 
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ນໍາສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຕໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ ່
ສັງກັດລັດຖະບານ, ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໜັກແໜ້ນກ່ຽວກັບການບັນທຶກບັນດາສິ່ງທ້າທາຍເປັນເອກະສານ, ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບການເຮັດໜ້າວຽກຂອງຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກແລະຕາໜ່າງ 
ປົກປ້ອງເດັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ໄວ ້
ແລ້ວ ແລະໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນອົງປະກອບຫຼັກຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ 
ສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະພິຈາລະນາທາງເລືອກອື່ນ.

ທາງເລືອກໜຶ່ງແມ່ນຈະສືບຕໍ່ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງການເຮັດວຽກຂອງຄະນະ 
ກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກໂດຍການລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກວ່າ 
ເກົ່າເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແລະການສະໜອງການບໍລິການຢູ່ 
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ - ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງວ່າງສໍາຄັນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນການປະເມີນຄັ້ງນີ້.ນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ໜ້າສົນໃຈ 
ທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍພາກສ່ວນ. ຄວາມສ່ຽງສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດນີ້ແມ່ນບໍ່ມີແນວ 
ໂນ້ມວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຊັບພະຍາກອນໃນການປົກປ້ອງເດັກຈະສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນ 
ອະນາຄົດອັນໃກ້ ເຖິງອະນາຄົດໃນໄລຍະກາງໄດ້. ໃນກໍລະນີນີ້, ກົນໄກທີ່ກ່າວມາເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ 
ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ແລະ ຈະຍັງຄົງສືບຕໍ່ເປັນກົນໄກມີຢູ່ໃນກົດໝາຍແລະ ມີແຕ່ຊື່ເທົ່ານັ້ນ.

ທາງເລືອກອີກອັນໜ່ຶງແມ່ນການເອົາໜ້າວຽກປົກປ້ອງເດັກເຂ້ົາໄປໄວ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນບົດບາດຂອງ 
ກົນໄກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເຊິ່ງເປັນກົນໄກທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ປະຈໍາ 
ຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນ ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ, ຄະນະພັດທະນາບ້ານ ແລະ ສຍລ. ການເຮັດແນວນີ້ຈະບໍ່ມີ 
ການປ່ຽນແປງຫຼາຍຈາກການເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ, ຍ້ອນວ່າຢູ່ໃນຂັ້ນບ້ານ ສະມາຊິກຫຼັກໆ 
ຂອງກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບຸກຄົນດຽວກັນ. ການປະເມີນພົບວ່າຖ້າມີການປະຕິບັດໃດໜຶ່ງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ປົກປ້ອງເດັກໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນແກ້ໄຂໂດຍສະມາຊິກຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ. ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ 
ແລະ ຄະນະພັດທະນາບ້ານຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂຄະດີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການລົງໂທດຜູ້ກະທໍາຜິດ, ການ 
ໄກ່ເກັ່ຍລະຫວ່າງຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອງດອງສາມັກຄີໃນຊຸມຊົນ. ເຄືອຂ່າຍ ສຍລ ສາມາດໃຫ້ 
ຄໍາປຶກສາແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍແລະຄອບຄົວ, ພ້ອມທັງເຮັດວຽກໃນການປ້ອງກັນໂດຍການກໍານົດຄອບຄົວທີ່ມີ 
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຄອບຄົວເຫຼົ່ານັ້ນກັບການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆທີ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ.

ວທິກີານນີຍ້ງັຈະມຜີນົສະທອ້ນທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນ, ເພາະວາ່ຕອ້ງມກີານຝກຶອບົຮມົເພີມ່ເຕມີ ແລະ 
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ເໝາະສົມເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ 
ຕາມ, ໃນລະຫວ່າງການປະເມີນໄດ້ພົບວ່າ ມີການລວບລວມເອົາການປົກປ້ອງເດັກເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສ້າງ 
ຄວາມອາດສາມາດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຄະນະພັດທະນາບ້ານ ທີ່ 
ດໍາເນີນໂດຍກະຊວງ ຍຕທ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໂອກາດສໍາຄັນທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນການ 
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ແນ່ນອນບໍ່ແມ່ນທຸກໆບັນຫາຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ 
ໃນຂັ້ນບ້ານໂດຍກຸ່ມທີ່ກ່າວມານີ້ ແລະ ຈຸດສຸມທີ່ສໍາຄັນໃນການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບເຂົາເຈົ້າແມ່ນຕ້ອງມີການ 
ກໍານົດປະເພດຂອງບັນຫາທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ແລະ ຕ້ອງມີການສ້າງຂັ້ນຕອນການ 
ລາຍງານທີ່ລະອຽດຈະແຈ້ງສໍາລັບການສົ່ງຕໍ່ ແລະ ການລາຍງານໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.

ມັນມີສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ນາຍບ້ານ ແລະ ຄະນະຕ່າງໆທີ່ມີບົດບາດໃນການ 
ປົກປ້ອງເດັກ, ປະກົດວ່າໃນປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນທາງເລືອກດຽວທີ່ມີຢູ່. ບັນຫາສໍາຄັນທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນການ 
ປະເມີນແມ່ນ ບັນດາພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຢ່າງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ນອກຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າ 
ຍັງມີຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາກັດ ຫຼື ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາການປົກປ້ອງເດັກຈໍາກັດ, ສະນັ້ນມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 



[73]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ມີການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນກໍຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ການປ່ຽນນາຍບ້ານ 
ແລະ ປ່ຽນຄະນະຕ່າງໆເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມໃໝ່ອີກເລື້ອຍໆ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ແມ່ນໂຄງສ້າງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສະໜັບສະໜູນລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ມີ 
ໃນປະຈຸບັນຈົນກ່ວາຈະມີການເພີ່ມບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊິ່ງມັນ 
ບໍ່ໜ້າຈະມີການເພີ່ມບຸກຄະລາກອນດັ່ງກ່າວໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ສິ່ງທີ່ເວົ້າມານີ້ອາດຈະ 
ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່ເປັນວິໄສທັດໄລຍະຍາວສໍາລັບການປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້, ແຕ່ໃນໄລຍະສັ້ນ 
ຫາກາງຂໍແນະນໍາໃຫ້ເລັ່ງໃສ່ການພັດທະນາຍຸດທະສາດສໍາລັບການສ້າງບຸກຄະລາກອນຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ 
ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງເພື່ອໃຫ້ມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງ 
ສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ເພືອ່ໃຫປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ ່ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບເຫຼົາ່ນີຢູ້ຂ່ັນ້ບາ້ນ. ນອກຈາກນີ ້
ກໍເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຕົ້ນຕໍຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ບໍ່ແມ່ນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໃນ 
ການສະໜັບສະໜູນຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ.

ບັນຫາສໍາຄັນອີກອັນໜຶ່ງສໍາລັບການເລືອກວິທີທີ່ສອງນີ້ແມ່ນຄວາມລັງເລໃຈໃນການຈະຍຸດຕິການໃຊ້ 
ຮູບແບບການເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ ຕປດ ແລະ ມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍຢ່າງທີ່ກ່ຽວກັບບົດບາດໜ້າທີ່ສໍາລັບການ 
ປົກປ້ອງເດັກໃນລະດັບຊາດ ຖ້າຫາກວ່າມີການເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກໃນການປົກປ້ອງເດັກຢູ່ໃນຂັ້ນ 
ບ້ານໄປໃຫ້ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ, ຄະນະພັດທະນາບ້ານ ແລະ ສຍລ ຢ່າງເປັນທາງການເຊິ່ງບໍ່ໄດ ້
ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບກະຊວງ ຮສສ. ບໍ່ວ່າຈະມີການຕັດສິນໃຈເລືອກວິທີໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຈະຕ້ອງ 
ມກີານພວົພນັຢາ່ງຈງິຈງັກບັກນົໄກເຫຼົາ່ນີ ້ແລະ ກບັບນັດາກະຊວງ/ອງົການຕາ່ງໆໃນລະດບັຊາດ ເຊິງ່ເຂາົເຈົາ້ 
ຄວນມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນເພື່ອໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບ
ລະບົບການປົກປ້ອງເດັກໃນສປປລາວ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.



[74] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ
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[75]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

VI. ບົດສະຫຼຸບ
ມັນເປັນການດີທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ການປົກປ້ອງເດັກໄດ້ເລີ່ມຂັ້ນຕອນການສ້າງວິໄສທັດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ. ຈຸດປະສົງຂອງ 
ຂະບວນການນີ້ແມ່ນເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບວິທີການສໍາລັບການປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ສາມາດ 
ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປົກປ້ອງຄອບຄົວ ແລະ ເດັກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນປະເທດ. 

ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອບັນທຶກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ 
ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ, ລວມທັງອົງປະກອບທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການຂອງລະບົບປົກປ້ອງ 
ເດັກ. ຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງພໍ່ແມ່, ເດັກນ້ອຍ, ຊຸມຊົນ ແລະ ອໍານາດການ 
ປກົຄອງທອ້ງຖິນ່ກຽ່ວກບັສິງ່ທາ້ທາຍ ແລະ ການບລໍກິານດາ້ນການປກົປອ້ງເດກັໃນປະຈບຸນັ ຫຼ ືການຊວ່ຍເຫຼອື 
ທີ່ມີຢູ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ. ການປະເມີນຄັ້ງນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະເໜີວິທີການໃໝ່ 
ໃນການປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ, ເພາະວ່າອັນນີ້ຈະແມ່ນຈຸດສຸມ ແລະ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 
ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນການນໍາພາຂະບວນການວິໄສທັດຂອງລະບົບເປັນຜູ້ຕັດສິນ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຂໍ້ສະເໜີແນະຫຼາຍຂໍ້ທີ່ນໍາສະເໜີໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານ 
ເຕັກນິກວິຊາການພິຈາລະນາໃນໄລຍະຂັ້ນຕອນການອອກແບບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. 

ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບຫຼາຍຢ່າງໃນລະຫວ່າງການລົງເຮັດວຽກເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງ 
ການສໍາພາດຢູ່ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ, ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານັ້ນເປັນສິ່ງ 
ສໍາຄັນສໍາລັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນປະຈຸບັນ. ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກ 
ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍການສຶກສາ ແລະ ການວິໄຈອື່ນໆທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ, ລວມທັງການປະເມີນ 
ວຽກງານ ຕປດ ທີ່ດໍາເນີນໂດຍ ກຊ ຮສສ ແລະ ການປະເມີນກ່ຽວກັບລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະສໍາລັບເດັກ ແລະ 
ຄອບຄົວທີ່ Child Frontiers ໄດ້ດໍາເນີນໃນປີ 2014 ແລະ 2010, ແລະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຕົວແທນ 
ພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ.46 

zz ໃນລະດັບຊາດ, ການປະເມີນໄດ້ລະບຸບັນດາກະຊວງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ 
ທີ່ມີໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງເດັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ 
ທີ່ສໍາຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນຊຸມປີຜ່ານມາກໍ່ຕາມ,  
ແຕ່ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກໍ່ຍັງມີຄວາມຈໍາກັດຢູ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

zz ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກແລ້ວ ກຊ ຮສສ 
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນການປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ ກຊ ຮສສ 
ກໍ່ບໍ່ສາມາດມີພະນັກງານເຕັກນິກໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ລຸ່ມຂັ້ນເມືອງໄດ້ເທື່ອ. ອັນນີ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນທີ່ 
ສໍາຄັນສໍາລັບການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການປົກປ້ອງເດັກ, ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ, ການ 
ກໍານົດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວ ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.

46 ກຊ ຮສສ ການປະເມີນ ກ່ຽວກັບຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານທີ່ບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ 2009.



[76] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

zz ຄວາມສອດຄ່ອງກັນທາງດ້ານເຈດຕະນາ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງ ກຊ ຮສສ ແລະ ໜ່ວຍງານ 
ອື່ນໆ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຜູ້ທີ່ສາມາດສະໜອງການບໍລິການ 
ໂດຍກົງຊຶ່ງລວມມີ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ສຍລ/ຊາວໜຸ່ມ/ແນວລາວສ້າງຊາດ, ຄູອາຈານ ແລະ 
ອາສາສະໝັກແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຍ້ອນສິດອໍານາດທາງສາຍຕັ້ງ ແລະ 
ຍ້ອນກົນໄກການລາຍງານ ແລະ ກົນໄກການສະໜອງງົບປະມານ, ການປະສານງານລະຫວ່າງ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆເພື່ອປົກປ້ອງເດັກຈຶ່ງຍັງມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍ.

zz ປະກົດວ່າໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາພາວຽກງານປົກປ້ອງເດັກແມ່ນ 
ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຄືດັ່ງທີ່ມີການຄາດຄິດໄວ້. ຕປດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໂດຍມີສະມາຊິກທີ່ມາຈາກ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ດີ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ 
ຢູ່ແລ້ວ. ອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານັ້ນລວມມີ: ຄະນະອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ຂັ້ນບ້ານ ຫຼື ຕາໜ່າງໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ອາດຈະເປັນຜູ້ມີບົດບາດທີ່ຫ້າວຫັນ 
ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

zz ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ຄືການກໍານົດບົດບາດຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະໃນລະບົບປົກ 
ປ້ອງເດັກ. ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດສໍາລັບການສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ 
ແກຄ່ອບຄວົ ແລະ ເດກັແມນ່ຢູໃ່ນຂັນ້ທອ້ງຖິນ່, ແຕເ່ນືອ່ງຈາກຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນຊບັພະຍາກອນໃນປະຈບຸນັ 
ຈຶ່ງຍັງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະມີນັກສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ເປັນມືອາຊີບທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນຂັ້ນເມືອງ 
ຫຼື ຂັ້ນຊຸມຊົນໃນທົ່ວປະເທດໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນແມ່ນ 
ການກໍານົດໜ້າທີ່ໆຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ກໍານົດວ່າແມ່ນຜູ້ໃດສາມາດປະຕິບັດ 
ໜ້າທີ່ນີ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາໆພາໄດ້. ອັນນີ້ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນວ່າຈໍານວນນັກສັງຄົມສົງເຄາະ 
ທີ່ມີຈໍາກັດຢູ່ນີ້ຈະສາມາດສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ການບໍລິການຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ຢູ່ໃສແດ່ 
ແລະ ໃນຍາມໃດ.

zz ເມື່ອຖາມກ່ຽວກັບບັນດາໜ່ວຍງານໃນຂະແໜງການທີ່ເປັນທາງການທີ່ຖືກກໍານົດວ່າມີໜ້າທີ່ໃນການ 
ປົກປ້ອງເດັກ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນຈໍານວນຫຼາຍມີຄວາມຮັບຮູ້ວ່າ ສຍລ ເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜອງ 
ການບໍລິການສໍາລັບເດັກແລະຄອບຄົວທີ່ປະເຊີນກັບບັນຫາການປົກປ້ອງເດັກເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານອາສາສະໝັກເຮັດວຽກແມ່ຍິງໃນຂັ້ນບ້ານ. ສິ່ງນີ້ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການ 
ສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ບົນພື້ນຖານທີ່ວ່າ ສຍລ ມີ 
ຕາໜ່າງຂອງຕົນຢູ່ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນໃນທົ່ວປະເທດໂດຍໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ການໃຫ້ການບໍລິການປ້ອງກັນ 
ແລະ ການຕອບສະໜອງການບໍລິການປົກປ້ອງຜ່ານຕາໜ່າງຂອງ ສຍລ.

zz ສຸດທ້າຍ, ຜົນການປະເມີນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ອໍານາດການ 
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງເດັກໃນປະເທດມີທັດສະນະຕໍ່ການ 
ປກົປອ້ງເດກັໃນມມູຂອງຄວາມຢູດ່ກີນິດຂີອງເດກັຢາ່ງກວ້າງຂວາງ. ເມືອ່ໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ກາໍນດົບລູມິະສດິ 
ໃນການປົກປ້ອງເດັກ, ຜູ້ຕອບສໍາພາດໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມທຸກຍາກ, ການຂາດສານອາຫານ, ການຂາດ 
ການດູແລສຸຂະພາບ, ຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ລບຕ ວ່າເປັນ 
ບັນຫາທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງເດັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງພິຈາ 
ລະນາການເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກພາຍໃນມູມຂອງຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ ແທນທີ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ 
ແຕ່ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການທາລຸນ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການກົດຂີ່ຂູດຮີດເດັກ.

ການພິຈາລະນາສຸດທ້າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລວບລວມຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ຈາກການທົບທວນຄືນບັນດາ 
ເອກະສານຈາກການສຶກສາອື່ນໆກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງລາວ ແລະ ຈາກບັນດາຄວາມພະຍາຍາມ 



[77]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກແມ່ນຜ່ານມາໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
ສຸມໃສ່ການພັດທະນາໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະບວນການ. ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລວມທັງການສ້າງຕັ້ງ 
ຄະນະກໍາມະການ, ການສ້າງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ, ອາສາສະໝັກຊຸມຊົນ, ເສັ້ນທາງການສົ່ງຕໍ່ ແລະ ອື່ນໆ. 
ແຕ່ວ່າ, ມີຄວາມພະຍາຍາມພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ວຽກທີ່ 
ຈໍາເປັນເພື່ອເພີ່ມໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນເຮັດຢູ່ແລ້ວໃຫ້ສົມບູນຂຶ້ນ. ຂໍສະເໜີແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ 
ລະບົບຕົວແບບລະບົບໃດໜຶ່ງ ໂດຍອີງໃສ່ແນວທາງຂອງການສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ເປັນມືອາຊີບທີ່ອອກແບບມາ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົມທົບກັບບົດບາດຕົ້ນຕໍຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກ 
ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ.

ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ວ່າລັດຖະບານລາວ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນປະເທດ 
ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນມາຮອດປະຈຸບັນ 
ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອກໍານົດແນວຄວາມຄິດຂອງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເໝາະສົມ 
ກັນສະພາບການ ໂດຍອີງໃສ່ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່, ອີງໃວ່ຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນະທໍາ, ບູລິມະສິດ ແລະ 
ການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງຊຸມຊົນ.

ການປະເມີນພົບວ່າໃນ ສປປ ລາວ ພໍ່ແມ່ ແລະ ຄອບຄົວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍໃນການປົກປ້ອງເດັກ 
ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກແກ້ໄຂຢູ່ໃນຂັ້ນຄອບຄົວ ຫຼື ຂັ້ນຊຸມຊົນ. ເມື່ອຄອບຄົວ 
ແລະ ຊຸມຊົນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຈຶ່ງມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະບົບທາງການສະໜອງການບໍລິການ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ. ການປັບປຸງການສະໜອງການບໍລິການໂດຍລະບົບທາງການດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນເພື່ອກໍານົດວິທີການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ແລະ 
ວທິກີານທີຈ່ະສະໜບັສະໜນູຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂາົເຈົາ້ໄດຢ້າ່ງມປີະສດິທຜິນົທີສ່ດຸໃນການຮບັປະກນັ 
ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ. ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຫຼັກຖານ ແລະ ຜົນການຄົ້ນພົບທີ່ນໍາສະເໜີໃນບົດລາຍງານ 
ການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສ້າງສັນໃຫ້ແກ່ຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການ 
ປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ.



[78] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ
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[79]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

VII. ຂ້ໍສະເໜີແນະ
ການສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ

zz ອີງຕາມຫຼັກຖານຈາກການປະເມີນ	ແລະ	ມີການຕົກລົງເຫັນດີກັນວ່າວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງ 
ເດັກຂອງ	ສປປ	ລາວ	ຕ້ອງເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ. ບົນພື້ນຖານການປະຕິ 
ບດັທີດ່ຂີອງຊມຸຊນົ, ຂແໍນະນາໍໃຫວ້ໄິສທດັຂອງລະບບົຄົນ້ຄວ້າຫາວທິຕີາ່ງໆເພືອ່ນາໍໃຊຈ້ດຸແຂງທີມ່ຢີູ,່ 
ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນໃນທອ້ງຖິນ່ ແລະ ປະສບົການທີໄ່ດເ້ນັນ້ໄວໃ້ນການປະເມນີ. ການສະໜບັສະໜນູ 
ແລະ ການບໍລິການຄວນໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບວິຖີທີ່ຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາປົກ 
ປ້ອງເດັກ. ໃນເວລາທີ່ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແລ້ວສົມບູນ, ກໍາລັງມີການດໍາເນີນການສ້າງຮ່າງວິໄສທັດ 
ສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກຢູ່. ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຮັດການ 
ປະເມີນສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ເມື່ອມີການຕົກລົງ 
ເຫັນດີກັນກ່ຽວກັບວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບແລ້ວ, ຄວນສ້າງແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ, ມີການຄິດໄລ່ແຜນງົບປະມານສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. 

zz ຈັດການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວິທີການ	ຫຼື	ວິໄສທັດທີ່ສະເໜີສໍາລັບການສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບປົກປ້ອງເດັກແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບ	ແລະ	ມີຜົນປະໂຫຍດຈາກທັດສະນະຂອງ 
ຄອບຄົວ	ແລະ	ເດັກນ້ອຍ	ໃນ	ສປປ	ລາວ. ລະບົບປົກປ້ອງເດັກຄວນສອດຄ່ອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ບົດບາດຕົ້ນຕໍ ແລະ ສໍາຄັນຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງໃນການຮັບປະກັນການປົກປ້ອງເດັກ. ລະບົບ 
ດັ່ງກ່າວຍັງຄວນພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກກໍານົດເປັນບູລິມະສິດ. 
ສຸດທ້າຍ, ວິທີການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ ວິທີການທີ່ສະໜອງການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການໃນການຄຸ້ມຄອງການເຮັດວຽກຂອງຊຸມຊົນ. ການອອກແບບ 
ລະບົບໃດກໍ່ຕາມຄວນຖືກແລກປ່ຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ, ລວມທັງຄອບຄົວ ແລະ ເດັກເພື່ອ 
ຮັບປະກັນວ່າການບໍລິການ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ  
ຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ອັນນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການ 
ທົດລອງລະບົບເຊິ່ງຈະເຮັດຕາມການອອກແບບວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ການປະເມີນຜົນ 
ພບົວາ່ຜູອ້າວໂຸສ ຫຼ ືຜູຕ້າງໜາ້ແນວໂຮມບາ້ນອາດເປນັຜູນ້າໍພາຂະບວນການປກຶສາຫາລຢືູໃ່ນທອ້ງຖິນ່ 
ເພາະເຂົາເຈົ້າເປັນສະມາຊິກຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບນັບຖືທີ່ດີ.

ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ
zz ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ	ແລະ	ຫຼີກລ້ຽງການພະຍາຍາມສ້າງກົນໄກໃໝ່ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ. ຫຼັກຖານ 

ທີ່ມີຢູ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງໂຄງສ້າງປົກປ້ອງເດັກທີ່ອຸທິດ 
ຕົນຈາກພາຍນອກມີຜົນກະທົບທີ່ຈໍາກັດຫຼາຍຕໍ່ ສປປ ລາວ. ສະນັ້ນ, ມັນອາດຈະເປັນການດີກວ່າທີ່ 
ຈະຄົ້ນຄົ້ວາຫາວິທີທີ່ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ສາມາດປະສົມປະສານການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການປົກປ້ອງ 
ເດັກເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ຄະນະພັດທະນາບ້ານ, ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຕາໜ່າງໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໆ 
ຈໍາເປັນ ແລະ ຮູ້ວ່າແມ່ນພາກສ່ວນໃດໃນບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ 
ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຈະແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ການປະສົມປະສານການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການປົກປ້ອງ 
ເດັກເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃນທ້ອງຖິ່ນນີ້ອາດຈະມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນວ່າກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຊຸມຊົນ. 



[80] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກໍ່ແມ່ນບຸກຄົນດຽວກັນເຊິ່ງຖືກແຕ່ງ 
ຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ຕປດ, ການເຮັດແນວນີ້ຈະບໍ່ມີຫຍັງແຕກຕ່າງໄປຈາກສະພາບການ 
ຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນຫຼາຍປານໃດ. ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ, ການເຮັດແນວນີ້ຈະເປັນການສຸມໃສ່ເປົ້າໝາຍ ແລະ  
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າການສ້າງຕັ້ງໂຄງສ້າງໃໝ່ທີ່ອາດຈະ 
ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມຄາດ. ຖ້າຫາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລືອກທີ່ຈະສືບຕໍ່ການເຮັດວຽກໃນ 
ຮູບແບບ ຕປດ, ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງທົບທວນວິທີການໃນການເຮັດວຽກໃນຮູບແບບ ຕປດ 
ຄືນ ເພື່ອວິເຄາະຕາມຄວາມເປັນຈິງວ່າຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດ 
ເຮັດຫຍັງໄດ້ ແລະ ປະເພດຂອງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຕ້ອງການມີຫຍັງແດ່ 
ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

zz ເລີ່ມຕົ້ນກໍານົດຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນລະດັບການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ	ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ຄອບຄົວຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ	ແລະ	ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.	ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ 
ໂດຍການເລີ່ມຕົ້ນທົດສອບ ແລະ ການທົດລອງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່, ລວມທັງສະຫະພັນ 
ແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະພັດທະນາບ້ານ, ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ຫຼືໜ່ວຍງານປ້ອງກັນຄວາມ 
ສະຫງົບຂອງບ້ານ.ໃນການທົດລອງຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ 
ແລ້ວສາມາດທົດສອບທາງເລືອກຕ່າງໆໃນການນໍາພາເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ. ຖ້າບໍ່ມີການກໍານົດຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ກໍມັກຈະບໍ່ມີໃຜຮັບຜິດຊອບ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມສັບສົນ ຫຼື ທ້າທາຍ. ຂໍແນະນໍາໃຫ້ມີການກໍານົດ 
ພາລະບົດບາດການນໍາພາໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການທ່ີໄດ້ຮັບຈາກການທົດສອບໃນການບໍລິຫານທ້ອງຖ່ິນ 
ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນທີ່ສາມາດໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນໂດຍກົງ, ແທນທີ່ຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນຂັ້ນສູນກາງ.

zz ອອກແບບ	ແລະ	ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ໂຄງສ້າງ	ແລະ	ສ່ວນບຸກຄົນໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ໃນການສະໜັບສະໜູນ	ແລະ	ປົກປ້ອງເດັກ	ແລະ	ຄອບຄົວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການທົດລອງບົດບາດ 
ການນໍາພາທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງນີ້ ຄວນສົມທົບກັບການສະໜອງການສະໜັບສະໜູນທີ່ເປັນປົກ 
ກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ບັນລຸຄວາມຄາດຫວັງຈາກຊຸມຊົນ. 
ການຝຶກອົບຮົມນີ້ບໍ່ຄວນເປັນການຝຶກອົບຮົມທົ່ວໄປທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບສິດທິເດັກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຄວນມີການ 
ກໍານົດສະເພາະວ່າເມື່ອໃດ, ວິທີການແນວໃດ ແລະ ແມ່ນຜູ້ໃດສາມາດດໍາເນີນການລວມທັງວິທີການ 
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນ. ນອກຈາກ 
ນີ້ ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ທົດສອບກ່ຽວກັບສາຍການລາຍງານ, ການຮ່ວມມື, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານພ້ອມທັງຂະບວນການຕິດຕາມ ໂດຍຜ່ານປະສົບການຈາກການທົດລອງ.

zz ຊີ້ແຈງບົດບາດ	ແລະ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກໃນການປົກປ້ອງເດັກ 
ໃນທຸກຂັ້ນໃນໄລຍະການທົດລອງ,	ໂດຍສະເພາະໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ 
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງເດັກຍັງມີຈໍາກັດ. 
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກແມ່ນການຕົກລົງເຫັນດີເປັນ 
ເອກະພາບ ແລະ ກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສໍາຄັນ 
ໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກຊ ຮສສ, ຄຊກມດ, ຄປດ, ແລະ ສຍລ ກ່ຽວກັບ 
ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນບ້ານ. ຈາກນັ້ນຄວນໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນໄລຍະທົດລອງ ເຊິ່ງພາກສ່ວນທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີຖືກລະບຸທັງໝົດຄວນກຽມພ້ອມໃນການເຂ້ົາຮ່ວມການທົດລອງ ແລະ ເຮັດການປ່ຽນແປງໃດໆ 
ທີ່ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບປົກປ້ອງເດັກສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິ 
ຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.



[81]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

zz ທົດລອງ	ແລະ	ລອງປະຕິບັດຕົວຈິງຂະບວນການໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສ້າງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ	ທີ່ຈະສົ່ງຜົນ 
ໃຫ້ມີການປະສານງານທີ່ດີຂຶ້ນລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກໃນການປົກປ້ອງເດັກ. ຍ້ອນວ່າ 
ປະຈຸບັນ ກຊ ຮສສ ຍັງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະສາມາດສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ບໍລິການໂດຍກົງຕໍ່ທຸກໆ 
ບັນຫາປົກປ້ອງເດັກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ການປະສານງານກັບອົງການ ແລະອໍານາດການ 
ປົກຄອງອື່ນໆທີ່ປະຈໍາການຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ສາມາດສະໜອງການບໍລິການໂດຍກົງເຊັ່ນ ສຍລ,  
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍ.ຂັ້ນຕອນໃນການວາງແຜນ, ການ 
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ/ການບໍລິການທີ່ມີການປະສານງານກັນຈະໄດ້ຮັບ 
ການສ້າງຂຶ້ນຈາກປະສົບການທົດລອງໃນຂັ້ນບໍລິຫານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ອັນກວ້າງຂວາງທີ່ພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກໃນທ້ອງຖິ່ນຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຜ່ານ
ການສ້າງວິໄສທັດ.

ກອບດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
zz ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ,	ຂະແໜງສ່ວນຍຸຕິທໍາ,	ຜູ້ເຮັດວຽກ 
ປົກປ້ອງເດັກ	ແລະ	ອົງການ/ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ	ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ	ແລະ	ລະບຽບ 
ການທີ່ມີຢູ່.	ກອບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມີການພັດທະນາດີ 
ພໍສົມຄວນ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກກໍ່ໄດ້ຮັບການລະບຸຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບ 
ກົດໝາຍ, ດໍາລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລະບຽບການ, ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ແຜນດໍາເນີນ 
ງານແຫ່ງຊາດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະຈຸບັນມີຫຼັກຖານພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນກ່ຽວ 
ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ. ການຊອກຫາວິທີທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ການ 
ບໍລິການໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນ ແລະ ຊອກວິທີເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢູ່ໃນຂັ້ນ 
ທອ້ງຖິນ່ຈະຊວ່ຍໃນການປບັປງຸການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກອບກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍໃຫດ້ຂີຶນ້. ສະນັນ້, 
ຈຶ່ງສະເໜີແນະວ່າໃຫ້ພະຍາຍາມສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດ 
ທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະມາດຕາ 35 ແລະ 36 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະ 
ໂຫຍດຂອງເດັກ (2007)

zz ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງນິຕິກໍາໃນປະຈຸບັນເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການຕັດສິນໃຈໃນຂັ້ນຕອນການ 
ອອກນະໂຍບາຍທີ່ກໍາລັງຈະເຮັດໃນຕໍ່ໜ້າ.	ຖ້າການອອກແບບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຜ່ານການ 
ທົດລອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຫາກເຫັນວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງປັບ ຫຼື ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ 
ການປ່ຽນແປງໃນນິຕິກໍາທີ່ມີໃນປະຈຸບັນເຊັ່ນ: ປັບປຸງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ອາດຈະມີ 
ຍຸດທະສາດໃໝ່ສໍາລັບ ຕປດ, ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ຄວນຖືກກໍານົດ ແລະ ຕ້ອງມີການປັບປຸງນິຕິກໍາ 
ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານແລະ ເຫດຜົນທີ່ສະເໜີໃຫ້.

zz ພິຈາລະນາການສ້າງນະໂຍບາຍລວມກ່ຽວກັບຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ	ເພື່ອພັກດັນໃຫ້ມີຄວາມ 
ພະຍາຍາມ	ແລະ	ການບໍລິການໃນທົ່ວຂະແໜງການ. ຍ້ອນວ່າຊຸມຊົນໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕິດພັນ 
ກັບການປົກປ້ອງເດັກເຊັ່ນ ຄວາມທຸກຍາກ, ອັນຕະລາຍຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ, ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ, 
ໂພຊະນາການ, ການເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນແລະອື່ນໆ,ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການສ້າງນິຕິກໍາ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍລວມເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ ແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ແຕ່ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ 
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເທົ່ານັ້ນ. 



[82] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການປົກປ້ອງເດັກ
zz ຂະຫຍາຍລະດັບຂອງການໃຫ້ບໍລິການ	ແລະ	ຮູບແບບຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ	ແລະ 
ຄອບຄົວ: ເຖິງວ່າມີການປັບປຸງກອບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງ 
ທີ່ຕັດຮອນວຽກກງານປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນການບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍລະດັບຂອງການ 
ບໍລິການ ຂອງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍທາງ 
ເລືອກໃນການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຈໍາກັດເຊິ່ງເປັນ 
ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປົກປ້ອງໃນປະຈຸບັນ, ຄວນໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ເປັນ 
ຮູບປະທໍາແກ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ, ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນໃນການປ້ອງກັນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ 
ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການບໍລິການໃນການແກ້ໄຂຫຼັງຈາກເກີດບັນຫາຂຶ້ນ. ແຕ່ສິ່ງນີ້ 
ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອການບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການອອກແນວຄວາມຄິດຮ່ວມກັບຄອບຄົວ 
ແລະ ຊຸມຊົນແລະສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

zz ຖືເອົາການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄອບຄົວເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນ 
ການປົກປ້ອງເດັກ.	ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການຄວນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ 
ບົດບາດອັນສໍາຄັນຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງໃນການຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ. ການ 
ສະໜັບສະໜູນເຫຼົ່ານີ້ອາດລວມມີການສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບການເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ດີ, ການກໍານົດ ແລະ 
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ບັນດາຄອບຄົວທີ່ປະສົບກັບສິ່ງບັນຫາ, ການສະໜັບສະໜູນຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່າງໆຂອງ 
ຊຸມຊົນເພື່ອຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຖືກກໍານົດໃນທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຮູບແບບຕ່າງ
ໆຂອງການສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ສະໜອງໂດຍ 
ຂະແໜງການອື່ນໆ.

zz ກໍານົດຊຸດການບໍລິການຂັ້ນຕໍ່າສຸດທີ່ລັດຖະບານ	ແລະ	ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການປົກປ້ອງ 
ເດັກໃຫ້ຄໍາໝັ້ນໝາຍວ່າຈະຮັບປະກັນໃຫ້ມີແກ່ເດັກທຸກຄົນຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
ດ້ານວິຊາການຈະສົນທະນາ ແລະ ກໍານົດການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນທີ່ຄວນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນ 
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຍ້ອນຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຊັບພະຍາກອນ, ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະມີໜ້ອຍ ແລະ 
ການບໍລິການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜອງໂດຍພາກສ່ວນທ່ີບ່ໍເປັນທາງການໃນຂ້ັນຍາດພ່ີນ້ອງ 
ແລະ ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ.ບົດບາດຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນ 
ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງການບໍລິການກໍ່ຈະຖືກກໍານົດເຊັ່ນກັນ. ຄໍາແນະນໍານີ້ຄວນເໝາະສົມ 
ກັບສະພາບການຕົວຈິງຂອງລາວ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງບັນດາສ່ິງທ້າທາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕປດ ທ່ີໄດ້ອະທິບາຍ 
ຂ້າງເທິງ.

zz ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກແມ່ນ	
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນກ່ຽວກັບແນວທາງການປະຕິບັດໃນການກໍານົດ	ແລະ	
ສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.	ອັນນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍານົດຜູ້ປະສານງານດ້ານການປົກ 
ປ້ອງເດັກໃນຂັ້ນບ້ານເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ. ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຄວນແມ່ນ 
ການປ້ອງກັນ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການປົກປ້ອງ ແລະ 
ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອາດຈະມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການເຂົ້າໄປແຊກ 
ແຊງຊ່ວຍເຫຼືອໃນບາງກໍລະນີ. ຄວນມີການກໍານົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນວິໄສທັດຂອງລະບົບປົກປ້ອງ 
ເດັກວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດສິນໃຈໃນການເຂົ້າໄປແຊກແຊງຊ່ວຍເຫຼືອໃນຕອນໃດ, ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດ 
ຊອບໃນການປະຕິບັດໃນການເຂົ້າໄປແຊກແຊງຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນພາກສ່ວນໃດ ແລະ ຂັ້ນຕອນສະເພາະ 
ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຄວນມີແນວໃດແດ່.



[83]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

zz ກໍານົດບົດບາດຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ເປັນມືອາຊີບ	ແລະ	ເຄິ່ງມືອາຊີບໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. 
ອີງໃສ່ສະພາບກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນການປະເມີນຄ້ັງນ້ີ, ການສະໜັບສະໜູນ 
ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜອງຈາກໜ່ວຍງານ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ 
ບ່ໍໄດ້ຖືວ່າເປັນມືອາຊີບດ້ານການປົກປ້ອງເດັກ. ບົດບາດຂອງຜູ້ເຮັດວຽກສັງຄົມສົງເຄາະທ່ີເປັນມືອາຊີບ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕັດສິນ ໂດຍອີງໃສ່ໜ້າທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ລະບົບປົກປ້ອງ 
ເດັກ, ກໍານົດວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃສ່ແດ່ໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າຄວນມີແນວໃດແດ່. ບົດບາດຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ຫຼື ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຄວນໄດ້ຮັບການ 
ທົດສອບ ແລະ ກວດສອບຜ່ານການທົດລອງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທຸກຂະແໜງການ
zz ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້,	ລວມທັງຄວາມຕັ້ງໃຈທາງດ້ານການເມືອງ	ແລະ	ດ້ານສະຖາບັນສໍາລັບ 
ການນໍາໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມປະສານສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກອບກົດໝາຍ	ແລະ	ລະບຽບ 
ການ. ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະພິຈາລະນາແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກຈາກ 
ມຸມມອງດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຈາກມຸມມອງແບບລວມໆ. ການຮັບຮອງເອົາວິທີການເຮັດວຽກ 
ແບບປະສົມປະສານກັນອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃນການໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ 
ຈໍາກັດຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການ 
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ສອດຄ່ອງກັນ (ເຊັ່ນ: ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ຍຸຕິທໍາ, ສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂະແໜງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ). ການເພີ່ມ “ຄວາມສາມາດໃນການ 
ປົກປ້ອງ” ຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງການເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປົກປ້ອງເດັກໄດ້ 
ສຸມໃສ່ການສະໜອງການບໍລິການປົກປ້ອງສະເພາະຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ວາງເປົ້າໝາຍໃສ່ວຽກງານຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າແບບມີຈຸດສຸມຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ວິທີການດັ່ງກ່າວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນານະໂຍບາຍ 
ໃໝ່ສໍາລັບເດັກແຕ່ໃນທີ່ສຸດອາດຈະຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະສານງານ, ໃນຂະນະ 
ດຽວກັນກໍ່ເຊື່ອມສານຄວາມຕ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກເຂົ້າໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ.

zz ຮັບປະກັນໃຫ້ມີກົນໄກ	ແລະ	ຂັ້ນຕອນການປະສານງານທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຄຸ້ມຄອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ 
ໃຫ້ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ວຽກຂອງມັນໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກ 
ປ້ອງເດັກຈະກໍານົດໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆແບບກວ້າງ. ລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງ 
ການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຈະຖືກກໍານົດຕື່ມອີກໂດຍຜ່ານການທົດສອບໃນໄລຍະທົດລອງ. 
ການສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ການນໍາພາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ - 
ຈຸດປະສົງບໍ່ແມ່ນການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍປະສານງານໃໝ່ຂຶ້ນມາອີກ. ເນື່ອງຈາກ ຄຊກມດ ມີໂຄງຮ່າງການ 
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ມີສະມາຊິກທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກລະດັບສູງ, ຄຊກມດ ສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການ 
ເຊີດຊູ ກຊ ຮສສ ແລະ ຮັບປະກັນການປະສານງານໃນທົ່ວຂະແໜງການ, ລວມທັງກະຊວງສາທາ 
ລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຜນການແລະການລົງທຶນ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ແລະ 
ອື່ນໆ. ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບ ກຊ ຮສສ ທີ່ຈະພົວພັນໂດຍກົງກັບກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກ 
ປົກປ້ອງເດັກ (CPWG) ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດຮ່ວມກັນ.

zz ປັບປຸງການປະສານງານກັບຂະແໜງການອື່ນໆ,	ລວມທັງຂະແໜງການສຶກສາ,	ຍຸຕິທໍາ,	ສາທາລະນະ 
ສຸກ	ແລະ	ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ,	ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກ	ແລະ	ຄອບຄົວໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ 
ຂັ້ນພື້ນຖານໂດຍກໍານົດໜ້າທີ່ສະເພາະ	ແລະ	ໜ້າທີ່ທົ່ວໄປຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຄູອາຈານແລະຜູ້ບໍລິຫານ 
ໂຮງຮຽນສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກທັງໃນດ້ານການປ້ອງ 
ກັນ ແລະ ໃນດ້ານການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ. ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບມັກຈະ 
ຢູ່ໃນແຖວໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກທີ່ຮ້າຍແຮງເມື່ອເດັກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ້ອງການໆ 
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ປິ່ນປົວ ຫຼື ໃນກໍລະນີມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຈິດໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານ 
ວິຊາການໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່ານີ້ແມ່ນຂົງເຂດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສ້າງລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນອະນາຄົດ 
ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

zz ພັດທະນາວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ	ແລະ	ວິ
ທີການເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດທິເດັກຢ່າງກວ້າງຂວາງແນວໃດ	ແລະ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບ 
ທາງດ້ານສຸຂະພາບ,	ດ້ານການສຶກສາ	ແລະ	ດ້ານຍຸຕິທໍາ. ຕົວຢ່າງ, ກອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ການຕິດຕາມກວດກາການພັດທະນານະໂຍບາຍສັງຄົມທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບພັດທະນາ ຄວນສຸມໃສ່ວິທີທີ່ 
ເດັກຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອງມືຕ່າງໆ 
ໃນການປົກປ້ອງສັງຄົມ.

ຊັບພະຍາກອນສໍາລັບລະບົບການປົກປ້ອງເດັກ
zz ດໍາເນີນການວິເຄາະກ່ຽວກັບງົບປະມານປະຈໍາປີ	ແລະ	ພັດທະນາຍຸດທະສາດການລະດົມຊັບພະຍາ 
ກອນ.	ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະດັບຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນສໍາລັບການປົກປ້ອງ 
ເດັກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນໄລຍະການປະເມີນຄັ້ງນີ້. ຍ້ອນມີສິ່ງທ້າທາຍດ້ານ 
ຊັບພະຍາກອນ ສະນັ້ນມັນອາດຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການວິເຄາະສະເພາະກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ 
ທີ່ມີໃນປະຈຸບັນສໍາລັບການປົກປ້ອງເດັກຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງ (ລັດຖະບານ, ອົງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ 
ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ).ການວິເຄາະ 
ສະເພາະກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃນປະຈຸບັນຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມພ້ອມ ແລະ ການ 
ສ້າງຊັບພະຍາກອນພາຍໃນອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການວິເຄາະນີ້ຄວນຈະ 
ສຸມໃສ່ລະດັບຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງລັດຖະບານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການ 
ປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການຮັບເອົາຄໍາແນະນໍາທີ່ສາມາດລວມເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການສົ່ງເສີມ ແລະ 
ການລະດົມຊັບພະຍາກອນທີ່ຖືກເປົ້າໝາຍ.

zz 	ເຊື່ອມໂຍງການປົກປ້ອງເດັກເຂົ້າໃນກອບການພັດທະນາມະຫາພາກ. ໃນໄລຍະການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ,  
ໄດມ້ກີານກາ່ວເຖິງຂັນ້ຕອນການສາ້ງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ9 ສາໍລບັ 
ສປປ ລາວ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່. ໃນເວລາຂຽນບົດລາຍງານ, ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າຈະຍັງມີໂອກາດສໍາລັບ 
ການຍົກເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະບັບ 
ໃໝ່ນີ້ ຫຼືບໍ່. ການລວມເອົາຈຸດປະສົງສະເພາະ ຫຼື ຈຸດປະສົງຍ່ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນດໍາເນີນງານເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກເຂົ້າໃນກອບການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດນີ້ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຍົກສູງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກພາຍໃນລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຈະ 
ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການລະດົມຊັບພະຍາກອນໃນອະນາຄົດ. ຖ້າຈຸດປະສົງ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດສໍາລັບ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຫາກໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ແລ້ວ, ຄວນມີການກໍານົດການ 
ປະຕິບັດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າຢູ່ໃນການ 
ທົບທວນໃນໄລຍະກາງຂອງການປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວ. ຕົວຢ່າງຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອລວບ 
ລວມເຂົ້າໃນ NSEDP ສະບັບທີ 9 ແມ່ນຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ IX.

zz ສ້າງຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ວິໄສທັດ	ແລະ	ແຜນດໍາເນີນງານຂອງລະບົບ 
ປົກປ້ອງເດັກໃໝ່. ເມື່ອສໍາເລັດການສ້າງຄໍາແນະນໍາແລ້ວ, ວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ 
ແຜນດໍາເນີນງານທີ່ຄວບຄູ່ກັບວິໄສທັດຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການ 
ປກົປອ້ງເດກັຂອງບນັດາກະຊວງ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີບ່ໍສ່ງັກດັລດັຖະບານ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ. 
ຖ້າທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມກັນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເດັກພາຍໃຕ້ວິໄສທັດ ແລະ ແຜນປະຕິ 
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ບັດງານໃໝ່ນ້ີຢ່າງໜ້ອຍກ່ໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊັບພະຍາກອນຖືກນໍາໃຊ້ໃນຮູບແບບທ່ີມີການປະສານ 
ງານ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກວ່າເກົ່າ. ວິໄສທັດຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກຈະ 
ປະກອບມີທັງແຜນປະຕິບັດງານໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະກາງ, ໂດຍກໍານົດຍຸດທະສາດໄວ້ສໍາລັບການ 
ປະຕິບັດວິໄສທັດທີ່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ກໍານົດຂົງເຂດ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນບູລິ 
ມະສິດ ຖ້າຫາກມີຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມ. ກຊ ຮສສ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆອາດຈະຕ້ອງໄດ້ທົບທວນ 
ຄືນຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຮູບແບບການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອໃຫ້ສອດຄ້ອງ 
ກັບວິໄສທັດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.
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VIII. ເອກະສານອ້າງອີງ
ການປະເມີນກ່ຽວກັບການໄກ່ເກັ່ຍຄະດີເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ (ພຶດສະພາ 2013).

CORAM Children’s Legal Centre (ພະຈິກ 2012), ການປະເມີນກ່ຽວກັບການໄກ່ເກັ່ຍຄະດີເດັກ 
ໃນ ສປປ ລາວ: ການທົບທວນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

CORAM Children’s Legal Centre (ກໍລະກົດ 2014), ການວິເຄາະກ່ຽວກັບລະບົບຍຸຕິທໍາທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບເດັກລະເມີດກົດໝາຍໃນສປປລາວ.

Child Frontiers (2009), ການວິເຄາະລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະໃນ ສປປ ລາວ: ການສຶກສາກ່ຽວກັບ 
ການບໍລິການດ້ານສະຫວັດດີການແກ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ສໍາລັບການປ້ອງກັນandຕອບໂຕ້ຕໍ່ການ 
ທາລຸນ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ການກົດຂີ່ຂູດຮີດເດັກ.

Child Frontiers, ອົງການ UNICEF, ອົງການ UNIAP, ອົງການ Save the Children, 
ອົງການ World Vision (ກຸມພາ 2011), ຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ຂູດຮີດທາງເພດເດັກ 
ໃນ ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັັດພິມເຜີຍແຜ່.

ທ່ານ Clouin, L (2010) ການປະເມີນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 2005-2010, 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ: ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ການປະເມີນສໍາລັບ 
ອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັັດພິມ.  

ທ່ານ Jersild, A, Boontid, Y, Pholsena, M (ກໍລະກົດ 2009), ການປະເມີນຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ 
ໃນ ສປປ ລາວ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກຊ ຮສສ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການ UNICEF 
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຄັ້ງທີ 4. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2015. 
ເຂົ້າເບິ່ງຈາກ https://www.lsb.gov.la/pdf/PHC-ENG-FNAL-WEB.pdf

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (ພະຈິກ 
2014), ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ການປະເມີນລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະສໍາລັບ 
ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ: ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ. ຂຽນໂດຍບໍລິສັດ Child Frontiers

ທ່ານ Moonuan, C (2009), ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຂອງປະເທດອົສຕຣາລີ ໃນ ສປປ ລາວ: 
ຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ສິດທິຂອງເດັກ: ບົດປະເມີນໂຄງການ

ບົດລາຍງານຂອງທ່ານ Seanduangdeth, D (2009): ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກ 
ອົບຮົມວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ. ບົດລາຍງານສໍາລັບ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດ-ສັງຄົມ.  ໂດຍການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກ: ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະອົງການ UNICEF 
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ບົດລາຍງານຂອງທ່ານ Seanduangdeth, D (2009) ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ. 
ບົດລາຍງານສໍາລັບ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 
ຄະນະວິທະຍາສາດ-ສັງຄົມ.  ໂດຍການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກ: ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.
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ບົດສະເໜີ ພາວເວີພອຍ ກ່ຽວກັບ “ສາມສ້າງ” 

ອົງການ UNICEF ປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊິຟິກ (2012), ການວັດແທກ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາລະບົບປົກປ້ອງເດັກ: ສະເໜີຕົວຊີ້ວັດຫຼັກໆສໍາລັບຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ 
ປາຊຟິກິ, ບດົລາຍງານການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກກ່ານປກົປອ້ງເດກັ, ຄັງ້ 3. ບາງກອກ, ປະເທດໄທ: 
ອົງການ UNICEF ປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊິຟິກ.

ອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (ເມສາ 2015) ເອກສານຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບ 
ປົກປ້ອງເດັກ: ປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ 

ອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (ພຶດສະພາ 2014) ເອກສານຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບ 
ປົກປ້ອງເດັກ: ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ. ກະລຸນາເບິ່ງ: 
http://www.unicef.org/laos/VAC_factsheet_-_23_May_2014_final_Eng.pdf

ອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (2013) ການປະເມີນກ່ຽວກັບເດັກໃນສູນດັດສ້າງ ໃນ ສປປ ລາວ, 
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (2012), ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນກັນ 
ໃນ ສປປ ລາວ 

ອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (ກັນຍາ 2010)  ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງ: ການເບ່ິງແຍງລ້ຽງດູເດັກຂອງພ່ໍແມ່ ແລະ ການປະຕິບັດວິໄນເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ: ການສໍາຫຼວດ 
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ.  
ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (2010) ການສໍາຫຼວດດກ່ຽວກັບຂະບວນການກະຈາຍອໍານາດ
ລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ 

ອົງການ ສຸພານິມິດ World Vision (2012) ການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນລະດັບຊາດ 

ເອກະສານດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ເລກທີ. 2506/ຮສສ

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການໄກ່ເກັ່ຍຄະດີເດັກ (ສະບັບຮ່າງ), ສິງຫາ 2014

ລັດຖະທໍາມະນູນຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ຮັບຮອງເອົາໂດຍກອງປະຊຸມ 
ສະພາຄັ້ງທີ 6, 1991

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຄະດີເດັກ (ສະບັບຮ່າງ)

ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 32/PO, 2004

ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ (ສະບັບເລກທີ. 21/PO) 1992

ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງສະບັບປັບປຸງ, ເລກທີ 35/ປປລ 2004



[88] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ (2004)

ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດເດັກ, ເລກທີ 04/PO, 2007

ສະພາແຫ່ງຊາດ. ສພຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2013, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີເດັກ 

ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ ້
ກົດໝາຍອາຍາ, ເລກທີ 04/PO, 2005

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແລະ ເດັກນ້ອຍ (ຮ່າງ)

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ, 
ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ, ເລກທີ 04/PO, ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ 
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດເດັກ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ 
(ເລກທີ 194/Gov), 2014)

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນ 
ຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ), 2012

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດຂອງແມ່ຍິງລາວ (2009)

ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ), ເລກທີ 05/NA, 2008

ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ), ເລກທີ 06/NA (2006)

ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ, ແຜນຍຸດທະສາດສໍາລັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 
2011-2015 (ຮັບຮອງໂດຍດໍາລັດ ທ່ານ ນາຍົກລົດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 199/GO, 
ລົງວັນທີ 12 ເມສາ 2012)

ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄັ້ງທີ 9 (2011)

ແຜນຍຸດທະສາດສໍາລັບການພັດທະນາວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ (2011-2020)

ດໍາລັດຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມັນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສະບັບເລກທີ 132/PM, 2007
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ເອກະສານຄັດຕິດ I: ກອບການວິໄຈການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ 
1.	 ລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ	ສປປ	ລາວ	ໃນປະຈຸບັນ	ມີອົງປະກອບທີ່ເປັນທາງການອັນໃດແດ່?	ການເຮັດ

ໜ້າທີ່ຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນມີປະສິດທິພາບແນວໃດ?

ຄໍາຖາມສໍາຄັນຂໍ້ນີ້ ຈະເນັ້ນໃສ່ອົງປະກອບທີ່ເປັນທາງການຂອງລະບົບ,ຊຶ່ງຈະລວມມີການວິໄຈກອບ
ກົດເກນປົກກະຕິ (ສິ່ງທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້) ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຢູ່ຈິງ. ຈະມີການວິໄຈກ່ຽວກັບການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງ 
ລະບົບໃນລະດັບການບໍລິຫານຕ່າງໆ (ລະດັບປະເທດ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ). ການປະເມີນແງ່ມູມ ຫຼື 
ລັກສະນະສະເພາະອາດລວມມີ: 

 � ແຜນວາດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆໃນລະບົບ ລວມທັງບັນດາສະຖາບັນຂອງພາກລັດ, ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ (INGOs), ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSOs) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດ 
ທະນາພ້ອມທັງບົດບາດ ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການເຫຼົ່ານັ້ນ (ການຮັບຮູ້ ແລະ 
ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕົວຈິງ); ວິເຄາະຄວາມສໍາພັນກັນລະຫວ່າງອົງການເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ປະເພດຂອງ 
ຄວາມຄວາມສໍາພັນ; 

 � ວິເຄາະລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງລະບົບ ແລະ 
ກົນໄກດັ່ງກ່າວໃນຂັ້ນສູນກາງ ແຂວງ ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ແລະ ລະຫວ່າງຂັ້ນຕ່າງໆ; 

 � ທົບທວນເບິ່ງບັນດາກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປົກ 
ປ້ອງເດັກທີ່ມີຢູ່ ໂດຍທຽບກັບພັນທະທີ່ມີຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆຂອງສາກົນ;

 � ລະບຸວິທີການ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງລະບົບການບໍລິການ (ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ການປ້ອງກັນ ແລະ 
ການແກ້ໄຂ/ຕອບໂຕ້);

 � ການປະເມີນການບໍລິການ ແລະ ກົນໄກການໃຫ້ການບໍລິການທີ່ມີຢູ່ ລວມທັງການປະຖົມນິເທດ, 
ການແຈກຢາຍ, ອັດຕາການຄອບຄຸມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ; 

 � ວິເຄາະການຮ່ວມມື, ການປະສານງານ ແລະ ກົນໄກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລວມທັງເຄືອຂ່າຍ 
ການສົ່ງຕໍ່ລະຫວ່າງການບໍລິການຕ່າງໆ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກໃນການສົ່ງຕໍ່;

 � ວິເຄາະການສື່ສານ, ການສຶກສາ ແລະ ການລະດົມເພື່ອພະຍາຍາມປ່ຽນແປງ ແລະ ຜົນກະທົບ 
ຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຕໍ່ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ການປະຕິບັດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບປົກປ້ອງເດັກ;

 � ທົບທວນຄວາມອາດສາມາດດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນປະຈຸບັນຂອງບຸກຄະລາກອນວຽກງານ 
ສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ກໍານົດແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈໍາເປັນ, 
ກົນໄກສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມ 
ສົງເຄາະ

 � ທົບທວນລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍ້ມູນ, ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ (ວົງຈອນໃນການປະກອບຄໍາຄິດ 
ເຫັນ) ແລະ ຂະບວນການກວດສອບ;

 � ວິເຄາະແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນດ້ານງົບປະມານທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ລວມ 
ທັງຊັບພະຍາກອນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ 
ສໍາລັບການພັດທະນາວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ 2011 - 2020.
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2.	 ປະຈຸບັນເດັກ	ແລະ	ຄອບຄົວແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກແນວໃດ?	ປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການມີແນວໃດແດ່?	

ຄໍາຖາມນີ້ຈະເນັ້ນໃສ່ການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບ ‘ຜູ້ມາຮັບບໍລິການ/ລູກຄ້າ’. 
ຄໍາຖາມສໍາລັບການພິຈາລະນາຈະກວມເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ 
ເປັນທາງການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວເປັນຄືແນວໃດ ແລະ ຊຸມຊົນມີທາງເລືອກອື່ນໃຊ້ແທນການ 
ນໍາໃຊ້ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການບໍ່. ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາໃນຂົງເຂດນີ້ມີຈຸດປະສົງຈະເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ລຸ່ມນີ້:

 � ບູລິມະສິດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ເດັກກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ; 

 � ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກຄືແນວໃດ;

 � ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບການທີ່ມີຢູ່ຂອງພາກລັດ ແລະ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ 
ສັງກັດລັດຖະບານ ຂອງຊຸມຊົນ ລວມທັງເຫດຜົນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ 
ດັ່ງກ່າວ;

 � ຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງເດັກຕ່າງໆຢູ່ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ລວມທັງ ພາລະບົດບາດ ໜ້າທີ່ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ (ການຮັບຮູ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕົວຈິງ);

 � ເດັກ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ຮັບຮູ້ແນວໃດກ່ຽວກັບລະບົບການບໍລິການທີ່ເປັນ
ທາງການ ແລະ ຍຸດທະວິທີຂອງຊຸມຊົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ; 

 � ຂະບວນການຂອງລະບົບໃນປະຈຸບັນທີ່ສາມາດປັຍປຸງໄດ້ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ;

 � ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ຍອມຮັບໄດ້ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກ 
ປ້ອງເດັກໃນປະຈຸບັນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ.

3.	 ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນທາງການໃນປະຈຸບັນມີຄວາມຍືນຍົງ	ເໝາະສົມ	ແລະ	ແທດເໝາະກັບ 
ສະພາບຂອງທ້ອງຖິ່ນບໍ່?

ອີງຕາມການວິເຄາະສະພາບຢ່າງກ້ວາງຂວາງທີ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກດໍາເນີນການຢູ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ 
ພັດທະນາ, ການປະເມີນໃນຂົງເຂດນີ້ຈະລວບລວມເອົາອົງປະກອບຕ່າງໆທັງໝົດຂອງການເຮັດວຽກຂອງ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງສາເຫດວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນ.  ຂະບວນການ 
ວິເຄາະໃນລະດັບມະຫາພາກ ຊຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນໂດຍການຮ່ວມມືກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດ 
ລະບຸໄດ້ບັນດາອຸປະສັກກີດຂວາງ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ແຜນດໍາເນີນງານ, ແຜນການສໍາລັບການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມ 
ສົງເຄາະແລະ ສະເໜີໂຄງການຕົວແບບສໍາລັບການທົດລອງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງ 
ລະບົບ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃນກ່ຽວກັບການ 
ເຂົ້າເຖິງລະບົບທີ່ເປັນທາງການຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ຈະເປັນພື້ນຖານ 
ອັນສໍາຄັນໃນການໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ການກໍານົດວິທີການທີ່ເໝາະສົມໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວໃນອະນາຄົດ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ III: ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ, ວິທີການທ່ີໃຊ້ແລະເງ່ືອນໄຂໃນການຄັດເລືອກ

ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມ/
ໃຫ້ຂໍ້ມູນ

ຈໍານວນ 
# ວິທີການ ເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກ	

ກະຊວງແຮງງານ	ແລະ	ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

1
ຫົວໜ້າກົມທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ

1-2
ສໍາພາດ 

ແບບເປີດ 
ກ້ວາງ

ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸດໂສທີ່ຮັບຜິດຊອບການສ້າງ 
ນະໂຍບາຍສັງຄົມສົງເຄາະ

2

ຫົວໜ້າພະແນກ/ໜ່ວຍ 
ງານທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວ 
ກັບບັນຫາເດັກ ຫຼື ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນຮັບຜິດ 
ຊອບສະຫວັດດີການ 
ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ

1-3

ສໍາພາດ

ແບບເປີດ

ກ້ວາງ ຫຼື

ກຸ່ມສົນ

ທະນາ 

ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸດໂສທີ່ຮັບຜິດຊອບການສ້າງ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບສະຫວັດດີການເດັກ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ 
ຕົວຢ່າງ ການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂ/ຕອບໂຕ້ 
ບນັຫາການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງການທາລນຸ  ການ 
ກົດຂີ່ຂູດຮີດ ແລະ ການປ່ອຍປະລະເລີຍເດັກ

3

ວິຊາການໃນພະແນກ/ 
ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ສະຫວັດດີການເດັກ 
ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ 

3

ສໍາພາດ

ແບບເປີດ

ກ້ວາງ ຫຼື

ກຸ່ມສົນ

ທະນາ 

ວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 
ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ 
ການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ກ່ຽວກັບບັນຫາ ຫຼື ຫົວຂໍ້ປົກປ້ອງເດັກສະເພາະ 

4
ວິຊາການ - 

ດ້ານບຸກຄະລາກອນ
1

ສໍາພາດ 
ແບບເປີດ 

ກ້ວາງ

ວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບການຮັບສະໝັກເອົາ 
ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ  ແລະ ການຝຶກອົບ
ຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ

5
ວິຊາການ - 

ດ້ານການເງິນ
1

ສໍາພາດ 
ແບບເປີດ 

ກ້ວາງ

ວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບການເງິນ ແລະ ການ 
ວາງແຜນງົບປະມານ

ກະຊວງຍຸຕິທໍາ

6
ກອງເລຂາ 

ຄະນະປະສານງານ 
ຍຸຕິທໍາເດັກ 

1
ກຸ່ມ

ສົນທະນາ
ຊະມາຊິກກອງເລຂາທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ 
ຍຸຕິທໍາເດັກ



[93]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມ/
ໃຫ້ຂໍ້ມູນ

ຈໍານວນ 
# ວິທີການ ເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກ	

ກະຊວງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປົກປ້ອງເດັກ	

8

ຜູ້ບໍລິຫານ

ອາວຸດໂສ

ກະຊວງສາທາ

ລະນະສຸກ

1
ສໍາພາດ 

ແບບເປີດ 
ກ້ວາງ

ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸດໂສທີ່ຮັບຜິດຊອບການສ້າງ 
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ 
ແລະ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ 
(ຕົວຢ່າງ: ສາທາລະນະສຸກ, ການຮັກສາສຸຂະ 
ພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ການໃຫ້ບໍລິການ - ຈະ 
ລະບຸລາຍຊື່ຕາມພາຍຫຼັງ)

9
ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸດໂສ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ
1

ສໍາພາດ 
ແບບເປີດ 

ກ້ວາງ

ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸດໂສທີ່ຮັບຜິດຊອບການສ້າງ 
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ ່
ເດັກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ 
ອື່ນໆ. ຍັງມີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
(ເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມ)

10
ກະຊວງການເງິນ, 

ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸດໂສ
1

ສໍາພາດ 
ແບບເປີດ 

ກ້ວາງ

ບໍລິຫານອາວຸດໂສທີ່ຮັບຜິດຊອບການຄິດໄລ ່
ງົບປະມານ/ງົບປະມານສໍາລັບເດັກ ແລະ 
ບັນຫາປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ

11
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ, 

ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸດໂສ
1

ສໍາພາດ 
ແບບເປີດ 

ກ້ວາງ

ບໍລິຫານອາວຸດໂສທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການ
ປະສານງານໃນການວາງແຜນກ່ຽວກັບສັງຄົມ 
ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ

ອົງການອື່ນໆ	

12
ອົງການທີ່ເຮັດວຽກ 

ກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ
3 - 4

ສໍາພາດ 
ແບບເປີດ 

ກ້ວາງ

ຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ເຮັດວຽກ 
ກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ ສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ໃນປະຈຸບັນ

13
ມະຫາວິທະຍາໄລ

ແຫ່ງຊາດ 
1

ສໍາພາດ 
ແບບເປີດ 

ກ້ວາງ

ອາຈານສອນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ່ມ ື
ຝຶກອົບຮົມວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະແບບເຄິ່ງ
ມືອາຊີບ

ຂັ້ນແຂວງ	

14

ຫົວໜ້າພະແນກ/

ໜ່ວຍງານທີ່ຊີ້ນໍາ ຫຼ ື
ຮັບຜິດຊອບສະຫວັດ 

ດີການເດັກ ແລະ 
ປົກປ້ອງເດັກ 

2 
(1 ຄົນ 

ຕໍ່ແຂວງ)

ສໍາພາດ 
ແບບເປີດ 

ກ້ວາງ

ຜູ້ບໍລິຫານໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຮັບຜິດຊອບການຊີ້ນໍາ 
ແລະ/ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການ 
ເດັກ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ



[94] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມ/
ໃຫ້ຂໍ້ມູນ

ຈໍານວນ 
# ວິທີການ ເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກ	

15

ວິຊາການຢູ່ຂັ້ນແຂວງ/ 
ເມືອງທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ບັນຫາກ່ຽວກັບສະຫວັດດ ີ
ການເດັກ ແລະ ປົກປ້ອງ 

ເດັກ 

4-6 

(2-3 ຄົນ 
ຕໍ່ແຂວງ)

ສໍາພາດ 
ແບບເປີດ 
ກ້ວາງ ຫຼື 
ກຸ່ມສົນ 
ທະນາ

ວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 
ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການປົກປ້ອງເດັກ/ສະຫວັດ 
ດີການເດັກ ແລະ ການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບບັນຫາ ຫຼື ຫົວຂໍ ້
ປົກປ້ອງເດັກສະເພາະ

ຂັ້ນຊຸມຊົນ	

16 ນາຍບ້ານ

1 ຄົນຕໍ່ບ້ານ

ທັງໝົດ 
6 ຄົນ

(2 ບ້ານ x 
3 ແຂວງ)

ສໍາພາດ 
ແບບເປີດ 

ກ້ວາງ

ຜູ້ນໍາໃນຊຸມຊົນ ອີງຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

17
ສະມາຊິກຕາ ໜ່າງ 

ປົກປ້ອງເດັກ

1 ຄົນຕໍ່ບ້ານ 
(ບ້ານທີ່ມ ີ

ຕປດ)

ທັງໝົດ 
6 ຄົນ

(2 ບ້ານ x 
3 ແຂວງ)

ກຸ່ມ

ສົນທະນາ
ອາສາສະໝັກ ຕປດ (ຖ້າມີ)

18

ຜູ້ເຮັດວຽກປົກປ້ອງ 
ເດັກຕົວຈິງ - ສະຫວັດດີ

ການເດັກ/ຄອບຄົວ 

1 ກຸ່ມ

ຕໍ່ບ້ານ

ປະມານ

6 - 8 ຄົນ

ຕໍ່ກຸ່ມ 

ກຸ່ມ

ສົນທະນາ 
(ແລະ ການ 

ສໍາພາດ 
ຜູ້ເຮັດວຽກ

ຕົວຈິງ)

ວິຊາການຫຼັກທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງກ່ຽວກັບ 
ການສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິ ຫານ ແລະ ການ 
ໃຫ້ການບໍລິການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ ້
ໄຂ/ຕອບໂຕ້ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ການທາລຸນ ການກົດຂີ່ຂູດຮີດ ແລະ ການປ່ອຍ 
ປະລະເລີຍເດັກ.

• ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ

• ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ(ການບໍລິການປົກປ້ອງ)

• ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ

• ຄູສອນ

• ຜູ້ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກຕົວຈິງຈາກອົງການ 
NGO/ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ (ແມ່ຍິງ, 
ຊາວໜຸ່ມ, ແນວລາວສ້າງຊາດ)



[95]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມ/
ໃຫ້ຂໍ້ມູນ

ຈໍານວນ 
# ວິທີການ ເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກ	

19 ຜູ້ເປັນແມ່ / ຜູ້ເປັນພໍ່

2 ກຸ່ມ

ຕໍ່ບ້ານ:

ກຸ່ມຜູ້ເປັນ 
ແມ່ ປະມານ

8 - 10 ຄົນ; 
ກຸ່ມຜູ້ເປັນ 
ພໍ່ ປະມານ

8 - 10 ຄົນ;

ກຸ່ມ

ສົນທະນາ

ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີເດັກທີ່ບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ 
ມີບົດບາດທາງການເມືອງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລ ິ
ຫານບ້ານ. ຈະເຮັດກຸ່ມສົນທະນາໂດຍມີການ 
ແຍກກຸ່ມຜູ້ເປັນແມ່ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ເປັນພໍ່ຕ່າງ 
ຫາກ

20 ໄວໜຸ່ມ

2 ກຸ່ມ

ຕໍ່ບ້ານ:

ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ 
ຊາຍ 

8 -10 ຄົນ; 
ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ 

ຍິງ

8 - 10 ຄົນ;

ກຸ່ມ

ສົນທະນາ

ໄວໜຸ່ມໃນຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ຫຼ ື
ໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ມີບົດບາດທາງການເມືອງ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານບ້ານ. ຈະເຮັດກຸ່ມ 
ສົນທະນາ ໂດຍມີການແຍກກຸ່ມໄວໜຸ່ມຍິງ 
ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມຊາຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 12 - 18 ປີ 
ຕ່າງຫາກ

21
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປົກປ້ອງ 

ເດັກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ

NGO

1 ຄົນ

ຈາອົງການ 
(ຖ້າມີ)

ສໍາພາດ 
ແບບເປີດ 

ກ້ວາງ

ສໍາພາດພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກໃນການໃຫ ້
ບໍລິການແກ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ (ຖ້າມີ)



[96] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ເອກະສານຄັດຕິດ IV: ກອບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະ 
ຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ເປັນຕົວແບບ 

ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ

ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມເປັນມາ 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢືນຢັນ 
ພັນທະຂອງຕົນໃນການປົກປ້ອງເດັກດ້ວຍການລິເລີ່ມສ້າງແຜນວາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ 
ລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ. 
ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂີດໝາຍຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ກໍານົດໄວ້ 
ໃນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ 2011-2020. 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈະແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 
ຂະບວນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ ການສ້າງ 
ບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ຊຶ່ງຈະລວມມີ:

 � ປັບແຜນວາດກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການລວບລວມ 
ເອົາຂໍ້ມູນໃໝ່ເຂົ້າ, ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກົດໝາຍໃໝ່, ນະໂຍບາຍໃໝ່,ການບໍລິການຕ່າງໆ, 
ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່; 

 � ລະບຸຊ່ອງວ່າງໃນລະບົບ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ສະເໜີຂໍ້ແນະນໍາສໍາລັບການຫັນເອົາ 
ນະໂຍບາຍເຂົ້າສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຂໍ້ສະເໜີແນະຈະເນັ້ນໃສ່ບັນດາອຸປະສັກກີດຂວາງໃນ 
ການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສັງຄົມ 

 � ກໍານົດວິໄສທັດທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ອາດຈະເປັນໃນຮູບແບບຂອງແຜນປະຕິບັດ 
ງານ ຫຼື ໃນຮູບແບບຂອງນະໂຍບາຍ 

 � ສ້າງແຜນຊັບພະຍາກອນມະນຸດສໍາລັບວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ລວມທັງນັກສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ 
ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ເຄິ່ງມືອາຊີບ 

 � ອອກແບບໂຄງການທົດລອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບໃໝ່ ຢູ່ໃນ 1 ແຂວງ.  

ບົດບົດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບລະດັບຊາດ

 � ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນ ແລະ ຂະບວນການໃນການ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ລວມເຖິງ (ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດສະເພາະ) ການອອກ 
ແບບ,ວິທິທາງ ແລະ ວິທີການ;

 � ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ 6 ຄັ້ງ ຊຶ່ງຈະມີການກໍານົດເວລາໃນການຈັດກອງ 
ປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂະບວນການເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວ 
ກັບຜົນຂອງການປະເມີນ, ຍຸດທະສາດສໍາລັບການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມ 
ສົງເຄາະ ແລະ ຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ/ການທົດລອງ ລວມທັງການຮ່ວມກັນສ້າງວິໄສ 
ທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ;
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 � ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ບົດລາຍງານ; ວິໄສ 
ທັດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ຍຸດທະສາດສໍາລັບການພັດທະນາບຸກ
ຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ/ການທົດລອງ; ແລະ 

 � ສະເໜີ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂະບວນການ.

ວິທີການໃນການເຮັດວຽກ

zz ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄວນຈັດກອງປະຊຸມຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄັ້ງ ໂດຍສອດຄ້ອງກັບການທົບທວນຜົນໄດ້ຮັບ 
ທີ່ສໍາຄັນ (ໃຫ້ເບິ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້). ອາດມີການຈັດປະຊຸມເພີ່ມ ຫຼື ໃຫ້ໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ 
ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂະບວນການປະເມີນອີງຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງ 
ການ.

zz ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄວນມີການຕົກລົງເຫັນດີກັນກ່ຽວກັບກອບເວລາສໍາລັບການທົບທວນ, ການປະ 
ກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຫຼື ເອກະສານຕ່າງໆ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກອບ 
ເວລາທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ ຈະເຂົ້າໃຈ/ຖືວ່າຄະນະຮັບຜິດຊອບບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ບໍ່ມີມະຕິ/ຄວາມ 
ເຫັນຮ່ວມກັນຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ. 

zz ສະມາຊິກຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາທີ່ອາດຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນ 
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນ ແລະ ກິດຈະກໍາໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບ.

ການປະສານງານ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ນອກຈາກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂະບວນການແລ້ວ, ກະຊວງ ຮສສ ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ຄວນຊ່ວຍ 
ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ກອງເລຂາເຊັ່ນ ການປະສານງານ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການປະຊຸມ/
ການເຮັດກິດຈະກໍາ ແລະ ການບັນທຶກຕ່າງໆ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ VI: ຫັຼກການສໍາຄັນສໍາລັບການສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາ, ການເຫັນດີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມການສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາແລະລະບຽບສໍາລັບການສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາ

ຈະເຮັດການປະເມີນໂດຍໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບມາດຖານໃນການສຶກສາຄົນຄ້ວາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ 
ຂອງສາກົນ47. ຫຼັກການດ້ານຈັນຍາບັນສໍາລັບຂະບວນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາແມ່ນຄັດມາຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ກອບຂໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆທີກ່າໍນດົໂດຍທາ່ນ Emanuel, Wendler and Grady48. ຫຼກັການນີໄ້ດກ້າໍນດົມາດຖານ 
ທີ່ສູງ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ໄວ້ໃຈກັນລະຫວ່າງນັກສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ຊຶ່ງຈະເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕອບຄໍາຖາມຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ຕອບ 
ຄໍາຖາມໃນທາງທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜົນການສຶກສາຄົນຄ້ວາ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ 
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົນຄ້ວາ. 

ກ. ຫັຼກການສໍາຄັນສໍາລັບການສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາ

ການເຮັດວຽກຂອງຊ່ຽວຊານຈະອີງໃສ່ຫຼັກຈັນຍາບັນ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາລຸ່ມນີ້:

 � ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດ	ແລະ	ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານສັງຄົມ	ແລະ	ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ບັນດາໜ້າວຽກ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ການຮຽນຮູ້ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອ 
ລະບຸ ແລະ ນໍາສະເໜີວິທີການປະຕິບັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່ ເພື່ອປັບປຸງການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ເດັກທີ່ເຄີຍຖືກທາລຸນ ແລະ ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫຼື ເດັກທີ່ຖືກລະບຸວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກທາລຸນ 
ແລະ ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ.ບັນດາຜົນໄດ້ຮັບ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ 
ຈະຖືກນໍາສະເໜີໃນຮູບແບບທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບັນດາຜົນໄດ້ 
ຮັບ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນມີຄຸນຄ່າ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃນ 
ການປັບປຸງວຽກງານຂອງອົງການ ຢູນິເຊັບ ແລະ ກະຊວງ ຮສສ. ຂໍສະເໜີວ່າບົດລາຍງານສະບັບ 
ສົມບູນຄວນຖືກຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການຮຽນຮຸ້ຈາກການສຶກສາ 
ຄົ້ນຄ້ວາ.

 � ການຜະເມີນຈະມີຄຸນຄ່າທາງວິທະຍາສາດ.	ໜຶ່ງໃນຄວາມກັງວົນຫຼັກໆທາງວິທະຍາສາດແມ່ນກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາ 
ຄົ້ນຄ້ວາ. ຂັ້ນຕອນຫຼາຍຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການປະເມີນຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງ 
ວິທະຍາສາດ:

 � ເຄື່ອງມືສໍາລັບການເຮັດແຜນວາດ, ການວິໄຈ ແລະ ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຈະຖືກ 
ສົ່ງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ດັດປັບຕາມຄວາມເໝາະສົມເມື່ອເລີ່ມ 
ຂະບວນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ. ສະມາຊິກຂອງທີມງານຈະມີການກໍານົດເວລາສໍາລັບການປຶກສາ 
ຫາລື ແລະ ຕຶກຕອງກ່ຽວກັບຂະບວນການເປັນແຕ່ລະມື້ ຫຼື ໃນຈຸດໃດໜຶ່ງໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ 
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ. ການເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ກັງວົນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດດັດປັບໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຈໍາເປັນ.

47 ຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການປັບເອົາຈາກເງື່ອນໄຂມາດຖານການປະເມີນຂອງ OECD DAC.
48 ການສຶກສາຄົນຄ້ວາທ່ີໄດ້ນໍາສະເໜບ່ໍີແມ່ນໃນລັກສະນະຂອງການວເິຄາະແບບບ່່ໍອ່ຽງເອນ ແຕ່ວາ່ເປັນແນວທາງຈນັຍາບັນທ່ີເຂ້ັມງວດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການວເິຄາະ 

ທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ໂດຍຮັບຮູ້ຄວາມລະອຽດອ່ອນຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ສຶກສາຄົນຄ້ວາ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຜູ້ເຂົ້່າຮ່ວມການສຶກສາຄົນຄ້ວາອາດຈະ 
ຕົກຢູ່ໃນສະພາບສ່ຽງ. ຫຼັກການແນະນໍາເຫຼົ່ານ້ີຈະຕ້ອງມີການປັບເພີ່ມເຕີມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ້ອງຖິ່ນ; ຂໍ້ແນະນໍາໃນການເຮັດການ 
ປັບປ່ຽນດັ່ງກ່າວສາມາດຊອກໄດ້ໃນWessells (2009).



[101]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

 � ສະມາຊິກຂອງທີມງານຈະມີການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານພາສາ 
ແລະ ການແປເອກະສານ ແລະ ກໍານົດຍຸດທະວິທີເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນເຂົ້າໃຈ 
ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄໍາຖາມ ແລະ ວິທີການທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ. ຍຸດທະວິທີທີ່ໃຊ້ໃນ 
ການສຶກສາຄົນຄ້ວາກັບແຕ່ລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຈະມີການປຶກສາ 
ຫາລືກັນຕັ້ງແຕ່ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ.

 � ການຄັດເລືອກຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນທໍາ. ທີມນັກສຶກສາຄົນຄ້ວາຈະປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບແນວທາງໃນກາ
ນຄັດເລືອກຮ່ວມກັບກະຊວງ ຮສສ, ອົງການ ຢູນິເຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະທີ່ 
ຊ່ຽວຊານມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວຄັ້ງທໍາອິດ. ການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ສໍາລັບການສຶກສາຄົນຄ້ວາ ຈະ 
ພະຍາຍາມຄັດເລືອກເອົາຫຼາຍສະຖານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ລວມທັງສະຖານທີ່ໆມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ 
ເຂົ້າເຖິງ. ຈະມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ມີການຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນໃນການຄັດເລືອກດັ່ງ 
ກ່າວໃນໄລຍະທີ່ຊ່ຽວຊານມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວຄັ້ງທໍາອິດ ແລະ ຈະລວມເອົາສະຖານທີ່ໆຖືກຄັດເລືອກ 
ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນສະບັບສົມບູນ.

 � ຮັກສາຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາຄົນຄ້ວາໄວ້. ນັກສຶກສາຄົນຄ້ວາຕ້ອງຮັກສາຈຸດປະສົງ 
ເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາໄວ້ເທົ່າທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້. ນັກສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຈະອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມສະແດງທັດສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ລົບກວນ ບໍ່ໃຫ້ການແນະນໍ ຫຼື ສະແດງ 
ທັດສະນະສ່ວນຕົວຂອງຕົນໃນການສົນທະນາ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງການສຶກສາຄົນຄ້ວາ. 
ການຕອບຄໍາຖາມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຖືກບັນທຶກໂດຍໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມເວົ້າເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ວ່າ 
ນັກສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຈະເຫັນດີຕາມຄໍາຕອບນັ້ນຫຼືບໍ່ກໍ່ຕາມ.

 � ການປະເມີນຈະຖືກດໍາເນີນຢ່າງ	ເປັນອິດສະຫຼະ. Child Frontiers ຈະເປັນຜູ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ 
ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ ແລະ ປະເມີນສະພາບ ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມທຸກ 
ຢ່າງເພື່ອອະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈນຈະແຈ້ງ ແລະ ຢືນຢັນຂໍ້ສະຫຼຸບກໍ່ຕາມ, ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມ 
ຄິດເຫັນຂອງຕົນເປັນຫຼັກໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ.

 � ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈເທົ່ານັ້ນ. ຕ້ອງໄດ້ຮັບ 
ການຕົກລົງ ຫຼື ຍິນຍອມຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທຸກຄົນໃນການມີສ່ວນ/ເຂົ້າຮ່ວມການ 
ສຶກສາຄົນຄ້ວາ. ໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ທີມສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ 
ລະອຽດຈະແຈ້ງວ່າເຂົາເຈົ້າແມ່ນໃຜ, ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາຄົນຄ້ວາແມ່ນຫຍັງ, ຈະເຮັດຫຍັງແດ ່
ກັບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ ແລະ ຜົນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກຂະບວນການສຶກສາຄົນຄ້ວາ. ທີມສຶກສາ 
ຄົ້ນຄ້ວາຈະຮັບການຕົກລົງ ຫຼື ຍິນຍອມຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາເປັນຄໍາເວົ້າກ່ອນທີ່ຈະ 
ເລີ່ມການສໍາພາດ ຫຼື ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມທຸກຄັ້ງ.

 � ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກ ຫຼັກການສິດຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກນີ້ພະຍາຍາມຮັບ 
ປະກັນວ່າທຸກການຕັດສິນບັນຫາໃນຂະບວນການສຶກສາຄົນຄ້ວາແມ່ນເຮັດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຫຼັກການ 
ສິດຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົນຄ້ວາ. ເນື່ອງຈາກປະໂຫຍດຕ່າງໆຈາກ 
ການເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົ້ນ ຄ້ວາຈະບໍ່ສາມາດສໍາພັດ/ບໍ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທັນທີທັນໃດ, ຈຶ່ງມີຄວາມ 
ຈໍາເປັນສໍາລັບທີມສຶກສາຄົນຄ້ວາຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບປະໂຫຍດ 
ທີ່ມີລັກສະນະບໍ່ສາມາດສໍາພັດໄດ້, ປະໂຫຍດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມ ີ
ຄວາມຄາດຫວັງຫຼາຍໃນການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ການເຂົ້າໄປແຊກແຊງຊ່ວຍເຫຼືອໃນທັນທີ. 
ທີມສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາອາດໃຊ້ຂັ້ນຕອນອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ອີງຕາມສະພາບຕົວຈິງ ຊຶ່ງອາດລວມມີ: 



[102] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

 � ການສື່ສານທີ່ລະອຽດຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຫຼັກການບໍ່ສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍ (Do No Harm 
principle) ແລະ ການເນັ້ນຢໍ້າຫຼັກການສິດຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກໃຫ້ແກ່ທີມສຶກສາ 
ຄົ້ນຄ້ວາໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂະບວນການຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ; 

 � ການປຶກສາຫາລືໃນເບື້ອງຕົ້ນກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບວິທີໃນການເພີ່ມປະໂຫຍດຂອງ 
ການປະເມີນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລະບຸວິທີການໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ 
ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ; 

 � ການວິໄຈກັບທີມສຶກສາຄົນຄ້ວາກ່ຽວກັບວິທີການໃນການຫຼຸດ ຫຼື ຈໍາກັດຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະ 
ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ 
ມີຄວາມສະໝັກໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງແທ້ຈິງ (ຫຼັກການອັນດຽວກັນກັບຫຼັກການກ່ຽວກັບ 
ຄວາມສະໝັກໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ); 

 � ມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ. 

 � ເຄົາລົບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມີທ່າແຮງ	ແລະ	ລົງທະບຽນໃນການເຂົ້າຮ່ວມແລ້ວ. ທີມປະເມີນຈະເຄົາລົບ 
ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກເກນ ຫຼື ວັດທະນະທໍາໃນການແຕ່ງກາຍ ແລະ ການປະພຶດຕົນໃນທ້ອງຖິ່ນ. 
ເຂົາເຈົ້າຈະເຄົາລົບທັດນະຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກໆຄົນ ແລະ ຈະບໍ່ວິຈານຜູ້ຕອບຄໍາຖາມ ຫຼື ປະພຶດຕົນ 
ແບບເປັນຜູ້ສອນ ຫຼື ຜູ້ແນະນໍາ. ທຸກຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົນຄ້ວາຖືວ່າຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ຈະໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ. 

 � ການຮກັສາເປນັຄວາມລບັ	ແລະ	ການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູ.	ໃນເວລາເລີມ່ຕົນ້ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ, ຜູເ້ຂົາ້ຮວ່ມ 
ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າຄໍາຕອບ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຈະຖືກຮັກສາ 
ເປັນຄວາມລັບ. ຄໍາເຫັນ ຫຼື ທັດສະນະໃດໜຶ່ງສະເພາະທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງອອກຈະບໍ່ມີການ 
ເອີ່ຍເຖິງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເລີຍ ແລະ ຈະຖືກຮັກສາເປັນຄວາມລັບ.ຈະບໍ່ມີການເອີ່ຍຊື່ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື  
ລະບຸເປັນລັກສະນະອື່ນໃນບົດລາຍງານຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ.ຈະເຮັດທຸກຄວາມພະຍາຍາມ 
ເພື່ອຈັດການສໍາພາດ ຫຼື ການເຮັດກຸ່ມສົນທະນາໃນສະຖານທີ່ໆມິດງຽບ, ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ 
ແລະ ບໍ່ມີການລົບກວນ. ຈະມີພຽງນັກສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົນຄ້ວາເທົ່ານັ້ນ 
ໃນເວລາສໍາພາດ ແລະ ເຮັດກຸ່ມສົນທະນາ.

 � ການຕອບແທນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບແທນໃດໆຈາກ 
ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແນວໃດກໍຕາມ, ໃນເວລາເຮັດກຸ່ມສົນທະນາ ແລະ ໃນເວລາສໍາພາດ 
ອາດຈະມີການສະໜອງນໍ້າດື່ມ ຫຼື ຂອງຫວ່າງເລັກໆນ້ອຍໆ. ອັນນີ້ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບກະຊວງ  
ຮສສ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບໃນເວລາມີການປະຊຸມຮ່ວມກັນໃນໄລຍະທີ່ຊ່ຽວຊານມາເຮັດວຽກຢູ່ 
ລາວຄັ້ງທໍາອິດໃນເດືອນ ກຸມພາ 2019.

ຂ. ການເຫັນດີເຂ້ົາຮ່ວມການສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາ

ເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນຫຼືບໍ່ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍ 
ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນແກ່ເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນ 
ຮູ້ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຂອງການປະເມີນ ແລະ ຜົນການປະເມີນຈະຖືກນໍາໃຊ້ແນວໃດ.ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນ 
ຕ້ອງຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດຢຸດຕິການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. 

ການໄດຮ້ບັຄວາມຍິນຍອມ ຫຼື ຕກົລົງເຫນັດິທີແ່ທ້ຈງິນັ້ນອາດເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະເຮດັໄດ້ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີລະດັບການສຶກສາຕໍ່າ ແລະ ການຂຽນແບບຟອມໃນການຍິນຍອມ ຫຼື ຕົກລົງ 



[103]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ເຫັນດິເຂົ້າຮ່ວມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍ. ໃນສະຖານະການແບບນີ້, ຈະມີການໃຊ້ຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ຮັບ 
ປະກັນວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນ: 

 � ປຶກສາຫາລືກັບທີມສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນວ່າໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມ ຫຼື ຕົກລົງເຫັນ 
ດິໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄົນໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ, ແຈ້ງໃຫ້ທີມສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາໃຫ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບວິທີເພື່ອ 
ຮັບປະກັນວ່າໄວ  ໜຸ່ມ ແລະ ຄົນໃນຊຸມຊົນສາມາດຢຸດຕິການເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາໄດ້ທຸກຍາມທີ່ 
ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ; 

 � ມີຂໍ້ແນະນໍາທີ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບການລະບຸ ແລະ ຈັດກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ຕອບຄໍາຖາມ ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ແມ່ນ 
ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ຫຼື ຜູ້ຊີ້ນໍາໃນຊຸມຊົນ ທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ 
ເອົາເຂົາເຈົ້າມາເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ; 

 � ທີມງານຈະເຮັດວຽກຕະຫຼອດໄລຍະການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ເພື່ອຊອກວິທີໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງກັນທາງສິດອໍານາດ. ສິ່ງສໍາຄັນອັນໜຶ່ງສໍາລັບເລື່ອງນີ້ແມ່ນ ການດໍາເນີນການເພື່ອຮັບຮູ້ 
ຄວາມບໍ່ເປັນການທີ່ມີໃນຕົວຂອງນັກສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ (ອາດຖືກມອງວ່າເປັນຕົວແທນຂອງອົງກອນ 
ທີ່ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຄັ້ງນີ້). 

 � ຂະບວນການປະເມີນ ແລະ ຜົນການປະເມີນຈະເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນບໍ່ແມ່ນ 
ໃນນາມຜູ້ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແຕ່ແມ່ນໃນນາມຜູ້ເຮັດວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດ. 
ຈະມີຈຸດເນັ້ນທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການດັດປັບໄດ້ຫຼາຍກ່ວາການເຮັດໃຫ້ຕົກເປັນ 
ເຫຍື່ອ. 

ຄ. ລະບຽບສໍາລັບການສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາ

ສະມາຊິກໃນທີມຕ້ອງໄດ້ອ່ານ ແລະ ເຊັນລະບຽບໃນການເຮັດວຽກ (ກະລຸນາເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ 
ຂ້າງລຸ່ມ). ລະບຽບນີ້ຈະໃຊ້ຕໍ່ສະມາຊິກຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ທີມງານເຮັດວຽກ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຮັດວຽກຢູ່ 
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ ລວມເຖິງໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງທີ່ບໍ່ເປັນ ‘ທາງການ’ ນໍາ. 

ສະມາຊິກຂອງທີມງານທີ່ເຮັດການປະເມີນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດ, ທັດຊະນະຄະຕິ 
ແລະ ປະສົບການທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາມີ. ດ້ວຍບົດບາດອັນນີ້ ຈຶ່ງເປັນທີ່ຄາດຫວັງ ແລະ ເປັນ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກທີມງານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ 
ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຈາກຂະບວນການຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ. ລະບຽບການສໍາລັບ 
ການເຮັດວຽກ ລວມມີຂໍ້ແນະນໍາທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍນັກສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ມີການປະຕິບັດ/ປະຕິກິລິຍາໃນການພົວພັນຊຶ່ງກັນ 
ແລະກັນທີ່ສົມບູນ ແລະ ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.
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ຖ້ອຍຖະແຫຼງພັນທະໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແຈ້ງວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈຫຼັກການດ້ານຈັນຍາບັນສໍາລັບການເຮັດການ 
ປະເມີນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈະປະຕິບັດຕາມທຸກຂໍ້ແນະນໍາໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການເຮັດການປະເມີນ.

ຂ້າພະເຈົ້າມີໜ້າທີ່ໃນການຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່ມີໃຜຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກການເຂົ້າ 
ຮ່ວມການປະເມີນຄັ້ງນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຄົາລົບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ປະສົບການຂ
ອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າການເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນ 
ແມ່ນເປັນໄປເພື່ອຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງໝົດທຸກຄົນ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອຮັບ 
ປະກັນວ່າການເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາເປັນປະສົບການທີ່ດິສໍາລັບທຸກຄົນ.

ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີສ່ວນໃນການປະເມີນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່:

1.	 ຕີ ຫຼື ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນ

2.	 ປະພຶດຕົນໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ເປັນການກະຕຸ້ນທາງເພດ

3.	 ໃຊ້ສັບພາສາ ຫຼື ການແນະນໍາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ທີ່ເປັນການກະທໍາຜິດ ຫຼື ເປັນການທໍາຮ້າຍ

4.	 ເຮັດການໃດໆໃນລັກສະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົາຮ່ວມມີຄວາມອັບອາຍ, ເປັນການດູຖູກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດ 
ຄວາມເສື່ຶອມເສຍແກ່ຜູ້ເຂົາຮ່ວມ 

5.	 ເຮັດການໃດໆທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຍ, ຕໍ່ການຖືກທໍາຮ້າຍ ຫຼື ຖືກ 
ກົດຂີ່ຂູດຮີດ 

6.	 ເຮັດການໃດໆໃນລັກສະນະທີ່ເປັນການບັງຄົບ, ກົດຂີ່ ຫຼື ທໍາຮ້າຍ

7.	 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກກະທໍາການໃດໆທີ່ອາດເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ປອດໄພ ຫຼື ເປັນການທໍາຮ້າຍ 

8.	 ສ້າງສາຍສໍາພັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງດ້ານເພດກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນ 

9.	 ເຊີນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນເດັກໄປຫ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼື ໄປຄ້າງຄືນຢູ່ເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີ 
ການຕິດຕາມຊີ້ນໍາ ຫຼື ໄປນອນຢູ່ຫ້ອງດຽວກັນ ຫຼື ຢູ່ຕຽງດຽວກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າ 

10.	ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເດັກສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ

ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າ ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສໍາລັບການເຮັດວຽກນີ້ຈະນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດ 
ວິໄນ ລວມເຖິງການໃຫ້ຢຸດຕິການເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:_______________________________

ລາຍເຊັນ:______________________________________

 ວັນທີ: ________________________________________
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ເອກະສານຄັດຕິດ VII: ຈັນຍາບັນກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການທາລຸນທ່ີ
ພົບເຫັນ

ຕາມນະໂຍບາຍຂອງ Child Frontiers Ltd.

ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເດັກທຸກຄົນມີສິດໃນການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຖືກທາລຸນ, ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງ, ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍແລະຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ແລະພວກເຮົາຖືວ່າການປົກປ້ອງເດັກແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊ
ອບຂອງໝົດທຸກຄົນ.

ພັນທະຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາມີພັນທະໃນການປົກປ້ອງເດັກຈາກການຖືກທາລຸນ, ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຖືກປ່ອຍປະລະ 
ເລີຍ ແລະ ຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດແລະພວກເຮົາຈະດໍາເນີນການແກ້ໄຂທີ່ຈໍາເປັນຫາກມີສະຖານະການດັ່ງກ່າວ 
ເກີດຂຶ້ນ. ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ‘ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດ 
ຂອງເດັກ’ ຕະຫຼອດເວລາ.

ພວກເຮົາຈະແກ້ໄຂທຸກການລາຍງານກ່ຽວກັບກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງແລະກໍລະນີທີ່ສົງໃສວ່າມີການທາລຸນ 
ຫຼື ການກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ອ້າງ, ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ກ່າວຫາຫຼືປະເພດຂອງບັນຫາ. 

ຈະບໍ່ມີການກະທໍາໃດໆທີ່ເປັນການຕອບໂຕ້ ຫຼື ລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດ, ຍົກບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ 
ຂຶ້ນມາ.

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ

ນະໂຍບາຍແລະວິທີການດໍາເນີນຂອງ Child Frontiers ແມ່ນເຮັດຕາມ:

 � ແລກປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈ	ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຖືວ່າເປັນການທາລຸນ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການປ່ອຍປະ 
ລະເລີຍ ແລະ ການກົດຂີ່ຂູດຮີດ;

 � ບຸກຄະລາກອນທີ່ໄດ້ຜ່ານຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ໄດ້ຮັບການສະໜັນສະໜູນ ທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄຈ້ແຍກໄດ້ 
ກ່ຽວກັບສະຖານະການໆທາລຸນ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການກົດຂີ່ 
ຂູດຮີດ. ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດ ຖ້າມີການລາຍງານກ່ຽວກັບກໍລະນີ ແລະ ຮັບປະກັນ 
ວ່າເດັກມີຄວາມປອດໄພຈາກອັນຕະລາຍ;

 � ຂອບເຂດທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບການສື່ສານ,	ສິດອໍານາດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້	ແລະ	ສາມາດຕັດສິນບັນຫາ 
ໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຂອງ Child Frontiers ສາມາດກໍານົດກົນໄກທີ່ດີສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ສໍາລັບການຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນອື່ນໆ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກໍລະນີ;

 � ສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງອົງກອນ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເປີດເຜີຍ ແລະ ຊອກ 
ຄົ້ນກ່ຽວກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ; 

 � ຄວາມສະເໝີພາບ	ແລະ	ຄວາມເປັນທໍາ,	ຮັບປະກັນວ່າທຸກບັນຫາໄດ້ຮັບການປະຕິບັດດ້ວຍການໃຫ ້
ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ການເຄົາລົບ. ສິ່ງນີ້ລວມມີການຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ແລກປ່ຽນ
ຂໍ້ມູນສະເພາະໃນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ‘ຕ້ອງຮູ້’ ເທົ່ານັ້ນ;



[106] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

 � ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ	ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ດີ ແລະ ສາມາດດໍາເນີນການສອບ 
ສວນຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ການ 
ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ເຮັດວຽກກັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ.

ການຄັດເລືອກ	ແລະ	ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ

 � Child Frontiers ຈະຮັບເອົາແຕ່ພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາການ ແລະ ມີທັກສະແບບ 
ມືອາຊີບເທົ່ານັ້ນເພື່ອມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເດັກ/ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເດັກ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮັບ 
ເອົາທີມງານເພື່ອມາເຮັດການສຶກສາຄົນຄ້ວາ ຈະມີການອະທິບາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ 
ແລະ ຂັ້ນຕອນວິທີການປົກປ້ອງເດັກໃນເວລາເຮັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທີມງານດັ່ງກ່າວ. 

 � ມັນເປັນເງື່ອນໄຂຂອງ Child Frontiers ທີ່ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງຍອມຮັບ ແລະ ກຽມເຮັດວຽກ 
ຕາມເງື່ອນໄຂນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຂັ້ນຕອນວິທີການປົກປ້ອງເດັກຂອງ Child Frontiers.

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ

ໃນເວລາເຮັດການປະເມີນ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມອາດເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບເດັກທີ່ມີຄວາ
ມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກທາລຸນ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການກົດຂີ່ຂູດຮີດ. ການເປີດ 
ເຜີຍດັ່ງກ່າວ ອາດເຮັດໃຫ້ເດັກກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງທັນທີ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ 
ສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

ເຖິງວ່ານັກສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຈະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາລະດັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເດັກໄດ້, ພະນັກງານຂອງ Child 
Frontiers ທຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຊັດເຈນໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 
ດັ່ງກ່າວ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບພໍ້. ຢ່າງໜ້ອຍສຸດຂັ້ນຕອນການລາຍງານ ແລະ ການສົ່ງ 
ຕໍ່ຕ້ອງເຮັດຕາມຂະບວນການດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

1.	 ຈະມີການຮ່າງບົດລາຍງານເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງການເປີດເຜີຍ.

2.	 ນັກສຶກສາຄົນຄ້ວາຂອງ Child Frontiers (ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ) 
ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈວ່າຈະດໍາເນີນການແນວໃດຊຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະເມີນສະພາບການໃນເບື້ອງຕົ້ນ 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງອັນຕະລາຍ. 

3.	 ຖ້າຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກທາລຸນ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການກົດຂີ່ຂູດ 
ຮີດນັ້ນເປັນຄວາມສ່ຽງສູງ, ຈະຕ້ອງມີການລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຮີບດ່ວນ. 

4.	 ຖ້າບໍ່ມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງວ່າເປັນຄວາມສ່ຽງສູງ ຫຼືບໍ່, ຈະມີການລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆມີສິດ 
ອໍານາດ [ຈະກໍານົດພາຍຫຼັງໃນເວລາມີການປະຊຸມ].

5.	 ໃນທຸກກໍລະນີ, Child Frontiers ຈະເຮັດວຽກກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນສິດຜົນ 
ປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກ. ຊຶ່ງລວມມີການສົ່ງຕໍ່ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ອົງການ 
ທີ່ເຮັດວຽກສັງຄົມສົງເຄາະ (ພາກລັດ ຫຼື ອົງການ NGO) ເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງທາງດ້ານຮ່າງ 
ກາຍຂອງເດັກ, ລວມທັງການຮ່ວມມືກັບອົງການທາງດ້ານຍຸຕິທໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັ່ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ) 
ເພື່ອຮັບປະກັນການເອົາເດັກອອກຈາກສະພາບທີ່ອັນຕະລາຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຜູ້ມີສິດອໍານາດໃນ 
ການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ຖ້າເດັກຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຄຸກຄາມຕໍ່ຊີວິດຂອງເດັກ, ພະນັກງານຂອງ 
Child Frontiers ມີສິດອໍານາດໃນການຕັດສິນບັນຫາທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກຈາກອັນຕະລາຍທີ່
ອາດເກີດກັບເດັກ.



[107]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

6.	 ຖ້າກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສົ່ງຕໍ່ເດັກ ຫຼື ມີການລາຍງານກ່ຽວກັບກໍລະນີ, ຈະຕ້ອງ 
ຂໍອະນຸຍາດຈາກຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນທີ່ຈະມີການສົ່ງຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເວັ້ນເສຍ 
ແຕ່ສະຖານະການນັ້ນມີການຄຸກຄາມຕໍ່ຊີວິດຂອງເດັກ. ໃນກໍລະນີນີ້ ຜູ້ສົ່ງຕໍ່ເດັກຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງ 
ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍ ພ້ອມກັບຊື່ຂອງໜ່ວຍງານ/ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງຜ່ານ.

7.	 ການບັນທຶກທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ລາຍລະອຽດການສົ່ງຕໍ່ຕ່າງໆແມ່ນ Child Frontiers ຈະ 
ເປັນຜູ້ເກັບຮັກສາ. ທຸກການບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງຕໍ່ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໃນສູນ 
ກາງໂດຍມີການຈໍາກັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນການເຂົ້າເຖິງ. ຈະມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນສະເພາະໃນສິ່ງທີ່ 
ຈໍາເປັນ ‘ຕ້ອງຮູ້’ເທົ່ານັ້ນ (ຕົວຢ່າງ, ຖ້າມີການເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ) ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງມີ 
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກໍລະນີເທົ່ານັ້ນ. 



[108] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ເອກະສານຄັດຕິດ VIII: ການສໍາພາດພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ
ການສໍາຫຼວດຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືທາງຄຸນນະພາບທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງໃນການສະໜ

ອງການບໍລິການເປັນຜູ້ຕອບ. ການສໍາຫຼວດນີ້ແນໃສ່ໃຫ້ຜູ້ຕອບເວົ້າອອກມາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ ແລະ 
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູສ້ະໜອງການບລໍກິານສງັຄມົ, ພອ້ມທງັການປະເມນີເຂາົເຈົາ້ກຽ່ວກບັການສະໜອງ 
ການບໍລິການແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ພາກແນະນໍາ

ຂອບໃຈທີ່ທ່ານເຫັນດີເຂົ້າຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດທີ່ສໍາຄັນໃນຄັ້ງນີ້ຊຶ່ງແມ່ນການປະເມີນກ່ຽວກັບການໃຫ ້
ບໍລິການທີ່ສຸມໃສ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ສປປ 
ລາວ. ການສໍາຫຼວດແນໃສ່ຮັບເອົາແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຂອງທ່ານເພື່ອປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການ 
ດີຂຶ້ນໃນອານາຄົດ. ການສໍາຫຼວດນີ້ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 15 ນາທີກໍສໍາເລັດ. ຂໍໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ 
ຄໍາຕອບຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຊ້ໃນຮູບແບບລວມເທົ່ານັ້ນ. 

ການສໍາຫຼວດ

ຕໍາແໜ່ງ: ອົງການ/ກົມສັງກັດ:	

ເພດຍິງ / ເພດຊາຍ:

1.	 ທ່ານເຮັດບົດບາດນີ້ມາໄດ້ຈັກປີ
ແລ້ວ?

a. ໜ້ອຍກວ່າ 1 ປີ

b. ພໍດີຮອດ 1 ປີ

c. ລະຫວ່າງ 1 ເຖິງ 3 ປີ

d. ລະຫວ່າງ 4 ເຖິງ 6 ປີ

e. ລະຫວ່າງ 6 ເຖິງ 9 ປີ

f. ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ

2.	 ລະດັບການສຶກສາຂັ້ນສູງສຸດ 
ຂອງທ່ານແມ່ນຂັ້ນໃດ?

a. ປະຖົມສຶກສາ

b. ມັດຖະຍົມຕົ້ນ

c. ມັດຖະຍົມປາຍ

d. ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ

e. ລະດັບວິທະຍາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ

f. ການສຶກສານອກລະບົບ

g. ລະດັບເໜືອມະຫາວິທະຍາໄລ

h. ອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນຂ້າງເທິງນີ້

3.	 ລະດັບການສຶກສາຂັ້ນສູງສຸດຂອງທ່ານແມ່ນວິຊາ/ຂົງເຂດໃດ?

4.	 ໃນວຽກປະຈຸບັນຂອງທ່ານ ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຕິດພັນກັບສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສໍາລັບ 
ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວບໍ່?       ມີ   /   ບໍ່ມີ



[109]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຕໍາແໜ່ງ:	 ອົງການ/ກົມສັງກັດ:

ເພດຍິງ / ເພດຊາຍ:

5.	 ທ່ານເຄີຍເຫັນບັນຊີໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານບໍ່? ເຄີຍ / ບໍ່ເຄີຍ

6.	ທ່ານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງ 
ທ່ານດີສໍ່າໃດ?

a. ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈຈະແຂ້ງທີ່ສຸດ

b. ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈຂ້ອນຂ້າງຈະແຈ້ງ

c. ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງເລີຍ

7.	 ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອເຮັດໜ້າວຽກຂອງທ່ານບໍ່?  ເຄີຍ / ບໍ່ເຄີຍ

ຖ້າເຄີຍ: ການຝຶກອົບຮົມນັ້ນພຽງພໍສໍາລັບການເຮັດໜ້າວຽກຂອງທ່ານບໍ່?

8.	 ທ່ານຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບວຽກທີ່ 
ທ່ານໄດ້ຮັບຄືແນວໃດ?

a. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບວຽກຫຼາຍເກີນໄປ

b. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບວຽກໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ

c. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບວຽກຫຼາຍປານໃດ

9.	 ການຝຶກອົບຮົມໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອມາປັບປຸງວຽກຂອງທ່ານ?

10.		ກະລຸນາເລືອກເອົາບັນດາໜ້າວຽກລຸ່ມນີ້ ທີ່ທ່ານຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າວຽກຂອງທ່ານປະຈຸບັນ:

a. ວຽກບໍລິຫານ

b. ການປະສານງານ

c. ບັນເທົາໄພພິບັດ

d. ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບຄອບຄົວ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

e. ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກໍລະນີປົກປ້ອງເດັກ

f. ຊ່ວຍເດັກໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ

g. ສະໜອງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ

h. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ 

i. ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍ້ມູນ 

j. ສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ກະກຽມເດັກ ແລະ ຄອບຄົວສໍາລັບໄປຫາສານ 

k. ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການເອົາເດັກໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງດູແລສໍາລັບເດັກ

l. ສະໜັບສະໜູນການສົ່ງເດັກກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ 

m. ອື່ນໆ:________________

11.	 ທ່ານມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຮັດສໍາເລັດວຽກຂອງທ່ານບໍ່?    ມີ / ບໍ່ມີ

12.	 ທ່ານເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບຊຸມຊົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກບໍ່?       ແມ່ນ / ບໍ່ແມ່ນ



[110] ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ຕໍາແໜ່ງ:	 ອົງການ/ກົມສັງກັດ:

ເພດຍິງ / ເພດຊາຍ:

13.	 ຄອບຄົວມັກແກ້ໄຂບັນຫາປົກປ້ອງເດັກດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ທ່ານຄິດວ່າຄອບຄົວ 
ຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ທ່ານຢູ່ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດີ ແລະ ມີທາງອອກທີ່ດີໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ ເດັກບໍ່?   

ໄດ້ດີ / ບໍ່ໄດ້ດີ / ບໍ່ຮູ້

14.	 ທ່ານຄິດວ່າ ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ມີຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຮັບປະກັນການປົກປ້ອງ 
ເດັກຈາກການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການທາລຸນ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການກົດຂີ່ຂູດຮີດ 
ເດັກ ບໍ່? 

ມີ / ບໍ່ມີ / ບໍ່ຮູ້

15.	 ທ່ານມີຂໍ້ແນະນໍາແນວໃດແດ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ັຮັບການປົກປ້ອງທີ່ດີຂຶ້ນຈາກການຖືກໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງ, ການທາລຸນ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການກົດຂີ່ຂູດຮີດເດັກ?



[111]ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IX: ສະເໜີຕົວຊ້ີວັດສໍາລັບ NSEDP ສະບັບທີ 9
ບັນຊີຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິໄສທັດຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກແລະຂະບວນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 

ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ສາມາດລວມເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 
ສະບັບທີ 9 ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ບາງຕົວຊີ້ວັດອາດຈະແມ່ນສໍາລັບປີທີໜຶ່ງ ແລະ ບາງຕົວຊີ້ວັດ 
ອາດຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນໃນປີຕໍ່ໆໄປ. ການແບ່ງຕົວຊີ້ວັດຈາກປີ 1 - 3 (ເຖິງໄລຍະເວລາທົບທວນ
ໃນໄລຍະກາງການປະຕິບັດແຜນ NSEDP) ຖືກນໍາສະເໜີເພື່ອພິຈາລະນາ.

ປີທີ 1

 � ວິໄສທັດຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
 � % ຂອງແຜນການດໍາເນີນງານທີ່ມີການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃສ່ໃນ 

ແຕ່ລະປີ ຈາກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຂອງພາກລັດຖະບານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ.
 � % ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພະນັກງານຂອງກະຊວງ ຮສສ.
 � ສໍາເລັດການວິເຄາະຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການປົກປ້ອງເດັກໃນແຕ່ລະປີ.
 � ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການສະໜັບສະໜູນໃນການລິເລີ່ມປົກປ້ອງເດັກໂດຍອີງໃສ່ວິໄສທັດໃໝ່ທີ່ໄດ້

ຮັບການອະນຸມັດແລະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.
 � ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ຮັບການສະໜອງແຫຼ່ງຊັບພະ

ຍາກອນ, ມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຮັດໜ້າວຽກຂອງຕົນ.

ປີທີ 2

 � % ຂອງພະນັກງານພາກລັດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພາກລັດທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ (ທັງວິຊາການທີ່ເປັນ 
ມືອາຊີບ ແລະ ບໍ່ເປັນມືອາຊີບ) ໂດຍມີການແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ຕາມປັດໃຈອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 � ຈໍານວນຂອງການທົດລອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິໄສທັດໃໝ່ສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ໄດ້ເຮັດ 
ສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ຜົນຂອງການທົດລອງໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 � % ຂອງຂະແໜງການທີ່ເຊື່ອມສານເຂົ້າກັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການປົກປ້ອງເດັກ.
 � ຈໍານວນຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນການດໍາເນີນງານໃນການສ້າງ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.

ປີທີ 3

 � ສໍາເລັດການທົບທວນໄລຍະກາງຂອງການປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.

 � ຈໍານວນຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຜ່ານລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.
 � ຈໍານວນຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງເດັກຈາກຄະນະກໍາມາທິການວ່າດ້ວຍສິດທ ິ

ເດັກທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 � ຈໍານວນຂອງເດັກນ້ອຍ, ຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການດູແລເດັກ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃນການປ້ອງ 

ກັນບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ.
 � % ຂອງຕໍາແໜ່ງງານພາຍໃນກະຊວງ ຮສສ ທີ່ໄດ້ບັນຈຸພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິການສຶກສາດ້ານ 

ວຽກງານທາງສັງຄົມ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານວຽກງານທາງສັງຄົມ ອີງຕາມວິໄສທັດສໍາລັບ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ.







ບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກຂອງ ສປປ ລາວ

ການຜະລິດຄືນໃໝ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນສ່ວນໃດຂອງເອກະສານນີ້ກໍຕາມ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຂໍ ອະນຸຍາດ   .

ຈົ່ງ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ : 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ 
ກົມ ສັງຄົມສົງເຄາະ  
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