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ຄໍານໍາ
ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ສ້າງຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານຜົນຂອງ 

ການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຫຼັກວິຊາການ 
ຂອງອົງການ Unicef ແລະ Child Frontiers Ltd. ການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນ 
ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນສູນກາງ ໂດຍມີຄະນະວິຊາການ 
ຮັບຜິດຊອບໃນການດໍາເນີນການປະເມີນ ໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ບັນດາ 
ຂະແໜງການຂອງລັດ, ຕຸລາການ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ການສະໜັບ 
ສະໜູນດ້ານແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ວິຊາການຈາກອົງການ Unicef. ການດໍາເນີນການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການ 
ເກັບກໍາ ແລະ ວິໄຈແຫ່ຼງຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນຫຼາຍຄ້ັງ ທັງໃນລະດັບສູນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງບົດລາຍງານການປະເມີນ ແລະ ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ກະຊວງແຮງງານ  
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນປີ 2021.

ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ສະບັບນີ້ ເປັນການຈັດຕັ້ງ 
ຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍທີ 3 ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 5 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ  
ຄັ້ງທີ IX ແລະ ແຜນພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ V ໄລຍະ (2021-2025) 
ເປັນວຽກລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການລະດົມຊັບພະຍາກອນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ, ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ຕ້ອງ 
ການປົກປ້ອງພິເສດໂດຍບໍ່ປະຖີ້ມຜູ້ໃດຢູ່ຂ້າງຫຼັງ.

ຂະບວນການສ້າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຈັດ 
ກອງປະຊຸມລະດົມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຫຼາຍຄັ້ງ ຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດ ທັງຢູ່ 
ສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈາກ ອົງການ Unicef, ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ສາກົນ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອໃນຊັດເຈນ, ສອດຄ່ອງກັບ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ-ທ້ອງຖິ່ນ, ສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາຂອງພາກ 
ພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດສະບັບນີ້ປະກອບດ້ວຍ ຈຸດປະສົງລວມ, ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ລວມ, 
ແຜນງານ, ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ກິດຈະກໍາ.

ແຜນດໍາເນີນງານສະບັບນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາໝັ້ນໝາຍ ຂອງຕົນຕໍ່ກັບ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການຍົກສູງພາລະບົດບາດ 
ແລະ ພັນທະ ໃນການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ໃຫ້ມີ 
ບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນອະນາຄົດ.

      
       ລັດຖະມົນຕີ    
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I. ການສະເໜີ

1. ບົດບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ

ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າ ການປົກປ້ອງເດັກ ແມ່ນການປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂການຂູດຮີດ, ການທາລຸນ, 
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ, ການປະຖິ້ມ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການປະຕິບັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກ. ການ 
ປົກປ້ອງເດັກ ໄດ້ຖືກກໍານົດເຂົ້າໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ເປັນເນື້ອໃນທີ່ເດັ່ນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍ 
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ມາເປັນກົດໝາຍ, 
ນິຕິກໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄວາມອາດສາມາດດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ດ້ານການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມບອບບາງອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍໝັ້ນຕໍ່ສາກົນ 
ແລະ ປະກາດຂໍ້ລິເລີ່ມການສ້າງ “ຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030” ເຊິ່ງເປັນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃສ່ເດັກ ແລະ 
ຊາວໜຸ່ມ.

ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປົກປ້ອງເດັກ, ຊຶ່ງໄດ້ 
ກໍານົດວ່າ: “ລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມຕັ້ງໜ້າພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງໂອກາດ 
ແລະ ເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, 
ຊົນເຜົ່າ, ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ພິການ. ລັດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ 
ນະໂຍບາຍພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ”.

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX 2021-2025 ໄດ້ກໍານົດແຜນວຽກຈຸດສຸມ ໃນການສົ່ງ 
ເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການພັດທະນາ, ມີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກ 
ປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມສ່ວນຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ: ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມທຸກດ້ານໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຄຽງຄູ່ກັບການປົກປ້ອງ 
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກ, ຊົນເຜົ່າ ໂດຍໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ການອຸດໜູນທີ່ຈໍາເປັນ 
ເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງ.

ສັງລວມແລ້ວ, ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ມີຈຸດສຸມທ່ີແຕກຕ່າງກັນເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາ 
ໂດຍລວມ ແລະ ບັນຫາສະເພາະໃນການປົກປ້ອງເດັກແຕ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ 
ແລະ ກັນ ຍ້ອນວ່າວຽກງານປົກປ້ອງເດັກມີການພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ. ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ 
ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກສະບັບນ້ີເປັນສະບັບທໍາອິດທ່ີໄດ້ຮັບການສ້າງຂ້ຶນໃນ ສປປ ລາວ 
ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນວຽກ 
ງານສັງຄົມສົງເຄາະ. ການສ້າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດສະບັບນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການໃຫ້ຄວາມ 
ສາໍຄນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄາໍໝາຍໝັນ້ຂອງຕນົທີໃ່ຫບ້ລຸມິະສດິແກກ່ານສາ້ງລະບບົປກົປອ້ງເດກັໃຫເ້ປນັ 
ຍຸດທະສາດທ່ີສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງເດັກຈາກການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ, 
ການທາລຸນ ແລະ ການກົດຂີ່ຂູດຮີດ ລວມທັງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກ ເພື່ອເປັນການພັດທະນາ 
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຊາດ. 
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2. ຂອບເຂດຂອງແຜນດໍາເນີນງານ
ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກມີຈຸດປະສົງ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ 

ເດັກທຸກຄົນໂດຍສະເພາະເດັກ ທີ່ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງພິເສດ, ເດັກດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເດັກທີ່ຕົກຢູ່ໃນ 
ຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບປົກປ້ອງ ຕາມສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເດັກ ມີຄວາມສົມບູນ 
ດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມັນສະໝອງ, ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ສາມາດດໍາລົງຊີວິດ
ໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການເປັນຜູ້ສືບທອດທີ່ດີຂອງຊາດ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມດັ່ງກ່າວ, 
ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ຈະສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ 
ແຂງໃຫ້ແກ່ຂອບນິຕິກໍາ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຫຼັກຖານ ເພື່ອການສ້າງນິຕິກໍາ, ວາງແຜນ, ປະສານງານ ແລະ  ຕິດ 
ຕາມກວດກາລະບົບປົກປ້ອງເດັກ; ການພັດທະນາ, ການສ້າງຄວາມເປັນມືອາຊີບ ແລະ ການດໍາເນີນງານ 
ຂອງບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະ ໃນ ສປປ ລາວ; ການປັບປຸງການບໍລິການປ້ອງກັນ ແລະ ການບໍລິການ 
ແກ້ໄຂກ່ຽວກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການຕິດຕາມ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ້າງຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ 
ສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ.

3. ຂັ້ນຕອນການສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ
ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ນໍາ 

ໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງພາຍໃນ, ຍຸຕິທໍາ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ, 
ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ 
ລາວ, ຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ. 
ນອກນັ້ນ ຍັງມີ ອົງການຢູນິເຊັບ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ, ອົງການແພລນ, ອົງການສຸພະນິມິດ, ອົງການ 
ຊາຍຟັນ, ອົງການເພື່ອນມິດສາກົນ, ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ,ຫ້ອງການໂຄງການບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ 
ເອັສໂອເອັສລາວ, ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມແຕ່ປີ 2018 ຈົນເຖິງປີ 2022. ການຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນດໍາເນີນງານສະບັບນີ້ 
ແມ່ນອີງໃສ່ບັນດາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບົດລາຍງານການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນ 
ໄດ້, ປະສົບການຈາກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປົກປ້ອງເດັກໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຍຸດທະສາດ, ບັນດາແຜນ 
ດໍາເນີນງານຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ຂະບວນການຄ້ົນຄວ້າສ້າງແຜນດໍາເນີນງານສະບັບນ້ີ ໄດ້ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືລະດົມແນວຄວາມຄິດ 
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຕົວແທນເດັກ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ; ຈາກນັ້ນ 
ໄດ້ນໍາໄປຜ່ານໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 
ພ້ອມທັງຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານ ຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເປັນ 
ຕົວແທນຈາກແຂວງພາກໃຕ້, ພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອ. 

ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດສະບັບນີ້ ປະກອບມີ 04 ພາກ ຄື: ພາກທີ I ການສະເໜີ, ພາກທີ II ສະພາບ 
ການປົກປ້ອງເດັກໃນພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ສປປ ລາວ, ພາກທີ III ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ພາກທີ IV ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.
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II.  ສະພາບວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ໃນລະດັບສາກົນ, 
 ພາກພື້ນ ແລະ ສປປ ລາວ

1. ສະພາບວຽກງານປົກປ້ອງເດັກສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ
ການປົກປ້ອງເດັກ ແມ່ນໄດ້ຖືກກໍານົດເຂົ້າໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ເປັນເນື້ອໃນທີ່ເດັ່ນ 

ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເປົ້າໝາຍຫຼັກແນໃສ່ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່າງໆຕໍ່ເດັກ 
(4, 5, 8,16), ພ້ອມທັງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ (1, 2, 3, 4, 5,  
6, 10, 11, 13, 16), ເຖິງວ່າໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ, ແຕ່ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງເດັກນັ້ນ ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ 
ເທົ່າທີ່ຄວນ ເປັນຕົ້ນ: 

- ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 5 (ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ): 1 ໃນ 3 ຄົນຂອງ 
ໄວໜຸ່ມຍິງທີ່ມີອາຍຸ 15 ຫາ 19 ປີ ໃນທົ່ວໂລກຍັງຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ, 
ທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ທາງເພດທີ່ຜູ້ເປັນສາມີ ແລະ ຄູ່ນອນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ກະທໍາໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງຂອງ 
ການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງ 15 ລ້ານຄົນໃນເກນອາຍຸ 15 ຫາ 19 ປີໄດ້ປະສົບກັບ 
ການຖືກບັງຄັບທາງເພດ (5.2), ມີເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງປະມານ 650 ລ້ານຄົນ ໃນປະຈຸບັນໄດ້ແຕ່ງ 
ດອງກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະມີອາຍຸ 18 ປີ (5.3);

- ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 8 (ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ): ໃນທົ່ວໂລກມີເດັກຈໍານວນ 
152 ລ້ານຄົນ ຖືກໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແລະ ເດັກນ້ອຍເກືອບ 73 ລ້ານຄົນ ກໍາລັງເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມ 
ອັນຕະລາຍ (8.7);

- ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 16 (ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ; ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິ 
ທໍາ; ການມີຕົວຕົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ): ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນ 
ວ່າມີການລະເມີດທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ເດັກຫຼາຍກວ່າ 25.000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປະທະກັນ 
ດ້ວຍກໍາລັງປະກອບອາວຸດໃນປີ 2019, ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງການກະທໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນກະທໍາໂດຍ 
ຜູ້ກະທໍາທີ່ບໍ່ແມ່ນພາກລັດ ແລະ ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງການກະທໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນກະທໍາໂດຍກອງກໍາລັງ 
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ (16.1); ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງເດັກໃນທົ່ວໂລກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປ ີ
ຖືກປະຕິບັດວິໄນທາງຮ່າງກາຍຢູ່ຄອບຄົວ ແລະ ປະມານ 3 ໃນ 4 ຄົນຂອງເດັກອາຍຸ 2 ຫາ 4 ປີໄດ້ 
ປະເຊີນກັບການຮຸກຮານທາງຈິດໃຈ ແລະ ການລົງໂທດທາງຮ່າງກາຍເປັນປະຈໍາ (16.2); ໃນໜຶ່ງສ່ວນ 
ສາມຂອງປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຍິງໜຸ່ມໄດ້ລາຍງານວ່າເຂົາເຈົ້າເຄີຍ 
ປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນເດັກນ້ອຍ (16.2); ສະເລ່ຍແລ້ວປະຈຸບັນນີ ້
ໃນທົ່ວໂລກ 1 ໃນ 4 ຄົນຂອງເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ (166 ລ້ານຄົນ) ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ 
ການເກີດ ແລະ  ເດັກນ້ອຍ 237 ລ້ານຄົນ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ (16.9). 
ສະແດງວ່າ ທົ່ວໂລກຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸການຈົດທະບຽນການເກີດໃຫ້ແກ່ເດັກພາຍໃນປີ 2030.

ໃນປີ 1989, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍ 
ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນຜົນສໍາເລັດ 
ທີ່ສໍາຄັນຂອງສິດທິມະນຸດ, ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດພາຄີຮັບປະກັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງ 
ສິດທິຂອງເດັກທຸກຄົນໃນໂລກ. ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຮັບຮູ້ວ່າເດັກກໍເປັນຜູ້ທີ່ມີສ່ວນສໍາຄັນໃນດ້ານສັງຄົມ, 
ເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ພົນລະເຮືອນ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຍັງຮັບຮູ້ເຖິງ 
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ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານທັດສະນະ, ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ, ການປະເມີນຍຸດທະສາດ, 
ແຜນງານທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບຮູ້ສິດທິເດັກ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ພັດທະນາສະເພາະ 
ຂອງເດັກ.

ຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດທໍາອິດຂອງໂລກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊ່ິງຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນ ການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ 
ຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນຂາດເຂີນອຸປະກອນການແພດ, ລວມທັງອຸປະ 
ກອນປ້ອງກັນຕົນເອງ. ບັນດາປະເທດທີ່ມີລະບົບສາທາລະນະສຸກທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຂີດຈໍາກັດໃນການ 
ຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ມາດຕະການໃນການປິດໂຮງຮຽນ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໂດຍຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນຈໍານວນຫຼາຍລ້ານຄົນ ແລະ ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການປົກປ້ອງເດັກ, 
ຖ້າບໍ່ມີການບໍລິຫານຈັດການກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ. ຜົນກະທົບຈາກການປິດບໍລິສັດ 
ແລະ ການຖົດຖອຍຂອງເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຕ່ໍຄອບຄົວທ່ີໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານບ່ໍໝ້ັນຄົງ ແລະ ຄ່າແຮງ 
ຕໍ່າ. ໃນປີ 2020, ບັນດາລັດຖະມົນຕີອາຊຽນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດ 
ທະນາລວມທັງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບ ການຫຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ 
ໂຄວິດ -19 ຕໍ່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. 

ການຮັບມືຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ເປັນສິ່ງຍູ້ດັນຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດສິດທິ 
ເດັກ, ປົກປ້ອງເດັກ, ມີການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ການສື່ສານທີ່ສ້າງສັນ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງດູແລທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ຮັບຮູ້ໄດ້ບົດບາດຂອງບຸກຄະລາກອນ 
ສັງຄົມສົງເຄາະວ່າເປັນກໍາລັງແຮງໜຶ່ງທີ່ຈໍາເປັນໃນການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການປ້ອງກັນການ 
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ໃນລະດັບພາກພື້ນ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 35 ປີ 2019 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການສອງ 
ສະບັບ ໃນການປົກປ້ອງເດັກ: (1) ຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກໃນເງື່ອນໄຂການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ, 
(2) ຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເດັກຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການຂູດຮີດ ແລະ ການລະເມີດທາງສື່ 
ອອນລາຍ, (3)ຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນຄືນຂອງຄໍາໝາຍໝັ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມສິດທິຂອງເດັກ, 
(4) ບດົຄົນ້ຄວ້າຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ກຽ່ວກບັເດກັທີຖ່ກືຕດັອດິສະລະພາບ.ໃນປ ີ2020 ກອງປະຊມຸ 
ສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 37 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່າໂນ່ຍ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ 
ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ເພື່ອມຸ້ງສູ່ການລວມຕົວເປັນໜຶ່ງດຽວ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຮ່ວມກັນຂອງປະຊາຄົມ 
ອາຊຽນ.

2. ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ 

2.1 ສະພາບລວມຂອງບັນຫາເດັກ 
ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວໂຊກດີທີ່ໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ມີ 

ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຫ່ວງsໄຍເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ, ອ້ອມຮອບດ້ວຍຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ 
ແລະ ຄົນໃນຊຸມຊົນທີ່ປົກປ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມີການສຶກສາ 
ຄົ້ນຄ້ວາ, ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການວິໄຈລະດັບຊາດຈໍານວນໜຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກໃນ ສປປ ລາວ ຍັງ 
ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ທາງດ້ານເພດ.ພ້ອມນີ້ຍັງມີເດັກທີ່ຖືກຂູດຮີດ, ທາລຸນ, ປ່ອຍປະ 
ລະເລີຍ ແລະ ປະຖິ້ມ ລວມທັງເດັກດ້ອຍໂອກາດ.
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ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກພົບວ່າ 15 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 16.9 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍຂອງຜູ້ຊາຍເຄີຍປະສົບກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງໜ້ອຍຮູບແບບໜຶ່ງກ່ອນ 
ເຂົາເຈົ້າຈະມີອາຍຸ 18 ປີ. ການສໍາຫຼວດພົບວ່າຜູ້ກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈຕໍ່ເດັກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ 
ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກເອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ນ້າຂອງເດັກ. ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ວ່າບັນດາເດັກຍິງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສໍາຫຼວດໄດ້ 
ລາຍງານວ່າຕົນຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຊຶ່ງບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ໄດ້ຮັບການບໍລິການນັ້ນ  
ເປັນການຄົ້ນພົບສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກປະຈຸບັນ ແລະ  
ຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ.  

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ II ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຫຼດລົງຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງຕໍ່ເດັກ, ໂດຍອັດຕາສ່ວນເດັກອາຍຸ 2 ຫາ 14 ປີທີ່ເຄີຍຖືກລົງໂທດທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍການລົງໂທດ 
ດ້ວຍວິທີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ຫຼດລົງຈາກ 77.1 ສ່ວນຮ້ອຍມາເປັນ 70 ສ່ວນຮ້ອຍໃນໄລຍະ 5 ປີ 
ຜ່ານມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສໍາຫຼວດກໍພົບວ່າ ຍັງມີເດັກ 7 ໃນຈໍານວນ 10 ຄົນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 
2 ຫາ 14 ປີ ຍັງຄົງຖືກລົງໂທດທາງດ້ານຮ່າງກາຍດ້ວຍຮູບແບບໃດໜຶ່ງຈາກຜູ້ໃຫຍ່ໃນຄົວເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ II ຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມ 
ຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ ລວມທັງການຈົດທະບຽນການເກີດ, ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແລະ ການແຕ່ງດອງກ່ອນໄວ 
ອັນຄວນ. ອັດຕາການຈົດທະບຽນການເກີດ ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ແມ່ນ 73 ສ່ວນຮ້ອຍ (ທຽບກັບ  
75 ສ່ວນຮ້ອຍໃນການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມຄັ້ງທີ I) ແລະ ມີພຽງ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ ຫຼື ຜູ້ເບິ່ງ 
ແຍງດູແລເດັກ ທີ່ຮູ້ວ່າຈະໄປຈົດທະບຽນການເກີດແນວໃດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ. ອັດຕາການຈົດທະບຽນ 
ການເກີດຂອງເດັກຈະສູງກ່ວາໝູ່ໃນກຸ່ມຜູ້ເປັນແມ່ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາສູງ, ເດັກທີ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທີ່ມີ 
ຫົວໜ້າຄອບຄົວເປັນຊົນເຜົ່າ ລາວ-ໄຕ ແລະ ເດັກທີ່ມາຈາກຄອບຄົວອາໄສຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ. ກ່ຽວກັບການ 
ໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ການສໍາຫຼວດພົບວ່າ 27.9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກທີ່ມີອາຍຸ 5 ຫາ 17 ປີ ເຮັດວຽກໃນສະພາບ 
ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນໄລຍະອາທິດຜ່ານມາ ແລະ 42.8 ສ່ວນຮ້ອຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນ 
ໄລຍະອາທິດຜ່ານມາ.

ການແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອັນຄວນຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດຊົນນະ 
ບົດຊຶ່ງ 16.3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກຍິງແຕ່ງດອງກ່ອນອາຍຸໄດ້ 18. ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ 
ຄັ້ງທີ II ພົບວ່າການສຶກສາເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອັນຄວນ. ສິ່ງນີ້ ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງດ້ວຍຫຼັກຖານຈາກການສໍາຫຼວດທີ່ວ່າ ມີ 46.4 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 20 ຫາ 49 ປີ 
ທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາໄດ້ແຕ່ງດອງກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ, ທຽບກັບພຽງແຕ່ 1.5 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງໃນກຸ່ມອາຍຸ 
ດຽວກັນທີ່ມີລະດັບການສຶກສາສູງກ່ວາແຕ່ງດອງກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ. ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານເຜົ່າ 
ນັ້ນ, ພົບວ່າອັດຕາສ່ວນສູງສຸດຂອງແມ່ຍິງ ອາຍຸລະຫວ່າງ 20 ເຖິງ 49 ປີ ທີ່ແຕ່ງດອງກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ແມ່ນ 
ກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ມີຫົວໜ້າຄອບຄົວເປັນຊົນເຜົ່າມົ້ງ-ມ້ຽນ (54.9 ສ່ວນຮ້ອຍ). ການຖືພາຂອງໄວໜຸ່ມແມ່ນຍັງເປັນ 
ໜ້າວິຕົກ, ໃນທຸກໆ 1.000 ຄົນ ຈະມີ 83 ຄົນ ທີ່ເປັນເດັກຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 15 ຫາ 19 ປີ ເກີດລູກ ຊຶ່ງມີ 
ອັດຕາສ່ວນສູງໃນກຸ່ມປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ທຸກຍາກ ແລະ ມີການສືກສາຕໍ່າ.

2.2 ດ້ານນິຕິກໍາ 
ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການ 

ສ້າງກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ, ບັນດາແຜນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງເດັກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຕົ້ນ:

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 
27 ທັນວາ 2006ໃນມາດຕາ 38 ໄດ້ກໍານົດວ່າ ລັດມີນະໂຍບາຍສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການທາລຸນ 
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ການຂູດຮີດເດັກ ດ້ວຍການອອກມາດຕະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການ 
ທາລຸນ ຫຼື ການຂູດຮີດ;

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ສະບັບເລກ 
ທີ 56/ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2014 ໄດ້ກໍານົດແຈ້ງກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ 
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ປົກປ້ອງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ  
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພ້ອມທັງແນໃສ່ລຶບລ້າງທຸກຮູບແບບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ຍົກສູງບົດບາດ, ກຽດສັກສີຂອງແມ່ຍິງ- ເດັກ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ;

- ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ສະບັບເລກທີ 73/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2015 ແນໃສ ່
ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດ, ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ກຽດສັກສີ, ເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ, 
ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມ 
ສະຫງົບສຸກ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ;

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີເດັກ ສະບັບເລກທີ 41/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2013 ໄດ້ 
ກໍານົດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການດໍາເນີນຄະດີເດັກທາງດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ຕາມ 
ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ; ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ 
ເດັກໃຫ້ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຈໍາກັດ, ສະກັດກັ້ນການກະທໍາຜິດຂອງເດັກ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ 
ມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເດັກ ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ, ປົວແປງທາງດ້ານ 
ຈິດໃຈ ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າສູ່ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ 
ປະເທດຊາດ;

- ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017 ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອ 
ຮັກສາລະບອບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ 
ຊົນລາວ, ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງພົນລະເມືອງ, 
ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ກຽດສັກສີ, ສິດ ແລະ ເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ ແລະ 
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ; ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການກະທໍາຜິດ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ 
ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວເຄົາລົບກົດໝາຍ. ນອກຈາກນີ້, ສິດທິເດັກຍັງໄດ້ຮັບການ 
ປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ  ເຊັ່ນ: ການບັງຄັບເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ໃຫ້ແຕ່ງດອງ ແລະ 
ແຕ່ງດອງກັບເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ຖືວ່າເປັນຄວາມຜິດຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ໃນມາດຕາ 
268 ວັກທີ 3 ແລະ ມາດຕາ 269;

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄົນພິການ ສະບັບເລກທີ 57/ສພຊ ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2018 ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບ 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາວຽກງານຄົນພິການ, ລວມທັງເດັກພິການ; ແນໃສ່ການປົກປ້ອງ 
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຄົນພິການ ແລະ ເດັກພິການ, ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກ 
ຕໍ່ຄົນພິການ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄົນພິການ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຕົນເອງ, ເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ສາມາດ 
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ຄົນພິການ ມີຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານການ 
ເມືອງ, ກົດໝາຍ, ເສດຖະກິດວັດທະນະທໍາ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ;

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 43/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013 ໄດ້ກໍານົດເກນອາຍຸ 
ຕໍ່າສຸດໃນການສາມາດຖືກຈ້າງງານໄດ້ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານແມ່ນ 14 ປີ ແລະ ຍັງໄດ້ອອກເງື່ອນໄຂ 
ໃໝ່ກ່ຽວກັບວຽກອັນຕະລາຍສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດ ILO182 
ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ລວມມີ ກິດຈະກໍາການຈ້າງງານ, ໜ້າທີ່ ແລະ ສະຖານທີ່ໆບໍ່ປອດໄພ, ຄວາມອັນຕະລາຍ 
ຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ຫຼື ສິນທໍາຂອງເດັກ, ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ, ການເຮັດວຽກເພື່ອໃຊ້ໜີ້,  
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ການຄ້າມະນຸດ, ການຄ້າປະເວນີ ຫຼື ການຫຼອກລວງເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ອຸດສະຫະກໍາການຄ້າປະເວນີ, ການ 
ຊັກຊວນຂາຍປະເວນີ, ການຖ່າຍຮູບ ຫຼື ໜັງສືລາມົກແລະ ການຄ້າ ຫຼື ການຫຼອກລວງໃນການ 
ເຄື່ອນໄຫວ, ການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ, ການຄອບຄອງຢາເສບຕິດ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດ;

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີີ 37/ສພຊ ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2017 
ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການດໍາເນີນຄະດີທາງ 
ອາຍາ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຍຸຕິທໍາ, ຈໍາກັດ, ສະກັດກັ້ນການກະທໍາຜິດ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ 
ລັດ, ລວມໝູ່, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງພົນລະເມືອງ;

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015ໃນມາດຕາ 28: 
ຢືນຢັນເອົາການສຶກສາແຕ່ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈົນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ເປັນການສຶກສາ 
ພາກບັງຄັບ, ເຊິ່ງແມ່ນການສຶກສາທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບພົນລະເມືອງທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮຽນໃຫ້ຈົບ; ມາດຕາ 
45: ຢືນຢັນວ່ານັກຮຽນທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ພິການ, ຜຸ້ມີພອນສະຫວັນ ຫຼ ື
ຜູ້ຮຽນເກັ່ງ ໂດຍສະເພາະເພດຍິງ ແລະ ເຜົ່າ ໄດ້ຮັບອຸດໜູນຕາມລະບຽບການ;ມາດຕາ 70: ຫ້າມ 
ນັກຮຽນມີພຶດຕິກໍາສ້າງກຸ່ມກ້ອນ, ພັກພວກ ເພື່ອກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບຢູ່ໃນສະຖານການສຶກສາ ແລະ 
ສັງຄົມ ມາດຕາ 71: ຫ້າມຄູບໍ່ໃຫ້ທຸບຕີ, ຮ້າຍດ່າ, ທາລຸນ ແລະ ລໍາອຽງຕໍ່ນັກຮຽນ; ມາດຕາ 74: ຫ້າມ 
ຄອບຄົວສະແດງພຶດຕິກໍາທີ່ສົ່ງເສີມເດັກໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

- ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 77/ລບ ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018 
ໄດ້ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ 
ວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນ 
ຍຸຕິທໍາ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ, ຄວາມສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງ ຕໍ່ 
ໜ້າກົດໝາຍ;

- ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
ສະບັບເລກທີ 224/ນຍ, ລົງວັນທີ 1 ເມສາ 2020 ໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານເພື່ອ 
ຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົລາວໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານປກົປອ້ງທາງສງັຄມົຂັນ້ພືນ້ຖານ, ເຊິງ່ປະກອບມ ີ
ການປະກັນສຸຂະພາບ, ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມດ້ວຍວິທີທີ່ສະເໝີພາບ, ພຽງພໍ, 
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ; ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ລວມທັງເດັກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, 
ເດັກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຖືກຂູດຮີດ ຫຼື ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ເດັກທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າ 
ມະນຸດ ແລະ ເດັກໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ການຂູດຮີດ 
ແຮງງານ;

- ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງແລະສະຖິຕິພົນລະເມືອງສໍາລັບໄລຍະ 
2016-2025;

- ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ ໄລຍະທີ I (2013- 
2015) ສະບັບເລກທີ 37/ນຍ, ລົງວັນທີ 03 ກຸມພາ 2014; ໄລຍະທີ II (2017-2020) ສະບັບເລກທີ 
49/ນຍ, ລົງວັນທີ 23 ມັງກອນ 2018 ແລະ ໄລຍະ III(2021-2025) ສະບັບເລກທີ 027/ຄຕມຊ, 
ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2021;

- ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບປ້ອງກັນ ແລະ ການລຶບລ້າງການໃຊ້ແຮງງານເດັກ 2014-2020 
ແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃນການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ, ສາທາລະນະສຸກ, ການປົກ 
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ປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ການຈ້າງງານເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງແຮງງານເດັກ ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນ 
ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການເຂົ້າໄປແຊກແຊງຊ່ວຍເຫຼືອ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງ 
ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກສືບຕໍ່ການຮຽນ ແລະ ເຊື່ອມການສົນທະນາກ່ຽວກັບ 
ແຮງງານເດັກເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການເຂົ້າໄປແຊກແຊງຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ;

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ສະບັບເລກທີ  2059/ສສກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 
2013 ໃນມາດຕາ 3: ກໍານົດໜ້າທີ່ຄູ ໃນການປະສານສົມທົບກັບພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນ 
ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ. ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສັງເກດ 
ຕີລາຄາ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ແລະ ຕໍານິຕິຊົມນັກຮຽນຕາມລະບຽບຫລັກການ, ມາດຕາ 8: ໄດ້ກໍານົດ 
ຂອບເຂດສິດຂອງນັກຮຽນ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ, ດູແລແລະ ປົກປ້ອງອັນຊອບທໍາຈາກຄູ, ການຈັດຕັ້ງ 
ພາຍໃນໂຮງຮຽນ, ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ສັງຄົມ; ມາດຕາ 10: ໄດ້ກໍານົດຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບນັກຮຽນ 
ຫ້າມໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງເພື່ອນນັກຮຽນ ແລະ ຄົນໃນສັງຄົມ;

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດວຽກເບົາສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານໄວໜຸ່ມ ອາຍຸລະຫວ່າງ 14 ປີ ແຕ່ບໍ່ຫຼດ 
12 ປີ ສະບັບເລກທີ 4183/ຮສສ, ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2016 ໃນມາດຕາ 3 ໄດ້ກໍານົດລາຍຊື່ປະເພດ 
ວຽກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມເຮັດໄດ້ ແລະ ມາດຕາ 4 ໄດ້ກໍານົດເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກເບົາ 
ສໍາລັບແຮງງານໄວໜຸ່ມ;

- ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງບ້ານຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ສະບັບເລກທີ 0855/ຮສສ 
ລົງວັນທີ 24 ມີນາປີ 2017ໄດ້ກໍານົດກົນໄກໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໃນຂັ້ນຊຸມຊົນເພື່ອ 
ຊອກຮູ້, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິເດັກທີ່ຕົກຢູ່ໃນພາວະສ່ຽງ ຫຼື ເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການທາລຸນ, 
ການປະລະ, ການຂູດຮີດ, ການຈໍາແນກ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ເດັກທີ່ກະທໍາຜິດກົດໝາຍ, 
ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍເປັນກົນໄກຫຼັກໃນການສົ່ງຕໍ່ກໍລະນີເດັກໄປຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ; 

- ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຫ້າມນໍາໃຊ້ກັບແຮງງານໄວໜຸ່ມ ສະບັບເລກທີ 
4182/ຮສສ, ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2016 ຫ້າມໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ;ຄູ່ມືການປົກປ້ອງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ສະບັບເລກທີ 08/ຄຕມຊ, ລົງວັນທີ 08 ເມສາ 
2020;

- ຄູມ່ແືຫງ່ຊາດເພືອ່ປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມຮນຸແຮງຕໍເ່ດກັໃນໂຮງຮຽນ ຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ ສະບບັ 
ເລກທີ 295/ຄຊກມດ, ລົງວັນທີ 04 ພະຈິກ 2020. 

2.3 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງ 

ເດັກ ລວມທັງກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການປະສານງານ, ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານປົກປ້ອງເດັກໃນ 
ຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອ ຕາມສິດຜົນປະໂຫຍດ 
ອັນສູງສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ດ້ານກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນໃນຂັ້ນສູນກາງປະກອບມີ: ຄະນະກໍາມະການປົກ 
ປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາເດັກ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 
ລະດັບຊາດ; ໃນພາວະສຸກເສີນລັດຖະບານໃຫ້ມີການເຮັດວຽກຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງເດັກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ  
ໜ່ວຍງານຂອງພາກລັດ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (INGOs) ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມກັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້
ທັນກັບສະພາບການ.

ຸ
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ກົນໄກດ້ານການປະສານງານ ໄດ້ໃຊ້ລະບົບການຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆ 
ເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ກໍານົດທິດທາງແຜນການໃນປີຕໍ່ໄປ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມ 
ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະ 
ບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງມີກອງປະຊຸມຍ່ອຍ ປະຈໍາ 03 ເດືອນ ແລະ 06 ເດືອນ 
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ແກ້ໄຂ ບັນຫາການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກ.

ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ 
ໃນມາດຕາ 35 ໄດ້ກໍານົດວ່າ ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂັ້ນບ້ານໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງ 
ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ພ້ອມທັງ 
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍໃນການຮັບການລາຍງານ, ກໍານົດເດັກ-ຄອບຄົວ, ໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເດັກທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງພິເສດ, ພ້ອມທັງ 
ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກໍານົດບູລິມະສິດ ແລະ ວາງແຜນ 
ກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ມາຮອດປະຈຸບັນມີບ້ານຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຈໍານວນ 2.814 ບ້ານ ພ້ອມທັງ 
ໄດ້ສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຈໍານວນ 337 ບ້ານ, ກະຊວງ ຮສສ 
ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການອຸຍນີເຊັບ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມວຽກງານ 
ສັງຄົມສົງເຄາະແບບເຄິ່ງມືອາຊີບ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ຢູ່ 06 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ໄດ້ຈໍານວນ 
106 ຄົນ, ຍິງ 32 ຄົນ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 2020 ກະຊວງ ຮສສ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ດໍາເນີນການ 
ປະເມີນຜົນຫຼັກສູດວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ລະດັບປະລິນຍາຕີ, ລວມທັງທຸກຫົວຂໍ້ຂອງຫຼັກສູດ ແລະ ພາກ 
ຝຶກປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ.

ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກກໍາພ້າ-ກໍາພອຍດ້ອຍໂອກາດຈໍານວນ 1.302 ຄົນ, ຍິງ 614 ຄົນຢູ່ບ້ານຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ ຈໍານວນ 06 ແຫ່ງ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, 
ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຫົວພັນ. ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກພິການ ຈໍານວນ 106 ຄົນ ຢູ່ 18 ບ້ານ ຂອງແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍການຝຶກທັກສະໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃນການເບີ່ງແຍງດູແລ ແລະ ການ 
ຝຶກແອບຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ. ໄດ້ສ້າງຄູ່ມື ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກພິການ 
ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດ ແລະ ຜູ້ປະສານງານຂັ້ນບ້ານ ຈໍານວນ 93 ຄົນ. 

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂ້າງຖະໜົນ, ເດັກເລ້ລ້ອນ ເດັກດ້ອຍໂອກາດທຸກຍາກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊັ່ນ: ເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູເວລາມາພັກເຊົາຢູ່ສູນເພື່ອນມິດ, ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງເດັກໃນ 
ຄອບຄົວອຸປະຖໍາ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ປະກອບທຶນເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ, 
ນໍາສົ່ງກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ-ສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມເຂົ້າຮຽນຕໍ່ລະບົບສາມັນສຶກສາ ຈໍານວນ 2.578 ຄົນ, ຍິງ 
1.308 ຄົນ; ປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຢູ່ຊຸມຊົນ, ຕາມຖະໜົນ, ໂຮງຮຽນໃຫ້ເດັກ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ 
ຜ່ານກິດຈະກໍາລົງຫາເດັກ ແລະ ປົກປ້ອງ-ປ້ອງກັນ ຈໍານວນ 4.423 ຄົນ, ຍິງ 2.226 ຄົນ ຊາຍ 2.197 ຄົນ.

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຄ້າມະນຸດ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ 
ການຂົ່ມຂືນ ເຂົ້າຮັບການບໍາບັດ/ຟື້ນຟູຢູ່ສູນຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ:ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອດ້ານການແພດ/ການປິ່ນປົວ, ການສຶກສາແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ 
ເຄາະຮ້າຍກັບຄືນສູ່ການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ຈໍານວນ 404 ຄົນ, ຍິງ 344 ຄົນ 
ຊາຍ 60 ຄົນ.

ປະຈຸບັນ ມີທີ່ພັກຊົ່ວຄາວຫຼືສູນຮັບຕ້ອນ 2 ແຫ່ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ 
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ: ຊຶ່ງລວມມີສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ສູນຮັບຕ້ອນ 
ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງມີ 3 ສູນທີ່ດໍາເນີນງານໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ: ສູນຊ່ວຍເຫຼືອ 
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ເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງດ້ອຍໂອກາດຂອງອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI) ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ 
ວຽງຈັນ; ແລະ ສູນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງດ້ອຍໂອກາດຂອງອົງການແສງສະຫວ່າງຢູ່ແຂວງສະຫວັນ 
ນະເຂດ. ມີການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນ 5 ດ້ານ ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍເຊັ່ນ: ໃຫ້ທີ່ພັກທີ່ປອດໄພຊົ່ວຄາວ  
(ລວມທັງອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ອຸປະກອນ/ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນ, ການຟື້ນຟູສະພາບຈິດໃຈ), ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແພດ/ການປິ່ນປົວ, ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານ 
ວິຊາຊີບ ແລະ ການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍກັບຄືນສູ່ການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິໃນຄອບຄົວ-ສັງຄົມ. 

ໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ສາຍດ່ວນການຄ້າມະນຸດ (ໝາຍເລກ 1300) ແລະ ສາຍດ່ວນໃຫ້ຄໍາປຶກສາໝາຍເລກ 
1362. ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການບໍລິການໃນດ້ານຕ່າງໆ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ດ້ານ 
ຈິດໃຈ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກທີ່ຮ້ອງຂໍມາ ແລະ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍທີ່ພັກຢູ່ສູນ ການ 
ໃຫ້ບໍລິການແມ່ນມີ 2 ຮູບແບບຄື: ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແບບເຊິ່ງໜ້າ (ຢູ່ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ) ແລະ ການ 
ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງໂທລະສັບ. ຕະຫຼອດໄລຍະແຕ່ປີ 2014-2020 ມີປະຊາຊົນທີ່ຂໍຄໍາປຶກສາ ຈໍານວນ 
5.725 ກໍລະນີ, ໃນນີ້: ມີການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜ່ານທາງໂທລະສັບ 4.170 ກໍລະນີ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 
ແບບເຊິ່ງໜ້າ 1.555 ກໍລະນີ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ໃນປີ 2019 ອົງການ UNICEF,  
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ຕົວແທນຈາກ 18 ແຂວງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພາກ 
ເອກະຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອປະກາດຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ 
ທ່າແຮງຂອງຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030. ວິໄສທັດ ຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030 ໄດ້ຖືກນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນ 
ດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 2021-2025.

ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນໃນການໂຄສະນາດ້ານ 
ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ 
ໂດຍສະເພາະໃນການເຜີຍແຜ່ສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເດັກສາກົນຜ່ານຫຼາຍ 
ຊ່ອງທາງສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ,ໜັງສືພິມ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ໃນນີ້ປີ 2020 ແລະ 
2021, ໄດ້ສ້າງ - ຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍ ຄໍາແນະນໍາການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ສື່ມວນ 
ຊົນກັບສິດທິເດັກ ຈໍານວນ 10,000 ສະບັບ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສື່ມວນຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ ້
ເຂົາເຈົ້າຮູ້ເຖິງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກຢ່າງມີຈັນຍາບັນ.

ໄດ້ມີການປັບປຸງລະບົບການຈົດທະບຽນການເກີດຄືນໃໝ່ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງສິດໃນການມີ 
ຕົວຕົນຂອງເດັກທັງເປັນການຊ່ວຍອໍານາດການປົກຄອງໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໃນກໍລະນີ 
ທີ່ຫາຍສາບສູນ, ການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດຫຼືເອົາລັດເອົາປຽບ. 
ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານຍັງຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງການຫລຸດລົງຂອງອັດຕາການຈົດທະບຽນການເກີດຂອງ 
ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີຈາກ 75% ໃນປີ 2011/2012 ມາເປັນ 73% ໃນປີ 2017 ລວມທັງ 
ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງກຸ່ມແຍກຕາມຖານະດ້ານເສດຖະກິດແລະສະຖານະພາບດ້ານການສຶກສາ 
ຂອງແມ່. ກຸ່ມເດັກທີ່ແມ່ມີລະດັບການສຶກສາສູງກວ່າ ແລະ ເດັກຈາກຄອບຄົວທີ່ຮັ່ງມີກວ່າແມ່ນມີອັດຕາການ 
ຈົດທະບຽນການເກີດສູງກວ່າ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ມີພຽງ 60% ຂອງເດັກເກີດໃໝ່ທີ່ຖືກຈົດທະບຽນການເກີດ 
ໃນປີທໍາອິດຂອງການມີຊີວິດ. 

ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທໍາທີ່ເປັນມິດຕໍ່ເດັກຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ໂດຍໄດ້ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການຢູນິເຊັບ, ໃນປີ 2017 ໄດ້ສ້າງອຸປະກອນ (ແຜ່ນພັບ) ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສັງຄົມ ແກ່ເດັກໂດຍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ເຜີຍແຜ່/ແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ 
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກ. ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການໃຫ້ຄໍາ 
ແນະນໍາ ແລະ ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສັງຄົມແກ່ເດັກ ແລະ 
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ຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ 47 ແຫ່ງ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີເດັກ ແລະ 
ເຍົາວະຊົນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງຍຸຕິທໍາ, ເດັກ, ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຫຼາຍກວ່າ 14 
ຄັ້ງ  ຢູ່ 8 ແຂວງ, ກວມເອົາ 840 ຄົນ ເປັນຍິງ 209 ຄົນ ຊາຍ 631 ຄົນ.

ສ້າງຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ແລະ ຍຸຕິທໍາເດັກ ສໍາລັບພະນັກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເຊິ່ງຄູ່ມື 
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າກັບຫຼັກສູດຂອງບັນດາສະຖາບັນ ເຊັ່ນ: ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ວິທະຍາຄານຕໍາຫຼວດປະຊາຊົນ,ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມສໍາລັບໄອຍະການ, ສະຖາບັນ 
ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ 
ສິດທິເດັກ ແລະ ຍຸຕິທໍາເດັກ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍງານໄອຍະການເດັກຈໍານວນ 359 ຄົນ, ຍິງ 89 ຄົນ. 
ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີເດັກ ແລະ 
ທັກສະໃນການສື່ສານກັບເດັກ ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນຈຸດປະສານ 
ງານສາໍລບັວຽກງານ ຍຕຸທິາໍເດກັ ໃນທກຸໆແຂວງ. ສາໍເລດັການຝກຶອບົຮມົ ໃຫແ້ກສ່ະມາຊກິຄະນະກາໍມະການ 
ຮັບເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງຢູ່ 12 ແຂວງແລະ 54 ເມືອງ ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ.

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນດ້ານຈິດຕະສາດສັງຄົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານ 
ສຸຂະພາບຈິດ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະ ຈໍານວນ 77 ຄົນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ທີ່
ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ.

ກະຊວງ ຮສສ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອພາວະສຸກເສີນໃນການປົກປ້ອງ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເຊັ່ນ: ໃຫ້ການຊ່ວຍເດັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ 
ແຂວງອັດຕະປື ໃນປີ 2018 ໃຫ້ໄປຢູ່ໃນບ່ອນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ, ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກທີ່ສູນເສຍພໍ່ແມ່ 
ຈໍານວນ 58 ຄົນ ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ, ເຮັດກິດຈະກໍາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ມູມທີ່ເປັນມິດຕໍ່ເດັກ” ເພື່ອສ້າງ 
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີການຫຼິ້ນ, ຮຽນຮູ້, ພົວພັນກັບເດັກຄົນອື່ນໆ 
ເຊິ່ງມີເດັກຫຼາຍກວ່າ 3.000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ນໍາພາເຮັດກິດຈະກໍາ ແລະ 
ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທັງໝົດ 112 ຄົນກ່ຽວກັບວິທີການຈັດກິດຈະກໍາທີ່ເປັນມິດ ແລະ ການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອດ້ານຈິດໃຈແກ່ເດັກທີ່ມີບັນຫາ; ໄດ້ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ ໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 300 ຄົນກ່ຽວກັບ 
ວິທີການກໍານົດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອັນຕະລາຍຈາກໄພພິບັດທາງ 
ທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ການອອກໂຮງຮຽນ, ການແຕ່ງດອງເດັກ, ການຖືພາເດັກ, ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຂູດ 
ຮີດທາງສື່ອອນລາຍ. 

ໄດ້ສະໜອງຊຸດເຄື່ອງອະນາໄມເພື່ອຮັກສາຄວາມສະອາດ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຊຸດ 
ເຄື່ອງຫຼີ້ນເພື່ອຮຽນຮູ້ ໃຫ້ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ, ໂຮງຮຽນເດັກກໍາພ້າ  ແລະ ສູນຕ່າງໆ 
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທັງໝົດ 10.000 ຄົນ ໃນ 7ແຂວງ. ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜ່ານສາຍດ່ວນ ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, 
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ ໃນປີ 2021 ຈໍານວນ 616 ຄົນ ແລະ 3.142 ຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງ
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜ່ານສາຍດ່ວນຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ທຽບໃສ່ປີ 2020 ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 93 ເປີເຊັນ.

ສ້າງສະປັອດໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸ 7 ເລື່ອງ ເປັນພາສາລາວ, ພາສາຊົນເຜົ່າ ແລະ 
ພາສາມື ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ ການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ການບໍ່ຈໍາແນກ, ການດູຖູກ 
ແລະ ຊ່ວຍຫຼດຜ່ອນບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຄວາມກັງວົນທາງຈິດໃຈ. ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ມີການອັດສຽງ 
ຂໍ້ຄວາມໃສ່ USB ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ 4.800 ບ້ານເພື່ອອອກກະຈາຍສຽງທາງໂທລະໂຄ່ງໃນຊຸມຊົນ ແລະ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ຟັງໄດ້ເຖິງ 3,4 ລ້ານຄົນ.

ຸ
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2.4 ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ  ສິ່ງທ້າທາຍ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າ 

ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ເປັນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງ 
ທ້າທ້າຍດັ່ງນີ້:

- ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດຂອງເດັກ ໃນການມີຊີວິດ, ການຢູ່ 
ລອດ ແລະ ການພັດທະນາ, ການຈົດທະບຽນການເກີດ, ເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບແວດ 
ລ້ອມຂອງຄອບຄົວ, ເດັກພິການ ແລະ ການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ ມາເປັນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍ 
ບາຍລວມທັງ ການປັບປຸງລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ຮອບດ້ານ, ການປະສານງານ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ກາ
ນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຍັງຈໍາກັດ;

- ກົນໄກການປະສານ, ການແບ່ງຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ຄະນະ 
ກໍາມະການ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະ 
ບໍ່ເຊື່ອມສານກັນ, ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ 
ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້;

- ຍັງບໍ່ທັນມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ. ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການ 
ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປະເມີນກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ 
ມາດຖານ ຫຼື ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການເຂົ້າໄປໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ແຜນງານຕ່າງໆ. ຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຕ້ອງການໆປົກປ້ອງພິເສດແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຫາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ໃນປະຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ;

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຍັງບໍ່ມ ີ
ປະສິດທິຜົນ ຍ້ອນປັດໄຈຄວາມຮັບຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ທັກສະຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຊັບພະ 
ຍາກອນ ລວມທັງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສັງຄົມຍັງຈໍາກັດ. ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ 
ກົດໝາຍຈໍານວນໜຶ່ງຍັງເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ບໍ່ທັນຕອບສະໜອງກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ການປົກ 
ປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ;

- ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໃນໄລຍະຜ່ານມາຍັງມີລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍຕ່າງຝ່າຍຕ່າງ 
ເຮັດເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເດັກບໍ່ຮອບດ້ານ, ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງພຽງແຕ່ແກ້ໄຂດ້ານໃດໜຶ່ງໃນ 
ພາວະສຸກເສີນ ແລະ ອື່ນໆ;

- ການສະໜອງການບໍລິການ  ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ລວມທັງການເບິ່ງແຍງ 
ດູແລໃນພາວະສຸກເສີນ ຍັງບໍ່ທັນມີຄຸນນະພາບເນື່ອງຈາກວ່າບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະ ຍັງຂາດ 
ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ຍັງມີຄວາມຈໍາກັດຫຼາຍສໍາລັບ 
ເດັກນ້ອຍໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ, ການບໍລິການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງເທົ່ານັ້ນ. 
ອີກດ້ານໜຶ່ງ ຄອບຄົວຍັງບໍ່ທັນເປັນເຈົ້າການນໍາເອົາບັນຫາຂອງເດັກເຂົ້າສູ່ຂະບວນຍຸຕິທໍາ ສ່ວນຫຼາຍ 
ນໍາໄປແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ຕາມປະເພນີປະຕິບັດ;

- ການປົກປ້ອງເດັກ ຍັງໃຊ້ແຕ່ທາງເລືອກດຽວ, ບໍ່ມີຫລາຍທາງເລືອກເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ເດັກສາມາດ 
ເລືອກເຟັ້ນຕາມທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມແລະປອດໄພ. ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນຊັດເຈນກ່ຽວກັບຈໍານວນເດັກທີ່ 
ອາໄສຢູ່ໂຮງຮຽນກິນນອນ, ສະຖານລ້ຽງເດັກກໍາພ້າ-ກໍາພອຍ, ສູນບໍາບັດຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ, ສູນເດັກ 
ພິການ, ວັດ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ. 
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III. ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
 ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ (2022-2026)

1. ຈຸດປະສົງລວມ 
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໂດຍສະເພາະເດັກທີ່ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງພິເສດ, ເດັກດ້ອຍໂອກາດ 

ແລະ ເດັກທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ຮັບປົກປ້ອງຕາມສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ ແນໃສ່ເຮັດ 
ໃຫ້ເດັກ ມີຄວາມສົມບູນ ດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມັນສະໝອງ, ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມ 
ສາມາດ, ສາມາດດໍາລົງຊີວິດໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນຜູ້ສືບທອດທີ່ດີຂອງຊາດ. 

2. ທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມ 
1) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ທາງດ້ານນິຕິກໍາ, ບຸກຄະລາກອນ, ການບໍລິການ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ຮອດທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນທັງເຮັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງເດັກຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ກໍານົດໄວ້ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ສົນທິສັນຍາສາກົນ, ຖະແຫຼງການ ແລະ ຄໍາໝາຍໝັ້ນຕໍ່ສາກົນ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງເດັກ;

2) ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ ່
ການດູແລເດັກ, ຫຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແກ້ໄຂ ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເດັກກ່ຽວກັບການທາລຸນ, 
ການກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກ 
ພ້ອມທັງສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການປົກປ້ອງແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອເດັກ ຢ່າງມີປະສິດ 
ທິຜົນ;

3) ຮັບປະກັນ ໃຫ້ເດັກ, ຄອບຄົວແລະ ຊຸມຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ 
ທີ່ມີຄຸນນະພາບລວມທັງການບໍລິການສະເພາະ ເພື່ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ແກ້ໄຂ 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເດັກ ຕາມນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາມມາດຕະຖານ 
ສາກົນເທື່ອລະກ້າວ.

3.  ແຜນງານ
ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 04 

ແຜນງານຕົ້ນຕໍ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

3.1 ແຜນງານທີ 1: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອບນິຕິກໍາ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຂໍ້ມູນ;

3.2 ແຜນງານທີ 2: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບຸກຄະລາກອນ ດ້ານວຽກປົກປ້ອງເດັກ;

3.3 ແຜນງານທີ 3: ປັບປຸງການບໍລິການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເດັກ;

3.4 ແຜນງານທີ 4: ຕິດຕາມ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ.

ຸ
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4. ບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມ 
4.1 ແຜນງານທີ 1: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອບນິຕິກໍາ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຂໍ້ມູນ 

4.1.1 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 1: ປັບປຸງຂອບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ  ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ 
 y ວຽກຈຸດສຸມ 

- ທົບທວນບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງເດັກໂດຍພິຈາລະນາບັນດາ 
ຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະຜົນການປະເມີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ;

- ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນ 
ປະໂຫຍດຂອງເດັກ;

- ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັງຄົມສົງເຄາະ;

- ສ້າງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກທີ່ຂາດການເບິ່ງແຍງດູແລຈາກ
ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄູ່ມື ມາດຕະຖານຂັ້ນຕໍ່າສຸດສໍາລັບການດູແລເດັກໃນສະຖານທີ່ດູແລ 
ເດັກ;

- ສ້າງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກພິການ;

- ສ້າງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ ທາງສື່ອອນລາຍ.

4.1.2 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2: ເຊື່ອມສານວຽກປົກປ້ອງເດັກ ເຂົ້າໃນແຜນງານຂອງຂະແໜງການ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

 y ວຽກຈຸດສຸມ 

- ເຜີຍແຜ່ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ຂໍ້ສະເໜີ 
ແນະເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຄໍາແນະນໍາການສ້າງບຸກຄະລາກອນ 
ສັງຄົມສົງເຄາະ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນໍາ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນງານ, 
ແຜນການ ແລະ ໂຄງການຂອງຕົນ;

- ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ເປັນຕົ້ນ  ການ 
ວາງແຜນ, ການປະສານງານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ, ຍຸດທະສາດເພື່ອແນໃສ່ ເຊື່ອມ 
ສານວຽກງານປົກປ້ອງເດັກເຂົ້າໃນແຜນງານຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

- ເຊື່ອມສານວຽກງານປົກປ້ອງເດັກເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຮັບມືພາວະ 
ສຸກເສີນ ລວມທັງການຕອບໂຕ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ.

4.1.3 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3:ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ 
 y ວຽກຈຸດສຸມ  

- ປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່;

- ປັບປຸງກອງເລຂາ ແລະ ກໍານົດຈຸດປະສານງານ ຂອງຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກ;
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- ສ້າງຄູ່ມືປະຕິບັດງານຂອງຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ;

- ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຂັ້ນສູນກາງ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ; ຂັ້ນ 
ແຂວງ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ; ຂັ້ນເມືອງ  2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ;

- ຊຸກຍູ້ ແລະ ປຸກລະດົມພາກສ່ວນເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນລະບົບປົກປ້ອງ 
ເດັກ ເປັນຕົ້ນ: ການປ້ອງກັນການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແລະ ການລະເມີດທາງເພດໃນຂະແໜງ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

4.1.4 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 4: ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລະດົມແຫຼ່ງ 
ງົບປະມານສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ

 y ວຽກຈຸດສຸມ  

- ສ້າງບົດແນະນໍາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການປົກປ້ອງເດັກເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ເພື່ອພັດທະນາ 
ບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະ;

- ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ສໍາລັບວຽກງານປົກປ້ອງ 
ເດັກເປັນແຕ່ລະປີ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ 
ແລະ ການລາຍງານຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ; 

- ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງສາລະບານງົບປະມານຂອງລັດສໍາລັບວຽກ 
ປົກປ້ອງເດັກ;

- ຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເປັນ 
ຕົ້ນ: ການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ແລະ ການສະໜອງເຄື່ອງມືໃນການເຮັດວຽກ;

- ຈັດສັນແຫຼ່ງທຶນເພື່ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ 
ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກໍລະນີ ໃນທຸກຂັ້ນ. 

4.1.5 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 5: ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ, ສິດທິເດັກ ແລະ ສະຫວັດດີການເດັກ

 y ວຽກຈຸດສຸມ  

- ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ;

- ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການຂອງ 
ພາກພື້ນ ແລະ ອາຊຽນກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ, ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ເປັນຕົ້ນ ການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ, ການປົກປ້ອງເດັກຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການຂູດຮີດ ແລະ ການລ່ວງ 
ລະເມີດທາງສ່ືອອນລາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະ; 

- ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການໃນແຜນງານ 05 ປີ ຂອງຂອບວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການ 
ພັດທະນາອາຊຽນ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ;

- ສະໜບັສະໜນູ ການເຂົົາ້ຮວ່ມກອງປະຊມຸ, ຝກຶອບົຮມົ, ທດັສະນະສກຶສາ ແລະ ອືນ່ໆ ໃນຂງົເຂດ 
ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ສັງຄົມສົງເຄາະ.
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4.2 ແຜນງານທີ 2: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບຸກຄະລາກອນ ດ້ານວຽກປົກປ້ອງເດັກ

4.2.1 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 1: ສ້າງບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະໃຫ້ເປັນມືອາຊີບ
 y ວຽກຈຸດສຸມ  

- ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄະໃນທຸກຂັ້ນ ທີ່ 
ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດປົກປ້ອງເດັກ;

- ສ້າງຫຼັກການຈັນຍາບັນສໍາລັບພະນັກງານໃນທຸກຂັ້ນ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດປົກປ້ອງເດັກ, ລວມ 
ທັງການປ້ອງກັນການຂູດຮີດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ຄວາມປອດໄພສໍາລັບ 
ເດັກ;

- ປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສັງຄົມສົງເຄາະຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນ
ະພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະຕິບັດງານຢູ່ພາກ 
ສະໜາມ;

- ສ້າງລະບົບການອອກໃບອະນຸຍາດນັກສັງຄົມສົງເຄາະລວມທັງມາດຖານທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຫຼັກ 
ສູດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສອບເສັງລະດັບຊາດ;

- ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ 
ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;

- ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມ ມີຄວາມຮັບຮູ້ບົດບາດຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະ.

4.2.2 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2: ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານ 
ປົກປ້ອງເດັກ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 

 y ວຽກຈຸດສຸມ  

- ຝຶກອົບຮົມວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ 
ການສັງຄົມຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

- ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັ້ນແຂວງ, ໂດຍສຸມໃສ່ທັກສະ 
ດ້ານສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ທັກສະດ້ານການສື່ສານ, ການຄົ້ນຄິດ..., ລວມທັງທັກສະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນ 
ໂລຊີການສື່ສານ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ທັກສະການສື່ສານເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາລວມທັງ 
ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງສື່ອອນລາຍ;

- ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກທີ່ຂາດການເບີ່ງ 
ແຍງດູແລຈາກພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຂັ້ນ 
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ; 

- ສ້າງຄູ່ມື  ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບຈິດຕະສັງຄົມສະເພາະດ້ານ ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກ 
ສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ ເພື່ອໃຫ້ຄໍາປຶກສາທັກສະຊີວິດ ແກ່ຜູ້ທີ່ອອກຢາເສບຕິດ;

- ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າ 
ມະນຸດໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ; 

- ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລາຍງານສາຍດ່ວນ, ເຕັກນິກການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜ່ານ 
ສາຍດ່ວນ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການ; 
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- ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນທາງດ້ານຈິດຕະສາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ 
ທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມໃນພາວະສຸກເສີນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງການ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງສັງຄົມສົງເຄາະ, ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ສາທາ 
ລະນະສຸກ ແລະ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຢູ່ແຂວງເປົ້າໝາຍ;

- ແນະນໍາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິແກ່ສະມາຊິກຂອງ ຄປດ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ 
ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ;

- ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກຂອງພໍ່ແມ່ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວ 
ຂ້ອງ;

- ສົ່ງເສີມນັກສຶກສາສັງຄົມສົງເຄາະໃນການລົງຝຶກງານຢູ່ພາກສະໜາມແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ 
ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະໄດ້ເຮັດວຽກຕາມວິຊາສະເພາະ;

- ຝຶກອົບຮົມການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມເປັນພິການ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນທີ ່
ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ. 

4.2.3 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຄື່ອນໄຫວຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂັ້ນບ້ານ 
ເພື່ອລະບຸ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນລວມ
ທັງການສົ່ງຕໍ່ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ

 y ວຽກຈຸດສຸມ  

- ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງປກົປອ້ງເດກັຂັນ້ບາ້ນ ເພືອ່ເປນັກນົໄກໃນການປກົປອ້ງ ແລະ ຊວ່ຍເຫຼອືເດກັ, 
ປັບປຸງພາລະບົດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງຊັດເຈນ, ລວມທັງ ຜູ້ປະສານງານຂັ້ນບ້ານ;

- ປັບປຸງຄູ່ມື ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ;

- ສ້າງຄູ່ມືປະຕິບັດງານສໍາລັບຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂັ້ນບ້ານ;

- ສະໜອງເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຂອງ ຕປດ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງແບບ, ແບບຟອມການຄຸ້ມຄອງ 
ກໍລະນີ, ແບບຟອມການລາຍງານ, ການໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນ, ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ 
ຄວນເຮັດ, ເສັ້ນທາງການສົ່ງຕໍ່, ລະບຽບການປະພຶດ, ບັດເຕີມເງິນໂທລະສັບ, ຄ່າເດີນທາງ, 
ອຸປະກອນເຄື່ອງຂຽນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ.

4.3  ແຜນງານທີ 3: ປັບປຸງການບໍລິການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເດັກ

4.3.1 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 1: ໃຫ້ການບໍລິການເພື່ອປ້ອງກັນລວມທັງການປູກຈິດສໍານຶກ, ການປ່ຽນແປງ 
ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ດ້ານເພດ, ແລະ ການສ້າງໂອກາດສໍາລັບເດັກ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ

 y ວຽກຈຸດສຸມ  

- ຝຶກອົບຮົມການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກຂອງພໍ່ແມ່ໃນແຂວງທົດລອງ ໂດຍສົມທົບກັບການປົກປ້ອງ 
ທາງສັງຄົມ/ສະໜັບສະໜູນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ໍແມ່ 
ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງເດັກ;

- ທົບທວນ, ລວບລວມ, ປັບປຸງ ບັນດາວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມື ທີ່ມີຢູ່ ສໍາລັບການພັດທະນາທັກສະ 
ຊີວິດຂອງໄວໜຸ່ມ (ການພັດທະນາທັກສະໃນສະຕະວັດທີ 21) ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ 
ຕົວຈິງ;
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- ຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາທັກສະຊີວິດສໍາລັບໄວໜຸ່ມໂດຍເຊື່ອມໂຍງກັບການພັດທະນາຊີວິດ 
ການເປັນຢູ່, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນະພາບ/
ທຶນການສຶກສາ;

- ປະກອບທຶນໃນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ສ້າງອາຊີບ-ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ສ້າງໂອກາດຊອກ 
ວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ເດັກ-ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ອອກຢາເສບຕິດ;

- ສ້າງໂອກາດໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີໃນການວາງແຜນ, ກອງປະຊຸມທົບທວນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການອອກແບບການບໍລິການໃນຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ;

- ຂະຫຍາຍການໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກພິການ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມ 
ຊົນຮັບຮູ້ສິດທິຂອງເດັກພິການ ແລະ ຮູ້ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກພິການ;

- ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ເດັກ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເດັກ, ລວມທັງການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ແລະ ການ 
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາໃນທາງບວກ; 

- ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ສື່ໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສື່ສານທີ່ເໝາະສົມກັບ 
ເດັກເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຊົນເຜົ່າ ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ແລະ ການບໍລິການສໍາລັບເດັກ, 
ລວມທັງ ການບໍລິການສາຍດ່ວນ;

- ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜ່ານລາຍການໂທລະພາບ/ວິທະຍຸ ແລະ ການກະຈາຍສຽງຜ່ານໂທລະໂຄ່ງ 
ໃນຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງເດັກ, ລວມທັງ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ 
ຈິດຕະສາດສັງຄົມ, ການປົກປ້ອງເດັກທາງສື່ອອນລາຍ, ການປ້ອງກັນການທາລຸນ, ການລ່ວງ 
ລະເມີດທາງເພດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ;

- ໂຄສະນາປູກຈິດນຶກ ເພື່ອຢຸດຕິການແຕ່ງດອງເດັກ,  ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນທຸກສະຖານທີ່, 
ລວມທັງ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ທາງສື່ອອນລາຍ ເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ.

4.3.2 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2: ໃຫ້ການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກ, ປະສົມປະສານ, ຄໍານຶງເຖິງບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແກ້ໄຂພາວະສຸກເສີນ ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ

 y ວຽກຈຸດສຸມ  

- ສ້າງມາດຖານສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ 
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການທາລຸນ, ການຂູດຮີດ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ, ການປະຖິ້ມ ແລະ ການໃຊ ້
ຄວາມຮນຸແຮງທກຸຮບູແບບ ໂດຍການມສີວ່ນຮວ່ມກບັຂະແໜງສາທາລະນະສກຸ, ສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກິລາ, ຍຸຕິທໍາ, ການປົກປ້ອງສັງຄົມແລະ ອື່ນໆ;

- ຝຶກອົບຮົມ ການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການ 
ຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນ 
ບ້ານ ຢູ່ແຂວງເປົ້າໝາຍ;

- ສ້າງຂໍ້ແນະນໍາຄວາມປອດໄພສໍາລັບເດັກ, ການປ້ອງກັນການທາລຸນ ແລະ ຂູດຮີດທາງເພດ 
ສໍາລັບພາກສ່ວນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບ 
ເດັກ;

- ຂະຫຍາຍການບໍລິການສາຍດ່ວນຂອງ ສຍລ ແລະ ຊປລ ເພື່ອໃຫ້ດໍາເນີນການບໍລິການໃນທຸກ 
ແຂວງ;



[19]

- ສະໜັບສະໜູນສູນຊ່ວຍເຫຼືອ/ສະຖານທີ່ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ ເພື່ອການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ບໍລິ 
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ, ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຟື້ນຟູແມ່ຍິງ-ເດັກຜູ້ທີ ່
ລອດຊີວິດ ຈາກການທາລຸນ, ການຂູດຮີດ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ, ການປະຖິ້ມ, ການໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ;

- ໃຫ້ການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ເປັນຕົ້ນ: ການລົງຢ້ຽມຢາມ 
ຄອບຄົວ, ການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກໃນສະພາບແວດລ້ອມຄອບຄົວ, ການສົ່ງຕໍ່ ແລະ ການໃຫ້ 
ຄໍາປຶກສາ ຢູ່ແຂວງເປົ້າໝາຍ; 

- ສະໜອງບ່ອນທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກເຊັ່ນ: ມູມທີ່ເປັນມິດຕໍ່ເດັກ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ 
ດ້ານຈິດໃຈທີ່ເປັນມິດຕໍ່ເດັກໃນໄລຍະທີ່ເກີດໄພພິບັດຫຼື ເກີດເຫດການພາວະສຸກເສີນ;

- ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສັງຄົມ ແກ່ເດັກທີ່ພົວພັນກັບຂະບວນຍຸຕິທໍາ ລວມທັງ 
ແກ້ໄຂການກະທໍາຜິດຂອງເດັກໂດຍບໍ່ສົ່ງໃຫ້ສານຕັດສິນ.

4.4  ແຜນງານທີ 4: ຕິດຕາມ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

4.4.1 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 1: ການຕິດຕາມ, ທົບທວນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍ້ມູນ
 y ວຽກຈຸດສຸມ  

- ເກັບກໍາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນແຂວງເປົ້າໝາຍທົດລອງໂດຍມີການ
ແຍກຕາມເພດ, ອາຍຸ, ສະຖານທີ່, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄວາມພິການ;

- ສ້າງລະບົບການລາຍງານແບບດີຈິຕອລ ສໍາລັບຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ພື້ນທີ່ທາງອິນເຕີ 
ເນັດ (online dashboard) ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕອບສະໜອງ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງວ່ອງໄວໃນກໍລະນີທີ່ຮີບດ່ວນ;

- ສ້າງຕັ້ງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເດັກເພື່ອຊ່ວຍໃນການ 
ເກັບກໍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ລະອຽດຄົບຖ້ວນ;

- ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະທ້າຍ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນ 
ງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ (2022-2026).

4.4.2 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2: ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປະເມີນກ່ຽວກັບ 
ວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ 

 y ວຽກຈຸດສຸມ  

- ເຮັດບົດສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການແຕ່ງດອງຂອງເດັກ ແລະ ການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ ເພື່ອ 
ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສາຍເຫດ/ສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ມີການແຕ່ງດອງຂອງເດັກ ແລະ ການຖືພາ 
ກ່ອນໄວອັນຄວນ;

- ເຮັດບົດສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເດັກໃນສື່ອອນລາຍ;

- ສ້າງເອກະສານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການສ້າງແຜນວາດ, ການວາງແຜນ, ການສ້າງຂໍ້ສະເໜີແນະ 
ແລະ ການທົດລອງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. 
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4.4.3 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3: ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
 y ວຽກຈຸດສຸມ  

- ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອແລກປ່ຽນບົດຮຽນການປະຕິບັດງານທ່ີດີ ແລະ ສ່ົງເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານ 
ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ;

- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການ, ກອງປະຊຸມພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ
ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ;

- ຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານປົກປ້ອງ 
ເດັກລວມທັງການປົກປ້ອງເດັກໃນພາວະສຸກເສີນ. 
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IV. ກົນໄກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ 
 ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ (2022-2026)
1. ແຫຼ່ງທຶນ

ແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກສະບັບນີ້ ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ.

ແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ: ຄະນະກໍາມະການທີ່ມາຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນເປັນ 
ເຈົ້າການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານແຕ່ລະປີເພື່ອນໍາສະເໜີຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ 
ສັງລວມສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພິຈາລະນາຕາມລະບຽບການເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ (2022-2026).

ແຫຼ່ງທຶນຈາກພາຍນອກ: ຄະນະກໍາມະການທີ່ມາຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 
ເປັນເຈົ້າການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະຖາບັນ 
ການເງິນຕ່າງໆ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ, ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ 
ເພື່ອລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານແຫຼ່ງທຶນ/ງົບປະມານ ແລະ ດ້ານວິຊາການ.

2. ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
2.1 ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນສູນກາງ 
ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນສູນກາງປະຕິບັດບົດບາດໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຈັດຕັ້ງ 

ປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ (2022-2026) ໂດຍສ້າງ 
ເປັນແຜນວຽກລະອຽດ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ ພ້ອມທັງຊອກຫາ 
ຊັບພະຍາກອນ ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ໂດຍມີກອງເລຂາ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການ 
ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງຈຸດປະສານ 
ງານເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ 
ແລະ ແຜນເງິນ/ແຜນງົບປະມານຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ 
ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

2.2 ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ອົງການ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮັບຜິດຊອບເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງ, 

ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ (2022-2026); ສັງລວມ, ວິໄຈ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິເດັກທີ່ຕ້ອງການ 
ການປົກປ້ອງພິເສດ ແລະ ເດັກທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ຄົ້ນຄວ້າກໍານົດ ຮູບການ 
ແລະ ວິທີການ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ,  ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນ, ຄອບຄົວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເດັກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ; 
ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂັ້ນບ້ານ; ລະດົມການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານຈ
າກທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ວຽກປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ໃນຂັ້ນສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ.

ຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການທົບທວນ, ສ້າງ 
ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍຂຶ້ນທັງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາ 
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ສາກົນກ່ຽວກັບເດັກ, ແນໃສ່ເພີ່ມຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ. ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທາງດ້ານກົດໝາຍສໍາລັບເດັກທີ່ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ລວມທັງເດັກກະທໍາຜິດ, ເດັກຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເດັກທີ່ເປັນພະຍານ. ສົ່ງເສີມການແກ້ໄຂການກະທໍາຜິດຂອງເດັກໂດຍບໍ່ສົ່ງໃຫ້ສານຕັດສິນ 
ສໍາລັບເດັກກະທໍາຜິດ.

ຂະແໜງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຮັບຜິດຊອບໃນການສືບສວນ (ການສອບສວນ, ການຕິດຕາມ, ການ 
ຊອກຫາຫຼັກຖານແລະດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ການສຶກສາອົບຮົມ, 
ການຕັກເຕືອນ, ການກໍາກັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ) ແລະ ວິທີການ ຫຼື ມາດຕະການສອບສວນ ເພື່ອປົກປ້ອງ 
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ.

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຮັບຜິດຊອບຂະບວນການດໍາເນີນຄະດ ີ
ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ, ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈັດຝຶກ 
ອົບຮົມກ່ຽວກັບກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕິດຕາມການບັງຄັບ 
ໃຊ້ກົດໝາຍ. 

ຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງເດັກ ເປັນຕ້ົນ ແມ່ນສ້າງເງ່ືອນໄຂ 
ສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມພາກບັງຄັບ ແລະ 
ປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງການສກຶສາ. ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີປ່ອດໄພສາໍລບັເດກັ ເພືອ່ປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂ 
ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ລະບຸ ແລະ ລາຍງານກໍລະນີທີ່ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ການທາລຸນ 
ເດັກ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ເດັກທີ່ຕ້ອງການໆບໍລິການສະເພາະດ້ານ. ປັບປຸງຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ສ້າງນັກສັງຄົມ 
ສົງເຄາະທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ ໂດຍການປະສົມປະສານວິທີການສອນທີ່ເປັນນະວັດຕະກໍາ 
ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. 

ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຮັບຜິດຊອບ ການໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ເປັນມິດ 
ຕໍ່ເດັກ, ຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານສາທາລະນະສຸກມີຄວາມຮູ້, ປະກອບສ່ວນໃນການຕ້ານການຂູດຮີດ ແລະ 
ການທາລຸນທາງເພດ ໂດຍການລະບຸ, ລາຍງານ, ສົ່ງຕໍ່ກໍລະນີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການທາລຸນ ແລະ ການ 
ຂູດຮິດໄປຫາໜ່ວຍບໍລິການທີ່ເໝາະສົມ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການຈົດທະບຽນການເກີດຂອງເດັກທີ່ມາເກີດ 
ຢູ່ໂຮງໝໍ.

ຂະແໜງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮັບຜິດຊອບໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, 
ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ສະກັດກັ້ນ ການຜະລິດ ແລະ 
ເຜີຍແຜ່ ສື່ລາມົກ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ. ພ້ອມທັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 
ການແກ້ໄຂການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ການລະເມີດທາງເພດຕໍ່ເດັກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

ຂະແໜງພາຍໃນ ຮັບຜິດຊອບໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ລະອຽດແລະ ເລິກເຊິ່ງເພື່ອສ້າງຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈໃນການຈົດທະບຽນການເກີດ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ, ພ້ອມທັງສ້າງໜ່ວຍງານຈົດທະບຽນ 
ເຄື່ອນທີ່ສໍາລັບເດັກຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. 

ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮັບຜິດຊອບໃນການເອົາແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ 
ຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ສົມທົບກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເກັບກໍາ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິກ່ຽວ 
ກັບປົກປ້ອງເດັກ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການ ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາ ໃນການພັດທະນາເດັກ 
ແຕ່ລະໄລຍະ.
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ຂະແໜງການເງິນ ຮັບຜິດຊອບຈັດສັນ ແລະ ສະໜອງງົບປະມານຂອງລັດຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ 
ສໍາເລັດ.

ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເປັນເຈົ້າການໃນການວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມ 
ກວດກາວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງສື່ອອນລາຍ. ລວມທັງການກໍ່ອາຊະຍາກໍາທາງ 
ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກນ້ອຍ, ການກັ່ນແກ້ງທາງອິນເຕີເນັດ, ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, 
ການຄົ້ນຫາເວັບມືດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ບັນຫາພາບລາມົກອານາຈານເດັກ.

ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຮັບຜິດຊອບໃນການຊຸກຍູ້, 
ຕິດຕາມ ບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ 
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ສະໜັບ 
ສະໜູນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດໍາເນີນ 
ງານແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ. ພ້ອມທັງລະດົມການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ 
ຈາກທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດ ສສດ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທິເດັກໃນປະເທດ.

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮັບຜິດຊອບໃນການສົ່ງເສີມການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກຂອງພໍ່ແມ່ ເພື່ອຮັບປະກັນ 
ການປົກປ້ອງ ແລະ ການກິນດີຢູ່ດີຂອງເດັກ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 
ແກ່ເດັກ-ຄອບຄົວ, ການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ຟື້ນຟູຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດກັບຄືນມາ 
ດໍາລົງຊີວິດໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິໃນສັງຄົມ. ພ້ອມທັງ ໃຫ້ການບໍລິການສາຍດ່ວນ (1362).

ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຮັບຜິດຊອບໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ປູກຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບການ 
ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ທີ່ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງພິເສດ ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ  ໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນ- 
ຊາວໜຸ່ມລາວບັນດາເຜົ່າ; ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກ-ໄວໜຸ່ມໄດ້ຮັບການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ, ມີວິຊາຊີບ, ມີວຽກເຮັດ 
ງານທໍາແລະ ມີລາຍຮັບ. ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມ ແກ່ໄວໜຸ່ມ 
ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ດ້ວຍການບໍລິການສາຍດ່ວນ (1554) ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

ແນວລາວສ້າງຊາດ ຮັບຜິດຊອບການສຶກສາອົບຮົມ, ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແກ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ 
ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ອາໃສູຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ 
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິດທິເດັກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກ.

ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງ 
ສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ 
ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. 

3. ການຕິດຕາມ, ການຕີລາຄາ ແລະ ການລາຍງານ
ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການ 

ຕິດຕາມ ແລະ ຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ (2022-2026) ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 y ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນສູນກາງ ເປັນໃຈກາງປະສານງານ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ 
(2022-2026) ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
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 y ສ້າງເຄື່ອງມື ໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ ແລະ ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບລວມທັງການ 
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ລະບົບແລະເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານັ້ນ;
 y ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງດໍາເນີນການຕິດຕາມ 
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບ 
ປົກປ້ອງເດັກ (2022-2026) ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະ 
ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນສູນກາງເປັນປົກກະຕິ;
 y ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບ 
ກັບຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເພື່ອເຊື່ອມສານວຽກປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກເຂົ້າໃນ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 y ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນສູນກາງຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ປີລະຄັ້ງ, ຂັ້ນ 
ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ 02 ຄັ້ງຕໍ່ປີ;
 y ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເປັນໃຈກາງໃຫ້ 
ຄະນະກາໍມະການປກົປອ້ງ ແລະ ຊວ່ຍເຫຼອືເດກັແຕລ່ະຂັນ້ປະສານສມົທບົກບັທກຸພາກສວ່ນທີກ່ຽ່ວຂອ້ງ 
ດໍາເນີນການທົບທວນກາງສະໄໝ (ໃນປີ 2024) ແລະ ທ້າຍສະໄໝ (ໃນປີ 2026) ໃຫ້ທັນກໍານົດ 
ເວລາ;
 y ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ທົບທວນ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກສະບັບນີ້ໃຫ້ລັດຖະບານເປັນ
ແຕ່ລະໄລຍະ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ ກ.
ຂອບແຜນວຽກຂອງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ 
(2022-2026)

ແຜນງານ ທີ 1: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອບນິຕິກໍາ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຂໍ້ມູນ

ຜົນໄດ້ຮັບ 1.1 : ປັບປຸງຂອບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ  

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ ຕົວຊີ້ວັດ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນປີ 2026 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

1.1.1 ທົບທວນບັນດາກົດໝາຍ ແລະ 
ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກ 
ປ້ອງເດັກ ໂດຍພິຈາລະນາ 
ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ 
ຜົນການປະເມີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ

ມີບົດລາຍງານການວິເຄາະ 
ກ່ຽວກັບການທົບທວນຂອບ 
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ ່
ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີບົດລາຍງານ

ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂອບກົດ 
ໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ, 
ກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງເພື່ອປັບປຸງບັນດາ 
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການປົກປ້ອງເດັກ

ກຊ ຍທ

ຄປດສ

ຫ້ອງການ 
ກອງເລຂາ 
ຄຊກມດ

1.1.2 ທົບທວນ ແລະ 
ປັບປຸງ ກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ

ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 
ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ 
ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດຂອງ 
ເດັກໄດ້ຖືກຮັບຮອງ

ຖານຂໍ້ມູນ: ກົດໝາຍບໍ່ໄດ ້
ຮັບການປັບປຸງ

ເປົ້າໝາຍ: ກົດໝາຍຖືກ 
ປັບປຸງ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ໄດ້ຖືກ 
ປັບປຸງ

ກຊ ຍທ

ຄປດສ

ຫ້ອງການ 
ກອງເລຂາ 
ຄຊກມດ

1.1.3 ສ້າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັງຄົມ 
ສົງເຄາະ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັງຄົມ 
ສົງເຄາະ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ

ຖານຂໍ້ມູນ:ບໍ່ມີກົດໝາຍ

ເປົ້າໝາຍ: ມີກົດໝາຍ

ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສັງຄົມ 
ສົງເຄາະມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ 
ທິຜົນສູງຂຶ້ນ

ກຊ ຮສສ

ກຊ ຍທ

ມຊ

1.1.4 ສ້າງຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບທາງ 
ເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ 
ເດັກທີ່ຂາດການເບິ່ງແຍງດູແລ
ຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄູ່ມື 
ມາດຕະຖານຂັ້ນຕໍ່າສຸດສໍາລັບ
ການດູແລເດັກໃນສະຖານທີ ່
ດູແລເດັກ

ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄູ່ມ ື
ມາດຕະຖານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ 
ສໍາລັບການດູແລເດັກໃນ 
ສະຖານທີ່ດູແລເດັກໄດ້ຮັບ 
ການຮັບຮອງ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີຄໍາແນະນໍາ 

ສູນ/ສະຖານທີ່ດູແລເດັກ ມີຄໍາແນະນໍາ 
ກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງ 
ດູແລເດັກ ແລະ ຄູ່ມື ມາດຕະຖານຂັ້ນ 
ຕໍ່າສຸດສໍາລັບການດູແລເດັກໃນ 
ສະຖານທີ່ດູແລເດັກ ເປັນບ່ອນອີງໃນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກຊ ຮສສ

ກຊ ສຶກສາ

ກຊ ພນ

ສຍລ

1.1.5 ສ້າງຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການ 
ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ການປົກ 
ປ້ອງເດັກພິການ

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການ 
ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ການ 
ປົກປ້ອງເດັກພິການໄດ້ຮັບ 
ການຮັບຮອງ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີຄໍາແນະນໍາ 

ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ພະນັກງານທີ ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການ 
ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ການປົກປ້ອງ 
ເດັກພິການ ເປັນບ່ອນອີງໃນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກຊ ຮສສ

ກຊ ສາທາ

ສຊດພ
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1.1.6 ສ້າງຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການ 
ປົກປ້ອງເດັກ ທາງສື່ອອນລາຍ

ມີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການ 
ປົກປ້ອງເດັກທາງສື່ອອນ 
ລາຍ 

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີຄໍາແນະນໍາ

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ 
ທາງສື່ອອນລາຍເປັນບ່ອນອີງໃນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ ່
ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກ

ຫ້ອງການ 
ກອງເລຂາ 
ຄຊກມດ

ກຊ ທສ

ຜົນໄດ້ຮັບ 1.2: ເຊື່ອມສານວຽກປົກປ້ອງເດັກ ເຂົ້າໃນແຜນງານຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ ຕົວຊີ້ວັດ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນປີ 2026 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

1.2.1 ເຜີຍແຜ່ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງ 
ຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ, ຂໍ້ສະເໜ ີ
ແນະເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຄໍາ 
ແນະນໍາການສ້າງບຸກຄະລາ 
ກອນສັງຄົມສົງເຄາະ 

ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ, 
ຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ  ຄໍາ 
ແນະນໍາ ໄດ້ຮັບການເຜີຍ 
ແຜ່

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ໄດ້ຮັບການ 
ເຜີຍແຜ່

ເປົ້າໝາຍ: ໄດ້ຮັບການ 
ເຜີຍແຜ່

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ-ທ້ອງ 
ຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ມ ີ
ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ສາມາດ 
ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນງານ, ແຜນ 
ການ ແລະ ໂຄງການຂອງຕົນ

ຄປດສ

ຄປດຂ

ຄປດມ

1.2.2 ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ບົດຮຽນ ກ່ຽວ 
ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ 
ງານປົກປ້ອງເດັກ ເປັນຕົ້ນ 
ການວາງແຜນ, ການປະສານ 
ງານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 
ງານ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ຄະນະກໍາມະການຂັ້ນສູນ 
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ມ ີ
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ 
ແລະ ຂໍ້ມູນວຽກງານປົກ 
ປ້ອງເດັກລະຫວ່າງຂະແໜງ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຖານຂໍ້ມູນ: ມີການແລກ 
ປ່ຽນ

ເປົ້າໝາຍ: 23  ຄັ້ງ

ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຖືກເຊື່ອມ 
ສານເຂົ້າໃນແຜນງານຂອງບັນດາ 
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄປດສ

ຄປດຂ

ຄປດມ

1.2.3 ເຊື່ອມສານວຽກງານປົກປ້ອງ 
ເດັກ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ 
ໄພພິບັດ ແລະ ການຮັບມືພາວະ 
ສຸກເສີນ ລວມທັງ ການຕອບໂຕ ້
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ 
ຕ່າງໆ

ກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການປົກ 
ປ້ອງເດັກຖືກເຊື່ອມສານ 
ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ 
ໄພພິບັດ ແລະ ແຜນການ 
ກຽມຄວາມພ້ອມໃນພາວະ 
ສຸກເສີນ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີ

ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຖືກເຊ່ືອມສານ 
ເຂ້ົາໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ 
ແຜນການກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບ 
ພາວະສຸກເສີນ     

ກຊ ຮສສ

ກຊ ສາທາ

ກຊ ສຶກສາ
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ຜົນໄດ້ຮັບ 1.3: ການປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ  

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ ຕົວຊີ້ວັດ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນປີ 2026 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

1.3.1 ປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ 
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ 
ຂອງ ຄະນະກໍາມະການປົກ 
ປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ 

ປັບປຸງຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ 
ຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວ 
ຂອງ ຄະນະກໍາມະການ 
ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ເດັກ ມາເປັນດໍາລັດ

ຖານຂໍ້ມູນ: ມີຂໍ້ຕົກລົງ

ເປົ້າໝາຍ: ມີດໍາລັດ

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັດຕ້ັງ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວ 
ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກ ຖືກຮັບຮອງ

ກຊ ຮສສ

1.3.2 ປັບປຸງກອງເລຂາ ແລະ ກໍານົດ 
ຈຸດປະສານງານ ຂອງຄະນະ 
ກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ

ມີ ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງກອງ 
ເລຂາ ແລະ ຈຸດປະສານ 
ງານຂອງຄະນະກໍາມະການ 
ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ເດັກ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີຂໍ້ຕົກລົງ

ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການ 
ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ

ກຊ ຮສສ

1.3.3 ສ້າງຄູ່ມືປະຕິບັດງານຂອງຄະນະ 
ກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກ

ມີຄູ່ມືປະຕິບັດງານ ຂອງ 
ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສໍາລັບ 
ຄປດ ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, 
ເມືອງ  ແລະ ຕປດ ບ້ານ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີຄູ່ມື

ເປົ້າໝາຍ: ມີຄູ່ມື

ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກ ມີເຄື່ອງມືເປັນບ່ອນອີງໃນ 
ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງ 
ເດັກ

ກຊ ຮສສ

ຄປດ

1.3.4 ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະ 
ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ເດັກ ຂັ້ນສູນກາງ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ; 
ຂັ້ນແຂວງ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ; ຂັ້ນເມືອງ  
2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ

ຈໍານວນກອງປະຊຸມຂອງ 
ຄປດ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, 
ແຂວງ, ເມືອງ

ຖານຂໍ້ມູນ: 0

ເປົ້າໝາຍ: 69 ຄັ້ງ

ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຄປດ ໄດ້ສ້າງພ້ືນທ່ີ 
ສໍາລັບການປະສານງານ ແລະ ການ 
ຄຸ້ມຄອງວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ໃນ 
ສປປ ລາວ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ຫຼາຍຂະແໜງການ

ກຊ ຮສສ

ຄປດສ

ຄປດຂ

ຄປດມ

1.3.5 ຊຸກຍູ້ ແລະ ປຸກລະດົມ ພາກ 
ສ່ວນເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນລະບົບ 
ປົກປ້ອງເດັກ ເປັນຕົ້ນ: ການ 
ປ້ອງກັນການໃຊ້ແຮງງານເດັກ 
ແລະ ການລະເມີດທາງເພດ 
ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ຈໍານວນພາກສ່ວນເອກະຊົນ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບ 
ສະໜູນລະບົບປົກປ້ອງ 
ເດັກ

ຖານຂໍ້ມູນ: 0

ເປົ້າໝາຍ:  3 

ພາກສ່ວນເອກະຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ 
ໂດຍສະເພາະການປ້ອງກັນການໃຊ ້
ແຮງງານເດັກ ແລະ ການລະເມີດທາງ 
ເພດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ກຊ ຮສສ

ຄປດສ

ຄປດຂ

ຄປດມ

ຄຊກມດ
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ຜົນໄດ້ຮັບ 1.4: ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລະດົມແຫຼ່ງງົບປະມານສໍາລັບປົກປ້ອງເດັກ 

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ ຕົວຊີ້ວັດ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນປີ 2026 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

1.4.1 ສ້າງເອກະສານແນະນໍາວິທີການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາການປົກປ້ອງເດັກ 
ເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ເພື່ອການ 
ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ 
ສັງຄົມສົງເຄາະ

ຈໍານວນເອກະສານແນະນໍາ
ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການ
ປົກປ້ອງເດັກເປັນແຕ່ລະ 
ກໍລະນີທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ: 0  ສະບັບ

ເປົ້າໝາຍ:10 ສະບັບ

ບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະໄດ້ມ ີ
ເອກະສານເປັນບ່ອນອີງໃນການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການປົກ 
ປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນ 

ກຊ ຮສສ

1.4.2 ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການຈັດສັນງົບ 
ປະມານ ແລະ ການສະໜັບ 
ສະໜູນ ສໍາລັບວຽກງານປົກ 
ປ້ອງເດັກເປັນແຕ່ລະປີ ໂດຍ 
ຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະ 
ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ເດັກ ແລະ ການລາຍງານຈາກ 
ຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ຄູ່ຮ່ວມ 
ພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ ່
ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

ຈໍານວນ ກອງປະຊຸມປະຈໍາ 
ປີເພື່ອທົບທວນງົບປະມານ
ສໍາລັບວຽກງານປົກປ້ອງ 
ເດັກໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ: 0

ເປົ້າໝາຍ:  5 ຄັ້ງ

ມີການຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ ້
ງົບປະມານ/ການວາງແຜນງົບປະມານ 
ສໍາລັບວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກປະຈໍາປີ

ກຊ ຮສສ

ຄປດສ

ຄປດຂ

ຄປດມ

1.4.3 ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງທີ ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງສາລະ 
ບານງົບປະມານຂອງລັດສໍາລັບ 
ວຽກປົກປ້ອງເດັກ

ສາລະບານງົບປະມານຂອງ
ລັດສໍາລັບວຽກປົກປ້ອງ 
ເດັກໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ:ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີສາລະບານ

ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານປົກປ້ອງເດັກ
ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໂດຍຜ່ານລະບົບ
ລັດຖະບານ

ກຊ ຮສສ

ກຊ ກງ

ຄປດສ

1.4.4 ຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານ 
ງົບປະມານ ເພື່ອສະໜອງການ 
ບໍລິການ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເປັນ 
ຕົ້ນ: ການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ແລະ 
ການສະໜອງເຄື່ອງມືໃນການ 
ເຮັດວຽກ

ມີແຜນຄວາມຕ້ອງການ 
ດ້ານງົບປະມານເພ່ືອສະເໜີ 
ລັດຖະບານພິຈາລະນາ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີແຜນ

ແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານ 
ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເປັນຕົ້ນ: ການຄຸ້ມຄອງກໍລະນ ີ
ແລະ ການສະໜອງເຄື່ອງມືໃນການ 
ເຮັດວຽກ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ 

ກຊ ຮສສ

ຄປດສ

ຄປດຂ

ຄປດມ

1.4.5 ຈັດສັນແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອດໍາເນີນ 
ກິດຈະກໍາຂອງຄະນະກໍາມະ 
ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ເດັກ ແລະ ການຈັດສັນງົບ 
ປະມານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ສໍາລັບການ 
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກໍລະນີໃນ 
ທຸກຂັ້ນ

ມີການຈັດສັນງົບປະມານ 
ເພື່ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງ 
ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ 
ງົບປະມານສໍາລັບການ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກໍລະນີ 
ໃນທຸກຂັ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ: ມີການຈັດສັນ 
ສໍາລັບຂັ້ນສູນກາງ

ເປົ້າໝາຍ: ມີການຈັດສັນ 
ງົບປະມານສໍາລັບສູນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

ມີການລວມແຜນງົບປະມານສໍາລັບ 
ຈັດກອງປະຊຸມ ຄປດ ເຂົ້າໃນແຜນ
ງົບປະມານປະຈໍາປີໃນຂັ້ນສູນກາງ, 
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ

ກຊ ຮສສ

ຄປດສ

ຄປດຂ

ຄປດມ
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ຜົນໄດ້ຮັບ 1.5: ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ, 
ສິດທິເດັກ ແລະ ສະຫວັດດີການເດັກ

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ ຕົວຊີ້ວັດ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນປີ 2026 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

1.5.1 ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ 
ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປົກປ້ອງ 
ເດັກ

ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ 
ອາຊຽນທີ່ຕິດພັນກັບວຽກ 
ງານປົກປ້ອງເດັກ ໄດ້ຮັບ 
ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີ

ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງອາຊຽນ ໄດ ້
ຖືກຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົ້າໃນ 
ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກຊ ຮສສ

ຄຊກດມ

ຄປດສ

ຄປດຂ

ຄປດມ

1.5.2 ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ, 
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຖະແຫຼງການ 
ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ອາຊຽນ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ, 
ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ເປັນ 
ຕົ້ນ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ, 
ການປົກປ້ອງເດັກຈາກທຸກຮູບ 
ແບບຂອງການຂູດຮີດ ແລະ 
ການລ່ວງລະເມີດທາງສື່ອອນ 
ລາຍ ແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ 
ສັງຄົມສົງເຄາະ

ເນື້ອໃນຂອງບັນດາຖະ 
ແຫຼງການຂອງພາກພື້ນ 
ແລະ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບວຽກ 
ງານປົກປ້ອງເດັກ, ວຽກງານ 
ສັງຄົມສົງເຄາະ ໄດ້ຮັບການ 
ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາມີເນື້ອ
ໃນສົມບູນຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ:  5 ສະບັບ

ເປົ້າໝາຍ:  5 ສະບັບ

ການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນກັບອາຊຽນ 
ເພື່ອການປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຮັບການ 
ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ, ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງ 
ເດັກ, ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະເປັນຕົ້ນ 
ການເຄ່ືອນຍ້າຍແຮງງານ, ການປົກປ້ອງ 
ເດັກຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການຂູດຮີດ 
ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງສື່ອອນ 
ລາຍ ແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະ

ກຊ ຮສສ

ຄຊກດມ

ຄປດສ

ຄປດຂ

ຄປດມ

1.5.3 ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການໃນ 
ແຜນງານ 05 ປີ ຂອງຂອບວຽກ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ 
ການພັດທະນາອາຊຽນ ທີ່ຕິດ 
ພັນກັບວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ

ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດ 
ຮຽນທີ່ດີ ກ່ຽວກັບການປົກ 
ປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ 
ທ່ີຕິດພັນກັບຂອບແຜນວຽກ

ຖານຂໍ້ມູນ:  0

ເປົ້າໝາຍ:  2 ຄັ້ງ

ມີການຮ່ວມມືໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ 
ເຮັດໃຫ້ລະບົບປົກປ້ອງເດັກມີຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ

ກຊ ຮສສ

1.5.4 ສະໜັບສະໜູນການເຂົົ້າຮ່ວມ 
ກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ, ທັດສະ 
ນະສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ ໃນຂົງ 
ເຂດວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ 
ແລະ ສັງຄົມສົງເຄາະ

ຈໍານວນຄັ້ງເຂົົ້າຮ່ວມກອງ 
ປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ, ທັດສະ 
ນະສຶກສາ

ຖານຂໍ້ມູນ:  ມີ
ເປົ້າໝາຍ:   5 ຄັ້ງ  

ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນຂົງເຂດ 
ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ສັງຄົມ 
ສົງເຄາະ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ 

ກຊ ຮສສ
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ແຜນງານທີ 2: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບຸກຄະລາກອນ ດ້ານວຽກປົກປ້ອງເດັກ

ຜົນໄດ້ຮັບ 2.1: ສ້າງບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະໃຫ້ເປັນມືອາຊີບ

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ ຕົວຊີ້ວັດ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນປີ 2026 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

2.1.1 ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ໜ້າທີ ່
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກ 
ງານສັງຄົມສົງເຄາະໃນທຸກຂັ້ນ 
ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດປົກປ້ອງ 
ເດັກ

ພາລະບົດບາດ ແລະ  ໜ້າທ່ີ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ 
ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ທັນມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີການປັບປຸງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ 
ພະ ນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ມີປະສິດ 
ທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ

ກຊ ຮສສ

2.1.2 ສ້າງຫຼັກການຈັນຍາບັນ ສໍາລັບ 
ພະນັກງານພາກລັດໃນທຸກຂັ້ນ 
ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດປົກປ້ອງ 
ເດັກ, ລວມທັງການປ້ອງກັນ 
ການຂູດຮີດ ແລະ ການລ່ວງ 
ລະເມີດທາງເພດ ແລະ ຄວາມ 
ປອດໄພສໍາລັບເດັກ

ມີຫັຼກການຈັນຍາບັນ ສໍາລັບ 
ພະນັກງານພາກລັດໃນທຸກ 
ຂັ້ນ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດ 
ປົກປ້ອງເດັກ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ທັນມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີ

ພະນັກງານພາກລັດໃນທຸກຂ້ັນ ມີຄວາມ 
ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຫຼັກການ 
ຈັນຍາບັນ ເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການ 
ປົກປ້ອງຈາກການຂູດຮີດ ແລະ ການ 
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ

ກຊ ຮສສ

2.1.3 ປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງ ຫຼັກສູດ 
ພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ຂອງ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສັງ
ຄົມສົງເຄາະຂອງສາກົນ ແລະ 
ພາກພື້ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະ 
ພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກ 
ງານນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ໂດຍ 
ສະເພາະຜູ້ປະຕິບັດງານຢູ່ພາກ 
ສະໜາມ

ຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ຮັບ 
ການປັບປຸງ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ໄດ້ຮັບການ 
ປັບປຸງ

ເປົ້າໝາຍ: ໄດ້ຮັບການ 
ປັບປຸງ (2022- 2023 ) 

ຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະໃນມະຫາວິທະ 
ຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາມາດສ້າງນັກສັງຄົມ 
ສົງເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບໂດຍຜ່ານ 
ການໃຫ້ປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງກ່ຽວກັບ 
ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ

ມຊ

ກຊ ຮສສ

2.1.4 ສ້າງລະບົບການອອກໃບອະນ ຸ
ຍາດນັກສັງຄົມສົງເຄາະ, ລວມ 
ທັງມາດຖານທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ 
ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສອບ 
ເສັງ ລະດັບຊາດ

ລະບົບການຂຶ້ນທະບຽນ, 
ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ 
ໃບອະນຸຍາດສໍາລັບບຸກຄະ 
ລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະ 
ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີລະບົບການ 
ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ການ 
ຢັ້ງຢືນ 

ອາຊີບວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະໄດ້ຮັບ
ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 
ໂດຍຜ່ານຖານຂໍ້ມູນການຂຶ້ນມູນ 
ທະບຽນ/ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ 
ຂອງລັດຖະບານ

ກຊ ຮສສ 

ມຊ

2.1.5 ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຂຶ້ນທະບຽນ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອ 
ຢ້ັງຢືນໃຫ້ແກ່ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ 
ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ 
ດີການສັງຄົມ

ຖານຂ້ໍມູນການຂ້ຶນທະບຽນ, 
ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ 
ໃບອະນຸຍາດ ສໍາລັບບຸກຄະ 
ລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະ 
ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີຖານຂໍ້ມູນ

ອາຊີບວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະໄດ້ຮັບ
ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 
ໂດຍຜ່ານຖານຂໍ້ມູນການຂຶ້ນມູນ 
ທະບຽນ/ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ 
ຮສສ

ກຊ ຮສສ 

ມຊ
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2.1.6 ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກເພື່ອສົ່ງ 
ເສີມໃຫ້ສັງຄົມ ມີຄວາມຮັບຮູ ້
ບົດບາດຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະ

ຈໍານວນຄົນເຂົ້າເຖິງການ 
ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ 
ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມ ີ
ຄວາມຮັບຮູ້ບົດບາດຂອງ 
ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ

ຖານຂໍ້ມູນ: 0

ເປົ້າໝາຍ: 100.000

ສັງຄົມມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່
ກັບບົດບາດຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະ 
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ກຊ ຮສສ

ມຊ

ຜົນໄດ້ຮັບ 2.2: ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ ຕົວຊີ້ວັດ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນປີ 2026 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

2.2.1 ຝຶກອົບຮົມວຽກງານປົກປ້ອງ 
ເດັກ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ ່
ພະນັກງານແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂ້ັນແຂວງ 
ແລະ ເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວ 
ປະເທດ

ຈໍານວນຂອງພະນັກງານ 
ຮສສຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ 
ການປົກປ້ອງເດັກ 

ຖານຂໍ້ມູນ: 0

ເປົ້າໝາຍ: ຢ່າງໜ້ອຍ 50 
ຄົນຕໍ່ປີ 

ບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະໃນຂັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ

ກຊ ຮສສ

2.2.2 ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານແຮງ 
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ 
ຄົມຂັ້ນແຂວງ, ໂດຍສຸມໃສ່ທັກ 
ສະດ້ານສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ທັກສະ 
ດ້ານການສ່ືສານ, ການຄ້ົນຄິດ.., 
ລວມທັງທັກສະການນໍາໃຊ້ເຕັກ 
ໂນໂລຊີການສື່ສານ, ການຄຸ້ມ 
ຄອງຂໍ້ມູນ, ທັກສະການສື່ສານ 
ເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ 
ລວມທັງ ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງສື່ອອນລາຍ

ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ ່
ພະແນກແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ທັນມີຫຼັກສູດ

ເປົ້າໝາຍ: ມີຫຼັກສູດ 

ພະນັກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ີ
ການສັງຄົມຂັ້ນແຂວງ ມີທັກສະດ້ານ 
ການສື່ສານ, ການຄົ້ນຄິດ, ລວມທັງ 
ທັກສະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການ 
ສື່ສານ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ທັກສະ 
ການສ່ືສານເພ່ືອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ 
ລວມທັງ ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ທາງສື່ອອນລາຍດີຂຶ້ນ

ກຊ ຮສສ

2.2.3 ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການເບິ່ງ
ແຍງດູແລເດັກທີ່ຂາດການເບິ່ງ
ແຍງດູແລຈາກພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ 
ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການປົກ 
ປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຂັ້ນ 
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ

ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນ 
ການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ 
ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ:  ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ:  ມີຫຼັກສູດ

ສະມາຊິກ ຄປດ ໃນຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນ 
ເມືອງໄດ້ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບທາງເລືອກ 
ໃນການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ, ເດັກທີ່
ຂາດການເບິ່ງແຍງດູແລຈາກພໍ່ແມ່/
ຜູ້ປົກຄອງ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ

 ກະຊວງ 
ຮສສ 

2.2.4 ສ້າງຄູ່ມື  ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວ 
ກັບຈິດຕະສັງຄົມສະເພາະດ້ານ 
ໃຫ້ພະນັກງານທ່ີເຮັດວຽກສັງຄົມ 
ສົງເຄາະ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ 
ເພື່ອໃຫ້ຄໍາປຶກສາທັກສະຊີວິດ 
ແກ່ຜູ້ທີ່ອອກຢາເສບຕິດ

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມດ້ານຈິດຕະ 
ສັງຄົມສະເພາະດ້ານໄດ ້
ຖືກສ້າງຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ:  ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ:  ມີຄູ່ມື

ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກສັງຄົມສົງເຄາະ 
ແລະ ປົກປ້ອງເດັກມີຄວາມຮູ້ ແລະ 
ທັກສະໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຜູ້ທີ ່
ອອກຢາເສບຕິດ 

ກຊ ຮສສ
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2.2.5 ຝຶກອົບຮົມການ ນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການ 
ປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົ່ງຕໍ ່
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາການຄ້າ 
ມະນຸດໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການ 
ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ

ຈໍານວນຂອງພະນັກງານ 
ສຍລທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບ
ຮົມກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງ, ການຄ້າມະນຸດ, 
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 
ກໍລະນີ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາ 
ປຶກສາ

ຖານຂໍ້ມູນ: 117 (2021)

ເປົ້າໝາຍ: 300 

ພະນັກງານ ສຍລສາມາດໃຫ້ການບໍລ ິ
ການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ລວມທັງການ 
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກໍລະນີ ແລະ ການ 
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ໂດຍຄູ່ມືການປົກປ້ອງ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ ້
ລອດຊີວິດຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ

ສຍລ

2.2.6 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ 
ການລາຍງານສາຍດ່ວນ, ເຕັກ 
ນິກການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜ່ານສາຍ 
ດ່ວນ ແລະ ການສ່ົງຕ່ໍເພ່ືອໃຫ້ 
ການບໍລິການ

ຈໍານວນຂອງພະນັກງານ 
ສຍລ ແລະ ຊປລ ທີ່ໄດ້ຮັບ 
ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ 
ການຄຸ້ມຄອງການລາຍງານ 
ສາຍດ່ວນ

ຖານຂໍ້ມູນ: 117 (2021)

ເປົ້າໝາຍ: 300 

ພະນັກງານ ສຍລ ແລະ ຊປລ ສາມາດ 
ໃຫ້ບໍລິການໃນການລາຍງານສາຍດ່ວນ 

ສຍລ

ຊປລ

2.2.7 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ເບື້ອງຕົ້ນທາງດ້ານຈິດຕະສາດ 
ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງ 
ດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ 
ສັງຄົມ ໃນພາວະສຸກເສີນໃຫ ້
ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ 
ເຊັ່ນ: ຂະແໜງສັງຄົມສົງເຄາະ, 
ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ສາທາລະນະ 
ສຸກ ແລະ ສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ຢູ່ແຂວງເປົ້າໝາຍ

ຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອດ້ານຈິດໃຈໃນເບື້ອງ 
ຕົ້ນໃນພາວະສຸກເສີນ 

ຖານຂໍ້ມູນ: 55 ຄົນ

ເປົ້າໝາຍ:  500 ຄົນ

ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນ 
ແຂວງ ແລະ ເມືອງເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອດ້ານຈິດໃຈໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແກ່ຜູ້ທີ ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາວະສຸກເສີນ

ກຊ ຮສສ

ສຍລ

ກຊ ສາທາ

ກຊ ສຶກສາ

2.2.8 ແນະນໍາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ຢ່າງ 
ເປັນປົກກະຕິແກ່ສະມາຊິກຂອງ 
ຄປດ ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ 
ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 
ປົກປ້ອງເດັກ

ຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້
ຄໍາແນະນໍາ 

ຖານຂໍ້ມູນ: 0 

ເປົ້າໝາຍ: ຢ່າງໜ້ອຍ 
234  ຄົນ 

ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການດໍາເນີນ 
ງານຂອງຜູ້ເຮັດວຽກໃນການບໍລິການ 
ສັງຄົມໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ ໂດຍ 
ຜ່ານການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ຕິດຕາມ 
ຊຸກຍູ້

ກຊ ຮສສ

ຄປດສ

2.2.9 ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກ່ຽວກັບການ 
ເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກຂອງພໍ່ແມ່ 
ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກ 
ກ່ຽວຂ້ອງ

ຈໍານວນພະນັກງານ ສຍລ 
ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກກ່ຽວກັບ 
ການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກ 
ຂອງພໍ່ແມ່

ຖານຂໍ້ມູນ:100 ຄົນ 
(2021)

ເປົ້າໝາຍ: 500 ຄົນ 

ສຍລ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງ ຮສສ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານມີຄວາມຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊຸດຄູ່ມືການເບິ່ງ 
ແຍງລ້ຽງດູລູກຂອງພໍ່ແມ່

ສຍລ

ກຊ ພາຍໃນ

ກຊ ຮສສ

ຄປດ
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2.2.10 ສ່ົງເສີມນັກສຶກສາສັງຄົມສົງເຄາະ 
ໃນການລົງຝຶກງານຢູ່ພາກສະ 
ໜາມ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ ້
ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບດ້ານສັງຄົມ
ສົງເຄາະໄດ້ເຮັດວຽກຕາມວິຊາ
ສະເພາະ

ຈໍານວນນັກສຶກສາສັງຄົມ 
ສົງເຄາະທີ່ສໍາເລັດການລົງ
ຝຶກງານຢູ່ພາກສະໜາມ 

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: 50 ຄົນ

ນັກສຶກສາສັງຄົມສົງເຄາະ ໄດ້ຮຽນຮູ ້
ການປະຕິບັດໃນພາກຕົວຈິງດ້ານວຽກ
ງານສັງຄົມສົງເຄາະ ຄຽງຄູ່ກັບທິດສະດີ 

ກຊ ຮສສ

ມຊ

2.2.11 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເບິ່ງ 
ແຍງດູແລ ແລະ ການປ້ອງກັນ 
ຄວາມເປັນພິການ ໃຫ້ແກ່ບຸກ
ຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ 
ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ 

ຈໍານວນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການ 
ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ປົກ 
ປ້ອງເດັກພິການ 

ຖານຂໍ້ມູນ:210 (2021)

ເປົ້າໝາຍ:500 ຄົນ

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບຸກຄະລາກອນທີ ່
ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ 
ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ 
ວິທີການໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ 
ປົກປ້ອງເດັກພິການ 

ກຊ ຮສສ

ກຊ ສາທາ

ກຊ ສຶກສາ

ຜົນໄດ້ຮັບ 2.3: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຄື່ອນໄຫວຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອລະບຸ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບ 
ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນ ລວມທັງການສົ່ງຕໍ່ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ.

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ ຕົວຊີ້ວັດ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນປີ 2026 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

2.3.1 ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ 
ຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອເປັນກົນໄກໃນ 
ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ເດັກ, ປັບປຸງພາລະບົດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງຊັດ 
ເຈນ, ລວມທັງ ຜູ້ປະສານງານ 
ຂັ້ນບ້ານ

ຈໍານວນ ຕປດ ຂັ້ນບ້ານທີ ່
ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ: 2.814 ບ້ານ 
(2004-2021) 

ເປົ້າໝາຍ: 500 ບ້ານ  

ຕປດ ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບການ 
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບວຽກງານປົກ 
ປ້ອງເດັກ

ກຊ ຮສສ 
ຮສສ ແຂວງ 
ຮສສ ເມືອງ

2.3.2 ປັບປຸງຄູ່ມື ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຽກ 
ງານຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ໃຫ ້
ແກ່ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຂັ້ນເມືອງ 
ແລະ ບ້ານ

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມວຽກງານຕາ 
ໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ໄດ້ຮັບ 
ການປັບປຸງ, ຄະນະກໍາມະ 
ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກຂັ້ນເມືອງ ແລະ 
ບ້ານ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ

ຖານຂ້ໍມູນ: 49 ຄົນ (2021) 

ເປົ້າໝາຍ: 500 ຄົນ  

ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫືຼອເດັກ ຂ້ັນເມືອງ ແລະ ບ້ານ ມີຄວາມ 
ຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະດ້ານ 
ວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ

ກຊ ຮສສ 
ຮສສ ແຂວງ

2.3.3 ສ້າງຄູ່ມືປະຕິບັດງານສໍາລັບ 
ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂັ້ນບ້ານ

ຄູ່ມືປະຕິບັດງານສໍາລັບຕາ
ໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂັ້ນບ້ານ
ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີ

ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກຂັ້ນບ້ານ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກຢ່າງເປັນລະບົບ

ກຊ ຮສສ 
ຮສສ ແຂວງ
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2.3.4 ສະໜອງເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນການ 
ເຮັດວຽກຂອງ ຕປດ ເຊ່ັນ: ເຄ່ືອງ 
ແບບ, ແບບຟອມການຄຸ້ມຄອງ 
ກໍລະນີ, ແບບຟອມການລາຍ 
ງານ, ການໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນ, 
ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ ່
ຄວນເຮັດ, ເສັ້ນທາງການສົ່ງຕໍ່, 
ລະບຽບການປະພຶດ, ບັດເຕີມ 
ເງິນໂທລະສັບ, ຄ່າເດີນທາງ, 
ອຸປະກອນເຄື່ອງຂຽນ ແລະ 
ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ.

ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນ 
ບ້ານ ມີເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນ 
ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນ 
ໄຫວວຽກງານຕາໜ່າງປົກ 
ປ້ອງເດັກ

ຖານຂໍ້ມູນ:  0

ເປົ້າໝາຍ:  2.000 ຄົນ 

ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການ 
ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນບ້ານ 
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ

ກຊ ຮສສ

ແຜນງານທີ 3: ປັບປຸງການບໍລິການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເດັກ

ຜົນໄດ້ຮັບ 3.1: ໃຫ້ການບໍລິການເພື່ອປ້ອງກັນລວມທັງການປູກຈິດສໍານຶກ, ການປ່ຽນແປງບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ 
ດ້ານເພດ ແລະ ການສ້າງໂອກາດສໍາລັບເດັກ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ ຕົວຊີ້ວັດ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນປີ 2026 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

3.1.1 ຝຶກອົບຮົມການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດ ູ
ລູກຂອງພໍ່ແມ່ໃນແຂວງທົດລອງ 
ໂດຍສົມທົບກັບການປົກປ້ອງ 
ທາງສັງຄົມ/ສະໜັບສະໜູນ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ 
ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ພໍ່ໍແມ່ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງ 
ເດັກ

ຈໍານວນພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງ 
ແຍງດູແລເດັກ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງລ້ຽງ
ດູລູກຂອງພໍ່ແມ່

ຖານຂໍ້ມູນ: 554 ຄົນ 
(2020-2021)

ເປົ້າໝາຍ: 1.300 ຄົນ

ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ ມ ີ
ຄວາມຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງ
ລ້ຽງດູລູກຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ສາມາດ 
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູ
ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້

ສຍລ

ກຊ ພາຍໃນ

ກຊ ຮສສ

3.1.2 ທົບທວນ, ລວບລວມ, ປັບປຸງ 
ບັນດາວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມື 
ທີ່ມີຢູ່ ສໍາລັບການພັດທະນາ 
ທັກສະຊີວິດຂອງໄວໜຸ່ມ (ການ 
ພັດທະນາທັກສະໃນສະຕະວັດ 
ທີ 21) ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ 
ຕົວຈິງ

ຊຸດການພັດທະນາທັກສະ
ຊີວິດສໍາລັບໄວໜຸ່ມໄດ້ຖືກ
ສ້າງຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ໄດ້ຮັບການ 
ປັບປູງ

ເປົ້າໝາຍ: ໄດ້ຮັບການ 
ປັບປຸງ

ແຜນງານການພັດທະນາທັກສະຊີວິດ
ສໍາລັບໄວໜຸ່ມໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ສົມບູນ 
ຂຶ້ນ

ຄຊກມດ

3.1.3 ຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາທັກສະ
ຊີວິດສໍາລັບໄວໜຸ່ມ ໂດຍເຊື່ອມ 
ໂຍງກັບການພັດທະນາຊີວິດ 
ການເປັນຢູ່, ການຝຶກອົບຮົມ 
ວິຊາຊີບ ແລະ ການສະໜັບ 
ສະໜູນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະ 
ພາບ/ທຶນການສຶກສາ

ຈໍານວນເດັກຍິງ ແລະ ເດັກ 
ຊາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບ 
ຮົມ ການພັດທະນາທັກສະ 
ຊີວິດ

ຖານຂໍ້ມູນ: 126 ຄົນ

ເປົ້າໝາຍ: 630 ຄົນ 

ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໄດ້ຮັບການ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອກຽມພ້ອມ 
ໃນການກ້າວໄປສູ່ໄວຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຄົ້ນ 
ຫາໂອກາດຕ່າງໆໃນຊີວິດ

ຄຊກມດ
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3.1.4 ສ້າງໂອກາດໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ໃນການ 
ວາງແຜນ, ກອງປະຊຸມທົບທວນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການ 
ອອກແບບການບໍລິການໃນຂັ້ນ 
ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ

ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງ 
ຄປດ ຂ້ັນແຂວງ, ຂ້ັນເມືອງ 
ແລະ ບ້ານທ່ີມີເດັກເຂ້ົາຮ່ວມ

ຖານຂໍ້ມູນ: 0

ເປົ້າໝາຍ: 30 ຄັ້ງ 

ເດັກມີເວທີໃນການສະແດງຄວາມຄິດ 
ເຫັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ 
ຕັດສິນໃຈໃນເລ່ືອງທ່ີສ່ົງຜົນຕ່ໍຊີວິດຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ

ຄປດສ

ຄປດສ

ຄປດມ

ຄຊກມດ

3.1.5 ຂະຫຍາຍການໃຫ້ບໍລິການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກພິການ ເພື່ອກະ 
ຕຸ້ນໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ສະມາຊິກ 
ໃນຊຸມຊົນຮັບຮູ້ສິດທິຂອງເດັກ 
ພິການ ແລະ ຮູ້ວິທີການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ 
ພິການ

ຈໍານວນ ຂອງເດັກພິການທີ ່
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກໂຄງການເບິ່ງແຍງ 
ແລະ ປົກປ້ອງເດັກພິການ 

ຖານຂໍ້ມູນ: 106 ຄົນ 

ເປົ້າໝາຍ:  600 ຄົນ 

ເດັກພິການໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ ແລະ 
ປົກປ້ອງຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຕ້ອງ 
ການຂອງເຂົາເຈົ້າ 

ກຊ ຮສສ

ກຊ ສາທາ

ກຊ ສຶກສາ

3.1.6 ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ ່
ເດັກ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ສະມາຊິກໃນ 
ຊຸມຊົນ ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບ 
ເດັກ ລວມທັງ ການສ່ົງເສີມການ 
ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ແລະ ການ 
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາໃນທາງບວກ

ຈໍານວນເດັກ, ພໍ່ແມ່ ແລະ 
ສະມາຊິກຊຸມຊົນທີ່ຮູ້ວ່າ 
ຈະສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍ 
ເຫຼືອໄດ້ຢູ່ໃສໃນກໍລະນີທີ ່
ເກີດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, 
ການຂູດຮີດ ແລະ ການທາ 
ລຸນ

ຖານຂໍ້ມູນ: 4.000 ຄົນ

ເປົ້າໝາຍ: 20.000 ຄົນ 

ເດັກ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ຮູ ້
ວ່າຈະໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃສ ໃນ 
ກໍລະນີທ່ີເຂົາເຈ້ົາຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, 
ຖືກທາລຸນ ແລະ ຖືກລ່ວງລະເມີດ

ສຍລ

ກຊ ຮສສ

ກຊ ຖວທ

ຊປລ

ຄຊມກມດ

3.1.7 ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ສື່ໂຄສະນາ 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສຶກສາ 
ແລະ ການສື່ສານທີ່ເໝາະສົມ 
ກັບເດັກ ເປັນພາສາລາວ ແລະ 
ພາສາຊົນເຜົ່າ ເພື່ອໂຄສະນາ 
ໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທ ິ
ເດັກ ແລະ ການບໍລິການສໍາລັບ 
ເດັກ, ລວມທັງ ການບໍລິການ 
ສາຍດ່ວນ

ຈໍານວນຂອງສື່ໂຄສະນາ 
ທີ່ເປັນພາສາຊົນເຜົ່າທີ່ຖືກ
ສ້າງຂຶ້ນ  

ຖານຂໍ້ມູນ: 4  

ເປົ້າໝາຍ: 8  

ເດັກທີ່ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງພິເສດ 
ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຮູ້ບ່ອນທີ່ຈະ 
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 

ກຊ ຮສສ

ສຍລ

ຊປລ

3.1.8 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜ່ານລາຍການ 
ໂທລະພາບ/ວິທະຍຸ ແລະ ການ 
ກະຈາຍສຽງຜ່ານໂທລະໂຄ່ງໃນ 
ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງ 
ເດັກ, ລວມທັງ ການສະໜັບ 
ສະໜູນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ 
ຈິດຕະສາດສັງຄົມ, ການປົກ 
ປ້ອງເດັກທາງສ່ືອອນລາຍ, ການ 
ປ້ອງກັນການທາລຸນ, ການລ່ວງ 
ລະເມີດທາງເພດ, ການຄ້າ 
ມະນຸດ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

ຈໍານວນປະຊາຊົນທ່ີສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງລາຍການວິທະຍຸ/
ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄ່ງ 
ໃນຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການປົກ
ປ້ອງການຂູດຮີດທາງເພດ

ຖານຂໍ້ມູນ:3,4 ລ້ານຄົນ 

ເປົ້າໝາຍ:4 ລ້ານຄົນ

ປະຊາຊົນມີຄວາມຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບ 
ວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເດັກ ເປັນຕົ້ນບັນ 
ຫາດ້ານສຸຂະພາບຈິດ, ການປົກປ້ອງ 
ເດັກທາງສືື່ອອນລາຍ, ການໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອື່ນໆ

ກຊ ຖວທ

ກຊ ຮສສ

ສຍລ

ຊປລ

ແນວລາວສ້າງ 
ຊາດ
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3.1.9 ໂຄສະນາປູກຈິດນຶກ ເພື່ອຢຸດຕ ິ
ການແຕ່ງດອງເດັກ, ການໃຊ ້
ຄວາມຮຸນແຮງໃນທຸກສະຖານທ່ີ, 
ລວມທັງ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ທາງ 
ສື່ອອນລາຍ ເພື່ອການປ່ຽນແປງ 
ພຶດຕິກໍາ

ຈໍານວນປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງ 
ການໂຄສະນາປູກຈິດ 
ສໍານຶກ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເປົ້າໝາຍ: 10.000 ຄົນ

ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ 
ຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການ 
ແຕ່ງດອງເດັກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ສຍລ

ຄຊກມດ

ກຊ ຖວທ

ຊປລ

ແນວລາວສ້າງ 
ຊາດ

3.1.10 ປະກອບທຶນໃນການຝຶກອົບຮົມ 
ວິຊາຊີບ, ສ້າງອາຊີບ-ສ້າງລາຍ 
ຮັບ ແລະ ສ້າງໂອກາດຊອກວຽກ 
ເຮັດງານທໍາໃຫ້ເດັກ-ໄວໜຸ່ມ 
ຜູ້ອອກຢາເສບຕິດ

ຈໍານວນເດັກ - ໄວໜຸ່ມ ທີ ່
ໄດ້ຮັບການຝຶກວິຊາຊີບ 
ແລະ ປະກອບທຶນໃນການ 
ສ້າງອາຊີບ

ຖານຂໍ້ມູນ: 0

ເປົ້າໝາຍ 1.800 ຄົນ

ເດັກ-ໄວໜຸ່ມທີ່ຜ່ານການບໍາບັດຢາ 
ເສບຕິດ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ 
ປະກອບອາຊີບ ຫາລ້ຽງຕົນເອງ 

ກຊ ຮສສ 

ກຊ ກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້

ຜົນໄດ້ຮັບ 3.2: ໃຫ້ການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກ, ປະສົມປະສານ, ຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແກ້ໄຂພາວະສຸກເສີນ 
ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ ຕົວຊີ້ວັດ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນປີ 2026 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

3.2.1 ສ້າງມາດຖານສໍາລັບການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນການ 
ຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ແລະ ການສົ່ງ 
ຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການທາລຸນ, 
ການຂູດຮີດ, ການປ່ອຍປະລະ 
ເລີຍ, ການປະຖິ້ມ ແລະ ການ 
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບ 
ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຂະ 
ແໜງສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລາ, ຍຸຕິທໍາ, 
ການປົກປ້ອງສັງຄົມແລະ ອື່ນໆ

ມີມາດຖານສໍາລັບການ 
ປະຕິບັດວຽກສໍາລັບການ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກໍລະນີ 
ແລະ ການສົ່ງຕໍ່

ຖານຂໍ້ມູນ:ບໍ່ມີມາດຖານ

ເປົ້າໝາຍ: ມີມາດຖານ

ພາກສ່ວນທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກ 
ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລາ, ຍຸຕິທໍາ, ການປົກ 
ປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ ມີຄວາມເຂົ້າ 
ໃຈ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການ 
ທາລຸນ

ກຊ ຮສສ

ກຊ ສາທາ

ກຊ ສກລ

ກຊ ຍຕທ

ໄອຍະການ

ສຍລ

ຊປລ 

3.2.2 ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຄູ່ມື ການ 
ປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການ
ສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການ
ຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະ 
ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ເດັກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ 
ຂັ້ນບ້ານ ຢູ່ແຂວງເປົ້າໝາຍ

ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກ 
ອົບຮົມ ການນໍາໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມ ື
ປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ 
ສ່ົງຕ່ໍສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ຈາກການຄ້າມະນຸດ

ຖານຂໍ້ມູນ: 0

ເປົ້າໝາຍ: 500 ຄົນ

ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເດັກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ 
ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການປົກ 
ປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອແລະ ສະໜອງການ 
ບໍລິການສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ການຄ້າມະນຸດ

ສຍລ

ກຊ ຮສສ

3.2.3 ສ້າງຂໍ້ແນະນໍາຄວາມປອດໄພ 
ສໍາລັບເດັກ, ການປ້ອງກັນການ 
ທາລຸນ ແລະ ຂູດຮີດທາງເພດ 
ສໍາລັບພາກສ່ວນ, ອົງການຈັດ
ຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ 
ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບເດັກ

ມີຂໍ້ແນະນໍາຄວາມປອດ 
ໄພສໍາລັບເດັກ, ການປ້ອງ 
ກັນການທາລຸນ ແລະ ຂູດ 
ຮີດທາງເພດ 

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີຂໍ້ແນະນໍາ

ພາກສ່ວນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກ 
ຕົວຈິງກັບເດັກ ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ 
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພສໍາລັບ
ເດັກ, ການປ້ອງກັນການທາລຸນ ແລະ 
ຂູດຮີດທາງເພດ

ກຊ ຮສສ

ຄປດ

ສຍລ
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3.2.4 ຂະຫຍາຍການບໍລິການສາຍ 
ດ່ວນຂອງ ສຍລ ແລະ ຊປລ 
ເພື່ອໃຫ້ດໍາເນີນການບໍລິການ 
ໃນທຸກແຂວງ

ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບການບໍລ ິ
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 

ຖານຂໍ້ມູນ:  2.353 ເທື່ອ 
ຄົນ ( 2021 ) 

ເປົ້າໝາຍ: 5.000 ເທື່ອຄົນ 

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍ 
ລະບົບລາຍງານສາຍດ່ວນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ 
ເພື່ອບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາສໍາລັບຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກ 
ການຄ້າມະນຸດ, ການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງ ແລະ ບັນຫາການທາລຸນອື່ນໆ

ສຍລ

ຊປລ

3.2.5 ສະໜັບສະໜູນ ສູນຊ່ວຍເຫຼືອ/
ສະຖານທີ່ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ  
ເພື່ອການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ 
ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ຄຸ້ມຄອງ 
ກໍລະນີ, ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ 
ກົດໝາຍ ແລະ ຟື້ນຟູແມ່ຍິງ-
ເດັກຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດ ຈາກການ 
ທາລຸນ, ການຂູດຮີດ, ການປ່ອຍ 
ປະລະເລີຍ, ການປະຖິ້ມ, ການ 
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບ 
ແລະ ການຄ້າມະນຸດ

ຂະຫຍາຍການບໍລິການ 
ດ້ານທີ່ພັກອາໄສທີ່ມີການ 
ປົກປ້ອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 
ບໍລິຫານກໍລະນີ ສໍາລັບ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຜູ້ທີ່ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ລອດ 
ຊີວິດ ຈາກການຄ້າມະນຸດ 
ແລະ ຈາກການຖືກໃຊ ້
ຄວາມຮຸນແຮງ

ຖານຂໍ້ມູນ: 3  ແຫ່ງ 

ເປົ້າໝາຍ: ໃຫ້ໄດ້ຕື່ມ 
5 ແຫ່ງ    

ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກທີ່ເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄ້າ 
ມະນຸດ ແລະ ການທາລຸນໄດ້ຮັບການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບການບໍລິຫານກໍລະນີ

ສຍລ

ກຊ ຮສສ

ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ທາງສັງຄົມ

3.2.6 ໃຫ້ການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກ 
ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມ 
ຊົນ ເປັນຕົ້ນ: ການລົງຢ້ຽມຢາມ 
ຄອບຄົວ, ການເບິ່ງແຍງດູແລ 
ເດັກໃນສະພາບແວດລ້ອມ 
ຄອບຄົວ, ການສົ່ງຕໍ່ ແລະ ການ 
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຢູ່ແຂວງເປົ້າໝາຍ

ຈໍານວນເດັກທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ຕິດຕາມ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ 
ຄອບຄົວ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເປົ້າໝາຍ: 1.000 

ການເພີ່ນຂຶ້ນຂອງຈໍານວນເດັກ ທີ່ໄດ ້
ການສະໜັບສະໜູນຜ່ານການຄຸ້ມຄອງ
ກໍລະນີ ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ

ກຊ ຮສສ

ສຍລ

ຕປດ

3.2.7 ສະໜອງບ່ອນທີ່ປອດໄພສໍາລັບ 
ເດັກ ເຊັ່ນ: ມູມທີ່ເປັນມິດຕໍ່ເດັກ 
ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ 
ດ້ານຈິດໃຈທີ່ເປັນມິດຕໍ່ເດັກໃນ 
ໄລຍະທີ່ເກີດໄພພິບັດ ຫຼື ເກີດ 
ເຫດການພາວະສຸກເສີນ

ຈໍານວນເດັກທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຈິດໃຈ 
ແລະ ບ່ອນພັກທີ່ປອດໄພ 
ໃນພາວະສຸກເສີນ

ຖານຂ້ໍມູນ: 3.000 (2019)

ເປົ້າໝາຍ: ອີງໃສ່ເຫດການ 
ຕົວຈິງ

ເດັກໄດ້ເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ໆປອດໄພ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງ
ດ້ານຈິດໃຈໃນພາວະສຸກເສີນ

ກຊ ຮສສ

ກຊ ສຶກສາ

ກຊ ສາທາ

ສຍລ

3.2.8 ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານກົດໝາຍ 
ແລະ ສັງຄົມ ແກ່ເດັກທີ່ພົວພັນ 
ກັບຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ລວມ 
ທັງ ແກ້ໄຂການກະທໍາຜິດຂອງ 
ເດັກໂດຍບໍ່ສົ່ງໃຫ້ສານຕັດສິນ

ຈໍານວນເດັກກະທໍາຜິດທີ ່
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍ 
ບໍ່ສົ່ງໃຫ້ສານຕັດສິນ 
(ອີງຕາມຕົວຈິງ)

- ຈໍານວນເດັກທີ່ໄດ້ຮັບ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ 
ກົດໝາຍ ແລະ ສັງຄົມ 
(ອີງຕາມຕົວຈິງ)

ເສີມສ້າງການບໍລິການດ້ານຍຸຕິທໍາໃຫ ້
ແກ່ ເດັກທົ່ວໄປ ແລະ ເດັກທີ່ກະທໍາຜິດ 
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍພິກເດັກອອກ 
ຈາກການສົ່ງໄປຫາສານຕັດສິນຢ່າງ 
ເປັນທາງການ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສິດ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ 

ກຊ ຍຕທ

ຄປຍດ

ກຊ ຮສສ
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ແຜນງານທີ 4: ຕິດຕາມ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

ຜົນໄດ້ຮັບ 4.1: ການຕິດຕາມ, ທົບທວນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍ້ມູນ

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ ຕົວຊີ້ວັດ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນປີ 2026 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

4.1.1 ເກັບກໍາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບເດັກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງໃນແຂວງ 
ເປົ້າໝາຍທົດລອງໂດຍມີການ 
ແຍກຕາມເພດ, ອາຍຸ, ສະຖານ 
ທີ່, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄວາມພິການ

ຈໍານວນບ້ານທີ່ສໍາເລັດ 
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ

ຖານຂໍ້ມູນ: 1.284 ບ້ານ

ເປົ້າໝາຍ: 1.784 ບ້ານ

ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງເດັກທີ່ມີຄວາມ 
ສ່ຽງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງເປັນ 
ປົກກະຕິ

ກຊ ຮສສ

ຄປດບ 

4.1.2 ສ້າງລະບົບການລາຍງານແບບ 
ດີຈິຕອລ ສໍາລັບຕາໜ່າງປົກປ້ອງ 
ເດັກ ແລະ ພ້ືນທ່ີທາງອິນເຕີເນັດ 
(online dashboard) ເພ່ືອຕິດ 
ຕາມຄວາມຄືບໜ້າເປັນປົກກະຕິ 
ແລະ ຕອບສະໜອງການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອຢ່າງວ່ອງໄວໃນກໍລະນີທີ ່
ຮີບດ່ວນ

ລະບົບການລາຍງານແບບ
ດິຈິຕອລຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ:  ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີລະບົບ 
ດີຈິຕອລ

ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ແບບຕິຈິຕອລໄດ້ຖືກ
ນໍາໃຊ້ເພື່ອການລາຍງານຂອງ ຕປດ

ກຊ ຮສສ

4.1.3 ສ້າງຕັ້ງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກ 
ງານປົກປ້ອງເດັກ ເພື່ອຊ່ວຍໃນ 
ການເກັບກໍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 
ຂ້ໍມູນໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ລະອຽດ 
ຄົບຖ້ວນ

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບປົກປ້ອງ
ເດັກໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີລະບົບ 
ຄຸ້ມຄອງ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກໄດ້ຖືກ 
ເກັບກໍາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ່າງ 
ເປັນລະບົບ

ກຊ ຮສສ

4.1.4 ທົບທວນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະ 
ທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ 
ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງລະບົບ
ປົກປ້ອງເດັກ (2022-2026)

ຈໍານວນກອງປະຊຸມທົບ 
ທວນທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ: 0 

ເປົ້າໝາຍ:  2 ຄັ້ງ

ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້, ການປະຕິບັດ 
ທີ່ດີ ແລະ ຫຼັກຖານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕ ິ
ບັດກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໄດ້ຮັບການ 
ຕິດຕາມກວດກາ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ນໍາ 
ໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປ

ກຊ ຮສສ

ຄປດ

ຜົນໄດ້ຮັບ 4.2 : ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປະເມີນກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ ຕົວຊີ້ວັດ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນປີ 2026 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

4.2.1 ເຮັດບົດສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກ 
ັບການແຕ່ງດອງຂອງເດັກ ແລະ 
ການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ 
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ 
ສາຍເຫດ/ສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ມີການ 
ແຕ່ງດອງຂອງເດັກ ແລະ ການ 
ຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ

ສໍາເລັດການສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາ 
ກ່ຽວກັບການແຕ່ງດອງເດັກ 
ແລະ ການຖືພາກ່ອນໄວ 
ອັນຄວນ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ສໍາເລັດການ 
ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ

ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາຍເຫດ/ສິ່ງທີ່ພາໃຫ ້
ມີການແຕ່ງດອງເດັກ ແລະ ການຖືພາ 
ໃນໄວໜຸ່ມ

ຄຊກມດ

ສຍລ

ຊປລ
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4.2.2 ເຮັດບົດສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບ
ຊີວິດຂອງເດັກໃນສື່ອອນລາຍ

ສໍາເລັດການສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາ
ກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເດັກໃນ
ສື່ອອນລາຍ

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ສໍາເລັດການ 
ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ

ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເດັກໃນສື ່
ອອນລາຍ ເພື່ອໃຊ້ໃນການອອກ 
ນະໂຍບາຍ/ແຜນງານ

ຄຊກມດ

ກຊ ຕສ

4.2.3 ສ້າງເອກະສານ ກ່ຽວກັບຂັ້ນ 
ຕອນການສ້າງແຜນວາດ, ການ 
ວາງແຜນ, ການສ້າງຂໍ້ສະເໜ ີ
ແນະ ແລະ ການທົດລອງການ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບ 
ປົກປ້ອງເດັກ

ມີເອກະສານກ່ຽວກັບຂັ້ນ 
ຕອນການສ້າງແຜນວາດ, 
ການວາງແຜນ, ການສ້າງ 
ຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ການ 
ທົດລອງການສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ້ອງ
ເດັກ 

ຖານຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ

ເປົ້າໝາຍ: ມີເອກະສານ

ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ

ກຊ ຮສສ

ຜົນໄດ້ຮັບ 4.3: ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ ຕົວຊີ້ວັດ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນປີ 2026 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

4.3.1 ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງ 
ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ 
ການປະຕິບັດງານທີ່ດີ ແລະ ສົ່ງ 
ເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ

ຈໍານວນກອງປະຊຸມຂອງ 
ຄປດ ທຸກຂັ້ນທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ: 0 

ເປົ້າໝາຍ: 50 ຄັ້ງ

ບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ, ການປະຕິບັດທ່ີດີ, 
ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນ 
ໄດ້ຖືກແລກປ່ຽນ ແລະ ມີການສົນທະ 
ນາຢ່າງເປັນປົກກະຕິຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມ 
ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກຂະແໜງການ 
ຕ່າງໆ

ກຊ ຮສສ

ຄປດສ

ຄປດຂ

ຄປດມ

4.3.2 ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການ, 
ກອງປະຊຸມພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບ 
ການໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ 
ແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ

ຈໍານວນກອງປະຊຸມ, ກອງ 
ປະຊຸມສໍາມະນາໃນລະດັບ 
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຜູ ້
ຕາງໜ້າຈາກ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຖານຂໍ້ມູນ:  0 

ເປົ້າໝາຍ:  5 ຄັ້ງ

ຄວາມຄືບໜ້າ, ຄວາມສໍາເລັດ ແລະ 
ປະສົບການດ້ານການປົກປ້ອງເດັກ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ ່
ຢ່າງກວ້າງຂວາງທັງໃນລະດັບພາກພື້ນ  
ແລະ ສາກົນເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້

ກຊ ຮສສ

ຄຊກມດ

ຄປຍດ

4.3.3 ຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນກ່ຽວກັບ 
ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ການ 
ສະໜັບສະໜູນວຽກງານປົກ 
ປ້ອງເດັກ

ຈໍານວນກອງປະຊຸມໄດ້ຖືກ 
ຈັດຂຶ້ນ

ຖານຂໍ້ມູນ:  0 

ເປົ້າໝາຍ:   2 ຄັ້ງ

ຄວາມຮູ້ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີກ່ຽວ 
ກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນພາວະ 
ສຸກເສີນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃນເວທ ີ
ອາຊຽນ

ກຊ ຮສສ
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ເອກະສານຄັດຕິດ ຂ: ຕົວຫຍໍ້ ແລະ ຄໍາຫຍໍ້
ASEAN Association of Southeast Asian Nations ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກ 

ສ່ຽງໃຕ້

CFS Child Friendly Space ມູມທີ່ເປັນມິດກັບເດັກ

COVID-19 Coronavirus disease ພະຍາດໂຄວິດ-19

CPAC Child Protection and Assistance Committee ຄປດ - ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ

CPIMS Child Protection Information Management 
System

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ

CPN Child Protection Network  ຕປດ - ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ

CPWG Child Protection Working Group ກຸ່ມອົງການທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກ

CRC United Nations Convention on the Rights 
of the Child  

ສສດ - ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ 
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

CRVS Civil Registration and Vital Statistics ການຈົດທະບຽນການເກີດ ແລະ ສະຖິຕ ິ
ພົນລະເຮືອນ

CSO

DOLSW

Civil Society Organizations

District Office of Labour and Social Welfare

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ ຂັ້ນເມືອງ

ECD Early Childhood Development ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

GBV Gender-Based Violence ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ

HR Human Resource ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

IEC Information, Education and Communication ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສຶກສາ ແລະ 
ການສື່ສານ

INGO International Non-Governmental 
Organization

ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດ 
ລັດຖະບານ

IT Information Technology ເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

JD Job Description ໜ້າວຽກລະອຽດ

JJCC Juvenile Justice Cooperation Committee ຄປຍດ - ຄະນະປະສານງານຍຸຕິທໍາ 
ເດັກ

KOICA Korea International Cooperation Agency ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ. ເກົາຫຼີ
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Lao PDR Lao People’s Democratic Republic  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 
ປະຊາຊົນລາວ

LDC Least Developed Country ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

LFND Lao Front for National Development ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ

LSIS Lao Social Indicator Survey ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ

LWU Lao Women’s Union  ສຍລ - ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

LYU Lao Revolutionary Youth Union ຊປລ - ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ

MICT Ministry of Information, Culture and Tourism ກຊ ຖວທ - ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

MHPSS Mental Health and Psychosocial Support ການສະໜັບສະໜູນສຸຂະພາບຈິດ 
ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມ

MOES Ministry of Education and Sports  ກຊ ສຶກສາ - ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ

MOH Ministry of Health  ກຊ ສາທາ- ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

MOHA Ministry of Home Affairs ກຊ ພນ - ກະຊວງພາຍໃນ

MOJ Ministry of Justice ກຊ ຍຕທ - ກະຊວງຍຸຕິທໍາ

MOLSW Ministry of Labour and Social Welfare  ກຊ ຮສສ - ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

MOPS Ministry of Public Security ກຊ ປກສ - ກະຊວງປ້ອງກັນ 
ຄວາມສະຫງົບ

MOU Memorandum of Understanding ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ

NA National Assembly ສະພາແຫ່ງຊາດ

NCAWMC National Commission for Advancement of 
Women & Mothers - Children 

ຄຊກມດ - ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອ 
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ

NGO NonGovernmental Organization  ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ

NPA National Plan of Action ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ

NSEDP National Socio-Economic Development Plan ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 
ແຫ່ງຊາດ
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NUOL National University of Laos  ມຊ - ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

PFA Psychological First Aid ການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນດ້ານຈິດໃຈ

POLSW Provincial Office of Labour and Social 
Welfare

ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ ແຂວງ

PPE Personal Protective Equipment ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົນເອງ

PSA Public Speaking Announcement ໂທລະໂຄ່ງ

PSEA Prevention of Sexual Exploitation and 
Abuse

ການປ້ອງກັນການຂູດຮີດ ແລະ 
ການທາລຸນທາງເພດ

SDG Sustainable Development Goal ປພຍ - ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ

SOP Standard Operating Procedure ມາດຖານການປະຕິບັດວຽກ

TOR Terms of Reference ຂອບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

TV Television ໂທລະພາບ

TVET Technical and Vocational Education Training ການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກວິຊາຊີບ

UN United Nations ສປຊ - ສະຫະປະຊາຊາດ

UNFPA United Nations Population Fund ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ເພື່ອປະຊາກອນ

UNICEF United Nations Children’s Fund ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ

USAID United States Agency for International 
Development

ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງ ສະຫະລັດ 
ອາເມລິກາ

USB Universal Serial Bus ຢູເອສບີ

VAC Violence against Children ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ

VMU Village Mediation Unit ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ

WASH Water, Sanitation and Hygiene ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ 
ສຸຂະອານາໄມ

WHO World Health Organization ອົງການອານາໄມໂລກ
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ເອກະສານຄັດຕິດ ຄ. ນິຍາມ ແລະ ຄວາມໝາຍ
ການທາລຸນ: ການກະທໍາ ຫຼື ການເມີນເສີຍ ຊຶ່ງເປັນການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈເດັກ, ເປັນການ 

ທາລຸນທາງເພດເດັກ ຫຼື ເປັນການຍຸຍົງໃຫ້ເດັກກະທໍາຜິດ ຫຼື ການກະທໍາໃນສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ 
ຫຼື ຈິດໃຈ1. ການທາລຸນ ລວມມີທຸກຮູບແບບຂອງການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ທາງເພດ, ທາງຈິດ 
ໃຈ ຫຼື ທາງອາລົມ2.

ເດັກ: ‘ເດັກ’ ໝາຍ ເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ.

ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ: ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມສໍາລັບເດັກ ແລະ 
ຄອບຄົວ ໝາຍເຖິງວິທີການປະຕິບັດຕ່າງໆທັງໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໃນລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມທີ່ຄຸ້ມຄອງ 
ໂດຍລັດ (ຫຼື ລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ຖ້າວ່າມີ) ທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ ແລະ ການປົກ 
ປ້ອງເດັກ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ3.

ການແຕ່ງດອງເດັກ: ຖືກກໍານົດວ່າເປັນການແຕ່ງດອງທີ່ເປັນທາງການ ຫຼື ການສົມລົດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ
ກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ 4.

ການປົກປ້ອງເດັກ: ຖືກກໍານົດວ່າແມ່ນການປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂຕໍ່ການທາລຸນ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງ, ການກົດຂີ່ຂູດຮີດ ແລະ ການປ່ອຍປະລະເລີຍເດັກ5. ສໍາລັບເອກະສານສະບັບນີ້, ການປົກປ້ອງເດັກ 
ໝາຍເຖິງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລັດຖະບານ 
ຕໍ່ເດັກທີ່ຢູ່ໃນການດູແລຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກ: ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນການປົກປ້ອງເດັກ ໝາຍເຖິງສະຖາບັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ກຸ່ມ 
ຄົນ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງລະບົບ 
ປົກປ້ອງເດັກໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ສູນກາງ ການປົກປ້ອງເດັກ (CP-Hub): ຄໍາສັບນີ້ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍຈຸດ ຕ່າງໆ ຂອງຊັບພະຍາກອນ 
ປົກປ້ອງເດັກແບບປະສົມປະສານກັນນັບທັງພະນັກງານສັງຄົມສົງ ເຄາະຂອງພາກລັດ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ 
ສັງກັດກັບລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປົກປ້ອງເດັກ. 

ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ: ສາມາດກໍານົດ ລະບົບປົກປ້ອງເດັກວ່າເປັນ ‘ໂຄງສ້າງ, ໜ້າທີ່ການ ແລະ ຄວາມ 
ສາມາດທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ ້
ຄວາມຮຸນແຮງ, ການທາລຸນ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການຂູດຮີດເດັກ’.6

1 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ. ມາດຕາ 2, ຫຍໍ້ໜ້າ 15. ເດືອນທັນວາ 2006.
2 ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ: https://resourcecentre.savethechildren.net/keyword/child-abuse. http://resourcecentre.Save 

thechildren.se/node/2144. ເຂົ້າເບິ່ງໃນເດືອນທັນວາ 2013.
3 Krueger, Alexander ແລະ Stephanie Delaney,“ພາບລວມຂອງບົດບາດຂອງລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມເພື່ອການປົກປ້ອງເດັກ 

ແລະ ສົ່ງເສີມສະຫວັດດີພາບຂອງເດັກນ້ອຍ”, ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງເດັກໃນພາກພື້ນປາຊີຟິກ: ເຄື່ອງມື. 
ອົງການຢູນິເຊັບ EAPRO: ບາງກອກ, 2008. 

4 http://www.unicef.org/protection/57929_58008.html. ເຂົ້າເບິ່ງໃນເດືອນພຶດສະພາ 2014.
5 http://www.unicef.org/chinese/protection/files/What_is_Child_Protection.pdf. ເຂົ້າເບິ່ງໃນເດືອນພຶດສະພາ 2014.
6 ວິທີທີ່ດີກວ່າໃນການປົກປ້ອງເດັກທຸກຄົນ: ທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ, UNICEF 

2013 ໜ້າ 3.
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ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ: ຈາກທັດສະນະດ້ານສິດທິເດັກ ສາມາດກໍານົດຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກວ່າ 
ແມ່ນການຮັບຮູ້ສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ເດັກທຸກຄົນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນ ຫຼື ເຮັດໃນສິ່ງທີ ່
ເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນ ຫຼື ເຮັດໄດ້. ລະດັບຂອງການບັນລຸກ່ຽວກັບຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ ສາມາດວັດແທກ 
ໄດ້ໃນແງ່ຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີສໍາລັບເດັກ, ສ່ວນຜົນໄດ້ຮັບທາງລົບ ແລະ ການຂາດເຂີນ ສະແດງເຖິງການ 
ປະຕິເສດສິດທິຂອງເດັກ.7

ເດັກທີ່ຂາດການເບິ່ງແຍງດູແລຂອງພໍ່ແມ່: ແມ່ນເດັກທີ່ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງບໍ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງ,  ບໍ່ເບິ່ງແຍງ 
ດູແລ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ການລ້ຽງດູ.8

ກົດໝາຍປະເພນີ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ: ແມ່ນການປະຕິບັດທາງດ້ານສັງຄົມ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ປະເພນີ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການບໍລິຫານບ້ານ ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່ຖືກກໍານົດໄວ ້
ໃນກົດໝາຍຂອງປະເທດ.

ຊຸມຊົນ: ແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ 
ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.

ຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັນ: ແນວຄວາມຄິດນ້ີໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເຂ້ົາໃຈວ່າແມ່ນຄຸນນະພາບ ຫືຼ ສະພາບ 
ຂອງການເຫັນດີ ຫຼື ກົງກັນ. ລະບົບຕ່າງໆຈະມີຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັນຖ້າວ່າມັນສອດຄ່ອງ ແລະ 
ພົວພັນກັນ ແລະ ກັນໃນທາງບວກຢ່າງ ສະ ໝ່ໍາ ສະ ເໝີ. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນເອກະສານ 
ສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການກວດກາເບິ່ງວ່າລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມສໍາລັບ 
ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ມີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງດ້ານການດູແລເດັກ ແລະ 
ການປົກປ້ອງເດັກໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນແນວໃດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ສໍາຫຼວດ 
ເບິ່ງກ່ຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການເຮັດໜ້າທີ່ ແລະ ການບໍລິການຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ 
ທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງກໍສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະ ທັດສະນະຂອງເດັກ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ການປະຕິບັດຕົວ ຈິງຂອງຊຸມຊົນ: ຄໍາສັບນີ້ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອລວມເອົາການປະຕິບັດຕ່າງໆທີ່ມາຈາກຄວາມ 
ເຊື່ອ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ຫຼັກການຂອງຊຸມຊົນ. ມັນປະກອບມີ “ວິທີການແບບບໍ່ເປັນທາງການ”, ວິທີການທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ລິເລີ່ມຈາກສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນແຕ່ຢ່າງໃດ, ແຕ່ວ່າຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ 
ປະຈຸບັນຊຸມຊົນກໍປະຕິບັດຢູ່ໂດຍບໍ່ມີທິດທາງຈາກການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງໃດໆຈາກຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນລະບົບ 
ທີ່ເປັນທາງການ.9

ການຂູດຮີດ: ໝາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ເດັກເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ, ເພື່ອຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຫຼື ເພື່ອຜົນກໍາໄລຂອງ 
ຄົນອື່ນ, ເຊິ່ງບໍ່ຍຸຕິທໍາ, ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກ. ການກະທໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຜົນເສຍຫາຍ 
ຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາດ້ານສິລະທໍາ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກທາງ 
ສັງຄົມຂອງເດັກ. ການກະທໍາເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາການໝູນໃຊ້, ການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ, ການທາລຸນ, ການເຮັດໃຫ ້
ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ການກົດຂີ່ຂູດຮີດ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ເດັກ.10 ການກະທໍາເຫຼົ່ານີ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ 
ເຊັ່ນ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ການຄ້າ ແລະ ຂູດຮີດທາງເພດເດັກ, ການຄ້າເດັກ ແລະ ເດັກຂໍທານ.   

7 Bradshaw, J. , Hoelscher, P. ແລະ Richardson, D. (2006) ດັດສະນີສະຫວັດດີພາບຂອງເດັກໃນສະຫະພາບເອີຣົບ, 
ການຄົ້ນຄວ້າຕົວຊີ້ວັດສັງຄົມ. 10.1007 / s11205-006-9024-z. 

8 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ. ມາດຕາ 2, ຫຍໍ້ໜ້າ 5. ເດືອນທັນວາ 2006.
9 ອົງການ Child Frontiers.ຄູ່ມືການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ: ການປະເມີນລະບົບສະຫວັດດີການເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ໃນ ສປປ ລາວ. ປີ 2013.
10 ໄດ້ມາຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກປະເທດອັງກິດ, ຄູ່ມືການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ, ປະເທດຊູດານໃຕ້, 

2008.
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ຄອບຄົວ: ຄໍາສັບນ້ີໃຊ້ສ້ັນໆເພ່ືອອ້າງອີງເຖິງຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນວົງຈອນການເບ່ິງແຍງດູແລເດັກ. ສະມາຊິກໃນວົງຈອນ 
ການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກນີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງຕາມວັດທະນະທໍາ ແລະ ສະພາບການ. ຕົວຢ່າງ: 
ໃນບາງສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກແມ່ນຈໍາກັດຢູ່ແຕ່ໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຄົວເຮືອນແບບ  
ດ່ຽວ. ໃນສັງຄົມອື່ນ, ເດັກຊ້ໍາພັດໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການພົວພັນກັນ ແລະ 
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທີ່ລວມເອົາທັງສະມາຊິກຄອບຄົວ, ຍາດ ຕິພີ່ນ້ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ 
ບໍ່ຢູ່ໃກ້ກັນ, ບາງຄັ້ງກໍແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ, ບຸກຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຈະອາໄສຢູ່ ຫຼື ບໍ່ອາໄສຢູ່ຮ່ວມ 
ກັນກໍ ໄດ້. ເຖິງວ່າຈະມີວົງຈອນໃນການເບິ່ງແຍງດູແລຂອງຕົນເອງກໍ ຕາມ, ແຕ່ບາງຄັ້ງເດັກກໍເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງ 
ດູແລເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງຄົນອື່ນໆ, ຕົວຢ່າງ: ເດັກເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລນ້ອງ.ບໍ່ຖືວ່າບຸກຄົນຈາກຊຸມຊົນ 
ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງແຍງດູແລທາງດ້ານຈິດໃຈ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດຕະສາດຕໍ່ເດັກຢ່າງເປັນ 
ປະຈໍາວັນ ເປັນຄອບຄົວພາຍໃຕ້ຄໍານິຍາມນີ້.11 ໃນສະພາບການຂອງລາວ, ຄອບຄົວໝາຍເຖິງ“ຫົວ ໜ່ວຍ 
 ພື້ນ ຖານ ຂອງສັງ ຄົມຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຜົວ, ເມຍ, ລູກ ຫຼື ສະມາຊິກຄົນອື່ນໃນຄອບຄົວທີ່ມີສາຍ ພົວພັນກັນ 
ແລະ ຢູ່ນໍາກັນໂດຍມີການຈົດເຂົ້າໃນປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ”.12

ລະບົບແບບທາງການ: ຄໍາສັບນີ້ໝາຍເຖິງໂຄງສ້າງດ້ານສັງຄົມທີ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍໃນການ 
ສ້າງແຜນງານ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ສະໜອງໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆເຊັ່ນ:ລັດຖະບານ, ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (ລວມ ທັງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ ສັງກັດລັດຖະບານພາຍ ໃນ ປະ ເທດ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງໃນຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການສາດສະໜາ ຯ ລຯ) ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກ ພາກເອກະຊົນ 
ອາດຈະເປັນ ທີ່ຮັບຮູ້ໃນບາງໂຄງສ້າງແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ໃນບາງສະພາບ 
ການອາດຈະຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບທາງການ.13

ການປ່ອຍປະລະເລີຍ: ໝາຍເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ, ການ 
ສຶກສາ, ການຊຸກຍູ້, ແລະ ໃຫ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາເດັກເຊັ່ນການ: ຮັກ ສາສຸຂະພາບ, 
ໂພຊະນາການ, ທີ່ພັກອາໄສທີ່ປອດໄພ, ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານສິນທໍາ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບ
ເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວ.14

ການບໍລິການປ້ອງກັນ: ແມ່ນການບໍລິການ, ແຜນງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໂດຍ 
ໄດ້ ຮັບ ການອອກແບບເພື່ອຍົກລະ ດັບຄວາມສາມາດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການຮັກສາເດັກໃຫ້ 
ປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລປະກອບມີຄວາມພະຍາຍາມ. ແນໃສ່ການສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບ 
ສະໜູນສະຫວັດດີການໃນຄອບຄົວ ແລະ ຫຼດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ ພ້ອມທັງການເຂົ້າໄປ 
ຊ່ວຍເຫືຼອຄອບຄົວແຕ່ຫົວທີເພ່ືອແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍທ່ີມີ ແລະ ເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍສະ ຫັວດ ດີ ພາບຂອງເດັກ.15

ການບໍລິການໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອ: ໝາຍເຖິງໂຄງ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບ 
ການທີ່ເດັກມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຍ ຫຼື ເດັກທີ່ຖືກທາລຸນ, ຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ, ຖືກປະ 
ຖິ້ມ ຫຼື ຖືກ ປ່ອຍ ປະໂດຍບໍ່ມີການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ເໝາະສົມຂອງຄອບຄົວ.   ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ ເພື່ອ 
ພະຍາຍາມຫຼດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເກີດໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ເພື່ອຟື້ນ ຟູສະ ຫວັດ ດີ ພາບ ຂອງ 
ເດັກ.16

11  ອົງການ Child Frontiers.ຄູ່ມືການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ: ການປະເມີນລະບົບສະຫວັດດີການເດັກແລະຄອບຄົວໃນສປປລາວ. ປີ 2013. 
12 ກົດໝາຍຄອບຄົວຂອງ ສປປ ລາວ, ມາດຕາ 1/1, 2008.
13 ອົງການ Child Frontiers. ຄູ່ມືການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ: ການປະເມີນລະບົບສະຫວັດດີການເດັກ ແລະ ຄອບຄົວໃນສປປລາວ. ປີ 2013. 
14 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ. ມາດຕາ 2, ຫຍໍ້ໜ້າ 4. ເດືອນທັນວາ 2006.
15 ອົງການ Child Frontiers. ຄູ່ມືການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ: ການປະເມີນລະບົບສະຫວັດດີການເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ໃນ ສປປ ລາວ. ປີ 2013. 
16 Ibid.
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ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມ: ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໝາຍເຖິງສະ ຫວັດ ດີ ພາບຂອງມະນຸດ ໃນບ່ອນທີ່ 
“ບັນຫາດ້ານສັງຄົມໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ ແລະ ມີ 
ໂອກາດສູງສຸດດ້ານສັງຄົມ”.17 ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມແມ່ນການຈັດຕັ້ງການບໍລິການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ 
ແລະ ການສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.   ໂດຍສະ ເພາະສໍາລັບເດັກແລະຄອບຄົວແລ້ວ, ໝາຍເຖິງການ 
ສ່ົງເສີມດ້ານສະ ຫວັດ ດີ ພາບຂອງເດັກ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກຊາຍແລະເດັກຍິງພ້ອມທັງການໃຫ້ການສະໜັບ 
ສະໜູນແກ່ຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນເພື່ອຍົກລະ ດັບຄວາມສາມາດຂອງພ ວກເຂົາໃນດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຕໍ່ເດັກ.18

ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ: ການປົກປ້ອງດ້ານສັງຄົມ ໝາຍເຖິງມາດຕະການຂອງລັດ, ລວມທັງຜົນ 
ປະໂຫຍດທີ່ເປັນເງິນສົດ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການປະກັນສັງຄົມທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ພົນລະ 
ເມືອງຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຖືກລະບຸວ່າ ເປັນຜູ້ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ດ້ານສັງຄົມ.19

ການຄ້າມະນຸດ: ໝາຍເຖິງການຮັບສະ ໝັກເອົາ, ການຂົນສົ່ງ, ການໂອນຍ້າຍ, ການໃຫ້ທີ່ພັກ ຫຼືການຮັບ 
ເອົາບຸກຄົນດ້ວຍການຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ດ້ວຍການໃຊ້ກໍາລັງ ຫຼື ດ້ວຍການບັງຄັບແບບອື່ນ, ການລັກພາຕົວ, ການສໍ້ 
ໂກງ, ການຫຼອກລວງ, ການສວຍໃຊ້ອໍານາດຫຼື ການສວຍໃຊ້ສະຖານະຄວາມສ່ຽງຫຼືການໃຫ້ເງິນ ຫຼື ຮັບການ 
ຈ່າຍເງິນ ຫຼື ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພື່ອບັນລຸການຍິນຍ ອມຂອງບຸກຄົນທີ່ມີສິດຄວບຄຸມບຸກຄົນອື່ນ, ເພື່ອຈຸດປະສົງ 
ຂອງການກົດຂີ່ຂູດຮີດ.20

ຄວາມຮຸນແຮງ: ໄດ້ກໍານົດວ່າຄວາມຮຸນແຮງ ແມ່ນການໃຊ້ກໍາລັງທາງ ຮ່າງ ກາຍ ຫຼື ການໃຊ້ອໍານາດໂດຍ 
ເຈດຕະນາ, ການຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ການກະທໍາຕົວຈິງຊຶ່ງເປັນ ຜົນ ຫຼື ອາດຈະເປັນ ຜົນ ພາ ໃຫ້ບາດເຈັບ, ເສຍຊີວິດ, 
ມີຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ດ້ານ ຈິດ ຕະ ສາດ, ພັດທະນາການ ທີ່ບໍ່ ດີຫຼືມີ ຄວາມຂາດເຂີນ.21

17   Midgley, ປີ 1997, ອ້າງອີງໂດຍ Krueger ແລະ Delaney, 2008.
18 ດັ່ງທີ່ໄດ້ ກໍານົດໂດຍ Krueger ແລະ Delaney, 2008.
19 Sheila B. Kamerman ແລະ Shirley Gatenio Gabel, ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ສໍາລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເດັກ: ບົດສະຫຼຸບ 

ທົ່ວໂລກ, ອົງການ UNICEF, 2006. 
20 ອະນຸສັນຍາປາແລໂມເພື່ອປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ລົງໂທດການຄ້າມະນຸດໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ມາດຕາ 3.
21 United Nations, World Report on Violence Against Children, 2006.
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