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ຂະບວນການສ້າງແຜນດາໍເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ1

ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
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ແຜນດາໍເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ 2022-2026

ແຜນດາໍເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບທໍາອິດ 

ການປົກປ້ອງເດັກ ຖືກກາໍນດົໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (ສສດ) ແລະ ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍນືຍງົ 
(ປພຍ) ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊ່ິງມຸງ້ໃສ່ແກ້ໄຂບນັດາສ່ິງທ່ີກໍ່ ໃຫ້ເກີດ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ໃນ ປພຍ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16.

ສປປ ລາວ



ຄວາມ
ຂັດແຍ່ງ

ແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ�ອງເດັກ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດວຽກງານປົກປ�ອງເດັກຂອງ ອົງການ
ຢູນິເຊັບ ໃນລະດັບໂລກ ເຊິ່ງມຸ້ງໃສ�ການສ�າງລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສຸມໃສ�ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະ. 
ອົງການ ຢູນິເຊັບເຮັດວຽກຢ�າງມີການເຊື່ອມສານທັງໃນສະພາບການເຮັດວຽກ ດ�ານມະນຸດສະທ�າ - ການພັດທະນາ - ສັນຕິພາບ�.

ແນວຄວາມຄິດການເຮັດວຽກແບບເຊື່ອມສານ ດ�ານມະນຸດສະທ�າ - ການພັດທະນາ - ສັນຕິພາບ� ແມ�ນໝາຍເຖິງວຽກງານມະນຸດສະທ�າຄວ�ນ 
ປະກອບສ�ວນໃສ�ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ລະບົບປົກປ�ອງເດັກ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ວຽກງານການພັດທະນາກ�່ຄວນປະກອບສ�ວນເຂົ້າໃນ
ການກຽມພ�ອມຕ�່ເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຂອງຄົນໃນສັງຄົມ.
(ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: Child Protection Strategy 2021-2030, UNICEF 2021)

ລະບບົປກົປ້ອງເດັກ ປະກອບດ�ວຍ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການບ�ລິການທີ່ຈ�າເປັນໃນທຸກ
ຂະແໜງການຂອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ�ນ ຂະແໜງການສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, 
ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຍຸຕິທ�າ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປ�ອງກັນ ແລະ ການແກ�ໄຂບັນຫາຄວາມສ�ຽງທີ່
ກ�ຽວຂ�ອງກັບການປົກປ�ອງເດັກ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ ແມ�ນສ�ວນໜຶ່ງຂອງການປົກປ�ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ຂອບເຂດໄປຫຼາຍກວ�າການປົກປ�ອງສັງຄົມ. ໃນລະດັບຂອງການປ�ອງກັນ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການສະໜັບ 
ສະໜູນ ແລະ ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ�ແກ�ຄອບຄົວເພື່ອຫຼຸດຜ�ອນການແບ�ງແຍກທາງສັງຄົມ ແລະ ຫຼຸດຜ�ອນ
ຄວາມສ�ຽງຕ�່ການແຍກອອກຈາກຄອບຄົວ, ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຂູດຮີດ.

ລະບບົປກົປ້ອງເດັກ ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວ ປະກອບດ�ວຍອົງປະກອບດັ່ງຕ�່ໄປນີ້: ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ງົບປະມານ, 
ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ການປົກຄອງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ ພ�ອມທັງການບ�ລິການປົກປ�ອງ 
ແລະ ການບ�ລິການແກ�ໄຂ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງກ�ລະນີ. ລະບົບປົກປ�ອງເດັກກວມເອົາພາກສ�ວນສ�າຄັນຕ�າງໆ ເຊັ່ນ: 
ເດັກ, ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນ ຫຼື ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ຕ�າງປະເທດ. ສິ່ງທີ່
ສ�າຄັນທີ່ສຸດແມ�ນ ການພົວພັນ ແລະ ການຕິດຕ�່ປະສານງານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ລະຫວ�າງ ບັນດາອົງປະກອບ
ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ພາກສ�ວນຕ�າງໆທີ່ຢູ່ໃນລະບົບປົກປ�ອງເດັກ.

ລະບົບ
ປົກປ້ອງເດັກ 
ສາມາດກຳນດົ
ວ່າເປັນ:
'ໂຄງສ້າງ, ໜາ້ທ່ີການ ແລະ ຄວາມ 
ສາມາດທ່ີເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ ເປັນ
ທາງການ ເຊ່ິງປະກອບຂ້ຶນເພືອ່
ປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບນັຫາການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງ, ການທາລຸນ,
ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການ
ຂດູຮີດເດັກ'. 

ການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງ ແຜນດາໍເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ 
ຍຸດທະສາດວຽກງານປົກປ້ອງເດັກຂອງອົງການຢູນິເຊັບ
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ຄວາມໝາຍຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ4

2

ຮູບພາບທີ 1. ກອບແນວຄວາມຄິດສໍາລັບຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງເດັກ

(ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: A Better Way to Protect ALL Children, 
UNICEF 2013)

ແຜນດາໍເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບທໍາອິດ 

ເດັກ

ພ່ໍແມ່, ຜູ້ເບິ່ງແຍງ
ດູແລ ແລະ ຄອບຄົວ

ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ

ລະບບົປົກປ້ອງເດັກ
(ສະຫວັດດີການທາງສງັຄົມ ແລະ ຍຸຕິທໍາ)

ການປົກປ້ອງ
ທາງສັງຄົມ

ຄວາມຂັດແຍງ່ ການເຄ່ືອນຍາ້ຍ
ແຮງງານ

ສະພາບອາກາດຄວາມທຸກຍາກ

ການລະບາດ 
ຂອງພະຍາດ

ການ
ຫັນເປັນ 
ຕົວເມືອງ

ການສກຶສາ ສາທາລະນະສຸກ

ສະພາບການໃນຂ້ັນມະຫາພາກ
(ການເຊ່ືອມສານລະຫວ່າງ ດ້ານມະນຸດສະທໍາ - 

ການພດັທະນາ - ສນັຕິພາບ)

ນຳ້ສະອາດ, 
ສຸຂາພິບານ

ແລະ 
ສຸຂະອະນາໄມ



ເດັກນ້ອຍທກຸຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກທ່ີມຄີວາມສ່ຽງຫາຼຍທ່ີສຸດ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ
ຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການທາລຸນ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການ
ຂດູຮີດ ໂດຍຜາ່ນລະບົບປົກປ້ອງເດັກທ່ີສາ້ງຂ້ຶນ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດງານ ເພ່ືອສົງ່ເສີມ
ສະຫວັດດີການຂອງເດັກ ແລະ ຮັບປະກັນການຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕ້ັງທາງ
ສງັຄົມ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.

ຈຸດປະສົງລວມ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຂອງເດັກທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະເດັກທ່ີຕ້ອງການປົກປ້ອງ
ພເິສດ, ເດັກດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເດັກທ່ີຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ຮັບປົກປ້ອງ, ແນໃສ່ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ເດັກທກຸຄົນມີ
ສຸຂະພາບ ດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມັນສະໝອງທ່ີເຂ້ັມແຂງ, ມຄີນຸສົມບດັ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມອາດສາມາດ, ເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາສາມາດດາໍລົງຊີວິດໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນຜູ້ສືບທອດທ່ີດີຂອງຊາດ.

ຖ້ອຍຖະແຫຼງວິໄສທັດການປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ5

ຈຸດປະສົງ ແລະ ແຜນງານຫັຼກ ໃນແຜນດາໍເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງລະບບົປົກປ້ອງເດັກ6

ແຜນງານ

ແຜນງານທີ 1: ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ກອບນຕິິກາໍ, ເຄ່ືອງມື 
ແລະ ຂໍ້ ມູນຫັຼກຖານ

ແຜນງານທີ 3: ປັບປຸງການບລິໍການປ້ອງກັນ ແລະ ການ
ບລິໍການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ

ແຜນງານທີ 4: ຕິດຕາມ, ເກັບກຳຂໍ້ ມູນ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ ມູນ 

ແຜນງານທີ 2: ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານບຸກຄະລາກອນ
ສັງຄົມສົງເຄາະ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
1.1: ປັບປຸງກອບກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄາໍແນະນ�າຕ�າງໆ
1.2: ເຊື່ອມສານວຽກປົກປ�ອງເດັກ ເຂ້ົາໃນແຜນງານຂອງ

ຂະແໜງການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ
1.3: ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ ສ�າລັບ ການສ�າງ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບປົກປ�ອງເດັກ
1.4: ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການ

ລະດົມແຫຼ່ງງົບປະມານ ສ�າລັບ ປົກປ�ອງເດັກ
1.5: ເພີ່ມທະວີການຮ�ວມມືສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນກ�ຽວກັບ 

ວຽກງານປົກປ�ອງເດັກ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
2.1: ສ�າງບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະໃຫ�ເປັນມືອາຊີບ
2.2: ສ�າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ�ຂະແໜງການປົກປ�ອງເດັກ 

ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ�ອງຖິ່ນ 

2.3: ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ຕາໜ່າງປົກປ�ອງເດັກຂັ້ນບ�ານ
ເພື່ອໃຫ�ສາມາດລະບຸ, ລາຍງານ ແລະ ແກ�ໄຂ ກ�ຽວກັບ
ກ�ລະນີປົກປ�ອງເດັກໃນຂັ້ນບ�ານ.

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
3.1: ໃຫ�ການບ�ລິການປ�ອງກັນ ລວມທັງການໂຄສະນາປູກຈິດສ�າ

ນຶກ, ການປ�ຽນແປງບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ທາງດ�ານ
ເພດ, ແລະ ສ�າງໂອກາດສ�າລັບເດັກ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ 

3.2: ໃຫ�ການບ�ລິການປົກປ�ອງເດັກທີ່ມີການປະສົມປະສານ, ຄໍາ
ນຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແກ�ໄຂພາວະສຸກເສີນ ຢ�າງມີ
ຄຸນນະພາບ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
4.1: ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ�ານການຕິດຕາມ, ທົບທວນ ແລະ 

ການຄຸ້ມຄອງຂ�້ມູນ
4.2: ເຮັດການສຶກສາຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ສ�າງຂ�້ມູນຫຼັກຖານ
4.3: ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ�ຽນບົດຮຽນ

3ແຜນດາໍເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບທໍາອິດ 



ຍຸດທະສາດການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດາໍເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ
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ເສີມສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ປະຕິບັດກອບ
ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ຮັບປະກັນກົນໄກ ແລະ ໂຄງຮ�າງການປະສານ
ງານ ໃຫ�ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ�ຈິງ ແລະ ມີ
ຄວາມສະດວກງ�າຍດາຍ

ຂະຫຍາຍຂອບເຂດ ແລະ ຄຸນນະພາບ 
ການບ�ລິການໃຫ�ແກ� ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ 
ໃຫ�ຫຼາຍຂ້ຶນ

ນ�າໃຊ�ຫັຼກຖານ ແລະ ໃຫ�ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ
ມສີ�ວນຮ�ວມໃນການຕັດສິນໃຈກ�ຽວກັບການ
ປົກປ�ອງເດັກ

ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະ ໂດຍ
ຜ�ານການ ສ�າງຄວາມຄວາມເຂັ້ມແຂງດ�ານ
ວິຊາຊີບ ແລະ ລະບົບການຮັບຮອງບຸກຄະລາ
ກອນສັງຄົມສົງເຄາະ

ເຊ່ືອມສານວຽກງານປົກປ�ອງເດັກເຂ້ົາໃນຂະແໜງ 
ການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ລວມທັງຂະແໜງສຶກສາ, ສາທາ 
ລະນະສຸກ, ປົກປ�ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ຍຸຕິທ�າ

ໂຄສະນາຂົນຂວາຍ ເພ່ືອລະດົມຊັບພະຍາກອນ 
ເຂ້ົາໃນວຽກງານການປົກປ�ອງເດັກ ໃຫ�ຫຼາຍຂ້ຶນ

ສ່ົງເສີມນະວັດຕະກ�າ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການ
ປັບຕົວສ�າລັບການສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງລະບົບ
ປົກປ�ອງເດັກ


