
ໂຄງການຮ່ວມມືຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມ ຈະປະກອບສ່ວນຕໍ່ 
ການບັນລຸ 4 ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 

ເປົ້າໝາຍ 17.3
ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃນການລະດົມທຶນເພີ່ມ
ເຕີມຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ.

ເປົ້າໝາຍ 1.3
ພວກເຮົາສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການລຶບ 
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດລະບົບ ປົກປ້ອງສັງຄົມທີ່ເໝາະສົມ 
ສຳລັບທຸກຄົນ.

ເປົ້າໝາຍ 2.2
ພວກເຮົາເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການລຶບລ້າງໄພ 
ອຶດຫິວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພາວະເດັກເຕ້ຍ, 
ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂພຊະນາການ
ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ.

ເພື່ອການບັນລຸວິໄສທັດພາຍໃນປີ 2030, ສປປ ລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ວຽກງານ 
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບ, ປັບປຸງດ້ານ 
ໂພຊະນາການ ແລະ ພັດທະນາລະບົບໃຫ້ຍືນຍົງ

 ບໍ່ປະຖີ້ມໃຜຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ
ໂຄງການຮ່ວມມືກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສະໜັບສະຫນຸນ
ວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ: ສ້າງພື້ນຖານໃນການປົກປ້ອງສັງຄົມຂັ້ນ 
ພື້ນຖານ ຢູ່ ສປປ ລາວ (2020 – 2021)

ສ່ິງທ�າທາຍດ�ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕໍ�ປະຊາກອນ ສ່ິງທ�າທາຍດ�ານວ�ກງານປ�ກປ�ອງສັງຄົມ

ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມີລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ

ຄວາມທຸກຍາກ ຍັງກວມອັດຕາທ່ີສູງ, ກະທົບ 1 ສ່ວນ 5 ຂອງປະຊາກອນ. 
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເດັກເຕ້ຍກວ່າມາດຕະຖານ ແມ່ນກວມອັດຕາສູງຢູ່ 
ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ  ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.

ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ມີລະດັບການສຶກສາ ແລະ ສະພາວະດ້ານສຸຂະພາບ 
ຍັງບໍ່ສູງ. ປະມານ 1 ສ່ວນ 5 ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮຽນແຕ່ອອກໂຮງຮຽນ  
ພາຍຫຼັງຍ້ອນຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການເງີນ.

ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມແມ່ນຍັງມີລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍ. ຫຼາຍແຜນງານ 
ຍັງເອີ່ອຍອິງໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເປັນຫຼັກ ແລະ ຂາດການປະສານສົມທົບ 
ທີ່ກົມກຽວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ການຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫ້ແກ່ກອງທຶນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາກບັງຄັບ ສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນຍັງຂຶ້ນກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ.

ລະບົບປະກັນສັງຄົມ ຍັງບໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານເສດຖະກິດ 
ນອກລະບົບ. ຜູ້ອອກແຮງງານໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຍັງປະສົບບັນຫາຄວາມບ່ໍໝ້ັນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ 
ລາຍໄດ້.

ອັດຕາເດັກຂາດສານອາຫານແມ່ນຍັງສູງຫຼາຍ ແລະ ອັດຕາເດັກເຕ້ຍກ່ວາ 
ມາດຕະຖານ ກວມປະມານ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງເດັກໃນເກນອາຍລຸ່ມ 5 ປີ 
ທັງໝົດ. ອາຫານກາງເວັນ ທ່ີໂຮງຮຽນສະໜອງໃຫ້ແມ່ນບ່ໍມີໂພຊະນາການ 
ພຽງພໍ.

ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ວິກິດການ ເສດຖະກິດ ແລະ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ.

ຂາດບຸກຄະລະກອນທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ.

ເປົ້າໝາຍ 16.9
ພວກເຮົາສົ່ງເສີມການຢູ່ຮ່ວມກັນແບບສັນຕິ, 
ເຂ້ົາເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ການສ້າງສະຖາບັນ 
ທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍການໃຫ້ສະຖານະ 
ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນການເກີດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ.



ອົງປະກອບຫຼັກ 
ຂອງໂຄງການຮ່ວມມື 

ຂອງ ສປຊ

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດດ້ານການ 
ວາງແຜນ, ຊີ້ນຳນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ 
ປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ພະນັກງານລັດມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຖິງຜົນກະທົບຂອງວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ 
ແລະ ຄວາມສຳຄັນໃນການຈັດສັນງບົປະມານຈາກແຫ່ຼງທຶນພາຍໃນ ຕ່ໍວຽກງານດ່ັງກ່າວ

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໃນດ້ານວຽກງານປົກປ້ອງ 
ສັງຄົມ ແລະ ສາມາດອອກແບບລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້

ດຳເນີນການປະເມີນ ແລະ ກຳນົດແຜນປະຕິບັດ ການອຸດໜຸນເບ້ຍລ້ຽງແມ່ ແລະ 
ເດັກ

ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມພ້ອມໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການໃຫ້ອຸດໜູນ

ສ້າງເຄື່ອງມືຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການໃຫ້ອຸດໜຸນເບ້ຍລ້ຽງແມ່ ແລະ ເດັກ

ຊຸດອຸດໜຸນແມ່ ແລະ ເດັກໄດ້ຖືກທົດລອງຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເມືອງທີ່ທຸກຍາກ 
ກ່ວາໝູ່

ອອກແບບ ການໃຫ້ອຸດໜຸນແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເຄື່ອງມືຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ຂອງຍຸດທະສາດປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການ 
ພັດທະນາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 1.3 ຂອງອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ

ຮັບປະກັນໃຫ້ມີແຫຼ່ງທຶນສະເພາະສຳລັບວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມໃນແຜນງ ົບປະມານ 
ແຫ່ງຊາດ.

ກອງທຶນປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການອອກແບບ ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງໃນການ 
ລະດົມທຶນ

ຢ່າງໜ້ອຍ ເດັກ 1,400 ຄົນໄດ້ຮັບຊຸດອຸດໜູນສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ແບບເຊ່ືອມສານ, ລວມທັງເງນີອຸດໜຸນເບ້ຍລ້ຽງແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່, 
ຊຸດບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກ ແລະ ບໍລິການຊ່ວຍຂ້ຶນທະບຽນເກີດຂອງເດັກ

ກອງທຶນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)

* ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປີ2014 ເພື່ອຂັບເຄື່ອນການບັນລຸ 17 ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ແລະ ວິໄສທັດພາຍໃນປີ 2030.
* ແຫຼ່ງທຶນແມ່ນມາຈາກການປະສອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.
* ສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນຫາມີກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ລະດົມພັນທະມິດແບບມີຍຸດທະສາດ ແລະ   
  ຊ່ວຍຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນໃໝ່ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ສຳລັບຂໍ�ມ�ນເພີ່ມເຕີມ, 
ຕິດຕໍ�   matthew.johnson-idan@one.un.org 
ແລະ del@ilo.org   

Twitter: https://twitter.com/jointSDGFund 

1. ສ້າງຕັ້ງ ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ
 ແບບລວມສູນ ພາຍໃນ 1 ກະຊວງ 
 ໃນ ສປປ ລາວ

2. ຊຸດອຸດໜຸນສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ແບບເຊື່ອມສານ ປະກອບດ້ວຍເງີນ 
ອ ຸດໜຸນເບ ້ຍລ ້ຽງ, ຊ ຸດບ ໍລ ິການ
ສະຫວັດດີການເດັກ ແລະ ການຂຶ້ນ  
ທະບຽນການເກີດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປັນວົງກ້ວາງ.

 
 

 
 

 

3. ອອກແບບ ກົນໄກການເງີນແບບຍືນຍົງ, 
ມີລັກສະນະສະເພາະຊາດ, ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ມີງົບປະມານສະເພາະສຳລັບວຽກງານ
ປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃນແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ

4. ນຳໃຊ້ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ຊ ່ອງທາງໃນການຈ່າຍເງ ີນແບບໃໝ່ 
ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ 
ແລະ ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການສະໜັບ 
ສະໜູນເພ່ືອຂະຫຍາຍລະບົບປົກປ້ອງ ສັງຄົມ

  

 
 

5. ນໍາໃຊ້ຫຼັກຖານຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ທົດລອງ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂອງການ 
ອຸດໜຸນເບ້ຍລ້ຽງແມ່ ແລະ ເດັກ ເພື່ອສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຜົນກະທົບ 
ຂອງວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ, ເພື່ອສາມາດ 
ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ຂະຫຍາຍ 
ກິດຈະກຳຕື່ມ.
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